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Pasaulinė įvykiųsavaite
MASKVA SIEKIA UŽGROBTI VISĄ PASAULJ.

DULLES MOLOTOVĄ ATRĖMĖ PABALTIJO PAVYZ.
Ketvirtą savaitę Berlyne 

kankinasi 4 užsienių reikalų 
minsteįiai. Ir prie nieko gera 
neprieina.

MASKVA REIKALAUJA 
PASIDUOTI,

klausyti jos diktato ir pildyti 
jos valią, kurios tikslas yra 
užvaldyti visą pasaulį. Tai 
yra natūralu, nes visų imperia 
lįstų kėslai tie patys. Taiap bu 
vo nusistatęs Napoleonas, Hi 
tleris, Stalinas, ir tą nusistaty 

'*!ną, kaip logišką paveldėjimą, 
bando realizuoti ir Molotovas, 
atsivežęs į Berlyną Mfskvos 
planus.
Jau paaiškėjo, kad

MASKVA OKUPACIJOS 
NEATSISAKYS:

ką yra užėmusi, tą ir laikys. 
Todėl jokių perspektyvų su
jungti Vokietijai, išlaisvinti 
Austrijai, sujungti Korėjai ir, 
bendrai, atsipalaidoti nuo so
vietinės Rusijos imperializmo 
spaudimo jokių galimybių, be
karo priemonių, nėra ir nebus.

mą — Rusija siūlo vakarams 
50 metų taikos garantiją. . . 
Taigi, ne Rusija reikalauja, 
kaip anksčiau naivių žmonių 
buvo kalbama, saugumo garan 
lijų, bet ji. . . pasižada duoti 
50-Čiai metų taikos garantiją... 
Taigi, per tuos 50 metų Rusi
ja tiki suvirškinti visa tai, ką 
yra pasigrobusi, o po to jai jau 
ir kariauti nereikės — viskas, 
kaip nusirpęs obuolys, — nu
kris į Malenkovo sterblę. . .

Atmesdamas Molotovo ,,ga 
rantiją“, Dulles 
MOTYVAVO PABALTIJO 

PAVYZDŽIU:
— Jūs davėte garantijas 

Lietuvai, Latvijai ir Estijai, o 
paskui jas ir po jų visą eilę 
valstybių pagrobėte. . . Kas 
gali Maskvos garantijoms ti
kėti?

AIŠKU, KAIP DIENA.
Veltui visos kalbos, visos 

pastangos. Todėl Dulles jau 
yra pasakęs, kad šią savaitę

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

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department,Ottawa

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

LITHUANIA

MONTREAL, 1954 m. VASARIO-FEBKUARY 17 d.

VASARIO 16 MINĖJIMO MONTREALIO LIETUVIŲ 
REZOLIUCIJA.

Montrealio ir jo apylinkių Visa tai turėdamas galvoje, 
lietuviai, gausiai susirinkę 19 šis lietuvių susirinkimas grie 
54 m. vasario mėn. 14 d. l’la- žčiausiai protestuoja prieš sve
teau salėje 36-jai Lietuvos Ne 
priklausomybės paskelbimo 
(1918. II. 16) sukakčiai pa
minėti, vieningai priėmė se
kančią rezoliuciją:

Susirinkimas konstatuoja, 
kad Lietuvos valstybė, atsta
čiusi savo nepriklausomybę, 
po pirmojo pasaulinio karo, sp 
arčiai žengė pirmyn visose kul 
tūrinio, socialinio ir ekonomi
nio gyvenimo srityse. Tačiau, 
1940 m. mirželio mėn. 15 die 
ną, vos 22 nepriklausomo gy
venimo metams praėjus, So
vietų Sąjunga, sulaužydama 
visus savo iškilmingus pareiš
kimus bei pasirašytas sutartis, 
kuriomis ji buvo pasižadėjusi 
gerbti Lietuvos valstybės ne
priklausomybę ir jos teritori
jos integralumą, įvedė į Lietu 
vą Raudonąją Armiją ir, pasi
remdama jėga, primėtė lietu
vių tautai svetimą kbmuninsti 
nį režimą. Sovietų S-gos ofi
cialus pasauliui skelbimas, kad 
Baltijos valstybės prie jos pri

timą lietuvių tautos naikini
mą ir randa, jog teisė ir teisė
tumas reikalauja, kad:

1. Lietuvių tautos naikini
mas turi būti tuč tuojau su
stabdytas,

2. Sovietų S-ga privalo tuoj 
pat atitraukti iš visos Lietu
vos teritorijos savo ginkluotas 
pajėgas ir slaptąją policiją,

3. Į Sovietų S-gą deportuo
tieji i rdar išlikę gyvi Lietuvos 
piliečiai, turi būti nedelsiant, 
sugrąžinami į savo tėvynę, o 
iš Sovietų S-gos atkeldinti ru 
sai kolonistai išsiunčiami į sa
vo kilmės vietas.

4. Po to visame krašte būtų 
pravesti laisvi bei demokrati
niai rinkimai ir jų pasėkoje 
sudaryta Nepriklausomos Lie 
tuvos vyriausybė.

Susirinkimas nutaria kreip
tis į J. E. Kanados Minister} 
Pirmininką, prašant jį neatsi
sakyti :

1. Panaudoti visus įmano
mus būdus Genocido Konven-

PRICE 15 ct. XIV METAI

Žinios iš VLIK’o

Kai visa tai jau aišku net 
„Liaudies Balso" redakcijai, 
kuri sako, kad yra bergždžios 
4 ministerių pastangos susi
tarti, — tai kai kas stebisi, ko 
gi ten dar trys vakarų minis
terial gaišina laiką ir gadina 
sau nervus?

Bet,
BERLYNO KONFERENCI

JA DAUG DUOS.
Viena, kadvisas pasaulis aiš 

kiau pamatys, kokie yra Ru
sijos kėslai; antra, visi vokie
čiai jau įsitikino, kad jiems iš 
silaisvinti kito kelio nėra, kaip 
tiktai naujas karas. Jau ir so 
cialdemokratų opozicija Ade
naueriui atrinta, nes visi pama 
tė, kad Maskva niekuomet ne 
sutiks duoti vokiečių tautai la 
isvės ir nesutiks leisti laisvų 
rinkimų.

SOVIETINĖS RUSIJOS 
SĄLYGOS

yra šios: Pirmiausia — susitar 
ti dėl Vokietijos ir Triesto, o 
tiktai po to spręsti Austrijos 
klausimą. O tariantis dėl Vo
kietijos paaiškėjo

MASKVOS 
REIKALAVIMAI:

visa Vokietija sujungti komu
nistams dominuojant, paskui 
ją apginkluoti, Šiaurės Atlan
to ir Europos apsigynimo ben 
druomenę panaikinti, nes ji 
Rusijos imperializmui pastoja 
kelią. Ir, kaip visko užviršiji

J PAVERGTĄ
Vasario 16 proga kalbėjo V 

LIKo pirmininkas prel. M. Kr 
upavičius ir Diplomatijos Še
fas min. St. Lozoraitis. Jie 
abu kalbėjo per radiją — iš Ro 
mos, New Yorko, Miuncheno.

VLIKo PIRMININKAS
---- PASAKĖ:
„ . . . plačiai atskleiskime savo 
širdis Vasario Šelioliktąjai ir 
su visu pasitikėjimu priimkim 
jos paguodos ir pastiprinimo 
žodį, kad nenpalūžę galėtum 
savo vargelį vargti ir savo su 
nkią naštą nešti. Ar dar ilgai 
teks mums kruviną maskoliaus 
jungą vilkti? Kas gali pasa
kyti. Viena tegaliu pranešti 
— tarptautinės politikos plo
tuose mes randame daugiau 
palankumo, negu turėjome ne 
laimių pradžioje. Naujojo Am 
erikos Valstybių prezidento 
Eisenhowerio bolševikų pave 
rgtoms tautoms duoti pažadai 
yra stiprus laidas tikėti mūsų 
laimėjimu. Tad nesusmukime 
prie pačių laisvės durų. ..

Visomis pajėgomis saugo- 
kini lietuviškas gyvybes. Šian

derybas reikia baigti. Nežinia sijungė savu noru, yra jžulus
tiktai, kuriais sumetimais va
kariečiai sutiko dar derėtis su 
Komkinija?

Žinoma,
MASKVA MANEVRUOJA:

ji siūlo Anglijai labai palan
kias prekybos derybas, su Bei 
gija jau pasirašė prekybos su
tartį. Žodžiu, kyšiais nori pa
pirkti tūlas valstybes ir tuo su 
skaldyti Vakarų vienybę.

Tačiau Vakarai ligšiol
NUOSTABIAI VIENINGI.
To sunku buvo net tikėtis. 

Matyt, visi įsitikino, kad su 
Rusijos imperializmu yra tik
tai vienas būdas susitvarkyti 
— ruoštis karui.

Net ir Churchillis, nesulau
kęs derybų galo, pareiškė, kad 
Anglija Amerikai karo bazių 
neatsako ir neatsakys, nes grę 
šia Rusijos užpuolimo pavo
jus. O Attle Churchillį dėl 
šio pareiškimo palaikė.

Tur būt, ryšium su Berlyno 
derybomis.
MONTREALY PASKLIDO 

GANDAS,
kad visus vyrus nuo 18 ligi 40 
metų ims kariškai apmokyti. 
Nors gandas oficialiai nepa
tvirtintas ,bet, matyt, žmonės 
daro logiškų išvadų: jeigu 
Maskva veda prie Trečiojo 
pasaulinio karo, tai būtina jam 
ir pasiruošti. Tokia pasiruoši 
mo mobilizacija, esą, būsianti 
daroma ir Amerikoje. ..

LIETUVĄ.
dien lietuvio gyvybė yra ne
įkainojamos vertės. Palūžu
sius stiprinkim, bolševikų pa
laužtus broliškomis priemone 
mis grąžinkim į Lietuvos ke
lią. Sukurkim brolių Lietu
vą. Ji mums padės išbristi kiu 
vinąjį kelią. ..“

DIPLOMATIJOS ŠEFAS 
PASAKĖ:

.. . „Lietuvos Respublikos ne
priklausomybės sukaktis yra 
vienas tų atsiminimų, kurie su 
teikia tautai krašte vis naujų 
jėgų atkakliai siekti savo vals 
tybės atstatymo, ir įkvėpia už 
sienio lietuvius padėti Lietu
vai laimėti šią teisingą ir gar 
bingą kovą.

Vasario šešioliktosios ak
tas, kuriuo mūsų tauta savo 
sostinėje Vilniuje nusprendė 
atmesti valstybinas neprikla 
usomybės ryšius su bet kuria 
svetima valstybe ir atkurti Lie 
tuvos valstybę, visados galio
ja kaip teisės ir politikos do
kumentas, liūdijanatis apie 
neatšaukiamą tautos valią bū
ti laisvai bei nepriklausomai...

istorinių faktų klastojimas.
Nuo antrojo pasaulinio karo 

pabaigos praėjo jau beveik 9 
-n metai, o Lietuvos neginčija 
ma teisė į nepriklausomą gy
venimą žiauraus okupanto vis 
dar nežmoniškai mindžiojama, 
gi pati lietuvių tauta sistemin
gai teroro priemonėmis naiki
nama. Jai atimtos asmeniškos, 
politinės ir religinės laisvės. 
Jos gyventojai visokiais bū
dais persekiojami ir matiškaia 
deportuojami į neapagyventas 
Sovietų S-gos sritis, į privers
tinio darbo stovyklas, kur jų 
laukia nepakeliamos moralinės 
bei fizinės kančios ir greita 
mirtis. Išvežtųjų nuosavybės 
atiduodamos iš Rusijos gilu
mos atvežamiems kolonistams.

cijos nuostatams kaip galima
skubiau įgyvendinti, kad lie
tuvių tautos kančios pagaliau 
pasibaigtų ir

2. Visomis Kanados Vyriau 
sybės dispozicijoje esamomis 
priemonėmis paremti Lietuvos 
iš Sovietinės priespaudos išlais 
vinimo reikalą.

Šis susirinkimas reiškia gi
lų dėkingumą Kanados Vyria 
usybei už noriai suteiktą prie
globstį į šį kraštą atvykusiems 
lietuviams, ypač už prieglau- 
dimą pastaraisiais metais pabe 
gėlių nuo komunistinio perse
kiojimo, kurie čia, po dauge
lio vargo ir netikrumo metų, 
vėl rado saugią pastogę ir yra 
laimingi, galėdami savo pastan 
gomis prisidėti prie šio krašto 
kūrybos.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMĄ 

suminėjo Montrealio spauda. 
Gazette įdėjo p. Abramonio 
medžio darbą, vaizduojanti Li 
etuvos kovas už laisvę ir sumi 
nėjo pasiųstu Berlyno konfe
rencijai telegramą. 
„RINKIMAI“ LIETUVOJE.

— Rinkimams į maskvinę 
Augščiausią Tarybą Lietuvos 
teritorija padalinta į 10 apy
gardų, Latvijos — į 7 ir Esti
jos — į 4. Kadangi vienas 
atstovas renkamas nuo 300.000 
gyventojų ir kiekvienam išrin 
kti sudaroma atskira apygar
da, tai galima spręsti, kad Lie 
tuvoje gyventojų iš viso (su 
rusų '(kariuomene, atsiųstais 
valdininkais ir visu kitu „gy- 
vu importu“) skaitoma apie 3 
milionai, Latvijoj — 2,1 mil. 
ir Estijoj 1,2 mil.

Tautybių Tarybos apygar
dų visose trijose „respubliko
se” sudaryta po 25, nes po 
tiek atstovų kiekviena respub
lika į tą „senatą“ turi siųsti, 
nors gyventojų skaičius ir ne
vienodas. Tad Lietuvos šitos 
apygardos turi apimti kiekvie 
na apie 120.000 gyventojų.

Vilniaus mieste (be apylin
kių) yra sudarytos dvi tokios 
apygardos. Tad yra pamato 
spręsti, kad Vilniuje yra skai 
tomą apie 240.000 gyventojų. 
Kaunas su Petrašiūnais, Šan
čiais ir A. Panemune, bet be 
senamiesčio, Vilijampolės ir 
Aleksoto, sudaro vieną apy
gardą. O likusi miesto dalis 
sudaro kitą apygardą drauge 
su Vilijampolės, , Panemunės, 
Vilkijos ir Jonavos rajonais. 
Iš to tenka spręsti, kad Kau
no mieste šiuo metu gyvento
jų skaitoma 160-170 tūkstan
čių. (A).

NORANDOJE PASIBAIGĖ 
STREIKAS.

Norandos kasyklų darbinin 
kai, pagaliau, po pusės beveik 
metų trukusio streiko, stojo 
į darbą. Susitarta, kad darbi
ninkams už darbo valandą ben 
drovė prideda po 6% cento. 
Tai laikoma darbininkų pralai 
mėjimu, nes darbdavys dery
bas pradedant siūlė 5 centus 
priedo.

ČEKŲ TRANSLIACIJA 
APIE LIETUVĄ

Vasario 19 d., 9 vai. 30 min. 
vakaro, penktadienį, Montrea- 
lis iš Toronto pertransliuos čc 
kų organizacijos transliaciją, 
kurioje bus paminėta Lietuvos 
Neprikausomybės šventė. Če
kų choras dainuos lietuviškas 
dainas.

ORGANIZUOJASI 
MEDŽIOTOJAI.

Medžiojimas pavieniui yra 
vargingas, nuobodus ir nesėk 
mingas. Kas kita būriu. And 
rius Latvaitis, medžiot mėgė 
jas iš Lietuvos, o ir čia net 
mešką paėmęs ant kryptuko, 
veltui šūvių neleidžia, imasi 
inciatyvos suorganizuoti me 
džiotojus į draugiją. Suinte
resuoti prašomi skambinti tel. 
OR 4-4279.

— Italijoj sudaryta nauja 
valdžia iš vidurinių srovių ats 
tovų.

— Sausio 26 d. Vilniuje pr 
asidėjo dešimties Lietuvos mi 
estų krepšinio komandų rung
tynės.

— ,,Neuer Zeitung“, Berly 
ne, rašo, kad rytų Vokietijoje 
dideli visko nendatekliai. Ry 
šium su Berlyno konferencija, 
visame krašte neramumų. Bi
joma sukilimo. Visa kariuome 
nė užaliarmuota budėti.

VLIKO ATSIŠAUKIMAS
Šiemet Vasario 16 d. sukako 

10 metų, kai buvo paskelbtas 
į Lietuvių Tautą pirmasis tos 
rūšies VLIKo atsišaukimas. 
Minint VLIKo veiklos dešimt 
meti, čia tas istorinis doku
mentas ir perspausdinamas:

J Lietuvių Tautą!
Lietuvių Tauta, siekdama iš 

laisvinti Lietuvą iš okupacijos 
ir atstatyti Lietuvos valstybės 
suvereninių organų svetimos 
jėgos laikinai sutrukdytą vei
kimą, yra reikalinga vieningos 
politinės vadovybes. Tam ti 
kslui politinės lietuvių grupės, 
kaip tautos politinės minties 
reiškėjos ir vykdytojos, nuta
rė sujungti visas savo jėgas 
bendram darbui ir sudarė Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — VLIK.

Vyriausiasis Lietuvos Islais 
vinimo Komitetas, pradeda
mas savo darbą, skelbia:

1. Lietuvių Tautos laisvė ii 
Lietuvos valstybes nepriklau
somybė yra Tautos egzisten
cijos ir jos visokeriopos gero
vės būtinoji sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos vai 
stybė nei dėl Tarybų Sąjungos, 
nei dėl dabartinės Reicho oku 
pacijos nėra išnykusi, tik suve 
reninių valstybės organų veiki 
mas yra laikinai sutrukdytas. 
1940 m. birželio 15 d. Tarybų 
Sąjungos okupacijos ir tos oku 
pacijos prievartoje padarytų 
kitų jėgos ir klastos aktų per 
trauktas Lietuvos valstybes su 
vereninių organų veikimas 19 
41 m. birželio 23 d. Tautos su 
kilimu ir Laikinosios Vyriau 
sybės veikimu buvo laikinai 
atstatytas.

3. Lietuvą iš okupacijos iš
laisvinus ir toliau vekia 1938 
m. Lietuvos konstitucija, kol 
ji teisėtu keliu bus atitinkamai 
pakeista.

4. Respublikos Vyriausybė, 
laikui atėjus, bus sudaryta Vy 
riausiajame Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitete koaliciniu pag 
rindu politinių grupių susita
rimu.

5. Demokratinė Lietuvos 
valstybės santvarka bus sude-

CHRUŠČIOVO „SPECIALIS 
TAI’ UŽPLŪDO LIETUVĄ, 
j kurią jie veržiasi, kaip į rojų.

„Žemės ūkio specialistai", 
pagal Chruščiovo innstrukciją 
veržiasi į Lietuvą ir iš Rusi
jos. Vien per gruodžio mėn. 
atvyko daugiau kaip 20 tokių 
„specialistų“, kurie išmėtyti 
po įvairias MTS stotis. Jų tar 
pe yra nent toks „žemės ūkio 
specialistas“, kaip Kirovo var 
do (Leningrade) ceho virši
ninko pavaduotojas B. P. So
rokinas. . . Visi kiti „žemės 
ūkio specialistai“ irgi ligšiol 
yra dirbę įvairiuose fabrikuo
se. Netrukus žada atvykti dar 
viena „didelė grupė“.

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS.
Sault Ste Marie apyl. komi

tetas ruošia Vasario 16 d. mi
nėjimą, kuris bus vasario 20 
d., 6 vai. vakaro. Po minėjimo 
bus linksmoji dalis ir užgavę 
nių vakaras, veiks bufetas.

Vasario mėn. 16 d. per S. S. 
Marie radiofoną buvo transli
uojama lietuviška programa 9 
—9.30 v. vakaro.

Pp. Goldbergų šeimą aplan
kė gandras ir dovanojo duktė 
rį, kuri gražiai auga, o moti
na jaučiasi visai gerai.

— Varkutos vergų stovyk 
loję, kaip praneša sugrįžę iš 
ten vokiečių karo belaisviai, 
esą apie 1000 lietuvių. Ten da 
bar šaltis siekia 60 laipsnių 
Celsijaus arbaa 140 laipsnių 
Farenheito žemaiu nulio.

1944 M. VASARIO 16 D.
rinta su plačiųjų tautos sluogs 
nių interesais ir bendromis po 
kario sąlygomis.

6. Respublikos Prezidento 
ir Seimo rinkimų įstatymai 
bus reformuoti pagal demok
ratinius rinkimų principus.

7. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, vadovau 
c.amas Tautos kovoms ir dar
bams Lietuvai išlaisvinti, Lie
tuvos valstybės suvereninių oi 
ganų veikimui atstatyti, demo 
kratinei Lietuvos santvarkai 
atkurti ir kraštui nuo bolševiz 
mo ir kitų jo gyvenimą ardau 
čių veiksnių apginti, vykdys 
ko plačaiusią vsuomenes kon
solidaciją, lygins politinių gru 
pių tarpusavio nesusiprati
mus.

8. Didžiai vertindamas tau
tinių karo pajėgų reikšmę ko
voje dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
Komitetas visokeriopai rems 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mą.

9. Komitetas palaikys glau
džius ryšius su Lietuvos pa
siuntinybėmis ir bendrabiaus 
su užsienių, ypačiai Amerikos, 
Lietuviais ir su visomis tautų 
apsisprendimo laisvę ir Lietu
vos neprklausiomybę pripažįs
tančiomis tautomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei Tau 
tos pažangai paspartinti ir vals 
tybės gyvenimui veikiau į no 
rmalų kelią grąžinti. Komite
tas rinks ir ruoš medžiagą iš
laisvintosios Lietuvos admi
nistracijai, ūkiui, socialiniam 
gyvenimui, teisngumo ir švie
timo darbui tvarkyti.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas, skelbdamas 
Lietuvių Tautai šią savo dėklą 
raciją, kviečia visų politinių 
nusistatymų geros valios lie
tuvius nusiteikti tarpusavio 
bendradarbiavimo ir vienybės 
dvasia nelygstamoje kovoje 
dėl Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!
VYRIAUSIASIS LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS.

Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.

VAIKŲ PREKYBOS AFERA 
AFERA MONTREALY

Parduota 1000 vaikų. Yra su
imtų advokatų.

Montrealy ir New Yorke 
atidengta didžiulė vaikų pre
kybos afera, vertinama milio- 
nais dolerių.

Paaiškėjo, kad yra susida
riusi gauja vaikų prekybinin
kų, kuri daugiausia vaikų nu
pirko iš „bėdon“ patekusių 
merginų. Už vieną vaiką spe
kuliantai mokėję mažesnes kai 
nans, o parduodavę po 3-10. 
000 dolerių.

Daugiausia vaikų parduota 
bevaikėms žydų šeimoms, ku
rios juos įvaikino. Daugiau
sia tokių vaikų iš Montrealio 
parduota New Yorke, bet yra 
parduotų ir Čikagoje.

Kanados įstatymai įvąikini- 
mo (adoptacijos) reikalui vai 
kus leidžia pirkti - parduoti. 
Afera yra tame, kad spekulian 
tai klastojo vaikų metrikus: žy 
dai, daugiausia, pirkdavo vai
kus, kaip žydų vaikus, o kad 
įvaikinamieji vaikai būtų žy
dų kraujo, jie klastojo metri
kus: metrikuose įrašydavo, 
kad vaikai tikrai yra žydų kra 
ujo. Del to yra suimtų ir ad
vokatų, kurie įsipainiojo į šią 
aferą. Byla dar vystoma ir ma 
noma, kad dar ne" viskas yra 
išaiškinta.

— Pasiūlyta Filipinų prezi 
dentui Maksaisay sušaukti vi
sos Azijos valstybių konferen
ciją prieš Maskvos kėslus.
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LIETUVA - GYVA
MONTREALIO 

MININT VASARIO 16 D.
Mes, lietuviai, tai gerai ži

nome. Ir susirenkame kasmet, 
vasario šešioliktosios prisimin 
ti, kad pasakytume visam lais 
vam pasauliui, jog lietuvis 
tebekovoja. Susirenka
me pasakyti, kad vasario 16 
aktas buvo iškovotas savano
rių krauju, susirenkame pasa
kyti, kad Lietuvos teritorijo
je ir šiandien tebekovoja mū
sų broliai ir seserys, susiren
kame pasakyti, kad ir mes 
esame dalis kovojančios Lie
tuvos. Tiesa, mūsų kova šiuo 
metu nepanaši į savanorių ir 
partizanų kovą, mes nenorime 
ir nendrįstame lyginti jų krau
jo aukos su savąja, tačiau mes 
esame pasiryžę išlikti Lietu
vos gyvasties saugotojais, mes 
norime ligi grįžimo valandos 
išlaikyti savo kalbą, savo pa
pročius, savo kultūrą, visa tai, 
kuo buvo ir bus gyva Lietuva.

Mes žinome: kiek įstengsi
me išsaugoti savo lietuvišku
mą, tiek bus išsaugota mumy
se ir pati Lietuva. Kol tebe
kalbame savo motinos kalba, 
kol kantriai tikėdami laukiame 
Visuotinio savo žemės vaikų 
grįžimo namo, kol tebesa
me pasiryžę savo asmenišką 
gyvenimą paaukoti Nepriklau
somos Lietuvos Valstybės gy
venimui., — Lietuva n ė- 
r a, ir negali būti, mirusi. 
Kol Lietuva tebegyva mumy
se, niekas pasaulyje — nei po 
litikų konferencijos, nei veid
mainiškos sutartys, nei pini
gas su gardaus valgio šaukštu 
— negali palaidoti Lietuvos.

Lietuva tebegyvena, nes tė
vynėje ir sovietinėse stovyklo
se kasdieną miršta mūsų krau
jo broliai ir seserys^ kartodami 
vieną vienintelį sakinį: Tu te
besi gyva! Lietuva nemirė, 
nes visuose kontinentuose kas 
dien kartojame, mes, tremti
niai: Tu tebesi gyva! Lietuva 
negali mirti, nes ir daugelis 
svetimųjų, laisvų kraštų pilie
čių, įsisąmonino, kad žmogiš
ko taurumo pirmasai įrodymas 
yra kova prieš melą, smurtą ir 
vergiją.

Laisvė yra visų tautų ir 
žmonių pagrindinė privilegija. 
Todėl ir mes šiandien čia, lais-

DR. H. NAGIO KALBA, PASAKYTA 
LIETUVIŲ SUSIRINKIME,-----------

Enciklopedijose ir antkapiu 
ose žmogaus gyvenimą ženk
lina dvi datos: gimimo ir mir
ties. Tarp tų dviejų keliaženk 
lių — skaitlinėmis pažymėtos 
pradžios ir pabaigos — vyksta, 
dažnai niekur neužrašyta, kiek 
vieno individo kova už tikėji
mą, už tiesą, už svajonę, už 
kasdieninę duoną ir laisvę. Lab 
jausią už laisvę — kad asmuo 
galėtų, niekeno nevaržomas, 
eiti savo pasirinktu keliu, vyk 
dydamas augščiausią žmogaus 
žmogui meilės įstatymą ir 
kurti dvasines ir materialines 
vertybes, kurios ateinančioms 
kartoms liudytų apie amžiną 
žmonijos kovą su chaosu, tam 
sa ir priespaudą.

Nenumalšinamas yra mumy 
se troškulys jieškoti pačių šv 
iesos versmių, nenužuidomas 
mumyse yra ilgesys nugalėti 
materiją ir ją suformuoti taip, 
kad jinai apreikštų žmogaus 
nemirtingumą. Tačiau lygiai 
taip pat neišdildomas yra mu
myse ryšys su žeme, kurioje 
gimėme, kurioje Dievo yra 
mums skirta gyventi ir, pagal 
savus sugebėjimus, atlikti kiek 
galima tobuliau savo žmogiš
kuosius uždavinius. Pagaliau, 
argi norėtume ir galėtume pa
miršti savo gimtąją žemę, ku
rią, vaikais būdami, lietėme ba 
somis kojomis, tą žemę, kurio 
je kiekvienas kalba ta pačia 
kalba, kaip mes, tą žemę, kuri 
negali be mūsų gyventi, ir be 
kurios mes negalime gy
venti? Nėra įstatymo galin
gesnio už kraujo balsą, nėra 
žemės lopinio visam plačiam pa 
šaulyje, galinčio atstoti tą ne
didelį plotą juodžemio, smėlio, 
pievų ir miškų, kurį nuo se
niausių laikų vadiname Lietu
va.

Ir toji žemė, vadinama dau 
geliu gražiausių vardų — tė
viške, tėvyne, gimtine, moti
na — taip, kaip ir mes, žmo
nės, turi savo gimimo ir mir
ties datas. Vasario šešiolikto 
ji, kiekvieno lietuvio sąmonė
je visiems laikams įrėžta, 1918 
metais buvo savanorių vyžo
tom kojom, jų prastais gink
lais, šventu fanatizmu ir šiltu 
krauju įrašyta ne tiktai Augš- 
taičių, Žemaičių ir Dzūkų kai- voj Kanadoj, susirinkę, dėkin- 
vose bei Suvalkijos lygumose, 
bet ir tautų istorijoje. Ji buvo 
įrašyta aiškiom didelėm skait 
linėm kaip, antrą kartą prisi
kėlusios, Lietuvos Res
publikos gimimo data. Lie 
tuvos sostinėje Vilniuje tą die 
ną buvo pareikšta visam civi
lizuotam pasauliui: 1918 me
tais vasario šešioliktą dieną at 
statoma laisva ir nepriklauso
ma Lietuvos valstybė!

Didžioji Lietuvos Kunigaik 
štystė, gimusi, Mindaugui ap 
siskelbus Didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu, 1236 metais, — 
atsigulė mirties guolin po ne
lemtosios Liublino unijos, 
1569 metais. Tiktai valstybių 
mirtis yra dažnai skirtinga 
nuo žmogaus mirties. Valsty
bės pabunda iš mirties miego 
naujam gyvenimui, tarytumei 
tasai nuostabus Graikijos lege 
ndų paukštis, kuris vis ir vis 
prisikeldavo gyvas iš savo pa
ties pelenų. Ir kas labjausia 
ypatinga: Valstybė, paprastai, 
miršta tada, kai nebeatsiran
da nė vieno jos piliečio, pasiry 
žusio mirti už ją. Savo vai
kų kraujo kaina valstybės ge
ma ir gyvena. Tai kieta, kai- 
kam galbūt net šiurpulinga, 
bet amžina tiesa. Kai vai 
stybės piliečiai pasitraukia iš 
kovos lauko, tada galima kal
bėti apie valstybės mirties da- 
t* ... .

WINDSOR
VEIKLOS APŽVALGA, 
jos okupacijos jungo, suvedė 
mus į artimus draugiškus san
tykius su visa eile pavergtų 
tautų organizacijom ir pavie
niais asmenimis. Santykiai 
su kaimyninėm kolonijom, o 
ypač su Detroito kolonija la
bai geri. Pačios kolonijos tar 
pusavy sugyvenimas (gal dėl 
to, kad visi priklauso vienai or 
ganizacijai) pasigėrėtinai pui 
kus. 
Nelaimės: Metų bėgyje buvo 
dvi didesnės nelaimės: Simin- 
kevičius vairiuodamas mašiną 
ir prasilenkdamas su sunkve 
žirniu, nuslydo nuo grindinio 
ir atsimušė įstulpą. Buvo sun 
kiai sužalotas ir be sąmonės 
paguldytas Igoninėj. Visiškai 
sudaužyta neapdrausta jo ma
šina. Dabar pasveiko. Pakėlė 
žmogus nuostolių ir neteko da 
rbo. Panašią nelaimę turėjo 
ir Giedriūnas. Ant jo užvažia 
vo vienas policininkas su ma
šina. Sutrupintas kairės ran
kos kaulas ir stipriai pritrenk 
tas. Jau kuris laikas iš ligo
ninės grįžo, bet darbo dirbti 
dar negali. Turi bylą su nely 
giu partneriu. Reikia manyti, 
kad teisybė laimės ir Giedriū- 
nui, nors dalinai bus atlyginta. 
Bendros pastabos: Vos prieš 
kelis metus atvykęs į Windso 
rą pirmas emigrantas-tremti- 
nys pasiteiravo policijoj, — 
kur surasti lietuvių. Jam bu
vo atsakyta, kad tur būt to
kių čia nėra. Tuo tarpu šian 
dien vargu galima būtų suras 
ti mieste gyventoją, kuris ne
žinotų apie Lietuvą, jos oku
paciją, gražias dainas, šokius, 
rūbus ir tt. Tai išvada čia iš 
vardintų nuveiktų darbų. Ko
lonija, kai pmatos ,maža, bet 
dėka keleto pasišventusių vi
suomenės darbui asmenų ir pa 
stangų surasti talkininkai ir ' 
taip daug ir gražiai padaryta. 
Garbė organizatoriams ir tal
kininkams, — paguoda kenči 
antiems Tėvynėj ir Sibire.

Apylinkės Valdyba, visiems 
talkininkams, kariaujančių, ke 
nčiančių, kalėjimuose ir konce 
ntracijos stovyklose vardu ta
ria, ačiū! 
Pageidavimai: Pakviestiems
neatsisakyti ir toliau remti mu 
s organizacijos darbe. Radijo 
valandėlė, — didelis ginklas 
mūsų kovoj. Būna veik kas 
šeštadienis tarp 2 —2,30 vai. 
per Windsor© CBE banga 15 
50 ir Toronto CJBC banga 
—860. Girdima Hamiltone ir 
apylinkėse. Labai prašomi vi 
si pasiklausyti ir trumpai pa
rašyti laiškus, pageidaujant 
daugiau lietuviškos program
os. Stoties adresas: CBE Ra
dio Station, Windsor. Mieli 
detroitiečiai nepamirškite ir to 
liau mūsų parengimų ir minė 
jimų, o mes gavę pilietybę, nes 
daugelis turi sunkumų peieiti 
sieną, atsilyginsime tuo pat. 
Ateities darbai: Daug nuveik
ta praeitais metais, bet dar di
desni darbai laukia ir šiais me 
tais. Iš svarbesnių jau numa
tyti šie: 1. Dalyvauti visu pa
jėgumu 100 metų Windsoro 
miesto sukaktuvėse. Sukaktu 
ves ruošia miestas. 2. Ir 
metais bus ruošiama dar 
tesniu mastu Protesto, ir 
dos diena ir Spec. įgyti 
kyklos išleistuvės ir į abi iškil
mes pakviesti esam dalyvauti. 
3. CBE radijo stotis organizuo 
ja plačiu mastu parodą visų 
esančių Kanadoj tautybių. 4. 
Reikia sustiprinti radijo valan 
dėlę ir tt.

Tautiniu atžvilgiu, veikloj 
esame vieni iš pirmųjų, tad 
kad ir nelengva bus, bet visur 
dalyvauti reikės. Turim viltį, 
kad ir ateity padės gerieji tal
kininkai, be to, atrodo, kad 
šiais metais išrinkom pajėgiau 
šią valdybą, kuriai iš eilės ket jant veikalą. O taip pat dide- 
virti metai sutiko vadovauti 
turįs nemažai praktikos ir ge
rų norų visuomenės labui" p. 
Petras Januška. Be to, daug 
sustiprėjo savas choras, kuris 
daug padeda visuomenės dar
be. Su pasitenkinimu prisime 
name praeitus ir su geriausiom 
viltim žengiame į N. 1954 Me 
tus.

Valdybos vardu
J. Ražauskas.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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APYLINKĖS 1953 M.
Apylinkės veikloj dalyvavo 

65 šeimų žmonės ir 34 vien
gungiai. Daugumą sudaro na 
ujieji imigrantai — tremtiniai. 
Su mažom išimtim, senesnės 
kartos veik visi emigrantai pri 
klauso pašalpinei (komunistų 
vedamai) organizacijai.

Kaip matos, pagal skaičių, 
apylinkė mažutė, bet per pe
reitus metus daug yra nuvei
kus kultūrniam ir pavergtos tė 
vynės išlaisvinmio darbe. Tru 
mpai suglaudus — padaryta: 
Minėjimai: i. Vasario 16-tos 
—pagrin kalb. buvo Alto sek 
retorius Dr P Grigaitis Me 
ninę dalį išpildė kolonijos cho 
ras.

2. Motinos Dienos, — pagi. 
kalb. buvo rašytoja Alė Rūta 
Nakaitė-Arbačauskienė. Meni 
nę dalį atliko Br. Budriūno kv 
artėtas, solistė Ina Variakojy 
tė ir šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Ta pačia proga pa
darytas atsisveikinimas su ko 
mpozitorium Budriūnu, išvy
kstančiam apsigyventi į kitą 
vietą. Jam įteikiant dovaną.

3. Kariuomenės Šventės, — 
kalb. buvo ats. pulk. Šepetys.

4. Liūdnųjų birželio įvykių 
minėjimas padarytas kartu su 
Estais ir Latviais. Pagrindi
niu kalb. buvo Detroito uni
versiteto prof. Montvila ir Pat 
lamentaras Mr. Braun. Be to, 
visi šie minėjimai anglų kalba 
ir lietuviška muzika buvo at
likti per vietos CBE valdžios 
radijo stotį.
Tarptautiniai pasirodymai: 1. 
Specialybėm įgyti mokyklos 
metu užbaigtuvėse dalyvauja 
nt min. Paul Martin, Parlame 
nto atstovui, miesto burmist
rui, eilei kitų administracijos 
pareigūnų ir daugelio tauty
bių miniai didesnę programos 
dalį išpildė Toronto tautinių 
šokių grupė, vadovaujama P. 
Šadeikienės, ir mūsų kolonijos 
choras, vad. J. Sinkevičiaus. 
2. Maldos ir Protesto Diena. 
Dalyvavo 16 tautybių, daug 
augštų dvasiškijos ir valdžios 
pareigūnų. Labai svarbią pro 
gramos dalį atliko vysk. Briz- 
gys ir sol. I. Variakojytė. 
Kiti minėjimai: Mūsų atstovai 
dalyvavo latvių, ukrainiečių, 
Detroite Lietuvių Organizaci
jų Centro 10 m. sukaktuvėse 
ir kituose subuvimuose.
Kersteno rezoliuc.: Dalyvavo 
4 liudininkai iš Windsor© kol. 
Šalpos reikale: Windsoras sto 
vi 3-je vietoje tarpe Kanados 
liet, kolonijų. Yra pavyzdin
gas Gimn. Rėm. Būrelis, ku
ris stovi 1-je vietoje Kanandoj 
ir 6-je viet. visame pasaulyje. 
Pobūviai: Buvo viso 10. Iš jų: 
4 šokių vakarai ir 5 pobūviai 
su progr. Programas išpildė:
I. „Dr. V. Kudirka“ — Hamil 
tono „Aukuras“, vad. p. Kuda 
bienės. 2. Dainų koncertas — 
sol. Verikaitis. 3. „Pinigėliai“ 
— Detroito meno grupė, vad. 
p. Arlauskaitės-Mikšienės. 4. 
Literatūros vakaras. Toronto 
ir Detroito rašytojai. 5. „Tė
vas“. Detroito meno grupė. 
Svečiai: Dukart aplankė ir pa
daryti priėmimai Jo Ex. Vysk. 
Brizgiui Alto sekr. Dr. Grigai 
tis ir vietos valdž. radijo sto
ties prog. ved. Mr. J. Janne- 
tte su žmona.
Radijo valandėlė: sueita į arti 
mą draugystę su vietos CBE, 
radijo stot, administracija. Jie 
mielai ir nuoširdžiai garsina 
mūsų gražią praeitį ir užjaučia 
dėl okupacijos.
Pramogos vaikams: buvo dvi 
su programom ir dovanom. 
Choras: nors skaičium ir ma
žas, bet darbštaus chorvedžio
J. Sinkevičiaus ir gerų norų 
choristų ne tik aptarnauja 
bažnyčią, bet ir puikiai pasiro 
do svetimųjų scenoj.
Tikybos reikalai: 99 procentai 
kolonijos gyventojų yra kata
likai. Sekmadieniais yra lie
tuviškos pamaldos.
Materialiniai reikalai: Per pa
rengimus ir rinkliavas surink
ta apie 700 dol. į kasą. Pada 
ryta išlaidų apie 1100 dol. Na 
uju Metų dienoj kasoj liko 616 
dol. Paėmus asmeniškai, veik 
visi turi pastovius ir geriau 
apmokamus darbus, kaip kito 
se Kanados vietose. Veik vi
sos šeimos ir jau keli viengun 
giai turi nuosavus namus, gra
žias mašinas ir jaučiasi įsikū
rę.

MŪS U ^SPORTAS
„TAURAS” B. GRUPĖS NUGALĖTOJAS.

„Tauro“ vyrų krepšinio ko jieapseis be efektyvios sporto 
mandai paskutinės (dešimtos) bičiulių ir lietuviškos visuo- 
pirmenybių rungtynes buvo, menės paramos, nes pats klu- 
svarbiausios, nes jos lėmė šios 
grupės nugalėtojo vardą. Šių 
i ungtynių priešininkas „Wa
nes" taip pat šitą žinojo ir 
buvo pasiryžęs iš mūsiškių iš
plėšti pirmavimą. Bet, jam 
nepavyko^ nes mūsiškiai jį 
nugalėjo 53—51(27—31).

Rungtynės buvo vienos iš 
kiečiausių ir įdomiausių, nes 
priešininkas sukaupė visas ge- nutėse mūsiškiai net vedė, ta- 
riausias jėgas. P 
va buvo apylygė ir tauriečiai 
vedė poros krepšių skirtumu. 
Bet pirmo kėlinio viduryje, ne 
vykusiai mūsiškiams pakeitus 
sudėtį, gynime atsirado spra
gų ir „Wariors“, šitą išnaudo
jęs, persvėrė net 15 taškų. At
rodė, kad padėtis beviltiška. 
Tačiau tauriečiai ne tokie, ku 
rie nusimintų ir prarastų pu
siausvyrą. Esant padėčiai 12 
—27 mūsiškių nenaudai, susi- 
imama ir padėtis iki puslaikio 
pabaigos sušvelninama 27—

>31.
i Antrame puslaikyje, dar da 
ugiau sukaupiama ir išlygina
ma, o prieš pat rungtyninų pa
baigą Bukausko ir Bunio me
timais persveriama, ir pasku
tinis teisėjų švilpukas fiksuo
ja 53—51 tauriečių naudai. 
Taigi tauriečiai visai pirmeny 
biu rungntynes laimėjo švariai 
ir be priekaištų. Šiose rung
tynėse žaidė ir taškus pelnė: 
Bukauskas — 19, Bunys —12, 
Piečaitis — 5, Mathieu — 6, 
Beregardas — 8, Paulius — 2, 
Lasumas — 2, ir Trusis — 0.

Po šių pirmenybių rungty
nių „Tauro“ vyrų krepšinio 
komanda yra visiškai rimtas 
kandidatas savoje klasėje į Mo 
ntrealio meisterį. O meiste
riui išryškinti ruošiamas „pley 
off“ turnyras, kuriame taurie- 
čiams teks žaisti su tos pačios 
klasės A grupės nugalėtoju. 
Kaip mūsiškiams seksis, pama 
tysime šią ir kitą savaitę. Jei 
mūsiškiams čia pavyktų, toli
mesnis mūsų krepšininnknų da 
lyvavimas varžybose, atrodo,

bas, atrodo, pirmenybėms bus 
išleidęs visus resursus.

Jauniai praeitą savaitę žai
dė dvejas, paskutines, pirme- 
nlbių rungntynens. Septintose 
rungtynėse teko susitikti su 
„Park X“. Mūsiškiams tai bu 
vo nesėkmingiausios rungty
nės, nes pralaimėjo 56 — 81 
(27—44). Pirmose kėlinio mi

~ ~ ------------------- ------- --- , -y
Pradžioje ko- čiau vėliau sušlubavo gyni

mas, ir „Park X“, šitą išnau
dojęs, persvėrė, ir tos persva
ros neapleido iki pabaigai. Žai 
dė ir taškus pelnnė: Aneliūn- 
as — 1, Baltuonis — 13, Nar
butas — 5, Sinius — 27, Diki 
nis — 4, Markevičius — 6 ir 
Jurkus — 0.

Užtat, rytojaus dieną, dar 
gerai nepailsėję nuo vakarykš 
čių rungtynių jauniai susitiko 
su „M. S. K. Whites“ ir plėšte 
iš priešininko išplėšė laimėji

mą, jį nugalėdami 55—52(23 
—27). Rungtynės buvo ge
ros, gana permainingos, nes 
per visas rungtynes priešinin 
kas vedė kelių taškų skirtumu. 
Tačiau dėka gero gynimo „M. 

i S. L. Whites" negalėjo atsi
plėšti ir tik belikus 4 min. iki 
rungtynių pabaigai, mūsų jau 
niai išlygino, persvėrė ir 
baigė 55—52. Žaidė ir taškus 
pelnė: Otto — 4, Baltuonis — 
2, Dikinis — 7, Narbutas — 
13, Aneliūnas — 1, Markevi
čius — 1, Šipelis — 4, Sinius 
— 24 ir Jurkus — 0.

Tuo būdu jauniani, pirmus 
metus dalyvaudami pirmeny
bėse laimėjo 4 rungtynes ir 
tiek pat praliamėjo ir savoje 
grupėje atsidūrė 3 vietoje.

Palyginus, tai yra labai ge
rai, nes mūsiškiai ir amžiumi 
ir patirtimi iš visų pirmenybė
se dalyvaujančių komandų yra 
jauniausi. Reikia tikėtis, kad 
kitais metais mūsiškiai daug 
geriau pasirodys.

Ar jauniai paklius į „play 
off“ būdami trečioje vietoje ar 
ne, paaiškės šią savaitę. J. N.

gi už laikiną (tikime, kad ji 
bus nebeilga) globą ir mūsų 
tautinių aspiracijų supratimą, 
pareiškiame kanadiečiams ir vi 
sai laisvai žmonijai: Mūsų 
pagrindinis uždavi
nys yra laisvos ir ne
priklausomos Lietu
vos respublikos ats
tatymas. Mes reikalauja
me gyvai Lietuvai gyvų 
j ų tautų teisės! Mes nesame 
paprasti emigrantai, palikę sa
vo žemę, kad jieškotume pato 
gesnių gyvenimo sąlygų. Mes 
esame liudininkai než
moniškosios sovietinės tironi
jos, mes esame šaukliai į lais
vųjų valstybių vyrų sąžines, 
mes esame tie, kurie gali ir tu
ri kalbėti apie pralietą kraują 
už laisvę. Mes palikome savo 
žemę, 
kovos 
sime 
myse, 
mūsų broliai ir seserys anapus 
žmogžudiškosios spygliuotų 
vielų užtvaros, tol kol vergi
jos naktis kris ir Lietuva, mū 
sų tėvynė, bus vėl laisva ir ne 
priklausoma.

Dr. Henrikas Nagys. 
NEPAMIRŠKIME VASARIO

28 DIENĄ 
dalyvauti naujosios valdybos 
balsavime, o taip pat ir refe
rendume Lietuvių Namų įsigi Santykiai: Bendras darbas dėl būti įdomu ir svarbu kitiems 
jimo reikalu Hamiltone. išsilaisvinimo iš žiauraus Rusi tautiečiams.

bet. nepasitraukėme iš 
pozicijų. Mes išlaiky- 
Lietuvą gyvą mu- 

kaip ją išlaiko gyvą

šiais 
pla- 
Mal 
mo-

VISI TAUTIEČIAI rašykime 
iš visur ir apie viską, kas gali

A. A. PRANUI USUI mirus,
_Jo žmonai, dukterims, sūnums, 

marčioms, žentams ir anūkams
užuojautą reiškia

Povilas Kvietkauskas.

MINĖJIMAS.
dų scenai surinkimą ir išvežio- 
jimą, bufeto šeimininkėms: L. 
Trampienei, K. Blužienei, Ku 
zavienei ir S. Stankevičieneni, 
A. Šurkai už dekoracijų nupai 
šymą, Pr. Marčiauskui už sce
nos tvarkymą, V. Šurkai ir A. 
Čepukui už gėrimų išdavimą, 
N. Bersenaitei ir S. Mačikū- 
nui už loterijai bilietų plati
nimą.

Vakaro pelnas, apie 50 dol., 
skiriamas 16 vasario gimnazi
jos vienam mokiniui išlaikyti. 

A. Marčiauskaitei, D. Be to apylinkės valdyba va
sario 21 d. ruošia vasario 16 
d. minėjimą, kuris įvyks St. 
Mary’s bažnyčios rūsyje 10 v. 
pamaldomis, po pamaldų K. 
Stankevičiaus paskaita. Meni 
nės dalies metu pasirodys see 
nos mėgėjų būrelis režisuoja
mas B. Simonaičio.

Apylinkės Valdyba.

VASARIO 16 D.
Vasario 16 d. K. L. B. Wel 

lando apylinkės valdyba buvo 
suruošusi vakarą. Vakaro me 
tu buvo suvaidinta J. Kuzmic- 
kio 4 veiksmų vaidinimas „Ma 
žąsis Didvyris“, kurs pavyko 
puikiai.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Pov. Tamulėnui už tiek daug 
įdėto triūso ir vargo režisuo-

lis dėkui veikalo vaidintoja
ms: M. Izokaitienei, N. Berse 
naitei, V. Žinaitytei, D. Blu- 
žaitei, 
Marčiauskaitei, A. Kalvaity
tei, R. Ramanauskaitei, V. Le 
kavičiūtei, P. Šidlauskui, V. 
Bersenui, R. Šurkai, G. Blu- 
žui, K. Stankevičiui. Nuošir
dus lietuviškas dėkui loterijai 
fantų aukotojams ir jų rinkė
jams p. p. A. ir V. Karaliams.

Nuoširdžiai dėkojame visie
ms pasidarbavusiems vakarą 
ruošiant, būtent: J. Biliūnui 
už programoms skelbimų su
rinkimą ir scenos apšvietimo 
tvarkymą, V. Biliūnui už bal-

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !
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V. ČIŽIŪNAS

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
Šiais žodžiai pradedamas ei 

lėraštis .tapęs Mažosios Lietu 
vos lietuvių himnu. Jį parašė 
dr. Jurgis Sauervein'as, hano 
verietis vokietis, devyniolikto 
jo šimtmečio pabaigoje. Kal
bininkas, mokėjęs bene 43 kai 
bas, ir didis žmonių teisių gy 
nėjas, Dr. Sauervein’as namė- 
go lietuvių tautą, kaip garsios 
praeities ir gilios dvasinės kui 
tūros atstovę, atsidūrusią iš
nykimo pavojuje. Jis dauge
lį atvejų padėjo Prūsų lietu
viams 'kovoje dėl savo kalbos 
teisių bažnyčioje, mokykloje 
ir valdinėse Įstaigose, taip pat 
padėjo jiems ir rinkimuose į 
Vokietijos reichstagą (parla
mentą).

Iš visų Sauerweino rašinių 
lietuvių kalba išliko žmonių lū 
pose šis vienas eilėraštis. Vė
liau kompozitorius Stasys Šim 
kus sukūrė jam melodiją. Ta 
ip gimė daina, nepaliovusi sk 
ambėti iki pat mūsų laikų. Jos 
melodijos pradedamoji dalis 
buvo panaudota Kauno Valst
ybinio Radijofono signalui. 
Kaip mielai tą signalą pagau
davo lietuvio ausis, išskirda
ma jj iš daugelio Europos ir 
viso pasaulio radijo stočių sig 
nalų! Skambi Kauno radijo 
signalo melodija pasitikdavo 
lietuvį, besikeliantį ryto me
tą naujiems dienos žygiams ir 
darbams, ta pati melodija žy
mėjo radijo darbo pertraukas 
programai besikeičiant, šauk
dama be žodžių: „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais no 
rime ir būt!“ Tik įžūli oku
panto letena, sugriovusi 1940- 
ais metais mūsų valstybę, mū 
sų ūįkinę gerovę ir kultūrinę 
kūrybą, nutraukė ir šios me
lodijos skambėjimą radijo ban
gomis.

Šiandien ši daina laisvai sk 
amba tik plačiai pasaulyje iš 
sklaidytų laisvųjų lietuvių tar 
pe. Skamba ji tam tikrais at
vejais, tautinių švenčių ir kon 
certų metu. Deja, kilnūs ir 
turiningi žodžiai, kaip ir ska 
mbios melodijos, jaudina mus 
tik trumpą momentą. Vienais 
jausmais negalima grįsti tau
tiškumo. Kiekvienas nasakys, 
kad bet kurio pastato esmė 
yra jo sienose, o ne languose 
ar duryse. Taip yra ir tau
tybės srityje.

Tautybė reiškiasi tam tikra 
paskiro žmogaus sąmonės tu
riniu, kuris yra bendras visai, 
milionais narių skaitančiai, 
žmonių bendruomenei. Tas 
bendras sąmonės turinys yra 
pastovus ir nuolat budrus. Tai 
yra ne įkas kita, kaip galia vie
nodai su visais tos pačios ben 
druomenės nariais jausti ir ver 
tinti gyvenimo formą. Tau
tinė sąmonė diktuoja žmogui 
priklausomybę tam tikrai kil
mės, kalbos ir kultūros bend
ruomenei. Toji bendruomenė, 
išaugusi iš negausių pradžioje 
bendros kilmės genčių, šimtų 

ir tūkstančių metų bėgyje gy
vena tautos vardu. Tauta reiš 
kiasi žmonijos istorijoje, gy
vendama tam tikrame žemės 
plote, įslkurdama savo valsty
bę, gindama ją nuo nedraugiš 
kų kaimynų ir ugdydama savi 
tą tautinę kultūrą. Kai kalba
me apie visos žmonijos kultū
rą, turime nepamiršti, kad ji 
yra ne kas kita, kaip visų pa
saulio tautų sudėtinis kūrinys, 
visų tautinių kultūrų suma. 
Tautinių kultūrų indėlis į ben 
drą žmonijos kultūrą, žinoma, 
nėra vienodai stambus ir ver
tingas. Gilinantis į visuotinę 
žmonijos istoriją, galima pa
stebėti kai kurių senovės ir 
vėlesniųjų laikų tautų ryškų 
kultūrinį, ūkinį, politinį ar ka 
rinį vadovavimą kitoms tau
toms, tautų grupėms, net išti 
siems žemynams. Buvo tautų, 
'kurios savo kultūrinį ar ūkinį 
vadovavimą blogam išnaudo
davo. Jų vadai (kunigaikščiai, 
karaliai, imperatoriai), garbės 
ir turtų ištroškę, kultūrines 
ar ūkines įtakas panaudodavo 
grobimams ir nukariavimams. 
Prieš jėgą ir smurtą ir puola
mieji turėdavo jėga spirtis. Ka 
rinių ir ūkinių jėgų grumtynė 
se žlugdavo galingosios vals
tybės, palūždavo ir jų vado
vaujamos tautinės kultūros. 
Aasitikdavo tačiau ir nuosta
bių kultūrinio gajumo ir kū
rybiškumo pavyzdžių. Ryš
kiausias jų — graikų tautos 
kultūros iškilimas, subrendi
mas ir įtaka visai Europos 
tautų kultūrai.

Senovė graikai, niekad nesu 
gebėję sukurti vieningos vals 
tybės, per keletą šimtų metų 
prieš Kristų išugdė tokią savi 
tą, ryškią ir kūrybiškai galin
gą tautinę kultūrą (augščiau- 
sias jos žydėjimo laikotarpis 
— V amžius pr. Kristų), kad 
jos vaisiais — beveik visų nū
dienių mąikslo ir meno šakų 
pagrindais — naudojasi Euro 
pos tautos, o per jas ir visa 
žmonija ir dabar, beveik pus 
trečio tūkstančio metų praslin 
kus. Šių dienų graikų tauta, 
istorijos bėgyje turėjusi ken
tėti svetimųjų atėjūnų pries
paudą ir panieką, yra gerokai 
pakeitusi savo protėvių kal
bą ir būdą. Tačiau ji pagrįs
tai didžiuojasi savo praeitimi, 
protėvių kultūros paminklais 
ir tos kultūros įtaka kitoms 
tautoms.

Lietuvių tautai teko visai 
prieišngas vaidmuo istorijoje. 
Ilgus amžius išgyvenusi milži 
niškų girių ir pelikių atskirta 
nuo judresnio vakarų ar vi
durio Europos krikščioniškų
jų tautų gyvenimo, retkarčiais 
artimesnių kaimynų geruoju 
(prekybos reikalais) ar piktu 
oju (plėšimo ar nukariavimo 
tikslais) atlankoma, lietuvių 
tauta tiktai tryliktojo amžiaus 
viduryje įžengia į Europos is
torijos eigą. Įžengia Mindau-

Ateiviai^

Jūsų pirmas žingsnis siekiant 
Kanados Pdietybės yra šis:
Prieš paduodant prašymą Kanados pilietybei gauti, turite įteikti ata
tinkamai įstaigai pareiškimą, padarytą po priesaika, kuris vadinamas 
„Pareiškimas Noro Tapti Kanados Piliečiu“ (A Declaration to Become 
a Canadian Citizen“). Kiekvienas Naujas Kanadietis aštuoniolikos ar 
daugiau metų amžiaus gali, atvykęs į Kanadą, bet kuriuo metu įteikti 
tokį pareiškimą. Tai reiškia, kad tai galima padaryti nieko nelaukiant 
— tuoj atvykus į Kanadą.
Kadangi prašymas Kanados Pilietybei gauti tegali būti svarstomas 
praslinkus mažiausiai dvylikai mėnesių nuo įteikimo viršminėto pareiš
kimo, patariama Jums, atvykus į Kanadą, kuo greičiausiai imtis šio 
svarbaus žygio.
Blankus galima gauti pas tos Apskrities ar Apylinkės teismo valdinin
ką (Clark of the Court), kuriai priklauso Jūsų gyvenamoji vieta. Rei
kalui esant, tas valdininkas padės Jums užpildyti viršminėtą blanką. 
Jei Jums patogiau, galite blankų gavimo reikalu kreiptis į Kanados 
Pilietybės Sekretorių Ottawoj (Registrar of Canadian Citizenship, 
Ottawa.)

1 :

Užpildžius pareiškimo blanką, reikia jį įteikti teismo val
dininkui arba siųsti tiesiai Sekretoriui į Ottawą.
Norėdami tolimesnių paaiškinimų, kreipkitės į Kanados 
Pilietybės Sekretorių, Ottawa, Ontario.

IŠLEIDO NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ ŽINIAI

Pilietybės ir Imigracijos Departamentas 
OTTAWA, CANADA

Hon. WALTER HARRIS, Q. C., LAVAL FORTIER, O. B. E., Q. C., 
Ministeris. Viceministeris.

go suvienyta į vieną valstybę 
Lietuvos karalystės vardu. 
Mindaugo pradėtas lietuvių 
tautos krikštas užsivilkino dėl 
daugelio aplinkybių, kurių sv 
arbiausia betgi buvo gahngia 
usių krikščionių kaimynų — 
Vokiečių Ordino godumas ir 
smurtas. Sunkiai kovodama 
su kryžiuočiais dėl Žemaičių 
priklausomybės bendram tau 
tos politiniam organizmui — 
Didžiąjai Lietuvos Kunigaikš
tystei, lietuvių tauta išplėtė
savo valstybės sienas toli j pie 
tus ir rytus, nešdama ten gyve 
nusioms krikščionių slavų ta 
utoms tvarką ir saugumą nuo 
totorių puolimų. XIV-jo am
žiaus pabaigoje galutinai pri
ėmusi krikščionybę, Vytauto 
Didžiojo valdoma, Lietuvos 
valstybė XV-jo amžiaus pra
džioje turėjo per 800.000 kv. 
(kilometrų ploto.

Amžiai prabėgo, ir lietuvių 
tautos padėtis kito, deja, blo- 
gon pusėn. Nepaprastai daug 
energijos ir kraujo išeikvoju
si, begindama gimtąją žemę 
ir tas žemes, kurias buvo už
valdžiusi, kaimynus begelbė-

dama, lietuvių tauta labai nu 
silpnino savo gyvybines jė
gas. Nepajėgė ji pasipriešinti 
kylančiai Maskvos galybei, gro 
biančiai Lietuvos rytų pakraš 
čius (Smolenską ir kitas sri
tis), Turkijai, atėmusiai priėji 
mą prie Juodosios jūros, ir pa 
galiau bendrojo karaliaus val
domai kaimynei Lenkijai, įsi
geidusiai atplėšti visą pieti
nę Lietuvos valstybės pusę Li 
ublino sutarties (1569) met
ais. Toliau sekė vis baisesnės 
nelaimės. Maskvos armijų įsi 
brovimai 17-jo amžiaus vidu
ryje ir 18-jo a. pradžioje nešė 
plėšimus, žudynes ir baisiąją 
ligą —- marą. Abiem maskvi- 
nės okupacijos atvejais Lietu 
va buvo netekusi apie trečda 
lį gyventojų. Atėjo ir nepri
klausomo gyvenimo sutemos: 
1795 metais Lietuva pateko 
Rusijos valdžion.

Ir užgulė Lietuvą „naktis 
be ryto“, Maironio žodžiais ta 
riant. Ta naktis užsitęsė net 
120 metų. Suirki ji buvo lie- 

(tuvių tautai, nes rusų carų vai 
džia smaugė ją ir migdė per 
prievartą, kad tik greičiau nu

marintų joje savitą lietuvišką 
dvasią. Tą laikotarpį gražiai 
pavaizdavo Vaižgantas savo 
„Pragiedrulių“ įžangoje, pava 
dindamas jį „Lietuvos Žiema" 
Rusijoje“. Betgi ir tai „Žie
mai“ atėjo galas. Pirmojo Pa
saulinio karo eiga ir pabaiga 
sukrėtė Rusijos ir Vokietijos 
valstybes, susmukdė .jųjų vidi 
nę santvarką ir atnešė ilgai 
lauktąjį pavasarį — laisvę jų 
pavergtoms ir vergiamoms tau 
toms.

1918-ji metai — lietuvių 
tautos kultūrinio bei politinio 
subrendimo ir ryžtingumo kvo 
timų metai. Tuos kvotimus 
tauta laikė ne tais vienais me
tais. Keleris metus kovojusi 
dėl teisės kurtis ir gyventi ne 
priklausomai, eikvojusi jėgas 
kovoje dėl sostinės ir natūra
lių valstybės sienų, lietuvių 
tauta per dvidešimt su viršum 
metų sukūrė gražų savo kul
tūrinio ir politinio gyvenimo 
pastatą, kuriam vardas buvo 
Lietuvos Respublika. Toji 
Respublika toli gražu nesiekė 
Mindaugo sukurtosios prieš 
700 metų Lietuvos karalys- 

tęs ribų. Stigo jai ir svarbiau
sio istorinių tradicijų židinio 
— senosios sostinės Vilniaus, 
bet jaunatviškas valstybės sta 
tytojų įkarštis padarė labai da 
ug: lietuvis savo nepriklauso
moje tėvynėje dėl jautėsi esąs 
šeimininku, vėl kūrė ^avo as
meninę ir vaikų ateitį taip, 
kaip pats išmanė ir ųorėjo. Ak 
ir klydo jis dažnai savo kū
ryboje: pyko tada jis ir rie
josi su saviškiais, ginčijosi, net 
prievartos griebėsi, norėdamas 
įrodyti broliui ir kaimynui sa
vo išminties ir veiklos teisin
gumą. Temo tada savitarpi
niai lietuvių tautos sūnų san
tykiai ir gana ilgai nesiblaivė. 
Tik dažnai pašalietis stebėjosi, 
kad toje nesantaikoje lietuviai 
nepaliovė būti kūrėjais: Lie
tuva turtėjo, gražėjo, moder
nėjo ir visomis išgalėmis vijo
si tas tautas, kurioms likimas 
nešykštėjo nei gyvenamosios 
žemės turtų, nei saugesnės ge 
ografinės padėties, kurios sau 
gojo, pagaliau, nuo tos bai
sios istorinės būtinybės kas 
šimtmetį ir dažniau kurtis iš 
naujo karo ir okupacijų palik 
tuose griuvėsiuose.

Antrasis Pasaulinis Karas 
sugriovė Lietuvos valstybę ir 
bloškė lietuvių tautą į neapsa 
komų kančių bedugnę. Pik
toji Maskvos jėga, kaip anais 
17-jo ir 18-jo šimtmečių lai
kais,, užgulė Lietuvą ir vėl, tik 
šį kartą daug žiauriau naikin
dama lietuvių tautos kūną ir 
sielą. Rusiškasis bolševizmas, 
žygiuodamas pasaulio paverg
ti, pirmiausia sutrypė mažųjų 
tautų teises ir kultūrinę gyvy 
bę savo milžiniškos vergų vai 
stybės viduje, o pastarojo ka
ro metu tą patį padarė ir su sa 
vo vakarų kaimynais, nepri
klausomomis Pabiltijo tauto
mis. Bolševizmui kuriant „na 
ująjį žmogų”, klusni) it beža
dę ir bevalę skruzdėlę kiekvie
nam slaptųjų vergų valstybės 
valdovų įsakymui, laisvosios 
tautos, jų kultūra, istorinė pra 
eitis ir savitas gyvenimo bū
das yra tik kelyje kliūtis, ku
rią jis šalina su azijatišku užsi 
spy rimu ir žiaurumu. Štai ko 
dėl mūsų tėvynėje ir kituose 
bolševizmo pavergtuose kraš
tuose „žmogui uždrausta būti 
žmogumi“, kaip sako Vydū
nas Visuomio lūpomis („Pra
bočių Šešėlių” II dalyje „Ne - 
sau - žmonės“).

Nutilo tėvynėje „Lietuviais 
esame mes gimę“ melodija. 
Tik ar nutilo ir žodžiai lietu
vių širdyse ir tyliai šnibždan
čiose lūpose? Žinoma, ne. 
Bent mes to norime, tuo tiki
me ir gaudome kiekvieną ži
nutę, kuri tą mūsų tikėjimą 
patvirtintų. Ir džiaugiamės, 
tų žinių gaudami, stipriname 
tuo džiaugsmu patys save ir 
lyg skaisčiau, viltingiau į ate 
itį žvelgiame.

Daugiau bus.
KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ - 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

Kaip kūrėsi Kanadoie 
lietuviai

48. DAUGELIO SPECIALYBIŲ ŠEIMA.
Marijona ir Vladas Škudai 

šiomis dienomis minėjo 30 me 
tų vedybų sukaktuves. Tiesa 
sakant, tas sukaktuves juos 
privertė minėti geri jų bičiu
liai, draugai, giminės ir kiti ar 
timieji, su kuriais jie Ville La 
sallėj yra kaimymai, bendra
darbiai — pp. Leknickai, Vili
mai, Jaseckai, Kupriai, Rasima 
vičiai ir kiti .geri lietuviai. 
Pp. Škudų jubilėjuje jų daly
vavo labai didelis būrys, kas 
parodo, kad pp. Škudų šeima 
yra populiari ir turi plačių si 
mpatijų.

Ir rašančiam, pp. Škudų šei 
mą teko pažinti vieną iš pir
mųjų, kai tiktai likimas lėmė 
atsirasti didžiausiame Kana
dos mieste — Montrealy.

Pp. Škudų šeima yra visuo
meniška, visada mielai priside 
danti prie visuomeniško, lie
tuviško darbo ir tam tikslui 
moka aukotis, nesigailėdama 
nieko.

Vladas Škuda, kai „Nepri
klausomoji Lietuva“ dar buvo 
pp. Vilimų rūsy, kur naudojo 
si visomis tos mielos šeimos pa 
slaugomis ir didžiu palanku
mu, trukusiu apie trejus me

tus, p. Škuda visada užeidavo 
lankstyti laikraščio. Tada, kai 
buvo dirbama be patyrimo, šis 
darbas buvo reikalingas labai 
didelio skaičiaus talkininkų, ir 
p. Škuda visada būdavo jų tar 
pe.

— O, p. Škuda visada bu
vo „Nepriklausomos Lietu
vos“ talkininkas ir rėmėjas,— 
sako p. Leknickas, kai mes 
kalbamės apie pp. Škudų įsikū 
rimą Kanadoje.

Paskui, kai mums teko sta
tytis jau savo namelį, kur da
bar laikosi visa „Nepriklauso
mos Lietuvos” leidykla, p. 
Škuda buvo vienas statybos 
talkininkų, greta p. Kinderio, 
A. Jonelio, Į. Leknicko, p. Ka 
ndižausko, J. Meilučio, A. No 
rkeliūno, A. Vilimo, J. Luko
šiūno, p. Ališausko, p. Rukšė 
no, kaip statybos „boso“ ir ki
tų, kurių jau ir pavardės užsi 
miršta (kaip greit bėga laik
as!..). Ir kur tijktai pasitaikė 
koks lietuviškas visuomeniš
kas reikalas (kad ir ruošiant 
piknikus), p. Škuda visada bū 
davo talkininku.

Sakau būdavo (kur būdavo 

galima — su žmona), nes p. 
Škudai teko sirgti, operuotis, 
o tai jau varžė jo platesnį daly 
vavimą visuomeniniame darbe. 
Svarbu tačiau pabrėžti, kad 
pp. Škudų šeima visada yra 
veikli ir visuomeniška.

— Kai kilo pavojus Lietu
vai ir kovon už jos teises, už 
jos laisvę stojo susiorganiza
vusi Kanados Lietuvių Tary
ba, p. Škuda buvo jos eilėse ir 
aktyviai dalyvavo jos darbuo
se, — pabrėžia p. Leknickas.

— Tai labai malonu. Aš tą 
suprantu, nes p. Škuda yra 
sąmoningas lietuvis, — sakau. 
— Bet man įdomu, kaip pp. 
Škudai įsikūrė Kanadoje?

— Kanadnon aš atvykau 
pirmuoju ar antruoju transpor 
tu, kai tiktai buvo leista Ka- 
nadon įvažiuoti. Ta* buvto 
1926 metais. Rugsėjo 11 d. iš 
laivo išlipau Quebece, — sa
ko p. Škuda. — Vežė imigraci 
jos agentas, su kuriuo teko pa 
sirašyti sutartį, kad vykstame 
į farmas ir tam agentui reikė
jo sumokėti kelionės išlaidas. 
Būtinai turėjo būti žemdirbys, 
kad ir rankos būtų suplaktos, 
pūslėtos. . . Tai kiti, kas no
rėjo išvykti ir rankas turėjo 
švarias, —tyčia supūslėdavo...

— Kaip gi buvo su darbu?
— Atvežė į Saskatchevano 

provinciją, ties Regina, vienoj 
stoty išlaipino iš traukinio ir 

paleido į visas keturias svieto 
šalis: eikite, kur norite!...

— O mus iš stoties pasi
ėmė kažkoks farmeris ir, atga 
benęs į gyvulių farmą, sukišo 
į „žemlenką“ — žemėje iškas
tą duobę, apstatytą kuolais ir 
apkrėstą moliu. . . — sako p. 
Jaseckas. — Tai mes jau ne
sutikome tokiuose rūmuose gy 
venti...

— Iš Reginos, Sask., perva 
žiavau į Winnipegą ir stojau 
dirbti batsiuvyklon. Per savai 
tę gaudavau 5 dol... Bandžiau 
miške, bet išbuvau tiktai 2 sa
vaites. Tada drožiau į Mont
real}. Tai buvo 1927 m. Bet 
iš čia vėl turėjau grįžti į miš 
ką. Po 3 mėnesių pastoviai ap 
sistojau Montrealy, kur ir da
bar gyvenu, — sako p. Škuda.

— O žmona?
— Aš buvau Lietuvoje, — 

sako Marija Škudienė. — Aš 
mokytojavau Panevėžio apskr 
ity pradžios mokykloje. Moky 
tojavau septynetą metų. Mes 
susituokėme Lietuvoje ir ture 
jome du sūnus, su kuriais 
1928 metais aš ir atvažiavau 
Kanadon. Kai vykau Kana- 
don vyresniam, Broniui, buvo 
3^2 ir jaunesniam, Jonui, 2^2 
metų. Bet dabar jau abu ve
dę... Abu karo metu tarnavo 
kariuomenėj ir dalyvavo kare 

— vienas jūrininku, kitas pės
tininku.

— Iš kur kilę?
— Marija Škudienė — any 

kštietė, o Vladas Š(kuda — iš 
Umėnų kaimo, Troškūnų vai., 
Panevėžio ap.

— Daugelis skundžiasi de
presija, — kaip jūs išgyvenote 
M?

— Aš atidariau batsiuvyk- 
lą ir taip verčiausi net visus 
15 metų...

— Tad iš kur ši specialybė?
— Lietuvos kariuomenėje 

jau buvau batsiuvyklos vedė
jas. Buvau Vilniuj, Antakal
ny, iš kur, lenkams užpuolus, 
teko trauktis į Alytų.

Prisiminęs tuos laikus, p. 
Škuda pasakoja plačiai, kaip 
viena fanatiška lenkė jo pažįs 
tarnam puskarininkiui, joju
siam palei Vilnelę, Vilniuje, 
iš revolverio šovė, bet puskari 
ninkis tuojau susigriebė ir vie 
nu |kardo smūgiu jai nunešė 
galvą. Prsimena, kaip ties 
Gardinu želigovskiados dali
nys per Nemuną buvo praleis 
tas lenko karininko, kuris tuo 
pat metu perbėgo pas lenkus... 
Tai įdomūs prisiminimai.

Kai taip vyksta įdomus pa
sikalbėjimas, aš grįžtu prie p. 
p. Škudų vėl.

— Girdėjau, kad p. Škuda 
turi meniškų sugebėjimų? Pi 
ešia paveikslus?

— O, jis yra pramokęs 
daug amatų, — sako p. Škud
ienė. — Štai dabar 7-je gat
vėje baigia statytis namus, ku 
rių darbus pats, su sūnais, dir 
ba. . .

— Kartą pasižiūrėjau, — 
Sako p. Škuda, — į vieną man 
patikusį paveikslą ir nupaišiau 
lygiai tcfkį pat. Dabar, va, rei 
kia pasiskolinti šitą iš pp. Vi
limų, rodo sienoje kabantį eže 
ro tarp kalnų vaizdą, ir nuta
pyti. Aš ir foto negatyvus iš 
aiškinu. Pats, — sako p. šku 
da.

— Aš, beje, pats mačiau, ka 
ip gražiai Tamsta tinką dedi, 
— sakau. — Juk pp. Kuprių 
namų pamatus gražinai.

— O, mano vyras visiko yra 
išmokęs. Bet. . . devyni ama
tai — dešimtas badas, — kaip 
patarlėje, sako p. Škudienė.

— Bado nematau, — sa
kau. — Tamstos turite namus, 
statotės jų dar daugiau. Esa
te apsirūpinę. Specialybės p. 
Škudai sudaro galimybių visa 
da gauti darbo. Vaikai vedę, 
turi šeimas. Gyvenimas eina 
gražiai ir prasmingai. Todėl 
man belieka tiktai palinkėti 
Tamstoms geros sveikatos ir 
ilgiausių metų.

Susitikus su senaisiais lietu
viais, sunku baigti kalbas, — 
todėl jų bus ir dar.
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Eglė žalčių karalienė
TAS SIRVYDAS.
sų tautos kilmę neįžiūrimas 
rūkas supa, tai lietuvis visa
dos jausis laisvas tam tikrose 
ribose pasisvajoti istorijos dau 
sose.

Dr. Basanavičių stebindavo 
mūsų liaudies dainų „sidabrin 
gumas ir auksingumas“. Lie
tuva tų metalų neturi. Tat, iš 
kur tokia plačia srove sidabras 
ir auksas į liaudies dainas įsi
brovė Kalbininkai tyli. Prof. 
Gudmund Schuette, savo 19 
29 metais išėjusioje „Our Go 
thonic Forefathers“ tvirtina: 
„Tokie kultūros žodžiai kaip 
l„gold“ (auksas) ir „silver“ 
(sidabras) pas gotus atėjo iš 
baltų“. (T. I, p. 80).

Mūsų tautosaka iškelia ir 
kitų įdomių klausimų, kurie
ms atsakus galime tam tikro
se ribose prisvajoti. Pavyz
džiui, kodėl mūsų dainose vai 
denasi šaltinėliai, į kuriuos mer 
ginos eina vandenio semtis? 
Šaltinėliai ir tokie papročiai 
vandenį semti paprastai kal
nuotoje Graikijoj, ne Lietuvo 
je, kuri A. Šapokos redaguoto 
je „Lietuvos Istorijoj“ vadi
nama „girių ir pelkių“ kraštu. 
Tokiame krašte žirgelis, be 
abejojimo, pagarbos verta su
sisiekimo priemonė, bet juod
bėrėlių tikroji tėvynė ne girių 
ir pelkių Lietuva, bet platūs 
už Uralu ir Pietų Rusijos tyr 
laukiai, kur nė žemdirbiai sė 
sliavo, bet, kaip jūrininkai per 
jūras, laivais, bastūnai švais
tėsi žirgais.

Skotų Edinburgo universi
teto praistorijos ir archeologi
jos profesorius Gerdon Child, 
savo What Happened in His 
tory pastebi, kad „jojami žir
gai istorijon įjoja Iranu ir Tur 
kestanu dabar vadinamuose 
kraštuose, 4 tūkstančiai metu 
pirm Kristaus. Aštuonius šim 
tus metų pirm Kristaus, Ura 
lų tyrlaukiuose ir Pietų Rusi
jos stepėse tiek pritirštėjo žir 
gaiš jodinėjančių ir kumelės 
pieną geriančių bastūnų, kad 
jie puldinėjo Ču imperiją Ki
nijoj, ir žygiavo po Mažąją 
Aziją, grasindami galingai Asi 
rijai. Pietų Rusijoj skitai žir 
gininkai pasivergė, kur tik ra
do, vietos žemdirbius, rinklia- 
vo iš jų javus ir parduodavo 
nuolatos alkaniems senovės

RAŠO VYTAU
Iš istorijos nevisada vien 

pliku faktu ar grynos tiesos 
teprašome, nes tie istorikai 
meilesni, kurie ne kas tikrovė 
je buvo, bet kas mums širdį 
pakutena pasakoja. Todėl ki 
ekviena tauta mokyklose te- 
vartoja ją augštinančius vado 
vėlius. Prisimenu, kaip jau
nas godžiai skaitydavau Dr. 
Basanavičių, nes jis mus gimi 
niuodavo su senovėje garsio
mis tautomis, su Mažąja Azi
ja, Trakija, Troja. Kaip sma
gu būdavo skaityti, kad Lydi 
ja tai mūsų Lydos motina, Pri 
enė Prienams, o Trakija Tra
kams !

Senovės lydų, trakų ir ka
rių kalbas pacitavęs, kalbinin 
kas Būga tą garbingą ir gra
žią tariamą mūsų giminystę 
dalgiu perkirto. Jis tiesmukai 
pareiškė: „Palaima tikintiems, 
o vargas netikėliams, kurie, 
nepatriotiškai elgdamiesi, drį 
sta senos Lietuvos jieškoti čia 
pat dabartiniosios pašonėje, ne 
dausiodami po Trakiją, Iraną, 
ar Indiją!“.

Pliki faktai pasmaugė romą 
ntiką. Amžiną jai atilsį! Be 
abejojimo, ir kiti mūsų istori 
jos pliki faktai išpučiamas krū 
tines priploikštintų, jei tų krū 
tinių galvos į juos didesnį dė
mesį kreiptų. Juk mūsų di
džių kunigaikščių tauta pavė 
lavo apsikrikštyti, pasigamin
ti literatūros, įkurti pastovią 
kariuomenę, suorganizuoti uni 
versitetą ir sugalvoti stipriai 
atsparią politinę valdymosi 
sistemą. Garbingi protėviai 
ryžtingai ir narsiai už laisvę 
kovojo. Jie tvirtai tėvynę my 
Įėjo ir kietai prisirišo prie že 
mės maitintojėlės. Proto ar 
dvasios dalykai, tačiau, jiems, 
matyti, būdavo ne motais. Gal 
tokia jau lietuvių paskirtis. 
„Mes ne galvotojai“, amerikie 
tis poetas K. Jurgelionis (Ka 
ledų Kaukė) sykį liūdnai nu
sprendė. Senovės Spartos 
graikai, taip pat, buvo drąsūs 
kareiviai, bet menki galvoto
jai, todėl žmonijai ne tokie 
brangūs, kaip Atėnos graikai, 
davę Sokratą, Platoną ir Aris 
totelį.

Tačiau, romantika toks da
lykas, kad į karstą paguldy
tas, vėl keliasi gyvas. Jei mū
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graikams. Skitai pirkosi auk 
so iš Karpatų Transilvanijos 
ir Altajaus kraštų, samdėsi 
graikus auksakalius ir ginkla- 
dirbius, kurie Juodųjų jūrų pa 
krantėmis piikūrė kolonijų, ir 
šita javų ir grožio apyvartos 
prekyba tuko. Skitai europė- 
nus pramokė žirgais jodinėti 
ir kelnes dėvėti. Pastovių vai 
stybių, tačiau, nesukūrė“.

Atilos hunus ir Čingis-cha- 
no mongolus geriau pažįsta
me, negu žirgininkus skitus. 
Tačiau, galima teisėtai klaus- 
tis, bene kai kurie mūsų pro
tėviai buvo patelkę jų įtakon? 
O gali būti, ir mūsų protėvių 
dalis buvo bastūnai, ir dėlto 
jų ainiai tebegarbina dainose 
juodbėrius? Su Amerikos te 
chnika susidūrę, juk mes tuo 
jau godžiai perkame automo
bilius. Gali būti, ir mūsų pro 
tėviai, jei nebuvo bastūnai, 
bet žemdirbiai, taip pat, įgijo 
geros pagarbos lakiems žirge
liams, kada tik su ta tobules
ne, negu žmogaus kojos, su
sisiekimo priemone susipaži
no?

Sakoma, mūsų protėviai gar 
binę žalčius. Ar čia jų kultū
ros dalykas, ar pasiskolintas? 
Jei skolinys, tai iš kurių kai
mynų1: suomių, slavų, gotų, ar 
Pietų Rusijos bastūnų? Pro
tėviams net aitvaras vaizdavo 
si liepsnojančiu, skriejančiu 
žalčiu.

Turime gražią pasaką apie 
Eglę, Žalčių Karalienę, dariu
sią daug įspūdžio mūsų rašy
tojams. Kaip ji pas mus at
sirado?

Lietuvių Tautosakos Skai
tymuose (1948 m.) prof. J. Ba 
lys jos neturi, bet B,. Babraus 
kas duoda bene geriausia lite
ratiškai paruoštą jos pavyzdį 
savo „Lietuvos Keliu — I“ 
(skaitymai lietuvių tremties 
mokyklai, 1947 m.). A. Fro
mas-Gužutis ją pavartojo su
kurti dramą (1898 m.), o Mi 
kas Petrauskas —operą (1923 
m.). J. Kraševskis ją vartoja 
savo lenkų kalba išėjusioje 
„Vitolio Raudoje“ (1848 m.), 
pasiėmęs, kaip Liet. Enciklo
pedija spėja, iš M. Jasevičiaus, 
lenkų literatūriniame žurnale 
„Biruta“ (1837 m.) įdėtos „iš 
lietuvių kalbos išverstos apysa 
kūtės“ — Žoltisova žona. Per 
Vitolio raudą ji patraukė A. 
Baranausko dėmesį jam kuria 
nt Anykščių Šilelį, nes užtikta 

jo užrašyta pastaba apie „pa
sakų ape mergų ažu žalkctio 
ežeran nutekėjusio“. (L. Enc. 
Tomas I, p. 699, 1935 m.). Kr. 
Pranauckiutė ją 1856 metais 
išvertusi lietuviškai vardu „Ža 
Ičio Motė", o Ivinskis ją įdė
jo savo 1859 metų kalendo
riuje mums jau įprastu ir pri
gijusiu vardu, Eglė Žalčių Ka 
i alienė.

Pasakos, sakoma, tai žmo
gaus pasąmonės žodžiais pa
reiškiami padariniai. Prof. Ba 
lys apie jų vaidmenų tiksliai 
sako: “Pasakoje tikrovės vie 
toje sukuriamas visai kitas pa 
saulis, kur viskas ne kaip iš- 
tikrųjų mūsų kasdieniniame 
gyvenime dedasi, bet kaip pa
gal mūsų norus turėtų dėtis“. 
Tokiu būdu, žinomose pasa
kose apie du broliu išmintin
gus, vieną kvailį, liaudis atsi
lygina šio pasaulio turtus ir 
galią pasigrobusiems, išminti 
ngus brolius pasakose visados 
paversdami kvailiais, o kvailį 
iškeldami turtingu, išmintin
gu ir galingu.

Koks Eglės Žalčių Karalie
nės pasąmoninis simbolizavi- 
mas? Ką mūsų protėviai šita 
pasaka norėjo pareikšti? Kaip 
ji sena?

Iš Standard Dictionary of 
Folklore (1950 m.) patiriame, 
kad pasakų apie merginų ve
dybas su žalčio tipo gyvūnais 
turi indai, indo-ikiniečiai, ir 
Afrikos bastūnai, kafrai ir zu 
lai. Vokietis Grimm'as turi 
bene nudailintą jos pavyzdį 
apie karalaitį — rupūžę. Pasa
kos apie žmogaus (vyro ar mo 
terš) meilę su visokiais gūvū- 
nais plačiai pasklidę po visą 
pasaulį. Gyvūnas paprastai 
žūsta, o žmogus nubaudžia
mas.

Lietuvių pasakos žaltys gy
vena ežere, ar jūroje, reiškia, 
vandenyje. Vandeninių die
vaičių ir deivių ypač apstu pas 
suomių tauteles, kurios, sako
ma, seniau buvusios taip arti
mi mūsų protėviams kaimynai, 
kad iš šių pasiskolino veik vi
sus svarbesnius žemės ūkio žo 
džius. Gali būti, čia kilo ir 
įkvėpimas pasakai apie Eglę 
Žalčių Karalienę.

Dėmesin ateina ir daina ap 
ie „barzdotus vyrus“ iš už jū 
rų, kuri, sakoma, esanti atgar 
sis šiaurėnų (Danijos ar Šve 
dijos vikingų) puolimų mūsų 
jūros palkraščių. Į smarkaujan

KULT URLV tlįKRO/VIK A
KAS YRA NAUJAS LITERATŪROS LAUREATAS?
„Draugo“ premiją laimėjęs 

už romaną „Kelionė“ rašyto
jas Algirdas Landsbergis yra 
gimęs 1924 m. brželio 23 d.

Mokslus ėjo Kaune, Vytau 
to Didžiojo universitete, pas
kiau tremtyje gilino studijas 
Vokietijoje J. Gutenbergo 
universitete Mainze ir JAV-se. 
Brooklyno kolegijoje gavo me 
nų bakalaureato laipsnį, o Co- 
lumbijos universitete New Yo 
rkc — magistro laipsnį.

Plačiai reiškiasi periodinėje 
spaudoje savo novelėmis, ei
lėraščiais, recenzijomis, strai 
psniais teatro, literatūros, me 

čios jūros bangas žiūrėdami, 
Šiaulėnai sakydavo, tai raivosi 
Midgardo didysai žaltys, Jor 
mungandr, arba savo pyktį 
rodo jūrų dievaitis Aegir. Šis 
Aegir primena žodį Eglę, (šia 
urenu „r“ tariame kaip mūsų 
„s“). Be to, jis turėjęs devy
nias milžines dukras. Kai jos 
žaisdavo, jūra banguodavo. Jų 
vardai buvę: Gialp, Greip, Eg 
lia (vėl Eglė?), Augeia, Ul- 
fun, Aurgiafa, Sindur, Atta ir 
Jarnsaksa. Barzdoti šiaurėnai, 
plėšdavę nuo Klaipėdos iki Ap 
uolės, o Dauguva gal net iki 
sėlių krašto, grobė, be abejoji
mo, ir merginų, kurios, išveža 
mos, galėjo likusiems palikti 
įspūdžio, jog jos tikrai nute 
ka už žalčio, vikingų tikybo
je juosusio jūrą ir žemę.

Tiesa, Babrausko dedamas 
pavyzdys Eglės vardą lygina 
su miško medžiu, o jos sunai 
pavadinti Aržuolu, Uosiu ir Be 
ržu. Ji turi dukrelę Drebulę. 
Pasakos tikslas lyg būtų aiš
kinti, 'kodėl drebules lapai nu 
olatos dreba, nes Drebulė iš
davusi dėdėms savo tėvo Žal
čio (Žilvinėlio) paslaptį n bu 
vo priežastis jo mirties. Gali 
būti, šis klausimas buvo svar 
bus mūsų protėvių pasąmonei, 1 
nors atsilyginimas pasaka plė
šikams vikingams, rodos, bū
tų svaresnis dalykas. Tačiau, 
gali būti, ši pasaka visai nėra 
liaudies kūrinys? Gal tai ku 
rio nežinomo autoriaus meni
nis darbas, per lenkus pasau
lį pamatęs ir vėl pas mus su
grįžęs nuolatos apsigyventi?

Vyt. Sirvydas. Į
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no ir kitais klausimais. Drau 
ge su rašytojais broliais Me
kais ir L. Lėtu 1951 m. išlei
do novelių rinkinį „Proza“.

JAV-se gyvena nuo 1949 m. 
dirba bibliotekoje. Yra ve
dęs Amerikos lietuvaitę Joan 
Jacobi, augina antrus metus ei 
nantį sūnų Paulių.

LIETUVIŲ DAILĖS 
PARODĄ

Australijoje, Sydnėjuje per 
visą dviejų savaičių parodos 
laiką aplankė 1160 asmenų. 
Susidaryta įspūdžio, kad maž
daug 50 proc. visų lankytojų 
sudarė australai, 25 proc. — 
kitataučiai ir 25 proc. likutį— 
lietuviai.

— Solidia Dolinda lurato, 
Bartolėmė lurato ir Marta Ma 
ria Magdalena Norvidaitės du 
iktė, baigusi tradicinę Argen
tinos Folkloro mokyklą „Le- 
ales y Pampoanos“, dėstanti 
šokių meną ir tautinę argenti
niečių muziką Carles Calvo 
mokykloje.

KONCERTAS TARPTAUTI 
NEI PUBLIKAI.

Buenos Aires provincijos 
mieste Llavallol, erdvioje Eu 
skal-Echea salėje, 1.500 įvai 
rių tautų publikos 53 gėrėjosi 
Argentinos Lietuvių Tautinio 
Meno Ansamblio choro „Dai
na“ dainomis ir lietuvių tau
tiniais šokiais.

Koncertą-festivalį rengė pa 
ramai už geležinės uždangos 
likusių tautų misija. Progra
moje dalyvavo lenkų choras 
„Chopin“ ir jų šokėjai, ukrai
niečių šokėjai, mandolinistai 
ir choras, kroatų ir vengrų cho 
rai ir jų tautinių šokių šokė
jai.

Daugiausia plojimų sulau
kė pianisto A. Kuprevičiaus 
vadovaujamas choras „Dai
na“.

V. Namiko vadovaujami lie 
tuvių tautinių šokių šokėjai, o 
taipgi p. A. Mlkelionienės va
dovaujami Dr. J. Basanavičia 
us vardo Argentinos Lietuvių 
Centro mažieji tautinių šokių 
šokėjai ir šokėjos, visi lietu
vių tautiniais rūbais pasipuo
šę, sulaukė griausmingų, ilgai 
užsitęsusių, tarptautinės pub 

Jlikos aplodismentų.

Hamiltonas dar aiškinasi
Didžiai Gerbiamas

Maloniai prašome atspausdin
ti Jūsų redaguojamame laikraš 
tyje mūsų paaiškinimą į p. Jer. 
Valaičio antrą straipsnį „Dėl 
Hamiltono bažnyčios remonto 
atskaitomybės, patalpintą „Ne 
prikl. Lietuva“ 2 (351) — 
1954. I. 13. Tikimės, kad dau 
giau nebereikės Tamstą var
ginti ir šį mūsų paaiškinimą 
spausdinsite lygybės principu 
— leisti abiems pusėms pasi
sakyti po du kartu.

Gerb. p. Jer. Valaiti,
Nebūtų buvę reikalo vėl ra
šyti spaudon paaiškinimų j Ta 
mstos užmetimus bažnyčios 
statybos atskaitomybės reika
lu, jeigu Tamsta būtumėte 
teikęsis priimti mūsų kvieti
mą (ne ultimatumą — ar kada 
nors koks ultimatumas pra
sidėjo žodžiais, „mes kviečia
me...”), apyskaitas sutikrinti 
ir viską išsiaiškinti. Nei į vie 
ną mūsų (kvietimą Tamsta ne
reagavai, o iš naujo parašei 
mums rašinį iš naujo kaltin
damas. Tėdėl, nenoroms mu
ms čia prisimena netolima pra 
eitis: kada Korėjos kare vie
na kariaujanti pusė apkaltino 
amerikiečius vedus bakterio
loginį karą, tai pastarieji per 
tarptautines organizacijas vie
šai prašėsi būti ištiriami ir ap
kaltinti. Tačiau, kaltintojai 
tam ištyrimui griežtai pasiprie 
šino, o savo kaltinimus ir to
liau palaikė bei skleidė. Šia
me atsitikime tas pats — Ta 
msta, buv. Stat. K-to narys, 
apkaltinai mus viskuo: o kai 
mes patys kvietėme Tamstą iš 
tirti mūsų kaltes — nesutikai 
ir toliau rašinėji tvirtindamas 
tuos pačius kaltinimus. Mus 
tiesiog stebina taktikos pana 
Šurnas.

1. Tamsta daug prirašei 
apie šmeižiančių ir grąsinan- 
čių laiškų gavimą, apie rašo- 

Pone Redaktoriau, 
mųjų mašinėlių ekspertyzę ir 
grąsinančių laiškų gavimą ir 
t. t. Mes turime Jus užtikrin
ti, kad visi žemiau pasirašiu
sieji nieko bendro su tuo ne
turime, nuo tų faktų atsiribo
jame ir manome, kad bažny
čios atskaitomybės tas nelie
čia.

2. Mūsų pirmąjį atsakymą 
laikote „grupelės žmonių“ ir 
reikalaujate iš mūsų įgalioji
mo kalbėti Statybos Komite
to vardu. Visai teisingai sako 
te, kad į bažnyčios Statybos 
Komitetą buvo išrinkta 14 as
menų, bet praleidote visuome
nei pranešti, kad tie 14 asme
nų išrinko 5 asmenų Statybos 
Valdybą, į kurią įėjome mes ir 
Tamsta, ir Statybos Komite
tas pavedė ir įgaliojo mus įvy 
kdyti statybą ir kartu vesti at 
skaitomybę (Protokolas Nr. 
1 — 1952 .VI. 22 d.). Taigi, 
įgaliojimus turime. Tačiau, 
Tamsta reikalaudamas iš mū
sų įgaliojimų, ar teikėtės vie
šai patiekti savo įgaliojimus 
kalbėti kažkokios visuomenės 
vardu, o paskutiniame laiške 
ir „mielų hamiltoniečių“ var
du? Kiek mums žinoma tąją 
Tamstos atstovaujamą visuo
menę sudarę: Tamsta ir dar 
keli asmenys.

3. Tamstai yra taip patikęs 
garažas, kad dėl jo mes vėl 
esame priversti išsitarti. Pir
miausia, norime atitaityti ir 
vėl neteisingus Tamstos pa
skelbtus falktus: rašote, kad į 
garažą įvestas centralinis šil
dymas, įvestas elektros apšvie 
timas i rtt. Tiesiog nesinori 
tikėti, kad buv. Stat. K-to na
rys, taip viešai skelbtų netik
tus faktus. Tvirtiname, kad 
garaže nebuvo ir nėra bei cen 
tralinio šildymo, nei elektros 
šviesos, nei lubų, nei, grindų. 
Tas „garsusis" garažas susi

deda iš 4 sienų (su nonrmalio 
mis garažui durimis) ir sto
go. Dauguma parapijiečių at 
vykę vieton įsitikino Tamstos 
sĮkelbiamų faktų „teisingu
mu“. Kviečiamas ir Tamsta 
įsitikinti. Išvadas dėl gara
žui medžiagos likučių Tamsta 
darai tikrai „gudriai“ — esą 
mes tuos likučius jau buvom 
numatę prieš gerą pusmetį: 
atseit, garažas statyti užpla
nuotas daug anksčiau, negu 
paaiškėjo medžiagos likučiai ir 
štai, kaip mes klaidiname vi
suomenę ir kuriame istorijas. 
Aiškumo dėliai, vėl pakartosi
me datas: nutarimas statyti 
garažą padarytas 1952. XI. 2 
d. Bažnyčios sienų statybos 
darbai baigti ir pirmoji atliktų 
darbų — ligi stogo, apyskaita 
paskelbta visuotiniame susirin 
kime 1952. XI. 9 d. Garažas 
po nutarimo pastatytas po ke 
lėto dienų, kada jau bažnyčios 
sienų ir bokšto darbai buvo už 
baigti ir kada medžiagos liku
čiai jau tikrai buvo. O apie 
garažo pastatymą kartu su dar 
bais ligi stogo, taip pat buvo 
pranešta susirinkime.

4. Dėl padarytų didesnių 
statybos išlaidų, negu pirma
jame projekte buvo numatyta, 
turime paaiškinti štai ką: pir 
masis projektas, siekiąs ligi 
15.000 dolerių, apėmė tik šie 
nų ir stogo darbus (dargi sa
lėje buvo numatytos palikti ko 
lonos — lubų atramos). Vyk
dant darbus, įvyko pakeitimų 
—salė visai pasikeitė, bažny
čioj padaryti visai nauji įren
gimai, kas ir padidino staty
bos išlaidas. Bet visi tie rei
kalai buvo pranešti visuotinia 
me parapijos susirinkime n vi 
sų pasisakyta už vykdymą dar 
bų, kaip jie kad yra dabar at
likti (žiūr. Visuot. Susirinki
mo protolkolą iš 1952. XI. 9 
d. pasirašytą pirmininko p. St. 
Naikausko ir sekretoriaus p. 
K. Barono). Deja, Tamsta nei 
i viena tokiu susirinkimų ne

siteikei atsilankyti ir nieko ne 
žinojai, o dabar graibstotės, 
kaip miške paklydęs tarp me
džių.

5. Mes tiesiog negalime ti
kėti, kad Tamsta nesuprastu- 
mei tikrosios mūsų prasmės 
imant pavyzdžiu Tamstos da
bartinį darbą ir advokato var 
idą. Tamsta puikiai viską su
pranti, bet dėl visko turite ma 
lonumą pilstyti nešvarų van
denėlį. Nesibijokite p. Jer. Va 
laiti — Jūsų asmeniu ir Jūsų 
vardu mes ligi šiol nesidomėjo 
me, nenorėjome ir nenorime 
Jus sunaikinti, apšmeižti ar at 
imti Jums advokato vardą, tol 
kol Jūs mus neapšmeižėte. Gy 
venkite ir „advokataukite“ lai
mingai ir toliau.

6. Mes su malonumu skaitė 
me Tamstos pasižadėjimą „sa
vomis jėgomis” viešai paskelb 
ti bažnyčios statymo apyskai
tą. Bet čia pat nurodote ir 
sąlygas: „1. apyskaita turi bū
ti surašyta ir į butą pristatyta 
(m. p.) 2. apyskaita turi būti 
identiška (m. p.). 3. joje turi 
būti sudarytas. . . (m. p.). De 
ja, p. Jer. Valaiti, buvo laikai, 
kai mes bėgiojome su dokum 
entais ir apyskaitomis į Jūsų 
privatų butą. Nemalonėjote 
mūsų tada išklausyti. Viešai 
per šį laikraštį kvietėme atvy 
kti ir patikrinti darbut bei 
apyskaitas — nesiteikėte. To
dėl, šį kartą mes leisime sau 
nebeišklausyti Tamstos „turi 
būti“, juo labjau, kad visas rei 
Ikalas dabar yra Bažnytinio 
Komiteto žinioje ,kurio adre
sas Tamstai neabejotinai žino 
mas.

Iš to viso, mes darome iš
vadą, kad Tamstai iš pat pra
džių visai nerūpėjo apyskai
tos, o juo labjau visuomenės 
apsauga ar teisybės reikalas. 
Savo rašiniais, mums matos, 
Tamsta siekei kitų tikslų. Bet 
mes žemiau pasirašiusieji, su 
tais Tamstos tikslais nieko ben 
dro neturime. Nesulaukus iš 

Tamstos jokio pozityvaus vei 
ksmo apyskaitas patikrinti, da 
bartinė parapijos vadovybė, 
visai kitam reikalui, o ne Ta 
mstos sukeltoms dulkėms iš
sklaidyti, kreipėsi į valdžios 
čerteriuotą revizorių (E. P. 
Nolan — Chartered Accaun- 
tant), kuris patikrino visus da 
rbus ir apyskaitas ir išdavė 
pažymėjimą, kuris čia skelbia
mas visuomenės ir Tamstos ži 
niai. (Žiūr. atskirame lape). 
Nesiimdami atsakomybės už 
žinių tikrumą, tegalime pasa
kyti, kad mūsų žiniomis Baž
nytinis Komitetas yra nusista
tęs prie bažnyčios viešai iška
binti ir paskelbti apyskaitų ir

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS, HAMILTON, ONT. 
STATYBOS KOMITETAS.

Revizoriaus Pažymėjimas.
Aš patikrinau knygas ir do

kumentus Aušros Vartų Para 
pijos Statybos Komiteto už lai 
ką nuo 1952 m. liepos mėn. 12 
dienos ligi 1953 m. rugpjūčio 
mėn. 15 dienos, o taip pat ir 
Balansą 1953 m. rugpjūčio m. 
15 dienai. Mano patikrinimas 
apėmė bendrą sąskaitybos ve
dimą, ištyrimą pateisinamųjų 
dokumentų ir kitų davinių, ku 
riuos aš radau reikalinga pa
tikrinti esamose sąlygose.

Į pastatų statybos kainą įei
na 8000 dolerių už savanoriš
ką darbą ir 8911 dolerių 35 
centai už savanorišką statybos 
darbų priežiūrą. Už šituos 
darbus nieko nėra sumokėta 
ir nėra pasižadėta mokėti. Tos 
sumos yra priimtos Statybos 
Komiteto. Šitas sumas aš esu 
patikrinęs ir jos yra apskai
čiuotos išdirbtų valandų skai 
čiaus pagrindu, ir kiek liečia 
statybos priežiūrą — nuošim
čiais pagal vykdytų darbų ver 
tę. Abiem atvejais apskaičiavi 
mai padaryti, mano nuomone, 
pagrįstai (protingai) ir santū 
riai. Aš konstatavau, kad baž 
nyčia yra apdrausta 70.000 do 
lerių sumai.

Aš asmeniškai patikrinau 

revizijų davinius.
Baigdami, mes turime Tams 

tai p. Jer. Valaiti, pranešti, 
kad ateityje į jokius Tamstos 
rašinius bažn. stat. atskaito
mybės reikalu nebeatsakinėsi- 
me. Žinoma, jeigu Tamsta ir 
toliau imsitės skleisti neteisin 
gus faktus, tai į tai, tikimės, 
bus reaguota kitų atitinkamų 
asmenų ar įstaigų.

Inž. J. Kšivickas
Buv. Baž. Stat. K-to P-kas.

E. Lengnikas 
Iždininkas. 
J. Juodikis 
Sekretorius.
J. Mikšys 

K-to narys.

visus pastatus bei nuosavybę 
ir palyginau pateisinamuosius 
dokumentus su padarytomis 
statybos išlaidomis. Statybos 
išlaidų dalis nurodyta garažo 
statybai, mano nuomone, lie
čia apytikrę vertę atskirai es 
ančio neapšildomo pastato.

Negalima pasakyti nuomo
nės dėl galimybės surinkti pa
sižadėtų aukų, kurios dar nė
ra pasižadėjusių sumokėtos. 
Dalis sfkolų 3117 dol. 48 cent, 
per tą laiką buvo sumokėta pa 
gal Parapijos Komiteto kny
gas ir dokumentus, kuriuos aš 
patikrinau ir radau pilnoj tvar 
ko j. Tai galima buvo padary 
ti pasinaudojant per tą laiką 
gautomis 3100 dolerių pasko
lomis.

Pagal ,viršmdnėtus duome
nis, pridėtas 1953. rugpjūčio 
m. 15 dienai Balansas yra ti 
ksliai sustatytas ir parodo tik 
rą ir teisingą Statybos Komit 
eto reikalų vedimą, ką tvirti
nu pagal man patiektus duo
menis, paaiškinimus ir Komi
teto knygas.

Pasirašė (E. P. Nolan), 
Chartered Accountant.

Hamilton. Ontario.
Sausio mėn. 21 d., 1954 m.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTIS.
vo krašto laisvės. Čia išryški 
narna lenkų klasta, o mūsų va 
dovavusiųjų asmenų perdide- 
lis pasitikėjimas sutartimis bei 
įvairių tarptautinių komisijų 
užtikrinimais, jog ginčytini 
klausimai būsią išspręsti tai
kiu būdu. Pasitikėjimas sve
timaisiais anuomet mums bian 
giai kaštavo... Skaitydami, ge 
nau sakant, studijuodami šią 
knygą, mes pasiruošime atei
ties dienoms, nes susidūiimų 
su lenkais neišvengsime.

Leidinys „Laisvę Ginant“ 
yra 312 puslapių dydžio. Jos 
kaina tik 3 dol. Įsigyjama pas 
platintojus arba tiesiai iš lei
dyklos: „Vaga“, 210 Hombo 
Idt St., Brooklyn 6, N. Y.

„EGLUTĖS“ REIKALU.
Ryšium su paskelbta spau

doje žinia apie „Eglutės“ lei
dimą dviem įkalbom, praneša
ma, kad vaikų laikraštis „Eg
lutė” eis ir toliau, kaip ėjusi, 
tik lietuvių kalba, ir dar bus 
stengiamasi ji tobulinti.
Lietuvių Kultūros Institutas, 

„Eglutės“ leidėjas, 
Brooklyn, N. Y.

RYLIŠKYTĖS IR JOS 
KOLEGŲ KONCERTAI

Teatro Colon šokėja, Rosa 
Vaada Riliškis (Ryliškytė), 
kolegiškai talkininkaudama to 
paties teatro šokėjai Beatriz 
Buronzo, sykiu su Noemi Pin 
ka, Armando Navarro ir Cesar 
Yurekoff šoko puošnioje Bu
enos Aires Moterų Bibliote
kos koncertų salėje. Šie te
atro Colon šokėjai padabino 
Buronzo studijos mokinių kon 
certą.

Lietuvių Vyčių Draugijos 
prašymu, p. Ryliškytė su mi 
nėtais ‘kolegomis pildė parapi 
jos salėje Avellanedoje, Vy
čiams minint savo organizaci
jos 7 metų sukaktį.

DAIL. A. KASIULIS.
Paryžiuje gyvena gražiam 

miesto kvartale, Passy, bet 
penktame augšte. Jis turi du 
mažučiukus kambarėlius, ku
rių sienose nuo lubų ligi grin
dų 'kabo jo paveikslai. Tarp 
jų yra senesnių laikų, su jam 
charakteringais pajacais, yra 
ir vėlesnių darbų su mažais 
gėlių bukiečiukais.

Dabar V. Kasiulis yra užim
tas litografiniais darbais. Jis 
juose vartoja ne tik suderintas 
spalvas, kas sudaro nepapras
tą efektą. Tų litografiniu 
du spausdintų paveikslų 
padarė 14, ir spalių į d. jie 
vo išstatyti parodoje rue 
Seine salione, kuriame ir nuo 
lat kabo Kasiulio paveikslai, 
apie Įką skelbiama specialiame

Lietuvių Kultūros Fondo 
Australijos valdyba yra pa
ruošusi spaudai savo metraštį 
„Atolas“, gausiai iliustruotą, 
ca. 200 pusi. Visi, kuriems rū
pi kultūriniai klausimai, kvie
čiami šį įdomų ir turiningą lei 
dinį iš anksto užsisakyti ir 
paremti jo išleidimą. Prenu
meratos kaina 3 dol.

Turiny arch. V. Žemkalnio 
įžangos žodis.

I. Žodžio menininkai: 1. 
Pulgis Andriušis — A. Zub- 
ras, 2. Gegužinė Bružėje — 
Pulgis Andriušis, 3. X užtrenk 
tas duris (V. Krėvė) — A. 
Karazijienė, 4. Galilėjos žvejų 
tarpe — V. Krėvė, 5. Is V. 
Kazolko kūrybos, 
keliu — V. Krėvė, 
kausko kūrybos.

II. Nemirštami
1. Stuoka Gucevičius — V. Že 
mkalnis, 2. Vydūnas — A. Kl
ausas, 3. Atsiminimai ir svars 
tymai tikybos atžvilgiu — V y 
dūnas.

III. Kultūros barę: 1. Kad 
nebūtų lyg sudžiūvęs lapas 
(M. Biržiška) — A. Karazi
jienė, 2. Iš anapus Ramiojo 
Vandenyno — M. Biržiška, 3. 
Prof. Stp. Kolupaila — dipl. 
inž. V. Civinskas.

IV. Vaizdų ir garsų pasau
ly: 1. Lietuvių dailė tremtyje 
— Telesforas Valius, 2. Teles 
foro Valiaus tragiškoji kūry
ba — A. Vaičaitis, 3. Lietuviai 
dailininkai Australijoje — A. 
Rūkštelė, 4. Pasaka — VI. Ja 
kubėnas, 5. VI. Jakubėnas.

V. Dienos temomis: 1. Kla 
usimas, tapęs problema — J. 
Kardelis, 2. LKF Australijos 
Apygardos 1952—1953 m. vei 
klos apžvalga — J. Meiliūnas.

Leidinį redagavo redakcinė 
kolegija:
Zubras ir A. Krausas. Meninė 
priežiūra dail. V. Simankevi- 
čius. Užsakymus ir pinigus 
siųsti leidėjui — redaktoriui: 
A. Krausas, 4 Grandview Ave. 
Maribyrnong, Vic. Austaha.
KNYGA APIE LIETUVIŲ 

KOVAS SU LENKAIS.
Knygų leidykla „Vaga“ pe 

reitų metų pabaigoje išleido 
pulk. J. Petruičio atsiminimų 
II-jį tomą, kur aprašomos lie
tuvių kovos su lenkais 1920 
metais. Knyga pavadinta 
„LAISVĘ GINANT“, kaip ir 
pirmasis to paties autoriaus 
atsiminimų tomas, išleistas tos 
pačios leidyklos 1952 m.

Naujai pasirodžiusioji J. Pe 
truičio Lietuvos laisvės kovų 
atsiminimų knyga yra didžiai 
vertinga visiems tėvynės ne
tekusiems lietuviams. Joje ra 
ndame didvyriškų pasiaukoji
mo pavyzdžių, kovojant dėl sa

6. Smūgių
7. Iš J. Zu-

vardai:

A. Karazijienė, A.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MAMERTAS MAČ1LKAS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU 
(mail orders) ii visų Kanados ir JAV vietovių. 

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.
(vienas blokas j rytus nuo De la ROCHE) 

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

■ ■

Mokslo-technikos naujienos
DIDŽIAUSIAS 

pastatyta šioje srityje pirmau 
jančios Piasecki b-vės.

Korėjos karas parodė helik 
opterio pritaikomumą karei
vių, sužeistųjų ir karo medžią 
gų transportui į vietas be ae
rodromų. Piasecki YH-16 
(transporter) helikopteris yra 
134 pėdų ilgio, 25 pėdų ąugš- 
čio ir sveria 15 tonų. Turi du 
vertikalius sraigtus, kiekvie
nas po 1.650 aijklio jėgų; sra

Paryžiaus savaitiniame žurna
le.

Nežiūrint didoko pasiseki
mo, kuris buvo atsiektas, ko
piant augštyn labai sunkiu ke 
liu, Kasiulis pasiliko toks pat 
kuklus ir tylus. Jis kantriai 
be gyrimosi rodo ir aiškina 
net ir profanam, savo 
darbias,, džiaugiasi pasiektais 
laimėjimais ir viltim, kad ne
trukus galės turėti erdvesnį 
butą, kuriame jis įtaisys sau 
patogų atelier. Jo žmona, per
siėmusį vyro darbais ir pasise 
kimu, lankytojams moka pa- 
aišįkinti viską ne blogiau už 
vyrą.

SAVICKIO ARCHYVAS
Po Jurgio Savickio mirties 

paliko jo archyvas, jo nepa
baigti raštai, daug lietuviškų 
vertingų knygų, lietuvių dai
lininkų paveikslų ir dievukų.

Kas jį priglaus?
DAILININKĖS SOFIJA PA 

CEVIČIENĖ IR IRENA 
PACEVIČIŪTĖ 

išstatė savo paveikslus bend
roj italų dailininkų parodoj, 
kuri vyko atnaujintame daili
ninkų klube via Margutta, Ro 
moję. Tas klubas po trijų me 
tų švęs savo 100 metų sukak 
tį. Via Margutta Romoje yra 
labai sena ir žinoma dailinin- 
'kų gatvė, kurioj daug dailinin

:? kų turi savo atelier.

bu 
jis 
bu 
de

HELIKOPTERIS
igtų sparnai yra 82 pėdų sker 
mens.

Helikopteris gali būti val
domas vieno žmogaus, tačiau 
yra vietos dar ko-pilotui ir ste 
bėtojui. Jis gali pakeiti ii 
skraidinti apie 40 kareivių pil 
noje aprangoje, arba 32 sužei 
stus arba 3 jeep'us! Skridimo 
greitis: apie 150 mylių per va
landą.

Helikopterio konstrukcija 
dar įdomi tuo, kad motorams 
sustojus, jis gali būti nutupdy 
tas kontroliuojant savaimingą 
sraigtų sukimąsi.

Civiliame gyvenime helikop 
teris pritaikomas 48 iki 72 ke
leivių pervežimui. Įtaisymai 
aklam skridimui ir nusileidi
mui bei galimybė saugiai nu
tūpti net ir visiems motorams 
sugedus, žada platų helikopte 
rio pritaikymą.

PRITAIKYTAS NAUJAS 
KRAUJO VARYKLIS.

Žmonės galvą ant pečių lai
ko ne tiktai todėl, kad joje yra 
burna, kuria galima valgyti, 
bet ir todėl, Ikad galva turi dar 
vieną, labąi svarbią, paskirtį 
—galvoti. Ir yra žmonių, ku 
rie labai galvoja ir dasigalvo 
ja ligi nuostabių dalykų. Tie 
sa, yra kelios žmonių kategon 
jos, kurios nemėgsta, kad žmo 
nės galvoja; jiems geriau bū
tų, kad žmonės tiktai valgytų, 
atliktų jiems patinkamus dar
bus ir negalvotų. Tačiau yra 
ir tokia žmonių kategorija, kur 
ir draudžiama galvoti — vis 
dėlto galvoja, o ką sugalvojus, 
ir kitiems pasako...

Dėl daugelio dalykų žmonės 
labai galvoja, kaip sakoma — 
„suka galvą“. Ir ne veltui, nes 
galvodamas .žmogus vis ką 
nors sugalvoja, ką nors dasi- 
galvoja.

Štai, gydytojams nelengva 
daryti širdies operacijas, o 
žmonių širdys labai dažnai su

D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

genda. Nuo širdžių ligų mirš 
ta labai daug žmonių. Kartais 
galima būtų žmogaus gyvybę 
išlaikyti, jeigu galima būtų 
kaip nors ją pataisyti, bet šir
dį taisyti yra labai suriku. Il
gą laiką gydytojai visai nemo
kėjo širdies paliesti. Ilgainiui, 
begalvodami, dasigalvojo pa
daryti dirbtinę širdį, kuri lai
kinai gali pakeisti operuojamą 
širdį. Ir tai jau daug atsiek
ta. Jau žmogaus širdis dabar 
yra operuojama.

Bet gal gi galima išradimas 
pagerinti? Gal širdžiai pakei 
sti, kad kraujas būtų varinė
jamas po žmogaus, kūną, gali
ma rasti kitų priemonių? Tai
gi, du Amerikos chirurgai su
rado būdą sunkių operacijų 
metu ligonio širdį stiprinti ki 
ta širdimi. Ligi šiol, darant 
sunkias operacijas, širdies re
guliarų veikimą užtikrindavo 
labai konplikuotais ir brangia 
is aparatais. Šiems chirurga
ms pavyko operuoti šunų šir
dis, įjungiant į operuojamo šu 
ns gyslas kito šuns išimtą gy
vą širdį. Tas galima, nes žu
dant šunį, jo širdis nebūtinai 
turi tuoj nustoti plakus. Ją 
galima atitinkamai išimti ir 
plakančią įjungti kitam šuniui, 
kol operuojamojo širdis yra 
pavojuje.

Tie gydytojai tikisi sunkių 
operacijų metu garantuoti žm 
ogaus ligonio kraujo apytaką, 
įjungiant kurio nors gyvulio 
išimtą veikiančią širdį. Bai
gus operaciją ligonio širdis 
vėl veiks normaliai. Bandy
mai su gyvuliais pavyko 90%.
TELEVIZIJOS APŽVALGA.

Kai kurios Amerikos sto
tys jau protarpiais mėgina pa 
ruošti spalvinės televizijos pro

gramas, nors naudotojai dar 
neturi nė vieno spalvinę pro
gramą priimančio imtuvo. Ju 
oda-balta imtuvai priima spal- 
vinę programą be pastebimo 
skirtumo.

Viena didžiųjų radijo-televi 
zijos ir danų b-vių — Du Mo 
nt laboratorijos, neseniai pa
skelbė 9 mėnesių palyginimus 
Europos ir Amerikos televizi
jos lygio studijos duomenis.

Šiandieninis Europos tele
vizijos lygis prilygsta JAV 
1946 metų lygiui. Imtuvo kai 
na JAV atatinka 1 mėnesio vi 
dutiniam uždarbiui, kai tuo 
tarpu Europoje imtuvas atsi
eina apie 8—9 mėnesių uždar 
bį-

Pažangos atžvilgiu pirmau
ja Vakarų Vokietija, turinti 
septynias tarpusavyje sujung 
tas, stotis, 
22 stotis. Televizijos imtuvus 
su 17 ir 21 colio ekranais Vo
kietijoje gamina 35 pramoni
ninkai.

Prancūzija turi 4 stotis, ap 
ie 20 imtuvų išdirbėtų. Kitos 
šalys seka sekančia eilės tvai
ką: Italija, Švedija, Danija, 
Norvegija, Turkija, Rytų Vo
kietija ir Rusija.

Anglija turi didžiausią im
tuvų skaičių, tačiau progra
mos siunčiamos tik viena ba 
nga, vienos pusiau valstybinės 
BBC bendrovės.

Televizijos nėra Ispanijoje, 
Portugalijoje ir Airijoje.

ŽMONIŲ KALBOS.
Pasaulyje angliškai kalba 

250 milionų žmonių; rusiškai 
— 150 milionų; ispaniškai — 
120 milionų. Visus pralenkia 
kiniečiai. Nors jie ir nesusi
kalba tarp savęs, jei sueina iš 
tolimesnių provincijų, bet įvai 
riomis kinų tarmėmis kalba 
450 milionų.

— Amerikos Balso komen
tatorius pareiškė, esą nepriim 
tina, kad Vokietiją ištiktų to 
ks likimas, koks yra ištikęs 
Europos vidurio ir rytų tau
tas. . .

— Eisenhoweris pareiškė, 
kad jis politikoje laikysis libe 
ralinių principų, o ekonomiko 
je — konservatyvių.

— Rytinis Berlynas pasik
vietė suvažiavusius į konferen 
ciją žurnalistus ir rodė jiems 
sovietų tvardomą Berlyną. Ko 
munistai gyrėsi ,kad esą pa
statę 2.600 butų, bet vakari
nis Berlynas per tą laiką pa
statė 37.000 butų...

planuojanti turėti
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EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA CLEANERS DYERS CO.
Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
telius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
derį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnaa,
A. Majauskas.

MONT R E A L I S 2832 ALLARD TR 1135

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE.

KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI 

Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis. 
Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS
I 4500 VERDUN AVE, VERDUN. TeL YO 3440 S
ft v

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GE S N Ė S 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

{Lietuviška moterų kirpykla į
! DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA |

T A TT7TTTO T?DT 7 A f TC A ID I7T VLAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 *'*•» Ville Lasalle.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Avė., Vilk Laaalle. TR 4588.
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NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS, 
klausą germanų rasei (Germa 
nics).

Į tai po kelių dienų laiškuo 
se redakcijai buvo Įdėtas Mani 
tobos universiteto profesorfa 
us D. Martin laiškas „Lithua
nians“, kurį čia ištisai perspa 
usdiname:

Pone: — liečiant jūsų strai 
psnį „Pranešimas Lietuvai" ii 
ypatingai Victoro Peters jūsų 
pareiškimo kritiką 1954 metų 
sausio 16 d. laidoje, aš norė
čiau pataisyti Mr. Peterso pa
taisą.

Pagal naujausią mokslinin
kų nuomonę lietuviai yra ne
priklausoma Arijų tautų gru
pės šaka, kurios kalba iki šiai 
dienai, iš visų gyvųjų Euro
pos kalbų, yra artimiausioji 
Sanskritui. Jie buvo pasidali 
nę į septynias svarbias kiltis 
sekamai: Prūsai Vislos žemu
pyje ; Žemaičiai prie Nemuno 
upės; tikrieji lietuviai prie Vi 
li.jos (Neries) upės; Žemga
liai vakarinės Dauguvos kai
riajame šone; Kuršiai vakari
nės Dauguvos žemupyje; Lat 
galiai tos upės dešiniajame šo 
ne ir Jotvingiai prie augštuti- 
nio Nemuno ir vakarinio Bū- 
go. Tryliktojo šimtmečio pra
džioje vokiečių Livonijos or
dino ritieriai pradėjo ugnimi 
ir kardu atversti latgalius (da 
bartinių latvių, Letts) protė
vius ir 1230 metais atskyrė 
juos nuo kitų lietuviškų kilčių, 
o Teutonų ordinas turėjo to-

KLB Winnipego skyrius ši 
ais metais Vasario 16-tos die
nos minėjimą ruošia 21 dieną 
vasario, parapijos salėje, El
gin g-vėje.

Minėjimą pradės skyriaus 
pirmininkas trumpu žodžiu, 
po to bus deklamacijų pynė— 
„Lietuva“. Minėjimo pradž
ia 16 vai. Tikimasi, kad visi 
lietuviai, kuriems dar tebėra 
brangus tėvynės atminimas, 
atsilankys į šį minėjimą.

ANGLAI AIŠKINA, KAS 
YRA LIETUVIAI.

Neseniai vietinis dienraštis 
„Free Press’’ įsidėjo ilgą str 
raipsnj, pavadintą „Massage 
to Lithuania“, kurioje autori
us (pats vyr. redaktorius) tru 
mpai apsakęs Lietuvos ir lie
tuvių gyvenimą tėvynėje ir ki
tose šalyse iki Lietuvos paver 
gimo bei išreiškęs džiaugsmą, 
kad demokratinis pasaulis ne
pripažino ir nepripažins to pa 
vergimo, atspausdino JAV va 
Istybės departamento sekreto 
riaus Dulles kalbą, skirtą Lie 
tu vai.

Kadangi strpipsnyje lietu
viai angliškai buvo pavadinti 
„Letts“, tai greit po to tūlas 
Mr. Victor Peters laiške reda 
Ikcijai mandagiai paaiškino, 
kad lietuviai angliškai yra va 
dinami „Lithuanians“, o „Let 
ts“ yra vadinami latviai. Bet 
ir Mr. Peters padarė paklaidą, 
aiškindamas, kad lietuviai pri-
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kj pat pasisekimą su Prūsais 
(lietuvių kiltis, vėliau davusi 
savo vardą visai vokiečių pro
vincijai), kuriuos ji gana greit 
pavergė ir pasiglemžė jų že
mes. Priešų pavojus paskati
no susiorganizuoti Lietuvos 
valstybei kunigaikščiui Min
daugui viešpataujant (1253).

Iš šios trumpos apžvalgos 
matyti, kad lietuviai tikrumo 
je yra lietuviai ir kad Prūsai 
nėra vokiečiai, bet yra žemu
tinės Vislos lietuvių kiltis arba 
atskira tos žmonių grupės gen 
tis.

* * *
Mums tik malonu, kad žy

mūs Winnipego anglai taip 
nuoširdžiai aiškinasi lietuvių 
tautos kilmę, tik, atrodo, kie
kvienas jų yra padaręs po kad 
ir mažą paklaidą, kurios ir pa 
ts profesorius Martin neišven 
gė. Vokiečių kryžiuočių ordi
nas jokiu būdu ne „gana gr
eit“ nugalėjo ir pavergė Prū
sus; jie tam turėjo mobihzuo 
ti visos Europos tų laikų kri 
kščionių kareivas ir avantiū
ristus, net pačių anglų sava
noriai riteriai apsčiai tose ug
nies ir kardo „krikšto“ sker

dynėse dalyvavo, ir tai truko 
lygiai 200 metų, kol visos Prū 
su gentys buvo pajungtos.

J. Pr.

Du ožiai.
Truputį nustebęs perskai

čiau p. Indros straipsnį „Ne
priklausomoje Lietuvoje", pa
vadintą „Ožys, bažnyčia ir 
įkurtuvės“, kuriame jis pirmo 
je eilėje puolė anksčiau tame 
pačiame laikraštyje rašiusį 
apie Winnipego lietuvių baž
nyčios statymą ir pasirašiusį 
„Ožį“. Perskaičius abudu str 
aipsnius, atrodo, nebuvo pag
rindo tą „ožį“ vėzdu mušti, ne 
gu už vien tai, kad jis ožys. 
Vienas džiaugdamasis aprašė, 
kaip Winnipego nedidelė lie
tuvių Ikolonijėlė be triukšmo 
pasistatė pirmąją bažnyčios 
dalį — „beismantą“ ir jame 
rengiasi gruodžio 20 d. įsikur 
ti, pareikšdamas, kad po įkur
tuvių bus parašyta daugiau. 
Antrasis atliko „ožio" neište
sėtą pažadą, aprašydamas taip 
pat džiugiai, kaip bažnyčia ir 
salė tame „beismente“ buvo 
įkurta. Tik gailoka, kad taip 
pavėluotai, nes įšventinimo ir

atidarymo iškilmės Įvyko, kaip 
„ožio" skelbta, pereitų metų 
gruodžio 20 d., bet ir tai su
prantama, nes autoriui ėmė 
laiko gauti Bibliją ir joje su
rasti tą švento „Mateošiaus“ 
perskyrimą apie ožių atranką 
nuo avių. Bet kaip iš p. Ind
ros aprašymo matyti, tai ožių 
šeima Winnipege bus kiek di
desnė, negu jo norima persta 
tyti. Štai jis pats suminėjo 
vieną kalbėtoją, kurs per įkur 
tuves kalbėdamas pasisakęs 
šiam pastatui nesąs nieku pri
sidėjęs ir vargu ar prisidėsiąs, 
tačiau jaučiąs džiaugsmą, ma
tydamas augant jau antrą lie 
tuvišką pastatą Winnipege. 
Be to ir paties p. Indros pa
vardės nerandame jo patiek
tame bažnyčios statymui dirbu 
šiųjų sąraše. .. Tad jo pasi
gyrimas, kad „Todėl ir mes 
gyvenkime ir kurkime“ skam 
ba visai panašiai, kaip tos mu
rdės nuo jaučio rago „Ir mes 
.ariame!“.

Bet viskas gerai, kas gerai 
baigiasi. Abiejų „ožių" gerais 
norais negalima abejoti, o kad 
vienas turi polinkį pasibadyti, 
tai juk ožiui natūralu. Taigi, 
išvada aiški: jau iš to matyti, 
kokį svarbų darbą atliko gru
pelė Winnipego pasiryžėlių 
lietuvių, jei ir nuošaliai sto
vėjusieji jieŠko progos pasidž

iaugti kas per prakalbą, kas 
korespondencijomis.

Kadangi iš p. Indros ncbe- 
gavau Biblijos, nes jis ją jau 
grąžinęs savininkei, esu pri
verstas cituoti iš atminties:
Garbinkite Viešpatį visos gen 

(tys, garbinkite visi padarai.
T Gubomis triubykite, cimbo- 

[lais skambykite, ir t. t. 
Gieodkite jam naują giesmę, 

[rėkdami didžiu balsu, ii tt.
Irgi Ožys.

Pavasaris Winnipege.
Nors sausio mėnuo prerijo

se buvo retai šaltas ir su ma
žomis atlaidomis ištvėrė visą 
mėnesį, bet speigai Winnipe
ge tik vieną naktį tebuvo pa
siekę 37 laipsnių žemiau nulio. 
Tačiau staiga atšilo ir štai va 
sario pradžią turime, kaip ko
vo pabaigoje. Kelinta diena 
kaip nebepatogu išeiti su žie 
miniu paltu, sniegas gatvėse 
tirpsta uruliais ir saulė nuga
rą kaitina. Gal kur nors Itali 
joje ir Britų Kolumbijoje žmo
nės snieguose klimpsta, mes 
Manitoboje jau pavėsio jieško 
me. Žinoma, kol šios eilutės 
pasirodys spaudoje, galbūt vėl 
trinsime ausis net po kailio ke 
purėmis, bet šiandien yra šil
ta, tad sarpe diem ir gaudea- 
mus igitur! Prerijų višteilė.

I
J. GREEN

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
933 Bloor SL W. Tornoto.

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 
mumis — mielai Jums patarnausimi

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis, 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oi! Bumerių. 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog ii urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. Telefonas 9—2035. 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ 

MIŲ
„FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVE2I- 
PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS

Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

18 — 21 vai. Šeštadieniais 10—13 vai.
PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO-

BE TO GREITAI IR

vakarais
DIDEL.5
EILIŲ kR SUNKVEŽIMIŲ,
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

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

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

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. JUOZAPA1TIS

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

3 Dr. A.Pacevieius Š
g GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Štai tik keletas 
$3.500 įmokėti, Bloor— Mar 

guaretta, mūr., 7 kmb. pet 
2 augštus, gero plano; 2 
garažai, viena atvira skola.

$3.000 įmok., Roncesvalles- 
Garden, mūr., 7 kmb., 2 vi 
rtuvės, vandeniu-alyva šil
domas, garažas.

2.500 įmk., College-Brock.,

2 virtuvės; 
kiemą. 
Bloor-Brock,

Jei norite PARDUOTI AR PIRKTI 
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums, 

pavyzdžių: 
6 kambariai, 
įvažiavimas į 

$4.000 įmok.,
6 kmb. mūr., moderni virt., 
gražus kiemas, garažas, na 
mas gerame stovyje.

$6.000 įmok., H. Park prie 
Bloor, 7 kmb. per 2 augšt., 
atskiras, erdvūs kmb., v.- 
alyva šildomas; garažas.

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS. 
Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. 

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

MES SKOLINAME pinigus jmokėjimui padidinti 
vien n t ik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, ki
ek Jūs turite savo pinigų jmokėjimui. Pvz. jei Jūs 
turite $2.000, galime paskolinti Jums (kitus $2.000; 
Jei Jūs norite $3.000 galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos tek OL. 7996 arba 0L. 7997
Kuzmas - Baltakys - Plioplys

Namų tel. LA 1250 N. telef. LL 8310 Namų tel. RO 3345

Postus - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1609 DUNDAS Str. W (kampas Dundas-Brock) Toronto

§ mielai jums patarnausimimielai jums patarnausimi

LO 2710
MICHAEL KOPR1VICA

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto, 

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis,

561—567 KEELE Str.
■ i vienas blokas į pietus
I , nuo St. Clair
j TORONTO, Ont.

| VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS |
$ K ’tiumus ir paltus siuvu pagal Bau jausiąs madas. Tu-, a 

riu lėlį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 3

E D. KONDRATAS. |
' ! 1113 A Dundas St. W. (netoli Oss’ington). Toronto. K
;Į Tel. LL 9626. |
s©©©©©©©©^©©©®^©©©©^©©©^©©©©©©©©©©©©©©^©©©^©©^©©-®*
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W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas J— Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
. ... TORONTO ... .

Telefonas Ml 2003
Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 
5 vv. ir pagal susitarimą.

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINASIII

Imperial Aulo Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai).
Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.

Biuro telef. 
JU 4773 

Namų CE 1-3444

PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES:
Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius 
ir kitus maisto produktus galima gauti tik pas

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDŲO/DAMI PASITARKITE SUMŪSŲ EKSPERTAIS. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.Saugu—Patikima
MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS. 

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NĮAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

A. K1RSON1S V. MORKIS
Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511
1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin) — TORONTO.

HAMILTONE visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės j šios įstaigos ats

tovus Hamiltone J* Valevičius ir A. Pranckevicius
patars namų problemose nemokamai. Skambnikite ar užeikite į įstaigą 913 MAIN ST. E. HAMILTON—TEL. 9-4121 ;

Visookeriopas informacijas suteiks bei

R I D 0 U T
REAL ESTATE LIM ITED REALTORS

SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

$ PENKTADIENĮ VASARIO 26 DIENĄ HAMILTONAS KVIEČIA VISUS LIETUVIUS J
X

KLB HAMILTONO APYLINKES VALDYBA SKELBIA 
ŠĮ RINKIMINES KOMISIJOS PRANEŠIMĄ.

1. KLB Hamiltono Apylin
kės Valdybai ir Kontroles Ko 
misijai 1954 metams išrinkti 
balsavimas skiriamas 1954 me 
tų vasaro miėn. 28 dieną nuo 
9 vai. ryto Ugi 6 vai. po pietų. 
Nuo 9 vai. ryto ligi 2 vai. po 
pietų balsavimo būstinė bus 
Lietuvių Parapijos bažnyčios 
salėje — 58 Dundurn Street 
North, o nuo 2 vai. po pietų h 
gi 6 vai. vakaro, balsuotojų pa 
togumui, balsavimo būstinė 
perkeliama Į United Steelwor
ker of Amerika namus, kurie 
yra King William ir Went
worth gatvių kampe. Įėjimas 
iš King William gatvės — di 
deli kampiniai namai su iška
ba prie įėjimo durų: United 
Steelworker of Amerika. To

liau, rodyklės nurodys baisavi 
mo būstinę.

2. Organizacijų vadovybės 
prašomos atsiųsti savo atsto
vus dalyvauti ir sekti balsavi
mus. Taip pat, pavieniai tau
tiečiai laukiami dalyvaujant 
prie balsavimo. O balsuotojai 
yra raginami kuo skaitlingiau 
šiai dalyvauti. Atlikime savo 
tautinę pareigą ir tuo suteiki
me būsimai Valdybai didesnį 
pasitikėjimą ir norą dirbti tau 
tinį darbą. Išrinksimi žmonės 
be jokios padėkos ir atlygini
mo dirbs mums visus metus, 
o iš mūsų teprašomas atvyki
mas ir pabalsavimas. Tenelie 
ka nė vieno tautiečio neatliku 
šio visuomeninės pareigos. Bal 
suokime!

KAUKIŲ BALIŲ
$ KURIS ĮVYKS ARMĖNŲ SALĖJE, 69 PRINCESS ST. BUS PREMIJUOTI 3 GERIAUSI KOSTIUMAI!
Įį GROS BENNI FERRI ORKESTRAS!
$ VEIKS STIPRIŲ IR SILPNŲ GĖRIMŲ BUFETAS.
$ PRADŽIA 8 V. V. PABAIGA 2 VAL.

tas? Jis prisitaiko prie „mo
derniško“ gyvenimo, jieškoda 
mas, sau laimės kinuose, ba

TFA Kanadoje Hamiltono Sk.

sis visas reikalas atrodė, gal 
daugeliui, taip staigiai užklup 
tiems Lietuvių Namai Handl

tų ir pati rengti įvairius pobū
vius, bazarus ir ir kt. Tas via 
kas ir duotų pajamas. Skai-

I

$
nį, vasario 23 d. išvyksta iš 
Hamiltono į USA. Jo asmeny 
je Hamiltono lietuvių kolonija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I
1.
2.
3.
4.

3. Į Apylinkės Valdybą 
Ambraziejienė Janina . . . 
Antanaitis Vladas ............
Baronas Kazys .................
Dalius Stasys.....................
Grinius Balys ...................
Lukoševičius Kostas . . . 
Mingėla Antanas..............
Panavas Vladas ................
Žvirblys Stasys ................
Kontrolės Komisiją pasiūlyti Šie kandidatai: 
Savickas Povilas ..............
Subatninjkaitė Valentina . 
Svilas Juozas .....................
Tumaitis Adolfas..............

KLB Hamiltono

pasiūlyti šie ikandidatai:
28
40
33
32
29
51
40
31
38

m. Tartanutoja
m. Tarnautojas
m. Dipl. Ekonomistas
m. Tarnautojas.
m. Darbininkas
m. Darbininkas
m. Mokytojas
m. Darbininkas
m. Amatininkas.

38 m. Buhalteris
30 m. Tarnautoja
37 Inžinierius
40 m. Darbininkas.

Apylinkės Valdyba.
LIETUVIŲ NAMAI

Po metų, kitų nesitenkina
me nuosavais gražiai apstaty
tais butais, bet pradėjome sie
kti dar toliau — pirkti nuosa 
vus namus.

Ir malonu yra turėti tą nuo
savą žemės sklypelį, su nuosa 
vu namu; malonu yra, grįžus 
iš darbo, >avo šeimos tarpe ra 
miai praleisti laisvus vakarus!

Tačiau lietuviška prigimtis 
(nors jis ir būtų didžiausias 
šeimos gyvenimo gerbėjas ar 
individualistas) yra linkusi 
prie bendromerunio gyveni
mo, kad galėtų versti plačią 
vagą kultūriškai tautinėje dir 
voje.

Ir šis lietuvių bendruomeni 
nis gyvenimas labjausiai pul
suoja prie didesnių mūsų ko
lonijų : Montrealio, Toronto ir 
Hamiltono. Juose klesti gy
vas organizacinis gyvenimas, 
juose vyksta sprendimai svar 
biais kultūros — politikos —- 
tautos reikalais.

Tačiau dideliu stabdžiu tai 
mūsų veiklai yra neturėjimas 
nuosavų Lietuvių Namų — 
Montrealyje ir Hamiltone. Ki 
tos Kanados tautybės šį reika
lą puikiai suprato, šiandieną 
nerasime nė vieno Kanados 
miesto be lenkiškų, ukrainie- 
tiškų, vengriškų, itališkų ir kt.

HAMILTONE.
tautinių namų! Mes jais daž
nai pasinaudojame savo susi
rinkimams, koncertams, pobū 
viams ir minėjimams, „Pasi
naudojame", bet kaip. . . su 
skaudančia Širdimi išmokame 
per metus tūkstančius dolerių 
svetimtaučiams, kurie mūsų pi 
nigais. . . gali plėsti savo tau
tinį darbą! Lig kokie kam
pininkai, džiaugiamės „radę" 
(už didelius pinigus!!) kokią 
nors laisvą salę parengimui.

Jau 5-ri metai kai tenka daž 
nai rūpintis sale parengimams, 
kurių Hamiltone esama gan di 
delio skaičiaus. Bet nueini pra 
šyti — užimta, tai savo tauti
nei mokyklai, tai vėl kokiam 
nors susirinkimui, arba pobū
viui. Kyla klausimas: kodėl 
mes negalime būti tokie patys 
„ponaičiai" kaip jie? Ar mes 
esame mažiau kultūringi, su 
mažesne tautine sąmone? Ko 
dėl mūsų, Lietuvių Namai, ne 
gali būti tuo tautiniu Kanados 
lietuvių židiniu, kuriame visą 
laiką rusentų amžina lietuvy
bės ugnelė: lietuviška pradži 
os mokykla, biblioteka, teat
ras, skaitykla, organizacijų su 
sirinkimai, minėjimai, sportai, 
pobūviai ir t. t.? O kur dedasi 
mūsų jaunimas, tas neramusis 
savo vidiniu gyvenimu elemen

ruošė, arba net svetimtaučių 
aplinkumoje. Šioms visoms, 
jeigu taip išsireikšiu — nenor 
malioms jaunimo brendimo są 
lygoms, mes griežtu žingsniu 
turime užkirsti kelią. O juo 
yra tik Lietuvių .Namai, ku
riuose ne tik mes, matę Nepri 
klausomos Lietuvos gyveni
mą, galėtumėme ramiai tilpti, 
bet ir toji, jaunoji karta, ku
riai priklauso visa Lietuvos 
ateitis. Ar mes pagalvojame, 
kad gali ateiti toks laikas, ka
da šeštadieninių mokyklų nau 
dojamos patalpos gali būti at
sakytos. ..

Kiekvienas tautos trupinė
lis, nukritęs nuo mūsų bendro 
kamieno, yra svetinas di
džiausiu aukso gabalu. Tad ir 
kiekvieno lietuvio pareiga yra 
jieškoti kelių, kad tų „trupi
nėlių" būtų kuo mažiausia. Ir 
štai vėl — stipriausias ii di
džiausias įrankis yra tik Lietu
vių Namai!

Tenka džiaugtis, kad savo 
tikslą pasiekė Toronto lietu
viai. Jo siekia Montreahs ir 
Hamiltonas, kuris vasario mn. 
28 d. per naujosios valdybos 
rinkimus, balsavimo keliu, „pa 
sisakys Lietuvių Namų reika
lu Hamiltone — „taip" arba 
„ne“. Nežinau, ar tikslingai 
šis klausimas yra sprendžia
mas, (balsavimo keliu), tačiau 
lapkričio mėn. visuotinio B- 
nės narių susirinkimo nutari
mu, jis ir buvo pavestas spręs 
ti demokratiškiausiu keliu — 
visų lietuvių pasisakymui. Gal 
susirinkime per daug „baisiai“

tone atrodė neįkandamas rie 
šutas, o gal vėl kitos aplinky
bės vertė šį opų mūsų gyveni
mo reikalą spręsti balsavimu. 
Vienu žodžiu, beveik prieš 4- 
ris metus judintas B-nės va
dybos LN reikalas Hamiltone, 
žadinamas vėl iŠ gilaus letargo 
miego, to miego, kuris su atbu 
ndančia pavasario gamta, ture 
tų jau stipriai atsistoti ant ko
jų. Atsiminkime/daugumos no 
ras ir pasiryžimas nugalėti di 
džiausiąs kliūtis!

Sunku šiandieną nuspręsti 
LN įsigijimo būdą Hamiltone. 
Šiuo klausimu ir bendrai visais 
LN reikalais, plačiai išdisku
tuoti tektų visička atiskirame 
susirinkime. Bet atrodo, kad 
paprasčiausias, ir patogiausias 
kelias yra tik šėrai. kurie kiek
vienam jų savininkui kas met 
neštų dividentus, pav. 5% ir 
tuo pačiu (automatiškai) kie 
kvieną įtrauktų ir užinteresuo 
tų LN progresu.

Gal ne vienas pagalvos, iŠ 
kur atsirastų tos pajamos ir 
pelnas?

Štai ir atsakymas: per me
tus Hamiltone surengiama yra 
nuo 15 iki 20 pobūvių (neskai
tant koncertų, minėjimų ir 
pan.). Nuomos sumokame nuo 
1.500 iki 2.000 dol. O kur dai 
įvairūs minėjimai, vestuvės, 
staigmenos ir tt. Be to, ten
ka prisiminti, kad LN Hamil
tone (gavėnios, adventų metu) 
galima būtų nuomoti svetimta 
uČiams, nes salių „badas“ Ha
miltone jaučiamas labai stip
rus. Be to, LN valdyba galė-

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

I
A.J. Norkeliūnas

PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d jAŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MASINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA

VISOSE DRA UDIMO SRITYSE. j

5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36 |Tel. CL 2363 |

Namai pardavimui:
Rosemounte:

12 Ave. 1 aukšto, 4 kamba
rių su sklypu. 9 mt. Nepri
statytas. Kaina 7.750. Įmo 
keti 4.300. (Pard. su visais 
baldais).
7-Avė. 2-jų šeimų po 5 kmb. 
Naujas. Kaina 15.000. Įmo 
keti 5.000.
12 Avė. 3-jų šeimų. 3-jų mt.
Centr. šild. Tile virtuvėje ir 
bendrai luxus vidaus išbai
gimas. Kaina 20.500. Įmo
kėti 10.000.
7 Avė. 2-jų šeimų po 5 kmb. 
Garažas. Centr. šild. Kaina 
17.000. Įmokėti 8.000.
Ville Lasaile:
2-jų šeim. po 5 kmb. 9 mt.

NORĖDAMI PARDUOTI
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS. I

Jums mielai padės AGENTA':
A. GRAŽYS RA 1-3148 A. SKREBUTĖNAS TR 9768

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro. 
Telefonai LA 7932. LA 9871. PO 6-6495.

177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

Ka na 12.500. Įmok. 6.000.
Miesto centre:

Arcade St. prie Pine Avė. 
2-jų šeimų. 5-6 kambb. su 
sklypu, 
keti

Kaina 9.500. Įmo- 
4.000 .
Žemė pardavimui:
Mance St. 1 lotas 25X 
1.000 dol. ir 111X7 5

Jean 
75. 
3.000 dol. 
Cote St. Paul (Hadley St.) 
2 lotai 50X85. Kaina 1.500.
Ville Lasaile. 50X100. 1.000 
dol. ir 40X90. 1.260 dol.
Reikalinga: 2-jų ir 3-jų šei
mų namai pardavimui. Že
mė pardavimui. Turime pir
kėjus galinčius mokėti gry
nais pinigais.
AR PIRKTI KREIPKITĖS

tykime į metus: nuomavimai 
patalpų apie 5 tūkst. dol., pa
jamos iš įvairių parengimų — 
3000 dol. ir kt, nenumatytos 
pajamos (gegužinės, bazarai, 
indų nuoma ir tt.) apie 2.000 
dol. Viso susidaro 10 tūkst. 
dol. suma.

Išlaidos: namų administra
toriui 1.500, inc. tax 1000 d., 
procentai — 1000 dol., kuras, 
šviesa, gazas, vanduo, telefo
nas ir kit. 1.000 dol. baldų įsi
gijimui, nanmo apdrauda ir ki 
tos smulkios išlaidos 1500 dol. 
Viso išlaidų 6.000 dol. Pelno 
per metus mažiausiai gautu
mėme nuo 3.500 iki 4.500 dol. 
žiūrint kokie namai būtų įsi
gyti, kadangi prie jų dar ga
lima būtų įsteigti kooperaty
vą, kirpyklą, valgyklą ir pan., 
suteikiant savo tautiečiams 
(vyresnio amžiaus) darbą LN 
administracijoje, valgykloje, 
lietuviškame kooperatyve ir tt.

šie visi skaičiai yra paimti 
apytikriai, tačiau iš anksto ga 
Įima pasakyti, kad LN Hamil 
tone nuostolio niekuomet ne
duotų.

Baigdamas palinkėčiau vi
siems Hamiltono lietuviams 
vasario mėn. 28 d. balsavimo 
lapeliuose prie 4-to punkto at
sakyti trumpu TAIP.

Tebūnie Lietuvių Namai Ha 
miltone švyturiu visiems Ka- 
nandos lietuviams, kurie po 
gyvenimo audros mus vėl iš
laipins Gintaro krašte. Kbr.

J LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

šventės minėjimą vasario 21 
d. Hamiltonne (Westdale Col 
legiate salė) atvyksta darbo 
ministeris p. Charles Daley. 
Taip pat šventėje dalyvaus 
(ir ją jjlobos) Hamiltono m. 
burmistras p. Lloyd D. Jack- 
son, federalinio parlamento 
narys p. Thomas Ross, p. Ed 
yth Hyder, Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Matulionis ir 
daug kitų augštų Kanados pa
reigūnų.

Visi tautiečiai kviečaimi kuo 
gausiausiai 11 vai. ryto pa
maldose ir 6 vai. 30 min. va
karo iškilmingame akte daly
vauti, tuo pačiu įrodant mūsų 
prisirišimą prie Tėvynės Lie
tuvos.

Kas iŠ tautiečių dar norėtų 
gauti pakvietimų savo svečia 
ms - kanadiečiams, prašomi 
kreiptis j valdybos vice-pirm. 
K. Baroną, 131 Kensington 
Av. N. tel. 5-0979.

RŪTOS CHORO 
dirigentas ir parapijos vargo
nininkas V. Untulis, antradie-

netenka stipraus meninio ram 
sčio, tačiau iš visos širdies lin 
ki ir Čikagoje nepamesti pa
mėgtos lietuviškos dainos ir su 
savo vadovaujamu choru apla 
nkyti pamiltąjį Hamiltoną.

HAMILTONO SKAUČIŲ 
VIETININKIJA

vasario 20 d., 4 vai. p. p. ruo 
šia Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą mūsų mo 
kyklinio amžiaus jaunimui. Pro 
gramoje yra pulk. J. Giedrai
čio paskaita, lietuvškos dai
nos, vaikų pasirodymai ir kt.

Minėjimas įvyks parapijos 
salėje, į kurį skaučių vietinin 
kija kviečia atsilankyti Gerb. 
tėvelius su savo vaikučiais.

DAINAVOS SALĖ 
buv. N. Zabulionio nuosavy
bėje, parduota vietos kanadie 
čių klubui.

Kbr.
mnuttnttmuuutttttutttttttntuttttm

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame už 

priešvestuvinio pobūvio suruo 
Šimą ir sutelktas mums bran
gias dovanas visiems dalyvavo 
siems ir ruošėjams: Pranui ir 
Omai Varoninkaičiams, Ado
mui ir Birutei Jocams, Ertai 
Šulmistraitei, p. Mačiulienei, 
S. Vaišvilienei, pp. Matulai- 
čiams (už maloniai suteiktas 
patalpas).

Lena Šulmistraitė 
Kostas Leipus.

* * *
Nuoširdžią padėką reiškiam 

savo tetai A. Račiūninenei už 
suruoštą prieŠvestuvinę staig
meną. Taip pat dėkojam ir 
visom ten atsilankiusioms už 
gausias ir vertingas dovanas.

Ačiū p. Skinkiui, p. Patapui 
ir Aušros Vartų parapijos cho 
ristam už mūsų pagerbimui iš 
keltus pokylius ir dovanas.

Dėkojam mūsų vestuvių pro 
ga taip daug dirbusiems, šei
mininkėms ir jų pagelbinin- 
kams: p. Girdauskienei, pp. 
PaznokaiČiams, pp. Račiūna
ms, p. Baršauskienei, p. Vo
syliūtei, p. Daniusevičienei, p. 
Baltrušaičiui, p. P. Piečaičiui.

Taip pat dėkui A. Vartų pa 
rapijos chorui už giedojimą 
bažnyčioj, Tėv. S. Kulbiui, S. 
J. davusiam šliubą, Pamergė
ms ir pabroliams, palydėjusie 
ms mus prie altoriaus, Lapi
nų orkestrui už gerą muziką, 
Visiems svečiams už atsilanky 
mą ir gausias dovanas bei nuo 
girdžius linkėjimus.

S. J. Naruševičiai.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

* BAL TIC
Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 

medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

r

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- y 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, K 
teismuose, mokesčių, {migracijos, vizų ir kiti reikalai v

Jonas Zmuidzinas :
Paryžiaus universiteto dipt teisininkas:

3420 Drummond, Motktreai,P.Q^Canadsu Tel.: PL 6580 j

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LAC HINE NE. 5-0303

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasaile, Montreal, 
P. Q. Telef.: TR 4048.

K LIETUVIS LAIKRODININKAS Z 

Į ŽUKAS ANTANAS | 
| 408—-8-tb Ave, Ville Lasaile, Que. TR 4321 a

S Kreiptis vakarais po 6,30 vai. c

UOIUHM 
Huas* 
junti

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame 
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose. 
Darbą atliekame sąžiningai,

NE. 5-0303

iš namų ir prista-

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS. 
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022
1124 Chenneville SL Apt. 2 (kampas Bieury ir Dorchester) 

MONTREAL
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Ruoškimės, nes SPAUDOS BALIUS jau čia pat!
{VYKS PUIKIOJE KARIUOMENĖS SALĖJE, 310 PINE AVE EAST., UŽGAVĖNIŲ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 27 DIENĄ.

DĖMESIO, DĖMESIO! ! ! LOTERIJOJE JAU YRA 3 DIDELI IR LABAI VERTINGI FANTAI: DAILININKlS A. TAMOŠAITIENĖS SPAUDOS BALIUI SUKUR 
TAS ŽEMAITĖS DRABUŽIS __ 150 DOL. VERTĖS, SIUVĖJO M. MAČIUKO VYRUI ARBA MOTERIAI PAGAL UŽSAKYMĄ KOSTIUMAS, 80 DOLERIŲ VE
RTĖS ADAMONIS IR BUDRIŪNAS REAL ESTATE, LAIMĖJUSIAM FANTĄ, PARDUOS NAMUS BE KOMISIJOS — FANTO VERI'Ė LIGO 500 DOLERIŲ

L. K. MOTERŲ DR-JOS MONTREALIO SKYRIUS ? 

maloniai kviečia visus atsilankyti į jų ruošiamą Linksmą

vasario 21 dieną, 4 valandą, 30 
minučių po pietų Šv. Kazimie
ro parapijos salėje ruošia Ka
nados Lietuvių Tarybos Mont 
realio skyrius drauge su Šv. 
Kazimiero parapija.

Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakys žymus lietuvių visuo 
menės veikėjas, buvęs BALFo 
pirmininkas Jonas Valaitis, ku 
ris tai dienai specialiai atvyks 
ta iš New Yorko į Montreal}.

Taip pat bus ir meninė pro 
grama, kurią išpildys Šv. Ka
zimiero parapijos choras, smu 
iku solo A. 
akordeonu Al. 
no mėgėjai.

Prašome ir
Montrealio lietuvius, jų orga
nizacijas ir atstovus dalyvauti 
minėjime. Bendrai, kviečiame 
visą Montrealio lietuvių vi
suomenę prisiminti pavergtą 
mūsų tėvynę ir jos kančias. Su 
kaupkime visas jėgas, ištieski
me pavergtiems broliams ir se
sėms, kenčiantiems žiaurią ko
munistų priespaudą, komunis
tų pavergtoje TėvynėjeLietu- 
voje, pagalbos ranką, laisvi bū 
darni kelkime balsą, kad Lietu
va būtų išlaisvinta iš sovietų 
okupacijos.

KLT Montrealio Skyriaus 
Valdyba.

MONTREALIO SPAUDOS 
BALIUS.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ
dolerių!) ir siuvėjo M. MA
ČIUKO loterijai do<vanojamas 
KOSTIUMAS (vertė apie 80 
dolerių!), kurį išlošęs vyras ar 
išlošusi moteris gailės išsirink 
ti iš patinkamos medžiagos ir 
gaus pasiūtą pagal užsakymą! 
Be to loterijai dovanota daug 

ADAMONIS ir BUDRIŪ- 
NAS Real Estate, išlošusiems 
jų fantą, parduos namą be pro 
centų — ligi 500 dolerių! 
fantų: pp. Leknickai — šilko 
medžiagos, vilnonės medžio- 
gos ir rankinuką, E. Kardelie 
nė — indą koktailiui, iš Quo 
beco p. R. Vabolis prisiuntė 
Geležinį vilką <(kompozicija), 
G. Kriaučialiūnaitė — setą in
dų, D. Norkeliūnas gražų laik
rodį — žadintuvą, B. Marke
vičiūtė — televizijos lemputę, 
A. Gasiūnas — auksines, užde 
damų ašmenų žirkles, p. V. 
O. — indų setą; per H. Ada- 
monį paaukojo: H. Adamonis 
— butelį konjako, J. Rutelio- 
nis — salami, P. Šuplevičius 

porą batų, J. Mastavičius 
tuziną alaus, A. Bernotas 
tūziną alaus,
dėžę šokolado, G. Petrulie 
— 1 bonką vyno, pp. Šaf 

rončikų šeima — albumą plo
kštelių, P. Šimelaitis — NL 
prenumeratą, L. Balzaras — 
2 dol., pp. Jazokų šeima — 
vaisių servizą ir 50 cigarečių, 
viso 3 fantai,

UZGAVtNlU BLYNU VAKARIENE
kuri įvyks š. m. vasario 20 d., 7 vai. vak. „Dom 
ki“ salėje, 1862 Wellington Str. Baliaus metu 
turtinga loterija, bufetas su įvairiais gėrimais ir 
netikėtumais. Gros, p. A. Piešinos vedama
liodija“. Baliaus pelnas skiriamas bažnyčios statybai 

ir vargstantiems broliams Vokietijoje.
{ėjimas, vakarienė ir kitokį malonumai tik už 2 dol.

Pols-. 
veiks 
kitais 
„Me-

Griganavičiūtė, 
Vyčas ir kt. me

kviečiame visus

P. Petronis

nė

J. Gudo šeima 
artėja labai greit. Jis įvyks va — 1 dol., pp. Kinų šeima — 
'sario 27 d., 7 vai. vakaro — 
vasario 28 d. 2 vai. ryto. Vie
ta: 210 Pine Avė ir Henry 
Julien (3781 nr.) kampas; įė 
jimas iš Henry Julien. Bus 
turtinga loterija, kuriai vertin 
giausi fantai ligšiol yra DAIL.
A. TAMOŠAITIENĖS, spe
cialiai Spaudos baliui sukurtas 
lietuvės moters Žemaitiškas 
DRABUŽIS (vertė apie 150

NAUJAS AKORDEONAS 
„Cerenelli“ — 120 bosų, 9 re

gistrų pigiai parduodamas. 
Teirautis: 2544 Centre St., 

Tel. WI 4957.

UŽLEIDŽIAMAS kambarys 
Verdune, vedusių porai arba 
dviem moterim. Galima nau
dotis virtuve ir kitais patogu

mais. Telef. TR 4971.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Verdune. Teirautis telefonu: 

HE 0473.
IX MM MM------------M

g Dr. J. ŠEGAMOGAS
| CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA
į o f f i c e 4906 Wellington 
f VERDUN. Tel. YO 3611.
? vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 

šeštadieniais 11—1
A arba pagal susitarimą.
3 n a m ų 1038 Osborne Av.
g VERDUN. Tel.PO 6-9964
»e— — hx w 1 mm— —

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. M ALISKA 
priima: 9 a m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

Dr.E.Andrukailis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

bronzinį arklį, Jurgio Mačio- 
nio šeima — rūkytą kumpį, 
W. Kiškio šeima — 1 tuz. ai 
aus, R. Simaniūkštis — bon- 
ką Martinį, pp. Jocų restora
nas — 4 sv. smok met, M. Šu 
kio restoranas — 2 dėžes eiga 
rų, P. Kvietkiiuskas — 2 kai 
lines kepures ir mot. apyrankį, 
p. Urbonaitė — tautinę lėlę, 
pp. Giriniai — Pasaulio albu
mą, p. Pilipavičienė — rankda 
rbj, St. PaJaitis — vyno bon- 
ką; per A. Luką aukojo: A. 
Naujokas — 5 dol., V. Jance- 
vičius
5 dol., A. Mikalajiūnas
50 dol., A. Rutavičius — 3,50 
dol., p. Žilinskienė — 2 dol., 
pp. Giraiai — 2 dol., S. Budre 
vičienė — vyno bonką, J. Vai 
tiekūnas — 1 dol., p. Gabru- 
sevičienė — kaklairaištį, K. 
Lukas — likerio bonką, p. 
Černišovas — Augštųjų Šimo 
nių likimą. Aukos fantams pi 
aukia. Jas galima įteikti Ro- 
semounte p. Trumpai, Ville 
Emarde — L .Gudui, mieste 
L. Giriniui (restorane), Ville 
Lasalle — redakcijoje. Ačiū!! 
KUN. KULBIS dviem mėne
siams išvyko j Čikagą.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
ŠVENTĖ.

Kovo 28 d. Maž. Liet. Bi
čiulių Dr-jos Montrealio sky 
rius rengia Mažosios Lietuvos 
Šventę, kurioje dalyvaus žy
musis Mažosios Lietuvos vei
kėjas, Maž. Liet. Tarybos pir
mininkas ir VLlKo narys Er 
dmonas Simonaitis. Visos Mo 
ntrealio lietuvių organizacijos 
maloniai prašomos tą dieną re 
zervuoti Mažosios Lietuvos 
šventei. MLBD Sk. v-ba.

MLBD INFORMACINIS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 21 d., sekmadienį, 
bus AV parapijos salėje tuoj 
po pamaldų. Ta pačia proga

i nariai prašomi užsimokėti ir 
nario mokestį. Susirinkime

; gali dalyvauti ir ne nariai, no- 
; Tintieji įstoti nariais. Vald-ba.

P. KRIAUČIAL10NIENĖ la
■ nkėsi redakcijoje ir įteikė dūk 
: relės Genutės paruoštą N L sp 
; dos baliaus loterijai fantą.

4 SERGA p. Kvietkauskas, p. 
s Burbienė, p. Pranevičienė.

Jau iš ligoninės po operacijos 
išėjo G. Urbonas, bet pasitai
syti jam dar reikia laiko.
ANGLŲ KALBOS kursai Ver 
dune vasario 9 d. ^pabaigti. 

; Juos lankė tiktai viena lietu- 
r vaite — p. Gasiūnienė.

- 5 dol., P. Jakubka —
— 3,

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
MONTREALY.

Minėjimas buvo pradėtas ab 
iejose lietuvių parapijų bažny 
čiose pamaldomis, kurios bu
vo pritaikytos tai šventei. Pa 
maldų metu abiejose bažnyčio 
se buvo tautinės ir organizaci 
jų vėliavos. Abu klebonai — 
J. Bobinas įr J. Kubilius — pa 
sakė pritaikytus pamokslus, 
kun. Bobinas net trim kalbom.

Po pietų Plateau salėje įvy 
ko iškilmingas aktas. Garbės 
prezidiuman buvo pakviesti 
visų organizacijų pirmininkai 
arba juos pavaduoją. Dalyva
vo iš 24 organizacijų 14-kos 
organizacijų atstovai. Paste
bėtina, kad į garbės prezidiu
mą neatėjo nė vienas vyres
nės kartos ateivių organizaci
jos atstovas. Apgailėtina, nes 
mums reikia vienybės. Susi
skaldę, mes nieko gera neat
sieksime. Tūlas neapdairumas 
įvyko ir su paskaita, kurioje 
minimi tiktai vieni tremtiniai. 
Tai taipgi yra apgailėtina, 
nes visai nėra prasmės mums 
skirstytis į atvykusius pagal 
atvykimo laiką. Mes visi esą 
me lietuviai, visi vieni kitus 
turime suprasti, vertinti, bran
ginti ir mylėti. Mums reikia 
būti vieni kitiems supi arin
giems ir jautriems. Ir reikia 
tikėtis, kad mes tokie ir būsi
me.

Bendrai imant, minėjimas 
praėjo gražiai. Įnesus į salę 
vėliavas, sugiedoti Dominijos 
ir Imperijos himnai. Pirm. 
Balzarui tarus kelis žodžius 
apie šventės reikšmę, kritusie
ji ir kovojantieji už tautos ir 
Lietuvos laisvę, buvo pagerbti 
susikaupimu, kurio metu cho
ras giedojo gedulingą giesmę.

Po to dr. H. Nagys gražiai 
paskaitė turiningą paskaitą, 
kuri įdėta 2-me puslapyje. Sv 
eikino labai gražiai kun. Dro 
uen, p. Tailor, miesto atstovas 
p. C. Saint-Amante, Šv. Jono 
Baptisto d-jos atstovas p. Pi
geon, latvių konsulas p. Tom- 
son, estų — p. Lattik, ukrai
niečių — p. Vasylyshen, len
kų — p. Babinski, ir raštu fe 
deralinio parlamento atstovas 
p. Dupuis.

Visi sveikinimai buvo labai 
gražūs ir gausioje publikoje 
sukėlė entuziastingų aplodis- 
mentnų.

Graži buvo ir meninė dalis: 
puikiai tautinius šokius pašo
ko Vyčių grupė, vadov. p. Ki 
birkščio ir akordeonu lydima 
p. Lapino. Šokėjai yra padarę 
pažangą. Įspūdingas buvo po 
ezijos montažas, kurį gražiai 
išpildė B. Pūkelevičiūtė, J. 
Akstinas, L. Barauskas ir K.

Veselka. Visai neblogai pa
giedojo choras, vedamas muz. 
A. Piešinos. Tarus dar žodį 
TF Montrealio sk. pirm. dr. 
Giriūnienei, paskutinį žodį L. 
Balzarui, ir priėmus rezoliuci
jas, kurios dedamos pirmame 
puslapy, minėjimas užbaigtas 
Tautos Himnu.

Reikia pabrėžti, kad labai 
mišrios publikos, ir senųjų ir 
naujųjų ateivių, susirinko pil
nutėlė salė. Reikia pažymėti, 
kad atsilankė Šveicarijos kon
sulo žmona p. Kaestli, pp. Juš 
kevičiai, Ivaškevičiai, Arlaus
kai, Leknickai, Navickai, Luk 
ošiai, Monstavičiai, Bernotai 
Žemaičiai, Balsiai, ir daugelis 
kitų, kurių buvo per 1000.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
MOKYKLOJE.

Lietuvos nepriklauasomy- 
bes šventė gražiai paminėta 
Verduno šeštadieninėje moky 
kloję, kurioje veikia 3 klasės, 
vedamos p. Lukoševičienės, p. 
Pakulienės ir p. Vaišvilienės. 
Į minėjimą atsilankė AV kle
bonas kun. dr. J. Kubilius, K 
LB Montrealio apyl. pirm. L. 
Balzaras, Tėvų komiteto pir
mininkas p. Vazalinskas ir sp 
audos atstovai — p. Mališka ir 
p. Kardelis.

Mokytojai svečiams parodė 
klases ir supažindino su moky 
klos darbu. Pirmoje klasėje 
mokosi pradedantieji, sekančio 
se jie kyla į augštesnes pako
pas. Penktame skyriuje, kurį 
veda p. Lukoševičienė, vaikai 
jau yra gerokai pažengę litua 
nistikos dalykuose ir jau sąmo 
ningai mokosi.

Apžiūrėjus klases, mokyk
los salėje susirinko visi moki
niai su mokytojais ir visi ben
drai minėjo tą brangią lietu
viams dieną, kuria prieš 36 
metus Vilniuje buvo paskelbta 
savarankiškumą atstatanti Lie 
tuva. Kun. Kubilius priminė 
tą faktą, J. Kardelis turėjo mo 
kiniams trumpą paskaitėlę ir 
p. Vazalinskas kalbėjo, kaip 
svarbu yra laikytis savo tau
tos, gražiai mokėti jos kalbą.

Po to deklamavo Tautery- 
tė, Grybaitytės, Gorytė, Jau- 
niūtė, gale visi choru padai
navo dainų ir minėjimą užbai 
gė Himnu. P. Kačergius pa
darė minėjimo ir mokyklos nu 
otraukų.
IŠ LABRADORO, kur tiesia
mas geležinkelis į geležies rū
dos kasyklas, į Montreal) atvy 
ko p. Jankus, ten virėjavęs. 
Galimas dalykas, kad šalčiams 
praėjus, jis ten vėl grįš.

St. CATHARINES, Ont.
KOPLYTĖLĖ — NE BAŽNYČIA.

Praeitame N. Lietuvos nu
mery tilpo šios kolonijos ko
respondencija, skelbianti, kad 
bus statoma bažnyčia. Per
daug drąsus pasakymas, netu 
rįs jokio pagrindo, tik aliar-

VISI { NEPRIKLAUSOMYB ĖS ŠVENTĘ TORONTE! 
jau tūkstančiai gyvybių pagul- 
dyta dėl Tėvynės laisvės. To
dėl nepasigailėkime tą dieną 
didesnės pinigės aukos lietu
viškiems reikalams, nes tik so 
lidarus ir vieningas darbas pri 
artins greitesnį mūsų visų vil
čių išsipildymą.

Tad laukiame visų atsilan
kant į College teatrą, sekma
dienį, 4 vai. p. p.

Toronto Apylinkės Valdyba. 
VIEŠAS PRANEŠIMAS. 
Buvęs partizanas, „Laisv. 

Lietuvos" vyr. red. V. Stanci
ką, vasario 19 d., 7 v. v. Lie
tuvių Namuose padarys pra
nešimą apie Lietuvos išlaisvi
nimo pastangas ir galimumus. 

Visi kviečiami atsilankyti. 
V. Staneika yra keletą kartų 
nugalėjęs geležinę uždangą ir 
pasiekęs Lietuvą. Nuo pat 
pirmųjų okupacijos dienų V. 
Staneika veikė pogrindyje, bu 
vės aktyvistas, laisvės kovoto
jas, vienas iš Vienybės Sąjū
džio steigėjų. LAS
ŠV. ANDRIAUS LIUTERIO

NIŲ BAŽNYČIOJ 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, va 
sario 21 d. 1 vai. lietuvių pa
maldos. Kun. dr. M. Kavolis. 
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS!
Pirmoji lietuvių evangelikų 

liuteronių parapija Toronte 
praneša evangelikų visuome
nei, kad vasario 16 minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasario 21 
d. 2 vai. po pietų Šv. Jono oaž 
nyčioje, 274 Concord Ave, 
kampas Bloor ir Ossington. 
Speciales pamaldas laikys pa
rapijos klebonas Leonas Kos- 
tizenas. Kviečiami visi lietu
viai evangelikai.

Kun. Leonas Kostizenas. 
TORONTO ŠALPOS K-TAS 
Vas. 16 gimnazijos rūmų Ren 
nhofe pašventinimo ir atidary 
mo proga išsiuntė Vokietijos 
Kr. V-bai sveikinimą, pride- 
jęe čekį 300 dol. Apmokėji
mas skolos už nupirktus Gim 
nazijai rūmus yra skubus lie
tuvių garbės reikalas. Aukas 
prašome siųsti adresu: 235 Os 
sington Ave, tel. KE 30 ir KE 
2154. ..
REIKALINGAS skelbimų rin 
kėjas (bei rinkėja), du kart į 
savaitę išeinančiam laikraščiui. 

Rašykite: 123 Huron Str., 
Toronto, Ont.

Lietuviai! Laisvė yra bran 
giausias turtas ne tik žmoga 
us, tautų, bet ir valstybių. Vi
si turi teisę į laisvę, taigi ir lie
tuvių tauta į nepriklausomą, 
laisvą gyvenimą. De)a, mūsų 
valstybė jau keturiolikti me
tai kai neša sunkų bolševikiš
kos vergijos jungą, negirdėtą 
nuo amžių savo žiaurumu ir 
barbariškumu. Tačiau lietu
vis, nors ir nežmoniškai kan
kinamas, stebina šiandien vi
są pasaulį savo herojiška drą 
sa kovoje dėl Tėvynės laisvės. 
Todėl ir mūsų visų lietuvių 
tremtinių, esančių už Tėvynės 
ribų, yra šventa pareiga da
lyvauti Nepriklausomybės šv
entės minėjime ir išreikšti sa
vo nepalaužiamą valią gyven
ti laisviems ir nepriklausomie 
ms nnuo jokio tirono.

Įspūdinga minėjimo progra
ma vyks College teatre, 960 
College — Dovercourt Rd. Va 
sario mėn. 21 d., sekmadienį, 
4 vai. p. p. ten, kur vyksta 
Prisikėlimo parapijos pamald
os. Pagrindinis šventės kal
bėtojas prof. dr. Pr. Padalis 
iš Detroito, dažnai skaitąs pas 
kaitas amerikiečiams apie Lie
tuvą ir bolševizmą, pasakys 
kalbas lietuviškai ir angliškai. 
Be to turėsime progos pama
tyti išgirsti kalbant Kanados 
vyriausybės ministerius, parla 
mentno, federalinio ir Ontario, 
atstovus, Torontp miesto bur
mistrą Mr. Lamport, Pabalti
jo valstybių konsulus ir kt. 
Taip pat yra pakviestas ir To
ronto kardinolas J. McGuigan 
ir kiti augšti Kanados dvasini 
nkai.

Tolimesnėje programoje pa 
sirodys Toronto lietuvių repre 
zentacinis choras „Varpas“ ve 
damas muziko Gailevičiaus, lie 
tuviai solistai ir moksleiviai 
bei studentai.

Nė vienas lietuvis, lietuvė 
negali pasiteisinti, kad tą die 
ną turi kitų reikalų, svarbes
nių už Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimą. 
Visus asmeniškus reikalus į 
šalį! Tėvynė pavojuje! Sku
bėkime ir, kuo tik kas galime, 
jai padėkime. Jokia asmeniš
ka auka nebus per didelė, nes
IK

$ Dr. K. ŽYMANTIENĖ. | 
| GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 

< Kampas Bloor ir Brock Av. g 
[(Įėjimas iš 613 Brock Av.) © 

[ ■ Priima ligonius, gimdyves g 
' i ir moterų ligomis sergan- © 
J'čias kasdien nuo 1—4 ir A 
J nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. X 

Anuo 11—3 v. p.p., kitu lai- g 
$ ku pagal susitarimą. © 
't Telefonas OL 6851
K---------XX-___ XX______OC.7-~.~-/

XK

muojantis žmones. Tikimasi 
savomis jėgomis pasistatyti 
kuklią kopylėtėlę ir salę, tai 
kas būtinai šios kolonijos lie
tuviams yra reikalinga, bet ne 
bažnyčią. B. M.

Š. m. vasario 20 d. 7 vai. vak. visi j a::

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

Jonas J. Juškaitis
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, 

baigęs išklausyti visą teisių kursą 
Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.

j 932 Dundas W., Toronto, Canada. TeL EM 6-4880 
(Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais).

u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PIRMOJI LIETUVIŲ

v © 
©

Nuosavybės arba biznio pirkimo ar pardavimo reika
lais,, paskolų gavimo, namų ar biznio apkainavimo ir 
teisingo patarimo reikalais kreipkitės j mūsų įstaigą 

be obligacijos.
Esu Toronto miesto gyventojas per paskutinius 25 metus.

.Užgavėnių kaukių baliu j
ST. CATHARINES, SLOVAKŲ salėje. Page - We įį 

land gatvių kampas. Gros GERA MUZIKA, veiks H
PUIKUS BUFETAS su įvairiais gėrimais ir

UŽGAVĖNIŲ BLYNAIS.
K. L. B. St. Catharines Sk. Valdyba. :: •

u Toronto miesto gyventojas per paskutinius 25 metus. i

AL GARBENS - Garbenis Į
REAL ESATE and BUSINESS BROKER | 

1486 DUNDAS St. W., (prie Dufferin) TORONTO. : 
Telefonai LO 2738, vakarais HU 9-1543

Naujos musu skyrius
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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