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Pasaulinė įvykiųsavaitė
SOVIETAI VISA, KA YRA PASIGROBĘ, LAIKYS JĖ 
GA IR IŠ NIEKUR NEPASI TRAUKS, LIGI NEBUS IŠ 

MUŠTI.
Vienintelis susitarimas — tartis dėl Korėjos ir Indokinijos.

KLT MONTREALIO SKY RIAUS PASIŪLYMU PRI 
IMTOS REZOLIUCIJOS V ASARIO 16 PROGA.

iuomenę, kai tam reikalui ry 
tuose turi paruošę 140.000 
vyrų jėgą visose ginklų rūšy 
se. Išėjus iš Vokietijos vaka 
rų kariuomenei, komunistai 
tuojau okupuotų visą Vokieti 
ją, nes vakarinė neturi jokios 
karinės jėgos.

Dulles todėl pastebėjo, kad 
Maskva nori padėties, kokia 
buvo prieš Korėjos karą: kol 
JAV kariuomenė buvo Korejo 
je, viskas buvo gerai, bet kai 
tiktai amerikiečiai pasitraukė, 
tuojau komunistai užpuolo pie 
tinę Korėją, kuri neturėjo sa 
vo karo jėgų.

Molotovas
SIŪLĖ VAKARIEČIAMS 

MASKVOS GARANTIJAS.
Bet Dulles tas garantijas atm 
etė Pabaltijo valstybėms įsiu 
lytų garantijų pagrindu. Dul 
les sakė: Ko vertos Maskvos 
garantijos ir net iškilmingi pa 
sižadėjimai, kurie čia pat su 
laužomi? Pabaltijo valstybė 
ms Maskva garantavo neprik 
lausomybę ir iškilmingai pasi 
žadėjo nesikišti į vidaus reika 
lūs, bet tuč tuojau sulaužė ir 
sutartis, ir pažadus ir iškilmių 
gus užtikrinimus, ir tas valst 
ybes pasigrobė, įvesdama savo 
kariuomenę ir jas okupuoda 
ma. Po to sekė ir kitų Euro 
pos vidurio valstybių pagrobi 
mas.
MASKVA BIJO LAISVĖS, 

BIJO ŽMONIŲ VALIOS, 
todėl nesutinka laisti laisvų 
rinkimų. Komunistų spauda 
tvirtina, kad vakariečiai nori 
visą Vokietiją pasilaikyti sau. 
Iš kur jie tą žino? Matyt, ži 
no, kad už Maskvą niekas ne 
balsuos. Bet jeigu Maskvos 
okupacijoje gerai, tai kodėl bi 
joti, kad laisvais rinkimais žm 
onės pasisakys už Maskvą? 
Viskas veltui. Argumentai čia 
vaidmens nevaidina. Maskva 
Berlyno derybose prisipažino, 
kai jai svetima yra laisvė ii 
tautų teisės. Maskva yra pasi 
ryžusi imperializmui, grobim 
ui ir pavergimui.

DERYBOS ŽENEVOJE, 
kur sprendžiant Korėjos klau 
simą, dalyvaus visi 16 karo da 
lyvių iš Jungtinių Tautų pu 
sės ir Rusija su Kinija iš komu 
nistų pusės ir sprendžiant In 
dokinijos karo baigimo klausi 
mą dalyvaus prie 4 didžiųjų 
dar Vjetnamo, Laoso ir Kom 
bodžos atstovai. Bet iš to nie 
ko gera nenumatoma. Kitos 
išeities, rimtos išeities, kaip 
karas, naujas pasaulinis karas, 
pėra.

— Ryšium su paaiškėjusia 
Maskvos laikysena, Adenaue 
ris pasiūlė socialdemokratą 
ms peržiūrėti savo laikyseną 
Europos apsigynimo klausimu.

— Vienoje įvyko demonstr 
acijos prieš Rusijos okupaciją.

— Turkija su Pakistanu su 
darė bendradarbiavimo ir apsi 
gynimo sutartį.

— Pakistano premjeras Ma 
hornet Ali kreipėsi į JAV dėl 
pagalbos — padidinti karinį 
Pakistano potencialą ir pakil 
ti ekonomiškai.

— Amerikos politikuose br 
ęsta mintis panaikinti Maskv 
os satelitų pripažinimą, nes jie 
sulaužė susitarimus.

— Sprausminių dalinys iš 
JAV nuskrido į Indiją.

— Anglijos aviacija aprūp 
inama atominiais ir iš tolo vai 
domais sviediniais.

— Kinų arkivyskupas Cu- 
Ci-si mirė komunistų kalėjime.

Vasario 18 dieną pasibaigė 
Berlyno konferencija. Kas 
bent kiek pažįsta Rusijos im 
perialistus, tiems tai nesudaro 
staigmenos, kad konferencijo 
je Rusija pasirodė kieta impe 
rialistė. Yra aišku, kaip diena, 
kad
MASKVA IŠ NIEKUR GE 

RA VALIA 
NEPASITRAUKS.

Ką Rusija yra pasigrobusi, 
tą ir laikys, kaip sakoma, „ir 
ragais ir nagais“ — visu savo 
šarvuotu kumščiu, kuris yra 
paruoštas visos Rusijos ir jos 
satelitų mastu, įskaitant ir 
Komkiniją. Be fizinės jėgos 
panaudojimo Rusija nepasitra 
ūks nė vienos pėdos. Ką yra 
pasigrobusi, tą ir laikys, ligi 
nebus išstumta tokios pat fizi 
nes jėgos, tiktai didesnės ne 
gu jos.

BERLYNE NESUTARTA 
nei dėl Vokietijos, nei dėl Aus 
trijos, nei kuriais kitais klausi 
mais. Vienintelis susitarimas, 
pasiektas Berlyne, yra sutar 
tos, nieko taipgi gera nežada 
nčios, derybos Ženevoje balan 
djio 26 d., su Komkiniją dėl 
Korėjos ir Indokinijos. Bet ir 
iš tų derybų, iš anksto galima 
spėti, nieko gera negali išei 
ti.

ŽENEVOS DERYBOS 
yra sutiktos todėl, kad Mask 
va tikisi, jog tokiu būdu pama 
žu galima bus išgauti iš vaka 
nečių komunistinės Kinijos 
pripažinimą. Bet Dulles, sugrį 
žęs į Washingtoną, atiduoda 
mas Kongresui raportą, pabrė 
žė, kad šis susitikimas nereis 
kia Komkiniįos pripažinimo, 
nes tos derybos yra sutartos 
aptarti Korėjos ir Indokinijos 
karo baigimo klausimus.

MOLOTOVAS BERLYNE 
MANEVRAVO

visais būdais, bet vedė tiktai 
prie to, kad užtikrintų Rusi 
jai visa tai, kas jos jau yra pa 
sigrobta.

Rusija išsižadėjo Austrijai 
ir visam pasauliui duoto pasi 
žadėjimo, kad Austrijai garan 
tuojama laisvė ir savarankis 
kūmas. Tą Rusija darė tada, 
kai jai buvo sunku, kai jai grė 
sė pavojus, o dabar

RUSIJA NESUTINKA 
AUSTRIJAI DUOTI 

LAISVĖS
ir atsisako iš Austrijos išvesti 
okupacinę kariuomenę, kai tą 
pasiūlė vakariečiai. Austrai 
dėl to nusivylę, ir vidaus rei 
kalų viceministerio žodžiais, 
su Rusija elgsis savotišku bū 
du. Nežinia, koks tas savotiš 
kas būdas, bet, atrodo, rusų 
okupacijai priešinsis, galimas 
dalykas, aktyviai.

Austrijos likimą Molotovas 
surišo su Vokietijos klausimo 
sprendimu: pirma išspręsti Vo 
kietijos klausimą, tada jau sp 
ręsti Austrijos, nors anksčiau 
buvo sutarta, kad 
AUSTRIJOS KLAUSIMAS 
TURI BŪTI IŠSPRĘSTAS 

PIRMIAUSIA.
Dėl to jau buvo padaryta per 
200 posėdžių. Taigi, Maskva 
laužo jau ir vakarykščius susi 
tarimus.

Vokietijos klausimą sprend 
žiant,

MASKVA REIKALAUJA. 
KAD VOKIETIJOJE BŪTŲ 
SOVIETINĖ SANTVARKA.

Tam tikslui Maskva nesuti 
nka duoti laisvų rinkimų ir si 
ūlo iš Vokietijos išvesti har

Vasario 21 d. Šv. Kazimie 
ro parapijos salėje įvykusiame 
susirinkime, kuris paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuves, Kana 
dos Lietuvių Tarybos Montr 
ealio skyriaus pasiūlymu susi 
rinkimas priėmė eilę rezoliuci 
jų, kurios čia ir skelbiamos.
KANADOS VYRIAUSYBĖS 

PIRMININKUI
p. St. Laurent, Ottawoje, pa 
reiškiant ištikimybę Kanadai 
ir padėką už suteikimą pnegl 
atidos ir paramos Pabaltijo va 
Istybių tautoms, nukentėjusio 
ms nuo komunistinio persekio 
jimo, prašoma, kad Kanados 
vyriausybė dėtų pastangų, kad 
Lietuva ir kitos nukentėjusios 
nuo agresijos valstybės galėtų 
atgauti savo laisvę ir neprikl 
ausomybę.
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

PREMJERUI
p. W. Churchilliui (kadangi 
Kanada yra dominija), kaip 
]os Didenybės vyriausybės ga 
Ivai, dėkojant už pripažinimą 
Pabaltijo valstybių atstovų, 
kaip nepriklausomų valstybių 
atstovų, prašoma, kad Didžio 
sios Britanijos vyriausybė ir 
jos diplomatai, kiekviena pro 
ga darytų žygių, kad būtų at
VASARIO 16 MINĖJIMAS KLT MONTREALIO SK. 

IR ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ.
Šv. Kazimiero parapijos sa 

Įėję minėjimą atidarė KLT 
Montrealio skyriaus pirminin 
kas A. Navickas. Sugiedota 
Tautos Himnas. Apibūdinęs 
Vasario 16 d. prasmę ir reikš 
mę, jis suminėjo, kad būtų la 
bai gerai, kad Lietuvos Nepn 
klausomybės sukaktuves min 
ėtų daugiau organizacijų ir 
kiekviena šeima. Jam pasiū 
liūs, susirinkusieji žuvusius ir 
žūstančius už Lietuvos laisvę 
pagerbė susikaupimo minute. 
Po to p. Navickas minėjimui 
vesti pristatė Vytautą Širvy 
dą, kuris pirmuoju kalbėtoju 
pristatė kleboną kun. J. Bobi 
ną.

Kun. Bobinas apgailestavo 
negalėjęs dėl pareigų dalyvau 
ti Plateau salėje, bet veltui kai 
bama, kad minint Vasario 16, 
daromas kažkoks skaldymas. 
Jis mielai būtų dalyvavęs, jei 
gu būtų buvęs laisvas, ir kitu 
ose subuvimuose. Be to, kun. 
Bobinas pabrėžė, kad čia minė 
jimas daromas paprastai ir nu 
oširdžiai, kaip tai buvo visada 
daroma. Ypač seniesiems ate 
iviams miela čia susirinkti, nes 
tai yra lietuviška žemė, seniai 
jau lietuvių aplaistytą, savo pr 
akaitu, nuo tų laikų, kai jis 
buvęs dar vaikas. Nekritikuo 
kime vieni kitų, ijs sako, bet 
suruoškime ir daugiau brang 
ios šventės minėjimų, bendra 
darbiaukime, būkime širdies 
lietuviai, kurie niekad nepami 
ršta savo arba savo tėvų že 
mės.

Svečias naujorkietis Jonas 
Valaitis gražioje kalboje pla 
čiau palietė lietuviškąsias akt 
ualijas. Tose aktualijose jis 
suminėjo tūlų susidūrimų ta 
rp senųjų ir naujųjų ateivių 
(Amerikoje). Esą naujieji at 
eiviai iškart šoko į darbą, bet 
„atsimušę į kietą sieną“, susi 
rūpino giliau pažinti vietos są 
lygas ir dėl to susidarė tūla 
tuštuma: senieji traukiasi, o 
naujieji neįstengia įsijungti. 
Iš to lietuvybės reikalui susi 
daro žala. Ir Kanados lietu 
viams tenkas pręsti problemą: 
būti geru lietuviu ir pavyzdin 
gu kanadiečiu. Būti geru lie 
tuviu leidžiama, bet reikia bū 
ti ir pavyzdingu kanadiečiu, 
o tai suderinti ne visi moka ir, 

statyta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybė ir lai 
svė.

J. E. MONTREALIO 
KARDINOLUI

Paul Emile Leger dėkojama, 
kad jis pakartotinai yra parei 
škęs užuojautą lietuvių- tautai 
ir nuolat dedąs pastangų, kad 
lietuvių gyvenimo dienos pra 
siblaivintų.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJAI

(New Yorke), kuri prašoma 
padaryti visa galima, kad Lie 
tuva, Latvija ir Estija atgau 
tų visišką laisvę ir nepriklau 
somybę ir būtų priimtos į Ju 
ngtinių Tautų Organizaciją 
kaip pilnateisiai nariai.

AMERIKOS JUNGTINIŲ 
VALSTYBIŲ 

PREZIDENTUI
D. Eisenhoweriui išreiškiama 
gili padėka už Lietuvos nepri 
pažinimą Rusijai, už tęsimą 
Lietuvos nepriklausomybes pr 
ipažinimo ir už pastovų reika 
lavimą Lietuvai ir kitoms Pa 
baltijo valstybėms laisves ir 
nepriklausomybės atstatymo, 
bei ginant lietuvių tautos gy 
vybę.

Visos šios rezoliucijos pa 
siųstos pagal adresus ir, be to, 
spaudai.

i. . norėdami, neįstengia. Čia 
daug gali padėti organizuotu 
mas. Amerikiečiai stengiasi 
palaikyti senas organizacijas. 
Tarptautine prasme bei kovo 
je už Lietuvos ateitį, p. Valai 
tis pabrėžia labai sveiką min 
tį: Lietuvai daugiau pasitar 
nautume supažindindami ame 
rikiečius ir kanadiečius su lie 
tuvių tautos ir Lietuvos vals 
tybės praeitimi, nes daugum 
as mano, kad Lietuva yra nau 
jas, nuo Rusijos atskilęs, pa 
daras ir todėl abejotinos ver 
tės. Mes turėtume nežinantie 
ms parodyti, kad lietuvių tau 
ta yra sena, kuri turėjo savo 
valstybę nuo jūrų ligi jūrų. 
Tokiu atveju lietuviai atsisto 
tų visai ant naužo pagrindo. 
Tuo tikslu reikėtų išleisti ang 
lų ir prancūzų kalbomis infor 
macinių leidinių.

Pagaliau ir grįžtant į Lietu 
vą tuščiomis nebus patogu grį 
žti, kai bus laisva Lietuva. Te 
nka rūpintis įsigyti kapitalo, 
kuris gali būti įvairus: moks 
las, Amerikos gyvenimo paty 
rimas, įsigijimas naujų darbo 
metodų, pinigų ir tt.

Baigdamas p. Valaitis pra 
vedė rinkliavos vajų, kuris da 
vė 169 dol. pajamų, kas su su 
rinktas prie įėjimo (panelių 
Matulytės ir Salalytės) suda 
ro 216,70 dol.

Iššauktas p. Sirvydo, kalbė 
jo AV parapijos klebonas kun. 
J. Kubilius. Jis pirmiausia pa 
žymėjo, kad tai jau yra tre 
čias Vasario 16 minėjimas, 
nes tą šventę pirmosios pami 
nėjo šeštadieninės mokyklos. 
Be ko kita kun. Kubilius siū 
lo priimti rezoliuciją, kad tė 
vai įsipareigotų vaikus siųsti 
į šeštadienines mokyklas.

Po to sekė koncertinė da 
lis. P. Griganavičiūtė ir p. Vy 
čas akordeonu pagrojo šokiu 
ės muzikos — polkų ir valsų, 
o p. Tomkevičiūtė pašoko du 
stepinius šokius. Tai susirin 
kusiems patiko. A. Vyčas be 
ko kita pagrojo p. Mačionio 
polką. Ši trumpa programėle 
buvo gražiai išpildyta. Tiktai 
jauniems muzikams verta žin 
oti, kad šokių muzika yra gro 
jama šokiams, o koncertui ten 
ka pasirinkti koncertinių daly 
kų, kurių ir akordeonui yra

Mielus kaimynus Estus užjaučiame nelaimėje, netekus savo 
tėvynės ir didžioje laisvės ir nepriklausomybės dienoje lin 
kime greičiau sugrįžti j laisvą ir savarankišką Estiją.

Elagu Esti!

Žinios iš VLIK’o
„NL” BENDRADARBIO LAIŠKAS Iš BERLYNO.

Po pradžioj konferencijos 
kelias dienas trukusio trypimo 
vietoj, buvo pasirodę ir pros 
vaisčių bendros kalbos užuo 
mazgai. Šiandien tai galima 
pavadinti dialektine išpera aki 
mirksniui pamaitinti išalkusį 
laisvės ir taikos, tai buvo la 
šas ant kaktos ištroškusiam te 
įsėtumo pagrindais gydomų 
Europos žaizdų. Pirmų die 
nų įtampa dingo, pati konfc 
rencija vietos spaudos pusią 
piuose užleidžia vietą ruošia 
mam karnavalui.

Mums, lietuviams, ir tokia 
konferencijos eiga atnešė mo 
ralinių pliusų. Pakartotinai 
kalbose nuskambėjo visų tri 
jų Pabaltijo valstybių vaidai, 
pabrėžiant, kad

Vakarai visas tris Pabalti 
jo valstybes laiko rusų oku 

puotais kraštais.
Pradžioj konferencijos „ketu 
riems didiesiems“ visos trys 
Pabaltijo valstybės įteikė ben 
drą notą, reikalaujant iš oku 
puotų kraštų — Lietuvos, La 
tvijos ir Estijos — pasitraukti 
okupacinei armijai.

Antrąją notą Pabaltijo vai 
stybių vardu įteikė konferenc 
ijos dalyviams prieš išvyksta 
nt iš Berlyno Dr. P. Karve 
lis, kuris vietoj dvi savaites se 
kė konferenciją. Buvo ir tele 
gramų ta prasme — iš Kanad 
os ir kitur.

„Amerika nėra Europa“.
Dr. P. Karvelis, vos atvyk 

ęs į Berlyną, tuojau užmezgė 
ryšius su vietoj gyvenančiais 
lietuviais, nuoširdžiai domėjo 
si jų vargais. Kiek tik laikas 
leido, priiminėjo juos asmenis 
kai ir pareiškė pageidavimą, 
išvysti tautiečius susirinkime.

Į susirinkimą atvyko ir dar

PAREMKIME TAUTIETĮ! TOLIMESNĖS VARŽYBOS.
Buvusį „Lietūkio” tarnaut 

oją Joną Pelanį, dabar gyven 
antį Rio de Janeir'o, Brazdi 
joje, ištiko skaudi nelaimė, ku 
rios metu jis neteko visos kai 
riosios kojos.

Užjausdami savo tautieti ir 
bendradarbį, mes, Montrealy 
je gyvenantieji buvę „Lietūk 
io“ tarnautojai, nutarėme pra 
vesti Jono Pelanio naudai rin 
kliavą! Jos metu surinktus pi 
nigus pasiųsime nelaimės išt 
iktąjam, kad jis galėtų įsigyti 
dirbtinę koją.

Labai prašome Montrealio 
visuomenę, į kurią kreipiamės 
su K. L. Bnės Montrealio Ap. 
Vbos patvirtintais aukų lapais, 
neatsisakyti kalbamą tautietį 
paremti savo aukomis.

Lietūkiečių Grupė.
GAVO DIDELĮ UŽSAKY 

MA LĖKTUVŲ
Montrealio fabrikas Canad 

air. Sutartis pasirašyta 185 
milionams dolerių. Tikimasi, 
kad netrukus fabrikas pradės 
nauju darbininkų priėmimą. 
VISŲ ORGANIZACIJŲ ats 
tovai kviečiami TF Montr. sk. 
susirinkiman kovo 7 d. AV 
bibliotekoje tuojau po pamal 
dų.

daug, būtent — tos pačios mu 
zikos, kaip ir fortepionui, tik 
tai aranžuotos akordeonui.

Buvo priimta eilė rezoliuci 
jų, kurias paskaitė p. V. Širv 
ydas angliškai ir išvertė lietu 
viškai. Rezoliucijos dedamos 
skyrium.

P. V. Sirvydas minėjimą 
pravedė linksmai ir sudarė šei 
mynišką nuotaiką. 

bininkai, ir buvę Lietuvos va 
1st. tarnautojai, ir amatinin 
kai, ir ūkininkai, ir akademin 
io išsilavinimo ir net viena Fi 
eie Universitat (Laisvojo Uni 
versiteto) studentė filologė, 
ruošiantisi daktaratui. Tai bu 
vo, žinoma, gera sauja, tačiau 
skaitlingiausia susirinkime po 
karyje Kas sužinojo,, kas ne 
sirgo, ko neparbloškė praeities 
sūkurių nusivylimai, — visi at 
vyko.

Didelė dalis susirinkimo da 
lyvių eiles metų Berlyne gyve 
no, prileisdami, kad nieko lie 
tuviško Berlyne nėra likę. 1 
susirinkimą atvyko miglotom 
nuovokom apie kitų tautiečių 
gyvenimą tremtyje, be ryškės 
nio vaizdo, kas ir kieno veikia 
ma Tėvynės laisvinimo baruo 
se. Tai VLIKo svečias visa iš 
aiškino, nepalikęs nepalietus 
lietuviško gyvenimo gyvesnių 
poreiškių tremtyje Po kalbos 
atsakinėjo į klausimus.

Jūsų bendradarbiui užklau 
sus

dėl VLIKo kėlimosi j JAV, 
svečias pareiškė, kad kolkas, 
gal, VLIKui būtų aktualiau 
kėlimasis arčiau Bonn'os vyr 
iąusybės, nes, nenusisekus ko 
nierencijai, susidarys naujos 
politinės padairos. Siekiama 
Europoj atgaivinti buv. Lietu 
vos konsulatus. Jei ir VLIKui 
tektų išsikelti, tai čia vistiek 
kas turi pasilikti — VT ar pa 
našiai. „Amerika nėra Euro 
pa“, — tarp kitko pabrėžė Dr. 
Karvelis, — Lietuva gi Eu 
r opoj.

Svečio barlyniečiams linkę 
jimas sekantį kartą susirinkti 
Vasario 16 d. susirinkusių su 
tiktas gyvu pritarimu.

V. Orija.

Pasibaigus grupinėms pir 
menybių rungtynėms, „Tau 
ro” krepšinio komandos daly 
vauja tolesnėse „Play off" var 
žybose Praeitą šeštadienį jau 
niai žaidė pirmas rungtynes su 
A grupės antros vietos laimė 
toju YMHA ir prieš taktiškai 
ir techniškai žymiai stipresnį 
priešą pralaimėjo 84—5 7 (28 
—32). Rungtynių pasekmė 
atitnka jų eigai, nes dėka mū 
sų jaunių gero gynimo, prie 
šininkas negalėjo pasiekti la 
bai didelės persvaros.

Taškus pelnė Sinius 27, Na 
rbutas 10, Šipelis 2, Dikinis 9, 
Markevičius 6 ir Baltonis 3.

Vyrų komanda pirmas Play 
off rungtynes žaidžia su A gru 
pės komanda Budies vasario 
22 d.

Galimas dalykas, kad antras 
rungtynes žais vasario 23 d. ir 
trečias rungtynes žaidžia vasa 
rio 25 d.

NL REDAKCIJOJE 
LANKĖSI

svečias iš New Yorko p. J. Va 
laitis ir St. Adele parapijoje 
dirbąs kun. Jokūbaitis, lydimi 
kun. J. Kubiliaus ir p. V. Šir 
vydo.

SPORTININKŲ 
PARENGIMAS

įvyks gegužės 15 d. „Dom 
Polski“ salėje, Wellington 
Str., Verdune.
SERGA: I, Balzaras peršald 
ęs ranką, dėl ko pasidarė ran 
kos sausagyslių makščių užde 
girnas, kurį pagydyti truks po 
ra savaičių; A. Naujokas Ca 
nadair dirbdamas susižeidė kai 
riąją ranką ir negali dirbti.
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Kažin apie kokius „didziuo 
sius“ Amerikos lietuvių veiks 
nius gclima būtų kalbėti, kaip 
apie tikrai didžiuosius, jeigu 
ne didžiuosius Amerikos lietu 
vių dienraščius — NAUJ1EN 
AS ir DRAUGĄ, kurie šiemet 
mini impozantiškasiąs savo su 
kaktuves?

Nes jų sukaktuvės — jubilė 
jai yra savaimingi, išimtinos 
prasmės ir reikšmės. Ne tik 
tai nuveiktų darbo barų didu 
mu ir reikšmingumu, bet ir 
tuo savaimingumu, kad ilgam 
ečiai šių didžiųjų JAV lietu 
vių laikraščių — dienraščių re 
daktoriai drauge yra ir didieji 
Amerikos lietuvių visuomenės 
veikėjai, pryšakiniai vadovai.

NAUJIENOS jau atšventė 
savo 40 metų sukaktuves, o 
DRAUGAS Švęs 45 metų su 
kaktuves. Laiko atžvilgiu tai 
jau yra gražus subrendimo am 
žius, rimtos sukaktuvės. Bet 
dar reikšmingesnės — nuveik 
tų darbų svarbumu. Abu die 
nraščiai yra išvarę plačius dar 
bų barus tiek lietuvybės, tiek 
kultūros, tiek politikos dirvo 
se. Kiekvienas pagal savo įsi 
tikinimus, pagal savo paskirtį. 
Tegul jų pažiūros į gyvenimą 
yra skirtingos, tegul jie turi 
ir skirtingus nusistatymus, 
bet lietuvių tautos, lietuvybės 
ir Lietuvos valstybės atžvilg 
iu jie abu yra vienokios, tiktai 
su tūlais skirtingumo niuans 
ais, pažiūros ir nusistatymo, 
kurie dauegliu atžvilgiu visiš 
kai sutampa. Bet kadangi fa 
ktiškai nėra net dviejų indivi 
dų, kurie absoliutiškai viskuo

sutaptų, kaip lašas su lašu, 
taip ir šie skirtingumai yra su 
prantami ir realūs.

NAUJIENOS, jau 40 metų 
sėkmingai einančios, yra veda 
mos daktaro Pijaus Grigaičio, 
kuris yra labai veiklus Ameri 
kos Lietuvių Tarybos vykdo 
mojo komiteto — prezidiumo 
sekretorius, sulaukęs jau 70 
metų amžiaus, šarvuotas mo 
kslu, dideliu patyrimu, plačio 
mis pažintimis ir nepaprastu 
energingumu, kurių dėka NA 
UJIENOS yra pasiekusios au 
gšto lygio.

DRAUGAS sukanka jau 45 
metus amžiaus, vedamas vis 
uomenininko Leonardo Šimu 
čio, kuris yra didžiausių dar 
bų Lietuvai nuveikusios orga 
nizacijos — Amerikos Lietu 
vių Tarybos — vykdomojo ko 
miteto pirmininkas, ranka ran 
kon su dr. P. Grigaičiu dirb 
ančio Lietuvos laisvės reika 
lui.

ABU Vyr. Redaktoriai dr 
augę ir pakaitomis lanko vy 
riausybės narius, abu — DU 
DIDIEJI — veikia pagrindu, 
kuris yra bendras kiekvienam 
ir visiems lietuviams drauge. 
Jie yra daug nuveikę patys as 
meniškai ir jų vedamieji iaik 
raščiai, todėl mums — maži 
ems, — dalyvaujantiems lyg 
ii talkoje, šie DU DIDIEJI 
yra malonu pasveikinti verti 
ifgomtB sukaktuvėmis ir linkę 
ti dar didesnio pasisekimo dar 
buose, kuie bangūs visiems 
lietuviams ir visų mūsų Tėvy 
nei — Lietuvai. Ilgiausių me 
tų! J. Kardelis.

KAIP KOLŪKIUOSE EINA DARBAS.
Vilniaus „Tiesa" 1954 m. 

sausio 13 d. Nr. 10 (3301) ra 
šo:

„Kai pasižiūri į padėtį vieto 
je, kai paskaičiuoji, kiek dar 
reikia dienų, kol dabartiniu te 
mpu judant kolūkiuose bus at 
likti darbai ir pasiruošta atas 
kaitoms, tai reikia dar ištisų 
savaičių ir net mėnesių. Po 
to jau nesinori tikėti rajone 
sudarytų ataskaitų grafiko 
realumu.

Panagrinėkime padėtį kolū 
kiuose. Rajone dauguma kol 
ūkių dar iki šiol nėra baigę ja 
vų kūlimo, neturi sėjai reikali 
ngos sėklos. (O ji turėjo būti 
paruošta dar rudenį!). Atskiri 
kolūkiai, pavyzdžiui, „Saiki 
ninku", tėra supylę tik kelioli 
ka procentų sėklos. Kolūkyje 
ligi šiol tebėra nekultas derli 
us daugiau kaip nuo šimto he 
ktarų. Pusė vasarojaus dar ne 
iškulta Kosciuškos vardo, „Už 
taiką" kolūkiuose. Nevalyvi 
šių kolūkių šeimininkai savai 
tę po savaitės vilkina šį svar 
bų darbą, vis ilgiau palikdami 
derlių kulti pelėms. . ."

Taigi: pelės — geriausi... 
kolūkiečiai. Bet štai kitas ta 
me pačiame straipsny minim 
as pavyzdys.

„Prasideda darbo diena ir 
tuo pat metu prasideda bėgio 
jimas po kolūkiečių trobas, kv 
iečiant juos prie kūlimo aikšte 
lės, Ištisas valandas renkasi 
po vieną kolūkiečiai prie kulia 
mosios, o kol sueina — priar 
tėja trumpos dienos vakaras. 
Kitą dieną vėl tas pat. Laikas 
bėga, derlių pelės kulia, o kol 
ūkio valdybos nariai skėsčio 
ja rankomis, lyg kažkokie be 
jėgiai“.

Taip vyksta darbai rusų ok 
upuotos Lietuvos prievarta jv 
ėstos sovietinės baudžiavos dv 
aruose — kolūkiuose. Bet, ka 
ip matome, komunistiniams ba

udžiauninkams nedaug reiškia 
ir komunistinis botagas.
PRIVALOMOS DUOKLĖS 

KOLŪKIAMS
dabar nustatytos tokios: mė
sos — 4 kilogramai gyvo svo
rio nuo hektaro, pieno — 16 
litrų nuo ha, kiaušinių — 17 
nuo ha. Už tai mokamas atly
ginimas toks: mėsos gyvo svo 
rio kg — 1.50 rb, pieno litras 
— 55 kapeikos, o atlyginimas 
už kiaušinius visai neminimas 
taisyklėse. . .

Tokiu būdu, vidutiniškas 
kolūkis (apie 1.500 ha) turi 
atiduoti tomis žemomis kaino
mis 6 tonas gyvo svorio mė
sos, gyvo svorio, 24 tonas pie 
no ir 25.000 kiaušinių. Už mė 
są ir pieną toks kolūkis gauna 
22.000 rublių, ar gauna už kia 
tišinius — nenaišku. Už tuos 
22.000 rublių sunkvežimio ne
nupirksi, bet jei ir galėtum ne 
parduoda. Reikia dar turėti 
mėsos, pieno ar kiaušinių dau 
giau, negu privalomoms duok
lėms užtenka, ir tą liekaną „la 
isvai“ parduoti valstybei.

UŽ taip parduotą „pertek
lių“ valdžia moka daugiau, ne 
gu už privalomas duokles, bet 
vistik mažiau, negu būtų gali 
ma gauti tikrai laisbai parduo 
dant. Bet reikia parduoti vai 
džiai „savanoriškai". Priva
čiai parduodant, mokama 5— 
10 kartų brangiau.

— Juozas Totorius tituluo
jamas Žemės Ūkio Akademijos 
rektorium. Prieš kiek laiko re 
ktorium buvo M. Mickis, bu
vęs pirmasis bolševikinis Že
mės Ūkio ministeris Lietuvoje 
ir jau tada patekęs nemalo
nėn. Akademijoje tebėra do
centais agr. Vasinauskas ir J. 
Petraitis.
■ Sao Paulo un-te gavo gydy 
tojo diplomą Algis Žukas, o 
A. Baužys — baigė ekonomi 
nių mokslų fakultetą.

4. Klaipėda.
Lentpjūvių palei Dangę nė

ra, bet dvi dideles lentpjūves 
yra palei Kuršių Marias. Di
rektorijos patalpose, Žvejų 
gatvėj, kažkurios vandens ke
lių sąsiekos įstaigos. Bendrai, 
šis kvartalas, tarp Žvejų gat
vės ir Turgaus, bene visas su
naikintas. Turgus iškeltas pr 
ie Kulių Vartų. Pharmakon 
(dar tesimato senasis, sieks
ninis užrašas, kai ateini Lau
kininkų gatve) vietoje — Cen 
trinis Vaistų sandėlis. Celiulio 
zės fabrikas veikia pilnu pajė 
gurnu, jame dirba vieni rusai, 
pradedant sargu ir baigiant 
vyriausiu direktoriumi Jis 
tiesiogiai priklauso Maskvai; 
joks „respublikinis” įstaty
mas, nuostatas ar kaip ten va 
dintume, fabriko neliečia, — 
fabrikas naudojasi „eksrespub 
likinėmis" teisėmis.

„Lietuvos Eksportas". Tie 
sa, pastatai tebestovi, bet vie
noje pastatų dalyje įrengtas 
grūdų paruošų sandėlis („Za- 
gotzerno“), kitur visa tuščia; 
šaldytuvai išdraskyti, anksty
vesnės fabriko paskirties nė 
žymių nelikę.

Už „Lietuvos Eksporto“, to 
lyn, kairėj pusėj, įrengta ra
dijo stotis žvejybai.

Lindenau, žinios pasitvirti
na, laivų statyklos žymiai iš
plėstos. Pradedant Celiulio
zės fabriku iki Dangės ir nuo 
dešinioje Dangės kranto per 
Malkų gatvę iki Melnaragės 
1951 m. pastatė žmogaus augš 
tumo mūrinę sieną, o buvusią 
lentų tvorą Malkų gatvėj nu
griovė.

Į Smiltynę kartais, vasarą, 
daromos iškilos, bet retai. Šia 
ip Smiltynėj nieko nėra, visa 
apleista, gyvenama vien pasie 
nio apsaugos dalinių. Maudy 
muisi galima naudotis vien pa 
plūdymiu ties Melnerage. Per 
valkos ir Preilos žvejų kaimai 
galima surasti istorijos pusla
piuose, — niekas iš „didžiųjų 
brolių” apie buvusius kaimus 
nė am-am nežino. Juodkran
tėj ir Nidoj veikia žvejų arte
lės, bet mišrios, daugiau rusiš 
kos, NKVD.

Tilžės gatvėj, buv. Jano ma 
lūnas pavadintas Nr. 10, bet 
žmonės, lietuviai, jį vadina „Jo 
no malūnu". Prie jo įsteigti 
nauji sandėliai ir, spėjama, ma 
lūnas į parą gaminąs apie 100 
to malinio. Malūno vadovau
jamas personalas, kaip ir dar
bininkai, vien rusai ir lietuvių 
nė iš tolo į juos neprileidžia. 
(Visos Lietuvos malūnai, ly
giai ir dauguma kitų pramonės 
šakų, tiesiogiai priklauso Ma 
skvai, o vadinamoji maisto mi 
nisterija ar jai giminingos įs
taigos turi teisę kištis į kiše-

veikęs, rodos, avižinių dribs
nių fabrikėlis, išmontuotas. Se 
ndvaryje yra mašinų ir trakto
rių stotis, šiaip — bjauriausiai 
apleista. Palei Dangę, kairia 
jame krante, pastatyti 3 didžiu 
liai grūdams sandėliai. Janiš- 
kės tekstilės fabrikas vadina
mas „Trinyčiais"; yra ir deg
tukų šiaudelių fabrikas.

Klaipėdos elektros stotį at
statė grynai lietuvių rankos 
1950 m. Tai būta visiškai lie
tuviškos inciatyvos vaisiai, kr 
uvini, aplaistyti galvosūkio pr 
akaitu, iš kur gauti tą, iš kur 
gauti tą, o rusai vertėsi kombi 
navimu, kaip pripildyti savo 
kišenes ten, kur galima nugi 
emžti apčiuopiamas sumas, kur 
vertybės, žiūrint iš degtinės 
butelio perspektyvos, arčiau 
širdies.

Stoties darbas truko dvejus 
metus. Baigė ir tetrū|ko „llji- 
čiaus“ lempučių. Bet strykt 
ir atsiranda stoties viršinin
kas Markin. Tuoj suareštuoja 
stotį atstatančius lietuvius inž. 
Narbutą, inž. Endziulį, inž. 
Mastautą ir visą pagelbinį per 
sonalą. Areštai įvyksta ir dar 
bininkų tarpe. Rusai visa šiuo 
ja, jaučiasi padėties viešpačiai, 
o, vietoj padėkojus, visi su- 
imtieji nuteisiami 10—15 me
tų, ir ištremiami į Sibiro tai
gas miško darbams! Šis įvy
kis sukrėtė visą lietuvišką vi
suomenę Klaipėdoj, kurios ten 
esama apie 30 proc. visų gy
ventojų, net ir lietuviai partie 
čiai lyg ir žado neteko, šian 
dien stotyje terasime vien ru
sus.

Stotis elektros energiją tie 
kia, be Klaipėdos, Kretingai, 
Palangai, Gargždams, Prieku 
lei, Šilutei, Rusnei, Giruliams 
ir kitoms vietovėms. Žinoma, 
anglis, kaip ir visa kta Rusi
joj, reta, tai negalima versti 
bėdos elektros lemputei, jei, 
pasukus mygtuką, tamsa nedi 
ngsta. Stotyje, pagaliau, sė
dintieji visoki markinai žino, 
kur naudingiau anglį padėti...

Už elektros stoties yra ge
ležies liejykla „Liejinys", vien 
rusų rankose; kiek toliau — 
trąšų fabrikas „Artojas", irgi 
tiesiogiai priklauso Maskvai, 
lietuvis darbininkas jame re
tas ; na, jei ir priima, tai tik 
„spyfkerio" pareigoms.

Dujų įmonė neveikia, sker
dykla — taip. Faneros fabri
ke dirbama, bet labai prastos 
kokybės — nė šešėliu nepri
lygsta Lietuvos metų kokybei.

Atstatytoje Klaipėdos Kras 
to Psichiatrinėj ligoninėje Pa 
upyje, kur vokiečių okupaci
jos metais raivėsi SS policijos 
mokyklos auklėtiniai, — Že
mės Mechanizacijos mokykla.
Verblovskio tabako fabrike

ninio formato įmonėles. „Glav įsteigta anksčiau anksčiau bu- 
muka" priklauso Šilutės ma- vo nelaisvių stovykla, o da- 
lūnas, Kauno, Minkauskio gt., bar — nepilnamečių vaikų pa- 
Nr. 4, Jonavose g., Kaune, So taisos namai.
loveičiko malūnas, Vilniaus „Yenidze“, tabako fabrikas, 
malūnai „Viktorija“ ir „Ele- sugriautas, bažnyčios irgi vi- 
vatorius"", Panevėžio malu- sos. Naujausia, tai pirtis Sim. 
nas ir visi likusieji stambieji. Dacho gatvėj. Pradėjo statyti 
Šis maisto ir kitokių įmonių 1946 m. ir baigė 1951 m. Klai 
„centralizavimas“ įvyko 1948 pėdos miesto atstatymu rūpi
no.). naši Statybos trestas Nr. 3,

„Lascha“ fabrike — autoga bet faktinai statybą atlieka ra 
ražas. Alaus ^fabrikas Joniš- dijo bangos ir laikraščių pro- 
kėj reklamuojasi „Švyturio“ pagandiniai straipsniai. . . 
vardu. Rumpiškių dvare be- (d. b.)

AUKOS, SUDĖTOS KLT MONTREALIO SKYRIAUS 
IR ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS VASARIO 16 

MINĖJIME.
Aukojo: po 20 dol.: kun. J. 

Robinas; po 10 dol.: L. Gud 
as; po 5 dol.: T. Zinka, p. Mi 
kolojūnas, K. Ambrazas, J. 
Ambrazas, J. Gedminas, P. Ši 
melaitis, J. Vasiliauskas; po 2 
dol.: D. Norkeliūnas, J. Juške 
vičius, M. Zinka, p. Simijonie 
nė, p. Martinaitis, A. Kudžma, 
p. Griganavičius, p. Kazėnie 
nė, B. Katilius, M. Slėnienė, 
V. Sirvydas, J. Bakanavičius, 
J. Mačionis, A. Matulis, p. Si 
mijonas, p. Subačius, J. Kupre 
vičius, S. Jaspelkis, A. Tanu 
sionis, A. Tamkevičius, J. Lėk 
niekas; po 1 dol.: pp. Kėblins 
kienė, Gaudzė, Kiškis, Trum 
pa. Maištas, Mackevičius, Tu 
mas, Ragulis, GuzeviČius, Nu 
vaknis. Vyčius, Tarasevičienė, 
Čičinskienė, Viršinskicnė, Gi 
rinis, Kavaliauskas, Genaitie 
nė, Staniulienė, Vasiliauskie 
nė, Karasevičienė, Milienė. No

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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„PARAMOS’ KRED. KOO. 
PER. NARIŲ SUSIRIN-MASį 
įvyko sekmadienį 1 vasario L.fj 
Namuose. Dalyvavo apie 60 * 
narių. Valdybos pranešimą paj 
darė J. Matulionis, kredito koą 
miteto F. Senkus, kontrolės^ 
komisijos L. Adomavičius, ap 
yskaitą ir sąmatą referavo A. 
Kiršonis.

Įsisteigus kooperat., narių 
buvo 63, dabar per 200. Serų 
yra sumoj 17.317,98 dol., indė 
hų 14.788,34 dol., viso aktyv 
ai ir pasyvai sudaro 32.783,51
dol. Išduota paskolų 42.000 
dol., grąžinta 11.300 dol., gau 
ta pelno 342 dol., iš kurio pa
skirta dividendui 304 (5%)

Šiems metams sudaryta są 
niata, imant metinį apyvartos 
vidurkį 50.000 dol. Vieton pa 
sitraukusių iš kooperatyvo vai 
domų organų V. Meilaus, F. 
Senkaus ir St. Banelio išrink 
ti St. Grigaliūnas, F. Senkus; 
ir V. Matulaitis, nes pagal įsi 
tatus valdybos, kredito komių 
eto ir kontr. komisijos nariai! 
turi kasmet keistis po vieną,’ 
ar po du. Didėjant kapitalui! 
ir plečiant bankeliui veiklą.| 
šiemet numatyti du atlygina] 
mi tarnautojai, kurie dirbs va 
karais dvi dienas savaitėj. Iki 
šiol bankelis veikia tik penk 
tadieniais nuo 7 vai. iki 11 vai.
vak. L.

ŠALPOS FONDO 
POSĖDYJE 

sekmadienį svarstytos Vok. 
Kr. valdybos raštas šalpos rei 
kalu ir nutarta pranešti V. K. 
Vbai, kad šolpos lėšos negali 
būti naudojamos kitiems tiks 
lams, kaip šalpai.

Taip pat nutarta: pasiųsti 
100 dol. vienkartinę pašalpą 
Bonos universt, stud. ekon. A. 
Juodviršiui, kuris iš niekur ne 
gaudamas lėšų, yra sunkioj pa 
'dėtyje. Dėl studentų rėmimo 
^aiškintis su Balfu. Vasario 16
įgimn. rūmų pirkimui lėšų tei 
kimo reikalu prašyti Kr. Vbą 
'pasisakyti, kam ji tą darbą pa
veda atlikti, Šalpos Fondui ar 
Vas. 16 gim. komisijai.

Šolpos Fondo registracijos 
reikalu aiškintis su atitinkam 
□mis įstaigomis, kad Fondo 
duoti aukotojams kvitai gali 
otų income tax mokesčio su 
mažinimui.

Atitaisymas. Praeito Nr. N. 
L. buvo parašyta, kad KLB 
Krašto Vald. centrinių orga 
nų posėdy nutarta Montrealy 
lesanti vasario 16 d. gym. rem 
ti komisija įjungti i centrinį 
šalpos fondą. Pataisau, kad 
apie tai posėdy buvo tik kalba 
ma, bet nebuvo nutarta. L.

MIRĖ Marija Inčiūrienė.

TILLSON BURG - DELHI, Ont.
TILLSONBURG — 

apylinkių lietuviai Vasario 16 
tas Dienos iškilmingą minėji 
mą ruošia Tillsonburgo gim 
nazijos (High school) salėje 
vasario mėn. 27 d., 7 vai. vak.

Šiai dienai pritaikytą pra 
nešimą padarys Kanados Liet 
vių Bnės pirm. J. Matulionis.

Meninę dalį atliks Toronto 
mišrus „Varpo" choras, diri 
guojant muzikui p. Gailevi- 
čiui ir Hamiltono tautinių šo 
kių grupė, vadovaujant p-lei

rkūniene, žižiūnas, Navickas, 
Juozutis, Drulienė, Juškevičie 
nė, Ramanauskienė, Mikalojų 
nas, K. Lukas, J. Parojus, J. 
Kriaučialiūnas, S. Mozūraitis, 
P. Girnius, Mickėnas, A. Bar 
šauskas, P. Latvaitis, A. Ly 
mantas, P. Juškevičienė, M. 
Lukošius, J. Mastavičius, P. 
Petronis, p. Bernotas, p. Ga 
tautis, p. Barkauskas, p. Moz 
ūras, J. Jurėnas, G. Utbonas, 
p. čečkauskas, p. Žilinskienė, 
J. Kardelis, p. Martinaitienė, 
J. Milienė, p. Šalionis, p. Ber 
notienė, p. Masevičius, p. Kh 
čius, pp. Vytai, p. Šipelis, M. 
Arlauskaitė, XX. Viso suauko 
ta 169 dol. įeinant į minėjimą 
surinkta 47.70 dol., taigi viso 
216,70 dol.

KLT Mont. sk. V-ba.
— „Liaudies kūrybos met 

odiste“ Šiauliuose yra Ivanau 
skienė, o vyresnvs s „metodis

DELHI — SIMCOE.
Panavaitei, išpildys tautinius 
šokius.

Sekančią dieną t. y. vasario 
28 bus iškilmingos pamaldos 
Delhi m.

Į minėjimą pakviesti įtakin 
gieji valdžios pareigūnai bei 
laikraščių reporteriai.

Visi lietuviai kviečiami at 
silankyti.

Delhi Ap. Bendruomene ir
Tilsonburgo Ūk. Klubas.

RODNEY Ont.
PAMINĖJOME

Rodney, Ont. Apyl. lietuv 
iai KLB valdybos rūpesčiu 
Nepriklausomybės šventės pa 
minėjimą atliko vasario 14 d. 
pradėdami West Lome, Ont. 
Važnyčioję lietuviškomis pa 
maldomis, kurias atlaikė nau 
jai čia priskirtas kun. K. Ric 
kus.

Po pamaldų A. Kojalaicio 
ūkyje įvyko susirinkimas, ku 
riame buvo pasitarta einam, 
reikalais ir paminėta Vasario 

tas“ — Baltramiejūnas. Šiau 
hų teatro vyr. režisorius — J. 
Šein.
B Lietuvių tautiniai šokiai pr 
adeda garsėti visoje Ameriko 
je ypač įvairiuose festivaliuo 
se ir universitetų miestuose. 
Prie tų šokių populiarinimo 
daug prisideda Vytautas Bie 
liajus.
■ Argentinoje didžiulis „Alp 
argatas“ fabrikas pagerbė tar 
nautojus ir darbininkus, išdir 
busius 25 ar daugiau metų. 
Septyniems lietuviams irgi bu 
vo įteikti auksiniai medaliai ir 
specialūs pažymėjimai.
■ Kalifornijoj gyvenąs tnuzi 
kas Budriūnas minqjo muzi 
kinės darbuotės 25 metų su 
kaktį. Jis deda pastangas su 
eiti su Hollywood filmu pašau 
liu.
■ Abisinijos valstybėje gyve 
na keli lietuviai, kuriuos pa 
siekia lietuviška spauda, ir ku 
rie gerai girdi Amerikos Bal 
są.

VASAK1O 16 D.
16 d. Tai progai gražių eilė 
raščių pasakė Dalytė Andro 
lionytė, kuriuos ją mamytė iš 
mokė.

Nuo 20 vasario atidaroma 
Šeštadieninė lietuviška mo
kykla, kurioje dirbti pasižadė 
jo P. Saplienė, P. Enskaitis ir 
A. Kojelaitis. Mokyklai patai 
pa numatoma išnuomoti Rod 
ney miestelyje, o pirmosioms 
pamokoms susirenkame pp. Jo 
cių bute. K.

JIEšKAU DARBO 
pas laikrodininką, ar lengvoj 
metalo pramonėj. Esu 28 me 
tų. Įvairių typo laikrodžių 
montavime, valyme ir taisyme 
turiu 4 metų patyrimą, ir dvie 
jų metų Fein. Mechanikos sri 
ty, J- Juknys, Guelph Ont. Gc 

neral Hospital.
DĖMESIO!

Proga pigiai įsigyti tabako 
farmą. Iš priežasties staigaus 
išvykimo į užsienį, pigiai sku 
biai išsimokėtinai parduodu ta 
bako farmą 200 ekerių, du gy 
venamieji namai su patogum 
ais, grinhause, 2 daržinės, kil 
nos ddžiovyklos) ir kiti trobė 
šiai. Visos reikalingos tabako 
auginimui mašinos. Traktori 
us, 2 arkliai, futleizeris, stik 
lai inspektams, miško medžią 
ga. Yra seno miško. Norint 
iems parduosiu po 100 ėkerių.

Kaina sulig susitarimo.
Izidorius Račkus,

St. Wiliams, R. R. 1. St. Wil 
lams, Ontario.
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LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ...•M
2.
Esame tautos atlauža, išmes 

ta už tėvynės ribų. Toji atlau 
ža nėra jau taip vienalytė, ka 
ip koks akmuo, ir stipri prieš 
pašalinius aplinkos veiksnius, 
kaip mes to norime ar įsivaiz
duojame. Rūpinosi savo tau
tiniu atsparumu, organizuotu
mu ir kultūra senoji mūsų iš
eivija ir daug dirbo tam reika
lui. Tos išeivijos pastangų vai 
siais ir mes, naujoji — pnevar 
tos išeivija, naudojamės. Bro
liškoji pagalbos ranka padė
jo mums išsikelti į saugesnius 
krantus ir įsikurti žmoniškiau. 
Bet išsisklaidymo pasaulyje ne 
išvengėme. Kur mūsų brolių 
— sesių nesama? Ir visur, 
!kur bebūtume, visur mus lydi 
tas pats tėvynės ilgesys, tas 
pats svetimumo gyvenamąja! 
aplinkai jausmas.
„Niekur neišeisi, niekur iš

/laukų tų, 
Kur dangus toks melsvas, 

/kaip melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti 

/miestai būtų, 
Be tėvynės dūmų trokši tu

/tenai“.
Taip kadaise bylojo sau ir 

tautiečiams Kazys Inčiūra. 
Tik šiuos jo žodžius, visą ei
lėraščio grožį, turinio prasmę 
supratome geriausiai tada, kai 
jau išėjome iš laukų tų, kur 
dangaus ir linų žiedų spalva 
buvo mūsų sielos paguoda.

Išėjome iš ten, kur daugelis 
mūsų gal ir nebesugrįš. Išė
jome vieni anksčiau, laimės 
jieškodami, kiti vėliau — per 
prievartą, bet tai mūsų nepa
teisina ir net nesuramina. Po
etas pranašavo mums, kad 
„saulė, nors šviesiausia, bus 
svetur tamsi“. Tai patvirtin
davo mums tėvynės ir savųjų 
ilgesio kupinos dainos, sukur
tos senųjų mūsų išeivių po ap 
rūkusių Pensylvanijos dangų 
mi. Tai jautėme ir mes, po
litiniai ir karo pabėgėliai, kol 
buvome netikri dėl savo ryto 
jaus,' vėtomi ir mėtomi sveti
mųjų valia, kol duona kasdie 
ninė patekdavo ant mūsų sta
lo pasaulinės išmaldos keliu. 
Išsisklaidę įvairiausiuose pa
saulio kraštuose ir čia „sava- 
duoniaas“ tapę, sudarome vė
liausiąją lietuvių išeiviją, vie
nur įsijungiančią į senosios iš
eivijos veiklos barus, kitur na 
ujai kuriančią lietuvybės ži
dinėlius.

Susidurdami su svetimosios 
tautybės bei kultūros povei 
kiais ir įtakomis, kartais nei 
nepasijuntame, kaip pradeda 
dilti mumyse asmeninės ir vis 
os mūsų tautos skriaudos jaus 
mas, kaip svetimoji saulė pasi 
daro tokia pat šviesi, kaip ir 
tėvynėje paliktoji. Atrastosi 
os ir metai po metų įprastos 
ios saulės spinduliuose aplin 
ka nušvinta naujomis, mums, 
ypač jaunimui, įdomiomis spal 
vomis, ir taip mes pamažu ap 
siprantame su tėvynės neteki

mo faktu, įsijungiame į vietos 
gyvenimą su jo kalba, papro 
čiais, asmeniniais santykiais ir 
jų formomis.

Senoji mūsų išeivijos karta, 
apleidusi tėvynę dar anos Vai 
žganto pavaizduotosios Žiem 
os metu, vyko į Naująjį Pašau 
lį tuo metu, kai ten pramonė 
ir kapitalas augo neregėtu ligi 
tol greitumu. Nemaža dalis 
mūsų išeivijos jieškojo sau 
tik prasigyvenimo šaltinių, ne 
linko tapti naujosios tėvynės 
piliečiais ir nuolat palaikė ry 
Šius su savaisiais senojoje tė 
vynėje. Užsikalę sau kiek pi 
nigo, tokie trumpalaikiai išei 
viai vėl grįždavo į tėvynę. Ta 
Čiau nemaža išeivių dalis nega 
Įėjo grįžti tėvynėn, nes ten jų 
niekas neviliojo, o naujosios tė 
vynės patrauklumas kas kar 
tą augo ir vis stipriau žavėjo 
ateivio sąmonę. Tačiau lietu

vybė toje sąmonėje buvo gyva 
ir pajėgi atsispirti kaimynų le 
nkų vilionėms, suorganizuoti 
savoms parapijoms, savai spa 
ūdai, draugijoms, klubams ir 
pan. organizuoto gyvenimo 
apraiškoms. Savo kultūrinio 
kraičio pakako, kad lietuvybė 
išsilaikytų visoje pirmojoje iš 
eivių kartoje ir gana žymioje 
dalyje antrosios kartos (kalba 
me apie JAV, Kanados ir An 
glijos lietuvius). Atvykusi į 
tuos kraštus vėliausios priver 
stinės (politinės) išeivijos ba 
nga atranda liūdną reiškinį, 
kad beveik visa trečioji seno 
sios lietuvių išeivijos karta 
jau žuvusi ar tebežūstanti lie 
tuvybei. Taip atsitiko dėl to, 
kad senajai ir vidurinei lietu 
vių išeivijos kartai neužteko 
savo lietuviškosios kultūros 
kraičio, kurio pagalba būtų bu 
vęs atlaikytas svetimosios ap 
linkos spaudimas ir poveikiai 
vaikams bei jaunimui.

O tų poveikių būta ir esą

ma nemaža. Vieni jų savaimi 
ngi ir išeiną daugiausia iš vi 
so kultūrinio aplinkos gyveni 
mo: mokykla, darbovietė, pra 

Nukelta į 4 puslapį.

— 1953 m. Šiauliuose pa
statyta nauja vidurinė mokyk 
la ir „didžiausia respublikoje 
ligoninė“. Dėl tos ligoninės 
pažymėtina, kad ji iki pat sto
go buvo pastatyta jau 1940 
metais, prieš bolševikų įsiver
žimą į Lietuvą. Vėliau ji bu
vo apdengtas smaluotu popie
rių ir vokiečiai buvo įrengę jo 
je dirbtuves, į kurias varyda
vo dirbti žydus, uždarytuosius 
Šiaulių „gette“. Dabar, mat
yt, baigtas ligoninės įrengi
mas, kuris truko net. .. de
vynerius metus.

— Į Vilnių komiso pagrin
dais parduoti produktus ga
bena kolūkiai ne tik iš Vievio 
rajono, bet net ir iš Dusetų, 
Viliampolės, Garliavos, Šiau
lių ir Alytaus rajonų.

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas „Nepriklausomos L ietuvos

Tamstos redaguojamo laikr 
aščio š. m. vasario mėn. 17 die 
nos (7) numeryje, 8 puslapy 
je spausdinamam Nepriklauso 
mybės Šventės minėjimo (įvy 
kusio vasario mėn. 14 d. Mon 
trealyje) aprašyme, radau sa 
votišką mano pasakytos kalb 
os komentavimą. Redakcija 
(kadangi straipsnis niekeno 
nepasirašytas, atsakominga už 
jį yra redakcija) tariasi toje 
kalboje įžvelgusi skirstymą 
lietuvių į anksčiau ir vėliau at 
vykusius. Esą kalboje minimi 
tiktai tremtiniai. (Ta proga 
redakcija duoda pamokymų ap 
ie tarpusavį vertinimą’, brangi 
nimą ir mylėjimą). Griežtai at 
metu tokį tendencingą mano 
kalbos interpretavimą. Mano 
giliu įsitikinimu nėra jok 
io skirtumo tarp lietu 
vių, kurie nėra pardavę savo

Tai praėjusių metų NL Spaudos Baliaus dalyviai, labaiangštai susodinti lenkų salėjeVille Emarde. Šiemet jau bus 
laisva, nes galės laisvai susėstibent tūkstantėlis. Pernai baliuje grojo p Piešinos Melodija. Kaip matome, jam dar tai 
kiną panelė (nors vargu kasbuvo pastebėjęs, kad p. Piešina būtų grojęs keturiomis rankomis. ..).

Daug patenkintų pažįstamųveidų. Dešinėje viršuje matome Vokietijos konsulą su konsulato nariais. Prie to stalo ir 
anąkart Spaudos baliaus loterijai parūpinęs savaimingą radijo aparatą p. Stropus su visa vis sėdinčia dukra. Pryšaky, 
dešinėje — p. Urbonas su kompanija, o už jų — p. Staškevičių pora (gal baliuje jie kiekkitaip sėdėjo?) ir p. Puniškie 
nė. Pačiame vidury — p. Širvydienė, p. Lukošienė, p. Smailytė, p. Raudonaitytė (uoliL. Enciklopedijos platintoja).

Į kairę ir viršų — būrys vilasaliečių: p. Snapkauskas, pp.Linkonai ir šiai loterijai paaukojęs (drauge su p. Budriu 
nu) augščiausios vertės (500dolerių vertės!) fantą naująsavarankišką pirkimų-pardavimų tarpininkavimo darbą pra 
dėjęs p. Petras Adamonis.Dar kairiau — pp. Kerevičiųpora. Kitus visus sunkiau atpažinti.

Vidury (rėmuose) pryšaky,apačioje L. Gudas tarp dviejųmoterų, — p. Gurevičienės irp. Slėnienės (dešinėje), kuri 
pernai išlošė dailininkės A. Tamošaitienės Spaudos baliui sukurtą tautinį moters drabužį.Šiemet p. Tamošaitienės spec 
ialiai Spaudos baliui sukurtasis drabužis (jo aprašymas buvo įdėtas 4(353) NL numeryeje) yra nepaprastai gražus: 
kas jį išloš, turės puikų tautinį aprėdą - papuošalą (p. Tamošaitienės adresas: 85 R. R.l, Kingston, Ont.

Gaila, čia nematome mūsųsiuvėjo p. Mamerto Mačiuko,kuris čio Spaudos baliaus loterijai paaukojo pirmos rūšies 
kostiumą, kuris bus pasiūtasiš pasirinktos medžiagos pagal užsakymą — vyrui ar moteriai, žiūrint, kas jį išloš.

Visi atsiminkime, kad balius įvyks vasario 27 dieną, šįšeštadienį, kuris yra Užgavėnių šeštadienis: 310 Pine Avė 
East, išlipti prie Pine Avė irSt. Denis kampo, o į salę įeiti iš Henri Julien 3781 nr. Įžanga, kaip ir pernai — su ne 
mokamais užkandžiais, gaunamais už įėjimo bilietą. Visispaudos rėmėjai, visi lietuviaiprašomi atsilankyti.

Foto p. Juknevičiaus.

“ Redaktoriau, 
lietuviškos sąžinės ir kurie ak 
tyviai ir vieningai kovoja ui 
Lietuvos nepriklausomybes at 
gavimą. Atvykimo data čir. 
neturi jokios reikšmės! Visi 
esame lietuviai, todėl bet ko 
kie dalinimai (tai užtinkame 
tik redakcijos aprašyme, bet 
ne kalbos tekste!) į senuosius 
ir naujuosius ateivius yra t i k 
r a i beprasmiški. O tremti 
niai esame mes visi, pa 
čia plačiausia to žodžio pras 
me, nes visi esame praradę 
savo gimtąją žemę . ir negali 
me jon grįžti, nei palaikyti gy 
vybinių ryšių su ja. Kiekvie 
nas (t. y. ir redakcija) tą min 
tį lengvai gali suprasti, per 
skaitęs spausdintąjį kalbos te 
kstą. Niekur minimoj kai 
boj nėra akcentuojamas koks 
nors lietuvių padalinimas į 
atskiras grupes.

Henrikas Nagys.
NL REDAKCIJA mielai de 

da Dr. H. Nagio šį laišką, ku 
ris tiksliai išaiškina kai kieno 
(ne redakcijos) sukeltą įtari 
mą, kad paskaitoje suminėtas 
tremtinio vardas, esąs taiko 
mas vadinamiems praėjusio 
karo tremtiniams, kurie ir mi 
nėjimą sau taiką. Tikrai gi 
nėra jokio skirtumo tarp lie 
tuvių, kurie neišsižada būti lie 
tuviais ir todėl tikrai yra jau 
metas nustoti kalbėjus apie Ka 
nadon atvykusius lietuvius, sk 
irstant juos pagal atvykimo lai 
ką. Redakcija čia visiškai yra 
vienos nuomones su p. H. Na 
giu.

Redakcija turi paaiškinti, 
kad tie vadinamieji „pamoky 
mai“ nėra taikomi prelegenl 
ui, bet kaip tiktai tiems, kurie, 
savaip interpretuodami prele 
gento mintis, kėlė lietuvių ,,da 
linimo” pagal atvykimo laikus 
klausimą.

Redakcija Dr. Nagio kalbą 
laiko gražia, stipriai argurnen 
tuota ir todėl ją įdėjo vedamuo 
ju.

Jeigu Dr. H. Nagys dėl įdė 
tojo Vasario 16 minėjimo apr 
ašymo jautė kokių nesmagu 
mų, kuriems NL red. tikrai ne 
turėjo intencijų, tai nuoširdži 
ausiai D-rą Henriką Nagi atis 
prašo.

— Tvirtinama, kad Mažei
kių rajone (kuris apima Ma
žeikius ir 34 apylinkes, buvu
sias seniūnijas) „vien per 19 
53 metus 50 gyventojų įsigijo 
radijo aparatus“...

— Dotnuvos raj. K. Požė
los vardo kolūlkyje esą jau „ne 
maža padaryt perkeliant kol
ūkiečių namus iš vienkiemių į 
naują bendrą gyvenvietę. Dėl 
to daug sėjomainos laukų esą 
jau vientisi, nes juose nebesą 
vienkiemių.

— Dulles prikištinai nuro
dė Molotovui, kad rytinėje Vo 
kietijoje tiktai Rusijos kariuo
menės dėka išsilaikė sovietinė 
santvarka, o vokiečiai ją jau 
seniai būtų nuvertę.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

49. ŠEIMA, GALVOJANTI APIE LIETUVIŲ 
SUSIPRATIMĄ IR VIENYBĘ.

Susipratimas, sugyvenimas 
ir vienybė, — tai problema, 
kuri lyg koks „Gordijaus maz 
gas“ sprenedžiama ir neišspre 
ndžiama. Tai, nelyginant, lyg 
vadinamos „didžiųjų” dery
bos dėl pasaulinės taikos ir su 
sipratimo, kuriam nesigailima 
šimtų posėdžių, kelionių per 
Atlantą ir Pacifiką. . .

Vis dėlto, kalabnt ne juok 
ais, galima prileisti, kad jeigu 
taip mes, lietuviai, pradėtume 
arčiau susiėję kalbėtis ir aiš 
kintis, tai, galima būti tikrie 
ms, kad ir susikalbėtume, — 
visi ir dėl visko.

Kai kas pasakys, kad nėra 
dėl ko ir kalbėtis, nėra kas ir 
svarstyti, — kaip yra taip ir 
gerai.

Realiai žiūrint į mūsų gyve 
nimą, vis dėlto reikia pripa 
žinti, kad daug kas dar reike 
tų geriau sutvarkyti. Proble 
mų mes turime, — lietuviškų 
jų problemų. Daug kas tvar 
kytina mūsų tarpusaviuose sa 
ntykiuose; daug kas tobulinti 
na mūsų organizaciniame gyv 
enime; net ir parapijiniame gy 
venime, kur, atrodo, galėtų bū

ti didžiausia darna, visdėlto 
kažin ar jau pasiekta pati ger 
iausia forma?

Kaikas tokia būsena patenk 
inti. Kai kas net pageidautų 
blogesnės būsenos, pagal šū 
kį: „juo blogiau — juo geri 
au.. .“ Taigi, yra visokių nuo 
monių.

Tačiau, kam rūpi nuoširdi 
darna, kam lietuvių vienybė 
yra vienas pagrindinių tikslų, 
kas galvoja apie ateitį, kuri ne 
sibaigs rytojaus diena, — vis 
dėlto pripažins, kad dar daug 
kas mūsų lietuviškame gyveni 
me yra taisytina ir tobulintina.

Be nemažo skaičiaus lietu 
vių, tuo susirūpinusių, pp. Lu 
košių šeima yra viena tų, kuri 
galvoja apie lietuvių darnasnį 
susipratimą ir sugyvenimą. 
Tuo reikalu buvo proga su pp. 
Lukošiais išsikalbėti ir išsiaiš 
kinti.

Montrealiečių daug apie pp. 
Lukošius nereikia informuoti, 
nes pp. Lukošių šeima visuo 
meniška, plačiai dalyvaujanti 
visuomeniniame lietuvių gyve 
nime. Jie pastovūs lietuviško 
jo darbo dalinininkai ir talki

ninkai, bet kurioje jo pasireiš 
kimų, — kultūrinių pasireiški 
mų, — srityje.

Trumpai: Mykolas Lukoši 
us, kilęs iš Daukšių kaimo, Mo 
sėdžio vai., Kretingos apskri 
ties, į Kanadą atvyko 1928 me 
tais rugpjūčio mėn. 11 dieną. 
Eugenija Olševskytė-Lukošie 
nė — kaunietė. Ši visuomeniš 
ka šeima turi gražų atžalyną 
— dvi dukras ir sūnų, kuriuas 
mokslina ir gražiai auklėja. 
Yra savininkai gražių namų 
Ville Emarde.

Bet yra labai svarbu, kad ši 
šeima gyvena ne vien sau, bet 
ir lietuviškąjai visuomenei, ta 
utai. Nes pp. Lukošius mont 
realiečiai randa lietuviškuose 
parengimuose, dažniausia — 
kaip rengėjus, talkininkus, ini 
ciatorius.

Rašančiam labai įdomu bu 
vo kalbėtis su pp. Lukošiais ak 
tualiomis mūsų šių dienų lietu 
viškomis temomis, kuriomis 
jie sielojasi ir dėl kurių jie 
galvoja.

— Mes jau esame išgyvenę 
vieną tarpusavio nesklandumų 
laikotarpį, — sako p. Lukošie 
nė, ypatingai jautriai dėstanti 
ta tema savo mintis. — Tai 
buvo po mūsų atvykimo. Ta 
da, kai po Pirmojo Pasaulinio 
karo ūžtelėjo į Kanadą emig 
rantų iš Lietuvos banga, Čia,

Kanadoje jau buvo carinių Ru 
sijos laikų iš Lietuvos imigra 
ntų, kurie ilgesnį laiką, ypač 
karo metu, nesusisiekę su savo 
tėvyne. Dėl to pasidarė, neno 
romis, atsijungimas vienos da 
lies tautos žmonių nuo kitos 
dalies, kuri jau atsivežė iš Lie 
tuvos kiek kitokias pažiūras 
negu tos, kurios buvo susidės 
čiusios carinės Rusijos, kuri 
buvo okupavusi Lietuvą, laika 
is. Natūralu, kad vienos ir ki 
tos kartos imigrantai buvo sk 
irtingų pažiūrų, skirtingo išsi 
auklėjimo, išsimokslinimo ir t. 
t. Ir dėl to buvo tūlų nesuta 
rimų. Bet ilgainiui viskas iš 
silygino, nes vieni kitus paži 
nome, vieni kitus supratome ir 
vieni kitus pamilome. Man re 
gis, — sako p. Lukošienė, — 
kad ir dabar taip bus. Aš tik 
tai nesuprantu, kad tie žmon 
ės, kaip kad ir mes, kurie jau 
esame tai pergyvenę, nesupra 
nta tos padėties. Patys jau vi 
sa tai kartą pergyvenę, man 
atrodo, mes turėtume tai ture 
ti prieš akis ir nedaryti klaidų.

— O ar tamstos nemanote, 
kad naujieji ateiviai, daugumo 
je — tremtiniai — patys ne 
būtų prie nesklandumų prisid 
ėję? — teiraujuosi.

— Galimas dalykas, kad ir 
iš šios pusės yra tūlų priežas 
čių. Kai kas gal perdaug iš

sistato. Gal kaikas įsivaizduo 
ja tai mokslu, tai pareigomis. 
Teko nugirsti, nors tas ir la 
bai reta ,gal, net ir išimtis, bet 
tos išimtys kaikada, ypač jsit 
empimų atvejais, apibendrina 
mos ir sudaromas įspūdis, kad 
— „visi tokie“. ..

— Betgi, — pastebiu, — 
dažnai girdisi suminint: „O 
jūs — mokyti.. .” Man regis, 
kad čia mokslas mažiausia tu 
retų susipratimui kenkti, — 
sakau. — Ypač, kad juk moks 
las niekam proto neprideda. 
Jokia mokykla žmogui, kad ir 
adademijas baigusiam, proto 
neduoda, neprideda. Mokykla 
duoda tiktai žinių, tam tikrą 
sistemą, discipliną, bet proto 
neprideda nė vieno gramo. Ta 
igi: ir mokyklos nelankęs tu 
ri tą patį protą, kaip ir tas, 
kuris mokyklą lankė. Argi pi 
otinga nesusiprasti?

— Visai teisinga, .— prita 
ria pp. Lukošiai. — Lietuvis 
lietuviui turėtų būti artimas, 
rėmėjas, palaikytojas.

— Ar nemanote, kad čia 
yra kokia svetima ranka, kur 
iai geriau palaikyti nesusipra 
timus? — klausiu.

— Nemanau, — atsako. — 
Kas ir kitaip buvo nusiteikęs, 
veikiant politinėms įtakoms, 
tai dabar jau labai pasikeitė. 
Štai vadinamieji komunistai,

koki gi iš jų komunistai, jei 
gu jie turi savo namus, savo 
įmones, savo „karus“ ir taip 
yra suburžuazėję, kad juk jie 
didesni buržujai už nekomuni 
stus, ypač — už naujuosius 
ateivius. Jie jau dabar susirū 
pinę savo turtais, savo nuosa 
vybėmis, kurių tikri komunis 
tai tai juk neprileidžia. Tai ir 
iš šios pusės nėra pagrindo ne 
susišnekėjimams.

— Bet pagrindinis dalykas,
— pabrėžia p. E. Lukošienė,
— tai yra mūsų viduriniosios 
imigrantų kartos jau turėta 
patirtis. Mes, į Kanadą atvykę 
antroje imigracijos bangoje, 
mes patys jau esame išgyvenę 
šiuos, dabar besireiškiančius 
nesklandumus, mes turime su 
prasti, kad nėra jokio rimto 
pagrindo nesusipratimams ir 
nedarnai. Mes visi, vertindami 
savo artimą savo tautietį, mes 
turime rasti gražią darną vi 
sose mūsų lietuviškojo gyveni 
mo srityse. Reikia tiktai dau 
giau geros valios.

Tikrai gi — tai yra rimti ir 
gera valia pagrįsti pasisaky
mai. Mums yra būtina įieško 
ti ir rasti lietuviškąją darną 
nustatančias formas.

(Šis pasiaklbėjimas yra lais 
vas ir ne autorizuotas, tat, ga 
Ii būti, kad mintys ir netobu 
lai tiksliai perduotos).
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Iš visur ir apie viską
MOTERŲ KARALYSTĖJE
Amerikietė keliautoja Carv 

eth Wells, sugrįžusi iš Botel 
Tobago salos (netoli nuo For 
mozos), praneša, kad toje sa 
loję moterys yra pilnateisės va 
Idovės, vyrai neturi jokio bal 
so ir įtakos nei viešame, nei 
šeimyniniame gyvenime. Mote 
rys renkasi vyrus ir jų gali tu 
rėti, kiek tik nori ir gali keis 
ti, kada tik nori. Pasitaiko 
turtingesnių moetrų, kurios 
turi po 15 ir daugiau vyrų. Vie 
nintelę vyrams sąlygą stato, 
kad jie būtų geri žvejai, nes 
toje saloje pagrindinis maistas 
ir kitoks gyvenimo šaltinis yra 
vien tik žuvininkystė.

■ Sir Herold Spencer Jones, 
Greenwico observatorijos dir 
ektorius, Anglijoje, Pasaulin 
io kalendoriaus draugijos su 
sirinkime pasiūlė sudaryti vie 
ną pastovų kalendorių. Pagal 
jį metai turėtų 364 dienas, bū 
tų padalinti į keturias lygias 
dalis po 91 dieną. Kiekvienos 
metų dalies pirmas mėnuo tu 
retų 31 dieną, kiti du — po 
30 dienų. Bet metai turi 365 
dienas dar su kaupu. Todėl 
Sir Herold pradžioj metų išski 
ria vieną dieną. Ji būtų tarp 
gruodžio ir sausio mėnesių. 
Tai būtų aujųjų Metų diena, 
kuria autorius pavadino Pašau 
line Diena. Ją švęstų visas pa 
saulis. Ir pagal Ši kalendorių 
kas ketvirti metai būtų kelia 
mieji, t. y. jie turėtų vieną die 
ną daugiau. Ji būtų įsprausta 
tarp birželio ir liepos mėnesių. 
Bet liktų palaida ir nepriklau 
sytų nė vienam mėnesiui ir bū 
tų vadinama keliamųjų metų 
diena. Netrukus būsią pasiūly 
ta Jungtinių Tautų Organiza 
cijai šį aklendorių patvirtinti 
ir įvesti visame pasaulyje.
M Aga Khan 1954 m. švęs 70 
metų savo amžiaus sukaktį. 
Dabar izmaelitų bendruomen 
ės pasiuntiniai išvyko prašyti 
savo vadą, kad to jubilėjaus pr
oga priimtų jų dovaną — tiek 
kilogramų platinos, kiek jis da 
bar sveria. Kada Aga Khan 
sulaukė 50 metų, jis gavo sa 
vo svorį auksu, o sulaukęs 60 
metų — deimantais. Bet iš iz 
maelitų gautas dovanas, visą 
tą didžiulį lobį, Aga Khan vėl 
atidavė izmaelitų bendruome 
nei, kad išdalintų beturčių šal 
pos ir kultūrinėms įstaigoms. 
Kitąmet Aga Khan turės va 
žiuoti į Pakistaną, izmaelitai 
jį pasvers, duos jam 70 metų 
sukaktuvių dovaną, o paskui 
jis tą dovaną grąžins jų bend 
ruomenei, prašydamas išdalin 
ti Pakistano beturčiams, ligo 
niams ir vargšams.

VYRAI TEISIŲ NETURI.
m „Folka da Minas“ dienraš 
tis pranešė, kad Barreiro mie 
stelio gyventojas, 52 metų, tu 
ri dvi širdis, 20 žmonių ir 40 
vaikų. To kiesto žmogaus sa 
vybėmis susidomėjęs Rio de 
Janeiro U to medicinos fakul 
tetas. Juk, iš tiesų, žmogus 
su dviem širdimis yra reta ga 
mtos išdaiga. Universitetas 
nori, kad, jam mirus, jo kūn 
as būtų perduotas mokslinta 
ms tyrinėjimams. Taigi, jau 
dabar dviejų širdžių savinin 
kui pasiūlęs 25.000 kruzeirų, 
kad pasirašytų atitinkamą su 
tartį, bet šis pasiūlymą atme 
tęs, duodamas tokį atsakymą 
„Po mano mirties darykite ką 
norite, bet sunku pasakyti, ka 
da ir kaip aš galėčiau numirti, 
nes vienai širdžiai nustojus pi 
akti, mano gyvybę dar galės 
palaikyti kita“.
■ Anglijos laikraščiai skelbia 
žinią, vokiečių agentūros pale 
istą, kad arkivyskupas M. Rei 
nys tebėra gyvas. Dabar grį 
žtą iš Rusijos į Vokietiją ka 
ro belaisviai pasakoja, kad pu 
siau kariniame kalėjime, Vai 
dimirkoj, tebekalinamas Viln 
iaus arkivyskupas kartu su 
Lvovo vyskupu.
■ Jeigu Lafayette, La, vysku 
pijos moteris ar mergaitė įsto 
tų j „gražuolių“ kontestą ,tai 
negalės eiti prie sakramentų, 
pirma viešu laišku, skaitytinu 
bažnyčiose, neatitaisiusi pada 
rytą „papiktinimą“. Už ma 
žametes mergaites atsakomy 
bę tėvai ima.
■ Čikagietis daktaras Stepon 
as Biežis parašė įdomią kny 
gą „Būkite sveiki“. Joje yra 
žinios apie darbą ir poilsį, apie 
ligas, vaistus, maisto rūšis ir 
t. t.
■ Argentinos universitetuose 
iki šiol mokslą baigė 10 lietu 
vių: Inž. agr. Juozas Bukevi 
čius, inž. Pr. Krapovickas, agr. 
Ant. Krapovickas (dabar laim 
ėjęs amerikiečių stipendiją mo 
kslo žinias gilinti Kalifornijos 
universitete), humanitarinių 
mokslų universitetą baigė tre 
čtasis Krapovickų brolis, Pet 
ras Krapovickas, Farmakologi 
jos fakultetą baigė Juozas Sta 
nkus, dabar Franco-Inglesa 
vaistinės provizorius. Medici 
nos fakultetą baigė Jakimavi 
čius ir Vilčinskas. Inžinerijos 
fakultetą baigė inž. Robertas 
Musteikis ir tarptautinių spor 
to olimpiadų dalyvis, pagarsė 
jęs plaukikas Fijalkauskas. Da 
baltiniu metu Argentinos uni 
versitetuose studijuoja arti 
100 lietuvių. Studenčių dau 
giau ,negu studentų.

M New Yorko miestui suėjo 
300 metų amžiaus. Iki 1790 
metų jis buvo pirmųjų nuo An 
glijos atsiskyrusių kolonijų 
sostinė. Tada jis turėjo vos 
33.000 gyventojų. New Yor 
ko istorijoje gražų vaidmenį 
yra suvaidinęs ir vienas lietu 
vis. Kai miestas dar buvo oi 
andų valdomas ir vadinamas 
Naujuoju Amsterdamu, pask 
utinysis olandų kolonijos gu 
bematorius Peter Sauyvcsant 
iškvietė j Ameriką vienai New 
Amsterdamo mokyklai lotynų 
kalbą dėstyti Lietuvos profes 
orių Aleksandra Karolį Kurs 
ių. Jis atvyko New Amsterda 
mą — New Yorką 1659 m. 
New Yorko istorijos knygose 
yra aprašyta ir jo, kaip gydy 
tojo, veikla. Po kelių metų 
Kuršius grįžo į Leideno univ 
ersitetą Olandijoje augštuosi 
uose moksluose pasitobulinti.
■ 1953 m. gruodžio 2 d. vals 
tybinės gyvulių skerdyklos 
„Frigorifico Nacional Juan Pe 
ron“ kasininkai gabeno 3.700. 
000 dol. algoms apmokėti. Bu 
cnos Aires miesto rajone, Ma 
taderos, kasininkų lengvą ma 
šiną puolė plėšikai, ginkluoti 
kulkosvaidžiu. Įvyko susišau 
dymas. Kasininkų talkon pa 
skubėjo policininkai Fornan 
dez ir Leguizamon. Apie 80 
kg sveriančią valizą su pinig 
ais plėšikai palikę gatvėje pa 
bėgo. Plėšikų naudotoji ieng 
voji mašina, pasirodo, buvo 
prieš porą mėnesių pavogta iš 
buv. generalinio Argentinos 
konsulo Lietuvai p. Arnoldo 
Barsanti. Jos vertė buvo 150. 
000 dol., bet apdraudos kompa 
nija sutikusi apmokėti tik 90. 
000 dol.
■ Maskvoje apsivedęs rusaitę 
Anglijos karininkas Hali prieš 
6 metus tapo iškeltas Kanad 
on. Stalino valdžia neleido iš 
vykti jo žmonai, kuri porai mė 
nešiu praslinkus po vyro išvy 
kimo, pagimdė sūnų Nikolą. 
Malenkovas leido poniai Hali 
vykti pas savo vyrą.
M V. Balanda su grupe Čika 
gos lietuvių nupirko skerdyk 
lą Illinois valstybėje ir pava 
dino ją „Maistas Packing Co 
mpany“. Sumokėjo 30.000 do 
lerių. Taigi, ne tik alaus bra 
vorą, bet ir frigorifiką JAV 
lietuviai įsigijo.
■ Kunigas Glynn, universit 
eto profesorius iš St. Louis, 
per didžiąją radijo stočių „Mu 
tual” kompaniją iškėlė, kad pu 
sė amerikiečių visiškai ncpažį 
sta, ignoruoja ir nesiskaito su 
Dievu. 60 milionų gyventojų 
laikosi taip, tartum Dievo vi 
siškai nebūtų.
■ Didžiosios Britanijos lietu 
vių savaitraštis „Išeivių Drau 
gas“, šiemet mini 40 metų su 
kaktį.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ

dar galima užsisakyti „Nepri 
klausomos Lietuvos“ redakci
joje: 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal, P. Q. Užsi 
sakiusieji, tuojau pat gaus ii 
pirmąjį tomą, o šio mėnesio ga 
le gaus ir antrą tomą.

Patartina L. Enciklopediją 
užsakyti organizacijų lėšomis 
vietos viešoms bibliotekoms.

Patartina L. Enciklopediją 
užsakyti savo gimtojo kaimo 
mokyklai arba kaip žymesnę 
dovaną kokiu sukaktuvių pro
ga savo pažįstamiems arba iš 
subuvime surinktų aukų pager 
hiamam asmeniui ir tt. Juk L. 
Enciklopedija yra ir graži ir 
vertinga dovana. .
„KNYGŲ LENTYNA“ VĖL 

LEIDŽIA VLIKAS.
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto š. m. sausio 18-—19 
d. posėdyje nutarta paremti 
Lietuvių Bibliografinės Tar
nybos veiklą ir finansuoti jos 
leidžiamą „Knygų Lentyną“. 
Per metus bus išleista 6 Nr. 
Nr., kaip ir anksčiau. Biuiete 
nio prenumerata metams: JA 
V-se ir Kanadoje 1,50 dol., ki
tose šalyse — 1 dol. Čekius 
ir Monei Order siųsti: Mr. A. 
Ružancovas, Lithuanian Bib
liographic Service, 601 Har
vey Street, Danville, Illinois.

LĖKTUVŲ PRAMONĖ.
1953 metų „Aviation Focts 

and Figures" laida patiekia 
įdomią lėktuvų pramonės sta 
tistiką:

Apytikriais duomenimis JA 
V 1953 pagaminta 12.000 ka 
ro lėktuvų ir 4.000 civilių lė 
ktuvų. Skaičiuojant rėmų sv 
oriu, karo aviacijai tenka apie 
140.000.00 svarų, civilinei — 
11.000.000. Šie skaičiai virsi 
ja 1950 metų prieškorėjinio ka 
ro produkciją apie 3% kartų. 
Bet tesudaro 84% 1944 metų 
maksimumo.

Nuo 1950 metų eksportuo 
ta apie 4.000 lėktuvų. 1953 me 
tų aviacijos produktų ekspor 
tas sudarė apie 900 milionų do 
lerių sumą.
J. KIZNIS, ne Kizinis, rašė 
apie H. Kačinską. Už klaidą 
autorių atsiprašome. Red.

Buvęs partizanas, „Laisv.
— Eisenhoweris pareiškė, 

kad Amerika ekonomiškai tuo
jau persitvarkys ir po Korėjos 
karo prisitaikys prie taikos są 
lygu.

— Berlynan atvykę visai nu 
sivylė Austrijos valdžios ats
tovai.

— Indijos demokratinis ce
ntras paskelbė dokumentus, 
kurie rodo, kad komunistai 
Indijoje yra paruošę sukilimą 
prieš demokratinę santvarką.

MOKT|REAL
LIETUVIŲ AKADEMINIS „N. L.“ NR. 4, PSL. 10 

SAMBŪRIS KRONIKOJE,
kovo 14 d. ruošia įdomų dai
nos, literatūros ir modernaus 
šokio vakarą, kuriame dalyva
us B. Vaitkūnaitė, naujai su
organizuotas kvartas (B. Jau- 
gėlis, V. Murauskas, L. Ba
rauskas ir V. Vaišvila), vado 
vau jamas V. Lapino; rašytojai 
— M. Aukštaitė, J. Žmuidzi- 
nas, K. Veselka^ H. Nagys ir 
aktoriai E. Gailevičiūtė ir J. 
Akstinas. Vakaro pelnas ski
riamas Stipendijų Fondas. Li
etuviškoji visuomenė prašoma 
įsidėmėti šio vakaro datą ir 
vietą: kovo 14 d., sekmadienį, 
D'Arcy Me Gee salėje, 220 
Pine Ave, W.

LIETUVIAIS
Atkelta iŠ 3 puslapio, 

mogos, draugijinis gyvenimas 
— traukte traukia kiekvieną 
bet kurios tautinės grupės na 
rį įsijungti į pilnutinį, vietos 
tautinės daugumos diktuoja 
mą, gyvenimą. Demokratinė 
to gyvenimo forma tik labjau 
padeda greitesniam svetimo 
tautinio gaivalo jungimuisi ir 
tirpimui vyraujančios kultūros 
katile.

Kiti poveikiai yra sąmonių 
go ir planingai organizuoto 
pobūdžio. Reikia prisiminti, 
kad visos Šiaurės bei Pietų 
Amerikos valstybės (taip pat 
ii Australija) yra baltųjų Eu 
ropos ateivių kūriniai. Prad 
žioje buvusios ispanų, poetu 
galų,anglų ir kitų jūrininkys 
tę mėgusių tautų kolonijomis, 
jos pamažu atsipalaidavo ryš 
ius su savo metropolijomis (se 
nomis tėvynėmis), geruoju ar 
piktuoju išsikovojo sau nepri 
klausomybę ir šiuo metu kuria 
savitą ekonominį, politinį ir 
kultūrinį vakarų pusrutulio pa 
šaulį. Tačiau šios vakarų pus 
rutulio valstybės yra susirūpi 
nusios juo greičiau sucemen 
tuoti savyje valstybinę tautą. 
Mat, įvairių baltosios rasės ta 
utų marginys su vyraujančiu 
anglosaksiškuoju pagrindu Ši 
aurės Amerikoje, taip pat ir 
ispaniškai-portugališkųjų nuk 
ariautojų palikuonys ar jų mi 
šinys su vietos raudonodžiais 
Pietų Amerikoje, nepa sukūr 
ęs pakankamai ryškaus etninio 
(tautinio) tipo, kurio fizinės 
ir ypač dvasinės savybės ūžti 
krintu jaunų kultūrinių bei va 
Istybinių tradicijų pastovumą 
ir tęsiamumą. Anglosaksiškoji 
pirmųjų JAV kolonistų kultu 
ra sukūrė branduolinį jaunos 
ios tautos tipą — yankee, bet 

„Montreaiio Šalpos Komite
tas" įsibrovė klaida. Parašyta 
„ir nariai p. Šulmistras ir p. 
Lukoševičius“, o turi būti: „ir 
nariai p. Šulmistras ir Irena 
Lukoševičienė“.
GAVĖNIOS MISIJAS AV pa 
rapijoj šiemet kovo 28 — ba
landžio 5 d. ves vienuolis T. 
Į. Borevičius.
P. MEILUS jau ilgokai stip
riai serga ir dar nepasveiksta.
VLADAS JANUŠAUSKAS 

didžiulėje Weston kepykloje 
paskirtas j etetinę formano 
vieta.
P. DODONAITĖ Ville Lasai 
le nusipirko namus.
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JAME MES GIMĘ!. ..
šis tipas buvo pasijutęs nyks 
tas ir netenkąs lemiamojo svo 
rio sparčiai augančioje galing 
osios valstybės gyventojų ma 
sėje. Toji masė didėjo ne tiek 
dėl natūralaus gyventojų prie 
auglio, kiek dėl nuolatinio įva 
iriataučių ir įvairiausių ateivių 
antplūdžio. Iš anglosaksiško 
jo branduolio nesaugumo jau 
smo kilo stropiai apgalvota im 
igracinė poliitka, pasireiškian 
ti palankiausiomis anglosaksiš 
kiesiems ir germaniškiesiems 
ateiviaims kvotomis. Iš to pa 
ties jausmo kilo valstybinės 
tautos idėja, t .y. mintis, kad 
visi valstybės piliečiai, juo la 
bjau jų vaikai, yra vienos vai 
stybinės tautos nariai. Toks 
valstybinis nacionalizmas pal 
engva ėmė reikštis mokykloje, 
bažnyčioje ir kitur. Nenuosta 
bu, kad jaunosios ateivių kai
tos lengvai prisiėmė sau „ame 
rikonų tautybę“.

Šiuo metu, kai tiek daug žm 
onių, praradusių savo tėvynes 
įieško sau laikinos užuovėjos 
pasaulyje, vienur - kitur gims 
ta dar viena — pasaulio pilie 
čio — idėja. Ji nėra nauja, nes 
jau seniai pasaulyje žinoma ko 
smopolitizmo vardu. Ši idėja, 
be abejonės, naudinga didžio 
sioms tautoms, kurių šalyse 
apsigyvena tremtiniai ir pabė 
geliai. Mat, pasaulio pilietybė 
nėra įmanoma tol, kol nėra vie 
nos valdžios visam pasauliui, 
tačiau žmonės be tėvynės, ap 
sigyvenę kurioje svetimos, yp 
ač didelės, tautos kultūrinėje 
aplinkoje, gana sunkiai atlai 
ko tos aplinkos poveikius gim 
tąjai tautybei ir kultūrai. Taip 
po valstybinės tautos ir pašau 
lio pilietybės priedanga vyks 
ta ateivių nuatutinimas.

Daugiau bus.

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komnizmo ideologijos tikrovė
XVI.

VIII
S. S. S. R. PASIUNTINYBĖS LIETUVOJE VEIKLA.

1920 m. liepos mėn. 12 d. sudarius Lietuvai su komunis
tine Rusija taikos sutartį, komunizmas Lietuvoje perėjo į 
naują fazę. Rusų pasiuntinybei arba, kaip tada vadino, „mi
sijai" su „polpredu“ (politiniu atstovu) Akselrodu (žydų tau
tybės) įsikūrus Kaune, komunizmas Lietuvoje vėl atsigavo. 
Iki to laiko, ypač sėkmingų prieš bolševikus Lietuvos Ne
priklausomybės kovų metu „išlaksčius“ vietos komunistų va
dams, Lietuvos komunistų veikimą apčiuopiamai trukdė sto
ka reikalingų lėšų bei prityrusių vadų. Bolševikų misijai 
Lietuvoje įsikūrus, tas „savaime" išsisprendė.

Sakome, jog tai „savaime“ išsisprendė, nes Sovietų pa
siuntinybė, kuriame krašte ji bebūtų, visų pirma yra ne S. S. 
S. R. interesų atstovė, bet komunistų partijos užmaskuotas 
ir „diplomatine neliečiamybe“ šarvuotas įrankis. Nors ta 
taikos sutartimi bolševikai iškilmingai buvo pasižadėję nesi
kišti į mūsų valstybės vidaus reikalus, tačiau tikrumoje tai 
jau iš pat pradžių buvo vien fikcija, kuriąja bolševikai sten
gėsi Lietuvos vyriausybės dėmesį nukreipti nuo savo tikrų 
Lietuvos atžvilgiu užmačių. Bolševikai iŠ pat pirmųjų dienų, 
savo pasiuntinybės pagalba stengėsi suardyti mūsų valsty
bės vidaus tvarką.

1920 metų rudenį toji rusų misija Kybartuose buvo įstei
gusi maitinimo punktą belaisviams bolševikams grįžtantiems 
iš Vokietijos. Tam „punktui" vadovavo du Kauno SSSR mi
sijos pareigūnai. Pastarieji, vos tik pradėję savo tiesiogį 
darbą, tuojau pat užmezgė ryšius su vietos komunistuojančių 
elementu, o taip pat ir su spartakais. Jų iniciatyva buvo „pa
sirūpinta“ gauti sienai pereiti kortelių blankų, kurių pagalba 
buvo aprūpinami įvairūs, per tą sieną vykę, bolševikiniai 
emisarai.

1920 metų rugsėjo mėn. 13 d. Virbalio stotyje sulaiky
ti Norbertas Kovaliukas ir Karolis Rozenbergas buvo vieni tų 
agentų. Betardant tada suimtus komunistų agentus Rožę 
Žilinskienę ir Ovsiejų Kacą, buvo nustatyta, jog pačiam „pa
siuntiniui” Akselrodui tarpininkaujant, per Lietuvą, iš Mas
kvos į Berlyno SSSR pasiuntinybę važinėjo slapti komunistų 
kurjeriai ir vežiojo su savim komunistinę literatūrą. Čia pa
minėtas Ovsiejus Kacas, važinėjęs su suklastotu pasu, fak
tiškai buvo Kominterno kurjeris. Jo „čemodane" buvo rasta 

J 08 uždaryti pakietai su komunistine literatūra įvairiomis 
kalbomis. Tie pakietai buvo adresuoti Vengrijon, Danijon, 
Vokietijon, Švedijon, Norvegijon, Austrijon, Anglijon ir 
Amerikon. Lygiagrečiai su tuo Kauno bolševikinė pasiun
tinybė, irgi grynai partiniais reikalais, palaikė gyvus ryšius 
su Ryga. Sulaikius slaptus bolševikų kurjerius, (kurie pri
sidengę „diplomatiniais“ asmens dokumentais visgi nesisaky- 
davo „esą“ diplomatiniais kurjeriais, o „vien” pasiuntinybių 
patarėjai, „reikalų vedėjai“, ir panašiai „titulavosi“,) visuo
met pasirodydavo, kad Kauno ir Rygos bolševikų „misijų“ 
atstovai siuntinėjo kits kitam šifruotus partinio turinio laiš
kus ir pinigus, skirtus partiniams reikalams.

Taip suorganizavę santykius su kaimynais, komunistai 
ėmė vis intensyviau veikti pačioje Lietuvoje.

Kaip jau anksčiau buvo minėta, savo agitatoriams ool- 
ševistinė Rusijos valdžia iš pat pradžių išdavinėjo sufalsifi
kuotus lietuviškus pasus ir siuntinėjo juos į Lietuvą su išti
somis krūvomis komunistinės literatūros bei pinigų. Visus 
tuos agitatorius ir slaptus kurjerius čia Lietuvoje globojo ir 
materialiai šelpė SSSR pasiuntinybė. Tada Lietuvoje ūmai 
atsirado labai daug komunistinės literatūros. Komunisto Aro- 
no Levino bute, Kaune, buvo rastos net trys didelės dėžės 
prikrautos komunistinių laikraščių, brošiūrų, knygų. Visa 
toji literatūra į Lietuvą buvo atgabenta diplomatiniu baga 
žu. Lygiagrečiai su literatūros gabenimu bei platinimu SS 
RS pasiuntinybė tuo intensingai pradėjusi pinigais remti įvai
rius kairiųjų pažiūrų moksleivius, praktikoje vien žydus. 
Kiek žinia, tokių SSSR pasiuntinybės „stipendijatų“ 1921 
metais buvo net 400 asmenų.

Įsisteigus Lietuvoje SSSR pasiuntinybei, taip pat bu
vo pastebėtas sustiprintas profesinių sąjungų veikimas. Bu
vo atgaivintas komunistuojančių profesinių sąjungų centrinis 
biuras bei „darbininkų klubai” ir pasirodė visa virtinė ko
munistinių profesinių sąjungų laikraščių. 1921 metų SSSR 
jsisteigimo sukaktuvių dieną viename, stipriausiame, Kauno 
darbininkų klube įvyko vakaras, kuriame dalyvavo ir pats 
Sovietų atstovas, tikriau sakant, atstovybės pirmininkas, Ak- 
selrodas. Taip pat vienas pirmutinių bolševikinės pasiunti
nybės darbų buvo pastatymas ant kojų žydų komunistinės 
organizacijos „Bundas“, kuri iki to laiko Lietuvoje buvo ap
mirusi ir kuri nuo tada prasiplėtė po Lietuvą rajonų, parajo- 
nių ir kuopelių formoje, turėdama savo centrą Kaune.

Tuo pat metu „draugingosios valstybės“ misija atkreipė 
savo dėmesį ir į šaulius bei karius. Šaulių tarpe atsirado net 
nemaža komunistų, kurie tuo keliu legaliai buvo gavę ginklą 
j rankas. Kareivių tarpe komunistai platino savo literatūrą, 

ypač savo laikraštį „Kareivių Tiesą“. 1921 metais kareivių 
tarpe propagandai varyti į Lietuvą iš Rusijos buvo atvykęs 
specialus komisaras žydas Onufras Šostakas, kuris literatūrą 
bei pinigus gaudavo iš Kauno bolševikinės misijos.

Vietinius komunistus, ypač žydų tautybės, SSSR pa
siuntinybė naudojo ir kaip šnipus bei kurjerius. Akselrodui 
vadovaujant toji „pasiuntinybė“ turėjo net apie 80 samdytų, 
iš vietos komunistams patikimųjų tarpo, tarnautojų. Jie bu
vo aprūpinti suklastotais asmens dokumentais. Kai kurie jų 
net ėjo pasiuntinybės prekybinių agentų pareigas ir turėjo 
diplomatinius dokumentus. Susekti ir likviduoti tokį pragaiš
tingą komunistinį veikimą buvo labai sunku. Bolševikinė pa
siuntinybė trukdė daryti pas aukščiau paminėtus „tarnauto
jus“ kratas, draudė jiems būti liudininkais bylose ir triukš
mingai protestuodavo dėl Lietuvos valdžios visiškai teisėtų 
apsigynimo veiksmų, gi pagavus inflagranti, jog tai būta pa
siuntinybės tarnautojo, nutylėdavo ir pasitenkindavo tokio 
tarnautojo atšaukimu. Tik dėka tokiai padėčiai komunistai 
turėjo galimybę Lietuvoje atstatyti visą savo pragaištingąjį 
tinklą. Jų veikimas tiek sustiprėjo, jog pav., 1922 metų kon
ferencijose Kaune bei Raseiniuose, komunistai buvo pradėję 
kelti klausimą, ar neįvesti raudonojo teroro prieš „provoka
torius“ ir veikiančius prieš komunistus. Nuo to pat laiko su
siorganizavo ir Lietuvos komunistinio Jaunimo Sąjunga. Tai 
irgi buvo to paties „draugo pasiuntinio“ Akselrodo „nuopel
nas“. Pats Akselrodas Lietuvos komunistinio jaunimo va
dus surišo su jaunimo Kominterno vadu Miunsterbergu. 
Tos pat pasiuntinybės pastangomis nuo tada Lietuvoje ėmė 
rastis daug ginklų ir sprogstamosios medžiagos: dinamito 
bei pirokselino. 1921 metais Kaune, Žaliakalnyje buvo ras
tas net ištisas sandėlis sprogstamosios medžiagos.

Čia buvo kiek ilgiau sustota prie pirmųjų dviejų komu- 
nisitnės pasiuntinybės gyvenimo metų, nes per tuos metus pa
reikšta veikla yra būdinga visam tos pasiuntinybės buvimui 
Lietuvoje. Skirtumas tik toks, jog vėliau, sustiprėjus Lie
tuvos valdžios organams ir vis daugiau įgavus susekimui pa
tyrimų, greičiau išryškėdavo pragaištingas paskirų pasiunti
nybes „narių“ veikimas ir tuo pačiu greičiau jis buvo nutrau
kiamas. Juk visą laiką literatūra bei pinigai, kiek žinia, ėjo į 
Lietuvą beveik išimtinai per SSSR pasiuntinybę. Taip pat, 
galutinėje išdavoje, pasiuntinybė rūpinosi ir pergabenimu į 
Rusiją tų komunistų, kuriems Lietuvoje dėl kurių nors prie
žasčių pasidarydavo „karšta“. Pirmasis „draugas pasiunti
nys“ Akselrodas buvo itin geras mokinys savo tuometinio 
šefo — Užsienių Reikalų Liaudies komisaro Valach Finkel- 
šteino, besinaudojančio pavarde Litvinov. (d. b.)
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REMKIME LIETUVYBĖS TVIRTOVĘ Venancijus Ališas.

Balfo direktorių sukeltos 
dulkės dėl Vasario 16 gimnazi 
jos rūmų pirkimo atrodo jau 
išsisklaidė. Jeronimui Cicėnui 
sudavus savo magiška laede 
le Balfo nutarimas supliuško. 
Po to sekęs Vokietijos Kraš 
to Valdybos išsamus paaiškini 
mas, dėl kiekvieno Balfo dire 
ktorių užmetimo, įtikino visus 
neutralius spaudos sekėjus, 
kad tie Balfo užmetimai nebu 
vo rimtai pamatuoti ir jų vi 
sai nereikėjo kelti. Jokių už 
metimų nebūtų buvę, jei Vo 
kietijos Krašto Valdyba išvi 
so nebūtų nieko pradėjusi da 
ryti.

Atsimenant iš netolimos pr

ris tą reikalą skatintų ir pini 
gus surinktų.

Atrodo, tikslingiausia būtų, 
jei tą darbą atlikti imtųsi šal 
pos Fondas, kadangi jis jau 
turi suorganizavęs savo sky 
rius apylinkėse.

Lėšų telkimas turėtų būti 
ne aukų rinkimo principu (su 
dėžutėmis ar aukų lapais), bet 
panašiai, kaip Šerai.

Vieno tokio šėro kainą nu 
statyti 10 dol. ir atrodo, kad 
visoje Kanadoje atsiras nema 
žiau 500 geros valios lietuvių, 
kurie nepasigailės 10 dol. su 
kurti lietuvybės tvirtovę Euro 
pos širdyje. P. Lelis.

DAINA PRO NAMUS MĖNESIENOS NAKTĮ
Išbalęs veidas, kiek į dešinę pasviręs, 
Pažvelgia iš kalnų — toks liūdnas, toks ramus. 
— Sustok ir atsikvėpk ant eukaliptų girios, 
Bent vieną žodį man pratarki pro namus!
Dairydavaisi taip, žiedų kvapu apstulbęs, 
Kada su gegužėm sugrįždavai į mus. 
Ar žydi rūtos ten, akacijos ir tulpės, 
Ar žydi? Iš dangaus matai tu mūs namus!
Pro putiną matai giliai išmaltą vėžę?
Ar ženklas pjūvio to dar tebėra žymus, 
Kur vaikas būdamas peiliu žievėj išrėžiau, 
>u duonos kriaukšlele apleisdamas namus?
Nūnai pasižvalgyk pro langą, ar motušės —
Dėl dusulio jos balsas žemas ir kimus — 
Ratelis vis linksmai ten ūžauja, kaip ūžęs, 
Ir sklinda jo daina po ištisus namus?

Veda skin. inž. J. Bulota.

aeities vykusią dvikovą tarp 
Balfo, ypač jo pirm. kun. Ko 
nčiaus ir Vokietijos Krašto 
Valdybos, dėl solidarumo mo 
kesČio ėmimo ir gėrybių skirs 
tymo ir bendrai stebint visą 
jų tarpusaviu santykių raidą, 
kyla įtarimas, ar Balfas netu 
rėjo tendencijos p. Zundės ak 
tyvnmą kiek aptemdyti.

Kaip ten bebūtų, gimnazi 
jos rūmai jau nupirkti, o jų pir 
kimui didžiąją dalį lėšų sūdė 
jo svetimtaučiai — šveiecarai.

P. Stankus surinko Šveica 
rijoj 67.419 DM Šveicarų ev 
angelikų bažnyčia 10.000 DM. 
Europahilfe — 15.000 DM. 
Be to pažadėjo duoti Šveicarų 
Caritasverband 10.000 DM ir 
Šveicarų Raud. Kryžius 20. 
000 DM. Išeina, kad vieninte 
lei lietuvių gimnazijai rūmus 
nupirks šveicarai, o mes, lie 
tuviai, tik tuščiai ginčysimės 
savo nuopelnais. Kiek atsime 
nu, pr. metų gruodžio mėn. 
„Naujienose“ buvo skelbta, 
kad gimnazijos rūmų pirkimui 
buvo gauta iš Amerikos lietu 
vių per 2.000 dol. ir iš Kana 
dos lietuvių... 415 dol. Jei 
tos žinios teisingos, tai išei 
tų, kad Kanados lietuviai, pa 
gal savo skaičių, yra daugiau 
šia tame reikale atsilikę.

Kanados Krašto Valdyba pa 
darė principinį nutarimą, kad 
Vasario 16 gimnazijos rūmų 
pirkimą reikia remti, ir tas nu 
tarimas yra Kanados lietuvia 
ms, kaip įstatymas.

Tačiau iki šiol negirdėti, 
kad čia būtų susidaręs koks 
nors specialus fondas telkti 
lėšas gimnazijos rūmų pirkim 
ui.

Montrealy veikia Vas. 16 gi 
mnazijai remti komisija, bet 
tos komisijos tikslas yra tik 
organizuoti gimn. rėmėjų bū 
relius ir iš jų surinkti pinigus 
atskirų mokinių išlaikymui.

Gimnazijos rūmų įsigijimo 
akcijai pravesti reikia, kad kie 
kvienoje didesnėje kolonijoje 
būtų koks nors organas, ku

Red. pastaba: P. Iželio pa 
siūlymai ne visai derinasi su 
KLB Kr. Valdybos padarytais 
patvarkymais, kurie yra šie: 
Vasario 16 gimnazijai, rūmą 
ms išpirkti, reikalingą vienkar 
tinę auką rinkti yra pavesta 
KLB Vasario 16 gimnazijai 
remti komisijai, kuri yra pa 
skelbusi ir tam, greta bendro 
jo gimnazijos rėmimo, tikslui 
prašiusi Kanados lietuvių ko 
lonijas sudaryti apylinkėse ko 
misijėles, o kur to negalima 
padaryti, paskirti bent po vie' 
ną tam tikslui asmenį. Kai 
kurios apylinkės į tai jau atsi 
liepė, ir pravedė tam reikalui 
ir rinkliavas.

Atrodo, kad čia jokie šėrai^ 
nebūtų tikslingi. Gimnazijai > 
rūmams išpirkti reikalinga j 
vienkartinė auka. Pagal pati jj 
ektus apskaičiavimus, Kanad 
os lietuviams, pagal jų kie; 
kį, tenka surinkti nuo kiekviel 
no asmens po 25 — 50 centų.! 
Tam tikslui ir buvo paskelbta 
rinkliava. Deja, daugeliui mū 
sų daug įdomesni BALFo su I 
PLB Vokietijos Kr. valdyba IĮ 
kilusieji nesusipratimai ir dėl J 
jų ginčai, bet ne aukavimasĮij 
pusės dolerio. Tie menki ir 
nereikalingi ginčai nustelbė 
patį reikalą.

Tautiečiai, meskime šalin gin 
čus dėl Balfo nutarimo ir ma 
žai naudos duodančius projek 
tus, bet aukokime. Iš to bus 
reali nauda. Aukokime, kaip 
KLB Vasario 16 gimnazijai 
remti komisija nustatė, kiek 
vienas po pusę dolerio (0,50 
centų) ir nereikės nei ginčų, 
nei naujų projektų.

Seklyčion paregėk — sesers ten buvo kraitis: 
Vynioja širdį ji į lino rietimus?
Subėga kaimynų, susirenka mergaitės 
Mergautinių godų į mielus mūs namus?
Galulaukėj matai tu brolius ir tėtušį
Tiesia, gilia vaga atverčiant arimus?
Šutri orės diena — sukaitę jie ten pluša, 
■Kad sočius ir šiltus turėtume namus?
Sugrįžk dabar atgal — gandro kojos svirtį: 
Užgergždavo jinai aplinkinius kiemus. 
Kai tiekštels jos ranka — turėdavo kas mirti. . . 
Sidabrą pila ji, kaip pylus, į namus?
Tyliai, tyliai įslink į mano kambarėlį — 
Pakeltus palikau baltų stšklų rėmus — 
Palieski rankraščius, knygas, paveikslus, gėlę, 
Smūtkelį kertėje, kurs laimino namus,
Ir laiškus, kuriuose širdis kieno nors plazda;
Langų užuolaidas, prie lovos kilimus, 
Spintelę, lempą, dėdės dovanotą lazdą, — 
Parvesdavc dažnai mane ji į namus,
Kai eidavau giria uogautų arti trako.. .
O taip giria. .. Menu.. . Ten liūnas toks limus. .. — 
Aš stoviu ir verkiu ant siauro kalnų tako, 
Kad nebėra lazdos parvesti į namus.

(Iš Venancijaus Ališo naujos poezijos knygos 
„Cascata Cristalina“).
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JONAS GRP CIUS (Gritz), 
gyvenąs Montrealy, 4369 Par 
thenais St., praneša, kad jis su 
„Liaudies Balsu“ ir Literatu 
ros Draugija nieko bendra ne 
turi ir todėl reikalais, kurie su 
sieti su minėtais vardais, pra 
Šo į jį nesikreipti.
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PAGERBTI SKAUTI
L. S. S. 35-mečio proga Ta

rybos Pirmijaį pagal Seserijos 
Vyr. Skautįninkės ir Brolijos 
Vyr. Skautininnko pristaty
mus ypatingai atžymėjo Lie
tuvos skautijai atsidavusius 
asmenis bei skaučių-tų vadus.

Padėkos Ordinu apdovano
ti: vyr. sktn. K. Grigaitis, To 
ronte - Kanadoje, skautų rė
mėjai — B. Gaidžiūnas ir P. 
Drąsutis, Clevelande — JAV, 
ir J. Vaičaitis, Sydney — Aus 
tralija.

Lelijos Ordinu apdovanoti 
skautininkai — Br. Gurėnas, 
Chicagoje — JAV, VI. Petu- 
kauskas, Clevelande — JAV, 
Č. Senkevičius ir B. Stundžia, 
Toronte — Kanadoje, Ad. Ve 
nelauskas, Vokietijoje, ir di
delis mūsų skautų bičiulis, vo
kiečių sktn. — Landesfeldmei 
ter A. Woog, Bremene.

Už nuopelnus ordinu apdo
vanoti : torontiškiai — skiltn. 
J. Danaitis, pasktn. J. Gaižu
tis, pasktn. VI. Morkūnas ir 
valtin. V. Sendžikas; pasktn. 
O. Gešventas, London, Ont.- 
-Kanandoje; ir čikagiškiai — 
vyr. valtin. A. Levanas, sktn.
J. Kaunas ir sktn. P. Nedzins 
kas.

Tėvynės Sūnaus žymeniu 
apdovanoti vyr. skiltin. K. Dik 
šaitis ir vyr. skiltin. A. Čer
nius, abu Vokietijoje.

Pažangumo Žymeniu apdo
vanoti : čikagiečiai — skiltin. 
A. Grigaravičius, skiltin. S. 
Grėbliūnas, vairin. R. Raižys, 
paskilt. R. Rimas, skiltin. T. 
Remeikis, skautas S. Rimas, 
sįkiltn. R. Penčyla, vairin. E. 
Šimaitis, valtn. L. Šliėnis, vai 
rininkas A. Šlapkauskas ir pa 
skiltin. K. Zabkus.

Skautiškąjam darbui atsida
vę vadai — vadovės ta pat pro 
ga yra pakelti į augštesnius 
skautininkų laipsnius.

Į vyresn. skautinin.’kės: sk 
tn. I. Jonaitienė, Clevelande, 
ir sktn. K. Kodaitienė, Detroi 
te.

Į skautininko-ės laipsnį pa
kelti : paskai^tininkiąi-kės —
K. Aglinskas, M. Babickienė, 
I. Kairytė ir Ig. Sarapinas, vi 
si Chicagoje — JAV; E. Gim 
butienė, Bostonos — JAV; V. 
L^skausikienė, Baltimorėje — 
JAV; E. Laurinaitienė, Syd
ney — Australijoje; V. Man

JOS VEIKĖJAI.
tautas, West Baden Sprim — 
JAV ; kun. L. Musteikis, Omą 
ha — JAV; H. Stepaitis ii
L. Šileikytė, abu Toronte, Ka
nadoje.

Paskautininkiais-kėmis tam 
pa: bostoniškiai — A. Banevi 
čius, D. Barmūtė ir V. Karo- 
saitė; slevelandiškiai — V. Ba 
cevičius, A. Bajoraitytė, R. 
Braziulevičiūtė, I. Chmiehaus- 
kaitė, R. Jonaitytė ir S. Juod 
valkytė; čikagiečiai — V. Čer 
nius, S. Januškevičienė, E. 
Jasiukaitė ,A. Karnavičius, K. 
Kuraitytė, V. Varneckaitė ir
F. Zapkuvienė; G. Čaplikai- 
tė, Baltimore — JAV; A. Du- 
bauskaitė, New Yorkas — JA 
V; harfordiškės — B. Kirku- 
Jytė, L. Lukoševičiūtė ir D. 
Ruseckaitė; S. Marjkevičius, 
Los Angeles — JAV ; D. Po- 
delytė, Rochester — JAV;
M. Raugienė, Philadelphia — 
JAV; kun. S. Kulbis, Montre
al, Kanadoje; torontiškiai —
G. Kačanauskas, F. Mockus, 
J. Pažėra, I. Šernaitė, S. Vaba 
laite, A. Draugelis ir V. Brič 
kus; A. Vilimienė, Hamiltone, 
Kanadoje; A. Gasnerienė, Vo
kietijoje; A. Karpavičius, Aus 
tralijoje ir E. Namikienė, Bu 
enos Aires, Argentinoje.

TRUMPAI IŠ BROLIJOS 
VADUOS.

LSB Vadijos Ūkio Sk. Vedė 
jas ragina vienetų vadovus pa 
siskubinti atsiųsti narių mokes 
čius. Pavieniai skautai — va 
dovai mokesčius siunčia be
tarpiai Ūkio Skyriui adresu: 
Pr. Čeponis, 116 St. Johns 
Rd., Toronto, Ont., Canada.

LSB Vadijos Tautinio auk
lėjimo Skyriaus vedėjas sktn. 
V. Mantautas ruošia medžiagą 
skautų sueigoms Lietuvos Ne 
priklausomybės šventei pami
nėti — Vasario 16 d. Suei
gos programa bus išsiuntinėta 
vienetams. To pat skyriaus 
bendradarbis pasktn. A. Vai 
atkaitis renka medžiagą vilkiu 
kų lavinimo vadovėliui.

JAV II Rajono Vadeivos 
vyr. sktn. V. Šenbergo prista 
tymu sudaryta ir LŠB Vadi
jos patvirtinta Rochesterio,
N. Y., skautų vietininkija. Vie 
tininku paskirtas paskt. P. 
Armonas.

Nukelta į 7 psl.

V. BOSIKIS

PAS AUSTRALIJOS RYKLIU ')
GAUDYTOJUS j

Pirmąją vasario mėnesio dieną melbumiečiai išsiruošė 
seniai lauktą ekskursiją — į Philipo salą.

Aplankyti Philipo salą paskatino ta aplinkybė, kad šios 
salos pašonėj esančiame San Rėmo miestelyje yra įsikūrusi 
„plaukiojanti lietuvių kolonija“ — ryklių medžiotojai: J. Lip
čius, Al. Gabecas ir K. Kažemėkaitis.

Iškylon išsiruošė 101 dalyvis.
Iki salos mašinomis teko važiuoti apie 100 mylių. Ke

lionės metu prisiklausėm mašinos vairuotojo pasakojimų apie 
pravažiuojamas vietas. Iš jo pasakojimų susidarėm vaizdą, 
kad ne vien tik Lietuvos pelkėse buvo susisukę lizdus įvai
rūs pragaro sutvėrimai, kurie naktimis iš vestuvių grįžtan
tiems muzikantams siūlydavo mainytis pypkėmis, bet kad ir. 
Australijoj panašaus plauko sutvėrimų nestigdavo. Tiki 
čia jie būdavo gerokai žiauresni, nes sutiktą vėlybą kėliau-1 
ninką griebdavo už apykaklės ir gramzdindavo liūno dug-j 
nan. Nors dabar, pelkes jau nusausinus, tie nenaudėliais 
išsibėgiojo, tačiau viena pravažiuojama vietovė dar ir da-j 
bar tebevadinama „Velnio“ vardu. Bene bus čia įsikūrę* 
tas pats Baltaragio Malūne minimas Pinčiukas, kuris, ne
belikus kas beveikti Australijoj, persikėlė į Paudruvės pel
kynus gundyti pamaldžiosios davatkos Uršulės.

Po dviejų valandų pasiekėm San Rėmo miestelį, kui 
mus pasitiko pypke apsiginklavęs J. Lipčius ir savo neat 
skiriamą gitarą apsikabinęs Al. Gabecas. Nuplovę kelionės* 
metu gomurin susirinkusias dulkes stiklu alaus ir gavę in Į 
formacijų apie tolimesnę dienos programą, visi pasileidom j 
pajūrin maudytis. Besimaudančių nuotaiką gerokai su-| 
drumstė Al. Gabecas, pranešęs, kad prieš porą dienų Šioje 
vietoje buvo sugautas didžiulis ryklys. Po šio pranešimo jū
roje. . . nebeliko nė vieno drąsuolio. Bet, kai tas pats pra
nešėjas paaiškino, kaip nuo ryklio lengvai galima apsiginti, 
visi aprimo ir vėl susimerkė į okeano vandenis. O apsigyni
mo paslaptis pasirodė labai paprasta — pamačius ryklį, rei
kia nerti ir pūsti jam į akis cigaretės dūmus (p. Lipčius tvir
tino, kad tokiam reikalui geriau tinka pypkės dūmai...); 
nuo dūmų ryklys ima ašaroti ir skubagilesnėn vieton akių 
išsiplauti, kai per tą laiką užpultasis gali saugiai pasiekti 
krantą-..

Po to, sekė įdomiausia ekskursijos dalis — pasivaži
nėjimas žvejų laivaliais. Į laivelį, kuriam vadovavo J. Lip
čius, susitalpmom 30 keleivių. Pradžioj, beplaukiant jlanka, 
visų nuotaika buvo puikiausia. Išplaukus atviron jūron, 
bangos pradėjo mėtyti mūsų laivelį, kaip dėžutę degtukų. 
Mūsų linksmumas dingo. Su baime stebėjom dideles ban
gas, kurios vertėsi ir per viršų, panardindamos putojančia
me vandenyje ant denio sugulusius iškylos smagurius. Ne
kartą buvom dingę išsišiepusios bangos įdubime vien tik 
dėl to, kad kita banga galėtų dar stipriau mus sugriebti ant 
apsiputojusios savo keteros, pakelti augštyn, pasupti ir vėl 
sviesti dar gilesnėn prarajon. Savaime suprantama, kad nt 
''ienam teko stipriai pasilankstyti per laivelio kraštą. . .

Grįžus atgal, pavyko prikalbėti mūsų žvejus, kad su
teiktų truputį žinių apie įdomų savo darbą, pavojus ir toli- 
nesnius planus.

Šios „plaukiojančios lietuvių kolonijos” vadovas yra J. 
Lipčius. Prieš kurį laiką su vienu australu įsigijo žvejų lai
velį ir taip pradėjo pirmuosius žingsnius šioje pramonėje. 
Pradžia, kaip paprastai, buvo sunki: stigo teoretinių žinių, 
praktikos ir pinigų. Bet palengva viskas keitėsi gerojon 
pusėn, ir šiuo metu tikrasis laivo šeimininkas yra p. Lip
nius, kuriam talkininkauja ir tuo pačiu sau pragyvenimą 
pelnosi A. Gabecas ir K. Kažemėkaitis. Jie visi trys šiuo me
tu žvejoja jūros ryklius ir, taip vadinamus, jūros lydžius. 
Pelningesnis, tačiau kartu ir sunkesnis bei pavojingesnis, 
darbas yra ryklių gaudymas. Tąm tikslui naudojami 1006 
—1400 metrų ilgio metaliniai lynai, ant kurių esti prikabi
nami šimtai kablių, kurių dydis priklauso nuo to, kokio dy
džio ir kokios rūšies rykliai yra gaudomi. Ant kablių užka
binami didoki žuvies gabalai ir šis apgaulingas įtaisymas 
nuleidžiamas vandenin, iš anksto parinkton vieton. Kad 
prikibę rykliai nenutemptų visos meškerės gilumon ir kad 
ją būtų galima surasti, lyno galai specialiais inkarais pritvir
tinami prie dugno, o vandens paviršiuje plėvesuoja ant plū- 
džių pritvirtintos vėliavėlės. Prie gero darbo sėkmės 5—6 
lynų išmetimas trunka apie 3—4 valandas. Po to prasideda 
pati sunkiausia darbo dalis — lynų traukimas lauk. Vienas 
žmogus specialiu ratu traukia lyną laivelin, o antrasis, apsi
ginklavęs ilgu geležiniu kabliu, primenančiu Šv. Jurgio „dzi- 
dą“, stovi laivo priekyje ir laukia, kas pasirodys iš vandens 
— plikas kabliukas ar besidaužąs ryklis. Pasirodęs ryk- 
lis pritraukiamas galimai arčiau, o „dzidininkas“ smeigia 
jam savo ginklu gerklėn ir tasai tokiu būdu nužudomas. 
Dažomi atsitinka,, kad ant kablio terandama vien tik ryk-

I
lio galva — jo kūną, pasinaudodami draugo nelaime, jau 
būna nukabinę kiti rykliai. Tokiu būdu per dieną pagau- 
lama apie 30 ir net ligi šimto ryklių, kurių kiekvieno svo
ris svyruoja tarp 10 ir 45 kilogramų. Žvejams grįžtant 
namo, sugautieji rykliai išvalomi, išmėsinėjami, sukrauna
mi į dėžes. Netrukus šiuos vandenynų piratus jau skaniai 

’Kramto eilinis žmogelis, užsikąsdamas suvytusios bulvės 
gabaliuku, nes šių ryklių mėsa dažniausiai vartojama, taip 
vadinamame, „fish and chips“ pavidale. Pasiteiravus, 
tokie pavojai tyko mūsų žvejus, pastarieji smagiai nusi
juokė ir paaiškino, kad didMjaus|ame pavojuje yra ne 
jie, bet valgytojai, nes tie gali paspringti ne tik didesniu 
caulu, bet ir pamirštu ryklio žandikaulyje kabliu. . .

Žvejai gal būtų ir daugiau ką papasakoję, bet pasiro- 
lęs ekskursijos vadovas pradėjo visus skubinti, kad sės- 
ume į mašinas ir važiuotume gilyn į salą pasižiūrėti ping

vinų parade, vykstančio tuoj po saulėleidžio.
Salon patekome mylios trečdalio ilgio kabančiu til

tu, jungiančiu salą su žemynu. Bevažiuodami stebėjome 
tikruosius salos Šeimininkus — koalas, meškiukus, ra
miai stebinčius aplink! jifds bešokinpOančius fotografus. 
Čia pat paaiškėjo ir jų ramumo paslaptis — beveik prie kiek
vieno medžio prikalta iškaba skelbė, kad šie sutvėrimai yra 
neliečiami ir griežčiausiai draudžiama juos ne tik žudyti, 
bet ir už nukarusios uodegos tampyti.

Pasiekę tą salos vietą, kurion pingvinai išlipa iš jūros 
tr eina taku augštyn į uolas, kur yra jų lizdai, radome jau 
iaug žmonių belaukiančių. Mat, šis pingvinų pasivaikščio- 
imas yra gerai žinomas plačioms apylinkėms, turistams, kad 

kiekvieną vakarą ir susirenka dideli žiūrovų būriai. Prie jų 
prisijungę, tyliai sėdėdami, laukėme, kas čia bus. Pralaukę 
gerą valandą ir nieko nesulaukę, nekantresnieji jau buvo be- 
sitaikstą atsilyginti ekskursijos vadovui už apgaulę, kai stai
ga kartu su okeano banga pabiro į krantą baltakrūtinių pau
kščių būrys. Pradžioje apsižvalgė po visą apylinkę, ilgokai, 
lyg mėgindami mūsų kantrybę, stoviniavo ant kranto, paėjo 
priekin ir vėl patraukė į vandenius.

— Kodėl jie grįšta, kodėl jie grįŠta?. ,. — pasigirdo gai
lus moteriškas balselis.

Netrukus pasirodė dar didesnis pingvinų būrys. Dabar 
jau drąsiai jie patraukė stačiu šlaitu augštyn, visiškai nekreip
dami dėmesio į prožektorių šviesas ir aplink besigrūdančius 
žiūrovus.

Praleidę šį nematytą paradą, patraukėme ir mes savųjų 
mašinų link, nes jau buvo vėlyvas vakaras.

Tai buvo tikrai puiki ir naudinga išvyka! („M. P.“).
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Mokslo-techmkos naujienos
KAS YRA ANTIBIOTINIAI VAISTAI?

Yra įrodyta, kad paprastoje 
daržo žemės saujoje yra tūks 
tančiai mažyčių gyvių, kurių 
vieni yra naudingi, kiti žalin
gi, o dar kiti neturintieji jo
kios vertės nei žmogaus svei
katos, nei pramonės, nei že
mės ūkio atžvilgiu. Žemės sa 
ujoje yra apie 10.000 tokių mi 
krobų, kurių daugumas jau 
yra ištirti ir nešioja jiems žm
ogaus išgalvotus ir suteiktus 
vardus. Todėl visai nenuosta 
bu, kad paprastoje daržo žem 
ės saujoje dar atsirastų koks 
nors mikroorganizmas, kurį 
galima būtų panaudoti antibio 
tinių vaistų gamybai, ir savo 
nuostabiu veikimu palengvin
tų ar net išgydytų ligas, kurio 
ms dar iki šiol žmogaus pro
tas nesuranda priemonių. Tuo 
netenka nė kiek abejoti, nes ir 
garsieji vaistai, kaip strepto- 
micinas ir penicilinas, yra šių 
mažyčių gyvių, mikrobais va
dinamų, padaras, žmogaus su
manumo pritaikintas ir panau 
dotas sveikątai saugoti. Per 
paskutiniuosius dešimt metų 
buvo atrasta ir daugiau tokių 
vaistų, nors kiekvienas jų su 
ribotomis galimybėmis ir ri
botam ligų skaičiui. Ir dėlto 
nenuostabu, kad pastaraisiais 
metais žmonių mirtingumas 
vis mažėja.

Dabartiniu metu naudojami 
antibiotiniai vaistai gana sėk
mingai kovoja su trylikos li
gų sukėlėjais. Tačiau iš aš
tuoniolikos žinomiausių žmo
nijos rykščių — ligų, penkios 
dar iki šiol žmogui nesiduoda 
pažabojamos. Vėžys, vaikų 
paralyžius (poliomielitis), slo 
ga, geltonasis drugys, tymai 
ir raupai dar ir dabar yra ne
nugalimi ir nepasiduoda žmo
gaus valiai.

Dėlto viso pasaulio laborato
rijose biologai dirba be poil
sio, užsispyrę, nebodami svei 
katos, tačiau neprarasdami vi 
Ities surasti tą mažytį žmoni 
jos geradarį mikrobą, kuris 
pagelbėtų pats betarpiškai ar 
savo gaminiais nugalėtų kitus 
mažyčius gyvius, sukeliančius 
ligas. Jau dabar skaičiuoja
ma, kad daugiau negu pusė mi 
liono žemės pavyzdžių iš įvai 
riaušių mūsų planetos vietų 
yra ištyrinėta. Mažos šių že 
mių dalelytės sėjamos į įvair 
ius skysčius bei mišinius ir su 
viltimi skirstomi ir tyrinėjami 
po keletą ar keliolikos dienų 
pasirodantieji šių mažyčių že
mės gyventojų susibūrimai —
kolonijos. Vėliau bandomas Gen. Įeit. J. Smith, US ka- 
jų veikimas kitų mikrobų, su riuomenės oro transporto vir 
keliančių ligas, tarpe ir, jeihšininkas paskelbė žinias, nuro 
pasirodo veiklūs ir pražūtingiV/dančias, kad Korėjoje veiks- 
nepageidaujamiems ir nepra-Į muose žuvusių skaičius buvo 
šytiems „svečiams", tuo atve-j pusiau sumažintas oro trans- 
ju laikomi antibiotiniais. J porto dėka.

KODĖL JIEMS SEKASI? Y Sužeistųjų mirtys II karo 
| metu sudarė 4,5 proc., Kore- 

Apklausinėjus penkiasdeši jos karo metu: 2 proc. Heli- 
mtį pirmaujančių Amerikos kopterių ir transporto lėktuvų 
pramonės ir prekbos bendro- pagalba daugumas sužeistųjų 
vių vadovų, kuone visi prisky- Korėjoje pasiekdavo US ligo 
rė sava pasisekimą, sekančiom nines 5 dienų bėgyje. Van- 
penkiom charakterio savybėm; dens keliu tai būtų užtrukę 15

1. Sugebėjimui gerai ir tik 
sliai reikšti savo mintis.

2. Savaimingam troškimui 
nuolat papildyti savo žinias, 
ypač ekonomijos, finansų, tei 

sės, psichologijos ir kitose ne 
techniškose mokslų srityse.

3. Norui ir mokėjimui ras 
ti kompromisus tarp tobuly
bės ir kasdieninių gyvenime 
statomų reikalavimų.

4. Giliam supratimui, kad 
niekas dovanai gyvenime ne 
gaunama ir kad pajamos turi 
viršyti išlaidas,

5. Sugebėjimui bendradar 
biauti ir suprasti varžovų 
galvosenų.

Kitais žodžiais, sekasi gy
venime tiems, kurie sugeba 
kuo tiksliau savo mintis kitie 
ms perduoti, nuolat trokšta 
įgyti galimai daugiau žinių vi 
sose gyvenimo srityse, moka 
daryti nuolaidas ir savo norus 
suderinti su aplinkos reikala
vimais, yra darbštūs ir tau
pūs ir vertina kitų mintis.

BOMBARDAVIMO 
TAKTIKA.

Gen. T. D. White, USAF 
tarp kitko savo kalboje 1953. 
X. 15. pažymi, kad atominės 
bombos įgalina vienu lėktuvu 
padaryti daugiau žalos, negu 
šimtas lėktuvų paprastomis 
bombomis, tačiau tai nereiš 
kia, kad vienu lėktuvu pasite 
nkintina: jeigu anksčiau 10% 
bombonešių netekimas Rusijo 
je buvo skaitomas dideliu nu 
ostoliu, galinčiu sustabdyti bo 
mbardavimų pakartojimą, tai 
atominis ginklas pateisina net 
50% bombonešių netekimą vi 
rš priešo teritorijos, jeigu tik 
atominės bombos pasiektų sa 
vo tikslą: bombos padaryta ža 
la priešui tokį nuostolį pilnai 
balansuoja. Dabartinėse sąly 
gose todėl net pati intensyvia 
usia priešlėktuvine gynyba ne 
gali būti laikoma pakankamu 
apsisaugojimu.
DAUGIAU RADIJO LEMPU

ČIŲ NEGU ŠVIESOS.
General Electric bendrovė 

yra apskaičiavus, kad viduti
niškai kiekviename name.turin 
čiame televiziją, yra apie 21,5 
radijo lemputė televizijos apa 
rate, t. y. vidutiniškai apie 31 
radijo lemputę. Apšvietimus 
naudojamų lempučių viduti
niškai vienam namui tenka po 
19,5. Net visus JAV gyvena
mus namus sudėjus draugėn, 
išeitų tik apie 905 milionai šv 
iesos lempučių, kai namuose 
esančių radijo lempučių skai
čius siekia apie 964 milionus.
SKUBUS TRANSPORTAS 

SUMAŽINA MIRTINGUMĄ

—18 dienų.
Kariuomenės oro transpor

tas yra nuskraidinęs per 67. 
000 sužeistųjų ir ligonių vien 
Korėjos karo metu.

KULTURLVE>K:R(WIKA
ENCIKLOPEDIJOS FONDO LIETUVIAI 

PRENUMERATORIAI
Vos tik Fondas paskelbė 

laikraščiuose atsišaukimą apie 
to Fondo įsisteigimą ir jo tiks 
lą — įgyti nepriklausomai Lie 
tuvai 1000 komplektų Lietu 
vių Enciklopedijos, — tuoj 
pradėjo plaukti užsakymai. 
Tik praeitą savaitę užsakė 
1 Elzbieta Kardelienė iš Kan 

ados — Bilaičių kaimo mo 
kyklai .Dusetų v, Zarasų 
apskr.

2. P. Paleckas iš Kanados, ne 
priklausomai Lietuvai (įst 
aigos nenurodė).

3. B. Lukavičius iš Australi 
jos — Tauragės miesto 
knygynui.
Fondo nupirkti Enciklope 

dijos komplektai bus laikomi 
ALKOS muzėjaus patalpose, 
Brocton Mass., apie 20 mylių 
nuo Bostono. To muzėjaus 
patalpos tam tikslui yra labai 
tinkamos, nes sienos ir stogas 
yra iš nedegamos medžiagos.

BUS DIDELIS 
KONCERTAS

Aušros Vartų parapijos baž 
nyčios statybai jau pasiktas 
didelis koncertas, kuris įvyks 
Plateau salėje kovo 21 d., sek 
madienį, 3 vai. 30 min. po 
pietų. Pakvietimai gaunami 
AV klebonijoje. Koncertą duo 
da op. sol. E. Kardelienė ir 
pianistas K. Smilgevičius, ku 
rie išpildys didelę, labai dide
li pasisekimą turėjusią, progra 
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SUSI V ĮEISI 1J1MAS 
L1E1UV1U AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimaini abiejų lyč;i,ų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y 11 ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

ra xx-'-xk’ra-------ra-
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į KiAUJlElSOSĮ 
Pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje

I NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje į 
turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, Į 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi- i 
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at- i 

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, ■ 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau- : 
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje Ji 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny :

$ 11.00, pusei metų £ 5.50. :
, Naujienos, 1739 So. Halsted Str., Chicago 8, III., U. S. A. : 
miiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

rną New Yorke, Čikagoje, Cle 
velande, Bostone ir kitur.
VYTAUTAS BACEVIČIUS 

kovo 13 d. New Yorke, Tov/n 
Hall, turės koncertą, kuriame 
išpildys Franco, Chopino, Lis 
zto. Čiurlionio, Debussy, Čere 
pninc ir savo kūrinius: sor.a 
tą Nr 4, Meditaciją ir Capric 
cio

NAUJI RAŠTAI.
Alfonsas Nyka - Niliūnas. 

ORFĖJOS MEDIS. Eilėraš
čiai. 128 psl. Kaina 3 doleriai. 
Viršelį, titulinį puslapį, dalių 
vinjetes ir skyrių pradines rai 
dės darė Kazys Janulis. Išlei 
do Vytautas Saulius. Tiražas 
350 egzempliorių, kurių penk 
iasdešimt numeruotų ir auto 
riaus pasirašytų Tekstą surin 
ko „Draugas“. Spaudė M. Mo 
rkūno spaustuvė Čikagoje, 
1953 metais.

Venancijus Ališas. CASCA 
TA CRISTALINA. Išleido 
„Bendrija“, Hanover - Kleefe 
1d, Hagelstr. 6, Germany. Kai 
na dol. 3.50. Puikiai iliustruo 
tas eilėraščių rinkinys.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
METINIS SUVAŽIAVIMAS 
1953 m. lapkričio 26 d. ir po 
sėdis 1953 m. lapkričio 29 d. 
Morrison Hotel, Chicago, Ill. 
Informacijų eiga, apyskaitiniai 
pranešimai, nutarimai ir kita.

MŪSŲ ^SPORTAS
LEDO RUTULIO PIRMENYBĖS ĮPUSĖJO

darni prie jų pamėgto kapita 
hstinio supuvimo. . .

Kanadiečiai, paprastai, tok 
ioms pirmenybėms siunčia lab 
ai vidutinę mėgėjų komandą 
iš žemųjų provincijos ar mies 
tų lygų ir jos paprastai nuga
11 atskiras valstybes, pasiimda 
mi nugalėtojų titulus. Šiais me 
tais sporto vadovybes sluogs 
niuose bei spaudoj buvo išrci 
kšta susirūpinimo dėl Kana 
dos kaip ledo rutulio tvirtov 
ės prestižo, nes pasaulio pii 
menybėse, atrodo, dalyvaus so 
vietai, kurie pernai tik liežu 
viais pliauškėjo. Tačiau pagal 
įprastą tvarką Kanadą atsto 
vauti pasiųsta nežymi vieno 
Toronto priemiesčio „Lyndh 
urst" komanda.

Prestižo klausimas kilo ir 
dėl to, kad kai vengrai nuga 
Įėjo neįveikiamus futbole ang 
lūs 6:3, jie išspausdino ta pro 
ga pašto ženklus, ant kurių st 
ovi tas įvarčių santykis ir pla 
tina po visą pasaulį. Žinoma, 
tai veikia angliškus nervus, ne 
žiūrint, kad iš praktikos žino 
ma, kad jei kokį bėgimą laimi 
garsusis Zatopekas (Čekoslo 
vakija), tai pasauliui triūbyja 
ma ne kaip individualaus žmo 
gaus atsiekimą, bet kaip kom 
unistinės sistemos visokeriopą 
pranašumą.

Visdėlto Lyndhurst koman 
da išvyko į Europą ir prieš 
pas. pirmenybes Švedijoj, dar 
turės eilę draugiškų sustiiki 
mų su vak. Europos rinktinė 
mis. ap-
L PAULAUSKAS LAIMĖJO 
PREZIDENTO PREMIJĄ.

Prezidentas Peron paskyrė
12 premijų dviratininkams: 
Pirmutiniam motociklą Zunda 
p, o nuo 2 iki 11 po dviratį.

800 geriausių dviratininkų 
dalyvavo varžybose, išleidžia 
nt po 10, pirmutinis įgijo tei 
sę dalyvauti finalinėse lenkty 
nėse. Savo dešimtinėj Ignas 
Paulauskas iš Villa Lugano at 
vyko pirmutiniu.

Susidarius 89 grupių laimė 
tojams, 18. X. 1953, 8 vai. ry 
to, stebint varžybas preziden 
tui Peeron ir daugybei pub 
likos, Palermoje 1.050 metrų 
rate veržėsi 100 apsisukimų 
98 geriausi Argentinos dvira 
tininkai.

Galutinoj klasifikacijoj pir 
mą vietą laimėjo Bruno Sibilo 
tti, 2 — Raul Suarez, 3 — Ig 
nacio Paulauskas.

Laimėtojams premijas asm 
eniškai kitą dieną įteikė res 
publikos prezidentas savo va 
sarinėj rezidencijoj, pasveikin 
damas kiekvieną laimėtoją.

LĖKTUVAI KONKURUO 
JA LAIVUS.

Tik viena Amerikos oro su
sisiekimo bendrovė nuskraidi 
no per Atlantą 4106 keleivius 
septynių dienų bėgyje. Šis sk 
aičius yra didesnis negu didžia 
siu laivų — United States ir 
Queen Elizabeth tos pat savai 
tės bėgyje pervežtų keleivių 
skaičius.

Sausio vidury nacionalinė le 
do rutulio lyga pradėjo antrą 
ją pūmenjrbių pusę ir šiuo me 
tu tabelę veda detrotiečiai 
„Red Wings". Jiems įkulniui 
neatsileisdami lipa Montrca 
lio „Canadienns“ ir sustiprėju 
si Toronto „Maple Leaf" ko 
manda — abu vieninteliai ka 
nadiečių atstovai, nežiūrint, 
kad likusiose amerikiečių ko 
mandose žaidėjų dauguma 
yra taip pat kanadiškos kilm 
ės.

Susitikimai pravedami pasi 
keičiant visuose šešiuose mies 
tuose, būtent Detroite, Mont 
realy, Toronte, Bostone, New 
Yorke ir Čikagoj, ir namuose 
žaidimo rekordą kol kas laiko 
montrealiečiai, kurie iš 19 run 
gtynių turi tik vienas pralai 
mėję ir vienas baigę lygiomis. 
Čia reikia pripažinti, kad pra 
ncūzų kilmės kanadiečiai labai 
entuziastiškai palaiko savo klu 
bą ir tuo gerai išjudina savo 
žaidėjų kojas.

Priešo teritorijoj žaidimai 
rodo labai atvirkščią balansą: 
geriausias pasekmes yra atsie 
kę detroitiečiai ir torontiečiai, 
kurie iš žaistų svetur 18 rung 
tynių gali parodyti tik po 5 
laimėjimus.

Šiame sezone nežymias sm 
ūkimo žymes rodo detroitie 
čiai ir bostoniečiai, kada Čika 
gos „Juodiesiems ereliams ’ vi 
enu metu grėsė visiškas iširimo 
pavojus. Jie ir dabar pastovi 
ai laikosi tabelės rūsyje. Di 
desnę pažangą parodė newyo 
rkiečiai ir torontiškiai, kurių 
pagrindas yra jaunieji žaidė 
jai ir kurie po nesėkmingiaus 
10 praeito sezono spėjo susira 
sti save.

Įdomios varžybos vyksta in 
dividualiniam taškų medžioji 
me, kur įvarčius veda montre 
aliečiai, o padavimais įvarčius 
įmušti detroitiečiai. Didelj šu 
olį pirmyn padarė garsusis Ri 
chard Rocket, kuris per vien 
as rungtynes atsiekė 4 įvarčių 
ir 4 asistus, tuo susilyginda 
mas su daug kartiniu lygos 
čempionu Gordie Howe iš De 
troito. Taip pat šiuo laiku įvy
ko tarp sporto žurnalistų įvai 
rūs balsavimai įvairiems ledo 
rutulio sporto trofėjams pas 
kirstyti. Jų rezultatai bus at 
sižvelgiami sezono pabaigoje 
dar kartą pravedamuose tos 
pačios rūšies balsavimuose ir 
kurių dėka išskirti žaidėjai ga 
una stambias pinigines premi 
jas.

Šio kontinento ledo rutulio 
žaidimai yra spalvinga sporto 
šaka, kuri tik kenčia nuo per 
didelio per sezoną rungtynių 
skaičiaus ir fizinės jėgos var 
tojimo ginantis. Dėl šito bruo 
žo dažnai pasitaiko nemalonių 
incidentų ir susižalojimų. Pe 
reitais metais pasauliniame tu 
rnyre dalyvaujantieji amen 
kiečių ir kanadiečių atstovai 
pelnė nekokį vardą europiečių 
tarpe, kurie ledo rutulį žai 
džia žymiai švelniau. Iš to ne 
susipratimo didžiausią kapita 
lą bandė užkalti sovietai, ku 
rie iškoliojo amerikietiškus ga 
ngsterius, nuo sporto nuklys

JURGIS JANAVIČIUS
RYTMETINIS „R4NDEZ - VOUS”

Kasryt, išėjęs iš namų ir pradėjęs lipti į kalnelį, Kazimie
ras sutikdavo ją; kartais jau beveik kalnelio viršūnėje, kar
tais pačiam nuožulnumo išsibėgėjime, kartais, vėl, taip tik 
ten, kur kilimas dar tik prasideda ir kur tuo laiku užsiekia 
jaunųjų, prie Kazimiero namų augančių, topoliukų šešėliai. 
O sykj jis sutiko ją paskutiniu momentu — tai yra: tik iššo
kęs pro duris. Tą rytą jis galbūt net išgąsdino ją, taip stai
giai pasirodęs iš priekio.

— Truputį paįvairinau rytmetinį rendez-vouz, — tuo
met pasisakė jis sau šypsodamasis, nes Kazimieras jau tada, 
atseit, kuomet dar niekas nebuvo pasitvirtinę, nė kiek neabe
jojo, kad jie susitinka susitarę. Kazimieras žinojo, juk, pats

Beveik metus laiko jis praeidavo pro ją, akip ir pridera 
prastai galėtų išeiti iš namų vieną minutę vėliau, arba jis ga
lėtų eiti kita puse gatvės ir nežiūrėt, arba jis galėtų ir žiūrėti, 
tačiau žiūrėti tokiu, kaip sako, „nieko nepastebinčiu profeso
riaus žvilgsniu“. Lygiai taip pat ir ji būtų galėjusi vienokiu 
ar kitokiu būdu laikytis atokiai. Bet. ..

Reikia pasakyti — Kazimieras buvo savos rūšies svajo
tojas. Pavyzdžiui, kai jis dirbo pas vieną turtingą biznierių 
sodininku, jam kartą buvo pasakyta apkarpyti visas gyvat
vores ir visus perdaug išsikerojusius krūmelius. Na ir ką? 
Kazimieras tik apžiūrėjo gyvatvores. O paskui visą dieną jis 
dirbo kitus darbus. Ir ne dėl to, kad būtų užimiršęs. Oi ne. 
Kazimierui patiko mintis, jog atėjus vakarui jis linksmai pa
siaiškins darbdaviui:

— Gyvatvorės? Ak, tiesa, gyvatvorės__ Matote po

nas majore, jos dabar žydi — stovi, atseit, pačioj šauniau- , 
šioj uniformoj ir todėl, aš pagalvojau, ar tik negeriau būtų 
dar palaukti savaitę...

Tarp kitko, biznierius — sodo savininkas nebuvo nei ma
joras nei, bendrai, kariškis ir, vakarui atėjus, Kazimieras jam 
nepasiaiškino kodėl jis nepadarė, kas buvo sakyta. Tąsyk 
Kazimieras įsigijo tiktai nemalonumų. Vėliau, susiradęs dar
bo kitur, jis ėmė kasryt susitikdinėti su ja.

Beveik metus laiko jis praeidavo pro ją, kaip ir pridera 
nepažįstamui. Kazimieras prisilaikydavo angliško principo: 
„Aš tau esu oro vietoje, bet už tai ir tu man esi tik oro vie
toje“. Ir, tikriausiai, viskas ir būtų pasilikę prie to principo, 
jeigu vieną kartą — rytas tuomet buvo žvilgantis ir saulėtas 
ir jaunųjų topoliukų kontūrai blizgėjo tarsi apdulkinti auksi
niais milteliais, — jinai nebūtų pažvelgusi į jį tokiom šiltom 
geros kaimynės akim.

— Ahaaa, — nustebęs Kazimieras išgirdo sakant savo 
širdį.

Tą pačią sekundę jam atsivėrė visi keliai. Tačiau jis ne
skubėjo žengti jais; laikytis, jis ir toliau laikėsi be priekaištų. 
Šviesus pasitenkinimas gyvendavo Kazimiero krūtinėje, kai 
jis, jau iš tolo pamatęs ją, praeidavo pro šalį, tarsi jų pažintis 
dar vis būtų užmarinta anglišku principu. Tiktai vieną vie
nintelį kartą jis pasidavė santimentui ir švelniai pabandė: iš
eidamas iš namų, jis įstatė švarko kišenelėn mažytę, rausvą 
gėlelę.

Fą dieną, kada viskas pasitvirtino, Kazimieras nėjo į dar 
bą. Pasilikęs namuose, jis smailino lazdikes pamidorams, 
skaitė Pulgio Andriušio „Sudiev, Kvietkeli“, paskui ilgai sė
dėjo prie stalo su keistu, be jokios priežasties atsiradusiu ir 

— kaip jam pačiam vėliau rodėsi — tikrovę užtemdančiu lau
kimu širdyje. Vakarėjant jis išėjo pasivaikščioti. Tarpuvar
tėse ir kiemuose jau suposi ankstyvi rūkai, bet -sutemos dar 
nejuodavo. Saulėlydžio spindėjimas tik ką buvo apleidęs 
jaunųjų topoliukų viršūnes. Kazimieras keliavo pamažu ir 
žvalgėsi. Prie vienų mėlynai dažytų namų jo ausį paliete ty
ki dainelė:

Mano mielas išvažiavo taip toli, toli, 
Pasakyk tu jam paukšteli. . .

Jis stabtelėjo. „Žiūrėk, žiūrėk, kaip gražiai senoviškai 
dainuoja“, sakė jis sau ir pakėlė akis. Praviram mėlynų na
mų lange rymojo ji. Ar tikrai ji? Kazimieras dar pasitikrino; 
jis nusisuko, atsisuko ir vėl žvilgtelėjo iš naujo. Antru kart 
jam nebeliko abejonių ir — Kazimieras viską, viską galutinai 
suprato.

— Neišvažiavo! Niekur neišvyko! Per dieną smailino 
lazdikes pamidorams, o dabar stovi, va, po langu, — žodžiai 
buvo jau beskrndą pro jo lūpas. Tačiau jis nešūktelėjo. Aki
mirksniui kažkas, rodos, suveržė jo sielą.

Ryto metą Kazimieras buvo pasiruošęs. Tai yra: jo šir
dis buvo pasiruošus. Jis pats neturėjo plano. Kai, atvėręs na
mų duris, jis žengė tiesiog į spindinčią rytmečio saulę ir, net 
tada, kai jis jau mate ją besileidžiančią nuo kalnelio, jis dar ne
žinojo, ką jis darys. Jis net užmiršo, kad jo švarko atlape 
šviečia didelė, raudona rožė. Ne, ne — tą rytą jis nebegal
vojo apie ženklus ir bandymus. Du žingsnius prieš ją Kazi
mieras staigiai nusilenkė:

— Labas rytas, mano mergelė, — ir, žiūrėdamas į jos 
nustebusias akis, jis paslydo ir griuvo. Rasa dar žibėjo ant 
šaligatvio. (M. P,).
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ŠALPOS REIKALAI TORONTE.
Pereitą savaitę KLB Šaipos 

Fondo Toronto Apyl. Ktas pa 
skelbė praeitų metų trumpą 
apyskaitą. Kad lietuvių visuo 
menei šalpos darbo vaizdas bū 
tų aiškesnis, Toronto Ktas pa 
įstengs trumpais žodžiais jį 
čia aptarti.

Toronto Šalpos Ktas prade 
jo organizuotis 1953 m. pava 
sarj, tai ir jo piniginė apysk 
aita savo pradžią ima nuo pir 
mo viešo pasirodymo gegužės 
m. 3 d., kuomet motinos dien 
os minėjimo proga, buvo pra 
vesta pirma vieša rinkliava su 
šelpti Vokietijoje likusias da 
ugiavaikes motinas. Tuos pini 
gus, 150 dol., Ktas betarpišk 
ai nusiuntė j Vokietiją Balfo 
ats. Iz. Rugieniui paskirstym 
ui pašalpos reikalingoms moti 
noms ir iš jų gauti jaudinantie 
ji padėkos laiškai, kuriuos K 
tas skelbė spaudoje ir kurie 
daug prisidėjo prie pasiseki 
mo tik ką pradėtos piniginės 
rinkliavos Toronte. Iš vienos 
pusės jie paskatino Kto talk 
ininkus eiti j tą nedėkingą ša 
Ipos darbą, laisvu nuo fizinio 
sunkaus dajbo laiku, o iš ki 
tos pusės, jie sužadino aukoto 
jų tarpe daugiau gailestingu 
mo ir duosnumo nelaimių išti 
ktiems mūsų tautiečiams Vok 
ietijoje. Aukotojas per trum 
pą laiką galėjo matyti kur jo

paaukotas doleris nukeliavo ir 
kas ir kada jj gavo, nelaukda 
mas metinės apyskaitos. Į tą 
reiškinį Ktas atkreipė ypatin 
gą dėmesį ir, paakintas paties 
gyvenimo, priėjo prie vieniu 
gos nuomonės, piniginę šalpą 
siųsti betarpiškai į Vokietiją, 
prašant Balfo atstovo ar Vok. 
Kr. Valdybos pinigus paskir 
styti šalpos reikalingiems, iš 
kurių Ktas gauna pakvitavi 
mus. Pinigai siunčiami čekiais 
oro paštu. Taip išrašytą čekį 
Vok. Kr. Vba dolerius iškei 
čia Į DM augštesniu šparkma 
tikiu kursu.

Darant apžvalgą Šalpos dar 
bo atliktą Toronte tik per 8 
m. 1953 m. ir atsižvelgiant, 
kad tai buvo kūrimosi ir or 
ganizavimosi laikotarpis, Ktas 
džiaugėsi pasiektais rezulta 
tais, surinkęs 2.866,48 dol. pi 
nigais ir 2.900 dol. vertės rū 
bais. Toronto Šalpos Ktas pil 
nas pasiryžimo ir vilties pra 
deda naujus 1954 m., tikėda 
mas, kad Toronto visuomenė 
dar duosniau parems mūsų pa 
stangas.

Toronto Šalpos Ktas savo 
darbe visuomet vadovavosi au 
kotojų pageidavimais ir nor 
ais. Su didžiausiu dėmesiu K 
tas stengiasi aukotojus supra 
sti, niekad nešykštėjo jiems 
rūpimų informacijų asmenišk

engėsi palaikyti galimai tamp 
resnj ryšį tarp auką davusio ir 
auką gavusio.

Baigdamas tą trumpa Šalp 
os darbo Toronte apžvalgą, K 
tas dėkoja visiems savo talki 
ninkams, aukotojams, Kana 
dos lietuvių spaudai, radijo va 
landėlei, Tėvams Pranei'kona 
ms, Lietuvių Namams, svetai 
nei „Tulpė“ ir visiems, kas 
kuo nors padėjo Ktui sunkiam 
jo darbe.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apylinkės Komitetas.

L. NAMU ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyko sekmadieni 7 vasario Li 
et. namuose. Dalyvavo 138 šė 
rininkai. Pirm. J. Strazdas, pa 
daręs pranešimą apie Valdyb 
os veiklą, pareiškė, kad LN tu 
ri arti 500 narių — dalininkų, 
kurių sudėtais pinigais įsigyt 
as visuomeninis turtas 50 tū 
kst. dol. vertės ir tas parodo, 
kad ši organizacija yra stipria 
usiais ekonominis faktorius, du 
odąs pagrindą tikėti, kad dau 
giau bus įsigyta visuomeninio 
turto. Čia turima galvoje di 
desnės salės ir žemės ūkio ne 
toli Toronto įsigijimas. Pagal

apyskaitą, namų vertė (su in 
ventorium) siekia 51.983,15 
dol. Per 16% mėn. turėta pa 
jamų 16.248,95 dol, kurių sta 
mbiausios pozicijos yra: salių 
nuomavimas 9.226 dol. ir ruo 
šiamos pramogos (alučiai) — 
6.795 dol.

Išlaidu turėta 15.1 70,86 do., 
gryno pelno liko 1.076,09 dol., 
iš kurio paskirta 4 nuoš. divi 
dendui.

Priimta š’ems metam' s"m 
ata sumoje 14.800 dol. Numa 
tyti atlyginimai: administrate 
riui 50 dol., valytojui 35 dol. 
pere savaitę. Daugiau ginčų 
kilo svarstant neišpirktų šėrų 
pasižadėjimų skolos išjieškoji 
mo klausimą. Šis klausimas 
atsirado dėl to, kad kai kurie 
asmenys, (pasirašę pasigadėji 
mus pirkti Šerus, jų neišpirko, 
iš viso tokių neišpirktų šėrų 
susidarė suma 3.916,20 dol, ku 
ri skaitosi, kaip išduoti vekse 
liai.

Vieni šėrininkai siūlė griež 
tesnių tuo reikalu sprendimų, 
būtent: visų neišpirkusių pa 
vardees paskelbti spaudoj ir 
pareikalauti nustatytu termi 
nu savo skolas išpirkti, o to ne

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

Štai tik keletas pavyzdžių:

padarius jieškoti teismo kel 
iu.

Priimtas švelnesnis sprened 
imas: paskelbti kol kas visų 
pasižadėjusių pavardes nurod 
ant, kurie išpirko ir kurie r.?, 
paraginant dar sykį savo įsi 
pareigojimus atlikti.

Toliau buvo svarstomas L. 
N. statutas, kuris su padaryt 
omis patais-omis priimtas.

Naujon valdybon išrinkt': 
T. Strazdas, A. Kiršonis, A. 
Kuolas, P. Budreika, Indrelie 
nė, S. Banelis, K. Kalendra; 
kandidatais P. Šernas J. Simo 
navičius ir K. Dalinda; rev. ko 
misijon H. Stepaitis, J. Draga 
šius, L. Tamošauskas. L.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI?!
Nauji metai atnešė į „Dai

nos“ Grupės Draugiją truputį 
pasikeitimų. Pasitraukus V. 
Jasinevičienei iš pirmininkės 
paareigų, naujai buvo išrikta 
valdyba: pirm. Bronė Ragaus
kaitė, Montview Ave., Toron
to, Tel. MU 8496, vicep. W. 
Kundrotienė ir S. Matulevičie 
nė, ižd. Aid. Rusinienė, sekr. 
N. Žilytė, koresp. M. Yakuby 
ninenė ir S. Mašalaitė. Revizi 
jos komisija: V. Jasinevičie- 
nė, M. Pociuvienė ir L* No 
vogrodskienė.

Paskutiniajame susirinkime, 
vasario 7d., N.Kaveckienes bu 
te, buvo skaitomi padėkos laiš 
kai Vokietijoje vargstančių. 
Labjausiai reikalingiems nuta

rta pasiųsti maisto ir rūbų siu 
n tintai.

„Dainos“ Grupės kasai po 
Šv. Kalėdų gerokai patuštė- 
jus, norėtųsi ją kaip galima 
greičiau papildyti, todėl ener 
gingų „Dainiečių“ buvo vie
nbalsiai nutarta surengti jau
kų Užgaavėnių Blynų Vakarą, 
kuris įvyks vasario 28 d. (sek
madienį) Lietuvių Namų pa
talpose. Programoje: St. Ma- 
ialaitės solo. Šokių metu bus 
pravedamas gėlių valsas ir lo
terija.

Malonūs tautiečiai, savo at
silankymu padėsite paremti 
Vokietijoje vargstančius bro
lius. S. M.

Atkelta iš 5 puslapio.
Brolijos Skautininkų Skyri 

aus pastangomis ir šiais me
tais lietuviams išeivijoje yra 
išleistas kišeninis kalendorius 
„Tauta Budi“. Redagavo — 
vyr sktn. V. Skrinskas ir jū
rų sktn. B. Stundžia. Adminis 
traciją ir ekspediciją tvarko 
pasktn. J. Gaižutis, 135 Gore 
vale Avė., Toronto, Ont., Ca
nada. Skautai ir jų vadovai 
raginami tą kalendorių uoliai 
platinti. Visi lietuviai yra 
kviečiami tuoj įsigyti šiems 
metams puikiai paruoštą ir pa 
togų /kalendorių. Paremkite 
tautiškas pastangas tarnauti 
kitiems. Tauta Budi kalen
doriaus kaina — 50 et.
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J. GREEN j
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

933 Bloor St. W. Tornoto.
'irkdami ar parduodami namus pasitarkit su X 

mumis — mielai Jums patarnausimi ę
<>©««©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'.

$3.500 įmokėti, Bloor— Mar 
guaretta, mūr., 7 kmb. pei 
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.,

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.

2 virtuvės; 
kiemą. 
Bloor-Brock,

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.
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HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji vi»ų rūsių 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 Oil Burnerių.

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš 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.
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I Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEŽI- Į 

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. Šeštadieniais 10—13 vai.
H DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO

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

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ |
CHURCH MOTORS LTD |

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371 J
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j DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
: taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- « 
: jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- R 

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

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

I
 DANUTĖ STRAZDATTĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10. j

GORDON’S BEAUTY SALON Į

I
 Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, j 

dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiek ri telefonu: OR 8081. J

►©©©©©«©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<  
įl Dr. A.Pacevicius |
$ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
v Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toror.to
> Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 »

Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.
fi Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. X
9 ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. »
,’«i©©©<^^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©''.-©■<■©©©©©©©©<

MES SKOLINAME pinigus {mokėjimui padidinti 
vien ntik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, ki
ek Jūs turite savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs 
turite $2.000, galime paskolinti Jums (kitus $2.000; 
Jei Jūs norite $3.000 galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos tel.: OL. 7996 arba OL. 7997
Kuzmas - Baltakys- Plioplys

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

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

.©<>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©< 

ILO 2710 g
MICHAEL KOPRIVICA |

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER | 

1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. g 
pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, X 

mielai jums patarnausimi $
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I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- ' • 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią , > 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. ( (

ED. KONDRATAS. ( (
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 11Tel. LL 9626. ! !
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W. A. L E N C K I,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Icnefonas EM. 6-4182 

Toronto

Dr. N. Novosickis1
DANTŲ GYDYTOJAS uj

(Lietuvis) i Į
345 BLOOR St. West | 

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

Telefonas MI 2003
Priėmimo vai. nuo 9 v. iki
5 w. ir pagal susitarimą, j j

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!I «

I
® Imperial Aulo Collision

Atlieka visų mašinų visokį remontą: 
(sparnai, durys, priekis, rėmai). 

Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.

Darbas garantuotas. 
561—567 KEELE Str. , Biuro telef. j

vienas blokas į pietus JU 4773 j:
nuo St. Clair Namų CE 1-3444TORONTO, Ont |
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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.
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DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 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 NAMŲ 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 į šios įstaigos ats-

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

Visookeriopas informacijas suteiks bei

R I D O U T
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH
^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©z,^
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St. CATHARINES, Ont.
DU MINĖJIMAI.

vienetai ir jos jungia ne visus. 
J jas neįeina lietuviai nekata 
likai. Yra ir praktikuojančių 
katalikų, kurie nepritaria pa 
rapijų kišimuisi į pasaulietiš 
kus reikalus-politikas, nes jie 
skaitos, kad parapijų pareiga 
rūpintis tik žmogaus sielos rei 
kalais, o ne pasaulietiškais. 
Šiuo atveju iš parapijų rėmų, 
dar dalis iškristų. Tada ir iš 
eitų, kad tokią dieną rengia ne 
lietuviai, bet tik viena lietuvių 
grupė. Pagaliau kamgi tada 
bereikalinga bendruomenė, jei 
ji nustumiama į šalį? O gal 
būt ji jau nebeegzistuoja? Jei 
taip, tada Krašto Taryba ii 
Krašto Valdyba turėtų paša 
kyt ir atpalaiduot rankas ne 
įeinantiems į parapijų rėmus, 
nes jie tebepuoselėja bendruo 
menės mintį ir atskirai nesior 
ganizuoja.

Tikrenybėj, jei parapijų va 
dovai žinotų, kas priklauso Di 
evui ir kas ciesoriui, tai jie 
turėtų užtektinai gražaus dar 
bo ir savo srityje. Vieną syk 
ir buvo pabandyta — Wellan 
de suruošta Dievo Kūno die 
no'je procesija. Tokias procesi 
jas galėtų padaryti ir dažniau 
ir kitose kolonijose. Kodėl ne 
galėtų suruošti kokių nors šv 
tnčių proga vieną kitą religinį 
koncertą sujungiant su iškil 
mingomis pamaldomis? Gale 
tų tokias pamaldas pabandyt 
net per radiją patransliuot. 
Kodėl negalėtų pabandyti bent 
vieną syk suruošt mirusiųjų 
pagerbimui vėlinių vakarą euro 
pietiškai?

Jei nebūt užmiršti mūsų tu 
rėti dvasiniai lobiai, manau, ir 
kanadiečiams būt padarytas 
gražus įspūdis, o gal net kui 
tūrinis įnašas. Tada gal tik 
rai būt galima pasakyt, kad 
tarnaujam Dievui ir Tėvynei. 
Dabar to nieko nesimato. Pa 
rapijų dirvonai usnėm užau 
gę, o jų vadovai bando arti sve 
timus laukus. J. S.

Vasario 14 d. St. Catharines 
įvyko trijų kolonijų skautų įž 
odis ir skautų įsikūrimo bei 
veiklos Lietuvoje ir 16 Vasa 
rio minėjimai. Minėjimai pra 
dėti pamaldomis ir 12 vai. slo 
vakų salėje oficialios minėji 
mų dalys.

12—1 vai. skautų įžodis, tr
umpa Lietuvos skautų jsikūri 
mo bei veiklos apžvalga ir sve 
ikinimai. Po trumpos pertra 
ukos Vasario 16 minėjimas. 
Minėjimą atidarė vbos pilkas 
Skrebutėnas. Sveikino estų la 
tvių ir ukrainiečių atstovai. 
Paskaitą laikė St. Catharinie 
tis p. Gverzdys. Meninę da 
ii atliko iš Bufalo solistė Sa 
kevičienė ir keletas skautų pa 
deklamavo. Pažymėtina, kad 
gerb. prelegentas p. Gverzdys 
su labai išsamia ir įdomia pa 
skaita padarė St. Catharines 
lietuviams pirmą kultūrinį įna 
šą. Linkėtina, kad ir toliau 
įsitrauktų j lietuvišką veiklą, 
nes St. Catharine visą laiką la 
bai stokuoja rimtų pajėgų.

DĖL DAINŲ IR SPORTO 
DIENOS.

St. Cath. parapijos 
nis praneša, sausio 24 
gara Falls, Ont., buvo 
kę visų trijų kolonijų
jų komitetai, kurie nutarė ru 
ošti dainos ar sporto.dieną.

Apie šį rengimą ir spaudoj 
buvo pasirodžiusi trumpa žin 
utė ir buvo spėjama, kad ren 
giama lietuvių diena, tik ne 
buvo žinoma ,kas rengia. Tik 
kyla klausimas, kodėl tą die 
ną rengia parapijų komitetai, 
o ne apylinkių valdybos?

Mano manymu, tokių dienų 
rengimas yra lietuvybės pa 
demonstravimas ir tam reika 
lui turime KLB: Krašto Ta 
rybą, Krašto Valdybas ir Apy 
linkių Valdybas, tai čia ir bū 
tų jų darbas, nes KLB jungia 
visus Kanadoj esančius lietu 
skaito, kad parapijų pareiga

biulete 
d. Nia 
susirin 
parapi

Sault Ste Marie, Ont
DARBO REIKALAI.

Mūsų apylinkėje, dar vis 
darbo klausimas nepaaiškėjo, 
nes vietos fabrikas „Algoma 
Steel Co.“ nenumato plieno di 
dęsnei gamybai, ir vis dar at
leidžia naujai darbininkus.

Vietinis popierio fabrikas 
„Abitibi” įrengė naujas maši
nas popiermalkėm grandyti ir 
iš ten atleido apie 40 darbi
ninkų. Naujom mašinom pra
dėjus veikti, pagamina popie
rio 2% tono daugiau į parą.

Mūsų mieste esantis mažas

fabrikas, kuris gamina chro
mą, sustojęs nuo gruodžio pa
baigos, dar nepradėjo veikęs, 
o jame dirbo per 300 darbinio 
kų.

Miesto savivaldybė yra pa
dariusi planą pravesti kanali
zaciją šiaurinėj daly miesto ir 
buvo numačiusi pradėti darbą 
nuo pusės kovo, bet dėl trūku 
mo pinigų savo planus nukelia 
vėlesniam laikui.

Paliepiškis.

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.

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

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA CLEANERS St DYERS CO.

TR.^

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AUGSTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

c 'K-' ri’ / jjL SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU ; 
'i (mail orders) ii visu Kanados ir JAV vietovių.

’ I į Adresas*, kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal. S
(vienas blokas į rytus nuo De la ROCHE) a

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

OTTAWA
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

paprastais pavyzdžiais parodė, 
kaip galima laimėti Lietuvai 
gerų draugų, kurie visais lai 
kais yra taip reikalingi.

Meninėje daly mūsų jaunuo 
lės pianistės Birutė Žilinskai 
tė ir Vida Kubiliūtė paskambi 
no, Sol. St. Žilinskienė padai 
navo „Kur bakūžė. ..” ir „Vai 
greičiau, greičiau“ ir pabaigai 
buvo išpildyta žodžių ir eilėr 
aščių pynė, apimanti laikotar 
pį nuo Nepriklausomybės pa 
skelbimo iki šių dienų; išpildė 
Lengvenytė, Matukaitė ir Pas 
kevičienė.

Sueiga pradėta Kanados ir 
baigta mūsų Tautos ir Kara 
lienės himnais.

Po to, susirinkusiųjų pasiv 
aišinta arbata ir šeimininkių 
paruoštais skanėstais.

Vasario 16 d. vakare 
vietos CKOY radijo stotį 
tos visuomenei buvo anglų 
ba 25 min. transliacija.

A. Paškevičius.

36 metines paminėjome taip: 
Vasario 14 d. rytmetį jvyko 
pamaldos, kurias atlaikė kun. 
Kulbis, vykdamas į U. S. A., 
buvo užsukęs j Ottawą.

Iškilmingų pamaldų metu 
giedojo solistė St. Žilinskienė, 
kuri išpildė tris giesmes Avė 
Maria, ~ 
Agnus 
žnyčia 
ną.

Tos dienos vakare įvyko ga 
na gausi vietos lietuvių suei 
ga. Iškilmingoj minėjimo da 
ly mus sveikino čekoslovakų, 
estų ir ukrainiečių atstovai as 
menišaki; latviai, susirgus jų 
pirmininkui, prisiuntė sveiki 
nimą raštu.

Po to, buvo išsamus kun. 
Dr. Gaidos, atvykusio iš Gra 
cefield'o, žodis. Gerb. prele 
gentas savo kalboje išryškino 
Nepriklausomybės duobkasius, 
kurių būta visą laiką, kada tik 
egzistavo Lietuva. Ryškiais,

Panūs Augelicum ir 
Dei. Pabaigoje visa ba 
sugiedojo Tautos Him

per 
vie 
kai

All AG AR A FALLS
ANTRA KANADOS LIETU VIŲ DIENA BUS 

NIAGAROJE?
1954 m. sausio 24 d. Niaga 

ra Falls, Ont., buvo susirinkę 
trijų kolonijų parapijų komite 
tai ir didelis skaičius parapįiie 
čių. Pirmininkaujant P. Ta 
mulėnui ir sekretoriaujant J. 
Alonderiui, po ilgų diskusijų, 
buvo prieita susitarimo rengti 
(pasiliko neaiškumas dėl vai
do) dainos ir sporto diena, ku

Pri 
bū 

Me

ri įvyktų liepos mėn. 4 d. 
eš tai, šeštadienio vakare, 
tų šokiai. Vieta numatyta 
morial arena, Niagara Falls.

Darbas pradėtas ir varomas 
pirmyn. Visuomenė bus inf 
ormuojama, kai bus pasiekta 
tikresniu ir tikslesniu rezulta 
tu. (S. C. L. P. B.).

WINDSOR
„NL“ II. 3. Windsoro žin 

iose apie naują apylinkės vai 
dybą, yra išleista viena eilutė; 
turi būti: „Naują K. L. B. 
Windsoro Apylinkės valdybą 
sudaro: P. Januška — pirm.,

PATIKSLINIMAS.
P. Dumčius — vicep. paren 
girnų reikalams, V. Barisas — 
vicep. švietimo reikalams, E. 
Butavičienė — sekretorius ir 
St. Rakauskas — iždininkas.

D r. DORA GORDON 
Danty gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

PAJIESKOJIMAI
— Panelė Pacholcaitė Jad 

vyga, gimusi gruodžio 19 d. 
Vokietijoje, Tauperlitz 170 b- 
Hof Saule, U. S. Zone, prašo 
ma atsiliepti adresu.

MAŽAS MIESTELIS MA 
ŽAI ŽINO APIE LIETUVĄ.

Ingersoll, Ont. Šiame maža 
me miestelyje esame tik 4 lie 
tuviai, o visi kiti — lenkai bei 
ukrainiečiai. Anglų visuome 
nė mus maišo su lenkais. Dau 
guma nežino net, kur Lietuva 
yra. Gavęs iš Jūsų „Raudoną 
ją Žvaigždę”, noriu, nors tru 
mpai, supažindinti anglus su 
Lietuva bei jos kančiomis. 
„Raudonąją žvaigždę“ palei 
siu per. anglų visuomenę, — 
tegul nors šiek tiek susipažins 
su rusu komunistu žiaurumu.

B. K.

— Kompartija bara Kybar
tų, Linkuvos, Prienų, Vilkaviš 
kio ir Šiaulių bei Kauno komi
tetus, kad nepradeda agitaci
jos artėjant „rinkimams“. Esą 
būtinai reikia rinkikams papa
sakoti, apie „didžiuosius tary
binės konstitucijos principus, 
apie piliečių teises ir pareigas, 
apie socialistinės santvarkos 
pranašumą prieš kapitalistinę’’ 
ir kitas nesąmones.

— Sausio 24 ir 25 d. Vil
niuje jvyko dailiojo čiuožimo 
individualinės pirmenybės. Pir 
mą vietą, kaip ir pernai, lai
mėjo Kauno medicinos insti
tuto klinikos gydytoja Klima
vičiūtė ir Rokiškio rajono dan 
tų technikas Guzikauskas.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

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.

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 — 6tb Ave, VILLE LASALLE.

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.
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LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

C. Halpin FuneralįHome Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

1MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 -
8 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 
e

Laisvoji tribūna.
GELEŽINIS FONDAS

Žodis fondas mums jau net 
peraiški sąvoka. Trumpai ta 
riant, jis, turbūt, reiškia — 
tautieti, krapštyk piniginę! 
Bet fondų mes turime visokių 
ir dažnai steigiame naujų fon 
du. Tačiau šiuo kartu norėtų 
si kelis žodžius tarti dar apie 
vieną iš svarbiausių ir rcikalin 
giausių fondų — Geležinį Fon 
dą, kurio iki šiol dar neturime, 
o privalome turėti. Jo tikslas 
būtų — telkti lėšas būsimai 
Nepriklausomybę atgavusiai, 
Lietuvai.

Visi mes giliai tikime Tėvy 
nės prisikėlimą. Pasaulinė pu 
litinė raida duoda vis daugiau 
vilčių, kad Lietuva vėl bus 
laisva. Žinant dabartinę Jos 
vergovę ir visuotinį numoko 
jimą, galima sau įsivaizduoti, 
kokia sunki bus įsikūrimo 
pradžia.

Lietuviškoje spaudoje Liet 
uvos Ūkio Atstatymo Studijų 
Komisija ir dažni pavieniai as 
mens patiekia įvairių išvedžio 
jimų, racionalių planų ir pro 
jektų. Savaime aišku, visie 
ms atstatymo planavimams vy 
kdyti reikės lėšų. Todėl jau 
dabar pats laikas tokias lėšas 
telkti įGeležinį Fondą, t. y. 
į tokį fondą, kurio lėšų dabar, 
kol kas dar tėvynė pavergta, 
nevalia niekam ir jokiu atveju 
išleisti.

Ilgoką laiką daug kas manė, 
kad Tautos Fondas turėjo būti 
panašios paskirties, tačiau, ka 
ip dabar žinoma, Tautos Fon 
dą valdo Vlikas ir šio fondo pa 
skirtis yra kitokia — Lietuvos 
laisvinimo kovai vesti. Reiškia 
čia pinigai įplaukia ir išplau 
kia. Yra net kartais piktokų 
atsiliepimų dėl to, ypač kai 
veiksniai tūpčioja ir tarp savęs 
susibara. Neseniai vienas či 
kagiškis lietuvių laikraštis ra 
šė, kad yra projektas Tautos 
Fondą pavadinti Vliko fondu.

Todėl, atrodo, Geležinio Fo 
ndo steigimas yra pribrendęs 
reikalas. To fondo tarybą bei 
valdytojus (o pastarieji įgalio 
tinius) galėtų paskirti mūsų 
vadovaujamieji veiksniai, o 
gal dar tikslingiau — žada 
ma visų veiksnių, organizaci 
jų ir sambūrių konferencija. 
Gaila tik, kad ta konferencija 
atslenka sraigės žingsniu, ar 
gal net visai stovi.

Šios mintys apie Geležinį 
Fondą laikytinos diskusinė 
mis. Lauktina platesnių atsil 
iepimų. Liudas Damulis.

į Lietuviška moterų kirpykla i
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- |

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). | 
| 2521 CENTRE St., Montreal. FItaroy 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 H

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. •
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HAMILTON
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

WINDSOR, Ont.
VASARIO 16-TOJ1 W1NDSORE.

Hamiltone praėjo pakilioje nu 
otaikoje. Kaip ir šeštadienį 
po pietų surengtame Skaučių 
Vietininkijos minėjime moky 
klinio amžiaus jaunimui, taip 
ir sekmadienį, Bnės valdybos 
— dalyvavo didelis tautiečių 
skaičius ir daug augštų Kana 
dos valdžios pareigūnų. Tai 
dar kartą parodė mūsų Tautos 
nepalaužiamą dvasią ir meilę 
savo gimtąjam kraštui. Pla 
čiau apie šventę sekančiame 
Nr.

ŠĮ SEKMADIENI
visi dalyvaujame naujosios B 
nės valdybos rinkimuose! Ba 
lsavimo būstinė nuo 9 vai. iki 
2 vai. pp. bus parapijos salėje 
ir nuo 2 vai. iki 6 vai. United 
Steelworker of America namu 
ose (kampas Wentworth N. 
ir King Wiliam gvių).

Taip pat nepamirškime 4ta 
me balsavimo kortelės punkte 
atsakyti trumpu „taip“ ar 
„ne“ Lietuvių Namų įsigijimo 
reikalu Hamiltone.

Balsuoti galima ne daugiau 
kaip už 7 asmenis į valdybą 
ir už 3 į kontrolės komisiją.

ESTIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

minėjimą Hamiltono estų ko 
lonija rengia Royal Connaug
ht Hotel salėje, tą pačią dieną 
kaip ir lietuviai — vasario 21 
d.

Lietuvių Bnės vardu draug 
išką šiaurės tautą, sveikino va 
Idybos vicepirm. K. Baronas.

ML D-JOS PIRMININKAS 
IR VLIKo

narys E. Simonaitis Hamilto 
ne lankysis šeštadienį balan 
džio mėn. 3 d. Kbr.
APIE 4-RI MILIONAI DOL. 
šeštadienį sunkvežimiu bulvo 
pervežta iš Nova Scotia ban 
ko senųjų patalpų į moderniš
kas, naujai pastatytas 12 King 
St. E. Šį pinigų transportą 
saugojo 18 uniformuotų ir gin 
kluotų policininkų ir didelis 
skaičius slaptosios policijos— 
detektyvų.

Kada policijos visas dėme
sys buvo atkreiptas į banką ir 
pinigų transportą, vagys (lyg 
tyčia!) pasirinko sau „auką“ 
tik. . . šalia naujojo banko 
esantį pastatą, „pernešdami“ į 
savo kišenes iš Niagara Finan 
ce Corporation įstaigos 1.800 
dol. Kbr.

per visus metus paaukotą pi
nigų sumą. Iš viso per 1953 
m. lenkų parapija turėjo 37. 
781,55 dol. pajamų ir 32.766, 
12 dol. išlaidų. Svarbiausios 
pajamos: nario mokesčio — 
6.000 dol., sekmadieninės rin 
kliavos — 7.175 dol., Kalėdų 
— 752 dol., Velykų—641 dol., 
šokių vakarų — 2.421 dol., įv 
airių parengimų — 1.500 dol. 
ir t. t.

Išlaidos, bažnyčios ir kle
bonijos remontas 3.768 dol., 
virtuvė ir šeimininkės 2.649, 
46 dol. dažymas — 6.000 dol., 
vikarų alga — 960 dol. ir kt.

Parapijoje įregistruota yra 
1072 šeimos, arba 3962 asme- 
nnys. Parapijiečių tarpe ran 
damos ir šios lietuviškos pavar 
dės: Alekna, C. Dūda, C. Mik 
ša, A. Šlepetis, A. Wikis, B. 
Warelis ir kt.

ŠV. POVILO LIUTERIO 
NIŲ BAŽNYČIOJ

Gore ir Hugson gt. kampe, va 
sario 28 d. 1 vai. lietuvių pa 
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

GRAŽŪS SVEIKINIMAI.
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

Metų proga KLB Hamiltono 
Apylinkės Valdyba gavo daug 
sveikinimų, kurių tarpe VLI 
K, Vykdomosios Tarybos, lat 
vių, estų, lietuvių organizaci
jų ir kt. Tarp kitų lietuvius 
pasveikino Mrs. Edyth Hyder 
radijo pranešėja, komentatorė 
per Hamiltono CHML stotį 
„Humanity Unlimited“ antgal 
ve kalbanti antradieniais 9.30 
vai. vak. Ši lietuvių bičiulė, 
turėdama gerą orientaciją da
bartinėse politinėse problemo
se, dažnai užtaria pavergtuo
sius ir supažindina kanadie
čius su tuo pavojum, kuris 
gresia laisvom tautom iš ko
munizmo pusės. Nauįų Metų 
proga sveikindama rašo:

„Tegu Dievas laimina Jus 
ir Jam težinomais keliais su
teikia jūsų tėvų šaliai laisvę, 
kuri teisėtai priklauso jūsų tau 
tai. Tegul laisvė, dėl kurios 
jūsų tautos narsūs sūnūs ir 
kukterys darbuojasi (kasdie
niu ramiu, bet tokiu efekty
viu būdu) būna atsiekta 1954 
m.“

Mrs. Edyth Hyder ir visie 
ms kitiems sveikinusiems Ben 
druomenės Valdybą nuoširdž
iai dėkojame.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

Mūsų kolonijos lietuvių bū 
relis, gal dėl nepakankamai 
gerų įsikūrimo sąlygų, per 
daug neauga, bet organizaci 
nės veiklos atžvilgiu — auga, 
kaip ant mielių. Labai daug 
nuveikta praeitais metais, kas 
buvo matyti praeitos savaitės 
spaudoj. Šiems metams be 
pirm. Petro Januškos, į apyl. 
valdybą išrinkti nauji žmonės. 
Vos perėmusi pareigas, nau 
joji valdyba tuoj pradėjo dar 
bą visu rimtumu. Pirmas iš 
tų darbų — labai plačiu mas 
tu ir labai vykusiai suruoštos 
vasario 16tos iškilmės, vasa 
rio 14 d.

Minėjimo išvakarėse, die 
nos metu, valdžios CBE ir To 
ronto CJBC radijo stotys ang 
lų kalba davė pranešimą u vi 
są pusvalandį lietuviškų plokš 
telių muziką. Vakare, Toron 
to dūdų orkestras „Trimitas“ 
ir solistas Br. Marijošius Win 
dsore, Kroatų salėj davė kon 
certą.

tos laimėjimu prieš caristinę 
Rusiją, prisimindami sudėtas 
aukas ir būdami dėkingi tiems 
pilkiesiems knygnešiams ir ra 
što žmonėms, kurie dėl jos at 
gavimo kovojo, taipgi pripa
žindami spaudos reikšmę da
bartinėse tremties sąlygose — 
kviečiame visus tautiečius ne
palikti be lietuviško laikraš
čio.

Esant nedideliam skaičiui 
tajkininkų, neįmanoma visus 
hamiltoniečius iš eilės namuo
se aplankyti, todėl laikraščių 
ir žurnalų prenumeratas pri
ima šie spaudos platintojai.
J. Pleinys, kiekvieną sekmadie 

nį po pamaldų spaudos kios 
ke, kitomis dienomis 113 
Cannon St. E. Tel. 2-2698,

K. Baronas, 131 Kensington
St. N., tel. 5-0979,

J. Mikšys, 18 Barton St. W., 
tel. 3-8593,

St. Dalius, 35 Wilson, St., tel. 
8-4834,

K. Prielgauskas, 232 Hugson 
St. N.
Spaudos Vajaus Komitetas.

Sekančią dieną kolonijos ba 
žnyčioj tai intencijai buvo išk 
ilmingos pamaldos. Labai gra 
žiai giedojo kolonijos choras, 
vadovaujamas J. Sinkevičiaus 
ir kun. Rudzinskas pasakė pa 
biotinį pamokslą. Iš bažny 
čios persikelta į čia pat esan 
čią salę. Iškilmingą minėjimą 
atidarė apyl. pirm. Petras Ja 
nuška. Garbės prez. sudarė: 
Alto viccp. adv. Antanas Olis, 
Lietuvių skautų viršininkas 
prof. Kairys, estų ir latvių ats 
tovai ir pirm. Januška. Prezi 
diumo nariai pasakė kalbas. 
Svarbiausią minėjimo dalį su 
darė, adv. Olio paskaita. Jis, 
būdamas kovotojas dėl laisvės 
ir stovėdamas arčiausiai tų re 
įkalu, keliais etapais nupiešė 
Lietuvos okupacijos laikatrpj 
nuo 1940 metų iki dabai. Da 
ugumai ta padėtis jau buvo ži 
noma, bet įdomiausia buvo pa 
skaitos dalis ta, — kokia yra 
padėtis Lietuvos bylos, pasi 
keitus Amerikos valdžiai. Iš 
tos dalies paskaitos, ištrauka 
yra sekanti: Rooseveltas ir Ti 
umanas, o kartu ir Churchil 
lis, rusams Lietuvą okupavus, 
pasitenkino tik pareiškimu ne 
pripažindami Lietuvos okupa 
cijos. Ne tik patys, kad ne 
darė jokių žygių kraštą išlais 
vinti, bet neleido ir patiems lie 
tuviams bet ką tuo reikalu ve 
ikti. Jei kas ką nors pradeda 
vo kur reikalą kelti, apšaukda 
vo fašistu ir tam pan. Visai 
kas kita, pasikeitus Amerikos 
valdžiai. Dar prieš rinkimus, 
Alto delegacija lankiusis pas 
kandidatuojantį į prezidento 
vietą, gen. Eizenhauerį. Šis 
išklausęs pareiškimų ir prašy 
mų pažadėjęs, jei taps piezid 
entu, tuoj kongrese darysiąs 
žygių panaikinti iki tol suda 
rytas sutartis dėl okupuotų 
kraštų ir pradėsiąs žygius dėl 
pavergtų kraštų išlaisvinimo. 
Pareiškimas nelikęs pažadu, 
bet pagal esamą politinę padė 
tį, daromi ir konkretūs žygiai. 
Kaip pavyzdį nurodė, senator. 
Kersteno daromą kvotą, Vals 
tybės sekr. Dulles Berlyno ko

nferencijoje vedamą kietą, tiri 
karną kovą su okupantų dėle 
gacija ir tt. Esą daug tuo rei 
kalu padaryta. Didesnę darbo 
dalį atliko Altas. Darbas neba 
igtas. Daug paramos gauta ir 
iš naujųjų emigrantų. Jis siti 
lęs Alto aparatą praplėsti, pa 
kviečiant naujuosius ateivius".

Nuosekli ir taip svarbi sve 
čio kalba buvo išklausyta visu 
rimtumu. Už tai, o svaioiau 
šia, kad p. Olis net nematęs 
Lietuvos, o sielojasi ir labai 
daug padarė dėl jos laisvės, sk 
ubint Jam į Detroite vykstamą 
minėjimą, susirinkusieji gausi 
omis ovacijomis išlydėjo. Apy 
linkės valdyba ir visa kolonija, 
Ponui Oliui linki pasisekimo 
rinikmuose j Chicagos miesto 
burmistro vietą, ir turint dai 
daugiau galimybės, pagalba 
Amerikos, išstumti okupantą 
iš Lietuvos. Susirinkusieji Tė 
vynės vadavimo reikalams, pa 
aukojo 106 dol.

Toliau sekė meninė dalis. 
Ją išpildė: pučiamų instr, mu 
zikas Prialgauskas, smuiku

prof. Kairys ir pianu Dambro 
wska.

Devynmetė Mildutė Paka 
uskaitė, pasipuošusi tautiniais 
rūbais, labai vykusiai padekia 
mavo eilėraštį, — „Be Tavęs“.

Pabaigai, scenoj pasipuošęs 
tautiniais rūbais, išsirikiavo 
stovyklos choras, ir padaina 
vo: „Laisvės varpą, Miškų g j 
lę, Jūreivių Maršą ir Namo br 
oliukai“.

Vietos dienraštis, „W.n .s 
or Star“ talpino nuotrauką p. 
Olio, pirm Petro Januškos su 
dviem mūsų tautietėm tautin 
įais rūbais ir trumpa šventės 
apžvalga.

Per abi dienas, meninei da 
liai sumaniai ir gyvai vadova 
vo Petras Petruitis.

Dar tebeaidint ausyse gra 
žiu muzikos, dainų ir kalbų ai 
dams, darbšti apylinkės valo 
yba, vėl galvoja greitu laiku 
suburti savo ir apylinkių tau 
liečius į bendrą pobūvį. Šiuo 
kartu koncertą sutiko duoti 
buv. Lietuvos operos solistė 
E. Kardelienė. J. Ražauskas.

I Dėmesio šiam sąrašui!
jįKą gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado- 
f'vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
jknyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: 
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką. Štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausia Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ ......... 2.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................  L00
J. Paukštelis. KAIMYNAI. Romanas..................................... 2.50
J. K. Karys. NEPRIKLAUS. LIET. PINIGAI. 5.00
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA................... 3.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................2,50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO.............................. 1,50
I. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU............................ ; . 1,50
I. Cicėnas. VILNIUS TARP AUDRŲ.............................5,50
Pirandello. PIRMOJI NAKTIS......................................... 1,50
Prof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 2,00 
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI............................ 2,50
Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ.................  2,00
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS.............................  1,00
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA......................................... 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ..........................0,75
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, tom. $ 3,50
K. Binkis. LYRIKA..........................................................2,00
Vincas KRĖVĖ MICKEVIČIUS ...............-................2,00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ 2,00

Adomonis ir Budriunos Real Estate

HAMILTONO LENKŲ SPAUDOS VAJUS.
šv. Stanislovo Kostkos parapi 
ja, kaip ir kiekvienais metais,
taip ir šiemet parapijiečiams 
atspausdino 1953 m. pajamų 
ir išlaidų apyskaitą. Joje įra 
šytos visų parapijiečių pavar
dės, pažymint prie kiekvienos,

Spausdintasis žodis, tas di
dysis lietuvių tautos kovos 
ginklas prieš pavergėjus ir pr 
iespaudą, šiais metais mini sa
vo 50 metų spaudos atgavi
mo sukaktuves. Didžiuoda
miesi šiuo mažos lietuvių tau-

I
A.J. Norkeliūnasl

PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d::
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, v 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- V 
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- |

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA |

VISOSE DRAUDIMO SRITY SE. |

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-Ave. 2-jų šeimų po 5 kmb. 
Naujas. Kaina 15.000. Įmo 
keti 5.000.

j 12 Avė. 3-jų šeimų. 3-jų mt. 
Centr. šild. Tile virtuvėje ir 
bendrai luxus vidaus išbai-

: girnas. Kaina 20.500. Įmo- 
jkėti 10.000.
: 7 Avė. 2-jų šeimų po 5 kmb. 
: Garažas. Centr. šild. Kaina 
17.000. Įmokėti 8.000.
Ville Lasalle:

: 2-jų šeim. po 5 kmb. 9 mt.
NORĖDAMI PARDUOTI

& BUSINESS BROKERS
Kaina 12.500. Įmok. 6.000.

Miesto centre:
Arcade St. prie Pine Avė. 
2-jų šeimų. 5-6 kambb. su 
sklypu. Kaina 9.500. Įmo
kėti 4.000 .

Žemė pardavimui:
Jean Mance St. 1 lotas 25X 
75. 1.000 dol. ir /UX75
3.000 dol.
Cote St. Paul (Hadley St.)
2 lotai 50X85. Kaina 1.500.
Ville Lasalle. 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

Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA
TE ĮSTAIGĄ.

MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

Jums mielai padės AGENTAI:
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. 
t:ttn«tt«nntmt::nttttnm::»t»:»:»n»::t»t»:t:::»»:n:mttttnttnttnnnnr

J. Grabauskas. KELIAS Į PASISEKIMĄ.......................2,00
August Gailit. TOMAS NIPERNADIS. Romanas........... 2,50
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas. ... $ 2 50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ......... a $ 2__
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI $ 0 50
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ......... ‘ i’__
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ............................... $ j
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI ... 3 
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI...........................e j
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .................................................. $ i 50
Š. Ragana, SENAME DVARE, romanas.........  $ 2__
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI . $ 3’—
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .................................... $ 2,—
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas................ $ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............. iį> 1 50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...........................$ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ......................... $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...................................... $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0.30 

““Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ..............$ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas.....................................$ 1,—
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ............... $ 1,—
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........... $ 0,75
J. Gailius, KARTUVĖS.................   $ 1,—
Maupassant, KAROLIAI, novelės .....................................$ 2,50

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

1
 LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS I 
408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321 $

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. &

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

bėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

į DE LUXE DRY CLEANERS i 
į 143—8th AVENUE, LACHINE NE. 5-0303 j 
’ Sav.: P. RUTKAUSKAS. į

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE
BALTIC j

: Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. ; 
medžio dirbiniai. ■ Į

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, t 
j P. Q. Telef.: TR 4048. J

INDIVIDUAL 

PERŠOKAI 
SERVICE

Kostiumas, 
Suknelė ar
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

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 Chenneviile St. Apt. 2 (kampas Bieury ir Dorchester)

MONTREAL g
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Ši šeštadieni visi i S P A O O S BALI O!
-U V

NIEKUR GERIAU, GRAŽIAU, LINKSMIAU IR NAUDINGIAU NEGALĖSITE PRALEISTI UŽGAVĖNIŲ ŠEŠTADIENIO, KAIP TIKTAI TRADICINIAME 
SPAUDOS BALIUJE, KURIS ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 27 DIENĄ, PUIKIOJE, ERDVIOJE KARIUMENĖS SALĖJE:

310 PINE Ave. East —įėjimas iš henry julien 3781

PROGRAMOJE-

1. ŠOKIAI, GROJANT PUIKIAI 
p. Z. LAPINO VEDAMAI PADININ- 
TAI KAPELAI LITUANICA.

2. B U F E T A S SU VISOKIAIS

GĖRIMAIS IR UŽKANDŽIAIS.

PROGRAMOJE-

3. TURTINGA IR LABAI GAUSI oterija VERTINGI FANTAI, KURIŲ TARPE:

a) Dailininkės A. TAMOŠAITIENĖS sukurtas specialiai 
šiam SPAUDOS BALIUI TAUTINIS DRABUŽIS — 
150 dolerių vertės;

b) Mamerto MAČIUKO siuvyklos KOSTIUMAS, kuris lai 
mėtojui arba laimėtojai bus pasiūtas PAGAL UŽSAKY 
MĄ iš pasirinktos medžiagos, 80 dolerių vertės.

c) BALTICos — Kiaušo ir Šiaučiulio medžio dirbtuvės — 
SVEČIŲ KAMBARIUI TAUTINIO STILIAUS STA 
LIUKAS, 30 dolerių vertės.

d) ADAMONIO — BUDRIŪNO tarpininkavimo fiimos Real Estate 500 DOLERIŲ VERTĖS namų pirkimo fant.;

Ir daugybė kitų gražių, vertingų ir naudingų fantų.

VYKTI į salę, kuri yra pačiame miesto centre, geriausia: iš 
vakarų Westmonto iš rytų — Sherbrooko autobusais, iš 
pietų ir šiaurės St. Denis tramvajum ir išlipti Pine Avė 
ir St. Denis kampe.

APSIRENGIMAS — laisvas, kas kuo turi ir kuo nori.
ĮŽANGA — ĮĖJIMAS: 1,50 (pusantro) dolerio, bet už tuos 

pačius pinigus kiekvienas atėjęs gaus nemokamai lėkštę 
skanių užkandžių.

PRADŽIA baliaus 7 valandą vakaro,
PABAIGA — 2 valandą ryto.
VISI TATUIEČIA1 maloniai prašomi atsilankyti.

KLCT ir N L.

SPAUDOS BALIUS 
MONTREALY

jau susidariusia tradicija yra 
didžiausis sezono balius, nes 
visi tautiečiai, kas tiktai gali, 
visi ši balių aplanko labai aiš 
kiu tikslu — paremti savąją 
lietuviškąją spaudą, savo laik 
raštj.

Žinome gerai, kad ir šiemet 
Spaudos Balius susilauks spa 
ūdos rėmėjų gražaus subuvi 
mo. Yra pasižadėjusių atvyk 
ti ir iš kitu Kanados ir net 
Amerikos vietų. Bus svečių iš 
Toronto, St. Jeano, Berfordo, 
Bostono, New Ydrko ir plačių 
jų Montrealio apylinkių.

Loteriją vykdys, kain ir per 
nai, baliaus dalyvių išrinkta 
komisija, o tvarko jau patyrę 
mūsų bendradarbiai, pp. Dau

MO^TTOEAL
ė *

o
nkavo J. Simonavičius, sekre 
toriavo P. Lelis. L.
REIKALINGAS Real Estate 
pardavėjas — agentas. Paty 
rimas šioje srityje nebūtinas.

IŠNUOMOJAMAS penkių ka 
mbarių butas su baldais. Kai 
na 25 dol. mėnesiui. Kreiptis 
tek: FA 9519.
IŠNUOMOJAMAS didelis sa 
ulėtas kambarys. Galima ir 
šeimai. 4861 Barclay Avė. 
Apt. 8. Teirautis vakarais 6 

—9. Tel. RE 3-3206.
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
už 4-rių metų mergaitės pri 
žiūrėjimą. 6580 — 20 Avė, Ro 

semount. Apt. 1. 
Tel. RA 2-7248.

KT XX " W XX" X

\ Dr. J. Š E G A M O G A S $ 
$ X
3 CHIRURGINĖ ir BEND- g

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

šeštadieniais 11—1
A arba pagal susitarimą. g 
3 n a m ų 1038 Osborne Av. X 
$ VERDUN. Tel.PO 6-9964 | 
X XX W------- XX--  ■■ X

DANTŲ GYDYTOJAS Į

Dr. J. MALIŠKA į 
z priima: 9 a- m. — 10 p. m. t 

5303 Verdun A., Verdun, | 
Telef.: TR 4547.

gelavičiai ir p. Katilius.
Kaikas, girdėti, šneka, esą 

Tautinis drabužis esąs likęs 
nuo pernai metų. Tai netiesa. 
Dail. Tamošaitienė šiam bąli 
ui yra sukūrusi specialiai žem 
ai'tišką drabužį, kuris yra nep 
aprastai gražus ir savaiming 
as. Pernai gi tautinį drabužį 
išlošė p. Slėnienė (jos atvaiz 
das 3 puslapy).

Visi tautiečiai maloniai pra 
šomi atsilankyti. Plačiau žiū 
rėkite skelbime.

SPAUDOS BALIAUS 
loterijai fantai dar plaukia. 
Per praėjusią savaitę aukojo: 
p. Avižonienė 5 dol., pp. Pauk 
štaičiai rank ųdarbo tautinę 
juostą, moteriai šaliką ir dė 
žę cigarečių, p. Voroninkaitie 
nė pagalvėlį, p. Voroninkaitis 
vyno bonką, p. Pranevičius 2 
dol., pp. Matulių šeima 50 ei 
garečių ir 2 gėlių vazas, p. Ile 
vičienė 70 cigarečių, p. Puniš 
kienė tautinio audinio pagalv 
ėlį ir takelį, Baltika (p. Kiau 
šas ir p. Šiaučiulis) salionui 
staliuką su inkrustuotu Lietu 
vos valstybės ženklu — Vyčiui 
p. Gatautis bonką vyno, p. De 
ltuvaitė aliejinį paveikslą, V. 
Ivanauskienė kostiumui med 
žiagą, B. Kisielius rankų dar 
bo vaisiams lėkštę, 2 dubenė 
liūs ir metalinę klevo lapo pe 
leninę, p. Judzentavičiūtė — 
peleninę, J. Bilevičius tuziną 
alaus, pp. Jokšių šeima stalo 
lempą, p. Liesūnaitienė dėžę 
saldainių, p. Andruškevičienė 
portsigarą, Yz. H. Žemelio kn 
ypą.

Paskutiniu metu dar gauti 
šie fantai: iš Hamiltono nenu 
ilstamas „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ rėmėjas V. Bagdonas, 
nors pats ir serga, bet prisiun 
tė rankų darbo odinį moteriai 
rankinuką — piniginę, brangų 
irgražų; p. N. Matulaitienė — 
gražų arbatinį katilėlį, Victo 
ria valykla (2832 Allard, Vii 
le Emard) dvi bonkas Imperia 
1 degtinės, p. B. Dikinienė gr 
ažią lėlę, p. Grybaitienė — į 
balių atveš tortą. Dar yra pa

IŠVYKSTA Į SPAUDOS 
IŠKILMĘ.

Čikagoje, Lietuvių Auditori 
joje, vasario 28 d. bus įteiktos 
LRD premijos, skirtos L. Au 
ditorijos, B. Brazdžioniui už 
„Didžiąją kryžkelę“ ir L. Žit 
kevičiui už „Saulutė debesėli 
uose“. Meninę tų iškilmių da 
lį atliks Mntrealio menininkai 
— op. sol. E. Kardelienė ir 
pianistas K. Smilgevičius, ku 
rie lėktuvu išskrenda į Čikagą.

GRAŽIOS VESTUVĖS.
Vasario 20 d. buvo labai gr 

ažiai praėjusios Kosto Leipa 
us ir Lėnos Šulmistraitės sut 
uoktuvės, į kurias iš Čikagos 
buvo atvykę jaunojo motina, 
sesuo ir brolis. Kun. dr. M. 
Kavolis jaunuosius sutuokė is 
pudingu būdu. Sutuoktuvių 
metu giedojo op. sol. E. Kar 
delienė, Sutuoktuvėse dalyva 
vo didelis žmonių būrys. My 
kolas Šulmistras dukrą atvedė 
prie altoriaus, palydimi 7 po 
rų pajaunių ir pamergių. Po 
rose buvo: J. Leipus su H. Šu 
Imistraite, J. Šulmistras su I. 
Leipute, J. Kurelevičius su 
M. Stankaityte, S. Baltauskas 
su B. Sližaityte, H. Katasano 
vas su J. Rimkevičiūte, A. Pi 
lypaitis su E. Renkaityte ir 
A. Viskantas su F. Pinkevičiū 
te. Po to pp. Šulmis'trai gaus 
iam dalyvių būriui Verduno 
salėje suruošė puikias vaišes, 
kurių šokiams grojo pp. Lapi 
nų Lituanica. Vaišės buvo 
paruoštos labai gražiai, skoni 
ngai ir turtingai. P. Parojui 
vedant subuvimą, jauniesiems 
buvo pareikšta gražių sveiki 
nimų ir linkėjimų, taip gi įtei 
kta gražių dovanų. Pošliūbi 
nis pokylis buvo labai gražus 
ir nuotaikingas. Jaunavedžia 
ms vaišių dalyviai giedojo ii 
giausių metų, prie ko ir mes 
prisidedame, pabrėždami, kad 
abu jaunieji yra malonūs NL 
bendradarbiai, atsidėjusieji ta 
Ikininkai, kuriems priklauso 
mūsų nuoširdi padėka ir pagar 
ba.

PRASIDĖS NAUJOSIOS BA 
ŽNYČIOS STATYBA.

Į Torontą atvykusieji lietu 
viai pranciškonai pradėjo pla 
čia bažnyčios statymo akciją. 
Lėšoms sutelkti leidžiamas lo 
terijon automobilis Pontiac, 
1954 m. Ragindamas platinti 
loterijos bilietus klebonas sa 
vo atsišaukime sako: „Statybą 
pradėsime šį pavasarį vienu pa 
statu, kuris apims dvi sales su 
800 sėdimų vietų kiekvienoje. 
Vienoje jų įrengsime laikinę 
bažnyčią, o kita tarnaus orga 
nizacijų veiklai ir parengima 
ms. Statyba kainuos 200.000 
dol.” Pastebėta, kad oficialiai 
niekur neminima, jog čia sta 
tomą lietuvių parapijos bažn 

yčia. Bs.
M. L. BIČIULIŲ DR-JOS ME 

TINIS SUSIRINKIMAS
įvyko Liet. Namuose. L. Ta 
mašauskas padarė metinės ve 
iklos pranešimą, iš kurio ma 
tyti, kad skyr. veiklos balan 
sas buvo gana aktyvus. Pa 
daryti Klaipėdos kr. atvadavi 
mo ir Vydūno mirties minėji 
mai, surengtos paskaitos (Ly 
manto, Liūdžiaus, dr. Anyso 
ir Rinkūno), surinkta ir pa 
siųsta Vokietijon daug rūbų, 
kurių tik pasiuntimui išleista 
240 dol., surengtas pobūvis — 
šokiai davė 293 dol. gryno pel 
no. Materialiai paremtas M. 
L. T. Pirm. E. Simonaitis, ku 
riam vokiečiai nutraukė pensi 
jos mokėjimą. Jam kas mėn. 
siųsta po 50 dol. „Keleivio"

Tamošauskas pranešė, kad Ka 
nadoje lankysis M. L. Tarybos 
Pirm. E. Simonaitis ir jo kelio 
nės išlaidos teks M. L. B. D. 
skyriams padengti ir Valdyba 
tam jau įsiparejgojo. Susirin 
kimas įgaliojo valdybą ruošti 
p. Simonaičio sutikimą kartu 
su KLB Toronto apyi.

Taip pat susirinkimas patv 
irtino paskyrimą 10 proc. nuo 
parengimo pelno KLB Švieti 
mo reikalams, kaip Toronto or 
ganizacijų seimely buvo įsipa 
reigota.

tx~:..— xx---------- xx~ ■ ' x
v 3$ Dr. K. ŽYMANTIENĖ. | 
$ GYDYTOJA-CHIRURGĖ & 
$ Kampas Bloor ir Brock Av. g 
<|(}ėjimas iš 613 Brock Av.) v 
X Priima ligonius, gimdyves g 
X ir moterų ligomis sergan- g 
gčias kasdien nuo 1—4 ir g 
g nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. X 
$ nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- g 
g ku pagal susitarimą. S 
g Telefonas OL 6851
x xx xx xx---------- M

Mokame augštą nuošimtį, turi 
turėti savo automobilį. Skam 
binti LO 2710. 1489 Dundas 

St. W., Toronto, Ont.
MICHAEL KOPRIV1CA 

REAL ESTATE.

ū Raštinė: OLiver 4451 v*

| Dr. P. MOKKIS | 
| DANTŲ GYDYTOJAS | 

g Vakarais ir šeštadieniais g 
pagal susitarimą. g

L 1082 Bloor W. Toronto 4. g 
V į rytus nuo Dufferin St. g

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

(
Margis Vaistine |

JONAS V. M ARGI S — VAISTININKAS ■■ 
19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W) Toronto. 
Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para- ;; 
šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa E 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, ;i 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų 

vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt. J j 
Telefonas MU 9543. Valaridos 9 a. m — 9 p. m.

.ummmxxxxxuxxxxxxxxxtxxxxxxxttxxxxxxxxxxxumxmxxxxxxnxxxtxxxxxxxxxtxxxtxnxxxxxxxxxx;

| NOSIES, GERKLĖS IR
| AUSŲ SPECIALISTAS

IR CHIRURGAS

Į Dr. R. CHARLAND 
956 Sherbrooke E.

j: Telel.: FR 7684, EX 8822.

įiDr.E.Andrukaitisg
956 Sherbrooke E. į 

j Tel. CH. 7238

parėmimui pasiųsta 100 dol. 
Surinkta 47 naujos Keleiviui 
prenumeratos ir užsakyta 25 

Keleivio“ nr. platinimui.
Išlaikomas vasario 1 6d. gi 

mnazijoj vienas mokinys. (Vi 
so Toronte yra 6 būreliai). Sk 
yriuje narių buvo 84 (dėl na 
rio mok. nemokėjimo 14 narių

Jonas J. Juškaitis |X Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, gg baigęs išklausyti visą teisių kursą g
Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.

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

žadėta fantų, kaip staigmena, 
kuri paaiškės tiktai pačiame 
baliuje.

Pataisoma, kad praeitą sykį 
turėjo būti paskelbta pp. Gri 
cių dovana, ne pp. Girčių. 
Visiems nuoširdus ačiū. NL.

DR. J. ŠEGAMOGAS 
sėkmingai operavo p. Sušins 
ką Verduno General Hospital

LKMD MONTREALIO 
SKYRIUS

kovo mėn. 7 d. rengia literatu 
rinį moters teismą. „TŽ” bu 
vo paseklbta, kad teismas įvy 
ks kovo 6 d., — tai buvo klai 
da. Vieta ir valanda bus pa 
skelbta vėliau.
„NERINGOS” SKAUTĖMS.

ir Apol. Ambrazienę Queen 
Erizabeth. Abu operuotieji 
įau sveiksta.
GEGUŽĖS 1 d. Šalpos Komi 
tetas ruošia ramunių vakarą ir 
prašo tą dieną rezervuoti šal 
pos reikalui. Plačiau — vėliau.

Vasario 28 d., 3,30 po pie 
tų A. V. parapijos salėje įvy 
ksta „Neringos” tunto sueiga. 
Vasario 22jai tarptautinei sk 
aučių dienai ir Šv. Kazimierui 
paminėti. Tėvai ir bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

išbraukta, liko 70).
Iš revizijos komisijos prane 

Šimo, kurį perskaitė p. Šernie 
nė, matyti, kad skyrius turėjo 
pajamų viso 1.258,86 dol. ku 
riuos sudarė: praeitų metų Ii 
kutis 269,47, aukos 547,88, iš 
pramogų 300,22, nario mok. 
65.75 dol. iš „Keleivio“ pren. 
75,55 dol. Išlaidu turėta viso 
1027,18 dol., kasoj liko 231,68 
dol. Apyskaitą susirink, pat 
virtino ir padėkojo valdybai 
už atliktą darbą. Pirmininkau 
jantis priminė, kad metų bėg 
yje mirė veiklus skyr. narys J. 
Jurkšaitis. Susirinkimas jo at 
min^j pagerbė susikaupimu. 
Naujon valdybon išrinkti: A. 
Kuolas, L. Tamošauskas, Pr. 
Berneckas, E. Jankutė ir E. Li 
audinskienė. Revizijos komisi 
ia palikta ta pati (Šernienė, 
Banelis, Traškevičius). Pirm.

:::::::::x:::::::x:::::::::::::::::::::::::x::::::::::::::::::::::txtx:Kttx::uxt::::tt:::;:xxx;

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
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.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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