
LIETUVA
Už Lietuvos i$k>isvinimq! ,Už ištikimybę Kanadai* 
For liberation of Lithuania! a For loyalty to Canada!

I

Leidžia Kanada* Lietuvių Centro . Tarybą
Published by the Lithuanian į League s of Canada

Authorized as 
second class mail, Post Office Department,Ottawa 

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

Nr. 9 (358) KAINA 15 ct.

INDEPENDENT LITHUANIA

MONTREAL, 1954 m. KOVO-MARCH 3 d. PRICE 15 ct. XIV MELAI

naujienos
DŽIŲJŲ KONFERENCIJOS? 
karinę pagalbą. Kadangi tas 
nepatinka Indijos premjerui 
Nheru, kuris Azijoje nori iško 
voti sau vadovaujamąją rolę, 
tai Eisenhoweris, lygiagrečiai 
su parama Pakistanui, pasiū 
lė paramą ir Indijai, kad ši 
būtų nuginkluota prieš Ameri 
ką.

Greta to,

VISA AMERIKA BANDO 
MA SUJUDINTI PRIEŠ 
AGRESIJOS PAVOJUS.

Tam tikslui organizuojamos 
konferencijos. Bet čia dar di 
deli nenusimanymai apie grės 
iancius pavojus. Čia yra daug 
linkusių į valdovus, kurie in 
teresuoti asmenine garbe ir 
laime. Jie, būdami už vande 
nynų, pavojų nemato.
VIENA DIENA DU DIDELI 

PERVERSMAI.
Egipte ir Syrijoje tą pačią 

dieną, kaip pagal susitarimą, 
padaryti perversmai: nauji per 
versmininkai nuvertė senus 
perversmininkus, kurių Syri 
jos diktatorius Abid Shishekly 
pabėgo į Libaną, o Egipto per 
versmininkas, tapęs jau Egip 
to prezidentu, generolas Na 
guib nespėjo ir pabėgti — pa 
sodintas į daboklę.

Naguib bandęs tapti dikta 
torium, todėl ir esąs internuo 
tas. O Syrijoje kovos dar ne 
aiškios.

Reikia paminėti, kad
ŠIEMET VASARIO 16 

YPATINGAI PAMINĖTA.
Amerikos kongrese kalbos 

buvo labai aiškios. Daugely 
vietų vasario 16 paskelbta Lie 
tuvos diena.

Paskutinėm žiniom ,

KERSTENO KOMISIJOS 
DARBAI PRAPLEČIAMI.

Kongreso komisija jau pritarė 
tam praplėtimui. Bus tiriama 
Rusijos agresija ir kituose kra 
štuose, bet Pabaltijo okupaci 
jos ir genocido klausimas bus 
pirmoje eilėje pagilintas ir pa 
tikslintas, ir už Amerikos ri 
bų. Todėl mums tenka tai ypa 
tingu atsidėjimu įvertinti ir 
tam pasiruošti.
PORTORIKIEČIAI ŠAUDO 

AMERIKIEČIUS.
JAV kongresui nubalsavus 

Portoriko saloms neduoti nep 
riklausomybės, išeinančius iš 
kongreso kongresmonus iš au 
tomatų apšaudė portorikiečiai 
ir 5 asmenis sužeidė. Vienas 
užpuolikų jbuvo pąsikėsinimo 
prieš Trumaną dalyvis.

STUDENTŲ ŽINIAI.
Visi Kanados Universitetu 

ose studijuoją lietuviai studen 
tai kviečiami prisidėti prie Ka 
nados Liet. Studentų Sąjungos 
sėkmingo veikimo užsiregis 
truojant žemiau paduotu adre 
su. Užsiregistravę nariai pra 
šomi prisiųsti studentų nomin 
acijas Centro Valdybos rinki 
mams (3 studentai gali nomi 
nuoti kandidatą, pristatant jo 
raštišką sutikimą). Nominaci 
jų paskutinė diena: kovo 21 
d. Registracijas prisiųsti: 
Reg. Mickevičiūtė, 37 Vine 
St., Toronto, Ont.

Rinkiminė Komisija.

Politines
KAS BUS PO KETURIŲ DI

Nemanoma, kad didžiųjų va 
Istybių politikai būtjj turėję 
kokių nors iliuzijų, jog Berly 
no konferencija ką nors duos, 
kas galėtų būti vertinama, 
kaip koks didelis ir naujas ina 
šas į pasaulio konsolidacijos 
ir taikos padairas. ĮJimti politi 
kai numatė, kad nieko gera ne 
galima bus atsiekti. Bet. . . yra 
žmonių, kurie nenori suprasti 
realybės ir tos paprastos tie 
sos, kad

MASKVA NEPASIKEIS, 
LIGI NEBUS PAKEISTA.

Na, bent dabar jau liko įti 
kinti visi, ir patys skeptiškiau 
šieji Tamošiai, kad su sovieti 
ne Maskva susitarti geruoju 
nėra jokių galimybių. Todėl 
po Berlyno konferencijos Vo 
kietijos socialdemokrat&i turi 
nusileisti Adenaueriui, nes iš 
ių išmuštas paskutinis argum 
entas.

Išvadų po konferencijos yra 
padaryta daug daugiau, negu 
kas nors apie jas galėjo galvo 
ti. Vakarinės Vokietijos parla 
mentas priėmė Europos apsi 
gynimo bendruomenės nuosta 
tus ir tuo būdu įsijungia i Eu 
ropos apsigynimo sistemą, ku 
riam tikslui pakeičia savo kons 
tituciją. Faktinai tai reiškia, 
kad į

VOKIETIJA OFICIALIAI 
ATKURIA KARIUOMENĘ.

Bet kad Vokietija neatkurtų 
savo visos jėgos, kuri buvo ag 
resyvi ir iššaukė antrąjj Pašau 
linį karą, Vokietija įjungiama 
į Europos apsigynimo bendru 
otnenę, kurios žinioje bus ka 
riuomenės štabas, valdąs visą 
karinį ąparata.

Kadangi Berlyno konferen 
cija atidengė visus Rusijos im 
perializmo planus, tai ir Ang 
lija, nors ir labai dideliu neno 
ru, bet taipgi daro viešas išva 
das.

ANGLIJA JAU ŽADA PRAN 
CŪiZIJAI KARINĘ 

PARAMĄ,
jeigu jai kada vėl kiltų pavo 
jai. Tokiu būdu norima sus 
tiprinti Prancūzijos pasitikėji 
mas Europos apsigynimo ben 
druomene, kurios ji bijojo del 
įsijungimo Vokietijos. Po Ber 
lyno konferencijos, kurioje vi 
su atvirumu paaiškėjo sovieti 
nės agresijos, visas pasaulis 
susvyravo ir dar nepasirenka 
visai tiksliai, kuriuo keliu, eiti 
ir kas konkrečiai veikti. Atro 
do, kad kol kas vadovaujama 
si nujautimu, jog

GERA LAUKTI NĖRA JO 
KIO PAGRINDO.

Todėl susirūpinama, visų 
pirma, peržiūrėti ginklus. Šis 
procesas pastebimas ir Ameri 
koje ir Anglijoje, kurios da 
bar ypač susirūpino tobulinti 
ginklus, ypač — pritaikyti ko 
nkrečiam apsigynimo reikalui 
atominius ginklus. Todėl Ang 
lija bando vairuojamas atomi 
nes raketas, o Amerika — ato 
minę artileriją, atominius po 
vandeniuis laivus ir kita.

Vis dėlto žmonija po Berly 
no konferencijos dar neturi aiš 
kių kelių, kuriais tiesiai ir tvir 
tai pasiryžtų eiti. Kol kas del 
siama ir dar laukiama, o Chur 
chillis vakariečiams siūlo pra 
dėti su Rusija... prekybą.

Už tai po Berlyno konferen 
cijos
SPARČIAI GYVĖJA VIDU 

RIN1AI RYTAI.
Pakistanas sudarė draugiu 

gurno ir apsigynimo sutartį su 
Turkija ir priėmė Amerikos

R. Vokietija sumokėjo 
60 miliardų vestmarkių 

reparacijų
N L bendradarbio iš Berlyno.

Sacialdemokratų partija pa 
tiekė spaudai brošiūrą — „So 
vietų zona skaičių . veidrody 
je“, kurioj kruopščiai surink 
tomis žiniomis visuomenė su 
pažindinama su rusų zonos so 
cialine ir ekonomine raida.

Didžiausia kaltė už šiandie 
ninį zonos skurdą brošiūroj lai 
koma be atodairos pravestas 
pramonės demontavimas, rėk 
vizavimai vykstančios garny 
bos ir įvedimas rusų prievar 
tos sistemos, kuri iššaukusi su 
irutę. Pradžioj rusai reikalavę 
iš vokiečių 10 miliardų dole 
rių karo nuosolių, bet faktinai 

tiki 1945 m. zona sumokėjusi 
per 15 miliardų dolerių arba 
61,1 miliardą vestmarkių, Vi 
sa neminėjus, vien už 5 miliar 
dus vestmarkių demontuota 
fabrikų, už 24,1 miliard. paim 
ta iš vykstančios gamybos ir 
16 miliard. sumokėta okupaci 
nių pajėgų išlaikymui.

Skurdo augimas ryškiai at 
spindi gyventojų skaičiuose. 
1950 m. rusų zonoj gyventa
17.6 milionų gyventojų, gi 19 
53 m. vos 17 mil. Gyventojų 
skaičiaus nykimo priežastim 
yra pakilęs mirtingumas ir bė 
girnas į vakarus. Tuo pačiu 
laiku V. Vokietijoj gyventojų 
skaičius padidėjo 1,3 milion 
ais, viso V. Vokietijoj priskai 
tomą 48,9 mil. gyventojų.

1950 m. rusų zonos šimtui 
vyrų atiteko 124,2 moterys, 
1953 m. — 127,3. Tuo pačiu 
metu V. Vokietijoj Šimtui vy 
rų nuo 113,4 moterų sumažėjo 
iki 112,8.

1952 metais gauta 6 mil. to 
javų, gi 1939 m. tame pačiame 
plote kone 7 mil. to. Bulvių 
derlius sumažėjęs 3 mil. ton. 
Galvijų skaičius tas pat, jie 
konfiskuojami rusų kariuome 
nės maistui. Iš to seka mėsos 
stoka gyventojams.

Pereitais metais vienam ru 
su zonos gyventojui atiteko 25 
kg mėsos, 50 1. pieno, 3 kg sū 
rio ir 5 kg žuvies. Tai pusė, 
kas prieš karą atitekdavo.

V. Vokietijoj gyventojų 
maisto suvartojimas pasiekęs 
prieškarinį lygį.

Demontažais rusų zonos ge 
ležies pramonė nusavinta iki 
20 proc. prieškarinio pajėgu 
mo, mašinų ir vėžinės (auto 
mobiliai, traktoriai, vagonai ir 
pan.) pramonė tegamina 40 
proc. prieškarinių gaminių, 
maisto ir skanėstų gamyba su 
mažėjusi 25 proc. Bet reikia 
atsiminti, kad iš pastarųjų di 
dėlė dalis konfiskuojama repą 
racijoms ir armijos išlaikymui.

Rusų zonos keturių narių 
šeima „vidutiniškai“ pragyve 
nimui mėnesiui reikalinga 535 
markių, bet tokias pajamas re 
tas pasiekia. Už skrybėlę rusų 
zonoj darbininkas turi dirbti 
18,3 vai., Vakarų Vokietijoj
9.6 vai., už 10 cigarečių — 0, 
97 vai. V. Vok. — 0,44 vai., 
už plieno lukštais rankinį laik 
rodį — 134 vai., V. Vokiet. —
18.6 vai., už dviratį — 183 
vai., V. Vok. — 88 valandas, 
už porą batelių — 61 vai.., V. 
Vok. — 18,6 vai.

Rusų zonos vienam gyven 
tojui metams atitenka 674 mar 
kės mokesčių, V. Vokietijoj— 
367 markės.

Žinoma, kompartiniaį gyve 
na be vargo. Tūzų aprūpinim 
ui partija laiko atskirus dva 
rus, kuriu neliečia jokios py 
liavos. Vien tik praėjusiais 
metais partijos CK ir apygar 
dų partiniams varnams iš minė 

16 VASARIO GIMNAZIJOS 
rūmams pirkti įmokėjo įnašus:
1. P. Januševičius .... 10 dol.
2. O Tamošauskas .... 10 dol.
3. P. Lelis ...................... 10 dol.
4. Aug. Kuolas ............... 10 dol.
5. A. Virbunas .............10 dol.
6. Dr. J. Yčas................ 10 dol.

tij dvarų pristatyta 6000 cnt. 
mėsos, 3000 cnt. sviesto ir be 
galės pieno ir jo produktui bei 
daržovių. Šiuose dvaruose dir 
bantieji kumečiai atlyginami 
atliekamais trupiniais. Žino 
ma dvaruose gyvenančių polit 
rūkų ir „kultūrleiterių“ virtu 
vėj visai pakenčiamas kvapas 
nosį kutena, nes pirmas gauna 
8.000 markių mėnesiui, antras 
5.—6.000 markių. Bet 17 mi 
lionų žmonių pasiekti „kultūr 
leiterio“ laipsnį neįmanoma.

V. Orija.
B Buenos Aires provincijos 
305.000 kilometrų plote dabar 
plėvesuoja 700 Argentinos vė 
liavų. Jas iškėlė 700 žemdir 
bių šeimynų, kurioms provinci 
jos gubernatorius Aloė, Res 
publikos prezidento vardu, įte 
ikė jiems dovanotų ūkių nuo 
savybės dokumentus. Tuo tar 
pu tiems 700 žemdirbių išdaly 
ta 150.000 hektarų valstybin 
ės žemės.
■ Netrukus „A, L. Balsas“ iš 
leis tūkstantinį numerį.

TORONTO
SUDARYTAS KOMITETAS 

ED. SIMONAIČIUI
SUTIKTI.

Iš Maž. Liet. BiČ. D-jos L* 
Tamašauskas, E. Jankutė ii 
Pr. Berneckas, iš Apyl. V-bos 
J. Simonavičius, I. Matusevi 
čiūtė ir inž. Šalkauskas.

Simorjaitis bus Toronto ba 
landžio 4 d. Komitetas nutarė 
sutikimą daryti College teatre 
3 vai. Ten bus svečio praneši 
mas ir meninė dalis, o vėliau 
apie 6 vai. Liet. Namuose ar 
batėlė, dalyvaujant orgamzaci 
jų pirmininkams ir visuomen 
ės atstovams. L.
ŠALPOS FONDO POSĖDY 
vasario 28 d. nutarta ateinantį 
sekmadienį 12 vai. sušaukti 
bendrą posėdį su Apyl. Šal 
pos komitetu.

Kovo 21 — 28 dd. pravesti 
Velykų vajų sušelpti skaitlin 
gas šeimas ir ligonius Vokie 
tijoj.

Pranešti Balfui, kad Šalpos 
Fondas mano, jog mokyklų 
šelpimas turi būti vykdomas 
pagal iš anksto sudarytas ir 
priimtas sąmatas, o ne pripuo 
lamas.

Konstancijos Lapenienės pr 
ašymą dėl pašalpos persiųsti 
Balfo įgal. p. Rugieniui Vokie 
tijon, kadangi Centr. Šalpos 
Fondo nusjstatymas yra indi 
vidualių šalpos prašymų nesv 
ar styti. L.

NAUJOJI T. L. NAMŲ
valdyba pasiskirstė pareigo 
mis: J. Strazdas — pirm., A. 
Kiršonis — I vicep. ir atskait. 
ved., St. Banelis — II vicep., 
ižd. ir ūkio ved., P. Budreika 
— sekr., O. Indrelienė — pa 
rengimų ved., K. Kalendra šė 
rų tvarkytojas, A. Kuolas kul 
tūros ir inform, reik.

Valdyba pirmam savo posė 
dy nutarė: pertvarkyti patai 
pų paskirstymą: raštinę per 
kelti į priestato apačią, buv. 
raštinėj bus skaitykla - biblio 
teka, buv. skaityklos patalpa 
sujungti su sale, tuo būdu pa 
didinant II augšto salę.

Įsigyti žemės ūkį kartu su 
Kr. valdyba, panaudojant tu 
rimą L. N. čarterį. Apdrausti 
Liet. Namus 30.000 dol. sumo 
je. L.

LIETUVOS NEPR1KLAUS 
VASARIO 16

Vasario 16-ta šiais metais 
atšvęsta labai iškilmingai. Au 
gščiausią iškilmių tašką suda 
rė nuosavų lietuvių Vasario 
16tos gimnazijos rūmų atida 
rymas Huttenfelde

Vasario 16-tos minėjimas 
buvo pradėtas Pfullingene pir 
mininko prel. M. Krupavičia 
us pamaldomis, kuriose daly 
vavo vietoje ir apylinkėje gy 
veną VLIKo nariai, V. T. pir 
mininkas, visi bendradarbiai. 
Pamaldos baigtos šventei pri 
taikinta malda ir Lietuvos hi 
mnu.

Iš Reutlingeno į Vasario 16 
tos gimnazijos rūmų atidary 
mą Huttenfelde nuvyko V. T. 
pirm. K. Žalkauskas ir beveik 
visi bendradarbiai. Iškilmės 
pradėtos 10 vai. vyskupo V. 
Padolskio pontifikalinėmis mi 
šiomis vietinėje katalikų baž 
nytėlėje. 16.30 vai. įvyko iš 
kilmingas vėliavos nuleidimas 
gimnazijos kieme. Lietuvių ir 
vokiečių vėliavoms iš lėto slen 
kant stiebais žemyn, skautai 
jas gerbė skautišku saliutu, 
rriokiniai, mokytojai ir svečiai 
giedojo Marija, Marija, Lie 
tuvos ir vokiečių himnus. 17 
vai. evangelikai lietuviai mel 
dėsi vietinėje evangelikų baž 
nytėlėje. Pamaldas laikė kun. 
Šimukėnas. 17.45 vai. gimnazi 
jos rūmus pašventino vysk. 
Padolskis, asistuojant visam 
būriui lietuvių kunigų. Šventi 
nimo metu gimnazijos choras 
giedojo Marija, Marija.

Vasario 16-tos iškilmes nau 
juose gimnazijos rūmuose, lie 
tuviškai ir vokiškai kalbėjo P 
L,B Vokietijos Kr. Vbos pirm. 
Pr. Zunde.

VLIKo V. T-bos pirm. K. 
Žalkauskas lietuviškai ir vok 
iškai pasakytose kalbose nuro 
dė į lietuvių tautos pastangas 
amžių bėgyje išlikti nepriklau 
somais. Dabartinėse mūsų tau 
tinio ir valstybinio gyvenimo 
sutemose visų akys nukreiptos 
į lietuvišką jaunimą. Pedago 
gų uždavinys yra paruošti be 
simokantį jaunimą didiems at 
eities uždaviniams, o mokslei 
vių — pateisinti gimnazijos rė 
mėjų ir visu lietuvių į juos su 
dėtas viltis. Baigdamas kalbė 
tojas pasveikino visus dalyvi 
us VLIKo ir Vykd. Tarybos 
vardu ir palinkėjo, kad čionai 
būtii ugdoma meilė Lietuvai, 
visų lietuvių vienybė ir nepa 
laužiamas pasiryžimas atgauti 
laisvę. Vakarų Vokietijos tre 
mtinių ministerijos (Bundes 
vertriebeneministerium) var 
du sveikinąs vyr. patarėjas Gr 
abel pasidžiaugė lietuvių dirba 
mu jaunimo auklėjimo darbu 
ir pažadėjo savo vyriausybės 
paramą. Latvijos, Latvių Iš 
laisvinimo Komiteto , Vokieti 
jos Latvių Centrinio Komite 
to ir Latvijos kompatriotų lai 
svajame pasaulyje vardu svei 
kinęs ministeris Liepinš nuro 
dė, kad Suomija, Pabaltijo ta 
utos, Lenkija ir Rumunija ii 
gai saugojo Vakarų Europą 
nuo euraziatiškų ordų, bet ši 
auka iki šiol nebuvo tinkamai 
įvertinta. Ateities Europai 
šios valstybės taip pat bus rei 
kalingos pusiausvyrai tarp Ry 
tų ir Vakarų išlaikyti. Šiandie 
ną mes vedame žūtbūtinę ko 
vą ir ją tęsime iki laimėjimo. 
Savo kalbą min. Liepinš baigė 
lietuviškai.

Vyskupas V. Padolskis, pa 
sveikinęs Metropolito Ark. J. 
Skvirecko, Italijos I. Bnės ir 
savo vardu linkėjo gimnazijai 
geros sėkmės ir gausios Dievo 
palaimos. Lutherischer Welt
bund vardu sveikinęs kunigas

SOMYBĖS MINĖJIMAS 
GIMNAZIJOJ.

Reuter iš Stuttgarto pasidžiau 
gė iki šiol tvirtais su lietuvių 
gimnazija ryšiais ir jų sustipti 
nimui čia pat įteikė, kaip jis is 
sireiškė, Sgos simbolinę auką 
DM 1000. Vietinės katalikų 
parapijos klebonas pasisakė pa 
žinęs Lietuvos sostinę ypatin 
gomis sąlygomis: 1944 m. lie 
pos mėn. bolševikų apsuptame 
Vilniuje jis laikęs pamaldas.

Estų Laisvės Kov. S-gos ats 
tovas ir „Voitleja“ red. A. H. 
Joonson iškėlė garbingą Lie 
tuvos praeitį. Mažosios Lie 
tuvos Tarybos pirm. E. Simo 
naitis apgailestavo, kad netur 
tingi mažlietuviai negali mate 
rialiai paremti gimnazijos, ta 
čiau jie noriai leidžia į ją sa 
vo vaikus. Kalbas ir sveikini 
mus žodžiu baigė gimnazijos 
direktorius A. Giedraitis. Jis 
nupasakojo gimnazijos nueitą 
vargo kelią ir auklėtojų pastan 
gas paruošti jiems patikėtą 
jaunimą studijoms augštosio 
se vokiečių mokyklose, o taip 
pat išugdyti gerus lietuvius ir 
tvirto charakterio žmones.

Be kalbėjusių, iškilmėse da 
lyvavo VLIKo nariai J. Glem 
ža ir S. Miglinas. Gimnazijos 
įsikūrimą nuosavuose rūmuo 
se raštu ir telegramomis pas 
veikino Lietuvos diplomatai ir 
konsulai p. p. Lozoraitis, Gird 
vainis, Budrys, Daudžvardis, 
L. L* K. pirm. V. Sidzikaus 
kas ir daug kitų lietuvių, oi 
ganizacijų ir asmenų iš įvairių 
pasaulio kraštų.

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS

įvyko vasario 21 d. College 
teatro salėj dalyvaujant vai 
džios ir kaimyninių tautų ats 
tovams. Lietuvių dalyvavo 
apie 1800.

Minėjimą atidarė pirm. J. 
Simonavičius. Po invokacijos, 
kurią atliko kun. Gailiušis, ir 
žuvusių už Lietuvos laisvę pa 
gerbimo, buvo pakviestas kai 
bėti parlamento atst. Alfred 
Cowling. Jis pasakė, kad mu 
ms čia sunku įsivaizduoti, kas 
dedasi už geležinės uždangos, 
bet jūs tą geriau žinote. Mes 
atsakingi už jūsų laisvę, bet 
jūs turite taip pat atsakomybę. 
Įsijunkite į šios provincijos 
bendruomenę ir būkite aktu 
vūs kovoj prieš komunizmą.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Ontario parlamento atstovai 
Arthur Frost ir John Yarem 
ko, miesto atstovai W. Clifton 
ir D. Balfour ir generaliniai 
konsulai: Lietuvos V. Gylys, 
Estijos p. Markus ir Latvijos 
R. Bryson. Po to sekė Detroi 
to univ. prof. Dr. Padalio pas 
kaita anglų ir lietuvių kalbo 
mis. Jis išdėstė komunizmo 
pavojų pasauliui ir priemones 
jo apsisaugoti.

Dar kalbėjo kaimyninių tau 
tybių bendruomenių atstovai: 
estų, latvių, ukrainiečių ir vo 
kiečių.

Pertraukos metu padaryta 
vasario 16 gimnazijos naudai 
rinkliava davė 129 dol.

Toliau sekė meninė dalis, 
kurią išpildė Toronto Liet, 
choras „Varpas“ ir solistai St. 
Mašalaitė ir V. Verikaitis ak 
omponuojant muz. St. Gailevi 
čiui.

Per šį minėjimą surinkta 
Tautos Fondui 679 dol. už pro 
gramas ir skelbimus 424 dol. 
Taigi viso surinkta 1232 dol.

Šį minėjimą plačiai aprašė 
anglų spauda. „Toronto Daily 
Star“ įdėjo ilgesnį straipsnį ir 
penkias nuotraukas, kuriose 
parodytos lietuvaitės tautin 
iais rūbais. P. L.
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Atrodo, jau bus praūžęs pir 
masis įkarštis, pirmieji viešu 
lai, kurie sukosi aplink VLI 
Ką, kad jis reikia perkelti j 
Ameriką, — todėl bus jau me 
tas šalčiau ir atsargiau šį kla 
usimą panagrinėti. Nes visie 
ms mums labai rūpi ne tiktai 
VLIKo kėlimo ar palikimo Eu 
ropoję, — nebūtinai Pfulinge 
ne, — klausimas, bet ir kiti su 
jo veikla susieti klausimai.

Gal dar nedarykime per 
daug prezicuotų sprendimų; 
gal dar pasvarstykime, pagal 
vokime ir panagrinėkime šį 
klausimą iš tos ir kitos pusės.

Kas verčia VLIKą kelti į 
Ameriką arba palikti Europo 
je?

i Vienintelis ligšiol girdėtas 
už kėlimą argumentas yra — 
noras jį sustiprinti, kai šitos 
galimybės būtų palankiausios 
Amerikoje, kuri turi didelį dar 
bui pajėgių tautiečių būrį. Šia 
prasme argumentas šis yra tik 
rai rimtas. Tačiau ir vieninte 
lis. Vadinamasis „ilgųjų dis 
tancijų" klausimas kol kas ne 
kotiruojamas, nes, supranta 
ma, jis dar nėra aktualus, bent 
nėra dar pribrendęs. Gal jis 
ir nepribręs, — kuo mes 
dar vis norime viltis.

Bet, kalbant apie „pajėgu 
mą“, tenka klausti: kuriam ti 
kslui yra regialingas ypatin 
gas pajėgumas? Atvirai sa 
kant, VLIKui paskutiniu me 
tu turėto pajėgumo užteko. 
Jeigu apie jį kartais kas kritiš 
kai arba net ir piktai (tokių 
niekad nestings) pasisakyda 
vo arba ir dar pasisako, tai ne 
dėl pajėgumo. Nors ir niekas 
nėra dar pasakęs, kokio konk 
rečiai pajėgumo iš VLIKo pa 
geidaujama, bet, galima pri 
leisti — specialioms darbų sri 
tims, specialiems uždaviniams. 
Tokių būtų, norint, daugybė. 
Ir tikrai verta į tai atkreipti 
dėmesį. Bet ar be kėlimo, VL 
IKas jau nieko čia negali pa 
daryti? Anaiptol. Jau veikia 
Atstatymo komisija. Ar to 
kių komisijų negali būti dau 
giau? Aišku — gali būti tiek, 
kiek tiktai reikia. Ir tos komi 
sijos, kaip ir Atstatymo komi 
sija, gali būti bet kur — Ame 
rikoje, Anglijoje, Kanadoje, 
žodžių ten, kur būtų bet ku 
riam reikalui tinkamiausių 
žmonių. Apie aktualias darbo 
sritis ir joms reikalingas ko 
misijas galima bus pasakyti 
skyrium.

žodžiu, „pajėgumas“', dar 
bo sritys, komisijų sudarymas 
nėra argumentai, kad VLIK

as dėl to turėtų būtinai keltis 
į Ameriką.

Iš kitos pusės. Yra aišku, 
kad Europos be VLIKo ar jo 
Vykdomosios Tarybos palikti 
negalima. Europa, atsižvel 
giant visų sąlygų, yra Europa 
ir Amerika jos neatstos. Kol 
kas Eurazijoje sprendžiami 
tarptautiniai klausimai. Kitaip 
— jie ten būtų sprendžiami iš 
viso.

Iš trečios pusės. Amerika 
turi jau net perdaug veiksnių, 
ir dar vienam praktiškai pri 
tilpti — jau nebūtų ir vietos. 
Amerikoje veiksniai yra net 
specializavęsis ir pasiskirstę 
darbų sritimis — pagal turi 
mas savybes. Lietuvos laisvi 
nimo byloje, ką ir VLIKas dir 
ba, čia visos galimybės yra iš 
naudojamos, galima sakyti, 
maksimaliai. O jeigu kam at 
rodytų, jog čia dar daugiau 
kas galima nuveikti, — tą ga 
Įima tiktai paprašyti sugesti 
jų, ir jos bus visu atsidėjimu 
gyvendinamos, jeigu pasiro 
dys vertos bet kokio dėmesio.

Ketvirtas — finansinis as 
pektas. Vlikui duodamos Lie 
tuvos laisvinimui aukos yra 
realios ir gyvai plaukiančios 
tiktai jam esant prie Tėvynės 
sienų, kur jo darbas be aukų 
neįmanomas. Amerikoje jau 
būtų kas kita.

Eg, čia ir kitur, galima bū 
tų rasti ir daugiau argumentų. 
Be ko kita, jų yra psichologi 
nės eilės.
Bet kadangi srovių centrai pa 
sisakė už išlaikymą Vliko po 
būdžio, kaip turinčio savo šak 
nis Lietuvoje, tai, atrodo, jie 
atpuola. Jų, kaip VLIKo kon 
strukcijos pakeitimo, ir kt. nė 
ra prasmės nei svarstyti. Už 
tai sako ir tas aiškus argumen 
tas, kad .jeigu būtų nusistaty 
ta keisti VLIKo konstrukci 
jods pobūdį, tai savaime VLI 
Kas jau būtų likviduojamas ir 
sudaroma nauja organizacija. 
Na, tokiu atveju, tektų jau kai 
bėti apie tą naują organizaciją. 
Bet kol tokio nusistatymo nė 
ra, VLIKas lieka toks, koks 
yra kilęs iš Lietuvos.

O jeigu VLIKo darbams iš 
plėsti bei pajėgumui padidin 
ti yra miiionai galimybių, o 
Europos be VLIKo ar jo Vyk 
domosios Tarybos negalima 
palikti, tai prašosi išvada, kad 
VLIKo kelti į Ameriką nėra 
prasmės, ypač, kad Amerika 
šia prasme pertekusi ir organi 
zacijomis ir priemonėmis, ir jė 
gomis bei galimybėmis. Gal 
kas turėtų kitų samprotavi 
mų? J. Kardelis

PASAKOJA NESENIAI
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Link Palangos .r kitur.
Giruliuose pionivr.ų sc . .1 

la. Tai ne lietuvių vaitam. .1 
irtas kurortas. Nuo Klaipėdos 
iki Palangos plentas asiaituo 
tas, bet seniai spėjęs iširti. Gr. 
Tiškevičiaus rūmai Palangoj 
restauruoti. Kurhauze — prof 
sąjungos lizdas. Birutės train 
as visiškai apleistas, grotos te 
bestovi, bet šv. Mergeles sto 
vyla pašalinta. Į 
tai išklypę, niekas 
jį kopti, nes kalne 
šautuvą sargybinis
Lietuvos istorijos, ir užkopusį 
lietuvį valandėlei mintimis nu 
slinkti į senovę, gali pasveikin 
ti švino kulka.

Bažnyčia atdara.
Palangoj vasarą jauties, it 

būtum kuriarų pavolgio mieste 
lio jomarke. Tetrūksta „išsi 
pagiriojimo įstaigos“, bet už 
tai jų pilna kituose miesteiiuo 
se (Vilniuj ši įstaiga yra To 
torių gvėj). Suprantama, Pai 
angoj prisigėrusius maskolius 
milicija tempia į pajūrį, įmurk 
do vandenin, o prieš tai iškra 
usto kišenius, kad daiktai ne 
sušlaptų... Kituose miestuose 
girtus milicija medžioja gatve 
se, pašaukia automašiną, įver 
čia ir veža išsipagirioti. Po šal 
to dušo šmaukšt po narais ir 
gulėk. Rytojaus dieną mokėk 
už transportą, vonią ir nakvy 
nę, bet iš ko, jei kišenės seniai 
iškraustytos?

Šilutė Lietuvoj išgarsėjo pr 
iverčiamąja stovykla. Ten mo 
terimis aria ir akėja, vyrai lūž 
ta po medžių rąstais. Į Rusnę 
keliamasi valtimis, ten veikia 
Telmano vardo žuvų konser 
vų fabrikas. Gyvenama vien 
rusų. Yra keletas užsilikusių 
ir senųjų žvejų. Šio fabriko 
gaminių — žuvies — Lietuvos 
rinkoj nepamatysi; bendrai — 
žuvies sunku gauti. Net ir už 
tokią silkę, kurių anksčiau už 
litą 12—16 pirkdavaisi, šiand 
ien, kai pasirodo, tenka mokė 
ti už kg — 23 rublius.

Pagėgiuose jokio atstatymo, 
tas pat ir Raseiniuose — ir 
čia teberiogso karo dienų griu 
vėsiai.

IŠ LIETUVOS. ATBĖGĘS, i
Alytuj kar. Juozapavičiaus 

tilto nėra: važiuojama aplink, 
per Kaniūkų tiltą Mieste, 
iria pripažinti, atstatymas 
ksta, dirba stambi kalkių 
sinimo krosnis, lentpjūvė, 
1 tinas.

Simnas ilsisi griuvėsiuose. 
Marijampolė atsistato. Virba 
lis, Kybartai ir Eitkūnai sugr 
įauti, atsistato, šiek tiek, vien 
Virbalis. Bendrai, apmetus mi 
estus, galima pasakyti, kad „re 1 
spublikos“ sienos kiek plates II
nės už 1940 „padovanotas“ /l «

^SPORTAS
kratijos plpto... las pat gal | PIRMA KLIŪTIS NUGALĖTA,
ma rasti ir Vilniaus krašte.
ANT PARTIZANŲ KAPŲ“ 

SODINAMOS gėlės.
Partizanų veikla silpna. Pe 

rnai dar galima buvo išgirsti 
susidūrimų Lazdijų, — Veisė 
jų — Merkinės apylinkėse, gi 
rdėta ir apie Rietavą. Ypač pa 
garsėjo partizanų prieblobščiu 
Palių balos. Pradėjus sausinti 
— partizanai visiškai išnyko. 
Prasidėjus naujokų ėmimui da 
uguma papildo išretėjusias ei 
les. Paskelbus partizanams 
amnestiją, daugumas grįžo, 
bet ilgainiui vistiek juos suli 
kvidavo. Kitus užverbavo į st 
ribus — „liaudies gynėjus“— 
bet toki neretai išgavo unifoi 
mas, pinigų, ginklus ir šaudm 
enų ir dingo miškuose.

O bflvo laikai, kada partiza 
nas dirigavo lietuviui, kaip ne 
klausyti okupanto ir jo visi kl 
ausė. Bet nekreipei dėmesic 
partizanų nurodymams, kiek 
pašlijai, tai ir žinok, kad baus 
mės neišvengsi. O bausmė bu 
vo žemiausia: užklupo, numo 
vė kelnes, pratarkavo užpakalį 
ir druska pasūdė... Taip pasi 
raitęs visą amžių atminsi.

. Nužudytus partizanus, 
alkioję po turgavietę, rusai 
kasdavo nakčia, slapta, ir
lygindavo žemę. Bet vistiek 
žmonės tai surasdavo ir iš ry 
to, žiūrėk, papuošta gėlėmis, 
sužertas kapas, kiti lavonus iš 
kasdavo slapta ir palaidodavo 
kapuose. (d. b.)

išv 
už 
su

Praeitą savaitę „Tauro“ vy 
rų krepšinio komandai buvo 
labai karšta. Laimėjus „B“ 
grupėje pirmą vietą, tauriečiai 
pakliuvo į „play off“ ir čia mū 
aiškiams tenka kovoti dėl Mo 
ntrealio meisterio vardo. Pir 
mas priešininkas, tai „A“ gru 
pės komanda „Buddies“ (neg 
rai), pasižymint nepaprasta 
sparta, geru dengimu ir atkak 
liu kovojimu dėl kamuolio. 
Mūsiškiams teko Įtempti visas 
jėgas ir per du susitikimus tą 
uriečiai išeliminavo priešiniu 
ką iš turnyro.

Pirmos rungtynės su „Bud 
dies“ buvo savoje salėje ir jos 
baigėsi 68—59 (35—27) mū 
siškių pergale.

Nuo pat pradžios priešinio 
kas užpleškino didžiausią sp 
artą, tačiau mūsiškiai sustab 
do jų antpuolius ir, peiėmę 
iniciatyvą, veda visas rungty 
nes. Paskutinėse minutėse 
„Buddies“, susikaupęs, buvo 
pasivijęs iki 56—53, bet tau 
riečiai greit vėl pakėlė skirtu 
mą ir rungtynes baigė 9 krep 
šių pergale. I

Žaidė ir taškus pelnė: Buk Ik,,■ 
auskas — 19, Bunis — 13, Be lgės 
ragardas — 13, Piečaitis — 9, 
Paulius — 0, Lasumas 12 ir 
Trusis — 3.

Piečaitis —
Lesumas —

KLBENDRUOMENES REIKALAI
^SKELBIMAS, SOLIDARU

Labai didelė dalis mūsų apy 
linkės bendruomenės narių 
dar nėra užsimokėję solidaru 
mo mokesčio už 1953 metus.

Kadangi mums reikia atsi 
skaityti su centro valdyba ir 
dalį tų piniių pasiųsti jiems, 
tai prašome visų nesumokėju 
šių atlikti savo tautinę prievo 
lę ir galimai greičiau sumokė 
ti.

Be to prašome pradėti mo 
kėti solidarumo mokestį ir už 
1954 mt.

Pinigus galima siųsti paštu, 
mūsų iždininko Juozo Lukoše 
vičiaus vardu — 4)951 Maža 
rin St., Ville Emard, tel. HE 
7877, araba sumokėti jam kie 
kvieną sekmadienį A. Vartų 
parapijos salėje.

Mokėtojų patogumui yra 
pakviesta solidarumo mokes 
čius surinkti įgaliotiniai ats 
kirose miesto dalyse, kurie

Ką rašo kiti
TAUTININKŲ PIRMININKO PASISAKYMAS.

„Dirvoje“ vasario 4 d. Lie 
tuvių Tautinio Sąjūdžio pirmi 
ninkas V. Rastenis aiškina są 
jūdį. Jis informuoja jo ryšį 
su Lietuvių Tputlninkų Są 
junga, buvusia Lietuvoje. Tau 
tinis Sąjūdis, aiškina autorius,

dyje vyrauja pažiūra, kad... 
ateityje laisvoje Lietuvoje grį 
žtina prie įprastinės demokra 
tinės, o ne kokio kitokio tipo 
santvarkos“.
APIE LIETUVIŲ VIENYBĘ,

mas gelbėjo mūsų padėtį. Per 
visas rungtynes mūsiškiai ve 
dė kelių metimų skirtumu ' ir 
tik paskutinėse minutėse „Bu 
ddies“ komandai pavyko išly 
ginti. Žaidė ir taškus pelnė: 
Bukauskas — 21, Bunis — 11, 
Beragardas — 6, 
5, Paulius — 2, 
4, Trusis — 0.

Šitos lygiosios mūsiškiams 
nieko nepakenkė, nes čia le 
mia ne laimėtų rungtynių sk 
aičius, bet per dvejas rungty 
nes pasiektų krepšių‘santykis, 
o mūsiškiai turėdami 9 krep 
šių persvarą iš pirmųjų rung 
tynių skaitosi laimėję, o prie 
šininkas iškrinta iš tolimesnių 
varžybų. Apie šias dvejas run 
gtynes prabilo pagaliau ir di 
džioji Montrealio spauda 
„Star“, „Gazette“ ir kit., pa 
žymėdami mūsiškių pergalę, 
domėdamiesi mūsų komanda, 
bei jos tolimesnėmis rungtynė 
mis. O Montrealio krepšinio 
sluogsniuose su „Tauro“ krep 
šininkais skaitomasi nebe juo 
kais, bet kaip atkaklia ir pajė 
gia komanda. Mat, dvy 

įlika rungtynių ir nė vieno pra 
’aimėjimo, jau iš gerosios pu 
sės atestuoja komandą.

I Po šių varžybų mūsiškiai su 
Jsitinka su kita „A” grupės ko 
fmanda „Holy Trinity“. Pir 

Antros rungtynės su tuo pa "mos rungtynės įvyksta kovo 1 
čiu priešininku įvyko didžiojo d, savoje salėje, o kada bus 
je M. St. Louis Gym. salėje antros su ta pačia komanda, 

paaiškės po šių rungtynių. Čia 
taip pat lems per dvejas rung 
tynęs laimėtų krepšinių santy 
kis, bet ne laimėtų ar pralai 
mėtų rungtynių skaičius. Jei 
šias rungtynes laimės, tada 
mūsiškiai pakliūva į finalą, ku 
riame bus išspręstas Montre 
alio „Intermediate“’ klasės 
meisterio vardas.

Tuo tarpu mūsų jauniai iš 
„play off“ turnyro, po pirmo 
pralaimėjimo, iškrinta ir rung 
tynių sezoną užbaigė. J. N r.

Salė mūsiškiams truputį ne 
įprasta. Tuo tarpu „Buddies“ 
savo komandą dar sustiprinęs, 
buvo pasiryžęs mūsiškius nu 
galėti ir atsirevanšuoti už pir 
mą pralaimėjimą. Skatinamas 
gausaus būrio savųjų žiūrovų 
(mūsiškių žiūrovų vos 3 ar 4), 
priešininkas kovojo su nepap 
rasta energija ir atkaklumu, 
taip, kad rungtynės baigėsi 
lygiomis 49—49 (24—21).
Rungtynės praėjo su nemaža 
sparta ir tik mūsų geras dengi

nėra tas pats, kaip Tauitninkų rašo „Laisvoji Lietuva":
Sąjunga, nes „išlikusieji Lie „Juokdariai tvirtina, kad lie 
tuvių Tautininkų Sąjungos tuvius suvienija tik kalėjimas, 
veikėjai nutarė formaliai tos Taip buvę per pirmą bolševik 
Sąjungos neatkurti ir palikti meti, taip buvę nacių kacetuo 
laisvą kelią išlikusiems tauti se, taip esą okupuotoje Lietu 
ninkams susiorganizuoti iš na voje. Bet tai juokas pro aša 
ujo pagal įvykių šviesoje su ras. Argi mes tepajuntame 
sidariusias pažiūras. vienybės reikalą, kai stovime

Lietuvių ^Tautiniame Sąjū ant bedugnės krašto?“
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ŠAUNIOS ĮKURTUVĖS.

MO MOKESČIO REIKALU, 
priims pinigus vietoje arba rei 
kalui esant apsilankys namuo 
se.

Iki šio laiko mūsų paprašy 
ti sutiko tame darbe talkinin 
kauti šie asamenys: 1. Stankų 
naitė Ona — 207 Forth Ave., 
Ville Lašale, tel. HE 7839; 
2. Remeikaitė Skolastika — 
1142 Allard Ave., Verdun, 
telef. PO 6-3837; 3. Toliušis 
Kostas — 6828 Monk Blvd., 
Ville Emard, tel. TR 1974; 4. 
Rimša Zigmas — 107 Pratt 
Ave., Longvevil, tel. OR 5- 
6708; 5. Petras Peeleckas — 
7603 Louis Hebert St., Rose 
mount, tel. VI 1916; 6. Kos 
tas Andruškevičius — 5333 
King Edvard St., 7. Jonas Ad 
amonis — 2052 Coleraine St., 
tel. GL 3619.

Šie išvardinti asmenys turi 
apylinkės valdybos įgalioji 
mus rinkti solidarumo mokes

Windsor© mieste Pleasant 
Place gatvėj vasario 7 dieną 
ponų Petro ir Onos Radzevi 
čių nauja rezidencija buvo vie 
tos klebono kun. V. Rudzins 
ko pašventinta. Įkurtuvėsna 
kviestų svečių buvo per 50 as 
menų. Šeimininkui paprašius, 
kunigas sukalbėjo maldą ir ta 
ip pokylio vaišės buvo prade 
tos. Rūsyje įrengta saliukė pi 
Ina buvo žmonių senųjų ir na 
ujųjų imigrantų. Daug anglų 
valdininkų dalyvavo tose įku 
rtuvėse. Stalai lūžo nuo gėry 
bių ir valgių. Pasirengimas bu

tį. Jei atsirastų daugiau no 
rinčių talkininkauti šiame dar 
be, prašome skambinti telef. 
HE 7877 Juozui Lukoševičiui, 
kuris parūpins reikalingas kvi 
tų knygutes. Mūsų pagrindi 
nės pajamos, susidaro iš soli 
darumo mokesčio, jo neišrin 
kus negalėsime pilnai atlikti 
mums uždėtų pareigų, nes vis 
kas surišta su tam tikromis iš 
laidomis, todėl mielus tautie 
čius prašome prisidėti tiek sa 
vo darbu, tie ksavo įnašais.
KLB Montrealio Apyl. V-ba.

vo kruopštus. Baigiant iškil 
mingus pietus, šeimininkams 
pp. Radzevičiams palinkėta 
gražiausių metų. Po to kun. 
V. Rudzinskas tarė jausmingą 
ir mielą žodį lietuviškai ir ang 
liškai, kviesdamas visus vieny 
bėn ir linkėdamas šeimininką 
ms sėkmės ir gražios ateities. 
P. Petras Radzevičius yra ho 
telio savininkas Sandwich ga 
tvėj prie Ambasador Bridge. 
Jam biznis eina gerai. Gyve, 
na labai pasiturinčiai.

Rezidencija įrengta puikiau 
šiai pagal paskutinius moder 
nines technikos reikalavimus. 
Graži televizija ir kiti reikme 
nys.

Senųjų imigrantų tarpe pa 
sirodė du dainos virtuozai: P. 
Antanas Rimša ir Leonas Svi 
rblys. Dainavo duetus ir solo. 
Ir šiaip visi dainavo. Tie dai 
nininkai mėgsta patriotines h 
etuvių dainas ir yra tarnavę 
abu Lietuvos kariuomenėj. 
Tai talentuoti, žvalūs vyrai.

Radzevičių sūnus yra baig 
ęs šokių mokyklą ir yra šioj 
srityj specas. Jaunas, dailus 
21 metų. Gerai kalba lietuvis 
kai. Taigi taip rražiai įsikurti

siems ponams Petrui ir Onai 
Radzevičiams linkime ilgiaus 
ių ir gražiausių metų. Daug 
sėkmės visai jų šeimai! Z. T.

GRAŽIOS VESTUVĖS.
Vasario 20 dieną Juozo Mi 

kelskio ir Sofijos Mueller Šv. 
Pranciškaus bažnyčioj mote 
rystės ryšį palaimino kun. V. 
Rudzinskas. Venicreator gra 
žiai giedojo choras. Vestuvės 
buvo su mišiom. Vestuvių po 
kylis vyko Pr. Dumčiaus pa 
talpose. Linkim jaunavedžia 
ms gražaus gyvenimo.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS.
Eugenijos ir Stasio Baltulių 

sūnaus Antano-Stasio krikšty7 
nos įvyko vasario 20 dieną. tĮ 
naujagimio krikštynas šuva 
žiavo daug svečių iš Čikagos, 
Bostono, Detroito, Delhi, To 
ronto ir kitur. Žmonių buvo 
per 160. Krikšto tėvai Richar 
das Baltulis iš Bostono ir kri 
kšto motina iš Clevelando. Vi 
sas krikšto apeigas atliko kun. 
V. Rudzinskas. Vaišių metu 
kalbėjo abu krikštų tėvai. Žo 
dį tarė vietos Windsoro lietu 
vių klebonas kun. V. Rudzins 
kas. Dėkojo svečiams už ap 
silankymą į krikštynas nauja 
gimio tėveliai. Kalbėjo keli an 
glai. Vakarienė praėjo puikio 
je nuotaikoje. Po vakarienės 
sekė dainos, • šokiai, pašnekę 
šiai.

Ponai Baltuliai gyvena tur 
tingai. Turi daug draugų. Jie 
myli draugus ir draugai myli 
juos. Buvo iš Delhi ponai J. 
O. Stradomskiai, Mateliai, By 
kus, Tamošauskai, Dumšiai iš 
Simcoe, Ont. Z. T.

KANADOS LIETUVIŲ 
TARYBOS

Montrealio skyriaus valdybos 
Pirmininkas Antanas Navic 
kas gavo iš Kanados vyriausy 
bės sekretoriaus padėkos laiš 
ką už Vasario 16 proga pa 
siųstą rezoliuciją, kurioje bu 
vo išrekštai Šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje susirinkusiųjų iš 
tikimybė Kanadai ir prašymas 
Kanados vyriausybei, kad ji 
paremtų lietuvių tautos sieki 
mą — atkovoti Lietuvai lais 
vę ir pašalinti iš Lietuvos bru 
talųjį okupantą.
3 Australų spauda rašo apie 
16 metų lietuvaitę Vandą Lū 
ganavičiūtę, kuri išgelbėjo be 
skęstantį 24 metų italą. Kai 
kiti trys plaukėjai nebeisten 
gė jam padėti, ji prie jo prip 
laukė ir ištempė be sąmonės į 
krantą.

PAJIEŠKOJIMAI
— Romas Dambrauskas 

(adresas: 13 Stirling St., Ki 
ng-Cross Lone., Halifax, Yor 
ksh., England) įieško savo bro 
lio Liudo Dambrausko, kurį 
prašo atsiliepti tiesiog ar per 
„Nepr. Liet.“ redakciją. Arba 
žinantieji Liudą Dambraus 
ką prašomi pranešti jo adresą 
„N. L.“ redakcijai.

— Kęstutis Puskunigis, gy 
venas 7505 Cornelia Ave, Cle 
veland 3, Ohio, U. S. A., jieš 
ko p. Albino - Alvydo Mažei 
kos, gyvenusio Montrealy ir 
Vytauto Juodišiaus, gyvenus 
io Toronte. Jie patys ar žiną 
ntieji jų adresus, prašomi at 
siliepti nurodytu adresu.



1SŠ4. HI. 1 — N f. 9 (MS)
V. ČIŽIŪNAS.

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ..
III. us, turėjo vykdyti tėvų — vai

dovų valią ir kartu derintis pr 
ie tų kraštų gyventojų Algir 
do sūnums, gimusiems Vitebs 
ke iš pirmosios jo žmonos, šis 
uždavinys nebuvo sunkus, nes 
jie visi buvo krikštyti Rytų 
krikščionybės apeigomis. Vi 
siems kitiems lietuviams, pate 
kusiems į tuos pačius valsty 
bės rytų kraštus, savoji tiky 
ba, kaip visoje likusioje Euro 
poje jau išnykusi gamtos gar 
bintojų religija, bluko ir rodė 
si per žema ir nevertinga. Kei 
te jie tikėjimą, keitė kalbą, pa 
pročius ir patys dingo slaviš 
kosiose gyventojų masėse.

Kai Lietuvos valdovai ir pa 
čioje tikrojoje Lietuvoje galu 
tina įvedė Vakarų krikščiony 
bę (katalikybę), lietuvių tau 
ta susiejo savo tautinės kultu 
ros gyvastį ir ūgį su bendra 
Vakarų Europos tautų civili 
zacija ir kultūra. Amžiams bė 
gant, lietuvių tauta neteko sa 
vo vadovaujamojo bajorų luo 
mo, nutautusio lenkų kultūri 
nės įtakos poveikyje ir prara 
dusio tautinę sąmonę bei poli 
tinę savigarbą. Tauta betgi 
pasiliko gyva. Jai atstovavo 
liaudis, kuri ir sunkiausios 
ekonominės bei dvasinės vergi 
jos laikais išlaikė savyje tau 
tinės gyvybės liepsnelę ir savi 
tos kultūros kuriamąją galią. 
Tos gyvybės bei galios užteko 
pirmiesiems tautos išeiviams, 
įsikuriant tolimuose užjūriuo 
se ir čia kovojant, su nepalan 
kia svetimąja aplinka dėl tau 
tinio savitumo, užteko jos ir 
visai tautai, prisikėlusiai nau 
jam nepriklausomam gyveni 
mui, atkūrusiai Lietuvos vals 
tybę ir įženegusiai į laisvų Eu 
ropos tautų tarpą su nedidel 
iu, bet nuolat augusiu ir nuos 
tabiai kūrybingu tautinės kol 
tūros ir ekonominio ūkio indė 
liu į visos žmonijos kultūros 
bei gerovės lobyną.

Esame negausios, bet darbŠ 
čios ič visokeriopai kūrybai 
gabios lietuvių tautos nariai. 
Tautos nelaimių pasekmėje iŠ 
blaškyti po visą pasaulį, nepa 
liaujame kovoti dėl tėvynės la 
isvės ir nepriklausomybės. 
Mes tikime, kad-mūsų kova 
yra prasminga, nes pasaulis 
negalės ilgai išbūti padalintas 
į dvi priešingų ir visiškai ne 
suderinamų ideologijų valdo 
mas dalis, kariaujančias tuo 
tarpu tik „šaltojo karo“ prie 
menėmis.

Nors tėvynėje likę mūsų ta 
utinės kultūros lobiai mums 
dabar visiškai neprieinami, bet

Šio fakto akivaizdoje savai 
me kyla klausimas, ar toks 
nutautimas gresia ir naujosios 
(pabėgėlių) išeivijos vaikams. 
Išplečiant šį klausimą tautin 
ės gyvybės ir būties plotmėje, 
tenka jį Šitaip formuluoti:

a) Ar galima sukurti stip 
lią lietuviškąją bendruomenę 
plačiajame pasaulyje be dvasi 
nių saitų su tėvyne ir tautos 
branduoliu joje?

b) Ar tokia tautinė bendr 
uomenė pajėgtų išsilaikyti ne 
ribotą laiką (t. y. dešimtmeči 
ais ir Šimtmečiais), atsinaujin 
dama po svetimu dangumi 
gimstančiomis ir augančiomis 
jaunimo kartomis? ir

c) Ar galimas tautinis jau 
nosios kartos auklėjimas visiš 
kai svetimoje aplinkoje ir, jei 
gu galimas, tai kaip jis vykdy 
tinas?

Kai senosios, prieškrikščio 
niškosios, Lietuvos išeivis, bet 
kuris Mindaugo ar vėlesniųjų 
valdovų išvytas iš tėviškės ku 
nigaikštis, bajoras ar šiaip nu 
sikaltęs karys atsidurdavo Gu 
dų — Rusų ar Ukrainos plo 
tuose, jis jieškodavo sau pri 
eglaudos ir ją rasdavo, prisi 
taikydamas prie vietos kalbos, 
tikėjimo, papročių ir visos gy 
venimo eigos. Nenuostabu, 
kad tokie paskiri atvykėliai ar 
pabėgėliai greitai nutausdavo. 
Taip atsitikdavo ir vėliau, kai 
tie milžiniški Gudų, Rusų ir 
Ukrainos plotai pateko Lietu 
vos valdžion. Didžiųjų Lietu 
vos kunigaikščių sūnūs, jų pa 
dėjėjai — valdininkai ir negau 
sus kariai, patekę į visiškai sv 
etimą jiems aplinką, turėdavo 
vykdyti nelengvą uždavinį: iš 
laikyti šių kraštų gyventojus, 
išpažįstančius Rytų krikščion 
ybę (pravoslaviją), ištikimais 
nekrikščioniškos Lietuvos vai 
diniais. Tai buvo galima at 
likti tiktai užtikrinant vietos 
gyventojams jų kalbos, tikėji 
mo ir asmens laisvę, taip pat 
ir sau gumą nuo totorių puoli 
mų, varginusių rytinės Euro 
pos tautas, ypač rusus. Savo 
politine išmintimi ir pakantru 
tnu svetimoms tautinėms kult 
liroms, lietuviai tvarkė ir vai 
dė didelę valstybę, kurioje tik 
toji (t. y. etnografinė, pačių 
lietuvių gyvenama) Lietuva 
Algirdo laikais teužėmė vos aš 
tuntadalį viso valstybės ploto 
ir Vytauto Didžiojo laikais — 
dešimtadalį visos valstybės pi 
oto. Gedimino ir Algirdo sū 
nūs bei giminaičiai, valdydami 
krikščionių gyvenamus krašt
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tuvos vyriausybė, kurios sude 
tyje buvo ir J. Audėnas, nu 
tarė kiek galima iškilmingiau 
paminėti Vilniuje šias reikšmi 
nga;, Lietuvai sukaktuves. Bet 
šventiškas nuotaikas drumstė 
rusų -— komunistų įgulų kai 
mynyste ir netikrumo jausm 
as, kuris visus lietuvius buvo 
apėmęs.

Kipras Lielims taip pat 
tiekė visą eilę atsiminimų iš 
Vasario 16 dienus minėjimo. 
Jis nurodė, kad pačioje pradai 
oje, nors ir buvo susidariusi 
Lietuvos vyriausybė, bet pirmi 
dveji metai praėjo Vasario 16 
dienos sukakties nepaminėjus. 
Tik 1920 metais Kaune buvo 
surengtos eisenos gatvėse, ku 
riose dalyvavo ir kariuomen 
ės daliniai ir mokyklų vaikuč 
iai. Tą dieną jau visa Lietu 
va Nepriklausomybės šventę 
atžymėjo. Ne tik didesni mies 
tai, bet ir miesteliai buvo pasi 
puošę vėliavomis.

A. Novickis pasidžiaugė SL 
A sumanymu pačią Vasario 
16 dieną rengti subuvimus, iš 
kėlė mintį, jog ši didžiulė lie 
tuviu organizacija, sutelkusi ir 
daug lietuvių į savo kuopas ir 
išauginusi stambius kapįtąlus, 
turėtų daugiau kreipti demes 
io visuomeniniam darbui. Ka 
ipo pavyzdį kalbėtojas nurodė 
ir vietini reikalą. Lietuviai vi 
suomenininkai neturi salės, 
kur nekliudomai galėtų susiri 
nkti. Įvairios organizacijos ir 
draugijos glaudžiasi prie atsi 
tiktinių geradariu, kur jiems 
leidžiama susirinkti. SLA tu 
rėtų padėti New Yorko visūo 
menininkams įsigyti nuolatinę 
pastovią salę susirinkimams.

St. Gegužis priminė, kad ši 
ame kpaštę mūsų ateiviai pąt 
ys rūpinosi Lietuvos išlaisvini 
mu dar tais laikais, kai Vasa 
rio 16 dienos aktas nebuvo pa 
skelbtas. O vėliau toji šventė 
čia buvo visados uoliai mini 
ma.

Alfe. Trečiokas — Spaudos 
Klubo pirmininkas atkreipė dė 
mes'), kad daug reikšmingų da 
rbų iškėlęs šis klubas gyvuoja 
jau 50 metų, nes jis turįs do 
kumentų, kurie parodo, jog 
klubas jau veikė 1904 metąis,

Pr. Lapienė paskaitė savo 
atsiminimų iš Lietuvos, kai 
dar sunkus buvo ir pradžios 
mokyklų mokytojų gyvenim 
as; Toliau ji iškėlė moterų vai 
dmenį Lietuvos atgimime.

Kalbėjo dr. Nemickas, Jąnk 
auskas ir kiti, kurių kalbos bu 
vo surištos su šia reikšminga 
diena. And. Svitas.

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje centras, laikydamasis" 
savo paskelbto Šūkio, vasario 
16 dieną sušaukė platų būrį vi 
suomenės atstovų į savo jau 
pataisytas patalpas.

Dr. M. Vinikas atidarė ir pi 
rmininkavo šiam jaukiam po 
būviui.

Pirmasis kalbėjo generalinis 
konsulas J. Budrys, pasveikin 
ęs šį sumanymą. Jo kalba bu 
vo skirta ir praeities atsimini 
mams ir skatinančiom vienin 
gai dirbti idėjom.

V. Sidzikauskas, padaręs la 
bai įdomią analizę pasaulio įv 
ykių ir suminėjęs daugumą ak 
tualių politinių veiksmų, pada 
rė išvadą, jog dabartiniu me 
tu kai kam atrodo padėtis be 
viltiška, bet yra ir žymių, jog 
šių dienų stagnacija pasibaigs 
ir mes prisiartinsim prie savo 
tautos išvadavimo.

J. Audėnas atkreipė dėmesį 
i tai, jog Vasario 16 dienos ak 
tas nors ir buvo paskelbtas Vii 
niuje, bet vėliau ši diena vie 
šai tenai nebuvo švenčiama. 
Tik jau prasidėjus karui, kai, 
Lenkijai sugriuvus, Vilnius at 
iteko Lietuvai, tuometinė Lie 

tų lobių dalelyčių esama ir ki 
tur pasaulyje. Pakaktų jas 
kruopščiai surinkti į kurį di 
dėsnį mūsų išeivijos centią ir 
sukurti iš jų lietuviškosios iš 
eivijos tautinės kultūros židi 
nį (biblioteką ar muzėjų). Be 
liktų juo naudotis ir gausinti 
naujos kūrybos vaisiais. Vėli 
ausieji tautos išeiviai, per prie 
vartą palikę tėviškės pastogę, 
yra neišmatuojamai sąmonin 
gesni lietuviai ir augštCSnės 
dvasinės kultūros žmonės už 
Gedimino ar Algirdo laikų ba 
jorus, valdovo valia ar savo no 
ru atsidūrusius už Tėvynės 
ribų. Tų pačių vėliausiųjų tau 
tos išeivių išsilavinimas ir gy 
venirniškoji patirtis taip pat 
nepalyginamą; augštesnio ly 
gio už mūsų pirmųjų išeivių iš 
silavinimą ir patirtį, kai jie, Ii 
kimo verčiami, kėlėsi į tpįimą 
Ameriką ar kitus užjūrio kraš 
tus ir čia kūrėsi naujam gyve 
nimui. Jie kūrėsi gyventi, bet 
jie ir kųrė lietuvybės židinius 
(savas lietuviškas parapijas, 
bažnyčias ir mokyklas, drau 
gijas, laikraščius ir kt.), rė 
mė tėvynėje visus tautiečius 
ekonomiškai, kultūriškai ir, pa 
galiau, politiškai, kai atėjo mo 
mentas tautai stoti į kovą dėl 
savo gyvybinių teisių, vėliau 
— ir politinės laisvės bei ne 
priklausomybės. (d. b.) 

proga, aukavusių TT sąra' is: 
po 1 Odol.: '1'. Čipkuyitnė, A. 
Rusinas; po 5’ dol.: a. I .api 
nas, Mačiukas .Paknys, Efer 
tas, K.' Toliušis, Andruškevi 
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Kibirkšticnč, j Kardelis, VI. 
Vaišvila, Kličlus, Bukauskas, 
Trulis, Daukša, Jurkus, Di. j. 
fegamagas, X, S Kęsgailą, Ge 
rhardas, K. Ota, M. Juodvir 
šis, Laimikis, Br. Staškeviči 
us, Vyt. Vasiliauskas, Makau 
skas, O. Stankūnaitė, D. Nor 
keliūnas, Pėteraitis, Puodžiū 
nas, J. Puniška, Dr. Pavilanis, 
Urbonaitė, Sarpanavičius, K. 
Smilgevičius, Sinkevičius, A. 
Stankevičius, L. Balzaras, La 
urušonis, J. Kalakauskas, Gu 
dzenskas, Jakaičiai, Rudinskas, 
Gaudze, Dr. J. Mališka, P. Na 
rbutas, Jancevičius, Markevi 
čiai, Girdžius; po 1,5 dol.: L. 
Balsys, Žatkus, Oscila; po 1 
dol: Balzarienė, Lapinienė, Uk 
rainietis, Jaskienė, Giinskas, 
Vieraitis, J. Parojus, P. Mozū 
raitis, Vasiliauskas, Petrąus 
kis, Mečeskienė, Mečeskąs, A. 
Norkeliūnas, Dikiniepė, Pund 
zęvičius, Juras, Lauger, X, J. 
Jurgutis, Naruševičius, Vizgir 
da, I eknickienė, škudienė, Ku 
previčienė, Rupšys, Žilinskas, 
Astravas, Paškevičius, Br. Mo 
zūras, Malkuo, Januškevičius, 
Jauškevičius (jr.), X, Juodko 
jis, Sliūnas, Judzentavičius, P. 
jocas, Gaurienė, Gaurytė, Jau 
gelis, Baradinskas, Alys, T. 
Stankūnaitė, Knystautai, K. 
Lapinas, Drevinskienė, J. Ad 
omaitis, Tėvas Kubilius,, Tėv 
as Aranauskas, Lęcinis, Alek 
siejūnaitė, Zabiela, Dalm.ontas 
J Jurėnas, Aniulis, Juodelis, 
Kudžma, St. Baltauskas, Liet 
uvninkas, Rinkevičius, Šapka 
uskas, F. JurgutaviČius, Dani 
liauskas, Vilčinskas, Erslovas 
Rudytė, Gražienė, Tamkeviči 
us, Gasiūnas, Papaurėlis, Va 
psva, AukŠtaitė, Sližaitytė.Re 
nkytė, B. Nagienė, Truska, 
Gudaitis, Rimša, P. RaŽanas, 
Bagdžiūnas, J. Nęvardauskas, 
Rutkauskąs, Pakulis, Giriūn 
as, Pužauskas, A. Ališauskas, 
Baršauskas, Įz, Mališka, Nor 
keliūnienė, Karpis, Gedminas, 
Blauzdžiūnas, Skaisgiras, Čet 
kesaitė, Gaputytė, Paukštai 
tis, Sodeika, Petkevičius, K. 
Ambrasas, Žukauskas, Riekus, 
Vokas, Piečaitis, Valiulis, Da 
sys, Valiulis, Šiugždinis, Stat 
kevičius, P. Kizerskis, X, Mi 
lė, Lesinskis, Brikis, Kuncai 
tė, G. Rukšėnas, Juškevičienė, 

Gražys, X, Lukas, Gorys, Ku 
ricevičiūs, Bučinskas, I. Koest 
Ii, Prišmantas, Taylor, X, Iz. 
Gorys, Ambakas, Liubinskas, 
Beleckas, Žukauskas, Gaižinis, 
Ratavičiai, Krikščiukaitis, Kai 
pokas, Vakselis, Butkienė, J. 
Navikėnas, S. •Bartašius, Va 
nagas, Svotelis, Sakalas, A. 
Jurgutis, X, Jeras, Čepulis, Ja 
gminas, Žukauskas, V. Dikai 
tienė, Tekutis, Valiulis, Ru 
gys, Gurėnas, Gricius, Gabru 
sevičius, Mickus, Kalvaitis, Le 
imantas, Arlauskaitė, Grigelis, 
Mackevičiūtė, Baškevičius, 
Narbutaitė, Augaitis, Lukoši 
us, Saladžius, Zubas, Naibut 
as, Gavelis, Šipelis, H. Ada 
monis, Vazalinskienė, Tėvas 
Kidykas, Žmuidzinas, Žmuidzi 
nas, Kriaucevičius, Katilius, 
Šimelaitis, Martinėnas, Pliuše 
iauskas, Makalajūnas, Bernot 
ai, Mackevičius; po 0,75 et. 
Rūgytė, Matisaitė; po 0,50 et. 
Vitkauskas, Balnius. Šermonė 
lis, M. Milienė, Šidlauskas, V. 
Remeika, Bukauskas, Cibas, 
X, Puzerauskienė, Kiaušas, 
Rupeika, X, Lukštys, Šipelie 
nė, Budrevičiai, Petrauskas; 
po 0,25 et.: Kisielius, X, Mo 
zūraitis, Petrauskaitė, Abram 
onis,.

Viso suaukota 401,49 dol. 
Visiems aukojusiems lietuvis, 
kas ačiū.
Tautos Fondo Montrealio Sk.

NERAŠTINGŲJŲ MOKYK 
LOS SOVIETIJOJ

Teorijoj visoj Lietuvoj turi 
būti vykdomas privalomas sep 
tynerių metų mokymas, o di 
džiuosiuose miestuose — 11 
metų. Tačiau kompartija sk 
undžiasi, kad praktikoje ne 
taip gerai sekasi. Sako, Ramy 
galos ir kituose rajonuose „ne 
maža dalis mokyklinio amžia 
us vaikų mokyklos nelanko“. 
Be to, „esama rajonų, kur žy 
mus moksleivių skaičius moks 
lo metų eigoje nubyra“. O 
„kąikurie vykdomieji komite 
tai abejingai žiūri į septyne 
rių metų mokymo programos 
įgyvendinimą“... Maža to: 
„Utenos ir kituose rajonuose 
yra nemaža faktų, kad mokyto 
jai neaprūpinami butais, kuru 
ir šviesa“, o Ariogalos rajone 
„liaudies skyriaus darbuoto 
jai, inspektuodami mokyklas, 
elgiasi poniškai“.

Partija, be to, reiškia susi 
rūpinimo, kad mokyklose bū 
tų geriau išmokoma gimtosios 
ir rusų kalbos, nes, esą, „gėda 
yra mokyklai, kuri išleidžia 
moksleivius nepakankamai ra 
Stingus“...

DR. JUOZAS K A Š K E L I S

Komnizmo ideologijos tikrovė
XVII. * '
Kai pagaliau ir pačiam Akselrodui Lietuvoj^ pasidarė 

aršta, nes jis jau neturėjo argumentų susektai pasiuntiny 
bės nelegaliai veiklai „pateisinti", tai jo vieton atsirado kiti 
„draugai“ pasiuntiniai. Tačiau asmenų pakeitimas nieko nau 
jo neįnešė. Ar tai Aleksandrovskis, ar tai Arosevas, ar tai 
Karskis, ar tai pagaliau ir paskutinis „draugas“ nepaprastas 
ir įgaliotas SSSR ministeris — ant Lietuvos Nepriklausomy 
bės kaklo kilpos užnėrėjas, — Pozdniakovas, — vis viena vie 
modai vertino, komunizmui priverstiną Nepriklausomos Lie 
tuvos buvimą. Visi jie pirmon eilėn tarnavo Kompartijos ir 
Kominterno interesams. Visi jie gabeno literatūrą, dalino 
savo agentams pinigus, vadovavo Lietuvos kompartijos orga 
nizaciniam darbui is pagaliau vasė pfačiausį šnipinėjimo 
darbą. Pastarąją komunistinės — SSSR pasiuntinybės dar 
bo sritį geriausiai pavaizduoja atsargos generolo Kleščinskio 
ibyla.

1927 metais gegužės mėnesio 19 d. 21 vai. 30 minučių 
savo bute buvo sulaikytas Kleščinskis. Jis buvo užkluptas 
»er pasimatymą su SSSR pasiuntinybės pareigūnu Sokolovu. 

’ *ia pastarojo ant žemės gulėjo Kleščinkio ranka rašytas 7 
j pranešimas apie Lietuvos kariuomenę ir įvairius numato 

Ministerių Kabineto pasikeitimų galimumus, bei įvairių 
valdžic "* asmenų santykius. Tardymo metu buvo nustatyta, 
j0„ Kje Vinskis 1926 m. liepos nr.ėn. savo šeimos reikalais bu 
vo užėjęs ' i SSSR pasiuntinybę, kur pasiuntinybės konsulia 
rinio skyru w sekretorius, faktiškai „Čeką“ ągentas, Sbkolo 
vas antrojo metu» pasiūlė jam teikti, pradžioje „nesvar
haiw" žinias apie Lietuvos kariuomenę bei visuo
meniniP£vvenin Viename savo pranešime Kleščinskis, (bu 
ves caro kariuom< pulkininku, per nesusipratimą ir tik dėl 
stokos prityrusių .lietuv^. karininkų patekęs į Lietuvos ka 
riuomenės vadovauja smulkiai išvardinęs karinome
nės daliu dislokaciją L ,įhn1^ vadus. Savo pranešimus jis 
pasirašinėdavo „Ivanov į2.' Sokolovas 8u Kleščmskm susi 
tikdavo daugiausiai naktį\18> Kleščinskio bute Kiek žinia, 
Sokolovas su KleŠčinskiu o ,rbo su tuometinio SSSR pasiunti 
nio Arosevo žinia. Aišku, p ^avus Sokolovą pas Kleščinskj 
in flagranti, Sokolovas turėjo A’ojau pat išvykti iš Lietuvos, 
o Kleščinskis už visą savo darbą* tf^o tinkamą „uzmokesnj .

Tiesa, Kleščinskio byla buvo *aum'inas reiškinys, tačiau 
SSSR pasiuntinybės Kleščinskio a.W»lgiu pavartotas meto 
das buvo priešingai — neretas reiškinys. Kiekvienas pohti 
nės ar prekybinės pasiuntinybės tarnautojas buvo „mėgina 
mas“. Iš vieno buvo prašoma kokių Jankučių informs 

cijų pradžiai, kitam buvo suteikiamos lengvatos, trečiasis bu 
vo ypatingai pagerbiamas ar pavaišinamas. Lygiagrečiai su 
tuo špionažo darbas buvo varomas trimis kryptimis: per ko 
munistų partijos narius, per prekybinius agentus ir per spe, 
cialius agentus. Ploto atžvilgiu pastarasis darbas vyko dviem 
kryptim: buvo renkamos žinios apie Lietuvos gyvenimo vi 
sas sritis ir, be to, rezgamas ištisas šnipinėjimo tinklas Ryt 
prūsiams. Pastarajam tikslui tarnavo Klaipėdoje savo laiku 
buvęs bolševikinis konsulatas.

Po 1940 metų birželio mėnesio 15 dienos paaiškėjo, 
jog visa virtinė ligi tol buvusių SSSR pasiuntinybės tarnauto 
jų faktiškai buvo NKVD pareigūnai, tik geresniam savo dąr, 
bo užmaskavimui „oficialiai“ ėję vienas ar kitas pareigas pa 
siuntinybėje. Taip, tūlas Kostkevičivs, iki tol buvęs berods 

.| konsuliarinio skyriaus tarnautojas, bolševikams užėmus Lie 
tuvą, iškarto atsistojo kontržvalgybos skyriaus vokiečių sek 
cijos vedeju, o vėlyvesnis kontržvalgybos skyriaus viršinin 
kas Čeronebovas, anksčiau net kelerius metus, kažkokia kita 
pavarde prisidengęs, buvo tarnavęs Klaipėdos SSSR konsu 

pilate. Kiek jų darbas giliai siekė, parodė jų nemenkas orienta 
p imąsis Lietuvos vidaus gyvenimo sąlygose ir gana smulkus 
■Kinių turėjimas apie paskirus asmenis. Tik komunistinės oku 
Hpacijos metu mes pamatėme, koks tikrumoje buvo SSSR pa 
Ipiuntinybės vaidmuo. Trumpai tariant tai buvo viso komu 
Inistinio judėjimo Lietuvoje „vyriausias štabas".

Kadangi organizacinis komunistinis darbas, nežiūrint nė 
i jokias pastangas, nenuėjo toliau vienos - kitos, iškabintos 

atsitiktinai, komunstnės vėlavos ar kelių apsiputojusių žydai 
(cių isterikų išsišokimų, paprastai pasireiškusių gegužės pir 
mosios dienos proga, tai visas pasiuntinybės darbas, ypač po 
1926 m. gruodžio 17 dienos perversmo, buvo nukreiptas į rin 
kimą žinių ir paruošimą dirvos būsimąjai invazijai. Toks 
pats planas buvo ir Rytprūsių atžvilgiu. Bolševikų paliktas 
vienas kitas dokumentas tai geriausiai parodo. t

Rytprūsiuose panašiai manyta pasielgti, kaip ir Lietuvo 
je, nes buvo suregistruoti visi paregūnai, politiniai veikėjai, 
dvasininkai, labjau pasiturintieji ir turintieji ryšius su asme 

' nimis svetur gyvenančiais. Visiškas toks pats buvo „suregis 
travimas“ ir Lietuvos, pagal kurį tiek daug lietuvių buvo en 
kavedistų nukankinta ar išvežta į tolimuosius Sibiro laukus.

Savaime suprantama, jog visas pasiuntinybės darbas bu 
vo labai įvairus, tačiau tik labai maža jojo dalis, kiek tai buvo 
reikalinga dėl akių apdūmimo, sudarė diplomatinės pasiunti 
nybės darbo sritį. Net ir taip vadinamas „kultūrinis" josios 
darbas teturėjo vieną tikslą: susirasti sau kuo daugiau agen 
tų. Taip, t. v. „Lietuvių draugijos SSSR tautų kultūrai pa 
žinti“ priedanga irgi visų pirma buvo verbuojami simpatikai 
komunizmui ir agentai, o ne simpatikai SSSR tautų „kultu 
rai“. Čia pavyzdžiu gali būti marionetinės „Liaudies Vyriau 

sybės galva Justas Paleckis ir jojo simpatiška žmona Palec 
kienė Genovaitė, kurie per tą „draugiją” ir pasidarė visiš 
kais Pozdniakovo „draugais“. Tam pačiam tikslui patarnau 
dąvo ir ekskursijos „į žemišką rojų“. Tai bolševikinės SS 
SR Kauno pasiuntinybės „nuopelnas", kad Paleckis, Cvirka, 
Lįūdas Gira ir kiti panašūs tuo keliu pasidarė bolševizmo 
agentais.

1940 metų birželio mėnesio 15 d. bolševikinė SSSR pa 
siuntinybė „sėkmingai“ užbaigė savo darbą. Paskutinė viso 
to darbo sritis, išryškėjusi po Lenkijos subyrėjimo, buvo pla 
ningas pasiruošimas Lietuvos okupacijai, Lietuvos „sugrąži 
nimui" j Rusijos „motinėlės" prieglobstį. Pozdniakovas jau 
tada, nors jis tebuvo „tik“ Lietuvai „draugingos“ SSSR vals 
tybės pasiuntinys, jausdavosi ir pasireikšdavo lyg ne Lietu 
vos vyriausybė, o jis būtų Lietuvos šeimininkas. Jis net buvo 
išdrįsęs pabrėžti savo nepasitenkinimą viešu, visiškai su dip 
lomatiniu taktu nesuderinamu, pasielgimu.

Juk jis, ne kas kitas, 1939 metais lapkričio mėnesį „per 
Latvijos nepriklausomybės paminėjimą Karininkų Ramovėje 
Kaune, kur dalyvavo ir Lietuvos valstybės galva bei kiti dip 
lomatai, norėdamas vien tik pademonstruoti savo galią, aplei 
do salę nė neatsiprašęs ir neatsisveikinęs su valstybės galva 
bei rengėjais. Ne kitokia Pozdniakovo elgsena buvo ir 1940 
metų gegužės — birželio mėnesį. Žinoma, jis taip elgėsi ne 
abejotinai Maskvos įsakytas. 1940 m. birželio 15 d. Pozdnia 
kovas pasijuto visišku Lietuvos „viešpačiu“. Nuo tada jojo 
bei Dekanozovo, Užsienių Reikalų liaudies komisaro pavaduo 
tojo, kalbos tonas pasidarė visiškai „enkavedistiškas“. Mat, 
jam jau daugiau nereikėjo „vaidinti“ draugingai nusiteikusio 
„nepaprasto ministro“ vaidmens. Devyniolika metų demons 
truotas „avies kailis“ buvo numestas ir iš po jo išlindo plėšru 
sis vilkas.

Trumpai suglaudus, SSSR pasiuntinybės veikla yra tik 
rąs atvaizdas visos komunistinės veiklos. Dėl akių, kad pri 
viliotų lengvatikius, yra „iškaba“, gražūs žodžiai, bet už jų 
slepiasi klasta, brutalumas, žvėriškumas. Tuo pasižymėjo ir 
pasižvmi visos komunistiškos SSSR pasiuntinybės ir konsulą 
tai. T>aug kas iš mūsų savo laiku laikraščiuose būsime skai 
tę apie įrengimus, rastus SSSR pasiuntinybėje Paryžiuje, 
kuri vertėsi ne vien tik diversine veikla bei špionažu, bet ir 
žmonių grobimu, bei jų žudymu ir nužudytųjų lavonų visišku 
sunaikinimu. Iš atrastųjų duomenų atrodo, jog visokių Ame 
rikoj, Anglijoj, Vokietijoj garsiųjų manijakų, sadistų darbai 
komunistinių „diplomatų” darbams niekad neprilygs. Grįž 
tant prie bolševikinės SSSR pasiuntinybės veiklos Lietuvoje, 
galima stačiokiškai pasakyti, jog tai būta „užanty šildomos 
gyvatės“, kuri per devyniolika metų mūsų lietuvių atžvilgiu 
teturėjo vieną galutinį tikslą: visiškai sunaikinti Nepriklauso 
mos Lietuvos gyvenimą. (d. b.)
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KULTŪRW£»OJVIKA J’įį.j. «*•
numatomas didelis
Montrealy lietuviai dar nie 

kad nėra turėję vargonų kon 
certo, bet dabar jis jau yra su 
projektuotas ir jau ruošiamas. 
Labai galima, kad jis įvyks Ve 
rbų sekmadienį, dienos metu 
po pietų ir Montrealio kated 
roję, kuri turi didelius ir pui 
kius elektrinius keturių manu 
alų vargonus.

Vargonų koncertą sutiko 
duoti žymusis Lietuvos Vals 
tybinės Konservatorijos vargo 
nų profesorius muzikas Zeno 
naša Nomeika, kuris yra pats 
baigęs tą konservatoriją ir pas
kui dar kelis metus speciaiiza 
vęsis pas visame pasauly gar 
sų vargonų meisterį Marcei 
Dupre, Parayžiuje.

Baigęs specializavimosi mo 
kalus, kuriuose pasižymėjo 
kaip labaia gabus vargoninin 
kas, p. Nomeika buvo Lietu 
vos Valstybinės Konservatori 
jos vargonų profesorius ir pla 
čiai koncertavo. Išvykdamas 
iš Lietuvos, jis davė didelį vai 
gonų koncertą Vilniaus kated 
roję - bazilikoje, kuri paskuti 
niu metu buvo įsigijusi puiki 
us didelius elektrinius vargo 
nūs, o tremtyje koncertavo da 
rugelyje vietų, kur buvo geri 
vargonai. Montrealy numato 
mas jo didelis ir labai įdomus 
koncertas. Plačiau apie tai 
bus parašyta kai tiktai paaiš 
kės tikslesni duomenys.

Z. Nomeikos vargonų kon 
certas numatomas ir Toronte, 
ir bendrai, yra sumanymas iŠ 
kelti į viešumą Ši meno rūšis, 
labai prieinama ir imponuojan 
ti plačiosioms žmonių masėms, 
bet ligšiol lietuviškoje visuo 
menėje nepraktikuota. Kiek 
žinoma, Amerikoje ir Kanada 
je, ligšiol lietuviai dar nėra 
ruošę vargonų koncertų, o juk 
vargonai turi pasaulinio mas 
to kūrėjų — kaip Bachas, Fra 
nkas, Hendelis, Dupre ir dau 
gelis kitų.

„ATŽALYNAS” — 
KOVO 14-tą.

Toronto Lietuvių Jaunimo 
Teatro Mėgėjų Grupė jau su 
ttečiu stambiu veikalu išeina 
į sceną. Šį kartą pakilus užd 
angai, torontiečiai išvys K. Bi 
nkio „Atžalyną". Vadinasi, 
jau ne religinį veikalą, bet tau 
tinį, rašytą lietuvio autoriaus 
ir vaizduojantį lietuviško gyve

VARGONŲ KONCERTAS.
nimo mažą, bet aktualią iška 
rpą. Juk kas gi šiandien tau 
tiškai galvojančiam lietuviui 
daugiausia rūpi, jei ne lietuv 
iškas atžalynas, ne jaunimas, 
kuris yra mūsų tautinės atei 
ties pagrindinis motyvas. Žiū 
rovui bus ypatingai miela ste 
bėti šio veikalo veikėjus dar ir 
dėl to, kad jų sudėtį sudaro 
tas pats jaunimas, dėl kurio 
mes taip labai sielojamės, jau 
nimas, kuris, šūktelėjus, subė 
go į šią grupę konkrečiai lie 
tuviškai, kultūrinei veiklai. Ši 
jaunimo dalis daug nekalba, 
nesiginčija, neposėdžiauna, 
bet dirba. O tai ir yra vienas 
iš motyvų, kodėl ši grupė yra 
torontiečių pamėgta, kodėl jos 
spektakliai lūžta nuo žiūrovų. 
Dar jeigu prie jos gerų pastan 
gų pridėsi sugebėjimą pasirink 
ti tinkamus, laiko dvasiai pri 
taikintus, veikalus ir pagal mė 
gėjišką patirtį visiškai padorų 
jų menišką apipavidalinimą, 
tai ir gausi tą šaltinį, iš kurio 
ji semiasi lietuviškos visuome 
nės simpatijas.

Dar nespėjus nusileisti užd 
angai šios grupės statyto vei 
kalo „Sūnus Palaidūnas“, o ji 
jau kabinasi į „Atžalyną“. Ta 
igi keli mėnesiai intensyvaus 
darbo patikina žiūrovą, kad 
jis ir šį kartą bus neapviltas.

Kadangi šis veikalas stato 
mas jaunimo, režisuojamas di 
delio jaunimo prieteliaus kun. 
B. Pacevičiaus ir pats veiksm 
as sukasi apie jaunimą, tad ti 
ketina, kad žiūrovų didžiąją 
dalį taip pat sudarys jaunimas. 
Tačiau ir senimui čia bus la 
bai malonu prisiminti savo jau 
nas dienas mokyklos suole, ja 
unuolišką siautulį po savo tė 
viškės pievas, girias ir ežerus.

Veikalo premjera įvyks š. 
m. kovo mėn. 14 d. A. G.
LIETUVIŲ ENC1KLOPEDI 

JOS LEIDYKLOS 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Enciklopedijos 2- 
sis tomas baigtas spausdinti. 
Kovo 10 d. leidykla pradės tą 
tomą prenumeratoriams eks 
pedijuoti. Kaip žinoma, JAV 
vienas L. E. Tomas su papras 
tomis persiuntimo išlaidomis 
kaštuoja 7.75 dol., užsienyje 
7.98 dol. Visi L. E. prenume 
ratoriai, gyveną JAV, jau da 
bar yra prašomi siųsti pinigus 

1574 metais Klaipėdoje gimė 
PeiYas Kleikys, J. Rėzos ben 
dradarbis šiam 1625 metais lei 
džiant Dovydo psalmes Klei 
kys 1640 metais mirė Įsrutyje, 
Mažojoje Lietuvoje. Taigi, pix 
mieji mažlietuviai pi adė jo lei 
sti lietuviškąją spaudą.

šiemet sueina 320 metų kai 
Ragainėje, Mažojoje Lietuvo 
je, mirė Fridrikas Giedkantas, 
Lietuvoje ir Lenkijoje pagar 
sėjęs tvirtovių statymo inžin 
ierius, palikęs gaidų su lietu 
višku įrašu: „Ne wissi medzei 
Artojems priduoti ‘>! . .

Gegužės 24 d. sueis 330 me 
tų kai Tilžėje gimė Pridrikis 
Pretorius vyresnysis, sudaręs 
vokiškai lietuvišką žodyną, pa 
rašęs Katechetiškus klausimus 
ir bendradarbiavęs Kleinui ši 
am rašant „Gramatica“ Lithva 
nica“.

ar Čekius už L. E. 2-jį tomą, 
nes persiuntimas išperkamuo 
muoju mokesčiu yra žymiai 
brangesnis. Kanadoje gyve 
nančių prenumeratorių dėme 
sys kreipiamas į tai, kad į Ka 
nadą L .E. negalima siųsti iš 
perkamuoju mokesčiu. Todėl 
šiame krašte (Kanadoj) gyve 
ną L. E. prenumeratoriai yra 
prašomi pinigus siųsti neatidė 
liojant, kad L. E. leidykla ga 
lėtų jiems 2-jį tomą laiku išsių 
sti. Pinigus ar Čekius prašo 
ma siųsti šiuo adresu: Juozas 
Kapočius, 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

NAUJI RAŠTAI.
Antanas VANAGAITIS, jo 

gyvenimas ir veikla. Rašo: V. 
Alantas, J. Olšauskas, J. Žile 
vičius, V. Jakubėnas, A. A. OI 
is ir B. K. Balutis. Redagavo 
V. Alantas. Išleido J. J. Bači 
ūnas-Bachūnas. 1954 m. 192 
puslapiai. Kaina 2 doleriai. 
Cleveland, USA. Tai antras
J. J. Bačiūno, Tabor Farm, So 
dus, Mich., vertingas leidinys, 
po V. Sirvydo redaguoto B.
K. Balučio leidinio. Taigi, J. 
J. Bačiūnas - Bachunas atlie 
ka gražų kultūrinį darbą, kai 
leidžia apie nusipelniusius as 
menis monografijas.

Leidinys — Antanas Vana 
gaitis — atrodo labai gražiai, 
atspaustas gerame popiery, gr 
ažiai iliustruotas, — kultūrin 
gas leidinys.

sukaktuvininkai M0k$/0-tCChluk0$ ntiUjiGMS
šiais metais sueina 330 me 

tų, kai Įsrutyje gimė M rikio 
ras Švobas, palikęs lietuviškų 
giesmių rinkinį, kurių 13 at 
spausdino D Kleinas 1666 me 
tais. Jis buvo sudaręs ir lie 
tuviškų eilėrašįįų rinkinį Jis 
lietuviškai išvertė „Hortulus 
biblicus“.

Taipgi šiais metais sueina 
330 metų gimimo sukaktuvės 
Saliamono Mozerkos Slovačins 
kio, kuris 1646 metais išspaus 
dino „Giesmes Tikieimuy Kat 
holickam pridierancias“.

Gegužės 13 d. sueina 310 
metų kai Vilniuje gimė Gabri 
elius Šimkevičius, parašęs ke 
lias intermedijas su lietuvišk 
ais {tarpais, lietuviškas kalėdi 
nes giesmes ir lietuviškų, Vii 
niuje sakytų, pamokslų rinki 
nį. Nes prieš 310 metų visose 
Vilniaus bažnyčiose buvo lie 
tuviškos pamaldos.

Rugpjūčio 5 d. sueina 280 
metų kai Insėje, Mažojoje Lie 
tuvoje, gimė Kristupas Sper 
beris, išvertęs lietuviškai ir iš 
leidęs dalį Biblijos.

Taipgi šiemet sueina 270 
metų, kai Katnuvėje gimė ir
Tilžėje mirė Jonas Šulcas, Viena Kalifornija su savo 
1706 metais išleidęs lietuvis 9.845 lėktuvais prašoka visų 
kas Ezopo pasakėčias, jo pa oro susisiekimo bendrovių tu 
čio išverstas lietuviškai, (d.b.) rimą lėktuvų skaičių apie 8

— Mokslų akademijos bio ^artuS-
logijos instituto mokslinę sės NEPASTOVIOJI AMERIKA 
iją sausio 25 d. atidarė prof. 1953 metais per 36 milionai 
VI. Lašas, to skyriaus sekreto jAV gyventojų, t. y. per 22 
rius. Pranešimus darė prof. proC-> pakeitė savo adresus.
1. Ivanauskas ir Žemės Ūkio Asmenys, turį profesijas ir 
Akademijos docentas Meškau specialybes, buvo judriausi, 18 
skas, be to svečiai iš Maskvos, _ 34 metų amžiaus grupės 
Rygos ir Talino. net trečdalis gyventojų pakei
N Kolombijoje, Pietų Amerik tė savo adresus 1953 metų be 
oje, yra pastatyta didžiulė Kr gyje.
istaus Karaliaus statula. Ji to Svarbiausias persikėlimo 
kia didelė, kad viduje gali til motyvas: kėlimasis į geresnes 
pti 4.000 asmenų. Ji yra 11- apylinkes, daugiausia už mies 
kos augštų. Kiekviena štatui tų į priemiesčius. Iš visų JAV 
os ranka yra 23 pėdų ilgio ir 48 valstijų tik viena~ Šiaurinė 
gali sutalpinti po 20 asmenų. Dėkota nepasižymėjo šiuo ju

I I

» Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik- « 
ž raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, »

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA.
« Administracijos adresas: SĖJA, c-o K. Kaunas,
1 8451 So. Peoria St., Chicago 20, III. USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams. a

DIDELIS ĮSIGALJ
Civiliniai ne keleiviniai lėk 

tuvai 1952 yra išbuvę per 8 
milionus valandų ore, t. y. da 
ugiau kaip 900 metų vieno lė 
ktuvo skraidymo.

Prekybai naudojamų mažd 
aug 10.000 lėktuvų valandos 
ore sudaro apie 38,2 proc. iš 
tų 8 mil. valandų, t. y. apie 3,1 
mil. valandų.

Lėktuvai žemės ūkio pramo 
nėję — naudojami laukų trę 
Šimui, dulkinimui, kenkėjų na 
ikinimui ir pan. — išbuvo ore 
apie 707.000 valandų.

Pramonės naudojami lėktų 
vai — pvz. naftos vamzdžių 
priežiūrai, matininkavimui, re 
klamai — išbuvo ore apie 315. 
000 valandų — 31.5 proc. da 
ugiau nei 1951 metais.

Civilinės aviacijos valandos 
ore pakilo 50 proc. nuo 1951 
metų. Didžiausias pakilimas 
jaučiamas bandymų, civilinės 
aviacijos patruliavimo ir pan. 
srityse; 1951—išbūta ore 135. 
000 valandų, 1952 — 203.000.

1952 metų pradžioje JAV 
buvo 87.391 civilinis lėktuvas.

JIMAS AVIACIJOS.
dėjimu. Priežastis yra sekan 
ti: gyventojų migracija yra di 
desnė pramoniniame krašte ir 
ypač miestelėnų tarpe, o Šiau 
rinė Dėkota yra kone be išim 
ties žemės ūkio kraštas.

KEISTOJI AMERIKA.
savotiška JAV valstijų seime 
lių 1953 metų darbų apžvalga, 
paruošta Commerce Clearing 
House, nurodo, sekančius sva 
rstytus valstijų įstatymų pa 
siūlymus:

Arkansas pasiuntęs pasiūly 
mą, kuriuo visi viengungiai bū 
tų apmokestinami 750 dol. mo 
kesčių metams (komisijai ga 
mtos turtams saugoti apsvars 
tyti).

Connecticut įstatymu uždr 
audė tatuiruoti nepilnamečius.

Delaware apribojo lapių me 
džioklę, leisdama medžioti la 
peš tik sekmadieniais. Įstaty 
mas leidžia užmušti lapę, jei 
gu ji veja paukštį, bet kokią 
savaitės dieną.

Georgija leido pardavinėti 
augančius augalus sekmadie 
niais.

Maryland atšaukė seną pot 
varkį, kuriuo vyrai baudžiami 
40 kirčių už savo žmonų muši 
mą; taip pat atšaukė bausme* 
už dalyvavimą dvikovose, už 
už opiumui rūkyti aparatų pa 
rodąs, už dalyvavimą susirin 
kimuose, kuriuose siekiama 
Marylando valstijos ’atskyrimo 
nuo Jungtinių Amerikos Vals 
tijų.

North Dakota uždraudė bet 
kokio pastato nugriovimą tol, 
kol neužmokėti turto mokes 
čiai.

Massachusetts atmetė įsta 
tymo pasiūlymą leisti sunkve 
žirniais pervežti paukščius sek 
madieniais.

Ohio valstijos seimelyje vie 
no atstovo buvę pasiūlyta pa 
keisti apskritimo pastoviąją 
— 3.1415927 į 3.00000, įdant 
vaikams mokyklose būtų leng 
viau ją atsiminti. . .

Tennessee vienas atstovas 
esą patiekęs pasiūlymą atšauk 
ti visus įstatymus.

Wisconsin atmetė pasiūly 
mą apibrėžti įstatymų žodžių 
„May" ir „Shall" prasmę. . .
■ Brazilijoje, Sao Paulo mies 
te gyvenąs Mykolas Rudokas 
loterijoje laimėjo 200.000 kru 
zeirų.

ALOYZAS BARONAS

KARO METU...
Kai rytą Kaminskas keliasi, motina paklausia:
— Kur eisi?
— Sakau — į mišką.
— Motina Švenčiausia. Kam tau tas medis?
— Mama, juk reikia gyventi, — taria Kaminskas, eida 

mas pro duris.
— Aš žinau, bet kam čia dabar? Ne mūsų miškas ir ne 

mūsų medžiai. Nereikalinga vagystė, vaike.
— Mama, kad nereikalingas daiktas, gal ir turi tiesos, 

bet niekas nežino, kas reikalinga ir kas ne. O dėl vagystės— 
tai nesuprantu. Karo metu nebėra vagysčių nei žmogžudys 
čių. Karo metu tai vadinasi geri darbai. Girdėjai radiją iš 
Londono? Užmuši — ir atlaidus gausi. Pavogei, sudeginai 
— mažiau priešui lieka.

— Juozeli, karas ar ne, — Dievas vistiek tebėra.
— Tagi, Žinau. Ir įsakymai visi tie patys. Tik nebe de 

simt jų, mama. Neliesk savo artimo, o priešą mušk. Taika 
ar netaiką, bet artimo niekas nemuša. Taigi, jei nemuši, ir 
priešas tau artimas. Bet jei priešas tau artimas, tai tu išdavi 
kas. O krašto išdavikui gali kaip šuniui kirst. Supranti, 
mama?

— Nesuprantu, vaike. Aš tik viena suprantu: kas blo 
ga, visada bloga.

— Kvailas galvojimas, mama. Bet tiek to. Reikia mo 
keti eiti kartu su gyvenimu. Parsivešiu. Lentų išsipjausiu. 
Baldus pasidarysiu. Po karo gal namus gausim.

— Nenoriu jokių namų. Savo užtenka.
— Gausi, ir bus tavo. Bus savi, — išeina Kaminskas 

pro duris, nueina į lauką, parsiveda arklį, pasikinko ir išva 
Žiuoja. Naktis nubarstė pievą karoliais, ir dabar saulė juos 
tenka auksiniais pirštais. Kaminskas pliaukši botagu, ir ma 
žas, bėras arkliukas traukia lėtai ir apsipratęs su pliaukšėji 
mu. Prie visko pripratina žmogus gyvulį ir gyvenimas žmo 
gų. Kaminskas nuvažiuoja į pamiškę ir iš tolo mato ateinantį 
Vosylių. Sekundę Kaminską puola pyktis. „Taip išdidžiai 
ateina. Viską aš vienas galiu padaryti. Viską. Ir talka rei 
kalinga ne medžiui, bet merginai laimėti. E, kad tu žinotum, 
juoktumeis iš mano kvailumo ir išminties“. Paskui Kamins 
kas pristabdo arklį ir šaukia baigiančiam ateiti:

— Matai, anksti atsikėlei. Sėskis. Pavešiu. Nors krato. 
Geriau pėsčiam eiti. Velnias, visai tuščia. Net nesmagu va 
žiuoti. Ką tie žmonės ir dirba?

— Miega, — sako Vosylius, sėda ant vežimo krašto ir 
tabaluoja kojomis. — Tiek čia tų žmonių bėra.

Šokinėja ratai, saulės spinduliai ir pokalbis nuo vieno ne 
reikšmingo dalyko prie kito. Jiedu įvažiuoja truputį giliau 
j mišką. Galvas panarinę, lapuočiai žiūri po savo kojom. Jų 
tiek daug, kad jie negali apsidairyti aplink. Retas kuris pasi 
stiepęs žiūri į lauką ir į namus. Vieną tokį prasišokusį ąžuo 
lą abu vyrai k’subiai ir piktai pjauna. Kai viršūnė trekštelia, 

atsimušdama į žemę, pjovėjai atsidūsta, lyg jie būtų kritę, o 
ne medis. Taip pašėlusiai dirbo. Mintis, kad kažkada toks 
darbas buvo vagystė, verčia juos skubėt. Kvailas įpratimas 
baimė. Nukapoja šakas, perpjauna rąstą į tris dalis ir sun 
kiai tamposi, kraudami į vežimą. Dar sufikiau tempia ark 
lys. Kelias giliai nelygus. Vosylius eina švilpdamas, o šalia 
ratų keikdamas Kaminskas.

— Velnio kelias, — sako jis.
— Velnio sumanymas, — pataiso Vosylius ir vėl švii 

pia. Visada tą pačią melodiją. Vakar ir užvakar, ir šiandien. 
Kaminskas pagalvoja ir klausia nereikalingai kvailai:

— Koks sumanymas?
— Kirst ir vežt.
— Kaminskui truputį pikta. Nenorėjo — galėjo nepa 

dėti. Tikrai nelabai išmintingas darbas. Velniai žino, dėl ko 
jis? Dėl Gražinos, namų ar savo neramios sielos apgaudinėji 
mui. Kiti ir laiškus rašo nesamai mylimai. Gi čia malonus 
sunkumas. Kaminskas tyli. Jis norėtų pasakyti: „prašiau, 
tik ne tam, kad keiktum“, bet tuo laiku arklys staptelia. Ža 
lias sunkumas ratuose ir kelias pavyzdingo blogumo. Kamins 
kas nebeištaria norėto sakinio ir lieja botagu mažą arklį. Vo 
sylius prideda ranką prie rąsto ir stumia. Sunkus daiktas ver 
gija. Botagas ir ratai. Pakinktai vežimas ir blogas kelias. 
Vosyliui gaila arklio, ir jis sako:

— Palauk, pastovėk.
— Nėra kada. Ne dabar stovėti. Ištrauksiu ligi vieške 

lio, o paskui netoli namai. Namie pailsės. Niekas ir mūsų ne 
žiūri.

— Užtat, mes žinom, kaip bloga, — burbtelia Vosylius 
ir vėl švilpia. Niūrus rytas. Atrodo, kad nuo to švilpimo leng 
viau ir jam, ir arkliui. Tik Kaminskui sunkiau. „Ė", pagal 
voja, „švilpi”. Patenkintas. Pamatysim“.

Porą žingsnių tyli. Paskui Vosylius košia:
— Manau, parvažiuosi, Juozai. Einu laukais namo. Čia 

pat vieškelis.
— Aš manau, aš manau, — atleidžia vadeles Kaminskas, 

kaip jį atleido pyktis, nes taip retai Vosylius jį pavadina 
vardu.

Vosylius eina pieva ir girdi ratų braškėjimą. „Ko aš 
čia valkiojuos? Bus laiko, kai pasibaigs visa. Tegu velniai. 
Viltis, kad mirsi tik rytoj, varo žmogų į mišką ir į kalėjimą. 
Keisti žmonės. Niekad nieko negana“. Jis žengia paskubo 
mis, jausdamas rankose nuovargį. Truputį ištampė skuba ir 
rąstai. Bet staiga išgirsta Kaminsko keiksmą ir botago pliau 
kŠtelėjimą kelis kart iš eilės. Vosylius atsigrįžta. Keliukas 
eina į vieškelį, kuris gerokai augščiau. Keliuko gale išmdš 
tos pravėžos. Prieš kalną visada tamposi arkliai, ir ratai, 
atsiremdami į vieškelio krantą, išmušė duobes. Mažas arkliu 
kas virpa ir plėšia pakinktus. „Nustotų mušęs“, pagalvoja. 
„Ne, šitaip jis niekada neišvažiuos. Užmuš ir arklį. Jei jis 
pats trauktų, tiek to. Arklys gi nepaskelbė karo ir nevengia 
medžių". Vosylius sugrįžta keletą žingsnių atgal ir šaukia:

— Girdi, juk ir botagas turi ribas.
Paskui skuba artyn. Saulė gerokai pakyla. Ji prasimu 

šusi pro nenukirstų medžių viršūnes. Rytas nebėra anksty 
vas, ir vieną kartą reikia namo. Reikėtų palikti ir keliaut. Ne 
jo reikalas eiti arklio pareigas. Kas Vosyliui darbo, jei kitas 
užsimanė ąžuolo. Gal net ir grabo tas pamišėlis iš jo nepada 
rys. Kai Vosylius priartėja, Kaminskas skundžiasi ir teisin 
damasis sako, lyg jis pats to rąsto neištrauktų:

— Neištempia dvėselena.
Vyrai įsiremia į ratus pečiais.
— Ė, opa! — šaukia abu kartu. Arkliukas įsitempia. 

Braška pakinktai, ratai ir kaulai jų visų trijų nuo to pasiutu 
šio tempimo, bet vežimas tik truputį šoktelia į viršų ir grįžta 
atgal. Rodos, kažkas pririšo nenutraukiama grandine.

Paberia į pravėžas žemių, leidžia pastovėti sau ir arkliui, 
paskui vėl iš naujo:

— Ė, opa. Dar kartą! — bet vėl viskas kaip pirma.
— Reikia palaukti, kol kas važiuos pro šalį, — taria Vo 

sylius. Kaminskas bijo, kad nepaliktų jo vieno, ir sako:
— Palauk, aš, paėmęs kirvį, nukirsiu dalbą. Tada pama 

tysi, viskas eis kaip iš velnio.
Arklys griebia pagriovio rudos žolės, o Vosylius žiūri t 

skubantį Kaminską. Paskui Vosylius atsigrįžta savo namų 
link, stebi beržus ir tiesią stogo liniją šviesiam ryto skliaute. 
Jis galvoja apie Gražiną ir didelę kvailystę, kurios ir arklys 
neištraukia. Paskui atsigrįžta į Kaminską, kapojantį jau nu 
kirsto storoko medelio Šakutes. Vosyliui pasidaro pikta ir jis 
šaukia:

— Ei, tegu velniai, nedailink. Nešk.
Tuo laiku arklys šoktelia į šalį. Prie pat jo sustoja sunk 

vežimis. Išlipęs iš sunkvežimio, pilkas senyvas vokietis sa 
ko:

— Velniop. Palikite viską. To katino mums nereikia, 
— rodo į arklį.

Vosylius galvoja. Baisiai sunku apsispręsti, nors jokio 
apsisprendimo nereikia. Pasirikimas vienas. „Prakeiktas 
ąžuolas“, pagalvoja Vosylius, „Prakeiktas gobšumas“, pasi 
taiso mintyse.

— Greičiau! — ragina vienas sargybinių.
— Nebijok, nebūsi vienas, vakar miestely daug prigau 

dėm, — sako kitas, jaunesnis, sėdįs už vairo.
— Aš noriu nueiti namo, — lėtai grįžtelia Vosylius miš 

ko link.
Pamiškė tuščia. Kaminskas susiorientavimui turėjo lai 

ko ir nuotolio. '
— Tu supranti vokiškai? — nustemba vokietis, lais 

vai laikydamas šautuvą, lyg nelabai tereikalingą daiktą.
— Truputį.
— Tai gerai, lipk. Lengvesnio darbo gausi, — pasako 

jie ir beveik stumtelia Vosylių mašinos link.
Kelias dulka, saulė mušasi pro dulkes, ir važiuojančio 

akys veržiasi pro spindulius ir dulkėjimą, lyg norėdamos at 
plėšti gabalą dirvos, paliekančių trobų ar parudavusios ir dul 
kinos pakelės žalumos. Lieka smulkios, atrodančios greit be 
baigią griūti sodybos, lekia saulė, pakilusi virš miško, ir gels 
vi pakelės krūmeliai. (Iš romano „Užgesęs sniegas“).
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EDMONTON, Alberta
TRADICINIS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS PER VAKARŲ KANADOS

RADIOFONĄ.
Jau penkeri metai, kai Va 

karu Kanados lietuviai, nore 
darni viešai išreikšti agresoria 
us Lietuvos neteisėtą pagrobi 
mą, naudojasi kiekviena jiems 
suteikta proga skelbti paverg 
tos Lietuvos bylą, apeliuojant 
j laisvojo demokratinio pašau 
lio sąžinę. Vargu ar Albertos 
provincijoje atsirastų nors vie 
nas žmogus, kuris nebūtų tie 
siogiai ar netiesiogiai girdėjęs 
apie Lietuvos neteisėtą pagro 
bimą ir dabartinius jos vargus.

Vasario 16 dieną Edmonto 
no Lietuvių bnės valdybos pir 
mininko Alberto Mažono rū 
pėsčiu buvo suruoštas Nepri 
klausomybės Šventės minėji 
mas: per valstybinį CKVA ir 
per Kanados prancūzų CHFA 
radijofoną.

Minėjimas pradėtas Nepr. 
Lietuvos Gen. Konsulo Kana 
dai min. Vytauto Gylio sveiki 
nimu visiems Vakarų Kanados 
lietuviams.

Primindamas anas įspūdin 
gas iškilmes, kai Lietuva bu 
vo laisva ir nepriklausoma, kai 
ji buvo pilnateisė Tautų Sajų 
ngos narė, kai visi Lietuvos pi 
liečiai be tikybinių ir politinių 
skirtumų, kaip vienos šeimos 
vaikai , džiaugėsi tą dieną ir 
„sėmė stiprybę iš praeities”, o 
dėkingi Lietuvos sūnūs pager 
bdavo ir savo didvyrius, paavi 
kavusius gyvybę už tautos la 
isvę, ministeris konstatuoja, 
jog šiandieną Kanados lietuvio 
siela yra perpildyta kartumo, 
o jo širdį užviešpatavo gedulo 
nuotaika. Kiekvienas mūsų 
pasigenda savo artimųjų, liku 
šių pavergtoje Lietuvoje. Tęs 
damas min. Vyt. Gylys pareis 
kė, jog mūsų savijauta per 
šias šventes vis tik yra kur 
kas geresnė, kaip prieš porą 
metų. Ypač nuo gen. Eisenho 
werio išrinkimo JAV prezide 
ntu, Pabaltijo respublikų kla 
usimas pasijuto kitoje plotmė 
je ir lietuvių tautos likimas 
jau nebeatrodo užmirštas. Ta 
rybinė Rusija, pagalios irgi 
bus supratusi, jog jos svaigi 
nanti laimėjimai Jaltos, Pots 
dama ir Teherano konferenci 
jose jau baigėsi ir kad trumpa 
regis Vakarų demokratijų po 
litikavimas yra palaidotas. Ne 
norėdamas tuomi sukelti mu 
myse iliuzijų, kad raudonojo 
slibino valandos yra suskaity 
tos, ministeris pareiškė savo 
įsitikinimą, kad Kremliaus dik 
tatorių atsiskaitymo diena ar 
tėja. Pavasario vėjai jaučias

nevien tik Šiaurės Amerikos 
politikoje. Po Stalino mirties 
jie pasiekė ir Tarybinės Rusi 
jos gilumą. Visagalis Beria ir 
mūsų tautos budelis Dekano 
zovas, tie kvalifikuoti žmogžu 
džiai, susilaukė pelnyto galo, 
juodviejų vardai dergiami ta 
rybų socialistinėse ir satelitinė 
se respublikose, sukeldami pi 
liečiu smegenyse pavojingas 
mintis: „jei taip liūdnai buvo 
nutraukta karjera paties Stali 
no numylėtų stabų, tai vieną 
dieną gali būti likviduoti ir vi 
si kiti Kremliaus tironai“.

Praeitų metų raidoje turėjo 
me daugiau progos susimasty 
ti ir panagrinėti mūsų tautos 
tragediją. Pasikeitusios politi 
nės konjunktūros įvertinimas 
(pav. Senatoriaus Kersteno 
Komiteto sudarymas) sukelia 
mumyse pasitikėjimą ateitimi 
ir pasiryžimą nenuleisti rankų, 
dirbti vienybėje, kaip mus įpa 
reigoja Tautos Himno žodžiai, 
ir padėt mūsų broliams ir se 
serims anapus geležinės uždą 
ngos greičiau numest vergijos 
pančius. Jau dešimti metai, 
kai Lietuvos tremtiniai bias 
kos po platųjį pasaulį. Tačiau 
jų gyvenimas nėra taip tragiš 
kas, kaip pasilikusiųjų savo žc 
riiėje. Jie ten kas dieną turi 
prieš savo akis gyvą pragarą, 
bet vis tik desperacijai nepasi 
duoda; jų dvasia lieka nepalau 
žiama. Baigdamas min. Vyt. 
Gylys skatina sekti jų pavyz 
džiu, neužmiršti savo šventų 
pareigų ir budėti.

Sveikinimui pasibaigus, bu 
vo sugrotas Lietuvos Himnas.

Toliau, p. Karosienė meist 
riškai padeklamavo Čirlionio 
ansamblio plokštelei „Tykiai 
tykiai Nemunėlis teka...” ako 
mpanuojant, poetų Bernardo 
Brazdžionio „Be motinos Tė 
vynės“ ir Prano Vaičaičio 
„Yra šalis, kur upės teka“ ei 
lėraščius. Minėjimas baigėsi 
Čiurlionio ansamblio įdainuoto 
mis liaudies dainų plokštelė 
mis.

Be to prancūzų kalba buvo 
paminėta lietuviu tautos isto 
riniai įvykiai ir pavergtos tė 
vynės baisios kančios.

C. K. V. A. radijofone mi 
nėjimą atidarė L. B. V-bos pir 
mininkas, Albertas Mažonas, 
kreipdamasis į visus lietuvius 
ir primindamas šios dienos re 
ikšmę mums visiems. Po jo gr 
ažia anglų kalba Albertos U- 
to studentas odontologas Ai 
girdas Juodelis supažindino

angliškai kalbančią visuomenę 
su Lietuva ir jos vargais. Mi 
nėjimas irgi baigėsi Čiuilionio 
ansamblio įdainuotomis plokš 
telėmis. Numatyta minėjimui 
Meno Mokyklos profesoriaus 
Aleksandre Šepečio paskaita 
dėl laiko stokos neteko trans 
liuoti. Transliaciją pravedė 
Dr. Dovydėnas.

Tenka pastebėti, kad Vaka 
rų Kanados lietuviai negyve 
na kompaktinėmis masėmis, 
bet yra išsisklaidę po visą pla 
čiąją provinciją. Pagal statis 
tinius duomenis tik apie penk 
toji jų dalis yra žinoma, to 
dėl visų lietuvių bendri subuvi 
mai kol kas yra neįmanomi.

Vakarų Kanados lietuvis.

CALGAW, Altą.
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS CALGARYJE.

Vasario 13 d. Calgario lie 
tuviai iškilmingai paminėjo 36 
metų Lietuvos Nepriklausomy 
bės paskelbimo šventę. Minėji 
mas įvyko N. E. 1 Avė. Ukrai 
niečių salėje, į kurią prisirin 
ko pilna lietuvių, per 200 žmo 
nių. Šventės iškilmėms vado 
vavo Lietuvių Dr-jos pirmini 
nkas p. B. Jauga, kuris į gar 
bės prezidiumą pakvietė Kana 
dos Pilietybės Konsulą iš Cal 
gario ir Latvių — Estų atsto 
vus, beto ir kun. Kairiūną, ku 
rių kiekvienas į lietuvių tautą 
pasakė anglų kalba atitinka 
mą žodį. Ypatingiausią kalbą 
i lietuvius ir jų tautą pasakė 
Kanados pilietybės Konsulas 
ir baigdamas savo žodį pabrė 
žė, kad laikas artėja visu grei 
čiu, kad Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma.

Vėliau sekė meninė dalis:

M A MER1 AS MA Ci b KAS j:

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 'J
SIUVĖJAS. $

AUGSTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. 0
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. $

SKUBUS PATARNAVIMAS. S
V

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

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

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

WINNIPEG
LIETUVIŲ DIENA.

t

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

i: 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 I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED l
city-wide pick-ut 

A kD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA CLEANERS &.DYERSC0.
Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

! MONTRE ALIS 2832 ALLARD TR 1135

vaizdelis „Sibiro kalėjime“, va 
iki; dainos, deklamacijos bei 
muzika. Gale buvo vaidinimas: 
„Vargšas Tadas“. Vaidinimas 
žmonėms paliko gana gerą įs 
pūdį, nes buvo atliktas gana 
gerai. Vaidinimą pagyvino K. 
Dubausko dekoracijos, kurios 
ypatingai buvo gražios ir me 
niškai pritaikytos tos dienos 
šventei, nes jose matėsi ryškio 
se spalvose Vilniaus katedra 
su jos apylinkėmis.

Po vaidinmo sekė pasilinks 
minimas su šokiais ir alučiu.

Šventės metu buvo platina 
mi lietuvių pasai ir ženklai.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
Šventojo Kryžiaus ligoninės 
koplyčioje buvo iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą, jas atlai 
kė kun. Kairiūnas.

Didysis Jonas.

tie, .moms

Port Arthur ir Fort William, Ont.
MŪSŲ TAUTOS ŠVENTĖ.

36 metų nepriklausomybės po Kanados Lietuvių šitos ap 
minėjimas pas mus labai gra ylinkės pirmininkė Dr. E. Ja 
žiai praėjo. sevičiūtė, kuri savo gražia kai

Minėjimas įvyko vasario 20 ba visus sujaudino ir sušilau 
dieną. Rytą 9 vai. Šv. Elzbie kė nuo visų karštos padėkos, 
tos bažnyčioje buvo pamaldos, Trečias kalbėtojas — buvęs 
dalyvaujant gražiam skaičiui Lietuvos aviacijos majoras p. 
lietuvių. Mitulas. Ketvirtas kalbėtojas

Vakare gražioj svetainėj, ir ragintojas Stasys Jonaitis, 
kur buvo minėjimas, susirinko kuris visus ragino dėl aukų T. 
apie 150 žmonių — lietuvių ir Fondui. Lietuvos pasų ir ste 
svetimtaučių. mpų išparduota virš kaupinei.

Programinę dalį sudarė pri Muzikalinę ir eilėraščių dalį 
augantis mūsų jaunimas. Mi gražiai atliko. Skambino pia 
nėjimą p. Petrui Kajučiui pra nu Valė Jonaitytė ir tikrai vi 
dėjus, sugiedota tautos himn sus žavėjo. Taip pat Valytė 
as. Po to, mokytojas L. Bru gerai darbavosi pardavinėda 
žas anglų kalboje gražiai vi ma lietuvio pasus, štampus, 
siems susirinkusiems nušvietė knygas iri aikraščius. Už tai 
Lietuvos praeitį, jos dabartį Valytei priklauso didelis ačiū, 
nius priespaudos laikus ir šito Taip pat I. Bružas gražiai pa 
minėjimo reikšmę. sirodė pianu skambinime ir ei

Antras kalbėtojas buvo mū lėraščių sakyme, už ką vertas 
sų visų didžiai gerbiama, kai ažiū. Eilėraščius sakė gražiai

I
D r. DORA GORDON

Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

' 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. 
:umnmmffl»itinniiii:»iniiraiiii»iwi:iu«niiii»tititiiniinttmn»iiiiiiiil

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

J.R. RIENDEAU]
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

I LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

; KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 
j PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS ; 

| 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 |

„Lithuanian Day“ antrašte 
„Ąinnipeg Free Press“ vasa 
rio 16 d. įsidėjo ilgoką veda 
mąjį straipsnį, kur be kitką ra 
šoma:

Vasario 16 d. yra Lietuvos 
Nepriklausomybės Diena, pa 
lyginus su mūsų Dominijos 
Diena. Bet kai mums Liepos 
1 d. yra tautinio džiaugsmo 
diena, Vasario 16 lietuviams 
yra rimties diena. Tai yra die 
na, kuomet lietuviai, ir
kurie yra perblokšti po komu 
nistinių pavergėjų batu, ir tie 
lietuviai pabėgėliai, kurie rado 
prieglaudą laisvame pasaulyje 
(dažnai netekę savo mylimų

ir mažytė pp. Mituzų dukrelė, 
ponų Kaminskų dukrelė ir sū 
nūs, už ką verti padėkos, kaip 
vaikučiai, taip ir tėvai.

Taip ir baigėsi mūsų progr 
aminė dalis, o prasidėjo užkan 
džiai ir šokiai, kuriė nusitęsė 
ligi 12 vai. nakties, prie gra 
žios muzikos, kuriai vadovavo 
smuikininkė panelė Tribandy 
tė. i

Lietuvių Bendruomenės pir 
mininkės ir valdybos vardu vi 
siems prisidėjusiems darbu ir 
rūpesčiu prie parengimo, taip 
ir dalyviams, reiškiame lietu 
višką ačiū.

Reikia suminėti, kad yra lie 
tuvių, kurie, kad ir netaip se 
niai Lietuvą apleidę, bet jau 
šiandien šalinasi nuo lietuvy
bės ir kartu su visais bendrai 
nenori dalyvauti.

V. Sibulis.
P. S. Apie Tautos Fondui au 

kas vėliau pranešime.

artimųjų) melsis už savo kraš 
to išlaisvinimą. Esantiems lai 
svuose kraštuose negali būti 
tikros padėkos dienos, kol jų 
kraštas ir tauta nėra laisvi.

Suminėjęs eilę sovietų pav
ergtų tautų ir pacitavęs iš bi 
blijos, kaip žydai raudojo sa 
vo Jeruzalės, redaktorius savo 
vedamąjį tęsia:

Tamsios dienos tebėra už 
akių prispaustoms ir kankina 

tautoms. Bet jos turi
viso laisvojo pasaulio simpati 
ją ir tikrai žino — ir tai jiems 
yra pastiprinimas, — kad lais 
vosios tautos niekuomęt nepri 
pažins ir neužgirs jų tėvynių 
sunaikinimo . Jiems pasveikin 
ti Lietuvos vėliava šiandien 
plėvesuoja ant „Free Press“ 
rūmų stiebo.

MONTREALIO „GAZET 
TE“ WINNIPEGE

Tuo pat metu Winnipege ga 
utame Montrealio laikraštyje 
„The Gazette“ jdėtas Bronia 
us Abramonio iliustracija pa 
puoštas straipsnis .„Lietuvių 
Šventė — vilties, bet ne džia 
ugsmo diena“. Šiame gražia 
me straipsnyje be kitko rašo 
ma: Lietuvos nepriklausomy 
bės 36 m. sukakties minėjimas 
čia bus labjau vilties nei džia 
ugsmo diena. Nes po 123 me 
tų Rusijos viešpatavimo 1918 
m. vasario 16 d. atgautoji Lie 
tuvos nepriklausomybė baigė 
si, kaip po 22 metų rusai vėl 
pasigrobė tą nepriklausomybę. 
Kiekvienais metais apie šį lai 
ką viso pasaulio lietuviai susi 
renka patvirtinti savo tikėjimą 
■ Nukelta į 7 puslapį.

uuoo otooooooo m o c g ooo ~ t -

Lietuviška moterų kirpykla |
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA g 

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. §

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS :

D. E. BELANGER & SONS:
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville La*alle. TR 4588.
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St. CATHARINES, Ont.
PASIAIŠKINIMAS 
no tikslo: laisvos, tvirtos ir lai 
mingos Lietuvos

Todėl jas bolševikai tuoj ir 
uždarė.

Stebėtojas be abejo pats ne 
susigriebia, kuria kryptimi jis 
pasuka kitą sykį savo plunks 
ną.

To, kas pasakyta patvirtini 
mui ar bereikia geresnio pavy 
zdžio, kaip Stebėtojo užaliar 
inavimas dėl lietuvių parapijų.

St. Catharinė.je šokių vaka 
rėlį surengė taip vad. bažnyč 
ios komitetas tikslu paremti 
vos besistumiančius parapijos 
reikalus. Stebėtojui štai atei 
na didelis įtarimas: parapijos 
ima valdžią ir tuo griauna Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenę, 
aišku — ir pačią Lietuvą.

Kodėl Stebėtojui lietuviško 
s parapijos taip jau didelis bau 
bas? Ir ar neperdidelius bur 
bulus jis pučia?

Juk pav., Dr. šliupas, kurio 
ateizmo nenukonkuruoti net 
pačiam Stebėtojui, visomis sa 
vo jėgomis pats kūrė ir kitus 
ragino kurti lietuviškas para 
pijąs anais laikais Amerikoje.. 
Ir jei senesnioji emigrantų kar 
ta nevisa subolševikėjo ar nu 
tautėjo, tai to didelio nuopel 
no gera dalis tenka kaip sykis 
tam didžiąjam lietuviui Dr. 
Šliupui už tą parapijų kūrimą.

Lietuvos laisvės laikais ne 
buvo kampelio be parapijos. 
Kas jas tad griauna? O gi da 
bartiniai Lietuvos okupantai 
— rusai. Griauna todėl, kad

MOTIEJAUS
Savo pastarajame rašte Ste 

bėtojas skundžiasi, kad bend 
ruomenė nuo jo nusigrįžo ir 
net geriausi jo draugai jį pa 
liko. Dėl to esąs kaltas Motie 
jus. Gale nurodo, jog Motie 
jus ji dar taria dirbant anti 
lietuvišką darbą. Šis pastara 
sis teigimas ir verčia Motiejų 
pasiaiškinti.

Motiejus neveda jokios pro 
pagandos prieš Stebėtoją ii ne 
mano, kad Stebėtojas sąmoni 
ngai dirba antilietuvišką dar 
bą. Kaip Stebėtojas, kad para 
šo į spaudą savo nuomonę, 
taip Motiejus parašo savo. Vi 
suomenė pasidaro savo išva 
das. Bendruomenė ir draugai, 
aišku, pasidaro irgi savo išva 
das.

Matiejus manok kad nepala 
nki nuomonė apie Stebėtoją 
susidarė grynai iš jo paties ko 
respondencijų. Juk, kokių ge 
riaušių intencijų Stebėtojas 
beturėtų, jo nuolatinis kėlim 
as bendruomenės ir paskirų 
asmenų nuodėmių ir aliarmavi 
mas visuomenės apie savo bro 
liūs tautiečius — „vilkus avies 
kailiuose” bei „nusisavinto 
jus“, — nėra labai jau patrio 
tiškas darbas.

Ir vėl Stebėtojas kartoja, ka 
rtoja ir kartoja, kad St. Cat 
barinės dešinieji vykdo „gau 
tą partijos įsakymą“ sugriauti 
Lietuvą, kad dešinieji — nie 
kas kitas, yra tie, kurie veikia 
„dezorganizaciniais lietuvių 
sumetimais“. Ar bereikia di 
dėsnio akių muilinimo visiškai jos yra lietuvybės tvirtoves, 
nebūtais dalykais? Imant iš 
kitos pusės, kiekvienas subre 
ndęs lietuvis žino, kokius tiks 
lūs turi mūsų trys didžiosios 
garbingos partijos: socialistai, 
krikščionys demokratai ir tau 
tininkai. Jos visos įrodė neto 
limoje praeityje, kad siekia vie

kad jį net geriausi draugai ap žino, nes tam žinoti didelių 
leidžia?

Toliau stebėtojas teisingai 
savo rašte nurodo, jog lietu 
vis, kuriam rūpi garbingas lie rūpi įgelti tūlam vietos lietu 
tuvio vardas, po teismus nesi viui. Deja nevykusiai ir labai 

jau pro šalį: tas tautietis, kaip 
sykis, yra pats vilnietis ir apie 
Vilnių galėtų suteikti praktiš 
kų žinių net ir pačiam Stebė 
tojui.

O dėl „Bitės. Majos ’, tai gai 
U kad Stebėtojas jos neskaitė. 
Puiki lietuviška knyga Tin 
ka ir suaugusiems Ten para 
syta apie darbščią ir puikią bi 
tę, kuri dirba kūrybinį, bet ne 
griovimo, darbą. Apie puikią 
bitę, kuri nesikapsto po šiukš 
hų dėžes ir tam darbui negaiš 
ta, bei kitų negaišina, ir jei 
jau zirzia, tai zirzia savo šve 
nto korio didžiai garbei ir gro 
žiui. Motiejus.

Redakcija, leisdama abiems 
bendradarbiams— p. Motiejui 
ir p. Stebėtojui — laisvai aiš 
kintis ir gvildenti lietuviškuo 
sius klausimus, drįsta atkreip 
ti dėmesį į šiuos dalykus: 1. 
Gražu, kai polemikoje suma 
niai ir smailiai pasisakoma, 
bet neužgauliai, kultūringai,

tampys. Motiejus pilnai su 
tuo sutinka, tik maža pataisė 
lė: Stebėtojas nėra vienas iš 
tų, kuriems garbingas lietuvio 
vardas labai jau ką reikštų, nes 
Stebėtojas, o ne kas kitas, St. 
Catharinėje tą lietuvio vardą 
vis kiša j šešėlį Del to kilo ir 
visas šis nemalonus reikalas

Iš kitos pusės Motiejus pa 
laiko ir tų nuomonę, kurie ma 
no, kad teismas nebūtinai lie 
tuvio vardą turi pažeminti. Ki 
tą sykį priešingai — gali pa 
dėti atstatyti tą brangų vardą, 
kuris tūlam tautiečiui šiais iš 
klypusios tremties laikais ir bė 
ra likęs, kaip vienintelė viltis 
ir paguoda.

Ir dar Stebėtojas daro Mo 
tiejui priekaištų, kam tas dra 
ugauja su tokiais tautiečiais. 
Jie gi ne Sudano negrai, kad 
nežinotų pagrindinių mūsų ta 
utos reikalų. O jau toki reika 
lai, kaip Vilnius, tai ir tie ne 
grai šiandieną tikriausiai jau

Kai Stebėtojas tiek aliarmo 
kelia dėl jų Kanadoje, tai ar 
tai galima laikyti aiškiu daly 
ku ?

Šia proga Motiejus drįsta paj 
klausti Stebėtoją, kuris galas ? 
ii verčia barškinti tiesiai į Bim f 
bos baraboną, opaskui skųstis,

LA 7570 

WILLIAM BENDENA 
REAL ESTATE 

1555 Dundas St’. W. (kampas Sheridan) Toronto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis 

Į — mielai Jums patarnausimi

KE 1118 V| J. GREEN |
I REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
® 933 Bloor St. W. Tornote. a

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su X 
t* mumis — mielai Jums patarnausimi j

HAMILTONUI, TORONTŪI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TKUMPICKAS 
{rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas, {ren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į sena* krosnis, 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. 

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.

$ DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, S 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- 4!

s jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- | 
neles ir atlieku kitokius panašius darbus.

(
Pranešu klientams savo naują adresą:

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576
ANT. JUOZAPA1T1S

s įsas* ss •» ■ ■ r* s s imu s* ** linui s ■*■■■*■>■ s iivirėftniiin

DANUTĖ STRAZDATTE į

I
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetine* ir įvairias vienkartine* šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madieniua) galima susisiekti telefonu: OR 8081. ■;

E&2J&AtLt- V X: VJJ1? IfLUti. V. V.IJT t! 1* ik.“

!
Dr. A.Pacevičius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ]'
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto v

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 2
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. į 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. « 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. Z

mokslų nereikia.
Tačiau šiuo atveju Stebėto 

jas turi ką kitą galvoje. Jam KLB Kr. Valdyba yra gavu 
si laišką iš Sudburio apylinkės 
valdybos, kuriame pranešama, 
kad per 19'53 m. valdyba surin 
ko savo apylinkėje solidarumo 
mok. 271,80 <lol. 'Šiuos pini 
gus vba paskirstė taip:

40 % Tautos Fond.
22%% Krašto V-bai 
22%% Apyl. V-bai 
15 % Šviet ir Kult.

Kitų pajamų per 1953 m. 
turėjo 318,25 dol., kurios pa 
skirstytos šiaip:

85,25
17,10
55,60

160,30

103,72
61,15
61,15
40,78

Tautos Fondui 
Šv. ir Kult. reik. 
Šalpos Fondui 
Kasoje palikta

Tokiu būdu išviso apylinkės
valdyba turėjo pajamų per 
1953 m. — 590.05, kas parodo 
gerą ir pavyzdingą pasidarba 
vimą Sudburio Apyl. Valdyb 
os, surenkant tuos pinigus ir 
pasigėrėtiną duosnumą Sudbu 
rio lietuvių visuomenės tauti 
niams reikalams. Krašto Vai 
dyba reiškia Jiems viešą pade 
ką už tai ir linki geriausio pasi 
sekimo jų darbuose.

KLB Kr, V-ba.

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

štai tik keletas pavyzdžių:
$3.500 įmokėti, Bloor— Mar 

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

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

2.500 įmk., College-Brock.,

6 kambariai, 
įvažiavimas į 

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

$4.000 įmokėti. College-Do 
vercourt Rd., mūr., 8 kam 
barių, 2 virtuvės, įvažiavi 
mas į kiemą.

2 virtuvės; 
kiemą. 
Bloor-Brock,

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui 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 12S0 N. telef. LL 8310 Namų UI. RO 3345

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

LO 2710
MICHAEL KOPR1V1CA

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

pirkdami ar parduodami namui pasitarkit su mumis, 
mielai jums patarnausimi

nejieškant toli nuklystančių 
įtarimų; 2. Labai yra vengti 
na vartoti pasiteisinimus, kaJ 
tinant kitus, ypač naudojant 
tokius posakius, kaip „azia 
tai“, „negrai“ ir panašiai. Vie 
na, ir aziatai ir negrai nėra 
kalti, jeigu jie yra žemesnės 
kultūros (ar ne baltasis, save 
vadinąs kultūringu, žmogus 
yra kaltas dėl tūlo kaikurių tančios. . . 
spalvuotųjų atsilikimo?), o, — Vilniaus „Viktorijos“ 
antra, ar neperdaug jau balta avalynės fabriko darbininkų 
sis žmogus įsivaizduoja savo susirinkime pasiūlyti kandida 
kultūringumą? Visokiu atve tai į apylinkės rinkimų komisi

1 ju, save teisinant, nėra geraHją. Iš septynių „pasiūlytųjų” 
kitus kaltinant, kad tuo kaltinilįšeši rusai.
mu save pateisintų. Ypač nėf 
ra gera žeminti kitas tautas,Įvyksta į JAV. 
nors jos ir ištiktųjų būtų maz 
iau kultūringos už baltuosius.^bažnyčią.

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS Iš EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

W. A. L E N C K I

teisininkas

:trti

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
'Itnefonas EM. 6-4182 

Toronto

.! [ VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS j;
[ [ Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- ;
[ ’ riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią ' > 
o gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, A

ED. KONDRATAS. X
X 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. } 
t Tel. LL 9626.

Užsakymai priimami: 
Hamiltone: 18 Spadina Avė. Telefonas 9—2035. 
T o r o n t e: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

— Lietuvoje propaguojam 
os Lietuvos žalųjų ir Lietuvos 
juodmargių karvių veislės, ta 
ip pat Lietuvos didžiųjų bal 
tųjų kiaulių veislė. Tik avių 
vietinė veislė laikoma nagera, 
nes peršiurkščios vilnos. Pro 
paguojamos juodgalvės avys, 
kurios tačiau čia vis išsigims

Pianistas A, Kuprevičius

Lisabonoj kaliniai pastatė

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
346 BLOOR St. West 

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

Telefonas MI 2003
Priėmimo va], nuo 9 v, iki 
5 vv. ir pagal susitarimą.

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS! H

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą:

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

Biuro tolei. 
JU 4773 

Namų CE 1-3444

PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS ROSIER
Šviežią, rūkytą, konservuotų ir virtą mėsą, 

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius 
ir kitus maiste produktus galima gauti tik pa*

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO,

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.

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 į įstaigą 913 MAIN ST. E. HAMILTON—TEL. 9-4121

Visookeriopas informacijas suteiks bei

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH
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HAMILTON
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS.

minėjimas Hamiltone šiemet 
plačiai nuskambėjo ne tik lie 
tuvių tarpe, bet ir kanadiečių.

Vasario 16 d. per Hamilto 
no CHM L radijo stotį vietos 
gyventojai buvo supažindinti 
su Lietuvos istorija, nepriklau 
somybės laikais ir dabartine 
jos tragedija. Taip pat patie 
kta ir lietuviškų plokštelių mu 
zikos. Programa tęsėsi 25 
min., po kurios dar buvo 15 
min. paskaita žinomos radijo 
komentatorės Edith Hyder 
apie Pabaltijo valstybes. Ir 
čia vėl Lietuva buvo nupieš 
ta gražiausiom spalvom.

Vasario 20 d. Skaučių Vie 
tininkija surengė minėjimą mū 
sų mokyklinio amžiaus vaika 
ms, kurioje buvo J. Giedrai 
čio paskaita ir meninė dalis, iš 
pildyta atžalyno.

Dėl išpuolusios darbo die 
nos, Nepriklausomybės šven 
tės minėjimas buvo pravestas 
B-nės valdybos sekmadienį, 
vasario 21 d.

11 vai. ryto Hamiltono lie 
tuvių parapijos bažnyčioje at 
laikytos iškilmingos, pamaldos 
su Libera už visus žuvusius 
dėl Lietuvos Nepriklausomy 
bės. Pamaldas laikė ir gražų, 
patriotinį, pamokslą pasakė 
vietos kleb. kun. dr. J. Tada 
rauskas. Į bažnyčią taip pat 
buvo įnešta ir mūsų tautinė 
vėliava, prie kurios sargybą 
nešė Hamiltono skautai.

Minėjimo aktas vakare į 
Westdale Collegiate salę sut 
raukė apie 600 hamiltoniečių 
ir pirmą kartą , Hamiltone, di 
delį skaičių augštų Kanados 
valdžios pareigūnų, kaip Ha 
miltono m. burmistrą p. Lloyd 
D. Jackson, parlamentarus T. 
Ross, J. Elliot, miesto kontro 
lierius S. G. Baggs ir S. Law 
rence, visuomenės veikėję E. 
Hyder ir kt.

Minėjimą atidarė B-nės v- 
bos pirm. inž. J. Kšivickis. Ine 
šus į sceną vėliavas, choras su 
giedojo „God save the Que 
en“. Po to sekė prakalbos-ir 
sveikinimai — Hamiltono m. 
burmistro L. D. Jackson, par 
lamentaro A. Child (vietoje 
negalėjusio atvykti darbo mi 
nisterio), pagrindinė kalba, pa 
rlamentaro T. Ross, E. Hyder, 
Krašto valdybos pirmininko J. 
Matulionio, latvių, estų atsto 
vų. Visuose sveikinimuose ir 
prakalbose užakcentuota da 
bartinė mūsų tautos tragedija, 
tačiau su tvirtu įsitikinimu, — 
greito nepriklausomybės atga 
vimo.

J. Matulionis iškėlė puikų 
sumanymą hamiltoniečiams, 
(tas taikintina ir kitoms kolo 
nijoms — Kbr.) kaip pirmau 
jantiems visoje Kanadoje, se

kančiais metais, paprašyti vie 
tos burmistro, 16 vasario pro 
ga paskelbti Hamiltone kaip 
Lietuvos dieną.

Po minėjimo, pirmininko J. 
Kšivicko namuose buvo sure 
ngta visiems garbės svečiams 
vakarienė, dalyvaujant m. bur 
mistrui p. Jackson. Čia dar pla 
čiau išsikalbėta su parlamento 
atstovais, miesto kontrolieria 
is ir kit. augštais pareigūnais 
apie mūsų tautos šių dienų 
tragediją.

„The Hamilton Spectator“ 
sekančią dieną nepašykštėjo 
vietos, plačiai aprašydamas Ha 
miltono lietuvių Nepriklauso 
mybės šventės minėjimą.

Prie įėjimo T. Fondo Hamil 
tono sk. surinko 295,55 dol. 
aukų.

NAUJOS VALDYBOS 
RINKIMAI.

Pasitaikęs gražus oras su 
traukė 291 balsuotoją (pernai

Gražiausia vakaro kaukė pri 
pažinta „Katinėliams“ (I. Mic 
kūnienė ir L. Šturmaitytė — 
Hamilton), antroji vieta atite 
ko „saulėgražai“ (R. Nakrošy 
tė — Niagara Foils) ir trečio 
ji — „havajietei“ A. Lcmežy 
tė — Toronto). Kartu įteik 
tos ir piniginės premijos 15, 
10 ir 5 dol. dydžio. Tenka pa 
žymėti, kad I. Mickūniene sa 
vo gražiai paruoštais kostiu 
mais, kiėkvienais metais įeina 
į premijuojamų kaukių skai 
čių, nors šį kartą, vertos dė 
mesio taip pat buvo „panelė 
iš kabareto“ (A. Babeckienė) 
„kaminkrėtis“ (R. Bulionienė) 
ir kitos.

VIETOJE IŠVYKUSIO
į JAV vargoninko V. Untulio, 
laikinai jo pareigas perėmė V. 
Babeckas.

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

yra rengiamas vietos Atkų
opos šį sekmadienį, parapijos 
salėje. Programoje paskaita 
ir meninė dalis. Pradžia 5 vai. 
vakare. Kbr.

PAREMKIME VASARIO 
16 GIMNAZIJĄ.

Hamiltono Vasario 16 gim. 
remti komisija nutarė nuo ko 
vo 15 d. iki balandžio 15 d. 
pravesti vajų atsilankant pas 
kiekvieną lietuvį prašant au 
kos. Surinkti pinigai bus skir 
ti padengimui skolos nupirkt 
iems gimnazijos rūmams Vok 
ietijoje.

Malonūs tautiečiai, šiandie 
ną yra mūsų gyvybinis klausi 
mas išlaikyti kalbamą gimnazi 
ją, turinčią per 200 mokinių. 
Tai yra mūsų lietuviškas atža 
lynas.

Neatsakykit aukų rinkėjui, 
kai jis atsilankys Jūsų nam 
uose. Paaukokite kiek leidžia 
finansinė padėtis. K. L.

k u

256).
Išrinkti:

V. Antanaitis ............238 bal.
K. Baronas ................ 230 bal.
St. Dalius ................... 220 bal.
A. Mingėla ................. 182 bal.
B. Grinius ................. 153 bal.
J. Ambraziejienė ... .132 bal.
V. Panavas ................. 122 bal.

Į revizijos komisiją: J. Svi 
ias 218, V. Subatnikaitė 205 
n P. Savickas 156.

Už namu pirkimą balsavo 
120, prieš 53.

ŠĮ ŠEŠTADIENf
i Hamiltoną atvyksta Čikagos 
Lituanicos krepšinio komanda 
draugiškų rungtynių su Hamil 
tono „Kovu“.

Rungtynės įvyks Centrai 
High School salėje Wentworth 
Av. N. (netolų Barton) 4 vai. 
P- P-

Kadangi čikagiškiai sporti 
ninkai yralaikomistipriausiako 
manda JAV, hamiltoniečiams 
nevertėtų praleisti taip retos 
progos pamatyti gražiai žai 
džiančius svečius., o mūsiškia 
ms — savo sausiu atsilanky 
mu, priduoti stiprios kovos 
dvasios.
HAMILTONO TAUTINIAI 

ŠOKIAI,
praeitą šeštadienį buvo išvykę 
i Tillsonburgą meninės prog 
ramos išpildymui surengtame 
vietos lietuvių LN šventės mi 
nėjime. Taip pat pasirodė To 
ronto „Varpo“ choras.

TRADICINIS T. FONDO
Hamiltono sk. kaukių balius, 
įvykęs pereitą penktadienį su 
traukė apie 300 asmenų, kurių 
tarpe buvo ir daugelis apylin 
kės lietuvių, paveržę net dvi 
premijuotas kaukes iš hamilto 
niečių.

PADĖKOS

per

rie kuo nors prisidėjo rengiant 
balių o visiems mūsų svečiams 
ačiū už atsilankymą.

Svečių buvo nedaug, apie 
100 asmenų, bet nuotaika bu 
vo gera ir dėka visų geradarių 
vistik balius išėjo su pelnu.

V-ba.

A J. Norkeliunas
| PER SAVO AGENTŪRĄ

I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d i:

| AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
f NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR-

I
 GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA '
VISOSE DRAUDIMO SRITY SE.

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

I
. , , . . . XAtstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- X 

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai K

Jonas Zmuidzinas |Paryžiaus universiteto dip!, teisininkas: v3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

I
 LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS |408—8-th Ave, Ville Lasaile, Que. TR 4321 $Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS.
Vasario 16 Gimnazijai Re 

mti K-ja Hamiltone savo va 
sario 14 d. posėdy svarstė Bal 
f o nutarimą, liečiantį Vasario 
16 gimnazijos rūmų įsigijimą, 
kame Balfas nusprendė šį rei 
kalą palikti Vokietijos Krašto 
Vbai ir pinigų tam tikslui
siuntime netarpininkaus, prie 
jo šių išvadų:

1. Balfas, skelbdamas 
nutarimą, nenurodė rimtų ir 
esminių motyvų ir savo tokiu 
pasielgimu sukėlė aukotojų tar 
pe kai kurių neaiškumų ir 
pagrįstų spėliojimų, kas, 
abejo, sunkina ir taip jau 
lengvą pinigų lietuviškiems 
ikalams telkimo darbą.

2. Vokietijos Krašto V-bos 
gimnazijai rūmų įsigijimą ska 
itome reikalingu ir tiksliu, ir 
maloniai prašome lietuviškąją 
Hamiltono visuomenę šį reika 
lą vispusiškai remti.

3. Šis Balfo nutarimas su 
kėlė lietuvių tarpe nepasiten 
kinimo ią tuo pačiu mažina 
šios taip svarbios karitatyvin 
ės institucijos pasitikėjimą.

4. Surinktas aukas gimnazi 
jos rūmų įsigijimui siųsti be 
tarpiškai Vokietijos Krašto V 
bai.
Vasario 16 Gimnazijai Remti 

K-ja Hamiltone.
Red. pastaba: susidarys dez 

organizacija, jeigu, kaip dab 
ar matome, kiekviena apylin 
kė savaip spręs šiuos klausim 
us. Atrodo, prasminga yra 
kytis bendrųjų nurodymų, 
riuos yra davusi KLB Kr. 
ba: Vasario 16 gimnazijai 
kia aukoti, a) rūmams išpirk 
ti (Gimnazijai remti komisija 
nustatė vienkartinę 25-50 et. 
auką) ir b) gimnazijos mokiu 
iams išlaikyti. Visi pinigai siu 
nčiami per Vasario 16 gimna 
zijai remti komją, iždininko ad 
resas: Mr. Pr. Šimelaitis, 1271 
Allard Ave., Verdun P. Q.

šj
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be 
ne 
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lai 
k u 
V- 
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Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemounte:

2- jų šeimų po 5 kamb. Nau 
jas, cantr.
žas. Kaina
6.000. Be
5.000.
3- jų šeimų. 2 butai po 3 km.
ir 1 butas 5 kmfo, Naujas.
Centr. šildymas. Kaina 19.
250. Įmokėti 7.500.
1 šeimos. 4 kmb. namas su 
sklypu ir visais baldais. 9 
metų. Kaina 7.750. Įmokėti 
4.300.
Park Extention: 2-jų šeimų 
po 4 kamb. 5 metų. Šildym.
oru. Kaina 13.500. Įmokėti
5.000.

Centre:
2-jų šeimų po 4 kamb. 
bai gerame stovy. Kaina 
000. Įmokėti 3.500.

Verdune:
Allard. 2-jų šeimų po 5 
mbarius, pusiau pristatytas
NORĖDAMI PARDUOTI
J PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTĄ- 

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

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

B. JAZOKAS PO 6-9041.
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.

šildymas. Gara 
16.000. Įmokėti 
garažo įmokėti

La
11.

ka

3-jų metų. Kaina 15.900. 
Įmokėti 6.000.

Beurling:
2- jų šeimų po 5 kamb. Cen 
tralinis šildymas. 3-jų metų. 
Kaina 17.850. Įmok. 8.000.
3- jų šeimų. 2 butai po 5 ka 
mbarius ir 1 butas 4 kamba 
rių. 2-jų metų. Kaina 16.
500. Įmokėti 10.000.

Vasarvietės pardavimui:
Vai David — prie Golden 
Lake 4 kambarių namas. Že 
mės sklypas 80X100. 55 my 
lios nuo Montrealio.
St. Cutbert. 50 mylių nuo 
Montrealio, prie gero kelio.
6 kamb. namas. Žemės skly 

i pas 60X300.
Žemė pardavimui:
Cote St. Paul. Prie naujos 
Aušros Vartų parapijos baž 
nyčios 1 sklypas 31X100.
Cote St. Paul Hadley St. 
2 sklypai: 50X85.

AR PIRKTI KREIPKITĖS

KLB Montrealio Ztpylinkės 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja A. 
Vartų parap. kleb. kun. J. Ku 
biliui ir Šv. Kazimiero parap. 
klebonui kun J. Bobinui už at 
laikymą Neprikl. šventės pro 
ga iškilmingų pamaldų ir tai 
dienai pritaikytų pamokslų pa 
sakymą, Katalikų ir evengeh 
kų klebonams, visų organizaci 
jų pirmininkams arba jų atsto 
vams, dalyvavusiems Garbės 
Prezidiume, Dr. Nagiui už pa 
skaitą, Politinės Komisijos Pr 
ezidiumui už talką paruošiant 
rezoliuciją, p. Alb. Norkeliū 
nui už rezoliucijų perskaitymą 
trim kalbom, A. Vartų parap. 
choro vadovui p. A. Piešinai ir 
choro dalyviams, dramos akto 
riams — pp. B. Pūkelevičiūtei, 
J. Akstinui, L. Barauskui, K. 
Veselkai, Skautų Vyčių būre 
lio, Taut, šokių grupei ir jos 
vadovui p. J. Kibirkščiui už at 
liktą prėgramą, p. K. Vesel 
kai už scenos apipavidalinimą, 
p. Z. Lapinui už garsiakalbio 
pastatymą, tėvui Kidykui, tė 
vui Aranauskui, plėms O. St 
ankūnaitei ir II. Pilipaitytei 
už atspausdinimą programų,

• rezoliucijų i rkitos informaci 
nės medžiagos paruošimą, p. 
p. inž. Balsiui, p-lei Ciplijaus

, kaitei ir tėvui J. Kubiliui, ir
' p. A. Vaupšai už vertimus į rias laikė ir pritaikytą pamoks 

svetimas kalbas, sesėms skau ]ą pasakė kun. Bertašius. Pa 
tems už tautinių ženkliukų pa maldų metu prie lietuviškos 
rengimą ir tvarkos palaikymą trispalvės vėliavos gražiai kei 
salėje, o Montrealio lietuvių tesi garbės sargybos iš jaunų 
visuomenei už gausų atsilanky'jų: p. Zavadskaitės, Pranevič 
mą — pagerbimą savo Nepri iūtės, Dargužaitės ir Radzevi 
klausomybės šventės. čiaus.

KLB Montrealio Ap. V-ba. < „ • . , , , * x.Po pietų 4 vai. bažnyčios sa
* * * 'Įėję minėjimą atidarė L. B-nės

Širdingai dėkojame visiems pirm. agr. Malinauskas, kuris, 
Vasario 16 minėjime dalyvavu priminęs 16tos vasario reikš 
siems tautiečiams ir aukojusi mę, plačiai apibūdino žiaurųjį 

■ ems Tėvynės laisvinimo reika okupantą ir jo niekšiškus dar 
lui; kad šitos aukos sutrump bus mūsų tautai. Taip pat pri 
intų brolių ir sesių kančias Tė siminė vargstančią Lietuvą ir 
vynėje. Šrdinga padėka p. A. joje tebekovojančius partiza 
Griganavičiūtei, p. A. Vyčiui, nūs. Po to, sekė Pr. Matulio 
p. Tomkevičiūtei ir p. K. Žinio paruoštas, tai dienai pritai 
žiūnui už meniškos programos kytas montažas. Gražiai suvai 
išpildymą. Kalbėtojui p. J. Va 
laičiui už reikšmingus žodžius, 
tartus Montrealio lietuviams;
Šv. Kazimiero parapijos klebo 
nui kun. J. Bobinui, paiapijos 
Komitetui, AV klebdjpui kun. 
Į. Kubiliui, aukų rinkėjoms — 
p. M. Arlauskaitei, p. P. Juš 
kevičienei, p. G. Matulytei, p. 
O. Salalytei ir šioms dviems 
už ženkliukų prisegimą, o p. J. 
Leskevičiui už scenos sutvar 
kymą, p. J. Mačioniui, — vi 
siems ačiū.

P. Matulytei ir p. Salalytei, 
dvi valandas išstovėjusioms 
tautiniais rūbais prie lietuviš 
kos trispalvės Šv. Kazimiero 
bažnyčioje laike pamaldų už 
Lietuvą — mūsų širdinga pa 
dėka.

Ačiū visiems!
KLT Montrealio Sk. V-ba.

* * *
Lietuvių Katalikių Moterų 

Dr-jos Montrealio skyrius 
nuoširdžiai dėkoja visiems lo 

į terijos fantų aukotojams, „Ne 
i priklausomai Lietuvai“, kuri 
: sumažindama Užgavėnių Bly
• nų baliaus kainą, paaukojo ba 

liaus skelbimo tikslui, taip pat 
nuoširdžiai ačiū visiems, ku

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

IIONINM
PEMOMAl
SUW1CI

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame iš namų ir prista- < 
tome į namus visame Mont 1 
realyje ir priemiesčiuose. • 
Darbą atliekame sąžiningai. ■

NE. 5-0303 l

Atkelta iš 5 puslapio, 
savo išsikovota laisve, kurią 
jie tikisi vėl atgauti'

Kentėjimas nėra naujas ma 
žosioms Pabaltijo valstybėms, 
kurios per šimtmečius kovojo 
prieš rusų pasiryžimą jas suli 
kviduoti. Atpasakojęs lietu 
vių, latvių ir estų tautos kan 
čias po sovietais, masines de 
portaciįas, žudynes ir krašto 
sunaikinimą, neturinčio pavyz 
džio modernioje istorijoje, au 
torius pastebi, kad lietuviai, 
kaip ir visos persekiojamos 
tautos, yra geros nuotaikos ir 
reiškia viltį, kad vieną dieną 
jiems pasiseks atstatyti laisvę 
tos šalies, kurie ją taip myli.

J. P.
LIETUVOS NEPRIKLAUS 

OMYBĖS ŠVENTĖ 
WINN1PEGE.

Vasario 22 d. Winnipego 
L. B-nė atšventė vasario 16tą 
ją. 11 vai. buvo pamaldos, ku

dino vaidilos rolę p. Kalasaus 
kas. Su atskirais dalykėliais 
scenoje pasirodė p. Šmaižienė, 
p. Dr. Matulionienė, p. Kūra 
uskienė, p. Januškienė, p. Kri 
kščiūnienė, p. Dargužaitė, p. 
Matulionis ir Juozas Demerec 
kas, o jaunasis šmaižys paša 
kė eilėraštį. Salė prisirinko pil 
nutėlė. Minėjimas visiems pa 
tiko. Prie įėjimo aukas rinko 
V. Januška. Pasibaigus minė 
jimui, Tautos Fondo atstovas 
Winnipegui, pranešė, kad au 
kų surinkta per 80 dol. Minė 
jimas baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo, Romas Micha 
lauskas ir Pranas Serepinas ro 
dė filmą.

— Antanas Tuskenis grįžo 
iš miškų ir pirko naują maši 
ną. Iš miškų grįžo ir Juozas 
Biliūnas, kuris tvarkosi doku 
mentus išvykti į JAV-bes.

— Romas Michalauskas ir 
Pranas Serepinas pirko 
aparatą ir sekmadieniais 
filmus bažnyčios salėje.

— Emilis Šneidaraitis, 
kęs kiškių medžioklėn, nukly 
do nuo savo kompanijos į miš 
kų gilumą ir vos tik sutemus 
besusirado draugus. Kstr.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

kino 
rodo

išvy

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
medžio dirbiniai.

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

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

(Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS Į

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

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

MONTREAL g
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KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBOS

plenumo posėdis šaukiamas šį 
penktadienį, kovo 5 d., 8 vai. 
vakaro, apsvarstyti dienotvar 
kę, kuri yra išsiuntinėta visie 
ms nariams. Jeigu nustatytu 
laiku nesusirinktų kvorumas, 
tai po valandos susirinkimas 
bus teisėtas svarstyti tą die 
notvarkę nežiūrint dalyvių sk 
aičiaus. Visi nariai prašomi po 
sėdyje dalyvauti.

Prezidiumas.

NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS ŠĖRININKŲ

susirinkimas numatomas arti 
miausiu laiku, apie ką bus pa 
skelbta sekančiame NL nr. Vi 
si šėrininkai, pakeitę savo gy 
venamas vietas arba dėl kiti 
mo adresų priežasčių negavę 
šėrų, maloniai prašomi savo 
adresus pranešti „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ adresu: 7722 
George St., Ville Lasalle, Mo 
ntreal, P. Q.

SKELBIMAS.
šių metų kovo 7 dieną tuo 

jau po pamaldų A. Vartų pa 
rapijos salėje (apatinėje) šau 
kiamas Montrealio Lietuvių 
Bendruomenės narių susirinki 
mas.

Susirinkime senoji valdyba 
duos savo darbuotės apyskai 
tą, o naujoji supažindins su 
esama padėtimi, numatomais 
netolimoje ateityje darbais ir 
šių metų sąmata.

Nuoširdžiai prašome Mont 
realio lietuvių visuomenę gau 
šiai atsilankyti į susirinkimą, 
kur bus svarstomi mūsų ben 
druomenę liečią reikalai.

L. B ai z aras,
KLB Montrealio Ap. V-bos 

Pirmininkas.
SKAUTŲ ŠVENTĖ.

Šį sekmadienį, kovo 7 d., 
Montrealio Skautų Tuntas mi 
ni savo globėjo Šv. Kazimiero 
šventę, kurioje dalyvauti nuo 
širdžiai yra kviečiami skautų 
tėvai ir rėmėjai. Šventės pro 
grama yra sekanti: 11 vai. iš 
kilmingos pamaldos Šv. Kaži 
miero bažnyčioje, 12 vai. Tun 
to sueiga, 12 vai. 30 min. bend 
ros vaišės, kurių metu skautų 
vienetai užpildys įdomią pro 
gramą.

Visi vilkiukai, skautai, jūrų 
skautai ir skautai vyčiai renka 
si pilnose žiemos uniformose.
BILIETAI f KONCERTĄ, 

rengiamą Aušros Vartų bažny 
čios statybai, iš anksto yra ga

IŠNUOMOJAMI du atskiri 
kambariai su baldais ir teise 
naudotis virtuve: 5112 Clark 
St., prie St. Joseph Blvrd., 

telef. CR 2476.
jC ^*M-...........MM--------------- MM " -X

| Dr. J. Š EG AMOGAS į 
| CHIRURGINĖ ir BEND- f 

ROJI PRAKTIKA
$ o f f i c e 4906 Wellington ė
;[ VERDUN. Tel. YO 3611. |
; • vai.: 11—12, 2—4, 6—9, | 

šeštadieniai* 11—1
arba pagal susitarimą. 3

5 n a m ų 1038 Osborną Av. g 
| VERDUN. TeLPO 6-9964 g

' MM 1 ' ' —XX——ii

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. J. M ALISKA 
pritinai: 9 s m. — 10 p. m: 
5303 Verdun A^ Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR | 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND 

9S6 Sherbrooke E.
: Telel.: FR 7684, EX 8822.

I
Dr.E.Andrukaitis

956 Sherbrooke E.
Tel. CH. 7236

TURĖSIME MESTI 
RŪKYTI.

Neseniai Rauteris iš Londo 
no paskleidė žinią, kad Angli 
joje buvęs sudarytas valdišk 
as komitetas ištirti rūkymo 
įtakai į vėžio ligos plitimą. Ir 
to ekspertų komiteto rezulta 
tai, kurie buvo paskelbti net 
atstovų rūmuose, pasirodė liū 
dni. Komiteto įsitikinimu pi 
aučių vėžio plitimas yra visiš 
kai surištas su rūkimu, ypač ei 
garečių rūkymo plitimu. Sv 
eikatos ministeris atstovų rū 
muose be kitko pareiškė, kad 
geistina būtų, jei jaunuomenė 
būtų perspėta dėl pavojaus, 
susieto su perdėtu rūkymu, 
ynač cigarečių“. Ministeris 
pridūrė: „Aš sutinku su komi 
teto pažiūra, kad statistikos 
duomenys rodo, jog rūkymas

unami klebonijoje ir spaudos 
kioske. Klebonas prašo atsi 
liepti asmenis, kurie galėtų pla 
tinti bilietus ne tiktai tarp lie 
tuvių, bet ir tarp kitataučių. 
Koncertas įvyks kovo 21 die 
ną, sekmadienį, Plateau salėje, 
po pietų. Koncerto programą 
išpildys op. sol. E. Kardelienė 
ir pianistas K. Smilgevičius iŠ 
tų kūrinių, kurie Amerikoje 
(New Yorke, Clevelande, Či 
kagoje ir kt.) turėjo didžiau 
šią pasisekimą.

DABARTINIS VILLE LAS 
ALLE MAJORAS p. J. A.

LEROUX
ateinantį penktadienį, kovo
5 d., lygiai 8 vai. vakaro, Vii
le Lasalle 163 — 9 Avė, aiš 
kins Ville Lasalle lietuviams 
savo ateities darbų ir sumany 
mų planus. Visus Lietuvius p. 
J. Anatole Leroux maloniai 
prašo susirinkime dalyvauti.

ATVYKO IŠ ANGLIJOS.
Pp. Dikaičių iškviesti jr pas 

juos apsigyvenę, iš Anglijos 
atvyko pp. Tekučių šeima: Pr 
anas Tekutis (telegrafotelefo 
no technikas), jo žmona Pra 
nė (gailestingoji sesuo) ir vai 
kai — Eimutis ir Rima. At 
vykę, jie tuojau jau užsiprenu 
meravo „NL“. Naujiems mon 
trealiečiams linkime sėkmės.

NAUJAS TELEFONAS!
Prašau pasižymėti mano na 

ują telefoną Nr. RA 7—3120 
kuris įsigalioja kovo 13 d. 12 
vai. Adresas nesikeičia.

A. Norkeliūnas.

SLA 123 KUOPOS
šaukiamas, kaip ir kas mėnuo, 
pirmąjį mėnesio sekmadienį, 
377 Willibrord, 12 valandą. 
Nesumokėjusieji nario mokes 
čio maloniai prašomi juos su 
mokėti.
LITERATŪRINIS MOTERS 

TEISMAS,
kurį skelbė L. K. M. D-ja, at 
įdedamas neribotam laikui.

BENEDIKTAS PAKULIS
pirko ties Quebecu tabako far 
mą ir dabar ten įsikuria. On 
tario jis dirbo 4 metus tabako 
farmose, o paskiau vedė far 
mą pusiau su dalininku.

PIRKO FARMĄ
Eligijus ir Onutė Narušiat, 

kurie daugeliui savo prietelių 
yra padėję atvykti į Kanadą, 
neseniai pardavė savo vasarna 
mį Leamingtone, Ont. ir nu 
pirko gražią tabako farmą ne 
toli Delhi, Ont. Netrukus jie 
žada kraustytis į naują gyve 
nimo vietą.
KALAKUTŲ farmeriai K. Lu
kas ir p. Misevičius sėkmin 
gai vysto kalakutų auginimą. 
P. Misevičius jau trečius me 
tus turi farmą už miesto, o p. 
Lukas — dabar nusipirko ir 
pradeda ten kurtis, kalakuty 
ną perkėlęs iš šiaurinio Mont 
realio. Abu farmeriai kalaku 
tų auginimu patenkinti. Šie 
met jie turėję labai gerą sezo 
ną ir gerai pelnę.
REKOLEKCIJOS šiemet vy
ks vasario 14—21 d. šv. An
tano bažnyčioje, vedamos vie 
nuolio dr. L. Andriekaus.
IŠ KALIFORNIJOS, 3 mėn. 
ten praleidę, sugrįžo pp. Kiz 
erskiai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
.t?ttr?nnm?TTTntTnmn'?'?*?r>T?TTutTTTt?rnTtTTttttTtnttttttrnttnmuumnmumx 

Š. M. 1 C V3 lai". 14 d. 3.30 vai. p. p.

D'ARCY McGEE S YLĖJE 220 Pine Ave W.

LIETUVIŲ AKA ŽEMINIS S A M B Ū R I S H 

. engia

DAINOS, i.JUZIKOS, LITERATŪROS IR 
MOD . .. . ŠOKIO VAKARĄ.

Programoje dalyvauja:
Zigmo Lapino va^„ V .Ų KVARTETAS (B. jaugė I 

lis, V. Murauskas, L. Barauskas, V. Vaišvila);
Rašytojai: M. AUKŠ1A1TĖ, J. ŽMUIDZINAS, K. j 

VESELKA ir H. NAGYS;
Šokėja B. VAITKŪNA1TĖ;

Aktoriai: E. GAILEVIČ1ŪTĖ, J. AKSTINAS.
Savo kūrinių paskambins ir šokiams akomponuos 

F. MOREL.
Visas pelnas skiriamas Stipendijų-Pašalpų Fondui. 

Įėjimas — laisva auka.
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LABAI SĖKMINGAS

Dar nesuvesti visi Spaudos 
baliaus duomenys, bet ir iš to, 
kas jau žinoma, galima teigti, 
kad Spaudos balius pasiseki 
visu šimtu procentų. Tai dar 
kartą pasitvirtino, kad Spau 
dos balius yra populiariausias 
sezono balius; tai dar kartą 
plačioji visuomenė patvirtino, 
kaip gražiai ji vertina savąją 
spaudą ir kaip nuoširdžiai ją 
remia.

Dalyvių buvo pilna didelė 
kariuomenės salė. KiekPDauge 
lis tvirtino, kad per 1500 kiti 
2000. Greičiausia tiek nebuvo, 
bet buvo pilna pilnutėlė salė. 
Ir tai dar vienas įrodymas, 
kad mums, lietuviams, reikia 
didelės salės. Baliuje dalyvavo 
visi populiarūs asmens, kultūri 
ninkai, kurie ir šiaip dalyvau 
ja kituose lietuvių parengimuo 
se ir subuvimuose. Visi lietu 
viškųjų reikalų rėmėjai daly 
vavo ir labai daug aukojo ba 
liaus loterijai, kuri buvo labai 
turtinga. Dalyvių tarpe, be 
montrealiečių, dalyvavo ir iš 
tolimų Kanados ir JAV vietų. 
Suminėtini: „Amerikos Balso“ 
ledaktorius p. Labanauskas ir 
AB bendradarbis p. Petrutis, 
abu iš New Yorko (viešėję 
pas pp. Andruškevičius); iš 
Toronto buvo NL atstovas 
dipl. ekon. V. Skirgaila; iš 
Delhi apylinkės tabako farme 
riai NL rėmėjai pp. Aštraus 
kai; iš Quobeco mūsų nuolati 
nis loterijos turtintojas p. Va 
bolis, iš Bedfordo p. Locaitis 
su keliais prancūzais, kurie ka 
smet aplanko NL balių; buvo 
ir iš kitų vietų, bet tiksliai, 
dėl daugybės žmonių, sunku 
buvo sužinoti pavardes. NL bi 
čiuiliai buvo pasikvietę savo 
darbo bei tarnybos įstaigų žy 
mių asmenų — p. Gaurys, p. 
Lukošiūnas, Šimelaitis ir kiti. 
Tokiu būdu, baliuje dalyvavo 
žymus skaičius ir ne lietuvių, 
bet visi jie, reikia pasidžiaugti, 
buvo, kiek girdėti iš atsiliepi 
mų, patenkinti ir net nustebin
ti gražia lietuvių laikysena, jų 
kultūringumų ir džentelmeniš 
kurnu.

Vyko balius tikrai labai ge 
roję nuotaikoje. Lituanica pui 
kiai grojo ir šokėjai buvo pa 
tenkinti, u? ką tenka dėkoti 
Lituanicai su jos vedėju Z. La 
pinu pryšaky.

Loteriją tvarkė jau patyrusi 
trejukė — p. V. Daugelavičie 
nė, p. Katilius ir p. Daugėla 
vičius, o fantų traukimo pro 
cedūrą atliko pačių baliaus da 
lyvių išrinktoji komisija, ku 
rią sudarė: p. Voroninkaitie 
nė, p. Vabolis, p. Jankus, p. 
Latvaitis ir p. Šiaučiulis.

Didžiausius fantus laimėjo: 
pp. Meilučiai Adamonio - Bud 
riūno namų pirkimą, p. Pluš 
čiauskas — dail. A. Tamošai 
tienės žemaitės tautinį drabu 
žį, p. Gudienė ir J. Šulmistras 
M. Mačiuko kostiumus. Dau 
gumas išloštus fantus atsiėmė 
vietoje, bet yra dar neatsiim 
tų fantų, kurių numeriai da 
bar skelbiami. Maloniai prašo 
me juos atsiimti iš NL redak 
cijos.

SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJOJ

išlošti, bet neatsiimti fantai pa 
rormnnnrmmrsTmf 
yra plaučių vėžio faktorius“. 
Po to staiga tabako pramonės 
akcijos Londono biržoje smal
kiai nukrito, ir tabako fabri 
kantai sujudo, skelbdami atsi 
šaukimus, kuriais norima rūk 
ančius padrąsinti...

Vokietijos Kr. V-bos Vašu 
no 16 d. Rennhofe buvo suruo 
.tas pašventinimas ir iškilmių 
;>as atidarymas gimnazijos na 
ujai atremontuotų rūmų.

Toronto Šalpos K-tas tų is 
kilmių proga skelbia rinkliavą 
rūkų gimnazijos rūmų skolo 
ms apmokėti, manydamas, 
kad tas yra skubus, lietuvių 
garbės, reikalas, prašo Toro 
nto visuomenę duosniai auko 
ti, nes mes negalime laukti, 
kad vien kitataučių aukomis 
>ūtų apmokamos skolos vien 

intelės lietuvių gimnazijos.
Šalpos K-tas, atspėdamas to 

rontiečių lietuvių norą pasida 
ryti vienos Gimnazijos klasės 
mecenatu, stengsis sukelti 
1500 dol. sumą, reikalingą 
tam, kad Torontiečių vardu bū 
tų pavadinta viena Gimnazijos 
klasė. Iki tai sumai trūksta tik 
500 dol., nes 1000 dol. jau to 
rontiečių paaukota. Šalpos K- 
tas žemiau skelbia sąrašą pir 
mųjų aukotojų: 50 dol. cho 
ras „Varpas“, po 10 dol. P. Ja 
nuškevičius, O. Tamošauskas, 
P. Lelis, Aug. Kuolas, A. Vii 
būnąs, K. L. Moterų B-nės 
Toronto skyrius — 25,90 dol., 
po 5 dol. — V. Tankevičius, 
V. ir M. Šniuoliai, J. Pusvaš 
kis, po 2 dol. — A. Žilytė, inž. 
Dragašius, Šv. Jono, bažnyčio 
je kleb. Ažubalio surinkta — 
75 dol. ir vieša rinkliava Prisi 
kėlimo Bažnyčioje per Vasa 
rio 16 minėjimą — 129,68.

Toronto Šalpos K-tas pra 
šo ir toliau aukoti Gimnazijos 
rūmams apmokėti, atnešant 
aukas į Lietuvių Namus, Sve 
tainė „Tulpįė“ ar skambinti 
tel. KE 2154 ir KE 3027, au 
kos bus paimtos iš Jūsų namų.

Toronto Šalpos Ktas.

JUBILIEJINIS ORKESTRO 
„TRIMITAS“ KONCERTAS 

T. L. O. „Trimitas“ savo 
dviejų metų sukakčiai paminė 
ti, š. m. gegužės mėn. 1 d. U. 
N. F. Auditorijoj, 297 College 
Str., Toronte, rengia labai iš 
kilmingą koncertą-balių.

Programoje dalyvaus kele 
tas žymių solistų ir padidintas 
orkestro sąstatas iki 15 asme. 
nų, kuris gros ir šokių metu. 
Salėje, specialiai tam vakarui, 
bus maži staliukai ,tad kiekvie 
nam atsilankiusiam bus rezer 
vuota vieta. Baliaus metu vei 
ks pilnas „Coitail Bar'as“ su 
padavėjais. „Trimitas“ šiam 
koncertui ypatingai ruošiasi, 
o muz. A. Prielgauskas instru. 
mentavo naują lietuviškų-ka 
riškų dainų popuri. Tikimasi, 
tM XX-------- XK-------------MM........ M

IDr, K. ŽYMANTIENĖ. |
GYDYTOJA-CHIRURGĖ $ 
Kampas Bloor ir Brock Av. v 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) g 
Priima ligonius, gimdyves g 
ir moterų ligomis sergan- 
čias kasdien nuo 1—4 ir x 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. v 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- g 

k u pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851 g 

< --------MM MM" MM -M

SPAUDOS BALIUS

gal sekančius numerius: 
36751, 36222, 36772, 36770, 
36991, 37188, 37657, 37059, 
37537, 36105, 36377, 36295 
36008, 36001, 36350, 36098, 
36337, 37322, 37614, 36272, 
36334, 37364, 36119, 37307, 
37169, 36879, 36367, 36106.

Baliaus metu NL redakto 
rius trumpu žodeliu kreipėsi į 
baliaus dalyvius, dėkojo už at 
silankymą ir gražią paramą sa 
vajai spaudai. Be ko kita jis 
pastebėjo, kad per 60 savo gy 
vavimo metų jis, ką yra auko 
jęs lietuviškosios kultūros rei 
kalams — knygims, laikraščia 
ms, koncertams, bažnyčiai, mo 
kyklai ir tt., — dėl to niekad 
nesigailėjęs, nes tai ir sąmone 
je spindi plasdančiu žiburėliu, 
todėl ir malonūs Spaudos ba 
liaus dalyviai tikrai nesigailės 
savajai spaudai paaukoję vie 
ną-kitą dolerį.

Be to, į susirinkusius kalbė 
jo dar „Amerikos Balso“ re 
daktorius p. Labanauskas, pa 
žymėjęs, kad iš „Nepriklauso 
mos Lietuvos“, „Amerikos 
Balsas“ daug kuo pasinaudo 
ia tiekdamas žinias Lietuvai.

Lietuvių Namų pirkimo vai 
dybos pirmininkas Antanas 
Navickas kalbėjo apie namų 
būtinumą, ką parodo ir Spau 
dos balius, kuriam vien už sa 
lę teko sumokėti 600 dolerių, 
kai šie pinigai liktų lietuviams, 
jeigu turėtume savo namus.

Beje, baliaus metu išėjo spe 
ciali NL laida, kurioje humo 
rištiniu būdu paliestos svarbio 
sios „aktualijos“.

Dar turime padėkoti už fan 
tus, kurie buvo atnešti į patį 
balių: B. Katiliui už kvepalų 
flakoną, pp. Daugelavičiams 
už kaklaraištį ir šilko medžią 
gą suknelei, pp. Jokšiams už 
stalinę lampą, p. Latviui už si 
dabrinj dolerį, p. Liesunaitie 
nei už dėže šokolado, pp. Gau 
riams už dėžę šokolado, p. Pa 
knienei už kaklaraištį, p. Ki 
sieliui už 3 rankų darbo fan 
tus, p. Laurušoniui už suomiš 
ką peilį, p. Kaulakiui už Mar 
tini, p. Ūsienei už staltiesę, p. 
Bielevičiui už tuziną alaus, p. 
A. Navickui už stalinę lempą 
su pingvinu, pp. Rutkauskams 
už drabužių valymo kuponą.

Ačiū nuoširdžiai.
Dėkojant visiems už atsilan 

kymą, už savosios spaudos pa 
rėmimą aukojant loterijai fan 
tus, už paramą darbu, didelė 
padėka priklauso didelį darbą 
atlikusioms ponioms ir pane 
lems: Leknickienei, Šipelienei, 
p. Veroninkaitienei, p. Leipų 
p. Veroninakitienei, p. Leipų 
vienei, H. Šulmistraitei, F. Pin 
kevičiūtei, p. Sližaitytei: be 
to — kasinikams — f. Leknic 
kui, P. Paukštaičiui, kontrolie 
riams—K. Lukui. K. Kiaušui, 
J. Parojui, P. Laurušoniui; 
loterijos bilietų platintojos ir 
platintojai — V. Daugelavičie 
nė, L Šipelytė, p. Girinienė, 
M. Leknickienė, p. Urbonienė, 
p. Markevičius (gaila, ne vi 
sas paverdes pavyko sužymė 
ti) ir visiems kuo nors prisidė 
jusiems nuoširdus ačiū.

Pabaigai tenka pažymėti, 
kad tūlas nesklandumas buvo 
rūbinėje. Kadangi rūbinę, ka 
ip ir visą kitą tarnybą, priva 
lomai pasilaikė sau šeiminin 
kai, tai jie už tai ir atsakingi. 
Bet salės šeimininkai prašė pe 
rduoti jų atsiprašvmą už tūlą 
nesklandumą, kurio jie nenu 
matę (mūsų buvo įspėti) ir ti 
kiši, kad kitą karta tas nepa 
sikartos.
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GIMNAZIJOS RŪMAMS AUKOJO.
kad Toronto ir apylinkių lietu 
viai gausiai atsilankys į sį kun 
certą - balių.

Salę koncertui parūpino L. 
A. S. Toronto skyrius, už uai 
„Trimitas“ lieka nuoširdžiai 
dėkingas.
LIETUVIAMS EVANGEL!

KAMS PRANEŠAMA: 
kad buv. senjoras kun. P. Pau 
paras iš Čikagos laikys pamal 
das š. m. kovo 7 d. 1 vai. po 
pietų St. John's Lutheran 
Church 274 Concord Ave. Vi 
si evangelikai kviečiami daly 
vauti šiose pamaldose. Po pa 
maldų svečias padaryg trumpą 
pranešimą. Valdyba.

P. STANE1KOS 
PRANEŠIMAS.

Lietuvių namuose „L. L.“ 
vyr. red. Vyt. Stanciką piane 
Šime aiškino Lietuvos laisvini 
mo pastangas ir galimumus.

Jam minėjime nebuvo leista 
kalbėti, nors jis buvo numa 
tytas tokiu anksčiau.

Dalyvavęs.
ŠV. ANDRIAUS LIUTERIO 

NIŲ BAŽNYČIOJ
Carlton ir Jarvis gt. kampe, 
kovo 7 d. 2 vai. lietuvių pamal 
dos. Kun. dr. M. Kavolis.

EVANG. LIUTERON1Ų 
LIETUVIŲ PARAPIJOJ 

Šv. Andriaus bažnyčioj, Lietu 
vos Valstybės Nepriklausomy 
bės paskelbimo minėjimo pa 
maldose giedojo Paulius Ro 
žaitis solo ir parapijos choras 
ir grojo parapijos dūdų orkest 
ras. Sutuokti Jonas Dambaras 
ir Marija Stundžienė.
GAUTA NEMOKAMAI 20 

AKRŲ ŽEMĖS.
Vienas turtingas kanadietis 

ties Simcoe dabar duoda ne 
mokamai kiekvienai tautybei 
žemės. Jau gavo sklypus lat 
viai, estai, lenkai, vokiečiai 
suomiai. Lietuviams skirtą 
sklypą, 20 akrų1, gauna ne Ben 
druomenė, bet Prisikėlimo 
parapija (pranciškonai). Liet. 
Bendruomenės organai jau se 
niai rūpinosi kaip įsigyti že 
mės sklypą prie upės įrengi 
mui vasaros stovyklų vaikams. 
Šią progą ji galėjo išnaudoti 
ir įsigyti žemės nemokamai, 
bet Bendruomenė negauna.

Kor.

REIKALINGAS Real Estate 
pardavėjas — agentas. Paty 
rimas šioje srityje nebūtinas. 
Mokame augštą nuošimtį, turi 
turėti savo automobilį. Skam 
binti LO 2710. 1489 Dundas 

St. W., Toronto, Ont.
MICHAEL KOPRIVICA 

REAL ESTATE.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1081 Bloor St. W.-Toronlo

priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

I Jonas J. Juškaitis
į', Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis,
r baigęs išklausyti vnsą teisių kursą

Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.
v 932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
JI (Iš tolimesnių vietovių gal Ūma kreiptis laiškais).

swmmmmitmwmwmmttsm:::::::::::
PIRMOJI LI ETUVIŲ

Real Estate įstaiga
Nuosavybės arba biznio pirkimo ar pardavimo reika
lais,, paskolų gavimo, namų nr biznio apkainavimo ir 
teisingo patarimo reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą 

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

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSIN ESS EIROKER

1486 DUNDAS St. W., (prie Dufferin y 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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