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Pasaulinė įvykiųsavaite
VAKARŲ PUSRUTULIS SUSIRŪPINO GINTIS NUO

KAIP KENČIA IŠTREMTIE JI MŪSŲ TAUTIEČIAI?

KOMUNISTINIO
Venezuelos sostinėje Cara 

case praėjusią savaitę prasidė 
jo Pan-Amerikos konferencija, 
kurioje Amerikos užsienių rei 
kalti ministeris J. F. Dulles iš 
kėlė klausimą ir padarė pasiū 
lymą,
KAIP VAKARŲ PUSRUTU 
iLIUl APSISAUGOTI NUO 

KOMUNISTINIO 
IMPERIALIZMO.

Jis pasiūlytą rezoliuciją pla 
čiai pagrindė. Jis nurodė 15 
valstybių, kurios, patekusios j 
sovietinę orbitą, neteko laisvės 
dr nepriklausomybės. Visi ko 
munistų agentai dirba tiktai 
Maskvai. Jie disciplinuoti ir 
gyvybe už tai atsako. Siekda 
mi savo tikslų, jie viskam patai 
kauja ir kursto bet kokiu pag 
rindu: kur galima, kursto na 
cionalizmą, kitur kursto religi 
nes neapykantas, trečiur — de 
dasi skriaudžiamųjų užtarė 
jais, bet kai tiktai jie patenka 
i sovietų orbitą, tuojau pada 
romi vergais ir nutildomi, nes 
tam tikslui Maskva naudoja 
milžinišką armiją, ginkluotą 
patrankomis, tankais ir auto 
matais.

DABAR PAGAUTOS 
INSTRUKCIJOS

Amerikos ir Brazilijos komuni 
stams. Jie yra jpareigoti gri 
auti santvarką Amerikoje, o 
Brazilijoje įsakyta padaryti 
perversmas ir nuversti žmonių 
išrinkta vyriausybė ir demok 
ratinė santvarka. Dėl to Vaka 
rų pusrutulis negali būti ra 
mus ir neveiklus.

Pasaulinėje politikoje šiuo 
metu gana tylu.
LAUKIAMA KONFERENCI 

JOS ŽENEVOJE, 
kurioje pirmą kartą tarptauti 
nėję arenoje išplaukia komuni 
stinė Kinija. Už sutikimą, 
kad joje dalyvautų Komkinija, 
Dulles gavęs iš kongresmanų 
pylos... Bet Molotovas Krem 
liuje galėjęs pasigirti savo lai 
mėjimu Berlyno konferencijo 
je.

Susirūpinimas saugumu ne 
išvengiamai kyla. Amerika ma 
to, kad susitarti dėl taikos su 
Rusija negalima. Ši ruošiasi 
užkariauti visą pasaulį. Todėl, 
be Atlanto pakto, kuriuo sau 
goma Europa, be atskirų susi 
tarimų su Ispanija, tvirto rei 
kalavimo, kad Prancūzija rati

ANTRASIS BALFO PRANE ŠIMAS MIGRACIJOS 
REIKALAIS.

Artimoje ateityje turi prasi 
dėti tremtinių vykimas iš Euro 
pos į Ameriką pagal naująjį 
imigracijos įstatymą „Refugee 
Relief Act of 1953“.

Valstybės Departamentas 
leido kai kurioms Amerikos 
šalpos organizacijom, galin 
čiom pakelti turtinę atsakomy 
bę, dalyvauti migracijos vyk 
dyme ir teikti savo patarnavi 
mus.

Sponserius, pavedęs atvyks 
tančio migracijos bylą vykdyti 
kuriai nors šalpos organizaci 
jai teturi parūpinti tiktai dar 
bo įstaigos — U. S. Employ
ment Service — pažymėjimą, 
kad atvykusiam nebus kliūčių 
numatytam darbui gauti. Vi 
sų kitų dokumentų patiekimas 
kvietėjui atkrinta.

BALFas artimai bendradar 
biauja su visomis didžiosiomis 
Amerikos šalpos organizaci 
joms ir tarpininkaus tiems, ku 
rie nori, kad kviečiamojo trem 
tinio reikalingi dokumentai bū 
tų sudaromi per bet kurią nors 
šalpos organizaciją, pavyz 
džiui: War Relief Service — 
National Catholic Walfare 
Conference (NCWC), Church 
World Service (CWS), Na 
tional Lutheran Council (NL<

IMPERIALIZMO.
fikuotų Europos apsigynimo 
bendruomenę, dabar jau baigia 
mos derybos su Etiopija. 
ETIOPIJOJE BUS AMERI 

KOS KARO BAZĖS.
Be to, Amerika apmokys 

Etiopijos karininkus. Prie Pa 
kistano-Turkijos bendradarbia 
vimo prisideda ir Sirija po per 
versmo, kurio pasekmėje sugrį 
žo anksčiau nuverstasis prezi 
dentas Atassi.

Šion grandinėn įsijungia na 
ujas veiksnys.

JAPONIJA, INDONEZIJA 
IR VAKARŲ VOKIETIJA 

sudaro trišalį susitarimą, kurio 
pasekmėje turės sklandžiau ei 
ti apsirūpinimas guma, nafta 
ir t. t.

Bendrai imant, komunistai 
vysto labai didelį veiklumą. 
Be perversminio pobūdžio įsa 
kymų Amerikos ir Brazilijos 
padaliniams, ypač stipri veikla 
yra Indijoje. Indiją komunis 
tai yra nusistatę užimti palai 
psniui. Dabartiniuose rinki 
muose jie jau vieną provinciją 
užvaldė. Tuo jie atsilygino 
Nehru už jo nuolatinę komunis 
tams paramą. . .

Bet ne visur jiems sekasi.
SATELITINĖSE VALSTY 

BĖSE DIDELI SUNKUMAI.
Vengrijoje uždarinėjamos 

mokyklos, nes stinga tai kuro, 
tai maisto. Prancūzijoje vėl 
skilimas kompartijoje, ko pa 
sėkmėje pašalintas generalinis 
sekretorius.

— Naguib atgavo savo tei 
sės ir ruošiasi Egiptą geriau 
tvarkyti.

— Anglai pradeda derybas 
su Mau Mau, kurių jėga neįs 
tengė sunaikinti.

— BALFas minės savo 10 
metų sukaktuves.

— Iš rytinės Vokietijos po 
Berlyno konferencijos labai pa 
daugėjo bėgimas į vakarus.

— Vakarinės Vokietijos Ii 
beralai pasiūlė uždrausti komu 
nistų organizacijas.

Rusija grąžina naują ja
ponų partija — 464 asmenis. 
Rusijoje dar lieka 56.000 japo 
nų.

— Marakaše Maroko tero 
ristai metė bombą į naująjį sul 
taną Sidi Arafa ir jį sužeidė.

— Rusai paveržė iš Kana 
do hokey pirmenybes 7—2 san 
tykiu.

C), International Rescue Com 
mittee (IRC) ir kt.

Todėl norintieji tremtinio 
migracijos reikalams pasinaudo 
ti šalpos organizacijos pa 
galba, yra prašomi kreiptis į 
BALFą — United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y., nurodant, kurios organi 
zacijos tarpininkavimu jis no 
ri naudotis.

Prašančiam BALFas išsiųs 
pageidaujamos organizacijos 
blankus ir paaiškins, kaip rei 
kia sudaryti reikalingus doku 
mentus.

Sponsorius būtinai turi būti 
Amerikos pilietis.

Šioje migracijoje taip už jū 
ros kelionę, taip nuo uosto iki 
gyvenamos vietos, turės apsi 
mokėti patys atvykstantieji ar 
ba jų kvietėjai. Tais atvejais, 
kai už kelionę nei atvykstan 
tieji, nei kvietėjai nėra pajėgūs 
užmokėti, bus galima gauti tei 
minuotą paskolą. Paskolų rei 
kalu reikės kreiptis į organiza 
ciją, per kurią yra vykdoma 
migracijos byla arba į Inter 
governmental Committe on 
European Migration, sutrum 
pintai — ICEM. Šio komiteto 
buveinė yra Ženevos mieste,

Mūsų tautietis V. Lėlaitis 
Vilniaus kalėjime patyrė ir 
apie kitus ten laikytus lietu 
vius. Ten buvo uždarytas kun. 
Rimkevičius, buv. Veiverių 
klebonas, o vėliau kunigų se 
minarijos Vilniuje lektorius, 
buv. Kr. Aps. M-jos ref. T. 
Vaitiekūnas, stud. Žukaitis, 
Vaitkus ir visa eilė kitų. Kai 
kurie iš jų buvo labai žiauriai 
sumušti. Lukiškio kalėjime sar 
gai savo tarpe kalbėjo lietu 
viškai, bet jie suimtiesiems bu 
vo labai žiaurūs.

Apie rašytoją Borutą.
Vilniaus kalėjime lietuviams 

teko užeiti pėdsakus, kaip ra 
šytojas K. Boruta keikęs Cvir 
ką. Suimtieji papasakojo, kad 
Boruta, kurio dabar tremty 
platinami raštai, buvo 1948 m. 
nuteistas 10 metų. Teismo sa 
Įėję Boruta laikęsis vyriškai 
ir pareiškęs, kad jis negalįs ap 
gaudinėti nei pats savęs, nei sa 
vo tautiečių. Jis negalįs eiti 
kartu su bolševikais, nes visa, 
kas jų daroma, yra neteisybė, 
ypač kai kalbama apie laisvę 
ir gerą gyvenimu. Boruta pra 
šęs bolševikinį teismą, kad jam 
leistų išsišnekėti. Teismas lei 
dęs. Teismo posėdy dalyvavo 
daug visuomenės veikėjų, aug 
štų partijos ir bolševikinio gy 
venimo pareigūnų, o ypač da 
ug atsilankė studentų. Pusę 
valandos Borutai pakalbėjus, 
palietus aktualiausias proble 
mas iš kultūrinio gyvenimo, 
kaip rusai apgaudinėja žmo 
nes, sargybiniai teisme jam 

KLB MONTREALIO APY LINKĖS SUSIRINKIMAS.
buvo sušauktas kovo 7 d. Da 
lyvavo apie 60 asmenų. Pirmi 
ninkavo A. Lapinas, sekreto 
riavo K. Toliušis. P. Valiulis 
perskaitė praėjusio visuot. su 
sirinkimo protokolą. Senosios 
v-bos darbu padarė praneši 
mą pirm. inž. L. Balsys. Jis su 
minėjo, kad v-bai teko pradėti 
darbus iš ptadžių. Iš nuveiktų 
darbų suminėjo įsteigimą TF 
skyriaus, Šalpos komiteto, vai 
kų stovyklos suorganizavimą, 
padedant skautaųis, šeštadieni 
mų mokyklų įsteigimą (kun. 
J. Kubilius, kalbėdamas Šv. 
Kazimiero salėje, minint Vasa 
rio 16, suminėjo, kad jis jstei 
gęs ir tam tikslui paaukojęs 
400 dol. savo pinigų), minėji 
mų bei švenčių ruošimą; p. 
Žmuidzinas, vykęs į Čikagą, 
buvęs įgaliotas dalyvauti Ame 
rikos Lietuvių Kongrese (čia 
tenka pataisyti, kad NL buvo 
rašyta, jog Bendruomenė ne 
siuntusi atstovų, — tuo patai 
somas šis nežinojimas, kuris 
tiktai dabar paaiškėjo). Kasos 
stovis taip pavaizduotas:

$$ 
Saldo iš 1953 m........... 83,56
Liet. S-gos likvidaci

jos likutis ................ 7,74
Rinkliava AV 29-6 . . 28,25
Solidarumo mokesčio

iš 67 asmenų........... 242.00
Vasario 16 aukos . . . 409,94 
Rugsėjo 8 d. pajamos 305,69 
Kar. šventės pajamos 195,97 
Bažn. kone, pajamos. . 18,00 
Neįvyk, loterijos paj. 91,00 
Viso pajamų ................  1382.18

Šveicarijoje. Bet jo įgalioti 
niai veiks prie Amerikos kon 
sulatų, išduodančių vizas trem 
tiniams ir jie vietoje tvarkys 
paskolų reikalus.

BALFo Centras.

I
p. EDITH THOMSON 

ir ; ;
p. PETRĄ MARKAUSKĄ, 

sukūrusius šeimos židinį, TSveikina J. ir P. Baltuoniai, M mtreal. :į;

trenkę į veidą, ir teisėjas įsa 
kė jį išvesti. Nuo to laiko šios 
rūšies bylų atviromis durimis 
jau nebebuvo...

Londone gyvenąs lietuvis 
parašė sveikinimą savo broliui 
i okup. Lietuvą ir paprašė, kad 
taip pat pasveikintų buv. Krc 
tingos pašto viršininką. Abu 
buvo už tai areštuoti ir vėliau 
nubausti po 25 metus į Sibirą.

Charkove
reikėjo dirbti stovyklose, suda 
rytose iš 46 tautybių žmonių. 
Ten teko taip pat pamatyti 
kap. Šipailą, kuris papasakojo, 
kad ten esą ir daugiau lietu 
vių, tarp jų Įeit. Galvanauskas 
iš Šiaulių, buv. statybos techni 
kas, Įeit. Lapasinskas ir kt. 
Fabrįke „Serp i Molot“ teko 
dirbti su daugybe kitų. Ligo 
ninėje per dieną mirdavo po 
50—60 žmonių — ir tai dau 
giausia iš bado.

Vorkutoje
mūsų tautiečiui Lėtaičiui teko 
išdirbti apie 8 mėnesius. Dįrb 
ti teko prie 35 laipsnių šalčio 
po 10—12 valandų, o neišdir 
busieji reikalingų normų te 
gaudavo valgyti tik iš vad. trc 
čio katilo — t. y. sumažintą 
maisto davinį: 40 gr. duonos, 
truputį košės ar sriubos be ne 
baili ir mėsos.

Žiaurios sąlygos buvo ir 
Donbaso stovyklose, Ukraino 
je. Čia net žiemą reikėdavo iš 
kasti prie stipriausio šalčio 3 
kub. metrus sušalusios žemės. 
Nuo nežmoniškų sąlygų belai 
sviai mirė kaip musės.

Kr. V-bai solidarumo 
mokesčio ............ 50,00

Lituan. kursų lektor. 48,00 
Vasario 16 gimnazijai 211,83 
Tautos Fondui ........... 198,11
Šeštad. mok. Tlovanoms 50,00 
Rugs, minėjimo išlaid. 27,87 
Vasario 16 min. išlaid. 277,82 
Veselkai už adresą

Kardinolui ............ 25,00
Kariuom. švent. išlaid. 101,29 
Karo invalidams .... 94,68
Neringos skautams . . 20,00
Jėzuitų įkurtuvėms . . 20,00
Plokštelėms ................ 15,00
Kelionių išlaidos .... 22,40
Raštinės išlaidos .... 48,47 
Viso išlaidų ................. 1210,47
Saldo 1954 m. L 1 d. 171,71

Po buv. pirmininko pranešė 
apie ateities darbus ir sumany 
mus naujas pirm. L. Balzaras, 
kurio sąmata yra kuklesnė, ne 
gu jau įvykdytoji. Jis suminė 
jo, kad gautos, dėka p. Kibirkš 
tytės rūpesčio, dvi radijo tran 
sliacijos per prancūzų radijo 
stotį CKAC — kovo 28 d., 5 
vai. p. p. ir rugsėjo 12 d. Ka 
riuomenės šventė bus lapkri 
čio 21 d. Pirmininkas L. Bal 
žaras įspėjo susirinkusius būti 
patriotingiems ir drausmingi 
ems, mokėti solidarumo mokes 
čius, nes priešingu atveju gre 
šia pavojus visai susmukti ii 
likviduotis. Esą daugelis tau 
tiečių pasidarę kišenės patrio 
tai. Bet jis tikisi savo užsi 
bręžtus tikslus pasekti ir pra 
šo tautiečių paramos.

Po to prasidėjo diskusijos. 
Senai valdvbai pareikšta pade 
ką, už darbus. M. Juodviršis 
klausia dėl protokole minimų 
Lietuvių namų. Inž. Balsys at 
sako, kad v-ba laikėsi nusista 
tymo, kur reiškiasi kitų žmo 
nių iniciatyva — nesikišti, bet

Nukelta į 10 puslapį.

Žinios is VLIK’o
GERAS VILTIS NEŠANČIOS ŽINIOS.

Jų mes išsiilgę. Nors ir atro negražūs prasimanymai
do, kad dienos labai sunkios, 
bet vis dėlto, per tirštus ver 
giją bandančius nešti debesis, 
jau skverbiasi šviesūs laisvės 
spinduliai, kurių šviesoje gali 
ma puoselėti gražesnes viltis.

Šie metai ypač ryškūs kaip 
tylos nuplovimo metai.

Europa visu balso stiprumu 
prabylo apie laisvę ir paverg 
tas tautas. Ypač stipriai, aiš 
kiai ir atvirai šiemet paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės at 
kūrimo diena — Vasario 16. 
Galima sakyti, kad visa jaut 
resnė objektyviai tiesai Euro 
pa aiškiai pasisakė, kad

Lietuva turi būti laisva 
ir kad okupantui pavergėjui 
ne vieta Lieutvoje. Taip pasi 
sakė Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos, Vatikaną, ir kitų vals 
tybių laisvi radijofonai drauge 
su Laisvosios Europos radijo 
fonu, kuriuo lenkai apie Lietu 
vos laisvę kalbėjo net 3 kartus.

Mus taipgi paseikė žinios 
apie Amerikos ypatingą dėme 
sį pavergtoms tautoms ir jų 
valstybėms. Tai geros žinios.

Tačiau mus nemaloniai nu 
teikė torontiškio laikraščio 
„T. Ž.“

PIRMUTINIS POŽEMINIS 
TRAUKINYS.

Kanados pirmutinis požemi 
nis traukinys pradės veikti To 
ronte kovo 30 d. Iš šios 60 
mil. dol. sistemos laukiama, 
kad ji palengvins susisiekimo 
sunkumus Ontarijos sostinėje. 
Jos didžiausias kapacitetas bus 
40.000 keleivių kas valandą j 
kiekvieną pusę. Traukiniai, vie 
nos rūšies susidės iš 6 vagonų 
ir keliaus dvi su puse min. ats 
tumą.

104 vagonai kainuoja 8 mil. 
dol. Stočių turima žemės pa 
viršiuje ir požemyje. (C. S.)

NEO-KANADIEČIAMS 
KONCERTAS

Kovo 24 d., Toronto Mos 
sey Hali salėje įvyks koncer 
tas, kuriame dalyvaus tam tik 
ras skaičius neo - kanadiečių 
muzikos pasaulio žvaigždžių, 
šio koncerto tikslas yra sunn 
kti pinigų New Canadians Ser 
vices Association of Ontario 
išlaikymui. Ši grupė, kuri turi 
savo vyriausią būstinę 415 Jar 
vis Street, Toronte, pašvenčia 
visą savo energiją padėti neo- 
kanądiečiams.

Vakaras bus ypatingai iškil 
mingas, nes jaunos moterys 
bus apsirengusios spalvingais 
tautiniais drabužiais. Bilietų 
galima gauti New Canadians 
Services įstaigoje 415 Jarvis 
St., Toronte (Telefonas RA 
5581) nuo 1 iki 4 vai. popiet 
iki kovo 13 d., nuo kovo 15 d. 
tik Massey Hall teatro kasoje.

(CS).
BALTŲ FEDERACIJA 

TORONTE.
1. Kovo 1 d. posėdyje nu 

tarta šaukti Baltų Federacijos 
generalinį susirinkimą kovo 
26 d. 8 vai. v. Trinity Church, 
617 Sherbourne St.

Dienotvarkėje numatoma: 
Metinis pranešimas, rinkimas 
naujo prezidiumo ir diskusi 
jos dėl tolimesnės veiklos. Ei 
nant rotacine tvarka Baltų Fe 
deracijos pirmininkavimas nau 
jiems darbo metams tenka lie 
tuviams.

2. Norimas pavasarį sureng 
ti trijų tautų dainų festivalis 
atidedamas į rudenį.

3. Nutarta prašyti visų tri 
jų tautų organizacijų greitu 
laiku paskirti žinovų komisi 
jas svarstyti dr. M. Anyso su 
darytą Baltų Federacijos kon 
stitucijos projektą. A. 

apie buv. Vliko narį p. J. Jakš- 
-Tyrį. Visi VLIKo nariai, ne 
išskiriant net ideologiškai jam 
priešingi} politikių 'nusistatę 
mų asmenų, p. J. Jakš-Tyrį ve 
rtina kaip labai rimtą, sugyve 
namą, gerai besiorientuojantį 
ir, kas svarbu, darb.ingą asme 
nį, sugebantį atlikti bet kokį 
jam pavestą uždavinį. Be to, 
visi žino, kad tai yra tikrai hu 
maniškas ir sukalbamas vyras, 
turįs ir savo srovėje visišką pa 
sitikėjimą. Jeigu jis iš VLIKo 
pasitraukė, tai yra objektyviai 
susidariusių aplinkybių prie 
žastis, kuri jam neužkerta ke 
lio ir grįžti ir užimti dar atsa 
kingesnes pareigas. Todėl ne 
gražūs ir neteisingi „Tėv. Ži 
burių“ pasisakymai apie jį nie 
ku nėra pateisinami ir atsiduo 
da liguistu fanatizmu.

Prisiminus apie VLIKą, ga 
Įima pągakyti, kad
Vlike santykiai konsoliduoti 

ir iš to laukiama geriausių, ko 
kie tiktai galimi, vaisių. Vii 
kas plečia veiklą, planuoja 
naujas galimybes ir yra pasiry 
žęs padaryti visa ,kas tiktai 
bus įmanoma. Tam vadovau 
ja Vykdomoji Taryba, (hlj).

ERDMONAS SIMONAITIS 
PAKELIUI | KANADĄ

Paskutinėmis iš Europos ga 
utomis žiniomis Maž. Lietuvos 
Tarybos pirmininkas ir VLI 
Ko narys Erdmonas Simonai 
tis kovo 8 d. laivu „Arosa Kul 
m“ jau išplaukė į Kanadą. 
Kaip žinoma Simonaitis lan 
kysis visose didesnėse Kana 
dos ir Amerikos lietuvių kolo 
nijose su tikslu supažindinti ir 
atkreipti visų lietuvių ypatin 
gą dėmesį į kovas, vedamas 
dėl vigos Maž. Lietuvos išlais 
vinimo išvokiečių ir bolševikų. 
Taip pat numatoma, kad Simo 
naitis aplankys ir kaikurias 
Kanados ir Amerikos valdžios 
įstaigas.

Manoma, kad jis atvyks sek 
madienį, kovo 21 d., popiet ar 
vakare. Simonaičio sutikimui 
sudaroma speciali komisija iš 
M. L. B. D-jos ir kveistų orga 
nizacijų atstovų.

Maž. Lietuvos Dienos Šven 
tė Montrealyje įvyks ne kaip 
anksčiau skelbta sekmadienį, 
kovo mėn. 28 d., bet šeštadienj 
kovo 27 d. 4 vai. akademijos 
Mont Louis aulėje Sherbrooko 
gatvėj nr. 250 (tarp St. Lau 
rento ir St. Denis gatvių).

LIETUVIŲ DIENA.
Visų Kanados lietuvių dė 

mesiui pranešame, kad Lietu 
vių Diena bus rengiama šiais 
metais Toronte. Laikas, vieta 
ir smulkesnė programa bus pr 
anešta vėliau. Savo sumany 
mus ir norą prisidėti prie Lie 
tuvių Dienos rengimo prašo 
me pranešti Toronto Apylin 
kės Valdybai.
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PATS METAS GELBĖTI MŪSŲ JAUNĄJĄ KARTĄ 
Brangūs Tautiečiai!

LIETUVOS VAIZDAI
PASAKOJA NESENIAI IŠ LIETUVOS ATBĖGĘS.

Minėdami 36 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį, pa 
garbiai lenkiame galvas prieš 
savanorius kūrėjus, partizanus 
ir visus kovotojus, kurie ryžo 
si paaukoti net savo gyvybę už 
tėvynės laisvę. Šiandieną Lie 
tuva tačiau iš savo sūnų ir du 
krų, gyvenančių laisvajame pa 
šaulyje, reikalauja daug ma 
žesnės aukos: ne mirti už tė 
vynę, bet už ją gyventi ir jai 
dirbti. Vienas iš pačių svarbia 
usių šios dienos mūsų tautos 
uždavinių yra stengtis, kad ko 
daugiausia lietuvių išliktų gy 
vų ir kad jie neprarastų savo 
lietuvybės. Ypatingai bran 
gintina mūsų priaugančioji ka 
rta.

VLIKo Lietuvybės Išlaiky 
mo Tarnybai talkininkaujanti 
Švietimo Komisija, išgvildenu 
si mūsų priaugančios kartos 
laisvose pasaulio šalyse lietu 
viškojo auklėjimo klausimą, ra 
do, kad jei nebus skubiai imta 
si veiksmingų gelbėjimo prie 
monių, jauniausioji mūsų kar 
ta gali negrįžtamai žūti mūsų 
tautai. Vaikas, patekęs į kita 
taučių aplinką, ypač dar lan 
kydamas svetimą mokyklą, la 
bai greit nutausta. Jis ne tik 
greit pradeda kalbėti ir galvo 
ti svetima kalba, bet veikiai su 
sižavi svetimu kraštu, jo isto 
rija, dainom, žaidimais, papro 
čiais. Tėvai retai tegali prilai 
kyti tą natūralią nutautimo ei 
gą. Didžiausią vaidmenį lietu 
vybei palaikyti galėtų suvai 
dinti lietuviška mokykla, bet 
retai kur vietos sąlygos telei 
džia tokias mokyklas turėti. 
Tad belieka vienintelė priemo 
nė — vargo mokykla. Vaikas 
nors kartą ar du per savaitę ga 
Ii toje mokykloje bent kiek pa 
simokyti gimtosios kalbos, šį 
tą patirti apie mūsų tautos di 
džią praeitį, apie jos šių dienų 
padėtį ir siekimus, gali išmok 
ti lietuvišku pasakų, padavimų, 
dainų. Tokios mokyklos gali 
žymiai pristabdyti nutautimo 
vyksmą.

Gerai suprasdami, kokį svar 
bų vaidmenį mūsų priaugančio 
ji karta turės suvaidinti mūsų 
šalies nepriklausomybei atgau 
ti, jos žemėms sujungti ir iš 
viso mūsų tautai išsilaikyti, su 
kruskime visi, kas tik kuo ga 
lime, gelbėti mūsų jaunuosius 
brolius ir seseris nuo nutauti 
mo. Kraujuose paplūdusi mū 
sų brangioji tėvų žemė reika 
lauja iš mūsų atlikti savo pa 
reigą.

Tėvai, pasekite pėdomis tų 
lietuvių motučių, kurios rusų 
priespaudos laikais prie rate 
lio sugebėjo išmokyti savo vai 
kus ne tik lietuviškų poterių, 
bet ir lietuviškojo rašto ir 
įkvėpė jiems tėvynės meilę, pa 
žadinusią tautą kovoti už Ne 
priklausomybę. Neduokite sa 
vo mylimiems vaikams nutolti 
nuo jūsų šeimos, mūsų garbin 
gos, amžiais išsaugotos gimto 
sios kalbos. Leiskite savo vai 
kus į lietuviškas mokyklas, o 
kur nėra, į vargo mokylas. Pa 
laikykite tas mokyklas ir pade 
kite jas organizuoti.

Mokytojai! Jūs garbingai ne

ŠALPOS FONDO C. KOMITETO ATSIŠAUKIMAS.
Nepamirškime Bedalių.

Artėjant Velykų Šventėms 
mūsų nuotaika bus pakili: visi 
laužysime galvas, kaip iškilmin 
giau ir nuotaikingiau praleisti 
šias linksmąsias dienas. Mote 
rys planuos, kaip paruošti tur 
tingesnį Velykų stalą, vyrai— 
kokios rūšes gėrimą j stiklių 
kus lašinti, o vaikai nerimaus, 
ką jiems ankstų Velykų rytą 
kiškelis bus palikęs už durų. 

šėt savo pašaukimo vėliavą 
per 20 nepriklausomo Lietu 
vos gyvenimo metų. Jūsų di 
džiausiąs nuopelnas, kad šian 
dien Lietuvos partizanai ne 
dvejoja guldyti savo galvas 
už Lietuvos laisvę ir Nepnkla 
usomybę. Būkite ištikimi seno 
sios Lietuvos mokytojų tradici 
joms. Neleiskite, kad vėjais nu 
eitų mūsų ilgų metų pastan 
gos. Kad ir kaip sunki jūsų 
dalia svetimose šalyse, kur be 
gyventumėt ir kaip sunkų dar 
bą bedirbtumėt, organizuokite 
vargo mokyklas, raginkite tė 
vus, kad leistų savo vaikus į 
tas mokyklas, skirkite patys, 
kad ir po sunkaus darbo, bent 
valandą per savaitę lietuviš 
kam auklėjimui.

Dvasininkai! Mažvydas, Da 
ukša, Valančius, Baranauskas, 
Maironis, Vaižgantas, Gim 
žauskas ir šimtai ir tūkstančiai 
kitų jūsų garbingo luomo ats 
tovų buvo pačiose pirmosiose 
mūsų tautos žadintojų eilėse. 
Mes dedame daug vilčių, kad 
ir šiuo mūsų tautos Golgotos 
metu būsite visi nuoširdūs lie 
tuviškojo auklėjimo talkinin 
kai ir vadovai. Mes kviečiame 
visus laisvąjame pasaulyje gy 
venančius mūsų dvasiškius per 
pamokslą, spaudą susirinki 
mus, pasikalbėjimus su žmo 
nėm raginti visur steigti var 
go mokyklas ir patiems jas or 
ganizuoti.

Žurnalistai, spaudos, didžio 
sios pasaulio galybės, atstovai! 
Pakelkite savo galingąjį gink 
lą kovai su mūsų jaunosios 
kartos nutautimu. Kaip „Auš 
ra“ pažadino tautą iš miego ir 
prikėlė ją naujam šviesesniam 
gyvenimui, taip šiandien ir 
jūs, viešosios nuomonės for 
muotojai, sutelkite visą lietu 
viškąją visuomenę mūsų priau 
gančios kartos lietuviškam 
švietimui. Jums istorija šian 
dien skiria didžiai atsakingą 
vaidmenį, nes nuo jo pareis, 
ar ir mūsų išeivija, kaip ir dau 
gelis kitų, paskatins savo gerą 
sias jėgas savitarpio ginčuose, 
ar stos į vieningą kovą už mū 
sų bendrą siekimą.

Visi susipratę lietuviai, ir 
mokyti, ir nemokyti, senieji 
ir naujieji išeiviai, organizuoti 
ir neorganizuoti, visi, kam tik 
rūpi, kad Lietuva ir vėl taptų 
nepriklausoma ir užimtų paša 
ulyje jai deramą garbingą vie 
tą, organizuokite vargo moky 
klas visur, kur tik galite, leis 
kite į jas savo vaikus ir remki 
te tą veiklą visomis savo išga 
lėmis, o mes, kuo galėdami, pa 
dėsime.

Broliai lietuviai! Dabar pats 
metas gelbėti mūsų jaunuosius 
brolius seseris nuo nutautimo. 
Mus šaukia kietų kovų ir gyvy 
bės aukoms pašventintas 1918 
metų vasario 16 Nepriklauso 
mybės aktas ir savanorių par 
tizanų krauju aplaistytos mū 
sų Gimtosios Žemės balsas.

K. Zaikauskas, 
VLIKo LIT Valdytojas.

Dr. A. Rukša, A. Giedraitis,. 
A. Venclauskas.

Švietimo Komisijos nariai.

O kokį džiaugsmą patirs mū 
sų bedaliai ir broliai ir jų vai 
kai Vokietjoje, kurie pusba 
džiai gyvena? Jokio. Tik gal 
mieli atsiminimai užplūs jų są 
mones, kurie tačiau, visiems iš 
spaus tik gailią ašarą ir kartelį 
širdyje.

Taip, mūsų beveik visų sta 
lai luš, apkrauti gėrybėmis. 
Bet ar mūsų gomuriuose neap 
kars saldūs kąsniai, prisiminus

6.
Lietuvoj siaučia badas.

Mėsos krautuvėse teatsiran 
da tik prieš okupanto atsivež 
tas šventes, o šiaip krautuvėse 
jos retai pasitaiko, o kai kar 
tais parodo, tai tuojau susida 
ro žmonių virtinės pasieniais. 
Sviesto ir taukų, tiesa, galima 
kiek gauti, bet kainos nejkan 
damos, nes sviesto kg kaštuo 
įa 40—45 rubliai. Miltų irgi 
tik prieš šventes atsiranda; pa 
įduoda po 2 kg asmeniui. Tuo 
met žmonių eiles jau iš vakaro 
susirikiuoja. Duonos gausi tik 
iš ryto, bet ir tai, priėjus prie 
pardavėjos, žiūrėk — duona 
įau ir išparduota. Kiek kėpy k 
la miltų gavo — iškepė, o 
kam pritrūko — teateina r y 
toj. „Planas” juk ne žmogus, 
o „planuotojai“ pavalgyti turi.

Sumaskolinus lietuvišką 
ūkį, ūkininkai — buvusieji —
KĄ PASAKOJA GRJŽUSIE 

IŠTREMTUS
Italų žinios apie suimtuosius 

Lietuvos vyskupus.
Neseniai grįžo iš Sov. Sąjun 

gos būrys italų, išbuvusių ii 
gus metus priverstinių darbų 
stovyklose ar kalėjimuose So 
vietų S-goje. Romoje L. B. 
pirmininkas susisiekė tuojau 
su Italijos užs. reik, minister! 
ja, kuri maloniai suteikė grįžu 
šiųjų sąrašus. Teko išsikalbėti 
su buv. karo kapelionu Alagi 
niu, išbuvusiu 9 metus Sovietų 
kalėjimuose. Jis sakėsi turėjęs 
progos sutikti daug lietuvių ar 
ba bent apie juos girdėti. Tarp 
jų paskutiniu laiku Vladimiro 
kalėjime, apie 180 km nuo Ma 
skvos, sutiko arkiv. Mečislovą 
Reinį, vysk. T. Matulionį, vys 
kūpą Ramanauską ir dek. VI. 
Mironą bei visą eilę kitų, ku 
rių pavardžių neatsimena. Jis 
sakėsi girdėjęs iš kitų, kad ta 
me pačiame kalėjime esąs ir 
vienas Lietuvos užsienio reika 
lų ministeris, rodos — jo ma 
nymu — buvęs Mirono kabi 
nete. Šiame kalėjime buvo lai 
komi nepajėgūs dirbti, arba 
tie, kurie priešinosi priversti 
niam darbui stovyklose ir bu 
vo už tai nuteisti 25 m. kalė ji 
mo. Arkiv. M. Reinys 1953 m. 
gale sunkiai susirgo ir buvo 
perkeltas į kalėjimo ligoninę. 
Jo sveikatos padėtis yra labai 
sunki. Vysk. Matulionis tra 
giškai mirė 1953 m. rugpjūčio 
mėn. Jis kalėjo kartu su kitu 
kaliniu, kuris jį visaip kanki 
no, plūdo, į jį spjaudė. Vieną 
dieną kaliniai buvo nuvesti į 
bendrą dušą. Jo kaimynas vėl 
pradėjo plūsti ir keikti vysku 
pą. Tada šis norėjo nuo jo 
atsjtolinti ir nueiti į kitą dušo 
galą (duše buvo 15 vandens 
švirkštų), bet paslydo, susitre 
nkė galvą į grindis ir mirė ka 
Įėjimo ligoninėje.

Vyskupo Ramanausko paša 
&®®©©®©©©©®®®®©©©©©©©©©’ 

anų liūdną dalią?...
Daugelis mūsų atsisakytų 

visos švenčių prabangos ir ska 
niausius kąsnius atiduotų savo 
broliams, atskirtiems geležine 
uždanga. Bet, deja, to pada 
ryti negalime. Tad padaryki 
me bent ką galime: suteikime 
džiaugsmo mūsų broliams ir, 
ypač jų vaikams Vokietijoje.

Kad žmonės savo auką Vo 
kietijoj likusiųjų Velykoms ga 
lėtų atiduoti, Šalpos Fondo C. 
Komitetas prašo apyl. komite 
tus, o kur jų nėra, bendr. apyl. 
valdybas susitarti su vietos kle 
bonais ar kapelionais kovo 21 
d. ar 28 d. sekmadieniais pada 
ryti rinkliavas bažnyčiose ar 
prie bažnyčių, taip pat malo 
niai prašome gerb. parapijų 
klebonus ir kolonijų kapelio 
nūs leisti minėtas rinkliavas 
padaryti, gi, jei niekas tuo rei 
kalu neparodytų iniciatyvos, 
Tamstas pačius prašome pada 
ryti tam tikslui antrąsias baž 
nytines rinkliavas. Žmones, ku 
rių tokios rinkliavos nepasiek 
tų, prašome minėtam tikslui 
savo aukas susimesti ar kiekvi 
enas atskirai savo apyl. komite 
tui, jei toks ten yra, arba Š. 
Fondo C. Komitetui tiesiogi 
niai atsiųsti.

Š. F. C. Komiteto adresas: 
235 Ossington Avė, Toronto. 
Visus prašome pinigus C. Ko 
mitetui atsiųsti nedelsiant.

Šalpos Fondo C. Komitetas. 

duoną perka irgi kepyklose, 
tai galima įsivaizduoti, kokia 
spūstis prie kepyklų ir koks 
yra pareikalavimas.

Iki 1949 m. į duoną maišė 
7 proc. sumaltų sojos išspau 
dų, arba avižinių miltų. Duo 
na nuo sojos išspaudų buvo 
juodutėlė, gleimėta. Nedaug 
ir dabar geresnė. Valciuoti mil 
tai juoditėlyčiai, baltos duo 
nos spalva nesiskiria nuo juo 
dos.

Daugiau bus.
K Prel. Pr. Juras, atšventęs 
50 metų Lawrence, Mass., lie 
tuvių parapijos jubilėjų, išlei 
do S. Sužiedėlio parašytą pa 
rapijos istoriją.
B Šiais metais sueis 50 metų 
kai buvo atšauktas lietuviškos 
spaudos draudimas Lietuvoje, 
trukęs net 40 metų. Sukaktį 
paminėti lietuviai rengs spau 
dos savaites ir parodas.
JI APIE KALINAMUS IR 
LIETUVIUS.
kotojas pats nėra matęs, bet 
girdėjęs iš kitų. Mat, kiekvie 
noje celėje laikoma po 7 kali 
nius, kurie dažnai kilnojami ir 
tokiu būdu pasidalina žinio 
mis.

Dek. VI. Mironas dar laiko 
si pusėtinai. Kai ėjime visi ži 
nojo, kad jis yra buvęs Lietu 
vos ministerių kabineto pirmi 
ninku.

Arkiv. M. Reinys kažkokiu 
būdu buvo pasirūpinęs reikme 
nis mišioms laikyti, bet vieną 
dieną buvo netikėtai užklup 
tas ir apmuštas, o sargybiniai 
viską iš jo atėmė.

Tėvas Alagianis yra sutikęs 
daug lietuvių arba apie juos 
girdėjęs priverstinių darbų sto 
vykiose. Ten ypač daug esą 
ukrainiečių ir lietuvių jaunimo 
nuteisto už tariamą ar tikrą 
partizaninę veiklą. Su jais bu 
vo elgiamasi nepaprastai žiau 
riai, jie buvo marinami badu. 
Tačiau po Stalino mirties ir 
Berijos sušaudymo sąlygos 
kiek palengvėjusios. Už at 
liekamus darbus šiek tiek mo 
karna. Iš atlyginimo adminis 
tracija išskaito už išlaikymą, o 
į rankas duoda ne daugiau 
kaip 200 rb. per mėnesį. Už 
šiuos pinigus turi teisę nusipi 
rkti maisto ir būtiniausių reik 
menų iš stovyklų sandėlių. 
Jei kas uždirba daugiau kaip 
200 rublių, tai juos bolševikai 
sakosi padedą į banka, kad „su 
taupytus pinigus“ suimtieji 
paskiau galėtų atsiimti, kai bū 
šią paleidžiami. Tėvo Alagia 
nio teigimu, pabaltiečiai esą 
tiek dvasiškai, tiek fiziškai at 
sparesni už kitus.

Šiaip jo žinomų koncentraci 
jos stovyklų ir kalėjimų gyve 
ntojų daugumą sudaro lietu 
viai, latviai, estai, ukrainiečiai 
ir lenkai.

Kai kurie pakelėj yra suti 
kę išvežamuosius gabenant į
Sibirą ar į kitas Sov. Sąjungos 
vietas. Yra žmonių, kurie sa 
kosi darbo vergų stovyklose 
sutikę taip pat buv. min. inž.
K. Šakenį, Vilniaus kunigų se 
minarijos rektorių ir visą eilę 
kitų pasižymėjusių lietuvių.

Ko verti bolševikų pažadai. 
Štai buvusis karo belaisvis U.
L. pasakoja stovykloje sutikęs 
tarnavusį kariuomenėje lietu 
vį L. Mickevičių, kuris, lygiai 
kaip ir jis, buvo nuteistas 25 
metams priverčiamųjų darbų. 
Tačiau 1952 m. liepos mėnesį 
Mickevičius iš tos stovyklos 
buvo išgabentas kitur. Bet kur 
— niekas tikrai nežino. Grįžu 
siojo teigimu, 1952 m. daug iš 
tremtų lietuvių buvo pasiųsti 
į darbus prie Volgos-Dono ka 
nalo. Ištremtiesiems buvo pa 
žadtėa,, kad baigus darbus ir 
prakasus kanalą, jie bus grą 
žinti atgal į tėvynę. Tačiau čio 
savo pažado bolševikai, kaip 
ir kitų, neištesėjo.

Lisolotte L. pasakoja kelias 
dienas buvusi Vilniaus kalėji 
me drauge su 26 lietuviais. 
Lietuviai į kalėjimą daugiau 
šia buvo kišami ir nuteisiami 
už „politiką“. Panašus likimas 
ištikęs taip pat daugumą lat 
vių, lenkų, estų ir ukrainiečių. 
Lietuvoje tebesą daug partiza 
nų, kurie prisilaiką miškuose 
ir toliau tęsia kovą su bolševi 
kais.

Grįžusiojo Hermanno P. tvi 
rtinimu, ypač daug lietuvių

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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WELLAND, Ont.
VASARIO 16.

Vasario 21 dieną KLB Wel 
lando apylinkės valdyba buvo 
suruošusi vasario 16-tosios 
minėjimą. Minėjimo metu bu 
vo paskaita, savanorio - kūrėjo 
Pr. Naiduškevičiaus ir tėvo 
pranciškono, buvusio Vilniaus 
lietuvių gimnazijos direktoria 
us, Zajančkausko žodis.

Po oficialiosios dalies buvo 
meninė dalis, kurios metu bu 
vo suvaidinta St. Lauciaus vie 
no veiksmo laisvės kovų vaiz 
delis „Paslaptingoje zonoje“. 
Vaizdelis suvaidintas labai vai 
zdžiai ir gražiai.

Vaizdelį režisavusiam B. Si 
monaičiui ir vaidintojams: G. 
Skaisčiui, B. Simonaitienei, N. 
Ežinaitei, B. Luomanui, P. Ši 
dlauskui, B. Jackevičiui ir B. 
Mickūnui apylinkės valdyba 
taria nuoširdų lietuvišką ačiū.

Be to minėjimo metu buvo 
priimtos ir adresatams pasiųs 
tos žemiau talpinamos rezoliu 
cijos:
J. E. KANADOS MINISTE 
RIUI PIRMININKUI
LOUIS S. ST. LAURENT.

Mes Wellando ir apylinkės 
lietuviai, susirinkę paminėti 
mūsų tėvynės neprilausomy 
bės paskelbimo dienos, tai yra 
vasario 16-tosios, negalime už 
miršti Jūsų Excelencijos nepa 
dėkoję Tamstai už Tamstos 
atstovo, prie Jungtinių Tautų, 
tiesos žodžius mūsų tėvynės 
žiauriam komunistiniam rusiš 
kam okupantui dėl mūsų tėvy 
nės Lietuvos žiauraus žmonių 
kankinimo ir beatodairinio žu 
dymo bei trėmimo vergų dar 
bams į tolimąjį Sibirą.

Dar kartą dėkojame Jūsų 
Ekscelncijai ir kartu prašome 
sugestionuoti Tamstos atstovą 
prie Jungtinių Tautų, esant 
progai, iškelti neteisėtą ir sm 
urtišką Lietuvos okupavimą ir 
reikalauti, kad raudonasis oku 
pantas paliktų Lietuvą ir išsi 
kraustytų iš jos, iš kur atėjęs.

Lietuvių tauta bus dėkinga 
Tamstai ir minės Tamstos bei 
Kanados vardą savo istorijos 
puslapiuose.

KLBENDRUOMENES REIKALAI
IŠ KLB KRAŠTO V/

Gautas laiškas iš W. Know 
land, J, A. V. senato daugu 
mos lyderio, kuriame jis dėko 
ja už gautą memorandumą, 
Kr. Valdybos rašytą sąrišy su 
mūsų derybomis.

Gauti laiškai iš Ottawos fed. 
parlamento narių George H. 
Hees ir Rol. Michiner, kuriuo 
se jie atsiprašo, kad negali 
atvykti į Vasario 16 dienos šv 
entę, dėkoja už prisiųstą lite 
ratūrą, prašo perduoti jų lin 
kėjimus Toronto lietuviams ir 
pasižada ateity pirma proga 
pas lietuvius atsilankyti.

Vokietijos Kr. Valdyba tarp 
kitko rašo: „nuoširdžiai dėko 
jame Kr. Valdybai už sveiki 
nimus ir linkėjimus Vasario 16 
Gimnazijos rūmų pašventini 
mo proga. Taip pat labai dėko 
jame už Tamstų 50 dol. įnašą 
gimnazijos namams... prašo 
me perduoti mūsų padėką už 
jos susiklausymą ir dosnumą, 
renkant lėšas lietuviškiems su 
manymams paremti ir vargst 
antiems padėti“.

Toronto Ap. Valdyba galuti 
nai apsisprendė rengti šiemet

yra išsiųstų į Vorkutą ir į ki 
tas priverčiamojo darbo stovy 
klas prie Šiaurės ledjūrio. Jis 
pats apie 9 mėnesius yra išbu 
vęs Kauno kalėjime. Panašių 
pasisakymu yra apsčiai.

JO E. J. A. V. KONGRESMA 
NUI CH. KERSTEN.

Mes, Kanados, gyveną Wel 
landė ir jo apylinkėse, lietu 
viai, susirinkę paminėti mūsų 
tėvynės nepriklausomybės pa 
skelbimo dienos, tai yra — va 
saro 16-tiosios, negalime už 
miršti Jūsų nepadėkoję už taip 
didelį darbą lietuvių tautai.

Tamsta esate pirmas žmo 
gus pasaulyje, kuris ėmėtės 
darbo parodyti pasauliui rusiš 
ko komunistinio okupanto šly 
kštaus smurto mūsų tėvynės 
Lietuvos atžvilgiu.

Mes dar kartą dėkojame Ta 
mstai ir kartu prašome prade 
tąjį darbą varyti iki galo..

Lietuvių tauta, atsidėkoda 
ma Tamstai, minės Tamstos 
vardą savo istorijos puslapiuo 
se, kol ji gyva bus.

VLIKUI.
Mes Kanados lietuviai, gy 

veną Wellande ir jo apylinkė 
se, susirinkę paminėti mūsų Tė 
vynės nepriklausomybės pa 
skelbimo dienos, tai yra, vasa 
rio 16-tosios, negalime pamirš 
ti Tamstų, brangūs tautiečiai, 
nepadėkoję už pradėtą reziste 
ncinį darbą dar gyvenant oku 
puotoje tėvynėje ir tęsiant tą 
mūsų tėvynės laisvinimo dar 
bą dabar tremtyje tokiu ryžtu 
ir pasišventimu.

Tamstų darbo vąisiai jau 
pradeda matytis, todėl linki 
me su nemažėjančiu ryžtu va 
ryti užimtąjį barą it toliau, 
kol mūsų brangi tėvynė atgaus 
taip seniai laukiamą laisvę.

TAUTŲ FESTIVALIS.
Š. m. vasario mėn. 24—25 d. 

d. Wellande buvo suruoštas tau 
tų festivalis. Jo metu labai gra 
žiai pasirodė mūsų jaunieji. 
Atstovaudami lietuvius, jie pa 
šoko tautinius šokius.

Šoko: N. Bersėnaitė, N. Ei 
zinaitė ir J. Biliūnas. Akordeo 
nu grojo V. Bersenas.

Bravo mūsų jaunieji, kad 
taip gražiai propaguoja Lietu 
vos vardą.

K. L. B. Wellando apylinkės 
Valdyba.

^LDYBOS VEIKLOS.
Toronte „Lietuvių Dieną“. Gi 
eičiausia tai bus įvykdyta rug 
sėjo mėnesį. Paskutiniame Kr. 
Valdybos posėdy dalyvavęs 
Ap. Vald. pirm. J. Simanavi 
čius plačiai referavo apie nu 
matomą šios šventės progra 
mą, kurion įeitų: sporto olim 
piada, spaudos ir meno paro 
da, koncertas, akademija, spe 
cialios pamaldos, ir t. t. Kr. 
Valdyoa pritarė keletą pasiū 
lymų iš savo pusės ir pasižadė 
jo pati remti ir raginti visas 
kitas b-nės apylinkes remti 
šios L. D. rengimą užtikrinant 
jai reiaklingą pasisekimą.

Sudaryta Ūkio Komisija, ku 
rion įeina: Kr. Valdybos ats 
tovas — J. Strazdasa, V. Da 
gilis, A. Pabedinskas, agr. Par 
šeliūnas, B. Sakalauskas, J. Si 
manavičius, V. Vasiliauskas. 
Pirmutinis rūpesnis šios komi 
sijos tai ūkio įsigjimas.

Svarstytas reikalas paminė 
ti kuo plačiau spaudos atgavi 
mo sukaktį. Pirmon eilėn su 
sirūpinta atitinkamos literatu 
ros įsigijimu, nes konstatuoja 
ma, kad nėra iš ko net ir pas 
kaitų parengti.

Priimtas aplinkraštis, kuris 
bus išsiuntinėtas apylinkės vai 
dyboms įvairiais organizaci 
niais reikalais.

Pradeda ateiti iš apylinkių 
apyskaitos iš pravesto spau 
dos vajaus.
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LIETUVIAIS ESAME MES GIMĖ...
IV. _ vai už tėvynės ir tautos laisvę.
Dabar lietuviškoji išeivija Viena tokiu lietuviškojo cha 

gyvena savo jėgų derinimo ir rakterio savaybių yra blaivus 
jungimo laikotarpį. Palengva tikrovės supratimas. Jis pade 
gimsta seniai laukta viso pa jo lietuviams kovoje dėl savo 
šaulio lietuvių organizacija — jo rašto, dėl savitos kultūros,
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nė. Kai paskirų pasaulio kraš 
tų lietuviai baigs organizuoti 
savas bendruomenes, į Pašau 
lio Lietuvių B-nę, beliks vie 
nas, bet pats reikšmingiausias, 
žingsnis.

Į klausimą, ar tokia tautinė 
bendruomenė pajėgtų išsilai 
kyti net šimtmečiais, atsaky 
mą duoda žydų tautinės bend 
ruomenės pavyzdys. Žydų tau 
tą, netekusi tėvynės ir vieno 
tautinės kultūros židinio, išsi 
laikė išsklaidyta pasaulyje be 
veik du tūkstančiu metų. Išsi 
laikė ji dėl nepaprastos ištiki 
mybės savai tautinei kultūrai, 
kurios branduolį sudaro savi 
ta religija. Net praradę savo 
senąją tautinę kalbą ir kalbė 
darni skirtingomis kitų tautų 
kalbomis, žydai išliko kaip tau 
tinė bendruomenė. Tiesa, ang 
lų istorikas ir sociologas Ernst 
Barker nelaiko žydų net ir tau 
ta, tiktai tikybine bendruome 
ne ir kultūra. Tačiau toji ben 
druomenė, porai tūkstančių 
metų praslinkus po jos išvary 
mo iš tėvynės, atgavo ją vėl ii 
atkūrė joje savo namus — Iz 
raelio valstybę.

Šiais samprotavimais lyg ir 
būtų atsakyti pirmieji du klau 
simai. Suprantama, išsklaidy 
tosioms tautos kūno skeveld 
rems sunku sudaryti to kūno 
pakaitalą — tautinę bendruo 
menę už tėvynės ribų ir be ry 
šio su tėvyne. Mūsų lietuvis 
koji diaspora pasaulyje nėra 
taip gausi ir ekonomiškai stip 
ri, kaip žydų diaspora. Mums 
stinga ir tam tikrų būdo bei 
galvosenos bruožų, kuriais pa 
sižymi žydai, tačiau mums ne 
stinga savitų lietuviškojo cha 
rakterio savybių, galinčių bū 
ti ramsčiais tokios bendruome 
nės kūrybai, išsilaikymui ir ko

Don Wright per radiją duoda 
choro koncertus.

padėjo ir kovoje už tėvynės 
laisvę 1918—20 metais, taip 
pat ir kuriant Lietuvos valsty 
bę, jos ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą. Argi tas mąstyse 
nos blaivumas, sujungtas su 
aktinguoju idealizmu, nepadė 
tų mums sukurti visas sveiko 
tautinio organizmo dalis ir su 
burti jas aplink vieną pagrin 
dmę idėją — tautinės bendruo 
menės idėją? Argi stigtume 
vienybės ir atsakomybės prieš 
istorijos sprendimus jausmo, 
kada neįstengtume galutinai 
baigti savitarpio kivirčų, vien 
ur-kitur trukdančių tautinės 
bendruomenės kūrimą, stab 
dančių mūsų platesnius tauti 
nio išsilaikymo užsimojimus 
ir atšaldančių silpnesnės dva 
sios tautiečius nuo tautinės tai 
kos, net ir nuo tautinio bendra 
vinto?

Kartą didysis mūsų patrio 
tas Putvys - Putvinskis išreiš 
kė šitokią mintį: „Gal būt šim 
tas tūkstančių bet kurios tau 
tos narių, susibūrusiųjų aplink 
tikrai tautinį sveiką žiburį, tu 
rl daugiau paslėptos potenci 
jos, negu trys milionai nebo 
jančių savo fizinės sveikatos, 
blaivybės, doros ir nesirūpinan 
čių savo sielos židiniu“ (II jo 
raštų tomas, 56 psl.). Šie žo 
džiai labai iškalbingai byloja į 
mus ypač dabar. Mūsų išeivi 
ja nėra gausi, milionais narių 
skaitanti. Tačiau jos dvasinis 
pajėgumas, vienybė ir susiklau 
symas, jos paskirų narių ide 
alizmas gali daug padaryti. 
Ypač daug ir įtemptai reikia 
dirbti, kad užtikrintume savo 
jaunųjų kartų lietuviškumą. 
Su šia mintimi mes prieiname 
prie trečiojo pirmiau pastatyto 
klausimo. Atsakyti į klausi 
mą, ar galimas tautinis jauno 
sios kartos auklėjimas svetimo 
je kultūrinėje aplinkoje, jau 
bandėme kadaise „Aidų“ 1950 
m. 9 ir 10 NNr-se. Atsakymas 
buvo teigiamas. Tačiau klau 
simas, kaip toks auklėjimas 
turi būti vykdomas, neatsako 
mas nei visu tokio dydžio, kaip 
šis, straipsniu, nei net keliais 
tokiais. Šiam reikalui gali pa 
tarnauti tik platesnis rašinys, 
net visa knyga.1)

') Tokią knygą jau turime: pe 
reitų metų lapkričio pabaigoje 
išėjo iš spaudos VLIKo Lietu 
vybės išlaikymo Tarnybos iš 
leistoji knyga „Tautinis Auk 
Įėjimas Šeimoje“. Ją parašė 
šio straipsnio autorius. Kny 
ga jau pradedama platinti per 
P. L. B-nės organus ir kt. įs 
taigas. Red.

SLA NARIŲ
SLA Gerovės Komitetas, 

kuris jau 20 metų gyvuoja, 
gerai susipažinęs ir su mūsų 
organizacijos darbais ir da 
bar siūlomais kandidatais r Pil 
domąją Tarybą, nusprenkė 
kreiptis į visus SLA narius
tokiu pareiškimu:

1) Dabartinės Pildomosios 
Tarybos nariai yra gerai visuo 
menei pažįstami, užsitarnavę

Grįždami mintimis į tas dva 
sines vertybes, kuriomis gali 
didžiuotis mūsų tauta, į jos nu 
eitą istorinį kelią ir į be galo 
tragišką jos dabartį, mes jau 
čiame savyje tautinę sąrtionę 
ir sąžinę bylojant: ką tu pats 
darai ir duodi savo kenčiančiai 
ir žudomai tautai? Kuo prisi 
dedi prie tautinės bendruome 
nės kūrimo ir išlaikymo? Kaip 
rikiuojiesi į tautos ir tėvynės 
vadavimo frontą?

Šiuo metu dar nedaug mato 
me guodžiančių prošvaisčių 
politiniuose pasaulio akiračiuo 
se. Piktasis pradas vis dar te 
bėra veržlus savo planingoje 
ofenzyvoje, o tos jėgos, ku 
rios būtų moraline ašimi de 
mokratiniam pasauliui, nėra 
nei ideologiškai vieningos, nei 
planingai, vien jau saugumo 
sumetimais, mobilizuotos.

Tačiau tikėkime Didįjį Tei 
singumą: lietuvių tautai, kai 
p ir kitoms pavergtosioms tau 
toms, nereikės tūkstantme 
čiais neigi šimtmečiais laukti 
iki jos laisvė bus grąžinta ir 
jos namai, Lietuvos valstybė, 
bus vėl atkurti. Tam didžiam 
ir šventam tikslui turime suka 
upti ir suderinti visas savo tau 
tinės bendraomenės narių kū 
no ir dvasios jėgas. Kad tai 
mums sektųsi, reikia išlaikyti 
ir stiprinti savyje ir savo vai 
kuose tautinę sąmonę ir savi 
garbą. Reikia, kad taip mūsų 
laukiamas tiranijos žlugimo ir 
pavergtųjų tautų išlaisivinmo 
momentas būtų mums ir mū 
sų jaunimui didžiausio laimėji 
mo momentu. Kad to laimėji 
mo būtume verti, reikia nuola 
tinio asmeninio budrumo, savi 
kritikos (kritikos pačiam sau), 
susiklausymo ir pareigingumo 
(vengti tingaus „apsieis be ma 
nęs“ nusistatymo) ir daugelio 
kitų žmoniškųjų bei pilietinių 
dorybių. Visas šias dorybes 
apibendrina viena pagrindinė, 
būtent — ištikimybė tautai ir 
tėvynei. Šios dorybės neturė 
tų gniuždyti ir naikinti jokie 
įsipilietinimai ir jokios priešai 
kos, kaip legalūs valstybinės 
priklausomybės ir ištikimybės 
aktai. Kovojančios dėl savo 
gyvybės ir kultūros lietuvių 
tautos narių sielose turi pašto 
viai skambėti:
Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt! 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!

DĖMESIUI.
ir SLA reikalus geriausiai per 
pranta.

2) Dabartinė Pild. Tar., 
atsižvelgdama iš vienos pusės 
į praktikuojamą priverstinj ap 
draudimą ir privačių kompani 
jų konkurenciją, išdirbo nau 
jus apdraudos planus ir pritai 
ke naujiems gyvenimo reikalą 
vimams SLA darbą, kas atei 
tyje dar labjau sustiprins šią 
svarbią visiems lietuviams or 
ganizaciją.

3) Dabartinė Pild. Tar. į.’e 
da naują „annuities“ — senat 
vės pensijos apdraudą, grupi 
nę apdraudą (draugijoms ir 
klubams), o taip pat draugy 
bos apdraudą, tie nauji planai 
duos ir daugiau SLA narių.

4) Šią sudėtingą programą 
įgyvendinti ir dar labjau SLA 
sustiprinti, dar naudingesnį 
mums jį padaryti, gali tik tie 
patys žmonės, kurie visą šį dar 
bą paruošė.

Štai kodėl SLA Gerovės Ko 
mitetas ir siūlo visiems SLA 
nariams vienbalsiai išrinkti 
tuos pačius asmenis, kurie da 
bar sėkmingai dirba.

Sutartinai ir vienbalsiai rin 
kime: adv. K. J. Kalinauską 
— prezidentu, P. Dargį — vi 
ce prezid., dr. M. Viniką — 
sekretorium, adv. K. Gugį — 
iždininku, Al. Devenienę ir J. 
Maceiną — iždo globėjais ir 
dr. St. Biežį — daktaru kvo 
tėju.

SLA Gerovės Komitetas.
PAGUODA 

„KAMAROTAMS“.
Neseniai „Winnipeg Free 

Press“ įdėjo vedamąjį ryšium 
su Berijos šalininkų likvidaci 
ja. Čia patiekta statistika, ku 
ną kiekvienas tikintis „karna 
rotas“ turėtų dėtis į širdį ir 
mintinai išmokti. Ten pasaky 
ta, kad Londo „Sundy Times“ 
rūpestingai surinktomis žinio 
mis:

Devyni iš vienuolikos sovie 
tų ministerių kabineto narių, 
ėjusių pareigas iki 1936 metų, 
buvo sušaudyti. Paskutiniojo 
vykdomojo komiteto penki iš 
septynių prezidentų buvo suš 
audyti. Keturiasdešimt trys 
iš penkiasdešimt trijų buvusių 
komunistų, kurie parašė 1936 
metų konstituciją, buvo sušau 
dyti.. Septyniasdešimt iš aš 
tuonių dešimtų sovietų karo 
tarybos narių buvo sušaudyti. 
Nuo 1917 metų trys iš kiekvie 
nų penkių sovietų armijos mar 
salų buvo sušaudyti. Visi Le 
nino pirmojo politbiuro, kitaip 
vidaus kabineto, nariai, išski 
riant vienintelį Juozapą Stali 
ną, buvo sušaudyti.
B Sušaudytojo sovietų bude 
lio Berijos našlė ir visa gimi 
nė (viso 41 asmuo) uždaryti 
į Sibiro priverčiamųjų darbų 
lagerius. Berijos našlei įsaky 
ta vadintis mergautine paval
dė. Ji gavusi darbo lagerio 
raštinėje.

S UKILIMAS VOKKUTOJE
Pasaulinėje spaudoje ką tik 

baigėsi serija straipsnių iš Mi 
uncheno, Vokietijoje, kur vie 
na grupė grįžusi iš sovietų ve 
rgijos stovyklų Sibire, Brigita 
Gerland, aprašo sensacingą įv 
ykį didžiausioje darbo vergų 
stovyklų grupėje, Vorkutoje, 
Sibire. Pasirodo, ten laikui 
bėgant buvo susidariusios dvi 
vergų grupės, iš kurių paleng 
va išsivystė kaž kas panašaus 
i Mahatmos Gandi „pasyvaus 
pasipriešinimo“ sąjūdį.

Vorkuta yra viena didžiau 
siu darbo vergų koncentraci 
jos vietų Sibiro šiaurėje su 
apie puse miliono vergų, iš 
skirstytų tarp 60 vergų darbo 
stovyklų, kurios „ąptarnauja” 
apie 50 anglies kasyklų. „Nor 
malus“ darbas čia 12 iki 14 
vai. per dieną prie 40 ir žem 
iau laipsnių speigo žiemą ir 
prie milionų uodų vasarą, gju 
nant valgyti kad tik gyvybę 
metams išlaikius.

Tų pusės miliono vergų tar 
pe būta labai daug jaunų inte 
ligentų, daugiausia studentų 
iš, Maskvos, Leningrado, Ki 
jevo, Odesos ir kt universite 
tų, daugiausia 1937 metų „ge 
neracijos“ vaikų, Stalino ištr 
emtų po kruvinų „valymų“, 
daugumas tų pačių studentų 
užaugę našlaičiais valdžios pn 
eglaudose arba „bezprizorni 
kais“.

Nors ta grupė buvo nusme 
rkta viditiniškai 25 metams, 
tačiau ji atrodė „patenkinta“ 
savo likimu. <,.Pagaliau mes 
esame laisvi“, jie kalbėjo, tai 
yra laisvi kalbėti! Tai būta 
ypatingo Rusijos jaunimo są 
jūdžio „Lenino mokinių’’ gru 
pės, kuri siekusi platinti rusų 
tautoje „tikrąjį Lenino žodį“. 
Kadangi Stalinui Leninas bu 
vo pasidaręs pavojingiausias 
„eretikas“, tad ir jo pasekėjai 
buvo tremiami j Vorkutą, kaip 
„valstybės priešai“.

Savo „naujo mokslo” klaus 
y tojais studentai Vorkutoje ra 
dę kitą ypatingą vergų grupę, 
daugiausia moterų, čia vadina 
mų „vieruški“ arba „monaš 
ki”. Tai giliai tikinčios trem 
tinės, kurios ir vergijoje atka 
kliai spyrėsi prieš „sovietinį 
perauklėjimą“ ir savo baisų li 
kimą lengvino maldomis. 
Tos moterys atkakliai priešin 
osi dirbti „valstybei" sąžinės 
sumetimais ir po ilgų atkaklios 
kovos metų buvo pasiekusios 
to, kad jas stovyklų administ 
racija buvo priversta skirti jų 
sąžinei leidžiamam darbui, tai 
yra tarnauti darbo vergams, 
stengiantis palengvinti jų ne 
žmonišką būklę.

Tokio „laimėjimo“ tos mo 
terėlės pasiekė 1948 metais, 
kai buvo priversta šiokia to 
kia vergų stovyklų reforma. 
„Lenino mokiniai“, pamatę, 
kad net pragare galima šis tas 

laimėti, pradėjo patys veikti 
ta kryptimi. Pirmas jų siekis 
buvo pakeisti stovyklų admini 
straciją padoresniais žmone 
mis, pirmoje eilėje „brigadie 
rius“, arba „dešimtininkus“ ar 
ba kaip ten vadinama „proro 
bus“, kurie yra patys vergai, 
bet jų pareiga yra kitus ver 
gus skatinti ir varyti vis sun 
kiau dirbti ir daugiau padirb 
ti. Įsigyti administracijos pa 
sitikėjiimą, studentai pasiryžo 
patys dirbti visomis išgalėmis, 
ir įtikinti administraciją, kad 
blaivūs ir darbštūs studentai 
„prorobų“ pareigose yra nau 
dingiau, nei latrai kriminalis 
tai. Kur tik pavyko įstatyti 
savo žmogų, ten darbas pra 
dėjo vykti sėkmingiau, garny 
ba pakilo, vergų ūpąs pagerč 
jo, ir administraciją pradėjo 
skirti vis daugiau iš studentų 
rekomenduojamų asmenų. Iki 
1950 m. padėtis tiek buvo pa 
gerėjusi, kad vergai jau pra 
dėjo tikėtis geresnės ateities.

Savo jėgoms sustiprinti stu 
dentai bandė suartėti su uk 
rainiečiais vergais, tačiau šie 
griežtai atsisakė su jais dėtis.

Pagaliau vergus pasiekė se 
nsacinga žinia, kad Stalinas ne 
begyvas. Studentai pradėjo 
ruoštis streikui. Streikuoti iki 
bus iškovota laisvė! Vėl krei 
pėsi į ukrainiečius, bet vėl be 
vaisių. Tik vienas įvykis vis 
ką staiga pakeitė studentams 
pageidaujama kryptimi, kai 
vienas ukrainietis užmušė vie 
ną stovyklos enkavedistų šni 
pą ir pats buvo pagautas ir 
tuojau sušaudytas. Tos sto 
vykios 680 ukrainiečių sukilo 
ir jų maištas buvo žinomas da 
ugumoje stovyklų tą pačią die 
ną. Studentai šoko veikti. Be 
regint suorganizuoti streiko 
komitetai, ranka rašyti atsišau 
kimai paplito šūkiu „Vergai“, 
jūs nieko neprarasite, tik savo 
pančius!“ Streiko organizato 
riai pastatė sąlygas, kurios bu

Nukelta į 9 psl.

Ilgametis CBC pranešėjas.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

50. ANDRIEJUI STAN KEVIČ1UI 80 METŲ.
Be abejojimų vienas savai 

mingiausių ir originaliausių se 
nosios, gal — jau seniausios, 
kartos lietuvių ateivių Montre 
alyje yra mūsų tautietis And 
nejus Stankevičius, kuriam su 
kako jau 80 metų.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių statistikos rodo, kad Ame 
rikos piliečiai vidutiniškai gy 
vena 68 metus. Tai yra visų 
Amerikos piliečių gyvenimo 
amžiaus vidurkis. Taigi, p. An 
driejus Stankevičius vidurkį 
pralenkė. Bet mokslas įroainė 
ja, kad žmogus gali gyventi 
150 metų. Jeigu žmogps neiš 
gyvena 150 metų, tai (jis pats 
kaltas: jis pats sutrumpina 
sau gyvenimą nenormaliai vai 
gydamas, gerdamas, rūkyda 
mas, dirbdamas ir kitais bū 
dais. Žmogus tartum tyčia 
trumpina sau gyvenimą.

Jeigu A. Stankevičiui suka 
ko 80 metų, tai, galima sakyti, 
kad jis išgyveno pusę amžiaus 
su kaupu. Jeigu išgyvens 100 
metų, tai bus išgyventa du tre 
čdaliai amžiaus. Mes jam linki 
me ilgiausių metų ir susilauk 
ti amžiaus, kuris vadina
mas „motuzaliaus“ amžium.

Visokiu atveju ir 80 metų iš 
gyventi ne visiems sekasi, — 
todėl 80-ties metų sukaktuvi 

ninką yra jau galimybė pasvei 
kinti rimtomis amžiaus sukak 
tuvėmis, kai kiti, beskubėdami 
gyventi, susilaukę jau 50 me 
tų ir nesusilaukę senatvės, jau 
skubinasi „atšvęsti“ amžiaus 
sukaktuves, lyg tai būtų įkop 
tas sunkiai įkopiamas kalnas...

A. Stankevičių man teko susi 
tikti ir kalbėtis jau kelis kar 
tus. Tiesa, jis pats prie manęs 
priėjo ir be ceremonijų pasisa 
kė, kas esąs. Tiesa taipgi, kad 
jis tuščiomis nesikalba: jam 
rūpi tai šėrai, tai spauda, tai 
kiti reikalai. Ir, reikia pasaky 
ti, kad dėl tų reikalų jis vis sa 
vo pokalbininką atakuoja.

Plačiau su Andriejum Stan 
kevičium, deja, man nepasise 
kė dar pasikalbėti. Kaip su se 
niai jau į Kanadą atvykusiu, 
tikrai būtų įdomu pasikalbėti, 
ir tokia galimybe tenka viltis, 
bet, kai 80 metų sukaktuvių 
proga jo buvo jau sveikintas ir 
pagerbtas, tai to nelaukiant 
tenka apie tai rašyti. Žinio 
mis pasinaudoju vieno sukak 
tuvių pokylio dalyviu tai AV 
klebono kun. Dr. J. Kubiliaus, 
kuris spėjo kai ką daugiau su 
rašyti.

80 metų amžiaus ir koks 
stiprus!

—rašo kun. Dr. J. Kubilius.—

1954 m. sausio mėn. 30 d. 
gražus būrys žmonių, susirin 
kęs pas Anastaziją Stankuvie 
nę, atšventė Andriejaus Stan 
kevičiaus 80 metų amžiaus ju 
bilėjų. Šioje šventėje dalyva 
vo jo žmona Elzbieta Prajėriū 
tė, dukterys Antanina, Elzbie 
ta ir Ona ir visas būrys anūkų

Andriejus Stankevičus yra 
vienas senausių lietuvių Mont 
realyje. Gimęs Lietuvoje, Sk 
omskavalių kaime, Alvito vals., 
Vilkaviškio apskrities, 1874 
m. sausio mėn. 30 d. 14 vaikų 

šeimoje, tėvo bajoro Tamošia 
us Stankevičiaus ir motinos 
Magdalenos Inkračiūtės. Vos 
20 metų sulaukęs, A. Stankevi 
čius išbėgo iš Lietuvos į Vokie 
tiją. Kelius metus išgyveno 
Prūsuose, vėliau persikėlė į 
Hanoverį ir iš ten į Škotiją. 
Škotijoje, 1901 m. vedė Elzbie 
tą Prejeriūtę ir 1911 metais 
persikėlė į Kanadą ir apsigyve 
no Montrealyje. Stankevičių 
šeima turėjo keturias duktė 
ris: Antaniną, Elzbietą, Oną 
ir Agotą. Pastaroji mirė vos 

11 mėn. sulaukusi. Trys kitos 
ištekėjo ir gyvena Montrealy 
įe. Vienas jo anūkas Renoldas 
žuvo prieš dvejus metus Korė 
jos kare.

Andriejus Stankevičius gali 
daug papasakoti apie lietuvių 
įsikūrimą Kanadoje. Jis vie 
nas iš pirmųjų lietuvių buvo, 
kuris persikėlė j šį kraštą. Jis 
sako, kai jis atvažiavęs į Mont 
realį ir apsigyvenęs pas Vaš 
kius Point St. Charles. Ten te 
buvę vos septynios lietuvių šei 
mos. Pirmiausiai jis buvęs iš 
vežtas į Sidney Mine, bet iš 
ten tuoj pabėgęs, nes darbas 
buvęs sunkus ir pavojingas.

Montrealy, sugrįžęs iš Sid 
ney’s Mine, pradėjo dirbti stik 
linėje. Lietuvių bebuvusios 7 
šeimos. Stiklinėje išdirbęs 2 
metus. Po to perėjo dirbti į 
gazinę. Bet darbai sustojo. Ta 
da A. Stankevičius išvyko į 
Detroitą, iš kur grįžo tiktai 
1931 metais. Detroite dirbo 
pielyčių fabrike. Tuo metu 
žmona su vaikais gyveno Mon 
trealy. Sugrįžęs taipgi darbo 
Montrealy negavo, nes tai bu 
vo depresijos laikai. Žmona gi 
40 metų dirbo maišus. Deja, 
vaikų priežiūra nebuvo tobula, 
nes vyresnieji turėjo prižiurę 
ti jaunesnius,— jie vieni kitus 
auklėjo.

Sugrįžęs į Montreal}, A. 
Stankevičius rado jau labai 
daug lietuvių, kurių privažia 
vo iš Lietuvos,

Andriejus Stankvičius prisi 
mena, kaip Montrealy buvo 
statoma Šv. Kazimiero bažny 
čia, kaip buvo steigiamas DL 
K Vytauto Neprigulmingas 
klubas, kaip kūrėsi lietuviškos 
organizacijos. Bet, gal, bus pr 
oga apie tai dar plačiau pasi 
kalbėti su A. Stankevičium.

Visokios kliūtys, darbai, pri 
puolami trukdymai ir klebo 
nui kun. J. Kubiliui sutrukdė 
surašyti platesnes 80-ties me 
tų sukaktuvininko gyvenimo, 
veiklos ir kovų žinias.

Reikia pasakyti ,kad p. An 
driejus Stankevičius yra spau 
dos mėgėjas. Jis yra senas 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
prenumeratorius ir skaitytojas. 
Galima pasakyti, kad spaudai 
jis stato reikalavimų, bet atsi 
žvelgdamas į jos pobūdį. Pa 
vyzdžiui, jis niekaip negali su 
tikti, kad „Darbininkas“ — 
katalikiškas laikraštis — nūs 
tojęs spausdinti Evanglijas. 
Jeigu, greta to, p. Stankevi 
čius skaito ir komunistinį 
„Liaudies Balsą”, tai taipgi tu 
ri savo tikslų. Jis randa, kas 
tame ar kitame laikrašty jam 
patinka ir kas nepatinka ir dėl 
to atvirai pasisako.

Na, tikėdamiesi proga, kada 
galima bus plačiau apie Mont 
realio lietuvių . praeitį pasikal 
bėti, tuo tarpu palinkėsime 
jaunam 80 metų jubiliatui sv 
eikatos ir susilaukti maksima 
lauš žmogui amžiaus, (d. b.)
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MIRĖ ANSAS BALTRIS.
Iš pavergtos Tėvynės pasie 

kė mus liūdna žinia, kad vėl 
vienas žymiųjų Mažosios Lie 
tuvos veikėjų atsiskyrė su šiuo 
pasauliu: š. m. sausio mėn. 29 
d. Kretingoje mirė Ansas Balt 
ris.

Ansas Baltris buvo kilęs iš 
žinomos lietuviškos šeimos. Jo 
tėvas Ansas Baltris buvo pa 
mokslininkas seniausioje lietu 
viškoje draugystėje, Senąją 
me susirinkime. Plačiai apke 
liaudovo jis Lietuvos miestus 
ir visur lietuviams skelbė eva 
ngeliją. Jau tais laikais V o 
kietija sistemingai visoje Ma 
žojoje Lietuvoje varė germani 
žavimo darba. Jo ir panašių 
lietuvių pamokslininkų šaukia 
mieji susirinkimai tuomet bu 
vo didžiausioji atrama prieš 
germanizaciją.

Sūnus Ansas. gimęs 1884 
m. XII. 29 d. Letukuose, Kla 
ipėdos apskrityje ėjo savo tė 
vo pramintais .takais. 25 me 
tus jis buvo laikraštininkas ir 
Mažosios Lietuvos atgimimo 
veikėjas. Redagavo „Apžval 
gą”, „Prūsų Lietuvių Balsą“ 
ir „Rytojų“. Bendradarbiavo 
ir keliuose kituose lietuvių lai 
kraščiuose.

Iki 1923 metų velionio veik 
los centras buvo Tilžė. Ten 
bendrai su Vydūnu, Braku, 
Stikloriumi ir kitais su didži 
ausiu pasišventimu dirbo tau 
tinį darbą ir šalia to rėmė jis 
tikybiškąjį Mažosios Lietuvos 
lietuvių judėjimą. Po 1923 m. 
germanizatorių buvo privers 
tas palikti Tilžę. Toliau veikė 
Klaipėdoje iki sekančio jo iš 
trėmimo — nacių (1939 m.).

Priaugus jaunesnėms jėgo 
ms, kurios stojo i jo vietą, ve 
lionis perėmė Klaipėdoje sa 
vo tėvo dvasiškąjį palikimą. 
Jis tapo Senojo Susirinkimo 
pamokslininkas, tikybiškasis 
„Keleivio“ ir „Pagalbos“ ben 
dradarbis ir žymiai dalyvavo 
lietuvių evangelikų bažnytinia 
me išvadavime iš tų jėgų, ku 
rios stengėsi ir per bažnyčią 
lietuvius vokietinti. Jo namai 
Klaipėdoje pasidarė Maž Lie 
tuvos lietuvių surinkimiškojo 
ir bažnytinio judėjimo cent 
ras.

Ansas Baltris sugebėjo išju 
dinti grynai pietistinę, užsida 
riusią Mažosios Lietuvos vi 
suomenę į laisvesnį ir tautiš 

kesnį gyvenimą. ' Savo kelio 
nėmis po kraštą, laikydamas 
susirinkimus ir kartu kelda 
mas bei žadindamas tautinį są 
moningumą, rado visuomenėje 
daug gerbėjų ir mylėtojų. Tai 
žinojo ir vokiečiai - naciai. Už 
ėmus jiems Klaipėdos kraštą 
(1938 m.), velionis buvo vie 
nas iš pirmųjų gestapininkų 
areštuotas ir pasodintas kalėji 
man. Po to buvo atplėštas 
nuo savo šeimos, nuo savo na 
mų ir ištremtas iš Klaipėdos 
i Didžiąją Lietuvą. Apsigyve 
no jis Kretingoje. Skaudžiau 
šiai velionio jautri siela pergy 
veno čia Sovietų okupaciją. 
„Repatrijacijos“ metu 1941 
metais vokiečiai - naciai siūlė 
jam grįžti į „savo namus“, tu 
omet atgausiąs ir iš savo žmo 
neles tėvų paveldėtus turtus. 
Bet nenorėdamas nusidėti 
prieš savo tautinius įsitikini 
mus, atmetė šį pasiūlymą. Pa 
sirinko jis vargo ir skurdo ku 
nigo kelią. Išvykus kai ku 
riems ev. kunigams, stojo jis 
į jų vietą. 1941 metais velio 
nis buvo vyr. kun A. Vymerio, 
asistuojant kunigams Jonui 
Kalvanui ir Martynui Preik 
šaičiui įšventintas į ev. ilut. 
kunigus-diakonus. Prasidėjo 
sunkiausias ir pavojingiausias 
darbas. Bet ir antrą kartą ūžė 
mus sovietams tėvynę, velio 
nis nepasitraukė nuo savo kai 
menės. Anaiptol, ypač pradž 
ioje nepasitenkino vien Kretin 
ga, o vyko į Klaipėdą, Kretin 
gą, Plikius, Priekulę, Vana 
gus, Dovilus... skelbti paverg 
tiesiems išlaisvinimą — Evan 
geliją.

Velionio jautri siela, jo di 
dėlė meilė nuskriaustiesiems, 
savo kenčiančiai tautai ir tie 
sai, be abejo iš jo reikalavo 
paskutiniųjų jėgų. Ištikimas 
iki paskutinio atodūsio savo 
tautai ir savo tėviškės bažny 
čiai, atsiskyrė su savo mylima 
žemele, Marija, gim. Naujo 
kaitė iš Kaukėnų, Tilžės kraš 
to, su savo žymiai senesne se 
serim Urte Lokiene, žinomo 
pasiuntinio Kristupo Lokio 
žmona, palikdamas jas Kretin 
goję, su antra seserim Trūde 
Trakiene, gyvenančia Čikago 
je, su plačia liūdinčia gimine 
ir su visa Mažosios Lietuvos 
lietuviškąja visuomene.

Albertas Puskepalaitis.

1954-uįu metu
Sausio 1 dieną suėjo lygiai 

240 metų kai 1714 metais Ma 
žojoje Lietuvoje, Lazdynėliuo 
se, ties Gumbine, gimė garsu 
lietuvių pasaulinio masto poe 
tas novatorius - realistas Kri 
stijonas Donelaitis, buvęs lie 
tuvių evangelikų kunigu žy 
miai suvokietintoje Tolmikie 
mio apylinkėje. Donelaitis yra 
parašęs pasakėčių, proginių 
eilėraščių, daręs muzikinius 
instrumentus, pats muzikavęs. 
Tačiau didžiausią jo kūrinys, 
nemirštamas jo paminklas yra 
idilinė jo poema „Metai“, ku 
lioje Donelaitis aprašo ketu 
rius metų laikus — pavasarį, 
vasarą, rudenį ir žiemą, pavaiz 
duodamas gyvenimą tų laikų 
lietuvių baudžiauninku, kuri 
uos spaudė vokiečiai dvarinin 
kai. „Metai“ yra nuostabiai 
puikiai parašytas kūrinys. Juo 
grožėjosi ir svetimtaučiai. Jis 
yra išverstas į kelias svetimas 
kalbas. Lietuviškų laidų jo 
yra jau kelios. Paskutines lie 
tuviškas laidas iliustravo dail. 
Jonynas. Jo iliustruota yra iš 
leista ir prancūziška laida. La 
bai bus gerai, kad dabar, mi 
nint Donelaičio sukaktuves, 
bus pakartota paskutinė lietu

Iš visur ir ap.e viską
PROF. J. KAMINSKUI,

Vasario 16 akto signatarui, ba 
landžio 10 d. Piliečių klube 
rengiamas pagerbimas. Kalbės 
V. Sidzikauskas, K. Bielinis, 
įvairių organizacijų atstovai. 
9 Naujosios Zelandijos L. B- 
nės Tarybos atstovų nepapras 
tas suvažiavimas įvyko sosti 
nėję Wellingtone sausio 3 ir 
4 dienomis. Auclando lietu 
vių apylinkė išsirinko naują 
Apylinkės Valdybą. Pasiskirs 
tė pareigomis sekančiai: Pirm. 
C. Liutkus, iždininkas G. Pro 
euta ir sekretorius A. Mitkevi 
čienė. Revizijos Komisija: Ci 
bulskis, V. Mitkevičius ir Pa 
lubinskas. Auclando Baltų 
Klube lietuvius atstovauja: 
Raudonis, Senkienė ir Procu 
ta. Iš US į Hamiltoną N. Z. 
vieniems metams atvyko mo 
kytoja Sofija Piežaitė. Dirba 
pedagoginį darbą. Hamiltone 
išbus iki Velykų. Vėliau vyks 
į salas. Į Aucklandą atsikėlė 
ir apasigyveno savo nuosavuo

sukaktuvininkai
viškoji laida, kuri buvo tikrai 
graži. Jaunimui gi ypač yra 
patartina susipažinti ir pastų 
dijuoti šį nuostabųjį Donelai 
čio kūrinį. Donelaitis mirė To 
iminkiemyję ties Goldape, 1780 
metais vasario 18 dieną.

Lapkričio 24 dieną sueis 
240 metų, kai Ilukštoje gimė 
Tomas Žebrys-Žebrovskis Vii 
niaus astronomijos observato 
rijos steigėjas astronomas ir 
architektas, pastatęs Lietuvo 
je kelias bažnyčias, parašęs mo 
kslinių traktatų su lietuviškais 
įrašais. Kaip matome, pries 
240 metų jau buvo lietuvių, 
kurie itini pasižymėjo moks 
lo darbais.

Birželio 29 dieną sueis lyg 
iai 200 metų kai Giedraičių 
Kosakovščiznoje gimė Juozą 
pasArnulfas Giedraitis, vysku 
pas, 1806 metais išleidęs „Lie 
tuviškas Evangelijas“, 1816 
metais — „Naująjį Įstatymą“, 
vertęs Tasso „Kupidoną“ į lie 
tuvių kalbą, parašęs lenkiškai 
lietuvių kalbos gramatiką, stu 
diją apie lietuvių kalbą ir kt.

Šiemet sueina 200 metų kai 
gimė poetas Rapolas Petras 
Aleknavičius, parašęs „Day 
nas“ arba „Dainuszkas“ ir kt.

se namuose su šeima senas lie 
tuvis Vasiliūnas. Auclande 
jau anksčiau gyveno senas lie 
tuvis Raudonis. Raudonis ak 
tyviai dalyvauja lietuviškam 
gyvenime.
3 Du prancūzų jūrų karinin 
kai nusileido po vandeniu iki 
13.288 pėdų gylio. Tai pada 
rė jie Atlante prie vakarinių 
Afrikos krantų, 160 mylių nuo 
Dakaros. Jie pralenkė prof. 
Piccardo rekordą — 10.239 pė 
dų, — kurį jis buvo padaręs 
pernai Viduržemio jūroje.
■ Prasidėjus antram pasauli 
niam karui, kaunietis Martin 
Feige su savo žmona Rozmari 
naite, per Aziją ir JAV atvy 
ko Argentinon ir Buenos Ai 
res mieste įkūrė audimo fabri 
ką Royaltex. Susitaręs su Ang 
lijos audimo fabriku Perrotts, 
Leeds mieste veikiančiu nuo 
1710 metų, direktorius Mar 
tin Feige jau antrus metus Ar 
gentinoje fabrikuoja grynai

Spaudos baliaus metu, vasario 27 d., Montrealy išėjo spe 
cialus, bailiui taikytas, leidinys — Spaudos Antis. Čia de 

damos iš to leidinio ištraukos.

VORAS
Jei bendruomenės rinkimu 

ose dalyvavo mažas skaičius 
rinkikų, aišku yra kaltas oras. 
KLT skyriaus vasario 16-tosi 
os minėjime nebegalėjo pasiro 
dyti p. Žižiūno vedamas cho 
ras, taipgi buvo kaltas oras. 
Argi ne dėl oro kaltės nepasi 
seke Katal. Moterų Draugijos 
blynų vakarienė? O kas kitaip 
galėtų išaiškinti p. Devenienės 
paskaitos metu žmonių negau 
singumą, jeigu ne to paties 
oro blogumu?

SUSISKALDYMAS.
Montrealio lietuviškoji visu 

omenė nėra pakankamai susi 
skaldžiusi. Jei kiekvienas ta 
utietis galėtu pilnai įsisąmoni 
nti, kokie uždaviniai mūsų lau 
kia, organizacijų skaičius tur 
etų būti žymiai didesnis.

Pirmoji ir mažiausia pažan 
ga buvo padaryta 1949 mt. K 
LC Tarybos seime. Čia mes 
skilome tik į dvi pagrindines 
grupes: KLCT ir KL Sąjungą. 
Tautiečiai, kurie rūpinosi au 
gštesniais uždaviniais, aiškiai 
iautė, kad su tokiu organizaci 
jų skaičium mes nieko nenu 
veiksime ir toli nenueisime. Už 
tai skilome vėl. Iš KL Sąjun 
gos atskilo: Liet. Katalikų 
Kultūros draugija, Ateitinin 
kų jaunimo Sąjunga, Ateitin 
inkai sendraugiai, Katalikės 
moterys ir dar keletas, O iš 
KLC Tarybos atskilo: Tauti 
nės sgos skyrius, Liaudininkų 
klubas, Socialdemokratų kuo 
pa, SLA ir dar keletas. Tuo 
pat metu iš Kazimiero parapi 
jos atskilo Aušros Vartų pa 
rapija. Susidarė ir evangelikų 
parapija. Ir ši padėtis patrio 
tų nepatenkino. Kad dar sk

angliškas gelumbes, pagal Per 
rotts receptus ir sistemą, va 
dovaujant techniškam Perrot 
ts direktoriui inž. W. H. Los 
sock.
9 Daug vilkų pasirodė piet-ry 
tmiuose Ohio valstijos apskri 
čiuose. Ten vilkai įsibrauna ir 
į farmerių kiemus ir tvartus, 
įieškodami maisto.

Taigi, oras kaltas visada.
Orą pranašauti nėra jau 

taip sunkus uždavinys. Pavyz 
džiui, jei N. Lietuvoje apsinia 
ūkia, tai T. Žiburiuose giedra, 
o jei T. Žiburiuose lyja, tai 
N. L. griaustinis tikriausiai su 
žaibuos.

Ir jei kada su draugais „sv 
arbiais reikalais“ ilgiau užgaiš 
ti savaitgalyje, tada jau pirma 
dienio ryto oras be spėjimo 
yra aiškus.

Moterologistas.

landžiau skiltume, buvo įkur 
ta KL Bendruomenė. Jai; ku 
riantis, dar atskilo: iš ateiti 
ninku Akademinis sambūris, 
iš Liaudininkų varpininkai, iš 
skautų šokėjai ir dar keletas. 
LASas taipgi neatsiliko, tik 
jam skilti palengvino Toronto 
teismo organai. Iš šios orga 
nizacijos, neskaitant atskilimo 
pavienių narių, daugiau nie 
kas nebeatskyla. Atrodo, čia 
suskaldytas pats branduolys, 
kaip ir atome.

Mažiausiai skilime pažan 
gos padarė Mažlietuvių Bi 
čiulių draugija, nors ir jos br 
anduolys buvo susiūbavęs. Ev 
angelikų parapija teparūpino 
Jaunimo ratelį ir moterų šai 
pos skyrių. Net AV parapijos 
choras ir tas suskilo į oktetą, 
kvartetą ir bando Krilovo mu 
zikantų pavyzdžiu sėsti kuris 
sau. Kiek sunkiau yra pami 
nėti Vyt. klubą, nes ten vie 
ton skilimo įvyko susijungim 
as. Nors ir ypatingomis są 
lygomis, bet prisijungė Sūnų- 
Dukterų ir Literatūros organi 
zacijos.

Nors ir liūdna žinoti, kad 
esame negausūs; ir daugiau sk 
ilti nebegalime, bet nenustoki 
me vilties ir tikėkime, kad per 
sekančius metus turėtume pa 
gausėti dar bent dešimčia gal 
ir daugiau organizacijų, nes 
gi tuščioje Pacifiko saloje vie 
nas lietuvis sugebėjo būti sei 
mu, valdžia, klebonu ir vargo 
nininku. . .

Apžvalgininkas.

„Spaudos Antis“.
*C ' ''3C w M. X —

DR. JUOZAS K A Š K E L I S.

Komunizmo ideologijos tikrove
XVIII.

VIII. 
Komunizmas ir Lietuva.

Komunistinės okupacijos metais mes geriausiai pažino 
me tikrąjį komunizmo veidą ir žalingumą Lietuvos valctybei 
bei lietuvių tautai. Lietuvos pažintis su „komunizmu be kau 
kės“ lietuvių tautai kaštavo ir kaštuoja šimtus tūkstančių 
geriausių lietuvių, nukankintų ir ištremtų į tolimojo Sib ro 
bei ledinuotos šiaurės koncentracijos stovyklas. Bekompro 
misinė visos Europos ar viso pasaulio kova su komunizmu lie 
tuvių tautą gali išgelbėti nuo neabejotino išnaikinimo ir iš 
laisvinti iš komunistinės vergijos, tačiau iki nebus visiškai 
sutriuškinta toji komunistinė pabaisa, iki pasaulyje dar bus 
komunizmo apaštalų — raudonosios Maskvos agentų — tol 
mes, lietuviai negalėsime jaustis esą saugūs nuo komunizmo 
pavojaus.

Elementariškiausia kovos su komunizmu pasisekimo są 
lyga yra nepavėluotas ir nuodugnus to pavojaus pažinimas. 
Lietuviškoji tos kovos „abėcėlė“ yra išsamus pažinimas Ko 
minterno bei komunizmo veiklos Lietuvoje, ypač išsamus pa 
žinimas komunizmo klastingumo ir chameleoniškumo.

Jau anksčiau buvo pasakyta, jog komunizmas, kaip tarp 
tautinės pajėgos, svarbiausias ir galutinis tikslas yra pasauli 
nės revoliucijos įvykdymas. Visos komunistinės Rusijos pas 
tangos, visą laiką, turi vieną tikslą: bet kokiomis priemonė 
mis ir bet kokia kaina išplėsti proletarinę revoliuciją — savo 
kruvinąjį eksperimentą, po visą pasaulį.

Komunistinis sąmokslas veikia penkiom pagrindinėm 
kryptim: 1) per klasių kovą kapitalistiniuose kraštuose, 2) gi 
linant pasaulinę ūkio krizę, 3) gilinant priešingumus kapita 
hstinių - demokratinių valstybių tarpe, 4) kurstant spalvuo 
tąsias rases prieš baltąją.

Greta tų keturių kelių, kuriuos galima apibrėžti vienu 
pasakymu — kuo daugiau pikto padaryti ne komunistiniam 
pasauliui — iškyla penktas, bene svarbiausias: pavertimas 
Tarybų Sąjungos valstybės, dalinai galios faktoriui, dalinai 
propagandiniu pavyzdžiu. Tam tikslui pasiekti pirmiausia 
tarnauja ginklas (todėl nežmoniškas sąskaiton neįsivaizduoto 
skurdo Rusijos ginklavimasis).

Ekspansijos požiūriu komunizmo banga turi vieną ir visą 
laiką tą pačią būdingą žymę: jos riedėjimo ribos — žemes ru 
tūlio ribos. Pasaulinės revoliucijos grėsmė, lyg Damoklo kar 
das, pirmiausia pakibo ties Europa ir Europai bei visam pa 
šauliui graso jau nuo 1917 metų. Tas galutinis komunizmo 
tikslas, jųjų manymu, pirmiausia ous atsiektas su pagalba ar 
timesnio tikslo — proletariato revoliucijos įvykdymu atski 
ruošė kraštuose, tarp kitų, kaip žemiau matysime, — ir Lie 
tuvoje.

Lietuvoje proletariato revoliuciją turėjo įvykdyti Lietu 
vos komunistų partija (LKP), tam tikslui paverčiant Lietuvą 
tarybine respublika. Pastarąjam tikslui atsiekti Lietuvos ko 
munistų veiklos taktika, priklausomai nuo politinių įvykių ei 

gos, gerokai keitėsi, ne visais laikais buvo vienoda. Vienokia 
ji buvo: a) mūsų nepriklausomybės atgavimo išvakarėse ir 
tuoj po jos atgavimo, kitokia — b) jai susitvarkius ir sava 
rankiškai gyvenant dar kitokia — c) komunistinės okupaci 
jos metu.

ada.) Komunistų veikimas čia prasidėjo drauge su pir 
mosiomis komunizmo užuomazgomis Lietuvoje. 1918 m. pra 
džioje, mūsų sostinėje Vilniuje buvo sudarytas pirmasis ko 
munistinis branduolis, į kurį įėjo 5 žmonės — iš jų 3 žydai. 
Jis buvo dar pavadintas „iniciatyvinė grupė“, nes jo pareiga 
buvo praskinti kelią komunistinei partijai steigti. 1918 m. 
liepos mėnesį iš komunistinio elemento buvo sudaryta vadi 
narna „Lietuvos ir Baltrusijos socialdemokratų darbininkų 
partija“, kurios programa buvo grynai komunistinė. 1918 m. 
vasarą komunistai pradėjo kurti savo kuopeles ir kitose Lie 
tuvos vietose, kaip tai: Panevėžyje, Šiauliuose, Linkuvos apy
linkėje, Žemaičiuose, Suvalkų krašte ir kitur. 1920 m. „Lietu 
vos ir Baltrusijos socialdemokratų darbininkų partija“ suski 
lo į dvi atskiras partijas: „Lietuvos komunistų partija“ ir 
„Baltrusijos komunistų partija“. Bet visas tas veikimas atsi 
rado ne savaime, o buvo į Lietuvą atneštas iš Rusijos bei Len 
kijos.

Nepriklausomybės atgavimo išvakarėse komunizmas Lie 
tuvos atžvilgiu siekė sukliudyti, kad Lietuva neatsiskirtų nuo 
Tarybų Rusijos ir netaptų nepriklausoma. Gi jau nepriklau 
somą Lietuvą puolė okupuoti tuojau pat, iki ji dar nebuvo 
sustiprėjusi. Kai Didžiojo karo pabaigoje lietuvių tarpe pra 
sidėjo gyvas savo nepriklausomos valstybės sudarymo sąjū 
dis, komunistų vaadai per lietuvius komunistus pradėjo va 
ryti priešingą akciją. Marksistai ir komunistai, skverbdamie 
si į lietuvių tarpą ir jų organizacjas, trugdė jems atgimti tau 
tinę sąmonę ir siekti tautos idealų. Lietuviams buvo skelbia 
ma, kad jie turi dirbti ne savo tautos, o visos „žmonijos“, nau 
jos „tvarkos“ gerovei, tačiau nebuvo paaiškinama, jog žmo 
nija bei „naujoji tvarkaa“ tai vien komunistai ir komunistinė 
santvarka, kur jokiai tautinei minčiai, tautinei savitai veiklai 
nebuvo vietos. Juo lietuvių sąmonė augo, juo komunistinis 
elementas darėsi neramesnis ir veiklesnis. Komunistai suk 
darni savo lizdus lietuvių darbininkų tarpe, traukė juos eiti 
ne su atgimstančia Lietuva, bet su Rusijos revoliuciniu ir 
Komunistiniu elementu. Kekviena šviesesnė lietuviška mintis 
buvo komunistų išniekinta ir atmesta.

1918 m. kada Lietuva pasiskelbė nepriklausoma valstybė, 
kada prasidėjo nepriklausomybės kovos ir valstybės kūlimo 
darbas, lietuvis komunistas Kapsukas rašė:

„Lietuvos komunistai buvo priešingi obalsiui pavergtų 
jų tautų apsisprendimo iki atskyrimo teisės“. Kitaip tariant, 
jie norėjo jr toliau pasilikti prie Rusijos. Taigi, jie pirmieji 
pastojo mums kelią į Nepriklausomybę. Jie pirmiausia panei 
gė ir nepripažino nei Lietuvos Tarybos, nei Lietuvos nepri 
klausomybės paskelbimo. Laimei jie tada Lietuvoje buvo 
tiek silpni ir negausingi, jog neįstengė jokių realesnių žygių 
padaryti, o pasitenkino vien rezoliucijomis. 1918 m. rugsėjo 
mėn. 15 d. buvo sušaukta Panevėžio, Kupiškio ir Suvalkų 
krašto komunistinių kuomelių atstovų konferencija, kurioje 
buvo nutarta kuoveikiausiai Lietuvoje pradėti revoliucinį dar 
bą ir dėtis tarptautinėn komunistų organizacijon. Kad būtų 

galima geriau pasiruošti sutartiniam revoliuciniam veikimui, 
1918 m. spalių mėn. 1 d. buvo sušauktas Vilniuje pirmasis 
„Lietuvos ir Baltrusijos kompartijos” suvaažiavimas, kuria 
me buvo sudarytas centras, kuris pradėjęs vadovauti šalies 
komunistiniam judėjimui, siuntinėti literatūrą, duoti instruk 
cijas ir tt. Šitam centrui buvo pavesta 1918—1919 metais su 
kelti Lietuvoje socialistinę revoliuciją. Iš Maskvos buvo gau 
tos instrukcijos ir 1918 m. gruodžio mėn. 9 d. buvo sudaryta 
komunistų „Laikinoji revoliucinė darbininkiškai-valstietiška 
Lietuvos valdžia“. Tos valdžios priešakyje buvo Vincas Mic 
kevičius-Kapsukas, o nariais: Aleksa-Angarietis, Aizik Vain 
štein, Dimanštein, Konstantinas Kernovič, Svotelis-Proleta 
ras, Kazimieras Cichovski‘s ir Aleksandras Jakševič, jų tarpe 
tik pirmieji du buvo lietuviai, o kiti — tikras „internaciona 
las“. Buvo išleistas net ir „manifestas“, kad Lietuvos Tary
bos valdžia „nuversta“ ir kad „visa valdžia pereina į Lietu 
vos darbininkų, bežemių ir mažažemių atstovų tarybų rankas”.

Tačiau realiai tas jų manifestas nieko nepakeitė, nes re 
voliucijai sukelti jie buvo persilpni. Jie patys prisipažįsta, 
jog jų viltis buvusi pažadėta pagalba iš Tarybų Rusijos komu 
rūstų, kurie žadėjo ateiti. Lauktoji Lietuvos komunistų pa 
galba 1919 m. pradžioje atėjo ir okupavo gana didelę Lietu 
vos dalį, norėdama pasiglemžti visą Lietuvą. Mat, nesutruk 
dę Lietuvai tapti nepriklausoma valstybe savo agitacija, Ta 
rybų Rusijos komunizmo vadai, lietuvių komunistų — V. Kap 
suko, Z. Angariečio ir kitų padedami, ryžosi Lietuvą okupuo 
ti, kad jėga susigrąžinti senas caristinės Rusijos žemes. 1918 
m. pabaigoje, tam reikalui, jie suorganizavo „lietuviškai-ru 
siškas” divizijas, kurios, tariamai vadovaujamos „Laikinosios 
revoliucinės Lietuvos valdžios“, 1919 m. pradžioje užėmė 
Vilnių, priversdami iš jo jau pasitraukti ten jau įsikūrusią 
Lietuvos vyriausybę, ties Alytumi sunaikino mūsų kaiiuo 
menės 1 pulką, nukandamos ir jo vadą karininką Juozapavi 
čių, ir ėmė slinkti prie Kauno, tikėdamosios tuo būdu berną 
tant okupuoti visą Lietuvą. Bet mūsų savanorių kariuomenė 
raudonosios armijos dalinius Kaišiadorių — Jonavos linijoje 
sulaiko, juos sumuša ir pagaliau visiškai iš Lietuvos teritori 
jos išvaro, nueidama net latviams padėti. Jaunuolių būriai sa 
vanoriais stojo į kariuomenę ir su didžiu pasišventimu ėjo į 
kovą, kad išvadavus komunistų užimtąją tėvynę. Lietuvos ko 
munistai to smūgio buvo visai parblokšti ir išgąsdinti. Kiek 
vienas spruko kur beįmanydamas, kad nepatektų į narsaus 
lietuvio kario rankas. Nuo 1919 m. balandžio menesio komu 
nistinė veikla Lietuvoje gerokai susilpnėja. Vietinės komunis 
tų organizacijos ėmė irti. Suviliotieji, matydami, kad komu 
nistų agitatorių žadėjimai nesipildo, ėmė nuo jų trauktis. Va 
sąrą 1919 m. Lietuvos ir Baltgudijos centrinis komunistų ko 
mitetas siuntinėjo po kits kiot savo agentus, kad atgaivinti 
beįrstantį Lietuvoje komunizmą, organizuoti kuopeles, ypač 
pramonės darbininkų tarpe. Rusijos tikslas buvo išgriauti 
naująsias „buržuiškas“ respublikas ir įvesti komunizmą. Ko 
munizmui Lietuvoje skleisti Rusija, tremtinių priedanga, siun 
tė specialius agitatorių kursus baigusius specialius kurstyto 
jus, bei visokios rūšies provokatorius. Aprūpinti padirbtais, 
pagrobtais arba nupirktais pilietybės dokumentais, visokiais 
įgaliojimais ir pinigais, jie ištisomis gaujomis plaukė į Lietu 
va. (Daugiau bus).
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V. A. M.
Vladas Putvinskis-Putvys

1873 — 1929
tebegyvenant Rygoj, gimė sū 
nūs Vladas-Gerardas. Neuz 
ilgo po jo gimimo Putviai grįž 
ta namo į Lietuvą ir nuolat 
gyvena vienam iš savo dvarų, 
Šilo Pavėžupy.

Audringa ir garsi šeimos pr 
aeitis Vladui paliko neišdildė 
mus pėdsakus. Per savo tėvo 
šeimą siekdamas gilion Lietu 
vos senovėn, per savo motiną 
Idaliją Broel-Plioterytę VIa 
das Putvys giminiavosi su ku 
nigaikščiais Sviatopolk-Mirs 
kiais ir net su garsiu Tadu Ko 
sciuška, kurio vėduoklė su au 
toportretu perėjo Putvių šei 
mos nuosavybėn, kaip relikvi 
ja. Visa Vlado vaikystė buvo 
apsupta praėjusios kovos aid 
ais ir jis iš to sau sėmė nepa 
laužiamą pasiryžimą darbe už 
atgimstančią Lietuvą.

Iš savo motinos paveldėjo 
gilų demokratijos ir socialinio 
teisingumo pajautimą. Taip 
pat ir lietuviškumą, nors tada 
to dar ir nesuprato. Idalija PI 
ioterytė - Putvinskienė širdies 
gilumoj visą laiką tikėjo esan 
ti lietuvė ir ypač viena jos pa 
staba, padaryta Šilo-Panevėžu 
py baliaus metu pasipiktinu 
šiai tokia „herezija“ bajorų 
kompanijai, lydėjo berniuko 
sielą visą gyvenimą. Jis tada 
stovėjo atsirėmęs prie motinos 
kelių ir girdėjo ją sakant kai 
mynams: „Tiesą sakant, mes 
esam lietuviai ir turėtum kai 
bėti lietuviškai

n
V. Putvys mokėsi pradžioje 

namie, vėliau Šiaulių gimnazi 
joj, kur baigė keturias klases. 
Po to persikėlė i Mitaujos re 
alinę gimnaziją, kurią ir baigė. 
Jam Mintaujoj besimokant mi 
rė jo motina nuo plaučių užde 
gimo ir paliko jį 16-kos, o se 
šerį Mariją 12-os metų. Tai 
buvo vienas didžiausių jo gy 
venimo smūgių, nes savo mo 
tina jis mylėjo nepaprastai ir 
ji jam buvo geriausia patarėja 
ir draugė. Jai mirus, nutrūko 
galingas ryšys, rišęs Vladą su 
jo bajoriškai - aristokratiška 
aplinka, švelnindamas eilę rim 
tų problemų, jau tuomet kilu 
šių karštoj jauno teisybės jieš 
kotojo širdy, matant didelius 
socialinius skirtumus ir žmon 
ėms daromas neteisybes ir sk 
riaudas.

Baigęs gimnaziją, dvejus 
metus studijuoja Halle unive 
rsitete (Vokietijoj) agronomi 
ją. Susirgus tėvui, mokslą nu 
traukia ir grįžta ūkininkauti. 
Tačiau ūkininkaudamas nesu 
stingsta. Seka literatūrą įvair 
iomis kalbomis tiek savo agro 
nomijos, tiek kitose srityse, įsi 
gyja pats knygyną* įsįtaisų 
mažą laboraoriją, kur daro įv

Nors aš ir ne karys, 
bet sentėvių karių kraujas 
verda manyje”.

Vlado Putvio žodžiai.
Šių metų kovo 5 d. sueina 

25 metai nuo Vlado Putvio mi 
rties. Tai buvo vienas iš ne 
daugelio Lietuvos bajorų - dva 
rininkų, atlietuvėjusių dar pra 
eito devyniolikto amžiaus pa 
baigoj, o spaudos draudimo lai 
kais rėmusio knygnešius ir 
lietuvių spaudą, taipogi pasi 
žymėjusio socialinėm refor 
mom savo dvaruose, už ką 
prof. Augustinas Janulaitis 
jį vadino socialiniu reformato 
rium. Platesnei Lietuvos vi 
suomenei jis yra žinomas, kai 
po šaulių Sąjungos kūrėjas.

Šios sukakties proga žinios 
apie VI. Putvį paimtos iš jo 
dar nespausdintos biografijos, 
parašytos Aleksandro Mantau 
to ir Sofijos Mantauticnės, 
gim. Putvytės.

I
Vladas Putvys — atstovas 

labai senos ir garbingos lietu 
vių bajorų šeimos. Jau D. L. 
K. Vytenio laikais Putviai tu 
rėjo savo pilį ir atkakliai kovo 
jo su kryžiuočiais. Tos kovos 
net kelis kartus minimos Dus 
burgo kronikoj (XIII a. kry 
žiuočių ordino istorikas). Vy 
tauto Didžiojo laikais jie figų 
ruoja, kaipo jo bajorai Putviai 
su iš lenkų gautu Habdank 
herbu. Vėliau pavardė skani 
ba jau Putvinskiai iš Putvių ir 
dar vėliau — tik Putvinskiai. 
Iki pat Lietuvos — Lenkijos 
valstybės galo jie tarnauja ka 
riuomenėj, kartais net pulki 
ninko laipsniu, reiškiasi taip 
pat viešam valstybės gyveni 
me. Vienas iš jų, Dionyzas 
Putvinskis, septynių dvarų sa 
vininkas, XVIII a. gale ir 
XIX a. pradžioj buvo Vyriau 
šio Tribunolo teisėjas ir savo 
apylinkės bajorų maršalka.

Dalyvavę kovose už laisvę 
sukilimų prieš Rusiją metu, 
Putviai ypatingai aktyviai pa 
sireiškė per 1863 m. sukilimą. 
Rapolas Putvinskis, Vlado tė 
vas, savo lėšomis apginklavo 
Kelmėj sukilėlių būrį. Sukili 
mą pralaimėjus, buvo nuteis 
tas Sibiro katorgon iki gyvos 
galvos. Po devynių metų caro 
amnestuotas grįžo į Lietuvos 
pasienį ir apsigyvono Rygoj 
iki pagaliau gavo leidimą grįž 
ti Tėvynėn.

Rygoj vedė grafaitę Idaliją 
Broel-Plioterytę, su kuria bu 
vo susipažinęs ir susižadėjęs 
dar sukilimo metu. (N. B. Ida 
lijos Plioterytės brolis, pasku 
tinis tos Plioterių šakos vyriš 
kos giminės atstovas, žuvo su 
kilimo metu, kazokų užkapo 
tas kardais ir paskandintas pel 
kėse). 1873 metais, Putviams

Panelė Helikopteris
„FRANCE—ILLUSTRATION”, B. CLARK.

Grakšti, tamsiaplaukė prancūzė, kapitonas Valeric Ed 
mee Andre tėra 1,60 metro augščio, tačiau narsi nuo galvos 
iki kojų. Sykiu helikopterio pilotė ir chirurgė. Dažnai ji 
skrenda į tirščiausią kovų sūkurį Indokinijoj, rūpinasi sužeis 
tais ir greit bei atsargiai skrenda su jais iki pirmos ligoninės. 
Per paskutinius trejus metus ji padarė 120 skridimų ir išgel 
bėjo 168 vyrams gyvybę.

Visai neseniai vieną rytą, Gia Lam aerodrome, netoli 
Hanoi, garsiakalbis pranešė: „Kapitonas Andre! Prašau pa 
siruošti skristi! Ištraukti du sužeistus iš Han-Mac! Vietoje 
— naikintuvų apsauga!“

Kai Edmee su savo helikopteriu skrido link Phu-Ly, vie 
tovė, kuri buvo greta komunistinių Vjet-minh dalinių užimtos 
srities, ji pranešė naikintuvams: „Čia ventiliatorius!”

„Čia Geltonasis Vadas“, pasigirdo atsakymas. „Per tris 
minutes pribusimi“

Vienoj ryškesnėj vietoj, ji pastebėjo baltuojant ženklus 
ir pasiruošė leistis į išsikišusį atramos tašką, kuris naktį 
prieš tai buvo pultas Viet-minh dalinių. Šioji vietovė buvo 
apie 100 m2 dydžio, iš visų pusių apraizgyta spygliuota viela 
ir kraštuose prismaigstyta kulkosvaidžiais.

Nenutoldama nuo kulkosvaidžių apsaugos, kap. Andre 
■savo helikopteriu siaura spyrale žemėjo į paženklintą vietą. 
Tuo pačiu laiku du prancūzų naikintuvai skutamu skridimu 
.apšaudė aplink vietovę esančius krūmokšnius, prilaikydami 
eventualiai esančius ten priešo šaulius.

Neišjungus motoro, Edmee išlipo ir apžiūrėjo abu sužeis 
tuosius vjetnamiečius. Pas vieną buvo gili žaizda šlauny, ir 
jis tuoj gavo morfijaus. Paskui jį paguldė į vienus iš dviejų 
prie helikopterio šonų pritaisytus neštuvus. Beguldant ant 
rąjį karį su sutraiškytu petim, atskubėjo vietos komendan 
tas, nešinąs krūva laiškų. „Ar galėtumėt?“, paprašė jis. „Ma 
no vyrai metus praleido čia. Transporto lėktuvai mums nu 
meta paštą, bet mes pirmą kartą turim galimybę laiškus iš 
•siųst“.

Kapitonas Andre paėmė pundelį ir pakilo. Už Phu-Ly, 
ji tarė į mikrofoną: „Geltonasis Vade, dėkoju, toliau galiu 
viena keliauti!“ Vikriai ir, kaip balandis, švelniai, ji nusi 
leido Hanoi. Abu sužeistieji buvo greit nugabenti į ligoninę.

Nors ji smulki, kaip raitelis, tačiau Mademoiselle Andre

I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

airius tyrimus. Ūkyje padaro 
tiesiog perversmą, sugebėjęs 
pritaikyti įgytas žinias. Pra 
deda vartoti iki šiol guberni 
joj nežinomą lubiną, praveda 
drenažą, sausina pelkes, ban 
do įvairias naujas javu rūšis, 
pasižymi pieninkystėj, įsteigia 
ir puikiai išvysto karpių augi 
nimo ūkį. Tuo reikalu Lenki 
joj lankė specialius žuvininkys 
tės kursus. Nepriklausomoj 
Lietuvoj kurį laiką dėstė žu 
vininkystę Dotnuvos Žemės 
Ūkio Ak.dėmi joj.

Pradžioj kaimynai iš Putvio 
juokėsi, sakydami, jog su savo 
ūkinėmis reformomis išėjęs iš 
proto. Bet tepraėjo keli metai, 
kai į jo dvarus ėmė lankytis po 
nai keturiais ir šešiais arkliais 
kinkytose karietose net iš kitų 
gubernijų, norėdami iš jo pa 
simokyt ūkininkauti. Vėliau 
Neprikl. Lietuvos laikais Put 
vių ūkiuose lankėsi 
po ekskursijos, kai 

žymūs svečiai iš
III.

1907 m. Putvys vedė Emili 
Gruzdytę, taip pat iš senos 

lietuvių bajorų šeimos (jos tė 
vai — Vytautas Gruzdys ir 
Petronėlė Beresnevičiū>tė, vys 
kupo Valančiaus sesers dūk 
tė). Labai gražaus ir šviesaus 
vedybinio gyvenimo metu VIa 
das ir Emilija Putviai sušilau 
kė šešių vaikų, iš kurių viena 
duktė mirė vaiko amžiuj, o ki 
ti užaugo ir aktyviai reiškėsi 
Nepr. Lietuvos gyvenime. 
1941 m. birželio mėn. jo žmo 
na (našlė) Emilija Putvienė ir 
dviejų sūnų šeimos su vaikais, 
viso 12 asmenų, bolševikų bu 
vo išvežti j Sibirą ir ten dingo 
be žinios, o kiti atvyko, kaip 
karo tremtiniai, į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Nuo pat kūdikystės laikų do 
mėjęsis lietuvybe, grįžęs iš Vo 
kietijos Putvys pradėjo rimtai 
jieškoti lietuvių (visa jo tetų, 
dėdžių, giminių, pažįstamų po 
niškai išdidi aplinka buvo su 
lenkėjusi).

Galutinio jo persilaužimo 
lietuvybėn laikotarpis šutam 
pa su vedybų metais. Žmona, 
kuri buvo užaugus vyskupo 
Valančiaus idėjų įtakoj, jam 
pritarė, ir abu apsisprendė, 
kad jų vaikai negirdės lenkų 
kalbos.

Su tautiškai susipratusiais 
lietuviais pirmus ryšius užme 
zgė per Vincą Kalnietį, tuo 
met studentą, vėliau advokatą 
ir teisėją, kuris mokė jo ginti 
naičio dvarininko Janavičiaus 
vaikus. Kalnietis jį supažindi 
no su Povilu Višinskiu, tuo 
met mokiusiu kurtavėniškio 
grafo Ziberg-Platerio vaikus. 
Višinskis pasidarė artimiaus 
ias Putvių draugas, vienmintis > 
ir patarėjas. Jis įtraukė V. < 
Putvį su žmona į pat lietuvis 
ko judėjimo sūkurį.

ir

ją

5 PSL.

ekskuisija 
kada net 
užsienio.

Tuojau pat Putvys suergani 
zavo draudžiamos liet ■. ... sp 
audos traktą nuo T ės iki 
Šiaulių. Gabeno V. Pu.v.o ap 
mokamas kontrabam.,.1. kas 
Penikas, vienas iš Putvio pati 
kimų darbininkų knygnešys 
K. R., jis pats su žmona iš 
Šilo-Panevėžupio (vieno iš jo 
dvarų) lietuviai svečiai. Prie 
šinga kryptim buvo gabenami 
j Vokietiją politiniai pabėgę 
liai nuo caro valdž^c Savo 
dvaruose Putvys įste.„ė ir sa 
vo lėšomis išlaikė d i teptas 
lietuviškas mokyklas, pats ve 
dė suaugusiem kursus. Kurį 
laiką Šilo-Panevėžupy buvo re 
daguojamas „Varpas“ ir ten 
vykdavo slapti redakcijos po 
sėdžiai, į kuriuos atvykdavo 
tuometinis „Varpo“ redakto 
rius Dr. Juozas Bagdonas. Lie 
tuvių veikėjų tiek Šilo-Panevė 
župy, tiek kitam Putvių dvare 
Graužikuos buvo pilna, ypač 
vasaros metu.

Rašytoja Žemaitė buvo kaip 
ir šeimos narys.

Ji gyvendavo tai Šilo - Pavė 
župy, tai Graužikuose, kur šei 
mininkavo jos duktė. Vasara 
mis atvykdavo Jablonskių šei 
ma. Gyvendamas Graužiku© 
se, Jonas Jablonskis drauge 
su Antanu Smetona ir Petru 
Avižoniu (vėliau profesorium) 
rašė lietuvių kalbos grąmati 
ką. Dažna viešnia buvo rąšy 
toja G. Petkevičiūtė-Bitė. Bu 
vo dar daug ir kitų asmenų, 
lietuvių visuomenės plačiai pa 
žįstamų, kurių pavardžių šiuo 
metu negalima minėti.

Drauge su Povilu Višinskiu 
Putvys priklausė Lietuvių De 
mokratų Partijai. Vėliau jo 
kiom kitom daugiau nėra pri 
klausęs. Dalyvavo kultūrine 
se švietimo draugijose (Lietu 
vių Mokslo Draugija ir kt.) 
bei žemės ūkio rateliuos. Pirk 
davo ir skaitydavo visus lietu 
vių kalba išeinančius leidinius. 
Rašė įvairiom slapyvardėm 
„Varpe“, „Lietuvos Žiniose“, 
j,Nauju Taku” ir kt. lietuvių 
prieškariuos laikraščiuose ir 
leidiniuose. Prieš Pirmą Di 
dįjį karą atskirom knygelėm 
buvo atspausdinta jo apysaka 
„Giedrė“ ir veikalėlis vaikam 
„Nežudyk“. (d. b.)

DK. J. M1N.U1Z15 HAIUE t 
UNIVERSITETĄ.

Dr. Jonas Mikuižis baigė 
Adelaidės universitetą. Tai 
pirmasis lietuvis gydytojas 
dar kartą baigęs medicinos 
mokslus jau Australijoje. Dr. 
J. Mikuižis Vytauto Didžiojo 
universitetą yra baigęs dar to 
Ii prieš II-jį pasaulinį karą. Au 
stralijoje atlikęs sutartį, prieš 
3,5 metų įstojo į Adelaidės 
universitetą ir dar kartą bai 
gė medicinos mokslus. Netru 
kus Dr. Mikuižis atidaro savo ’ 
kabinetą ir pradės verstis pra 1 
ktika.

turi sunkią atletišką ranką. Be to, ji yra jautri, apsukri ir 
judri, kaip gyvsidabris. Ir — jos pūpsančios raudonos lu 
pos juokiasi godžiai.

Ji gimė Strasburge, kur jqp tėvas buvo gimnazijos mo 
kytoju. Narsumas ir savarankiškumas buvo nuo mažens Ea 
mees savybės, o jau nuo 13 metų ji žavėjosi motociklais. Kai
tą laike pramonės parodos Strasburge ji pamatė, kaip moto 
ciklistai vikriai važinėjo medinio rato sienomis. Po pasirody 
mo ji paprašė, kad ir jai leistų pabandyti. Bandymas taip pa 
vyko, jog kiti važiuotojai pasiūlė jai prisidėti prie grupės.

Aistra skraidyti pasireiškė, kuomet sykį ją paskraidino 
jos sesers sužiedotinis. Būdama 16 metų pradėjo mokytis 
skraidyti. Antro pasaulinio karo metu, vokiečiams uždarius 
aviacijos mokyklas, Edmee atsidavė antrai mėgiamai sričiai 
— ji įstojo į Strasburgo universitetą studijuot medicinos. 
Vėliau tęsė studijas Paryžiuje ir specializavosi smegenų chi 
rurgijoj. Be to, išklausiusi oreivybės medicinos kursą ji 
sujungė abi mėgiamas sritis. Už parašiutizmo patalogijos 
disertaciją ji gavo medicinos daktaro titulą ir sidabrinį me 
dalį, kuris duodamas kasmet ypatingai pasižymėjusiems stu 
dentams.

Po to ji, kaip gydytoja, perėmė sanitarinio karininko vie 
tą vienam parašiutininkų pratybos lauke. Niūrūs debesų 
atakuotojai, iššaukė ją juokais irgi pabandyti šokti su para 
šiutu.

Ji su savo 45 kg. buvo tokia lengvutė, kad, nežiūrint, jog 
iššokdavo visados pirmoji, žemę pasiekdavo paskutinė.. .

Kartą daliniui besiruošiant šokti, netikėtai apsilankė ko 
inanduojantis generolas. Kareiviai išsirikavo, o mažoji Edmee 
bandė trečioj eilėj pasislėpti už dviejų ilgų vyriokų. Betik 
rindamas, generolas pajuokiančiai sušuko: „Na, čia dabar kas, 
moteris?“.

Komendantas pasiskubino paaiškinti: „Mademoiselle le 
docteur taip gerai prižiūrėjo dalinį. .. ir kaip įvertinimą jis 
leido.. . grynai malonumui...”

„Ar ji šoko?" paklausė generolas.
„Penkiolika kartų!” nustebo generolas. „Tai tegul ją 

apžiūri gydytojas ir jei viskas tvarkoj — galės gauti pažy 
mėjimą“.

Taip Edmee pasidarė teisėtu parašiutistu.
Kuomet prancūzų armijai Indokinijoj prireikė gydytojų, 

Mille Andre prisistatė savanore. Atvykus į Saigoną, ji tapo 
vyriausio smegenų chirurgo asistente, šalies centrinėj Coste 
klinikoj.

KULTŪRW<yfXWJVIKA 
TEISUTIS ZIKARAS — Vr KTORIJO3 SKULPTORIŲ 

PARODOJE.
Svietlana Beriozcva save vi 

sur reklamuoja lietuvaite. To 
kia ji visur garsėja. Ji yra ja.i 
nutė Beriozovo, Lietuvos vals 
tybinio Baleto šokėju Beriozo 
vo-Beržaičio duktė. P. 
tis iš Lietuvos išvyko, 
atro direktorium tapus 
kai - Žilinskui, turėjo 
aukti baletmeisteris Petrovas. 
Po to Beržaitis dirbo Milano 
Scala teatro balete. Milane jis 
išmokslino baleto meno ir sa 
vo dukterį Svietlaną.

Nors pp. Beriozovai-Beržai 
čiai iš Lietuvos ir išvvyko, ta 
čiau savo tėvynės neužmiršta, 
ir Svietlana Beriozova, jau ga 
rsi pasaulinio masto baleto 
žvaigždė, didžiuojasi esanti lie 
tuvaitė. Be ko kita, ji neseniai 
šoko ir Montrely garsiame Lo 
ndono (Anglijos) 
gi — ir Toronte, 
ir t. t.

WATERBURIO
RUOŠIA KONCERTĄ.

Amerikoje, Waterburio BA 
LFas balandžio 4 dieną, sek 
madienį, ruošia labdarybės ti 
kslais didelį koncertą, kurio 
programą išpildyti pakviesti 
Montrealio meninikai — op. 
sol. E. Kardelienė ir pianistas 
K. Smilgevičius.

Prieš tai, kovo 21 dieną, 
sekmadienį, dienos metu, po 
pietų, jie abu duoda koncertą 
Montrealy, Plateau salėje. Pra 
ėjusį sekmadienį, jie abu ture 
jo Čikagoje koncertą, kurį iš 
pildė įteikiant praėjusių metų 
Lietuvių rašytojų draugijos Ii 
teratūros premijas poetui Ber 
nardui Brazdžioniui už naują 
poezijos knygą „Didžiosios 
kryžkelės“ ir poetui p. Žitke 
vičiui už vaikų eilėraščių kny 
gą „Saulutė debesėliuose“. 
Premijų mecenatas — Lietu 
vių Auditorija — p. Maliorius 
ir p. Pakštas.

NAUJI RAŠTAI.
Giovani Guareschi. DON 

KAMILIAUS MAŽASIS PA 
SAULIS. Su 38 autoriaus pie 
šiniais. Sulietuvino A. Saba 
liauskas. 328 puslapiai. Kaina 
3.50. Tiražas 2.500. Išleido 
„Tėvų Kelias“, Apartado 369, 
Caracas, Venezuela. 1935 me 
tais.

Vaclovas Čižiūnas. TAUTI 
NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMO 
JE. Trumpas tautinio auklėji 
mo vadovas lietuviškai šeimai 
išeivijoje. Vliko Lietuvybės 
Išlaikymo tarnybos leidinys. 
224 pusi. Įrištas į kietus virše 
hus. Atskiri tautiečiai ir pla 
tintojai Kanadoje gauna leidi 
nį iš „NL“ red.: 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q.

Teisutis Zikaras priklauso
■ Viktorijos Skulptorių Sąjung 
, ai ir dalyvauja visose Sąjung 
„ os ruošiamose parodose. Per 
į eitų metų pabaigoje, S-gos me 
, tinėje parodoje dalyvavo apie 
’ 30 skulptorių. Kiekvienas tu 
t rėjo teisę išstatyti 3 darbus.

T. Zikaras išstatė: „Rūpinto 
’ jėlis“, „Sėdinti Moteris“ ir
■ „Kalinys“.

Kritikų atsiliepimai apie T. 
Zikaro darbus labai palankūs. 
„The Herald, vienas didžiau 
šių Melbourne dienraščių, ra 
šo: „T. Zikaras neginčijamai 
išsiskiria iš kitų savo solidžia 
tradicine praeitimi ir jo dar 
buose jaučiamas veržlumas. 
Dailininkas prabyla į mus gry 
na savo formų kalba. Dienraš 
čio „The Age“, meno kritikui 
iš visų parodoje išstatytų dar 
bų didžiausio įspūdžio padarė 
„Rūpintojėlis“, kur, pasak kri 
tiko, praeities menas atspindi 
šių dienų formose. Žurnalas 
„The Post“ Įsidėjo T. Zika 
ro „Sėdinti moteris“.

Š. m. lapkričio mėn. suruoš 
toje Viktorijos Skulptorių Są 
-gos parodoje, tarp kitų graž 
iai užsirekomendavusių užsie 
niečių, taip pat dalyvavo Tei 
autis Zikaras.

T. Zikaras gyvena Melbour 
ne ir yra aktyvi asmenybė Mel 
bourno kultūriniame judėjime. 
Peraitais metais buvo suruošęs 
uždarą, labai įdomią — savo 
kūrinių parodą. Dalyvavę lie 
tuvių dailininkų parodoje Syd 
nėjuje, kurioje laimėjo antrą 
premiją, skirtą Lietuvių Bend 
ruomęnės Valdybos.

Šioje —- Vietoti jos Skulpt. 
Sąj. parodoje T. Zikaras išsta 
tė tris įspūdingus kūrinius: 
„Smūtkelis“ — tai lietuvių lia 
udies dievdirbio kančios simbo 
lika. „Vyro biustas“ — vaiz 
duojąs daugiau asmeninį pati 
es skulptoriaus nusiteikimą ir 
„Sėdinti moteris” — estetiška 
skulptūra, savotišku Teisučio 
Zikaro interpretavimu išsisky 
rė ir visos parodos ir atkreipė 
net australų meno kritikų dė 
mesį. Eilė Melbourne išeinan 
čių dienraščių atžymėjo Tei 
sutį Zikarą, kaip subrendusį 
skulptorių. O savaitraštis „Po 
st" — patalpino minėto kuri 
nio nuotrauką.

Taip pat Teisutis . Zikaras 
yra numatęs parodyti savo kū 
rinius ir „The Herald“ ruošia 
moję, po atvir udangum para 
doje — Melbourne.

APIE SVIETLANĄ 
BERIOZOVĄ

Londone ir plačiai meno paša 
ulyje pagarsėjusią baleriną 
plačiai rašo ir mūsų lietuviško 
ji spauda.

Beržai 
kai te 

A. Clc 
pasitr

balete, taip 
New Yorke

BALFAS

Vieną rytą ją pašaukė į savo kabinetą gyd. generolas 
Robert. Vienas prancūzų seržantas netoli Muong-Nghat, 
augštutiniame Laos, labai sunkiai sergąs ir esąs tokioj nuoŠa 
lioj vietoj, jog artimiausias gydytojas tik po penkių dienų 
sunkios kelionės pėsčiom, per priešo žemę, galėtų ten patekti. 
Ar Mile Andre ryžtųsi ten su parašiutu nušokti?

Ir, Mille Andre iššoko, praleido toj vietoj tris savaites 
ir kovojo su tifu. Po to, sanitariniam korpuse iškilo neišven 
giamas klausimas, kaip grąžinti gydytoją iššokusią su para 
šiutu, atgal į vietą?

Edmee atveju reikėjo panaudoti 26 vyrus ir visą eilę 
gyvulių — nešikų. Jie skynėsi kelią per tankias džiungles ei 
darni viens paskui kitą. Žinia, jog jauna gydytoja nusileido 
iš dangaus, ugnies greitumu paplito tarp vietos gyventojų ir 
kiekvienoj sustojimo vietoj jie prašė pagelbos sergantiem. 
Iki gilios nakties, jau kariam po sunkaus dienos žygio mie 
gant, Edmee slaugė vietinius.

Šita patirtis Edmee parodė, jog helikopteris Indokinijoj 
yra būtinybė. Kai 1950 m. gen. Robert pranešė, jog du 
esą tinkami vartojimui, Mille Andree sekančias atostogas 
išnaudojo pratyboms. Dabar su savo helikopteriu ji galėjo 
išgelbėti daugelį vyrų, kurie kitaip būtų žuvę.

„Prieš pasirodant jai čia”, pasakojo vienas karo fotogra 
fas. „Kariai geriau norėdavo nusišaut, negu esant sunkiai 
sužeistiem, laukti neišvengiamų pasekmių. Dabar - gi, jei 
kas esti sužeistas, mažoji daktarė jau pakeliui“.

Sykį Edmee buvo šešias dienas su dviem svetimšalių le 
gijono kuopom atkirsta. Kapitonas Alexis Santini ją čia 
pristatė. Ji turėjo rūpintis 17 sužeistais, kuriuos poromis 
jis bandė išskraidinti. Po antro skridimo pagedus motorui 
jis nebepasirodė. Kuomet aplink vietovę siautė banditai, 
Edmee su pasisekimu dviem sužeistiem vyram operavo sme 
genis ir vienam granatos skeveldros perplėštą kelią. Jos 
„operacijos salė“ buvo palapinė, o stalas iš bambuko paga 
lių. Šeštą dieną jai ir likusiem 13 sužeistųjų pavyko sunkve 
žirniu prasmukti.

Tris kartus kapitonas Andre buvo apdovanota augščiau 
sios klasės karo kryžium. Be to, ji yra svetimšalių legiono 
riteris.

Indokinija nėra patraukli apsistojimui vieta. Kartais 
karštis siekia plius 56°C. Mile. Andre vargiai bepažįsta po 
ilsį ir pakankamą miegą. Bet kur ji bebūtų — visur atsiran 
da koks nors karys, kuris sušunka: „Mademoiselle Helikop 
teris! Ar jūs prisimenat mane? Jūs gi man išgelbėjot gy 
vybę!“ Laisvai išvertė G. U.
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Mokslo-techmkos naujienos
VITAMINAS C

moksliškai vadinamoji kolągt 
ninė substancija yra pakriki 
si ir celės pradeda tokiu būdu bijoti ir daugiau paimti 
viena nuo kitos skirtis. Ta sv 
bstancija vadinasi kolageninė 
nuo graikiško žodžio kolla — 
klijai, želatina. — -----

Kada pirmą kar 
reikšmė paaiškė 
niekas nežinojo 

formulės, todėi 
vadinama A, B,

„Vitaminas“ žodį nukalė K. 
Funk 1912 metais. Tas moks 
lininkas tyčiomis jieškojo, kad 
pavadinimas būtų reikšmių 
gas, skambus ir jį būtų gali 
ma lengvai atsiminti. Pavadi 
nimas paeina nuo lotyniško žo 
džio „vita“-gyvybė, „Vitalis“, 
gyvybiškas, gyvybinis, būti 
nas gyvybei palaikyti.

Šį kartą mes kalbėsime apie 
vitaminą C. 
tą vitaminų 
jo, tada dar 
jų cheminės 
stačiai buvo
C ir taip toliau, atseit pagal ai 
fabetą. Šiandien jau daugelio 
vitaminų cheminės formulės 
yra surastos, todėl savaime jau 
nebėra reikalo naudotis raidė 
mis. Vitamino C formulė yra 
jau žinoma, ir tas junginys va 
dinasi askorbinė rūgštis. To 
dėl moksliškos knygos jau ne 
bekalba apie vitaminą Č, tik 
apie askorbinę rūkštj, bet kas 
dieniniame gyvenime, pagal 
seną įprotį, vis dar kalbama 
apie vitaminą C.

Vitaminas C yra surištas su 
viena liga, kuri jau senovėje 
buvo žinoma ir vadinosi skor 
butas, tik palyginti neseniai su 
žinota, kad ta liga yra vitami 
no C stokos pasekmė. Senovės 
jūrininkai labai dažnai susirg 
davo skorbutu. Jie sakydavo, 
kad ta liga paeina nuo sūdytos 
mėsos. Ispanai jūrininkai ši 
tą ligą vadindavo dar „pešte 
del mar“ — jūrų maras. Šešio 
likto šimtmečio gale buvo pa 
stebėta, kad vaisiai, ypatingai 
citrinos sunka, apsaugo jūri 
ninkus nuo skorbuto, todėl Br 
itanijos laivyne buvo įsakyta 
įsidėti į kelionę citrinų (ang 
liškai lime). Dėlto kai kas su 
tam tikru pasityčiojimu vadin 
davo Anglijos jūreivius „lime 
ys“, limonais ar limonininkais. 
Skorbutas gerokai sumažėjo, 
kada vietoje burių buvo įves 
tos motorinės mašinos, nes tuo 
kelionės laikas sumažėjo, ne 
bereikėdavo tiek ilgai išbūti 
ant vandens. Europos gyven 
tojų tarpe skorbutas pradėjo 
pasireikšri daug rečiau nuo to 
laiko, kada bulvės buvo įvež 
tos iš Amerikos į Europą. No 
rs bulvės savaime nedaug tetų 
ri vitamino C, bet, kadangi žm 
onės nepaprastai daug bulvių 
suvalgo, tai visgi tokiu būdu 
susirenka pakankamas kiekis, 
bent toks kiekis, kuris apsau 
go žmogų nuo sunkių skorbu 
to susirgimų. Dabar skorbu 
tas yra palyginti retas daly 
kas, gal tik šiaurės ašigalyje, 
kur yra amžina žiema, bet vis 
gi lengvoje formoje ta liga yra 
dažnoka, ypatingai biednuome 
nėję ir dar dažniau jų vaikuo 
se.

Vitamino C stoka arba 
avitaminosis

Skorbutas pasireiškia tuo, 
kad dantų smegenys pradžio 
je ištinsta, paskui paraudonuo 
ja ir vėliau pradeda kraujuoti. 
Pasidaro žaizdos, kurios sunk 
iai gyja. Giliau pažiūrėjus į 
reiškinius, pasirodo, kad ta 
medžiaga, kuri yra tarp celių,

Vitamino C šaltiniai.
Jau kaikuriucs šaltinius pa

21 * _. Visi žino iš minėjome, kaip antai bulves,
kur staliai gauna klijus savo’ citriną, apelsinus. Bulvė nesj 
baldams, ir kiekviena šeimi skaito geru vitamino šaltiniu, 

juo labjau, kad bulvių niekas 
nenori valgyti žalių, o bever 
dant vitaminas C greit suyra, 
be to, vitaminas C tirpsta van 
denyje. Dažnai nupilant van 
denį, ir ištirpusį vitaminą C iš 
pili laukan. Garais šutintose 
bulvėse daugiau lieka vitami 
no C. Lengviausias būdas gau 
ti vitaminą yra valgyti apeisi 
nūs, gerti šaltame vandenyje 
citrinos sunką. Dar daugiau 
yra vitamino C paprikoje (ve 
ngriškos kilmės žodis), ispaniš 
kai — pimiento de guindilla 
de Cayena (Capsicum frutes 
cens), arba trumpai — pim 
iento. Kaip tik garsusis Szent- 
-Guorgy ir atliko savo geriau 
sias vitamino C studijas su pa 
prika. Vengrai labai plačiai 
vartoja ir dažnai valgo papri 
kos vaisius žaliame stovyje. 
Pimiento milteliai yra geras 
prieskonis, bet jau nebeduoda 
vitamino C. Tomatai labai da 
ug turi vitamino C. Žinoma, 
jie turi būti šviežus. Daug vi 
tamino turi špinatas, petruš 
kos, tik tas trūkumas, kad kai 
kurie šaltiniai, nors yra tur 
tingi vitaminu C, bet papras 
tai nėra valgomi didesniuose 
kiekiuose, daugiau tarnauja 
pagardinti valgius.

Kaip išlaikyti vitaminą C?
Vitaminas C gryname pavi 

dale sudaro labai gražius bal 
tus kristalus. Labai maloniai 
kvepia ir ant liežuvio padėtas 
turi ypatingą rūgštų skonį. 
Kristalai tirpsta prie 192 lai 
psnių Celsijaus. Vitaminas la 
bai gerai tirpsta vandenyje ir 
šiek tiek alkoholyje. Verdant 
greit suyra. Vitaminui C ken 
kia oras, šviesa, ypatingai uit 
ravioletiniai sąulės spinduliai. 
Oksiduojasi greit, jeigu susi 
duria su geležiniais ar varinia 
is inuais, net negenda nuo alų 
minijaus indų arba dėžučių. 
Vitaminas C gęsta nuo šarmų, 
pavyzdžiui nuo sodos miltelių, 

‘kuriuos šeimininkės vartoja ke 
pimui. Vitaminas labai gerai 
laikosi rūgščioje aplinkumoje. 
Alkoholiniai gėrimai su apel 
sino ar citrinos sunka vitami 
no C nesuardo.

Vitamino C nauda.
Vitaminas C labai gerai vei 

kia kepenis. Neutralizuoja ar 
ba naikina organizme susidari civiliam naudojimui bus paleis 
usius nuodus. Labai gerai vei1 tas rinkon apie šį mėnesį. Lė 
kia į širdį, mažina augštą krau ' ktuvo svoris: 3500 svarų. Tu 
jo spaudimą. Apsaugoja nuo'ščias: 2158 svarų. Skridimo 
suriebėjimo. Labai tinka var .'.šį-,

toti vitaminą C, jeigu kas turi iki 20.000 pėdų ir kylimo grei 
palinkimą prie kūno išbėrimų, 
spuogų, egzemų. Tada citri 
nos sunka tinka ne tik gerti 
į vidų, bet taip pat vartoti iš 
viršaus. Grožio salionai tai ži 
no, todėl dažnai plauna odą 
citrinos sunka, taip pat ir pla 
ukus, nes oda ir plaukai įgau 
na gražią spalvą. Kiti vartoja

baldams, ir 
ninkė žino, kaip iš gyvulių pa 
sigaminti želatinos, arba koše 
lienos. Kolageninė substan 
cija yra ir žmoguje, tai yra in 
terceliuliarinė medžiaga, ku 
ri jungia audinius, vienija ce 
les. Kada ta substancija pa 
krinka, kraujo indai susilpnė 
ja ir pradeda trūkti, kraujas 
išsilieja bet kur: dantų smege 
nyse, po oda ar kitur. Trum 
pai tariant, kraujo kapiliarai 
skorbuto ligonyse yra pakrikę.

Chemiškai tariant, žmogus 
neturėdamas vitamino C, nega 
Ii maisto baltymų suardyti, 
nei naujų savų baltymų sukui 
ti. Be to mokslininkai dar nu 
statė, kad be vitamino C ne 
vyksta organizme oksidacijos 
procesai, paprastai kalbant, au 
diniai negali kvėpuoti. Dar 
daugiau, be vitamino C organi 
zmas negali pasigaminti kai 
kurių svarbių enzimų, arba 
fermentų, panašių į mieles, 
kurie didelį darbą atlieka žmo 
gaus kūne. Kadangi vitaminų 
mokslas dar tebėra jaunas, dar 
toli gražu ne viskas yra aiš 
ku ir patiems mokslininkams, 
bet tiek jau galima sakyti, kad 
vitaminas C organizme atlieka 
labai svarbias pareigas.

Žmogus ir beždžionės nesu 
geba savo organizme pagamin 
ti vitamino C, būtinai turi gau 
ti tą substanciją iš lauko. Yra 
daug gyvulių ir bakterijų, ku 
rie nereikalauja vitamino C, 
nes jo patys savo organizme 
pasigamina, kiek reikia, taigi, 
išeina, kad pas tuos gyvulius 
vitaminas C yra ne vitaminas, 
bet hormonas.
kad be žmogaus ir beždžionių, 
jūros kiaulytė negamina vita 
mino C, bet būtinai turi jį ga 
uti iš kitur su maistu, todėl ši 
tas gyvulėlis pasidarė labai 
svarbus visose vitaminb C 
dijose.

Kiek reikia žmogui 
vitamino C?

klausimas yra labai 
Be to, dar reikia prisi 
kad žmogus nesugeba

Įdomu žinoti,

stu

svaTas 
rbus. 
minti, 
vitamino C susitaupyti atsar 
gai savo organizme. Jeigu da 
ugiau duodi negu vienai die 
nai reikia, vitaminas C pasiša 
liną nesunaudotas natūraliu ke 
liu. Iš to seka, kad vitaminą 
C reikia duoti su maistu daž 
nai, kasdien. Suaugęs žmogus, 
reikalauja nuo 75 iki 100 mili 
gramų vitamino C. Motinos, 
kurios vaikščioja su kūdikiu 
arba jį peni, reikaląuja daugi 
au vitamino C. 75 miligramai 
yra toks vitamino C kiekis, ku 
ris yra trijuose šviežiuose pa 
midoruose (tomatuose), arba 
vienoje stiklinėje sunkos, pa 
gamintos iš vienos citrinos 
arba apelsino. Taigi, jeigu kas 
turi įprotį rytą gauti pusę iki 
vienos citrinos arba vieno ap

elsino sunkos, sumieštos su va 
ndeniu, tas tai dienai jau paka 
nkamai turės vitamino C. Ka 
dangi vitaminas C ir tĮidesniuo 
se kiekiuose nėra nuodingas 
organizmui, tai nėra reikalo

MUSU SPORTAS
KREPŠINIS ADELAIDĖJE.

nes laimi gana lengvai įveikda 
mi stipru priešą.

Taškai: Urnevičius 18, Ki 
tas, Visockas, Jaciunskis po 
6, Gurskis 1, Karia 0.

Tauras — Nth. Adelaide. 
28—52. (10—23). Tauras ne 
galėjo atsilaikyti prieš austra 
lų stipriausią komandą, greiti 
perėjimai palaužė Tauro gyny 
bą, o lėti išpasavimai ir kamuo 
lio praradimai, priešui didino 
rezultatą. Taškus pelnė: Me 
runas 11, Alkevičius 8, Girų 
ckas 5, Karsteds 4.

Vytis — South Adelaide. 65 
—44 (25—16). 11. 2. 54. Šias 
rungtynes Vytis lengvai laimi, 
kas užtikrina pakliuvimą į fi 
nalą. Urnevičius su Gurskiu 
gražiais metimais jau pat pra 
džioje sutriuškina South Ade 
laidės gynimą ir varžosi dėl 
taškų, bet padaro po lygiai. 
Pirmam kėliny po 10, o ant 
ram po 13, Karia ir Jaciunskis 
po 6, Pyragius 3 ir Karia 2.

Tauras — West Torrens 39 
—34 (22—10). Tauras f>ir
mam puslaiky, su Merūnu puo 
lime lengvai pasivaro į priekį, 
bet antrą kėlinį pasimeta vie

21. I. 54. Vasaros* turnyre 
po Kalėdų švpnčįų per'ttau 
kos, pradėdami naujus metus. 
Tautiečiai gražiai sulošė šias 
rungtynes ir lengvai nugalėjo 
savo priešą, Tauras vasaros 
turnyre turi tik vieną pralai 
nrėjimą. Jeigu turės truputį 
laimės, turėtų pakliūti į finalą. 
Šiom rungtynėm geriausiai pa 
sirodė Giruckas, pelnydamas 
komandai 13 taškų. Toliau se 
ka: Alkevičius 8, Šliužas 5, 
Merūnas 4, ir Vyties futbolo 
komandos vartininkas B. Kar 
steds 2; bendrai 32 — 26.

21. I. 54. Vytis gerai pra 
dėjo naujuosius metus. Kitas 
ir Gurskis antram kėliny vi 
siškai užtikrino laimėjimą, gi 
ažiais savo metimais, kas ir 
palaužė priešo gynimą. Vytis 
vasaros turnyre dalyvauja jau 
antrus metus. Pereitų metų 
nugalėtojas, bet vargu ar šiais 
metais pavyks laimėti šį tur 
nyrą, nes turi jau du pralai 
mojimus. Taškai: Kitas 20, 
Gurskis 18, E. Pyragius 10, 
Jaciunskis 6 ir S. Visockas 4; 
bendrai 58—37.

Sausio 25, 26 ir 27 d. va 
karais Memorial Drive lauko 
teniso aikštėje, garsioji Ame 
rikos Harlem Globetrotters 
krepšinio komanda parodė, ka 
ip yra lošiamas krepšinis. Jie 
buvo atsivežę sau ir priešą Bo 
ston Whirliwinds krepšinio 
komandą, kuri ir parodė augs 
tos klasės žaidimą. Nors aus 
tralai daugumoje pirmą kartą 
buvo matę krepšinį, bet ir tai 
buvo patenkinti. Gera pamoka 
buvo ir mūsų krepšininkams. 
Bostono komandoje lošė ir 
vienas lietuvis Lukštą.

Vytis - Norwood. 31(17— 
10) 4. 2. 54. Vasaros turnyre 
Vytis pradžioje pasirodė silp 
nokai, bet, einant turnyrui 
prie užbaigimo, neturėjo di 
delio vargo. Ir šias rungty 

citrinos sunką pagargaliuoti, 
paplauti dantis. Vitaminas C 
labai gerai saugo nuo apkrečia 
mų ligų, nuo persišaldymų, la 
bai gerai valo kraują, didina 
raudonųjų kūnelių (eritrocitų) 
skaičių.

Baigiant norime pridėti, kad 
kas nemanytų, jog vitaminas 
C yra vaistas nuo visų ligų. 
Reikia dar palikti vietos ir ki 
tiems vitaminams. (L)

NAUJAS KELEIVINIS 
LĖKTUVAS.

Naujas Piper bendrovės 4 
vietų „Twin-Apache“ lėktuvas

'įėjimas 1.450 pėdų į minutę. 
Skridimo greitis 180 mylių j 
valandą maksimum, 167 my 
lios j valandą 6000 pėdų augš 
tyje prie 75 proc. jėgos (eko 
nomiškiausias skridimo grei 
tis). Lėktuvo „De Luxe“ mo 
delis kainuos 75.075 dpi., „Cu 
stom“ modelis 32.500 dol.

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas p. Redaktoriau, 

„N. L.“ š. m. vasario mėn. 24 
d. numeryje prie straipsnio 
„Remkime Lietuvybės Tvirto 
vę“ Redakcijos pastaboj para 
syta, kad P. Lėlio pasiūlymai 
nevisai derinasi su Kr. Valdy 
bos padarytais patvarkymais ir 
tt. Aš manau, kad mano buvo 
gerai suprastas Kr. Valdybos 
patvarkymas, kuris buvo at 
spausdintas „N. L." sausio 27 
d. laidoje 2 pusi. Ten parašy 
ta: „Aukas siųsti per Kanados 
Liet. B-nės apylinkių valdy
bas bei Šalpos Komitetus ar 
ba betarpiškai Vok. Kr. V- 
bai“.

Nors ten yra redakcijos pas 
laba, kad tas patvarkymas 
prieštarauja ankstesniam Kr. 
Valdybos nutarimui, bet juk 
galioja vėlesni nutarimai.

Dėl ginčų, kilusių sąryšy 
su Balfo nutarimu, manau, 
kad tie ginčai gimnazijos rė 
mimo reikalo nenustelbė, bet 
priešingai — jį kaip tik daug 
iau iškėlė. Patys aukotojai 
pradėjo jieškoti būdų, kaip ge 
riau gimnazijai lėšų telkimą 
pravesti.

Aukos dydžio nusitatyti ne 
galima, nes kiekvienas aukoja 
kiek kas gali, taigi ir 16 vas. 
gimn. remti komisijos nustaty 
mas po 25—50 centų yra be 
prasmis.

Dėl paskatinimo, kartais nu 
statofna garbės aukos norma, 
kuri paprastai yra didesnė, tai 
aš, siūlydamas 10 dol. vertės 
šėrą, ir turėjau tai galvoje. ,

P. Lelis.
NL REDAKCIJAI tikrai 

malonu, kad mūsų mielas ben 
dradarbis inž. P. Lelis labai 
jautriai ir gyvai reaguoja ir 
labai gražiai pasisako. Su dau 
geliu jo teigimų tenka sutikti. 
Čia tenka tiktai paaiškinti kai 

nu metu,, bet čia padė'f išgel 
bsti Alkevičius gražiais meti 
mais, užtikrina laimėjimą, ko 
mandai. Taškai Alkevičius 16, 
Merūnas 10, Karsteds 4, Gi 
ruckas 6, Šliužas 3.
FUTBOLAS ADELAIDĖJE

Vytis — Sturt 5—1. Vytis 
pirmauja Pietų Australijos va 
saros sezono futbolo turnyre. 
1954. II. 1. vasaros turnyro 
pirmaujanti komanda Polonia 
smarkiai nukentėjo nuo ketvir 
tą vietą užimančios komandos 
Budapest, praloš? rungtynes 6 
—1. Vytis lengvai laimėjo pr 
ieš Sturtą ir šiandien atsistojo 
pirmoje vietoje su Budapest 
antruoju. Vyties centras A. 
Kitas vėl atsistojo j įvarčių 
mušėjų eiles, paėmęs viršų jv 
arčiu mušime. Kitas ligi šiol 
yra įmušęs 8 įvarčius šiame 
turnyre. Šių rungtynių įvar 
čiai: Kitas 2, Virba, Langevi 
čius ir Matusevičius po 1.

Vytis — Juventus 1—6 (0 
—2). Pereitų metų Pietų Aus 
tralijos futbolo meisteris mei 
steriškai patvarkė Vytį, kuri, 
vasaros turnyre buvo užėmusi 
jau net pirmą vietą, bet po šio 
pralošimo nulipo žemyn į ant 
rą, nes Polonia tik įvarčių sau 
tykiu nulėmė pirmavimą.

Edas.

smulkmenas, kurios, 
sukėlė p. Lėlio reaga 

kurias 
matyti, 
vimą.

Red., 
tiksliai 
Kr. V-bos potvarkis, prieš 
akis turėjo daugiau, negu vien 
siuntimo būdą; būtent: Kr. 
V-ba Vasario 16 gimnazijai 
remti komisijai pavedė, svar
biausia, sudaryti rinkliavos 
planą ir pravesti rinkliavą, tik 
tai be ko kita pastebėdama, 
kad visa piniginė atskaitomy 
bė geriausia daryti per Komi 
siją. Ir tikrai taip būtų geria 
usia.

Bet ta pačia proga dėl Gerb. 
P. Lėlio siūlymų. Šerai juk 
tinka šėrų - akcijų bendrovei, 
ne aukoms rinkti. Kas kita, 
kaip dabar p. Lelis rašo, kad 
tai yra garbės aukos, jeigu yra 
didesnės. Bet pagal ką gi tą 
dydį nustatyti? — Jeigu ne 
būtų nustatyta 25-50 et., o, 
prileiskime, būtų buvę nusta 
tyta 10 dol., tai p. Lėlio da 
bar siūlomoji suma juk nebū 
tų garbės auka. Antra vertus, 
Komisija taikėsi prie masi 
nio aukotojo. Juk būtų daug 
svarbiau, kad tą sumą suauko 
tų visi lietuviai, nes tai ture 
tų savo moralinę prasmę. Ir, 
be to, masė žmonių nesijaustų 
apkraunama, nes vienkartinė 
auka 25—50 centų yra kiek 
vienam* pakeliama.

Dėl nutarimo galios, tai Re 
dakcija yra tokios nuomonės: 
ji' iiidiio, Rau ATr. v-ūa tiesiog 
užmiršo asvo ankstyvesnius 
nutarimus. O jeigu ji tai pada 
rė sąmoningai, tai, skelbdama, 
turėjo ir pažymėti, kad anks 
tyvesni jos nutarimai paskuti 
niuoju yra keičiami.

Bendrai gi, labai sveikinti 
nas inž. P. Lėlio sumanymas 
sudaryti didelį būrį Garbės 
aukotojų — tegul sekasi!

teigiant, kad ne visai 
buvo suprastas KLB

WESTON’S
...Kasdieninės mūsų duonos, duok mums šiandieną...

Mažai kas iš mūsų bekalba šią maldelę, bet duoną kas 
dien valgome visi.

Nepriklausomoj Lietuvoj nepaprastai skanią ir maistin 
gą duoną kepdavo ir valgydavo mūsų sodžiuje, o miestiečiai 
ilgai buvo matinami įvairių kepyklų netinkamomis duonomis, 
kol pagaliau Kauno „Parama“ pastatė modernišką kepyklą 
ir aprūpindavo natūraliai maistinga duona — miestą ir karius.

Nuo pirmosios sovietų okupacijos dingo iš Lietuvos ska 
nioji duonelė, visokiais netinkamais mišiniais prigrūsdavome 
skilvį, ir kai pasitrankę į vakarus, r.uo antru kartu užplūstai! 
čių mūs kraštą okupantų, po įvairių kančių kelio, pamatėme 
Amerikos karius, kurie baltą pyragą valgo.

Perplaukus Atlantą, šis pyragas, kurio mūsų tautiečiai, 
likę savoje žemėje, neturi nė per jokias šventes, liko mūsų 
kasdienine duona.

Daugeliui mūsų tautiečių, tarp kitų neįprastų darbų, ten 
ka dirbti ir duonos gamyboje. Noriu kiek parašyti apie di 
džiulę kepyklą Weston’s, kuri Kanadoje turi 23, o JAV — 7 
skyrius.

Montrealyje ji įsikūrusi pietiniame Lauryno upės krante 
— Longeloje. Čia veikia 4 skyriai duonos su 57 rūšių pyra 
gaičių kepykla, biskvitai, Dr. Jackson ir Newport. Čia dirba 
per 100 darbininkų. Iš naujai atvykusių lietuvių pirmutinis, 
čia gavo darbą ir dabar tebedirba Vincas Ambrozaitis. Nors 
augina gausią šeimą, padirbęs, pasistatė namukus, o dabar 
jau baigia įsirengti antrus — dviejų augštų. Kelius metus 
čia išdirbęs ir pasistatęs gražius namus Mykolas Kizys, per 
nai išvyko į Windsorą, Ont., geresnės laimės jieškoti. Pra 
nas Mickus, negavęs darbo savo profesijoje, kaip auto mecha 

nikas, prisiglaudė Weston’s, pasistatė namus, apsivedė, au 
gina sūnų ir ateinantį pavasarį daro planus statydintis kitus 
didelius namus, šiam tikslui jau ir žemės nusipirko.

Bet geriausiai iš mūsų tautiečių čia stovi prieš porą me 
tų atvykęs iš Anglijos Vladas Janušauskas. Jis, vieno bičių 
lio padedamas, pernai pasistatė namus, o darbe vis pavadavęs 
dešimtininkus, dabar paskirtas formanu. Per jį Weston’e ga 
vau darbą aš, Bronius Rinkevičius ir kt. lietuviai.

Vasaros metu kasmet darbininkams fabriko yra daromos 
iškilos - gegužinės, traukiniu, garlaiviu ar autobusais į miiio 
nierių lankomas kurortines vietas, kurios darbininkams ir jų 
šeimos nariams nieko nekaštuoja. Jų metu daromi įvairūs kon 
kursai ir jų laimėtojams, kurių labai gausu, duodamos dova
nos.

Žiemos metu darbininkams nemokXmai padaromas ba 
liūs su šokiais, o jų vaikams Kalėdų eglutė ir jie visi apdova 
nojami. Žiemos švenčių ir N. Metų proga darbininkai apdo 
vanojaini piniginėmis dovanomis ir Weston gaminiais. Šie 
met, burtų keliu laimėjusiems, dar išdalyta keliasdešimt ka 
lakutų.

Darbe darbininkams duodami rūbai, kurie kas savaitę 
keičiami švariais, o dešimtininkams darbo rūbai keičiami kas 
dien. Kuriems tenka dirbti prie „nešvarių“ darbų — marme 
lado, šokolado ir p., tiems duodamos prijustės, kurios keičia 
mos net po kelius kartus per dieną.

Kasnakt kepyklos grindys plaunamos karštu vandeniu su 
muilu ir visi pakampiai dezinfekuojami. Aplamai, higiena čia 
nepaprastai stropiai saugoma. Valymai, plovimai ir dažymai 
čia vyksta nuolat. Jei nukrenta nuo diržų duona, tai jau me 
tama šalin. Neišparduota duona ir pyragaičiai kasdien iš kra 
utuvių surenkami, išpakuojami ir parduodami į farmas gyvu 
liams.

Po 6 darbo mėnesių darbininkai apdraudžiami The Lon 
don Life Insurance Co. Man atskaitoma po 1 dol. 30 et. sa 

vaitei. Susirgus būtų mokama už ligoninę po 6 dol. dienai ir 
šeimai pašalpos po 30 dol. savaitei. Pomirtinė 3.000 dol. Ma 
čiau, kai vieno darbininko žmonosgimdymo ligoninėje atveju, 
draudimas apmokėjo visas su tuo susijusias išlaidas. Kitam, 
pačiam susirgus, draudimas mokėjo po 7 dol. dienai už ligo 
ninę ir 35 dol. savaitinės pašalpos šeimai.

Santykiai darbininkų su bosais geri. Vienintelis, kurs 
mane raštu pasveikino gimimo dienoje, buvo mano bosas Mr. 
D. Suterland, o pereitos vasaros gegužinėje jis prisistatė su 
alum ir klausimu, kodėl man nelinksma? Sunku jam suprasti, 
kad aš ilgiuos savosios žemės ir saviškių. . .

Prieš Kalėdų šventes bosai darbe ėjo per darbininkus ir 
kiekvienam linkėjo linksmų švenčių, o Mr. R. H. Maidment, 
kiekvieną pasveikino ir raštu.

Vyrauja anglų kalba.
Baigiant peršasi dvi išvados:
I. Naujai atvykusiems, kuriems dar nepasisekė gauti pa 

stovaus darbo, gali bandyti čia. Nors pradinis atlyginimas 
vyrams 80 et., moterims 60 et. už valandą, bet už kelių mė 
nėšių vyrai gauna po dolerį, o moterys po 80 r.t. už darbo va 
landą. Vasaros metu, kai gamyba čia padidėja ir prasideda 
nuolatiniams darbininkams atostogos, galima padirbėti moks 
leiviams. Pereitą vasarą, viena jų — Šliogeriu Irena — čia 
dirbo ir tuo padėjo tėveliams statydintis namus. Bet ji pri 
ėjo išvados, kad vis tik mokytis lengviau, negu kad ir bisk 
vitus dirbti...

II. Gaminiams čia naudojami pirmos rūšies produktai. 
Žaliavos perkamos betarpiškai iš pirmų rankų. Teko man 
kalbėtis su keliais tautiečiais, kuriems teko dirbti kitose ke 
pyklose, kur naudojami įvairūs erzacai, o sanitarinių ir higie
nos reikalavimų visai nebojama.

Tad kas nori pirktis gerą duoną, įvairiausių pyragaičių 
ir biskvitų už tikrą kainą — laikytis markės Weston’s.

Stepas Paulauskas.
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WINNIPEG
DAR TRUPUČIU

Kai „Nepr. L-voje*‘ užtikau 
vieną „Ožį”, mėginau jam du 
rti, bet kai iš to atsirado du, 
nutariau liautis, nes gaila ir 
man savų ragų.

Kad nebuvo pagrindo tą 
„Ožį“ vėzdu mušti, arba, kad 
jis, tik pasivadino „Ožys“, tik 
ra tiesa, bet pavalgius šaukšto 
nebėra ko bejieškoti, o be to, 
šiais laikais, tik viena išeitis— 
prisipažinti klydus. Gal supras 
vienas kitas skaitytojas, nes 
„Ožys“ su Indra jau baigia 
prasiversti. Atrodo, kad Bib 
lijos savininkę bene abu pažjs 
ta. Kad Indra pasiskolina Bi 
bliją, tai čia nieko tokio, nes 
Indra kunigu nemėgino būti, 
bepigu p, „Ožiui“ drožti Bib 
liją iš atminties!

P. „Ožys“, nudūmęs ten. . . 
įieško pavardės Indros aukoto 
jų bei dirbusiųjų sąrašuose. Be 
reikalo tie klapatai, kaip ne 
randame „Ožio", taip nerasi 
me ir Indros. Aš jau nejieško 
siu.

Gaila, p. „Ožys“ man pri 
meta, būk aš pasigyręs ir stra 
ipsnio pabaigoje pasakęs: „To 
dėl ir mes gyvenkime ir kur 
kime“. Deja, ten aiškiai maty 
ti, kad tokius gražius žodžius 
pasakė mok. p. Bujokienė, o 
ne Indra. O ji, pilnai turėjo 
teisę tai pasakyti, nes laikraš 
čiuose (sąrašų netikrinau) ma 
čiau, kad p. Bujokai yra daug 
aukavę. Todėl p. „Ožiui" ne 
galėjo „panašiai nuskambėti’’, 
kaip toms muselėms nuo jauč 
io rago: „Ir mes arėme!”

Kad iš vieno „Ožio“ stojosi 
„du Ožiai“, matau, kad ir Ind 
rai reiks liautis badytis, nes 
tie „Ožiai“ Indrai per stiprūs 
ir gali jį suvarytivisai į „Ožio“ 
ragą, todėl Indra, nemokėda

LONDl

KAS „OŽIUI“.
mas iš atminties Biblijos, ir 
baigia, o skolintis nedrįsta,. 
Manau, kad Indrai teks pirkti 
„Ožiui” alaus ir daryti zgadą.

Nebėra ko nusiminti, pava 
saris artėja, atsibudo ir Preri 
jų vištelė iš miego ir pragydo 
lotyniškai. Indra.

AUKOS TAUTOS FONDUI.
Vasario 16 d. minėjimo me 

tu, įvykusio vasario 21d. Tau 
tos Fondui suaukota 87.75. Au' 
kojo: po 5 dol.: V. Januška, 
G. Ziminskas, P. Zablockis, 
V. Tabūnas, V. ir J. Butkevi 
čiai: po 3 dol.: K. Strikaitis; 
po 2 dol.: J. Demereckas, Dr. 
E. Gedgaudas, J. Januška, Dr. 
C. Kurauskas, E. Kalasauskas, 
P. Liaukevičius, P. Matulio 
nis, J. Mikalauskas, A. Radze 
vičius, P. Serapinas, S. Simą 
navičius, J. Vidžiūnas, Dr. J. 
Zulanas; po 1 dol.: A. Balčiu 
nas, kun. J. Bertašius, J. Biliū 
nas, Banikonis, Bukauskas, 
S. Bujokas, V. Daubaras, Dar 
gužienė, Demereckienė, V. 
Dielininkaitis, J. Didžbalis, A. 
Genys, P. Jauniškis, U. Jaunis 
kienė, M. Januška, K. Kalasa 
uskienė, V. Kriščiūnas, A. Ku 
ncaitis, R. Mikalauskas, A. Ma 
ciūnas, J. Malinausčas, J. Nas 
tojus, K. Pranevičius, J. Ra 
čys, V. Rutkauskas, K. Ston 
kus, V. Šerkšnys, A. Tuske 
nis, J. Višniauskas, P. Vaitie 
kūnas; po 50 et. V. Galinaitis, 
J. Kvedaravičienė, J. Mališaus 
kai, K. Karaška, Kazanavičie 
nė.

Aukų sąrašuose neatžymėtų 
1,25 dol. Už įsiskverbusius ne 
tikslumus atsiprašome. Ponui 
V. Januškai, rinkusiam aukas 
ir visiems aukotojams nuošir 
dus ačiū.

Tautos Fondo Įgaliotinis.

Out.

padainavo St. Šimkaus, Ka 
čenausko, Gaubo ir kt. lietuvių 
kompozitorių dainų. Su tikru 
įsijautimu p. Bernotienė pa 
skambino solo Paderewskio 
menuetą. Šeštadieninės lietu 
vių mokyklos mokiniai tiesiog 
pasigėrėtinai padeklamavo gra 
žiu eilėraščių.

Minėjimą tektų laikyti pa 
vykusiu. Gaila tik, kad tautie 
čiai negausiai atsilankė, to^lėl 
nedaug surinkta ir Tautos Fon 
dui aukų.

Rytojaus dieną — vasario 
38 dieną per Londono radiją 
A. Pocius skaitė paskaitą apie 
kenčiančią, bet gyvastingą ir 
kovojančią Lietuvą. L. E-tas. 
<„ -- . .-XXZ~~ XK=XKZ^LJ_X

Laisvoji tribūna.
DĖL VASARIO

MAMERTAS MACHjKAS ? 
c 

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ $ 
SIUVĖJAS. §

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. jj
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. $ 

g 
SKUBUSPATARNAV1MAS. •?

. į
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių. v

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal. 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bouidagos) >5 
Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. y 

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

16-IOS MINĖJIMO. EDMONTON, Alberta

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS.
Londono lietuviai 36-tąsias Gražų įspūdį padarė visiems 

Lietuvos Nepriklausomybės at užprenumeruotos Lietuvių En 
gavimo metines paminėjo va ciklopedijos I tomo įteikimas 
sario 27 dieną Bibliotekos au Londono Miesto Bibliotekos 
ditorijoje. Įdomią paskaitą atstovui p. C. D. Kept. Įteikė 
skaitė A. Petrašiūnas. Augš jas A. Pocius, gražia anglų kai 
tos moralės pagrindais sukur ba, tarp kitko užakcentavo: 
tos šeimos yra tautos stipry „Gal ir po keliolikos metų šion 
bė, taigi ir vienas didžiausių salėn dabar susirinkusių lietu 
tautos gyvastingumo šaltinių vių čia jau nebus, bet mūsų 
— pagrindinė paskaitos min kultūros ir dvasios turtų atspi 
tis. _ ndys — Lietuvių Enciklopedi

Atsilankę pabaltiečių atsto ja čia liks ir liudys apie mus, 
vai perdavė nuoširdžiausius kaip žmones troškusius tik vie 
sveikinimus ir linkėjimus. Bu nintelio dalyko — laisvės", 
vo ir vienas kitas svečias — Meninėje dalyje su dideliu 
mūsų bičiuliai, čia gimę kana pasisekimu Juozas Rimkus, 
diečiai. akomponuojant Bernotienei,

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. j;

Kaip žinoma, šiais metais Garbės Prezidiume, Tai yra 
Montrealyje be K. L. Bendruo apgailėtini reiškiniai. Taip 
menės M. A. Valdybos viešą pat apgailėtina, akd K. L. T. 
Nepriklausomybės paskelbimo susirinkime nutarta pasiųsti 
sukakties minėjimą dar suren rezoliucija Kanados Ministe 
gė K. L. T. Montrealio Sky riui Pirmininkui, kuriam kiek 
rius kartu su Šv. Kazimiero pa anksčiau K. L. Bendruomenės 
rapija. M. A. valdyba jau buvo pasiu

Niekas, be abejo negali pa ntusi rezoliuciją, nurodant, 
neigti teisės atskiroms organi kad ji yra priimta Plateau sa 
zacijoms ruošti įvairius kultu Įėję susirinkusių Montrealio 
rinio bei tautinio pobūdžio pa ir jų apylinkių lietuvių, 
rengimus. Tačiau šia proga Kad ir nevadinant šių bei pa 
būtina padaryti keletą esminių našių vasario 16 minėjimo f ak 
pastabų. tų „skaldymu“, nes, laimei, di

Šiuo metu pagrindinis kiek džioji montrealiečių dalis, kaip 
vieno lietuvio, nežiūrint koki teko iš įvykių ir visuomenės 
ai organizacijai (išskyrus ko reagavimo patirti, turi sveiką 
munistines) jis priklausytų ar nuovoką, visgi negalima nepri 
kokios pasaulėžiūros jis bebū pažinti, kad tuo siekiamam tik 
tų, troškimas ir siekimas — slui gali būti padaryta žymi ža 
Lietuvos iš sovietinės pries la, vietoj pageidaujamų tei 
paudos išlaisvinimas. Šiuo klau giamų vaisių.
simu nėra nuomonių skirtumo. Tačiau minėjimai jau pra 
Minėto tikslo siekiant, visiems ėjo. Kas padaryta — nepakei 
reikėtų dirbti galimai sutarti si. Belieka tiktai iš šių metų 
niau. Ypač tais atveis, kai patirties pasimokinti ir tikėtis, 
įeinama lį sąlytį su įvairių kad ateityje minėtų klaidų bus 
kraštų vyriausybėmis, kito išvengta. Jeigu kuri organiza 
mis tautomis, įstaigomis ar jų cija ras reikalinga surengti sa 
atstovais, turėtų būti rodomas vo vasario 16-sios minėjimą, 
visiškas visų lietuvių vienin tevykdo tai ir tebūnie pagirta 
gumas. Nepriklausomybės pa už šį gražų darbą. Betgi ji 
skelbimo šventė turi būti vi turėtų dalyvauti ir bendrame 
sos, kurioje nors vietoje esan visų Montrealio lietuvių minė 
čios, lietuvių visuomenės vie jime bei suderinti savo veiklą 
ningumo demonstracija. Visi su jo nutarimais.
reiškiniai, veiksmai ar patvar Linkėtina, kad bendrame at 
kymai, prieštaraujantieji šiai einančių metų minėjime, kurį 
aiškiai tiesai, yra nenaudingi, surengs K. L. Bendruomenės 

Visai teisingai pasielgė L. M. A. Valdyba, vieningai da 
K. Bendruomenės M. A. Vai lyvautų visa Montrealio bei jo 
dyba, kviesdama į minėjimą apylinkių lietuvių bendruome 
visus Montrealio ir jo apylin nė, būtent: abi parapijos, se 
kių lietuvius, neskirstant jų nieji ir naujieji ateiviai, anks 
jokiais atžvilgiais, ir į Garbės čiau ar vėliau įsikūrusių lietu 
Prezidiumą — visų lietuviškų viškų organizacijų atstovai, vai 
organizacijų atstovus su vėlia zdžiai tariant — seni ir jauni, 
vomis. Nors didelėje Plateau dideli ir maži. Šios šventės 
salėje susirinko, palyginti, ga metu visų lietuvių pakilūs ja 
na daug mielų tautiečių, dar usmai ir nenumaldomas lais 
daugelis galėjo jon sutilpti, vės tjroškimas turi susilieti į 
Taip pat buvo pasigęsta kai bendrą pasiryžimą ir pasireikš 
kurių organizacijų atstovų ti vieningu lietuvių tautos va

:|: Dr. DORA GORDON

Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

EDMONTON O ir APYLIN 
ŠIŲ TAUTOS FON 

Aukojo po 12 dol.: P. Šiugž 
dinis, J. Barkauskas; po 10 
dol.: A. Kantautas, A. Mažo 
nis, K. Vaitkūnas; po 6 dol.: 
J. Dovydėnas; po 5 dol.: A. 
Bajorinas, P. Gudjurgis, J. 
Gustainis, Juodelis, kn. B. Jur 
kus, J. Kamaitis, N. Kardelis, 
Kynas, J. Kuraitis, J. Karo

lios pasireiškimu.
Vasario 16-ji tesuburia vi 

sus lietuvius į gražiai sugyve 
nančią šeimą jr teprablaivo 
Montrealio padengę, vis dar 
apsiniaukusią nuo neatmena 
mų seimo laikų!

Montrealietis.
NL REDAKCIJA mielai du 

oda šiuo klausimu pasisakyti, 
nes dėl montrealiečio straips 
nyje minimų dalykų visuome 
nėję girdėti nuomonių. Ge 
riau bus, kai bus išsiaiškinta 
ir nebeliks abejojimų.

Geras yra Montrealiečio pa 
geidavimas, kad, be minėjimų, 
kuriuos rengtų atskiros orga 
nizacijos, būtų dar vienas ben 
dras masinis visų lietuvių ir 
jų organizacijų suderintas mi 
nėjimas. Bet reikia, kad būtų 
padarytas šis pageidaujamasis 
suderinimas. Suderinimui rei 
kia sutarimo ir susitarimo, 
kad neįvyktų paralelizmų. To 
dėl visai gera mintis — rasti 
būdų susiderinti ir suderinti 
būtinus vieningumo veiksmus. 
Gaila, kad Montrealietis nepa 
bandė pajieškoti tų suderini 
mo priemonių. Todėl šioje vie 
toje Montrealiečio straipsnis 
palieka esminę spragą. Reikia 
spėti, kad bus ir daugiau šia 
tema nuomonių.

KĖS LIETUVIŲ AUKAVU 
DUI SĄRAŠAS.
sas, K. Lalentas, K. Saulit, Še 
petienė, A. Šepetys, Smitas, 
P. Vareika, P. Vaitkūnas; H. 
Jogaldas; po 4 dol.: Mečys, 
Urbonas; po 3 dol.: Vidugiris, 
Dudaravičius; po 2 dol.: J. Au 
gis, J. Bajoras, J. Bendeko 
wils, P. Janits, B. Kadis, Ma 
likauskas, J. Pašukonis, J. Po 
pikaitis, Rašimas, Leo Silkoks, 
K. Sadauskas, K. Zolpis, Kun 
drotienė; po 1 dol.: P. Augu 
lis, J. Andrulionis, Balsys, M. 
Bachs, Bendoraitis, B. Bendo 
įaitis, St. Baraick, Dovydaitis, 
Druteika, J. Fray, Gedgaudas, 
Gudelevičius, J. Kirdeikis, Kir 
deikis, Kromas, Kuraitienė, 
P. Kuraitis, Kadis, A. Kūliką 
uskas, Kunigiškis, Norvilą, F1 
Murauskas, Pleskus, E. J. Pa 
dneot, Rimkūnas, W. Rudins 
kai, Snips, Seruska, R. Ste 
ward, Sližys, A. U... (neįskai 
tomą), Vektorius, Vincas—, 
V. . . . (neišskaitoma), W. C.., 
B. W..., Zelinkevičius, P. Žale 
ckienė, V. Žukauskas; po 0.75 
c.: Monty; po 0.60 et.: Cher 
ry Ch.; po 50 et.: Amiral, M. 
Klermont, Leop, Misys, Šei 
kus, Semaška, Nežinomas, po 
30 et.: Survilai; po 25 et.: R. 
Bajoras, D. Dimmer, A. Kyn 
as, P. Misip, L. Pilkionis, Sur 
vila, Vengelis, Westyiberg.

Šioje rinkliavoje vasario 20 
dieną surinkta aukų 238,65.

Aukas rinko p. F. Kantautie 
nė ir p. J. Gustaitis, p. V. Kaz 
lauskaitė ir p. J. Pilipavičius.

Visiems aukojusiems ir au 
kų rinkė jamas Apylinkės Vai 
dyba taria nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

Iždininkasa J. Barkauskas.

J. GRAŽYS

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
8^ DYERS Co.

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

HMONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 i

' 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.

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

J.R. RIENDEAU I
KONTRAKTORIUS g

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI gSpecialybė: kanalizacija ir vandentiekis. gMechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

LIŪDESIO VALANDOJ |

H KREIPK1TĖSPAS

i: Laidotuvių Direktorių I
Ic. Halpin Funeral Home Reg’d.l 
| KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 

| PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 $

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

I
 LIETUVIS LAIKRODININKAS T

ŽUKAS ANTANAS |
408—8-th Ave, Ville Lasai! e. Que. TR 4321 X

>> Kreiptis vakarais po 6,30 vai. 5
saesasaaaaaaaaaaaasaaaaaasaaaaaaaaa■ssiaaaaaaa<swaaiasaaas■s asaassaaaaasaaaa saais a asaisaira/aaaaai

IBELLAZZI - LAMY, INC Į
TR 5151 7679 Geor*e St” Ville Lasalle. I

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

XII a a a a a s a s a sas a s ara'aaaitiiiiiiiiiai »<ri a a n a a s a ■ a ana im * a a ■ imiint MMias— a arfy msnirtmi

!i GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS j

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
■ 259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. |
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TILLSONBURG - DELHI, Ont.
ĮSPŪDINGAI PAMINĖT/. VASARIO 1G-TOJ1 

per neilgą nepriklausomo ^y 
venimo laikotarpį. Ragino ne 
pamiršti mūsų užduoties ir 
nuolatos skelbti pasauliui šią 
baisią padarytą ir daromą boi 
ševikų neteisybę. J. M. pači 
tavo kelių Amerikos senatorių 
jautrius pasisakymus del lietu 
vių bylos, o buvę panašių pa 
sisakymų per šimtą. Juos pri 
vertė Lietuvą prsiminti ir pa 
reikšti šiuos reikšmingus žo 
džius ne kas daugiau, kaip tik 
Amerikos lietuviai. Šią kalbą 
St. Augustinavičius jr. suglaus 
tai perskaitė angliškai. Taip 
pat buvo perskaityta abiem 
kalbom J. E. Ministeriui Pir 
mininkui rezoliucija, kuri čia 
paduodama ištisai.

Meninė dalis buvo tokia, ko 
kią vargu ar kas įsivaizdavo. 
St. Gailevičius su choru, pro 
tarpiais, publiką tiek „įelektri 
no“, kad jis turėjo vargo ją 
„atšaldyti“.

Iš visko atrodė, kad šis me 
ninis vienetas nėra mėgėjų, o 
tikrų profesionalų. Pirmiausiai 
užtraukė savo choro vardo dai 
ną „Varpas“, kuri po visų aud 
ringų kalbų buvo tartum ant 
spaudas: — „tas laisvės ųęver 
tas, kas negina jos“. Jautėsi, 
kad publika pagauta iš pirmos 
dainos, ką vertino Londono ir 
Simcoe, Ont. anglų spauda: 
„The Varpas Lithuanian mix 
ed choir of Toronto, of 60 voi

gimnazijos patalpose, 
ūkininkų klubas kartu 
Apylinkės Valdyba su 
Vasario 16-tos minėji

Vasario mėn. 27 d .Tillson 
burgo 
vietos 
L. B. 
ruošė 
mą.

Erdvi gimnazijos salė buvo 
pilna prsirinkusi iš plačių apy 
linkių lietuvių. Taip pat daly 
vavo miesto valdžios pareigu 
nai, bei spaudos koresponden 
tai.

Meninę dalį išpildė Toron 
to mišrus choras „Varpas“ ve 
damas St. Gailevičiaus ir Ha 
miltono tautinių šokių grupė, 
vadovaujama p. V. Panavai 
tės. K. L. B. Krašto Valdybos 
pirmininkas J. Matulionis 
pasakė pritaikinta kalbą. Mi 
nėjimą atidarė St. Gailevičiaus 
choras Kanados Himnu. St. 
Augustinavičius jr. publiką su 
pažindino su esama programa 
ir pakvietė teisininką V. Ignai 
tį kalbėti. V. I. suglaustai, 
bet labai turiningai ir vaizdž 
iai perbėgo nuo 1918 m. iki da 
bar nueitą Lietuvos kelią. Su 
minėjo kraujo aukas, kurias 
sudėjo mūsų broliai laisvę be 
kovodami bei vėliau ją begin 
darni. Žuvusius ir šiandien žūs 
tančius paprašė pagerbti susi 
kaupimo minute. Po to J. Ma 
tulionis pasakė kalbą ir perda 
vė mums K. L. B. geriausius 
linkėjimus. Savo turiningoje 
kalboje prelegentas nušvietė,
kokį lietuvių tauta yra išnešu ces, under the direktion of dr. 
si svetimųjų priespaudos jun Stanley Gailevičius, were ge 
gą, ir kokią pažangą padarė nerous with encores in a prog

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKS Ų — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

LA 7570
WILLIAM BENDENA

REAL ESTATE
1555 Dundas St'. W. (kampas Sheridan) Toronto.

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis
— mielai Jums patarnausimi

KE 1118
J. GREEN

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit *u 
mumis — mielai Jums patarnausimi

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visi; rūšių namų apšildymai anglimi* 
arba alyva. Keičiamo* senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) į sena* krosai*, 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

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

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

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

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetine* ir įvairia* vienkartines šukuosena*, 
dažo ir kerpa plauku*. Kiekvienu metu (išskyrų* sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

BB3ESSE»9BEaBHEK

« Dr. A.Pacevicius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.

g Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai. 
v ir 7—9 vai., šeštadieniai* nuo 11—3 vai.

įam of humorous nature and 
clasical numbers.
Bells of Frccdcrr ‘

with „The 
as their ou 

Trendin'* presentation". Po 
„Varpo" užgriauna mažai kam 
girdėta daina, „Laisvė" (tei 
singiau pasakius, tai laisvės 
šauksmas). Su šia daina mūsų 
meisteris tarėjo publiką jau 
ant „menčių". Manau, ir la 
bjausiai atbukusi širdis negalė 
jo nesudrebėn išgirdus šį liki 
minės valios šauksmą.

Kad nebūtų monotoniška — 
sumirga V. Panavaitės tauti 
niai šokiai. Ši meninė dalis bu 
vo irgi atkreipusi svetimtaučių 
dėmesį. „The Lithuanian Dan 
cers‘ group, of Hamilton un 
der tre direction of Wanda Pa 
navas, presented modern and 
folk dances and were 
pular with tre large 
ce“.

Perstatymai labai trumpi, 
programa gyva. Vėl išeina Gai 
levičius, vėl publika šėlsta. Pir 
mučiausia duoda St. Gailevi 
čiaus „Naują Dainą” jam pa 
čiam akompanuojant, paskui 
„Dunda Blykčioja Griausti 
niai“ (griausmingi plojimai ir 
reikalavimai kartoti) ir kele 
tas klasikinių dalykų, kaip Ri

very po 
audien

goletto-Verdi, Maršas iš Fans ir jos teritorijos 
to ir kt.

Minėjimas ulba gtas Tautos 
Himnu. Koresp.
KANADOS VYRIAUSYBĖS 
J. E. MINISTRUI PIRMI

NINKUI REZOLIUCIJA
Mes Delhi, Simcoe, Tillson 

burg ir gretimų vietovių lie 
tuviai, 1954 m Vasario mėn 
27 d. Tillsonburgo miesto gini 
nazijos salėje gausiai susirin 
kę paminėti 36-tąsias metines 
sukaktuves nuo Lietuvos Res 
publikos Nepriklausomybės 
paskelbimo dienos, priėmėme 
sekančio turinio rezoliuciją: 
Mes deklaruojame visam lais 
vam pasauliui, kad lietuvių ta 
uta 1918 metais Vasario mėn. 
16 d. paskelbusi Nepriklauso 
mą Valstybę 
apgynusi, per 
mo gyvenimo 
žengė pirmyn 
nio, socialinio 
gyvenimo srityse, 1940 m. bir 
želio mėn. 15 d. Sovietų Sąjun 
ga, sulaužydama visus savo 
viešus pareiškimus ir pasiraš 
ytas sutartis, kuriomis ji buvo 
pasižadėjusi gerbti Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybę

ir garbingai ją 
22 nepriklauso 
metus sparčiai 
visose kultūri 
ir ekonomonio

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

Štai lik keletas pavyzdžių:
$3.500 įmokėti, Bloor—Mar 

guaretta, mūr., 7 kmb. per 
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 1250 N. telef. LL 8310 Namų tel. RO 3345

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

(
g LO 2710 S
I MICHAEL KOPRIVICA

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

pirkdami ar parduodami namu* pasitarkit su mumis, «
S mielai jums patarnausimi Į

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

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

ED. KONDRATAS. J (
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 11 

Tel. LL 9626.

tovus Hamiltone

neliečiamu 
mą, įvedė į Lietuvą raudonąją 
armiją ir, pasiremdama jėga, 
primetė lietuvių tautai sveti 
mą komunistinį režimą. Sovie 
tų Sąjungos oficialus skelbi 
mas pasauliui, kad trys Pabal 
tijo valstybės prie jos prisijun 
gę savo noru, yra įžūlūs isto 
rinių faktų klastojimas ir me 
las.

Nuo antrojo pasaulinio karo 
pabaigos iki dabar, Lietuvos 
valstybė ir jos neginčijama tei 
sė į nepriklausomybę žiauraus 
okupanto vis dar nežmoniškai 
midžiojama, gi pati lietuvių 
tauta sistematingai teroro prie 
monėmis naikinima. Jai atim 
tos asmeniškos, politinės ir re 
liginės laisvės. Jos gyvento 
jai visokiais būdais persekio 
jami ir masiškai deportuojami 
i neapgyventas Sovietų Sąjun 
gos sritis ir priverčiamojo dar 
bo stovyklas vergų, kurių lau 
kią nepekeliamos moralinės 
bei barbariškos fizinės kančios 
ir mirtis. Išvežtųjų nuosavy 
bės atiduodamos iš Sov. Sąjun 
gos gilumos atvežamiems kolo 
nistams. Mes žinome ir skel 
biame visam laisvam demokra 
tiniam pasauliui, kad toks pat 
likimas gresia iš sovietinių im 
perialistų ir likusiam pašau 
liui, jei laiku ir atitinkama jė 
ga nebus pasipriešinta rusiš 
kąjam imperialistiniam bolše 
vizmui. Pasauly nebus taikos 
ir ramybės, nebeus išspręstas 
nei tautų sugyvenimo, neie ūki 
nės nei socialinės problmos, 
kol dešimtimis tautų ir valsty 
bių su daugeliu milionų gyven 
tojų ,jų 
bė, bus 
mos.

Visa 
ir pasaulinės demokratines tei 
sės vardu, mes prašome Kana 

imntu:nmmn::nt::x«n:nnuum::n

dos vyriausybę stiprinti savo 
krašto pajėgumą ir užsienio po 
litiką pagrįsti tiesiu ir atviru 
siekimu atstatyti Sovietų Rusi 
jos pavergtame pasaulyje lais 
vės, demokratijos ir žmonišku 
mo padėtį.

Mes prašome, kad Kanados 
Vyriausybė pareikalautų per 
UN’o pasmerkti buvusių lais 
vų tautų pavergimą ir visomis 
galimomis priemonėmis parem 
ti Lietuvos iš Sovietų Rusijos 
okupacijos išlaisvinimo reika 
lą.

Mes dėkojame Kanados Vy 
riausybei už rėmimą mūsų mo 
ralinių pastangų savo krašto 
nepriklausomybės atstatymo 
kovoje. Mes pasižadame viso 
mis_mums galimomis priemo 
nėmis dirbti ir remti Vyriau 
sybės pastangas krašto ekono 
mikoje, bei vidaus ir užsienio 
politikoje.
K. L. B. Delhi Apylinkė* Vai 

dyba ir Tillsonburgo L. 0.
Klubas.

PADĖKA.
L. B. Krašto Valdybos

Pirmininkui J. Matulioniui, 
Toronto „Varpo“ chorui ir Ha 
miltono Tautinių Šokių Gru
pei.

Mes džiaugiamės, kad nepri 
klausomybės ir patriotiškumo 
ryšys tarp mūsų yra galingas. 
Mes negyvename koncentruo 
tai, kaip didelių miestų koloni 
jos, todėl mums tuo labjau rei 
kalingas patriotinio židinio ku 
rstymas. Jūs sugaišdami nuo 
savo tiesioginio darbo ar poil 
šio aukavotės atnešdami mums 
pasiilgusios tėvynės šilimos, 
už ką mes tariame lietuvišką 
širdingą ačiū.
K. L. B. Delhi Apylinkė* Vai 

dyba ir Tillsonburgo L. 0.
Klubas.

K.

tarpe ir mūsų valsty 
pavergtos ir naikina

tai imdami pagrindu

W. A. L E N C K 1,

TEISININKAS

Advokatą* — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Ictefona* EM. 6-4182 

Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. Weit

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefoną* MI 2003
Priėmimo vai. nuo 9 v. iki
5 vv. ir pagal susitarimą.

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINASII!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą:

Spalvų, dažymui, didžiausia* pasirinikma*.

561—567 KEELE Str. 
viena* bloką* į pietų* 
nuo St. Clair 
TORONTO, Ont.

Biuro telef. 
JU 4773 

Namų CE 1-3444

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

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

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

DIDŽIA USIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMŪSŲ EKSPERTAIS.
MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.•UUUUM* 

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

J- Valevičius ir A. Pranckevicius Visookeriopas informacijas suteiks bei 
patars namų problemose nemokamai. Skambnikite ar užeikite į įstaigą 913 MAIN ST. E. HAMILTON—TEL. 9-4121

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH
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HAMILTON
NAUJO1I B-NĖS VALDYBA

savo pirmame posėdyje pasi 
skirstė pareigomis: pirm. K. 
Baronas, vicep. VI. Antanai 
tis, sekret. St. Dalius, iždin. 
A. Mingėla, parengimų vado 
vas B. Grinius, švietimo ir kul 
tūros J. Ambraziejienė ir na 
rys VI. Panavas. Naujos b-nės 
valdybos būstinės adresas 
yra: 131 Kengsington Avė. 
N., telef. LT 5-0979.

Visais parengimų reikalais 
kreiptis į B. Grinių 117 East 
bourne Av., telef. LI 4-4956.

Padaryti ir 1954 m. darbo 
metmenys. Pažymėti tenka: 
balandžio 3 d. Mažosios Lie 
tuvos Dienos surengimas, da 
lyvaujant E. Simonaičiui, na 
rio mokesčio rinkliavos prave 
dimas nuo balandžio 15 d. iki 
gegužės 15 d., 6-ių metų Ha 
miltono B-nės sukakties minė 
jimas gegužės mėn. 22—23 
d. d. Tam tikslui, jau gauta 
yra gražiausia Hamiltono salė 
Royal Connaught Hotel Nor
mandie Room (šeštadienio po 
būviui) ir Crystal Ball Room 
— sekmadienio iškilmingam 
minėjimui su koncertine dali 
mi. Meninės programos išpil 
dymui, nutarta pakviesti ope 
ros solistus — P. Stošką ir 
Brazį

Tom dienom, reik tikėtis, 
kad į Hamiltoną suplauks 
daug apylinkės lietuvių, kada 
ngi pirmadienis yra Victoria 
Day — laisvas nuo darbo. 
HAMILTONO TAUTINIAI

ŠOKIAI.
pasirodys per Toronto televizi 
jos stotį. Laikas ir data bus 
pranešta sekančiame Nr.

LIETUVIŲ NAMŲ 
reikalas bus sprendžiamas vi 
suotiniame Hamiltono lietuvių 
susirinkime kovo 28 d.

Po jo B-nės valdyba numa 
to rodyti filmus, kurių vienas 
bus iš Pirmosios Lietuvių Die 
nos Kanadoje, įvykusios per 
nai metais rugsėjo mėn. 5—6 
d. d.

ŠJ ŠEŠTADIENI
KL B-nės Hamiltono ap. vai 
dyba šaukia visų oragnizacijų 
(arba jų atstovų) pirmininkų 
posėdį. Jis įvyks parapijos sa 
Įėję 19 vai. Visų organizacijų 
atstovų dalyvavimas yra būti 
nas.

PADIDĖJO LIETUVIŲ 
verslininkų šeima Hamiltone. 
Vasario mėn. pabaigoje atida 
rytas B. Rauckienės - Dragų 
nevičiūtės moterų grožio salio 
nas „Concession Beauty sa 
lon“ — 409 Concession St. 
(ant kalno prieš AP krautu 
vę).

Salionas įrengtas moderniš 

A J. Norkeliūnas
PER SAVO AGENTŪRĄ

i MONTREAL ENTERPRISES Reg’d į
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ ' 

| NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- 
| GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- 
| RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA

VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

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

kai. Sėkmės naujai lietuviš 
kai įmonei Hamiltone)

DAR VIENAS 
HAMILTON1ETIS

išvyksta šį sekmadienį į JAV 
apsigyventi pas tėvus ir žmo 
nos tėvus, buv. HLSK „Ko 
vas“ krepšininkas ir pirminin 
kas Č. Mickūnas beveik po 4 
metų laukimo. Sėkmės nauja 
me krašte!

GAVĖNIOS METU
Hamiltono lietuvių parapijos 
bažnyčioje kiekvieną sekma 
dienį 6 vai. v. bus graudūs 
verksmai, o penktadieniais 7 
vai. bus apvaikščiojami kry 
žiaus keliai — stacijos.

NUO SEKMADIENIO
Hamiltone veikia nauji telefo 
no numeriai. Anksčiau pakako 
sukti tik skaičius, dabar įves 
tos yra jau ir raidės: Liberty 
ir JAckson. Taip pat yra tie 
siogis susisiekimas (be užmies 
tinės prašymo) su Burlington, 
Nelson, Stoney Creek ir t. t.

Visi apylinkės lietuviai, sk 
ambindami iš Toronto, Lando 
no, Windsoro ir t. t., prašomi 
pirmiausia atsiklausti centri 
nės naujų Nr. Nr., kadangi 
pav. numeriai buvę su pradi 
ne skaitline „3“ yra pakeisti 
į „9“ ir t. t. Kbr.

HAMILTONIEČIAI!
Mažosios L. B. Dr-jos Ha 

miltono Skyrius turės savo me 
tinį pasitarimą š. m. kovo mėn. 
14 d. po bažnyčia mažoje salė 
je 6 vai. vakare. Bus renkama 
valdyba ir revizijos komisija 
ir apsvarstyti Dr. Vydūno me 
tinių minėjimas ir p. Erd. Si 
monaičio atvykimas Kanadon. 
Jis Hamiltone bus balandžio 3 
d. su paskaita ir jo pagerbi 
mas, dalyvaujant visoms orga 
nizacijoms, bus tą dieną.

A. A. Dr. V. VYDŪNO 
PAMINĖJIMAS

įvyks kovo 21d. Hamiltono ba 
žnytinėje salėje. Smulkmenos 
bus praneštos vėliau. Visos or
ganizacijos tą dieną yra malu 
niai prašomos paskirti Vydū 
nui ir jo atminčiai. Susilaiky 
kite nuo kitų parengimų.
MLBD Hamiltono Skyr. V-ba. 
TAUTOS FONDO ATSTO 
VYBĖS KANADOJE HAMI 
LTONO SK. PAJAMŲ —IŠ

LAIDŲ APYSKAITA 
UŽ 1953 METUS.

Pajamos:
$$ 

Saldo 1953 m. I. 1 d. 720.88
I. Aukos.

1. Gauta už Liet. Pasus, kvit. 
ženklus ir pagal kvitus:

$$
a) vasario 9 d................... 7.50

b) vasario 22 d................... 46.75
c) balandžio 1 3d.............27.00
d) balandžio 30 d...............5.00
e) gegužės 1 d....................19.00
f) spalių m. vajaus. ..837.15
2. Iš Bendr. V-bos Nepr.

Šventės min. aukos 120.00
3. Kl. Prielgausko 40%

nuo nario mokesčio per 
Bendr. V-bą ............... 2.40

4. Bendr. V-bos iš Liet.
Dienos pelno.............. 49.40

Viso aukų. .. 1114.20
H. Parengimų pelnas:

$$
I. Žiemos balius I. 17. 378.23
2. Kaukių baliaus 11.14.630.25
3. Koncerto V. 18. . . 210.54
4. Gegužinės VII. 18. 355.50
5. Gegužinės VII. 15. 130.14
6. Litera, vakaro X.10 21.88
7. Balius XI. 21........... 405.50
Viso iš parengimų . . .2132.04 
III. Įvairios:

$$
1. Rastas Rev. kom-jos

perteklius III. 9.... 0.09
2. Kone. reklamosV.9. 92.50
3. % už I ir II pusm. 4.80

Viso įvairių . . 97.39
Iš viso pajamų 1953. 3343.63 

Balansas. . .4046.51 
Išlaidos:

I. Pasiųsta Centrui:
1. 1953. III. 4.................1000.00
2. Persiuntė BV III.6 120.00
3. 1953. VIII. 1........... 51.00
4. 1953. XII. 14...........  1254.63

Iš viso Centrui.. . 2425.63
II. Turto įsigijimui:

1. Rašomoji mašinėlė 
lietuvišku raidynu . 95.00

2. Knyga „Pasaulio Lųe
tuvių žinynas“ .... 5.00

3. Kartotekos knyga . 7.00
Viso... 107.00

III. Šalpai:
1. Dovana ŠF loterijai. 5.00
2. Š. Fdui VII.6.............. 12.05
5. Š.F-dui VIII.23. . . . 136.40
4. Š. F-dui XII.14. pra

šant perduoti Orvydų 
šeimai...............................100.00

Viso šalpai . . . 262.45

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemounte:

2- jų šeimų po 5 kamb. Nau 
jas, cantr. šildymas. Gara 
žas. Kaina 16.000. Įmokėti 
6.000. Be garažo įmokėti 
5.000.
3- jų šeimų. 2 butai po 3 km. 
ir 1 butas 5 kmt> 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. La 
bai gerame stovy. Kaina 11. 
000. Įmokėti 3.500.

Verdune:
Allard. 2-jų šeimų po 5 ka 
mbarius, pusiau pristatytas
NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE IŠTAIGĄ.
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.

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

UMCt

Kostiumas, 
Suknelė a 
Skrybėlė

Paimame iš namų ir prista- • 
tome į namus visame Mont < 
realyje ir priemiesčiuose. ‘ 
Darbą atliekame sąžiningai, j 

_ NE. 5-0303 \

IV. Savo kolonijai:
1. Dovana gausios šeimos

motinai V. 3................ 14.27
2. šeštad. mok. paremti 23.00
3. B.Vbai antikom, dem

onstracijos išld. VII.6 40.00
4. B.Vbai VII. 31.............. 20.00
5. Chorui „Rūta“ .... 23.00
6. Šeštad. mok. XII.28. 30.00

Viso . . . 154.27
V. Įvairios:

1. Composers and Authors
Assi. už 2 leidimus. . 24.00

2. Reklamai .................100.76
3. Išėjusiems iš v-bos

dovanų pirkimui. . . . 16.84
4. Gegužinės VI. 28

nuostolio ..................135.95
5. Raštinės, pašto ir susi 

siekimo išlaidos ... 53.67
Viso išlaidu 1953 m.. .3280.57 
Saldo 54. I. 1................ 783.94
Balansas ...................... 4064.51

Pastaba: Centrui persiųsta 
72,5% visų pajamų, turto įsi 
gijimui 3,2%, šalpai 7,8%, sa 
vo kolonijos reikalams 4,6%. 
Nuostoliams padengti 4% ir 
įvairioms kitoms 6%. 1,9% pa 
likta skyriaus kasoje.
Skyriaus ved. St. Bakšys. 
Iždininkas V. Urbaitis.
ro"iHroTrodro7roTnnr3“5"3Tr
SUKILIMAS VORKUTOJE.

Atkelta iš trečio puslapio, 
vo gana lengvos, bet vergų va 
Istybei ir tas atrodė didžiau 
šia „kramola“. Jie pareikalavo 
paleisti visus vergus laisvėn, 
bet paleistieji sutinka pasilikti 
ir dirbti savo vietose penke 
rius metus, kaip laisvi darbi 
ninkai.

1953 m. liepos 20 d. atsisa 
kė dirbti 7000 vergų pirmojo 
je anglių šachtoje, o liepos 23 
d. jau 25 šachtos stovėjo dy 
kos. Liepos 25 d. visos 25 
šachtos nedirbo. 250.000 ver 
gų, tai yra lygi pusė visų Vor 
kutos „gyventojų“ įsijungė į 
streiką.

Toks spontaniškas streikas

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 

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

GERA PROGA TABAKO ŪKIUI JSIGYTI.
Du prityrę tabako ūkininkai parduoda pusę ūkio. Vie
nas pirkęs antrą ūkį parduoda pusę už 3.000 ir palieka 
vienam tvarkyti. Antras nevedęs — nori pusininko su 
šeima arba nevedusio tik 2.700 dol. įmokėti, skubiai ra 
šykit dėl pilnesnės informacijos.

CARLES POCIUS REAL ESTATE.
Tillsonburg, Ont. Tel. 8297.

Sault Ste Marie, Onl.
VASARIO 16 D. PAMINĖJIMAS.

Sault Ste Marie apylinkės 
komitetas Vasario 16 dieną pr 
avedė per vietos radiofoną ra 
dijo pusvalandį, kuris pasise 
kė neblogai. P. A. Bajoras gra 
žiai nušvietė praeites laikusir 
priminė žiaurius Rusijos oku 
pacijos laikus, paminėdamas 
birželio 15 d. ir padarytas nau 
jas kapines, kaip Sibiro, taip 
Praveniškes, Rainių miškelį ir 
kt. Paminėjo ir vokiečių oku 
paciją. Po to sekė lietuviška 
muzika ir Lietuvos Himnas.

S. S. Marie kapelionas kun. 
L. Kemėšis atlaikė mišias, o su 
rinktus pinigus laike mišių, pa 
aukojo Tautos Fondui.

Vasario 20 d. buvo tęsiamas 
minėjimas. Pirmininkas A. Ba 
joras atidarė minėjimą. Paskai 
tė paskaitą A. Motiejūnas. Es 
tų atstovas min. Arno Ambel 
kalbėjo anglų kalba ir primi 
nė visų trijų Pabaltijo valsty 
bių tragišką likimą ragino ne 
siskaldyti, vieni kitiems pade 
ti, nes tos mažos valstybės pa 
vieniui negalinčios kovoti pri 
eš šimtą kartų stipresnį priešą.

Po paskaitų mūsų jaunimo 
buvo trumpa programa: gra 
žiai padeklamuota keletas ei 
lėraščių ir pašoktas buvo bale 
tas.

Į vasario 16 minėjimą buvo 
kviestas iš Hawk Jancton esan 
tis senas emigrantas Jonas 
Paliulis, turintis gražų hotelį. 
Jis į minėjimą atvyko ir mūsų 
koloniją parėmė aukom ir pasi 
žadėjo palaikyti su mūsų kolo 
nija glaudesnius santykius, už 
ką apylinkės komitetas reiškia

as tiek išgąsdino Kremlių, kad 
beregint visa eskadrilė trans 
portinių blizgančių lėktuvų at 
gabenti iš ]Maskvos .augštus 
NKVD pareigūnus derėtis su 
streikuotojais. Vartodami sal 
džius žodžius enkavedistų bo 
sai stengėsi vergus „atversti 
į protą“, prižadėdami pagerin 
ti jų sąlygas, leisti jiems rašy 
ti laiškus šeimoms dukart per 
mėnesį, vietoje iki šiol leidžia 
mų dusyk per metus ir leisti 
sykį metuose kam nors iš gi 
minių juos aplankyti. Žinoma, 
paleisti iš vergijos ir padaryti 
laisvais darbininkais enkaved 
istų bosai nesutiko. Derybos 
baigėsi be pasisekimo. Tuom 
et svečiai iš Maskvos ėmėsi 
grąsinimų, bet ir tiems negelbs 
tint, automatiški šautuvai bu 
vo paleisti į darbą. Rugpjūčio 
1 d. buvo sušaudyti 120 strei 
ko vadų, bet streikas vis dar 
tęsėsi. Brigita Garland aplei 
do vergų stovyklą .1953 m. ru 
gpjūčio 4 d. streikui vis dar te 
besitęsiant, ir ji nebežino, kuo 
jis baigėsi.

p. J. Paliuliui lietuvišką ačiū. 
DARBO REIKALAI.

Mūsų apylinkėj darbo reika 
lai nepagerėjo, nes darbo įstai 
goję yra užsiregistravę 4.000 
bedarbių gauti pašalpas. 350 
bedarbių pašalpa pasibaigė ir 
bus priversti eiti Relief išlai 
ky.ti.

Vietinis plieno fabrikas „Al 
goma Steel“ nepradeda didės 
nio masto plieno gamybos. 
Kalbama, kad dar žada iš dar 
bo paleisti apie 1.500 darbinin 
kų, bet ši žinia nepatikrinta. 
Keletas skyrių uždaryti, ir šią 
savaitę uždarysią dar vieną 
„Blastformnice“ ir naują milą, 
vadinamą „Bar-Strip“.

Vietoje esantis mažas chro 
nąo fabrikas pradėjo darbą nuo 
vasario 15 d. ir pašaukė pusę 
ten dirbusių darbininkų.

— Vasario 27 d. S. S. Ma 
rie gyv. R. Galinis ir H. Mati 
iošaitis gavo Kanados piliety 
bės dokumentus. Paliepiskis.

PADĖKOS
Norime viešai pareikšti mu 

sų gilią ir nuoširdžią padėką 
visiems mūsų mieliems drau 
gams ir giminėms, kurie tokiu 
dideliu skaičių atvyko paminė 
ti mūsų vedybų 40 metų sukak 
tį. Esame ypač dėkingi malo 
niems rengėjams, kurie tiek 
daug darbo įdėjo, būtent, kle 
bonui kun. Jonui Bobinui ir 
jo mieloms sesutėms, Onai ir 
Julei, A. Girdauskui ir žmonai, 
V. MitchelViui ir žmonai, Fr. 
Vilimui, J. Savickui ir žmonai, 
J. Džiaugiui ir žmonai, A. Grei 
bui ir žmonai. Tariam širdin 
gą ačiū p. Juškienei, kuri taip 
skoningai parėdė stalą, ir vi 
somš, kurios vikriai stalus ap 
tarnavo sumanių šeimininkių 
parūpintais valgiais: Onai Bo 
binaitei, Julei Bobinaitei, Julei 
Bashaw, Aedai Mazzaitei, M. 
Gričkūnienei, p-lei Mičiulytei, 
A. Nomeikienei ir Elenai Ju 
zenko. Širdingas ačiū pp. Bar 
čiauskui ir Nomeikai, kurie pa 
dėjo prie gėrimų ir p. Kalinau 
skienei ir p. Pečaitienei, ku 
rios talkininkavo virtuvėje.

Vienu žodžiu — visiems, vi 
siems tariame mūsų gilią šir 
dies padėką už mums netikė 
tai suruoštą taip didelio malo 
namo valandėlę, kurios neuž 
miršime niekados, kaip ir visų 
jūsų mielųjų draugų. Ačiū mū 
sų mielai sesutei Marcelei Bur 
bienei už puikias gėles ir šei 
mininkėms, kurios parūpino 
tiek skanių tortų. Ačiū Vyt. 
Sirvydui už vakaro vedimą ir 
visiems kalbėtojams, pareišku 
siems mums tiek daug mielų ir 
malonių linkėjimų. Mūsų pade 
ka bus su jumis visados!

Juozas ir Jieva P az nok ai.

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- & 
imai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, \ 

teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai \

Jonas Zmuidzinas |
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

' > 3420 Drummond, Montreal,?.Q.,Canada. Tel.: PL 6580 £

ILiettiviška moterų kirpykla į
I : DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 
i ! LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
] ; Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
! ! 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. įį

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC |
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.

wwmtuwn»:»n»iii»:t»nn:»»m» tmuuumjnntmnu

Siuvėjas
Į P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
H Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022 g
B 1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bieury ir Dorchester) g 
| MONTREAL g
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PERSITVARKĖ KLCT PREZIDIUMAS

Kovo 5 d. „NL“ red. patai 
pose įvyko Kanados Lietuviu 
Centro Tarybos posėdis, daly 
vaujant ir Revizijos komisijos 
nariams. Dienotvarkėje buvo 
apsvarstyta: a) KLCT apys 
kaita, b) pareigūnų praneši 
mai, c) revizijos klausimas, d) 
ateities darbų planai ir e) pre 
zidiumo perrinkimai.

Klausymų svarstyme akty 
viai dalyvavo visi susirinkusio 
ji. Kiek ilgiau apsistota prie 
przidiumo perrinkimo klausi 
mo ir ateities uždavinių.

Klausimą išdiskutavus, bu 
vo prieita prie nutarimo, kad 
prezidiumas sudarytinas iš 5 
narių, kas ir buvo padaryta. 
Pagal balsų daugumą išrinkti: 
L. Girinis, J. Leknickas, teisi 
ninkas B. Katilius, J. Trumpa, 
L. Gudas ir H. Adamonis. Pre 
zidiume pasiskirstant pareigo 
mis, paaiškėjo, kad J. Trumpa 
dėl sveikatos negali eiti parei 
gų, todėl į prezidiumą įėjo pir 
masis kandidatas Henrikas Ad 
amonis.

Prezidiumas pareigomis pa 
siskirstė sekančiai: Jonas Lėk 
niekas KLCT ir prezidiumo 
pirmininkas, teisininkas Bro 
nius Katilius pirmasis vicepir 
mininkas, Henrikas Adamonis, 
antrasis vicepirmininkas, Leo 
nas Gudas kasininkas ir Leo 
nas Girinis sekretorius.

Prezidiumas nusistatė tuo 
jau užmegzti gyvus ryšius su 
skyriais ir ruoštis skyrių atsto 
vų suvažiavimui.

KLCT Prezidiumas.
BUS DIDELIS VARGONŲ 

KONCERTAS.
Kovo 21 dieną Plateau salė 

je bus didelis vokalinis - instr 
umentalinis koncertas, o ba 
landžio 11 dieną Montrealio 
katedroje — vargonų koncer 
tas. Apie šiuos koncertus bus 
parašyta plačiau, bet šiuo tau 
tiečiai prašomi tas dienas re 
zervuoti šiems koncertams.

MOTINOS DIENA.
Š. m. motinos pagerbimo 

šventę rengia K. L. Bendruo 
menės M. A. Valdyba gegu 
žės mėn. 9 dieną. Numatoma 
įdomi programa, kuri bus pa 
skelbta vėliau. Už įėjimą bus

JIEŠKOMAS PUSININKAS.
Jonas Budėnas, gyvenąs 

169—3 Ave, Ville Lasalle 
(telef. TR 9157) jieško pusi 
ninko baldų gamybos ir me 
džio apdirbimo bizniui. Pagei 
daujama, kad būtų specialis 
tas ir mokėtų anglų kalbą. J. 
Budėnas turi visas medžio ap 
dirbimui reikalingas mašinas 
ir pats yra šios rūšies specialis 
tas.

KJ’ XX  XX XX- ~X

$ V. J. š E G A MOG AS ; ;

HIRURGINĖ ir BEND- i 
ROJI PRAKTIKA

f f i c e 4906 Wellington ‘ 
| ERDUN. Tel. YO 3611. ; Į 
J vai.: 11—12, 2—4, 6—9, J [ 
S šeštadieniais 11—1
X arba pagal susitarimą. < > 
> > a m ų 1038 Osborne Av. 'p 
jį VERDUN. Tel.PO 6-9964 | 
»'.........vrx .......■■■W H

imamas nedidelis mokestis jau 
nuomenės švietimui paremti. 
Atstovas Švietimo Reikalams. 
MONTREALIO LIETUVIS

KŲ ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI.

Kanados Lietuvių Tautinės 
S-gos Montrealio Skyriaus V- 
ba nuoširdžiai kviečia visas 
Montrealyje veikiančias lietu 
viškas organizacijas, kurios pr 
įtaria minčiai suruošti Montre 
alyje Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos 
10-ties metų mirties sukaktu 
vių minėjimą - akademiją, at 
siųsti savo atstovus į tuo rei 
kalu įvykstantį pasitarimą, ko 
vo 14 d. tuoj po pamaldų 
(apie 12 vai.) Aušros Vartų 
parapijos salėje, Verdune.

SPAUDOS BALIAUS 
UŽBAIGTUVĖS.

Tenka suminėti dar kaiku 
rias detales. Poniai Liudai Sta 
nevičiūtei-Jurgujtienei priklau 
so nuoširdi padėka už vertin 
gą Spaudaus baliaus loterijai 
fantą — gerą suknelei medžią 
gą, kuri dar nebuvo suminėta.

Turime paaiškinti dėl loteri 
jos. Atsitiko taip, kad per ne 
susipratimą buvo įrašyti p. 
Mačiuko du kostiumai. Vie 
ną jų išlošė p. Nora Gudienė, 
o kitą p. Jonas Šulmistras. Sp 
audos baliaus rengėjai, KLCT 
ir NL, vertindami tautiečių 
nuoširdžią paramą baliui ir sau 
godami loterijos rimtį, nesusi 
pratimą išlygina patys ir ant 
rą kostiumą aukoja išlošusie 
ms. Tokiu būdu, Spaudos ba 
huje buvo paleisti į loteriją ne 
vienas, bet du kostiumai, kiek 
vienas po 80 dolerių vertės.

Taip pat mums yra malonu 
padėkoti dail. A. Tamošaitie 
nei, kuri vykdo tradiciją ir kie 
kvienam spaudos baliui suku 
ria gražų ir vertingą tautinį 
drabužį. Tai jos auka lietuviš 
kai spaudai. Kad tautiečiai ne 
abejotų, šį kartą pabrėžiame, 
kad didžioji mūsų tautinių au 
dinių specialistė, kokia yra dai 
lininkė Anastazija Tamošaitie 
nė, tikrai nuoširdžiai daro lie 
tuviškai spaudai auką, už ką 
jai didelis ačiū. Šių metų balių 
je jos sukurtą tautinį drabužį 
laimėjo p. Pluščiauskas. Kas 
būtų interesuotas bet kokiais 
tautiniais audiniais — drabu 
žiais, kaklaryšiais, takeliais, 
juostomis, pirštinėmis ir kas 
norėtų išmokti šių darbų, pra 
šomi kreiptis šiuo adresu: 
Mrs. A. Tamošaitienė, 85, R. 
R. 1, Kingston, Ont., Canada. 
Dail. pp. Tamošaičiai tam tiks 
lui yra įsteigę studiją.

P. Rupšienė, gyvenanti 1001 
Argyle, Verdun, tel. TR 9768, 
spaudos baliui paskolino, su 
laužiusiai kulnį moteriai, ba 
telius, bet nežino jos adreso. 
Ponia, pasiskolinusi iš p. Rup 
šienės batelius, maloniai prašo 
ma atsiliepti.

Dar kartą visiems tautiečia 
ms, gyvai atsiliepusiems, daly 
vavusiems, parėmusiems balia 
us loteriją fantais, talkinusie 
ms darbu mašinomis (K. Lu 
kas, H. Adamonis) didelis ir 
nuoširdus ačiū! KLCT ir NL

NAUJAS TELEFONAS!
Prašau pasižymėti mano na 

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

A. Norkeliūnas.

Š. M. KOVO mėn. 14 d. 3.30 vai. p. p.
D'ARCY McGEE SALĖJE 220 Pine Avė, W.

LIETUVIŲ A K A D E M i N I S SAMBŪRIS 
rengia

DAINOS, MUZIKOS, LITERATŪROS IR 
MODERNAUS ŠOKIO VAKARĄ.

Programoje dalyvauja:
Zigmo Lapino vad. VYRŲ KVARTETAS (B. Jaugė 
lis, V. Murauskas, L. Barauskas, V. Vaišvila);
Rašytojai: M. AUKŠTAITĖ, J. ŽMUIDZINAS, K.

VESELKA ir H. NAGYS;
Šokėja B. VAITKŪNAITĖ;
Aktoriai: E. GA1LEVIČIŪTĖ, J. AKSTINAS.
Savo kūrinių paskambins ir šokiams akomponuos 

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

Įėjimas — laisva auka.

LIUTERIONIŲ VAKARI 
NĖS GAVĖNIOS 

PAMALDOS
International YMCA patalpo 
se, 5550 Park Ave, įvyks šeš 
tadienį, kovo 13 d. 7 vai. vak.

Šv. Jono liuterionių bažny 
čioj Jeanne Mance ir Prince 
Arthur gt. kampe, sekmadienį 
kovo 14 d. 12 vai. pagrindinės 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
LIGOS IR NELAIMĖS.
Praėjusi savaitė lietuviams 

nebuvo laiminga. P. Petraskc 
vičius sulaužė koją. Ligos stip 
riai pakankintas Augštesniųjų 
Lituanistikos kursų direkto 
rius p. Ališauskas. Qeen Eliza 
beth ligoninėje operuotas mū 
sų sporto vadovas Jonas Nar 
butas, kuriam padaryta jau 
prakiurusio apendixo operaci 
ja. Ilgesnį laiką sirgo Rose 
mounte p. Vanagienė. Dabar į 
Verduno ligoninę tirti pagul 
dytas vilasalietis p. Valentas. 
Serga P. Armonaitis ir A. Ta 
mašauskas.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
rūmams išpirkti, apsimokėda 
mas NL prenumeratą ir už kny 
gas, p. V. Grinius iš Lockerby, 
Ont., atsiuntė 10 dol., kurie 
persiųsti V16GRK ižd. P. Ši 
melaiČiui.

IŠ LABRADORO, 
Goose Bay, kurio aerodrome 
nusileidžia per Atlanta perskri 
dę lėktuvai, mūsų tautietis V. 
Pyragius, apsimokėdamas ,,N. 
L.“ prenumeratą, atsiuntė 8 
dol. Vasario 16 gimnazijai. Pi 
nigai perduoti Vasario 16 gim 
nazijai remti komisijos iždiniu 
kui Pr. Šfcnelaičiui. A<Jiū 
p. Pyragiui už aukas.

40 METŲ VEDYBINI 
jubiliejų aną šeštadienį turėjo 
populiarūs montrealiečiai Jie 
va ir Juozas Paznokai. DLK 
Vytauto klubo salės buvo pil 
nas p. p. GPaznokų bičiulių 
ir gerbėjų. Subuvimui šauniai 
vadovavo Vytautas Sirvydas. 
Impozantiškose sukaktuvėse 
jubiliatai labai gražiai pagerb 
ti, puikiai apdovanoti ir linkėti 
ilgiausiu metų.

GRAŽIOS VESTUVĖS.
Žinomi Montrealio visuome 

nininkai Eugenija ir Mykolas 
Lukošiai aną šeštadienį išleido 
už Algio Beniušio savo dukrą 
Michaliną. Vestuvėse dalyva 
vo artimi žmonės. Vestuvės 
buvo stilingai gražios. Pp. Be 
mūšiai gyvens Toronte.

JŪROS SKAUTAI IR 
SKAUTĖS 

balandžio 24 d. rengia šokių 
vakarą su įdomia programa. 
Organizacijos prašomos tą va 
karą rezervuoti skautams.

Rengėjai.

TORONTO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS NAUJIENA.

aNTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA 
priima: 9 a- m. — 10 p. m: 
5303 Verdun A., Verdun,

TeLf.: TR 4547.
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AKTUALU VILASAL1EČIAMS!

Dr. Maurice Lacharite, mūsų miesto gydytojas pasku 
tiniųjų 20 metų laikotarpyje, dabar kandidatuoja į Ville La 
Salle miesto majoro postą. Rinkimai įvyks š.m. balan. 1 d.

Daktaro veiklos programa su daugiau detalių bus pa 
skelbta sekančioje šio laikraščio laidoje.

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMO APYSKAITA.

Nepr. šventės minėjimo, va 
sario 21 d., Toronte, skelbia 
ma apyskaita:

Pajamos:
$$

T.F. aukų lapais . . . . 679,50 
T.F. pasais ir ženklais 80,23 
Už programas ........... 220,90
Už skelbimus................ 224,00
Aukos Vas. 16 Gimn. 129,68

Viso . . . 1.334,31 
Išlaidos:

Spausdiniai ir klišės. . 147,71 
Scenos įreng. ir puoš. 114,85 
Arbatėlė svečiams . . . 48,62
L.N. salė arbatėlei . . 10,— 
Šalpos kom. paremti

Vasario 16 Gim-ją. 129,68 
Kitos išlaidos ............ 54,25

Viso . . 505,11 
Liko kasoje 829,20 

Ta pačia proga dėkojame 
visiems prisidėjusiems prie 
Nepriklausomybės šventės mi 
nėjimo iškilmių bei progra 
mos išpildymo.

Toronto Apylinkės Valdyba.
TORONTO LIET. ORKEST 

RO „TRIMITAS“ 
dviejų metų įsikūrimo sukak 
ties proga, š. m. gegužės 1 d. 
UNF salėje, 297 College Str., 
rengiamas jubiliejinis Koncer 
tas-Balius.

SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJOJ 

išlošti, bet neatsiimti fantai pa 
gal sekančius numerius: 
36751, 36772, 36770, 37657, 
36001, 36350, 36337, 36334, 
37059, 37537, 36377, 36008, 
37169, 36879, 36367, 36106. 
37307.
g. bakanaVicienė išvy 
ko į Bostoną.

Atkelta iš pirmo puslapio, 
padėti noro buvo, tiktai niekas 
nepareiškė pageidavimo. P. 
Jurkus sako, kad v-ba nieko ne 
padariusi įsteigti bankelį. Inž. 
Balsys skaito iš protokolo, ku 
riame konstatuota, kad šis rei 
kalas pavestas p. Jurkui. J. 
Kardelis sako, kad p. Balzaro 
sąmata labai kukli. Bet, gali 
mas dalykas, reali, nes ją pa 
tiekdamas p. Balzaras peržvel 
gė susirinkusius, kurių yra 
apie 60, ir pareiškė gana peši 
mistiškų samprotavimų. J. Kar
delis mano, kad pagrindinis da 
lykas naujai valdybai — pa 
jieškoti būdų ir priemonių pr 
ie Bendruomenės pritraukti 
daugiau žmonių, nes nei daly 
vaujantieji 60, nei nario mokė 
sčius sumokėjusieji 67 asme 
nys nesudaro bet kiek Bendr 
uomenės tikslams atitinkan 
čios organizacijos. Gal todėl 
vieni šią organizaciją vadina 
dipukų, kiti — persiorganiza 
vusia Liet. Sąjunga. O iš tik 
rujų Bendruomenės uždavi 
niai dideli, svarbūs ir organiza 
cija yra labai svarbi. Todėl

Dr. J. Kaškelis yra išgavęs 
vienoje iš geriausių Toronte 
radijo stočių CKFH, banga 
1400, lietuvišką radijo valau 
dėlę. Pradžioje perdėm lietu 
viškai radijo programai bus 
naudojama pusė valandos, kie 
kvieną sekmadienį tarp 8,30 ir 
9 vai. ryto. Pirma transliacija 
įvyks minėtu laiku kovo mėn. 
14 dieną, sekmadienį.

SKELBIMAS.
Tautos Fondo vajus yra pra 

tęsiama kovo mėn. Visi, kurie 
dar nespėjo paaukoti Tautos 
Fondui, prašome per kovo m. 
atlikti lietuvišką pareigą paski 
riant auką Tautos Fondui.

Visus aukų rinkėjus prašo 
me aukų lapus grąžinti balan 
džio mėn. 1—5 ad.
TF Atstovybė Toronto Sk-us.

ATVYKSTA 
E. SIMONAITIS.

Maž. Liet. Tarybos pirm, ir 
VLIKo narys E. Simonaitis at 
vyksta į šį kontinentą su pra 
nešimais. Toronte bus balan

džio 4 d. Jo sutikimui progra 
mai aptarti vasario 28 d. KLB 
Toronto apyl. valdyba ir M. 
Liet. Bič. dr-jos skyriaus vai 
dyba turėjo bendrą posėdį, ku 
riame jau aptarė programą ir 
tolimesniam darbui sudarė ko 
misiją iš abiejų valdybų na 
rių: iš bendruomenės p. p. Si 
monavičius, Šalkauskis ir Ma 
tusevičiūtė, o iš M. L. B. dr 
jos Tamošauskas, Jankutė ir. 
Berneckas.
INŽ. BALČIŪNAS lankėsi To 
ronte.

VISUOMENININKĖ 
TORONTO

Janina Milvydaitė - Rinbutie 
nė, Lietuvos aviacijos karinin 
ko našlė, dirbanti K. L. M. B. 
valdyboj, Dainos Grupėj ir Pri 
sikėlimo bažnyčiai Remti Bū 
relio V-boj, sukūrė naują šei 
mos židinį su agronomu Al 
girdu Rimavičium ir laukia 
persikėlimo vizos į JAV. Lin 
kime daug laimės ir šviesesnio 
Rytojaus! K. A. ir M. J.

I
 Muzikos mėgėjams,

TORONTO LIETUVIŲ ORKESTRAS

„TRIMITAS”
šeštadienį, kovo mėn. 13 d. 7 vai. v. punktualiai, T. L. ■ 

Namuose, dalyvaujant solistui BR. MARIJOŠIUI,

rengia

Muzikos KoncertąDiriguos buv. Toronto Simfoninio Orkestro dirigentas ■ 
muz. prof. T u r k e w i c h.į Visi maloniai kviečiami. Po koncerto veiks bufetas.

Įėjimas — laisvos aukos. T. L. O. „Trimitas“, j

MIRĖ L. Gruodis. Aną savai 
tę mirė M. Inčiūrienė. Taigi, 
dabar beveik kas savaitę mirš 
ta vienas lietuvis.
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.
«*" ----- ----------XX-----------------W- x

! : Dr. K. ŽYMANTIENĖ. | 
I® GYDYTOJA-CHIRURGĖ |

Kampas Bloor ir Brock Av. 1 > 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) a 
Priima ligonius, gimdyves A 
ir moterų ligomis sergan- 
čias kasdien nuo 1—4 ir 't 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 4 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- 8 

ku pagal susitarimą.

Telefonas OL 6851U? SMC " XX—ž

5 Raštinė: O Liver 4451

Dr. P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

1082 Bloor W. Toronto 4. 
į rytus nuo Dufferin St.

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Margis Vaistinė

I
 JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS 

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

vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt.

Telefonas MU 9543. Valanldos 9 a. m — 9 p. m.

Jonas J. Juškaitis |
i ; Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, K
' ; baigęs išklausyti visą teisių kursą &

Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.
į 932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
' ' (Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais).

į NOSIES, GERKLĖS IR į: 
I AUSŲ SPECIALISTAS I ; 
IIR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND ?
956 Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822. |

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E. j 

I Tel. CH. 7236

Tuo tarpu, jis nori priminti lietuviams,kad jiems prieš4 
metus, jų skaudžiam nusivylimui, buvo neleista pasistatyti 
savo tautinių namų mūsų tarpe, tai buvo todėl, kad dabar 
tinis majoras Mr. Leroux neatlaikė spaudimo iš kitų šalti 
nių.
(Šis skelbimas yra apmokamas Dr. M. Lacharte Rinkimi 
nio Komiteto).

BALANDŽIO 1 D.
BALSUOKIME Už

Dr. Al. LACHARtTE
EKONOMIJA * PROGRESAS

naujai valdybai jis linki, kad 
jai sektųsi suburti daugiau lie 
tuvių, o tam tikslui reikia vi 
siems gerai pagalvoti, kas ir 
kaip reikėtų padaryti. Jau ir 
Kr. V-ba yra priėjusi nuomo 
nės, kad didžiosios kolonijos 
— Toronto, Montrealis ir dali 
nai Hamiltonas su Winnipegu, 
yra reikalingos savaimingos or 
ganizacinės konstrukcijos.

J. Kardelio pasisakymas iš 
šaukė ilgesnių diskusijų ir kai 
kieno piktokų reakcijų. Tačiau 
P. Rudihskas pasiūlė eiti senu 
keliu ir diskusijos buvo baig 
tos. Tuo baigtas ir susirinki 
mas.
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PIRMOJI LIETUVIŲ

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

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

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
TuuiiuuututtmntttntnnttutitttttittniMtutntnnttttuttmttttttmttttttitnttii
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