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AMERIKA NESUTIKS SU PAVOGIMU, SAKO DULLES
Šią savaitę Jums, mieli tau

tiečiai, turiu nepaprastą pra
nešimą. Amerikoje pradėtas 
pagal Ch. Kersteno rezoliuci- 
ią apklausinėjimas liudininkų, 
kurie Įrodo, kaip klastingai So 
vietų Rusija apgavo Pabaltijo 
valstybes, kaip brutaliai ir ne 
suderinamai su jokiu padoru 
mu, sulaužiusi visas sutartis 
ir viįsus pasižadėjimus, ku
riuos ji vadino „iškilmingais“, 
pagrobė Pabaltijo valstybes, o 
pagrobusi, pradėjo fiziškai nai 
kinti visas tris Pabaltijos tau
tas — lietuvius, latvius ir es
tus.

Amerikos moralės, laisvės 
ir tautų teisės tvarkyti gyve
nimą pagal savo valui vėliavos 
dabar iškeltos į augštus mora
lės stiebus, kurie puikiai ma
tomi ir iš Kremliaus tvirtovių, 
dabar dėl to stipriai nerimstan 
čių, nes nelauktų ir neįsivaiz
duotų.

Tokių dienų Amerika dar 
neturėjo ir tokios valandos Pa 
baltijo tautos, kai buvo užsi
menamas „antrasis Miunche
nas“, nesitikėjo. Bet Amerika 
yra Amerika: čia gimė Žmo
gaus ir Piliečio teisių charta, 
čia mūsasis Kosciuška skynė 
laisvės kelius, čia ir dabar vieš 
patauja ta dvasia, kuri visiems 
yra lygiai brangi ir vertinga— 
lygiai dideliems, lygiai ir ma
žiems.

Todėl Amerika kelia balsą 
ir visai žmonijai rodo, kur yra 
nefalsifikuota tiesa, neaptem
dyta jokios propagandos ir 
nemoraliomis priemonėmis pa 
laikoma.

ALTas seka apklausinėjimą. 
Jo sekr. Dr. P. Grigaitis po 
Kongreso tuojau atskrido į 
Waphingtona.

Labai svarbu ir Įdomu, kad 
KERSTENAS PASIŪLĖ 
VIŠINSKIUI TAIP PAT 

LIUDYTI IR 
PASITEISINTI.

Žinoma, Višinskis tai igno
ruoja, nes ką gi jis gali atsa
kyti į tikrus faktus?

Kerstenui atidarius apklau
sinėjimą, pirmasis liudijo JA 
V sekretorius Foster Dulles, 
kuris nupasakojo, kaip pagal 
prezidento Wilsono deklara
ciją Pabaltijį) valstybės pa
skelbė savo nepriklausomybę, 
kaip jos buvo Amerikos piipa 
žirttos de jure (išbandžius, 
kad jos pajėgios ir vertos lais 
vės ir savarankiškumo), kaip 
jos gražiai tvarkėsi per 20 me 
tų ir pagaliau, kaip dabar jos 
yra vergiamos, persekiojamos 
ir naikinamos okupanto — Ru 
sijos.

Po Dulles liudijo Lietuvos 
ministeris Pov. Žadeikis ir Lat 
vijos bei Estijos atstovai.

Visi parodymai buvo trans
liuojami per radiją ir televiziją 
tiesiai iš Washingtono.

Bet, kad reikalas atrodytų 
visu platumu, čia jums patie
kiu didžiausio pasauly dienraš 
čio „New York Times“ apra
šymą, kas taipgi yra reikšmin 
ga:
ŠTAI KAIP APIE TAI RA
ŠO „NEW YORK TIMES“: 

„Vašingtonas. Valstybės 
Sekretorius John Foster Dul- 
les čia pareiškė Rūmų apklau- 
sinė'tojams, kad pavergtosios 
pasaulio tautos turėtų žinoti, 
kad Jungtinė Valstybės nesu
tiks su dabartiniu jų likimu.

Dulles, liudydamas specia
liai sudarytai skirtai išoriniam 
ištyrimui komisijai, vadovauja 
mai Rūmų atstovo Wisconsi- 
no respublikono Charles J. 
Kersteno, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pagrobimo, pasakė, 
kad jis manąs, jog jo ištyrimo

NEPAPRASTAI REIKŠMINGOS PABALTIEČIU 
DIENOS AMERIKOJE

duomenys yra užtektinai pli- 
ni, kad būtų panaudoti, jei Kon 
gresas taip nutartų, patiekiant 
Pabaltijo tautų klausimą Jung 
tinėms Tautoms ar kur kitur.

Taip pat buvo paimti istori 
niai liudijimai iš šių tautų dip 
lomatinių atstovų, tautų, ku
rias Jungtinių Valstybių Vy
riausybė tebepripažista, pa
neigdama jų kraštui pagrobi 
mą.

„Kai kas gal pasakytų“, pa
brėžė Dulles, „kad nepraktis 
ka ir nerealistiška būtų nepri
pažinti prievartinio Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos inkorpo- 
i avimo“ Į Sovietų Sąjungą, ta 
čiau mes tikime, kad sovieti
nio tipo despotizmas negali ne 
pabaigiamai ir amžinai uzvies 
patauti šimtus milionų tautų, 
mylinčių Die>vą, mylinčių savo 
tėvynę ir turinčių asmenines 
garbės supratimą.

„Sovietiškoji sistema, kurt 
siekia išnaikinti skirtingus tau 
tų charakterinius bruožus, ti
kybą ir individualybę, turi pa
ti pasikeisti arba būti pasmeik 
La galutinai sugriūti. Sugriu 
vimo laikas daugiausia parei
na nuo to, kiek tautos, pasi
likusios laisvomis, sugebės iš
vystyti dvasinių, intelektuali
nių ir materialinių turtui; taip 
pat, ir tikėjimo, kuris gali pra 
siveržti per bet kokią geležinę 
uždangą“.

Dulles pasmerkė „akiplešiš 
kus procesus“, kuriais tos trys 
Pabaltijo tautps buvo „sovie- 
tizuotos“. Šitokie procesai tę 
siasi iki pat šios dienos, kurių 
bėgyje daugiau kaip 15 anks
čiau buvusių nepriklausomų 
valstybių! susilaukė tokio pat 
likimo. Jis sutiko su kitais 
liudytojais, kad Pabaltijo tau 
tų užgrobimas vėliau sovie
tams sudarė precedentą, ku
rio pavyzdžiu sekė kitos agre
sijos, per „taikos sutartis“, 
„nepuolimo paktus“ ir kitus 
pasižadėjimus, kurie visi buvo 
sulaužyti.

LIETUVOS MINISTERIS 
JUNGTINĖMS 

VALSTYBĖMS,
Povilas Žadeikis, apkaltino Ru 
siją, kad ji pažeidė Atlanto 
Chartą, Jungtiniu Tautų Char 
tą, tarptautinę teisę, pasaulio 
taiką ir žmonišką padorumą.

Užmetimus, kad Rusija yra 
užsiangažavusi „akiplėšiško
mis agresijomis“ ir „krimina
liniais aktais tautžudystes iš
naikinimais ir deportacijomis“ 
padarė Anatol Dinsbergs, Lat 
vijos Delegacijos Charge d’Af 
raire.

Dėl masinių žudynių Esti
joj Rusiją apkaltino Dr. Johan 
nes Kaūv, einąs Estijos gene
ralinio konsulo pareigas. Gen. 
K. Musteikis, kuris buvo pas 
kutinės nepriklausomos Lietu 
vos vyriausybės krašto apsau 
gos ministeris, davė akivaizdų 
atpasakojimą Rusijos sudarv 
tų sutarčių ir Įsipareigojimu 
sulaužymą ir Rusijos ultima
tumo nepriimtinas sąlygas. 
Šiuo įrankiu pareikalauta su
formavimo naujos vyriausv- 
bės, kuri būtų priimtina So 
vietų Sąjungai. Jis smulkiau 
papasakojo, kaip tokia vyriau
sybė nerėmė valdžią.

Apklausinėjimo atidaryme 
Kerstenas minėdamas šių še
šeto milionų pabaltiečių tra
gedija, kurie neteko savo lais
vės, iškėlė labai aktualią šios 
tragedijos reikšmę. Ji tokia 
buvo, kadangi tos pačios Ie
vos. kurios pagrobė šių tau
tu laisvę, vėliau prarijo laisvę 
daugelio milionų, o dabar grą 

sina ir visoms likusioms tau
toms“.

Ka p matome, pati didziau- 
i.ioji i menkos spauda visai at 
virai rašo apie mus. Tai yra 
neabejotinas viltis kelią faktai, 
'lai duoda mums stiprybes, 
bet ir reikalauja iš mūsų Kad 
visi mes, kiap vienas, suteiktu 
me jėgas ir pasiryžimus mū
sų tautai, tėvynei ir jos lais
vei.

Verta ypatingai įsidėmėti, 
kad
PARODYMUS UŽ PABAL
TIJO VALSTYBES DUODA 

IR NE PABALTIEČIAI, 
bet asmens, kurie pažino ne
priklausomą Pabaltijo tautų 
gyvenimą. Taip, amerikietis, 
Tarptautinių prekybos rūmų 
New Yorke vicepirmininikas 
T. Watson konstatavo, kad 
Pabaltijo valstybės per 20 ne 
priklausomybės metų yra pa
dariusios didžiulę pažangą, ku 
rią jis pats yra patyręs keliau
damas per tas valstybes.

Dr. Devenis plačiai liudijo 
apie genocidinius Rusijos veiks 
mus, nes jis pergyveno rusiš
kus vergų lagerius šiaurinia-

Pasaulinė įvykių savaite
Mums, lietuviams, Bermu

dus nustelbia Kersteno komisi 
jos tyrinėjimai. Atrodo, kad 
Kersteno komisijos tyrinėji
mai yra Įdomūs ne tiktai mums, 
bet visai žmonijai, nes jie 
ATIDENGIA NEPAPRAS

TU, ŽMONIJAI DAR NEŽI
NOMŲ, SOVIETUOS 

FAKTŲ.
Juk tai pirmoji šios rūšies 

byla, kuri atskleidžia visai nau 
jas, dar niekam nežinomas 
apie sovietijos ir komunistų 
darbų, savaimingų veiksmų ir 
dar nežinomų priemonių bei 
metodų sritis, kurios yra la
bai svarbios žinoti visai žmo
nijai. Štai kodėl Dr. Deve- 
nio parodymai tyrimų komisi
jos buvo sutikti kaip nepapras 
ta sensacija.

Kongreso nariui p. Kerste- 
nui ypač reikia būti dėkin
giems, kad jis ne ką kitą, bet 
Pabaltijo valstybes paėmė 
kaip geriausi pavyzdį sovieti- 
jai tirti. Jis neapsiriko, bet 
ir mes turime suprasti, jog 
ŠI PROGA YRA NEPAPRAS 
TA, IŠIMTINA, IR MES JA

TURIME IŠNAUDOTI, 
nes geresnės progos atskleisti 
žmonijai Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių bei tautų tra 
gėdiją ir sovietinius komunis- 
*>nius tautų 'naikinimo bū
dus jau neturėsime.

Tą pačią savaitę 
BERMUDUOSE PRASIDĖ

JO TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJA, 

kurioje dalyvauja JAV prezi 
dentas Eisenhoweris su sekre 
torium F. Dulles, Prancūzijos 

Brangiam vyrui ir tėveliui
a. a.

LEONUI PALKOTUI
mirus, p. P ai k o t i e n ę ir sesę Dalią 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
Montrealio Skautų Tuntas.

——.....  ........................ ..... .

me Sibire. Ji Kersteno ko
misija daug klausinėjo.

Gen. K. Musteikis liudijo 
lietuviškai, jo kalbą vertė į 
anglų kalbą Jurgėla, kuris 
Kersteno kalbą vertė i lietu
vių kalbą.
KOMISIJA LIUDININKUS 

KLAUSINĖS KITUOSE
JAV MIESTUOSE:

gruodžio 3 dieną jis jau buvo 
New Yorke; gruodžio 7 ji 
buvo Detroite; gruodžio 10 d. 
ji bus Čikagoje ir tt.

Kiek klausinėjimas truks, 
tuo tarpu dar nežinoma, nes 
yra kalbama, kad komisija ga
li tyrinėjimą pratęsti, nes ga
limas dalykas, kad ji gali iš
vykti ir Europon.

Tautiečiai, atsiminkime, kad 
visų mūsų pareiga, kas tiktai 
ką žinome, nenutylėti ir viską 
pranešti Kersteno apklausinė 
jimų komisijai. Jūsų kor.

Red. pastaba: F madoje gy 
veną tautiečiai lygiu būdu yra 
kviečiami liudyti Kersteno ko 
misijai, o savo sutikimą liudy 
ti kiekvienas gali siųsti per 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakciją: 7 722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

premjeras Laniel su užs. reik, 
min. Bidault ir Did. Brit, prem 
jeras W. Churchillis su užs. 
reik. min. Edenu. Be to, da
lyvauja dar ekspertai.

Konferencijos dienotvarkė
je aktualieji tarptautinės po
litikos klauismai: Europos sau 
gurno, Vokietijos ir Austrijos 
taikos sutarčių, Korėjos ir In 
dokinijos karų ir tiems klau 
simams išspręsti Keturių di
džiųjų konferencijos klausi
mas, kurį paskutiniu metu pa
siūlė Maskva, atsisakydama 
pirmykščių savo reikalavimų, 
kaip spėjama, taktikos sumeti 
mais jų nepareikšdama.

Konferencija prasidėjo gruo 
džio 4 dieną po pietų, kai Į 
Bermudus nuvyko JAV prezi
dentas su savo delegacija, ku
ri buvo sutikta jau ten anks
čiau atvykusių Britanijos ir 
Prancūzijos delegacijų.

Atrodo, kad
KONFERENCIJA LENG

VIAUSIA IŠSPRENDĖ MA 
SKVOS PASIŪLYMŲ 

KLAUSIMĄ,
nes be didesnių diskusijų suti
ko dalyvauti sausio mėnesį nu 
matomoje 4-rių Didžiųjų kon
ferencijoje Berlyne.

Suprantama, kad kiekviena 
delegacija atsivežė savo pasiū 
Ivmų. Churchillis esą siūląs: 
Korėjos klausimu — suvieny
ti ją ir garantuoti jai neutralu 
mą; santykiams su Rusija — 
išdirbti nepuolimo garantijų 
sistemą: 4 Didžiųjų susitiki
mo klausimu — jei^ų konfe
rencija Berlyne būtų sėkmin
ga, šaukti valstybių galvų su
sitikimą.

KANADA PRIEŠ VERGŲ
Kanados užsienių reikalų 

ministeris atsakė į KLB ta
rybos kreipimąsi į Kanados 
vyriausybę uėl Kanados pri
sidėjimo prie panaikinimo prie 
vartos vergiškųjų darbų, ku- 
raiis kankniami ir žudomi žrno 
nės už geležinės uždangos.

Kanados užsienių reikalų mi 
riais kankinami ir žudomi žino 
nisterija taip atsako ir paaiš
kina Kanados delegacijos lai
kyseną JTO :

„Lapkričio 25 d. kalboje Ka 
nados delegatas pareiškė Ka
nados vyriausybės nuoširdžiau 
šią pritarimą šitai rezoliucijai. 
Mūsų delegatas priminė fak
tą, kad šiuo metu yra 6 šalys, 
kuriose priverčiamojo darbo 
stovyklos yra įstatymų sank- 
cijonuotos ir konstatavo, kad 
problema pastaraisiais meta:, 
nepagerėjo, bet pablogėjo. Ka 
nados nuomone, šitas apgailė
tinas reiškinys yra labjausiai

Prancūzija: Anglija turi įsi 
jungti į Europos gynimo armi 
ją tuo pačiu pagrindu kaip ir 
Prancūzija; Amerika turi Eu 
ropoję turėti ne mažiau kaip 
6 divizijas, kurių nepakeisią 
Ispanijos daliniai; dėl Indoki- 
nijos nedaryti galutinų spren
dimų ligi sukilėlių nepaaiškės 
konkrečios siūlymų sąlygos; 
po Korėjos taikos sukviesti 
Azijos rytų konferenciją, ku
rioje dalyvautų ir Komkinija.

Tuo tarpu Amerikos reikalą 
vimai daugiau liečia kaip tik
tai už jos ribų esančius reika 
lūs, tačiau labai opius, dėl ku 
rių paskutiniu metu JAV pa
sireiškia tūlos gana stiprios re 
akcijos.

AMERIKA AUKOJASI 
ŽMONIJAI, KAI TA AUKA 

NEĮVERTINAMA.
Dėl to senatorius McCar

thy sukėlė' gana žymią reakci
ją prieš nieko nebojančius Eu 
ropos vakariečius. Jis teigia, 
kad Amerika milžiniškai auko 
jasi, o tie, kam tos aukos su
dedamos, nieko į tai nekreipia 
dėmesio. Todėl jis pasiūlė są
lyga:

KAS PRIIMA AUKA, TAS 
TURI PABOTI AUKOTOJO 

INTENCIJŲ.
O jeigu tų intencijų neboja 

rna, tai reikia nutraukti au
kas. Visi gi žinome, kad dau 
giausia Amerikos aukų sunau 
boja Anglija ir Prancūzija, ku 
lios jomis minta ir ugdo savo 
nepasotinamus reikalavimus. 
McCarthy ir siūlo, jeigu tos 
valstybės nė tiek neatsižvel
gia ĮJAV pageidavimus, kad 
net nenutraukia su, Rusija 
prekybos, tai joms daugiau au 
kų nereikia duoti. . .

Nors prezidentas Eisenho
weris ir pritarė Dulleso pa- 
leiškimui, kad Amerika ne dik 
tuoja, bet pageidauja iš santar 
vininkų tam tikrų veiksmų, 
bet JAV žmonės prezidentū- 
ron jau pradėjo siųsti telegra 
mas, kuriomis reikalaujama 
keisti JAV užsienių politiką 
suminėta kryptimi.

Galimas dalyk&s, kad tai 
yra speciali Bermudų konferen 
cijai paskatinimo priemonė, 
bet ji, kaip matyti, Amerikos 
žmonėse gauna tūlą atgarsį 
bei pritarimą. Netolima atei 
tis parodys, kiek tai paveiks 
dabartinę JAV vyriausybę.

PADĖKA TORONTUI IŠ 
VOKIETIJOS.

Toronto Apyl. Šalpos K-tas 
yra gavęs P. L. B. Vokietijos 
Kr. V-bos laišką, kuriame dė
kojama už gautus 300 dol. Var 
go mokykloms ir 100 dol. Gim 
nazijos namams ir drauge pa
kvitavimas. Be ko kita rašo
ma :

DARBUS SOVIETIJOJE. 
svarstytinas ir apsprendė mū
sų paramą dabar svarstomai 
rezoliucijai. Jei ši rezoliucija 
bus balsuojama dabartinėje 
formoje, be pataisų, kurie pa
keistų jos prasmę, tai Kana
dos delegacija balsios už jos 
priėmimą.

Jums taip pat galbūt bus 
įdomu žinoti, kad Kanados de
legacija Tarptautinės Darbo 
Organizacijos Vykdomojo Or 
gano 123 sesijoje, kuri prasi
dėjo Genevoje lapkričio 24 d., 
turi instrukcijų paremti tuos 
konkrečius siūlymus, kuriuos 
pateikė JT Tarptautinė Darbo 
Organizacija ir Privenčiamo- 
jo Darbo Ad Hoc Komitetas 
savo bendrame pranešime. Mes 
tikimės, kad Vykdomojo Or
gano svarstymai prives prie 
praktiškų vaisių įvykdyti Ad 
hoc Komiteto siekimą panai
kinti priverčiamojo darbo sis
temas ir visuotinai užtikrinti 
žmogaus teisių gerbimą“.

PASKUTINĖ PROGA
Kaip praeitame NL numery 

skelbta, Montrealio universi
tete galima įsigyti brandos 
atestatą ir visų laipsnių dip
lomus lietuvių kalba. Stu
dentais gali stoti visi lietuviai 
iš Kanados, Amerikos ir ki
tur. Studentai priimami da
bar. Prašymus reikia paduo
ti ligi sausio 8 dienos. Tai pa 
skutinė proga, kad lietuviai 
gali palengvintomis sąlygo
mis įsigyti universitoto diplo 
mus, nes juos galima gauti stu 
dijuojant lietuvių kalba ir ra
šant mokslo darbus taip pat 
lietuvių kalba. Platesnių in
formacijų galima gauti telefo 
nu RG 7128 ir rašant raštu: 
Lituanistikos skyrius, Univer 
sitete de Montreal, Montieal 
P. Q., Canada.

DARBŲ FRONTE.
Kaip praneša „The Gazet 

te“, šiuo metu Montrealyje yra 
apie 30.000 bedarbių. Tačiau 
Montrealio nedarbo įstaigos 
dir. J. Hefernan nepataria dėl 
to baimintis. Pasak jo, kiek
vienais metais šiuo metu pra
sideda darbų sumažėjimo pe
riodas, kuris paprastai tęsiasi 
iki pavasario, pasiekdamas 
augščiausią laipsnį vasario pa
baigoje ir vėliau vėl 'išsilygin
damas.

Angus Shop, kurios papras 
tai yra vadinamos „pagrindine 
mis“ gelžkelių dirbtuvėmis ir 
kuriose liejos mėnesį dirbo 9. 
000 drabininkų, kaip praneša
ma, šiuo metu dėl darbo suma
žėjimo atleidžia 1.500 darbi
ninkų. Tačiau po švenčių 1000 
jų bus vėl pašaukta atgal.

Canadair, kurioje liepos mė 
nesi dirbo 13.000, šiuo metu 
planingai kas mėnesį atleidžia 
po 250 darbininkų ir numačiu 
si taip elgtis per ištisus 12 
mėnesių, nebent vėl gautų nau 
jų užsakymų.

Be to dideli atleidimai vyks 
ta tekstilės pramonėj.

Batsiuvių s-gos nariai bu
vo sustreikavę savaitę n iš
sikovojo 45 vai. savaitę, 2 pro 
centus savaitinių „gamybos“ 
bonų ir 5 metines apmokamas 
šventes.
iiikhiwiiihiihiihuf

„Mūsų šiuo laišku reiškiama 
padėka negali pavaizduoti to 
džiaugsmo ir laimės, kuris spin 
dės vaikučių akyse uždegus Ka 
ledų eglučių žvakutes, belau
kiant dovanų ir pasirodant su 
savo išmoktomis dainomis, ei
lėraščiais, o kai kur ir tautiš
kais šokiais. Labai gailimės, 
kad Toronto Kalėdų senelis ne
galės pats dalyvauti šiosedžiau 
gsmo šventėje“.
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Tautinių namų klausimu
Visos tautos ir visos šiųjų 

organizacijos Kanadoje turi 
visišką laisvę veikti ir rūpin
tis savo reikalais. Veikimas 
gi neįmanomas be būtinų są
lygų, kurias diktuoja pats vei 
kimas. Visų pirma kiekviena 
organizacija susiduria su pa
talpų klausimu.

Kai mūsų, lietuvių gyveni
mas darosi vis šakotesnis, kai 
išauga būtinas reikalas mums 
organizuotis tautiškai, kultū
riškai ir ekonomiškai, visų pir 
ina mes susiduriame su pa
stovių patalpų klausimu, kur 
nevaržomai visi galėtume su
sieiti, daryti parengimus, telk 
ti savo organizacijas ir tt. Žo 
džiu, mums iškyla visuomeni 
nių patalpų klausimas. Tas 
jaučiama visoje Kanadoje, vi
sose lietuvių kolonijose. To

dėl visur yra iškilęs Lietuvių 
Namų įsigijimo reikalas.

Atrodo, kad geriausia mes 
tokius namus galime įsigyti, 
jeigu visi dėsimės draugėn, 
jeigu darysime lietuvišką tal
ką, jeigu eisime tolerantingu 
visuomenišku keliu. Ne vel
tui iš seno yra susidariusi net 
patarlė: Vienybėje — galybė!

Lietuvių Namų klausimas 
dabar yra aktualus ne tiktai 
didžiosiose kolonijose, bet ir 
mažesnėse. Yra labai sveikin 
tina, jeigu susidaro didesne lie 
tuvių talka, kurios dėka bend 
romis jėgomis įsigyjami arba 
pastatomi Lietuvių Namai.

Žemiau yra skelbiamas 
Montrealio Lietuvių Namų 
reikalu atsišaukimas, į kurį 
kreipiamas visų lietuvių dė
mesys.

Laisvoji Tribūna.
KAIP YRA SU EVANGELIKŲ PARAPIJOMIS 

TORONTE?
iš Lietuvių Evangelikų Susi
vienijimo kaipo kultūrinės, po 
litinės organizacijos. Liute
rionys negalėjo išsižadėti 
savos liuterionių parapijos, ka 
dangi jų Toronte esama apie 
400, tuo tarpu reformatų visoj 
Kanadoj priskaitoma tik 21 ir 
jie visi skaitosi priklausą Či
kagos reformatų parapijai. 
Šios Liuterionių parapijos ta
ryba susidarė iš Evangelikų 
Susivienijimo valdybos, kuri 
dabar eina abejas pareigas.

Bet prieš keletą mėnesių pra 
dėta trukdyti organizuoti liu
teronių parapiją, propaguo
jant įvairių domjnacijų nere- 
guliarines pamaldėles. Ano
niminė žmonių grupė, neskelb 
dama savo veikėjų pavardžių, 
bet prisidengdama Lietuvių 
Evangelikų Susivienijimo vai 
dybos vardu, pradedant rug
pjūčio mėn., ėmė skelbti nere- 
guliariškas „Susivienijimo pa
rapijos“ pamaldas. Jų pirmas 
laikė protestantų parapijos 
kun. Dagys iš Niujorko, Uni
ted bažnyčioj Toronte. Jo pir 
mųjų pamaldų proga buvo vie 
šai pasklebta, kad sekančias 
tokias pat pamaldas pradedant 
nuo rugsėjo 20 d., laikysiąs 
jis jau kaipo „nuolatinis tos 
parapijos kunigas“. Tuo tar
pu paskutinėse pamaldose jis 
paskelbė, kad ateityje jas lai
kysiąs Missouri liuterionių 
kunigas Kosticenas. Paskuti
nes tokias pamaldas laikė re
formatų kun. Dilys iš Čikagos 
Presbyterian bažnyčioje Toronf MONTRELIO

Kaip jau Montrealio lietu
vių visuomenei žinoma, praei 
tų metų sausio mės. 10 d. Mon 
trealy susidarė iniciatorių gru 
pė, suorganizuoti pirkimą, vi
suomeniniais pagrindais, Mont 
realio lietuviams taip reikalin
gų „Lietuvių namų“.

„Lietuvių namams“ buvo 
numatyti pirkti labai nebran
giai parduodami maldos namai, 
esantieji Duluth Nr. 208—210. 
Klausimui aptarti, 1953. 1. 25 
d. tuose namuose buvo su
kviestas masinis Montrealio 
lietuvių susirinkimas, kuriame 
visų susirinkusiųjų vienbalsiu 
pasisakymu buvo konstatuota, 
kad „Lietuvių namai“ Mont- 
realy būtinai reikalingi, kad 
visų apžiūrėti numatomieji 
pirkti namai tam reikalui pil
nai tinka, jų kaina yra priei
nama ir kad todėl tuos namus 
reiktų pirkti. Esant visų to
kiai nuomonei, tame pat susi
rinkime buvo išrinkta tam rei
kalui pravesti speciali kimisi- 
ja. Be to, tame pat susirinki
me buvo nutarta, kad vieno šė 
ro kaina turėtų būti 50 dol., 
kad vienam asmeniui leidžia
ma įsigyti ne daugiau 20 šė 
rų ir kati sekančiam susirin
kimui būtų paruoštas J(L. N.“ 
statuto projektas. Čia pat iš 
susirinkusiųjų 250 asmenų, 
spec, sąrašais pasižadėjo įsigy 
ti 95 šėrų, viso 9.500 dol. su
moje.

Išrinktajai Komisijai išsiaiš
kinus reikiamais klausimais, 
š. m. kovo mėn. 22 d. buvo su 
kviestas kitas susirinkimas, 
kuriame po informacinio pra
nešimo buvo pateiktas „Lietu
vių Namų“ statuto projektas 
ir provizorinė tų namų išlai
kymo sąmata, kuriuos susirin 
kimas ir priėmė laikinam vado 
vavimuisi. Tarp kitko iš in
formacinio pranešimo paaiškė 
jo, kad iš miesto atitinkamos 
įstaigos yra gautas raštas apie 
tai, kad minėti namai yra pil
nai tinkami viešam naudoji
mui, o p. inž. Bulota, raštu 
pranešė, kad numatomieji pirk 
ti namai numatomam riekalui 
pilnai tinkami, yra puikiame 
stovy ir kad tokių namų pa
statymas šiuo metu kainuotų 
4 kartų daugiau, negu už juos 
prašoma. Konkrečiai inž. Bu
lota tuos namus įkainavo 200. 
000 dol. Panašios nuomonės 
buvo ir inž. Narbutas, vėliau 
išrinktas j „L. N.“ valdybą. 
Tame pat susirinkime, daugu 
mai pageidaujant, vietoj buv. 
komisijos, buvo išrinkta „L. 
N.“ valdyba.

Naujai išrinktoji valdyba, 
kiek leido aplinkybės, ėmėsi 
konkretaus darbo. Atitinka
mose įstaigose išsiaiškino, kad 
dėl minėtų namų padėties, rei
kalui esant, galės būti gautas 
leidimas jvair. gėralams par-

LIETUVIUS!
davinėti. Suėjo į kontaktą su 
parduodamų namų savinin
kais, kurie pareikalavo patiek
ti pasiūlymą raštu. Toks pa
siūlymas ir buvo valdybos pa 
tiektas, siūlant už namą 45.000 
dol. Tačiau pardavėjai per sa 
vo įgaliotinius pranešė, kad jie 
minėtų namų pardavimą kon
krečiai svarstysią tik tuomet, 
kai valdyba įmokės parduoda
mos kainos sąskaiton bent ke
lis tūkstančius dolerių grynais 
pinigais.

Kaip maloniems tautiečiams 
žinoma, „L. N.“ valdyba gry
nų pinigų neturi, o iš antros 
pusės valdyba tokio žygio pa
daryti be nutarimo šėrininkų 
negali. Tokiu būdu šis reika
las ir pakibo ore, iškaboje per 
visą praeitą gražią vasarėlę, 
kada Montrealy, kaip visuo
met, apmiršta mūsuose bent 
koks organizacinis gyvenimas 
ii kabo po šiai dienai.

Tačiau Montrealy , kur gy
venama per 10.000 lietuvių, 
„Lietuvių Namai“ yra būtini, 
lai visi lietuviai puikiai žino ir 
supranta. Apie tai kalbama vi 
sų ir paskirose organizacijose 
ir įvairiuose susirinkimuose 
bei pobūviuose, tai jaučiame 
per įvairius minėjimus. O juk 
niekas mums tokių namų nepa 
statys ir ne padovanos, ką ir
gi visi puikiai žinome. Tad 
ko gi laukiame?

Išrinktoji „L. N.“ valdyba 
pati viena, be geros valios tau 
tiečių paramos, šiuo atveju 
šėrų pirkimo, nieko padaryti 
negali, o stebuklų nelauktina. 
| valdybos kreipimąsi per „Ne 
priklausomą Lietuvą“, kurioje 
per eilę nr. nr. buvo spausdi
nami ir šėrų pirkimo pasižadė 
jimai, atsiliepė tik nežymus 
skaičius tautiečių, kurių tarpe, 
tiesa, buvo ir tokių, kurie vie 
toj pasižadėjimo, atsiuntė tie 
siog pinigus arba prisiuntė nuo 
širdžius linkėjimus pradėtą 
darbą varyti toliau, siūlydami 
savo talką. Tačiau, kaip jau 
minėta, tik kai kurių tautiečių 
geros valios pasireiškimais nie 
ko neatsieksime. Reikia, kad 
prie šio darbo prisidėtų kaip 
galima didesnis skaičius lietu
vių. Reikia, kad susirastų tiek 
lietuvių, kad galėtų išpirkti 
1000 šėrų. O ar tai yra taip 
sunku atsiekti, žinant, kad 
Montrealy gyvenama per 10. 
000 lietuvių? Atrodo, kad ne.

Tad sukruskime, pagaliau, 
mieli tautiečiai, ir visi stokime 
į „Lietuvių Namų“ šėrų pir
kėjų eilę!

Neužmirškime, kad mums 
čia Montrealy „Lietuvių Na
mai“ reikalingi netik pobū
viams, bet ir įvairiems kultū
riniams ir ekonominiams pasi
reiškimams, minėjimams, mok
slo įstaigoms, priaugantiems

Pirmas organizacinis prane 
Šimas apie lietuvių evangelikų 
liuterionių parapiją spaudoj 
pasirodė maždaug prieš pen
kis mėnesius. Iki šiol pasiro
dydavo tik skelbimai apie ne- 
reguliariškas evangelikų pa
maldas, laikomas pravažiuojan 
čių kunigų, priklausančių ivai 
riom evangelikų dominacijom. 
Tuo tarpu pradedant nuo ko
vo mėn. prasidėjo sistematin- 
gas Evangelikų Liuterionių lie 
tuvių parapijos Toronte, Mont 
realyje ir Hamiltone organiza
vimas su reguliariom pamal
dom liuterionių bažnyčiose, 
laikomom parapijos darbui 
skirto liuteronių kunigo Dr. 
Kavolio. Šioji parapija pri
klauso: 1) liuterionių bažny
tinei organizaiejai Amerikoj 
„National Lutheran Council“ 
(4 mil. tikinčiųjų) ir Kanados 
sidonui, 2) pasaulio liuteronių 
bažnytinei organizacijai „Lut 
heran World Federation“ (70 
mil.) ir 3) krikščionių ekume 
niniam sąjūdžiui „World 
Coucil of Churches“ (360 mi- 
lionų). Ji dirba kontakte su 
lietuvių Evangelikų Liutero
nių bažnyčios Vyr. Taryba 
tremtyje. Ji atitinka Didž. 
Lietuvoj ir Klaipėdos Krašte 
buvusiam bažnytiniam susi
tvarkymui, kur liuterionys ir 
reformatai turėjo savo atski
ras parapijas ir lankė skirtin
gas pamaldas.

Sakytoji Evengelikų Liute
rionių lietuvių parapija kaipo 
bažnytinė organizacija išaugo

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos’* 
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šokių grupė.

te. — Kiekviena tikinčiųjų gru 
pelė gali rinktis pamaldoms. 
Bet „pamaldos" dar ne „para
pija". „Susivienijimo parapija" 
yra niekur negirdėtas, dalykas. 
Ji skelbiasi nepriklausanti nė 
vienam sinodui.

Maždaug prieš mėnesį pasi
rodė „Šv. Jono Pirmosios lie
tuvių Evang. iuter. Parapijos 
Komiteto“ skelbimas, kad jos 
Reverend Kostizen laikąs pa
maldas ir jos parapijietis Rinas 
pradėjęs statyti lietuvių bažny
čią. Iki tol žinojome, kad Rev. 
Kosizen aptarnavo „Gnadenge 
meinde’’ ir laikėvokiškas pamal 
das. Bet iki šiol negirdėjome 
jį skelbiant „pirmosios lietuvių 
liuterionių parapijos klebonu“. 
Todėl aiškumo dėliai atsiminti- 
na:

1) Šv. Jono parapijos Toron 
te ryšys su lietuviais turi sa
vo istoriją. Missouri sinodo 
kun. Kostizen kartu su Lietu 
vių Evangelikų Susivienijimo 
valdybos nariais (3 liuterioni- 
mis ir 3 reformatais) 1950. X. 
9 d. sudarė parapijos steigimo 
nuostatus, pagal kuriuos buvo 
įsteigta lietuvių filija Missouri 
sinodo Šv. Jono parapijoj To
ronte, kur pamaldos pradėtos 
laikyti 4 kartus vokiškai ir 2 
kartu lietuviškai per mėnesį. Su 
sivienijimo valdyba, pirminin
kaujant Jurgiui Preikšaidluii, 
1951. II. 10 d. protokolu pri-

viam evangelikam dvasios ir 
siekimų“ ir nutarė jį nebelai
kyti lietuvių evangelikų para
pijos kunigu, paskelbiant apie 
tai viešai spaudoj ir per radiją.

2) Missouri sinodo paiapi- 
jos paprastai vengia parodyti 
savo pobūdį, nutylėdamos sa
vo priklausomybę anam sino
dui. Mat, jis atsisako bend
radarbiauti su kitais krikščio
nimis, manydamas, kad vien 
tik jis vienas skelbiąs gryną 
krikščionybės mokslą. Jis kar
tu su Wisconsin sinodu suda
ro Synodical Conference Ame 
rikoj, kurie nepalaiko ryšio su 
augščiau minėtomis liuterionių 
bažnytinėmis organizacijomis. 
Missourri sinodas nešelpė DP 
pragyvenimą Vokietijos sto
vyklose ir emigracijoj. Missou 
n sinodo „Andachtsbuechlein“ 
1953.1.15 d. pasakyta, kad mis 
souriečiai bendradarbiauja su 
Ąisconsin sinodo tikinčiaisiais, 
dalyvaujančiais Syndical Con
ference, bet nepalaiko ryšių su 
kitais krikščionimis. Tačiau 
Wisconsin sinodas šį rudenį nu 
tarė, kak Missouri sinodas esąs 
„nuolat klaidžiojąs bažnyčios 
vienetas’^, su kuriuo jis nu
traukiąs ryšius, jei jis neliau- 
sis griovęs savo tradiciją, ku
ri jam draudė benradarbiauti 
su kitais krikščionimis (Luthe 
ran 1953.X.28 d. 4 p.).

Taigi, reikia ypatingo ap
dairumo, susivokiant skirtinga

lietuviukams mokyklai, sportui 
ir t. t.

„Lietuvių Namuose“ kon
centruotųsi visas mūsų įvairia 
šakis kultūrinis gyvenimas, čia 
didingos Lietuvos praeities še 
sėly pavargusio lietuvio siela 
surastų bent dalniės ramybės, 
gal vedamai kovai stiprybės 
ii kiekvienam kultūringam 
žmogui privalomo tautinės am 
bicijos pasitenkinimo. Tai bū 
tų mūsų lyg ir mažytė Lietu
va, kurion atsilankę, bent dali
nai jaustumėms kaip anoj, šian 
dieną tik svajonėse turimoj, 
Lietuvoj.

Turėdama visa tai galvoje 
„Lietuvių Namų“ valdyba š. 
m. lapkričio mėn. 13 d. posė
dy po ilgesnių diskusijų ir vi
sapusiško reikalo aptarimo, 
nutarė pradėtą darbą varyti 
toliau, pradedant jį šiuo krei
pimusi į lietuvių visuomenę.

„L. N.“ valdyba, priminda
ma maloniems tautiečiams, kad 
numatytiems namams pirkti 
reikia sutelkti 50.000 dol., t. 
y. 1000 šėrų po 50 dol., prane 
ša, kad ji savo darbą toliau va 
lyti yra nusačiusi sekančiai:

1. Kad galima būtų pradėti 
patį pinigų rinkimą — šėrų 
pardavimą, visų pirma bus 
pravestas kuo plačiausiu mas
tu šėrų įsigijimo pasižadėjimų 
vajus, kas akivaizdžiai paro
dys, kuriai sumai atsiras šėrų 
pirkėjų.

2. Šėrų pirkimo pasižadė
jimams rinkti Montrealy, Val
dyba visą miestą suskirstė tam 
tikrais nedideliais, lietuvių gy 
venamais rajonais, kuriuos ap 
lankys minėto vajaus talkinin 
kai.

3. Šėrų pirkimo pasižadėji
mų vajaus talkininku, valdyba 
stengsis suburti kaip galima 
daugiau. Visos lietuvių orga 
nizacijos maloniai prašomos, 
pagal galimybę iš savo narių 
tarpo šion talkon paskirsti ga 
limai didesnį asmenų skaičių.

Talkininku gali būti kiek
vienas bent kur gyvenantis lie 
tuvis.

4. Kitur, ne Montrealy gy
venantieji lietuviai maloniai 
yra prašomi taipogi paremti 
šias montrealiečių pastangas.

5. Tautiečių patogumui, per 
tam tikrą laiką mūsų spaudoje 
bus spausdisami pasižadėji
mai, kuriuos kiekvienas galės 
išsikirpti ir atitinkamai užpil
džius pasiųsti paštu ar asme

niškai įteikti „L. N.“ Valdy
bos kasininkui p. J. Trumpai, 
antrašu: Mr. Julius Trumpa, 
5655—15th Ave, Rosemount.

6. Artimiausiu laiku spau
doje bus paskelbtas jau davu
sių pasižadėjimus (bendru są 
rašų ar paskirai) sąrašas, po 
togi sąrašas bus skelbiamas pa 
pildomai.

Pastaba: dėl kokiui nors prie 
žasčių nenorintieji, kad jų pa
gardės būtų skelbiamos, ma
loniai prašomi apie tai pažymė 
ti pasižadėjimo blanko apa
čioje, arba pranešti apie tai 
talkininkui ar valdybos nariui.

Pasižadėjimų blankų ir in
formacijų reikalais prašoma 
kreiptis į bet kurį žemiau iš
vardintą valdybos narį:

Ant. Navickas, 3330 Bella- 
chasse St., R1A 2-6834;

Jul. Trumpa, 5655—15th 
Ave, Rosemount, RA 2-0284:

Leon. Gudas, 6427 Briand 
St., TR 3134;

Br. Katilius, 3830 Drolet 
St„ LA 5628;

Juoz. Parojus, 7240 Quer- 
bes Ave., VI 7634;

Ant. Matulis, 7684 Edward 
St., TR 8112;

VI. Janušauskas, 33 Mont
calm, Jacques Cartier, DR 
5-7032;

Povilas Narbutas, 3512, apt. 
4 Shutter St., HA 2539;

Stasys Jaspelkis, Montgo
mery St.

Kaip tik bus surinktas rei
kiamas šėrų pirkimo pasižadė 
jimų skaičius, „L. N.“ valdy
ba tuoj sukvies visuotinąjį šė 
rų pirkti pasižadėjusių susirin 
kimą, kuris ir pasisakys dėl to 
ūmesnės veiklos.

Šiuo metu „L. N.“ Valdy
boje yra gauta viso pasižadėji
mų 9.925 dol. sumoje.

Šia proga „Lietuvių Namų 
valdyba dar kartą maloniai 
kreipiasi į visus Montrealio lie 
tuvius su prašymu aktyviai 
prisidėti prie „Lietuvių Na
mų’’ įsigijimo ar tai perkant 
šėrus (dabar duodant tik pasi
žadėjimą) ar tai talkininkau
jant šėrų pasižadėjimų rinki
mo vajuje.

Tų gi mielų tautiečių, ku
riuos vajaus talkininkai ap
lankys namuose, maloniai pra
šome, bendro reikalo vardan 
nepykti ii’ nuolaidžiai atleisti 
už jų sutrukdymą.

„Lietuvių Namų“ Valdyba.
Montreal, 4. 12. 53.

pažino, kad sakytas kunigas 
esąs „visiškai svetimos lietu-

me evengelikų bažnytinio gy
venimo veikime. A. Kbr.

IŠ SLA 236 KUO
Spalio 7 d. kuopai sukako 

devyniolika metų, nuo jos įkū
rimo Toronte. Ji kūrėsi pa
čiais sunkiausiais depresijos 
laikais, todėl pirmieji veikimo 
žingsniai nebuvo lengvi. Ta
čiau SLA nariu tapęs anų lai
kų išeivis, greit pajuto, kad 
šioje didžiausioje ir reikš
mingiausioje lietuvių organi
zacijoje pasauly, jis randa ne 
tik pašalpą ir paramą nelaimė 
je, bet čia jį jungia ir nuošir
džiai dedamos pastangos, vi
sur ir visada, palaikyti ir ug
dyti lietuvybę svetur.

Ir taip, einant SLA kultūrin 
gų darbų keliu, 236 kuopa, dar 
niai ir vieningai dirbant, augo 
nariais ir tobulėjo veikla. Iš 
kuopos, kad ir kuklių jėgų, bu 
vo ruošiami vaidinimai, įvai
rūs parengimai, bei tautinių 
švenčių minėjimai, visad gau
siai lankomi torontiečių lietu
vių.

Gautomis pajamomis, visad 
remdavo kultūrinius, labdarin
gus ir tautinius tikslus.

Kuopos nariai - tėvai, jautė 
pareigą į SLA prirašyti ir sa
vo vaikus, kuriems buvo įsteig 
ta i rlietuviška mokyklėlė, ku
rioje čia gimę vaikai pačių na
rių, buvo mokomi lietuviško 
žodžio, dainelių, eilėraščių ir 
vaikų vaidinimų.

Per eilę metų kuopos mėti
nė sukaktis visad būdavo tin
kamai atžymėta specialiai pa
ruoštu minėjimu - parengimų, 
kurio metu su visuomene bu
vo pasidalinima nuveiktais 
darbais ir jų reikšme išeivijoje.

Deja, tai liko tik praeitis, 
dažnai atsiminimais prisimena 
ma senųjų narių.

Dabar Toronte yra daug lie 
tuvių, nemaža atsiranda ir įvai 
rių organizacijų. Jos visos ruo
šia visokius parengimus, kon
certus bei pobūvius, kurių daž 
nais atvejais supuola net po 
kelis vieną dieną, todėl kuk
liai SLA kuopai nebelieka nei 
progos ruošti savo parengimų.

Vis dėlto, ištikus reikalui, 
prisimenama ir SLA kuopa (ku 
čios iždas baigia ištuštėti).

POS VEIKIMO.
Lapkr. mėn. susirinkime, na 

riai plačiai reikalą apsvarstę, 
vienbalsiai nutarė, suruošti 
kuopos 19 metų sukakties pa
minėjimą Lietuvių Namuose, 
sausio 16 d.

Plačiau apie minėjimą pa
rengimą, bus pranešta vėliau, 
tuo tarpu, tik norima priminti 
kitoms organizacijoms, kad 
visdėlto, būtų vengiama vie
ną ideną ruošti net po kelis 
parengimus.

Ta pačia proga SLA kuopa 
maloniai kviečia visus lietu
vius tapti šios didžiulės lietu
vių organizacijos nariais, ne 
tik dėl apdraudos bei ligos - 
nelaimės pašalpos gavimo, bet 
ir dėl to kad ši organizacija 
neatlaidžiai dedasi prie bendrų 
Lietuvos laisvinimo darbų ir, 
visur ir visada garbingai ke
lia lietuvybę ir kultūrą sveti
mųjų tarpe kas mums lietu
viams, ypač šios skaudžios 
skriaudos metu itin svarbu.

Kuopos susirnikimas įvyks 
gruodžio mėn. 13 d. 1 vai. pp. 
Lietuvių Namuose, Dundas ir 
Ossington g-vių kampas. Čia 
kuopos organizatoriai suteiks 
platesnių žinių ir norinčius vie 
toje prirašys nariais.

Visiems nariams primena
ma, kad gruodžio 13 d., 1 v. 
pp. susirinkimas yra metinis. 
Jame bus nominuojami SLA 
centro pareigūnai ir renkama 
nauja kuopos valdyba 1954 
metams. Taipgi, bus plačiau 
aptariamas kuopos minėjimo 
parengimas ir kiti kuopos rei
kalai. Narių dalyvavimas bū
tinas.

19 metų laike, kuopoje pir
moji mirtis, išskyrė iš gyvų
jų tarpo mūsų ilgametę narę 
A. A. Katrę Skinulienę, kuri 
po sunkios ligos mirė spalio 8 
d., sulaukusi vos penkiasde
šimt metų amžiaus. Velionės 
laidotuvėmis rūpinosi penki 
sūnūs ir vyras, tikrai rūpes
tingai ir gražiai pralydėdami 
savo mielą motiną ir žmoną į 
amžino poilsio vietą — Vil
ties kapus. Velionės laidotu- 

Ntikelta į 8 psl.
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Po paskutiniųjų neseniai 
įvykusių Vokietijoje rinkimų, 
kanclerio Adenauerio laimėji
mas priartino ir pribrendino 
vakariečiams sprendimui lai
ką vienos iš sunkiausiųjų ir 
komplikuočiausiųjų problemų 
pasaulyje. Šiojo problema ir 
yra Vokietijos kariuomenės 
atkūrimas — atgaivinimas.

Apsilankykime šiandien Va 
karų Vokietijos karo įstaigo
je arba gynybos ministerijoje, 
esančioje Bonoje (Bonn), ku
rioje yra ruošiami planai nau
jai Vakarų Vokietijos kariuo
menei — naujam- vakariečių 
sąjungininkui — šešiems šim
tams tūkstančių (600.000) vy
rų, kur šis skaičius yra laiko
mas tik kaipo pradžia.

Dabartinė Vakarų Vokieti
jos karo įstaiga arįia gynybos 
ministerija, bent tuo tarpu, 
šiuo vardu nevadinama. Tas 
vardas, turbūt, daug kam iš
šauktų ar sukeltų liūdnų pri
siminimų, ar kitokių minčių, 
luo tarpu šiai įstaigai yra duo 
tas kiek galima mažiausiai 
kenksmingas ar mažiausiai įta 
rimų sukeliąs vardas. Kol šį 
vardą „išslebizavosi“ ar „iš- 
spelinsi”, tai galima tuo pačiu 
laiku gerą riestainį suvalgyti, 
būtent — ,,Der Beauftragte 
des Bundeskanzlers fuer die 
mit der Vermehrunr der al- 
lierten Truppen zuzammen 
Kaengenden Fragen“ — kas 
apytikriai reikštų Vakarų Vo 
kietijos kanclerio įgaliotinio ar 
komisaro įstaiga visiems klau 
simams, susijusiems ar turin
tiems ryšį su sąjungininkų pa 
jėgų praplėtimu ir padidinimu.

Trumpai ši įstaiga vadina
ma „Dienstelle Blank” — 
Blank‘o įstaiga, nes jai vado
vauja Theodor Blank, kuris 
faktinai yra Vakarų Vokieti
jos gynybos ministeris.

Pati įstaiga yra senas rau
donų plytų pastatas, kadaise 
buvusiame tyliame, tačiau da
bar gyvame ir triukšmingame, 
universiteto mieste Bonoje, 
Vakarų Vokietijos respubli
kos sostinėje, gulinčioje pla
čiojo ir didingojo Reino kai
riajame krante. Šio seno pa
stato kambariai ir koridoriai 
yra perpildyti, jaučiamas erd
vės trūkumas, ir yra tamsūs— 
nejaukūs. Tačiau nauji pasta 
tai kyla į padangę aplinkui tai 
dienai, kada daugaiu patalpų 
ii erdvės tikrai bus reikalinga. 
Šiuo laiku čia vyksta dienos 
darbas, kuris, kiek galima pa
stebėti, yra perpildytas pakilu 
šia nuotaika, vilitmi, veiklumu 
ir net entuziazmu. Neatrasi-

Vokietijos kariuomenės atgimimas
bai savotiškas ir įdomus būda 
vo buvusių vokiečių karių ar 
šiaip jaunų vyrų atsakymas, 
kada jiems būdavo užsimena
ma apie Vokietijos atginklavi 
mą ir kariuomenės atkūrimą, 
„Ohne mich“ (be manęs) ar
ba „Ich habe die nase voll“ 
(turiu „pilną nosį“) jie atsa
kydavo.

Tačiau dabartiniu metu pa
dėtis yra visapusiškai pasikei
tusi. Vokietija kyla ir atsista 
to. Nesuklystume pasakę, kad 
šiuo metu Vakarų Vokietija 
yra daugiausiai kyląs, klestįs 
ir energingiausias — veikliau
sias kraštas Europoje. Tauti 
nė ambicija, savigarbosJr pasi 
tikėjimo jausmas Vokietijoje 
vėl tagijo.

Dr. Adenaueris ir jo partija 
skelbė, kad jei Vakarų Vokie 
tija sąjungoje su kitais vaka
riečiais atsiginkluos — atkurs 
savo kariuomenę, tai ši sąjun
ga bus tokia stipri, kad Sovie 
tų Rusija bus priversta leisti 
susijungimą — susivienijimą 
su Rytų Vokietija. Įspūdingi 
ir reikšminga dr. Adenauerio 
pergalė parodo, kad dauguir. > 
ie vokiečiai sutinka su jo poli 
tika. Dr. Adenauerio pergalė 
reiškia, kad Vokietija ratifi
kuos — patvirtins Europos ka 
riuomenės /.teigimo sutartį 
(European Army Treaty). Ka 
da, ir jeigu ir Prancūzija šitą 
pačią sutartį ratifikus, tai tuo 
jau pat tas reikš pirmųjų 12 
vokiečių divizijų, kurios jau 
dabar yra suplanuotos, gimi
mą ir Vokietijos kariuomenės 
atkūrimą.

„Kokios puikios ir stačiai 
neįtikėtinos ateities perspek
tyvos!“ pasakė vienas iš didės 
niųjų vokiečių užsienių reikalų 
ministerijos tarnautojų, kuris 
pats paskutiniajame kare yra 
kovojęs prieš kanadiečius Ita 
lijoje.

„Koks stebuklingas pro
spektas (reginys, vaizdas), 
kad Britanija ir Vokietija ga
lų gale bus sąjungininkai! jau 
du kartus mes nuleidome vie
ni kitiems kraują mirtį nešan
čiuose, nereikalinguose, savi
žudiškuose (savižudystės) ka
ruose. Britas ir vokietis yra 
du geriausi žmonės pasaulyje 
ir jei istorija už tuos tarpusa
vio karus mus pavadins nusi
kaltėliais, mes būsime užsitar
navę tą kaltinimą. O tą istori 
ja tikrai pasakys, jei rusai pa
sidarys pasaulio valdovais. Ta 
čiau dabar mes turime dar vie 
na ir, gal būt paskutinę pro
gą ir galimybę. Mes esame da

bar sąjungininkais. Britanija, 
Vokietija ir Jungt. Amerikos 
Valstybės kartu gali išgelbėti 
civilizaciją. Ir mes tą galime 
padaryti be karo“. Leiskime 
mums tuo patikėti.

Tarpe vokiečių pradedam 
dr. Adenaueriu ir žemyn, ir 
tarpe USA diplomatų ir karių 
Vokietijoje, atrandame milži
nišką optimizmą galimybei su 
sitvarkyti su rusais. Tikima, 
kad jei Vakarų Vokietija bus 
atginkluota, bus vakariečių pu 
sėje ir jų remiama, tai ji bus 
tokia stipri, kad Sovietų Rusi
ja būtų priversta leisti visos 
Vokietijos susivienijimą.

Dr. Adenauer ir jo patarė
jai — bendradarbiai jau ruo
šia ar net jau paruošę atitin
kamus planus.

Pirmas konstruktyvus 
pasiūlymas.

Susipažinkime su vokiečių 
generolo Adolf Heusinger 
(—T. Blank’o dešiniosios ran 
kos ir vyriausio laipsniu ir už 
imama vieta dabartinėje vo
kiečių karo ministerijoje Bon- 
noje) planais ir argumentais. 
Generolas Adolf Hausinger 
yra įsitikinęs ir sako: 1) Va
karų Vokietija, naujas vakarie 
čių sąjungininkas, yra atgink- 
luojama. Sovietų Rusija ne
gali to sukliudyti ar sustabdy
ti, nebent jei ji pradėtų karą, 
o visi ekspertai yra užtikrinti, 
kad dėl to Sovietų Rusija ne
kariaus. 2) Jeigu Vakarų Vo
kietijos tasiginklavimas yra 
jau neišvengiamas, tai yra tik 
ra, kad Sovietų Rusijai labjau 
patiktų matyti vokiečių karino 
menę Europos kąriuomenės 
sudėtyje, kas duotų šiek tiek 
vilčių, kad atgimstantis vokie 
čių militarizmas bus varžomas 
ir prilaikomas. 3) S. Rusijos 
didžiausia baimė yra, kad at
ginkluota Vokietija įtrauks 
vakariečius ir net vadovaus 
„Kryžiaus kare“ prieš S. Rusi 
ją, tikslu atgauti dabartinę ru 
sų kontrolėje esančią Rytų Vo 
kietiją ir išlaisvinti Rytų Eu
ropą. Jeigu S. Rusiją galima 
būtų kaip nors užtikrinti ir 
garantuoti, kad tokio „Kry
žiaus karo“ nebus, tai, reikia 
tikėtis, ji galėtų leisti visos 
Vokietijos susivienijimą ir iš 
traukti savo ginkluotąsias pa 
jėgas į rytus.

Panašią mintį iškėlė ir pa
siūlė Sir Winston Churchill, 
o apie tai buvo ir yra galvo
jama daugelio įvairių politi
kų ir ekspertų. Visokios po
pierinės garantijos ir užtikri

nimai yra beverčiai, netik tar
pe pačių garbingiausiųjų tau
tų ir valstybių. Tačiau sis 
planas, ši schema demilitari
zuoto ploto — teritorijos tar 
pe dviejų stovyklų — vakarie 
cių ir rusų — atrodo, yra šis 
tas konkretaus — apčiuopia
mo ir svarstytino.

Vokietija būtų suvienyta ir 
atginkluota kaipo vakarieč.ų 
sąjungininkas. Tačiau tarpe 
rusų ir vokiečių būtų nusta
tyta demilitarizuota teritorija. 
Britų, kanadiečių ir U. S. A. 
ginkluotosios pajėgos pasi- 
tiaukų įkairįjį Reino krantą. 
Europos kariuomenė — vokie 
čiai, prančųzai ir kitų vakarų 
Turopos valstybių ginkluoto
sios pajėgos okupuotų Vaka
rų Vokietiją tarpe Reino ir 
Elbės. Visa Rytų Vokietija 
(dabartinė rusų zona) plius
— pridėjus dar Lenkijos teri
torijos dalį maždaug lygią Ry
tų Vokietijai, turėtų būti de
militarizuota. Ir rusai tuiėtų 
pasitraukti į šios buferinės zo
nos rytines sienas.

„Ar galima tikėtis ir yra 
bet kokia galimybė, kad rusai 
priimtų tokį planą?“ buvo pa
klaustas generolas Hausinger.

— Gali būti, kad ne, — at
sakė jis, — tačiau tai yra pir
mas konstruktyvus pasiūly
mas, kokio ligi šiol dar nebu
vo. Šis pasiūlymas turi nenau 
dingų ir neigiamų pusių ru
sams, bet taip pat ir vakarie
čiams, nes rusai paliekami Če 
koslovakijoje, tiktai kelių va
landų žygis ligi Reino.

— Savaime suprantama, — 
tęsė toliau generolas Heusin
ger, — atominiame amžiuje 
negali būti tokių dalykų, kaip 
efektyvi buferinė zona ar te
ritorija, jeigu nebus gerų no
rų ir valios taikai. Abi pusės
— vakariečiai ir rusai — pri
valo įtikinti vieni ktus, kad 
jie visiškai apie jokią agresiją 
net negalvoja. O šitoks pla
nas, ar kas nors panašaus, ga
li pagimdyti tokio pasitikėji
mo pradžia.

— Aš žinau, — kalbėjo to
liau generolas H., — kad ru
sai panašių planų bijosi ir lin
kę viską įtarinėti. Būtų bega
lo sunku rusus įtikinti, kad va 
kariečiai, su atginkluota Vo
kietija, visai negalvoja apie ka 
rą prieš juos. Žinoma, rusai 
turi ir kitų priežasčių, dėl ku 
rių jiems viršpaminėtas planas 
yra nepriimtinas. Štai, Rytų 
Vokietijos — rusų zonos — 
gyventojai yra šiandien užsi
spyrę ir nepaklusnūs rusams

todėl, kad jie mato, girdi ir ži
no, kad čia pat už sienos Va
karų Vokietijoje yra daug ge
resnis ir laimingesnis gyveni
mas. Rusams iš Rytų Vokieti 
jos pasitraukus ir vakarie
čiams paremiant, gyvenimas 
pražydėtų ir čia. . . Tada jau 
lenkai, žvalgydamiesi per sa
vo „rubežius“ pradėtų galvoti 
ir prilyginti kąimynysnėje 
esančią laisvę ir geresnį gy
venimą už savo priespaudą ir 
sunkumais — vargais ir t. t. 
Dėl to rusai visą laiką turėtų 
pas save nepasitenkinimą, ne
ramumus ir didėjantį pavojų, 
kad Lenkija ir kiti satelitiniai 
rusų kraštai stengsis atsiskir
ti ar pirma pasitaikiusia pro
ga nutrūkti nuo savo didžio
sios „globėjos“ — Rusijos.

— Kas atsitiks, jei Vokieti
jos reikalu su rusais nebus pa 
siekta jokio susitarimo? — bu 
vo užklaustas gen. Heusinger.

— Aš negaliu pasakyti ar 
nuspėti, — atsakė jis, — ta
čiau šie reikalai negali pasilik 
ti tokioje pačioje dabartinėje 
padėtyje. Mes privalome su 
rasti kelią ir išeitį! Tačiau tai 
neturi būti dar vienas karas!

Gen. Heusingerio kalba, ju 
dėsiai ir išvaizda nei kiek ne 
primena tradicinio vokiečių ge 
nerolo. Jis neatrodo „kraujo 
ir plieno“ vyras. 55 metų am 
žiaus gen. H. yra daugiau pz 
našus į draugišką ir energin
gą profesorių, nekaip į vokie
čių generolą.

1944 m. liepos mėn. gen. H. 
dalyvavo sąmoksle prieš Hit
lerį ir už tai buvo nuteistas mir 
ti. Tačiau visa grandinė lai
mingų ir pripuolamų įvykių 
atsitikimų, kiekvieną kartą vis 
nutęsė jo mirties sprendimo 
įvykdymą, kol pagaliau karas 
baigėsi ir jis buvo sąjunginin 
•kų kariuomenės išgelbėtas. 
Gen. Heusinger yra karštai 
įsitikniės ir perimtas jungtinės 
Europos ir Europos kalinome 
nės idėjomis. Jis atrodo nuo
širdžiausiai nori ir siekia iš
trinti senąjį prūsų militarizmą 
iš vokiečių dvasios. Jis ir The 
odor Blank — gynybos minis 
teris — drauge dirba ir kuria 
kažką nauja vokiečių istorijo
je — savo tautiečių karinome 
nę, šiek tiek panašią britų mo 
deliui ir pavyzdžiui. Pamatę 
Theodor Blanką, sunkiai pati- 
kėtumėt, kad jis gali būti vo
kiečių gynybos ar karo minis- 
teriu. Jis tiktai 45 metų am
žiaus. Jis yra buvęs angliaka 
siu profesinės sąjungos tarnau 
tojas. Angliakasio lemputė ir

me čia nė vieno, kuris bent 
kiek abejotų Vokietijos kariuo 
menės atkūrimu — atgaivini
mu — ar tai Europos kariuo
menės sudėtyje ar tiesiogėje 
sąjungoje su NATO (Šiaurės 
Atlanto Sąjungoje), ar kurio
je nors kitoje formoje. Nau
josios Vakarų Vokietijos ka
riuomenės kadrai ir „rėmų dar 
bas“ yra jau parengti. Šiuo 
metu yra jau atrenkama 40 
generolų, 250 pulkininkų, 900 
pulkininkų leitenantų, 2000 
majorų, 6300 kapitonų ir 12. 
300 leitenantų iš karininkų 
korpo, Pasirodo, kad visai ne 
sunku yra jų surasti. Po I- 
mojo pasaulinio karo Vokieti
joje yra buvę apie 40.000 „eks 
karininkų“, o po II-jo pasau
linio karo buvo apie 450.000 
„eks-karininkų“, kurių 1.280 
— generolai. Šimtai iš jų (ge 
nerolų) jau dabar planuoja ir 
mielai sutiktų 
je Vokietijos 
Su žemesniais 
būtų lengviau.

Galų gale sąjungininkai?
Pačioje pradžioje, kada va

kariečių sjungininkų tarpe iš
kilo Vokietijos atginklavimo 
ir kariuomenės atkūrimo klau
simas, tai patys vokiečiai dau 
gumoje tam nepritarė ar nebu 
vo tam entuziastai. Jie buvo, 
pilna to žodžio prasme, priso
tinti ar 
viavimo 
kraštas 
blokštas 
nugalėtieji — pralaimėjusieji 
ir dauguma iš jų galvojo, kad 
niekas negalėsiąs sustabdyti 
rusų — komunistų, legionų, 
kurie užpulsią — užimsią ir nu ra. 
siausią ne tik Vakarų Vokieti akys ir mintys gali atskirti ši 
ją, bet ir likusią Europą. La- tą fenomeną nuo tikrovės.

tarnauti naujo- 
kariuomenėje.
laipsniai dar

pilnai atsikandę karei 
ar karo tarnybos. Jų 
buvo padalytas, par- 
ir nusilpęs. Jie buvo

(Australijos miražai
Iš vakaro susitarę su daili

ninku Žygu, nutarėme aplan
kyti tolumoje matomą uolą, 
vadinamą Sock, dėl savo pana 
šumo mūsų pravadintą liūto 
kalnu. Nepabūgę vietinių aus 
tralų grąsnimų, kad uolų me
džiuose esama smauglių — 
phyton, kurie praeinant žmo
gui netikėtai šoka ant jo, apsi 
raito ir mirtinai jį suspaudžia, 
— atsikėlę saulei dar netekė
jus, išėjome. Tiktai dabar pa 
stebėjome, kad mūsų lageris 
buvo plynuose laukuose su ma 
tomais tolumoje kalnagūbriais 
ir priešais mus viena augštai iš 
šokusia uola. Eukaliptų šako
mis vaikydamiesi labai įkyrias 
muses, baidydami gyvates ir 
triušius, mes ėjome per lau
kus ir lindome per tvoras.

Čia pirmą kartą teko mums 
susipažinti su australišku sub- 
tropiško klimato ciklonu, ku
ris pagriebęs mano kamštinę 
saulės skrybėlę dulkių debesi 
mis nusinešė į padanges, su- 
trukdydamas man mažiausiai 
20 minučių laiko, kol ji vėl at
sirado ant mano galvos. Lai
kas nuo laiko Australijoj pra
eina labai dideli ciklonai, ku
rie nusineša namus, kartais su
griauna ištisus miestelius.

Antras ir Australijoj gana 
dažnas gamtos fenomenas yra 
miražas. Čia dažnai pamaty
si gražiausiai tyvuluojančiug 
saulėj vandenis, ežerą, jūrą, 
mišką, kurių tikrovėj visai nė

Tiktai pripratę žmogaus

(Iš knygos „Benamiai“), 
niai gyvenę aborigenes — Aus 
tralijos čiabuviai. Kopdami į 
kalną tokių urvų mes radome 
keletą, tačiau aborigenes vie
tą užėmę, niekeno nekliudomi 
dabar sau ramiausiai čia gyve

Dr. J. M i k e 1 i o n i s
Pirmą kartą mudu su Žygu 

labai apsigavome, kai tik ką 
atvažiavę į Urankvintės lage
rį jieškojome maudymosi ba
seino, kuris turėjo čia kur 
nors būti. Išėję už barakų 
mes pasitenkinome gražiu ir no triušiai ir veisėsi gyvatės, 
gana dideliu „maudymosi ba 
seinu“, į kurį susitarėme atei
ti vakarop. Ir koks buvo mū
sų nustebimas, kai pavakarėj, 
atėję su maudymosi kostiu
mais rankose, vietoje vandens 
baseino mes radome tiktai. . . 
lėktuvams pakilti lygaus pavir 
šiauš cementą. Apsigovome 
abudu, bet kitiems to papasa
koti vengėme — lai apsigau
na ir jie.

Taip ir dabar, eidami į liū
to kalną, mes abu matėme la
bai gražų ir didelį ežerą (kurio 
mums taip trūko!) su pamiške 
tolumoj, tačiau šį kartą mes 
jau turėjome patyrimą ir bu
vome gudresni — buvo vėl tik 
tai miražas, kaip ir pats mū
sų gyvenimas.

Visas Sock kalnas susidėjo 
iš milžiniškų raudonos uolos 
akmenų. Kalbama, kad iš šių 
akmenų susidariusiuose natū
raliuose urvuose dar neperse- 

» . ... . X3 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
X mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, k 
V teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai v 

I Jonas Zmuidzinas |

ir kitais vaismedžiais. Vienos 
tokios sodybos žemvaldys bu
vo vokiškos kilmės, kalbąs dar 
visai neblogai vokiškai.

Kad geriau pažinčiau žmo
nes ir patį kraštą, gyvenda
mas Australijoj iš visų aplan
kiau nemažai ūkininkų. Visų 
jų kūrimasis buvo sunkus, ypač 
tų, kurie patys dirbo laukuo
se ir juose gyveno. Buvo ir 
tokių, kurie, turėdami daug 
pinigų, nusipirko didelius že
mės plotus, o patys gyveno 
miestuose, čia — Australijoj, 
ar net Anglijoj. Jų namus 
prižiūrėjo ir žemę dirbo nuo
mininkai arba 
bininkai.

Žemdirbiai, 
šauly taip ir 
patys ramiausi, vaisingiausi ir 
geriausi, dar civilizacijos ne
sugadinti, žmonės. Su jais ga 
lesi pasikalbėti, gausi pastogę, 
atsigerti ir labai dažnai pavai 
gyti.

Jeigu kartais pasitaikytų at 
rasti tuščią sodybą — visvien 
gali atsigaivinti šaltu vande
niu iš kabančio pastogėj bre
zentinio maišo, — dėl to nie
kas nepyks. Tokie brezenti
niai maišai su šaltu vandeniu 
čia kabo prie kiekvienos sody
bos. Šulinių čia nėra, o be ge 
riamojo vandens neapseisi; jis 
surenkamas lyjant lietui nuo 
stogų.

Žygas šlubuodamas ir abu 
vos vilkdami kojas, ne tiek pa 

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: $ varS?> kiek saulės iškepinti,
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Patsai kalnas ir jo aplinka 
buvo apaugę pavieniais 
rais ir senais eukaliptais, 
sų laimei smauglių juose 
buvo, o jeigu ir buvo — 
ių nematėme. Nuo kalno
šūnės toli aplinkui buvo mato 
mi platūs laukai, išretėję ti
piški eukalptų miškai ir kai 
kurie miesteliai, iš kurių ar
čiausiai buvo tuo pačiu kal
no vardu pavadintas miestelis 
Rock. Tolumoje balzganavo 
slėniu išsiraičiusios Murumbi- 
dži upės, ir baltavo vos įžiūri
mi namai Vagos miesto.

Varginami didelio troškulio 
leidomės žemyn jieškoti sody
bų ir jose vandens. Pakely į 
namus aplankėme jų keletą. 
Kai kuriose iš jų gyveno tur
tingi ūkininkai, keleto tūks
tančių hektarų žemvaldžiai, 
su gražiomis sodybomis, apau 
gusiomis apelsinais, citrinomis

nuolatiniai dar-

kaip visam pa- 
Australijoj, yra

Ruhro angliakasio paveikslas 
»i uaoar tepekabo jo paprasto
je, menkai apstatytoje įstaigo 
je.

— Mes parodysime pasau
liui, — sako Th. Blank, —■ 
kad Vokietija gali sukurti de
mokratišką kariuomenę. Mes 
stengiamės išrauti ir panaikin 
ti viską, ką svetimšaliai skaito 
ar supranta prūsišku militariz 
mu. Aš pilnai tikiu, kad vo
kiečių kareivių inkorporavi
mas į Europos kariuomenę, pa 
dės mums pasiekti mūsų tiks
lą.

Matomas karinis atgijimas.
Nereikia būti perdaug opti 

mistiškais ir laukti, kad toki 
kariai, kaip gen. Heusinger to- 
toki antimilitaristai, kaip The 
odor Blank ilgai pasiliktų va
dovauti naujai atgimusiai vo
kiečių kariuomenei.

Kai kurie stebėtojai tik:, 
kad „tamsus arklys“ atgims
tančios vokiečių kariuomenės 
bus jaunas generolas vardu 
Siegfried Westfall, kurio var
das daugumai vakariečių yra 
visai nežinomas. Gen. West
fall buvo tikrasis vokiečių ar 
mijų vyriausias vadas, kada 
1944 mt. per Kalėdas buvo vyk 
doma garsioji Ardėnų ofenzy
va ir kada feldmaršalas vau 
Rundstedt, kurio vardu toji 
ofenzyva buvo vykdoma, gė
rė nuo kitų užsidaręs per die
nas ir naktis ir tokiame stovy
je, aišku, vadovauti ofenzyvai 
negalėjo. Gen. Westfall buvo 
Hitlerio žmogus ir, ką stebė
tojai sako, yra vyras, kurį rei 
kia stebėti ir saugoti.

Daug kalbama ir apie gen. 
Hasso von Manteuffel, kuris 
yra vadovavęs garsiajam ir pa 
sižymėjusiam vokiečių šarvuo
čių korpui „Gross-Deutsch- 
land“ Rusijoje. Jis šiuo metu 
yra vienos didelės firmos eks 
porto vedėjas Ruhro krašte. 
Gen. Manteuffel yra dar jau
nas, labai ambicingas ir labai 
didelis nacionalistas.

— Vakarai turi būti išgel
bėti nuo rusų barbarizmo, — 
sako jis ir galvoja apie save, 
kad esąs vyras, kuris tai ga
lįs padaryti.

— Aš nesuprantu, sako gen. 
Mantauffel, — kodėl Vakarai 
turėtų bijoti vokiečių karinio 
atgijimo — Vokietijos kariuo
menės atgimimo! . . Ir daug 
dar, dideliam vakariečių pyk
čiui ir nustebimui, atrasime 
tokių vokiečių karių, kurie me 
ko neišmoko ir nieko nepamir 
šo. Netgi buvęs Afrikos kor
po gen. Ludwig Cruewell sa
ko : „Pasaulis privalo supras
ti ir realizuoti, kad vokietis ka 
reivis buvo pats garbingiau
sias ir riteriškiausias visame 
pasaulyje“.

Visoje Vakarų Vokietijoje 
atsiranda ir kyla naujos sąjun 
gos ir organizacijos, kaip bu
vusių šarvuočių korpų—„Pan 
zerkorps“, buv. Afrikos kor
po — „Afrika korps“, „Stal- 
lielm“, kuris vadovaujamas 
feldmaršalo Albert Kesselring, 
buvusio nuteisto mirčiai už ka 
ro nusikaltimus, dabar vado
vaujančio tam1 pačiam „Stal- 
helm“, kuris padėjo Hitleriui 
pagrobti valdžią Vokietijoje. 
Dar yra visa eilė kitų organi
zacijų ir sąjungų, kurių įdo
miausia ir keisčiausia yra var
du „Waffen SS“ — sukelain- 
ti kai kam šiurpius ir sukre
čiančius prisiminimus. Dau
gelis iš šių organizacijų ir są
jungų laiko savaitinius susi
rinkimus aiškaus politinio ir 
nacionalistinio antspalvio.

Milionai vokiečių yra tvir
tai įsitikinę, kad jų kovos pas 
kutiniame kare buvo didvyris 
kos kovos civilizacijos išgel
bėjimui prieš raudonąjį slibi
ną ir grėsmę iš rytų.

Vieną tiktai tiesą ar teisy
bę negalima nuneigti ar nugin 
čyti, tai, kad vokiečių kariuo
menė grįžta gyveniman — at
gaivinama ir tai yra vakarie
čiams prašant ir pageidaujant. 
Vakariečių pokarinis sapnas 
apie laikymą Vokietijos demi
litarizuotos ir neutralizuotos 
per 50 metų, buvo visuomet 
nepraktiškas ir nerealus. Dar 
bšti, judri ir energinga vokie
čių tauta turi eiti vienu ar ki
tu keliu, o jei vokiečiai jau pri 
valo ir turi žygiuotų tai tegul 
geria užygiuoja vakariečių pu 
Sėje.

Sul. J. Skaržinskas.
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Iš visur ir apie viską
GABI LIETUVAITĖ.

Šį rudenį labai sėkmingai 
baigė Barquisimetoje, Venezu 
ela, gailestingųjų seselių mo
kyklą šiame krašte gyvenan
čios rašytojos E. Dervojedai- 
tienės — Baltijos Žuvėdros — 
vienintelė dukrelė Danguolė 
Dervojedaitytė ir gavo aukso 
medalį už gerą mokymąsi per 
visus trejus mokslo metus. Vi 
są šį mokslo laiką ji buvo šio
je mokykloje pirmąja mokine.

Iš to pat miesto vaikų ligo
ninės panelė Danguolė gavo 
skirtąją mokinėms dovaną už 
toje mokykloje geriausiai atlik 
tą praktiką.

Tai yra dar vienas įrody
mas, kad lietuvaitės, moka pa
sižymėti savo darbštumu ir ga 
bumu svetimųjų tarpe.

Panelė Danguolė, dėka šio 
laikraščio pastangoms, turi gar 
bės susirašinėti su kaikuriais 
lietuviais, radusiais prieglau
dą Kanadoje, už ką ji yra dė
kinga šio laikraščio redakcijai. 
Džiaugiasi turėdama platesnių 
žinių, kaip gyvena ir kuriasi 
lietuviai kituose šio kontinen
to kraštuose. D. P.
SI Prof. Antanas Krapovic- 
kas, Prano Krapovicko ir Elz 
bietos Juodeikytės Krapovic- 
kienės sūnus, gimęs ir agrono 
mijos mokslus išėjęs Argenti
noje, dėstęs botaniką-geneti- 
ką Cordobos U-te, gavęs iš 
newjorkiskio Guggenheim fon 
do stipendiją, išvyksta į JAV, 
kur viskuo aprūpintas per ap
valius metus gilins savo moks 
l>nes žinias.
SI Kaune, miesto ligoninėje 
1953. VTT. 3 d. mriė Stefa But 
kuvienė, pulk. Jurgio Butkaus 
žmona. Jos vyras dabar Ame 
rikoje.
M Iš Lietuvos pasiekė Vokie
tiją registruotu laišku Leono 
Eremino „Dainos“, išleistos 
1902 m. Tilžėje.
■ Vladas Norgele, lietuvis, 
karo invalidas (be abiejų ran
kų), gyvenąs Bremen-Grohn, 
Lesum Str. 8, vykdamas dvi
račiu į darbovietę buvo sunk
vežimio partrenktas ir sužeis
tas.
■ Netoli nuo Himburgo, 8 km 
nuo BadSegeberg, yra nervų 
klinika su DP-kais. Jų tarpe 
yra ligonys lietuviai: Dr. An
tanaitis Ant., Spogis Stasys, 
Dubauskaitė Teresė ir Bizaus
kas Juozas.
■ Morhange (Prancūzija). 
Dabartiniu metu ten yra 14 lie 
tuvių. Visi turi darbo, bet 
kai kurie nusiskundžia men
ku atlyginimu. Nuo seniau 
ten gyvena p. Jucius, kuris 
tvarko tos apylinkės lietuvių 
reikalus. Paskutiniu metu su 
sirado dar dvi lietuviškos šei
mos, kurios buvo pasimetusios 
nuo lietuviu, būtent: Galvo

čius Juozas, dirbąs staliaus dar 
bą ir p. p. Serevičiai, dirbą 
prie ūkio darbų.
H Žinomo siuvyklos savininko 
ir madų kūrėjo Bernardo Sur
vilos, Buenis Aires, naujai su
kurtos pavasarinės mados rug
sėjo 25 d. buvo rodomos per te
leviziją. Tai bus pirmas lietu
vio kūrinių parodymas šitokiu 
būdu. Be to, jo naujų pavasari 
nių madų paroda pereitą savai 
tę praėjo su dideliu pasisekimu. 
Parodą aplankė keli tūkstan
čiai žmonių.
St New Yorką apninka didžiu 
liai tarakonai. Miesto sveika
tos skyriaus pareigūnai užti
ko tūkstančius tokių tarako
nų viename name Harleme, 
New Yorko dalyje. Tie tara
konai turintieji iki dviejų co
lių ilgio, pasirodė jau ir kito
se New Yorko dalyse ir Bro- 
oklyne. Vietiniai mokslinin
kai ir valdinis žemdirbystės 
departamentas Washingtone 
sako, dauguma tų tarakonų 
atkeliavo su portorikiečiais. 
Per keletą paskutinių metų į 
Didįjį Newyorka sugužėjo 
apie 300 tūkstąnčių ateivių iš 
Porto Riko salos. Taigi dau
giausia ir didieji tarakonai 
knibžda portorikiečių gyvena 
muose namuose Harleme. Jau 
seniai pastebėta, jog vaisių bei 
daržovių krautuvėse Porto 
Rikoje zuja spiečiai tokių ta
rakonų. Jie ypatingai mėgsta 
vynuoges ir bananus. Jie va
dinami moksliniu vardu Leu- 
kofea Maderae.

Karinis centras Washingto 
ne, vadinamas Pentagon, turi 
apie 30.000 karinių pareigūnų 
bei civilių tarnautojų. Daugu
ma tų žmonių valgo Pentago
no valgyklose. Pastaruoju lai 
ku jie gavo sudraudimą, kad 
nešnekėtų valgydami. Ant 
stalų išdėstytos popierinės ske 
petaitės: Seifą gali bet kada 
užrakinti, bet tiktai tu pats te 
gali uždaryti savo lūpas. Ne
šnekėk apie slepiamus valdi
nius dalykus.
tt Jeigu ant grybų leidžiama 
ultra - violetiniai spinduliai ar 
ba X-spinduliai, tatai keičia 
grybų sėklas; tuomet išsivys
to ir veisiasi dar nematyti, nau 
jų rūšių grybai. Šį faktą paro 
do bandymai, kuriuos darė Či
kagos Universiteto profeso
riai J. R. Raper ir J. P. San 
A ntonio.
Si Nykštukas (taip vadina
mas paukštis, angliškai wa- 
ren) susuka kelis lizdus, kad 
jo pataitė galėtų pasirinkti, 
kuris jai geriau patinka.
S Jeigu pienas paprastame bu 
telyje pabūna dienos šviesoje 
pusvalandį, šviesa sunaikina 
didelę dalį svarbaus vitamino 
B, vadinamo riboflavino, tei-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA _ 

gia Pennsylvanijos žemdirbys 
tės profesoriai Stuart Patton 
ir Donald V. Josephson.
■ Mexico. — Miestinis teisė
jas Findley Morrow nuspren
dė, kad negalima areštuot ir 
baust kareivį, jeigu jis paro
do liežuvį koliojančiam jį po 
licininkui.

Vienam Grand Rapids, 
Mich., piliečiui neseniai pada 
ryta operacija, išimant dviejų 
colių ilgio paišelį iš šlaunies. 

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!

Kiekvienam lietuviui, kuris supranta tautinės kultūros reikš 
mę, dar nevėlu Lietuvių Enciklopediją prenumeruoti. Nei 
viena svetima enciklopedija neduoda tiek lituanistinių ži 
nių, kiek jų duoda savoji.
Lietuvių Enciklopediją galima užsisakyti šiuo adresu: L. E. 
Leidykla 366 W. Broadway, So Boston 27, Mass.
Kiekvienoj didesnėj lietuvių kolonijoj Lietuvių Enciklopedi 
ją platina leidyklos Įgalioti atstovai, tad galima ir 
L. E. prenumeruoti.
Lietuvių Enciklopedijos I-jo tomo nedidelį likutį 
dar turi. Kas norėtų tą tomą gauti — prašomas

per juos

leidykla 
leidyklos 

adresu iš JAV siųsti 7.75 dol., iš užsienio 7.98 dol. 
sumas įeina ir paprastosios pašto išlaidos.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA!

tas

Jau septinti metai LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAU- k 
GIJA leidžia kas trys mėnesiai kultūros ir visuomenės 8 

mokslų žurnalą

„MAUS"
ŽURNALAS DIDOKO formato, 32 puslapių, 

įrištas į gražius viršelius.
Paskiausiojo numerio turinys:

Krikščioniškoji Demokratija (pasiskaityti tiems, kurie 
netingi galvoti). Kiek žmonių išžudė bolševikų režimas 
(žmogaus gyvybės vertė Rusijoj) ; Latviai apsivienijimo 
kelyje (kaip galvoja ir veikia mūsų kaimynai) ; Kas yra 
Lietuvių Darbininkų Draugija (arba kaip seniau Ame
rikos lietuviai gyveno) ; Tai buvo Jeruzalėj, karalių 
mieste (įrodyta, kad ir asilai kai kada susipranta).

Ir dauugybė visokių skaitymų tinkamų visiems ir 
visiems laikams.

Kaina metams 1 dol., atskiro numerio kaina 25 et.
Prenumeratą prašome siųsti TIK Amerikos (JAV) 

pinigais arba tarptautine pašto perlaida.
„DARBA 5“

& 636 East Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.

pe-

MERGINOS IR NAŠLĖS 
skaitykite šį 

PIRŠLIO SKELBIMĄ!
Daug jaunų, gražių ir pasiturinčių lietuvių kavalierių yra 
pasmerkti likti viengungiais todėl, kad neturi progos ir ga
limybės susirasti sau žmonų, nes likimas juos nubloškė gy
venti tose vietose, kur lietuvaičių nėra, o kitataučių jie
nori vesti. Rimtas piršlys yra pasirengęs Jums ir Jiems pa
tarnauti - patarpininkauti. Todėl, panos ir našlės 23—.35 me 
tų amžiaus, rašykite piršliui savo trumpą biografiją ir su 
fotografija, jei yra galima, kad piršlys iš karto galėtų numa
tyti tinkamesnes poras ir surišti tolimesniam susirašinėji
mui, siųskite šiuo adresu: Mr. T, BALSYS, Azilda, Ont. 
Kanadoj gimusios galite rašyti Anglu ar Frąncūzų kalbo
mis. Piršlys tarpininkavimą atliks labai sąžiningai. Pąslap 
tis garantuota, laiškai ir fotografijos bus sugrąžintą. Sku
bėkite! Jūsų Piršlys.

Tą aštriai uždrožtą paišelį jis 
įsivarė šlaunin pirm 33 metų, 
netyčia sėsdamas ant savo ran 
kos, kuri laikė paišelį, atsirem 
dama į mokyklos suolą.
H Vienas Čikagos gyventojas, 
bb metui amžiaus, kreipėsi į po 
liciją, kad padėtų 
seserį, kurios jis 
72 metus. Sako:

— Aš pradedu 
dėl rokuoju, jau 
teirauti apie savo

jam surasti 
nematė per

senti. To- 
laikas pasi- 
seserį.

Į

MARSIEČIAI BRITŲ KOLUMBIJOJE?
Kaip jau žinome, ryšium su 

kalno nugalėjimu, 
kalbos apie 
apžėlusius,

Everesto 
naujai prasidėjo 
keistus, kailiais 
milžiniškus laukinius žmones, 
aptinkamus Himalajų kainuo
se, augščiau sniego linijos. Tų 
bjaurių sniegžmogių (abomi
nable snowman) niekas iš va 
kariečių keliautojų nei tyrinė
tojų nėra dar akis a^in susiti 
kęs, bet jų pėdas, vidutiniškai 
22 colių ilgumo, jau ne vienas 
yra radęs, išmatavęs ir nufoto 
grafavęs. Tibeto vienuoliai, 
gyveną augštuose kalnuose, ir 
Indijos kalniečiai, ypač garsie 
ji čerpas, kurie lydi europie
čių ekspedicijas į Himalajus, 
tviraina tokius sniegžmogius 
daug sykių esą matę. Tai esą 
labai dideli, rausvai rudais 
plaukais apaugę, į milžiniškas 
beždžiones panašūs, nepapras 
tai didelėmis krūtinėmis pada 
rai, vaikščioją stačiomis, bet 
žmonių vengią iš tolo.

Ar tai yra mūsų žemėje iš
sivystę padarai, ar „iš kitur“ 
atgabenti, šiandien jau kelia
ma nemaža ginčų. Tiesa, apie 
tuos padarus pasakos ir pada 
vimai nėra nauji. Bet taip pat 
ir „skraidančios lėkštės“ nėra 
naujos. Kas įdomu, kad skrai 
dančios lėkštės visą laiką ap
sčiausiai buvo ir yra pastebi
mos kaip tik kalnuose. Apie 
jas daug buvo pranešama iš 
Amerikos ir Kanados Rocky 
Mountains ir Andų kalnų ir 
iš Azijos Himalajų. Dėmesio 

8 vertas lakūno Charles F. La- 
$ ne pranešimas, kai jis perskris 
X damas per Himalajus, dangu- 
v je pastebėjęs skaistų šviesulą 
8 ir tuo pačiu metu jo lėktuvo 
X motorai sustojo ir visi instru
ct mentai išsijungė. Kai šviesu- 
£ las, anot jo, įsitikinęs, kad jis 
8 nėra pavojingas, pasuko skris- 
X ti šalin, Lane lėktuvas vėl pra 
X dėjo veikti.
X Britų Kolumbijos kalnuos 
x se tariamai gyveną „sniegžmo

RAUDONOJI PLUNKSNA — PAGALBOS IR VILTIES 
SIMBOLIS

YMCA, YĄCA ir YMHA su
teikė vadovybę bei draugišku
mą daugeliui tūkstančių as
menų : „The Big Brother Mo
vement“ (Suaugusio Brolio 
Judėjimas) padėjo šeimoje au 
gantiems berniukams; the 
Children's Aid, the Society 
for Crippled Civilians, įvarios 
religinės organizacijos bei bro 
liškos grupės „Community 
Chest“ bendruomenėje buvo 
jpasirųošusięis sutelkti pageį- 
bą neokanadiečiams neatsi
žvelgiant į jų rasę arba religi
nį Įsitikinimą. (CS).
R Sumatros saloje beždžio
nės makakos yra išmokinamos 
padėti žmonėms skinti kokosi
nių palmių riešutus.

Nuo spalio vidurio iki lap
kričio viudrio Kanados miestų 
gatvės ir pastatai buvo papuoš 
ti raudonom plunksnom ir 
plakatais su šūkiais „Share 
Yoųr Happiness“ (pasidalin
kite savo laime) arba „Give 
the United Way“ (Duokite 
vieningai), Nuo spalio 19 d. 
iki lapkričio 12 d. Kanadoje 
turėjo „Red Feather“ ląiką, 
t. y. metinė kampanija užpil
dyti bendruomenių kasas iš 
aukų.

Šimtai tūkstančių neo-kana- 
diečių turėjo progą susidurti 
su viena arba kalėtu šių orga
nizacijų. The Travellers’ Ais, 
pavyzdžiui, padėjo daug kam, 
kuris atvyko į svetimą miestą;
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giai“ yra vadinami „saskva- 
čais“ (Sasquatch) ir esą ly
giai tokie pat kailiais apaugę, 
didžiulėmis krūtinėmis, dviem 
kojom vaikščioja padarai.

Kai kurie rimti tyrinėtojai 
yra nuomonės, kad jei jau 
marsiečiai būtų apsigyvenę 
mūsų žemėje, tai jiems gyven 
ti vieta tinka tik augščiausio- 
se mūsų planetos srityse, ir 
štai dėl ko. Marsas yra apie 
40 milionų mylių toliau nuo 
saulės negu mūsų žemė, taigi 
ten klimatas turi būti daug 
šaltesnis. Bet kadangi Marso 
diena trunka apie 24,6 mūsiš
kės dienas, tai per tokią ilgą 
dieną ir ten temperatūra paky 
la iki 80 F. laipsnių šilumos. 
Marsas yra žymiai mažesnis 
už žemę, tai yra turi tik 4.216 
mylių skersmastį, kai mūsų 
žemė tusi 7.918 mylių. Taigi 
Marso traukos jėga yra žy
miai silpnesnė ir jo atmosfera 
gali turėti deguonie tik tiek, 
kiek mūsų žemė turi apie 15 
mylių augštumoje. Tokioje 
šaltoje ir retoje atmosferoje 
gyventi gali labai dideli pada
rai, kuriems tirštas kailis yra 
reikalingas apsiginti nuo šal
čio ir milžiniškos krūtinės, kad 
galėtų pakankamai” įtraukti 
oro, reikalingo deguoniui Į 
kraują paimti. Kad Marse esą 
ma atmosferos ir augmenijos, 
dėl to jau nebesiginčijama. O 
kur yra šiek tiek oro ir šilu
mos, neabejojama, kad ten ir 
gyvybė gali išsivystyti pana
ši į žemės gyvybę. Tik klau
simas, ar tie gauruoti pabaisos 
gali patys pasistatyti „lėkš
tes“? Čia įdomi prielaida, pa 
imta iš fantastinių mokslinių 
fikcijų: gali būti, kad tikrieji 
protiniai padarai Marse yra 
visai kitoki, gal būt net pana
šūs į vabzdžius, ir jie tuos mil 
žiniškus beždžionžmogius yra 
pavergę ir čia atgabenę apgy
vendinti tikslu ištirti, ar jie 
gali žemėje aklimatizuotis...

Pr.

Visuotinis Amerikos Lietuviu 
Kongresas 

ir 
PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖ ČIKAGA.

Amerikos lietuviai didžiau
sią savo vienybės ir pasiryži
mų už Lietuvą ir lietuvybę de 
monstraciją daro Visuotiniuo
se Kongresuose, kurie jau ei
lė metų šaukiami tai vienoje, 
tai kitoje lietuvių kolonjoje. 
Šie kongresai, kiek jų buvo, 
yra praėję nepaprastomis nuo 
talkomis ir visi pasižymėjo di
džiais darbais, kurių įnašas ko 
voje už lietuvių tautos laisvę, 
lietuvybę ir Lietuvos nepri
klausomybę yra neįvertina
mos vertės ir reikšmės.

Mane domino visi Ameri
kos lietuvių Kongresai, todėl, 
kai atsidūriau šiapus Atlanto 
ir ypač kai priartėjo ketvirta
sis visuotinis Kongresas, la
bai norėjosi jame atsilankyti, 
ypač, kad jis vyko pasaulio 
lietuvių sostinėje — Čikagoje. 

Numatydamas, kad šiemet tą, ir keliauk, — tai niekur 
iš Kanados vargu kas vyks, nieko, neužmirši, muitinėse ne 
nes vidujiniai mūsų santykiai turėsi jokio „trobelio“ ir kur 
taip surizgę, taip nėra tikro no išlipsi — ten galėsi laisvai pa 
ro, kad visi sueitume į glau- judėti. . . niekas nevaržys ir 
dėsnį sąlytį ir būtiną mums nesunkins kelionės. Be to, 
glaudų ir drauge nuoširdų taip keliaudamas, niekad ne
bendradarbiavimą, kas yra la- bijai, kad tave apvogs. . . 
bai ir labai apgailėtina, —pats Taip „pasiruošęs“, lapkričio 
pareiškiau iniciatyvos ir pasi- 26 d. 10 vai. 40 min. ryto lei- 
siūliau Kanados Lietuvių Cen dausi Čikagos kryptimi. Beje, 
tro Tarybos Prezidiumui vyk- prieš tai aprūpinęs savo bend 
siąs j Kongresą, kurį augštai radarbius G. Rukšėną ir K.

vertinu ir kurio darbams ne
randu lygaus veiksnio. Ra
dau gyvą pritarimą iš pirminiu 
kaujančio J. Leknicko ir kitų 
narių ir jų pritarimu ir laimi
nimu išvykau.

Kadangi svarbų kliuvinį su
darė kelionės išlaidos, tai pa
sirinkau patį proletariškiausį- 
-pigiausį susisiekimo būdą — 
autobusą. Ir nesigailiu. Iš
sėdėjęs jame ligi Čikagos bent 
30 yaland., pamačiau naują 
Amerikos ruožą, dalyvavau 
didingame Kongrese ir dabar 
su skaitytojais norių pasida
lyti visais įspūdžiais.

Pakeliui į Čikagą.
Mano patyrimu, geriausia į 

kelionę vykti be bagažo — pa 
siėmei portfelį, įsidėjai dantims 
valyti šepetuką, skutimosi ma 
šinėlę ir, jeigu turi, foto apara 

Otto krūva medžiagos. Buvo, 
tiesa, blogiau, nes palikau dar 
ir sugedusią spaudžiamąją ma 
šiną, mintis apie kurią mane 
kankino visą kelionę, ligi Či
kagoje jau gavau naują „Ne
priklausomos Lietuvos” nu
merį. . .

Išvykimo diena buvo graži: 
šilta, saulėta. Liūdną tačiau 
vaizdą darė gilaus jau rudens 
gamta: medžiai pilki ir tar
tum praretėję; laukuose, ku
riuose dar vietomis ganėsi ban 
dos, žolė jau buvo parudavu
si ; kas man keista — paukš
čių niekur jokių nematyti, kai 
Lietuvoje jie ir gilų viduržie 
mį keleivį sveikina visomis 
pakelėmis, o jau miškeliai — 
net ir jų krykštavimu skam
ba : čia, žiūrėk, žalioji varna 
karstosi, čia šarka supa ilgą 
savo uodegą, čia genys snapu 
kala medžio žievę, čia sniege
na spurda, ■— ir taip jautiesi 
gyvoje gamtoje. Kanados gi 
laukai ir miškai tušti. Jei
gu besiartinanti žiema apma
rino augmeniją — viskas ap
mirę. . .

Palauryniais.
Gražu važiuoti palauryniais, 

nors jau ir gilus ruduo. Didin 
ga upė atsiskleidžia visu platu 
mu, didingumu ir įvairumu: 
plačiais išsiliejimais, kurių vos 
kraštus įmatai; grėsmingais 
slenksčiais, kuriems apeiti 
įdomūs kanalai su šliuzais, til
tais, vienur iškeltais augštai 
virš upės lygio, kitur nuleis

tais į gilumas išraustais ka
nalais — grioviais.

O vąkarą ir naktį, kai suži
ba tūkstančiai šviesų, dar ke
leriopai pasidauginančiu upės 
vandenyse, — vaizdas tiesiog 
žavėtinas,

Nedavažiųojąnt mūsų mie
lųjų dailininkų Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių vąd. Lie
tuviškojo kaimelio, jau prasi
deda upės sritis vadinama 
Tūkstančio ežerų sritis, Tos 
salos, tai nepaprastos salos, 
bet daugumas jų uolinės, kie
to granito. Reiks milionų am 
žiu, kol jas vanduo nuplaus į 
Atlantą,

Apie Brukvįlę ir kelias einą 
iškirstas uolose, Ištisi jų kai 
nąi — plikos slidžios, saulėje 
šviečią rausvų arba pilkų gra
nitu.

Šis tas iš praeities,
Mokslas yrą nustatęs, kad 

žemės rutulio paviršiuje visų 
pirma kieta žemės plutą ir 
pirmieji uoliniai kalnai susi
darė kaip tiktai Kanadoje Laų 
rentięn, Tai buvo apytikriai 
prieš 2-3 miliąrdųs metų, kai 
žemėje nebuvo jokios gyvy
bės, bet jau buvo susiformavę 
mineralai, metalai ir žemės pa 
viršiaus pluta galėjo jau aižė
ti.

Tur būt Kanadoje atsirado 
ir pirmoji gyvybė, kuri čia bu 
vo išsivysčiusi į gyvių-milži- 
uų gausybę. Todėl, gal, ir 
dabar dar tai šen, tai ten Ka

nadoje atrandami milžiniškų 
gyvių, kąip dinozaurai, bron
tozaurai ir kt., griaučiai, už
versti į žemės gilumas prieš 
120—,60 milionų metų, Šių 
milžinų gyvių griaučių - lieka 
nu daug yrą Ottąvos muzeju- 
je,

Mąn lindp i galvą mintis: 
gal ateis laikai, kai pagilins 
Šv. Lauryno upę, ir Ontario 
ežeras nuseks; prakas Niaga
ros upę, kad ir ligi jos kriok
lio pamatų, ir nuseks Ęrie ože 
ras, , ,

Bet begalvojant ir besvajo
jai, sutemo. Netrukus ir To 
ronto sužibo milionąis žiburių.

Toronte,
Persėdimas. Iš Toronto ten 

ka vykti jau amerikonišku bu
sti, garsios Grayhound lini
jos, kuri apima visą Ameriką. 
Tai kažkokio olando ateivio 
išvystyta įmonė, duodantį šim 
tus milionų pelno, turinti ne 
tiktąi autobusų, bet ir viešbu
čių ir kitų patogumų,

Toronte man įdomu buvo 
sužinoti, ar kas nors vyksta į 
Kongresą, Turėdamas pusva
landį laiko, paskambinau po
niai Įndrelienei,

—, Iš Toronto šiemet Į Kon 
gresą niekas nevyksta, — at
sakė,

— Kodėl?
— Sunku pasakyti kodėl. 

Anksčiau vykdavo dideles, 
skaitlingos delegacijos...

— Man regis. Jūs nuo SL 
A bent galėjote siųsti?

— Kuopelėje buvo kilusi 
ši mintis, bet kiti pasakė — 
tesirūpina dabar bendruome
nė, , ,

— Ną, o kąip gi Bendruo
menė?

— Girdėjau, kad p. Straz
das vyksta, bet privačiai. . . 
Jis tiktai sveikinimą nuve
šiąs, , ,

— Ar negalėtumėt padary
ti Žygių, kad p. Strazdą įgalio 
tų Kanados Lietuvių Tarybos 
Toronto skyrius, arba SLA 
Toronto kuopa?

—. Bandysiu, bet perspek
tyvų geresnių nenumatau. .. 
Gerai jau, kad jūs vykstate.

Taip pasibaigė mūsų pasi
kalbėjimas su p. Indreliene. 
Man nejauku pasidarė, — 
teks būti vienam atstovu nuo 
visos Kanados lietuvių. . . 
Kongrese, kuriame bus deda
mos visos pastangos atgauti 
Lietuvai laisvę, , .

Žinoma, kas pasakys: ką 
ten mes. , . lyg ta musė ant 
sunkųjį arklą velkančio jaučio 
ragų, , . Gali būti ir taip. Bet 
jeigu tas „jautis“ (ALT) vis 
dėlto jungą velka, tai ar ne 
mūsų pareiga bent kuo prisi
dėti?, , , Deja, kaip paaiškėjo, 
Kanados lietuviai tuo tiktai 
prisidėjo, kad Kanados Lietu
vių Centro Taryba mane pa
siuntė atstovauti, o Kanados 
Lietuvių Tarybos Montrealio 
skyrius pasiuntė 50 dolerių, 
ir niekas daugiau nieko. . .

Nukelta į 6 psl.
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WINSTON LEONARD SPENCER 
CHURCHILL

1953 METŲ LITERATŪROS NOBELIO PREMIJOS 
LAUREATAS.

Kaip ir kada skrisime i Venera

RAŠO DR. G. I
U.

1898 metais Churchillis da 
lyvauja ekspedicijoj į Tirah 
kalnus prieš afrikiečius. Grį
žęs iš šio anglams nesėkmingo 
žygio ir paskatintas pirmo
sios savo knygos nepaprastų 
pasisekimų, leitenantas Chur 
chillis vėl imasi plunksnos. 
Šį kartą nusprendžia išbandy
ti savo jėgas dailiojoj literatu 
toj. Per labai trumpą laiką 
parašo romaną „Sovrola, a Ta 
le of tht Revoliution in Lau- 
rania“ (1898). Neaiškių ribų 
Europos valstybę Lauraniją 
valdo nesąžiningas ir gobšus 
diktatorius Antonio Moiara. 
Nuotaikos įtemptos, ypač dar 
bininkų sluogsniuose. Moiara 
į visa tai nekreipia dėmesio, 
tik galvoja, kaip išgauti dau
giau moksečių. Bet jo žmona 
Lucilė užjaučia žmones. Ji pui 
kiai sugeba šeimininkauti dik 
tatoriaus dvare, ruošia puotas, 
priiminėja savo ir svetimų 
■kraštų įžymybes, tačiau ji jun 
ta, kad jos gyvenimas tuščias, 
jame kažko trūksta, nors dar 
aiškiai nesuvokia, kad tas kaž
kas yra meilė. Molaros dikta
toriško režimo opozicijai va
dovauja Savrola, talentingas, 
turtingas (Churchillis nemėgo 
neturto), numatomos didelės 
ateities vyras. Moiara baimi
nasi dėl Savrolos populiarumo 
visuomenėje. Jis nusprendžia 
pavesti savo jaunai žaviai žmo 
nai išaiškinti Savrolos pasise
kimo paslaptis, tikėdamasis, 
jas žinodamas, sugriauti Savro 
los galybę. Lucilė šiam ne
garbingam žygiui priešinasi, 
bet vyro verčiama turi sutik
ti. Ji suruošia iškilmingą puo
tą, į kurią pakviečia ir Savrolą. 
Ordinuotų didikų ir ambasa
dorių tarpe pasirodo kukliai 
apsirengęs, bet ramus ir išdi
dus Savrola. Lucilė vykdycfe 
ma savo uždavinį, Savrolai ro
do ypatingų simpatijų. Savro 
la iš karto pajunta turįs jai 
daugiau negu simpatiją. Mo
terai vis trūksta pinigų. Jis 
įsako dar pakelti mokesčius. 
Miesto aikštėj Savrola suruo
šia mitingą protestui prieš šį 
Molaros žygį. Lucilė siunčia
ma pasiklausyti, kad išaiškin
tų Savrolos įtakingumo prie
žastį. Minioje Lucilė apstum 
doma darbininkų. Ją išgelbs- 
ti ir nuveža į savo namus Sav 
rola. Neilgai trukus Moiara 
įsiveržia į Savrolos namus, ap
šaukia savo žmoną ištvirkėle, 
o į Savrolą paleidžia šūvį, bet 
nepataiko. Savrola gi atsako 
taikliu šūviu. Prasideda suki
limas. Savrola nugali Mola
ros šalininkus, bet vienas iš 
Savrolos bendrininkų, vokie
tis Kreutze, skelbia naują so
cialistinę revoliuciją. Savrola 
ir Lucilė priversti bėgti iš sa
vo krašto. Tremtyje juos guo 
džia suliepsnojusi tarpusavė 
mtilė ir viltis grįžti į savo 
kraštą.

Romanas parašytas .sklan
džia kalba, ypač tuose pusla
piuose, kur autorius aprašinė
ja turtuolių ir didikų puotas, 
kurių jis buvo pakankamai pri
sižiūrėjęs iš mažens Blenhei- 
mo pilyje. Tačiau literatūri
nė išraiška ne be trūkumų. 
Skaitant, juntama, kad veika
las rašytas paskubomis. Vei
kale yra gana įdomiu ir stip
rių minčių. Romano herojus 
Savrlolą perteikia skaitytojui 
autoriaus gyvenimo filosofijos 
pagrindines mintis. „Nori iš
kilti pasaulyje“ sako, Savi ola, 
„tai turi dirbti, kuomet kiti žai 
džia. Nori išgarsėti drąsa? 
Turi rizikuoti gyvybe. Nori 
būti stiprus moraliai ir fiziškai? 
Turi atsispirti pagundoms...” 
Šių principų Churchillis tvir
tai laikėsi savo gyvenime.

Lakios vaizduotės interpre 
tatoriai šio romano turiniui 
bando skirti nepaprastos reikš 
mės, tikėdami kad jau 1898 
metais Churchillis išpranaša
vęs Anglijoj liberalų laimėji
mą ir vėlesni jų žlugimą. Ir 
pats Churchillis tokiam aiški
nimui nepriešingas. Tačiau 
ši „pranašystė“ beabejo buvo 
nesąmoninga ir atsitiktinė.

ŽIDONYTĖ.
Nei estetiniu, nei idėjiniu 

požiūriu „Savrola“ nėra stip
rus veikalas ir tai nenuostabu, 
nes tuo metu Churchillis tebu 
vo vos 24 metų ir „Savrolą" 
parašė per porą mėnesių. 
Churchillis tuojau pat nuspren 
dė, kad jo pašaukimas ne dai
liajai literatūrai, ir, šiam jo vie 
ninteliam romanui pasirodžius 
rinkoje, ragino savo draugus 
jo neskaityti.

Dar tais pačiais 1898 me
tais prasįdeda mahomętonų 
sukilimas prieš anglus Pieti
niame Egipte. Kaip paprastai, 
ginklų žvangėjimas sudaro 
Churchilliui nenugalimą at
rakciją. Per dideles pastan
gas ir lordo Salisbury protek 
ciją jis įsiperša lordo H. 
Kitchner'io vadovaujaman žy 
gin. Paskirtas „viršnormi- 
niu leitenantu“ į 21-ąjį Jieti- 
ninkų pulką, jis tuo pačiu me 
tu už gerą atlyginimą rašinė
ja londoniškiam „Morning 
Post“. Ruošdamasis rašyti 
apie šį žygį veikalą, Churchil
lis smalsiai stebi operacijų ei
ga-

Rugsėjo 2 dienos angstų ry 
tą, kai leitenantas Churchillis, 
kaip paprastai, sukinėjasi pir
mųjų užtvarų priešakyje, bri
tų kariuomenė netikėtai už
puolama 60.000 dervišų („šven 
tųjų elgetų“). Įvyksta žiau
rios, atkaklios, didelio masto 
kautynės, kurių įkarštyje Chur 
chillis parodo nepaprastą drą 
są ir iniciatyvą. Tuo metu kai 
kiti jietininkai greta jo kauna 
si tradiciniais šaltais ginklais, 
Churchillis nuostabiai sėkmin
gai naudojasi pistoletu, skin
damas kelią dervišų eilėse ne 
tik sau, bet ir kaimynams. Iš 
šio žygio Londono „Daily 
Mail“ korespondentas G. W. 
Steevens pranašingai rašė, kad 
Churchillis esąs ambicingas, 
keistai viską permatantis ir 
kad ateityje jo veiklai Anglija 
galinti tapti permaža.

Grįžęs Anglijon, Churchil
lis parašo apie Sudano žygį 
dviejų tomų vekalą „The Ri
ver War“ (1899), pasitraukia 
iš kariuomenės ir bando jėgas 
politikoje. Tačiau pirmuosius 
rinkimus pralaimi. Be darbo 
likusiam Churchilliui pasitai
ko puiki proga dar kartą įro
dyti kario drąsą ir karinio žur 
nalisto sugebėjimus. Britai 
ruošia žygį prieš nedraugin
gus būrus. Churchillis susita
ria su „Morning Post“ redak
cija ir išplaukia Pietų Afrikon. 
Jam tik atvykus, siunčiama 
ekspedicija į Ladysmith gel
bėti ten apsuptą anglų dalinį. 
Churchillis aštriai kritikuoja 
sprendimą siųsti į tokią eks
pediciją šarvuotą traukinį, bet 
vadovybė į jo nuomonę ne
kreipia jokio dėmesio. Tuo
met, ištikimas karo žurnalisto 
įsipareigojimams, Churchillis 
pats pasiprašo į tą savižudy
bei skirtą traukinį. Ekspedi
ciją ištinka Churchillio numa
tytas likimas. Tik nedidelei 
britų karių daliai pavyksta pa 
sitraukti. Vienas iš pasitrau
kusiųjų rašė Londonan: „Jei 
ne Churchillis, nė vienas iš 
mūsų nebūtų išsigelbėjęs“. 
Tačiau pats Churchillis, kau
tynių įkarščio metų,, pametęs 
revolverį, būrų generolo Botha 
paimamas nelaisvėn. Iš nelais 
vės, persirengęs kunigu, Chur 
chillis greit pabėga. Nors už 
jo galvą būrų buvo paskirtas 
25 svarų atlyginimas, tačiau 
savo sumanumo ir palankaus 
atsitiktinumo dėka. Churchil
lis laimingai pasiekia Louren- 
co Marques. Nuo čia praside
da Churchillio triumfas. Iš 
Lourenco Marques į Durbaną 
jį lydi britų garbės sargyba. 
Durbane jis sutinkamas kaip 
karžygis. Bet su būrais karas 
tebevyksta ir Churchillis trum 
piausiu keliu, grįžta į kovojan 
čių britų karių eiles.

Churchillio populiarumas iš 
auga iki negirdėto laipsnio. 
Kai 1900 m. liepos mėn. jis 
grįžta iš būrų karo Į Londo
ną, gatvėj išgirsta jaunuolių 
traukiamą dainą:

PARUOŠĖ J.
III.

Nugabenti į 1.075 mylių 
augštį satelitinei stočiai neng 
ti reikalingas medžiagas, <_n. 
v. Braun yra suprojektavę^ u- 
jų stadijų raketą. Tokia ra
keta, sverianti 7.000 tonų ir 
siekianti 265 pėdas augščio, pa 
kiltų nuo žemės paviršiaus, va 
romą 51-no sutartinai veikian
čio raketinio motoro. Pasie
kus šiai raketai 24,9 mylių 
augštį ir išvysčius jos greitį 
iki 5.256 mylių per valandą, 
apatinis ir pats stambiausias 
šios raketos segmentas būtų 
atpalaiduojamas nuo smaiga
lio ir nusileistų žemėn, pri
stabdomas specialiai tai už
duočiai pritaikytų parašiutų 
ir reaktyvinių raketinių moto
rų.

Tuo pačiu momentu, įsijun 
gę sekančiame raketos seg
mente raketiniai varikliai, pa
keltų raketos greitį iki 14.364 
mylių per valandą ir iškeltų 
ją į 39,8 mylių augštį. Po to, 
ir šis antrasis segmentas atsi
jungtų nuo raketos ir, pana
šiai pirmajam, nusileisų že
mėn.

Likusioji sudėtinės raketos 
dalis dabar principe būtų pa
naši savo forma į vairuojamą 
prietaisą, taip vadinamą erd
vės laivą, (palyg. anglų kal
bos žodyne — „space ship“. 
J. Kns.). Jo raketiniai moto
rai išvystytų greitį iki 18.468 
mylių per valandą.

Pasiekus tokiam prietaisui 
1.075 mylių augštį, jo greitis, 
veikiamas žemės traukos jė
gos būtų sulėtintas iki 14.770 
mylių per vai., o jo atlikto ke
lio kreivė būtų gerokai palin
kusi į lygiagrečią padėti su 
žemės globo paviršiumi. To
kioje padėtyje paliktas erdvės 
prietaisas ilgai ten neišsilai
kytų: jis, atlikęs nepilno elip- 
so formos kelią, nukristų že
mėn.

Ir todėl, prietaise esanti 
įgula, nustačiusi savo tikslią 
padėtį pagal dangaus kūnų iš 
sidėstymą, tuo momentu įjung 
tų 15-kai sekundžių tris spe
cialiai šiai užduočiai pritaiky
tus raketinius motorus, su tiks 
lu nukreipti skridimo kryptį 
i lygiagrečią padėtį su žemės 
paviršiumi ir pakelti raketos 
greitį vėl iki 15.840 myl. per 
vai.

You’ve heard of Winston
Churchill;

This is all I need to say: 
He‘s the latest and the

greatest 
Correspondent of the day. 
Ne tik gatvės vaikai, bet ir 

poetai rašė 26 metų amžiaus 
Churchilliui himnus, ir žila
galviai valstybės vyrai juos 
giedojo („God Bless Chur
chill, England's Noblest He
ro“. . ., „See, the Conqu’ring 
Hero Comes. . .“ ir kt.).

Iš būrų karo atsiminimų 
Churchillis parašė du veika
lu : „London to Ladysmith via 
Preatoria“ (1900) ir „lan Ha 
miltons March“ (1900), kurie, 
kaip ir kiti Churchillio veika
lai, buvo nemėgstami karo va 
dovybės, bet labai šiltai pri
imti britų visuomenės.

1900 metų rudenį W. Chur 
chillis konservatorių išrenka
mas į Žem. Rūmus. Čia nera
mus, audringas ir pažangus 
Churchillis nesusigyvena su 
senųjų konservatorių Chamber 
laino politika. Jis iš karto pa 
linksta į pažangesnę lordo Ce 
cil grupę, o 1904 metais pa
sitraukia iš konservatorių ir 
pereina Liberalų partijon.

1906 metais Churchillis pa
rašo dviejų tomų savo tėvo 
biografiją. Tais pačiais me
tais jis perrenkamas į parla
mentą — jau Liberalų Parti- 
ios atstovu. Tais pat metais 
Churchillis skiriamas kolonijų 
viceministeriu, 1907 metais 
Privačiu Patarėju, o 1908 me
tais — Prekybos Rūmų Pir
mininku, ministerio teisėmis. 
Tais pačiais metais Winstonas 
Churchillis veidą Klementiną 
Hozier, kilusią, panašiai kaip 
ir jis, iš anglų didikų šeimos.

1908 metais Churchillis pa
rašo „My African Journey“ 
— savo kelionės įspūdžius po 
Ugandą ir Sudaną, o 1909 me 
tais — studiją „Lfbtralism

KNYSTAUTAS.
Atlikus šiuos paskutinius 

manevravimus, raketinis prie
taisas virstų pastoviu žemės 
satelitu, t. y. vienodu greičiu 
r be paliovos skrietų pasto

vioje orbitoje aplink žemės ka 
muolį, nes turimas greitis ir 
centrifugalinė skriejimo aplink 
žemę jėga, visiškai neutrali
zuotų Žemės traukos jėgą, o 
nesant oro pasipriešinimo, 
greičiui niekas įtakos nebeda
rytų.

Beje, čia bus pravartu dar 
paminėti, kad, dr. v. Braun 
nuomone, idealiausia sudėti
nės raketos starto vieta būtų 
ekvatorius, kadangi ten žemės 
paviršius skrieja aplink savo 
ašį didžiausiu greičiu (1.038 
myl. per vai.). Ir todėl, kylant 
nuo ekvatoriaus, kad ir mak
simumo išnaudoti išcentrinę 
žemės sukimosi jėgą, raketa 
turėtų pakreipti savo kursą 
šiek tiek į rytus, (nes Žemė 
sukasi iš vakarų į rytus).

Kaip jau buvo anksčiau mi- 
nėra, kad nugabentų į sateli
to orbitą bazės įrengimui rei
kalingų dalių ir degalų atsar
gų, tektų atlikti nuo Žemės į 
tą orbitą apie 12 pavienių ke
lionių, paliekant ten kas kar
tą 36 tonas medžiagos. Nėra 
pavojaus, kad ta medžiaga iš 
orbitos kur nors pradingtų, 
kadangi ji turės tą paaį greitį, 
kaip ir prietaisas. Atgaben
tas į orbitą satelito dalis, įgu
los nariai su specialia erdvės 
apranga ir prie liemens pri
tvirtintais mažais raketiniais 
motorais (judėjimui suteikti), 
tas dalis surinktų ir sumon
tuotų. Jų datbas būtų nepa
prastai palengvintas tos aplin
kybės, kad ten svoris būtų nu 
linis ir todėl pakaktų silpno 
vienkartinio impulso, kad bet 
kurį, kad ir sunkiausią daiktą, 
permesti iš vienos vietos Į ki
tą. Tektų be to nepamiršti no 
rimoje vietoje jį vėl sustabdy
ti, kad jis nejudėtų be galo 
jam suteikta kryptimi.

Gana sunki problema būtų 
taip pat, tai, kaip nuleisti kiek 
vieną kartą saugiai Žemėn įgu 
lą ir nesužaloti paties prietai
so. Tačiau dr. v. Braun ii čia 
jokių neįveikiamų kliūčių ne
randa.

Apgręžus prietaisą priešin
ga kryptimi ir trumpam mo
mentui įjungus raketinius mo

and theSocial Problem“. 1910 
metais jis skiriamas vidaus rei 
kalų ministeriu. Tais pačiais 
metais Churchilis ryžtingai 
įspėja karalių ir vyriausybę 
apie artėjantį pasaulinį karą, 
numatydamas įvykius tiesiog 
detališkai. Jo pranašystėmis 
piktinosi karui nepasiruošusi 
anglų karo vadovybė. Anglų 
tautos laimei sekančiais 1911 
metais Churchillis paskiria
mas Pirmuoju Admiraliteto 
Lordu. Nuo šios dienos juo 
besipiktinančiai laivyno vado
vybei Churchillis rašo nebe 
pranašystes, bet įsakymus ir 
karštligiškai ruošiasi karui: 
stato greitus nafta varomus ka 
ro laivus, stiprina laivyno ar
tileriją, ruošia kadrus.

Tris dienas prieš prasidė- 
siant pasauliniam karui Chur 
chillis, be karaliaus leidimo ir 
protestuojant parlamentui, pa 
skelbia visuotinę laivyno mo
bilizaciją. Šio žygio dėka ang 
lų karo laivynas išvengė vokie 
čių jam ruošto Pearl Harbor 
likimo. Karui prasidėjus, 
Churchilui pavedamas ir oro 
laivynas bei priešlėktuvinė ap 
sauga, kurios vardan Churchil 
lis vykdė strateginius Vokie
tijos pramonės centrų ir susi
siekimo mazgų bombardavi

mus.
Tačiau po nepavykusio Ant 

verpeno gynimo ir pralaimėto 
Dardanelų puolimo Churchil
lis netenka pasitikėjimo. Jis 
atleidžiamas iš Karo Laivyno 
Vado pareigų ir skiriamas 
Lankasterio Kunigaikštystės 
Kancleriu. Narsus karj^s ne
galėjo rimti šiose garbės pa
reigose, kai fronte virė kova. 
Jis pasiprašo į frontą. Čia jam 
pavedamos tik labai kuklios 
6-tojo Karališkųjų Škotijos 
šaulių pulko vado pareigos. 
Škotai nemėgsta anglų, ir pir
masis Churchillio susitikimas 
su jam pavestu daliniu buvo

K.ULTŪRLV£#KJIO7VIKA
PASIRODĖ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS I TOMAS 

su palydimuoju priedu.
Palydimajame priede pasisa 

ko Enciklopedijos leidėjas juo 
zas Kapočius ir keliolika kitų 
asmenų. Be to, priedan su
dėti visi ligšioliniai prenume
ratoriai, kurių, kaip teigia lei
dėjas, esą per 3.000. Šių tar
pe daugiausia yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gyve
nančių — 13 puslapių sąrašas, 
antroje vietoje Kanada, už
imanti 5 puslapių sąrašą, tre
čioje vietoje Australija, ket
virtoje Anglija, penktoje Ve- 
necuela ir tt.

Pirmasis Lietuvių Enciklo
pedijos tomas užima 526 pus
lapius ir sutalpina apie 10 tūks 
tančių vardų.

Labai pagirtina, kad apta
rimai kondensuoti, taupūs, bet 

torus, jo greitis būtų sulėtin
tas iki 1.070 myl. per vai. ir 
tuo pačiu jis lenkta linija im
tų kristi žemėn 50 mylių augš 
tyje, t. y. pasiekus atmosferos 
pirmuosius sluogsnius, jo spar 
nai ir kitos paviršiaus dalys 
įkaistų (nuo trinties) iki rau
donumo, (iki mažaug 1.300° 
F.), tačiau įgula, saugoma ge 
rai izoliuotų kabinos sienų ir 
skysčiais vėsinamų langų, tai 
mažai justų.

Palaipsniui, prietaisas, stab 
domas vis tirštesnio oro pasi
priešinimo, neteks savo grei
čio : atlikdamas spiralės for
mos kelią, jis pamažu giįš į 
subsoninį greitį ir pagaliau 
nusileis savo bazėje normaliu 
65 mylių per vai. greičiu.

Įrengus satelitinę stotį ir 
nugabenus įją pakankamą kie 
kį degalų ir kitokių reikmenų, 
būtų daug mažesnė problema 
iš ten leistis tolimesnėn kelio
nėn į erdvę. Kadangi sateli
to aplink Žemę pastovus grei
tis jau būtų arti 16.000 mylių 
per vai., pakatų erdvės laivui 
suteikti gana ribotą papildo
mą impulsą, kad jis dideliu 
greičiu nertų į erdvę, nebe- 
trukdomas Žemės traukos jė
gos.

Pasiekti mėnulį nuo sateli
to, dr. v. Braun, laiko papras
tu dalyku. Jo apskaičiavimu, 
238.000 mylių kelias į mėnulį 
būtų atliktas per 5 paras.

Daugiau bus. 

labai nejaukus. Bet Churchil 
lio drąsos, draugiškumo ir ne
ginčijamo autoriteto dėka pul
kas jį pamilsta. Tačiau greit 
jam teko su savo daliniu skir
tis. Nors Churchilliu vis dar 
nepasitikima, betgi Londone 
jo pasigendama. 1916 metų 
vasarą jis atšaukiamas iš fron 
to. Paskiriama komisija aiš
kinti Dardanelų puolimo ne
pasisekimo priežastis. Nuo
dugniai ištyrus reikalą, komi
sija Churchillį visiškai išteisi
no, o apkaltino minesterį pir
mininką Asquith, kuris, ne- 
mėgdamas maršalo Kitchener 
io, nuoširdžiai neparėmė jo va 
dovaujamo žygio. Churchillis 
vėl atgavo prestižą. Neilgai 
trukus jis paskiriamas ginkla
vimo ministeriu.

Dar 1914 metais Churchil
lis buvo sugalvojęs tanką, iš 
kurio anglų karo vadovybė 
juokėsi, pašaipiai jį vadinda
ma Churchillio „sausumos lai
vu“. Iki Churchillio nušalini
mo iš karo laivyno pareigų 
spėta pagaminti tik vienas tan 
ko modelis. Churchillio įpėdi 
nis tankų gamybą buvo tuo
jau sustabdęs. Tik 1916 me
tais sugrįžtama prie tankų: 
rugsėjo mėnesį Somme kauty 
nėse pirmą kartą — nepapras 
tai sėkmingai — panaudoja
mas 49 Churchillio „sausumos 
laivų“ junginys. Vėlesnėje ka
ro Įvykių raidoje ir ypač Ant 
rajame Pasauliniame kare iš
ryškėja milžiniška šio naujo 
ginklo svarba.

1918 metais Churchilliui pa 
vedamos karo ir oro minister! 
jos. 1921 metais jis paskiria
mas Kolonijų ministeriu, ta
čiau sekančiais metais šio pos
to netenka, praleimėdamas rin 
kimus į parlamentą. Šį smūgį 
Churchillis labai skaudžiai iš
gyvena. Dviems metams jis 
užsidaro savo dvare ir rašo 
penkių tomų I-ojo Pasaulinio

ir gana išsamūs bei aiškūs. Pa 
girtina ir tai, kad į lituanisti
nius dalykus atkreiptas ypa
tingas dėmesys, — taip visuo 
menės pageidavimai perdėm 
šia prasme paboti. Lietuvos 
ir bendrai lietuviškieji objek
tai plačiau ir išsamiau aptarti 
ir išryškinti. Kai kuriais at
vejais jie visai pilnai aptarti, 
kitais — santraukiau.

Spauda ir įrišimas — visai 
puikūs; tomų apimtis labai pa
togi. Taigi, Lietuvių Enci- 
'įklopedijos pasirodymą ten
ka sveikinti visu nuoširdumu.

Trumpai, per pusvalandį, 
gavus tomą, sunku tksliau per 
žvelgti. Reikia manyti, kad 
yra tūlų ir nesklandumų, kaip 
ir kiekviename šios rūšies dar 
be, kur reikia turėti reikalą su 
daugybe objektų. Pav., tur 
būt praleistas Lietuvos augš- 
taičių ežeras Abaliai. August 
dorfo stovykla Voke ti joje mi 
nima kaip vieta, kurioje buvu 
si susikūrusi Lietuvių Trem
tinių Opera, tuo tarpu LTO 
susikūrė Detmolde — Hidde- 
sene, o Augustdorfe ji buvo 
likviduota, kaip ir ten vekęs 
lietuvių dramos teatras Aitva 
ras. Na, bet toki netikslumai 
didelio svarbumo nesudaio.

Taigi: Lietuvių Enciklope
dija jau pasirodė; visi, kas jos 
dar nėra užsiprenumeravę, dar 
gali užsiprenumeruoti. Atsi- 
mintina, kad bus galima užsi
prenumeruoti ligtol, kol už
teks pirmojo tomo. Kas dar 
nori užsiprenumeruoti, tesi
kreipia į „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ redakciją.
BUS DIDELIS KONCERTAS 

TORONTE.
Op. sol. E. Kardelienė, lap 

kričio 28 dieną koncertavo Ro 
chestery, USA, su muizku Z. 
Nemeika.

Gruodžio 13 dieną op» sol. 
E. Kardelienė koncertuos su 
pianistu K. Smilgevičium To
ronte, kur moterų ratelis nau
jos parapijos bažnyčios staty 
bai remti ruošia didelį koncer 
tą.

— Adomas Galdikas ruošia 
si parodai, kuri bus atidaryta 
New Yorke apie Naujus Me
tus.

Karo istoriją „The World 
Crisis“ (1923—1929). 1931
metais buvo išleista šio veika
lo santrauka viename tome.

1924 metais Churchillis ski 
riamas Finansų ministeriu ir 
pasilieka šiose pareigose pen- 
keris metus iki darbiečių lai
mėjimo. Po darbiečių laimė
jimo, pasilikęs vien tik parla
mento nariu, Churchillis vėl 
pasitraukia iš viešojo gyveni
mo ir rašo. Aristokratiškų po 
linkių ir plataus gyvenimo įnė 
gėjui Churchilliui reikėjo 
daug pinigų. Tai buvo vienas 
iš paskatinimų rašyti, nes už 
raštus leidėjai jam mokėjo pa 
sakiškai augštas kainas.

Per dešimtį metų nebūda
mas valdžioje (1929—-1939), 
Churchillis nerodė daug ini
ciatyvos ir parlamente. Už 
tai parašė eilę stambių veika
lų: ,M,y early Life“ (1930), 
„The Eastern Front” (1931), 
„Thoughts and Adventures“ 
(1932), „Great Contempora
ries” (1937), „Life of Marl
borough“ (1933 — 1938) tai 
milžiniška keturių tomų (ki 
ta laida šešių tomų) jo prose
nelių istorija.

Kai 1936 metais Edwardas 
VIII panoro vesti išsituokusią 
Simpsonienę ir vainikuot ją 
karaliene, Anglijos dvasiškija 
griežtai pasipriešino ir jai pri
tarė dalis parlamento. Kara
lius, visuomet labai augštai 
vertinęs Churchillio išmintį, 
paprašė jo patarimo. Visa. 
Churchillio šeima liberališka, 
jo dvi dukterys turi nebe pir
mus vyrus, taigi niekas Chur
chillio nevaržė labai nuošir
džiai užjausti karalių. Tačiau 
dvasiškija ir ją palaikantieji 
sluogsnai buvo perstiprūs, ir 
Churchilliui nieko nebeliko, 
kaip tik padėti karaliui sure- 
daguot jo atsisveikinimo su 
karališkomis pareigomis raštą.

Daugiau bus.
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MŪSŲ DABARTINĖ STUDENTIJA.
Nors ir sunkios sąlygos, ta

čiau vis daugiau jaunimo ran
da kelią į universitetus. Gyve 
nimas ne vieną yra pamokęs iš 
kitu nieko nelaukti, bet pačiam 
stengtis prasimušti ir kurti 
šviesesnį rytojų sau bei savo 
tėvynei.

Iš dabar studijuojančių Ka 
nados universitetuose, tik la
bai retas gali pasidžiaugti ko 
kia pagalba iš šalies. Beveik 
visi jie susitaupo pinigo laike 
vasaros atostogų ir tokiu bū
du įgalina sau studijas nuo ru 
dens iki sekančio pavasario.

Prieš porą mėnesių studen
tija susiorganizavo į Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjungą. 
Jos centras sudarytas Toron
te. (Sąjungos sekretoriato ad 
resas: K. Astravas, 53 Hewitt 
Ave., Toronto, Ont.). Ši sąjun 
ga yra užsibrėžusi apjungti vi 
sus lietuvius studijuojančius 
Kanados universitetuose:

a) organizuojant bendrą 
studentų veiklą Lietuvos lais 
vei atgauti,

b) informuojant apie studi 
jų galimybes,

c) rūpintis šalpos reikalais 
ir t. t.

Šiuo metu yra ruošiamas 
statutas ir organizuojama stu 
dentų šalpa.

Manoma, kad visoje Kana
doje yra apie 80 lietuvių stu

dentų, iš kurių nemažiau kaip 
38 studijuoja Toronto univer
sitete. Iš šių 38 studentų, 15 
studijuoja inžineriją, 9 arts ir 
tt. Iki šiol jau šeši naujaku
riai lietuviai yra baigę Toron
to universitetą arba įsigiję 
mokslinius laipsnius.
KANADA PRIBRĘSTA TE 

ATRO SRITYJE
Shakespear’o Festivalio pa

sisekimas pereitą vasarą Strat 
ford'e, Ont. parodo, kad Kana 
da yra prie slenksčio didelių 
teatro išsivystymų.

Tyrone Guthrie, kuris pe
reitą vasarą atvyko iš Angli
jos Stratford'an, turėdamas 
tarptautinę reputaciją kaipo 
dramos režisorius, jaučia, kad 
Kanada užtektinai jau yra pa
rodžiusi esanti viena iš svar
biausių valstybių ir dabar pa
siruošusi pademonstruoti savo 
intelektualinius sugebėjimus, 
rašo jis Mayfair Magazine.

Jis pastebi, kad Kanada 
Stratford'o Festivalyje stai
giai pastebėjo, kad ji turėjo 
„šiek tiek daugiau negu mate 
haliniais turtais prisidėti prie 
pasaulio turtingumo bei svei
katos“.

„Kanada“, rašo jis, „yra pri 
brendusi veikiantiems bei grei 
tiems išsivystymams“. Bet tai 
pasilieka kanadiečiams paro-
i rmiiirirmi ■ <» »
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Pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje : 
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje : 

turi savo korespondentus ir nepaprastų « 
gabumų rašytojus, žurnalistus. a

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 3 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, jį 
straipsnius ir paveikslus.

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

sišaukimus į savo tautiečius. g
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, s 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau- 0 
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me- R 
tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.90, pusei metų $ 5.50; užsieny E 

$ 11.00, jpusei metu 5.50.
Naujienos, 1739 So. Halsted Str., Chicago 8, III., U. S. A. čj 
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x Turite vaikų, bet ar turite jiems k

I Lietuvos Istorija? | 
& Ši knyga jau pasirodė iš spaudos. Parašė ją istorikė $ 
x ir pedagogė Dr. V. Sruogienė, išleido Knygų Lei- a 
tf dykla TERRA. Ji populiari, įdomi, paveiksluota, pa- x 
& rodanti mūsų krašto praeiti nuo priešistorinių laikų
& iki mūsų dienų. &
X 200 psl., didelis formatas, su Vytauto Didžiojo laikų k 
v Lietuvos žemėlapiu, Įrišta j tvirtus, kietus viršelius. x 
w Kaina — 3 dol. w
■0 Užsisakantiems didesniais kiekiais — žymi $ 
$ nuolaida. Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: t* 
| TERRA S
t 748 W. 33rd St., Chicago 16, Ill., U. S. A. S

dyti, ar jie mėgsta savo teat
rą.

„Jei Kanada ištikrųjų kal
bės pasaulyje kalba, kuri ata-
tiks jos fiziškam sudėjimui, 
tai kanadiečiai turės pareikšti 
didesnę pagarbą menui bei me 
nininkams, negu tai buvo iki 
dabar. Jauni kanadiečiai, jei 
jie norėjo pragyventi iš savo 
meno, tai jie turėjo apleisti sa 
vo namus ir parduoti savo ta
lentą užsienyje — tai yra nuo
latinis Kanados daugelio ga
bių vertingų sūnų ir dukterų 
netekimas. Bet meno palaiky 
mui reikia daugiau negu tik pi 
nigų. Menininkas negyvena 
vien tik duona; jis reikalauja 
supratimo, bei simpatijos tam, 
ką jis mėgina išreikšti“.

Dr. Guthrie tiki, kad Strat
ford galėtų sukurti valstybinio 
masto dramos grupės pagrin-

Alokslo^tecknikos naujienos
ATOMINĖS SVARSTYKLĖS

High Voltage Eng’g. Corp, 
pagamino aparatą, kurio pa

dą, kuri pasirodytų Festivaliu 
ne tik vien Stratford’e, bet ir 
kituose centruose.

Viena iš kanadiškų teatro 
silpnybių buvo ne tik mažas 
dramos grupių skaičius, bet 
trūkumas prityrusių režisorių. 
Nežiūrint, kaip jauni aktoriai 
ir veržtųsi pirmyn ir kokie jų 
talentai ir bebūtų, jie negalė
tų aprūpinti Kanados geru te 
atru, nebent jų veikimas būtų 
suorganizuotas ir suformuo
tas gerų režisorių, kad sudary 
tų gerą ir pribrendusią produk 
ciją. (CS).

I
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LIETUVIŲ AMERIKOJE I 
LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERIJA fl

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA U
įkurta 1886 metaisTURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies- 5 
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyčįų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

, Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai.
* Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. ę 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.

¥ 307 West 30lh Street New York 1, N. Y.
-a.-',.- kx~ . .

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ mėnesinis ŽURNALAS

KARYS
didelio formato, gražiai iliustruotas, daug įdomios medžiagos
Redag. ir leidžia; D. Penikas, B. Aušrotas ir S. Urbonas.

Prenumerata: metams 4 dol., atskiro n-rio kaina 45 et.
680 Brushwick Ave, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

j NUKLYDIMAI NUO DIDŽIOJO KELIO neleistini ne

i tik paskiriems asmenims, bet ir veiksniams
J Skaityk savaitraštį LAISVOJI LIETUVA

I
» LAISVOJI LIETUVA rašo politinėmis, visuomeninėmis, H 

ekonominėmis ir kultūrinėmis temomis bei lietuviško 
gyvenimo klausimais.

LEIDŽIA Lietuvos Atgimimo Sąjūdis.

VYR. REDAKTORIUS Vyt. Staneika.

ADRESAS: LAISVOJI LIETUVA, 3157 So Emerald. J

Ave, Chicago 16, Ill.

Prenumeratos kaina: metams 4,5 dol., pusei metų 2,50 dol.

3 mėn. 1,50 dol.
GEN. ATSTOVAS CANADOJE: Mr. St. Pociūnas, 

64 Mc Kenzie Cres, Toronto, Ont.i Atstovas Montrealyje; Mr. Pr. Baltuonis,
4 1834 Sicard Str., Montreal, P. Q.

000 1b. Jos pagalba galima 
bus nustatyti veikiančias jė
gas, įtempimus pilno dydžio 
kolonose, balkėse, sijose ,o ne

skirtis nustatyti masę, o tuo 
pačiu ir svorį, labai mažų da
lelių. Jo pagalba galima „pa
sverti“ vieną miliardinę dalį 
uncijos. Jis įdomus tuo, kad 
jame pirm ąsykį panaudotos 
atomo struktūrinės savybės. 
Elektromagnetinių jėgų trau 
kiami protonai skrenda mil
žinišku greičiu ir atsimuša į 
bandomojo pavyzdžio pavir- 
čių. Atsimušusio protono 
greitis bus jau žymiai skirtin
gas ir pereis nuo bandomosios 
medžiagos atomo elastingumo 
— „tankumo“, o tuo pačiu ir 
jos svorio, nes juo atomas kom 
paktiškesnis, tuo jo svoris di
desnis. Tuo būdu protono at 
simušimo greitis duoda mums 
medžiagos savybes ir leidžia 
paskaičiuoti svorį.

Šis „ionus barstantis“ ana 
lizatorius (—analyzer) sveria 
5 tonas ir susideda iš 2 milio- 
nų voltų generatoriaus, dviejų 
elektromagtinių ir vienos 20 
pėdų vakuumo lempos, kurie 
ir iššaukia protonų „bombar
davimą“.
DIDŽIAUSIA METALŲ AT 
SPARUMO BANDYMO MA 

ŠINA
Lehigh Universitetas stato 

milžinišką hidraulinę tempimo 
-gniužimo bandymų mašiną, 
kurios galingumas bus 5.000.

vien mažuose bandymo stry
puose, kaip iki šiol buvo pri
imta. Joje bus galima bandy 
ti statybines detales iki 40 pė 
dų Igio.

Pati mašina bus 58 pėdų 
augščio.

Taipgi stengiamasi įrengti 
pagelbinį mechanizmą apkro
vimui bandomų pavyzdžių iš 
šono, kad tuo būdu pakartoti 
visas jėgas veikiančias į balkį 
ar gelžkelio ar krato bėgį ir 
rasti tikruosius jų įtempimus. 
Mašiną norima padaryti kuo 
universaliausią — pritaikytą 
kuo didžiausiam apkrovimo 
atvejų skaičiui.

DAILININKO ŽEROMSKIO 
DARBŲ PARODA

atidaryta Čikagoje lapkričio 
29 dieną. Išstatyta apie 100 
kūrinių.

K. Žeromskis yra studija
vęs Kaune, Vilniuje, Paryžiu
je, Vienoje, ir dirbęs — Madri 
de, Kolumbijoje ir dabar Či
kagoje .

NAUJI RAŠTAI.
Guy de Maupassant. MO

TERS ŠIRDIS. Romanas. 
Vertė Stepas Zobarskas. Iš
leido Gabija. Kaina 2,60. Kny 
ga gaunama „Nep. Liet.“ re
dakcijoje: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

y AR ŽINOTE KĄ RAŠO t;

| .KELEIVIS"
: AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi ::: 
F mėgsta jį skaityti?
: „KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne :: 
i: pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Žmonių mulkin

tojus ir apgavikus jisai lupa be pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių patarimų, gražių eilių, įdo- : 

mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba. 
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. 
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū- : 

rėti. Gausit nemokamai.
KELEIVIS

| 636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.

Lengvas budos išmokt angliškai
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum 
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėnjimų, gy
vulių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių 
pavadinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški 
pasikalbėjimai jieškant darbo, važiuojant gelžke- 
liu, prie darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, 
pas daktarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn 
ir t. t.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviškai 
ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra lengvų 
pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviškai.

Kaina 75 Centai
Užsakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass., U. S. A.

Atkelta iš 4 puslapio.
Per sieną Detroite.

Miegodami pravažiavome 
Windsora, ir ilgu tuneliu, iš
kastu po upe, jungiančia Hu- 
roną su Erie, išnirome Jungti
nių Amerikos Valstybių teri
torijoje, ir tuojau buvome nu
vežti į muitinę. Čia formalu
mai buvo labai paprasti, tiktai 
keista buvo, kad beveik kiek
vienas su viza vykęs keleivis 
buvo paklaustas, ar jis moka 
kalbėti lenkiškai. Tiktai vė
liau prisiminta, kad Detroi
tas yra didžiausis lenkų cent
ras, kuriame lenkų yra keli 
šimtai tūkstančių, kad net 
miesto burmistras taip pat 
lenkas.

P. Ambraziejus, kuris Kon 
grėsė buvo vienas Detroito lie 
tuvių atstovas ir „Naujienų” 
bendradarbis p. Malioris-Mile 
ris teigė, kad geriausiai iš vi
sų tautų Amerikoje esą orga 
nizuoti lenkai. Pastebėtina, 
kad Detroito lietuviai su len
kais turi gerų ryšių ir gražiai 
sugyvena.

Gražus kraštas.
Jau švintant mūsri Grayho- 

und autobusas pasileido iš De 
troito į Čikagą. Detrote jau 
buvo truputį pasnigta, ir pro
tarpiais snyguriojo. Viskas iš 
ryto buvo balta ir miglota. 
Migla taip susiliejo su sniego 
baltumu, kad viskas — na
mai, gatvės ir laukai — atrodė 
kaip viena ištisa baltuma. O 
didysis Detroito tiltas, kabo

jo tartum į dangų įsirėmusiais 
lynais, nes kitas jo galas nebu 
vo įmatomas per tirštas, kaip 
pienas, miglas.

Kelias iš Detroito į Čikagą 
sudaro didelę priešingybę tam 
keliui, kuriuo man teko vyk
ti iš Bostono į New Yorką. 
Ten perdėm vyravo brūzgy
nai ir nejaukus vietovaizdis— 
laukinis, žiaurus; o čia — 
miestai ir miesteliai, kaip ir 
vienkiemiai, visi baltai dažyti, 
gausu medžių, kuriuose mies
tų namai atrodo — lyg tai 
būtų gražaus kurorto. Ypač, 
kad namai ne standartinės sta 
tybos: kiekvienas savaimin
gas ir meniškai gražios išvaiz
dos.

Visas kraštas — gražiai su
tvarkytas žemės ūkio kraštas 
— su gražiai atrodančiomis so 
dybomis, gražiai įdirbtais lau 
kais. Atrodo, kad tai yra vie
nas iš turtingųjų Aemrikos 
aruodų. Tikrai malonu buvo 
važiuoti per tokį gražų, tur
tingą ir kultūringai atrodantį 
kraštą, kurio gerbūvis trykšte 
tryško visu savo jaunu pajėgu 
mu ir viltinga galybe.

Autobusas dažnai sustoda
vo ir paimdavo naujų keleivių, 
kurių daugumas būdavo arba 
seni žmonės, arba jaunimas ir 
vaikai. Bet visi jie buvo ge
rai apsirengę, gražiai atrodė 
ir su kitais žmonėmis santy
kiavo su būdinga humoro nuo 
taika. Kiek pastebėjau, daugu 
mas nepažįstamų amerikiečių, 
vieni į kitus kreipiasi kokiu

džiausius pasaulyje fabrikus, 
kaip pav., didžiausias visame 
pasaulyje skerdyklas ir tt.

Autobusų stotis yra pačia
me miesto centre, į kurį veda 
puikūs autokeliai. Na ir rie
dėjo gi visa milžiniška auto- 
vežimių srovė: gal dešimčia 
eilių, vienas prie kito, vienas 
įkandin kito! Aš pirmą kartą 
mačiau tokią autosrovę, kuri 
mylių myliomis, lyg Šv. Lau
ryno upė, sruveno didžiu plo
čiu, didžiu gausumu ir dide
liu greičiu, koks yra tiktai vie
noje Amerikoje!

Tiltais ir patiltėmis...
Pasiekę Mičigano pakran

tes, pasileidome didžiule auto 
strada, kuri mieste, siekiant 
pačią jo širdį, iškilo į augštus 
tiltus, nusitęsusius ištisas my
lias.

Pasiekę miesto širdį, apkai 
šytą daugybe dangų remian
čių dangoraižių, pasukome į 
dešinę, į pusiasalį, kuriame 
įsikūręs garsus Čikagos uni
versitetas, o iš ten palindome 
po tais tiltais, kuriais ligtol va 
žiavome. Tai ilgiausi, mylio
mis matuojami, patilčiai, ku
rie toliau nulenda dar giliau
— į požemius. Man bičiuliai 
aiškino, kad tai esanti naujo
ji užmiestinių autobusų stotis, 
gal vienintelė tos rūšies vi
soje Amerikoje. Iš požemių 
keleiviai jau iškyla judančiais 
laiptais, keltuvais, liftais. Sto
tis kokių 4-rių augštų. Taigi
— mūsų autobusas pasinėrė į

nors sąmojum ir tuo sukelia 
ir aplinkumoje esančiųjų links 
mas nuotaikas, į kurias dažnu 
atveju įsijungia net ir kiti iš 
aplinkumos.

Vaizdai kinta. Ties pat Či
kaga, iš jos pietryčių, vaizdas 
kiek laukiniškesnis. Nuosta
bu, kad ties Čikaga jau ir snie 
go sluogsnis toks storas, kad 
kelio valytojai visu atsidėjimu 
valė nuo kelio sniegą.

Gal dėl to sniego, ties Či
kaga radome katastrofos iš
tiktus žmones — sulamdytas 
į sunkvežimį autjomobilis ir 
viena moteris užmušta. . .

Čikaga.
Išvykdamas, pasiėmiau lie

tuviškąjį Čikagos vadovą, iš 
kurio sužinojau, kad Čikaga 
yra 5 pagal dydį pasaulio mies 
tas, kuris yra išsistatęs iš Mi
čigano ežero atkovotose pa
kraščių pelkėse. Tikrai, dar 
ir dabar tos pelkės skrodžia 
miestą skersai ir išilgai, vie
tomis susiaurintos į vingiuo
tas upes su uostais, vietomis 
dar tebetalkšančias ir užaugu 
sias meldynais, nendrynais, 
viksvynais. . .

Kas man ypač metėsi į akis, 
vos įvažiavus į Čikagą, tai fab 
rikų daugybė ir jų apimtis,— 
tai milžiniški fabrikai, užimą 
didžiulius plotus. Ir. . . gau
sybė dūmų, kurie, kaip De
troito migla, čia dengė visą 
padairą. Tai reiškia, kad Či
kaga ne veltui yra didžiosios 
industrijos centras, turįs di

gilius požemius, kame yra su
sikūrusi Grayhound autolini- 
jos stotis.

Jau važiuodamas autobusu, 
išstudijavau Čikagos miesto 
planą ir susiradau Amerikos 
Lietuvių Kongreso vietą — 
Clare ir Madison gatvių san
kryžoje — Morrison viešbu
tyje. Autostotis buvo čia pat, 
— tat už dviejų kvartalų pės
čias tiesiai iš autostoties ir 
nuėjau į viešbutį, kuriame po 
sėdžiavo kongresas.

Kongrese...
Vos įžengęs į posėdžių sa

lės prieškambarius, iškart pa
sinėriau lietuviškon atmosfe- 
lon.

Šviesos užlietoje salėje, pro 
praviras duris iš tolo ryškėjo 
sienoje virš prezidiumo Tau
tos Himno žodžiai: „Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi...“ 
Per dvi Kongreso dienas įsiti
kinau, kad tie žodžiai tiktai 
patvirtino tai, kas iš tikrųjų 
Amerikos lietuvių tarpe vieš
patauja. Tai turiu pabrėžti.

Pirmąją susitikau pažįsta
mą iš Lietuvos operos solistę 
p. Darlys. Bet. . . ligi posėdžių 
salės buvo dar labai ilgas ke
lias, kuriam nueiti reikėjo 
gero pusvalandžio. . .

Tai Kongreso užkulisiai, ku 
riuose virė lietuviškasis gyve 
nimas; kur kas žingsnis tai se 
niai matytas pažįstamas, drau 
ge ir naujos pažintys; kur kas 
žingsnis, tai pasiteiravimas, 
užsiprašymas tai į kitą konfe

renciją, tai pasišnekėti, pasi
tarti, išsiaiškinti. . . O tų rei
kalų begalės. . .

Vestibilio salės užimtos iš 
vienos pusės Kongreso narių 
registracija, aukų priėmimu; 
iš kitos — išsidėstė Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla su jau 
išleistu pirmuoju tomu; kiek 
nuošaliau — mūsų žymusis pe 
dagogas Matas Krikščiūnas su 
vadovėliai. Ir tt.

Čia p. Baliūnas kviečia į eko 
nominę konferenciją, kuri įvy 
ks po Kongreso, čia kolegos 
žurnalistai ir buvę kolegos re
daktoriai, čia iš salės pasirodo 
p. Gugienė, p. Michelsonienė, 
p. Tumavičienė, p. Grybienė, 
kurių pamatymas man yra svar 
bus, nes jos yra didžiosios lie
tuvių darbuotojos. O ligi 
Kongreso salės kelias vis dar 
ilgas. . .

Vis dėlto, per kacetininką 
p. Rimašauską, ročestarietį J. 
Bertašių, montrealietj J. Žmui 
džiną, prof. Jocaitį, dr. Gar
mų, detroitietĮ p. Motuzą, bos 
tonietį J. Kapočių, čikagiečius 
p. Rudį, p. Skorubską, žvejus 
Grišmanavičių ir Kublicką, su 
kuriais čia pat susipažinau, per 
prof. J. Pajaujį, prof. D. Kri
vicką, skautininką p. Kviklį ir 
daugybę kitų pažįstamų ir ne
pažįstamų tautiečių, — plėšte 
prasiplėšiau į posėdžių salę, 
kuriai kalbėjo ALTo gen. sek 
Tetorius dr. P. Grigaitis — 
žvalus, šmaikštus, karštai kal
bąs, klausovus tiesiog elektri
zuojąs. . . (d. b.)
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGA!

Mann& Martel H
g 5

REAL TORS
Saugu—Patikima

§

1245 BLOOR ST. W.(prie Lansdowne)Te’. OL.8481

PRANEŠA, KAD MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas U M B RAŽU N AS

išvyksta iš Toronto ir malo- 
Gerb. klijentus neatidėlioti-

ilgesniam laikui 
niai prašo visus 
nai kreiptis i jį sutvarkyti neužbaigtas bylas. 
Be to, jis dar turi pasiūlyti visą eilę ypatin
gai gerų pirkimu su Įvairiais įmokėjimais bet 
kuriame Jūsų pasirinktame rajone. Jei Tams 
toms reikalinga finansinė parama Jūsų Įmokė 
jimui sudaryti, prašome pasinaudoti ypatingai 
geromis galimybėmis.
P. Z. Umbražiūnui nesant Įstaigoje, prašome 
palikti savo pavardę ir telefono numeri.

Su gilia pagarba

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO IŠTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMŪSŲ EKSPERTAIS, 

k.ES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.

MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

A. K1RSON1S V. MORKL
Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)

13. SERGAUT1S
Telef.: OL 7511 

TORONTO.

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

J* Valevičius ir A. Pranckevidus Visookeriopas informacijas suteiks bei 

patais namų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite Į įstaigą 913 MAIN ST. E. HAMILTON—TEL. 9-4121

tovus Hamiltone

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

$ SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH 

.®®®©©©©©©©©®©®®©®©©©©©©©©i 
jttumutttummnt:::;' ur.

ZW©©®©©©©®®®®®®®®®©®©©®®©®®®®©®©®©®©©®Jūsų

MANN & MARTEL, REALTORS

J. KARPIS

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

BIZNJ, KREIPKIS J

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

1609 DUNDAS ST. W. OL 7996-7.

V®®©®®©®®©©®®'

J. KARPIS

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

REAL ESTATE

*©®©®©©©©®®®©®®®©©®©®®®©©©®©®©®©©©®©®©©©©©©©©©®©©-'

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. X 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- g 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. &

ED. KONDRATAS. I1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. X 
Tel. LL 9626.*©®®©®©©©®®®®®©©©®©®®©®©©©®®©

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vanagais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDEL. S PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ LR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

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

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

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

£i
«©©®©©©©®©©©©©®©©®©®©®©©©©©©©©®®©©©©©©©©©®®©©®©©©« 
« LO 2710
j MICHAEL KOPKIVICA
| REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

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

mielai jums patarnausimi $
S®©®©®®©©®®®®©®©®®©©®©©©©©®©©©©©©®©©®©©©©®®®®©®®®' 
%©®®©®®©®©®®©©®®®©®©©®©®®©®®©©®©®®®®©©©®®©®©©®©®©^  
g KE H18 £
f J. GREEN
| REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

£ 933 Bloor St. W. Tornoto.
$ Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su
J? mumis — mielai Jums patarnausimi

J. J. E L LI S, Realtor
383 RONCESVELLES AVĖ., TORONTO, ONT.

JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, F ARMAS, GAZOLINO 
STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO OL 6321, BUTO LA 6338

■amui

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

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

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus. 
Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto.

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

Darbas garantuotas.
561—567 KEELE Str. Biuro telef.
vienas blokas į pietus JU 4773
nuo St. Clair Namų CE 1-3444
TORONTO, Ont.

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR St. W. TORONTO ME 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams 
mūsų firma yra Įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje 
ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus sky
rius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 Įvairių tautų 
agentų. Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai 

didelis. Štai tikkeletas pavyzdžių:

; NAMAI 
$12.800. 8 
: skiras. 2 
: grindys. High Park rajone. 
: Įmokėti apie $4.000.
$18.500, įmokėti $6.000. Be 
: atrice - Dundas. Mūrinis 9
• kambarių namas, alyva šil- 
: dymas, dvi virtuvės, gara-
• žas.

kamb., pusiau at- 
garažai. Kietos

$9.500, įmokėti $3.000. Ryti 
niame Toronte. Mūrinis, ne 
pereinamų 7 kambarių na
mas.

$13.500, Įmokėti tik apie $ 
3.500. 8 nepereinamų dide
lių kambarių mūrinis na
mas. 2 garažai — naujai at
remontuotas, galima dar nu 
derėti.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

Amerikos lietuviai Tautos 
Fondui suaukojo 600 tūkstan
čių dolerių, — ar mes galime 

neaukoti?
t y ir * ---

Padėk Europoje vargstan
tiems lietuviams vaikučiams 
linksmiau praleisti ateinančias

Kalėdų šventes — skubiai 
aukok BALTUI.

uttttn

104.000 NAUJŲ GAMYBOJ 
DARBOVIEČIŲ NUO 

1948 METŲ.

Nuo 1948 metų pradžios iki 
dabar yra sukurta 104.000 nau 
jų darboviečių dėka naujų fab 
rikų statybos arba esamų fab 
rikų padidinimų. (Pereitais 
metais lėktuvų industrija išsi 
vystė iki to taško, kad Įrengi 
mai buvo užbaigti ir davė 15. 
000 naujiems darbininkams 
darbą. Lėktuvų gamyba su
teiks šiais metais 1.300 nau
jų darbaviečių.

Septyniasdešimt penki nuo 
šimčiai šių metų naujų gamy
binių darboviečių yra chemi
jos, elektrinių aparatų, gele
žies ir plieno gaminių bei trans 
porto priemonių industrijose.

Šių šešių metų apžvalgoje 
chemijos industrija sukūrė 
bendrai 6.900 darboviečių, 
transporto priemonių industri 
ja 28.100 naujų darboviečių, 
elektrinių Įrengimų produkci
ja 11.900 ir geležies bei plieno 
produktų industrija bendrai 
15.100. (CS).

W. A. L E N CK I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 tnefonas EM. 6-4182 

Toronto

321 Oakwood Ave., Toronto, 10. S

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

Dr. N. Novopckis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR St. West 
(kampas Bloor - Huron) 

. ... TORONTO ... .
Telefonas MI 2003

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

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

%

*5

I
 HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

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

ir taisomi seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. : 
« Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
i jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY- 
4 MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 

IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.
VISI PATARIMAI VELTUI.

i Užsakymai priimami:
j Hamiltone: 18 Spadina Avė. Telefonas 9—2035.
♦ Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

R. ŽULYS
« 1072 Bloor St. W. Telef.: ME 2471. Buto EM 3-6711. g į

•,©.©©©®©©®&®®©©®®®©©®©®^®®©©©©®®®®©®®®©©®®©®®©®  
5 
v

3

Dr. A.Pacevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.
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HAMILTON
KLB HAMILTONO 

rinvykdomiesiems organams 
kti, rinkiminės komisijos 

pranešimas.
KLB Hamiltono Apylinkės 

Valdyba skelbia šį Rinkiminės 
Komisijos pranešimą:

1. Apylinkės Valdybon ren 
karna — 7, o Kontrolės Komi 
sijon — 3 nariai.

2. Apylinkės Valdybon siū
lomų kandidatų viename sąra
še negali būti daugiau kaip 7 
asmenys ir Kontrolės Komisi 
jon nedaugiau 3 viename są
raše.

3. Kiekviena 15 pilnateisių 
lietuvių grupė gali išstatyti ne 
daugiau 7 Apylinkės Vaidy- 
bon ir nedaugiau 3 Kontrolės 
Komisijon kandidatus.

4. Siūlomų kandidatų Val
dybon ar Kontrolės Komisi
jon sąrašai sudaromi šia tvar
ka: a) eilės Nr., b) kandidato 
pavardė, c) vardas, d) kandi
dato gimimo data, e) profesija 
ir f) adresas. Toliau seka 15- 
kos tuos kandidatus pasiūliu
sių pilnateisių lietuvių sąrašas, 
kuriame turi būti pažymėta: 
a) eilės Nr., b) siūlytojo pa
vardė ir vardas, c) gimimo da 
ta, d) adresas ir e) siūlytojo 
savarankiškas parašas.

5. Tas pats kandidatų siū
lytojas gali pasirašyti viename 
še.
Apylinkės Valdybos ir viena
me Kontrolės Komisijos sąra

6. Kandidatai ir siūlytojai 
negali būti jaunesni kaip 18 
metų.

7. Kandidatų sąrąašai, kar 
tu su siūlomų kandidatų raš
tiškais sutikimais būti renka
mais, turi būti įteikti arba at
siųsti paštu Hamiltono Apy
linkės Rinkiminės Komisijos 
Pirmininkui Edv. Sudikui, 14 
Canada Street, Hamilton, Ont., 
Tel. 7-6045, ne 
metų gruodžio 
nos imamai.

8. Apylinkės Valdyba 
Kontrolės Komisija bus renka 
ma vieniems metams.

9.. Apylinkės Valdybai ir 
Kontrolės Komisijai rinkti bal 
savimas įvyks 1954 metų sau
sio mėn. 24 dieną nuo 8 vai. 
ryto ligi 8 vai. vakaro Ha
miltono Lietuvių Parapijos 
Bažnyčios salėje, 58 Dundurn 
Str. North, Hamilton, Ont.

10. Balsuotojų sąrašai at
skleisti viešam patikrinimui 
pas Rinkiminės Komisijos na 
rę Juliją Kazlauskienę, 2 Fife 
St., Hamilton, Ont. Tel. 
9-3796. Pasiteirauti apie įtrau

APYLINKĖS
kimą į balsuotojų sąrašus ga
lima ir aukščiau nurodytu te
lefonu.

11. Balsuotojas, gyvenąs už 
Hamiltono miesto ribų, bet 
priklausąs tai Apylinkei, bal
savimą gali atlikti paštu.

12. Balsuoti gali kiekvie
nas pilnateisis lietuvis, suka
kęs 18 metų amžiaus, priklau 
sąs Hamiltono Apylinkei. Bai 
suotojas negalėjęs pasitikrinti 
sąrašuose ir įsirašyti į balsuo
tojų sąrašus, gali tai atlikti 
balsavimo dieną ir Rinkiminės 
Komisijos leistas balsuoti, Tai 
gali atlikti balsavimo būstinė 
je.

13. Skundai dėl neįtrauki
mo į balsuotojų sąrašus, dėl 
neleidimo balsuoti ar liečia pa
čius rinkimus gali būti paduo 
darni per 24 valandas nuo skun 
džiamojo veiksmo padarymo 
Apylinkės Valdybai.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

ARKIVYSK - MEIROLITO 
JUOZAPO SKVIRECKO

80 metų sukaties minėjimas 
ruošiamas Hamiltono ateiti
ninkų iniciatyva, gruodžio 13 
d., 5 vai. p. p. parapijos salėje, 
58 Dundurn St., N. Progra
moje; paskaita p. I. Matusevi 
čiūtės, solo — p. V. Verikai- 
čio, vyrų ir mišrus choras, ve
damas p. V. Untulio, plastika 
lietuvių šeštadienio mokyklos 
mergaičių, ved. mokyt. Ant. 
Grajauskaitės.

Visus 
gai

Už 323 įėjimo bilietus 
po $ 1.25 ............

Už staliukus ............
bufeto pelnas ............

Pajamų viso. 
Už salę ..........................

Orkestras ...................
Programos dalyviams 

„NL" skelb.....................
„TŽ“ skelb.....................

Sus.

nei į aldermanus Labour Pro- 
403.75 gressive Party atstovai nepate 
125.00 ko. 
130.75

. 659.50
100.06

75.00
30.00
21.00
18.00
10.00

254.00
405.50

Spaudos vajaus pravedimui 
b-nės valdyba paskyrė St. Da 
nų ir J. Mikšį, kurie sudarys 
Spaudos Vajaus Komitetą. Va 
jaus užbaigimo proga numato 
ma surengti didelį pobūvį.

Pirmieji
Lietuvių Enciklopedijos 

tomai jau pasiekė kai kuriuos 
prenumeratorius. Hamiltone 
-L.E užsisakė 220 asmenys. Šis 

skaičius Hamiltone at- 
dėka energingo pla- 
St. Daliaus.

Stipri audra.
su perkūnija perėjo per mūsų 
miestą gruodžio mėn. 4 d. Šis 
retas atsitikimas seniems žmo 
nėms sukėlė daug kalbų Kbr..

gražus 
siektas 
tintojo

T.

PADĖKOS

veliau 1953 
mėn. 31 die-

kviečiame skaitlin- 
dalyvauti.

Kuopos Valdyba.
F. A-BĖ KANADOJE, 

Hamiltono sk.
Literatūros vakaro įvykusio 
1053 m. spalio 10 d. Rumunų 
salėje 20 Murray St. Murray 
St. W., apyskaita: 
Už 140 įėjimo bilietu

po $ 1.25 ................ ‘
Už 20 įėjimo bilietų po 

programos po $ 1.00
Bufeto pelnas ............

Pajamų viso. .
Salės nuoma ...........   .
Orkestras ...................
H. Kačinskui ..............
Toronto rašytojams .
„TŽ“ skelb.....................
„NL“ skelb.....................
Smulkmenos ...........

Išlaidų viso.
Gryno pelno liko

Priešadiventinio Baliaus, įvy
kusio 1953 m. lapkr. 21 d. Ro 
yal Connaught viešbučio Crys 
tai salėje, apyskaita:

175.00

20.00
95.18

290.18
80.80
55.00
87.00
20.00

9.00
9.00
8.30

268.30
21.88

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

koncertas 
trečiadienį, 

16 d. Palace 
mūsų tautie- 
dalyvaus sol. 

Koncertą ren-

PAŠVENTINO PAMINKLĄ
Lapkričio 21 d., Delhi R. K. 

kapinėse buvo pašventintas 
a. a. Mykolo Čėplos pamink
las. Iš plačios apylinkės la
bai skaitlingas būrys lietuvių 
būvi susirinkęs pagerbti pries 
metus mirusio savo draugo ir 
tautiečio. Išklausę Šv. Mišių, 
dalyvavo paminklo šventini
me ir visi buvo pakviesti į p. 
p. Čėplų ūkį pietų. Pietūs bu
vo paruošti labai gražiai.

Koresp.

išlaidos .................
Išlaidų viso.

Gryno pelno liko
St. Bakšys, ved.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

su daugeliu staigmenų yra ruo 
šiamas KLB-nės Hamiltono 
valdybos gruodžio 31 d. nau
jai atremontuotoje Dainavos 
salėje.

Po ilgesnės pertraukos vėl 
išgirsime griežiant Hamiltono 
lietuvių orkestrą, ved. V. Ba- 
becko.

Iš anksto tenka pranešti, 
kad šokiai tęsis iki 2 vai. ry
to.

Buv. Metropolitain operos 
solistės,

Polynos Stoškos 
yra rengiamas 
gruodžio mėn. 
kino teatre. Be 
tės koncerte dar 
David Lloyd,
gia Hamiltono Policijos S-ga. 
. Naujosios B-nės valdybos 
rinkimai įvyks sausio 24 d. 
Kandidatų pristatymui pasku
tinioji data yra gruodžio 31 
d.

Visuotino B-nės narių 
susirinkimo aprašyme, tūpu
siame NL Nr. 46 buvo pra
leista Rinkiminės Komisijos 
nario St. Baipšio pavardė. Be 
to, sakinys — „. . . iškilęs klau 
simas ir taip vad. naujųjų ka
nadiečių įtraukimas į valdybą“ 
turi skambėti „taip vad. senųjų 
kanadiečių įtraukimas. . .“. 
Už klaidas atsiprašome.

Spalio ir lapkričio 
mėnesiais hamiltoniečiai mūsų 
tautiniams reikalams yra suau 
kavę beveik 2.000 dol. sumą. 
Ją sudaro: T. Fondo vajaus 
aukos apie 820 dol., baliaus 
pelnas — 405 dol., karo inva
lidams — 169 dol., šalpos Fon 
dui (bažnyčioje) 155 dol. 
tt.

ir

Lietuvių Diena
Kasadoje, Hamiltone buvo 
muojame. Filmai yra jau be
veik užbaigti ir artimiausiu 
metu galės būt rodomi. Pir
miausia juos pamatys ekrane 
Hamiltonas, vėliau kitos lie
tuvių kolonijos.
Hamiltono miesto burmistru 

ateinantiems metams tapo per 
rinktas dabartinis piiesto gal
va, didelis lietuvių bičiulis ir 
Lietuvių Dienos Garbės Kom. 
Pirm. p. Lloyd Jackson, surin 
kęs 30.565 balsus, perrenka
mas 5-tą kartą iš eilės.

Dėl parėmimo McMaster 
Universiteto (250 tūkst. dol.) 
už pasisakė 15 tūkst. asmenų 
ir prieš — 17.529 balsai.

Nei į miesto kontrolierius.

fil

Atkelta iš 2 psl. 
vėse, kuopos vardu dalyvavo 
V. Dagilis ir pirm. L. Vekte- 
ris, kurs kapuose ir atsisvei
kinimo žodį tarė, išreikšdamas 
mirusios narės artimiesiems 
gilią užuojautą.

Šiuo metu kuopoje yra vie
na ligonė, ižd. M. F. Jokuby- 
nienė, kuri nelaimingu budu 
lipdama iš mašinos, durims 
skaudžiai suplojo dešinės ran
kos pirštą. Buvusiai ligonei 
St. Bieliauskienei pašaipa iš
mokėta.

Džiugu, kad vis po vieną ki 
tą pradeda tapti nariais jau
ni ir enegringi lietuviai. Pas
kutiniuoju metu įsirašė ir Vyt. 
Šakalys, apsidrausdamas dv
iem tūkst. dol. ir dr. A. Va- 
ladka, tūkstančiu dol. Žymėti
na, kad dr. A. Valadka jau 
kelinti metai yra ir kuopos dak 
taras-kvotėjas.

Tenka apgailestauti, kad V. 
Šakalys įmonės, kurioje jis at 
lieka labai svarbų darbą, yra 
iškeliamas į JAV, kur neužil
go turės išvykti ir Z. Šakalie- 
nė su sūneliu.

Iš Rodney, Ont. kuopos į 
mūsų 236 kuopą persikėlė na 
rė Irena Schmiderytė-Povilai- 
tienė. P. Povilaitienę kuopa 
nuoširdžiai sveikcina ir kvie
čia įisjusgti į SLA darbuotę.

Visiškam - pastoviam apsi
gyvenimui persikelia į S. A. 
V. narys A. Mockevičius, kurs 
beabejonės pasirinks ten ir 
naują SLA kuopą. Mūsų ge
ram nariui A. Mockevičiui, 
kuopa linki geriausios laimės 
naujai pasirinktam krašte.

Kuopos narė.

Siti metų rudens sezone tu 
rėjome 2 parengimus: Litera 
tūros Vakarą ly53 m. spalių 
10 d., kuris dėl susidėjusių 
mums nepalankių aplinkybių 
nedaug svečių teturėjo, ir 
Priešadventinį Balių, kuriuo 
labai sėkmingai užbaigėme 
musų skyriaus šiemetinį dar
bų planą.

Rengiant šiuos vakarus mū
sų valdybai padėjo nemažas 
būrys atutiečių. Literatūros 
Vakaro programą atliko akt. 
H. Kačinskas, rašytojai iš To 
ronto — Vyt. Kastytis ir J. 
Kralikauskas ir hamiltonietė 
St. Verbickaitė. Bufete ir ki
tur talkininkavo p. Ročienė, 
J. Bajoriūnas, J. Rastauskas 
ir P. Brasas.

Priešadventinio baliaus trum 
pą programėlę atliko S. Luko- 
ševičiūtė, L. Šukytė, Jessie 
Idy ir Glen Banks,. Kituose 
darbuose uoliai talkininkavo 
S. Vindašienė, J. Kazlauskie
nė, A. Petkevičius, J. Bajorių 
nas, J. Rastauskas ir Bockai- 
tis.

Visus augščiau minėtus mie 
luošius tautiečius-tes prašome 
priimti mūsų iš širdies gilu
mos plaukiančią padėką.

Nors jau daug kartų dėkojo 
me mūsų solidariems hamilto- 
niečiams ir svečiams iš kitų 
vietovių už nuolatinę mums ro 
domą visais mūsų veiklos at
vejais paramą, ir gal tie padė
kos žodžiai pasidarė banalūs, 
bet visdėlto mes manome, kad 
ir gražiausi mūsų kalboje žo
džiai neišreiškė tų jausmų ir 
tos jėgos, kurios savo veikime 
mes gauname iš Tamstų, Ma
lonūs Lietuviai. Tad kol tik 
mes būsime Jūsų palaikomi, 
visada reikšime Tamstoms ge
riausią padėką. Ir paskutinysis 
šių metų mūsų priešadventi- 
nis Balius, davęs 405.50 dol. 
gryno pelno ir sutraukęs 323 
svečius, parodė, kad mūsų pa 
sirinkti tikslai ir metodai pil
nai atitinka Tamstų lietuviš
kus jausmus. Už šią didelę Jū 
slį paramą mes nuoširdžiai dė 
kojame.

Šia proga mes labai atsipra
šome, kad negalėjome išpildy
ti visų mūsų pažadų: Zanini 
orkestras atvyko vietoj sutar
tų 8 asmenų tik 6 sąstate, (ata 
tinkamai mažiau sumokėjo
me), į balių dėl muitinės for-

malumų negalėjo atvykti gen. 
P. Plechavičius ir programoj 
dėl ligos nedalyvavo p-lė L. 
Šturmaitytė. Už šiuos pasikei 
timus svečių nenaudai, nors 
ir ne dėl mūsų kaltės, labai at 
siprašome.

Tad dar kartą širdingai dė
kojame visiems 
ruoštis į mūsų rengiamą Ro
yal Connaught Viešbuty Me
džiotojų balių, kuris įvyks 
1954 m. sausio 9 d., o jame da
lyvaują pagal įėjimo bilietą 
gaus veltui zuikienos patieka
lą-
TFA-bė Kanaoje Hamiltono 

Sk. Valyba.

ir kviečiame

Už suruoštą mums 40 metų 
vedybų sukaktuvių vakarienę 
širdingai dėkojame:

a) p. V. Sirvydui — už svei 
kinimus ir programos vedimą, 
sūnui ir dukrai už sveikinimus 
ir dovanas, kun. Bobinui — 
už sveikinimus, p-niai M. Gris 
kūnienei — už sveikinimus 
Šv. Onos Pašalpinės Draugi
jos vardu ir draugijos dova
nos įteikimą, p. D. Norkeliū- 
nui — už sveikinimus DLK 
Vytauto Klubo vardu, p. J. 
Paznokaičiui — už sveikini
mus ir dalyvausiu vardu gra
žios dovanos įteikimą, kartu 
visiems dalyvavusiems’ — už 
mūsų prisiminimą ir vertingas 
dovanas.

D. A. Gudauskai.
* * *

Kanados Lietuvių Moterų 
B-nė nuoširdžiai dėkoja prisi 
dėjusiems prie surengtos arba 
tėlės su šokiais, š. m. 21 d. Lie 
tuvių Namuose, ypatingai p. 
]. Simanavičiui, pp. Budreikai, 
J. Rukšai, Šenferiui, Orentui, 
Bričkui, visoms narėms, prisi
dėjusioms nuoširdžia pagalba 
ir aukomis ir visiems to pobū 
vio dalyviams. Visąs gautas 
pelnas Šv. Kalėdų proga siun 
čiamas Vargo mokyklai Vo
kietijoj. Rengėjos.

* * * 
dalyvavusiems mū 
vyro ir tėvo, a. a. 
paminklo šventini-

Visiems, 
sų mylimo 
M. Čėplos 
me, Šv. Mišiose ir pas mus 
pietų, už talkininkavimą; Tui 
nylams, iSVadomskiams, Ma- 
žeikams, šeimininkei p. Jak- 
niūnienei, Torontiškiams: Du 

Nukelta į 9 pusi.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

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

VICTORIA 
CLEANERS 
&DYERSC0.

E4CPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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.

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

Kreiptis vakarais po 6 vai. Te!. HA 8022
1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL

| 7S82A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool Alcide Blais,

4337 Verdun A., Verdun 29—•4ieme Av„ Ville Lasalle.
YO 3323 TR. 7849.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

JŪSŲ PATARNAVIMUI
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

9 N T R E ALIS 2832 ALLARD TR 1135 A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS |

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI |
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius. g

LIETUVIS LAIKRODININKAS

I ŽUKAS ANTANAS i 
t 408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321 1
$ Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA ■ LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

I TAISYMASI
 EKSPERTŲ G 
LAIKRODŽIŲ



1953. XII. 9. — Nr. 48 (346)'

WINDSOR
MALDOS IR PRO

Londono vysk. Cody inicia
tyva ir šešiolika rusų paverg
tų tautų tautinių komitetų pa 
stangom, š. m. lapkričio 29 d. 
Windsore įvyko Maldos ir 
Protesto Diena.

Iš ryto tautybių bažnyčiose 
už šventės pasisekimą Jjuvo 
atlaikytos pamaldos. Mums 
pamaldas laikė specialiai į šven 
tę atvykęs iš Čikagos J. E. 
Vysk. Brizgys. Pamoksle pa
sakė : katalikybė nuo senų lai 
kų yra puolama. Turėjo kovų 
ir ginklų. Vieni kovojo gink
lu, o kiti tuo laiku sutartinai 
susirinkdavę į bažnyčias ir 
melsdavosi prie Marijos, ir vi
sad kovas laimėdavo. Ateinan 
tieji metai būsią maldos me
tai, nes vasario 8 d. bus šimto 
metų jubiliejus nuo paskelbi
mo Nekalto prasidėjimo Šv. 
Panelės Marijos. Didesnė da
lis Tautos ir dabar kovojanti, 
be to, esąs didelis persilauži
mas politinio gyvenimo pašau 
ly ir dėl to, kad laimėtum, rei 
kalinga ypatinga Dievo Mo
tinos Marijos pagelba. Ragi
no nepamiršti bažnyčios ir 
maldos.

Po to, antrą valandą po pie 
tų Assumption College aikš
tėje — prie dabar keliaujan
čios per Kanadą stebuklingo
sios Dievo Motinos Marijos 
Fatimoj statulos — bendra 
malda. Ją atkalbėjo mūsų ko 
lonijos klebonas kun. Rudžius 
kas. Iš čia minia persikėlė į 
ten pat esančią didžiulę salę. 
Scena - tribūna dekoruota: — 
Marijos statula, trijų kankina 
mų kardinolų (Mitzendzy, Ste 
panic ir Višinsky) paveikslais, 
16 tautybių vėliavom, gėlėm ir 
šviesom. Garbės prezidiumą 
sudarė: Londono Vysk. Cody 
su dviem asistentais, Ukrainie 
čių Vysk. Borecky su dviem 
asistentais, Lietuvių Vysk. 
Brizgys su asist. kun. Dagiliu 
ir kun. Simanavičium, miesto 
majoras, Lenkų egzil. vyriau
sybės ministeris Dr. Romer, 
Žurnalistas Keyserling ir Col 
lege redaktorius Very Rev. Le 
Bel.

Pasakyta visa eilė kalbų ir 
beveik visų viena tema — blo 
ga komunistų santvarka ir pa 
vojus visam pasauly. Pavojus 
didelis ir todėl visi raginami 
jungtis į bendrą kovą. Dvasiš 
kijos ir Lietuvių Tautos var-

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI

Siuvu NAUJUS IR
TAISAU SENUS

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERA KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

Mielai padedu norintiems pirkti ir parduoti 
namus, sklypus ir farmas.

Atstovas J. SKUČAS
LAURENTIDE REALTIES CO. LTD.

7241—24th Avenue Ville St. Michel. Res. Tel. RA 2-6152

ILietuviska moterų kirpykla | 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- £ 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
ė 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

TESTO DIENA
du turiningą ilgą kalbą pasa
kė (angliškai) mūsų Vysku
pas Brizgys. Priimtos rezo
liucijos. Sveikinimą telegra
ma atsiuntė ministeris Paul 
Martin. Meninę programos 
dali išplidė Assamption Col
lege jaunučių ir vyresniųjų 
berniukų chorai ir mūsų jau
na solistė Ina Varekojyte. 
Apie 2.000 susirinkusiųjų mi
nia visą programą išklausė 
rimtai. Po to visi persikėlė Į 
College bažnyčią bendrų pa
maldų. Pamaldas atlaike lie
tuvių ir ukrainiečių vyskupai.

Per minėjimą vietos spauda 
ir radijas davė daugiau ir tik
resnės informacijos apie tik
rąją komunizmo santvarką ir 
gresiantį likusiam laisvąjam 
pasauliui pavojų.

Maldos ir Protesto Diena 
pasisekė visu šimtu procentų. 
Dėl to negaila tiek daug įdėto 
darbo ir lėšų. Ypatingai iš 
mūsų daug pasidarbavo apyi. 
vald. Pirm. Petras Januška.

Apylinkės valdyba parapi
jos bažnytiniam komitetui tal
kininkaujant, Didž. Gerb. sve 
čiui Vysk. Brizgiui pagerbt., 
suruošė vaišes. Dalyvavo veik 
visa kolonija, dar keletas sve
čių iš Detroito, Kroatų klebo
nas kun. Ivandic, iš kurio gau 
name bažnyčią savo pamal
doms, ir CBC radijo stoties 
lietuvių radijo programos pa 
rengėjas didelis lietuvių bičių 
lis Mr. John Jeannette su po
nia. Svekinimo ir padėkos 
kalbas pasakė pirm. Jonuška, 
K<n. Rudzinskas, kun. Dagi
lis, Kun. Ivandic ir John Jean 
nette. J. E. vysk. Brizgys pa 
sidžiaugė kolonijos gražiu gy
venimu — vienybe. Be to, 
padarė pranešimą apie dar 
vykstantį Amerikoj lietuvių 
kongresą ir Kersteno rezoliu 
cijos reikšmę. Kersteno rezo 
liucija iki šiol esąs vienas iš 
didžiųjų laimėjimų laisvės by 
loję. Su svečiu atsisveikint.i 
didžiausiu nuoširdumu. Jam 
sugiedota Ilgiausių Metų.

Apyl. Valdyba labai įverti
na šio minėjimo reikšmę ko
voj prieš komunizmą, džiau
giasi jo pasisekimu, apgailes
tauja, kad ne visi ryžosi at
vykti, ir D. G. Vysk. Briz
giui, solistei Varekojytei, mus 
stipriai parėmusius šiame dar 
be, ir visiems atvykusioms ar

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

yj >*

MAMERTAS MAČihKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ $ 

SIUVĖJAS. |

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. |
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. j

SKUBUSPATARNAVIMAS. j

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

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

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

TILLSONBURG- DELHI, Ont.
PO METŲ PENKIŲ — PAS TABAKININKUS.

Jau penki metai kaip asu 
lankęsis šiose apylinkėse. 
Tuom tarpu, kaiptik buvo pra
sidėjęs įkarštis tverti ,,Drau
giškos Pagalbos Klubą“ ir 
įsigyti gražią buvainės salę, 
liawthree kaime. Tvėrėjai bu 
vo seni „Susų Dukterų Drau
gijos“ vadai ir paėmė iš Šu
ninės 500 dol. pasogos, kad 
pastaroji aukoja klubo vidaus 
pagražinimui. Pradėjus Klu
bui veikti po priedanga gražiui 
obalsių — „pagalbos“ ir giliai 
paslėpus tikruosius tikslus, bu 
vo grand opining vakaras — 
idelis balius. Narės aukavusi 
ne vien savo pasidarbavimu, 
bet ir savo ūkiu produktais— 
vištomis, žąsimis. kalakutais 
ir tt. Buvo sukviesti ir daly
vavo, nevien šio apskrities vai 
dininkai, bet ir Parlamento 
narys, viens ar du. . . Gėrimų 
— stiprių, minkštesnių ir min 
kštų — „iki kaklui“. Valdi
ninkai gerokai įkaušę, pradė
jo sakyti kalbas ir girti lietu
vius nevien kaipo gerus ir pa 
vizdingus — šios tabako apy
linkės ūkininkus, bet ir kaipo 
didelius Lietuvos patriotus, 
kad suranda reikalo ir auko
jasi savo tautiečių organizavi- 

(■ — • JC m-1 ji. — JI1 J

bet kuo prisidėjusiems, — ko 
voajnčių tėvynėj lietuvių var 
du taria ačiū.

Apylinkės Vald. Įgal.
J. Ražauskas.

| DIDELIO P/XTYRIMO VALYMAS - TAISYMAS | 

p E LUXE CLEANERS 
Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.

Sav. P. Rutkausko Te!.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

mui.
Dipukai — naujieji kanadie

čiai — „jaunieji lietuviai", ūžė 
gėrė — linksminosi ir džiaugė 
si senųjų kanadiečių pasiryži
mu — „Lietuviams ir Lietu
vos labui“. Salė buvo papuoš 
ta tautinėmis ir Kanados vė 
liavomis. Tokių parengimu 
sekė viens po kito ir taip sma 
giai vieningai leido subatva- 
karius senieji kanadiečiai su 
daug didesniu skaičium daly 
vių — saujųjų-dipukų.

Laikas bėgo labai greit — 
tokioje atmosferoje ir tuojau 
atsimušė kaip į stiprią mūro 
sieną, kuomet atėjo svarsty
mui klausimas — priešingas 
Kremliaus linijai ir ginčuose 
taip įsikarščiavo, kad pirmi
ninkas (jis buvo Šuninės pir
mininku 10 metų) sušuko: „Iš 
sineškit iš salės savo viską ir 
žirgvaikį, mums pakaks vien 
Jurgio“. . . o Jurgis tai Angli 
jos Karalius — George VII. 
Po šio susirinkimo nuotykių, 
kitoki vėjai pradėjo pūsti apie 
Klubo sienas; St. Augustina- 
vičius Sr. sujudo su „Ūkinin
kų Klubo” veikimu. Dipukai 
nustojo lankytis Hawthree’je 
Klubo parengimuose ir nevien 
naujieji, bet ir senieji lietuviai 
pradėjo pamesti Hawthree 
Klubo naryste ir krikti kaip 
— >>grig° bitės“, skaitlius pa
liko mažas ir jau vien tik už- 
kietėjusieji linijos palaikyto

jai - va-.ai be kariuomenės. .. 
Tad šiomis (Lėnomis tie pasi
likusieji — pardavė salę ir ofi
cialiai organizacijos nebėia, o 
didumoje per naujuosius lietu 
vius sukrauti pelnai už išmokė 
tą salę — bus pasidalyti tarp 
keletos asmenų. Akylus reiš
kinys: nors klubo jau nebeli
ko ir rodos kad ir jie iškriko. . . 
bet kova prieš „naujuosius“ 
apsireiškė kerštu — rengiant 
Showers (staigmenas) neside
da ir rengėjas išburnoja.

Dipukas No. 1.

W E L L A N D, Ont.
B-NĖS SUSIRINKIMAS.

A-kės valdybos sukviesta
me lietuvių susirinkime, pirmi 
ninkaujant p. Staškevičiui, bu 
vo apsvarstyti apylinkės veik
los reikalai. Išrinkta Tautos 
Fondo atstovybė: J. Staškevi 
čius. Ant. Stankevičius, P. Ta 
mulėnas.

V-ba referavo Vasario 16 
gimnazijos rėmimo reikalą, ku 
i iam Wellando apylinke turi 
būrelį. Deja, ne visi susimoką 
pažadėtą sumą ir tuo sutruk
do v-bai pasiųsti pinigus į Vo 
kietiją. Susirinkimas šiuo rei 
kalu pavedė v-bai rasti priemo 
nių sukelti trūkstamą sumą, 
surengiant parengimą, loteri
ją ir panašiai. Labai apgailėti 
na, kad kai kurie tautiečiai, 
kurie yra pasižadėję reikiamą 
sumą suaukoti, neištesi.

Parapijos susirinkimas.
Parapijos klebono kun. Miką 

lausko sukviestas Wellando pa 
rapijos susirinkimas išsirinko 
naują komitetą: P. Tamuleną, 
Ant. Stankevičių ir Juozą But
kų.

9 PSL.

Atkelta iš 8 puslapio.
čikams, Baikauskams ir Kra- 
kauskams, už atlaikymą Šv. 
Mišių, paminklo pašventinimą 
ir pasakytą gražų pamokslą 
Delhi klebonui kun. J. Uyan 
tariame širdingiausį ačiū.

Jurgis ir Ona Čėplai.
* * *

Nuoširdžiai turime padėko
ti visiems tautiečiams, kurie 
buvo malonūs dalyvauti mū
sų vestuvėse ir mus gražiai ap 
dovanojo bei linkėjo laimin
gos ateities.

Mums taipgi malonu yra pa 
dėkoti Evangelikų jaunimo ra 
telio orkestrui, kuris šauniai 
grojo mūsų vestuvėse.

Visiems nuoširdus ačiū!
Gertruda ir Andrius Usvaltai.

* * *
Mūsų padėka visiems kaimy 

nams, svečiams iš Hamiltono, 
Niagara Falls už malonų at
silankymą į mūsų sūnelio Roy 
krikštynas ir už vertingas do
vanas. Mūsų atskira padėka 
kūmams, p. E. Tuinilienei ii 
Dr. L. Levinskui, taip pat p. 
p. Mažeikams ir Dambiaus- 
kams už talkininkavimą. Dai 
kartą tariame visiems širdin
giausią ačiū.

O. ir A. Galdikai 
ir sūnus V. Roy.

Naujas komitetas ruošia Wel 
lando lietuviams Naujų Metų 
sutikimą. — uk —

Fabrikų atleidinėjimai.
Wellando didesniems fabri

kams pradėjus atleisti darbi
ninkus, darbo neteko žymi da
lis Wellando ir apylinkės lietu
vių. Tie jų, kurie nėra surišti 
su nuosavybėmis, pradeda jieš- 
koti darbo kituose miestuose.

Pasklidus kalboms,
kad Wellande yra numatoma 
parapijos salės statyba, būtų ge 
rai, kad šiuo klausimu būtų dau 
giau informuoti apylinkės lie
tuviai, jeigu salė numatoma 
visiems lietuviams, kurie šiuo 
metu yra Wellande bei jo apy
linkėse. — uk —

Wellandiškės „Pelėdos“ 
leidėjas ir redaktorius K. Žu
kauskas nusipirko puikius už 
12.000 dal. namus Wellnade. 
Sveikintina, kad vis daugiau 
mūsų tautiečių įsigyja nuosa
vybių. — uk —

Į A. J. Norkeliunasl

I PER SAVO AGENTŪRĄ |

! MONTREAL ENTERPRISES Reg’d I

g AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, | 
| NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- | 
| GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- | 
| RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA |

VISOSE DRAUDIMO SRITY SE.
| 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |
I Tel. CL 2363 |

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

■į; Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. » 
| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių IC. Halpin Funeral Home Reg’d.|

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 f

V 

g PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES: |

H Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą,

I
 paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius *• 

ir kitus maisto produktus galima gauti tik pas
PUNKRJirKRASAUSKĄ g

335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO. ::

1
 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO | 
darbai sumažintomis kainomis. ♦J ’

H 5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą. t

(
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

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

GARANTUOTAS DARBAS. I

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

I SAMUEL'S
j CAR MARKET INC. į 
į MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO- | 

A MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- | 
JČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS I

MIESTE. >:* ♦ £
PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS | 

« GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET £ J KUR KITUR MIESTE. £
* *

I
X TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME £

VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ. |* * ITOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR | 
SKAMBINKITE |

Lietuviui atstovui ] f

Mr. HENRYADOMONIUI |

ir j

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager g8945 Lajeunesse, Montreal. xTelefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681. f
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KANADOS LIETUVIŲ BEN DRUOMTNĖS APYLINKĖS SJJA SKELBIA.

9. Rinkikas, gyvenąs tiiau , 
nuo apylinkės būstinės, baisa- 1 
virpą gali atlikti paštu. Tam ' 
reikalui ne vėliau kaip 2 savai 
tęs prieš rinkimus kreipiasi į * 
rinkiminę Komisiją, kad išsiųs 
tų jam balsavimo lapelį ir bal : 
tą voką. Balsuojamąjį lapelį 
įdeda į vaką su pažymėjimais 
už ką balsuoja, privalo grąžin 
ti Rinkiminės komisijos pir- ' 
mininkui p. Aleksandrui La- : 
pinui, 2050 Patricia Ave., ap. \ 
8 Montreal, ne vėliau balsavi
mo dienos. Balsavimo lape
lis įdėtas į baltą voką, ant ku 
rio pažymima adresas ir siun
tėjo pavardė, vardas ir adre
sas, kad Rinkiminė Komisija ' 
galėtų atžymėti, kas balsavo.

10. Skundai, liepia rinki- 1 
mus, paduodami Montrealio : 
Apylinkės Valdybai per 24 
vai. nuo skundžiamojo veiks
mo padarymo.

Rinkiminė Komisija.
SLA MONTREALIO 

kuopos nariai gr. 6 d. nomina < 
vo Centro v-bos narius. Kuo- ■ 
pos nariai, kurių yra apie 40, 
pagerbdami senųjų JAV lie- < 
tuvių veiklą, padavė balsus už • 
senuosius lietuvius, tačiau dau 
gumas jų padavė balsus ir už . 
vieną naująjį ateivį, Joną Bil- 
dušą. Montrealio kuopon sto
ja vis daugiau naujų narių, 
nes įsitikinama, kad ši organi
zacija yra labai naudinga: pi- < 
giai draudžia ligos ir nelaimės 
atvejais ir, kas labai svarbu, ■ 
kad draudimas nelaimės atve- ■ 
ju yra tiktai taupymas pinigų, 1 
nes kiekvienu metu tuos įmo | 
kėjimus galima atsiimti, ko i 
biznio draudimo kompanijose 
nėra.
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS 
šokio ir ritminės mankštos kur ■ 
sų mokinių koncertas įvyko I 
gr. 6 d. Jesu Hali ir gražiai , 
praėjo. i

DLK VYTAUTO KLUBO 1 
Šėrininkai, kurių yra apie 500 1 
su apie 1000 šėrų, dalyvau- 1 
jant apie jų pusei, išrinko • 
pirm. J. Gargasą, kasininku 
P. Botyrių, šėrų sekretorium 
K. Jušką, board direktoriais— 
J. Skinkį, J. Grickūną, A. Grei 
bu, T. Petrauska ir K. Ambra
są od.
LIETUVIŲ NAMŲ V-BOS 
posėdis įvyks gruožio 18 d., 7. 
30 vai, vak.: 4398 St. Lau
rent.

ŠV. ONOS PAŠALPINĖS
D-jos vakarienė Vytauto klu 
be buvo labai graži ir susilau
kė labai daug lankytojų.

ŠACHMATAI.
Šį sezoną lietuviai šachma

tininkai rado pajėgų išstatyti 
dvi komandas rungtis: A ir B. 
Pirmoje lošia: A. Pusaraus- 
kas, J. Viliušis, J. Šiaučiulis 
ir J. Žmuidzinas; antroje: V. 
Sirvydas, A. Mylė, L. Liesins 
kas ir R. Lukša. Rungtynės 
su kitomis komandomis vyks
ta kiekvieno sekmadienio po
pietį, pusėj trečios, Montreal 
Chess klubo patalpose: 470 
St. Catherine W.
LIETUVIS LEITENANTAS 
Justinas Kisielius išvyko į 
Korėją su Kanados kariuome 
nės daliniu pakeisti kitą da
linį.

DVI MIRTYS.
Per vieną savaitę dvi mir

tys ; gruod. 5 dieną mirė Le
onas Palkotas, pašarvotas Hal 
pin koplyčioje ir laidojamas 
gr, 9d. 9 vai, ryto, liko žmo
na ir duktė; gr. 6 d, mirė Ka- 

, lašinskienė, pašarvota Benoit 
koplyčioje, laidojama gr. 9 d.

> rytą, liko vaikai Albina, Ma- 
; rija ir Jonas. Nelaimės ištik- 
; tiesiems užuojauta.
; LIGOS: Sunkiai tebeserga 
Į J. Kličius. Buvo susirgę p. 
t Burbienė, K. Tylenienė ir L.
> Tylenis, L. Freitagas, V. Sa- 
C ladžius, A. Bulokas, J. Jurkš- 
j tas, bet dabar jau taisosi. M. 
5 Gudienei Victorijos ligoninė- 
1 je padaryta operacija. V. 
ž lipavičiui padaryta nosies i 
| racija.
I KUN. RICKUS
Z po operacijos sveiksta toje 
| čioje ligoninėje, kurioje 
* kapelionauja.

RIKIMINE komi
1. Montrealio L. B. apyl. v- 

bos ir Kontrolės komisijos rin 
kimai įvyks 1954 metų sausio 
10 dieną, Aušros Vartų para
pijos lalėję, 377 Willibroad St. 
Verdun, nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro.

Į Apylinkės valdybą bus ren 
kami 7 nariai ir į Kontrolės 
komisiją 3 nariai.

2. Kandidatų sąrašai turi 
būti pristatyti iki š. m. gruo
džio 20 d. 13 vai. Rinkiminės 
komisijos pirmininkui Alek
sandrui Lapinui, 2050 Patri
cia Ave., ap. 8, Montreal.

3. Į Apylinkės Valdybą siū 
lomų kandidatų gali būti ne 
daugiau kaip 7 viename sąra
še ir į Revizijos komisiją ne 
daugiau kaip 3 kandidatai.

4. Sąrašai surašomi sekan
čia tvarka: a) eilės numeris, 
b) kandidato pavardė, c) var 
das, d) gimimo data, e) pro
fesija, f) adresas. Toliau seka 
kandidatus pasiūliusiųjų 15 ar 
daugiau pilnateisių lietuvių 
sąrašas, kuriame pažymima: 
a) eilės numeris, b) siūlytojo 
pavardė, c) vardas, d) gimi
mo data, e) adresas, f) siū
lytojo savarankus parašas. 
Prie kandidatų sąrašo turi bū 
ti pridėti kandidatų raštiški 
sutikimai būti renkamais.

5. Tas pats kandidatų siūly
tojas gali pasirašyti viename 
Apylinkės valdybos ir viename 
Kontrolės komisijos kandida
tų sąraše.

6. Kandidatus siūlo 15-kos 
pilnateisių lietuvių grupė.

7. Rinkikų sąrašai pasitik
rinti bus atidaryti A. V. para 
pijos salėje, gruodžio 20 d. 
12 vai., kitu laiku galės pasi
tikrinti pas Rinkimų komisi
jos narį K. Toliušį, 6828 
Monk Blv. Tel. TR 1974.

8. Kandiatai į valdybą ir į 
Revizijos Komisiją, kaip ir 
rinkikai, turi būti ne jaunesni 
kaip 18 metų.

Jau antri metai, kai „Tau
ro“ krepšininkai dalyvauja 
Montrealio miesto pirmeny
bėse. Pernai „Tauro“ krep
šinio komanda dalyvavo ./in
termediate C“ klasėje C gru
pėje ir sėkmingai laimėjusi pir 
mą vietą pusfinalyje, turėjo nu 
sileisti stipresniam priešinin
kui. Šiemet mūsų krepšinio 
komanda pirmenybėms paskir 
ta į Intermediate“ klasės B 
grupę ir gruodžio 5 d. žaidė 
pirmas rungtynes su „Ramb
lers“. Rungtynės baigėsi efek 
tinga mūsiškių pergale 84—35 
(32—12). Pačios rungtynės 
praėjo vidutine sparta (salė 
buvo permaža didesnei spar
tai) ir mūsiškiams visą metą 
aikštėje dominuojant. Taškus 
pelnė: Bukauskas — 36, Bu- 
nys — 17, Lasumas — 12, 
Piečaitis — 8, Trusis — 6 
ir Kerbelis — 5.

Toliau 
•komanda 
„Norhmounth 
salėje (Westhill High School- 
-Girls Gym.) ; gr. 14 d. 8 vai. 
su „Italians” — savoje salėje; 
gr. 21 d. 8 vai. su „Ėst End 
Warrios“ savoje salėje; sau
sio 7 d., 7,30 vai. su „Sena
tors“ Catholic High School 
(3461 Durocher St. salėje); 
sausio 22 d. 8 vai. prieš „Nor 
thmount YMCA“ St. Laurent 
High School; sausio 27 d. 8. 
15 vai. prieš „Italians“ Banc- 
rof School salėje; vasario 1 
d. 8 vai. prieš „Senators“ savo 
je salėje ir vasario 5 d. 8 vai. 
su „Warriors“ 4567 Hochela- 
ga salėje. Kaip matome rung
tynių ištisa eilė ir priešininkų 
bus dar stiprių. Mūsiškiams

„Tauro“ krepšinio 
žaidė gr. 7 d. su

YMCA savoje

MŪSU^PORI'A 
PIRMENYBĖS PRADĖTOS PERGALE

teks įtemti visas jėgas ir kaip 
tįsis — pamatysime vėliau.

Antra maloni žinia — mūsų 
jauniai irgi dalyvauja pirme
nybėse. Jie įregistruoti „Juve 
nile“ klasės B. grupėje ir pir 
mos „krikšto“ rungtynės bus 
gruodžio 12 d. 9 vai. vakaro 
su „YMHA 
don YMHA salėje. Toliau jau 
mai žais: gr. 18 d. 8.30 vai. su 
„International YMCA“ 5550 
Park Ave salėje; sausio 8 d. 
8 vai. su „Park X“ Dunrae 
Garden School, Town Mt. Ro 
yal salėje: sausio 16 d. 9 vai. 
su „YMHA Whites“ Snow
don YMHA salėje; sausio 22 
d. su „International YMCA 
5550 Park Ave salėje; sausio 
30 d. 1.330 vai. su „Mt. St. 
Louis Whites” Mont St. Lou 
is Gym. salėje; vasario 12 d. 
8 vai. su „Park X“ Dunrae Gar 
den School salėje • ir vasario 
13 d. 2 vai. su „Mt. St. Louis 
Whites”. Pradedantiems jau
niams reikia palinkėti sėkmės 
ir jei žengiant pirmus žings
nius teks suklupti, nepalūžti.

Ta proga tenka apgailestau 
ti, kad dalis žaidžiančio krep
šinį jaunimo nėra susibūręs 
į lietuvišką klubą ir dalis jų 
žaidžia už kitus klubus. Jei 
visi lietuviai krepšininkai žais 
tų „Tauro“ krepšininkų eilė
se, klubas pasiektų daug di
desnius laimėjimus ir lietuvių 
vardas dažniau skambėtų Mon 
realio krepšininkų tarpe.

Taigi, mielai kviečiamas vi
sas jaunimas I 
krepšinio eiles, 
nai ir jaunučiai 
lankyti ir žaisti

Whites“ Snow-

burtis į savas 
Ypatingai jau 
laukiami atsi- 

i savųjų tarpe.
J. Naras.

sek-
Pri-
LY

Blor

IŠNUOMOJAMAS saulėtas 
kambarys su maistu 15 dol. sa 
vaitei (galima ir be maisto). 
6920 Monk Blvd. Tel.HE4114.
NAUJAME NAME IŠNUO
MOJAMAS 4 kambarių bu- 
,tas. Viena minutė — stritka- 
ris. 5350 Charlemain, Rose
mount. Kreiptis po 6 vai. vk.

VYRIŠKI DRABUŽIAI 
didmenų prekybos kainomis.

Kostiumai, įvairūs paltai. 
1074 St. Lawrence Blvd.

2 augštas.
Liberty Clothing Co., Ltd.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. 
butas nuo gruodžio pradžios.

Teirautis HE 3119.

Dr. J. Š E G A M O G A S 
į; CHIRURGINĖ h BEND

ROJI PRAKTIKA 
/■office 4906 Wellington
| VERDUN. Tel. YO 3611.
I val.: 11—12, 2—-4, 6—9,
« šeštadieniais 11—1
X arba pagal susitarimą, 
g n a m ų 1038 Osborne Av.
| VERDUN. Tel.PO 6-9964

■ mm mr.'=3i>et— x

DANTŲ GYDYTOJAS |

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
p AUSŲ

IR

: Dr. R.
956

TeleL: FR 7684, EX 8822. |

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

įDr.E. A ndrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

Fi- 
ope

KALĖDŲ LAUKIA VISI 
Dar prieš Kalėdų šventes ran 
ka rankon visi montrealiečiai 
sumeskime vargan pateku- . 
siems mūsų seneliams, sergan j 
tiems ir mažamečiams vaiku- 1 
čiams! Ten likusiųjų mūsų i 
kraujo brolių mintys ir žvilgs 1 
niai atkreipti į mus. Daugelis 1 
mūsų esame tikrai nuošiidūs 
ir jokiai pagalbos ištiestai ran I 
kai neatsakome skatiko. Tuo l 
labjau neatsisakykime paleng- 1 
vinti Jiems šios žiemos var- 1 
ganų ir nieko nežadančių die- į 
nų rūpesčius. Tavo paskirta 
auka ir parodytas nuoširdų- : 
mas ne vienam nušluostys iš 
sielvarto riedančią ašarą.

Montrealio Šalpos komite
tas yra paruošęs aukų lapus ir 
padalinęs organizacijų pirmi
ninkams. Jie maloniai suti
ko susirišti su aukotojais. Ne 
mažą dalį geraširdžių šie la
pai gali ir nepasiekti, tat ma
loniai prašomi skirtąją auką 
perduoti kaip patogiau: pirm. 
M. Navikėnienei 5515 13 Avė, 
Rmt. tel.: RA 2-4410; Nepr. 
Liet, redakcijai;

L. Giriniui: 749 
Atwater Ave. WE 0619, K. 
Toliušiui: 6828 Monk Blv. TR 
1974. Negalint pasiekti ku
rios nurodytos vietos, užten
ka tiktai paskambinti ir auka 
bus atsiimta.

Šalpos kom. pavestas 
L. Girinis.

AKADEMINIO SAMBŪRIO 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį gr. 13 d., 3.30 v. jop. 4225 
Berri. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Paskutinis ter
minas pristatyti Stipendijų 
Fondo aukų lapus. V-ba.
KAS DOMISI ŠAUDYMU?

Sausio 30 d. SN Rekreation 
ASSN Hali 694 Cathcart St. 
LAS Montrealio skyrius ren
gia mažojo kalibro šautuvė- 
hų prizinį šaudymą. Šaudymas 
bus daromas iš 25 metrų atstu 
mo, kuris prilygsta 50 met- 

• rų atstumui, nes taikinys bus 
per pus mažesnis. Norintieji 
rungtynėse dalyvauti užsirašo 
pas šiuos asmenis: Lukoševi
čių Juozą, HE 7877, Žilinską 
Vytautą, PL 7373, Skrebutė- 
na TR 9768, Baltuonį Praną 
CL 2232. Po šaudymo tą patį 
vakarą, toje pačioje salėje bus 
šokių vakaras ir prizų įteiki
mas. Šaudyme kviečiame da
lyvauti moteris ir vyrus lygio 
mis teisėmis.

LAS Montrealio Skyrius
„N. L.“ ABISINIJOJ

Amerikos

pa 
jis

AUKOJA VIETON 
DOVANŲ

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apyl. K-tas skelbia tęsinį są
rašo asmenų, aukojusių Vokie
tijoje likusiems tautiečiams Kū 
čių stalui pagerint, vieton do
vanų ir sveikinimų savo bičiu
liams. Aukojo: 10 dol. Mr. X. 
Y’., 8 dol. Dr. K. Žymantienė, 
6 dol. A. ir K. Rusinai, 5 dol. 
Dr. Pacevičius, A. ir A. Šapo
kai, D. Strazdaitė, A. Stepai- 
tienė, J. Barysas, inž. Z. Sau- 
■razas, A. Kuolas, P. A. Ščepa
vičius, J. Žodeikis, S. Dabkus, 
2,50 dol. V. Bričkus, 2 dol. V. 
Palionis, A. Žilienė, J. Jesinevi 
čius, Kl. Dargis, B. Kerulienė, 
Dailydė, P. Augutis, V. Koly- 
čius, Idol. Mss. Elen L., Mrs. 
L. Urbat ir Pr. Riekus.

Prašoma toliau aukoti, atne 
šant pinigus į Tautos Namus, 
235 Ossington Avė., galima ten 
pat siųsti ir čekius: CLC Re
lief Fund Toronto District, ga
lima skambinti tel.: KE 2154 ir 
KE 3027 — aukos bus paimtos 
iš Jūsų namų.

KLB Š. F. Tor. Ap. K-tas. 
PRANEŠIMAS KLB 

NARIAMS.
KLB Toronto Apylinkės V- 

ba prašo visus lietuvius, kurie 
dar nėra susimokėję Lietuvių 
Bendruomenės solidarumo mo
kesčio, paskubėti susimokėti iki 
1954 m. sausio 1 d.

Sumokėti galima kiekvieną 
dieną Lietuvių Namuose pas 
A. Kuolą ir P. Budreiką, sve
tainėje „Tulpė“ ir pas kiekvie 
ną Apylinkės V-bos narį, arba 
galima siųsti čekiais šiuo adre
su: J. Jasinevičius, 50 Mount
view Ave, Toronto 9, Ont. Pa 
kvitavimai bus pasiųsti kiekvie 
nam susimokėjusiam mokestį.

Visos Toronto organizacijos, 
kurios dar nėra atsiuntusios 
švietimo reikalams 10 proc. 
nuo rengiamų parengimų ar ge
gužinių gryno pelno, prašomos 
paskubėti atsiųsti. Šie pinigai 
jau sunaudojami Toronto apy
linkės švietimo reikalams.

1 KLB Toronto Ap. Valdyba.

su šūkiu „Nė vieno lietuvio be lietuvis
Spaudos vajaus talkininkai 

Toronte aplankys kiekvieną 
lietuvį namuose, kviesdami už 
siprenumeruoti bent vieną lie
tuvišką laikraštį. Jie priims 
prenumeratas visiems lietuviš 
kiems laikraščiams, išskiriant 
komunistinius. Be to, visų laik 
raščių ir žuranlų prenumera
tos priimamos pas tuos spau
dos platintojus:

V. Aušrotą, kiekvieną 
madienį po pamaldų prie 
sikėlimo bažnyčios, tel.: 
0305 ;

P. Januševičių, 1622 
St. W.;

J. Beržinską, Times Cigar 
Store, 1212 Dundas St. W., 
tel.: LA 9547;

E. Jankutę, 1273 Davenport 
Rd., tel.: ME 5320;

Aug. Kuolą, 143 Claremont 
St., tel.: EM 4-1581 arba Liet. 
Namų skaitykloje penktadie
niais 7—10 vai.;

V. Skirgaila, 349 Gladstone 
'Ave., tel.: ME 7011;

Br. Žolpi 302 Indian Grove, 
tel.: MU 7991.

Talkininkų mums dar trūks 
ta. Prašome visas organizaci 
jas ir pavienius asmenis ateiti 
į talką pradėti pravesti spau
dos platinimo vajų. Visi, ku
rie norėtų prisidėti prie šio 
kilnaus darbo, prašome susi
rišti su Spaudos Vajaus Komi 
teto pirmininku Aug. Kuolu, 
143 Claremont St., telef.: EM 
4-1581.

Spaudos Vajaus Komitetas.
LIUTERONIŲ PARAPIJOS 

CHORO REPETICIJOS
Šv. Andriaus bažnyčios sa

lėj, Carlton ir Jarvis gt. kam
pe, sekm. gruodžio 13 d. 6 v. 
vak. Prašome atvykti choris- 
m 11 ■ >»< ■ —v

I
D K. ŽYMANTIENĖ.

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

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

| t
©

pektorius Vyt. Sirvydas, grį
žęs po savaitės atostogų New 
Yorke ir Filadelpfijoje, rado 
laišką iš Dr. A. Brundzos Abi 
sinijoj, kuriame sakoma: „Lie 
tuviškas ačiū už laikraščius — 
„N. L.“ ir kitus! Afrikos pa
dangėj lietuviški laikraščiai bu 
vo didelis siurpryząs. Skai
čiau iki 2 vai. ryto. Kontaktą 
su pasauliu turiu tik per ra
diją. Gerai girdžiu lietuviš-

imigracijos ins- kas žinias iš Amerikos“.

©

xk: ii

SPAUDOS VAJUS JAU PRADEDAMAS 
laikraščio“.

tus ir mėgėjus giedoti, norin
čius sustiprinti chorą.

M. LIET. BIČIULIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Šio mėn. 13 d., 12 vai. Liet. 
Namuose, didž. salėj šaukia
mas M. Liet. Bičiulių dr-jos 
Toronto sk. natiiT taetinis su 
sirinkimas, kuriame, tarp kit
ko, bus svarstoma MLT p-ko 
ir VLIKo nario E. Simonai
čio sutikimo klausimas ir ren
kami nauji organai.

Kadangi lapkričio 15 d. šau 
ktas susirinkimas dėl nebuvi
mo kvorumo neįvyko, šis susi
rinkimas bus laikomas teisė
tas, nežiūrint susirinkusių na
rių skaičiaus.

Prašome ne tik narius, bet 
ir šiaip besidominčius M. Lie 
tuva, atvykti į susirinkimą.

Valdyba.
DIDELIS KONCERTAS
Šį sekmadienį, gr. 13 d., 5 

vai. pp. Victoria teatro salėje 
bus didelis naujos parapijos 
bažnyčios statybos naudai kon 
certas, kuriame dalyvaus op. 
sol. E. Kardelienė, pianistas 
K. Smilgevičius ir ork. Trimi 
tas.
ŠV. ANDRIAUS LIUTERIO 

NIŲ BAŽNYČIOJ
Carlton ir Jarvis gt. kampe, lie 
tuvių pamaldos su šv. komuni
ja gruodžio 13 d. 2 vai. pp.

XRaštinė: OLiver 4451

Br. P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr.A.V ALADKAį 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1081 Bloor St. W.-Toronto 

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

tarimą tel. ME 2933 I

Margis Vaistine
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 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų 

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

g

VIENYBĖJE — GALYBĖ. g
TAUPYK g

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė; Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., H 

Toronto, Ont. KE 3027.

JONAS J. JUŠKAITIS
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau $ 
syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame &

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

r
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PIRMOJI LIETUVIŲ

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

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

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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