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Pasaulinė įvykių savaitė
BALSAS ŠAUKIANČIO TYRUOSE.

Žinios iš VLIK’o VILNIAUS RAD1JA KLAUSANT

Didžiausias praėjusios pa
saulinės politinės savaitės Įvy 
kis — Amerikos prezidento 
D. Eisenhowerio kalba Jungti 
nių Tautų Organizacijos pil
naties sesijos uždarymo dieną, 
kurioje jis pasiūlė'

ATOMINEI ENERGIJAI 
TVARKYTI SUDARYTI 

TARPTAUTINE 
KOMISIJĄ, 

istorijon bus Įrašyta, neapsirin 
kant galima teigti, kaip balsas 
šaukiančio tyruose, kuriam tuo 
tarpu priešingosios galybės ne 
ruošia kelių. . .

Visas humanistinis pasaulis 
pripažįsta, kad Eisenhowerio 
pasiūlymas yra nepaprastai 
svarbus ir žmonijai būtų tik
ras išganymas, bet visa truk
dančioji jėga — Rusija, iškart 
pasakė savo veto, o be Rusi
jos dalyvavimo Eisenhowerio 
sumanymas neįgyvendinamas.

KĄ EISENHOWERIS 
SAKO?

Didelėmis JTO pilnaties 
ovacijomis priimtas tik ką grį 
žęs iš Bermudų konferencijos, 
prezidentas Eisenhoweris pla 
čiai išdėstė savo planą, kaip 
reiktų sutvarkyti atominės 
energijos išteklius visame pa
saulyje.

Eisenhoweris sako, kad JA 
V po pirmojo bandymo, įvyku 
šio 1945 m., atominę gamybą 
yra išvysčiusios milžinišku 
mastu. Atominės energijos jė 
ga dabar viršija anuometinę 
bent 2000-ais kartų. Amerika 
atominei energijai panaudoti 
turi priemones ir ginklus že
mėje, jurų ir oro laivynuose. 
Jeigu kiltų karas, kuris būtų 
atominis, tai jis būtų neįsivaiz 
duojamos naikinamos galios. 
Toks karas būtų beprotybė ir 
nusikaltimas prieš visą žmoni 
j?-
ATOMINĖ ENERGIJA GA

LI BŪTI PANAUDOTA 
ŽMONIJOS GEROVEI, 

jos gerbūviui ir progresui. Pre 
zidentas sako, kad Amerikos 
tauta stovi už kūryba, gerbūvį 
ir progresą — prieš griovybą. 
Bet ji viena visko padaryti ne
gali, reikia tautų ir valstybių 
sutarimo, o jų trape ir Rusijos.

Geriausia būtų, sako Eisen
howeris, kad visi atominės 
energijos ištekliai būtų atiduo 
ti tarptautinei komisijai, kuri 
pasirūpintų tuos išteklius pa
naudoti visos žmonijos gero
vei — sveikatai, mokslui, kul
tūrai, žmonių gyvenimo gerbū 
viui kurti. Taigi, Amerika, 
o su ja Anglija ir Kanada, ku 
rios turi savo rankose atomi
nės energijos paslaptį, visos 
žmonijos naudai atsisako savo 
privilegijos ir ją sutinka per
duoti tarptautinei komisijai. 
Reikia tiktai Rusijos pritari
mo.

Reikia pastebėti, kad šis 
Amerikos prezidento pasiūly
mas yra kontroliuotas Bermu 
du konferencijoje, kur jam pri 
tarė ir Did. Britanija ir Pran 
cūzija.

Deja,
PIRMOJI SOVIETŲ REAK 
CIJA BUVO NEIGIAMA.
Maskvos radijas prezidento 

Eisenhowerio pasiūlymą pava 
dino didžiausiu imperializmu... 
Taigi, tas pasiūlymas yra pa
smerktas dar ilgus metus lauk 
ti realizavimo, kai bus sutriuš 
kinta, gal tos pačios atominės 
energijos, Maskvos galybė.

Tiesa, po kurio laiko, Mo
lotovas spaudai pasakė, kad jis 
Eisenhowerio pasiūlymą stu
dijuosiąs. Galima prileisti, 
kad jeigu Maskvos viešpačiai 
ras kokią galimybę prie jo pri

kibti ir iš to padaryti kokį pro 
pagandini biznį, tai dėl to gali 
pradėti net ir derybas. Bet, 
kad komunistai galėtų priimti 
tokį humanistinį pasiūlymą, 
negali būti jokios kalbos. To 
kiu būdu, šis tikrai epochinės 
prasmės Amerikos pasiūlymas, 
kuriuo ji žmonijos naudai atsi 
sako savanaudiškų privilegijų, 
yra milžiniškos vertės. Deja, 
jis ir liks „balsu šaukiančio t;, 
ruošė“, nes Rusijos impcr aliz 
mas kompromisų nepripažįsta 
ir tuo pastoja kelią į naujus 
žmonijos gerbūvio laikus.

Kai šitaip klausimas stovi, 
gyvenimas neišvengiamai eina 
svao keliais. Politinė įvykių 
raida, turėdama savo logiką, 
eina pirmyn.

Paryžiuje vykstanti 
ATLANTO PAKTO VALS

TYBIŲ KONEFRENCIJA 
nelaukia nieko ir toliau vysto 
savo paskirties tikslus. Gr. 
14 d. atidarydamas konferen
ciją, kurioje dalyvauja 40 mi- 
nisterių ir dar daugiau eks
pertų, Prancūzijos užs. reik, 
min. Bidault, karštai pritarė 
prezidento Eisenhowerio pla
nui sutarptautinti ir panaudo
ti žmonijos gerovei atominę 
energiją, bet drauge ir paste 
bėjo, kad tiktai vakarų apsi
ginklavimas užtikrina ne tik
tai visai Europai, bet ir visai 
žmonijai saugumą.

Ryšium su Paryžiaus eiline 
konferencija ,
AIŠKĖJA BERMUDŲ KON 
FERENCIJOS NUTARIMAI, 
kurie yra laikomi slaptais. Jau 
paaiškėjo, kad Bermudose 
buvo suredaguota Maskvai no 
ta dėl Berlyno susitikmių.

Iš to, kas Paryžiuje reiškia
si, taip pat aiškėja, kad Ber
muduose neabejotinai yra lai
mėjusi Amerikos programa. 
Jos paveiktos, D. Britanija ir 
Prancūzija laikosi tvirčiau ir 
aiškiau. Kas Bermuduose nu 
tarta, visa konkrečiai ir tebe
laikoma paslaptyje, tiktai pa
laipsniui paaiškės iš valstybių 
laikysenos.

Galima spėti, kad
TŪLAS SOVIETŲ TRAUKI 
MASIS ATGAL DĖL EISEN 
HOWERIO PASIŪLYMŲ, 

taip pat turi ryšį su Bermudų 
„susigiedojimu“, be kurio Ma 
skva siautėtų be ribų ir saiko. 
Dabar ji priversta atsargiau 
manevruoti ir tuo išlošti laiką, 
kuris dirba kol kas vis dar 
Maskvos naudai, nors ir vaka 
riečiai jo yra reikalingi.

Paryžiaus konferencijoje 
konstatuota, kad
EUROPA JAU DABAR YRA 
PAJĖGI EFEKTYVIAI GIN 

TIS NUO AGRESIJOS. 
Gen. sek. teigimu, iš numa

tytųjų pastatyti Europos gy
nimui 160 aerodromų, 100 jau 
bus užbaigtas ligi Naujų Me 
tų. Turima net atominė arti
lerija. Ši Paryžiaus konferen 
cija laikoma labai svarbia. Da 
lyvavęs joje V. Vokietijos pre 
mjeras dr. Adenaueris pareiš
kė, kad yra būtinas reikalas su 
daryti Europos gynimo bend 
ruomenę, kurioje dalyvaus ir 
Vokietija.

Tačiau nesnaudžia ir prie
šas. Kas pas jį daroma, jis ne
skelbia, tiktai patylomis ruo
šiasi. Bet Berlyno „New 
Zeitung” rašo, kad
RYTINIS BERLYNAS RUO 
ŠIASI 4 KONFERENCIJAI. 
Tiktai kaip? — agi, tam laikui 
rytinis Berlynas sugalvojo ko 
munistų demonstracijas, i ku
rias iš vakarinės Vokietijos nu 
sistatė atsigabenti bent 10

veiks-

vliki-

šefas
ran-

VISAI NUSIKALBĖJO
elektros skaitliukais aprūpina
mos „broliškos respublikos“, 
o dabar jau Lietuvai jų pritrū 
ko?

Naujos kopūstinės.
Viliampolės rajone plečia 

parduotuvių tinklą“, nes „N c 
vėžio“ kolchoze ir Kulautuvoj 
atidarytos purškalams parduo 
ti „užkandinės“, rajone veikia 
„90 prekybos taškų“’ Stalino 
ir Puškino kolchozuose atida
rytos kopūstams parduoti kra 
utuvės, panašūs prajovai nu
matyta ir dar dviejuose kol
chozuose įsteigti. . . 
Troškūnuose kedena vilnas. . .

Rajono pram. kolektyvas, 
Mantrymo dėka, malūne suma 
žino malimo išlaidas. Atida
rytos dvi 'vilnų karšyklos, MT 
S statys naują 
cionalizatoriams“ 
ras 
zės 
niai 
inž. 
kūnas, 
kūnuose.
kelyje kooperatyvuose studi
juojami pirkėjų paklausos pa
geidavimai ir traktorių stoty 
„taupoma“ už 5000 r. atsargi 
nės dalys.
Jurbarke „vyksta kovos“. ..

Šiaulių „Varpsčio“ fabrike 
Babrauskaitė ir Borščenova 
įsisavino naujus darbo meto
dus, kuo patenkina cecho ve
dėją Lopkmą. Kaišiadorių sov 
chozo melžėja Kazakevičienė, 
be kitko, spalio mėn. gavo 36 
litrą pieno dovanų. Rajono 
kolchozai gavo „dešimtis augs 
tos kokybės vežimų“. N. Vil
nios mėsos kolektyvas šiemet 
pagamino 200 to daugiau deš
rų, „padidėjo ir šnicelių bei 
pyragėlių gamyba“. Širvintų 
MTS mechanikas Telesf. Šab 
linskas parodė savo plačius pe 
čius Vilniuje ir užmezgė tamp 
rius santykius tarp Vilniaus ir 
Širvintų mechanikų. „Drobės" 
fabriko „išradėjų ir racionali
zatorių tarybos” posėdyje su
skaityti „virš 50“ tarybai pri-

Prieš kurį laiką Vilniaus 
radijas pliauškė, kad Lietuva, 
dėka kolchozų, žemės ūkio sri 
tyje pralenkė pirmaujančią Eu 
ropoj Daniją. Paskutiniu me
tu girdimi pranešimai anksty
vesnes žinias apverčia kojom 
augštyn. Štai lapkričio 13 d. 
Vilniaus stoties gelež. Šimke- 
vičius raportu radijo reporte
riui į klauismus pradėjo vary 
ti, kad atvykusianie trauki
nyje randąs iš Taškento, Eri- 
vanės, i. askvos ir Leningra
do Lietuvai atsiųstą pagalbą: 
kruopos, daržovės, konesrvai, 
mėsa, žuvis, elektros skaitliu
kai ir galvijai kolchozams. Pa 
galvokim: Danija turi augš- 
čiausiai pakilusį žemės ūkį ir 
staiga, nei iš šio, nei iš to, ki
ti kraštai pradeda siųsti Dani 
jai pagelbėti žemės ūkio garnį 
nius. Galima su raporteriu su 
tikti, kai jis suriko: „ana, ma 
tau tris vagonus, ant kurių 
stambiomis raidėmis užrašy
ta „Cukrus", jaučiu Uralo tai
gų kvapą. . . šioje vieningoje 
darbo simfonijoje, matau nuo 
platformos važiuojant auto
mobilius“, bet greičiausia atve 
žtos gerovės buvo specialiai 
vežamos iš Lietuvos „Uralo 
kvapui“ pargabenti į Lietuvą. 
Juk, ana, prieš kelius metus iš 
Klaipėdos sekrdyklų mėsą siu 
ntė į Leningradą, o į Klaipė
dą tą pačią mėsą vežė iš Le
ningrado, žinoma, (gal pašvin 
kusią?). Neseniai „Tiesa“ ra 
še, kad Lietuvoje gaminamais

KINIJOJE PASKELBTA 
MOBILIZACIJA. ..

Pašaukta visa policija budė 
ti ir saugoti derlių, kad jo 
žmonės nesugraibstytų. Tai
gi, komunistinėje Kinijoje ja
vus laukuose turės saugoti nuo 
žmonių policija. . .

NAUJAS KABELIS PER 
ATLANTĄ.

JAV, DB ir Kanada sutarė 
nutiesti per Atlanto dugną, ku 
rio gylis vietomis siekia 5 km, 
naują kabelį 3700 kilometrų

atstovus, o Diplomatijos 
juos kels į augštesnius 
gus. . .

Kuo visa tai paremta? Tei
siniai ekspertai teigia, kad 
tiek Diplomatijos šefo kelti 
atstovus į augštesnius rangus, 
tiek VLIKo skirti atstovus tei 
se turi tą patį pagrindą.

Bet, mums, žiūrint iš šalies, 
atrodo, kad ir vieni ir kiti per 
nelyg skubinasi. . . sudaryti 
precedentų. . . Kas iš to išeis 
— šaltai neapgalvojama. O 
kai karščiuojamasi, kai nesusi- 
valdoma su nervais, tai. .. ar 
tiktai nepasijuoks žiūrintieji 
iš šono? Kaip dabar lengvu 
humoru pažiūrima į suskilu
sius į „dvi Latvijas” latvius.

Kaipgi norėtųsi daugiau rim 
ties ir daugiau. . . vienybės, at 
sižadant asmeniškumų ten, kur 
yra tautos ir valstybės reika
lai. Deja... (hlj)

ORO PAŠTU Iš TREMTIES
Gana originalūs dalykai pas 

mus, 'vadinamuosiuose 
niuose, dedasi.

Kaip tenka patirti iš 
nių sferų, čia tartum
„precedento praktika“. Tai 
gana keista, bet taip yra.

Štai. ..kovoje už įsigalėjimą“ 
Diploi atijos šefas „pakėlė“ 
atstovus į augštesnius rangus, 
nors ir paliko tose pačiose pa- 
i eigose. . . Tai precedentas.

Galima spėti, kad jeigu bus 
kokių 
tijos 
kels 
čiau, 
juos i

Iš 
dėti, 
skirti 
riausybių. 
dentas.

Kai kas dėl to net pajuokau 
ja: girdi veiksniai pasidalino 
pareigomis: — VLIKas skirs 

AAUS'vWpORTAS 
„TAURAS“ — NORTHMOUNT 55—39

Antros pirmenybių rungty
nės „Tauro“ krepšininkams 
vėl davė laimėjimą. North- 
mounth YMCA buvo nugalėta 
55—39(32—19). Priešinin
kas buvo kietas ir dėl kiekvic 
no taško tauriečiams teko ga 
na atkakliai kovoti. Taškus 
pelnė: Bukauskas — 27, Intas
— 4, Otto — 1, Kerbelis — 
2, Paukštaitis — 3, Mathus
— 2, Bergardas — 14 ir Le- 
sumas — 2. Šiais metais mū
siškiai turi dar dvejas rungty 
nes: gruodžio 14 d. su „Ita
lians“ ir gruodžio 21 d. su 
„Warrios“. Rungtynės bus 
savoje salėje.

Kai vyresni krepšininkai 
jau turi du laimėjimus, mūsų 
jauniams pirmos rungtynės

i galimybių, tai Diploma- 
šefas ir kitus atstovus 
įaugštesnius rangus. Ta 
atrodo, logiška, kad jis 

ir degraduos, jeigu kaip, 
antros pusės, kaip gir- 
VLIKas yra nusistatęs 

atstovus prie tūlų vy- 
Tai bus irgi piece namą „ra- 

kur, gal, 
ir prieglaudą iš celiulio- 
fabriko Klaipėdoj nese- 
išmestas („savo notų“) 
Alg. Brazys ir inž. Vaite 

Pastarasis jau Troš- 
Netolimame Joniš-

baigėsi nesėkmingai, nes prieš 
„YMHA Wh tęs“ pralaimėta 
35—89(19—28). Priešinin
kas buvo aiškiai pajėgesnis, 
tačiau pirmame puslaikyje mū 
siškiai pajėgė gana rimtai prie 
sintis, bet antrame — pritrū
ko ištvermės ir varžovas leng 
vai padidino taškų skaičių. Jau 
nių komandoje žaidė ir taškus 
pelnė: Markevičius — 0, Di- 
kinis — 11, Narbutas — 2, 
Sinius — 16, Aneliūnas — 0, 
Šipelis — 2, Baltuonis — 4 ir 
Jurkus — 0. Šiais metais jau 
niai turi tik vienas rungtynes, 
gruodžio 18 d. su „YMCA“, 
5550 Park Ave salėje. Rung 
tynių pradžia 8.30 vai. vakaro. 
Norintieji pamatyti rungtynes, 
gali atsilankyti, nes įėjimas 
yra laisvas. J. N.

WINDSOR
RENGIAMOS BENDROS KŪČIOS.

Windsoro miesto ir apylin
kių lietuviams rengiamos bend 
ros Kūčios gruodžio 24 d. 8 
vai. vak. — vienintelėj lietu
viškoj didelėj valgykloj pas 
Antaną Patašių, 1100 Cadillac 
Str., Windsore. Visos šeimos 
ir paskiri asmenys registiuo- 
jasi pas valgyklos savininką 
iki gruodžio 22 dienos imtinai. 
Vienam asmeniui kaina 1,25 
dol. Bus visi lietuviškų Kūčių 
valgiai bei patiekalai. Kalėdų 
plotkelės, šližikai, kisielius etc.

Tad vietos klebonas kun. 
V. Rudzinskas kviečia visas 
šeimas ir pavienius asmens, 
kaimynus Detfroitiečius gau
siai dalyvauti mūsų rengiamo
se Kūčiose. Bus bažnytinis 
choras diriguojamas p. J. Sin 
kevičiaus, giedamos kalėdinės 
giesmės. Vietos visiems pa
kaks.

Bendros Kūčios ir bendros 
agapes, atseit, pirmųjų krikš
čionių meilės pokyliai. Jie 
mus jungia, riša, vienija, šli
fuoja, vienus su kitais cemen
tuoja. Einantis Kalėdų plot- 
kelis iš rankų rankosna yra 
mūsų meilės ir vienybės sim
bolis. Jis riša mus su tais krau 
jo broliais, kurie šalto Sibiro 
sniegynuose velka nuožmiausią 
Uranijos jungą. Jie jau negali 
bendrai su mumis švęsti Kū
čių. Tai nors galingoj minty 
je teskrenda mūsų meilės žo
dis į jųjų šaltas lūšnas ir mūsų 
galinga malda pridengia mū
sų viengenčius brolius savo 
sparnais, šildo, gaivina, jųjų 
šąlančią širdį, bei dvasią!

Tad visi į bendras lietuviš
kas Kūčias!

Kun. V. Rudzinskas.

HAMILTON, Ont.
KALĖDINE EGLUTĖ HAMILTONE.

Lietuvių šeštadienio mokyk 
los mokiniams Kalėdų eglutė 
bus š. m. gruodžio mėn. 27 d., 
po Kalėdų sekmadienį, 5 vai. 
p. p. parapijos salėje, 58 Dun 
durn Str. N. Kviečiami daly
vauti ir visi vaikau nelankantie 
ji mokyklos, nuo 3 m. amžiaus.

Kalėdų senelio dovanėles

tūkstančių komunistų. . . Tai 
būsianti padaryta milžiniška 
demonstracija. . . keturių di
džiųjų „garbei“. . .

vaikams „padeda“ sutvarkyti 
patys tėvai ir pristatys 18 
Barton Str. W., Tlf. 3-8593.

Maloniai kviečiami visi tė
vai ir jaunimas į eglutės va
karą gauisai atsilankyti.

Tėvų Komitetas ir 
Mokyklos Vedėjas.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI.
Bronius Petrauskas, kuriam iš 
Argentinos yra atsiųstas per 
„NĖ“ redakciją laiškas.

ilgio. Kabelis bus pusketvirto 
centimetro storio įdėtas į va
rinį vamzdelį ir kainuos 36 mi 
lionus dolerių. Juo vienu me
tu galės kalbėti 36 kalbėtojai, 
bus perduodamas radijas ir te
levizija. Kabelis jungs JAV 
ir Kanadą su Europa.

— Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles vietos skyrius 
rengia bendras Kūčias para
pijos salėje, gruodžio 24 d. va 
kare, o Naujųjų Metų sutiki
mą, gruodžio 31 d. John Ai
bei salėje: 5829% S. Broad
way.

— Ceilono premjeras atvy 
ksta į New Yorką prašyti 
Tarptautinio banko paskolos 
elektrifiacijai.

— Pella tarėsi su Bidault 
dėl Triesto, Bermudų ir tt.

— Graikijos karalių pora, 
po kelionės į (Ameriką, sugrį
žo į Atėnus.

— Padidėjo Europos eks
portas į Ameriką.

— Komunistai siekia to, 
kad Politinė Korėjos konferen 
cija būtų atidėta ligi pavasa
rio, bet vakarų valstybės rei
kalauja, kad būtų tesėtos pa
liaubų sąlygos: ligi sausio 23 
d. belaisviai turi būti laisvi.

— Amerika išrado būdą me 
chanišku būdu nustatyti oro 
stovį.

— Pasaulyje dabar yra 85 
milionai veikiančių* telefono 
aparatų. Amerika pirmoje vie 
toje su 50 milionų aparatų, po 
jos seka Kanada. Amerikoje 
kas 3 asmens jau turi telefoną.

imamų narių. Posėdyje ver
tingais pasiūlymais pasirodė 
šaltk. Jurg. Rutkus. Kiek blo 
giau Jurbarke, nes ten miškų 
pramonės 'kombinato darbiniu 
kai „iškilmingai kovoja kons
titucijos garbei“.

Baigta su bulviakasiu.
Lapkričio 22 d. radijo oro 

prognozėje nakčiai pranašau
ta iki 8 laipsnių šalčio. „Res
publikoj“ sniego krituliai. Va 
dinas, bulvių daugiau nekasi.

Iš „scenarijų“ gyvenimo. . .
Filmams scenarijus vis dar 

teberašo „Kalviui Ignotui“ ir 
V. Valsiūnienė „Apysakai 
apie Gražiną“. Kaunas ir Klai 
pėda gavo po naują kino teat
rą. Telšių r. „Komjaunuolio“ 
kolchoze demonstravo „L. 
Tolstojų", Baisiogaloje „Adm. 
šoštakovą“, Šeduvoj — „Tris 
Draugus“, o Šiaulių rajone ra 
dijas „pademonstravo“ kino 
mechaniko Alberto Mačiūno 
pavardę. „Respublikoj“ per
nai esą veikė 82 stacionariniai 
kino teatrai.

ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAMS
Kas yra pakeitęs adresą, 

maloniai prašomas apie tai pra 
nešti Enciklopedijos adminis
tracijai: 366 West Broadway, 
So Boston, Mass., USA, arba 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
ledakcijai: 7722 George St., 
Ville Lasalle Montral, P. Q.

Dabar prašomi atsiliepti Bro 
nius Mickūnas, gyvenąs Wel- 
lande, Ont., ir Jonas čepukas, 
gyvenąs Malartic, P. Q.
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renumerata arba sm. pašto ž.) 
susitarimą, gauna nuolaidų.

Nenutylėkime!
Yra tautų, kurios iš visko 

mokinasi ir pasimokymu nau
dojasi. Bet yra tautų, kurios 
iš nieko ir nieku — nei laimė
jimais, nei pralaimėjimais — 
nepasimokina. Tokie yra len
kai. Jie nepasimokino atsikvie 
tę Kryžiokų ordiną, nepasimo 
kino ir jį drauge su lietuviais 
sutriuškinę prie Žalgirio 
(1410). Nepasimokino susi
laukę Lenkijos padalinimų (net 
keturių!!!), nepasimokino ir 
iš paskutinės tragedijos, kai 
juos valdo Maskvos statytinis 
Rokosovskis (o, kad jis būtų 
tiktai „vremenščik“!). Bet ka 
žin, ar mūsų, lietuvių, kuriuos 
praeity nelemtas likimas buvo 
su jais surišęs, įtraukęs į bend 
ras bėdas ir privertęs išgerti 
kartybių taurę (deja, dar ne
baigtą. . .), — kažin ar istori 
ja ir mūsų neįrašys į tų, nemo 
kančių pasimokyti, eiles. . . kai 
dėl menkniekių nesusitaria
ma, o svarbūs dalykai, tartum 
mūsų neliesdami, eina laisvai 
pro šalį. . .

Štai faktas, kurį komentuo
ja Čikagos „Sandara“ šiokiu 
būdu:

„Pirm negu prasidėjo Bal
tijos kraštų pavergimo tyri
nėjimai, įvairios lenkų orga
nizacijos Jungtinėse Valstijo
se pradėjo daryti spaudimus 
i Kersteno komisijos narius, 
kad jie nedrįstų, tiesioginiai 
ar netiesioginiai pasakyti, jog 
Vilnius yra Lietuvos sostinė.

Kadangi minėtoje komisijo
je yra du lenkų kilmės kong- 
resmanai: Edward J. Bonin, 
iš Wilkes Barre, Pa., ir Tade 
usz Machrowicz, iš Detroit, 
Mich., tai į pastaruosius ir bu 
vo nukreipti visi spaudimai. 
Visa eilė lenkų delegacijų ap 
lankė kongr. Machrowicz spir 
darni jį išgauti Vilnfaus pri
pažinimą eLnkijai. Taipgi su
plaukė daugybė panašaus turi 
nio laiškų ir telegramų.

Visi šie reikalavimai buvo 
įteikti tyrinėjimų komisijos 
pirmininkui kongr. Kerstenui. 
Po ilgų pasitarimų, buvo nu-

tuviai Jogailaičiai. Juk tatai 
yra absoliutus imperializmas.

Bet šis faktas, kad lenkai 
privertė net Kersteną aptarti 
faktą, kuris ir šiaip iš komisi
jos užduoties aiškus, kaip nie 
ko bendra su teritoriniais 
klausimais neturįs, — vis dėl 
to padaryti daug pasakantį ap 
tarimą, — tai yra labai svarbu 
ir reikšminga, kad mes, lietu
viai, taip pat tuo nepasinaudo
tume, (lenkų iššaukti!), tarp
tautiniu forumu, kokį kažin 
kada geresnį galime turėti.

Taigi: nieku nekenkdami 
nei Kersteno rezoliucijos pa
grindu sudarytos tyrinėjimų 
komisijos tikslui, net ir tiems 
lenkams, kurie Kersteną pri
vertė padaryti „rezervaciją“ 
(imperialistinės „adatos“ juk 
niekur nepaslėpsi: ji net ir iš 
„taikingiausiųjų“ — sovietų 
kiekvienam gražiai matoma, iš 
lendant iš bet kokio storumo 
iso,vietinio „taikos maišo...), 
mes, lietuviai, dabar ypatingai 
turime atkreipti j šitą faktą 
demesj ir, darydami Kersteno 
komisijai parodymus, BŪTI
NAI visur, kur tiktai bus gali
ma, pasakykime - konstatuoki
me, kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė. Tai padaryti juk la
bai lengva, tokiu pat „rezer
vacijos“ būdu, kaip tai pada
lė tyrinėjimų komisija: kur tik 
tai bus reikalas suminėti Vil
niaus vardą (per Vilnių ką 
trėmė, Vilniuje kalėjime ka
lino ir bendrai, kiekvienu at
veju, kai pasitaikys proga), 
visur minėkime, kad tai yra 
Lietuvos sostinė, Gedimino 
miestas ri tt.

Šito nebūtų reikėję, jeigu 
lenkai patys nebūtų iššaukę. 
O mums bet koks imperialis
tas, ar jis buvo hitlerininkas, 
ar jis yra komunistas, ar len
kas imperfialistas (žinoma, 
(humaniški ir neimperialistiš- 
ki lenkai į šį imperialstinį būrį 
neįeina), — visi imperialistai 
mums lygios vertės.

Ir tegul lenkai nemano, kad

KOMUNISTINIAI BURBULAI SPROGSTA PATYS.

Sovietų Rusija prisipažįsta, kad visko, net ir bulvių, trūksta.
Kiek „Tiesa“, o iš jos 

Amerikos bei Kanados komu
nistų laikraščiai — „Laisvė“, 
„Vilnis“ ir „Liaudies Baisas“ 
— persispausdina visokių pasi 
gyrimų — ir apie „pryšakinę 
agrotechniką“ ir apie tai, ko
kius milžiniškus derlius „isko 
voja“ kolūkiečiai ir kaip vis
kas sekasi ten, kur viešpatau
ja sovietai. . . l ik pasiskaity
kite suminėtus Amerikos ir 
Kanados komunistų laikraš
čius ir įsitikinsite, kad okupuo 
toje Lietuvoje tikras rojus — 
ne gyvenimas.

Bet iš tikrųjų tai yra tuš
čios pagyros, ir visi tie sovieti 
niai atsiekimai yra tiktai pro
pagandiniai burbulai, kurie su 
sidūrę su tikru gyvenimu, 
sprogsta patys.

Štai pati Vilniuje išeinanti 
komunistų „Tiesa“ Nr. 231(3 
214) pirmame puslapyje ve
damuoju nupučia visus tuos 
pagyrų burbulus. Straipsnyje 
„Padidinti bulvių ir daržovių 
gamybą“, sovietinis oficiozas 
„Tięsa“ konstatuoja:

„TSKP Centro Komiteto 
Rugsėjo Plenumas iškėlė už
davinį : per artimiausius dve- 
jus-trejus metus padidinti bul
vių ir daržovių gamybą iki to
kių dydžių, kurie pilnai paten 
kintų ne tik miestų bei piamo 
nės centrų gyventojų ir perdir 
bančiosios pramonės, bet ir 
gyvulininkystės reikmės bul
vėms.

TSRS Ministrų Taryba ir 
partijos Centro Komitetas pa 
žymi, kad bulvių ir daržovių 
gamyba šalyje smarkiai atsi
lieka nuo gyventojų ir perdir
bančiosios pramonės išaugu
sių reikmių joms. Daugelyje 
sričių, kraštų ir respublikų 
bulvių ir daržovių kultūrų pa
sėlių plotai nepasiekė preiška- 
rinio lygio, derlingumas tebė 
ra žemas.

Visiems žinomas yra mecha 
nizącijos vaidmuo didinant že 
mės ūkio gamybą. Tuo tar
pu nors bulvių ir daržovių kul 
turų auginimas reikalauja 
daug drabo, mechanizavimas 
smarkiai atsilieka nuo kitų 
žemės ūkio šakų mechaųizavi- 
mo.“,

Taigi, kaip matome, sovie
tuose neužtenka net bulvių 
žmonėms, o ką jau sakyti, kad 
užtektų kitų daržovių žmo
nėms. Savaime jau aišku, 
kad žmogus apsirūpiną pir
miausia, o gyvuliui atiduoda, 
kas lieka. Bet kas gi gali 
likti, jeigu žmonėms neužten
ka nei bulvių, nei daržovių,— 
taigi gyvuliams visai nieko ne 
tenka. Todėl nenuostabu, kad 
Rusijoje gyvulių kiekis nuolat 
mažėja. Nemaitinami ir nepri-

ir žiūrimi gyvuliai stimpa, o su 
jais drauge ateina dar didesnė 
žmonėms nelaimė, nes maisto 
produktų vis darosi mažiau 
— mažta pieno, mėsos ir rie
balų kiekis.

Tai tokia yra komunistų su 
kurtoji sovietinė ir kolchozi
nė tikrovė. Ir ko verta ta 
propaganda, kurią komunistai 
pučia, kaip dulkes į akis, kaip 
muilo burbulus, kurie patys 
sprogsta?

Bet tai liečia ne vien Lietu
vą. Suminėtas straisnis Vil
niaus Tiesos yra perspausdin 
tas iš Maskvos „Pravdos“, — 
taigi visas šios tiesos konsta
tavimas ir išvados yra taiko
mos visai Rusijai ir jos paverg 
tiems kraštams, 
vietinė tragedija 
ka ir baisi.

Kad Rusijoje 
štai dar viena iš

Todėl ši so- 
yra milžiniš

yra blogai, 
to pat „Tie

sos“ numerio žinelė, kuri pa
vaizduoja, kad didžiąjai Rusi
jai taip jau yra blogai, kad ji 
grobia paskutinius išteklius iš 
pagrobtos Latvijos. Štai, kaip 
rašoma žinioje: „Broliškųjų 
respublikų kolūkiams ir tarybi 
niams ūkiams“:

„Ryga, IX. 29 d, (TASS). 
Latvijos žalųjų veislės galvi
jai yra žinomi dideliu produk 
tyvumu. Priešakiniuose res
publikos kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose iš vietinės veis 
lės karvių per metus vidutiniš 
kai išmelžiama 4700 — 5000 
kilogramų pieno, kurio riebu
mas 3,9—4 procentai. Geriau 
sios karvės duoda po 8—9 tu 
kstančius kilogramų pieno ir 
daugiau. Latvijos žalųjų veis 
lės galvijai labai paplito Le
ningrado, Pskovo ir Novgoro
do srityse. Veislinės fermos 
taip pat sukurtos Ukrainoje 
ir Moldavijoje.

Tarybiniai ūkiai pradėjo ei
linį veislinių galvijų prieaug
lio siuntimą broliškųjų res
publikų kolūkiams ir tarybi
niams ūkiams, Daug veisli
nių telyčių ir buliuku siunčia 
ma į Karelijos-Suomijos TS 
R, Omsko, Tiumenės ir Rosto 
vo sričių, Krasnodaro ir Stav 
ropolio kraštų kaimus. Daug 
prieauglio supirko Novgorodo 
srities kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai.

Šiais metais bus išsiųstą dvi 
gubai daugiau veislinių gyvu 
lių, negu pernai, (ELTA)“

Taigi, bloga Rusijai, kuri vi 
sąi nusigyvenusi, kad net te
lyčių jau neturi, bet bloga ir 
Latvijai, kuri juk, kokia tur
tinga bebūtų buvusi, visos Ru 
sijos aprūpinti negali, — to
dėl su Rusija verčiama taip 
pat badauti ir Latvija. . . O 
juk tas pat ir Lietuvoje.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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Laisvoji tribūna.
KUR SVARBIAU?

Visuomenei per laikraščius tarti taip, kad vajus rinkimui 
jau buvo pranešta, kad iš visų aukų angliškoms gimnazijoms 
esančių Hamiltone organiz. nepakenktų mūsų Vasario 16 
atstovų įsisteigė Vasario 16 gimn. vajui. Bet pirm. J. Mik 
gimn. remti komisija ir į v-bą šys šį reikalą sutvarkė pats 
buvo išrinkti pirm, jonas Mik- vienas ir net sutiko būti ang- 
šys, sekr. mokyt. Grajauskai- liškų gimnazijų rėmimo komi- 
tė ir ižd. S. Bakšys. Per pir- teto nariu, kas matyti iš augš 
mąjį posėdį, kuriame dalyva- čiau nurodyto laikraščio.
vo ir kum Tadarauskas, tarp Pirm. J. Mikšys, gerai žino 
kitų nutarimų dar buvo nu- damas, kaip skubiai reiklinga 
tarta 1954 m. sausio m. pra- piniginė parama mūsų gimna- 
vesti visuotinę rinkliavą, atsi- zijai, neužprotestavo, bet lei- 
lankant pas visus lietuvius į do užbėgti už akių rinkti au- 
narnus, ir surinktus pinigus kas angliškom gimnazijom, 
skubiai pasiųsti padengimui tuom labai pakenkdamas mu
skulų nupirktiems Vasario 16 sų lietuviškos gimn. vajui, ku- 
gim. rūmams Vokietijoje. ris turi įvykti sausio m. 1954

Laikr. „N. L.” Nr. 44 11. m., ir kaip jau girdėti žada nu
li. 53 m. patalpinta" žinutė, kelti vėlesniam laikui.
kad kun. Tadarausko pastan- Kun. Tadarauskas nerado 
gomis sudarytas komitetas, reikalo taip aktyviai raginti 
kurio uždavinys yra rinkti au parapijiečius prisidėti prie rė 
kas pas lietuvius, ir surinkti mimo Vasario 16 gimn., kaip 
pinigai bus skirti pastatymui tai padarė per laikr. „Cana- 
angliškų katalikiškų gimnazi- dien Register, ir parapijos baž 
jų Kanadoje. Šis komitetas su nyčioje ragindamas remti gau 
sideda iš pirm. J. Kšivicko ir siomis aukomis pastatymui 
narių — J. Mikšio ir V. Na- angliškų gimnazijų.
vieko. Be to, kun. Tądaraus- Kun. Tadarauskas žinojo, 
kas parapijos bažnyčioje iš sa kad sausio mėn. bus vajus rink 
kyklos ir katalikų oficioze ti aukas lietuviškai gimn., bet 
„The Canadian Register" 21. jam matyt angliškų gimnazi- 
11. 53 m. patalpino didelį pa- jų rėmimas yra svarbiau, dėl 
reiškimą lietuvių kalboje. Tarp to užbėgo už akių, sudarė ko- 
kitko ten rašoma, kad yra gy- mitetą ir pradėjo vajų.
vas reikalas Hamiltone ir ki- Gal kun. Tadarauskas ras 
tur statyti angliškas katalikiš- reikalinga pasigirti, kad vieno 
kas gimnazijas ir prašo parapi sekmadienio surinktas bažny- 
jiečius duosniai aukoti tam čioje aukas paskyrė mūsų gim 
įeikalui, net per mėnesį po pu nazijai. Taip — paskyrė; vie
šę dienos uždarbio. Sudary- na ranka davė, o kita atėmė 
tas kun. Tadarausko komite- ir dar su kaupu, — taip pasi- 
tas suverbavo žmones, kurie elgdamas.
jau renka pas lietuvius aukas. Aš iš principo nieko neturiu

Susidaro toks vaizdas, kad prieš' angliškas Ųatalikišmas 
Vasario 16 gimn. remti komi- gimn. ir net pasirengęs uoti 
sijos pirm. J. Mikšiui ir kun. vienkartinę auką, bet negaliu 
Tadarauskui daugiau rūpi su tuo sutikti, kad mūsų lietu- 
angliškų gimnazijų statymas, viškos gimn. rėmimo reikalai 
bet ne savo lietuviška Vasario būtų nustumti į paskutinę vie- 
16 gimn. Pirm, Mikšys neda- tą.
ro reikalinga pakviesti Vald. Kostas Lukoševčius, 
komisijos narius ir kun. Tada- Vatario 16 gimn. Komisijos 
rauską ir visiems bendrai ap- narys.

Patinkime Kanadą
sitarta padaryti tuo klausimu 
bendras pareiškimas ir per
skaityti pirmoje apklausinėji
mų dienoje, tai yra lapkričio 
30 dieną, Washingtone, aki
vaizdoje valstijos sekretoriaus 
Dulles, komisijos narių ir 
spaudos atstovų. Toji „rezer
vacija“, kurią išdėstė pats 
kongr. Kersten, skamba se
kančiai :

„I might add that the Com 
mittee is not concerned with 
any of the territorial questions 
which may exist among the 
Baltic nations and other cap
tive nations nor will the in
quiry in any way seek to ef
fect the territorial status-quo 
in Eastern Europe as recogniz 
ed by the United States prior 
to the out-break of World War 
II an September 1, 1939“.

Tuo būdu išeina, jog minė
toji komisija, kiek tas liečia ty 
rinėjimo sritį, pripažįsta Vil
nių Lenkijai. Gal būt kito
kios išeities ir nebuvo, bet 
toks pasisakymas galėjo būti 
išvengtas, jei ne vietinių len
kų spaudimas“.

Taip tą faktą patiekia „San 
dara“.

Kaip matome, lenkai nepa
simokino. Jie kiša savo im
perializmo durtuvus net ir ten, 
kur jiems ir vietos nėra, kur 
niekas jų neliečia. Jie visur 
skrupiilinagi ne tiktai gina, 
bet ir „toli numatydami“, ban 
do net įspėti pasaulį ir dėl tų 
savo kėslų, kurie neturi jokio 
pagrindo, lygiai taip, kaip kad, 
sakysime, rusai į Rytprūsius, 
arba mes, lietuviai, į Varšu
vą, nors ją savo metu valdė lie

mes lenkų imperialistus myli
me, arba kada nors mylėsime 
arba jiems paklusime.

Visi liudytojai, kas yra lie
tuvis, akivaizdoje šios „rezer
vacijos“, yra jau vien šios įpa
reigoti būti lietuviais ir savo 
teises ginti ne tiktai nuo Mask 
vos, bet ir nuo Varšuvos im
perialistų.

O plačioji visuomenė, taip 
pat neturėtų nutylėti šio im- 
perialistiškai „akiplėšiško“ len 
kų imperialistų pasirnojimo ir 
piktų mūsų tautos ir mūsų 
valstybės, Lietuvos, atžvilgiu 
užmačių: plačioji visuomenė 
šios „rezervacijos“ pagrindu 
turėtų pareikšti viešą pasipik
tinimo ir protesto opiniją, kad 
net tokio tragiško fakto tyri
nėjimo metu, kaip trijų valsty 
bių okupacija, pavergimas ir 
naikinimas — pikčiausia geno 
cidas, — lenkų imperialistai 
drįsta kelti taip pat savo im
perialistinius kėslus, lyg jie 
būtų kuo nors geresni už so
vietinius kėslus.

Kad tu, imperialiste, nesu
lauktum!...

J. Kardelis.

PRITYRĘS TABAKO

farmeris — viengungis 37 m., 
įieško partnerici-rės su įnašu 
5.000—5.500 dol. tabako far- 
mon —180 akrų, leidimas 36 
ąkr., prie miesto, vertėje apie 
50.000 dol. (dar neišmokėta 

skolos apie 28.000 dol.).
Rašyti: Tabakininkui, „Nepr. 

Lietuva“, 7722 George St.
Vi'.e Lar.alie. Montreal 32. O.

Ką rašo kiti
PAREIŠKIMAS DĖL ATSTOVO SKYRIMO

Atskira nuomonė apie VLI 
Ko 1953. X, 28 d. nutarimo, 
skirti prie Bonuos vyriausy
bės „oficialų“ VLIKo atsto
vą.

Atstovas, kokį Bonnos vy
riausybė sutinka priimti, netu 
rėtų nė diplomatinio, nė kon
suliarinio Lietuvos atstovo po 
būdžio. Jis būtų tik Vakarų 
Vokietijoje gyvenančių Lie
tuvos piliečių organizacijų ry
šininkas prie Bonnos vyriau
sybės — tų piliečių kultūri
niams, šalpos bei darbo teisės 
interesams atstovauti.

VLIKas nėra tik V, Vokie 
rijoje gyvenančių Lietuvos pi
liečių organizacija ir jeigu jis 
imtųsi kalbamą atstovą pa
rinkti bei skirti — tai tuo pa 
čiu jis degraduotų save į to
kios siauros funkcijos lygį. Iš 
kitos pusės, VLIKas nėra net 
kompetentingas nuo savęs pri 
mesti atstovą V. Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių bendruo
menei, kaip pav„ valstybės 
parlamentas nėra kompeten
tingas parinkti atskiram vals
čiui viršaitį. Kompetencija kai 
bamojo pobūdžio atstovą pa
rinkti ir jį Bonnos vyriausy
bei pristatyti, neginčytinai 
priklauso PLB Vokietijos Kr. 
Valdybai ir VLIKas nepriva
lėtų tų PLB Vokietijos Kraš
to Valdybos teisių sau uzur
puoti.

Esamomis aplinkybėmis V

nos vyriausybei už sutikimą 
priimti ir pripažinti V. Vokie 
tlj°je gyvenančių Lietuvos 
piliečių reprezentantą - ryši
ninką ir nurodyti, kad tokį ry
šininką jBonnos, vyriausybei 
pristatys PLB Vokietijos Kr, 
Valdyba. Kartu mandagiai, 
bet įsakmiai Bonnos vyriausy
bei, turėtų būti pabrėžta, kad 
VLIKas jų atsakymą yra taip 
supratęs, jog kalbamo ryšinin 
ko priėmimas jokių atveju ne- 
predikuoja nei diplomatinio, 
nei konsuliarinio Lietuvos ats 
tovavimo prie Bonnos vyriau
sybės eventualaus sutvaiky- 
mo, dėl kurio ne tik V, Vo
kietijoje gyveną, bet ir visi lie 
tuviai tebeturi optimistinę vii 
tį, kad jis bus savo laikų tei
giamai sutvarkytas.

Priimant dėmesin nedvipras 
mišką Bonnos vyriausybės pa 
sisakymą, VLIKas bent tuo 
tarpu turi susilaikyti nuo to
lesnės akcijos Bonnoje diplo
matinio ar konsuliarinio ats
tovavimo reikalu ir palikti ta
tai Lietuvos diplomatinėms 
institucijoms. VLIKas turi 
pripažinti, kad formalūs dip
lomatinių ar konsuliarinių ats 
tovų paskyrimo aktai negali 
būti „kondominiumo“ objek
tai ir kad tokie aktai yra dip 
lomatinių organų kompetenci
joje, kiek ta jų kompetencija 
yra priimama kitų atitinkamų 
vyriausybių. VLIKui derėtų

SENOJO PASAULIO B
Senojo pasaulio antspaudas 

Kanadoje aiškiai atsispindi 
mūsų miestų bei miestelių var 
dųose.

Tam tikras skaičius miestų 
Kanadoje turi indėniškus var
dus, kaip Toronto (susirinki
mo vieta), Winnipeg vvdumbli 
nas vanduo); daugelis iš jų 
gavo savi vardus pagal istori
nius asmenis (Halifax, Kitche 
nėr, Brockvillle, Vancouver, 
Nelson ir t. t,); keletas pri
mena briaų valdovus (Victo
ria, Regina, Port Arthur, 
Windsor, Guelph, Prince Al
bert), Kadangi pirmieji nau 
jąkuriai buvo religingi, tai tu
rima visą eilę šventų (St. Cat 
herines, St. Jean, Saint John, 
St. John's, St. Lambert, St. 
Boniface, St. Thomas, St. Je- 
lome), kurie sudaro bendrai, 

galimybei vykdyti tokius ak
tus, būtų išklausyta VLIKo 
nuomonė dėl asmenų parinki- 
mo ar kitų sų tuo surištų rei
kalų, bet VLIKas turi nedvi
prasmiškai atsisakyti nuo bet 
kokios separatinės akcijos 
prie vyriausybių.

Todėl turint galvoje šiuo 
metu įmanomo atstovo pobū
dį, kategoriškai pasisakau 
prieš skyrimą VLIKo „oficia 
lauš” atstovo prie Bonnos vy 
riausybės, kartu ir atsiriboda 
mas ir nuo eventualių to VLI 
Ko daromo žygio pasėkų.

T. Šidiškis,
LTS atstovas VLIKe.

/HESTAI KANADOJE.
arba net daugiau, kaip 900. 
Be to turima didelį įvairumą 
vardų, kurie paimti iš seno Pa 
šaulio miestų.

Turime du Aberdeen'us 
(vienas Saskatchewan’e ir vie 
nas Nova Scotia’oje) ir tris 
Bristol'us (New Brunswick'e, 
Quobec'e ir Prince Edward Is 
land’e). Turima Belfast, Sout 
hampton, Leeds ir Liverpool. 
Britanija taipogi atstovauja
ma Glasgow’u, Cardiff'u, Bir 
mingham’u, Manchester’iu bei 
London’u. Dubliną turima On 
tarijoje kaip ir Airijoje.

Jei Graikija turi senus Atė
nus, tai Antarija turi naujus. 
Iš Prancūzijos paėmėme Pa
ryžių gei Bayonne. Mes pa
siskolinome Stockholm’ą, Var 
šavą, Milaną, Neapolį, Hano
verį, Dresdeną ir Leipzigą, 
kaip ir Bergeną, Zurichą, Že 
nevą, Briuselį, Maskvą, Ko
penhagą, Waterloo, Vieną ir 
Belgrave. Net netolimieji Ry
tai yra atstovaujami Kairu bei 
Damasku ir Azija Delhi’u bei 
Canton'u.

Yra keista, kad Kanadoje 
nėra nei Oslo, nei Romos, nei 
Prahos.

Gal kas nors iš drąsių neo- 
-kanadiečių tikra kolonistų 
dvasia įkurs miestą Kanadoje 
ir pavadins jį pagal vieną iš 
šių nepastebėtų sostinių. (CS) 
K Albamos valstijos seimelis 
tiktai dabar užgyrė Jungtinių 
Valst'i jų Konstitucijos patai
symą, kuris jau pirm 33 metų 
davė moterims balsavimo tei-

T.TKūi derėtu padėkoti ILn- sarUarii s;? T.DS, km!, r-’nt ( D'rva“ 48 r? L



1953. Xtt. 16, *■* Kr. 49 (347) NfeP&t&tAVŠOMA uetvva am.
Aiškina Hamiltono parapijos 

komitetas
Didžiai Gerbiamas

Būkite malonus atspausdin
ti Jūsų redaguojamame laik
raštyje šį mūsų atsakymą j p. 
Jer. Valaičio straipsnį: „Dėl 
Hamiltono Bažnyčios Atskai
tomybės“ patalpintą „Nepriki. 
Lietuva“ 46(344) Nr. 1953. 
XI. 25 d.

Malonėkite mūsų atsakymo 
netrumpinti, nes p. Jer. Valai 
čio iškeltas reikalas Hamilto
no lietuvių visuomenės yra su 
dideliu dėmesiu sekamas ir vi 
suomenė turi žinoti, kaip ji 
kaikada, esti klaidinama žmo
nių, kurie atrodo, dar tebeser 
ga stovyklų liga.

Inž. J. Kšivickis,
H. L. Bažnyčios Statybos Ko

miteto vardu Pirmininkas.
Gerbiamas p. Jer. Valaiti,
Buv. Hamiltono Lietuvių 

Bažnyčios statymo Komitetas 
šiuo atsako į Tamstos straips
nį patalpintą šio laikraščio skil 
tyse 46(344) Nr. — 1953. XI. 
25 d. Prieš atsakydamas į 
Tamstos straipsnį iš esmės, 
Komitetas randa reikalingu 
atkreipti dėmesį j štai ką: 
Tamsta savo straipsnį pasira 
šei pilna pavarde ir prieš pa
vardę pridėjai ,,Adv.“ — rei
kia suprasti „advokatas“. Mu 
ms yra žinoma, kad Tamsta 
Lietuvoje buvote advokatu, 
bet kad Kanadoje Tamsta esą 
te advokatu — nežinoma. Ma 
lonėkite p. Jer. Valaiti, dar 
kartą pažiūrėti į savo diplomą 
ir ten rasite, kad Lietuvos Uni 
versitetas Tamstai suteikė tik 
diplomuoto teisininko teises 
ir vardą. Gi Tamstai gerai ži 
noma, kad dipl. teisininkai ga
lėjo vėliau tapti advokatais, 
prokurorais, teisėjais, valsčių 
sekretoriais, na ir psichinių Ii 
gonių prižiūrėtojais. . . Lietu
vos Teisingumo Ministerio 
įsakymas, suteikęs Tamstai ad 
vokato teises ir vardą, nustojo 
veikęs, kai Tamsta pasišalinai 
iš Lietuvos. O čia — už Lie 
tuvos ribų Tamsta tesi diplo
muotas teisininkas ■— vardas 
kurį suteikė mokslo įstaiga, o 
ne koks administracinis aktas. 
Ar nesyšypsotumei p. Jer. Va 
laiti, jeigu kas nors iš Tams
tos collegų po straipsniu laik
rašty pasivadintų: prokuroru, 
tardytoju ir tt. Nebūtų buvę 
reikalo čia apie tai kalbėti ir 
mes nenorime atimti Tamstai 
malonumą save vadinti nerea
liais titulais ir akcentuoti ne
samą padėtį, jeigu nesupras- 
tumėm, jog Tamsta, pridėda
mas prieš pavardę „Adv“, no
rėjai suteikti savo straipsniui 
ir savo žodžiams advokatiško 
orumo. Juk advokato žodžių

Pone Redaktoriau, 
kiekvienas klauso, juos respek 
tuoja, jais tiki, o net ir įstai
gos kreipia reikaimą dėmesį. 
Betgi, dėl aukščiau pasakyto, 
dovanokite, mes Tamstos strai 
psnį traktuosime kaipo Jer. 
Valaičio, o ne advokato ir į 
iį atitinkamai atsakysime.

1. Kaip Tamsta pats nuro
dote, Hamiltono lietuvių vi
suomenė išrinko Tamstą į Baz 
nyčios Statybos Komitetą ir 
jame buvote „ne eilinis Ko
miteto narys, bet kaip tik vie
nas iš tų trijų, kurio ir buvo 
užduotis prižiūrėti atskaitomy 
bę“. Gavęs tokį visuomenės 
pasitikėjimą Tamsta ne tik ne 
pateisinai jo, bet ir pačią vi
suomenę apvylei. Tamsta tu
rėjai būti Komitete visuome
nės „akimis ir ausimis“, o vie
ton to Tamsta dizertyravai vi
sai iš Komiteto darbų. Per vi
są statybos 10 mėnesių laiką 
Tamsta tik 2 kartu dalyvavai 
posėdžiuose, nors kiekveiną 
kartą buvai kviečiamas. Nesi
teikei net į namus pristatyta 
Tamstai apyskaitas bei sąska 
tas patikrinti pilnumoj i 
Tamstos nuomone, radus ką 
nors įtartino ar neaiškaus — 
išaiškinti. Bendrai, dėl visko 
Tamsta užmerkei akis, o pla
čiai atidarei ausis. Imdamasis 
ką nors viešai kaltinti ir dary
ti užmetimus, Tamsta turėjai 
galimybių ir dargi privalėjai 
viską peržiūrėti, patikrinti ir 
tik tada kalbėti. Tamsta tei
siniesi savo taip akcentuoja
momis studijomis ir laiko sto
ka. Jeigu taip, tai reikėjo pa
sitraukti iš Komiteto ir leisti 
kam kitam sekti apyskaitas ir 
pagelbėti Komiteto darbuose. 
Tuo tarpu, Tamsta iki šios die 
nos nuo bažnyčios statymo 
Komiteto nario pareigų neat
sisakėte ir toliau užsiimate 
„statymo“ darbais, nors visi 
pagrindiniai bažnyčios staty
mo darbai jau prieš keletą tnė 
nėšių užbaigti ir buvę kiti sta 
tybos komiteto nariai seniai 
atsistatydino. Deja, nors Ko
mitetas ir neturėjo iš Tamstos 
jokios pagalbos, tačiau tvirti
na, kad visos bažnyčios staty
mo apyskaitos žiūrėtos ir tik
rintos akimis, bet ne ausimis 
ir jos yra pilnoj tvarkoj.

Statybos apyskaitos visuo
menei buvo paskelbtos susirin 
kimuose du Įtartu: pirmą kar
tą statybą įvykdžius ligi sto
go (visuotinis parapijos narių 
susirinkimas 1953. VIII. 23 
d.). Minėtos apyskaitos ir do 
kumentai buvo patikrinti Kon 
trolės Komisijos, kuri kaip ir 
Tamsta buvote gavę vienodą 
pasitikėjimą iš tos pat vsiuo- 

menės. Tačiau, Tamsta ne
pasitiki nei buv. Komiteto na
riais, nei Kontrolės Komisi
ja, nei kun. Tadarausku. 
i amsta pasitiki tik sau ir sa
vo ausims, kurios, deja, doku
mentų įžiūrėti negalėjo, už 
tai plačiai absorbavo ganaus, 
pletkus, kurių pasėkoi Tams
ta paskelbei „advokatiška“ ra 
šinį.

2. 't amstos įtarimas, kad 
surinktos aukos ne visos bu
vo įneštos į statybos kasą ir 
esą jų įnešimo negalima sutik
rinti, yra įdomus. Visos au
kotojų pavardės buvo skelbia
mos bažnyčioje ir dalis laikraš
čiuose, kol pastarieji sutiko 
jas spausdinti. Visiems auko
tojams buvo išduodami kvitai, 
ziukotojų sąrašai randasi pa
rapijos raštinėje ir yra kiek
vienam aukotojui laisvai priei
nami. Todėl, Tamsta Jer. Va
laiti, esate viešai čia per laik
raštį kviečiamas nurodyti Ko
mitetui nors vieną atsitikimą, 
kad gautoji auka tapo neįneš
ta į kasą, o nuėjo kur nors 
„pro šalį”. Kol Tamsta to ne 
padarei, skaitome, jog Tams
ta skleidi šmeižtus ir nepagrįs 
tus įtarimus. Yra tikras lak
tas, kad didžiausia dalis šio di
delio ir taip sėkmingai bei grei 
tai atlikto darbo teko kun. Dr.
J. Tadarauskui. Kiti Komite
to nariai buvo lyg pagelbinin- 
kai, nes kiekvienas iš jų turi 
užslldirbti pragyvenimui, to
dėl jie, kaip ir Tamsta, Jer. 
Valaiti, turėjo nedaug nulie
kamo laiko. Ne prošalį bus 
priminti, kad tiktai dėka kun. 
J. Tadarausko energijai ir pa
sišventimui, bei visiems para
pijos nariams nuoširdžiai rei
kalui pritariant — kam auko
mis, kam darbu, turime šian
dieną Hamiltone puikiai įreng 
tus, tvirtai pastatytus Dievo 
Namus ir parapijos salę.

3. Tamsta rašai: „kaip ha- 
miltoniečiams yra žinoma, 
kun. Tadarauskas savo asme
niniam tikslui yra pasistatęs 
(bažnyčios statymo metu) 
mūrinį garažą, kuris įkainuo
tas 1000 dolerių ir kuri suma 
įtraukta į bažnyčios statymo 
išlaidas“, kad „byloje nėra jo
kių pėdsakų, kieno parėdymu 
bei nutarimu tai pastatyta“. 
Klysti p. Jer. Valaiti. Ne kun. 
Tadarauskas pasistatė mūrinį 
garažą, o jis pastatytas Staty
bos Komiteto nutarimu (žiūr. 
Komiteto posėdžio prot. 5 Nr. 
— 1952. XI. 2 d.) ir tas ga
ražas pastatytas ne kfin. Tada 
rausko asmeniniam tikslui, bet 
bažnyčiai — parapijai. Para
pijos klebonas gali keistis, bet 
užtikriname p. Jer. Valaitį, 
kad garažas visada pasiliks 
prie parapijos. Garažas pasta 
tytas iš likučių cementinių blo 
kų, kurių perteklius atsirado 

todėl, kad lietuvis rangovas p. 
Adomavičius sutiko sunaudoti 
visas sugriautos senos bažny
čios plytas. Firma priimti at
gal nesunaudotus cementinius 
blokus atsisakė ir todėl Staty
bos Komitetas nutarė pastaty 
ti garažą. Atskirų sąskaitų už 
medžiagas statant garažą Ta
msta, p. Jer. Valaiti neradai, 
oet jų dėl viršuj minėtų prie
žasčių ir būti negalėjo. Bylo
se randasi tik už darbą patei
sinamieji dokumentai. Jeigu 
Tamsta, p. Jer. Valaiti būtu
mėte tada Komiteto posėdyje 
dalyvavęs ir savo šviesiu pro
tu mus būtumei apšvietęs, ne
abejotinai Komitetas būtų pa
sinaudojęs Tamstos išmintimi. 
Tik mums nesuprantama, kaip 
Tamsta, p. Jer. Valaiti, nesu
pranti, kad padidintas parapi 
jos turto įvertinimas jokia 
prasme nekrinta ant parapijie 
čių pečių. Parapijos turtas 
yra atleistas nuo bet kurių vals 
tybinių mokesčių. Parapijie
čių paaukotas savanoriškas 
darbas yra jų auka ir jis įkai
nuotas ir užrašytas į aukų sąs 
kaitą ir nekeičia faktinai sta
tybai padarytų išlaidų. Jeigu, 
Tamsta, p. Jer. Valaiti, būtu
mei paaukojęs bent keletą va
landų savo laiko pozityviniam 
darbui bažnyčios statyboje, ne 
abejojame, kad būtumėte su
pratęs visą reikalą ir nebūtų 
reikėję Tamstai užsiiminėti 
inkriminacija žmonių, kurie 
tą darbą dirbo. Turime p. Jer. 
Valaitį nuraminti, kad tuoju 
garažu kun. Tadarauskas nesi 
naudojo ir dabar nesinaudoja, 
nes jame dar laikoma likusi 
statybos medžiaga ir seni baž 
nyčios rakandai.

4. Ir vėl klysti p. Jer. Va
laiti, teigdamas, kad už piani
no pataisymą sumokėta 100 
dolerių. Tamstos nustebimui 
(tik nesipiktinkite) ne piani
no pataisymui sumokėta 100 
dolerių, bet visas pianinas 
(vartotas) nupirktas parapi
jos salei. Jeigu parapijie
čiai pastatė salę, tai pianinas 
salei reikalingas. Tai salės ne 
atskiriama dalis — kaip durys 
ar langai. Ir šiandieną tuo 
pianinu naudojasi lietuvių cho 
ras, jis reikalingas parengi
mams ir t. t.

5. Paskolos užtraukimui iš 
Parapijos Komiteto pateisinti 
yra visi pėdsakai apyskaitos 
bylose (žiūr. perein. sąskaita).

6. Rašote, kad iš Amerikos 
laikraščių sužinojote, jog elek 
įtros įvedimas kainavęs 2.500 
dolerių. Kam gi, p. Jer. Va
laiti, Tamstai pasikliauti Ame 
rikos laikraščių rašeivų žinio
mis. Juk galėjai pažiūrėti į 
dokumentų bylas ir sužinoti 
tikrą tiesą, tačiau tų laikraščių 
žiniomis Tamsta remiesi. Ta
čiau, koks tų Amerikos laik-

KAN. PROF. J. B. KONČIUS KALBĖJO PABALTIJO 
KRAŠTŲ LAISVINIMO KLAUSIMU.

Gruodžio 4 ir 5 d. d., Wa
shingtone, D. C. įvyko Natio
nal Conference for Freedom 
and Peace through Libera
tion. Konferencijos pirminiu 
kas kongresmanas O. K. Arm
strong į šią konferenciją pa
kvietė kan. prof. J. B. Končių. 
O. K. Armstrong iš anksto p.i 
prašius, kan. Končius dalyva
vo diskusijose tema „The Ern 
igre I.ooks at the Policy of Li 
beration“ ir padarė pranešimą 
Pabaltijo kraštų laisvinimo 
klausimu, pabrėždamas, kad 
Amerikos valdžia turi aiškiai 
pasisakyti dėl Pabaltijo ir ki
tų pavergtų kraštų išlaisvini
mo. Su komunistais nėra įma
noma derėtis, gi diplomatinių 
santykių palaikymas tarnauja 
tik sovietų naudai, duodamas 
jiems progos vesti savo propa 

raščių rašeivų tonas ir faktų 
dėstymas yra panašus į Tams 
tos faktų aiškinimą, kad mums 
norisi tikėti — ar ne iš to pa
ties rašeivos plunksnos visos 
tos žinios paeina. Bet juk 
Tamsta geriau žinai. . .

7. Patenkinimui Tamstos, 
p. Jer. Valaiti, „šventos pa
reigos“ ir sąžinės nuramini
mui, mes, buv. Statybos Ko
mitetas čia viešai per laikraštį 
kviečiame Tamstą, bent ku
riuo metu, atvykti ir patikrin 
ti visas statybos bylas, išlai
das, dokumentus, bei atliktus 
darbus. Visos bylos randasi 
Parapijos Komiteto žinioje. 
Jeigu Tamsta ką nors nuro
dysite neteisingai atlikto, kas 
bent kiek pateisintų Tamstos 
straipsnį — būsime didžiai 
dėkingi. Bažnyčios statyboj 
nieko nėra ir negali būti slap
to. Patikrinimui apyskaitų ga 
lite pasikviesti specialistą - bu 
halterį, nes visos apyskaitos 
yra vestos pagal visus buhal
terinius reikalavimus (jas ve
dė ilgametis buv. Lietuvos Že 
mės Banko Skyriaus Vedėjas 
p. Lengnikas). Jeigu ir to kvie 
timo Tamsta neprisiimsite 
(kaip neprisiėmėte siūlomų 
tikrinti sąskaitų), tai skaity
sime, kad Tamstos sąžinė yra 
smarkiai nutolusi nuo tikro
sios vertės.

8. Tamsta p. Jer. Valaiti, 
vis dar lauki „prideramos at
skaitomybės paskelbimo“, nors 
ji, kaip pirmiau minėjome, net 
du kartu paskelbta per visuo
tinius parapijos narių susirin
kimus, į kuriuos Tamsta nei 
į vieną nesiteikėte atsilankyti. 
Tačiau, Komitetas imdamas 
dėmesin Tamstos gerus norus 
ir teisybės troškimą pasižada 
bažnyčios statybos atskaitomy 
bę atspaudinti (ji sudarytų 
nemažos knygutės spausdinė- 

ganą. Šiam sovietų tikslui, a^ 
rodo, padeda ir amerikiečių 
spauda, kuri daugiau dėmesiu 
kreipia į įvairius rusų pasisa
kymus negu į savo president > 
kalbas. Konferencijoje daly
vavo taip pat ir np. Krivicką , 
J. Kajeckas ir K. Škirpa.

BALFas PASIUNTĖ
55.000 svarų maisto, kurį su
daro: cukrus, riebalai, kum.er 
vuota jautienos mėsa, konden 
suotas pienas, slyvos, pupos ir 
ryžiai.

Pagal sutartį su valdžia, 
BALFas įsipareigojo iš gau
to maisto sudaryti 5000 Kalė 
dinių pakietų ir juos individu 
aliai įteikti tremtiniams.

Amerikos valdžia šią siuntą, 
skaitant urmo kaina, įvertino 
12.750 dolerių.

lį), bet su viena sąlyga: kad 
Tamsta, Jer. Valaiti, apmokė
site spausdinimo išlaidas. Tų 
išlaidų mes daryti negalėjome, 
nes visuotinis parapijos narių 
susirinkimas mus jas daryti 
neįgaliojo.

9. Nėra ko šaipytis p. Jer. 
Valaiti, kad Statybos Komite
tas ir kun. Tadarauskas pa
vargo. Komitetas per 10 sta- 
tvbos mėnesių dirbo ir pasta
tė bažnyčią, kurioj malonu ir 
jauku pabuvoti. Už tai Tams 
ta, per tą laiką spėjote paatos 
tegauti ir pasisemti jėgų savo 
rašiniui parašyti. Tamsta esą 
te diplomuotas teisininkas ir 
gerai žinote, kad ka nors vie
šai skelbti ir Įtarinėti, pirmoj 
eilėj reikia duoti faktus, o tik 
paskui daryti išvadas. Tams
ta pasielgei atvirkščiai: pirma 
viešai paskelbei savo išvadas 
paremtas Tamstos ausimis su 
gaudytais gandais ir tuo „pui
kiai“ pasitarnavai lietuviškos 
vienybės reikalui — ačiū.

Jonas Kšivickas
Buv. Bažnyčios Statybos 
Komiteto Pirmininkas.

E. Lengnikas 
Iždininkas.
J. Juodikis 

Sekretorius.
J. Mikšys 

Komiteto narys.
Red. prierašas. Kadangi šios 

rūšies polemikos tikslas yra iš 
siaiškinimas objektyvios tie
sos, tai būtų maloniau, kad jo
je dalyvaujantieji laikytųsi 
akademiško tono. Red. mano, 
kad yra daug geriau šios rū
šies reikalus išsiaiškinti viešai 
per spaudą, negu leisti plisti 
gandams arba eiti į svetimus 
teismus. Geriau objektyvi tie 
sa surandama rimtai ir nuošir 
džiai jos siekiant.
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Visuotinis Amerikos Lietuviu 
Kongresas 

ir
PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖ ČIKAGA.

2.
Man nepasisekė suskubti į 

Visuotinio Amerikos Lietuvių 
Kongreso atidarymą. Tačiau 
iš spaudos jau žinome, kad jį 
atidarė Čikagos ALT-o pirmi 
ninkas p. Valonis Maironio žo 
džiais: „Į darbą, broliai“. . . Iš 
kilmingai buvo įneštos JAV 
ir Lietuvos vėliavoj, kurios 
puošė Kongreso posėdžius, o 
Kongresas pradėtas JAV ir 
Lietuvos himnais.

Kongreso tikslą, 
perėmęs pirmininkavimą, nu
sakė visos Amerikos ALTos 
pirmininkas L. Šimutis: Vi
suotinis Amerikos Lietuvių 
Kongresas sušauktas vienin
teliam didžiam tikslui — Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 
Jis apžvelgė ALTos darbus ir 
žygius, kurie apvainikuoti at- 
siekimu Kersteno rezoliuci
jos kurios išvadoje sudarytas 
Pabaltijo pagrobimui tirti ko
mitetas, jau pradėjo darbus.

L. Šimučio kalbą pertraukė 
atvykęs sveikinti Čikagos me
ras - burmistras Kennedy. Po 
šio sekė kiti svaikinimai — 
konsulo Dr. Daudžvardžio, 
vyskupo V. Brizgio, BALFo 
pirm. kun. Končiaus, LLK 
piem. V. Sidzikausko.

Iš daugelio girdėjau tei
giant, kad

VLIKo sveikinimas,
kurį padarė, pirm. pr. M. Kru
pavičiaus įgaliotas, L. šmulkš 
tys, buvęs labai sįpūdingas. 
L. Šmulkštys, ta pačia proga, 
labai augštai įvertinęs JAV 
lietuvių veiklą ir pasiaukoji
mą Lietuvos reikalams, kurie 
ms vien per Tautos Fondą yra 
suaukoję 600 tūkstančių dole
rių !

M. Vaidylai pranešus apie 
ALTos finansinį stovį, apžval
ginę kalbą pradėjo gen. sek
retorius Dr. P. Grigaitis, ku
rį, įėjęs į salę, aš radau dar 
sakant.

Dr. Grigaitis apsistojo ties 
ALTos žygiais ir juos apibūdi 
no, pažymėdamas ir tūlus sun 
kumus, bet ir didelę sėkmę. 
Jis savo karštą kalbą baigė pa 
reiškimu vilties: Aš tikiu, kad 
Lietuva bus laisva, demokrati
nė ir sugebės atsilaikyti nuo 
bet kokių audrų!

Labai įdomus buvo prelato 
Balkūno, skaitytas p. Vainaus 
ko, pranešimas

apie lietuvybės būseną 
Amerikoje.

Prl. Balkūnas tiksliomis da
tomis ir skaičiais nurodo, kad 
lietuvybė Amerikoje nyksta 
pačių lietuvių noru ir pastan
gomis. Prel. Balkūnas teigia, 
kad kai Amerikoje pradėjo 

kurtis lietuvių parapijos, tai 
lietuvių bažnyčiose, vyskupi
jos parėdymu, negalima buvo 
vartoti kitos kalbos, kaip tik
tai lietuvių kalbą. Bet... ilgai 
niui, apie 1921 metus, patys 
lietuviai paprašė vyskupiją 
leisti lietuvių bažnyčiose nau
doti anglų kalbą. Tam prie
žastimi buvusios mišrios šei
mos, priaugęs jaunimas, kuris 
jau nekalbąs lietuviškai ir tt. 
Prelegentas siūlo burtis ap
link naujai organizuojamą vi 
same pasauly Lietuvių Bend
ruomenę, kuri kaip tiktai pir
moje vietoje turi rūpintis lie
tuvybės išlaikymu.

Prel. Balkūnas siūlo visą ei 
lę priemonių, kurios lietuvius 
išlaikytų lietuviškoje Bend
ruomenėje, būtent: stiprinti 
lietuvišką šeimą, lietuvišką au 
klėjimą mokyklose, palaikyti 
lietuvišką bažnyčią. Teigia, 
kad katalikiškos organizacijos 
esančios pasiryžusios šia kryp 
timi atsidėjusios dirbti. Su
mini nepakankamą naujųjų 
ateivių įsijungimą į bendrą 
lietuvybės darbą ir tai laiko 
dideliu nusikaltimu.

Kipras Bielinis
plačiau kalba apie Bendruo
menės organizaciją ir aptaria 
jos funkcijas. Jo manymu, 
nors ir vėlai, bet pagaliau su
sirūpinta pačiu pagrindiniu lie 
tuvių reikalu, kuriam reikia 
skirti didžiausį dėmesį.

Baigiantis Kongresui, šiuo 
klausimu buvo priimta atatin
kama rezoliucija, pranešimo 
dvasioje.

Šiuo pranešimu ši diena, bai 
gdama antrą sesiją, ir buvo 
baigta.

Labai gražu 
man atrodė, kad Kongrese 
viešpatavo, tikrai — viešpata
vo, nepaprastai graži darna ir 
vienybė, kurią ypač gražiai 
pabrėžė Tautininkų srovės 
atstovas, ALTos prezidiumo 
narys ir vicepirmininkas A. OI 
is, matyt sąmoningai tuo klau 
simu prakalbėjęs į Kongresą.

Reaguodamas į spaudoje 
sklidusias žinias, kad Tauti
ninkų atstovas pasitraukiąs iŠ 
ALTos vykdomojo komiteto- 
-prezidiumo, p. Olis įsakmiai 
pabrėžė, kad tai yra žinios be 
jokio pagrindo, nes ALTos 
prezidiume, kaip ir visoje Ta 
ryboje nėra jokių skirtingų 
nuomonių, visi veikia

didžioje vienybėje, 
kurion visus lietuvius jungia 
bendras tikslas, visiems lygiai 
brangus

Aš susidariau įspūdį, kad 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
yra gili ir tvirta vienybė, ne 
žodinė, ne dirbtinė, bet tikra, 
reali.

Tikrai gražu buvo stebėti, 
kad ir Kongreso prezidiume 
vienas po kito, be jokių var
žytynių, be nesklandumų, pa
kaitomis pirmininkavo keisda
miesi : L. Šimutis, A. Olis, P. 
Grigaitis, J. Kalinauskas, p. 
Gegužis, p. Michelsonas; taip 
gi ir rezoliucijas, vėliau, skai
tė pasiėmę po pluoštą p. Deve 

nienė, p. Paplėnas, kun. Bag
donavičius, p. Michelsonas ir 
kiti, man dar nepažįstami re
zoliucijų komisijos nariai. Tai 
darė labai malonų įspūdį, ir 
tai liudija, kad Taryboje visi 
gražiai sutaria.

Žymūs kalbėtojai.
Tūluose laikraščiuose man 

teko skaityti, o net ir Kanado
je iš dažno lietuvio, ypač vy
resniosios kartos, tenka išgirs 
ti apie Amerikos lietuvių kal
bėtojus, kurie ir mūsų kolo
nijų esti pasikviečiami. Ligi 
šio kongreso, iš jų man teko 
girdėti, dar Kaune, jau miru
sį Bagočių. Dabar teko išgirs 
ti L. Šimutį ir P. Grigaitį be
kalbant. Tai puikūs kalbėto
jai, nepaprastai karšti, klausy
tojus elektrizuoją. Jų kalbos 
būdas yra kiek vadinamas mi
tinginis, iškeliant kumštį ir 
juo pritrenkiant į tribūną, bet 
miniai tas didžiai imponuoja. 
Spaudoje teko skaityti, kad J. 
Tysliava esąs geras kalbėto
jas, ypač imponuojąs savo lai 
kysenos poza ir kalbos para
doksais, deja jo neteko išgirs
ti, nes jis Kongrese nedalyva
vo.

Girdėjau publikos tarpe net 
ginčų,

kuris karščiau kalba?
Vieni teigė, kad P. Grigai

tis, kiti — kad L. Šimutis. Na, 
anot patarlės: Kai dėl skonio 
ir spalvos — nėra juk bendros 
kalbas, — taip ir šiuo klausi
mu. bet abu ALTos prezidiu

mo premjerai tikrai moka ir 
gražiai, ir karštai, ir įspūdin
gai kalbėti. Todėl ir iš šios 
pusė ALTa turi visais atž
vilgiais gerus vadovus. ,

Baigus darbų diena, teko 
jieškoti nakvynės. O Čikaga, 
turi mano daugiau giminių ir 
artimųjų, negu, gal, pati oku
puotoji tėviškė: čia įsikūrę bu 
vo 3 dėdės, 3 iš 4 tėvo broliai 
su šeimomis; tolimesnių gi
minių daug, kaimynų taip 
pat, o ir bendradarbių, bičiu
lių — daugybė. Ne veltui gi 
Čikaga — pasaulio lietuvių 
sostinė. Bet kaip juos pasiekti?

Bič. L. Šmulkštys padeda 
susirasti žmonos brolį A. Raci 
borską, kuris su „Sėjos“ re
daktorium p. Lazausku netru 
kus atvyksta. Bet pakeliui 
dar tenka užtrukti pas B. Dun 
dūlį ir prisiminti tuos laikus, 
kai dirbome vienoje rcdakcijo 
je. . .

Deja, tai jau buvo seniai. . . 
Okupantas išdraskė redakciją 
ir spaustuvę, viską sujaukė, 
kad niekas savęs neatpažintų, 
kad savo vietos nepažintų. . .

Čikaga jau ruošėsi poilsio, 
kai mes pribuvome į Cicero, 
bet ir čia radome kongresmo- 
nų — p. Ambraziejų iš Detroi 
to, viešintį pas p. Dudonį ir 
čia dar naujos pažintys ir kai 
bų begalės,, ir joms temų to
kia daugybė, kad ir nakties ma 
ža. . . Virš visko — Kongre
sas ir jo įspūdžių dalinimasis... 
Reikšmingas Kongresas!

Daugiau bus.
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WINSTON LEONARD SPENCER 
CHURCHILL

1953 METŲ LITERATŪROS NOBELIO PREMIJOS 
LAUREATAS.

RAŠO DR. G. I. zIDONYTĖ.
III. sisiūlė per tūkstanti laivų. Eva

Po Lausanne konferencijos kuacija puikiai pavyko. Bet 
1932 metais, Churchillis ;spė- Anglija gyveno niūrias dienas, 
ja Anglijos vyriausybę ir ang- Vakarų Europa buvo Hitlerio 
lų tautą apie artėjantį Il-ąjį valdžioj, Vokietija su Rusija 
Pasaulini Karą. Siūlo padvi- buvo sudariusios sutartį. Ame 
gubinti karo aviaciją. Tuome rika laikėsi neutraliteto. Cinu 
tinė Anglijos vyriausybė ir par chillis tac.au nenusiminė. 1941 
lamentas į Churchillio „pani- meti. rugsėjo mėnesi pirmą 
ką” numojo ranka. Visi gi kartą jis susitinka Atlante su 
įvykiai vystėsi Churchillio nu Rooseveltu ir paskelbia At- 
matyta linkme: 1935 metais ianto Chartą. Per šias duiy- 
Hitleris atmeta Vokietijos gin bas Rooseveltas priekaištavęs 
klavimą ribojančius Versalio Churchilliui Anglijos imperia 
sutarties punktus, 1936 me- hzma ir perdidelį Churchillio 
tais, susitaręs su Mussolini, nepasitikėjimą Sovietų Sąjun- 
įžengia į Reino sritį. Anglija £a- Jaltoj ir kitur Churchillis 
j tai atsako taikinga ir juokm su gėla turėjęs pasirašyti 
gai nuolaižia politika. Kai Malimui nuolaidas, Roosevel- 
1938 metų vasarą Chamberiai to spaudžiamas.
nas paaukoja Hitleriui Čeko- 1945 metų gegužes 8 uie- 
slovakiją, įtūžęs Chui chillis na Churchillis pranešė parla- 
viešai ir labai griežtai šį nemo mentui karo laimėjimą. Ova- 
ralų ir neprotingą britų prem- cijoms nebuvo galo. O po 
jero žygį pasmerkia. Cham- dviejų menesių darbiečiai lai- 
berlaino vyriausybė vis dar ti mėjo rinkimus ir Churchilliui 
kiši išsaugoti taiką. . . teko pasitraukti. Šį savo tau-

Tik kai 1939 metų rugsėjo tos politinį posūkį Churchil- 
1 dieną vokiečių kariuomenė lis taip skaudžiai šigyveno, 
įžengė į Lenkiją, net ir Cham- kad net atsisakė priimti kara- 
berlainui atsivėrė akys. Po tri baus jam paskirtą „Kojinės 
jų dienų Anglija turėjo pa- Raiščio“ ordiną (augščiausį 
skelbti karą ir tą pačią dieną riteriškos garbės ženklą), ku- 
šauktis Churchillio pagalbos. '■ ' priėmė iš naujosios
Vėl tapęs Pirmuoju Admirah karalienės rankų.
teto Loru, Churchillis dirbo Vos metams praėjus nuo ka 
per naktis. 1940 metų pava- r° pabaigos, 1946 metais ke- 
sarį anglų tauta, patikėdama liaudamas po J. A. V., ateiti 
Churchilliui visas savo viltis, pramatantis Churchillis pasiū 
jam paveda ir sausumos ka- R prezidentui 1 rumanui suda 
riuomenės kontrolę. Po mene ryti sąjungą prieš Sovietų Ru 
šio karalius jį kviečia sudaryti riją. Ši mintis tuo metu Ame 
koalicinę vyriausybę. Chur- rikoj buvo sutikta su pasipik- 
chillis vėl laikomas karžygiu tinimu. Tos pačios kelionės 
ir parlamente sutinkamas nesi metu kalbėdamas Fultone 
baigiančiomis ovacijomis. Ta (Mis.), Churchillis pirmą kar
pęs vyriausybės galva ir fak- tą panaudojo „geležinės uždan 
tinu karo vadu, Churchillis gos“ terminą, kuris greitu lai- 
parlamente pareiškia teturįs ku prigijo visame pasaulyje, 
tautai pasiūlyti tik ,,kraują, Darbiečiams valdant Angli- 
prakaitą ir ašaras“... Bet ne ją, nuo 1945 iki 1951 metų, 
Churchillio būdui buvo nusi- Churchillis rašo Antrojo Pa
minti. Jis tikėjo pergale. Tuo saulinio Karo atsiminimus: 
metinių jo audringų ir kietų kai „The Gathering Storm" 
bų rinkiniai buvo išleisti pa- (1948), „II. Their Finest 
vadinimais :,,Arms and the Co- Hour" (1949), „III. The 
venant“ (1938), „Step by Grand Alliance" (1950), „IV. 
Step“ (1939), „Blood, Sweat The Hinge of Fate“ (1950), 
and Tears“ (1941), „The Un- „V. Closing the Ring” 
lenting Struggle ( 1942), „The (1951), „VI Trumph and Tra 
End of the Beginning“ (194), gedy“ (1953). Paąkutiniame 
,,Onwards to Victory“( 1944), šių atsiminimų tome Churchil 
„The Dawn of Liberation“ lis labai vaizdžiai aprašo Jal- 
(1945), „Victory Speeches“ tos bei Potsdamo konferenci- 
(1946), „Secret Session Spee jas ir gana aštriai kritikuoja 
ches“ (1946). Rooseveltą, ypač už tai, kad

Churchillis stengėsi stiprin- neatsižvelgdamas į Churchil- 
ti tautos atsparumą ir savo as- lio įtikinėjimus ir prašymus, 
meniška drąsa. I<ondono born 1944 meti) vasarą atitraukė da 
bardavimus iš oro jis dažnai Ij kariuomenės iš Italijos, tuo 
stebėdavo atsisėdęs ant savo užkirsdamas kelią generolo 
vadovybės namų stogo. Ra- M. Clark’o projektuotam žy
miai pietaudavo valgykloje, giui į Austriją, kuriuo buvo 
kai kaimynysnėje griūdavo na tikėtasi apsaugoti Balkanus ir 
mai. Tauta be sąlygų paklu kaikurias kitas sritis nuo rusų 
so savo didžiam vadui.Kai 1940 įsibrovimo. Šiais Churchillio 
metų gegužės 26 dieną reikė- atsiminimais skaitančioji vi
jo per Dunkerką skubiai eva- suomenė nepaprastai domisi: 
kuoti apie 350.000 anglų ir dar nepasirodžius paskutinia 
(prjąncūzų karių, Churchillis jam tomui rinkoje, jų jau bu- 
šaukėsi į tautą, prašydamas lai vo parduota arti dviejų mii.io- 
vų. Tą pat valandą jam pa- nų tomų.

Pradėjęs piešti 1916 me
tais, Churchillis tapybos ta
lentą ugdė laisvalaikiais ir to
liau. Šiuo metu jis vertina
mas ir profesionalų dailininkų 
tarpe. 1928 metais įžymiausios 
Londono gelenjos direktorius 
pareiškė, kad Churchillio pa
veikslus būtų galima parduo
ti po 450 dolerių, jei jie bū
tų nežinomo autoriaus, o ka
dangi jie yra Churchillio, tai 
už juos esą galima gauti bet 
kurią kainą. Apie dailę 1948 
įlietais Churchillis išleido kny 
gutę „Painting as a Pastime“.

Savo pokarinių kalbų rinki 
mus Churchillis išleido pavadi 
nimais: „The Sinews ot Pea
se“ (1948), „Europe Unite“ 
(1950), „In the Balance“ 
(1952), Stemming the Tide“ 
(1953).

1951 metais anglų tauta vėl 
pasijuto pavojuje. Tų metų 
konservatorių laimėjimas lai
komas Churchillio asmeniškų 
laimėjimu. Parlamento rū
muose Churchilliui reiškiama 
pagarba, kokia dar nėra nau
dojęsis nė vienas buvęs Ang
lijos vyriausybės galva. Kiek 
vienas jo pasirodymas sutin
kamas audringomis ovacijo
mis, kurios Churchillį grau
dina. Sugrįžęs į valdžią, Chur 
chillis lauktojo konservatori- 
nio perversmo nepadarė. Jaus 
damas tautos valią, nusavin
tuosius geležinkelius ir Angli 
jos banką paliko valstybės kon 
trolėje. Užsienių politikoje 
Churchillis remia Šiaurės At
lanto susitarimą ir Europos 
tarybą. Šalininkas pasitari
mų su rusais, tačiau puikiai 
permanąs jų užmačias.

1925 metais Churchillis bu 
vo išrinktas Oxfordo Univer
siteto Garbės daktaru. 1929- 
31 metais jis ėjo Edinburgo 
Universiteto rektoriaus parei 
gas. Nuo 1941 iki 1952 metų 
Įvairių kraštų universitetų ir 
kt. mokslo įstaigų Churchilliui 
yra suteikta 17 garbės moks
lo titulų. 1948 metais jis iš
rinktas Royal Academy gar
bės nariu. Jis laikomas didžiau 
siu iš didžiausių anglų tautos 
sūnų.

Churchillio raštuose gausu 
originalių ir gilių minčių. Jo 
stilius spontaniškas, gyvas, 
vaizdingas. Tačiau Nobelio 
premiją jis nusipelnė ne . vien 
savo literatūriniais sugebėji
mais. Jo veikalai yra turtin
giausias, labjausia dokumen
tuotas ir tikslus šio laikotar
pio istorinis atvaizdas. Chur
chillio nenuilstamos pastan
gos išsaugoti šioje sūkuringo 
je epochoje žmoniškąsias ver 
tybes yra gariės kryžkelėje 
šiandien atsidūrusiai kultūri
nei žmonijos pažangai. Ko
vai už savo ir kitų kultūringų 
tautų laisvę Churchillis paau
kojo visas savo jėgas: negali 
žmogus padaryti daugiau.

G. I. Židonytė.

Padėk Europoje vargstan
tiems lietuviams vaikučiams 
linksmiau praleisti ateinančias

Kalėdų šventes — skubiai
aukok BALFUI.

Kaip ir kada skrisime i Venera
PARUOŠĖ J.

IV.
r^aip gedima būtų pagyventi 

ant Mėnulio?
Mėnulis, ant kurio nėra nei 

oro, nei vandens ir nėra per
daug tinkama vieta, kad ten 
žmogus ilgesniam laikui galė
tų sustoti, vis dėlto, daugu
mos erdvės tyrinėtojų nuomo
ne, yra vieta, kur mūsų plane 
tos gyventojas kurį laiką gale 
tų visai neblogai jausits. įren 
gus termoplatinio stiklo her- 
metriškai uždaras kabinas, jas 
būtų galima pripildyti bet ku 
rios sudėties atmosfera ir su
teikti pageidaujamą oro slėgi 
mą.

Galutinis ir pats ilgiausias 
kelionės etapas būtiį iš menu
lio į Venerą: 250 milionų my
lių per 146 paras. Pats skri
dimas dar nebūtų sunki pro
blema, daug svarbiau būtų iš 
spręsti keblesnius klausimus, 
t. y. kaip prie planetos pri
artėti, sėkmingai ant jos nu
sileisti ir, kas svarbiausia, 
kaip, prireikus, ištrūkti vėl iš 
jos gravitacijos lauko ir grįž
ti Žemėn.

Kada pradėti kelionę j Venerą?
Labai svarbią rolę loštų pa

rinkimas tikslaus laiko, kada 
nuo Mėnulio leistis kelionėn. 
Kadangi Venera skrieja aplink 
saulę daug didesniu greičiu 
(78.120 mylių per valandą) 
negu Žemė (66.600 mylių per 
vai.), tai savo lygiagrečiose 
orbitose aplink Saulę, šios pla 
netos kartkartėmis viena su 
kita prasilenkia, t. y. Venera 
vis pralenkia Žemę.

Vienam ratui aplink Saulę 
padaryti, kaip žinoma, Žemė 
sugaišta 365,2 parų, tuo tarpu 
kai Venera tokį ratą savo trum

KULT U!U\'E|kRO\IKA
AUGŠTOSIOSE MONTRE 

JUOJA ŠIE
MecGill universitete studi

juoja inžineriją E. Dainius, A. 
Kličius, A. Klimas, C. Januš
kevičius, A. Keršulis, A, Pusa 
rauskas, V. Paulius, J. Kibirks 
tis; J. Ciplijauskaitė ruošia rna 
gistro laipsnį ir P. Lukoševi
čius taip pat, agronomijos mo 
kykloje, kurioje antrus metus 
studijuoja ir p, Matulis: teisę 
studijuoja A. Norkeliūnas.

Marianopolio College studi
juoja J. Gražytė, o St. Patrie 
College — G. Kriaučeliūnaitė. 
Montrealio universitete poli
techniką studijuoja p. Jurkus. 
St. George and William Colle 
ge studijuoja trys broliai La
pinai ir Bruzgelevičius, J. Ra 
manauskas ir L. Morkūnas.

Montrealio universiteto Li
tuanistikos skyriuje kol kas 
yra vienas tiktai studentas — 
Kazys Veselka ir apie 20 lais
vų klausytojų, tačiau kol tame 
skyriuje nebus bent trijų tik
rų studentų, paskaitos neskai 
totnos.

Šis sąrašas greičiausia nepil

KNYSTAUTAS.
pesnio radiuso orbitoje ap
skrieja per 224,7 musų paras.

Ir todėl tinkamiausias lai
kas erdvės laivui startuoti nuo 
Mėnulio būtų tada, kai Vene
ra savo lygiagrečioje orbitoje 
aplink saulę bus atsilikusi nuo 
Žemės apie 45—60 laipsnių 
kampu. Esant tokiam planetų 
išsidėstymui, erdvės prietaisas 
pakiltų nuo Mėnulio, prisilai 
kydamas Žemės orbitos ir skri 
stų jos lėkimo aplink Saulę 
kryptimi, (kad pasinaudotų 
milžinišku Žemės skriejimo 
greičiu). Po kurio laiko, pali 
kęs Žemę toli užpakalyje sa
vęs, jis imtų daryti vis dides
nį nukrypimą nuo Žemės orbi
tos ir palaipsniui artėtų į Ve 
neros orbitą. Tas nukrypimas 
vyktų nežymiai ir, galima sa 
kyti, savaime, nes Saulės trau 
kos jėga faktiškai nulemtų jo 
didesnį ar mažesnį linkimą į 
Veneros orbitą. Praslinkus 
146 dienoms, kai Venera jau 
būtų atlikusi daugiau negu pu 
sę kelio aplink Saulę ir Žemė 
būtų atsilikusi toli užpakaly
je, raketinis prietaisas susitik 
tų su Venera, t. y. pasiektų 
jos atmosferos viršutinius 
sluogsnius.

Kaip nutūpti?
Nutūpimui ant pasirinktos 

planetos erdvės eksploratoriai 
numato dvi galimybes. Viena 
iš jų būtų: skristi aplipi; pla 
netą jos atmosferoje tol, kol 
prietaisas, trinties jėgų veikia 
mas, prarastų savo greitį iki 
nutūpimui reikiamos normos. 
Kita alternatyva būtų: skris
ti be paliovos aplink planetą 
virš jos atmosferos, nuleidžia 
nt mažais pagelbiniais prietai
sais tyrinėtojų grupę ant jos 
paviršiaus. (d. b.)

ALIO MOKYKLOSE STUDI 
LIETUVIAI.
nas, nes ne visi yra žinomi ir 
ne visi susiregistravę.

KIPRAS PETRAUSKAS,
Lietuvos operos kūrėjas ir di
džiausias jos ramstis, kaip jį 
dabar vaizduoja sovietinė sp 
atida, atrodo labai prastai: vi 
sai susenęs, visai sulysęs ir 
toks jau senelis, kad sunku jį 
ir atpažinti.

Operoje jis jau atsisakęs 
dainuoti. Gyvenąs Kaune, ne 
va savo namuose. Pirmiau jis 
gyrėsi profesoriaująs Konser
vatorijoje, bet dabar neaišku, 
ar ką jis bedirbąs.

Matyti, kad jam teko karti 
taurė, kuri jį parbloškė, be 
laiko susendino ir sugniuždi- 
no. Jis, atrodo, visai pakirs
tas, kaip toje rusų dainoje: 
„Neosilili tebia silnaja, fak pod 
rezala osen čiornaja" — nenu
galėjo tave galingieji, tai pa
kirto ruduojuodasai. . . Gai
la, kad likimas žiauriai tyčio
jasi. . .

Spektaklis ruošiamas artis
to Henriko Kačinsko 30 darbo 
metų scenoje sukaktuvėms pa
minėti.

LITERATŪRINIS 
POBŪVIS.

Kaip pereitais metais, taip 
ir šiemet, Šviesos Sambūrio 
Sydnėjaus skyrius, Australi
joj, ruošė literatūrinį pobūvį, 
kurio metu buvo skaitomi Syd 
nėjuje gyvenančių literatų kū 
riniai. Parengime savo kūry
bą skaitė: Vincas Kazokas, J. 
Matikomas-Jūragis, E. Ratais 
kienė, J. Tininis ir J. Janavi
čius. Be literatūrinės adlies 
pasirodė ir tautinių šokių ir 
ritmikos šokėjos: Adamsaitė, 
Nausėaitė, Makarovaitė, Da- 
niškevičiūtė ir Grosaitė, Vado 
vaujamos V. Saudargienės.
APIE MAŽĄJĄ LIETUVĄ 

p. Lymantas padarė labai gra
žią paskaitą, gausiai iliustruo
tą vaizdais ir nuotraukomis. 
Labai malonu, kad prelegen
tas yra numatęs visą dar seri
ją paskaitų apie Mažąją Lie
tuvą, gražiąją visos Lietuvos 
dalį.

MARČIULIONIS ADELAI
DĖS PAVASARIO 

PARODOJ
Skulptorius Aleksanras Mar 

čiulionis, dalyvaudamas lietuv. 
dail. parodoje. Sydnėjuje, pa
jėgė tuo pačiu metu išstatyti 
vieną iš geriausių savo kūri
nių ir Royal S. A. Society of 
Arts pavasario parodoje.

Natūralaus dydžio patam
sinto gipso figūra traukė žiū
rovų dėmesį, ypatingai, kad 
čia, Adelaidėje, Australijoj, 
meno parodose skulptūra la
bai retas svečias, o kada ir 
pasirodo, tai daugiausia tik la
bai menkų galvučių pavidale.

Marčiulionio išstatytos skul 
ptūros pavadinimas — „Mal
da iš griuvėsių”. Tai pirmas 
ir, turbūt, geriausias Marčiu
lionio darbas, viešai parody
tas Adelaidei. Daugelis meno 
mėgėjų šį darbą vertino kaip 
labai ekspresionistišką ir ori
ginalų: meno kritikai iš karto 
atkreipė dėmesį, o keli žymes 
ni Adelaidės menininkai tei
gė, kad tokios vertės skulptū
ros šioje galerijoje iš viso nie
kada nėra buvę.

BRONYS RAILA 
sekančiais fnetais pradedant, 
žada „Nepriklausomai Lietu
vai“ duoti platesnę nepriklau
somos Lietuvos literatūrinę 
apžvalgą, kurioje bus nušvies 
tas vad. Trečiojo Fronto laiko 
tarpis, ir ryšium su tuo ir Sa 
lomėjos Neries asmenybė bus 
plačiau aptarta ir nušviesta.
SPEKTAKLIS H. KAČINS

KO SUKAKTUVĖMS 
PAMINĖTI.

Jurgis Blekaitis režisuoja 
New Yorke veikiančios Lie
tuvių Dramos Studijos stato
mą A. J. Cronino veikalą „Ju 
piteris juokias“. Pagrindinį 
vaidmenį atliks aktorius Hen
rikas Kačinskas, talkininkau
jant studijos lektorei p. E. 
Čiurlytei ir studijos moki
niams.

J, M X M ----------- H ~ M - ----H1 M 1 M ■■ ■ M ~ ' ==M:
A. VILAINIS. V |

Mažasis fiordų 
generolas

Iš lėto žingsniuojam į darbą. Dar ankstyvas rytas. Sau
lė rausvomis violetinėmis spalvomis dažo fiordų kalnagūb
rius. Pakelio klevai jau žydi auksinėmis ugnies spalvomis. 
Vėjas bunda. Nuo svyruoklių beržų byra sidabro rasos la
šai. Šlaitų keliu sukame i baltai raudonai dažytas sody
bas. Pirmasis mus čia pasitinka „bernardinas“. Jis tris kar
tus vamtelia. Pradeda vizginti uodega, cypia. Jo akyse 
blizga kažkokia šviesa. Vargšas kalnų geradaris, atrodo, ge
rokai bus jau čia išsigimęs. Pasirodo ir pats šeimininkas. 
Truputi jau žilsterėjęs, raukšlėtu veidu. Jo pakinkyti juod
bėriai prunkščia, mina kojomis žemę. Jis kažkodėl ne
rimsta. Gal būt, kam nors laimę lemia. . .

Susėdome prie stalo. Jis mums atrodo kaip velykinis. 
Balti užtiesalai, pasidabruotos šakutės, kiniečių meno porce- 
lanas. Garuoja kakao su grietinėle, raudonuoja pomidorai. 
Kelios kitos lėkštės prikrautos taip pat gardumynų. Prie 
kito stalo raudonu kombinzonu sėdi mergina. Ji dažnai žvel
gia į mūsų talkininkų pusę. Jos žvilgsnis taiklus. Vienam ki
tam jau paraudo skruostai. Pro kitas praviras duris taip pat 
seka baugščios akys. Veido siluetas pasirodo ir vėl greit 
dingsta, kaip praskrendančio paukščio šešėlis. Mes šypso
mės ir godžiai valgome. Žemai greta stalo atsitūpusi, pusry
čių kaldina „Šone“. Be reikalo ją tokiu gražiu vardu va
dina. Jos didelės ausys nulinkusios, juoda, kaip sabalas. Tik 
pagurklis truputį baltas. Ji nuleidusi galvą, matyt, pasi

piktinusi musų šykštumu, nueina prie kito stalo pasiimti sa
vo grobio.

Po pusryčių išeiname Į laukus. . Pirma mūsų darda ra
tai. Abi merginos eina kartu su mumis. Jos dabar mums ne
beatrodo laukinukės. Atvirai šypsosi kam nors kalbant. Jau
noji mergina isivilkusi į mėlynas kelnes. Siūlės plačios, rau
donos, kaip generolo lampasai. Vienas iš mūsų ją stačiai pa
vadino „mažuoju fiordų generolu“. Ar ji suprato? Tur būt 
ne. Jos juokiasi, klega. Juokiamės ir mes. Kažin kokia pai
ka mintis slepiasi jos mažoje papurusioje galvoje? . .

Prieš mūsų akis ištysę gelsvi ražienų laukai. Kiek toliau 
ganosi galvijų banda. Šeimininkas verčia vagą po vagos. 
Žemė sklaistosi į šalis. Baltos bulvės pabiro ant juodos pu
rios žemės. Mes pasilenkiame. Skubame rinkti paskutinius 
rudens vaisius. Dabar juokai ir klegesys aptyla. Darbas ir 
saulė veikia mus. Mes nusimetame viską nuo pečių, ką turi
me sunkesnio. Kibiras po kibiro verčiasi į maišus. Jie rikiuo
jasi į eiles, o vakare mes dar sušilsime, kol juos sukelsime į ra
tus. Pietų nesulaukę, pajuntame nemalonų skausmą nuga
roje. Vienas nekantrus vyrukas net nusikeikia. Jis skun
džiasi, kad jam kažkas nemaloniai čiupinėja nugarkaulį. Ilgai 
jis nebeišlaiko. Slenka per bulvienojų lauką, kaip didžiausias 
nusidėjėlis.

Viršum galvų klykauja paukščiai. Visi pakeliame gal
vas. Ilga juosta skrenda gervės. Jų klykavimas toks keis
tas. Jos ilga juosta traukia padange. Po valandėlės, kada 
jos dingsta horizonte, mes pasidaliname įspūdžiais. Atsime
name „bobų vasarą“ Lietuvoje. Kada ir mūsų padangėmis 
skardeno gervės ir žąsys. Štai lygiai prieš šešerius metus, 
kaip pasakoja vienas, jis klajojęs laukuose ir raistuose ,prie 
Gandingos. Bebrungo krantai tada liepsnoję. Bulvienojų 
laukuose k?**rtė*5! baltomis skarelėmis rrotervs 

viršum savo galvos pamatęs klykiančias laukines žąsis. Nusi
taikęs. Nuaidėjęs šūvis. . . Paukščių juosta išsisklaidžiusi, 
nutrūkusi. Jos ilgai sukosi aplinkui, kol vėl nusirinkusios ir 
nuskridusios į vakarus. Esą, tada jis dar kiek paėjęs ir prie 
piliakalnio pamatęs kiškį. Dar kartą jis bandęs savo laimę, bet 
ji ir dabar nebuvusi atkeliavusi.

Po pietų mes ilsėjomės kieme. „Mažasis fiordų genero
las“ išdidžiai vaikščiojo sode. Dideli, raudoni vaisiai kabo
jo medžių šakose. Saulės išbrandinti, lengvo vėjo supami, jie 
krito viens po kito žemėn. Paskui juos biro ir pageltę lapai. 
„Mažajam fiordų generolui“ buvo tai tikra pramoga. Ji, 
paėmusi prinokusį obuolį, mesdavo į mūsų tarpą. Kai pagau
davome, tai būdavo laimė. Paskui ji mus apdovanojo kriau
šėmis. Jos buvo geltonos, kaip vaškas ir saldžios, kaip me
dus. Pro sodo kampą matėsi fiordo vandenys. Plaukė kauk
dami, švilpdami vienas po kito garlaiviai. Pakraščiuose plau
kiojo maži balti būriniai žvejų laiveliai. Pro fiordų kalnų vir
šūnes slinko maži balti rūko debesėliai.

Ir popiečio metu mums teko dar gerokai sušilti. Tačiau 
diena nėra be pabaigos. Dangus pamažu ėmė rausti. Ant ra
žienų draikėsi daug voratinklių. Stebėjomės, kad taip greit 
daug šilko gijų buvo išausta. Grįžome jau išvargę. Neskam
bėjo ir merginų klegesys. Pasivaišinę, pavakarienevę, ren
gėmės apleisti svetimus namus. Karštai paspaudėme ran
kas. „Mažasis fiordų generolas“ vėl žiūrėjo pro praviras du
ris. „Sudie!”, „sudie!“, šuktelėjome jai. Ji pažiūrėjo nu
stebusiomis akimis, Gal nesuprato. Dievai ją žino. Ar „ber
nardinas“ būtų už ją gudresnis?!.. Jis liūdnomis akimis pa
lydi mus, žiūri dairydamasis ir cypia.

Kai mes išėjome Į šlaitų kelią, išblyškęs pilnatis išlindo 
iš už fiordų viršūnių. Jis, rodos, kažko dairėsi. Kas žino? 
Gal Amūras jam pakuždėjo kokią paslaptį?...

(Iš A V'lain’o knygos „An-žini šešėliai“).
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Saugu — patikim a — sąžininga!

Mann & Martel I
REAL TORS

Saugu—Patikima

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

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

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMŪSŲ EKSPERTAIS. 

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

PRANEŠA, KAD MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas U MBRAZUNAS

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

A. KIRSON1S V. MORKIS
Telef.: O L 7511 Telef.:

1460 DUNDAS St. W. (prie

OL 7511
Duffcrin)

B. SERGAUT1S
Telef.: OL 7511

TORONTO.

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 pirkimų su Įvairiais jmokėjimais 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 numerį.

Su gilia pagarba.

Jūsų

MANN & MARTEL, REALTORS

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

BIZNJ, KREIPKIS Į

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI-

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARP I S

1609 DUNDAS ST. W. OL 7996-7.

J. KARPIS
REAL ESTATE

REAL ESTATE

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

J« ValcVICIUS ir A. PranckaVICIUS Visookeriopas informacijas suteiks bei 

patars namų problemose nemokamai. Skambnikite ar užeikite Į Įstaigą 913 MAIN ST. E. HAMILTON—TEL. 9-4121

tovus Hamiltone

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

S SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH | 

talinėmis juostomis (strap
ped).

3. Siunčiant taip paruoštus 
rūbus ir avalynę yra labai svar 
bu užpildyti Form, B 13. For 
moję turi būti pažymėta:

„Used mixed clothing for 
charitable purposes only’’.

„Not for resale“.
Siunta turi būti užadresuo- 

ta (consigned to) : 
Barr Shipping Co., 
25 Broadway 
New York 4, New York 

for United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc.

105 Grand Street
Brooklyn 11, New York.
Tokiu būdu BAI.Fas iš Ka

nados į Brooklyną siunčiamus 
rūbus tiktai šitokiomis sąlygo 
mis gali priimti. Todėl būtų 
gera, kad rūbus pirma surink
tų Kanados Šalpos Fondas ir 
atatinkamai paruoštas siuntas 
persiųstų BALFui.

Ta pačia proga norime pri
minti, kad privačių pakietn į 
Europą BALFas siųsti nega
li, nes neturi lėšų padengti tas 
išlaidas, kurios susidaro dėl 
augšto pašto tarifo.

BALFo Centras.

J. J. E L U 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

KANADOS LIETUVIŲ 
ŽINIAI.

apie

Ryšium su BALFo rūbų va 
jais, kurie šiuo metu vedami 
visoje eilėje lietuvių kolonijų 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, BALFas nori suteikti se 
kančias informacijas, liečian
čias Kanadoje surinktų rūbų 
persiuntimą į BALFo Centri
nį Sandėli Brooklyne.

Kanados lietuviai prašomi 
rūbu nesiusti atskirais pakie.

| VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | tais,' nes vįn tik muitinės mo
ži Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. X kesčiai sudaro dideles išlaidas. 
0 riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- v Pavyzdžiui, už K. G. neseniai 
g gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, $ pasiųsta 24 svarų vartotų rū- 
| ED. KONDRATAS. | bų pakietą iš Kanados į Bro-
X 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto. X oklyną, teko sumokėti 6 dol. 
§ Tek LL 9626. j

muitinės mokesčio. Be to, pri 
sLeda transporto išlaidos. 
Buvo atvejų, kai išlaidos ry
šium su 100 sv. rūbų persiun
timu iš Kanados į Ameriką, o 
iš čia į Vokietiją, siekė 
50 dolerių.

Rūbus BALFui galima siųs 
tik sekančia tvarka:
1. Rūbus reikia paruošti už 

jūrio transportui 100 svarų ba 
lais. Rūbai turi būti tam tik
ra mašina suspausti į kietus 
kamuolius, sutraukti viela, ap 
rišti neperšlampamu popie
rių ir apsiūti maišine medžią 
ga. Rūbų suspaudimas maši
na yra labai svarbus, nes už 
transportą jūra mokama ne 
viena pagal svorį, bet ir pagal

ti

dydį, t. y. pagal tai, kiek vie
tos laive siunčiamas daiktas 
užima. Kadangi valdžia ap
moka transporto Į užjūrį išlai
das, ji griežtai žiūri, kad šai 
pos organizacijos nedarytų ne 
reikalingų išlaidų ir prisilai
kytų pakavimo taisyklių. Rū
bus „subaluoti“ galima Įvai
riose eksporto firmose.

2. Avalynė siunčiama dėžė 
se, kurios yra aptrauktos me-

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

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. 3 PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ kR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBE
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai).
Spalvų, dažymui, didžiausia* pasirinikma*.

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

JOHN J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR St. W. TORONTO ME 2471

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

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

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

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 
agentų. Į 
mui. Tai

g LO 2710

I
 MICHAEL KOPRIVICA

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

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, < 
mielai jums patarnausimi I

V

*1

KE 1118

I
J. GREEN 
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
933 Bloor St. W. Tornoto.

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 
mumis — mielai Jums patarnausimi

Ž

100 Įvairių tautų 
dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi- 
faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai 
didelis. Štai tikkeletas pavyzdžių:

kaina. Wascana-; 55.300 visa
: -Sumach, 6 kamb. mūr. na-
: mas, karštu oru šildymas.
: Geras pirkinys bizniui.

513.000, įmokėti $3.500. Lans 
downe-Lappin. 6 kmb. pu
siau atskiras mūrinis namas, , 
vieta garaž. ir įvažiavimui.

Parūpinamos paskolos padidinti

$20.000, Įmokėti $8.900. Vi
sai atskiras gero mūro 9 
kambarių namas, cementuo 
tas kiemas, vieta 3 garaž.

$12.500, Įmokėti 3.500. An- 
ntte-Indian Rd. Pusiau ats 
kiras mūrinis 8 kambarių 
namas. Garažui vieta.

Jūsų įmokėjimą.

1072 Bloor St. W. Telef.: ME 2471. Buto EM 3-6711.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 mefonas EM. 6-4182

Toronto
utummumnuuxjumxm::::::::::::::

Dr. N. Novonckis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

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

Telefonas MI 2003
Priėmimo vai. nuo 9 v. iki
5 vv. ir pagal susitaŲmą.

Biuro telef. 
JU 4773 

Namų CE 1-3444

DANUTĖ STRAZDAITE
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON

X
S

Daro pusmetiues ir įvairias vienkartine* šukuosena*, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madif-uius' galima susisiekti telefonu: OR 8081.

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

Dr. A.Pacevicius I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

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

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. £
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MŪSŲ wp ortas
PASITRAUKĖ

Lapkričio mėn. viduryje iš 
klubo valdybos dėl sveikatos 
sumetimų pasitraukė klubo 
pirmininkas K. Lukošius. Per 
pusmeti laiko jam vadovau
jant, klubas gana pavyzdin
gai susitvarkė savo vidaus dar 
be, užvedant tinkamą atskai
tomybę, suisrašinėjimą ir kont 
rolę.

Jo iniciatyva buvo paspaus
tas klubo statuto paruošimas, 
kuris jau baigtas ir valdybos 
priimtas. Metinio susirinkimo 
metu, kuris jvyks sausio mėn. 
pradžioje, statuto klausimas 
perduodamas visų narių ap
svarstymui.

Nežiūrint, kad metų pra
džioje, kada klubas buvo pa
tekęs į kritiškesnę padėti, vai 
dybos posėdžiai buvo praveda 
mi perdažnų „aiškinimosi“ 
ženkle, kas nedaug pozityvaus 
teduodavo, reikia iškelti K. Lu 
košiaus pastangas padėti klu
bui ir jo pasišventimą sporto 
reikalui. Todėl be išimties vi 
si klubo nariai nuoširdžiai lin 
ki greito grįžimo atgal.

DVI VYČIŲ SEKCIJOS.
Šiuo ankstyvos žiemos me

tu, nors dar sniegas Toionte 
nelabai prisilaiko, o dieną Cem 
peratūra kartais pasiekia net 
iki 60 laipsnių, iš vytiečių tar 
po smarkiau juda krepšininkų 
ir šachmatininkų sekcijos. Pir 
moji savo sezono atidarymui 
buvo pasikvietusi Čikagos lie 
tuvių studentus, kurie tik dėl 
savo netinkamos strategijos 
nežymiai pralaimėjo šeiminin
kams, nes pritrūko. . . laiko iš 
lyginimui. Įsisiūbavę antį ame 
puslaikyje svečiai atsiliko tik 
per vieną metimą. Vertinant 
jų pasirodymą, reikia pripa- 

SUDARYTAS „VASARIO 16“ GIMNAZIJAI REMTI 
KOMITETAS

iš ponios M. Steigienės, Ant. 
Stankevičiaus ir J. Skaisčio, 
numato surengti 1954 metų 
sausio 16 d. (šeštadienį) šo
kių vakarą su programa, ku
rią komitetas tikisi, kad išpil
dyti neatsisakys Wellando 
scenos mėgėjų būrelis. Šiam 
reikalui gauta puiki salė ir

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD,
Park Extension;

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

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

K. LUKOŠIUS.
žinti jiems ateiti prieš visus ki 
tus mėgėjus, nes Amerikos um 
versitetuose sportui skiriama 
kartais net perdaug dėmesio.

Vykstančiose Bathurst Ben 
druomenės pirmenybėse vytie- 
čiams pakolkas nelabai kaip ei 
na, tačiau su kiekvienomis run 
gtynėmis artėjama i formą. 
Lig šiol turėtose dvejose rung 
tynėse teko pralaimėti prieš 
Andy's A. C. ir ukrainiečių l'ri 
dents. Tuo atžvilgiu lietuviams 
vienodai sekasi su kaimynais 
latviais, kada estukai rodo tru 
pūtį geresnį balansą 1:1.

Kitoj grupėj vytiečių šach
matininkų tarpe jaučiasi ap- 
las organizuotumas ir šiais lai 
kais retas svečias — entuziaz
mas smegenų sportui. Jie To 
ronto pirmenybėse turi išstatę 
2 komandas ir abi neblogai 
iriasi į priekį. Be to, paskuti
niu laiku savo tarpe praveda
mas individualinis turnyras ir 
jo nesuvėluotam pravedimui 
užtikrinti kiekvienas dalyvis 
įmoka net piniginę garantiją. 
Taigi prie šachmatininkų, ku
riems, atrodo, disciplinos ne
trūksta, teks grįžti vėliau, kai 
jų balansas dar labjau pasun
kės. . .

Iš stalo tenisininkų Pr. Gvil 
dys dalyvavo atdarame Onta 
rio turnyre, kur matėsi daug 
amerikoniškų veidų ir kurie 
paprastai nusineša visus laimė 
jimus. Šiuo kartu mūsų tau
tietis padarė išimtį ir iškopė 
iki pačio finalo, pakeliui per
šokdamas įvairias amerikoniš
kas kliūtis. Nors pačioj baig
mėj laimėjimas visdėlto pate
ko kažkokiam ročestieriečiui, 
tačiau mūsų vytietis parodė 
tikrai gerą ištvermę ir pasiry
žimą. ap.

orkestras Port Colborne, Ont. 
Visas parengimo pelnas skiria 
mas vieno gimnazijos mokinio 
išlaikymui. J. G. Sk.
Padėk Europoje likusiems lie
tuviams tremtiniams apsigin
ti nuo žiemos šalčių — aukok 

BALF-o rūbų vajui.

MAMER1AS MAČIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

g tgl SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU
ę (mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių.
( . Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal
( i (vienas blokas į rytus nuo De la ROCHE)
g *  *•— ........" įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
GELEŽINĖS UŽDANGOS SKAUTŲ BROLIJOS.

Skautų Aidas praneša apie 
šią vasarą Lichtenšteino sos
tinėje Vaduz įvykusią 40-ją 
tarptautinę skautininkų kon
ferenciją. Jau nuo pereitų me 
tų rudens vadinamosios Gele 
žinės Uždangos Skautų Broli
jos, kurios veikia visos išvien 
kartu, dėjo pastangas iškelti 
jų teisinės padėties klausimą.

Gauta žinių, kad š. m. pra
džioje Tarpt .Sk. Komitetas 
svarstęs mūsų skautų memo
randumą, tačiau, kaip atrodo, 
pasitraukiančio Tarpt. Sk. 
Biuro direktoriaus anglų pulk. 
J. Wilsono patartas, neįtrau
kė memorandumo į Tarpt. 
Konferencijos darbotvarkę.

Kaip matome, mūsų skautai 
deda rimtas pastangas pasau
lio skautybės centruose atgau 
ti nepriklausomos Lietuvos lai 

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- y 
g mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, x 
g teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai g 
g — g

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: &

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

!
Dr. DORA GORDON |

Dantų gydytoja »
Kalba lietuviškai «

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

Mielai padedu norintiems pirkti ir parduoti !2
namus, sklypus ir farmąs.

Atstovas J. SKUČAS f
LAURENTIDE REALTIES CO. LTD. | 

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

jUetoiška moterų kirpykla | 
I DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 

g LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. $

kais turėtą vietą. Tam daug 
trukdė paskiros asmenybės 
(iš britų tarpo). Su nauju 
Tarpt. Sk. Biuro direktoriaus 
atėjimu gal papūs ir kiti vėjai 
mūsų bei kitų tautų skautams 
išeivijoje,

NERINGOS TUNTE.
Šatrijos Raganos vyresnių

jų skaučių skiltis, sulaukusi 
gražaus prieauglio, spietė į dvi 
skiltis ir kartu persitvarkė į 
to paties vardo vyr. skaučių 
draugovę. Raganėlėms vado
vauja draugininke vyr. skilti- 
ninkė Ir. Chmieliauskaitė, o 
adjutante yra vyr. skautė D. 
Bartuškaitė. Šią draugovę glo 
boja pasktn. Aid. Augustinavi 
čienė.

Spalių mėn. vyresn. skiltin. 
Reg. Jonaitytė perėmė iš vyr. 

skiltin. E. Čekauskienės Živi
lės skaučių drevės drauginin- 
kės pareigas. L. K. Birutės 
skaučių dr-vės draugininke 
yra vyr. skiltin. R. Stravinskai 
tė ir jaunesniųjų Skaučių dr- 
vei vadovauja vyr. skiltn. L. 
Braziulevičiūtė.

MŪSŲ VYTIS BAIGĖ 
METUS.

Akad. Skautų leidžiamas 
žurnalas „Mūsų Vytis“ su 6- 
ju Nr. užbaigė šiuos metus. 
Pradėtas leisti Vokietijoje, 
šis žurnalas iki pereitų metų 
buvo spausdinamas rotatorių 
mi. Nuo šių metų pradžios 
„MV“ pradėtas spausdinti M. 
Morkūno spaustuvėje Chica- 
goje.

KALĖDINĖ DOVANA
Tiems, kuriuos įdomauja jūri
ninkystės romantika ir van
dens sportas — jie žino, kad 
ateities Lietuva bus jūrų vals 
tybė. Daug ką sužinosi ir su
prasi įsigijęs gausiai iliustruo
tą knygą ,,B uriavimas ir 
Jūrininkyst ė“, išleistą 

LSB Jūrų Skautų Skyriaus.
Autorius B. STUNDŽIA.

Gaunama pas spaudos platin
tojus, jūrų skautus ir pas auto
rių 98 Glenlake Avė, Toronto, 
Ont. Kaina 2 dol.

TILLSONBURG - DELHI, Ont.
IŠSKRENDA J ŠILTUS KRAŠTUS.

Iš Delhi ir Simcoe į šiltus praleidžia žiemas, kurios Ka- 
kraštus, Floridą ri Californi- nadoje yra gana šaltos ir to- 
ją, išskrenda poilsiauti ir svei dėl ne visada malonios.
katos taisyti mūsų žymieji vi- Mūsų tautiečiams linkime 
vuomenininkai — pp. Treigiai gražiai praleisti laiką ir pasi- 
ir pp. Tuinylos. ,semti sveikatos iš saulėtųjų

Jau eilė metų, kai jie taip kraštų. Kor.

I
A.J.Norkeliūnas

PER SAVO AGENTŪRĄ |

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d| 
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 |

Tel. CL 2363 |

PADĖKOS
i Už suruoštą mums 40 metų 
Z vedybų sukaktuvių vakarienę 
? širdingai dėkojame:
) a) rengėjams — gerb. kleb.
> j. Bobinui, panelėms Bobinai 
į tems ir p. J. J. Paznokaičiams 
9 — už vakarienės suruošimą;
| šeimininkėms ir padėjėjoms 
? —už skanių valgių pagamini- 
| mą ir jais aprūpinimą,
9 b) p. V. Sirvydui — už svei 
| kinimus ir programos vedimą, 
| sūnui ir dukrai už sveikinimus 
į ir dovanas,
9 kun. Bobinui — už sveikini
9 mus,
| p-niai M. Griškūnienei — 
« už sveikinimus Šv. Onos Pa-

šalpinės Draugijos vardu ir 
draugijos dovanos įteikimą,

p. D. Norkeliūnui —už svei 
kmimus DLK Vytauto Klubo 
vardu,

p. J. Paznokaičiui — už svei 
kinimus ir dalyvavusių vardu 
gražios dovanos įteikimą, kar 
tu visiems dalyvavusiems — 
už mūsų prisiminimą ir ver
tingas dovanas.

D. A. Girdauskai.
* * *

Už lapkričio 28 dieną 1953 
m. mums suruoštą 15 metų 
vedybų sukaktuvių paminėji
mą širdingai dėkojame rengė 
jams pp. Jonuškams, pp. Vili
mams, p. Milienei, p. Norgėlai 
ir visiems giminėms, dalyva
vusiems mūsų prisiminime, 
drauge širdingai dėkojame už 
sveikinimus ir linkėjimus, už 
gražios ir vertingos dovanos 
įteikimą. Visiems ir už visa 
širdingai ačiū.

J. P. Markūnai.

| Palaipsniui slinkdamas jū
rų dugnas Floridos srityje, 
siaurina tos valstijos plotą. Tai 
įrodo Floridos Universiteto 
profesoriai Kenneth Wagner 
ir Herman Kurz. Jūrų pakili
mai užplūsta žemumas, dary
dami vis platesnes sūraus van 
dens pelkes.

| Dr. Roman Pniewski I 
3 Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. « 
II Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. >> 

į 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |
t Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

I LIŪDESIO VALANDOJ |

| KREIPKITĖS PAS

I Laidotuvių Direktorių ; 
|C. Halpin Funeral Home Reg’d.f 
| KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM j 

t PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

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

tumitwmirMtwuttuittzuKiiintttwimtttKiitztttnittttutmttutittttttttti

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

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

P U N K R į ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

p 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 g

LE MIEUX LINGERIE
f VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI. j 

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINĮMO j 
darbai sumažintomis kainomis. I

I 5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą. :

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

D. E* BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalie. TR 4588.

SAMUEL’S
CAR MARKET INC. ’ 

f MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ Už TAMSTŲ AUTO- | 
| MOBILI ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- | 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS |
| MIESTE. |

I PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS g 
| GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET g 
f KUR KITUR MIESTE. f
L * » c
| TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME |
| VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.
- ♦ ♦ | 
; ; TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR | 
; i SKAMBINKITE |
3 Lietuvi ui atstovui g
T Mr. HENRYADOMONIUI I
'I *r a
: Mr. J. C. PA Q U E T T E, Manager |

8945 L a j e u n e s s e, Montreal. f
IĮ Telefonai: DU — 3289; DU — 7995; VE 6681. §
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HAMILTON WINNIPEG
WINNIPEGO ILETUVIAI JAU PASISTATĖ

BAŽNYČIA

BROLIŲ MOTU 
Lietuvos vaizdu filmai Šv. My 
kolo salėje gruodžio 6 d., su
traukė apie 500 žiūrovų. Gim 
tieji laukai, miesteliai ir Įdo
mesni 1938 m. Lietuvos įvy
kių vaizdai, ne vienam sukė
lė daug prisiminimų iš laisvės 
laikų, nevienam išspaudė ir 
ašarą. Be hamiltoniečių fil
mus dar gausiai stebėjo ir apy 
linkių lietuviai.

Šeimos laimė 
aplankė p. p. Kudabų namus 
atnešdama jų dviejų metų dūk 
rai — broliuką. Motina, HL 
DMT „Aukuras“ režisorė, E. 
Dauguvietytė - Kudabienė ir 
kūdikis jaučiasi gerai.

'Apie vedamus liudininkų 
apklausinėjimus JAV kongre
so komisijos Pabaltijo valsty
bių įvykdytos agresijos ir ge
nocido, beveik kiekviename 
„Hamilton Spectator“ dienraš 
čio Nr. yra talpinami praneši
mai su nuotraukomis. Viena 
tokių nuotraukų tilpo pereitą 
savaitę Lietuvos katalikų ku
nigo, kuris nufotografuotas 
buvo su kauke ant akių.

Paskutiniame T. Fondo 
Hamiltono sk. valdybos posė
dyje buvo priimtos priešadven 
tinio baliaus ir trečiojo meti
nio vajaus, apyskaitos.

Vajuje iš 439 aukotojų su
rinkta buvo 387,15 dol. Au
kos vidurkis 1,95 dol. Kartu 
buvo pravestas ir lietuvių su
rašymas. Šiemet, mūsų tau
tiečių, užregistruota mažiau— 
1122 (pernai 1148). Sumažė
jo vyrų skaičius, kai tuo tarpu 
moterų padidėjo. Namų sa
vininkų rasta 220 (pernai 
173). Tikslūs vajaus duome
nys bus paskelbti vietos spau
doje.

Atsižvelgiant į sunkią Or
vydų šeimos padėtį, iš paskuti 
niojo baliaus pelno, jiems pa
aukota 100 dol., įskaitant ir

LONDON, Ont.
ATASKAITINIS

Gruodžio 19 d., šeštadienį, 
Londono bibliotekoje, kamba
rys Nr. 210, Queen's g-vė 305 
nr. bus KLB-nės Londono 
apylinkės narių visuotinis su
sirinkimas. Senoji valdyba 
duos metinę ataskaitą ir bus 
renkama nauja valdyba ir revi 
zijos komisija. Maloniai pra
šome visų tautiečių susirinki
me dalyvauti. Pradžia 7 vai. 
vak. Pastaba: Jei 7 vai. su
sirinkimas būtų negausus, 8

ZŲ RODYTI
10 proc. parengimų pelno, ski
namo Hamiltono organizacijų 
Šalpos Fondui. Pinigai per
duoti Š. F., prašant juos įteik 
ti p. p. Orvydams, kaip Kalė 
dų dovaną.

Apsvarstytas ir sausio 9 d. 
Royal Counaught Hotel me
džiotojų baliaus reikalai, pa
darant šį pirmąjį 1954 m. pa
rengimą tikrai medžiokliniu, 
pateikiant svečiams skanios 
zuikienos kepsnio.

Spaudos vajaus proga numa 
tyta paremti ir mūsų lietuviš
koji spauda finansiškai.

Iš valdybos sudėties pas' 
traukė Z. Boguslauskienė. Į 
jos vietą pakviestas Pr. Lest- 
vičius.

Nepamirškime N. Metų 
sutikimo, kuris yra ruošiamas 
B-nės valdybos Dainavos sa
lėje gruodžio 31 d. Pradžia 8 
vai. 30 min. Šokiai tęsis ik. 
2 vai. ryto.

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjime St. Cathar' 
nes kolonijoje su menine pro
grama dalyvavo Ham iton > 
„Rūta“ choras ir tautiniai šo
kiai. Paskaitą laikė taip pat 
hamiltonietis J. Giedraitis.

Kbr.
Šv. Povilo liuterionių 

bažnyčioj
Gore ir Hugson gt. kampe, 
gruodžio 20 d. 1 vai. pp. lie
tuvių pamaldos su šv. komu 
nija.

„NL“ platintojo
p. Kl. Prielgausko adresas pa 
keistas, naujas adresas yra 
toks:

Mr. Kl. Prielgauskas,
232 Hughson St. N., 

Hamilton Ont. Telef.: 7-1539.
Norintieji atnaujinti laik

raštį arba naujai užsisakyti, 
gali kreiptis nurodytu adresu 
arba susitarus telefonu.

SUSIRINKIMAS.
vai. toje pačioje vietoje vyks 
teisėtas susirinkimas, nežiū
rint dalyvių skaičiaus.

Apylinkės Valdyba.
Naujų Metų sutikimas.

Gruodžio 31 d. Londono lie 
tuviai turės p. Statkuvienės 
salėje, Clarence g-vė 355 nr. 
Kadangi parengime yra numa 
tytas ir ribotas vietų skaičius, 
prašoma visų svečių Apylin
kės Valdyboje užsisakyti sta
liukus ar paskiras vietas. Pra 

is.ai klausaisi, kit-k triukšmo 
kelia rytinių Kanados didmies 
č;ų lietuviai su savo bažnyčių 
statymu, vvinnipegiečiai paly
ginti yra kaip skruzdėlės: ty
lu, ramu, net spaudoje nė gar 
so, o štai sava bažnyčia jau 
pastatyta. Savoje bažnyčioje 
įsikūrimą':; įvyksta gruodžio 

d., tai yra paskutinįjį sek 
madienį prieš Kalėdas.

Žinoma, būtų nepelnytas 
kreditas, jei kas sakytų, kad 
visi Winnipego lietuviai lygi
nami su darbščiomis skruzdė
lėmis. Tai vaisius pastangų 
darbščioje kunigo, Winnipe- 
go lietuvių parapijos klebono 
kun. Bertašiaus ir būrelio pa
rapijiečiu, pradėjusių stačiai
iš nieko. Nebus persūdyta,
pasakius, kad greta kun. Ber
tašiaus tenka statyti vietos 
lietuvį statybininką, kontrak- 
torių p. J. Šmaižį, kuris suge- 

ėjo t.u mažu būreliu pasiry- 
; ėlių atlikti ir įvykdyti tą di
delį darbą.

Kai pereitą pavasarį bažny
čiai statyti komitetas nupirko 
Elgin gatvėje sklypą, niekas 
ir tikėti nenorėjo, kad iš to ka 
da nors kas nors išeitų. P. 
J. Šmaižys apsiėmė vykdyti 
startybą palaipsniui, panaudo
damas medžiagą, kokią menko 
mis lėšomis galima karts nuo 
karto įsigyti, ir atliekamais 
viršvalandžiais, kokiuos vie
nas kitas winipegietis galės 
po savo darbo paaukoti bažny 
čios statymui. Galima tik įsi
vaizduoti, koks rizikingas ir

džia 8 vai. vak. Gros gera ka
pela. Veiks visų gėrimų bu
fetas.
Parama Vasario 16 gimnazijai.

Mažutė Londono lietuvių 
kolonija vėl labai efektingai 
parėmė Vasari ol6 gimnaziją, 
Vokietijoje. Neseniai gimna
zijos direktoriaus vardu nu
siųsta 181,50 doleriai. Numa
toma dar nusiųsti ir papildo
mai.

Reikia pažymėti, kad per 
rinkliavą gimnazijai surinkta 
daugiausiai. Pp. Beržėnai au 
kojo net 20 dol.
Svarbu naujiems kanadiečiams

Neseniai Londono miesto 
suaugusių švietimo valdyba bu 
vo sušaukusi įvairių naujų atei 
vių organizacijų vadovus posė 
din, kuriems siūlė įvairią nau
jiems ateiviams informaciją 
apie Kanadą. Šiemet norima 
siųsti prelegentus į naujų atei 
vių susirinkimus ir kalbėti pa 
geidaujamais klausimais. Bū 
tų rodomi filmai, turį glaudų 
ryšį su paskaitos turiniu. Pra 
šė parūpinti vertėjus, kurie 
duotų bent santrauką gimtą
ja kalba.

Londono lietuvių apyl. val
dyba siūlymui pritarė ir ža
da minimus prelegendus su 
filmais kviestįg į bendruome
nės susirinkimus. L. E-tas.

netikras buvo toks planas, ir 
tačiau, ilgai netrukus, sklype 
pasirodė iškasta didžiulė duo
bė, vėliau joje atsirado renti
niai cementui pilti, palengva 
išaugo imponuojantis didžiulis 
cementinis rūsys (beismen- 
tas), kuris prieš pat rudenį ap 
sidengė stogu (žinoma, laiki
nu), ir štai jau darbas verda 
viduje.

Tuo tarpu bažnyčia atrodo 
taip: jau baigtas darbas, pasta 
tyta didžiulė bažnyčios salė su 
scena ir keliais priklausančiais 
kambariais, ištinkuotos viduje 
sienos, išpiltos raudonos spal
vos bituminės - cementinės 
grindys ir uždėtos lubos, bai
giama įvesti elektra, kanaliza
cija (plumbing) ir šildymas. 
Iki nustatytai gruodžio 20 die 
nai dar lieka apsčiai darbo, 
duoti baigiamąjį tinką ir iš
dažyti sienas ir lubas ir baig
ti sceną bei išpuošti visą įren
gimą.

Salė yra erdvi ir jos pakaks 
visiems Winnipego lietuviams, 
kol kas abiem tikslams — ir 
kaip maldos namas ir kaip tau 
tinių susirinkimų bei parengi
mų salė. Altorius numatyta 
pastatyti taip, kad jis bus ga
lima kiekvienu kartu pastaty
ti ir išardyti. Vargonus ir šuo 
lūs darbštusis klebonas yra 
jau seniai gavęs dovanomis iš 
geraširdžių winipegieciu ang
lų katalikų.. Monstranciją ir 
apeigų rūbus, kiek teko girdė
ti, aukoja senas winipegietis 
lietuvis veikėjas p. Jauniškis. 
Įvairius kitus reikmenis auko
ja grupė kitų gerų žmonių. Tai 
gi, gruodžio 20 dienos laukia 
ma su dideliu susidomėjimu. 
Įdomu, kad statybai pažengus, 
visi labjau pradeda dėtis ir to
kie, kurie ligšiol laikėsi pasy
vaus arba „neutralaus“ nusi
statymo. Paskutinėmis dieno
mis ir klebonui ir p .Šmaižiui 
jau nebereikia laukti tuščiame 
rūsyje, kol ateis koks savano
ris. Jau ištisos savanorių lie 
tuvių grupės iš senųjų ir nau
jųjų winipegieciu vakarais su 
sirenka ir, lyg skruzdėlės, kru 
ta, nešioja, lipdo, poliruoja.

Atrodo, kad šis laimėjimas 
bus nepaprastai svarbus ir ki
tu atveju, būtent: ši bažnytė
le sutrauks į veiną bendrą šei
mą šiaip jau gana palaidus šios 
kolonijos narius. Savo, bažny
čia savo salė, savo mokykla, 
savo susirinkimams bei tauti
niams parengimams vieta: ir 
Dievui ir Tėvynei!

Jei laimė duos winipegie- 
čiams ilgiau turėti dabartinį.
kleboną ,kun. Bertašių, kuris 
yra tikrai savo pašaukimui auk 
sinis žmogus, lygiai artimas 
avelėms“ ir „ožiams“, ši baž 

nyčia turės suvaidinti žymų 
vienijimo vaidmenį. Be abe
jo, plačiau teks apie tai skai
tyti po gruodžio 20 dienos, 
tuo tarpu pakaks tiek, kad

AUKOS VIETON DOVANŲ.
KLB Šalpos Fondo Toron

to Apyl. K-tas skelbia sąrašą 
asmenų, paaukavusių Vokie
tijoje likusiems tautiečiams 
Kūčių stalą pagerint, vieton 
kalėdinių sveikinimų ir dova
nų pirkimo čia Kanadoje gy
venantiems savo pažįstamiems 
ir bičiuliams. Aukojo 10 dol. 
Dr. J. Kaškelis, 6 dol. Ramū
nas Laurinavičius, 5^dol. D. ir 
M. Reginos, Br. TJlozas, J. ir 
A. Kazilevičiai, M. ir E. Joku 
bynai, J. Tamašiūnas, A. Juo 
zapavičius, V. Meilus, 3 dol. 
J. Voskela, Stangurys, J. Ša
rūnas, M. ir A. Bumbuliai, 
2,50 dol. Sg. Pranskūnas, 2 
dol. J. Tamulionis, R. Geidu 
kytė, V. Biganskas ,Sonda, 
Pr. Kazlauskas, Mr. X, 1 dol. 
E. Sadauskas, P. Augustina- 
vičius, J. Petravičius, Jonynie 
nė, Pr. Razgaitis, Ada Leme- 
žytė, A. Augutis, H. Baltru
šaitis, J. Česėkas.

Prašome toliau aukoti, atne 
šant pinigus į Tautos Namus,

WIN
RADIJO VALAN

Winclsoro valdžios CBE ra
dijo stotis šeštadieniais vaka
re turi tautybių pusvalandį, 
kurio metu dažnai būna ir mū
sų programa. Programą paruo 
šia pati radijo stotis ir perduo
da anglų kalba. Keletas to
kių programų vertimų buvo 
paskelbta ir mūsų spaudoj. Jos 
garsina mūsų gražią praeitį ir 
užjaučia dėl dabartinės okupa 
cijos. Dabar tos programos 
yra pakeistas laikas ir bus gir 
dima tarp 2 ii- 2.30 vai. po pie
tų per Windsoro CBE, banga 
1550, ir tuo pat laiku per To
ronto CJBC radijo stotis. Tuo 
būdu dabar mūsų programa 
galės girdėti Toronto, Hamil
tono ir tų apylinkių kolonijų 
lietuviai.

Windsoro apylinkės valdy
ba, kurios pastangom ta pro
grama įvesta, labai prašo iš 
visų kolonijų parašyti kad ir 

visi, kurie savo bažnyčiai dir
ba, viltingai pareiškia: svarbu, 
kad esame jau po savu stogu, 
o būdami po stogu, kad ir rū
syje, kita pasistatysime atsi- 
leidę. Planas yra paruoštas 
gražus, bet iki jo išbaigimo 
dar reiks laiko.

Tuo tarpu džiugu tai, kad 
nebereiks būti įnamiais.

„Ožys“.

235 Ossington Avė. į Prisikė
limo bažnyčios kleboniją kai
tų su rūbais, nuo 7 v. v. iki 9 
v., arba skambinti tel. KE 
2154 ir KE 3027 — aukos 
bus paimtos iš Jūsų namu.

K-tas.
RŪBŲ VAJUS TORONTE

KLB Šalpos Fondo Toron
to Apyl. K-tas skelbia rūbų 
rinkliavos vajų Toronto ir jo 
priemiesčiuose nuo gruodžio 6 
d. iki gruodžio 20 d.

Rūbai ir autuvas priimami 
Prisikėlimo parapijos klebo
nijos rūsy kasdien 7 — 9 
vv. Klebonijos adresas: 32 
Rusholme pk. Cr., antras na
mas į pietus nuo College. 
Ten pat bus priimamos ir pi
niginės aukos kas dar neauko 
jo Vokietijoje likusiems tau
tiečiams sušelpti (o tokių yra 
daug). ŠalposK-tas prašo vi
sus pasinaudoti ta paskutine 
šiais metais proga ir kartu 
su rūbais atnešti ir piniginę 
auką. T. Š. K-tas.

D S O R
DĖLIŲ REIKALU.
trumpučius laiškus adresu 
(CBE Radio Station. Winds
or), padėkojant, kad patiko ir 
pageidaujant dažniau lietuviš
kų programų. Apylinkės val
dyba daro žygių programą pa 
daryti įdomesnę ir jei visuome 
nė atsilieps laiškais į stotį, tik 
rai mes ją išlaikysime., To pat 
laukiam ir iš didžiosios Detroi 
to lietuvių kolonijos.

Antras prašymas, — turin
tieji ar žinantieji, kas turi gry 
nai lietuviškų kalėdinių plokš
telių, prašome atsiliepti: J. 
Ražauskas, 242 Cadillac, Wind 
sor, Ont.

Eglutė vaikams.
Gruodžio 27 d., 3 vai. pp. 

2520 Seminol-Kroatų salėje 
ruošiama lietuvių vaįkams eg 
lutė. Kas jaučiatės lietuviais 
ir auklėjate vaikus lietuviškoj 
dvasioj, prašome dalgvauti.

Naujųjų Metų sutikimas.
Gruodžio 31 d. 2690 Semi- 

nol - Ukrainiečių salėj ruošia 
mas Naujų Metų sutikimas. 
Bus salėj staliukai, įvairūs už
kandžiai ir gėrimai ir graži mu 
zika. Pradžia 7 vai. ir užbai
ga 2 vai. ryto. Kviečiame vi 
sus dalyvauti. Atskirų pakvie 
timų nebus.
Kanados Lietuvių Bendruome

nės Windsoro Ap. Valdyba.

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS

B L O K S Ų — BRIKSŲ — PLYTELIŲ
dėjime 

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

B KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

Jvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiens
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BELLAZZI - LAMY, INC
TR tlSI 7679 Gfcor»e St-« Ville Lasalle.

i

VICTORIA 
CLEANERS 
KDYERSCO.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Oįl

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

H
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Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKA DARBĄ.

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

MONTREAL

7582A, 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.
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j LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ
JŪSŲ PATARNAVIMUI
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
V i 31 e L a s a 11 e. r

5' A. GAURYS Telefonas: HE 0100 |
^caTxnncu:nar*:<iurtr»'nKr'rrrTjr«vx<>c<xx2rxic»xKXiucxaxuji

1 RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE. u
J.R. RIENDEAU I

KONTRAKTORIUS g
VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI g

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

I
 LIETUVIS LAIKRODININKAS f

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. S

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 K OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS
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a\oktwrbAlĮ DE LUXE DRY CLEANERS
KANADOS LIETUVIŲ EENDRUOMTNĖS APYLINKĖS 

R1KIMINE KOMISIJA SKELBIA:
1. Montrealio L. B. apyi. 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 siu 
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) vai
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 kandidatui 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.

9. Rinkikas, gyvenąs tliau 
nuo apylinkės būstinės, balsa
vimą 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-

143—8th AVENUE, LACHINE NE. 5-0303 ttitattttttittutttitttitwtitzti;

VYRIŠKI DRABUŽIAI 
didmenų prekybos kainomis.

Kostiumai, įvairūs paltai.
1074 St. Lawrence Blvd.

2 augštas.
Liberty Clothing Co., Ltd.

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, liečia rinki
mus, paduodami Montrealio 
Apylinkės Valdybai per 24 
vai. nuo skundžiamojo veiks
mo padarymo.

Rinkiminė Komisija. 
GRAŽIOS PAGERBTUVĖS.

Petrei ir Juozui Morkū
nams, 15 metų vedybų sukak
tuvių proga, ponių Milerienės, 
Jonuškienės ir Vilimienės rū
pesčiu buvo suorganizuotos 
labai gražios pagerbtuvės, ku
riose dalyvavo apie 70 asmenų, 
pp. Vilimu bute, Ville Lasa
lle.

Sukaktuvininkai buvo gra
žiai apdovanoti sidabriniu se
tu ir gražiai pagerbti. Vai
šės buvo puikios ir turtingos. 
Visų nuotaika buvo labai pa
kili ir linksma. Pp. Morkū
nams ilgiausių! metų.

AUKOJO VOKIETIJOJE 
LIKUSIEMS

paremti per „NI.
5 dol., Jonas Gorys 5 
elfas Gasiūnas 3 dol., 
dol. Pinigai perduoti 
alio šalpos komisijai.
MONTREALIS JAU

PUOŠĖ KALĖDOMS
Montrealis jau kalėdinės ir 

naujametinės eglutės ženkle: 
miesto gatvės, krautuvės ir 
daugybė privačių namų jau ap 
sikaišė eglutėmis ir žiba-mir- 
ga milionais šviesų.

Čia gražus paprotys, kad 
miestas aikštėse ir gatvėse 
pats pastato ir papuošia di
džiules eglutes, kurios tartum 
duoda gyventojams toną, kad 
šie taip pat ne tiktai savo na
muose, bet ir prie durų, darže 
iiuose statytų eglutes.

Ypatingai gražiai papuoštos 
geležinkelių stotys: CPR jren 
gti 3 giedotojų chorai su var
gonais ir kiti papuošimai, o 
CNR stoties salėje, prie kiek 
vienų laiptų po sniego apsnig 
tą eglę ir jos papėdėje — ko
kis nors dar vaizdas, meniškai 
padarytas: aplink visa salė — 
dešimtys eglučių, o gale kalė
diniai judą vaizdai. Žmonės 
ateina stočių pažiūrėti kaip 
kokios parodos. Žinoma, ir di
džiosios krautuvės — Simpso 
nas, Eatonas, Morganas ir kt. 
labai 
sios. 
nelio 
dieni

IX0IVI0UU 

PERŠOKAI 
SERVICE

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

iš namu ir prista-Paimame
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose.

NE.5-0303

| Naujų Metų sutinimas
(TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

bus jaukus, nes salės papuoštos, puikus orkestras ir 
linksma programa.STALIUKAI ir VISOS VIETOS NUMERUOTOS'. 

Bufete šilti ir šalti užkandžiai, bei taurūs gėrimai 
Prašoma užsisakyti ir apmokėti kvietimus iš anksto T. 
L. Namuose kasdien 5—8 vv. Teirautis Tel. KE 3027. 
Pradžia 8 v. v. T L N Valdyba.
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: Dr. J. š E G A M O G A S

I
 CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611. 
vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

;; n a m ų 1038 Osborne Av. 
VERDUN. Tel.PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS |j

Dr. J. M A L I Š K A g 
priima: 9 a- m. — 10 p. m. n 
5303 Verdun A., Verdun,

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

: Iz. Gorys 
dol., Ad 
J. K. 2 
Montre

PASI-

prašmatniai pasipuošu- 
St. Claus — Kalėdų se- 
vaikai laukia šį šešta- 
pasirodant Montrealio 

gatvėse.
Kalėdų vaizdui 

sirodė ir sniegas, 
dieni buvo sausas, 
šiltas 
per 3 valanda prisnigo ligi 6 
inchų sniego. Taigi, nors šie
met ruduo buvo nepaprastai 
gražus — šiltas, saulėtas ir 
sausas, bet vis dėlto žiema 
atėjo...
JACQUES CARTIER LIE
TUVIAI REMIA T. FONDĄ

Čia gyvenantieji lietuviai, 
visi naujai atvykusieji į Kana 
aą, nežiūrint sunkumų, kuriuos 
tenka pernešti kuriantis, vis 
dėlto neužmiršta 
savo dalį Tėvynės 
vai paremti.

Tautos Fondui 
dol. Vladas Janušauskas, 2,50 
dol. Stasys Jankauskas, 2 dol. 
Tomas Lauraitis, Stepas Pau
lauskas, Bronius Rinkevičius, 

dol. Juozas Išganaitis.
SPORTININKŲ 
PARENGIMAS

Ateinančiais pnetpis .Tau
ro“ sporto klubo pirmas pa
rengimas — šokių vakaras 
įvyks sausio 9 d., 7 vai. vakaro, 
naujoje ir jaukioje „Garbi 
Hali“ salėje, esančioje 3244 
Beaubien Str., Rosemount.
KALĖDINIS KONCERTAS 

SU KAVUTE,

užbaigti pa- 
Dar sekma 
giedras ir 

orą, o pirmadienį rytą

atiduoti ir 
laisvės ko-

aukojo: 5

1

MONTREEALIO LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINIŲ MO
KYKLŲ KALĖDŲ EGLUTĖ 

sausio 10 
Montigny

veiksmų 
Karalai-

ruošiama 1954 m.
d., 3,30 pp. 335 De
Str.

.Programoje 3-jų 
vaidinimas .^Sniego 
tė“.

Eglutėje gali dalyvauti ir 
priešmokyklinio amžiaus vai
kai.

Tėvai yra prašomi savo vai 
kams dovanas gerai įpakuoti 
ir iki sausio 3 d. sunešti į se
kančias vietas:

Aušros Vartų parapijos sa-

TORONTO
REDEEMER LIUTERONIŲ 
bažnyčioj Bloor ir Indian Rd. 
kampe, Kūčių vakarą 6 vai. lie 
tuvių pamaldos.

EVANGELIKAMS 
DĖMESIO

Evangelikų Susi- 
parapijos Toronte 

su šv. Komunija

lę, kur kas sekmadienį po pa
maldų budėš Verduno pra
džios mokyklos Tėvų Komit. 
narės;

Pas p. Navikėnienė, 5515, 
13th Ave, Rosemount, kiek
vienu laiku, prieš tai paskam
binus telefonu

Loungueuil
kyklos T ėvų 
ms.

Ant dovanų 
užrašyta: 
amžius.

RA 2-5229.
Šeštadienin. mo
Komiteto naria

turi būti aiškiai 
pavardė, vardas ir 

Rengėjai.

PADĖKA.
Didžioje mūsų šeimos ne

laimėje užjautusiems ir pa
dėjusioms mums nupširdžiai 
dėkojame.

Liūdinti žmona ir duktė — 
Palkotai.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ

dar galima užsiprenumeruoti 
„NL" redakcijoej. Užsiprenu 
meruojant, jau galima bus čia 
pat gauti ir pirmąjį tomą, ku
ris atrodo labai gražiai.

LIET. AKADEMINIS
Sambūris ruošia šokių ir links 
mos programos vakarą sausio 
23 d., o muzikos ir literatūros 
vakarą kovo mėn. 14 d. Darcy 
McGee salėje. Datą prašoma 
rezervuoti.

TIKTAI 200 
STIPENDIJOMS.

Gruodžio 13 d. Liet. Akad. 
Sambūrio susirinkime daugiau 
šia buvo aptarti organizaciniai 
ir einamieji reikalai. Malonu 
pažymėti, kad vienas stipendi 
ninkas — Dr. Jonas Mališka 
turėjo aglimybės grąžinti gau 
tą stipendiją 100 dol. Surin
kus Stipendijų Fondo aukų 
lapus paaiškėjo, kad susidarė 
200 dol. naujiems stipendinin
kams.
BAŽNYTINĖS ŽINIOS PA
GAL „A. V.” BIULETENĮ.

— Montrealio tretininkus- 
kes vizitavo ordino vizitato
rius T. Rafaelis.

— AV parapijos biuletenis 
kreipiasi į parapijiečius ir pra 
šo dar nieko bažnyčios staty
bai nedavusius, aukoti, kiek 
kas išgali, nors norma yra 100.

— LKMD-ja A V bažnyčios 
statybai paaukojo 100 dol.

— Gruodžio 20 d. LKMD- 
ja ruošia Dr. Karvelienės mi
nėjimą parapijos salėje.

— AV kunigai tęsia kalėdo 
jimą ir prašo atsiliepti tuos, 
kurie dar norėtų būti aplanky 
ti.
ANTRĄ KALĖDŲ DIENĄ 
AV bažnyčioje tuokiasi Dalia 
Dikinytė ir Petras Pundziavi- 
čius.
SUGRĮŽO Į MONTREAL?.

P. J. Lašinis, pasistatęs SS 
Marie, Ont., namus, palikęs 
tvarkytis tėvą, sugrįžo gyven 
ti i Montreali.

SERGA
p. Trumpienė, gydosi ligoni
nėje.

LIETUVIŲ NAMŲ 
valdyba renkasi posėdžio 
ktadienį.

LAS ŠAUDYMO 
RUNGTYNĖS,

sausio 30 d., šaudymas bus
romas iš padėties gulom nuo 
rankos. Prizus laimėję šauiiai- 
lės į tą pačią dieną rengiamą 
vakarą bus įleidžiami nemo
kamai. LAS sk. v-ba.

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
BAŽNYČIOJ

Jeane Mance ir Prince Arth
ur gt. kampe, sekmad. gruo
džio 27 d. 12 vai. lietuvių ka 
ledinės pamaldos.

Kun. Dr. M. Kavolis.

Lietuvių 
vienijimo 
pamaldos 
įvyks gruodžio 20 d., 2 vai. 
po pietų St. John‘s Evang. 
Lutheran Church 274 Concord 
Ave. Pamaldas laikys Susi
vienijimo parapijos klebonas 
kun. P. Dagys. Valdyba

pen

da

« liuteronių parapijos moterų
Dr.E.Andrukaitisf IntceI?*įn*ig y MCA patalpose, 5550 Park 

Ave, Kalėdų antros dienos va 
karą, šešt. gruodžio 26 d. 6 
vai. Kviečiami dalyvauti pa- 
rapijiečiai ir svečiai.

956 Sherbrooke E.
Tel. CH. 7236

SKAUTŲ TĖVŲ IR GLOBĖ 
JŲ KOMITETAS 

prašo pranešti, kad sausio 16 
d. policijos salėje ruošiamas 
kaukių balius skautų org. pa
rengti. Org. prašomos tą die 
ną rezervuoti šiam parengi
mui.

LIETUVIŲ NAMAMS.
Stasys Jankauskas, gyv. Ja

ques Cartier, pasižadėjo iš
pirkti vieną akciją ir kartu 
įstojo į busimųjų Montrealio 
Lietuvių Namų bendrovę na
rtu.
ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ 

MOKYKLA,
įsteigta p.
čiu, veikia gerai, 
kučiai
Ruošiamasi 
i kurią 
senelis 
stems.

KLT 
vakarienė dėl salių negavimo 
nukeliama po Naujų Metų, 
apie ką bus pranešta vėliau.

M. ir A. D1KIN1AI
jau gavo JAV vizą ir po Ka
lėdų išvyksta gyventi Čika
gon. Montrealis netenka dvie 
jų gabių aktorių.

GIMĖ: Anelei ir Juozui Kau 
šylams dukrelė, Emilijai ir Ka 
ztui Blynams dukrelė. Ritai 
Vytui Mikaliūnams sūnus.

— Elena Vaitiekūnaitė 
V. Smetona susižiedavo ir 
proga turėjo iškilmę.

— Adv. K. Truska Montre 
alio universitete turėjo paskai 
tą apie Pabaltijo valstybes, 
kuriomis paskaitoje dalyvavu 
šieji labai domėjosi.

— Quobeco provincijos val
džia įstatymais nusistačiusi ap 
riboti autovežimių greitį 60— 
20 mylių ribomis, žiūrint ke
lio ir sąlygų.

— Rusijos šnipų Rozenber 
gų gynėjas lankėsi Montrealy 
ir propagavo McGill universi
tete ir komunistinei vergijai 
pritariančiuose sluogsmuose.

— Montrealis steigs zoolo
gijos sodą — tarp IVIontrealio 
ii Ville Lasalle, Angrignon 
sode.

— Suskilusieji į dvi orga
nizacijas latviai lapkr. 21 d. 
Asyrų klube minėjo nepriklau
somybės sukaktuves. Juos pa 
sveikino tiktai pabaltiečiai, ki
tų tautų atstovų nebuvo. Minė 
jimą ruošė Latvijos .konsulas 
p. Tomsonas. Spauda nebuvo 
pakviesta.

Gavelienės rūpes- 
Ją lanką vai 

yra labai patenkinti. 
Kalėdų eglutei, 

atsilankys ir Kalėdų 
su dovanomis mažie- 

Žks.
MONTREALIO SK.

ir

ir 
ta

PASISEKĘS KONCERTAS.
rapijos visuitinis suisrinkimas, 
tvarkytas tarybos pirmininko 
Bernardo Buntino. Jame tary 
bos vicep. Adomas Kybrancas 
padarė išsamų pranešimą apie 
liuteronių parapijos santykius 
su Evangelikų Susivienijimu 
ir su Missouri senliuteronių 
St. John‘s parapijos lietuvių 
filija, reformatų parapija Cika 
goj ir vad. Susivienijimo pa
rapija“. Parap. kasin .J. Dam 
baras pranešė apie parap. ūki 
nius reikalus, M. Stundžienė 
apie Sekmadienio mokyklą, 
E. Jankutė apie Moterų Rate
lį ir J. Kasiulis apie jaunimą. 
Parap. reviz. komisijon išrink
ti : V. Stanaitis, H. Stcpaitis, 
M. Galinaitis, P. Preikšaitis ii 
A. Paulaitis.

Lapkr. 29 d. Šv. Andriaus 
evang. liuteronių bažnyč. sa
lėj Toronte, įvyko lietuvių pa 
rapijos Advento šventė — jau 
ki kavutė, ruošta Moterų Rat. 
v-bos. Ties kiekvienu šven
tės dalyvių degė žvakutės, bu
vo giedamos gražios giesmės 
ir jautėsi savitarpinė šiluma. 
Dalyviai sudėjo 31 dol. vargs
tantiems tautiečiam lietuviam 
Vokietijoj paremti.

— Šv. Andriaus evang. liu
teronių bažnyčioj, liet, para
pijoj, sutuokti Andrius Usval- 
tas ir Gertrude Hakaitė.

ŠV. ANDRIAUS LIUTERO
NIŲ BAŽNYČIOJ

Carlton ir Jarvis gt. kampe,, 
Kalėdų pirmą dieną 2 vai. pp. 
lietuvių pamaldos, po kurių 
seks sekmadienio mokyklos 
kalėdinė šventė. Giedos para 
pijos choras.

Kun. Dr. M. Kavolis.

26 d. (šeštadienį) 
Hat salėje (Queen 
Žadama daug įvai- 

Salė bus jūreiviškai

užtikrinti, kad ne-

Sekmadienį, gruodžio 13 d., 
5 vai. pp. puikiame Toronto 
Operos Teatre, talpinančiame 
2000 asmenų, įvyko op. sal. E. 
Kardelienės ir pianisto K. Smil 
gevičiaus koncertas, dalyvau
jant TLO „Trimitui“, kuriam 
dirigavo prof. Turkevych. Te 
atras buvo artipilnis. Koncer
to rengėjai, bažnyčios staty
bai remti moterų komitetas, 
skyrė pelną naujos bažnyčios 
statybai.

Koncertas praėjo rimtoje 
meniškoje nuotaikoje ir gau
sios publikos buvo priimtas la 
bai šiltai. pr.

JŪROS BALIUS
Kaip teko patirti, jūrų skau 

tų bičiuliai, vadovaujami pp. 
P. Gorio ir V. Jučo, ruošia di
džiulį Jūros balių, kuris įvyks 
gruodžio 
Club Top 
W. gale), 
i enybių. 
papuošta.

Galima
reikės pakampiais slampinėti, 
nes salėje yra daug staliukų; 
taip pat bus kas ir ant jų pa
dėti.

Pelnas skiriamas jachtoms, 
kurios sekančią vasarą vėl gar 
sins lietuvių jūrininkų vardą, 
raižydamos Kanados ir JAV 
vandenis. Reikia tikėtis, jog 
jūros bičiuliai ir jūrų skautų 
draugai gausiai atsilankys. S.-

LIUTERONIŲ 
SUSIRINKIMAI.

Lapkričio 15 d. Toronte įvy 
ko Šv. Andriaus evang. liute
ronių bažnyčios lietuvių pa- 
tV MM------ -ww- 1 " w
Jį Dr. K. ŽYMANTIENĖ. 
$ GYDYTOJA-CHIRURGĖ 
©Kampas Bloor ir Brock Av. 
X( Įėjimas iš 613 Brock Av.) 
S Priima ligonius, gimdyves 

ir moterų ligomis sergan- 
v 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 
x xx. ___ XX~ " .' ~. :XX—-2

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

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

tarimą tel. ME 2933

n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::
VIENYBĖJE — GALYBĖ.

TAUPYK
LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

§ JONAS J. JUSKAITIS
$ Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, baigęs išklau 
$ syti visą teisių kursą Toronto Universiteto Juridiniame 
*** Fakultete.
V 932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
X (Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais).
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PIRMOJI LIETUVIŲ g

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

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

AL GARBENS - Garbenis Į
REAL ESATE and BUSINESS BROKER g 

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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