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Pasaulinė įvykių savaitė
NATO KRIZĖ IR BERIJA

VILNIAUS RAD1JA KLAUSANT

Tai yra svarbiausieji praėju 
sios savaitės politiniai klausi
mai, kuriais domėjosi visa žmo 
nija.

Berijos klausimas — tai tū
las sensacijos klausimas, o NA 
TO konkuruoja savo rimtimi.
NATO KONFERENCIJOJE 

PADARYTI RIMTI
ĮSPĖJIMAI.

Prancūzai, iš vienos pusės 
veikiami vokiečių baimės ir iš 
kitos — inspiruojami komunis 
tų, nepaprastai „baiminasi,,, 
kad vokiečiai, priimti i Atlan
to pakto valstybių (NATO) 
organizuojamą Europos gyni
mo bendruomenę, gali „pakel
ti galvas“ ir Prancūzijai vėl su 
daryti agresijos pavojų, — pa 
skutinėje NATO konferencijo 
je priešinosi tos bendruomenės 
sudarymui su vokiečių dalyva
vimu. Bet kadangi Prancūzi
ja dabar palyginamai yra ne
žymi jėga ir be Vokietijos da
lyvavimo Europą apginti nuo 
Rusijos agresijos sunkiai įma
noma, tai kiti NATO nariai 
verčia prancūzus sutikti su bū 
tinybe. Be ko kita, Amerika 
ir Anglija tinka Prancūzijai 
garantuoti saugumą, o Ade- 
naueris įtikinėja, kad Prancū
zijai praeities istorijos pasikar 
tojimas negręsia (todėl jis šia 
prasme yra mums pavojinges
nis). Visdėlto prancūzai ne
pasitiki. Susidūrus su tokiu 
faktu,

PRANCŪZIJA ATVIRAI 
ĮSPĖJO AMERIKA IR 

KANADA.
Dulles net pagrasino išvesti 

iš Europos JAV kariuomenę, 
jei Prancūzija neratifikuos ap 
sigynimo bendruom. sutarties, 
o Kanados užs. reik. min. 
Pearson įspėjo, kad jeigu Pran 
cūzija nesutiks su pasiūlyto
mis sąlygomis, tai Kanada tu
rės peržiūrėti savo užsienių po 
litiką iš esmės. Žinoma, to
kiu atveju ne tai, kad Prancū
zija, bet drauge ir visa Euro
pa būtų palikta „sovietų su- 
ėdimui“.

Buv. min. Daladier priėjo 
ligi kraštutinumo ir siūlo, dra 
uge su de Gauliu, Rusijai drau 
gingumo sutartį (mes, lietu
viai gerai žinome, ką reiškia 
sovietii „draugingumo“ sutar
tys. . .).

Kuo pasibaigs ši Prancūzų 
artiregystė ir aptemimas, da
bar dar sunku pasakyti, bet N 
ATO ši krizė kelia nemaža rū 
pėsčių. Reikia spėti, kad pran 
cūzai, nors ir labai komunistų 
kurstomi, vis dėlto nedarys sa 
vižudybės.

Spėjant, kad Prancūzijos 
prezidentu bus išrinktas da
bartinis premjeras Laniell, su
gebėjęs išmanevruoti su 1954 
m. biudžetu per prancūziškas 
Scillas ir Charibdas, galima ti
kėtis, kad jis sustiprins vaka
rietiškas tendencijas ir pran
cūzų sugniužimą bent dalinai 
atities.

BĖRUOS BYLA
kelia didelį susidomėjimą. Be
rija apkaltintas tuo pačiu įsta
tymu, kokiu remdamasis jis 
skerdė Stalino priešus. Krei
piamas dėmesys ir į tai, kad 
tiktai neseniai Berija ir Malen 
kovas sudarė „tarpusavio ado
racijos“ gengę ir vienas kitą 
statydavo į sovietinių viršū
nių postus, o dabar susikirto 
„dėl Stalino kaulo“ (diktato
riaus sosto), ir vienas ir kitas 
norėdamas tapti visos sovieti- 
jos diktatorium.

Kreipiamas dėmesys į faktą, 
kad Berija vienas iš to trium
virato, kuris užgrobė valdžią 
po Stalino mirties. Jokių abe

jojimų nėra, kad Berija bus 
pakartas. Nors tai yra labai 
žiauru, nors prieš mirties baus 
mę visas humaniškasis pasaulis 
protestuoja, bet, jeigu jau vei 
kia pačio Berijos palaikyta 
tvarka, ir jo pačio darytas mir 
ties bausmių įstatymas, tai 
Berija pats to bus nusipelnęs. 
Jo darbai prieš Rusijos liaudį 
negali būti atpirkti jo mirtimi, 
— jis yra daug kaltesnis, nes 
ant jo galvos kabo milionai 
mirčių, kas svarbiausia — ne 
kaltų žmonių.

Dabar įdomus klausimas,
KIENO EILĖ PO BĖRUOS?

Kol kas lieka tiktai du kon
kurentai — Malenkovas ir Mo 
lotovas, du iš trijų. Kuris kurj 
nudės? Rusijoje gi ne demo
kratinė santvarka, kad balsa
vimais tokį klausimą išspręs
tų. Todėl vienas turės patek
ti į kilpą savo budelio, kaip ir 
rusų bei kitų pavergtų tautų. 
Galima spėti, kad Malenkovas, 
kaip jaunesnis ir judresnis, pa 
ims viršų, — todėl dabar laukti 
na Molotovo byla. . .

Berijos likimu esąs labai
SUJAUDINTAS VIŠINSKIS.

Esą, jis jau ruošiasi, jeigu 
bus pašauktas į Maskvą, ge
riau pasirinkti. ... „kapitalisti
nį pragarą“, negu vykti į „so
vietinį rojų“. . . Ot būtų sen
sacijai. . .

Na, dėl vieno Berijos bylos 
dalyvio, kurio likimas taip pat 
jau iš anksto apspręstas, jei
gu byla eis „normaliu“ sovieti 
niu būdu, — tai ir

LIETUVOS BUDELIS 
DEKANOZOVAS

atsakys savo galva. . . Mat, 
„mauras padarė savo — mau
ras gali mirti“. . . Teatsimena 
ir kiti komunistų pataikūnai, 
kad jokie „nuopelnai“ sovieti- 
joje nepadeda. Ten, kur vyks 
ta kova už diktatoriaus sostą, 
ten visos priemonės yra geros 
ir kitų nuopelnų nėra, kaip tik 
tai tie, kurių pagalba iškopia
ma į viršūnę. . .

— Anglai susitaria su Egip 
tu dėl Sueco kanalo saugoji
mo.

— V. Vokietijos socialde
mokratų lyderis Oelenhaueris 
sako, kad jeigu Berlyno konfe 
rencija, kuri siūloma sausio 4 
d., nieko neduos, tai socialde
mokratai peržiūrėsią savo lai
kyseną ir pritarsią Europos ap 
sigynimo bendruomenės suda
rymui.

— Amerika jau turi robot! 
nes priešlėktuvines baterijas.

— Montrealietė pp. Kilimo 
nių duktė Rūta su kino bend
rove M-G-M pasirašė sutartį 
ir dalyvaus filme. Plačiau se
kančiame n-ry.

IR VĖL... ČUVAKIN.
Guzenkos žygis buvo suda

vęs smūgį komunistams ir jų 
propagandai Kanadoje. Nuo 
tų metų, 1945, ligi šiol Kana- 
dos-Sovietų santykiai buvo at 
šalę. Per tą laikotarpį Kana
da neskyrė savo ambasado
riaus į Maskvą, o Sovietų Są
junga į Ottawa. Atrodė, kad 
Kanados vyriausybė po tokios 
pamokos bus apdairesnė.

Bet ne. Pamoka atsimušė, 
kaip žirniai į sieną. Ir va, 
šiais metais į Kanados sostinę 
patylomis atsikraustė D. Ču- 
vakin, naujas Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Kanadai. 
Apie jo atvykimą buvo pasiro 
džiusi trupa žinutė laikraščiuo 
se. Stotyje jis nesileido pei 
fotografuojamas, nei sutiko 
duoti bet kurį pareiškimą žur
nalistams.

Kodėl toks paslaptingumas?

VISUS MIELUS „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 
SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, PLATINTOJUS, 
RĖMĖJUS IR VISUS LIETUVIUS, IŠSISKLAIDŽIU
SIUS PO VISĄ ŽEMĖS RUTULĮ IR KANADĄ, SVEI 
KINAME KALĖDOMIS IR LINKIME VISOKERIOPOS 
SĖKMĖS. KLCT ir NL.

Didelis Keršiene komisijos 
projektas

PABALTIJO BYLA KELIAMA Į DIDELIUS PLOTUS, 
YPATINGAS DĖMESYS LIETUVAI. LIUDYMU IŠ 
KLAUSYMAS APIE PABALTIJO PAGROBIMA IR SO 
VIETINĮ GENOCIDĄ GALI BŪTI PRATĘSTAS IR 
VYKDOMAS AMERIKOJE, KANADOJE IR EUROPO

JE. DĖMESYS KANADAI.
Pabaltijo okupacijai išryš

kinti ir paremti faktais, Kers- 
teno komisija pirmąjį tyrimų 
ratą jau užbaigė. Dabar
Kersteno komisija rašo JAV 

parlamentui raportą.
Komisija, susipažinusi su 

pirmais parodymais, konsta
tuoja, kad tie duomenys yra 
ir labai svarbūs ir labai įdo
mūs, — kad, tokiu būdu, rei
kia padaryti galimai platesnį 
tyrinėjimą. Todėl, komisija J. 
A. V. seimui patiekia raportą 
ir prašo jo suteikti naujų įga
liojimų tęsti tyrinėjimą dar 
platesniu mastu, negu iškart 
buvo numatoma.

Labai įdomu, kad Kersteno 
tyrimų
komisija nusistatė praplėsti ty 

rinėjimų apimtį,
įjungiant į šią orbitą ne tiktai 
tiesiogę Rusijos agresiją ir ge
nocidą prieš Pabaltijo kraštus, 
bet ir teritorinius klausimus ir 
net Kersteno aptartąjį Vilnia 
us klausimą, kurio taip bijojo 
lenkai.

Konstatuojama, kad kaip 
tiktai teritoriniai klausimai yra 
viena neišjungiamųjų sovieti
nės agresijos komponentų, nes 
juk dėl to ir agresija įvyko.

Mums, lietuviams, dar įdo
miau, nes

iškeliamas visos Mažosios 
Lietuvos klausimas,

su prūsų žemėmis imtinai.
Be to, tyrimai turi apimti ir 

visą laikotarpį prieš okupaci
jai įvykstant, būtent: politinę, 
ekonominę, kultūrinę Lietu
vos būseną.

RYTŲ VOKIETIJOJ TRŪ KSTA 6 MIL. TO BULVIŲ.
„NL“ bendradarbio iš Berlyno

Po birželio 17 d. R. Vokie
tijos gyventojams žadėta pa
šalinti maisto korteles. Ne
seniai prof. Kramer, Techni
kos universiteto v. Berlyne, 
spaudos atstovams patiekė iš
samaus tyrinėjimo duomenis

Aišku, komunistai dar ir da
bar užuodžia savo nesenos pra 
eities darbų kvapą. Jie žino, 
kad pompa ir reklama gali su 
kelti negeistiną reakciją iš Ka 
nados visuomenės. Taigi, vis 
kas padaryta tyliai, tyliai.

Porai mėnesių praėjus, Chu 
vakin apsiprato. Jis pamatė, 
kad demokratinis kraštas vėl 
apsnūdęs, niekur joKios opo
zicijos nėra. . . Taigi, ko lauk 
ti? Ir va, sostinės spaudoje, 
gruodžio 5 d., pasirodė toks 
pranešimas: „Jo ekscelencija 
D. Čuvakin su poniai ėjo šei
mininkų pareigas, rodant So
vietų spalvotą filmą „Sadko“, 
kurio žiūrėjo daugiau kaip 
600 svečių. . .” Ar žinote, kui 
filmas buvo rodomas? At the 
National Museum of Canada“.

Kanados politikai puola Mc 
Carthy, o tuo tarpu nemato 
kas namuose dedasi.

Warningas.

Teko patirti, kad tuo reika
lu yra plačiai susirūpinta. De
ja, kaikurios sritys, kaip etno
grafinių ribų, nėra pakanka
ma mūmų pačių išryškintos, 
'l enką daug kas dirbti pasku
bomis. Tas nedėkingas dar
bas dabar atitenkąs Lietuvos 
Laisvės Komitetui, kuris gali
mai mobilizuojasi.

Tačiau, kad uždavinys būtų 
atliktas sėkmingiausiai,

yra būtinai reikalinga visų 
tautiečių talka.

Visų pirma yra būtina vi
siems, kas ką žino apie sovie
tų agresiją ir genocidą, kad vi 
si dalyvautų liūdyme. Ypač 
kreipiamas dėmesys į Kana
dos lietuvių pasyvumą. Yra 
būtina mums visiems sukrusti 
ir dėtis prie bendro uždavinio 
atlikimo..

Visi tautiečiai prašomi bū
tinai jungtis į šią akciją, ko
kios kitą kartą jau neturėsime 
geresnės. Visi turime liudyti 
ir nieko nepaslėpti.

Montrealis ypač laikomas 
neveiksmingu.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcija visus tautiečius kvie 
čia į bendrą talką. Visus pra
šo į ją kreiptis, nes ji galės 
duoti vispusišką informaciją, 
ką ir kaip reikia daryti.

Visi mūsų mieli skaitytojai 
prašomi paraginti savo pažįs
tamus ir tuos, kurie, galimas 
dalykas, laikraščio neskaito, 
bet žinių apie Lietuvos okupa 
ciją, apie išvežimus lietuvių į 
Rusijos gilumą, turi. Visi turi
me padėti Kersteno komisijai 
savo žiniomis.

apie rusų zonos maistu aprūpi 
nimo stovį.

1953 m. oras buvo palan
kus, bet derlius blogas. Kalta 
bloga sėkla ir stoka trąšų. 
Trūksta ir darbininkų žemės 
ūkiui, nes visi baigia bėgti į 
vakarus. Šalia to, 500.000 
ha dirvų nedirbama, išbėgus 
ūkininkams. Tai sudaro 10 
proc. viso zonos dirbamos že
mės ploto.

Prieš karą rusų zonon pate
kusiame plote duonos javų sė 
ta 3,4 mil. ha, šiandien tam 
pačiam tikslui apsėjama 40. 
000 ha mažiau.

Dar liūdniau atrodo bulvių 
reikalai. Prieš karą bulvėmis 
apsodindavo 0,8 mil. ha, iš jų 
gaudavo 14—15 mil. to bul
vių. Pagal patikimoms įstai
goms išsiuntinėtą rusų zonos 
žemės ūkio ministerio prane
šimą, šiemet bulvių trūkumas 
sieksiąs 5% mil. to. Tai ka
tastrofa. 2 mil. tonų palieka
ma sėklai, 1 mil. nurašomas 
niekalui, 5 mil. to skiriama 
žmonių maistui, lieka dar 2 
mil. kiaulių pašarui. Kalė
doms, vėliausiai pavasarį, pra 
sidės masinis kiaulių skerdi
mas.

Cukrinių runkelių pasėlių

Vilnius. R. Žvaigždės odos 
kombinatas „konstrukcijos“ 
garbei“ pagamino, Ozeriovos 
dėka, 1500 lagaminų. Mačiu
lis ir Stankūnienė prisidėjo ir 
gi 120 lagaminais.

Jurbarkas. 11. 29. pagami
no 96 kg ekstra sviesto ir olan 
diško sūrio. Pieninė, be spe
kuliantų, kartais norėtų aprū
pinti sviestu vietos ligoninę ir 
Viešvilės mechanizatorių kur
santus.

Biržai. „Vilties“ kolchoze 
pastatyti 5 visuomeninių gy 
vulių pastatai ir daržinė. Ark 
lidės irgi vienaaugštės. Daug 
triūso įdėjo Pr. ir Jon. Miza- 
rai.

S. Kalvarija. „Bangos“ kol 
chozas elektros srovę pradėjo 
gauti iš Šešupės, o lemputes 
iš juodojo turgaus. Elektrifi
kuoti stengiamasi karvides, 5 
motorus, drabužių, lygintuvus 
ir 10 radijo aparatų.

Panevėžys. Paežerių kolcho 
zo pirm. Gurklys kiaulių šė
rėjai dovanojo 2 paršelius, 2 
to kiaulienos pardavė turguje 
spekuliantų kainomis.

Kaunas. K. Giedrio vardo 
kailių siuvimo įmonė pradės 
plėsti ateinantiems metams šil 
tų drabužių siuvimą. Gauta 
daug avikailių. Raud. Vėliavos 
vardo siuvykloj siūs moteriš
kus kailinius, mokyklinio ir 
iki mokyklinio amžiaus vai 
kams kepuraites. Bus gamina 
ma 40-50 proc. daugiau kaip 
pernai. Tuo galės kiekvienas 
įsitikinti pavasarį.

Kaunas. Vartotojų koopera 
cijos sąjunga pasikeitė patyri 
mais su panašia Liepojos or
ganizacija. Tarp kitko palies 
tas ir iš Bulgarijos gautų au
dinių klausimas. Nuomonės 
būtų visur vienodos, nors vie
šai nepareikšta: audiniai pi
giau atsieitų, jei juos nereikė
tų iš Lietuvos ir Latvijos eks 
portuoti į Rusiją, o sau im
portuoti iš Bulgarijos.

Vilnius. Stalino prospekte 
(Gedimino gtv.) bibliotekos 
tarn. M. Samuolytė Alenai 
Augšlienei davė skaityti Vie
nuolio „Puodžiukiemį“, Aža- 
jevo „Toli nuo Maskvos“, V. 
Lacio „Audra“. Stat. darb. 
Dambrauskas ir ifl. fak. stu- 

plotas nesumažėjęs, bet laukai 
apleisti, užpulti piktžolių, tai 
vietoj taikos metais gaunamų 
iš ha 310 dv. ctn., surenka
ma vos 250.

Cukraus rusų zonoj vienam 
žmogui atitenka 25 kg mažiau, 
kaip V. Vokietijoj. 25 proc. 
cukraus eksportuojama į už
sienius.

Galvijų skaičius nesumažė
jęs. Prieš karą per metus vi
dutiniškai iš karvės primelžda 
vo 2600 litrų pieno, šiandien 
vargais negalais 2000 litrų. V. 
Vokietijoj iš karvės primelžia- 
ma 2700 litrų pieno.

Jei nepavyks įvežti pašarų, 
teksią ir karves pjauti. Pasi
reikš pieno ir riebalų stoka. 
Eilinis gyventojas ir toliau 
tenkinsis juoda duoda, nes vai 
stybinių krautuvių kainos jam 
neprieinamos. Bet ir duonos 
greit pritruks. V. Orija.

— Jonas Sutkaitis, klišių ga
minimo specialistas, šiuo me
tu jau išėjęs į pensiją, persi
kėlė iš Brooklyno į Los An- 
keles. Jis turįs ir laikrodinin 
ko specialybę. Lietuvoje atos 
togavęs 1934-35 metais ir dir
bęs Spaudos Fonde prie klišių 
gaminimo. Apie keturis me
tus gyvenęs Vokietijoje, apie 
tiek pat laiko Pietų Ameriko
je. Puikus, anot jo, buvęs 
Kaunas, o ypač geros ten bu
vusios valgyklos. Mielai va
žiuotų ten gyventi. 

dentas Alg. Kancleris mėgsta 
Tilvytį.

Ukmergė. Į turgų pirmomis 
gruodžio dienomis daug „rau 
donųjų burokėlių, svogūnų ii 
kopūstų“ atvežė Stalino var
do kolchozas. Kitais metais 
tas pat kolchozas pradės par 
davinėti kvadratiniu būdu au
gusius pamidorus ir kopūstus. 
Bet į turgų juos veš apvaliais 
ratais, kopūstų virimui puodų 
formos irgi nereikės keisti. . . 
Kolchozui įpagelbą ateis Že- 
maitkierpio MTS, tuo prisidė 
damas „prie miesto darbo žmo 
nių daržovėmis aprūpinimo". 
Bendrai, dviračių ir siuvamų 
mašinų periodas atidedamas, 
o pradedama daržovių biznis. 
Toks susidaro vaizdas iš pas
kutinių savaičių radijo svais- 
čiojimų.

Vilnius. Rugsėjo mėnesio 
„plenumo nutarimų“ reika
lais kalbėjo Murajov, Sobolev, 
Godlova. Baigiamasis žodis 
atiteko Sniečkui. Kaune tais 
pačiais reikalais kalbėjo Leni
no raj. vyk. kom. pirm. Čere- 
kas.

Vilnius. Gruodžio pradžioj 
išleistas pirmas num. žurna
lo „Tar. Mokytojas“. Pažymė 
tina Pupeikio, Jurkūno (Uk
mergės gimn. dir. rygiškės Po 
spielovos ir Kelmės mokyto
jos Paulauskienės straipsnio 
vertė. Savaitraštis^ sako ra
dijas, išeis lietuvių kalba.

Vilnius. Sporto reikmenų 
krautuvės „Dinamo“ vedėją ra 
dijas krimstelėjo už apsileidi
mą. Vasarą, sako, ten rasi sli 
dės ir pačiūžoms sunkius ba
tus, žiemą vėl siūlo sporto 
striukes vasarai. Vedėjas nie 
kaip neįtikinamas, kad spor
tuojančios moterys gali turėti 
mažas kojas. Jis užsako vien 
dielius batelių numerius. Ma
žas patarimas: mažų numerių 
batelius reikia ir toj pačioj „Di 
namo“ krautuvėj pirkti „iš po 
stalo“, tik tenka pusantra tiek 
mokėti.

Leningradas. Visasąjunginė 
se stalo teniso pirmenybėse ir 
šiemet lietuviai laimėjo pirmą 
sias vietas. Žaidė kone visi pe 
reitų metų dalyviai, lietuviai. 
Radijas lietuvių laimėjimą lai 
ko pilnai užtarnautu.

DĖL VASARIO 16 
GIMNAZIJOS.

Ryšium su spaudoje pasklei 
stomis žiniomis, KLB Vasa
rio 16 gimnazijai remt Komisi 
ja prašo KLB ir kitų organi
zacijų skyrius tęsti gimnazijos 
rėmimą ir įvykdyti paskirtą 
vienkartinį vajų gimnazijos rū 
mams įsigyti.

Surinktus pinigus prašoma 
siųsti komisijos iždininko ad
resu: Mr. Pranas Šimelaitis, 
1271 Alard Ave., Verdun, 
Montreal, P. Q.

KLB Vasario 16 gimnazijai 
Remti Komisija.

NUO NAUJŲ METŲ 
pradėsime spausdinti ilgesnį 
rašinį neseniai iš Lietuvos at
bėgusio lietuvio, kuris, pažin
damas „NL“ red. prikalbėji
mą specialiai skyrė „Nepriklau 
somai Lietuvai“.

KALĖDOMS KNYGŲ
per „Nepr. Liet.“ redakciją už 
didžiausią sumą užsisakė iš Re 
gan p. Kučinskas — už 19 dol.

— Amerikos mokslininkų 
federacija užgyrė Eisenhowe- 
rio atominį projektą ir šaukia 
tarptautinę atominės energi
jos panaudojimo civiliams tiks 
larns konferenciją, kurioje jau 
pasižadėjo dalyvauti eilės vais 
tybių moslininkai.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA^  1953. XII. 23. — Nr. 50 (346)

ATPRIK&AUSPAWi HEWVSk
INDEPENDENT LITHUANIA 

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 
Telefonas: HEmlock 7920.

Prenumerata metams:
Kanadoje .............. $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $5.50
Visur kitur......................$ 6.60
Teksto eilutė ............et. 0.15

Yearly Subscription Rates:
Canada ...............  $ 5 .0\
America & S. Amerika $ 5.5(
Other Contries............$ 6.0b
Pajieškojimų kaina . . $ 1.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Kalėdų šventes

Visus Kanados lietuvius, organizacijas, Tautos Fondo Ats
tovybės skyrius.Kanadoje Šv. Kalėdų proga sveikina ir sėk

mingų Naujųjų Metų linki
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga nuoširdžiai sveikina visus brolius ir seses, pasi
likusius pavergtoje Tėvynėje, kenčiančius Sibiro ištrėmimo 
stovyklose, linkėdami jiems ištrevmės ir jėgų kovoje su pa

saulio slibinu — komunizmu.
Sveikiname tautiečius, išsisklaidžiusius po visą laisvąjį Va
karų pasaulį, sveikiname visus Hamiltono ir apylinkės lie
tuvius linkėdami daug asmeninės laimės. 1954 metais dar 
tvirčiau sustokime į kovotojų eiles, tikėdami visų mūsų troš

kimo išsipildymo—greito Nepriklausomos Lietuvos atstatymo!

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos7’ 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
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SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
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visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

WELLAND, Ont.
EGLUTĖ VAIKUČIAMS.,

Kalėdų šventės yra visuoti
nės šventės. Jas švenčia visas 
krikščioniškasis pasaulis. Net 
ir už geležinės uždangos, kur 
oficialiai Kristaus gimimo die 
na nešvenčiamą, kur tiesiog 
kietai ji yra uždrausta švęsti, 
kur ta diena padaryta ypač kie 
to darbo diena, — vis dėlto 
yra labai daug žmonių, kurie 
ją švenčia ne tiktai paslapčio
mis, bet kaikuriuose sateliti
niuose kraštuose, kur sovieti
nis režimas dar nespėjo visiš
kai pajungti sau žmonių, — 
Kalėdos švenčiamos net pus- 
oficialiai.

Ir laisvame pasauly, net ir 
krikščioniškose šalyse, yra 
skirtingų pažiūrų į šią šven
tę, bet laisvame pasauly nie
kam ir į galvą neateina draus 
ti ją švęsti. Vieni švenčia, 
kaip didelio, neparastai reikš
mingo žmonijai, įvykio dieną 
— atėjimą j pasaulį Išganyto
jo, kurio mokslu žmonija turi 
persitvarkyti tobulesniam gy
venimui ; kiti tas šventes šven 
čia kaip fizinio bei dvasinio po 
iisio dieną, ir šia prasme lais
vame pasaulyje tas taip pat 
yra natūralu ir nė kieno nevar 
žoma.

TARPTAUTINĖS VALSTIEČIŲ SĄJUNGOS FORUMAS 
šūkiu

„Krizė ir nepasisekimas komunistų kolektyvizuoto
žemės

Gruodžio 15—16 dienomis 
New Yorke, .Carnegie Centre 
(vis a vis Jungtinių Tautų rū 
mų) įvyko labai reikšmingas 
Tarptautinės valstiečių sąjun 
gos (International Peasant 
Union) farumas — susirinki
mas, kuriame dalyvavo tautų 
bei valstybių atstovai esančių 
už geležinės uždangos, imti
nai ligi pavergtosios Kinijos.

Šis susirinkimas, kuriame 
lietuvius atstovavo IPU orga
nizacijos vicepirmininkė A. 
Devenienė, dr. J. Pajaujis, J. 
Audėnas, H. Blazas, inž. A. 
Navickas, J. Kardelis, o sve
čiais dalyvavo LLK pirminin
kas min. V. Sidzikauskas, gen. 
kons. J. Budrys ir LLK narys 
K. Bielinis, — didžiulėje ei
lėje referatų ir pranešimų, ku
riuos skaitė IPU pirm. S. Mi- 
kolaiczyk, dr. J. 'Cerny, A. De 
venienė, prof. L. D. Kelsey, 
dr. A. Popa, F. Nagy, dr. F. 
Hodža, R. E. Matison, prof. 
A. Berle, dr. M. Gavrilovič, 
dr. Lettrich, J. McClure, N. 
Mindrum, P. Sanders, F. Sex 
auer, dr. L. Volin, D. Wolf, 
prof. Crihan ir kiti, — nušvie 
tė padėtį ir priežastis, prive- 
dusias SSRS ūkį prie krizės.

Temos lietė daugiausia Ma- 
lenkovo ir Chruščiovo prisi
pažinimus, kad sovietinis ūkis 
prigyveno didelę krizę. Ta 
proga buvo išnagrinėtos ir tos

J. GRAŽYS

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

8 7437 BLOOMFIELD,
IPark Extension.

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

Atrodo, keista net tokiu kla 
usimu pas mus, laisvame pa
saulyje, kalbėti. O betgi, kai 
didelėje pasaulio dalyje yra 
įsigalėjusi prievarta, tenka ir 
tai priminti, ypač, kad ir šia
me, laisvame pasaulyje, yra 
tūla grupė žmonių, kuri, — 
nuostabus dalykas! — pati 
prapaguoja tą santvarką ir tas 
sąlygas, kuriose būtų netekta 
laisvės, kurioje viešpatautų 
prievarta ir smurtas, nelei- 
džiąs asmeniui išpažinti tai, 
ką jis jaučia savo sąžinės gi
lumoje.

Tai yra labai nuostabus reiš 
kinys ir vertas didžio dėmesio 
faktas, kad patys žmonės pa
siduoda surakinami ne tiktai 
fiziniais, bet ir dvasiniais pan
čiais, patys prašosi į kalėji
mą... Tai yra nuostabus apja 
kimas, kurį ateities istorija bū 
dins, kaip nepaprastą fenome
ną.

Tegul gi Kalėdų švenčių lai 
svalaikis būtų diena, kada žmo 
nės galėtų pagalvoti apie da
lykus, kurie išeina iš kasdieny 
bės ribų ir sutelktų dėmesį 
ties klausimais, kurie yra drau 
ge ir žmoniški ir dieviški.

ūkio“.
krizės priežastys. Kolchozi
nis ūkis buvo palyginamas su 
laisvuoju šūkiu. Labai ryškūs 
buvo Amerikos mokslininkų 
bei žemės ūkio specialistų pa
tiektieji pavyzdžiai, kurie bu
vo pavaizduoti ir specialiuose 
filmuose.

Pav., prieš 100 metų Ameri 
kos žemės ūkyje dirbo apie 
90 proc. krašto gyventojų, o 
dabar tedirba tiktai 15 proc. 
ir šitie 15 procentų laisvai iš 
maitina visus kitus 85 proc. 
valstybės gyventojų. Ir ne 
tiktai išmaitina, bet tiesiog 
valstybė neturi kur dėti že
mės ūkio produktų pertek
liaus. Tai yra pasekmė didžiu 
lės Amerikos žemės ūkio pa
žangos. O pažanga įmanoma 
todėl, kad Amerikos žemės 
ūkis yra laisvas, mechanizuo
tas ir nevaržomas.

Konstatuotas labai įdomus 
faktas. Prieš 100 metų Ame
rikos žemės ūkio darbininkas 
maisto pagamindavo sau ir 
dar vienam Amerikos gyven
tojui, o dabar tas pats žemės 
ūkio darbininkas pagamina 
maisto visai keturiolikai ame
rikiečių! Todėl nenuostabu, 
kad 15 proc. Amerikos gyven 
tojų ūkininkų maisto pagami 
na tiek, jog jo nepajėgia suvar 
roti visi kiti 85 proc. Ameri
kos gyventojų. Amerika da
bar turi maisto produktų per-

Mielus savo Rėmėjus ir Bičiulius Šv. Kalėdų ir 
1954 Naujų Metų proga nuoširdžiai sveikina 

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA.

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ!
Šiuo mūsų senelių - prosenelių gražiuoju kalėdiniu sveikinimu 
pirmiausia kreipiamės į Jus, Malonūs Hamiltoniečiai, linkėda

mi tyros širdies ramybės Kalėdų Šventėse!
Su ilgesiu ir broliška užuojauta siunčiame šį gražųjį anųjų 
Kalėdų simbolį visiems tautiečiams, kenčiantiems ištrėmime 

ir vargstantiems priešo niokojamoj Tėvynėj!
Šiuo laisvųjų Kalėdų aidu kreįpiamės į visus plačiojo pa
saulio lietuvius, nuoširdžiai trokšdami kuo greičiausiai šiuo 
sveikinimusi vėl džiaugtis išvaduotos Tėvynės Kalėdose!

NAUJŲJŲ 1954 METŲ 
proga linkime visiems tautiečiams laimingesnės ateities!

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 
HAMILTONO SKYRIAUS VALDYBA. _ 

KLB Montrealio apylinkės valdyba sveikina visus tautie
čius tiek čia gimusius, tiek anksčiau ar vėliau Kanadon 
atvažiavusius, linkėdama linksmų Švenčių ir Laimingų 
Naujų Metų.

KLB MONTREALIO AP. VALDYBA.

Visiems mūsų bendradarbiams, talkininkams ir visiems 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjams linkime gerų Šv. Kalėdų 
ir daug sėkmės Naujuose 1954 metuose.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO V-BA.

Kalėdų Švenčių ir Naujų metų proga sveikiname visus Š. 
Fondo Apylinkių Komifetus bei Įgaliotinius, paskirus šal- 
por darbuotojus ir Auklėtojus, visiems linkėdami tos skaid
rios dvasinės nuotaikos, kuri neabejotinai lydi kiekvieną 
dirbantį, ar aukojantį artimo meilės vardan.
Tad ir šios Ramybės Paskelbimo Šventės ir visos Naujųjų 
tylėtų dienos tepraeina artimo meilės ženkle.

‘ KLB ŠALPOS FONDO CENTRO KOMITETAS.

produkciją ir todėl gali šelpti 
jais ir Indiją, ir Jugoslaviją, ir 
Kiniją, ir Rusiją, kai ją užpuo 
la atviras badas. Amerika su
geba ir pas save likviduoti gam 
tos katastrofų paliestas sritis, 
kai tuo tarpu Rusija, su savo 
kolchoziniu ūkiu, tuojau atsi
duria atviro bado pavojuje ir 
išmarina milžiniškus kiekius 
žmonių.

Šis susirinkimas, kurį glo
bojo Laisvosios Europos Ko
miteto pirmininkas p. Whit
ney H. Sheperdson, praėjo ne 
paprastai gražioje nuotaikoje 
ir turėjo perdėm augštą for
mą, kurios kulminuote buvo 
iškilminga vakarienė, vedama 
kaip tiktai p. Sheperdsono.

Visi kalbėtojai, pradedant 
pirm. S. Mikolaiczyku, pasisa
kė už tautų sugyvenimą, už 
vieningą Europą, pastovią tai 
ką, žinoma, kai subyrės gele
žinė uždanga ir tautos turės 
visišką laisvę.

Valstiečiai-ūkininkai, iš es
mės, yra ramūs ir taikūs žmo
nės, todėl ir jų įtaka tautų gy 
venimui taip pat bus taiki. Pa 
sisakyta už gerbimą kaimynų 
gyvenamų sričių . eš grobuo 
niškumą.

Pažymėtina, kad šį susibū
rimą gražiai pasveikino JAV 

I KLBENDRUOMENES REIKALAI

I
KLB ŠVIETIMO KOMISIJO S INFORMACIJA NR. 15.

1. Mokytojų Diena
KLB Švietimo Komisija, no 

rėdama duoti progos mokyto
jams pagilinti pedagogines 
žinias bei pasidalinti mintimis, 
o taip pat siekdama sukelti vi 
suomenėje didesnį susidomė
jimą lituanistiniu švietimu, 
1954 metų kovo mėn. 6 — 7 
dienomis ruošia Toronte, Ka- 
nadoje, Mokytojų Dienas. 
Smulki Dienų programa bus 

w paskelbta sekančioje informa- 
W >> cijoje. Numatyta: keturois pas 
® « kaitos su diskusijomis, pasisa 
F x kymai iš vietų, koncertas ir 
| arbatėlė. Visi Kanados lietu- 
* « viai mokytojai, mokyklų laiky 

$ tojai bei kiti kultūrininkai

prezidentas D. D. Eisenhower' 
is.

Suvažiavimas augštai įverti
no Amerikos politiką ginti pa
vergtų tautų ir jų valstybių 
laisvės teises ir dėkojo JAV 
prezidentui ir JAV vyriausy
bei už tą moralinę paramą, ku
ri visoje žmonijoje palaiko vii 
tis susilaukti valandos, kada 
nukris vergijos pančiai ir tau
tos galės vėl laisvai gyventi, 
naudotis visomis progreso ga 
hmybėmis ir kurti gerbūvį.

Po konferencijų, kurių posė 
džiai buvo perduoti už geleži
nės uždangos per Laisvosios 
Europos ir Amerikos Balsą, 
— atskirų tautų atstovai dar 
savo kalbomis kalbėjo į paverg 
tas šalis. Į Lietuvą per Ame 
rikos balsą kalbėjo A. Deve
nienė, dr. J. Pajaujis ir J. Kar
delis.

Reikia pabrėžti, kad šiame 
Forume vienintelė aktyvi mo
teris, paruošusi net 3 praneši 
mus, buvo kaip tiktai Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų S-gos 
ir Tarptautinės Valstiečių 
Liaudininkų S-gos vicepirm. 
Alena Devenienė, kuri mokėjo 
rasti originalią mintį ir įspū
dingą žodį, tuo atkreipdama fo 
rūmo dėmesį ir susilaukdama 
sau ir Lietuvai ypatingo dėme 
šio. jk.

se dienose dalyvauti.
2. Knygnešių metai
1954 metai yra sukaktuvi

niai. Sukanka 90 metų nuo 
spaudos uždraudimo ir ypač 
50 metų nuo jos grąžinimo 
(1904). KLB Švietimo Ko
misija raiina mokyklas tų 
metų I-me pusmetyje atkreip 
ti ypatingą dėmesį į spaudos 
draudimo laikotarpį ir knygne 
šius. Apylinkių švietimo va
dovai kviečiami ta proga suor 
ganizuoti 1—2 minėjimus.

3. Jaunimo reikalai
Faktas lieka faktu, kad tu

rime nemažai angliškai kal
bančio lietuvių jaunimo, ku
riuo iš mūsų pusės iki šiol nie
kas nesirūpino. Komisija ma-

1954 m. sausio 3 d., apie 11 
vai. (tuoj po lietuvių pamal
dų) St. Mary‘s bažnyčios rū
syje KLB Welando Ap. Val
dyba ruošia vaikučiams eglu
tę.

Eglutei įdomią programą su 
tiko paruošti Welando ir apy
linkės skautai.

Tėvai, atsivesdami vaiku
čius, kartu jiems atneša ir do
vanėles, kurias įteikia ten pat 
esančiam seneliui, kuris jas, 
programėlės laike, įteiks vai
kučiams.

Tėvai, nepagailėkite kelių 
centų, atveskite vaikučius pa
sidžiaugti visiems kartu lietu
viška eglutės programėle.

Valdyba, dėl lėšų stokos, do 
vanėlių pirkti negali.

Apylinkės Valdyba.

KARIUOME NĖS ŠVENTĖ.
Gruodžio 6 d. K. L. B. Wel 

lando apylinkės valyba buvo 
suruošusi kuklų kariuomenės 
šventės minėjimą. Minėjime 
Kazys Žukauskas skaitė, šven 
tei pritaikintą, turiningą ir įdo 
mią paskaitą, už ką valdyba ta 
ria lietuvišką nuoširdų ačiū.

Apylinkės Valdyba.

ST. CATHARINES, Ont.
Atkelta iš 4 puslapio.

Atvyko Hamiltono choras, ve 
damas p. Untulio ir tautiniai 
šokiai vedami p-lės Panavai- 
tės. Tiek choras, tiek tauti
niai šokiai gražiai atliko savo 
programą ir susilaukė atsilan
kiusių smarkių plojimų.

Paskaitą skaitė taip pat iš 
Hamiltono pulk. Giedraitis. 
Kaip pats buvęs Nepriklauso
mybės kovų dalyvis, anų lai
kų įvykius perdavė klausyto
jams labai vaizdžiai, širdingai 
ir gyvai.

Dabar valdyba imasi rinklia 
vos darbo tikslu sušelpti tau
tiečius Vokietijoje.

Linkima valdybai geriau
sios sėkmės ir kloties Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga!

St. katariniečiai apsilanko 
ir trijose kaimyninėse bend
ruomenėse: Niagaroje, Wel- 
lande, dalinai ir Port Colbor- 
ne, kurios randasi arti viena 
kitos. Taip pat ir šios bend
ruomenės aplanko St. Cathari 
nę pasitaikius progai. Tėvas 
Barnabas važinėja po jas dva 
siniais reikalais, o dabar ir 
mokyklos reikalais Wellande.

St. Catharines taut, šokiai, 
kurie pagal Stebėtoją „susi- 
likvidavo“ išmoko eilę taut, 
šokių ir dabar laukia progos 
pasirodyti. Vasarą jie dar pa 
dėdavo ir Wellando taut, šo
kiams, tuo būdu tikėdamiesi, 
reikalui esant talkos. Pride
dant dar skautų bendrą vei
kimą, matome, kad šios ketu
rios bendruomenės kultūriš
kai bendradarbiauja ir tai ro
do, kad tas bendradarbiavi

no, kad pirmas žingsnis į tą 
jaunimą yra steigimas atitin
kamų sambūrių - klubų sujun 
giant juos su kultūringu lie
tuvišku laisvalaikio praleidi
mu bei lituanistiniu švietimu. 
Komisija ragina apylinkių 
švietimo vadovus tokius sam
būrius — klubus steigti ir glo 
boti.

Veikiančios jaunimo or gani 
zacijos varo didelį lietuvybės 
išlaikymo barą. To dėliai kvie 
čiame mokytojus, tėvus ir visą 
visuomenę parodyti šioms or
ganizacijoms dar daugiau ši
lumos. Tenelieka 1954 metais 
nė vieno lietuvio ’’aurmollo-ės

Padėka klebonui.
K. L. B. Wellando apylin

kės valdyba savo nenuilsta
mam talkininkui tėvui pran
ciškonui Mikalauskui už tal
kininkavimus : eglutės rengi
me, šeštadieninės mokyklos su 
organizavime, kurioje pats ir 
mokytojauja, bažnyčios salės 
įvairiems minėjimams gavime 
ir už kariuomenės šventei pa
maldas bei pritaikyto pamoks 
lo pasakymą, taria gilų nuošir 
dų ačiū. Apylinkės Valdyba.
Medžiotojai ir meškeriotojai.

Gruodžio 6 d. Wellando ir 
apylinkės lietuvių medžiotojų 
ir meškeriotojų klubo „Litu- 
anica“ visuotiniame narių su
sirinkime išrinkta nauja klubo 
valdyba ir revizijos komisija. 
Į valdybą išrinktieji pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: M. 
Kuzavas — pirm., A. Naiduš- 
kevičius — vicep. medž. reika
lams, p. Trampienė P vicep. 
mešker. reikalams, B. Simonai 
tis — sekr., B. Mickevičius — 
kas. Revizijos komisija: J. 
Blužas, R. Trampas ir K. Stan 
kevičius. Buvusi klubo valdy
ba linki naujajai valdybai sėk
mės. Buv. klubo valdyba.

mas gali būti išplėstas, pav., 
sudarant bendrą chorą. Maši 
nas dabar jau daugumas turi. 
Nuvažiuoti, sakysime į Niaga
rą čia reiškia tiek, kiek To
ronte iš miesto .pakraščių į 
centrą, o gal dar net mažiau.

Kai susidarytų choras, tau
tiniai šokiai, galima būtų pa
galvoti apie Lietuvių Dieną 
Niagaroje, pav. kitą vasarą. 
Kas gi nenori vasarą apsilan
kyti Niagaroje? Patogu ir bro 
liams iš anapus upės.

Šiuo
Motiejus ir baigia

savo čia korespondenciją, ap
gailestaudamas, kad negali iš 
samiai atsakyti į Stebėtojo 
jam padarytus užmetimus. Ne 
gali todėl, kad ten Stebėtojas 
jau eina kiek per toli į nebū
tas pasakas ir piktžodžiavi
mus. Tuo pat atsakyti negera 
todėl,, kad nėra iš to jokios 
naudos. Nesako nei Motiejus, 
nei kas kitas čia tokių posa
kių, kaip „kas nekatalikas — 
tas nelietuvis“ vien dėl papra 
sčiausios priežasties — nėra 
čia dar niekas tiek susirgęs, 
kaip kad daleidžia sau many 
ti Stebėtojas. Taip pat niekas 
St. Katharinėje negriūva, ne
irsta, nesikėsina, nesisavina ir 
nesilikviduoja, kaip kad grau 
žiasi Stebėtojas. Žmonės, kaip 
ir visur, dirba, taupo ir nori 
šiuo bei tuo pasitarnauti tė
vynei. Tegu gauna ramybę 
Stebėtojas, kuris yra čia di
pukas, netekęs tėvynės todėl, 
kad ją savo laiku kaip galėda
mas užstojo, dabar staiga ims 
ir pradės viską dirbti atvirkš
čiai? Motiejus.

be lietuviškos jaunimo organi
zacijos !

4. Išleista gramatika
ALB Čikagos Švietimo Ta

ryba yra perspausdinusi Am- 
braškos ir Žiugždos „Liet, kai 
bos gramatiką“ I d. Kaina 
1.80 dol. Gaunama šiuo adre 
su: Mr. J. Tamulevičius, 2428 
So. Lawndale Ave, Chicago 
23, Ill., USA.

5. Sveikiname!
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me

tų proga sveikiname mokyto
jus, tėvus, kultūrininkus, jau
nimą ir vaikus, linkėdami, kad 
šie metai priartintų mus prie 
Lietuvos. LB Švietimo K-ja.
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Vhe J louse of Seag rara
ATSTOVAI MONTREALYJE

B. B TELŠ K I I. SCSIN S K 1
1430 PEEL STREET. Tel. MA 5271

ATSTOVAS TORONTE

M. MASSON
242, BAY STREET. Tel. WA 4537

„Victor!
J. MATULAITIS, |

J. KRIAUČELIŪNAS, A. MAJAUSKAS. < 
§

CLEANERS & DYERS CO., įį
2836 ALLARD, Montreal.----------------------- Tel. TR. 1135 I

M. MAČIUKAS |

JŪSŲ SIUVĖJAS $

4504 BREBEUF St., Montreal.------------------ Tel. FR9141 §

A. ir 0. NORKELIŪNAI j

„R Ū T A“
MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ §

SAVININKAS ANTANAS GAURYS I
7730 BROADWAY, Ville Lasalle.-------------Tel. HE 0100 §

Dr. J- Maliska |
DANTŲ GYDYTOJAS |

5303 VERDUN Ave., Verun.------------------------ TR. 4547

VICTOR HARDWARE !

SAV. BR. BRASTAUSKAI &

5939 MONK Blvd., Montreal.-------------------Tel. FI 1492

MIKAS PETRAUSKIS §

5717 CHARLEMAGNE, Rosemount. Montreal. < 
Tel. CL. 4630

INŽ. H. BELANGER §

BRONX PARK HARDWARE f

7633 CENTRAL St., Ville Lasalle. §
ttttttttntmtnttntttntntnmmnnttttttttttnmtttttmtttttttttttttttnttinnjttttt: y

J. GRAŽYS
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS

7437 BLOOMFIELD, Montreal. Tel. CR 2279

Matas ŠUKYS
NATIONAL RESTAURANT

633 CHURCH Ave., Verdun.---------------------- Tel. TR 0141

Bellazzi - Lamy, Inc.
STATYBINĖ MEDŽIO MEDŽIAGA

VIENUOLIKA METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

7679 GEORGE St., Ville Lasalle.------------- Tel. TR 5151

J. LAURINAITIS
JOE’S BUTCHERY & GROCERY

1918 FRONTENAC St., Montreal.---------Tel. FA 0209

Dr. E. Andrukaitis
956 SHERBROOKE E., Montreal.------------------ CH 7236

D. NORKELIŪNAS

LIETUVIS KIRPĖJAS

3240 BEAUBIEN East., Montreal.
n:::::::::::::  n::::::::t:::::::::tt:n::::::::::n::::n::::::::n:::::::::n:::n:t:::n'.:n:

BROLIAI JOCA1

LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 CHURCH Ave., Verdun.------------------ Tel. HE 0106

De Luxe Dry Cleaners
POVILAS RUTKAUSKAS

443 — 8 Ave^ Lachine.--------------------------- Tel. NE 5-0303

LOUI MONGEAU
FUEL DEALER — IMPERIAL PRODUCTS 

114 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tiekimui pasitikėkite telefonu — TR 3237

A. MATULIS
LIETUVIŲ SVETAINĖ

7682 EDVARD St., Ville Lasalle.------------- Tel. TR 8112

L. GIRINIS
LIETUVIŠKA VALGYKLA

749 ATWATER Ave., Montreal.------------- Tel. WE 0619

Dr. J. Šegamogas
4906 WELLINGTON, Verdun.----------------------- YO 3611
Namuose: 1038 Osborne, Verdun. — — — PO 6-9964

G. M. GROCERY

SAV. JURGIS MAČIONIS
5292 BANNANTYNE, Ave., Verdun.------------- HE 0991

, ANTANAS ŽUKAS

LIETUVIS LAIKRODININKAS
408 — 8 Ave., Ville Lasalle. — ----------------- TeL TR 4321

mumttrmnmttmttrtKnmmmumumnjmunntttwmxmmnmanmmur

J. ir K. GUZEVIČ1AI

LIETUVIŠKA MĖSOS KRAUTUVĖ

2379 ROSEMOUNT Blvd., Montreal.--------Tel. DO 5817
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MAMERTAS MACIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠ.TOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

SPEC1ALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU |
(maii orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių. g

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

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

Sault S te Marie. Ont.
KORESPONDENTO

Po trijų su puse metų nuo
širdaus bendradarbiavimo su 
„Nepr. Lietuva“, šių eilučių 
autorius — „Nepr. Lietuvos“ 
nuolatinis Sault Ste. Marie, 
Ont. korespondentas, atstovas 
ir platintojas dėl susidėjusių 
aplinkybių ir dėl laiko sto
kos, o taip pat ir dėl kai ku
rių ne nuo jo priklausančių 
priežasčių, toliau nuo visų 
anksčiau išvardintų darbų ir 
įsipareigojimų, atsisako.

Per tokį ilgoką laikotarpi 
tas pats korespondentas ga
lėjo gerokai jau ir nusibosti 
skaitytojams, o, iš kitos pu
sės, korespondentui nusibodo 
vietinių skaitytojų tuščios kai 
bos apie korespondencijų raši 
nėjimO į „NL“ tariamą, bet 
nesamą monopolizavimą, nusi 
bodo įvairių, dažniausiai netu 
rinčių ką veikti ar, anot prof. 
V. Biržiškos, „lietuviškuoju 
vėžiu“ (cancer lituanicus) ser 
gančių tautiečių kritika, dema 
gogija ir kalbos, ar net giasi- 
nimai, į ką kartais įsijungdavo 
ar pasiduodavo įtakon net vie 
tos vadovaujantieji veiksniai.

Skaitysime, kad šių eilučių 
autoriaus užsibrėžta „misija“ 
yra pilnai ir sėkmingai užbaig 
ta ir įvykdyta, b dėl korespon 
dencijų rašinėjimo, tai palie
kamas laisvas kelias, visiems, 
kurie tik turi laiko ir noro, ir 
kaip tik tokiu laiku, kada mū 
sų kolonijoje yra tikrai labai 
įdomių žinių ir naujienų ką ra 
šyti — tiek „meiliškame“ fron 
te, tiek „darbo fronte“ ir kito 
se srityse ir net labai daug!!!

Prie progos norėtųsi pri
minti įvairiems mano Įvykdyto 
darbo kritikams, „mokyto
jams“ ir visiems kitiems, ku
rie įvairiomis progomis iš ma 
no pastangų šaipėsi, kad tai 
ištiktųjų man nebuvo sunkus 
darbas. Tačiau tepamėgina

ATSISVEIKINIMAS.
kuris nors iš viršpaminėtų as
menybių paimti ir keletą metų 
be pertraukos parašyti į „N. 
L.“ kas mėnuo po porą korės 
pondencijų, tegul surenka kas 
met „N. L.“ prenumeratų.po 
100—200 dolerių, tegul pa
rengia „N. L.“ kas mėnuo po 
1—2 ilgesnius straipsnius, taip 
vadinamus „sulietu vininmus“, 
iš kurios nors kitos kalbos — 
tai toks asmuo po keleto metų 
tikrai pasakys, kad tai atima 
nemaža laiko, už kurį niekas 
neapmoka, ir tikrai nustos — 
liausis šaipęsis!!!...

Negalima praleisti nepažy
mėjus, kad šių eilučių auto
riaus korespondencijose daž
nai būdavo didelis skirtumas 
tarp. to,, kas buvo jo parašyta, 
ar norėta parašyti ir to, kas 
faktinai „N. L.“ būdavo at
spausdinama. Kai kurių nuo
savų korespondenicjų stačiai 
negalima buvo atpažinti... 
Čia, aišku, buvo kalta „N. L.“ 
redakcijos „tolerantiškoji“ li
nija, cenzūra ir kitoki geri no
rai, kuriuos skaitytojai galėjo 
pajusti ir suprasti tik pajus- 
dami korespondencijoje savo
tiškus tuščius tarpus ir atski
rų sakinių tarpe sąryšio — 
surišimo trūkumą, kas atsiras 
dąvo išbraukiant iš korespon
dencijos atskirus sakinius ir di 
dėlę korespondencijos dalį. 
Tuo nereiktų stebėtis, nes 
kiek šias eilutes rašančiam te
ko patirti, tai tas pats lygiai 
daroma ir daugelyje kitų lie
tuviškų laikraščių. Pasitaikę 
atskirų .raidžių žodžiuose ar 
žodžių sakiniuose išleidimai ir 
eilučių bei žodžių sukeitimai 
ii pan. taip pat yra įvykę ne iš 
korespondento kaltės.

Baigiant, skaitau būtina pa
reiga, priminti ir palinkėti vi
siems „N. L.“ skaitytojams ne 
mesti ir toliau palaikyti šį gra

žų, gerą ir vis tobulėjantį vi
sų Kanados lietuvių laikrašti, 
o skolininkams, ypatingai tie 
ms, kurie tik prašė ar pageida 
vo užsisakyti „N. L.*', o pini 
gų tuo tarpu neturėjo ir dar Ii 
gi šiol nesumokėjo, — kiek 
galint greičiau šia proga atsi 
lyginti.

„Nepr. Lįet.“ didžiai ger
biamam p. Redaktoriui, Redak 
ciniam kolektyvui ir visiems 
bendradarbiams palinkėsime 
viso geriausio tiek jų sunkia
me darbe laikraštyje, tiek jų 
asmeniniame gyvenime ateity
je-^ .

Tikrai nuoširdžiai viso ge
riausio linkis ir su gilia pagar 
ba. J. Sk.
P. S. Mano pasilikusiose „N. 
L.“ redakcijoje „rašliavomis“ 
ar „sulietuvinimais“, jei redak 
cija ras reikalą, nesu priešin
gas, jei bus ateityje pasinau
dota — atspausdinta.

Jei man priklausytų už „N. 
L.“ platinimą koks nors atly
ginimas, kaip kada tai praei
tyje buvo žadėta, tai nuo to 
atsisakau ir aukoju tai pačiai 
„N. L.“. J. Sk.
Sault. Ste. Marie, Ont.

„N L“ redakcija nuoširdžiai 
dėkoja p. Jurgiui Skaržinskui 
už pastovų ir ryžtingą bendra 
darbiavimą. Jam priklauso pa 
dėka ir SSM bendruomenės, 
nes jis, „NL“ paprašytas, at
gaivino SSM lietuvių organi
zaciją, kuri jo ir kitų SSM ko 
lonijos lietuvių dėka tapo vie 
na iš veikliausių ir gražiau
sių.

Redakcija apgailestauja ko
lonijoj pasireiškiančius tarpu
savio nesantaikos reiškinius, 
kurie dalinai kenkė ir p. J. 
Sk., kaip „NL“ bendradarbio, 
pareigoms, esmėje labai nedė 
kingoms ir nelengvoms ir, be 
to, reikalingoms nemažo pasi
aukojimo.

Didelis, nuoširdus ir užtar
nautas mūsų mielam bendra-

PADĖKOS
Už suruoštą 15 metų vedy

bų sukaktuvių paminėjimą šir 
dingai dėkojame rengėjams p. 
p. Januškams, p. p. Vilimams, 
p. Milienei, p. Norgėlai ir vi
siems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, dalyvavusiems 
mūsų prisiminime; drauge šir
dingai dėkojame už sveikini
mus ir linkėjimus, už gražias 
ir vertingos dovanos įteikimą, 
brangieji, širdingai ačiū.

J. P. Morkūnai.

žS'c į2» u u
PRITYRĘS TABAKO

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

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

Lietuva“, 7722 George St.
Ville Lasalle, Montreal 32, Q.

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 „Buriavimas 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.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Padėkos adv. Valaičiui, pa
sirašytos „Hamiltoniečiai“ ne 
galime skelbti laikrašty, nes 
ji nepasirašyta ir laiške nėra 
jokio adreso.
t— te • —t

darbini p. Jurgiui Skaržinskui 
ačiū, na, ir viltis, kad jis kiek 
atilsėjęs tęs bendradarbiavi
mą, kurį „NL“ redakcija bran 
gina. O dėl tūlo jo korespon 
dencijų sužalojimo bei „cen
zūravimo“ labai atsiprašo.

Deja, visi redaktoriai, jei
gu jie tokie ištikrųjų yra , tu
ri vieną nepataisomą silpny
bę — redaguoti. Blogiau yra 
ten, kur redaktoriai nereda
guoja. „NL“ red. prašo do
vanoti redagavimo ir spausdi
nimo klaidas bei trūkumus, 
nes jie galėjo įsibrauti tikrai 
ne iš blogos valios. Ačiū.

Red.

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LAC HINE

IMOIflOUM. 
PERSONM. 
SERVICE

NE. 5-0303

Kostiumas, 
Suknelė ar
Skrybėlė

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

i

St. CATHARINES, Ont.
MŪSŲ KAS DIENYBĖS.

Čia ima šlubuoti darbai šiais 
metais. Priežastys nėra žino
mos. Atrodo tik, kad dėl di
delių persitvarkymų, kuriuos 
praveda vietos didžiausias fab 
rikas. Šiaip šis fabrikas ple
čiasi ir, atrodo, turėtų neužil
go pereiti į didesnę gamybą, 
negu bet kada anksčiau. Jau 
pradėjo veikti naujas radijo 
skyrius. Baigiamas įrengti di 
ažiulis motorų fabrikas ir pra
dedamas naujas baterijų fab
rikas. Ryšy su tuo yra dalomi 
didžiuliai pakeitimai visame 
pagrindiniame fabrike ir ma
šinų skyriuose.

Laikinai likę be darbo tau
tiečiai labai nenusimena, nes 
juodai dienai šis tas irgi yra 
padėta. Nemaža jų įsigijo šau 
tuvus ir leidžiasi į medžioklę.

Kiti gaudo žuvį plačiuose 
šio pusiasalio vandenyse. Ge
rai ima unguriai ir yra mėgią- 
mi beveik visų žvejų, o ypač 
nežvejų.

Šeštadieninė mokykla 
vėl veikia. Ją atidarė tėvas 
Barnabas Mikalauskas vienuo 
lyno patalpose. Jam padeda 
dar vienas mokytojas su geru 
mokytojo stažu dar iš Lietu
vos. Kiek teko patirti, šį kar 
tą stengiamasi mokyklą taip 
suorganizuoti, kad ji būtų kuo 
pastoviausia, žada dirbti išti
sus metus. Atdara kas šešta
dienį nuo pirmos valandos ir 
visada laukia lietuviukų. Į mo 
kyklą galima ateiti bet kuriuo 
metų laiku, be baimės paveluo 
ti — mokykla visada priims 
kiekvieną lietuviuką. Klase 
yra šilta ir jauki. Toliau gy
venantieji bus pergabenami 
namo pačios mokyklos inicia
tyva ir kaštu. Duodamos kny
gos ir sąsiuviniai — tik vieno 
reikia— daugiau mokinių, nes 
kol kas telanko vos dešimt ir 
tai nelabai uoliai.

Kol kas mokoma tik keturi

dalykai: tikyba, lietuvių kal
ba, geografija ir istorija. Gal 
vojama vėliau reikalui esant 
praplėsti.

Gražiai veikia skautai.
Ypač pažymėtinas yra vie

tos lietuvių susipratimas be
veik visus vaikus leisti į skau
tus, nežiūrint netikėtai staiga 
paskleistų neteisingų gandų 
apie skautų vadovą, kuris esąs 
net paskirtas ne skautų, bet 
kokios tai grupės. Tas yra ne 
tiesa, nes dabartinis skautų 
vadovas yra paskirtas p. Vili
mo, kuris dabar bene yra vy
riausias skautų vadovas Ka
nadoje.

Tėvų susirinkimas mielai 
pritarė vadovo pasiūlymui įsi
gyti skautiškas uniformas pa
piginta kaina iš Ottawos. Tuo 
būdu skautukai bus uniformuo
ti per jų įžodį. Įžodis bus duo
tas per Kalėdas prie eglutės, ku 
rią šiais metais skautai ruošia 
bendruomenės vaikučiams su 
dovanomis ir programa. Vė
liau jie rengia pasilinksminimą 
suaugusiems. Jau dabar gali
ma užsisakyti staliukus, o tas 
jau reiškia, kad pasilinksmini
mas bus tikrai šventiškas.

Išrinkta nauja apylinkės 
valdyba,

kuri šitaip pasiskirstė pareigo
mis : pirm. K. Skrebutėnas, vi- 
cepirm. Z. Piliponis, seki. J. 
Alonderis, ižd. V. Satkevičius 
ir narys Šrapnickas.

Susirinkimas buvo gana gau 
sokas ir praėjo tvarkingai ir gra 
žiai. Metinė Rev. Komisija, 
kaip, kad ir buvo laukiama, ne 
rado jokių nei piniginių, nei 
dokumentinių trūkumų apie 
kuriuos tiek aliarmavo vienas 
juodo pesimizmo pagautas ko 
respondentas iš mūsų bend
ruomenės.

Naujoji valdyba surengė 
gražų kariuomenės minėjimą.

Nukelta į 8 psl.

Visuotinis Amerikos Lietuviu 
Kongresas 

i r
PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖ ČIKAGA.

kų Montrealio klubo vardu ir, 
be to, jeigu niekas nesveikina, 
tai ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės vardu, kaip jos tary 
bos narys, — ir palinkėti 
Kongresui našių darbų.

Vykdamas į Kongresą, esu 
surašęs projektą rezoliucijos, 
kurį, pasitaręs su Kanados 
Lietuvių Centro Tarybos pir
mininku J. Leknicku, nutariau 
patiekti Kongreso dėmesiui, 
leigu jo išrinktoji komisija 
įam skirtų kokį nors dėmesį, 
tai aš mielai bendradarbiau
čiau jį tobulinant ar papildant. 
Bet prie to turiu pasakyti, kad 
priklausau labai, atrodo, nepo 
puliariai ir, galimas dalykas, 
neskaitlingai žmonių grupei, 
kurie laukia galutinio mūsų 
veiksnių susitarimo. Akivaiz
doje didžiausios dabar gyve
namos mūsų tautos tragedi
jos, kokios istorija nežino, tu
riu pagrindo teigti, kad 

veiksnių susiderinimas yra 
privalus ir būtinas.

Skaičiau laikraščiuose nedi
delį ginčą, esą, Kongresas ne
sąs seimas. Formaliai, gal, ir 
taip. Bet iš esmės — juk Kon 
gresas atstovauja milžinišką 
daugumą Amerikos lietuvių 
organizacijų su visais jų na
riais, todėl 
Kongresas yra didelis Ameri 
kos lietuvių opinijos reiškėjas, 
prie kurio norima prisidėti ir 
Kanados galima dalimi, — to
dėl aš lenkiu galvą šiam di
džiam Amerikos lietuvių opini 
jos reiškėjui ir linkiu sėkmės 
jo darbams. O Kongreso rezo 
liucijų komisijai prezidiumą 
prašau perduoti šį projektą re 
zoliucijos, k’!-’? pavadinau

keletą prašymų padėti per
žengti Amerikos sieną, bet, 
esą, šiemet šis kliuvinys pa
sirodęs neįveikiamas. . .

Iš pirmesniųjų mano pasisa 
kymų, skaitytojai jau žino, 
kad padėtis yra truputį kito
kia. Tačiau, atkreipdamas 
Kanados lietuvių dėmesį į šį 
faktą, kad JAV lietuviai mus, 
kanadiečius, myli, vertina ir 
brangina, aš reiškiu viltį, kad 
sekančiame • Kongrese Kana
dos lietuviai dalyvaus gausin 
gai, nes bus jau nugalėję ne 
tiktai sienos perėjimo kliuvi
nius, bet ir tuos kliuvinius, ku 
rie iš tikrųjų sutrukdė gausės 
nį mūsų Kongrese dalyvavi
mą. . .

Gražiai pristatytas ir šiltai 
Kongreso priimtas, aš

taip Kongresą pasveikinau:
Turiu didelę garbę ir didelę 

laimę pasveikinti didžiųjų lie
tuvybės uždavinių vykdytoją 
ir didžiausi kovotoją už Lietu 
vos laisvę — Visuotinį Ame
rikos Lietuvių Kongresą — 
analoginės šio Kongreso šei- 
jnininko — Amerikos Lietu
vių Tarybos — Kanados Lie
tuvių Tarybos ir „Nepriklau
somos Lietuvos“ redakcijos 
bei. keliolikos tūkstančių skai 
tytbjų vardu : be to, Susivieni 
jimo Lietuvių Amerikoje 123 
Montrealio kuopos vardu; esu 
taipgi prašytas Kongresą pa
sveikinti ir LVL ir Varpinin- 

3.
Kadangi mano rašinys dau 

giausia taikomas Kanados lie
tuviams, tai aš turiu pabrėž
ti, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių • lietuviai Kanados 
lietuviams reiškia ypatingą res 
pektą, kreipia ypatingą jiems 
dėmesį, lyg tikriesiems savo 
broliams ir artimiems bend.rą- 
darbaims. Štai' savo kalboje 
N. Lietuvos konsulas Čikago

je dr. P. Daudžvardis, 
■sveikindamas Kongresą, pasa
kė: „Jūsų skaitlingas iš visos 
Amerikos ir Kanados suvažia 
vimas demonstruoja Jūsų ir 
Jūsų draugijų patriotiškumą 
ir nusistatymą padėti Lietu
vai raudonojo okupanto jun
gą nukratyti ir laisvę atgau
ti“. ..

Taip pat labai šiltu žodžiu 
ir kupina Kanados lietuviams 
simpatijos, ilgoka kalba, ma
ne Kongresui pristatė.
ALT pirmininkas Leonardas 

Šimutis, 
prisiminęs gražiai praėjusią 
Pirmąją Kanados Lietuvių 
Dieną Hamiltone, suminėjęs, 
kad kitais metais Kanados lie 
tuviai prisiųsdavę skaitlingas 
delegacijas, kurios susilieda
vo į bendrą Amerikos lietuvių 
Kongresą, dalyvaudavo jo dar 
buose ir, bandydamas patei
sinti šių metų Kanados lietu
vių nedalyvavimą, priminė, 
.esą ALTa iš Kanados gavusi

savitarpio taikos, solidarumo 
ir vieningos veiklos rezoliucija.

„Visuotinis Amerikos Lietu 
vių Kongresas, dalyvaujant 
Nepriklausomos Lietuvos ats 
tovams ir konsulams, o taipgi 
kaimyninės Kanados lietuvių 
organizacijų atstovams, susi
rinkęs 1953 metų lapkričio 
mėnesio, 27—28 dienomis Či
kagoje, giliai suprasdamas, 
kad kova už lietuvių tautos 
teises ir Lietuvos laisvę yra 
vieninga, nedaloma ir gali bū 
ti sėkmingiausia tiktai sujung 
tomis visų lietuvių jėgomis,— 
todėl vieningai pasisako:

1) kad kovai už Lietuvos 
ribų vadovauja Vyriausis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
jungiąs visas teigiamąsias lie 
tuvių jėgas — organizacijas, 
su kuriomis suranda sąlytį, pa 
laiko ryšius ir pastoviai bend 
radarbiauja, gaudamas iš jų 
galimą didžiausią paramą, tei 
kiamą jam ir jo vedamiems or 
ganams kiekvieno lietuvio;

2) kad valstybinį Neprikla 
usomos Lietuvos tęstinumą 
simbolizuoja ir oficialiai ats
tovauja Nepriklausomos Lie
tuvos skirti diplomatai ir kon
sulai, kurie turi savo jiems 
pirmininkaujantį Nepriklauso 
mos Lietuvos Užsienių Reika
lų ministerio skirtą Diploma
tijos Šefą;

3) kad VLIKo ir Diploma
tų žygiai valstybinio pabūdžio 
veiksmų atžvilgiu yra būtini 
suderinimo ir darnos;

4) kad senosios ir naujo
sios kartos ateiviai veikia nuo 
širdžiausiame susipratime ir 
vienybėje;

5) kad visų 

mūsų veiksnių, organizacijų, 
kaip ir pavienių asmenų lietu
vybės siekių veikla ir kova už 
Lietuvos laisvę bei nepriklau
somybę yra vieninga, solidari 
ir bekompromisinė;

6) kad visos kūrybingosios 
lietuvių jėgos — visi profesio
nalai, visi menininkai, visi ra
šytojai, visi kiti rašto darbuo
tojai — baigia praeities gliau 
dymą (dažnai neobjektyvų) 
ir visus sugebėjimus, visas jė
gas ir augščiausius dvasios po 
lėkius mobilizuoja konstrukty 
viąjai kūrybai, kuri iškeltų pa 
vyzdingą lietuvį, visokeriopai 
pajėgų ir kūrybingą, kuris jau 
nąjai kartai būtų vertas būti 
pavyzdžiu,kuris žadintų tautos 
heroizmą didiems žygiams, 
vertiems ne tiktai lietuve, bet 
visai žmonijai vertingo žmo
gaus;

7) kad yra atėjęs paskuti
nis metas plačiausiai informuo 
ti visą žmoniją apie Lietuvą, 
jos praeitį ir ypač apie etno
grafines jos sienas (prof. Z. 
Ivinskio ir prof. K. Pakšto stu 
dijų prasme), nes geresnių są 
lygų negalima laukti už tas, 
kurios dabar yra sudarytos;

8) kad visas mūsų veiklos 
dėmesys nukreipiamas į ateitį, 
praeitį paliekant tiktai studi
joms ir santūriam, akademiš- 
kumo ribose, nagrinėjimui.

Visos mūsų jėgos Tautai, 
Tėvynei ir Žmonijai!

Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi;

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi“.

Šia rezoliucija baigęs savo 
sveikinimą, iš Kcngre o zu-i

laukiau šilto ir plačiai pareikš
to pritarimo. Deja, tai ir buvo 
vienintelis Kanados lietuvių 
pasisakymas Kongrese. Ir 
man visai nesuprantama, kad 
KLB Kr. Valdybos narys J. 
Strazdas, vykęs į Čikagą ir da
lyvavęs Kongrese (priva
čiai), negavo įgaliojimų pa
sveikinti Kongresą žodžiu ir 
būti oficialiu atstovu.. . Be
je, vienintelis piniginis įna
šas iš Kanados buvo Kanados 
Lietuvių Tarybos Montrealio 
skyriaus 50 dolerių. . .

Antra Kongreso diena 
pradėta sveikinimais, kurių be 
ne pirmuoju buvo Įgalioto Lie 
tuvos ministerio P. Žadeikio 
sveikinimas, konstatuojąs Ne
priklausomos Lietuvos ryšius 
su Amerika, paskui Dipl. še
fo St. Lozoraičio, Latvijos ats 
tovo p. Dzirkalio ir visos eilės 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kongreso narių ir senato
rių. Buvo paskaityti sveiki
nimai iš daugelio Amerikos 
lietuvių įvairių vietovių svei
kinimai, kurie palydėjo ir jų 
siunčiamas Kongresui aukas. 
Netrukus Prekybos namų pre
zidentas inž. Rudis prie jų 
pridėjo savo ir žmonos vardu 
visą 1000! Tokiu būdu Kon
gresas galų gale surinko per 
15 tūkstančių dolerių aukų. 
Ir tai parodo, kad Amerikos 
lietuviai Lietuvos laisvinimo 
reikalams yra duosnūs ir pasi 
aukoją.

Kongreo posėdžiai vyko 
taip gyvai, kad dienos atrodė 
visiškai trumpos.

Po pietų buvo pradėtos skai 
tyti rezoliucijos.

Daugiau bus.
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Svečiai iš erdvių?
NAUJA SENSACIJŲ SERIJA APIE „LĖKŠTININKUS“.

Kaip ir kada skrisime i Venera

George Adamski su „venere 
nais“ susikalbėjo telepatiškai, 
o Truman Bethurum su mar 
siečiais — grynai angliškai!...

Perskaitę majoro Donald 
Keyhoe, mano įsitikinimu, la
bai rimtą straipsnį apie „Skrai 
dančias lėkštes iš pasaulio erd 
vės“, galima padirginti savo 
jausmus ir mažiau patikimo
mis sensacijomis, kurių, pasi
rodo, ir šiemet netrūksta. Prie 
šingai, tos sensacijos šiemet 
pradeda įgauti epideminį po
būdį.

Dviejuose Winnipego dien 
raščiuose, „Free Press“ ir 
„Tribūne“ buvo įdėta po štai 
psnį — pirmasis pavadintas: 
„Ką jūs manote apie šią fan
tastišką istoriją? Aš sutikau 
žmogų iš Veneros“. Antrasis 
pavadintas: „Vizitas iš pašau 
lio erdvių“.

Pradėsim nuo „Tribūne“. 
Ši istorija yra ištisai perspaus 
dinta iš Culver City (Kalifor
nijoje) „Evening Star-News“, 
rašo „Tribūne“.

* * *
Redondo Beach gyvena zmo 

gus, kurs sakosi vienuolika 
kartų buvęs „skraidančios 
lėkštės“ viduje. Kas dar įdo
miau, jis sekamą kartą, kai vėl 
susitiksiąs „lėkštės“ kapitoną 
(moterį) ir bus pasiruošęs, ža 
da skristi į tolimą planetą. Ta 
planeta, į kurią Truman Bet- 
hurum, 55 metų amžiaus, gy
venąs 519 N. Gertrude Ave 
nue, Redondo ĮBeach (Cal.), 
rengiasi skristi, vadinasi plane 
ta Clarion.

Mrs. Rahnes, („lėkštės“ ka 
pitone), kuri pasisakė Clarion 
planetoje palikusi du vaikai
čius (grandchildren), pareiš
kė Bethurumui, kad skridimas 
per erdvę (iki Clarion plane
tos) truktų apie dvi naktis, 
kitais žodžiais, apie 48 vai.

Bethurum sakosi susipaži
nęs su skraidančios lėkštės ka
pitone 1952 m. birželio mėne
sį, dirbdamas kelio statyboje 
netoli Mormon Mesa. Mormon 
Mesa yra vietovė prie plento 
No 91 Nevadoje, apie 70 my
lių nuo Las Vegas. Tačiau 
apie Bethurumo pergyveni
mus skraidančioje lėkštėje pra 
dėkime iš pradžių:

Bethurum pas akoja.
Žemiau patiekiama paties 

Bethurumo istorija, kurią jis 
papasakojo Star-News Vangu 

aru reporteriui. Prieš pradeda 
mas pasakoti, jis užtikrino re 
porterį, kad jis negeria ir „me 
kuomet nėra buvęs jokioje 
institucijoje“ (vadinasi, be
protnamyje).

1952 m. birželio mėn. Bet
hurum pradėjo dirbti su sa
vo senu draugu, dabar „bosu“ 
E. E. Edwards, Wells Cargo 
Construction Co vykdomojo 
kelio statyboje palei Glendale 
Junction, Nevadoje. Vėliau jis 
buvo perkeltas naktiniu me
chaniku prie vandeniui gaben 
ti trokų (sunkvežimių).

Vieną naktį birželio 26 ar 
27 d. Bethurum baigęs savo 
darbą sumanė palipti į netoli 
esančių kalvų viršūnę, kur bu 
vo girdėjęs senovėje okeaną 
sunešus jūrų kaušelių sluogs- 
nius. Apie pusiau ketvirtą ry 
to, pastatęs savo sunkvežimį 
ir pasišviesdamas elektrine 
lempa jis visą valandą jieško- 
jo, bet jokių kaušelių sąnašų 
nerado ir grįžęs į sunkvežimį 
užmigo. Staiga jis buvo pa
žadintas kažkokio „nesupran
tamo plepėjimo“ prie jo sunk
vežimio. Pažvelgęs pro ,bro
ko“ langą jis pamatė „aštuo
nis ar dešimtį mažų žmogiukų, 
nuo kokių 4 pėdų ir 6 colių 
iki 5 pėdų aukščio“. Tai ne
buvo nykštukai, bet gerai iš
vystyti žmonės, sako Bethu
rum.

Keistieji žmogiukai nerodė, 
kad jie norėtų jam ką daryti. 
Bethuru msakosi buvęs gero
kai išsigandęs ir nedrįsęs gėg 
ti. Tada ramiai sėdėjęs savo 
troko kabinoje.

Vienas tų žmonių prakalbę 
jęs į jį nesuprantama kalba. 
Bethurum papurtęs galvą, ro
dydamas, kad jis nesupranta. 
Tuomet žmogiukas taręs „You 
name it“.

Išgirdęs aiškiai tariamus 
angliškus žodžius Bethurum 
sušuko: „Mano Dieve, jūs kai 
bate angliškai?“

„Mums jokio kalba nesuda 
ro sunkumo”, atsakė žmogiu
kas. Tuomet Bethurum išli
pęs iš sunkvežimio ir susty- 
ręs. Už kokių 75 metrų jis pa 
matė ant žemės pritūpusią 
„skraidančią lėkštę! Lėkštė 
atrodė lyg iš nerūdyjančio plie 
no. „Mano širdis pradėjo taip 
smarkiai mušti, jog maniau, 
kad mirsiu“, sako Bethurum. 
Vis dėlto įsidrąsinęs jis pada
vė ranką visiems tiems „drau

LIŪNE SUTEMA
ŠVENTĖS GIESMĖ.

Kvepia eglėm gatvės ir tiltai, 
ir popietė tamsiai pilka.
Už atplėšto plakato skiautės, 
lyg pašiurpusi paukštė žalia, 
nustebusi linksi maža šaka, 
ir po ją, žmogus be kojų dainuoja —

Skamba žingsniai vaikų, lyg varpeliai, 
ir skardos kaspinai ant stulpų.
Laukiančios moters ranka nedrąsiai 
pamojavusi, sutirpsta tarp juodų 
mezginių liūdnos skaros, 
lyg pirma, atsnlgta balta žvaigždė.

KULTURLVEBKROA/IKA
BIRUTĖS VAITKŪNAITĖSRITMINĖS MANKŠTOS IR 

MODERNAUS ŠOKIO MOKINIŲ PASIRODYMAS.
d'Arcy i.-ic Gee salėje, (ne Ge 
su Hali, kaip buvo paskelbta 
paskutiniame šio laikraščio 
numeryje), įvyko pirmas mo
kinių pasirodymas.

Pirmoje dalyje matėme įvai 
rius pratimus, atliekamus ant 
žemės ir stovint. Jie laipsniš
kai apėmė visus sąnarius ir 
raumenis jėgai bei elegantiš
kumui išvystyti. Antroje da
lyje matėmė kinetikos elemen 
tus — kelius lenktomis ir tie 
siomis linijomis erdvėje, ir rit 
minį paruošimą.

Nežiūrint kai kurių smulkių 
nesklandumų pirmoje dalyje 
— daugelis mokinių dalyvavo 
pirmą kartą scenoje — buvo 
matoma graži pažanga.

Gale programos buvo paro 
dyti šokiai: p. p. T. Lapointe, 
E. Guevremont Gavotas — 
muz. Corelli. J. Ciplijauskai- 
tė, J. Pauliūtė, J. Rimkevičių 
tė — Etiudas — muz. Medt- 
ner ir E. Gailevičiūtė, N. Kli- 
čiūtė, L Šipelytė, S. Zemlic- 

giškiems“ vyrams ir paklausė, 
ar jų kapitonas yra drauge? 
Žmogiukų grupės vadas, kurs 
pradėjo kalbą su Bethurum, 
sutiko jį nuvesti pas kapitoną 
ir nuvedė stačiai į „lėkštę“.

Įsižiūrėjęs į žmogiukus Bet 
hurum sakosi gavęs įspūdį, 
kad jie yra „lotynų tipo“, tai 
yra jų kūno sudėtis esanti 
„kažkas panašaus į italų“. Vi 
si buvę gerai apsirengę unifor 
momis, panašiomis {„Grey
hound” autobusų šoferių.” 
Visų akys ir plaukai buvę la
bai juodi. Jų oda buvusi labai 
graži, be jokių raukšlelių bei 
trūkumų.

Daugiau bus. 

kienė — šokis nr. 8 — muz. 
Dvožak. Akomponavo Fr. 
Morel.

Mergaitės šokius išpildė su 
įsijautimu ir jie, kaip ir visas 
pasirodymas, paliko labai ma
lonų įspūdį.

Žiūrovai, kurie gausumu ne
pasižymėjo, parodė didelį nuo 
širdumą. Mokinės buvo apdo 
vanotos ilgais plojimais, moky 
toja — gėlėmis.

Žiūrovas.

CLEVELANDE BUS DIDE 
LIS KONCERTAS

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje — SLA — Cleveland© 
organizacijos, drauge veikda
mos, 1954 metų sausio 23 d., 
šeštadienį, ruošia didelį kon
certą, kurį išpildys iš Kana
dos, Montrealio, pakviesti — 
operos sol. E. Kardelienė ir 
pianistas K. Smilgev.čius, sėk 
mingai koncertavę New Yor
ke, Worcestery, Toronte ir kt.

Bus išpildyta d.dėlė, įvairi 
ir įdomi programa. Koncerto 
organizatoriai laukia tautie
čių atsilankant į koncertą ne 
tiktai iš Clevelando didelės 
lietuvių kolonijos, bet ir iš pla 
čiųjų apylinkių.

DR. DEVEIKYTĖ- 
-NAVAKIENĖ

kaip istorikė, yra pakviesta 
Teisės mokslų Paryžiuje drau
gijos skaityti paskaitą tema 
„Bajorų tauta“, suprantant 
tą taip, kad paskaita bus apie 
Lietuvą, Teisių fakulteto aktų 
salėje. Drauge su ja dalyvaus 
ir teisių fakulteto profesorius 
M. G. Hubrecht.

a Dramblio nosyje yra apie 
4.000 skirtingų raumenų.

PARUOŠĖ J. K
V.
Pati sunkiausioji problema.
Ir pagaliau paskutinė ir pa

ti sunkiausia problema bucų: 
kaip ištrūkti vėl iš pasiektos 
planetos gravitacijos lauko ir 
grįžti į savo planetą. Tai būtų 
dar sunkiau, negu,pakilti nuo 
Žemės, kadangi tam tikslui 
degalus ir kitokią medžiagą 
tektų atsigabenti su savimi 
nuo Žemės. Deja, kitos išei
ties čia nėra, todėl ir atsargas 
reiktų turėti tokias, kad jų pa 
kaktų ir grįžimui.
Vis dėlto. .. nėra nėnugalimų 

sunkumų.
Nepaisant visų beveik ne

nugalimų kliūčių, dr. v. Braun 
mano, kad šis užsimojimas yra 
įvykdomas. Jis teigia, kad se
kančių 10—15 metų bėgyje, 
Žemė tikrai gali turėti savo 
„dirbtinį“ satelitą ir pirmas 
tarpplanetinis žygis tuo pačiu 
galės būti įvykdytas.

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
šitoks d-ro v. Braun tarppla- 
netinės kelionės projektas su
kėlė tikrą prieštaravimų aud
rą kompetentinguose' tos sri
ties žinovų sluogsniuose. No
rint visus tuos kontraaTgumen 
tus aprašyti, tektų gal dau
giau vietos užimti, negu pa
ties projekto aprašymui. To
dėl priminsime čia tik vieną 
kitą charak'teringesnį iš jų.

Ką sako skeptikai.
Vadovaująs Navy’s Viking 

Projektui specialistas dr. M. 
Rosen, sako, kad dr. v. Braun 
perdaug jau lengvapėdiškai 
sprendžia daugybę komplikuo 
tų klausimų ir taria nugalė
siąs visas kliūtis „pigiomis 
priemonėmis”. Pakaktų tik, 
sako jis, kad kuris nors, kad ir 
menkiausias, labai sudėtingos 
mašinerijos prietaisas sušlu
buotų ar net nežymiai pasivė
lintų, ir visas žygis į erdvę pa 
sibaigtų milžiniška katastrofa.

Kiti žymūs specialistai, ku
rie atlieka bandymus su rake
tomis (White Sands, JAV) 
irgi žiūri skeptiškai į šį pro
jektą. Propulsijos ekspertai 
niekaip neįsivaizduoja, kad bū 
tų įmanoma užtikrinti, jog 51 
raketinis motoras imtų veikti 
ta pačia akimirka (menkos se 
kundės dalies tikslumu), o su 
šlubavimas nors ir vieno iš tų 
motorų būtų fatališkas visam 
raketiniam prietaisui.

N Y S T A U T A S.
Taip pat tie ekspertai net - 

ki, kad iš nuleidžiamų žemėn 
atskirų raketos segmentų uau, 
kas bepaliktų. Aug .č.ausi. 
iki šiol pakilusi 2-jų stauijų i 
keta („Bumper WAC Corpo- 
lal“ pasiekė 250 mynų aug.. 
tį), nukrito žemėn su nu . 
karščio sutirpusiais phe.i .. „ .. 
vairavimo sparnais n ....
iš jos liko nesužalota, tebuvo 
tik stori plieniniai cilinderia. 
su filmomis.

Aviacijoje vartojami her
metiški šalmai ir kompresiją 
palaiką guminiai kombmzonai 
vos 10 minučių apsaugo navi 
gaterių nuo sąmonės praradi
mo, po to dėl slėgimo stokos 
pradeda tinit jo rankos ir kiti 
sąnariai. Be to specialistai iki 
šiol dar negalėjo rasti tinka
mo sprendimo, kaip suteikti 
reikiamą išorinį slėgimą gerk
lei, neužsmaugiant paties ap
rangos vilkėtojo.

Galima tikėtis, sako tie spe
cialistai, kad erdvės rūbai pa
laipsniui tobulės, tačiau var
gu ar jie kada pasieks tokio 
laipsnio, kad įgalintų neviga- 
torių dirbti erdvėje neribotą 
laiką.

Nervų sistemos specialistas 
dr. H. Strughold, vadovaująs 
JAV Erdvės Medicinos Insti
tutui, abejoja, ar raketinio 
prietaiso įgula pakels 9-iiopą 
svorio padidėjimą raketos grei 
tėjimo metu, o jei ir pakeltų, 
tai ji nebus pajėgi atlikti kad 
ir menkiausio veiksmo, o tik 
gulės ant nugaros su menkais 
gyvybės ženklais. Satelito or 
bitoje vėl, sako jis, svoris bū
tų nulinis ir vien tik kvėpavi 
mui reikalingi judesiai, jau na 
vigatorių mėtytų po kabiną. 
Iš patyrimo toje srityje dr. 
Strughold žino, kad nulinis 
svoris erdvėje nervų sistemą 
taip sutrikdo, kad atlikti ko
kį nors komplikuotesnį veiks
mą visai nėra įmanoma.

Pagaliau dar yra ir daugiau 
kitokių nemalonių staigmenų, 
kurios erdvės tyrinėtoją lau
kia beorėje tuštumoje. Sau
lės šviesos ir šiluminiai spin
duliai, o taip pat kosminiai 
spinduliai, nebemoduliuojami 
storo atmosferos sluogsnio, 
yra fatališkai pavojingi ne tik 
žmogaus organizmui, bet jie 
ardančiai veiktų paties prietai 
so įrengimus.

Nukelta į 6 puslapį.
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J. K. ANDERSENAS

Eglutė
(KALĖDŲ PASAKA).

Augo girioje maža, graži eglutė. Augo ji labai dailioj 
vietoj. Kiti medžiai neužstojo jai saulės spinduilių, oro ji tu
rėjo užtenkamai. Aplinkų žaliavo daug vyresnių jos draugių 
— eglių ir pušų.

Eglutė vis dėlto nesitenkino — jai rūpėjo ko greičiausiai 
didelei užaugti. Nedžiugino jos ne šviesi saulutė, nei giedrus 
oras. Ji pagaliau nesidžiaugdavo nei kaimo vaikais, kurie, atė 
ję į mišką, rinkdami žemuoges ir avietes linksmai šūkaudavo.

Prisiuogavę pilnus ąsočius, dažnai jie susėsdavo šalia 
eglutės ir sakydavo: „Kokia graži, šita maža eglutė!“ Bet to
kie pagyrimai eglutei netikdavo.

Per metus ji paūgėjo vieną žiedą, per antrus — kitą. 
Taip augo visos eglės. Iš tų žiedų skaičiaus sprendžiama, 
kiek jos kuri turi metų.

— O, kad aš būčiau tokia didelė, kaip kitos!— sakydavo 
gailestaudama eglutė. — kaip aš plačiai iškęsčiau savo šakas, 
kaip aš žvalgyčiaus viršūne į visas pasaulio šalis! Paukščiai 
imtų mano šakose lizdus krauti, ir mažiausio vėjelio pučiama 
siūbuočiau taip puikiai, kaip šit anie didieji medžiai.

Taigi eglutės nelinksmino nei saulės šviesa, nei paukš
čiai, nei rausvi debesėliai, kurie rytą vakarą ties ja padangė
mis plaukdavo.

Žiemą, baltučiui sniegui nuklojus žemę, girioje laksty
davo kiškių; jie įsibėgėję šokdavo dažnai per eglutę. O, kaip 
ją pykydavo, kaip pai skaudu būdavo!

Dar dvi žiemos praslinko, ir užaugo jau tokia augšta, jog 
kiškiukai turėdavo aplinkui bėgti. „O, kad taip galėčiau aug
ti augti ir didelė užaugti! Kas gali būti maloniau pasauly!“ 

■— galvojo eglutė.
Rudenį atvažiuodavo į girią vyrų ir nukirsdavo kelius 

pačius didžiausius medžius. Taip būdavo kiekvienais metais. 
Eglutė, kuri buvo jau nebemaža paaugus, net drebėdavo, 
matydama kitus medžius virstant žemyn. Juos taip gražiai 
nugenėdavo ir nukapodavo, jog nebegalima buvo nei pažinti. 
Nugenėtus rišdavo į ratus ir veždavo iš girios.

Kur juos veža? Ką jiems darys?
Pavasarį, parskridus kregždėms ir gandrams, eglutė ėmė 

kartą klausinėti: „Ar nežinot, kur tuos medžius išvežė? Ar 
nebuvot kame jų patikę?“

Kregždės nieko nežinojo, bet gandras pagalvojęs link
telėjo galvą ir tarė:

— Žinau, kaip nežinojęs! Grįždamas iš Egipto žemės, 
sutikau daug laivų gražių gražiausiais stiebais. Tat bus, ma
nau dabar, tavo draugės, nes jos eglėmis kvepėjo. Taip, galiu 
tau ir labų dienų nuo jų duoti. . . Ir tu susilauk gi joms to
kios sau garbės!

— Ai, kada gi aš pati tokia užaugsiu ir galėsiu jūra 
plaukyti! Bet kas ji, tikrai sakant, ta jūra? Kaip ji atrodo, 
ar graži pažiūrėti?

— Na, tai reikia daug sakyti, — tarė gandras ir nuskri
do tolyn.

— Džiaukis jauna būdama, —- jai tarė saulės spinduliai:
— džiaukis savo tarpumu, jaunomis savo dienomis, kurios 
taip pat įpuikybę tave kelia!

Ir vėjas bučiavo eglutę, rasa ją ašarėlėmis vilgė. Bet gi
rios medelis tuo visai nesidžiaugė.

Artinosi Kalėdos. Miške pradėjo kirsti jaunučiukus me
delius; jų kaikurie buvo net jaunesni ir mažesni, negu mūsų 
eglutė, kuri vis negalėjo nurimti ir sprauste spraudėsi iš miš
ku. Tuokart jau nebegenėjo gražių eglučių, bet tiesiai iškirs 
tas dėjo į roges, ir arkliai vežė su šakomis iš miško.

— Kam jų dabar prireikė? — klausinėjo eglutė: — juk 
jos ne didesnės už mane, o viena net gerokai mažesnė! Ir ko
dėl negeni joms šakų? Kur jas veža?

— Mes vieni težinom, mes težinom! — čirškėjo žvirbliai.
— Mes buvome žiemą mieste ir viską matėm pro langus. 
Mes gerai žinom, kur jas nuvežė! Joms teko dabar tokia gar
bė, tiek laimės, jog ir apsakyti sunku. Mes žiūrėjom pro 
langus ir matėm jas stovint — šiltuose kambariuos, pačiuos 
viduriuos, papoštas gražių gražiausiais aukso obuoliais, sal
dainiais, žaislais ir šimtų šimtais žvakelyčių.

— Opaskui? — klausė eglutė, drebėdama visomis savo 
šakelėmis, pavydu nebesitverdama. — O paskui? Ką joms 
paskui darė?

■— Daugiau mes nieko nebematėm. . . Bet ir tai buvo 
puiku, gražu, ai, kaip puiku!

— Argi ir man tektų tokia laimė! — džiaugdamasi gal
vojo eglutė. — Šitaip man dar labjau patiktų, nekaip jūros 
kelionė. Bet kaip ilgu laukti! Kad tik greičiau ateitų tos Ka
lėdos! Juk aš dabar tokio pat didumo, kaip tos eglutės, ku
rias pernai išvežė! . . O, kada aš gulėsiu rogėse! Kada aš 
būsiu tokia laiminga: stovėsiu šiltame kambaryje, papuošta 
visokiausiais gražumynais! . . Bet kas bus toliau? . . O pas
kui bus dar geriau ir gražiau, šiaip kam gi mane taip puoštų? 
Taip, žinoma, toliau bus dar geriau. . . Bet kas gi tikrai bus?.. 
O, kaip mane vargina nekantrybė, kaip sunku laukti! Pati ne
žinau, kas man darosi!. ..

— Džiaukis mumis! — sakė oras ir saulės šviesa: — 
džiaukis jauna būdama, džiaukis laisvėje augdama!

Bet eglutė nemokėjo džiaugtis. Ji vis augo ir augo. Va
sarą ir žiemą ji stovėjo pasipuošusi tamsiai žaliais rūbais. 
Žmonės, kuriems teko ją .matyti, sakė: „O, koks gražus me
delis!“ Ir, atėjus Kalėdoms, nukirto ją pirmą. Giliai, į pačią 
šerdį, įsmego kirvis, ir eglutė tik trekšt — sudejavo ir že
mėn parvirto. Ji didelį jautė sopulį ir, būdama labai silpna, 
nebegalėjo galvoti apie kokią nors laimę. Sunku jai buvo 
skirtis iš tėviškės, iš tos vietos, kur ji augo: ji gerai žinojo, 
jog daugiau niekuomet nebematys savo mylimųjų — senų 

draugių, mažų krūmelių ir žolynėlių, kurie augo aplinkui, o 
gal — ir paukštyčių! Važiuoti labai buvo skurdu!

Eglutė atsikvošėjo tik tuomet, kada ją atgabeno į kažin 
kokį kiemą drauge su daugybe kitų medelių. Vienas žmo
gus, pastebėjęs ją, tarė: „Štai puikus medelis! Imkime jį!“.

Netrukus atėjo du išsipuosę tranai ir nusinešė eglutę į 
didelę, gražią salė. Tos salės visos sienos buvo nukabinėtos 
paveikslais, prie didelės krosnies iš šonų stovėjo gražios kinų 
vazos su liūtais ant dangčių. Čia buvo supamų krėslų, rašytų 
šilkais sofų, didelių stalų, užverstų knygomis ir paveikslais, 
o žaislų — už visą tūkstant dolerių, taip bent sakėsi vaikai, 
kurių buvo tie žaislai. Eglutę įstatė į didelį smėlio pripiltą 
kubilą. Bet niekam nei į galvą nebuvo atėję, kad tai būtų 
paprastas kubilas: jis buvo aptrauktas žaliu audeklu ir pa
statytas ant didelio margo divono. O, kaip dabar drebėjo, 
džiaugės eglutė! Kas bus toliau!. . . Paskui tarnai ir pane
lės ėmė ją puošti, kaišyti. Šakeles apkabinėjo mažučiukais 
tinkleliais, iškarpytais iš visokios spalvos popierių, visokių 
saldumynų, gardumynų pridėtais. Auksuoti obuoliai ir riešu
tai kabėjo žemyn nusvirę, tartum būtų tame pat medyje už
augę. Tarpe tų gražiųjų daiktų visur ant šakelių prisagstė 
daugiau, gal, ne šimtą raudom., mėlynų ir baltų žvakučių. 
Lėlės, visai kaip gyvos, — tokių gražių eglutė niekuomet 
nebuvo mačiusi, •— pasipūtusios spoksojo tarp žalių šakelių. 
Pačioje jos viršūnėje pririšo aukso žaigždę. Buvo gražu ir 
puiku, be galo gražu.

—■ Šį vakarą, — linksmai šnekėjosi žmonės, kurie ją kai
šė, — šį vakarą eglutė bus neapsakomai graži!

— Oi, — galvojo eglutė: — kad tik greičiau ateitų tas 
vakaras! Kad tik greičiau imtų žibinti žvakutes! Kas pas
kui bus? Ar ateis miško medžiai, ar atskris žvirbliai pažiū
rėti manęs pro langą? Gal aš, taip pasipuošusi, žiemą vasarą 
stovėsiu?

Taip, daug, gal ir perdaug, geidė eglutė! Iš to nekantru
mo jai ėmė žievę skaudėti, o tas sopulys medžiams taip pat 
nemalonus, kaip galvos skaudėjimas žmonėms.

Pagaliau, užžiebė žvakeles. Kas jų žibėjimas, kas pui
kumas! Eglutė taip visa sudrebo, net viena šakelė, prisilie
tusi prie žvakutės, užsidegė.

— Oi, oi! — suriko mergaitės ir šoko gesinti ugnies.
Dabar eglutė nebedrįso nei krustelėti. Tai buvo baisi 

kančia!... Ji taip bijojo, kad tik nenukristų koks jos pa- 
puošalėlis. . . Tas visas gražumas vargšei visai apsuko galvą.

Tuo tarpu atsidarė durys, ir būrys vaikų subėgo į salę. 
Paskui juos iš lengvo suėjo ir vyresnieji. Vaikai sustojo prie 
eglutės ir — nustebę nutilo; tačiau ta tylą vieną minutę te- 
sitrankė. Paskui pakilo neapsakomas triukšmas: jie pradė
jo šokinėti ir lakstyti aplink eglutę ir už kitas kito traukyti 
nuo šakų dovanėles.

— Ką jie čia dirba? — galvojo eglutė. — Kas bus to
liau?

Žvakutės tuo tarpu pačias žvakeles pridegė. Tada jas
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Mokslo-teehnikos naujienos
MILŽINIŠKOS ŠILUMINĖS JĖGAINĖS.

Prie Ohio upės ties Madi
son Indijanoje, ir ties Gallipo
lis Ohio, statomos dvi didžiau 
sios pasauly garu varomos 
elektros jėgainės. Abi jos 
+ieks visą reikalingą energiją 
Atominės Energijos Komisi
jos statomai urano difuzijos 
įmonei, kainuojančiai apie vie 
ną bilioną dolerių. Indianos 
jėgainė kainuos 175 milionus, 
o Ohio — 145.

Bendras abiejų stočių ga
lingumas bus 2.200.000 kilo
vatų, iš kurių Atominės Ener 
gijos Komisija užkontrakta- 
vo 1.800.000 kw 25 metams.

Indianos jėgainė bus suda
ryta iš šešių turbogenerato- 
rių po 20.000 kw kiekvienas, 
o Ohio jėgainė turės penkis 
tokius pat vienetus. American 
Gas and Electric Service Cor 
poration projektuoja 1.200.000 
kw jėgainę, o Sargen and 
Lundy Bendrovė Čikagoje 
(kurioje tarp kitų dirba 13 
lietuvių inžinierių: 9 elektri-

Vėliau vienas po kito bus pa
leisti likusieji vienetai. Pas
kutinis vienetas bus paleistas 
1956 metų birželio m.

Veikiant difuzijos Įmonei 
pilnu apkrovimu, ji suvartos 
15 bilionų kilovątvalandų per 
metus arba apie 25 nuošim
čius daugiau negu visas New 
Yorko miestas, su 8 milionais 
gyventojų.

Abiem jėgainėm bus reika
linga 7 7 milionai tonų ang
lies per metus. Anglies atsar
giniai sandėliai bus didžiausi 
pasauly ir talpins 3 milionus 
tonų. Anglis kainuos 25 mil. 
dol., o jos transportas — 4 
mil. Energija bus perduoda
ma 330.000 voltų linija. Tai 
bus augščiausia linijos itampa 
JAV. (TŽ).

VANDENS JĖGAINĖ 
MEKSIKOJE.

Prieš pusantrų metų Meksi 
kos vyriausybė pradėjo staty
ti 17 mil. dol. hydroelektrinę

gaminti 96 milionus kwh per 
metus. Užtvankos vanduo bus 
panaudotas 73.500 kvadrati
nių km medvilės ir vaisių plan 
tacijas drėkinti.

Drėkinimui bus naudoja
mos: Miguel Hidalgo (šiuo 
metu statyboj) 670.000 akrų, 
Morelos ant Colorado upės — 
500.000 akrų, Madero — Chi 
huaha provincijoj — 80.000 
akrų, Solis — Guanajuato 
provinc. — 340.000 akrų, Vai 
iesquillo kanalas — Puebla 
prov. — 70.000 akrų, Sanalo- 
ma — Sinalve prov. 240.000 
akrų, Marte Gomez — 180. 
000 akrų, Anzalduas — 550. 
000 akrų.

Iš patiekto galima spėti, kad 
Meksikos valdžia visai rimtai 
nori išnaudoti turimus van
dens išteklius jėgai ir laukų 
drėkinimui. Tas be abejo tu
rės didžiausios reikšmės kraš 
to gerbūviui.

ALIUMINIJAS GAMYBOS 
ĮMONĖS ALIASKOJE. 
Aluminum Company of 

America projektuoja statyti 
milžiniškus 400 milionų ver

tės aluminiaus gamybos Įren
gimus.

Pabrėžiama, kad tokios „AL 
COA—Alaska“ įmonės bus pa 
jėgios pagaminti savo egzisten 
cijos pradžioj 200.000 tonų 
aiiuminijaus per metus. įmo
nės ir milžiniškos elektros jė 
gainės, kurios gamins elektros 
energiją, reikalingą aliumi- 
niaus gamybai, bus Įrengtos 
T aiya slėnyje, netoli Skagway, 
Aliaskoje. Visos šios staty
bos finansavimas bus atliktas 
grynai privataus kapitalo.

ALCOA skaičiavimu, staty 
ba tęsis 4 metus, aprūpindama 
darbu 4.000 darbininkų.

Ta pati bendrovė neseniai 
atidarė aliuminiaus gamybos 
Įmonę 45 mil. dolerių vertės 
Washingtono valstybėje prie 
Columbus upės. Jos metinis 
pajėgumas 85.000 tonų almmi 
niaus.

NAUJI RAŠTAI.
F. M. Dostojevskis. NUSI

KALTIMAS IR BAUSMĖ. 
Šešių dalių romanas su epilo
gu. Antras leidimas. Vertė 
j. M. Balčiūnas. I dalis. Išlei

RODNEY Ont.
IŠRINKTA NAUJA APYLIN KĖS VALDYBA.

Gruodžio 13 d. įvyko KLB revizijos komisija, išbuvusi sa 
Rodney apyl. visuotinis narių vo laiką, atsistatydino ir tapo 
susirinkimas. Dalyvavo gana išrinkta naujoji, kurion įeina: 
gausus narių skaičius. Atvy- valdybos pirm. Aleksas Koje 
kusieji kai kurie atvežė rūbų laitis, sekret. Zigmas Mockus, 
ir avalynės sušelpti Vokietijo kasin. Petras Raškauskas, na- 
je likusių tautiečių. riai — švietimo ir kultūros rei

Iš Valdybos pranešimų pa- kalams Pranas Enskaitis, pa
aiškėjo, kad šiais metais Įsi- rengimų reikalams Juoz. Gu- 
gyta vasarai šokiams rengti oavičius ir nariais kandidatais 
grindys — platformė ir 10 še- — H. Jasinskas ir A. Kudir- 
šiaviečių suolų, kurių vien me ka. Reviz. k-ja: Juozas Si- 
džiaga kainavusi apie 130 dol., minkevičius, Pr. Saplienė ir 
darbą atliko patys valdybos J. Stundžia.
nariai talkininkavimo būdu. Naujajai Valdybai palinkė-

Senoji apylinkės valdyba ir ta sėkmingo darbo. Buvęs.

kai 3 mechanikai ir viena ar
chitektė) projektuoja 1.000. 
000 kw jėgainę.

Pirmą 200.000 
numatyta paleisti 
gainėje 1955 metų

kw vienetą 
Indianos jė 
sausio mėn.

stotį ir irigacijai užtvanką So 
norą provincijoj, pavadintą bu 
vusio prezidento Aivaro var
du. Tai bus didžiausia lotynų 
Amerikoj užtvanka su 3 mil. 
kūb. metrų tūrio ir galės pa
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A. Vilainis. AMŽINI ŠE
ŠĖLIAI. Literatūriniai repor
tažai. Išleido Nemunas. Lei
dinys iliustruotas.

Anderseno PASAKOS. I da 
lis. Vertė Balčikonis. Trečias 
leidimas. Gausiai iliustruota. 
Išleido Nemunas.

Anderseno PASAKOS. II 
dalis. Nemuno leidinys, ilius 
truotas. J. Balčikonio verti
mas. Trečias leidimas. Abi 
pasakų knygos taikomos vai
kams.

KARYS 11 nr. 1953 m. gr 
uodžio mėn. Žurnalas gražiai 
atrodo. Gaila, kad kažkokiu 
būdu šian numeriu Įdėtas ne- 
kulturingumu ir liguistumu 
persunktas Juliaus Švitros 
straipsnis, šiam rimtam žur
nalui visai netinkamas.

KAIP IR KADA SKRISIME.
Atkelta iš 5 puslapio.

Braun atsikerta skeptikams.
Nepaisant šios kritikos, dr. 

v. Braun, anaiptol nuo savo 
projekto neatsisako. Jis sako 
si daugumą šių argumentų ga 
lįs atremti, jei jam būtų gali
ma laisvai panaudoti žinias, 
kurias jis Įgijo per eilę pasku
tiniųjų bandymų toje srityje. 
Deja, tai yra daugumoje ka
rinės paslaptys ir todėl jis yra 
verčiamas tylėti.

Ne taip seniai dar, sako jis, 
buvo bendra visų nuomonė, 
kad šoninis (garso) greitis 
bus jau galutinė riba, kurios 
lėktuvas nebeperžengs. Kas 
iš tos teorijos beliko šiandie
ną? — klausia jis. (Lėktuvų 
greitis jau yra peržengęs gai
so greitį).

VM ‘MM------------MM--------------- MM . MM -XX— XZ

Pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje 
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

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

$ 11.00, pusei metų $ 5.50.
Naujienos, 1739 So. Halsted Str., Chicago 8, Ill., U. S. A.
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Turite vaikų, bet ai- turite jiems

Lietuvos Istorija?
Ši knyga jau pasirodė iš spaudos. Parašė ją istorikė 
ir pedagogė Dr. V. Sruogienė, išleido Knygų Lei
dykla TERRA. Ji populiari, įdomi, paveiksluota, pa
rodanti mūsų krašto praeiti nuo priešistorinių laikų 

iki mūsų dienų.
200 psl., didelis formatas, su Vytauto Didžiojo laikų 
Lietuvos žemėlapiu, Įrišta į tvirtus, kietus viršelius.

Kaina — 3 dol.
Užsisakantiems didesniais kiekiais-žymi 
nuolaida. Užsakymus ir pinigus siųskite adresu:

T E RRA
748 W. 33rd St., Chicago 16, Ill., U. S. A.
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SUS1VIENJ1MAS 
L1E7UI1U AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais prūma'mi abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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ėmė po viena kitos gesinti, vaikams leido nusiskinti nuo eg
lės visus gardumynus ir papuošalus. Vyresniųjų leisti, vai
kai tuojau šoko Į darbą. Eglutės šakelės visos sutreškėjo, ir 
kad jos viršūnė nebūtų buvusi pririšta aukso žvaigžde prie 
lubų, tikrai ją būtų parvertę ant grindų.

Vaikai, su savo gražumynais, tik šoko, tik lakstė. Eglu
tę visai pamiršo. Viena sena auklė priėjo dar kartą prie jos, 
bet tik pažiūrėti, ar nebeliko kur tarp šakų nenuskintos kriau
šelės arba vynuogės.

— Pasaką! Pasaką! — ėmė staiga šaukti vaikai ir nusi
traukė, įkibę įskvernus, prie medžio vieną mažą, drūtą žmo
gelį.

— Na, dabar, čia, kaip miške, — tarė šis sėsdamas po 
eglute: — ir tam medeliui ne iš kelio būtų paklausyti mūsų 
pasakos! Bet aš vieną pasaką tesakysiu. Katrą jūs norite: 
apie dvyliką brolių, juodvarniais lakščiusių, ar apie gulbę 
karaliene tapusią?

— Apie dvyliką brolių! — šaukė vieni. — Apie gulbę! 
— rėkė kiti.

Baisus pakilo klegesys. Tiktai viena eglutė stovėjo ty
lėdama ir galvojo: „Kodėl jie manimi nesirūpina ir neklausia 
mano nuomonės?“ Jai vargšei nebuvo atėję nei į galvą, kad 
jau padariusi ji savo darbą, kad ji daugiau niekam nebereika
linga.

Ir tas dručkis pasakė pasaką apie vieną gulbę, kuri po il
gų vargų karaliaus pačia tapo. Vaikai plojo delnais ir šaukė: 
„Dar! sakyk dar!“ Jie labai troško išgirsti pasakos ir dvy
likos brolių, juodvarniais laksčiusių, bet tas storapilvis ne
benorėjo toliau sakyti. Susimąsčiusi eglutė stovėjo ir tylė
jo: miško paukšteliai jai niekuomet nesakydavo tokių gražių 
pasakų. „Kokių nuostabių daiktų esama tame pasaulyje!“ — 
galvojo viena eglutė ir, girdėdama pasakojant tokį rimtą žmo
gų, tikėjo, kad tai tikra tiesa esanti. „O kas dabar gali žino
ti! Gal ir aš kada karaliene tapsiu!“ Ir eglutė vėl džiaugėsi, 
tikėjosi, kad kitą dieną ją taip pat kaišysią, puošią žvakelėmis 
ir žaislais, auksu ir vaisiais.

— Rytoj jau nebedrebėsiu! — galvojo eglutė. — Rytoj 
tik savo gražumu grožėsiuos. Rytoj vėl išgirsiu pasaką apie 
tą gulbę, o gal ir apie tuos brolius, kurie juodvarniais lakstę.

Ir visą naktį eglutė išstovėjo tylėdama ir svajodama.
Ryto metą į kambarį atėjo tarnas ir tarnaitė.
— Tuojau vėl ims mane kaišyti! — tarė sau eglutė.
Bet jie išvilko eglutę iš salės, užbruzdino laiptais į pas

togę ir pabloškė tamsiame kampe, kur joks šviesos spindulė
lis negalėjo Įeiti. „Kas dabar bus?“ — lyg ką klausė eglutė. 
—— Ką aš čia veiksiu? Ką aš išgirsiu?“ Ir prisiglaudusi prie 
sienos, ėmė ji galvoti ir mąstyti. . . O laiko mąstyti ji turėjo 
gana, nes slinko diena po dienos, naktis po nakties, ir niekas 
jos nebelankė. Pagaliau, kažin kas užlipo į pastogę, tačiau 
ne eglutės pažiūrėti, bet padėti kampe kelių didelių dėžių. 
Ten parioglintos tos dėžės visai užstojo eglutę; ją visi seniai 
jau buvo pamiršę.

.— Dabar žiema, — galvojo eglutė: — žemė sušalusi ir 

apsnigta todėl žmonės negali manęs pasodinti: čia mane, 
matyti, iki pavasario laikys. Kaip išmintingi ir geri tie žmo
nės! Nesunku Čia būtų laukti ir pavasario, kad tik nebūtų 
taip baisiai tamsu ir nejauku!. . . Net mažų kiškelių nematy
ti ! Kaip gera buvo tuomet stovėti apsnigtai miške ir žiūrėti, 
kaip apie tave šokinėja pilki kiškeliai!. . . Tiesa, tadą aš jų 
nemėgau. Bet kaip čia baisiai nuobodu ir ilgu.

— Ci! ei! ei! — sucypė maža pelelė ir išlindo iš urvo; 
paskui išlindo kita. Peliukės apuostė eglutę ir prisiglaudė 
tarp jos šakelių,

— Koks baisus šaltis! — tarė pelytės. — Čia būtų visai 
gera, kad nebūtų taip šalta! Ar ne tiesa, sena egle!

— Aš visai ne sena! — atkirto eglutė. —• Yra daug se
nesnių už mane.

— Iš kur tu? Ir ką tu žinai? — Ėmė klausinėti pelės, 
kurios visuomet yra labai smalsios. — Ar tau teko būti pui
kiausioje pasaulio vietoje. . . Ar esi buvusi ten? Ar esi bu
vusi toje viralinėje, kur ant lentynų guli gardūs sūriai, kur 
palubėje kabo kumpiai, kur galima prilipus ant lašinių šokti, 
kur įeini liesa, o išeini soti, riebi?

— Ne, tokios vietos aš nežinau! — atsakė eglutė: — 
met aš žinau mišką, kur šviečia saulė ir gieda paukščiai. . .

Ir ėmė joms pasakoti apie savo jaunas dienas. O pely
tės, kurioh niekuomet nebuvo girdėjusios, klausė išsižioju
sius; paskui tarė: „Kaip tavo daug matyta! Kokia tu laimin
ga esi buvusi“.

— Ar aš? — vėl nustebo eglutė. — Juk tikrai yra bu
vę gerų mano amžiuje dienų.

Ir paskui ėmė ji pasakoti apie tą kūčių vakarą, kada ją 
kaišė žvakutėmis ir smaguriais,

— O! — suriko pelytės: — kokia tu buvusi laiminga, 
senoji tu egle!

— Aš visai nesena! — vėl atkirto eglutė. — Aš tik šią 
žiemą išvežta šigirios. Aš pačioj gerumoj, nors tokia di
delė atrodau.

— Kaip gražiai tu moki pasakoti, — tarė pelės ir kitą 
naktį atsivedė su savimi dar keturias klausytojas.

Eglutė pradėjo vėl pasakoti apie save ir apie savo gy
venimą miške. Ir žuo daugiau ji pasakojo juo aiškesnė ir 
gražesnė jai rodėsi visa praeitis. Ji mąstė: „Taip, tai tikrai 
buvo laimingas tas laikas. Bet jis gal sugrįš. Gal paskui 
mane patiks dar didesnė laimė. Kas žino, gal ir aš ištekė
siu už karalaičio. Gal ir man taip bus, kaip tai gulbei, ka
raliaus pačiai?“ Ir sakydama tuos žodžius, ji atsiminė vieną 
gražų berželį, kuris augo girioje. Jai rodėsi, kad tas berželis 
esąs puikus karalaitis.

— Kas yra ta gulbė, kuri tokį vyrą gavo? — ėmė klau
sinėti pelės, ir eglutė pasakė joms visą pasaką.

Netrukus ir peliukės nustojo ją lankyti.
— Eglutei vienai vėl buvo labai ilgu. „Kaip gera buvo, 

— dūsavo ji, — kai mažos vikrios peliukės, sutūpusios ap
link mane, klausė mano pasakų. Dabar ir to nebėr! Bet 
palauk, tegul tik mane išneša iš čia, aš ir vėl būsiu laimin

ga — ir vėl gėrėsiuos peliutėmis ar bent gėrėdamasi jas mi
nėsiu !“

Ar sulaukė, ko norėjo, eglutė? Taip! Vieną rytą atėjo, 
kažin kokie žmonės daryti tvarkos ant augšto. Atstūmė dė
žes ir ištraukė eglutę jš kampo. Maža to: ištraukę labai ne
mandagiai sviedė įžemę, paskui vilkte išvilko ant laiptų, 
kur buvo visai šviesu.

-— Dabar tai jau naują gyvenimą pradėsiu! — pagal
vojo eglutė. Ji pajuto tyrų orą, saulės šviesą ir — bematant 
atsidūrėžemai, kieme. Viskas taip greit atsitiko, tiek daug 
visokių daiktų paregėjo aplinkui save eglutė, jog visai pa
miršo į save pažvelgti. Prie pat kiemo žaliavo didelis sodas, 
kuris buvo visas sužydęs. Dideli radastų kerai augo prie 
tvoros ir žydėdami gardžiai kvepėjo. Sodo pakraštyje žy
dėjo leipos, o kregždės, skrajodamos ties jų viršūnėmis, čirš
kėjo: „Čia vyt, čia vyt!“ Bet tie žodžiai buvo sakomi ne 
eglutei.

— Dabar tai bus man dienos! — džiaugėsi eglutė ir 
ėmė plačiai kėsti šakeles. . . Bet jos buvo išdžiūvusios, nu- 
geltusios, ir ji pati gulėjo dilgynėse. Aukso žvaigždė tebe
kabėjo viršūnėje ir žibėjo saulės šviesoje.

Kieme žaidė keli iš tų vaikų, kurie kūčių vakarą šoko, 
aplink eglutę ir gėrėjosi jos gražumu. Mažiausis pribėgo 
prie jos ir nutraukė jai aukso žvaigždę nuo viršūnės.

— Žiūrėkit, kas beliko nuo eglutės, kokia ji dabar ne
graži, sena! — sušuko jis ir taip ją primynė, jog net šake
lės sutraškėjo jam po kojų.

Eglutė pažiūrėjo į puikiai pasipuošusį sodą, pažvelgė i 
save ir ėmė gailėtis, kad jos nepalikę anam tamsiam kam
pe ant augšto. Ji atsiminė savo jaunas miško dienas, links
mą kūčių vakarą ir mažąsias peliukes, kurios taip mėgo, 
klausyti jos pasakų.

— Žuvo, viskas žuvo! — tarė nusiminusi eglutė. — 
Kad būčiau mokėjusi bent savo laime nauotis, kol galėjau! 
O dabar viskas žuvo, žuvo amžinai!

Netrukus atėjo darbininkas ir sukapojo eglutę į mažus 
šakalėlius, o paskui, suėmęs į glėbį, nunešė ir sukrovė po 
dideliu katilu. Išdžiūvę šakaliai beregint ėmė liepsnoti. Eg
lutė sunkiai dūsavo ir vaitojo, šakelės puškėjo. Pametę žai
dę, atbėgo vaikai, sustojo aplink ugnį ir (pritardami šake
lėms kartojo: „pikšt pūkšt! pikšt pūkšt!“ Girdėdama spra
gant savo šakeles, eglutė jautė tokį sopulį, tartum būtų kas 
širdį jai raižęs. Tuomet atsiminė gražius vasaros rytus gi
rioje, šaltąsias žiemos naktis, skaisčiąsias dangaus žvaigž
des, atsiminė laimingąjį kūčių vakarą ir gulbės pasaką, vie
nintelę pasaką, kurią buvo išmokusi savo amžiuje ir mokėjo 
Kitiems sakyti. Ir paskui eglutė sudegė.

O vaikai tebežaidė sode. Visų mažasis lakstė pasikabi
nęs ant krūtinės aukso žvaigždę, kuri puošė eglutę laimin
giausioje jos gyvenimo valandoje. Tas vakaras jau praėjęs, 
eglutės nebėr, todėl ir pasaką baigiame.

Viskas praeina pasaulyje, viskas nyksta, baigiasi, net 
pat: gražioji, pati įdomioji pasaka!
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Sv. Kalėdų ir N. Metų proga Hamiltono lietuvius sveikina prekybos Įmonės:
R. TESLIA

REAL ESTATE

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina visus savo 
klientus ir prietelius per savo du atstovus Hamiltone

B. Kroną

ir
Z. D i d ž b a 1 j.

Hamilton, 1294 King St. E. — — — Telef. 9-3558

Lietuviškos mėsos produktų krautuvės 

PARKDALE SAUSAGE CO.

Sav. J. KAŽEMĖKAS ir SŪNŪS
Hamilton, 24 York St. Telef. 3-6770, 

211 James St. N. Telef. 3-6123.

F a b r i k o — 7 Morley St. Telef. 4-8558.

Lietuviška mėsos produktų krautuvė

ECONOMY MEAT MARKET

Sav. VL. KYBARTAS

Hamilton, 142 James St. N.

Lietuviška kirpykla

STAN’S BARBER SHOP
Sav. St. SAVICKAS 

Hamilton, 263 James St. N.

haaaiAltom
KLB HAMILTONO VALDYBOS

/ Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikinu visus Hamiltono

j lietuvius
j
į JUOZAS VALEVIČIUS
Į
j ERNEST RIDOUT REAL ESTATE,

/ Hamilton, 913 Main St. E.---------------- Telef. 9-4121.

j
/ Lietuviška maisto produktų, krautuvė

į PEOPLES MARKET

I Sav. A. STEIGVILA

/ Hamilton, 231 James St. N., telef. 8-1759 ir
Ž 344 Main St. W. telef. 3-2568

l! Naujai atidaryta estų kepykla rekomenduoja visiems pa- 
£ baltiečiams skanią ruginę juodą ir baltą duoną, tortus ir 
J įvairius skanėstus.
( VIKING’S BAKERY
i Sav. A. MAALSTEIN
? Hamilton, 183 Ottawa St. N., telef. 4-6757
{ Baltic Bread įgaliotinis priima užsakymus tortams.

s Gėlių krautuvė
; KAUFFMAN
; THE ROYAL FLORIST
1 Gėlės visomis progomis.
į Hamilton, 123 James St. N. Telef. 7-2021, nakties m. 7-2536^

Lietuviška valgykla
) WHITE ROSE RESTAURANT

!
 Sav. P. JAKUBAUSKAS

Hamilton, 337 James St. N.-------------Telef. 7-7642.

nariai pirm. J. Kšivickis ir vi 
sepirm. K. Baronas, gruodžio 
15 d. buvo nuvykę į Hamilto 
no miesto rotušę, pasveikinti 
didelio lietuvių bičiulio, p. Llo 
yd Jackson, jo 5-tą kartą iš 
eilės išrinkimo miesto burmist 
ru, proga. Taip pat, nuošir
džiai padėkota miesto gaivai 
už jo paramą naujai atvyku- 
siems lietuviams, kadangi ta
me laikotarpyje daugiausiai ir 
įsikūrė naujieji kanadiečiai — 
lietuviai Hamiltone.

Tautiniais rūbais apsiren
gusios B. Antanaitienė ir E. 
Griniuvienė Lloyd Jackson 
įteikė nuo visų Hamiltono lie
tuvių tautinę lėlę kaip simboli 
nę padėką už prielanįumą, ro
domą lietuviams. Vizite, už
trukusiame apie pusę valan
dos, miesto burmistras, gyvai 
domėjosi vietos lietuvių kolo
nijos gyvenimo reikalais.

Sekančią dieną vietos Ha
miltono dienraštyje „The Ha 
milton Spectator“ tilpo nuo
trauka lietuvių delegacijos su 
burmistru L. Jackson.

Op. sol. Polynos Stoškos
ii New Yorko miesto operos 
tenoro Lloyd Davis koncertas

sutraukė per 600 klausytojų. 
Pirmoje koncerto dalyje išpil 
dyti Verdi, Puccini, Homo ir 
kt. kūriniai, antroje dalyje do
minavo L«ehar, J. Strauss ir 
kiti.

Po koncerto B-nės valdybos 
vardu L. Valevičius ir E. Gri 
niuvienė tautiniais rūbais pa
sipuošusios įteikė puokštę ro
žių.

P. Stoška sako, kad lietuvių 
esama Toronte ir Montrealy- 
je, ji žinojo, tačiau kad Hamil 
tone — ne. Jei būtų žinojusi, 
būtų sudainavusi ir keletą dai 
nų lietuviškai.

Kaip praneša
„The Hamilton Spectator“, 
Juozas Sakalauskas ėjęs John 
g-ve buvo kliudytas mašinos. 
Nuvežus į ligonię, konstatu
oti tik lengvi kūno sužaloji
mai.

Paskutinė data
kandidatams pristatyti į B- 
nės valdybą yra gruodžio 31 
d. imamai, E. Sudikui: 14 Ca
nada St. Rinkimai bus sausio 
24 d.
Daugelis Hamiltono lietuvių

laikinai buvo atleisti iš Oakvil

lės Fordo fabriko, kadangi bu 
vo permontuojamos mašinos 
naujo, 54 m. Fordo modelio, 
gamybai. Šiomis dienomis vėl 
gauti šaukimai grįžti į darbą.

Pirmas parengimas
po Advento HLK Moterų 
Draugijos bus gruodžio 26 d. 
Rainbow Room salėj (kampas 
Sanford ir King. E.).

Sausio mėn. 9 dienai
įvykstančiam T. Fondo Royal 
Connaught Hotel medžiotojų 
baliui, zuikiai jau šaudomi. 
Kaip ir anksčiau, taip ir šita
me medžiotojų baliuje, reikia 
staliukai rezervuoti. Plačiau- 
skelbime. Kbr.

LIETUVIAI BIZNIERIAI
P. A. Steigvila, jau seniai 

vietos lietuviams pažįstamas 
kaip sumanus, mandagus biz
nierius, dabar atidarė antrą 
maisto krautuvę, kuri yra 
344 Main Street West, Hamil 
ton, Ont. Pirmoji jo krautu
vė yra visiems lietuviams la
bai gerai žinoma: 231 James 
St. N. Be ko kita čia verta pa 
žymėti, kad pp. J. Kažemėkas, 
A. Steigvila, Vladas Kybar
tas yra visi Hamiltone mėsos 
prekybos lietuviai biznieriai - 
-pionieriai. Jie verti ne tik 
pagarbos, bet ir paramos iš 
1 etuvių pusės, t. y. lietuviai 
pirkėjai turi visada juos rem
ti. V. G.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kontraktorius K. TRUMPICKAS

Alyvinių ir anglių krosnių Įrengimai. Pakeitimas anglių 
krosnių apšildymui alyva. Taisymai ir kt. darbai.

!
 Hamilton: 18 Spadina Av. —-------------Telef. 9-2035

Toronto: 693 Dovercourt Rd.------------ Telef. LO 8951

( Hamiltono lietuvius, visus pažįstamus ir prietelius Kanadoje 

ir JAV Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikina

NIAGARA RESTAURANT

i Sav. JUOZAS GIRDVAINIS
- Hamilton, 244 James St. N.------------ Telef. 2-8505

( Geriausią šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius
Į frizavimus atlieka

AYRAINS BEAUTY SALON

’ Sav. V. BUGAILIŠKYTĖ
Hamilton, 1280 King St. E. telef. 4-3566.

Rekomenduojame mūsų skanius pyragaičius, tortus, daro- 
; mus su nesūdytu sviestu, juodą ir baltą ruginę duoną, bal- 
» tąją duoną ir visų rūšių europietiškas dešras ir delikatesus 
(
! RIST BAKERY
/
) Hamilton, 195 York St. tel. 3-2324 ir 12 York St. tel. 2-6252

Lietuviška maisto produktų krautuvė

1
 STAN’S Grocery & Meat Market

Sav. ST. MEIŽIS.
Hamilton, 927 Burlington St. E.

W i N D > O R
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Windsor© lietuvių Bendruo 
menės Valdyba ruošia nuotai
kingą 1954 metų sutikimą, ku
ris įvyks erdvioje ukrainiečių 
St. Vladimir salėje, 2690 Se
minole, Seminole ir Hickory 
gatvių kampas. Prisimintina, 
jog ši erdvi salė lietuvių bus 
naudojama pirmą kartą ir yra 
labai lengvai surandamoje vie 
toje, t. y.: sekančiame į rytus 
namų bloke, nuo gerai žino
mos ir Įprastos Kroatų salės.

Šiam, Naujųjų Metų, suti
kimui yra parūpintas didesnis 
skaičius mažų staliukų, kurie

bus patalpinti šokių salėje. At 
slankiusiųjų malonumui veiks 
turtingas, įvairaus maisto ir 
gėrimų bufetas, o kartu prie 
geros muzikos vyks ir šokiai. 
Rengėjai y.a numatę ir kitų ge 
rai nuotaikai papildymų. Sa
le bus atvira nuo 7 vai. vaka
ro, o šokiai vyks ir bufetas 
veiks iki 2 vai. ryto. Visi pla
čios apylinkės lietuviai kviečia 
mi gausiai atsilankyti ir gero
je nuotaikoje sutikti Naujuo
sius Metus .

Apyl. Valdyba.

__

VICTORIA
; CLEANERS

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED (
CITY-WIDE Pi CK-Ur

AND DELIVERY (
FUR AND GARMENT STORAGE

g HAMILTONO LIET. KAT. MOTERŲ D-JA MALO- f 

l NIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI J RENGIAMĄ |

| KALĖDINĮ BALIŲ |
$ kuris įvyks antrą Šv. Kalėdų dieną, 26 gruodžio, 7.30 $
v vai. vak., gražioje ir erdvioje „Rainbow Room“—Rose
v .salėje, 6 Sanford St. S. (tai yra Sanford ir King
$ g-vių kampas). Šokiams gros visų mėgiamas BEN- /
(i NY FERRI orkest. ir veiks turtingas bufetas su alučiu. v

W E L L A N D, Ont.
NĄUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

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 lengvu? ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
denį 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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

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

MONTREAL

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

J.R. Rl E N DEAL)
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

Wellano lietuviai, neturėję 
šį rudenį jokio pasilinksmini
mo, ruošiasi bent užbaigti 
šiuos metus ir pradėti naujuo 
sius tikrai didingu ir šauniu 
parengimu, kuris įvyks gruo
džio 31 d. vakare, prancūzų 
parapijos salėje, 72 Epmire 
St„ tik vienas blokas nuo Mai 
ne St. į pietus. Veiks bufetas 
su įvairiais gėrimais ir užkan
džiais. Šokiams gros „Nite

Haws“ kapela. Įėjimas tik 75 
et. Parapijos komitetas, ku
ris šią pramogą rengia, nuošir 
džiai kviečia visus lietuvius, 
ne tik savuosius, bet ir iš to
limesnių kolonijų atsilankyti 
ir smagiai pasilinksminti. P.K.

— Kolonijos kapelionas, 
kuri. B. Mikalauskas, kalėdo
damas aplankė visus lietuvius, 
palikdamas kiekvienam tradi
cinę plotkelę Kūčioms.

Rūta Į
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.). j.
Ville Lasalle.

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100 |

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių
Plačiai išgarsinti laikrodžiai
ICYMA BLONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS
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TORpJTO
DĖL TORONTO LIUTERO NIŲ TARPUSAVIO GINČO

g I

Gerb. Pone Redaktoriau:
Paskutiniu laiku jūsų laik

rašty pasirodo vis dažniau 
straipsniai, kurie šmeižia Mis 
souri Sinodą, o kartu ir mano 
asmenybę. Jų autorius yra Po 
nas „Kbr.“. Kanada yra de
mokratinė šalis, jos spauda 
irgi yra laisva. Todėl prašau 
pridėtąjį atvirą laišką, rašytą 
Ponui Kunigui Dr. M. Kavo- 
liui, pažodžiui atspausdinti se
kančiame Jūsų laikraščio nu
meryje.

Pranešu Jūsų c 'ientacijai, 
kad šį atvirą laišką aš daviau 
atspausdinti ir kituose lietu
vių laikraščiuose bei latvių, es 
tų, vokiečių ir anglų spaudoj.

Tikėdamas, kad išpildysite 
mano prašymą, pasilieku Ta
mstą gerbiąs

Kun. Leonas Kostizenas.
NL red., deja, neranda ga

limu žodis žodin atspausdinti 
gerb. kun. L. Kostizeno laiš
ko dėl savaimingos jo formos, 
bet nesunku perduoti jo turi
nį: 1) kun. L. Kostizentas To
ronte pradėjęs lietuviškas pa
maldas 1950 m. rugpjūčio, ne 
spalio, mėnseį: 2) Missouri si 
nodas DP šelpęs tiek pat, kiek 
ir „t. v. Kanados sinodas“. To 
kia yra laiško esmė, atsilie
piant į p. Kbr. straipsnį.

Į bažnyčių reikalus bei jų 
ginčus nenorima kištis. Kažin, 
ar tie ginčai patarnauja ir baž 
nyčios reikalams? Ar ne pras
mingiau butų šiuos ginčus iš-

spręsti tarpusavy ir juos baig
ti? '

— Kanados tekstilės pra
monininkai užprotestavo prieš 
Kanados sutartį su Japonija, 
iš kurios būtų įgabenami teks
tilės išdirbiniai. Motyvuoja
ma, kad Kanada turi gerą teks 
tllės pramonę ir importas iš 
Japonijos pakirstų 100 tūks
tančių tekstilės darbininkų dar 
bą.

NAUJI RAŠTAI.
Jonas K. Kairys. NEPRI

KLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI. Ostrublis, ostmar
kė, auksinas, litas. Istorija ir 
numizmatika (su 160 paveiks 
lų). New York, 1953. USA. 
Išleido „Auk'šelis“. Kaina 5 
dol. Autoriaus adresas: 45 
Park Terrace, Bridgeport 4, 
Con., USA.

Knyga, turinti 257 pusla
pius, išleista labai gerame po- 
piery, pusiaukietais viršeliais ir 
originaliai padarytu aplanku. 
Šioje knygoje yra įdėti visų pi 
nigų atvaizdai, gaila, kiek ne
vykusių klišių, todėl pertam- 
sūs, neryškūs. Šiaip jau kny
ga yra vertinga.

TĖVIŠKĖLĖ 11 nr., jau 
žiemos ženkle.

EGLUTĖ 10 nr. jau kalė
dinė.

Atlikime artimo meilės parei
gą — aukokime Europoje
vargstantiems lietuviams.

ŠVENČIŲ NUOTAIKAI PALAIKYTI

gruodžio 26 d. (Kalėdų 2-rą dieną) erdvioje UNF
Auditorijoje, 297 College Str., rengiamas

Linksmas šokiu vakaras
Šokiams gros TLO „TRIMITAS“. Turtingas bufetas 
įvairiais gėrimais bei užkandžiais. Daug įvairenybių. 
Kviečiame visus atsilankyti. Pradžia 7.30 vai. vak.

LAS Toronto Skyrius.

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

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

ED. KONDRATAS. |1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. & 
Tel. LL 9626. g

<08 LO 2710
f MICHAEL KOPR1VICA | 
t REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
g 1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. 

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 0>
$ mielai jums patarnausimi $

KE 1118
| J. GREEN |
| REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
v 933 Bloor St. W. Tornoto. S
«> Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su &

mumis — mielai Jums patarnausimi X

REAL ESTATE
1072 BLOOR ST. W. - TORONTO - Tel. MEIrose 2471

g SĄŽININGU IR MALONIU PATARNAVIMU VISŲ TAUTŲ KLIJENTAMS MŪSŲ FIRMA YRA ĮSIGIJUSI GERĄ 
VARDĄ TORONTO VISUOMENĖJE IR SPARČIAI AUGA BEI PLEČIASI, ATIDARYDAMA VIS NAUJUS SKY 

0 RIUS. ŠIUO METU PAS MUS DIRBA VIRŠ 100 ĮVAIRIŲ TAUTŲ AGENTŲ. Į DIENĄ GAUNAME APIE 60 
| NAUJŲ NAMŲ PARDAVIMUI. TAI FAKTAS, KAD PAS MUS IR JŲ PASIRINKIMAS TIKRAI DIDELIS.

g

MIELAS BIČIULI! JEI NORI PIRKTI NAMĄ BEI KOKĮ 
BIZNĮ AR ŪKĮ, PATS ATSIMINK IR PAŽĮSTAMIEMS 
PRIMINK, JOG ŠIUOSE REIKALUOSE JUMS BE JOKIO 
ĮSIPAREIGOJIMO IŠ JŪSŲ PUSĖS — VISADA MIELAI 

PATARS IR PATARNAUS

P. KERBERIS
agentas, kuris niekuomet nepyksta, nesinervuoja, nepavargsta.
1123 ST. CLAIR ST. W. - - —Tel. OL 8821.

^NEBIJOKITE KREIPTIS, JEI JUMS TRŪKSTA PINIGŲ. 
MES SUDAROME PASKOLAS.

IPR. GRYBAS
H1072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471. — Buto tel. KE 5065.

HMIELAS TAUTIETI! MIELAI JUMS PATARNAUSIU 
H1R PATARSIU NAMŲ AR BIZNIŲ PIRKIMO IR PAR- 
IDAVIMO REIKALUOSE — BE ĮSIPAREIGOJIMO IŠ 

JŪSŲ PUSĖS

P. MAL1SAUSKAS
Hagentas, kuris kiekvienam greitai patarnauja ir nepavargsta! 
«1072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471.—Buto tel. KE. 7425.

a

DĖMESIO VERTAS PRANEŠIMAS
Kalėdos čia pat. Tinkamiausių ir puošniausių dovanoms 

prekių, kaip tai:
1. Baltijos-Prūsijos tikro gintaro išdirb. pasirinkimą;
2. Vokiškų radijo aparatų, pritaikytų Europos stotims 

klausytis;
3. Rašomųjų mašinėlių, tinkamų mokykloms, komer

santams ir keliautojams;
4. Įvairių firmų šveicariškų laikrodžių ;
5. Anglų, vokiečių, belgų ir čekoslovakų porcelano, 

kristalo ir stiklo išdirbinių;
ir laikraščių

6. Foto aparatų: Leica ii- Retina, rotatorių, braižy
tojams instrumentų, skaičiavimo liniuočių;

7. Ispanų ir anglų gamybos gražių odos išdirbinių;
8. Meno išdirbinių: įvairių paveikslų, medžio drožinių, 

lėlių, albumų, o taip pat knygų, kalėdinių atviručių
JŪS RASITE PAS

ATLANTIC EXPORT-IMPORT COMPANY
Savininką K. M o t u š Į

1622 BLOOR St. W„ TORONTO. TEL. LA. 0628
Jūsų maloniu atsilankymu bus lengvai išspręstas 

galvosūkis, kokią dovaną geriausiai įsigyti.

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

Atstovas J. SKUČAS
LAURENTIDE REALTIES CO. LTD.

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

| Lietuviška motery kirpykla
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 
f LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR K.T.

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

% 

f 

daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose,. « įDaugiametė
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

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

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ h
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO. g

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

j 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE M1EUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

C. Halpin Funeral Home Reg’M GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

f 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 «

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

GARANTUOTAS DARBAS.
269 — 3 Ave., Ville LasaUe. TR 4588.

PARŪPINAMOS PASKOLOS PADINTI JŪSŲ 
ĮMOKĖJIMĄ.

it
::

1072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471. — Buto tel. EM. 3-6711. g

VISUS JŪSŲ NEKILNOJAMO TURTO PIRKIMO, PAR-1
DAVIMO IR IŠKEITIMO RŪPESČIUS PATIKĖKITE |

KREIPDAMIESI Į |

VYTAUTAS LUNYS |
386 RONCESVALLES AVE. Tel. OL. 6321.—Buto LA 6338.|

| KALĖDŲ ŠVENTĖS TIK SAVUOSE NAMUOSE! | 
H Gruodžio 26 d. 7 v. v. (antrą dieną Kalėdų) Sporto Klu- d 
Ibas „Vytis“, Toronto Lietuvių Namuose ruošia didelį :?

Kalėdų Baliu I
SU PROGRAMA |

Programoje dalyvauja: komp. S. Gailevičius, solo dai- g 
nuoja p. E. Venckutė ir poetas Kastytis. d

Baliaus metu veiks bufetas su įvairiais gėrimais ir šil- t: 
tais bei šaltais užkandžiais. Gros visų mėgstamas p. g 
J. P i t a r o orkestras. Maloniai kviečiame visus atsi- H 
lankyti. Bilietai gaunami Lietuvių Namuose pos p. g 

Budreiką ir pas sporto klubo narius. H

H Sporto Klubo „Vytis“ Valdyba. g

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

TeL: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

S Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- į. 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, £ 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai $

| Jonas Zmuidzinas I
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

I
 LIETUVIS LAIKRODININKAS |

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. S
a m nmtniarrr.VaW™ irrrrriir'Trr irj-re-»»XTrxisxitxjl XXXK■mritl XlUlXxitXSXraXXXXXTMX M KX» JLSX

BELLAZZI-LAMY, INC į
-rEnc-i 7679 George St., w-n . ,, I

j FR 5151 Ville Lasalle. g
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. S 
Insuliacija, Ten - Test, Mssoniie, statybinis popieria. g

ixxrrr« » rjrmri fmrurrrrmi xxx im i nr.. rrrrri « k « i a a» r k.tmi: iramxmnuxxxuxgMxi^rrn

|A. J. Norkeliūnasl 
g PER SAVO AGENTŪRĄ |
| MONTREAL ENTERPRISES Reg’d | 
| AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, | 
| NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- | I GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- | 
| RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA |
I VISOSE DRAUDIMO SRITY SE. |

| 5637 JEANKE. D’ARC AVE., MONTREAL 36 i 
į Tel. CL 2363 |
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Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina lietuvius Toronte:

Gražiausi linkėjimai Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

DR. A. PACEVIČIUS

314 BATHUHRST St. Toronto, Ont.

DR. K. ŽYMANTIENĖ

GYDYTOJA?— CHIRURGĖ.

613 BROCK Ave., Toronto. — — — — OL 6851

DR. V. VALADKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1081 BLOOR St. W., Toronto, Ont. — Telef. ME 2933

Savo mieliems klijentame Šv. Kalėdų ii- Naujųjų Melų 
proga siunčia nuoširdžius sveikinimus

HIGH PARK FOOD MARKET

Savo mieluosius klijentus Šv. Kalėdų ir Naujųjų — 
1954 Metų proga sveikinu, linkėdamas sėkmės.

JONAS MARGIS 

19 St. John's Road (prieš 3131 Dundas W.), Toronto, Ont.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Šv. Kalėdų ir Naujųjų — 1954 metų proga visus mielus 
lankytojus sveikina

BALTIC RESTAURANT

Savininkai: V. ir J. IVANAUSKAI

870 DUNDAS St. W.,-----------------TORONTO, Ont.

Gražiausi sveikinimai musų klijentams lietuviams 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

ESTO BAKERY

1378 QUEEN St. E., Toronto Ont. — Tel. GL 2607

783 YONGE St., Toronto Ont.--------Tel. PR 5845

Juodos ir baltos duonos specialistai.

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
savo mieliems klijentams linki

ECONOMY FOOD MARKET

1577-9 DUNDAS St., W., Toronto, Ont.

Mieluosius lankytojus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga sveikina ir linki sėkmės

ATLANTIC RESTAURANT

Savininkai: PREIKŠAIČIAI ir BLEIZGIAI 

1330 DUNDAS St., W., — — — Toronto, Ont. 
.niUitHttttttmumnttttttttttttttmuttmtutttttuntnitttttttumnmtttttttmttt

JONAS INDRELĖ

LIETUVIS SIUVĖJAS

202 ST. CLARENS Avė., Toronto.------------ Tel. ME 8522
tmmmmmmuHnmwtumimiWHinimimiHtmmmtmtttmmmmwm

Artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga visiems 
klijentams siunčia nuoširdžius sveikinimus

PARKSIDE JEWELLERS
Savininkas V. MIKOLAINIS.

1669 BLOOR St. W., Toronto, Ont.
Geriausi linkėjimai Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

visiems mūsų klijentams
1649 BLOOR St. W., Toronto, Ont.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikiname 
savo mielus lankytojus, draugus ir pažįstamus

SVETAINĖS „TULPĖ“ 
Savininkai: GRIGAIČIAI ir BASALYKAI

994 DUNDAS St. W.----------------------------Toronto, Ont.

FOTO-LITH OFFSET PRINTING CO.
LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ

Savininkai: J. DANAITIS ir Č. SENKEVIČIUS

1033 COLLEGE St., Toronto, Ont.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga laimės ir sėkmės 
visiems savo klijentams linki

JONAS BERŽINSKAS
GENERAL INSURANCE 

1212 DUNDAS St., W., Toronto, Ont.

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI 

BIZNĮ, KREIPKIS Į

J. KARPIS
REAL ESTATE

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARPIS REAL ESTATE

1609 DUNDAS ST. W. OL 7996-7. Toronto.

II
 Maloniai pranešame!

NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- ji 
MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS 

Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA

INFORMACIJA: 
; vanagais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. : 
: DIDEL. S PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO

BILIŲ kk SUNKVEŽIMIŲ. BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ ;į 

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖCHURCH MOTORS LTD 
1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371 ■

I
 DANUTĖ STRAZDAITĖ |

321 Oakwood Ave., Toronto, 10. «

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines sukuoOnas, z 
dažo sr kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek « 
madienius galima «u»i»iek'i telefonu: OR 8081. $

p MOTERŲ KIRPYKLA 1
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, H 

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

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

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė. J
/tmtmmrntmmmmmmmnmmimmtmmmttttmmtnmmttimtmumr

3 DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
•j taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- 
3 jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- 
3 neles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu klientams savo naują adresą:
3 7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576
1 ANT. J U O Z A P A I T 1 S

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

Saugu—Patikima

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS. 

MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

A. K1RSON1S V. MORKIS 
OL 7511 

Dufferin)
Telef.: OL 7511 Telef.:

1460 DUNDAS St. W. (prie

HAMILTONE visais nekilnojamo turto

tovus Hamiltone J. Valevičius ir A. Pranckevicius Visookeriopas informacijas suteiks bei 

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

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
T tnefonas EM. 6-4182 

Toronto

Į 

Dr. N. Novojickis j 
DANTŲ GYDYTOJAS ! 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

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

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

mttttmtmnttutrttittttntmžimttmumtnutmtmtmtKmumummmtiiuuv, 
į HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS, j 

į] Kontraktorius K. TRLMPICKAS 
■ Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis f 

arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder- t 
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- x 

E giami alyvos apšildymai (Oi! Burneriai) į senas krosnis. | 
ir taisomi seni apšildymai. t

t Didelis pasirinkimas Įvairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. i 
| Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be t 
E jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY- t 
E MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR S
I IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS. f:

VISI PATARIMAI VELTUI. g
Užsakymai priimami:

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

B- SERGA UTIS
Telef.: OL 7511

TORONTO.

pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės į šios Įstaigos ats-

įjj Dr. A.Pacevicius |
! GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

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

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

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH i*



10 PSL................................ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1953. XII. 23. — Nr. 50 (348)

SAUSIO 9 DIENĄ VISI SUVAŽIUOKIME Į PIRMĄJĮ NAUJŲJŲ METŲ LINKSMIAUSIĄ IR NUOTAIKINGIAUSIĄ

MEDŽIOTOJU BALIŲ HAMILTONE
KURIS ĮVYKS ROYAL CONNAUGHT VIEŠBUČIO CRYSTAL SALĖJE (KAMPAS KING IR JOHN)

d r <. i-- n/i j — . • • . • j . i ciahai šiam vakarui zuikienos karstu užkandžių su raudonaisJruikt lietuviško pavyzdžio Medžiotoju virtuve, vedama tu- ■ , ............... . . . . . . t. . . ■ - ■ ,
• — j-j • • . . burokėliais ir kitais, retai kam žinomais prieskoniais!

nncio didelj šioje srity patyrimą medzmtojo, gelbstint musų Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti! 10 nuošimčiu nuo 
geriausioms žvėrienos paruošimo specialistėms, pagamins spe- ; gausimo pelno skiriama šalpai!

GROS PUIKUS BENN1-FERR1 ORKESTRAS 8 ASMENŲ SĄSTATE (SPECIALIAI ŠIAM BALIUI!). 
VEIKS MEDŽIOTOJŲ BUFETAS SU ĮVAIRIAIS PASTIPRINIMAIS!

Pastaba: Staliukus maloniai prašoma rezervuoti iš anksto 
raštu ar telefonu per p. V. Urbaitį, 523 Catherine Ot. N., 

Hamilton, Ont., tel. 3-9993 nuo 6 iki 10 v. v. kasdien.
PRADŽIA 7.15 V. V. ĮĖJIMAS 1.25 dol.

T F A Kanadoje Hamiltono s k.

Z 

mowt|real 
KUR IR KADA BUS SPAUDOS BALIUS?

Spaudos balius Montrealy 
yra vienas iškilmingiausių ir 
daugiausia lankomų balių, nes 
visi tautiečiai, suprasdami, 
kad sava spauda yra didelis 
veiksnys, skaitlingai lanko šį 
parengimą ir tuo prisideda 
prie savosios spaudos palaiky
mo. Be to, Spaudos Balius tu
ri ir tokių savybių, kurios yra 
naudingos ir drauge malonios 
tautiečiams: Spaudos baliaus 
metu veikia turtinga loterija, 
kurioje visada kas nors išlošia 
vertingų fantų. Be to, labai 
platus tautiečių bendradarbia
vimas ir pažintys.

Didelė Montrealio lietuvia
ms bėda yra neturėjimas savos 
tinkamos salės. Tenka pa
prastai tenkintis tokia sale, ko 
kia yra gaunama. Paskutiniai 
bažnytiniai suvaržymai dar 
daugiau susiaurino galimybes 
dideliam baliui turėti tinkamą 
salę. Tačiau šio sezono spau
dos baliui yra gauta visiškai 
tinkama salė. Šiemet Spaudos 
balius bus Kanados kariuome
nės salėje Pine Avenue Nr. 310

Tai yra pirmos rūšies salė: 
didelė, augšta, beveik kvadra
tinės formos, kas ypač patogu 
yra šokiams, labai erdvi ir gra 
ži. Žodžiu — tai puiki salė, 
kokią tik Montrealy galima 
gauti. Ji pajėgs sutalpinti 
apie 1500 asmenų.

Spaudos baliuje mielai suti
ko groti „Lituanicos“ orkest
ras, kuriam vadovauja Z. La
pinas. Orkestras bus pilnos 
sudėties ir žada publiką visai 
patenkinti.

Spaudos balius įvyks pas
kutinį šeštadienį prieš, užgavė
nes, vasario 27 d. Tokiu bū
du Spaudos balius drauge bus 
ir Užgavėnių balius, t. y. pas
kutinė proga jaunimui pasi
šokti, ypač prieš ilgąją gavė
nią.

Todėl visi tautiečiai malo
niai prašomi atsiminti šią da-

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
iš fronto pusės vienam žmo
gui, laisva naudotis virtuve ir 
telefonu: CR 2476, adresas: 
5112 Clark St., prie St. Joseph 

parko.
ĮC~' wn -------įik—

f Dr. J. ŠEGAMOGAS 
| CHIRURGINĖ ir BEND
RI ROJI PRAKTIKA 
■i; office 4906 Wellington ;; 
j| VERDUN. Tel. YO 3611. : 
| vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 

šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą. «: 

z: n a m ų 1038 Osborne Av. « 
f VERDUN. Tel.PO 6-9964

I
 DANTŲ GYDYTOJAS p

Dr. J. MALIŠKA ji 

priima: 9 a- m. — 10 p. m. g 
5303 Verdun A., Verdun, p

Telef.: TR 4547. g

1
 NOSIES, GERKLĖS IR | 

AUSŲ SPECIALISTAS |
8 IR CHIRURGAS

I
Dr. R. CHARLAND | 

956 Sherbrooke E.
Telel.: FR 7684, EX 8822. | 

iv 

Dr.E. Andrukaitis |
956 Sherbrooke E. >?

Tel. CH. 7236 

tą, ruoštis tai datai ir ją rezer
vuoti ne kam kitam, bet tik
tai Spaudos baliui.
KALĖDINĖS PAMALDOS.

Kalėdinės pamaldos — tre
jos mišios — abiejose Mont
realio lietuvių parapijose 
įvyks vidurnaktį, o rytą pamal 
dos vyks paprasta sekmadie
niu pamaldų tvarka.

DR. J. ŠEGAMOGAS
St. Mary ligoninėje jau pradė
jo darbą. Praeitą savaitę Dr. 
J. Šegampgas padarė apendici
to operaciją Aušrai Lukoševi- 
čiūtei. Operacija gražiai pa
vyko ir ligonė jau visai taisosi 
Prie progos galima konstatuo
ti, kad dr. J. Šegamogas Mont 
realy prie McGill universite
to veikusiuose chirurgų spe
cialybės kursuose yra gavęs 
augščiausį chirurgo įvertini
mą. Lietuvoje dr. J. Šegamo
gas yra dirbęs drauge su chi
rurgu profesorium Dr. V. Ka- 
nauka ir kitais žymiais specia
listais, o taipgi vedęs savaran
kiškai chirurginius ligoninių 
skyrius Letuvoje, Vokietijoje 
ii Kanadoje.

TEISININKAS 
J. ŽMUIDZINAS

iš Amerikos sugrįžo šeštadie
nį, viešėjęs Čikagoje, Roches- 
tery ir kt.

PP. PIKŪNAI
iš Detroito yra atvykę viešėti 
pas pp. Liesunaičius, pas ku
riuos praleis Kalėdų šventes. 
Montrealis, bendrai, Kalėdų 
proga laukia daug svečių iš 
kitų Kanados vietų ir iš Ameri 
kos.

AVIACIJOS KARIŪNAS 
p. Navikėnas jr., pavasarį bai
giąs karo aviacijos mokyklą, 
Kalėdų atostogas praleisti at 
vyko pas tėvus į Montreal}.

MLBD MONTREALIO 
SKYRIUS 

nuoširdžiai dėkoja AV par. kle 
bonui kun. Kubiliui, mielai su 
tikusiam duoti salę mūsų su
ruoštai paskaitai ir salės už
mokestį paaukojusiam Mažo
sios Lietuvos rezistencinei ko
vai vesti.

MLBD Montrealio skyrius 
taip pat nuoširdžiai dėkoja pp. 
Lapinams; pagražinusiems pa 
skaitą lietuviška plokštelių mu 
zika. MLBD Mont. Sk.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS 

pirmasis tomas yra gautas gen. 
įgaliotinio. Norintieji čia gau
ti ir Enciklopediją užsisakyti, 
prašomi kreiptis į ,,Nepr. L.“ 
redakciją. Tel. HE 7920. 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 
už lankymą, ištikus nelaimei, 
ligoninėje ir namuose: p. Stan 
kevičiui, pagelbėjus pačiam 
kritiškiausiam momente, kun. 
Tėvui Kubiliui, kun. Tėvui 
Vilkaičiui, kun. Tėvui Kidy
kui, kun. Tėvui Kulbiui, pp. 
A. V. Baršauskams, pp. S. A. 
Baršauskams, pp. Bukaus
kams, pp. Šimelaičiams, p. Še- 
deikai, pp. Mačioriiams, pp. 
Gražiams, pp. Keturkams, p. 
p. Girniams, p-lei Vaitkutei, p. 
p. Prišmantams, pp. Ališaus
kams, pp. Mikulėnams, p. Plus 
čiauskui, pp. Vizgirdams, pp. 
Kuncevičiams, pp. Taruškams, 
p. Vaupšui. Kličių šeima.

ILGAI SIRGĘS 
senas ateivis Jonas Kličius, gi
minaitis naujojo ateivio p. Kli 
čiaus, gruodžio 18 d. mirė. Pa 
laidotas gruodžio 21 d. Velio
nio žmona ir du vaikai yra Lie 
tuvoje. Velionis paliko namus 
ir kitokio turto, kurį teks glo
boti giminėms, kol galės atsi
imti arjtimaiusi įpėdiniai — 
vaikai.

— Mirė gruodžio 6 d. Ma
rija Kalašinskienė.

:: pI Naujų Metu sutikimas | 
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

H bus jaukus, nes salės papuoštos, puikus orkestras ir g 
jj linksma programa. •$
| STALIUKAI ir VISOS VIETOS NUMERUOTOS. H 
H 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. g 
H Pradžia 8 v. v. T L N> Valdyba. «

MŪSŲ ORTAS
RUNGTYNĖS BAIGĖSI PERGALĖMIS

„Tauro“ krepšinio koman
da ir toliau žingsniuoja be pra 
laimėjimų. Praeitą savaitę 
žaizdama su „Italians“ laimė
jo 53:29(23—15). Laimėji
mas būtų buvęs dar efektinges 
nis, tačiau labai nesisekė mė
tyti ; tik paskutiniame ketvir
tyje priešininko krepšis „pra
kiuro“ ir buvo padidintas taš
kų skaičius. Žaidė ir taškus 
pelnė: Bunys — 17, Bukaus
kas — 13, Beregardas — 9, 
Mathiiew — 6, Kerbelis — 
0, Rosenbergas — 2, Lasumas 
— .0 ir Piečaitis — 6. Šią sa
vaitę žaidžia su „Warrios“.

Jauniai taip pat laimėjo.
Kita maloni žinia, jauniai 

taip pat laimėjo. Po pirmų pir 
menybių rungtynių, kurios bu 
vo labai nesėkmingos, atrodė,

KLB MONTREALIO APY
LINKĖS VALDYBOS RIN

KIMAI ATIDEDAMI.
Dėl nepakankamo kandida

tų skaičiaus į K. L. B. Mont
realio Apylinkės Valdybą ir 
Revizijos Komisiją, rinkimai 
atidedami.

Nauja rinkimų data bus pa
skelbta vėliau, susitarus su 
Montrealio apylinkės valdyba.

KLB Montrealio Apylinkės 
Rinkmių Komisija.

SKAUTŲ-ČIŲ TĖVŲ IR 
lėmėjų būrelis sausio 16 d. Po 
licijos salėje ruošia didžiulį 
kaukių balių, kurio metu veiks 
turtingas bufetas. Trys įdo
miausi kostiumai bus premi
juoti.

JACQUES CARTIER.
Gruodžio 15 d. mokytojos 

p. Efertienės inicaityva buvo 
šeštadieninės mokyklos tėvų 
susirinkimas. Išrinktas tėvų 
komitetas, į kurį įėjo V. Lau 
raitienė, A. Išganaitienė ir S. 
Paulauskas. Nutartaj kad Kū
čių dieną namuose lankysis 
Kalėdų senelis, o sausio 10 d. 
aktingai dalyvauti Montrealio 
šeštadieninių mokyklų eglutė
je.

PP. GIRDAUSKUS 
PAGERBUS.

Jeigu mes mokame pagerbti 
savo mirusius, juo labjau ne
galime pamiršti tų, kurie dar 
šiandien yra mūsų tarpe. Jie 
dažnai praeina gyvenime ne
pastebėti, nors yra tartum tos 
rožės, kurios praskleidžia žie
dus pro sušalusį žiemos snie
gą ir šviečia kitiems savo dar
bais ir pavyzdžiu. Todėl jų 
atlikti darbai kalba už juos, ir 
iš jų darbų mes juos pažįsta
me.

Jau 25 metai, kaip Damutė 
Girdauskiękiė sėkmingai pir
mininkauja Šv. Onos draugi
jai. Tą vardą ji nešioja ne 
vien dėl garbės, bet kadangi ji 
pirmoji visuomet ir visur — 
tiek ligos patale gulinčio ap
lankyme, tiek pagerbime mirų 
šio malda ar palydėjime į am
žinybę, arba pagaliau kiekvie 
nam ištiesime pagalbos ran
kos. Daugeliu atvejų ji tai da
rė nepaisydama net savo svei 
katos.

Esame iš širdies gelmių dė
kingi poniai pirmininkei už rū 
pinimąsi mūsų bendru gėriu— 
kiek draugystės, tiek ir pavie 
nių vardu. Manau šis Jūsų 
garbe1 pare” vi m a s leido Jums 

kad jauniams visos pirmeny
bių rungtynės bus liūdnos. Ta 
čiau būsiantieji krepšininkai 
nenusiminė ir į antras pirme
nybių rungtynes atvyko su pa 
siryžimu. Ir neapsivylė, nes 
„International YMCA“ nuga
lėjo net 85—30(32—13). Kaip 
rungtynių pasekmė rodo, prie 
šininkas tepajėgė kiek rimčiau 
priešintis tik pirmame kėliny
je, o antrame mūsų jauniai jau 
be pasigailėjimo didino krep
šių skaičių. Žaidė ir taškus pel 
nė: Markevičius — 22, D.iki- 
nis — 16, Šipelis — 22, Nar
butas — 18, Aneliūnas — 7 ir 
Jurkus — 0. Dabar jauniai 
pirmenybių rungtynes turės 
tik kitais metais, sausio 8 d., 8 
vai. su „Park X:: Dunrae Gar 
den School salėje.

ARTINASI ŠVENTOS KA
LĖDOS, BAIGIASI 1953 M.

Naudodamasis šią proga aš 
noriu Jums, mieli tautiečiai, 
trumpais žodžiais apžvelgti tų 
metų atliktą šalpos darbą To
ronto mieste.

Kaip Tamstoms žinoma or
ganizuoto visam Toronto mies 
tui, šalpos darbo iki šiol kaip 
ii ir nebuvo ir tik šių metų pa 
vasarį KLB Toronto Apyl. V- 
ba paskyrė mane, savo narį, or 
ganizuoti Toronto Apylinkės 
Šalpos K-tą.

Komitetą man pavyko gana 
greit suorganizuoti, nes atsira 
do žmonių, kurie laisvu nuo 
oarbo laiku, be jokio atlygini
mo, vien artimo meilės vedini, 
sutiko įsijungti į šalpos darbą. 
Toronto m. buvo padalintas į 
13 rajonų, sujieškoti adresai, 
sudaryti sąrašai ir į kiekvieną 
rajoną paskirti rinkėjai, kurie 
ir atliko tą sunkiausią šalpos 
darbo dalį: beldėsi į kiekvieno 
lietuvio duris, nežinodami 
kaip juos pasitiks, kaip juos 
priims ir kaip išlydės. Buvo vi 
saip, bet bendrai paėmus dide
le dauguma torontiečių supra
to šalpos svarbą ir buvo duos- 
nūs. Aš tikiu, kad ateinančiais 
metais jie bus dar duosnesni.

Iš spaudos Tamstos žinote, 
kad Toronto Šalpos K-tas mo
tinos dienos proga sušelpė Vo 
kietijoje likusias našles ir dau
giavaikes motinas, pasiųsda
mas joms 150 dol., cukrų, va
jui 520 dol., Vasario 16 gim
nazijai 300 dol., pradžios mo
kyklas Vokietijoje sušelpti 300 
dol. viso išsiųsta 1270 dol.

Metinė apyskaita bus paskel 
bta vėliau.

Baigdamas, Toronto Apylin 
kės Komiteto vardu sveikinu 
visus Toronto miesto lietuvius, 
duosnius aukotojus, rėmėjus ir 
talkininkus, sulaukusius links
mų Kalėdų Švenčių ir linkiu 
visiems sveikatos, asmeniškos 
gerovės, džiaugsmo, laimės ir 
pasisekimo gyvenime per vi
sus ateinančius 1954 metus.

V. Vaidotas,
T. A. Šalpos K-to Pirm-kas.

— Teisininkų d-jos valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pil
kas p. Zovė, sekr. p. Palys ir 
ižd. p. Paleckas.

pajusti nors valandėliai, kad 
mes esame su Jumis ir Jūsų ne 
užmiršome. Gyvuokite dar il
gus metus mūsų tarpe!

KALĖDŲ PIRMOSIOS
Abiejose lietuvių parapijų 

bažnyčiose vyksta Kūčių ii 
Kalėdų pirmosios dienos vidur 
naktį, kaip paprastai trečios šv 
Mišios. Kitos pirmosios die
nos pamaldos bus įprastu šven 
tadieniams laiku.

AUKOJA VIETON 
DOVANŲ.

KLB Šalpos Fondo Toron
to Apyl. K-tas skelbia tęsinį 
sąrašo asmenų, aukojusių Vo
kietijoje likusiems tautiečiams 
Kūčių stalui pagerinti, vieton 
dovanų ir sveikinimų savo bi
čiuliams: 6 dol. aukavo — VI. 
Šarūnas. 4 dol. — St. Banelis 
ii Mrs. N., 3dol. — K. Gapu- 
tis, K. Ališauskas, A. Laurina
vičius, P. Dabkus, O. ir D. Ple 
niai ir V. Baliūnas, 2 dol. au 
kavo — B. Žėkas, A. Ciplijaus 
kas, M. Mačiulaitienė, A. Šim 
kevičienė, J. Kaknevičia, P. 
Kazlauskas, Mr. X., E. ir S. 
Čepai, P. Kuzmickas, St. Dū
da, Mr. F. B., P. Gulbinskas, 
J. Petrialis, V. Naruševičius, 
Alf. Petravičius, J. Bartkus, 
A. Puterienė ir Ant. Diržys, 1 
dol. — J. Mičiūnienė, K. Ali
šauskienė, P. Kuzbickas, V. Si 
rruonavičia, Stirbenis, J. Mati- 
jošaitsi, B. Kromerytė, J. 
Dambaras, V. Šalkauskas, A. 
Sagevičia.

Prašome ir toliau aukoti, at
nešant pinigus į Prisikėlimo 
parapijos kleboniją, Lietuvių 
Namus ir galima skambinti tei 
KE 2154 ir KE 3027 — aukos 
bus paimtos iš jūrų namų.

Toronto Šalpos K-tas.
— Pp. Umbražiūnų šeima 

iš Toronto persikelia į Kalifor 
rv---------MM-----------------------------------MM---------M
V S$ Dr. K, ŽYMANTIENĖ. | 
IS GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 

-S Kampas Bloor ir Brock Av. V 
^(Įėjimas iš 613 Brock Av.) v

Priima ligonius, gimdyves K 

ir moterų ligomis sergan- © 
čias kasdien nuo 1—4 ir a 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. X 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- v 

& ku pagal susitarimą.
$ Telefonas OL 6851 |
X--------- ‘-.’X..... w-------- • m

I
 Margis Vaistine |

JONAS V. M ARGI S — VAISTININKAS | 
19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W) Toronto. « 
Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para- v 
šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa « 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, >? 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų 4

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ. g
TAUPYK y

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

j Toronto, Ont. KE 3027.

PIRMOJI LIETUVIŲ |

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

be obligacijos. H
Esu Toronto miesto gyventojas per paskutinius 25 melus. H

AL GARBENS - Garbenis g

REAL ESATE and BUSINESS BROKER B 
j 1486 DUNDAS St. W., (prie Dufferin) TORONTO, g 

; Telefonai LO 2738, vakarais HU 9-1543 g

į Naujas musu skyrius |
j 1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772 | 
I REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. H

. I *'>*<>«***',-A**»'»0JO****>»'A**<»»*4*<
.»•«'*» t-vi n • >4 • >j4 #? • : b.- > • « J-.'*

DIENOS PAMALDOS
niją. Linkime sėkmės. P. Um 
bražiūnas yra žurnalistas, bet 
Toronte jis gražiai vertėsi 
kaip namų prekybos tarpinin
kas.

— „Parama“ šią savaitę ati 
dara gruodžio 23 <L. 7—9 vai. 
vak.

— J. Strazdo ir Co. staty
bos b-vė L. Namų bibliotekai 
paaukojo knygų už 217 dol.
DIDŽIULIS KALĖDŲ BA

LIUS CLUB TOP HAT.
Gruodžio 26 d., 8 vv., šešta

dienį, rengiamas grandiozinis 
Kalėdų balius didžioje Club 
TopHat salėje.(Pasiekiama va 
žiuojant Queen St. tramvajum 
į vakarus iki paskutinio susto 
jimo). Salėje patogūs staliu
kai mažom ir didesnėm kompa 
nijom. Veiks bufetas su įvai
riais gėrimais. Gros 10 instru 
mentų orkestras. Programą pa 
įvairins solistė pi Mašalaitė.

Visi maloniai kviečiami iš
naudoti retą progą praleisti 
vakarą puošnioje aplinkoje.

Vakarą rengia Toronto Jū
rų skautų rėmėjų būrelis. Pel
ną skiria jūrų skautų reika
lams. Savo atsilankymu pa- 
remsite liet, skautų veiklą!

Rengėjai.

I
X 
Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS t 
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais v 
pagal susitarimą. v

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

X

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

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

tarimą tel. ME 2933
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