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Amerika nepaliks pavergtu tautu 
savo likimui

GYVOS KALĖDINĖS IR NA UJAMETINĖS SĄVARTOS.
Kitais metais Kalėdų ir Nau 

jų Metų laikotarpiu apsiramin 
davo visas politinis gyveni
mas, — visą tą laiką švęsda-

vid. reik. min. dep. dir. L. V. 
Vladimirskij, — visi 6 sušau
dyti.

Pažymėtina, kad

GERAI ATSIMINKIME, 
kad Spaudos Bailus bus vasa
rio 27 dieną, puikioje, erdvio
je, Kariuomenės salėje, 310 i

 ̂ NAUJŲJŲ 1954 METŲ, KURIE REALIZUOTŲ AR BENT PRIARTINTŲ PRIE g 
ĮGYVENDINIMO KIEKVI ENO MŪSŲ SKYRIUM IR V ĮSŲ TAUTIEČIŲ DRAUGE, | 
DIDŽIĄSIAS VILTIS IR KILNIAUSIAS PASTANGAS, — LINKIME VISIEMS MŪ;
SŲ SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS, PLATINTOJAMS IR VISIEMS GE-; ; 
ROS VALIOS LIETUVIAMS, ESANTIEMS TĖVYNĖJE, KANADOJE IR VISUO-: ; 

|SE KITUOSE KRAŠTUOSE. KLCT ir NL : ;

KALĖDOS MONTREAL!' NEW YORKAS SPRENDŽIA DIDELES PROBLEMAS.
vo ir poilsiaudavo nuo kasdie 
ninių darbų ir rūpesčių. Šie
met gi
DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ METU 
VYKO DIDELI DARBAI IR 

KOVOS.
Ryškiausia yra Amerikos nau 

jametinis Dulles pasisakymas, 
kuris labai svarbus ir mums, 
lietuviams. Dulles parašė Į 
„National Bussines“ laikraštį 
platų straipsnį, kuriame pasisa 
ko Amerikos politikos klausi
mais. Sakydamas bendrai, jis 
teigia, kad obskurantiškumas, 
badas ir baimė veda į despotiš
kumą, kaip tas yra Sovietuose. 
Bet demokratinis pasaulis pra 
ėjusiais metais yra laimėjęs mo 
ralinę ir diplomatinę inciaty- 
vą, kas sudaro tolimesnių žy
gių laidą.

Dulles pabrėžė, kad JAV 
siekia taikos ir gerų santykių 
su Rusija, bet 
AMERIKA NIEKAD NESU 
TIKS EITI I DERYBAS, 

KURIŲ AUKA BŪTŲ PA
VERGTŲ TAUTŲ PALIKI

MAS SAVO LIKIMUI, 
nes Amerika niekad nesutiks 
išsižadėti savo principų, pa
remtų laisve, žmogaus teisė
mis ir demokratiniais princi
pais, kuriems yra svetima bet 
kokia prievarta.

Dulles pabrėžė, kad šitie 
principai lygiai galioja ir pro-
jektuojamoms deryboms Ber
lyne. Jis taipgi pažymėjo, kad 
Amerika nesutiks priimti į J 
TO komunistinės Kinijos, ku
rios valdžią jėga pasigrobė ko

SUŠAUDYTAS LIETUVOS 
OKUPACIJOS VYKDYTO

JAS DEKANOZOVAS.
Keista, kad visa ši egzeku 

cija buvo pavesta įvykdyti ka
ro herojui maršalui Ivan Ko- 
nevui. Tai ir gi tūlas komunis 
tinis smurto aktas, privertoj 
karo laimėtoją maišalą atlikti 
budelio pareigas. Tai yra su
prantama tiktai sovietinėje sau 
valės siautėjimo ir žmogaus, o 
šiuo atveju herojaus nuverti
nimo ir jo sutrypimo sąlygos i. 
Niekur kitur karys - herojus 
nesutiktų imtis budelio parei
gu.
PREZIDENTAS D. EISEN- 
HOWERIS RUOŠIASI NAU 

JŲ METŲ DARBUI.
Sausio 5 d. JAV kongrese 

jis padarys apie Amerikos dar 
bus pranešimą, kuris bus pė 
duotas ir radijo ir televizijos. 
Prieš tai jis tarėsi su respubli 
konais, dabar jis tariasi su de
mokratais. Tai bus programi
nis pranešimas.

Dar nežinia,
KUO PASIBAIGS KORĖ

JOS PALIAUBŲ SUIRUTĖ, 
bet karo nelaisvių apklausinė
jimas jau baigtas. Iš 22.000 su 
tiko būti apklausinėjami 3.600, 
o grįžti tesutiko tik 136. Ki
ti bus paleisti į laisvę. Taigi: 
pergyvenę komunistinį rojų, 
kitąkart jau nenori jin patekti.

Beje,
MASKVA REIKALAUJA

Pine Avė E. Dail. A. Tamo
šaitienė Spaudos baliui audžia 
puošnų tautinį drabužį. Bus 
ir kitų vertingų fantų. Lau
kiama jų net iš Amerikos. 
Už fantų aukas Spaudos ba
liaus loterijai būsime dėkingi. 
Visi fantai bus skelbiami.

praėjo pavasariškoje nuotaiku 
je. Nors sniego sluogsneiis 
h tebesilaiko, bet visą laiką ra 
ir.u ir šilta. Net ir perkūnija 
pasveikino Kalėdų seneli. . . 
Sako, kad taip nedažniausiai 
esti.

Lietuviškosios naujienos.

munistai, remiami iš užsienių.
Tai yra svarbūs pareiškimai, 

kuriuos šiokiu ar kitokiu būdu 
yra padaręs ir JAV preziden
tas D. Eisenhoweris.
VAKARU SUSIJAUDINIMĄ 
SUKĖLĖ NAUJAS KOMU

NISTINIS SMURTAS 
INDOKINIJOJE.

Sovietai, visą laiką tebekal
bėdami apie taiką, užpuolo In 
dokinijos valstybę Laos. Iš 
Vjetnamo komunistai Įsiveržė 
į Laoso valstybę ir užėmė tū
las jos sritis, prasiveržė net li
gi Tailando - Siamo. Šis nau
jas komunistų smurtas kelia 
visuotinį pasipiktinimą. Tai 
dar kartą įrodo, ką reiškia so
vietinis taikingumas. . . Šiuos 
smurto veiksmus seka dideliu 
atsidėjimu JAV, DB ir visas 
taikingasis pasaulis. Laoso vy 
riausybė kreipėsi į laisvąją pa
saulį pagalbos. Ar tiktai Ko
rėja buvo tokia laiminga, kad 
ja gynė JTO jėgos?
MASKVA SUTERŠĖ ŠVEN 
TINES NUOTAIKAS GAL

VAŽUDIŠKAIS AKTAIS.
Kaip tiktai švenčių savaitę 

Maskva sušaudė naują rusiško 
jo komunizmo - bolševizmo kū 
rėjų gaują, tokią pat nusikaltę 
lių gaują, kaip ir tie, kurie su- 
likvidavo savo konkurentus.

Sovietai skelbia oficialiai, 
kad postalininis triumvirato— 
Berija, Malenkovas ir Moloto
vas — narys Lavrentij Beri
ja, buvęs saugumo ministeris 
ir valstybės kontrolierius Vsie 
volod Merkulov, buv. užsienių 
reikalų viceministeris ir pas
kutiniu metu Gruzijos saugu
mo ministeris V. G. Dekano- 
zov, buv. vidaus ir saugumo 
ministeris D. Z. Kobulov, buv. 
vidaus reikalų min. įgaliotinis 
tol. rytams S. A. Goglidzė, 
buv. Ukrainos vidaus reik, mi 
nisteris P. Y. Mošik, ir buv.

BERLYNO KONFERENCI
JĄ ATIDĖTI

ligi sausio 25 d., kai buvo pro 
jektuojama sausio 4 d. Kai 
kas spėja, kad Rusija ruošia 
si tūloms nuolaidoms, kad tik 
tai galėtų ilgesniam laikui už
konservuoti tai, kas jau pasi
grobta.

TRUMPOS ŽINIOS.
— 13-tą kartą vykdant rin

kimus, Prancūzijos preziden
tu išrinktas senato vicepirmi
ninkas Rene Coty, konserva
torius, buv. atstatymo minis
teris.

— JAV pasižadėjo remti 
Europos vienybę ir jos anglies 
-plieno sąjungą.

— Vak. Berlyno burmsit- 
ras pasisakė už Vokietijos vie
nybę laisvų rinkimų pagrindu.

— „Išvalytas“ šiaurinės Ko 
rėjos min. pirmininkas.

— Karalienė Elzbieta II 
Auklande, N. Zelandijoje, pa
sakė, kad DB imperija yra da 
barties imperija, nes joje visi 
žmonės turi lygias teises.

— Irano perversmininkas 
Mossadegh nuteistas 3 meta
ms kalėti. Karalius paprašė 
teismą sušvelninti senam buv. 
premjerui bausmę.

— Panamos seimas priėmė 
Įstatymą, nukreiptą prieš totą 
lizmą. lygiai, fašistinį, komu
nistinį ir kitokį, koks tiktai ga 
lėtų reikštis.

— Tibetui komunistai už
draudė švęsti Naujus Metus, 
kada iš viso krašto į Lhassą su 
sirenka visi lamos. Tai didžiau 
šia metinė Tibeto šventė.

— Maskva sutiko derėtis 
dėl atominės energijos panau
dojimo.

— Rytinė Vokietija sudaro 
2 naujas kariuomenės divizi
jas.

— JAV atšaukė iš Korėjos 
2 divizijas kariuomenės.

— Sausio 31 d. Iranas rin
ks naują seimą ir senatą.

Montrealio Lietuvių Dramos teatro aktorė Dalia Dikinytė 
pasirašo gyvenimo keitimo aktą su Petru Pundzevičium. 

Gražios sėkmės ir laimės!

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT 
1956 METAIS SOVIETAI ŽADA PAŠERTI ŽMONES 

DARŽOVĖMIS.
Kupiškis. Kultūros namuo

se vykstančioje vaikų konfe- 
renc. vedėja Voveraitė rajono 
vaikams pasakojo, kad „Tar. 
Sąjunga yra vaikų džiaugsmo 
šalis“. Dauguma vaikų augš- 
tai iškėlė rašytojus Katajevą, 
Sluckį ir panašius , bet geriau 
šia — Malenkovo raštus. . .

Jurbarkas. Rajono kultūros 
skyriaus vedėja Tomkevičiūtė 
turi įsteigusi 10 lektoriumų, 
juose, be kitų, dirba 35 moky
tojai ir 16 gydytojų. Iš 140 
skaitytų paskaitų, 88 atiten
ka ateistinei prapagandai 
(„Mokslas kovoje prieš reli
giją“). Geraiusia darbuotasi 
Jurbarko lektoriumo vedėjo 
Švedo.

Kaišiadorys. Į Maskvą ir 
Leningradą išsiųsti dideli kie

kiai klijų. Vietos rinkoj kli
jais aprūpinama iš po skverno.

Vilnius. Kompartijos CK 
kolchozams įsakė kitais me
tais daržovių plotą padidinti 
700.000 ha. Labai pasigenda 
ma „priešakinės agrotechni
kos“, nors prieš tai „Tiesa“ 
ja didžiavosi. . . Iš tolimesnių 
kompartijos vapsėjimų susida 
ro vaizdas, kad šiandien Lie
tuvoj daržovių reikalai katas
trofiški. Per sekančius tris 
metus teks įdėti tiek darbo, 
kad „pilnai aprūpinus darbo 
žmones daržovėmis“. . . Tai 
tau, babuška ir devintinės. . . 
Gyrėsi, gyrėsi, o pasirodo, kad 
iš visų tų pagyrų propagandi
nis burbulas šnipš ir suspro
go. . .

Šių metų gruodžio 28 dieną 8 vai. ryto Bostone mirė 
A. f A.

Stankūnas fonas
Giminėms ir pažįstamiems apie tai praneša, nuliūdę 

žmona, dukterys, žentai ir anūkės.

P-lėms Teresėlei ir Onutei STANKuNAITĖMS 
ir

Ponams Marytei ir Jonui ADOMAIČIAMS, 
jų mielam tėveliui ir uošviui

A. f A.
STANKŪNUI JONUI

mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
V. K. ir R. Otai.

Kaip girdėti, lietuviškose 
srovėse vėl kilo VLIKo refor 
mų klausimas. Tai jau senas 
klausimas. Jis yra paveldėtas 
dar iš Pirmosios VLIKo kon
ferencijos, įvykusios Manau, 
Vokietijoje. Ir, kaip matome, 
hgšiol neišsprendžiamas, — to 
dėl ir problema vadinamas.

Jau sen.ai yra išryškėję, kad 
dabartinės sudėties VLIKas 
nėra logiškas ir parankus. 
Nors Krikščionių Demokratų 
srovė, prancūzišku pavyzdžiu, 
tebekuria liaujas satelitus (ku 
jiasi vad. Lietuvių Frontas), 
bet tai yra, greičiau, anarchis
tines nuotaikas primenąs reiški 
nys, kuris žudo ir Prancūziją. 
Visiems gi rimtiems lietuvia
ms yra a šku, kad

' SROVIŲ SKAIČIŲ
PRAKTIŠKA MAŽINTI.
Amerikos, Anglijos pavyz

džiai ir mums, lietuviams, tu
rėtų būti pavyzdžiais, bet ne 
prancūzai ir ne juos pamėg- 
džiojantieji lenkai, su savo „ve 
to“ išradimu, privedusiu Len
kiją prie katastrofos, tebekan- 
kinančiu Jungtines Tautas ir 
tūlą laiką kankinusiu ir VLI 
Ką.

Dabar jau visiems išryškė
ja, kad VLIKe, rimtai klausi
ma statant, turėtų būti šios

pagrindinės, vad. — didžio
sios srovės: Tautininkų, Kri
kščionių demokratų, Liaudi
ninkų ir Socialdemokratų, kaip 
gyvos ir veiksmingos. Sateli
tinės gi srovelės tesiglaudžią 
prie pagrindimų srovių ir tesu 
darą jų „sparnus“, praktikuo
jamus ir kitose šalyse.

Kaip tenka patirti, VLIKo 
reforma šia prasme ir laikanti 
gaires. Atrodo, tai sveika ten 
dencija.

Greta to, vėl
IŠKYLA VLIKo KĖLIMO J 

AMERIKĄ KLAUSIMAS.
Girdėti apie tūlas nuomones, 

kad VLIKui iš viso tenką per 
sijungti bėgius, galimas da
lykas, taikantis kiek ilgesnei 
distancijai, negu buvo mano
ma. Todėl esą reikia keisti kai 
kas iš pagrindų ir rimčiau 
ruoštis ateičiai, kas neįmano
ma prie dabartinės sudėties, 
kurios, VI JKui esant Vokie
tijoje, neįmanoma keisti — 
sustiprinti. Esą Amerikoje bū 
tų šia prasme visai kitos są
lygos ir galimybės. O Europo 
je gi galėtų būti Vykdomoji 
Taryba. Ką gi, reikalas atro
do svarstytinas. Pomatysime, 
kas iš to išeis. Gal Nauji Me
tai bus vaisingesnį.

Jūsų kor.
BERMUDUOSE BUVO KAL BAMA APIE PAVERGTŲJŲ 

IŠLAISVINIMĄ.
Valstybės Departamento Atsi 
liepimas j Egzilų Telegramą.

1953 m. gruodžio 1 d. Cent
ro ir Rytų Europos Komiteto 
pirmininkas F. Nagy bei Cent 
ro ir Rytų Europos Konferen
cijos generalinis sekretorius 
dr .J. Šlavikas, Albanijos, Bul 
garijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Jugoslavijos, Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rumuni
jos, Vengrijos vardu JAV, D. 
Britanijos ir Prancūzijos U R 
ministeriams pasiuntė padėką 
už jų pasitarimų 1953 m. lie
pos 14 d. patikinimą, kad „tie, 
kurie nuoširdžiai nori taikos, 
turi siekti atstatyti laisvę, vii 
tį ir žmogaus vertę“, kartu pa
žymėdami, kad naujai vyks
tančiuose pasitarimuose (Ber 
nauduose) nebūtų išjungtas 
noras matyti Rytų Europos 
kraštų atstatytą laisvę“. Te
legramoj taip pat pabrėžta, 
kad laisvasis pasaulis jokiu bū 
du negali Sovietų Sąjungai 
garantuoti sienų, kol nėra pa
naikinti Sovietų Sąjungos ag
resijos padariniai. Pasaulis ne 
gali sutikti su Centro ir Rytų 
Europos kraštų nepriklauso
mybės sutrypimu.

Į šią Centro ir Rytų Euro
pos Sovietų pavergtųjų vals
tybių vardu intervenciją Ber
mudų Konferencijai, Valsty
bės Sekretoriaus vardu atsakė 
Valstybės Departamento Ry
tų Europos Skyriaus Direkto
rius Walworth Barbuor gruo
džio 11d. laišku, pažymėda
mas, kad Bermudų pasitarimai 
simbolizuoja ir patvirtina ne 
tik JAV, D. Britanijos ir Pran 
cūzijos politikos tikslų vienin
gumą, bet ir šių kraštų pasiry 
Žaną tęsti laisvojo pasaulio sti 
prinimo pastangas. Laiške 
kreipiamas ypatingas dėmesys 
į Bermudų pasitarimus baigia 
nt išleisto komunikato pareiš
kimus Sovietų Sąjungos pa
vergtų Centro ir Rytų Euro
pos kraštų atžvilgiu:

— Mes negalime priimti da 
bartinį Europos padalinimą 
kaip pateisinamą ir pastovų. 
Mes tikime, kad būtina, bus 
surastos taikingos priemones, 
įgalinančios Rytų Europos 
kraštus kaip laisvas valstybes 
vėl savo vaidmenį vaidinti lais 
voje Europoje.

Šis pakartotinas Valstybės 
Departamento patikinimas be 
abejojimo yra nauja paskata 
ir padrąsinimas Sovietų paver 
gtiesiems kraštams, išlaisvini
mo kovoje. Kor.
TUOJAU PO NAUJŲ METŲ 
„Nepriklausoma Lietuva“ pra 
dės spausdinti ilgesnį rašinį, 
kuriame bus plačiai papasako
ta apie gyvenimą dabartinėje 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Šį rašinį paruošė „NL“ bend
radarbis Berlyne, kurin šis lie
tuvis tik ką iš Lietuvos yra at 
bėgęs. Straipsnyje perlekia
mosios žinios yra galimai tik
ros. Jų tiekėjas „NL“ redak
toriui yra pažįstamas, — todėl 
ir žinios duodamos specialiai 
„Nepriklausomai Lietuvai“.

Kas domisi dabartiniu gyve 
nimu ir jo sąlyg'omis Lietuvo 
je, tenepraleidžia progos pa
skaityti šį tik ką atbėgusio iš 
Lietuvos asmens pranešimą pa 
siskaityti.

MAINAIS LAIKRAŠČIAI.
„NL“ bendradarbis dipl. 

inž. J. Bulota užsako „Nepri
klausomą Lietuvą“ tam Angis 
jos lietuviui, kuris jam užsa 
kys „Europos Lietuvį“. Pra
šomi Anglijos lietuviai atsi
liepti.

Toks laikraščių pasikeitimas 
jau pernai pradėtas su Argen
tinos lietuviais. P. Šarapnicka 
iniciatyva, keliolika prenumt - 
ratorių mainais keitėsi „Nepri 
klausoma Lietuva“ su „Argen 
tinos Lietuvių Balsu“. Tai 
yra labai gražus skirtingose 
šalyse gyvenačių lietuvių be n 
dradarbiavimas ir vieno kitam 
paslauga.
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ŽODIS SESĖMS IR BROLIAMS LIETUVOJE IR VI
SIEMS LIETUVIAMS PASAULYJE.

VLIKo Vykd. Tarybos pirmininkas K. Zaikauskas.
Broliai ir sesės,

Skambant kalėdiniams var
pams ir artėjant Naujiesiems 
Metams, didelė mūsų sesių ii 
brolių dalis dar velka pavergė 
jo jungą tėvynėje ar vargsta 
Sibiro toliuose. Kita mūsų da
lis, nors ir gyvendama laisvo
jo pasaulio sąlygose, nekant
riai laukia tos valandos, kai 
galėsime grįžti Į laisvą nuo 
pavergėjo gimtąjį kraštą. Me
tai slenka po metų, ir kai kas 
statosi klausimą : kaip ilgai dar 
teks laukti, kaip ilgai bolševi
ko batas terios ir tryps švento 
sios Lietuvos žemę? Ar ne
būtų jokių pragiedrulių tose 
ilgose laukimo valandose?

Mielosios sesės ir broliai! 
Besibaigiantieji metai mūsų ir 
laisvojo pasaulio vedamoje 
laisvės bylos kovoje buvo ypa 
tingi. Šiais metais raudonojo 
pavergėjo tironija dar galuti
nai nepalūžo, ir komunistinių 
diktatorių kėslai — naikinti 
ir ryti svetimąsias tautas — 
tebebuvo tie patys. Tačiau, 
pasekę šių metų įvykius ir įeis 
kinius mūsų pačių byloje, mes 
jau galime nedvejodami tvir
tinti: prošvaistės jau aiškios 
ir teisybės pasauly aušra jau 
ganėtinai ryški.

Nei tirono Stalino mirtis, nei 
Berijos pašalinimas neprivedė' 
prie komunistinio režimo palu 
žimo. Tačiau šie metai išryš
kino visą eilę Kremliaus turi
mų sunkumų. Pasirodė, kad 
sovietinė Rusija nestovi ant 
pakankamai tvirtų pagrindų, 
kurie ją įgalintų siekti naujų 
užgrobimų arba sustiprinti pa
vergtuose kraštuose jos padė
tį-

Laisvasis pasaulis visus reiš 
kinius stebi su dėmesiu ir didė 
jančiomis viltimis. Jau birže
lio 17-sios sukilimas rytinėje 
Vokietijoj, parodė, kad paverg 
tosios tautos jaučia okupanto 
silpnumą ir deda pastangų nu 
sikratyti jo uždėtais pančiais. 
Visuose satelitiniuose Krem
liaus pavergtuose kraštuose pa 
staraisiais metais vis daugiau 
augo nepasitenkinimo banga, 
o rezistencinis judėjimas ir pa 
syvus pasipriešinimas paver
gėjui didėjo diena iš dienos.

Pabėgėlių skaičius iš taria
mojo raudonojo rojaus į vaka 
rus siekia tūkstančius. Lais
vės išsiilgę pavergtieji bėga 
nepaisydami jokių pavojų, be 
ga — laivais, lėktuvais, trau
kiniais, net pasidirbdintais tau 
kais. Į vakarus traukiasi ir 
pagrobtųjų kraštų politikai, 
veikėjai, net Jungt. Tautų ats
tovai. Visa tatai reiškia kad 
pavergtieji vis labjau kelia bal 
są už išlaisvinimą, kad teisy
bės triumfo valanda vis artėja. 
Tai taip pat reiškia, kad 
Vakarai, nuolat stiprėdami ir 
moraliai būdami žymiai prana
šesnėj padėty už Kremlių, tei
kia daugiau ir daugiau vilčių 
susilaukti išlaisvinimo valan
dos. Brangios sesės ir broliai! 
Vakarų stiprėjimas yra dide
lis išlaisvinimo laidas. Tą lais 
vės valandą taip pat artina Va 
karų pasaulio įsisąmoninimas 
dėl bolševikinės politikos nu
sikalstamo pobūdžio ir supra
timas, kad klastos, apgaulės ir 
pavergimo pradus pagaliau tu 
ri pakeisti teisybės, tiesos bei 
žmogaus prigimties pagerbi
mu tvarkomas pasaulis.

Šie besibaigiantieji metai ne 
paprastai išryškino abiejų pa
saulių skirtingumus. Iškilę 
aikštėn Korėjoje įvykdyti ko
munistų žiaurumai pagaliau 
Vakarų pasaulį įtikino, su ko
kios prigimties priešu tenka 
bendradarbiauti tarptautinėje

plotmėje. Ir pačios JAV-bės, 
vadovaudamos laisvojo pasau
lio kovai, surinko duomenis 
apie bolševikų plačiai prakti
kuojamus priverčiamuosius 
vergų darbus, ir Jungt. Tau
tos vis daugiau kena balsą už 
jeikalą pasmerkti šių nusucai- 
timų vykdytojus.

ir Lietuvos laisvinimo bare 
šie metai atnešė stambiu pro
švaisčių. Toji laisvinimo kova 
siejasi su laisvojo pasaulio pa 
stangomis, ir jos Naujųjų Me 
tų angoje teikia tikrai padrąsi 
nančių vilčių. Laisvinimo vei 
ksniai, atstovaujami VLIKo 
ir mūsų diplomatų, per šiuos 
1953 metus dėjo visas galimas 
pastangas gyvinti veiklą ir 
plėsti bendradarbiavimą su ki
tų pavergtų tautų atstovais, sa 
vo kaimynais latviais bei es
tais pirmoje eilėje. Lietuviš
kųjų verksnių balsas vis lab
jau išklausomas politinių Va
karų sluogsnių, ir žymiai padi 
dėjusiu nuoširdumu atjaučia- 
ma bei įvertinama pavergto
sios Lietuvos padėtis. . .

Šie metai mūsų laisvinimo 
byloje ypatingai reikšmingi jais 
vojo pasaulio pastangomis iš
tirti mūsų tėvynės pavergimo 
aplinkybes ir komunistų atlik
tus nusikaitimus mūsų tautie
čių požiūriu. Jungt. Amerikos 
Valstybės šioje mūsų kovoje 
pasirodė esančios pats nuošir
džiausias talkininkas. Tų vals 
tybių kongresui šiais metais su 
darius Kersteno komisiją ats
tovų rūmuose ir jai pradėjus 
neparastai didelės reikšmės ty 
rimo darbus, mūsų laisvinimo 
byloje ir iš viso laisvojo pa
saulio siekimuose susilaukti 
tiesiog triumfo jau atsiveria 
nauji horizontai. Mes ir kitų 
pavergtų kraštų atstovai su di 
dėlėmis viltimis sekame tos ko 
misijos darbus ir juos laikome 
įrodymu, kad Vakarai savo ko 
vą už pavergtųjų išlaisvinimo 
vis labjau gyvina ir kad tų 
Vakarų balsas jau visai atvi
ras, drąsus ir nerodąs jokio no 
ro eiti į bet kokias nuolaidas 
su Kremliumi. Su tikrai dide 
le padėka norime pažymėti mū 
sų brolių amerikiečių pastan
gas iškelti tokios komisijos rei 
kalą ir paties rūmų atstovo 
Charles J. Kersteno energiją 
ir nenuilstamą darbą siekiant 
sėkmingai atlikti tyrinėjimo 
veiksmus. Mes tikime, kad jau 
greitu laiku Kersteno komisi 
jos duomenys visam pasauliui 
dar kartą atskleis komunistų 
atliktą smurtą prieš mūsų tė
vynę ir kad tai prisidės prie 
greitesnio Lietuvos išlaisvini
mo.

Mus visus labai padrąsina 
ir laisvojo pasaulio vadų šiais 
metais padaryti pareiškimai. 
Ir Jungt. Amerikos Valstybių 
užsienių reikalų vadovas Dul
les, pats liudydamas Kersteno 
komisijoje, pareiškė, kad ko
munistinis despotizmas negali 
tverti neribotai. Jis pabrėžė, 
kad Amerika nėra abejinga 
Lietuvos likimui ir kad Ame
rika bet kokioje konferencioj- 
įe neatsisakys nuo savo princi 
pų. Ir pats prezidentas Eisen 
howeris, sveikindamas Ame
rikos Lietuvių Kongresą Chi- 
cagoje, įsakmiai nurodė, jog 
ateis -jjiena kai vėl Lietuva, 
kaip laisva valstybė, įsijungs 
į tautų šeimą. Taigi, šie besi
baigiantieji metai mums atne
šė tikrų pragiedrulių. Lietu
vos laisvinimo baras, tiesa, ne 
ra lengvas, jis susiduria su 
sunkumais. Tačiau kovoje d<l 
laisvės nėra išeities, kurios ne 
būtų galima rirmiAti.

Visa sovietinė spauua pilna 
žinių apie sovietimo-kolcnozi- 
mo žemės ūkio bankrotą, pri- 
vedusį visą Rusiją ir jos pa
vergtas tautas ir užgrobtas 
valstybes prie mitybos katas
trofos.

Štai vėl vienas didelis sovie 
tinis aliarmas, kurį skelbia jau 
oiie.aliai visa sovietinė spau
da, šioje gengėje ir Vilniaus 
okupantų organas „TIESA“ 
1953 metų rugsėjo 29 dienos 
Nr. 230(3213), būtent: „TS 
RS ministrų taryboje ir TSK 
F centro komitete. Dėl prie
monių bulvių ir daržovių ga
mybai bei paruošoms padidin 
ti kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose 1953—1955 metais“.

Štai ką oficialiai skelbia so
vietinė valdžia:

„TSRS Ministrų Taryba ir 
TSKP Centro Komitetas pa
žymi, kad bulvių ir daržovių 
gamyba šalyje smarkiai atsilie 
ka nuo gyventojų, ypač stam 
biųjų miestų ir pramonės cent
rų gyventojų, o taip pat pcidir 
bančiosios pramones išaugusių 
reikmių joms. Daugelyje sri
čių, kraštų ir respublikų bulvių 
ir daržovių kultūrų pasėlių 
plotai nepasiekt* prieškarinio 
lygio, derlingumas tebėra ne
paprastai žemas, daugelis kol
ūkių neįvykdo bulvių ir daržo 
vių privalomųjų pristatymų 
valstybei, maža gauna pinigi
nių pajamų ir iš šių šakų yra 
žemas piniginis ir natūralinis 
kolūkiečių darbadienių atlygi 
nimas.

Galiojančios paruošinės kai
nos buivė-ms ir daržovėms ne
sukelia kolūkiečiams reikalin
go ekonominio suinteresuotu
mo auginti šias kultūras, dėl 
ko bulvių ir daržovių augini
mui kolūkiuose neskiriama rei 
kiamo dėmesio ir šių kultūrų 
auginimo agrotechnika yra la
bai žemo lygio. Bulves nere
tai sodinamos į pavasarį suar
tas dirvas, labai pavėluotai, ne 
įtręštoje žemėje, neveisline sėk 
la, nepilna išsodinimo norma. 
Bulvių tarpueilių įirbimas at
liekamas blogai ir ne laiku. Ei 
Įėję sričių, kraštų ir respubli
kų nepatenkinamai organizuo
tas bulvių, ypač ankstyvųjų 
veislių, sėklininkystės darbas,

jų daržovių atvežama maža ir 
ribotu asortimentu. Nepakan
kamas kiekis išauginama kopū» 
tų ir pomidorų daigų, todėl 
šių kutlūrų sodinimo plotas 
kasmet neįvykdomas. Daržo
vinių kultūrų pasėlių priežiū
ra — tarpueilių purenimas, ap 
kaupimas, ravėjimas, laisty
mas ir papildomas tręšimas — 
atliekami nelaiku ir nepakan
kamai. Šie trūkumai yra svar
biausioji bulvių ir daržovių že 
mų derlių priežastis, o jas pa
vėluotai ir nekokybiškai nu
ėmus padaromi žymūs nuosto
liai ir gaunamas dar mažesnis 
derlius. Nors bulvių ir daržo
vių kultūrų auginimas reika
lauja daug darbo, tačiau jo 
mechanizavimas smarkiai at
silieka nuo kitų žemės ūkio 
šakų mechanizavimo. Mašmų- 
-traktorių stotys ir tarybiniai 
ūkiai blogai aprūpinami kau
piamaisiais traktoriais ir ma
šinomis bulvių bei daižovių 
kultūrų auginimo darbams at
likti, o esamos masinos naudo 
jamos nepatenkinamai. Dauge 
lis MTS neįvykdo sutartyse su 
kolūkiais numatytų įsipareigo 
jimų sodinti bulves bei sėti 
daržovines kultūras, prižiūrėti 
pasėlius ir nuimti derlių, o TS 
KS Žemės ūkio ir paruošų mi
nisterija, sričių, kraštų ir res
publikų partiniai, tarybiniai 
organai neparodo pakankamo 
reiklumo MTS direktoriams 
mechanizuojant bulvių bei dai 
žovių kultūrų auginimą ir vyk 
dant sutartyse su kolūkiais nu 
matytus įsipareigojimus siems 
darbams atlikti, todėl šių dar
bų atlikimas užvilkinamas, o 
dalis pasėlių neprižiūrima

Ar reikia dar ryškesnio do
kumento, kuris parodytų, 
kaip greit sovietai bankrutuo
ja su savo nauja vergija že
mės ūkyje? Visko trūksta, 
viskas bloga, viskas nesiseka, 
viskas apleista ir viskas bank 
rote.

Žinoma, Amerikos ir Kana 
dos komunistų spauda šito ne
skelbia: nei „Vilny", nei „Lais 
vėje“, nei „Liaudies Balse" 
jūs šito nerasite, nes ten liaup 
sinama „pryšakinė agrotechm 
ka" ir nepaprastai dideli der
liai. . . Taip komunistų laikraš 
čiai apgaudinėta šiapus gele-

Neužmirskime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos7’ 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UžSIPRENUMERUO i i

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

1953-uju metu suko&toinmkm
„ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSO“ RED. KOSTAN- 

TUI NORKUI 60 METŲ.

Lapkričio 9 dieną „Argen- paskyrė vyr. generaliniu ats 
tinos Lietuvių Balso“ Redak- tovu Pabaltijo valstybėms ir 
toriui Kostantui Norkui suka Rusijai, kur K. Norkus išdir- 
ko 60 metų amžiaus ir 40 me- bo iki 1926 metų. Tais metais 
tų spaudos darbo jubilėjus. , K. Norkus išvyko į Pietų

Jubiliatas gimė Suvalkijos! Ameriką. Pirmiausia apsisto- 
lygumose, Santakoje, Mariam- lj° Brazilijoje, o iš ten 1927 
polės aps., 1893 metais iapkn- ’metais per Urugvajų atvyko 
čio 9 dieną. Pirmasis pašau- * Argentiną, nes įsisteigusios 
linis karas jį rado Maskvoje, L. Balso redakcinės ko- 
bestudijuojantį. Kad galėtų misijos pirmininkas inž. Buke 
išbūti nepatekęs į karo suku- vičius pakvietė redaguoti šį 
rj, K. Norkus 1915 metais perjį naują Argentinos lietuvių laik 
Sibirą, Japoniją ir Havajų sa’įmštį.
las nukeliavo į JAV. Spau- Tai tik trumpa šio spaudos 
doje bendradarbiavimas jam veterano gyvenimo apžvalga, 
nebuvo naujas dalykas, bet nes tikrai išsamiai ją apibū- 
•jatekęs į JAV pradėjo tvir- dinti teku! užimti daug laiko 
tus žurnalisto žingsnius ženg- vietos spaudoje. Daugelis iš 
ti 1915 metais „Tėvynėje“ til mūsų (Argentinos lietuvių) 
pusiu pirmuoju iš didesnių yra tokie, kad vien tik blo- 
straipsnių „Gegužinės dienos gosiąs šio sukaktuvininko pu 
Maskvoje“. Po to sekė „Nau ses temato, o nė kiek neįver- 
jienose' , „San Francisco Call tina tų jo vargų ir rūpesčių, 
and Bulletin". Iš San Fran- kuriuos jis pakėlė siekdamas 
cisco Dr. P. Grigaitis K. Nor -A. L. Balsą“ gyvu išlaikyti 
ku pakvietė dirbti i „Naujie- iki šiol, kada begalybe pradė- 
nas“. Be to, dar dirbo „Lic- tų leisti lietuviškų laikraščių 
tuvos" dienraštyje, „Sanda- žlugo ir šiandien tik archyvuo
toje" redaktorium jam teko iš se teužtinkami.
būti iki 1920 metu pabaigos, Lai Dievas jam leidžia iš- 
kol su M. Petrausku ir A. So vysti Lietuvos Laisvės Aušrą, 
deika išvyko į Lietuvą kaipo nes šiandien tai yra didžiau- 
Baltijos Valstybių Finansi- sias j° troškimas.
nės Kooperacijos atstovas. Po Leonas Kančauskas.
kiek laiko United States Lines (Naujienos)

Pažinkime Kanadą
BRITŲ KOLUMBIJA ATSTATYS INDĖNŲ IŠPJAUS 

TYTUS STULPUS
todėl daugelis kolūkių ir tary
binių ūkių neapsirūpina sava 
veisline sodinamąja medžiaga. 
Inspektų-šiltnamių ūkis dau
gelyje sričių, kraštų ir respub 
lių yra apleistas. Net į stam
biųjų miestų turgus ankstyvų-

žinės uždangos esančius žmo
nes. Bet pas save jie jau ne
gali paslėpti bankroto, nes jis 
gresia visiška Rusijos ir jos 
pavergtų kraštų žemės ūkio 
katastrofa ir žmonių mirtimi 
iš bado.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦»♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« w

KLBENDRUOMENES REIKALAI
IŠ KKr. VALDYBOS VEIKLOS.

Kanados Ministerio Pirmi
ninko sekretorius praneša, kad 
Kanados Kr. Tarybos sveikini 
mas ir prašymas dėl priver
čiamojo darbo Sovietų S-goje 
padaryti atitinkamų žygių, gau 
tas ir perduotas Užsienių rei
kalų Ministeriui.

VLIKo Užs. R-lų T-ba pri 
siuntė Lietuvos Laisvinimo 
laikos nuostatus. KKr. Vai 
dyba, susipažinusi, rado, kad 
jie visai atitinka mūsų Tary-

Vyriausiasis Lietuvos Išiais 
vinimo Komitetas ir jojo Vyk 
domoji Taryba, kurių vardu 
čia aš kreipiuosi j jus, brangus 
sesės ir broliai, deda visas pas 
tangas, kad jūsų kančios būtų 
žinomos pasauliui ir kad mūsų 
tėvynė kuo greičiau susilauk
tų laisvės valandos.

Tikėkite, kad toji valanda 
ateis. Tai ryškiai gali paliu
dyti ir Kremliaus rūpesčiai, ir 
Vakarų stiprėjimas, ir aiškios 
bei nuoširdžios pastangos iš
aiškinti bolševikinio nusikal
tėlio darbus ir siekti jo pasmer 
kimo.

Kalėdų švenčių sulaukus ir 
netrukus įžengiant į Naujuo
sius metus visiems lietuviams 
šiapus ir napus geležinės už
dangos linkiu lietuviškos dva
sios, vienybės ir susiklausy
mo! Ištvermės kovoje už tė
vynės Lietuvos išlaisvinimą!

Šis VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininko K. Žal- 
kausko sveikinimas viso lais
vojo pasaulio lietuviams ir tė
vynėje kenčiantiems mūsų tau 
tiečiams perduotas per Ame
rikos Balsą iš Europos gruo-

bos priimtai rezoliucijai dėl 
sudarymo politinio organo, ku 
ris šiuo metu yra vykdomas 
Montrealy.

Atvyksta į Kanadą VLIKo 
narys ir Mažosios Lietuvos 
Tarybos Pirmininkas E. Simo 
naitis. Maž. Liet. Bič. D-ja 
organizuoja jo viešus praneši 
mus, kurie jau dabar numaty
ti Montrealy, Toronte ir Ha
miltone. Kr. Valdyba, susipa
žinusi su maršrutu, nutarė or 
ganizuoti jo pranešimus ir to 
se apylinkėse, kur nėra dr-jos 
skyrių. Apie tai pranešama 
atitinkamoms apylinkėms. Kr. 
Valdyba nutarė p. Ed. Simo
naitį pakviesti į specialų Kr. 
V-bos posėdį.

Iš Šalpos Fondo C. K-to iš
stojo p. Gaputytė ir p. Šadrei- 
ka. Jų vieton kviečiami P. E. 
Mankuvienė ir agr. Sonda.

Aptartą Vasario 16 d. šven 
tės minėjimas. Nusistatyta 
paraginti Apylinkių valdybas, 
kad ir šiais metais būtų pasi
rengta ją švęsti kuoiškilmin- 
giau. Kartu pravedant ir min 
ti, kad būtų pritraukta kuo 
daugiau valdžios, parlamento 
ir kitų vietos žymių žmonių 
aktyviais dalyviais, kartu kvie 
čiant dalyvauti šioje šventėje 
tiek vietos, tiek kitų tautų 
atstovus. Pelnas nusistatyta 
ir šiemet pavesti Tautos Fon 
do naudai.

Inž. Sližys rpaneša apie įvy 
kusius posėdžius su kitų tau
tų atstovais ir tariamasi dėl 
sudarymo pastovių nuolatinių 
organų. Taip pat praneša 
anie dalyvavimą Latvių Nepr. 
šventėje, kurioje jis pasveiki
no ...........t'prdu.

(Totem-Poles)
Britų Kolumbijos Vyriausy laikotarpyje padidėjo fabrikų- 

bės žinios praneša, kad totem- proporcija, dirbanti penkia^ 
-pole pjaustymui, kuris yra vie dienas savaitėje, nuo 60 nuo- 
nintelė ir spalvota meno for- šimčių iki 80 nuošimčių, 
ma, gręsia išnykimas sekančios į Toliau buvo konstatuota, 
generacijos bėgyje. Tiktai ke kad didesniam darbininkų akai 
lėtas Kanados indėnų turi tą čiui yra apmokamos valstybi-
meniška išlavinimą bei tradi-. 
cijos žinojimą, kurie reikalin-| 
gi pagaminti autentiškus stui 
pus. Dauguma iš esamų senų 
ii autentiškų indėnų stulpų, 
kurie pasidarė Kanados Paci
fico provincijos ženklu, yra. 
visų nelaimei pažengusioje ny| 
kimo stadijoje ir laukiama, kadų 
jie neilgai stoves. _____

Britų Kolumbijos Provinci
jos Muzėjus pradėjo progra
mą atitaisyti dalį šio paveldė
jimo pakeisdamas tuos puikius 
stulpus Thunderbird Park'e 
Viktorijoje kopijomis. Šie stui 
pai bus visiškai autentiški, ka. 
dangi juos išpjaustys ir dažys 
indėnai specialistai ir ije bus 
pastovūs, kadangi naujas me
dis gali būti išlaikomas beveik 
neribotą laiką. (CSq.

TRUMPESNIS DARBO 
LAIKAS, ILGESNĖS ATOS

TOGOS INDUSTRIJOJE.
Federalinis darbo Departa

mentas pravedė metinę darbo 
sąlygų inspekciją, kurioje bu
vo konstatuota, kad 1953 m. 
balandžio mėn. daugiau kaip 
40 nuoš. fabrikų tarnautojų 
Kanados gamyboje dirba 40 
vai. savaitėje.

Inspekcija parodė, kad dar
bininkų proporcija gamyboje, 
dirbanti 40 vai. savaitėje, be
veik padvigubėjo nuo 1949 rne 
tų spalio mėn. Tame pačiame 

it J s*. sy *■ -r

Juridinė Komisija įgalioja
ma ir prašoma paruošti deta
lias taisykles ir numatyti nau
jos Kr. Tarybos rinkimų ter
minus.

P. Jokubynas įgaliojamas 
rūpintis naujų apylinkių ir se 
niūnijų steigimu.

K. K-. Vi’+. ba.

nės šventės, kada nedirbama.
Maždaug pusė visų darbi- 

jninkų pasinaudojo 1953 nie
žais 8 dienų arba ilgesnėmis 

,’apmokamomis atostogomis, jei 
palyginsime su maždaug tree 
daliu 1949 m. Faktiškai visi 
darbininkai gamyboje gavo 
mažiausiai vieną savaitę apmo 
karnų atostogų .

Grupinis ligų bei nelaimių 
apdraudimas, kurio turima 
įvairių rūšių, pasirodo didėjan. 
tis. Daugiau kaip 70 nuošim
čių gamybos darbininkų, ku
rie buvo įtraukti į inspekciją, 
turėjo galimybę apsidrausti to- 

(Įkiuose apdraudimuose. (CS). 
If VANCOUVERIS JŪROS 

UOSTAS.
f Šiaurinės Amerikos Vancou 
'verio uostas, B. C., stovi maž- 
‘daug 14-toje vietoje tonažo 
apyvartoje kartu su Portland' 
u, Oregon'e, ir Seattle, Wa- 
shington’e. 1951 metais į uos 
tą įplaukė 1.231 jūros laivas, 
kai bendras laivų skaičius bu
vo 30.789. Uosto įplauka yra 
žinoma, kaipo ,,Lions Gate“, 
Liūtų vartai, kadangi tos dvi 
viršūnės, kurios atrodo kaip 
liūtai, yra virš uosto ir mies
to. (CS).

Dr. N. Ncvosidds
DANTŲ GYDYTOJAS

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West i

(kampas Bloor - Huron) i'
.......... TORONTO ............ |

Telefonas MI 2003
Priėmimo vai. nuo 9 v. iki
5 w. ir pagal susitarimą.
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Laisvoji tribūna.
LAISVAS

Milionai aukų už laisvę, už 
pagrindines žmogaus teises. 
Žmogaus laisvių sąvoka pra
siplėtė, ir didesnė dalis žmo
nijos pasijuto laisva. Nors oli 
garchija ir baudžiava moder
niškam pasauly įgavo naujas 
formas ir naujus vardus, bet 
tuo pasaulio neapgauna. Kvai 
lai skamba daina, kad nėra pa
sauly tok o krašto, kur taip 
laisvai kvėpuotų žmogus. Pa- 
iadoksas, kai ją dainuoja išba 
dėjęs, nuskuręs, užguitas kol- 
chozininkas.

Tikrai laisvo žmogaus pa
saulyje nėra. Didžiausias anar 
chistas yra savo netvarkos be
laisvis. Prie visiškos laisvės 
žmogus dar nėra priaugęs. 
Nors Tomas Mooras savo 
„Utopijoje" kūrė idealią vi
suomenę ir jos individą, bet 
tai ir liko tik utopija. Jau gim 
damas žmogus atsineša savo 
pareigas visuomenei, tautai, 
valstybei, bažnyčiai. Jau šei
ma su pirmuoju jo riksmu, su 
pirmuoju žingsniu uždeda pa
reigas. Jis nuo pirmųjų savo 
žingsnių turi neardyti nusta
tytos tvarkos. Šeimos konsti
tucijos jis turi laikytis, Nors 
jam daugiau leidžiama ir nuo 
kai kurių pareigų atleidžiamas 
kaip nesuaugęs, bet vis dėlto 
jis turi aprėžtą savo judėjimo 
teisę. Yra policiškų šeimų, ku 
rios vaikų laisvę bevaržyda- 
mos, sulaužo pačią vaiko pri
gimtį. Ne visiškai teisingas 
mūsų posakis, kad už 10 ne
luptų — 1 luptas. Augant au
ga laisvės, bet didėja pareigos 
ir atsakomybė. Čia ateina baž 
nyčia, visuomenė ir tauta. Kie 
kviena ši institucija.,varžo pi
liečio laisvę, bet be jų išsivers 
ti negalima. Visiškai netikin
čių nėra. O įstojimas į maso 
nūs kartais dar daugiau apkar 
po žmogaus laisvę. Bet šios 
institucijos žmogaus laisvės at 
žvilgiu švelnėja, gerėja. Kar
tais žmogus nei nebejunta jų 
spaudimo, varžymo, nes įgau 
na paroti. Rodos, viskas iš
plaukia iš žmogaus vidaus. 
Sekmadienių pamaldų lanky
mas, vieniems — nemaloni pa
reiga, kitiems — džiaugsmas, 
o daugeliui įprotis. Bažnyčios 
labai keičiasi. Prisiminkim Ka 
talikų Bažnyčios pasninkus, ku 
rie visiškai sušvelnėjo. O vals 
tybė nuo tironijos priėjo ligi 
modernios respublikos. Vals
tybė tau suteikia kaip geres
nes gyvenimo sąlygas, duoda 
apsaugą ir garantuoja laisve 
konstitucijos nustatytą. Bet 
už tai ji piliečiui uždeda narei 
gas, kurios privalo būti atlik
tos. Valstybės kišimasis į pri
vatų žmogaus gyvenimą mažė 
ja. Žinoma, savo privačiu gy 
venimu kiršink visuomene, ga 
Ii pamatyti prokurorą. Nor
malus žmogus moderniškoj de 
mokratiškoj respublikoj nesi-

Visuotinis Amerikos Lietuviu 
Kongresas 

JĮ

PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖ ČIKAGA.
IV.
VAL Kongreso rezoliucijas, 

kaip minėjau, skaitė atsinešda 
mi po pluoštą komisijos na- 
liai. Suminėsiu tik trumpai, 
nes rezoliucijos palyginti il
gos: Skatinti visus lietuvius 
dalyvauti Kersteno rezoliuci
jos įgyvendinime, nes ji at
skleidžia Lietuvos okupaciją 
ir jos žmonių naikinimą; pa
brėžiamas Lietuvių Bendruo
menės organizacijos svarbu
mas, nes jos užduotin jeina 
labai svarbus lietuvybės įšlai- 
kymo klausimas; kreipiamas 
dėmesys į Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizaciją, nes ji 
veda Lietuvos išlaisvinimo ko
vos akciją; dėkojama preziden 
tui Eizenhoweriui ir visai JA 
V valdžiai už jų vedamą iš
laisvinimo politiką; speciali 
sveikinimo telegrama Prez. Ei 
senhoweriui, Kerstenui ir ki
tiems; padėka lietuvių spaudai 
už bendradarbiavimą; pagiria
ma BALFo veikla ir dėkojama 
už jo darbus; dėkojama radijo 
valandėlių vedėjams už lietu
viškųjų reikalų rėmimą; pnta 
riama VLIKo veiklai ir žada
ma jai ALTos parama; dėko
jama už sveikinimus ir linki
ma sėkmės diplomatams jų vei

ŽMOGUS.
jaučia valstybės varžomas, 
nes jo sąžinė ir privatus gyve
nimas sutampa su valstybės. 
Šiandien sunku amerikietį įti
kinti, kaip galima varžyti as
mens, spaudos, susirinkimų 
laisvę. „Jei valdžia nepatinka, 
issirink kitą“, atsako. Bet ne 
supranta, kad nėra rinkimų 
laisvės. Valstybė perdaug pra 
dedanti kištis i privatų gyve
namą, prieina prie diktatūri
nio režimo ir galų gale prie ti 
ranijos. A la — Sovietų Są
junga. Policinis režimas su
spenduoja paskutines asmens 
laisves. Konstitucija nustoja 
reikšmės, nors ji ir gražiau
siai skamba. Ji yra tik prie
danga mulkinti kvailiams, už 
kurios pasislėpęs barbaras 
siaučia visu šlykštumu. .

Veda sktn. inž. 
DIDELĖ KANADOS SKAU 

TAMS NAUJIENA.
Pasaulinės skautų sąjungos 

biuras (štabas) Londone pra 
neša, kad sekanti pasaui.nė 
Džemborė bus Kanadoje 1955 
metais. Auksinės gi, t. y. 
50 metų skautijos gyvavimo 
sukaktuvės - jubilėjus bus at
žymėta taip pat pasauline ir 
didžiausia Džembore 195 7 m. 
Anglijoje.

Mums, lietuviams skautams, 
bus pirmoji tokia prieinama pro 
ga pasirodyti pasauliniame 
skautų sulėkime kuo skaitlin
giausiai.

Kad ir nedidele dalimi, bet 
mes šioje Džemborėje būsime 
šeimininkai, priimdami kitus. 
Galima jau dabar spėti, kad 
mūsų reprezantacinis vienetas 
bus skaičiuojamas nebe dešini 
t imis, bet šimtais.

Tyliai, ryžtingai ir neatlei
džiamai jau nuo dabar mes tu
rime ruoštis tam dideliam žy
giui.

Reikia prisiminti, kad per 
paskutinius du metus pasaulio 
skautų eilės padidėjo 402.000 
narių (praneša tas pats biu
ras) ir bendras skaičius visa
me pasaulyje artėja prie šešių 
(6) milionų.

Iš jų į pasaulines Džembo- 
res atvyksta vis didėjantis ir 
jau prašokas 50.000 — skautų 
skaičius.

Ruoškimės, kad pasijustu
me verti ir lygūs pasaulio jau
nimo tarpe — išgarsintume 
tarp jų mūsų nelaimingos tė
vynės kančias ir jos vardą — 
įdėtume jos iš barbariškos bol- 
ševikijos išlaisvinimo auką.

kloję už Lietuvos nepriklauso
mybę ; vadovaujantieji veiks
niai raginami sudaryti bend
radarbiavimą ir suderinti pas 
tangas kovoje su didžiuoju pri 
ešu — Sov. Rusija; pasisako
ma už lietuviškosios knygos 
ir specialiai Enciklopedijos pa 
laikymą; protestuojama prieš 
defetistų pataikavimą sovieti
nei agresijai ir už kovos tęsi
mą dėl laisvės ir tautų savaran 
kiškumo; protestuojama 
prieš religinius persekiojimus 
ir užjausti persekiojimo au
kas; sveikinami naujieji atei
viai, įsijngę į patriotinę veik
lą ; reiškiamas solidarumas ki
toms pavergtoms tautoms ir 
kviečiamos jos į bendrą sude
rintą kovą išlaisvinti paverg
tus kraštus; dėkojama Ameri
kos Balsui už lietuviškas trans 
liacijas. Be to, perskaitomas 
Lietuvos Kūrėjų Savanorių pa 
sisakymas, kad būtų organizuo 
jami daliniai kovai su sovieti
niu agresorium.

Žodį gauna Kersteno komi
sijai medžiagos rinkėjas

Will Allen,
kuris sako, kad pasaulio sąži
nė neleis ilgai persekioti impe 
rialistų užgrobtas tautas. Nu

Šiandien mes turime laimės 
stebėti tikrai demokratišką šio 
krašto gyvenimą. Tai yra mu 
ms gera mokykla. Šiurpu pa
galvoti apie vokiečių ir rusų bu 
vusias laisves. Nelaimingas 
yra tas kraštas, kuris turi šiuos 
rėžimus pajusti ant savo pečių. 
Režin.o aukų klyksmas ir pa 
ties nesaugumas sudaro visiš
ką neviltį. Nuolatinis nervų 
įtempimas, net savo' šešėlio bi 
jojimas daro žmogų nenorma
liu. Nesaugūs ir augščiausi 
postai. Visada turėk paruoštą 
galvą giljotinai. Revoliucija 
juk ryja savo vaikus.

Už žmogaus ir turtų laisve 
yra musų pareiga kovoti ir 
šią kovą laimėti. Laisvės šau
kia milionai ir mes negalim bu 
ti laisvėje laimingi tai žinoda
mi. Dž augtis kaimynui ken
čiant neįmanoma.

R. Medelis.

J. Bulota.
IŠ SKAUTŲ AIDO 

PASTOGĖS.
Išleidęs „Skautų Aido" Nr. 

10, administratorius vyresn. 
skiltin. Juozas Pažėra pasitrau 
kė iš pareigų. Jis savo parei
gas su dideliu pasišventimu ir 
pasiaukojimu ėjo per pusantrų 
metų. L. S. B. Vai i „Sk. Ai
do" Nr. 11 jam išreiškė skau
tišką padėką.

Naujuoju „Sk. Aido“ admi
nistratorium tapo skiltin. Vy
tautas Macas, kuris pasiekia
mas adresu: Box 1003, Sta
tion C, Toronto, Ontario, Ca
nada.

Nuo dešimtojo Nr. „Sk. Ai
das" renkamas linotipu. „Ban
gos“ spaustuvė, kuri spaudžia 
„Sk. Aidą" nuo atsikūrimo To 
ronte, dar pagerino savo spau 
dos priemones. Pakeistas spa 
ustuvės vardas į Foto-Lith Of 
fset Printing Co. Šalia jos sa 
vininko J. Danaičio spaustu
ves dalininku tapo „Sk. Ai
do“ redaktoriaus pavaduoto
jas sktn. Č. Senkevičius.

„Sk. Aidas“ savo skiltyse 
įeiškia padėką Akad. Skautų 
Sąjūdžio Clevelando skyriui 
už atsiųstą paramą — 50 dol.

NAUJOS VADUOS ŽINIOS.
L. S. B. Vyriausiojo Skauti 

ninko „Krivūlėje“ ir sk. spau
doje pranešta apie vadovų pa 
sikeitimus bei paskyrimus. De 
troito Baltijos vietininkijos vie 
tininku patvirtintas psktn. VIa 
das Simutis.

Vokietijos rajone — Aušros 
tunto tuntininku patvirtintas 
T. Gailius. Kanados rajone 
Onterio pietryčių vietininki- 

sikaltėliai turės atsakyti prieš 
Tarptautinį teismą. Kersteno 
komitetas dabar studijuoja so 
vietinius metodus ir techniką. 
Tai daroma ne vien lietuviams 
patenkinti, bet tai bus labai 
svarbu Amerikai ir žmonijai.

Ši W. Allen kalba buvo tar 
turn įžanga į dar didesnes kal
bas bei pareiškimus, kurie vy 
ko vėlų vakarą, dalyvaujant 
pačiam Kerstenui ir Dulleso 
pavaduotojui p. Lourie.
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
kuriais baigiamas Kongresas, 
nuskamba plačiai ir stipriai, ta 
čiau tiktai laikinai, kol susi
rinks dar daugiau lietuvių ir 
kitų tautų atstovų į vakarinį 
subuvimą.

Puošniausia ir iškilmingiau 
šia Kongreso dalis buvo 
banketas su sostinės svečiais.

Visos vietos salėje, sutalpi
nusioje per 1000 asmenų, bu
vo greit išpirktos. Kadangi 
norinčių dalyvauti bankiete 
buvo labai daug, nes daugelis 
tautiečių norėjo išgirsti užs. 
reik, sekretoriaus pavaduoto
jo p. Lourie ir kongresmono 
p. Kersteno kalbas, tai pirm. 
L. Šimutis visiems, neįtilpu- 
siems į banketo kėdes, šių pa
reiškimų pasiūlė pasiklausyti 
nors per plačias atviras duris 
iš posėdžių salės kuluarų, ku
rie buvo platūs ir erdvūs. Ir 
tikrai Amerikos valstybinin
kų kalbų klausėsi daugelis tau

Vasario 16 Gimnazijos 
reikalai

BALFO NUTARIMAS VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
REIKALU.

Lapkričio 27 d. BALFo po
sėdy buvo apsvarstytas Vasa 
tio 16 Gimnazijai Remti ivo- 
misijos, kurią sudaro BALFo 
ir (ALB LOKo nariai, prane
šimas.

Vienbalsiai priimtas š o tu 
ririo nutarimas: Vasai.o i o 
Gimnazijos Vokietijoje rėmi
mo reikalu ir PLB Vokietijos 
krašto valdybos vardu užpirk 
tų namų Huttenfelde, Heidel
bergo - Mannheimo srityje Vo 
kietijoje klausimu, nutarė to
liau remti Gimnaziją ir kviesti 
visuomenę tai daryti, o PLB 
Vokietijos Krašto valdybos 
vardu namų pirkimą laikyti 
PLB Vokietijos krašto val
dybos reikalu, už kurį BAL- 
Fas nesiima atsakomybės.

Ryšy su tuo nutarimu BAL 
Fas toliau nepriiminės namų 
įsigijimui skiriamų aukų ir ne 
tarpininkaus jų persiuntimui. 
Tačiau tas neliečia Gimnazi
jos išlaikymo. Gimnazija, 
kaip mokslo įstaiga, bus re
miama ir visuomenė prašoma 
ir toliau aukoti jos palaikymui 
(vaikų maitinimui, mokytojų 
algoms, kurui, šviesai, mokslo 
priemonėms, g-frnnazijos ad
ministracijos išlaidoms). Gau
tas tam tikslui aukas EALFas 
persiųs Gimnazijos sąskaiton, 

jos vietininku pat’.-ii t otas pas 
ktn. Petras Baisa-. Pastarojon 
vietininkijon įeina Port Colbor 
ne, St. Catharines, Wellando 
ir Niagara Falls apylinkių vie 
netai. Hamiltono, Ont., patvir 
tintas vyresn. skiltn. Eduar- 
Mickūnas.

„Krivūlėje“ yra paskelbta 
skiltininkų kursų programa.

Brolijos Tautinio Auklėji
mo Skyriaus vedėjo pavaduo
toju paskirtas psktn. Alf. Va 
latkaitis. Skyriaus bendradar
biu patvirtintas vyresn. skiltn. 
Vytautas Černius. Šį skyrių 
veda pasktn. V. Mantautas, 
kuris kartu yra L. S. B. JAV 
rajono skautų vyčių vadovas.

NAUJAS VITAMINAS 
MAŽAKRAUJAMS.

Amerikietis mokslininkas 
H. P. Broquist praneša, kad 
jis su savo bendradarbiais Le 
derle Laboratorijose surado 
naują B rūšies vitaminą, vadi
namą „leucovorin". Šis vita
minas padeda gydyti nuo pa
vojingos mažakraujystės (per 
nicious anemia).

■ Kinijos komunistai yra iš
varę beveik visus Dieviškojo 
Žodžio kongregacijos misio
nierius. Pirmiau jų buvo Ki
nijoje 353. Dabar tik 36 dar 
yra Kinijoje, o iš jų 11 kalėji- 

tiečių ir iš kuluarų, ypač, kad 
garsiakalbiai tam tinkamai pa
tarnavo.

Mūsų akimis bankietas ga
lėjo būti įvairesnis, bet atsi
žvelgiant į tai, kad buvo labai 
didelis susikimšimas, kuriame 
judėti buvo labai sunku, tai 
jis buvo galimai įspūdingas.

Žinoma,
didįjį įdomumą sudarė 

žymiosios kalbos.
Pirmiausia kons. P. Daudž- 

vardis perdavė Lietuvos minis 
terio P. Žadeikio didžią padė
ką Amerikos vyriausybei ir 
JAV kongreso atstovams už 
rodomas Lietuvai simpatijas 
ir paramą.

Labai įdomu, kad bankete 
dalyvavo
Katyno žudynių tyrinėtojas 

kongresmonas R. J. Madden, 
kuris, matyt, yra gerai išstu
dijavęs Lietuvos istoriją. Jis 
priminė šimtmetines lietuvių 
tautos kovas už laisvę ir pa
reiškė vilti, kad lietuviai ne
nustos kovoję ligtol, kol lais
vė bus užtikrinta. Ji yra ly
giai brangi mažoms, kaip ir di
delėms tautoms, lygiu būdu ir 
pavojai iš agresoriaus pusės vi 
siems tokie patys. Jis tiki, 
kad Kremliaus tironija bus nu 
versta.

Dar ryškiau šią mintį išvys 
tė

Valstybės pasekretorius
D. B. Lourie, kuris savo, kaip 

kurią tvarko jos direktorius p. 
Antanas Giedraitis.

TAUTIEČIAI!
Vasario 16 Gimnazijos na

mai jau atremontuoti ir įreng
ti. Netrukus gimnazija pradės 
ten darbą. Keturis metus nuo 
Gimnazijos įsteigimo mus slė
gė nežinia, ką lemia jai ryto
jus, nes vien nuo svetimųjų 
malonės priklausė jos pasto
ge. Dabar lietuviai patys bus 
tikri jo šeimininkai. Keturis 
metus vaikai praleido skur
džiuose Diepholzo stovyklos 
mūruose. Dabar jų ten laukia 
nepalyginamai geresnės sąly
gos.

Iki š. m. lapkričio mėn. ant 
ros pusės namams išpirkti ir 
įrengti PLB Vokietijos kraš
to Valdyba gavo 67.417.—DM 
iš Lietuvių Bendruomenes 
Šveicarijoje, kur buvusio jos 
pirmininko J. Stankaus pastari 
gomis buvo pravestas tam rei
kalui vajus tarp šveicaių, 25. 
000,— DM iš šveicarų organi 
zacijų ir mūsų tauteičių aukų, 
is JAV 1.282,— DM, Vokieti 
joje — 8.345,— DM ir iš kitų 
kraštų — 461,— DM. Viso 
102.505,— DM. Ton sumon 
neįskaitytos aukos, kurios Įmo 
ketos BALFui, bet čia dar ne
gautos. Iš surinktų pinigų ap 
mokėti remonto darbai, nupirk 
ta naujo inventoriaus ir dalis 
įmokėta už namus.

Valdybai dabar lieka sumo
kėti už namus 150.000,— D 
M, iš kurių 45.000,— DM įmo 
ketini iki 1954 m. gausio mėn. 
15 d. Kad galėtų tuos liku
sius savo įsipareigojimus tesė
ti, Valdyba prašo skubios mū
sų tautiečių paramos.

Perkant Gimnazijai namus, 
mūsų vienintelis kapitalas bu
vo tikėjimas, kad Vasario 16 
Gimnazija, kaip simbolis iš 
ašarų, kraujo ir griūvėsiu ky
lančios Lietuvos, visiems lie
tuviams yra brangi ir kad tai, 
kas daroma jos labui, visada 
įas mūsų tautiečių tarpe pri
tarimo. Kad mūsų tikėjimas 
nebuvo tuščias, tie, kurie pir
mieji savo aukomis tą žygį pa
rėmė, jau tai įrodė. PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba jiems 
nuoširdžiai dėkoja. Dar didės 
nės padėkos yra nusipelnę tie 
mūsų bičiuliai, kurie tam rei
kalui pašventė ne tik dalį sa
vo uždarbio, bet ir nuo sun
kaus darbo atliekamas valan
das, rinkdami aukas ar žodžiu 
ir plunksna tą reikalą garsin
dami.

O tikslas tikrai yra ir aukų 
ir pasišventimo vertas. Mes 
ryžomės užpirkti Vasario 16 
Gimnazijai namus tik būdami 
giliai įsitikinę to žygio reika

vyriausybės atstovo, pareiški
mą darė raštu, pirma aptaręs 
tą faktą, kad jo pasisakymas 
turi būti precizuotas. Tačiau, 
skaitydamas Valstybės Depar 
tamento raštą, jis darė degre- 
sijų. Malonu buvo stebėti, kad 
šis asmuo neįtelpa į kietų for
mų ribas. Jo degresijos buvo 
gyvos ir įdomios. Jo kalba bu 
vo išjieškota. Jis neužmiršo 
net, kad Amerikos pinigo — 
cento projektą paruošė lietu
vis Baranauskas. Pasakė, kad 
lietuviai gražiai puoselėja sa
vo meną ir padaro gražių pa
sirodymų. Ypač pabrėžė Ame
rikos Lietuvių Tarybos veik
los svarbumą ir Pabaltijo vals 
tybių nepriklausomybės me
tais visokeriopą pažangą. Kaž 
kodėl jis rado reikalinga su
minėti, kad lietuviai neturį tik 
rų ryšių su kraštu. Prisiminęs 
Pabaltijo pavergimą, jis lygi
no dabartį su praeitimi ir ra
do, kad bendra būsena esanti 
ir dabar ta pati, kuri buvusi 
praeity: despotijos visada ti
kėjosi tvirtai laikytis, kaip la
bai tvirtos valdžios, bet nė vie
na jų neišsilaikė, subyrėjo — 
subyrės ir dabartinė sovietinė 
despotija, nors ji remiasi ir mo 
dėmiomis prievartos priemo
nėmis. Sovietinei despotijai 
palaikyti, jos kūrėjai — komu 
nistai — naudoja daug ir bai
sių priemonių. Bet jau šis 
faktas parodo, kad žmonės dės 
potijai nepritaria, jai priešina
si. Ir neišsilaikyti jai. 

lingumu ir tikslingumu, gera 
žinodami, kad nuo jo pasiseki 
mo ar nepasisekimo priklausi 
Gimnazijos ateitis. Kad tikt 
las būtų pasiektas, pirmoje e 
lėje mes patys daroiųe vist 
.tas mūsų jėgomis įveikiam. 
ir darome taip, kaip Vokiet 
jos sąlygomis yra įmanoma i 
realu. Ne vietoje yra vist 
abejonės ir nepagrįsti, nenu. 
širdūs yra priekaištai, kur. 
tenka patirti. Deja, :en.a.. 
lis kelias jų išvengi! buvo n 
ko nedaryti. Mes pasirinkom 
kitą kelią jis yra sunkus, be 
veda į tikslą. Ačiū pirmųjų a: 
kotojų ir talkininkui paramai 
darbas jau įpusėtas. Kviečia 
me ir kitus tautiečius pasekt 
jų gražiu pavyzdžiu, kad galė 
tumėm jį sėkmingai užbaigti.

Kadangi, kaip mums prane 
ša, BALF’as Vasario-16 Gir 
nazijos namų vajaus nerems i 
netarpininkaus aukų persiur 
time, PLB Vokietijos Kiašt 
Valdyba prašo tautiečių J- 
V-se, kol nebus kitų nuroih 
mų, aukas siųsti čekiais beta 
piai Krašto Valdybos adresu

Litauische Zentralkomitee, 
Hegelstr. 6, Hannovei-Kie- 

efeld, Germany.
PLB Vokietijos Kr. V-b 

„N. L.“ rtdakcija, dėdarr 
BALFo pranešimą, drauge d< 
da ir PLB Vokietijos Lietuvi 
krašto valdybos atsišauk.m. 
kad reikalas būtų abipusišk; 
nušviestas. „N L” red. man 
kad Clevelando“ „Dirva“, pr 
dėdama prie BALFo nutanrr 
pastabą („Gaila, kad šiame r 
tarime nepasakoma motyv’ 
kodėl atsisakyta rmti pačių r 
mų pirkimą ir net persiųsti e 
kas. Neabejojama, ką d lol 
nutarimas iššauks tik visą e 
lę naujų neaiškumų, kuriui 
visvien vėliau reikės paaiškini 
Jei jau padarytas toks kieti 
nutarimas, tai būtinai reik 
pasakyti ir motyvus, kod 
taip padaryta”), padare obj< 
tyviai, nes toks BALFo nut; 
rimas, be jokių motyvų, vist 
menei sukelia abejojimų, 
pats atsisakymas persiųsti n 
jau gautus pinigus, yra lab 
keistas ir lietuvišku požiūr 
visai nesuprantamas.

Iš tokios keistos būsenos ■ 
sidaro įspūdis, kad ten niel 
rimta, neigiamumo prasme, i 
ra, nes negi BALFas slepi 
kokius rimtus trūkumus m 
visuomenės, kad ji dar gili* 
grimstų klaidose.

Taigi: lietuvių, kurie auk 
ja lietuviškiems reikalams, į 
reigos savo tautiečiams ir s 
vo tautai tebelieka tos pačr 
— aukoti ir pasitikėti, kad < 
kos, kurios eina organizuo 
būdu per PLB organizacij 
negali neatsakingai kur no 
dingti.

Yra sužinota, kad į Amei 
ką atvyksta pirm. p. Zunč 
kuris esąs pasiryžęs išsklaid 
ti sukeltas dulkes.

Kersteno žodis 
buvo sutiktas visų didelėm si 
patijom ir jo autoriui didele 
garba. Jis suminėjo, kad M 
kvos laikraštis „Novoje Vi 
mia“ tvirtina, kad Pabalti 
valstybės savo noru įsijung 
sios į Rusiją. Tai yra agies 
riaus melas, taikomas priden 
ti savo smurtui. Tai įrodys 
rimų komisija ne tiktai Air 
rikai, bet ir visai žmonijai.

Papasakojęs apie savo iez 
liuciją ir tyrimų komisijos s 
darymą, jis priminė soviet: 
genocidą, o konstataęs šį, 
pabrėžė, kad tie žmonės, k 
rie laiko pilnus kalėjim 
žmonių, laiko milionus jų v 
giškų darbų stovyklose, nei 
tus Lietuvos žmones siuni 
į Rusijos kalėjimus, — tie žr 
nės ir Amerikai pasius mir 
nų smūgių net per šiaurės ; 
galį. . . Taigi, pradėtoji bj 
prieš sovietiją yra ne tiktai 
nimas Lietuvos, bet ir pači 
Amerikos apsigynimas.

Šis iškilmingas ir drauge < 
cialus banketas baigtas 
Amerikos ir Lietuvos himną

Banketui paįvairinti dair 
vo Dainavos ansamblio choi 
ir įdomaus tembro, bet t.k 
pradedantis, neišlygintas i 
gistruose, mezzosopranas 
Valadkaitė.

Visi skirstėsi poilsio, užb 
gę tikrai vaisingą, įspūdin 
ir reikšmingą visuotinį Aim 
kos Lietuvių Kongresą, (d. 1
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Kaip ir kada skrisime i Venera
PARUOŠĖ J. K N Y S T A U T A S.

Baigiamosios pastabos.

ba, bet kurie mielai sutiktų pa 
sišvęsti tokio viliojančio pro
jekto, kaip žygis į erdvę, leali 
zavimui.

Be to, toliau sako jis, Ame
rika yra sausakimšai perpildy
ta technikos specialistais, ku
rie užsiima šiuo metu įvairiose 
firmose tokiais nereikšmingais 
darbais, kaip šaldytuvų ir „air 
conditioning" patobulinimu. 
Tokių asmenų pritraukimas 
prie šio grandiozinio projekto, 
ne tik kad niekam žalos neat 
neštų, bet, priešingai, išeitų į 
naudą ir jiems patiems ir kraš 
tui.

Pagaliau, žiūrint ir iš eko
nominio taško, dr-ui v. Braun 
neatrodo, kad reikalingi sateli 
tinei stočiai įrengti 4 miliaidai 
dolerių būtų didelis apsunkini 
mas tokios valstybės biudže
to, kur kas metai vien tik gy
nybos reikalams išleidžiama 
apie 50 miliardų dolerių, tuo 
iabjau, kad šią sumą (4 miliar 
dus) būtų galima išskirstyti ra 
tomis per 10 metų.

Vienu tačiau atžvilgiu dr. v. 
Braun sutinka su dr. Rosen'u 
ir kitais savo projekto kriti
kais. Jis taip pat, kaip ir šie, 
mano, kad pirmas žingsnis 
šiam erdvės projektui realizuo 
ti, turėtų būti pradėtas, suda
rant specialią komisiją šiam 
projektui visais atžvilgiais iš
studijuoti. Į tokią komisiją tu 
retų būti įtraukti geriausi tos 
srites mokslininkai, inžinieriai 
ir ekonomistai, kurių uždavi
nys būtų sekti naujausius at- 
siekimus šioje srityje ir pri
taikyti juos šiam uždaviniui.

Ar šitoks dr. v. Braun pro
jektas bus kada nors įvykdy
tas, ar pirmuoju tarpplaneti- 
nės kelionės tikslu bus tikrai 
pasirinkta Venera, kokiomis 
priemonėmis tas žygis į eidvę 
bus kada nors atliktas, paro
dys ateitis.

Šio rašinio tikslas buvo su
pažindinti skaitytoją nors ap
graibomi^ su vienu iš tokių 
projektų, nesistengiant šios 
idėjos nei propaguoti, nei kri
tikuoti. Pabaiga.

Dail. A. Tamošaitienei pa
skirta pirmoji premija, Tarp
tautinėje Moterų Parodoje 
New Yorke už kilimą: Kara
liaus Mindaugo ir karalienės 
Mindaugienės Mortos krikš
tas.“.

RUOŠIAMI AUDINIAI 
PARODOMS.

Dail A. A. Tamošaičių Dai
lės Studijoje audžiami nauji 
audiniai sekančių metų paro
doms.
TAUTINĮ DRABUŽĮ SPAU
DOS BALIUI MONTREAL^ 
ir šiemet sukurs ir paruoš dai
lininkė Anastazija Tamošaitie
nė. Šis tradicijon įėjęs Spau
dos baliaus loterijos fantas bus 
specialiai paruoštas šiam tiks
lui. Vėliau duosime jo apra
šymą.

LEIDŽIAMA MYKOLO 
SLEŽEVIČIAUS 
MONOGRAFIJA.

Artimiausiu laiku mūsų kny 
gų rinkoje vėl pasirodo neei
linė knyga — mūsų valstybi
ninko Mykolo Sleževičiaus mo 
nografija. Ji kelių autorių: J. 
Butėno, 
Škirpos ir kt. darbas, 
gavo A. Rūkas, leidžia knygų 
leidykla — 
čiai apžvelgiamas visas M. Sle 
ževičiaus gyvenimas ir veikla 
prieškariniais laikais Rusijoj 
ir Lietuvoje, pirmojo pasauli
nio karo metu tremtyje, nepri
klausomybės karų metu ir vė
liau. Ji stipriai dokumentuota 
ir iliustruota, bus didelio for
mato, apie 350 psl.

Mykolas Sleževičius labai 
iškili asmenybė, ypač plačiai 
pasireiškusi mūsų kovų už lais 
ve ir mūsų valstybės atstaty
mo metu. Jo veikla taip tamp 
riai susijusi su kovomis ir veik 
la už Lietuvos nepriklausomy
bę, jog daugelyje vietų ši kny 
ga ne tiek jo monografija, kiek 
anų kovų istorija, ypač įdomi 
mums dabar, kai daugeliui mū 
sų, ypač jaunesnės kartos žmo 
nių, anie įvykiai — beveik ne 
įtikimos legendos ir sukovotų 
kovų didumu, ir mūsų veikėjų 
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Kai prieš keletą metų dr. v. 
Braun ryžosi populiarinti tarp 
planetinių kelionių idėją, lėk
tuvų išvystytas greitis dar tik 
labai nežymiai buvo pralenkęs 
garso greitį, (kuris 35.000 pė 
du augštyje yra 660 mylios per 
valandą).

Paskutinėmis žiniomis, JA 
V aviacijos majoras Ch. E. Ye 
ager šiomis dienomis raketi
niu lėktuvu X-IA pralenkė gar 
so greitį net 2įri kartų, pasie
kęs 1.650 mylių per valandą.

Tai tik patvirtina dr. v. Bra 
uno nuomonę, kad greičiui 
pakelti ribų nėra, d tik reikia 
rasti priemonių, kaip to pasiek 
ti. Ir todėl tai, kas šiandien 
atrodo neįmanoma ir net fan
tastiška, gali už keletos metų 
pasidaryti eiline, lengvai iš
sprendžiama, problema.

Čia gal bus pravartu pami
nėti, kad ir Sovietai, kurie iš
radimų srityje visur preten
duoja būti pirmaisiais, ir šiuo 
(erdvės užvaldymo) klausimu 
yra susidomėję. Štai, ne taip 
seniai jų žurnalas „Ogoniok“ 
pareiškė, kad ateinančių 50 
metų bėgyje Sovietų Sąjungos 
vėliava neabejotinai bus įsmeig 
ta ant Mėnulio ir kad ji grei
čiausiai ten bus pati pirmoji ir 
vienintelė.

Ar Sovietų mokslininkai ką 
nors toje srityje daro ir kaip 
toli jie ten yra pažengę, sun
ku pasakyti; greičiausiai tai 
yra eilinis propagandos 
las.

Atremdamas toliau 
tarpplanetinio projekto
ką, dr. v. Braun dar kartą po
lemizuoja su dr. Rosen'u. Į 
pastarojo įspėjimą, kad bandy 
mas realizuoti šitokį tarpplane 
tinio žygio projektą atitrauktų 
iš JAV ginklavimosi įmonių 
daug augŠtai kvalifikuotų spe 
cialistų ir tuo pakenktų šios ša 
lies gynybos reikalams, dr. v. 
Braun atsako, kad jis turįs 
daug raštiškų pasižadėjimų iš 
tokių aeronautikos inžinierių 
ir pirmaeilių specialistų, ku
rie ginklavimosi įmonėse nedir

burbu

savo
kriti-
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AUGŠČIAUSIA PREMIJA.
Šioje knygoje autorius daro 

istorinę 
venimo 
ja daug 
faktų.
je parodoma, 
krikščioniškoji tikyba Europo 
je, kaip ji kovojo su stabmel- 
dybės liekanomis.

Šiame naujame leidinyje 
randami Romos žlugimo vaiz
dai, barbarų antplūdžiai ir Po 
piežių - Karalių viešpatavimo 
pasekmės. Viduriniai 
ir religinės kovos taip 
vaizdžiai nupiešiamos.

Visiškai atskirai ir 
kun. M. Valadka kalba apie 
Lietuvos religinį gyvenimą. 
Lietuvių stabmeldžių morali
nės vertybės, kryžiuočių ko
vos ir pagaliau žinomas „len
kų apaštalavimas“ Lietuvoje 
parodomas istorinių faktų švie 
soje.

Pradedant Lietuvos krikšto 
vaizdais, toliau sekamas Lie
tuvos religinis gyvenimas lig 
paskutinių laikų. Jėzuitų veik 
la Vilniuje, jų mokyklos, o gre 
ta to ir reformacijos darbuoto 
jų atsiradimas Lietuvoje pie
šiamas nešališkai ir aiškiąi.

Lietuvių tauta dėl nepaken
čiamų sąlygų namie buvo pri
versta išskirti iš savo tarpo 
gausią išeiviją, kuri daugumo
je atsidūrė Amerikoje. Čia lie 
tuviai gyveno ypatingose sąly
gose, .todėl ir jų religinis gy
venimas savaip pakrypo. Au
torius Amerikos lietuvių ir re 
Ilginiam ir kultūriniam gyve
nimui skiria daug dėmesio.

Kun. M. Valadkos knyga, 
kaip teko patirti, turėsianti pa 
sirodyti ateinančių metų pra
džioje. Skurdžiukas.
MIRĖ NOBELIO LAUREA

TAS RAŠYTOJAS.
Amerikoje išaugo garsus 

pasaulinio masto rašytojas, pa 
kaip dramatuigas, 

sulaukęs 65 
Jo veikalus

Europos religinio gy- 
apžvalgą ir pavaizauo 
svarbių ir Įsidėmėtinų 
Šioje naujoje knygo- 

kaip įsigalėjo

amžiai 
pat čia

plačiai

V «=

M. Mackevičiaus, K.
Reda-

Terra. Knygoje pla-

garsėjęs
Eugene O'Neill, 
metų amžiaus, 
statė ir lietuviai.

Lapkričio 27 d., Bostone nu 
mirė Eugene O’Neill, buvo vie 
nas žymiausiųjų šiuo laiku 
Amerikoje rašytojų.

Pastaruosius dvejus metus 
O’Neill gyveno Bostone, Back 
Bay viešbutyje, 
uždegimu.

Nors savo raštais O’Neill 
buvo užirbęs daugiau kaip mi- 
lioną dolerių, tačiau pastaruo 
sius kelerius metus jis sirgo 
Parkinsono liga ir nebegalė
jo rašyti. Finansinė jo padė
tis ne geriausia buvo, nes šį 
rudenį Provincetowno mieste
lis rengėsi už nesumokėtus tak 
sus parduoti O'Neillo seniau 
įsigytą smiltingo pajūrio skly 
pa, kur jisai buvo įsirengęs 
menką namelį. Ten jisai dau 
giausia mėgo savo literatūri
nį darbą dirbti. Atsirado tū-
~~V1 ~ ■ C » - )£

Mirė plaučiu

Svečiai iš erdvių? dėlto Edwards pareiškęs, „Da 
bar aš žinau, kad esi „kreizy“.

II.
Kapitonė Aura Rahnes.

Žmogiukų grupės vadas pa 
ėmė Bethurum už alkūnės ir 
taip švelniai laikydamas „atro 
dė, laikė mane visiškai savo 
valioje. Jis darė didelės jė
gos įspūdį“.

„Lėkštė” atrodė padaryta 
iš kažkokio metalo. Jis pa
tyrė, kad ji turi 300 pėdų skers 
mastį ir per vidurį buvo šešių 
jardų gilumo. Tą lėkštinį lai
vą aplinkui supo dviejų pėdų 
augštumo briauna. Laivas ne 
turėjo jokio vairo nei varyk- 
lių. Į „lėkštę" jie įėję per di
deles plačias duris, maždaug 
puspenktos pėdos augščio ir 
12 pėdų pločio. Durys buvo 
laivo šone arti prie metalinės 
briaunos. Viduje jį pasitiko 
kapitonė moteris, Aura Rah
nes, kuri, pasak Bethurum, 
turėjo grakštų lotynų tipo vei 
dą“. Ji dėvėjo ryškiai žvilgan 
tą raudoną sijoną ir juodą val- 
vetinę trumpomis rankovėmis 
bliuzę, ir juodą baretę su rau
donu trimu“. Įsivedusi į sa
vo kabinetą kapitonė jam pa
sisakė, kad jie atskridę iš pla
netos Clarion, kuri nesanti 
matoma iš Žemės net per „pro 
gresyvų padidinimą“, reiškia,

teleskopą. Apie Marsą kapito 
nė papasakojusi, kad ten yra 
žmonės, turi pramonę ir na
mus ir planeta turi atmosferą. 
Ji sakė, kad marsiečiai nevar
toja jokių specialių kvėpavimo 
aparatų. Čia Bethurum paste
bėjo, kad ir visi „lėkštininkai“ 
iš Clarion taip pat nevartoja 
jokių kvėpavimo aparatų.

Kapitonė paaiškinusi, kad 
„lėkštė“, kurias ji angliškai pa 
vadinusi „scows“ (geldos) 
tik visai neseniai išmokusios 
nutūpti ant Žemės. Ji pridū
rusi, kad esama daug tokių 
lėkščių (scows) su 32 vyrų 
įgula ir vienu moterišku ka
pitonu kiekviena. Ta lėkštė, 
kurią jis dabar aplankęs, esan 
ti „admirolinė“. Bethurum ga
vęs įspūdį, kad kapitonės kal
ba skambėjo, lyg eilėraštis, tai 
yra kalbant rimavo.

Taip, kapitonė žinanti apie 
mūsų atomines bombas, pasa
kė Bethurum..

Pirmąjam iš 11 vizitų pasi
baigus Bethurum grįžęs prie 
darbo. Sutikęs savo bosą Ed 
wardą, kurs jo paklausęs „Ai 
ne Juozo lėktuvas buvo nusi
leidęs?“ Pasirodo, ir Edwards 
matęs, kaip kažkas toje vieto
je buvo nusileidęs. Bethurum 
jam viską išpasakoięs. Vis

Magnetinė jėga
Bethurum per porą dienų tu
rėjęs tokį smarkų širdies mu
šimą, jog manęs, kad įeiks 
mirti. Savo kambaryje pali
kęs net raštelį, kad esą jei ra
site negyvą, tai žinokite, jog 
miriau širdies liga dėl didelio 
sujaudinimo. Darbininkai, ku 
riems Bethurum savo pergyve 
nimus papasakojęs, priėmė su 
pečių patraukimu. Žmona, ku 
riai jis parašė laišką, gerokai 
išsigandusi. Dirbdamas prie 
Glendale jis dar palaikė ryšį 
su „lėkšte“ ir matė ją skren
dant ore. Ji visiškai nesisu
kanti, skrendanti be garso ir 
staiga galinti pakilti ir sukti 
bet kuria kryptimi. Kapitonė 
jam pasakiusi, kad erdvės lai 
vas skrendąs dėlto, kad klari- 
toniečiai išsprendę „magneti
nės jėgos“ problemą. „Lėkš
tėje langai esą, bet jis jų ne
pastebėjęs.

Gandui paplitus, žmonės 
Bethurumui nebedavė ramy
bės,, vadindami tai „moksli
ne fikcija“, tačiau Bethurum 
tvirtina jokių „fikcijų“ nesąs 
skaitęs ir juo Iabjau dabar ne
skaitysiąs. Bet ir jo bosas 
Edwards turėjo nepaprastą pa 
tyr’rra, kp—' patvirtino sa

VARPAS SKAMBA TORONTO PADANGĖJ.
dirigentas komp. St. Gailevi- 
čius pilnai pateisino į juos su
dėtas visuomenės viltis.

Choro veiklos pradžia tenka 
laikyti 1952 m. spalio mėn. 25 
d., LOKo ir ypač p. J. R. Simą 
navičiaus iniciatyva tada įvy
ko steigiamasis susirinkimas. 
Po susirinkimo sekė ilgos dar 
bo valandos, ir 1935 m. vasa
rio 14 d., kai Massey Hall bu
vo ruošiamas tarptautinis pasi 
lodymas — „Cavalcade of 
songs and music“, naujasis To 
ronto lietuvių choras jau skina 
laurus, reklamuodamas lietu
višką dainą. Tų pačių metų 
gegužės 9 d. choras krikštija
mas „Varpo“ vardu. Krikšto 
tėvų buvo trys poros — Yohn 
Yaremko, lietuviams labai pa
lankus parlamento narys, su 
ponia Monkus, Jonas Matulio
nis su ponia Indreliene, Jurgis 
Strazdas ir panelė Radzevičiū
tė, Kauno Operos solistė.

Kodėl choras buvo pakrikš
tytas „Varpo“ vardu? Į šį klau 
simą atsako pats choras, kiek
vieno pasirodymo pradžioje 
ryžtingai sudainuodamas „Lai 
svės Varpo“ pirmąjį posmą: 
„Oi skambink per amžius vai
kams Lietuvos, tas laisvės ne
vertas, kas negina jos“. . . 
„Varpas skamba Toronto pa
dangėj. . .

Vienerių metų sukakties 
proga „Varpo“ vyrų choras iš 
leido vieną plokštele, kurioje 
dainos mėgėjai randa keturias 
populiarias dainas: B. Vasi
liausko — „Pas tėvelį“, Webe 
rio — „Sugrįžimas” ir dvi 
choro ištraukas iš „Fausto“ 
ir „Rigoletto“ operų.

Tenka stebėtis choro narių 
ir jo vadovo darbštumu. Vie
nerių metų laikotarpyje „Var 
pas“ mišraus ir vyrų choro sąs 
tate yra paruošęs 35 dainas. 
Šie pasigėrėtini rezultatai pa
siekti vakarais, nepalankiau
siose darbo sąlygose: vieni dir 
ba dienomis, kiti naktimis, o 
vis dėlto randa laiko ir pnemo 
nių suburti visus į krūvą. Ruo 
šiami koncertai, dalyvaujama 
minėjimuose, suvažiavimuose. 
Reikia tikėtis, antrųjų metų 
laikotarpyje „Varpas“ dar gar 
siau skambės ir jo dainos gar
sai pasieks platesnius Kanados 
plotus, ko „Varpui“ ir belieka 
palinkėti. V. K.

Mūsų tauta, anot poeto žo
džių, yra suaugusi su daina. 
Iš tiesų, net ir sunkus fizinis, 
darbas Kanados pramonės fab 
rikuose vis dėlto nepalaužia 
dainos meno entuziastų. To
ronte ruošiasi švęsti vienerių 
metų veiklos sukaktį „Varpo“ 
choras, kuris muz. Stasio Gai- 
levičiaus vadovybėje jau yra 
spėjęs įrėžti gilią vagą Toron 
to lietuvių muzikiniam gyve
nime. Eidamas vakarais pro 
Lietuvių Namus Dundas gat
vėje, girdi į miesto sutemą be 
siveržiančius lietuviškos dai- 
ciainos maloniai ausį kutenan
čius garsus: čia repetuoja ir 
dirba naujasis „Varpo“ cho
ras. Čia savo poilsio valandas 
dainos menui aukoja lietuviš
kasis Toronto jaunimas.

Jubilėjinis koncertas Toron 
to lietuviams bus duodamas se 
kančių metų sausio 24 d. Kon 
certo programoje visų laukia 
maloni staigmena. „Varpas 
yra pasiryžęs be lietuviškų dai 
nu duoti ir operų ištraukų miš 
raus choro sąstate. Taipogi 
koncerte tikimasi svečio iš 
Amerikos — solisto Stasio Ba 
ranausko.

Vieneri metai yra labai trum 
pas laikotarpis choro ir šiaip 
jau muzikinio vieneto gyveni
me. Tačiau ir „Varpas“ ir jo 

las asmuo, kuris tuos taksus 
46.17 dol. užmokėjo ir tasai 
sklypas liko autoriui.

Vienas O’Neillo parašytas 
veikalas esąs dar neišleistas ir 
autorius patvarkęs, jog tik po 
25-rių metų jį galėsią spaus
dinti.

Eugene O'Neillas gimė spa 
hų 16 d., 1888 m., New Yor
ke. Jo tėvas James buvo žy
mus aktorius, dažnai vaidinęs 
Shakespeareo veikaluose.

1936
Nobelio Premija už pasižymė 
jimą literatūroje. Jisai laimė
jo net tris Pulitzerio premijas 
už draminius kūrinius.

Jis sukūrė 40 scenos veika
lų. Bene populiariausi jo vei 
kalai yra: „The Hairy Ape“ 
ir „Ana Christie".

Rašytojas buvo tris kartus 
vedęs. Jo vyriausias sūnus 
1950 metais nusižudė, o vie
na duktė, Oona, ištekėjo už 
Charle Chaplino.

m. O’Neill suteikta

t

vo pasirašytu pareiškimnu.
Lėkštininkai restorane.

Sykį Bethurum su Edwards 
užėjo į vietinį restoraną kavos 
ir pajaus užsisakyti. Staiga 
Edwards kumštelėjo Bethu
rum alkūne, klausdamas: „Žiū 
rėk, ar tik ne tie yra žmogiu
kai, apie kuriuos kalbėjai? Res 
torane nieko kito nebuvo ir 
Bethurum, nematęs jokių pa
šalinių žmonių į restoraną įei
nant, staiga pamatė tą pačią 
moterį kapitonę ir vieną iš jos 
įgulos vyrų. Greit prie jų pri
ėjusi restorano padavėja ir pa
klaususi, ar tiedu nėra iš erd
vės laivo. Edwards, kurs pri 
sipažįsta buvęs gerokai išsi
gandęs, tuojau išėjęs pro du
ris, kai Bethurum nuėjęs su 
kapitone pasikalbėti. Tačiau 
keistieji svečiai, užsisakę jau
tienos „sandvičių“ su apelsinų 
sunka, į kalbą nesileidę ir Bet 
hurum grįžęs į savo vietą. Vėl 
priėjusi padavėja jam pasakiu 
si, kad „žmogiukas“ veide tu
ri „išpaišytą“ randą. Bathu- 
rum valgydamas savo pajų iš 
pasalų svečius stebėjo, kurie 
apėję „nikelių“ loterijos (slot) 
mašinas, staiga dingę. Net pa 
davėja nepamenanti, ar jie už
simokėjo ar ne. Bethurum šo
ko pro duris, kur sutiko Ed- 

belaukiant. Edvzards

Turite vaikų, bet ar turite jiems ft

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

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

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

TERRA g
748 W. 33rd St., Chicago 16, Ill., U. S. A. v

jį užtikrino, kad niekas iš res 
torano neišėjo. Tuomet abu
du leidosi priešingomis kryp
timis aplink restoraną, bandy 
darni pamatyti, ar ta moteris 
su tuo vyruku eina ar kur tu
ri automobilį pastatytą, bet 
nieko nerado.

Vėliau apsilankęs į „lėkš
tę“ Bethurum paklausęs kapi 
tonės apie jų keistą pasirody
mą ir dingimą bei jų nenorą 
kalbėtis restorane. Bet kapi
tonė tik nusišypsojusi. Kiek
vienas jo 11 vizitų „lėkštėje“ 
trukęs po pusvalandį. Jokių 
pasekmių jam neatsitikę, išski 
riant, kad jo kišeninis laikro
dis sustojęs eiti.

Kapitonė pasakojusi, kad 
Clarion planeta yra visai pa
naši į žemę, tik spalvos ir te 
kstūra esančios kitokios. Cla 
rion turįs gyvulius, kaip ir Že 
mė. Tačiau ten nesą tokių da 
lykų, kaip kalėjimų, advokatų, 
sargybų ir bankų bei paauglių 
nusikaltėlių. Taip pat klaronie 
čiai nevartoja alkoholio bei ta
bako. Bethurum nematęs „lė 
kštėje“ jokių ginklų ir jam sa 
sakę, kad klarioniečiai yra la
bai religingi ir garbina „Augš- 
č.ausią Esybę“, kuri viską ma 
tanti, viską žinanti ir viską 
kontroliuojanti“.

Grįžęs iš darbo pas žmoną 
į P.c:’on-'o ir gandams

ir čia pasiekus, Bathurum ne 
turėjęs ramybės, nse jį lankę 
įvairūs žmonės, jų tarpe nema 
ža net mokslininkų, net kai ku 
rie aviacijos ekspertai, kurie 
padarę išvadą, kad Bathurum 
yra gerai susipažinęs su erd
vių laivais ir galėjo tokią isto
riją sugalvoti. Rugpjūčio mėn. 
jis buvo nugabentas į Mojave 
dykumą tikslu ten sueiti į są
lyti su kokiu erdvių laivu.(Bet 
nepaduoda žinių, ar pavyko ar 
ne).

Bathurum taip pat aplankęs 
Falomaro profesorius George 
Adamski (Palomaro kalne yra 
didžiausias Amerikos telespo- 
pas), kurs palyginęs savo už
rašus su Bathurum duomeni
mis. Pasak Bathurumo, prof. 
Adamski taip pat esąs susiti
kęs ir kalbėjęsis su „skraidan
čiomis lėkštės žmonėmis“. Jis, 
Bethurumo žiniomis, esąs net 
padaręs foto nuotraukų. Žmo
nės, kuriuos prof. Adamski su 
tikęs, esą iš Jupiterio planetos 
ir buvę nusileidę arti Desert 
Center, Kalifornijoje.

Baigęs savo pasakojimą re
porteriui Bethurum pasisakė 
•įgavęs astmą ir vykstąs į dy
kumą „sveikatos taisyti“, tai
gi, suprask, daugiau nebekvos 
kite, tačiau jis turįs draugą, 
kuris moka rašyti mašinėle ir 
su juo jis išleisiąs knygą. . .

Daugiau bus.
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SPORTIŠKOS jVAiRENYBĖS.

Svetimšaliai
Paskutinėmis spalio mėne

sio pabaigoje rungtynėmis ne
oficialiai užbaigtas Toronto 
futbolo sezonas. Jis šiais me
tais buvo labai gyvas, ypatin
gai augštoje National lygoje, 
kuri po svetimšalių infiltraci
jos išvedė gerą balansą: iš 
miesto savivaldybės perimta 
F. Hamilton aikštė, pastarajai 
atnešė iki 15.000 dolerių apy 
vartos mokesčio ir keliariopai 
daugiau liko klubų bei lygos 
kasose. Ta proga miesto savi 
valdybė pastatė naują tribū
ną aikštėje ir be to vielinę per 
matomą tvorą, dideliam visų 
„zuikių“ arba mėgstančių už 
dyką pasižiūrėti, nusivylimui, 
apdengė metalinėmis plokštė
mis.

Pačias pirmenybes tarp 10 
komandų, kurias lygiai pasi
dalinę sudarė vietinių ir sve
timtaučių vienetai, laimėjo uk- 
i ainiečių klubas, kuris taip pat 
pasiėmė ir vėliau pravestų Ar
nold varžybų taurę. Ukrainie
čiai jau treti metai dalyvauja 
šitoj lygoj ir kasmet jie pasi
rodo vis stipriau. Reikia pri
pažinti, jie kreipia dideli dėme 
sj savo prieaugliui ir iš tų pa
čių pajamų gerai aprūpina sa
vo jaunuosius: nauji veidai pa 
stoviai papildo pagrindinę ko
mandą ir jie aikštėj jaučiasi ne 
prasčiau už senuosius.
i Be ukrainiečių tremtiniams 
tekusios pirmenybių pergalės 
svarbiausia miesto Consol tau 
rę šiais metais išsikovojo veng 
rai .

Kitais metais National ly
goj dalyviais numatomi ukrai
niečių dvi komandos, vengrai, 
italai, lenkai ir vokiečiai, taip, 
kad persvara krypsta j buvu
sių Dievo Paukštelių pusę, ku 
rie kartu su britu imigrantais 
labai rimtai išjudino europie- 
tišką futbolą Kanadoje.

vyrauja.
Ar tikrai sutemos?

Po Įvykusių Čikagos žaidy
nių neoficialiame FASKo orga 
ne „Sporto Pasaulis“ (spaus
dinamas „Naujienose“ atskiru 
skyrium) po truputi telpa va. 
žybų atgarsiai ir kritiški ivei 
tinimai.

Reiktų tik nusistebėti, kad 
pačiose mūsų sporto viršūnėse 
vyrauja graboriškos nuotai
kos. Pradedant nuo uniformų, 
drausmės ir kitų atributų, pa
čiose varžybose nieko paken- 
čiamesnio nerasta. Taip nu
kentėjo ir futbolas ir krepši
nis ir lengvoji atletika. Atsi
eit „Sporto Pasaulis“ pasidarė 
tų nuomonių nuotaikai, kurioj, 
pagal linksmakalbj tų pačių 
„Naujienų“ vyrą J. Susmarą 
bet kokia boba iš Garliavos ga 
Įėjo subytinti mūsų sportiniu 
kus varžybose.

Šitokia reakcija gali būti tik 
dėl padėties pervertinimo: jei 
perdaug tikimasi, tada ir nu 
siviliama lengviau. . . Nieką, 
negali nedavertinti tos sun 
kios užduoties, prieš kurią st<> 
vi negausių sportininkų vado 
vai: seniesiems sporto v.tei.i 
nams pasitraukus ar tyliai dėl 
Įvairiausių priežasčių užgęsti:; 
Įvairiose pakampėse, lieka vie
nas kelias — išauginti nauj < 
prieaugli ir tuo pagyvinti lie
tuvišką sportą. Kitaip nerei
kės nei keletos metų, kaip bus 
galima sugiedoti „requiem“. 
Visa tai nepasidaro per vien i 
naktį. O reikalingam laikui, 
kantrybei ir svarbiausia judi- 
naniom pastangom šitokios juo 
dos nuotaikos nepasitarnauja.

Tarp kitko, per paskutini 
sąskrydi Čikagoje FAŠK-as 
bent finansiškai stiprokai atsi
stojo ant kojų (įdomu tik, 
kad paskelbtoj apyskaitoj ne* 
apie 20 proc. sudaro raštinės 
ir popieriaus išlaidos, kas vien

kartinio Įvykio atskaitomybėj 
yra nenormaliai augštas pro
centas ir neaiškiai įtrauktas) 
ir mūsų duosnioji visuomenė 
lauktų ko nors pozityvaus sp
orto labui, nepasitenkinant tik 
pašalpų dalinimu vienam ku
riam klubui. — alpuk — 
AUSTRALIJOS FUTBOLAS
Vytis — Cumberland 1—1.

XI. 9 d. Norwood stadione, 
prie elektros šviesos Vytis žai 
dė su Cumberland. Vyties puo 
lime nebuvo susižeidimo.

Šiose rungtynėse gerai pasi
rodė B. Langevičius, kuris lai 
kinai buvo išvykęs iš Adelai
dės, bet nuo dabar pasiliks vėl 
Adelaidėje ir toliau gins klu
bo spalvas; be to, gerai pasi
rodė Virba, Kitas, Petruška.

Vytis — Polonia 2—2.
7.12.53. Vytis ir vėl susiti

ko su Polonia ir šį kartą drau
giškai pasidalino po vieną taš
ką, bet jau aikštėje nesimatė 
jokio draugiškumo.

AUSTRALUOS KREPŠINIS
Vytis su Tauru vasaros tur 

nyre suspėjo pralaimėti po vie 
nas rungtynes.
Vytis — Port Adelaide 30—39

Nors pirmam kėliny vyksta 
apylygis lošimas. Antram kė
liny, padarius pakeitimą, ko
manda iš karto pakopo i viršų.

Taškus pelnė Gurskis 19, 
Urnevičius 16, Kitas 13, Pyra 
gius 8, Jaciunskis 6, Karia ir 
Visockas po 4.

Tauras — South Adelaide 
34—29.

Tauras lengvai laimi, tik 
prieš pabaigą sušlubavo, bet 
keletas Merūno metimų užtik
rino laimėjimą.

Krepšius pelnė: Merūnas 
16, Alkevičius su Šliužu po 6, 
Giruckas 4, Karsteds 2.

Edas.

Padėk Europoje vargstan
tiems lietuviams vaikučiams 
linksmiau praleisti ateinančias

Kalėdų šventes — skubiai 
aukok BALFUI.

J 

MAMERiAS MA GILK AS į 

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ J 
SIUVĖJAS. $

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

SKUBUS PATARNAVIMAS. >

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

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

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

Mokslo-technikos naujienos
MOKSLININKAI BIJO ATO MINĖS BOMBOS.

Eugenijus Rabinovič^ kuris 
redaguoja atominių moksliniu 
ku biuletenį, kalbėdamas Illi
nois universiteto medicinos 
mokykloje, atskleidė, kad nau 
jai sukonstruktuotos atominės 
vandenilio bombos yra net iki 
2000 kartų galingesnės, kaip 
anksčiau žinomoji atominė 
bomba. Dėl tokios galybės 
kiekviena tauta pasaulyje kas
dieną gyvena nuolatinėje bai
mėje per vieną dieną būt su
naikinta. Akivaizdoje tų pa
vojų, paskaitininkas priminė, 
kad JA Valstybės turi veikti 
trimis kryptimis: 1. Išsk.rsty-

je ir tokiu laikotarpiu žmo
gaus laisvių apribojimas yra 
normalus dalykas“.

AVIŽIENĖ — VAISTAS.
Iš avižų ištraukta medžia

ga furfural stabdo skausmus 
gyvuliams, sergantiems skil
vio ar žarnų skauduliais (olse 
riais), patyrė Lakeside Labo
ratorijos ^Milwaukee.

Apie ši atradimą pranešė 
dr. John H. Biel, tų laborato
rijų viršininkas, kalbėdamas

Amerikos chemikų Diaugijos 
suvažiavime Čikagoj.

Minimoji avižinė medžiaga 
bus vartojama ir žmonėms.

Jau nuo seniai žinoma, jog 
avižinė (oatmeal) gerai tar
nauja viduriams.

NAUJI RAŠTAI.
V. Daugirdaitė - Sruogienė. 

LIETUVOS ISTORIJA. Ket 
virtoji laida. Leidinys ilius
truotas, turi sparvotą žemėla
pį, įrištas į kietus viršelius. 
Kaina 3 dol. Gaunama „Nepr. 
Liet.“ redakcijoje: 7722 Ge
orge St., Ville Lasalle Mont
real, P. Q.

St. CATHARINES, Ont.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

j PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES: H

1
 Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

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

P U N K R Į ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO. i:

::: 7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 H

LE MIEUX LINGERIE 0
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI. |

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
t darbai sumažintomis kainomis.

H 5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

EXPERT CLEANING 8. DYEING 
SERVICE for CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \ 
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

ANO DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTRE ALIS 2832 ALLARD TR 1135 |

ti pramonę ir gyventojus iš 
miesto rajonų, 2. Sukurti ra
daro sargybų tinklą, kitaip sa 
kam — „elektroninę Maginot 
liniją“, 3. Sukurti tokią kont- 
taatakos jėgą, kad bet koks 
priešas bijotų JAV paliesti.

Paskaitininkas tačiau pažy 
mėjo, kad geriausias dalykas 
butų — glaudžiai sudaryta 
laisvųjų tautų sąjunga, kuri 
tvirtai pasižadėtų kovoti prieš 
komunistus, jeigu nors vieną 
iš jų narį šie paliestų. „Kol 
mes gyvensime tokioje grės
mėje“, kalbėjo mokslininkas, 
„mes gyvensime karo stovy-

I
t Mielai padedu norintiems pirkti ir parduoti «
t namus, sklypus ir farmas.
> Atstovas J. SKUČAS j;
: LAURENTIDE REALTIES CO. LTD. j:; 7241—24th Avenue Ville St. Michel. Res. Tel. RA 2-6152

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.
T

EILINIAI MUSŲ DARBAI.
Lapkričio mėn. 8 d. visuoti- P. Untulio choras ir panelės 

nio susirinkimo buvo išrink- Panavaitės tautinių šokių gru- 
ta nauja valdyba, kuri pasi- pė patvirtino, kad lietuvis mo 
skirstė pareigom: pirmininku ka susikaupti ir džiaugtis. St. 
—K. Skrebutėnas, vicepirm.— Cathariniečiai liko giliai dėkin 
Z. Piliponis, sekretorium — gi.
[. Alonderis, iždininku — V. Numatyta aplankyti visus 
Statkevičius ir nariu — J. Ša- tautiečius prašant paaukoti rū 
rapnickas. Naujo pirm, adre bu ir pinigų likusiems Vokie- 
sas: 19 Beard Place, sekreto- tijoje. Rūbai per Balfą bus iš 
liaus — 39 Thomas St. Apgai siųsti į Europą.
lėtina, kad susirinkimus lan- Laukiama didelės paramos 
ko vis mažiau žmonių, nors iš skautų, kurie dar tik prieš 
gyventojų skaičius vis didėja, keletą mėnesių įsikūrė. Jie, ne-

Valdyba, vos pasiskirsčiusi nuilstančio darbe A. Šetiko va 
pareigomis, skubiai turėjo grie dovaujami, duoda pirmuosius 
btis darbo, — suruošti kariuo vaisius: papildė kariuomenės 
menės minėjimą. Vietinėmis minėjimo programą, o gruo- 
pajėgomis tai padaryti buvo džio 26 d. Slovakų salėje Pa- 
permaža laiko, todėl šaukėsi ge St. ir Veland Avė kampas, 
Hamiltono pagelbos. Hamil- remiami bendruomenės ir pa- 
toniečiai mielai sutiko ir atvy rapijos, surengė bendrą Kalė- 
ko gausiu būriu. Prelegentas dų eglutę, kur Kalėdų Sene- 
pulk. Giedraitis St. Cathari- lis visus vaikučius nudžiugino 
mečius ir artimųjų apylinkių dovanėlėmis, o vakare toj pa
lietuvins perkėlė į Lietuvos čioj salėj buvo linksmas šokių 
praeitį ir supažindino su ka- vakaras suaugusiems. J. A. 
riuomenės nuveiktais darbais. Red. Koresp. pavėlavo.

l Lietuviška motery kirpykla Į 
V DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA | 
j; LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ TR KT |

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

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. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

LIŪDESIO VALANDOJ

| KREIPKITĖS PAS

| Laidotuvių Direktorių į
|C. Halpin Funeral Home Reg’d.;'

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

| BELLAZZI-LAMY, INC į
ffl — „ 7679 George St., ..... , ..TR 5151 Ville Lasalle. ■

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai 1
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiens. ■

a iniiūis «xKx»XMui»ji a ■ a ė iaS« aaraia s'iOTomriis tssši i imu riwin ■ ■ ■ ■ ■ naržšnoi ■ ■ insimnsiiMSU

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

JŪSŲ PATARNAVIMUI
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS Telefonas: HE 0100

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

| Dr. Roman Pniewski j
a i Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..
g > Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
| I; 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. :į;
»* I Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $
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PRANEŠIMAS 
MOKINIAMS

Montrealio lietuvių šeštadie 
ninių pradžios mokylų moki
niai paleisti Kalėdų atosto
goms iki 1954 m. sausio mėn. 
16 d.

Mokyklų Administracija.

JŪROS SKAUTŲ 
VAKARAS.

Vasario 6 d. jūros skautų rė 
mėjų būrelis rengia viešą va
karą Dom Polski salėje su vi
sokiais gėrimais ir bufetu. Vė
liau bus pranešta daugiau. Or 
ganizacijas prašome šią dieną 
rezervuoti minėtam vakarui.

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

Adomonis ir Budriunas Reul Estate
& BUSINESS BROKERS

I Rivard — 2-jų šeimų. Kai
na $ 8.000. Įmokėti $ 3.000.

Bizniai pardavimui:
Tavern: 150 vietų. 850 sta
tinių alaus metinė apyvarta. 
Miesto centre. Įmokėti $ 

50.000.
Restoranas: 175 vietų. Pil
nas maistas, baliai. $ 450 
dieninė apyvarta. Miesto 
centre. Kaina $ 20.000.

Be suminėtų — šiuo metu 
turime virš 100 vertų dėme
sio objektų. Juos sudaro: 
gyvenamieji namai, žemės 
sklypai, bizniai, įvairiose 

miesto dalyse.

Reikalinga: 2 agentai dar
bo praplėtimui. Atlyginimas 
—nuošim. nuo pardavimų.

AR PIRKTI KREIPKITĖS

Namai pardavimui:
/ Rosemount: 6 šeimų po 4 
/kambarius. Centralinis šil- 
: dymas. Naujas. Kaina $ 3b. 
z 000. Įmokėti $ 20.000.
: 5-jų šeimų. Naujas. Centr. 

šildymas. Kaina $ 19.000.
/ Įmokėti $ 8.000.
/ 2-jų šeimų po 4 kmb. Centr. 

šildymas. Naujas. Įmokėti
ii 5.000. Kaina $ 15.000.
/Verdun: 2-jų šeimų po 5 
/ atsk. kambarius. Didelis že 
z mės sklypas. Naujas. Kai 
/na 16.800. Įmokėti $ 7.000.
/Ville St. Michel: 2-jų šei- 

: mų po 5 kmb. Naujas. Kal
ina $15.000. Įmok. $ 5.000. 
z 000. Įmokėti $ 5.00.0.
/Miesto Centre: Marie An

ne, 3-jų šeimų. Kaina 12. 
500 doi. Įmokėti 4.000.

NORĖDAMI PARDUOTI
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
i MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

H NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro.

Įi Telef. LA 7932 ir PO 6—6495.
• 177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal,
r:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::

T

SĄŽININGU IR MALONIU PATARNAVIMU VISŲ TAUTŲ KLIJENTAMS MŪSŲ FIRMA YRA ĮSIGIJUSI GERĄ 
VARDĄ TORONTO VISUOMENĖJE IR SPARČIAI AUGA BEI PLEČIASI, ATIDARYDAMA VIS NAUJUS SKY 
RIUS. ŠIUO METU PAS MUS DIRBA VIRŠ 100 ĮVAIRIŲ TAUTŲ AGENTŲ. Į DIENĄ GAUNAME APIE 60 
NAUJŲ NAMŲ PARDAVIMUI. TAI FAKTAS, KAD PAS MUS IR JŲ PASIRINKIMAS TIKRAI DIDELIS.

MIELAS BIČIULI! JEI NORI PIRKTI NAMĄ BEI KOKI 
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. O L 8821.

i

::

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

| PR. GRYBAS
81072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471. — Buto tel. KE 5065.

HMIELAS TAUTIETI! MIELAI JUMS PATARNAUSIU 
H IR PATARSIU NAMŲ AR BIZNIŲ PIRKIMO IR PAR- 
n DAVIMO REIKALUOSE — BE ĮSIPAREIGOJIMO IŠ 

JŪSŲ PUSĖS

| P. MALIŠAUSKAS
••agentas, kuris kiekvienam greitai patarnauja ir nepavargsta!
••1072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471.—Buto tel. KE. 7425.

AR JAU UŽSISAKEI BENT 
VIENĄ LIETUVIŠKĄ

TORONTE BUS ĮSTEIG 
TAS PASTOVUS TEATRAS

PARŪPINAMOS PASKOLOS PADINTI JŪSŲ 
ĮMOKĖJIMĄ.

1072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471. — Buto tel. EM. 3-671l.|

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

KREIPDAMIESI Į

386 RONCESVALLES AVE. Tel. OL. 6321.—Buto LA 6338.H

rekordinį narių skaięių iki 1. 
219.714 sausio mėn. 1 d.

Šis 6,4% padidėjimas įvyko 
dėka esamų organizacijų narių 
skaičiaus padidėjimo ,nes metų 
bėgyje nebuvo sukurtos nau
jos unijos, kurios būtų pažy
mėtino dydžio. (CS).

kaipo „The Research Institu
te of the Hospital for Sick 
Children“ ir jam vadovaus 42 
metu amžiaus Škotijoje gimęs 
Dr. A. J. Rhodes. (CS).

UNIJOS PADIDINO SAVO
NARIŲ SKAIČIŲ

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

:h 7437 BLOOMFIELD, ■ .'i '
Park Extension. «

| CRescent 2279. L-■ ■ |
• į Kreipti« po 6 vai. vakaro,
T šeštadieniais — vi»ą diena.

LAIKRAŠTĮ?
Paskubėk tai padaryti ir ne 

lauk iki Spaudos Vajaus talki
ninkai aplankys Jus namuose. 
Visų lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų prenumeratos priima
mos Toronte pas šiuos spau
dos platintojus:

1. V. Aušrotą, kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų prie 
Prisikėlimo bažnyčios, tel. LY 
0305;

2. J. Baržinską, Times Ci
gar Store, 1212 Dundas St. 
W„ tel. LA 9547;

3. E. Jankutę, 1273 Daven
port Rd., telef. ME 5320;

4. P. Januševičiu, 1622 Blo 
or St. W.;

5. Aug. Kuolą, 143 Clare
mont St., telef. ĖM 4-1581 ar 
ba Liet. Namų skaitykloje pen 
ktadieniais 7—10 vai. vak.;

6. V. Skirgailą, 349 Glads-

Pastovus teatras bus įsteig
tas 1954 m. pradžioje. Steigė
jai šio teatro yra du jauni drą 
sūs kanadiečiai aktoriai, Mur
ray ir Donald Davis'ai. Šie du 
broliai savo kilimu yra iš New 
market, Ont. ir jie turėjo dide 
lį patyrimą scenoje Londone 
ir paskutinių šešių metų bėgy 
je jie vadovavo sėkmingai 
Straw Hat Players teatrą On 
terijos vasarviečių srityje Mus 
koka'oje.

Jie išsinuomavo dvejiems 
metams Crest Theatre, buvusį 
kiną, Mount Pleasant Road 
gatvėje, Toronto šiaurėje, at
sigabeno techninį personalą iš 
Anglijos, bet panaudos kana- 
diškus aktorius. Kompanijos 
pirmutinis veikalas bus „Rich 
ard of Bordeaux“, kurį para
šė Gordon Daviot.

Kompanijos biznių vedėjas

Federalinis Darbo Departa 
mentas praneša, kad Kanados 
unijos padidino savo pajėgą 
73.593 nariais, kas pakėlė jų

— Marija ir juozas Smeto
nos artimųjų pagerbti sidabri 
nių vedybinių sukaktuvių pro
ga-

I
« 
ŠVENČIŲ NUOTAIKAI PALAIKYTI |

sausio 1 dieną (Naujų Metų dieną) erdvioje UNF >> 

Auditorijoje, 297 College Str., rengiamas x

Linksmas šokiu vakaras i

Šokiams gros TLO „TRIMITAS“. Turtingas bufetas « 

įvairiais gėrimais bei užkandžiais. Daug Įvairenybių. « 

Kviečiame visus atsilankyti. Pradžia 7.30 vai. vak. « 

LAS Toronto Skyrius.

A. J. Norikėlimas!h

PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

5637 JEANKL D’ARC AVE., MONTREAL 36
Tel. CL 23G3

Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
BCYMA BLONGINES

S H BULOVĄ ■ OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai 

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

tone Avė., telef. ME 7011;
7. Br. Žolpį, 302 Indian Gro 

ve, telef. MŪ 7991.
Talkininkų mums dar trūks 

ta. Pakartotinai 
sas organizacijas 
asmenis ateiti į 
pravesti spaudos 
j y

prašome vi- 
ir pavienius 
talką padėti 
platinimo va 

Ypač mes laukiame talkos 
iš jaunimo organizacijų ir mo
ksleivių. Visi, kurie norėtų 
prisidėti prie šio kilnaus dar
bo, prašome susirišti su Spau
dos Vajaus komiteto pirm. A. 
Kuolu, 143 Claremont St., tel. 
EM 4-1581.

Spaudos Vajaus Komitetas.

į KE 1118 
g

.ir du režisoriai atvyksta iš Lon 
dono. Abu režisoriai dirbo 
anksčiau garsiame Old Vic 
Theatre. (CS).

VAIKŲ LIGŲ TYRIMO 
CENTRAS

Toronto vaikų ligoninė, To
ronto Hospital for Sick Child
ren, yra įsteigusi tyrimo insti
tutą, kuris sujungtų ir vado
vautų visiems tyrimo projek
tams, išvystytų vaikų ligų ty
rimo centrą ir sudomintų gy
dytojus, kad jie atsiduotų to
kiam darbui.

Šis institutas bus žinomas

J. GREEN |
į REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER | 
į 933 Bloor SL W. Tomoto.
) Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su \ 
$ mumis — mielai Jums patarnausimi u

8 LIETUVIS LAIKRODININKAS g

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreai,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

v
£

v

1

t DĖMESIO VERTAS PRANEŠIMAS |
. YKalėdos čia pat. Tinkamiausių ir puošniausių dovanom $ 

>5 prekių, kaip tai:

i
i. Balti jos-Prūsijos tikro gintaro išdirb. pasirinkimą; v
2. Vokiškų radijo aparatų, pritaikytų Europos stotims &

klausytis; g

3. Rašomųjų mašinėlių, tinkamų mokykloms, komer- x

santams ir keliautojams; x

4. Įvairių firmų šveicariškų laikrodžių; c

5. Anglų, vokiečių, belgų ir čekoslovakų porcelano, S

kristalo ir stiklo išdirbinių; $

ir laikraščių v

6. Foto aparatų: Leica ir 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. Motušj v
1622 BLOOR St. W./tORONTO. TEL. LA. 0628 £Jūsų maloniu atsilankymu bus lengvai išspręstas £

g galvosūkis, kokią dovaną geriausiai įsigyti.

l
LO 2710

MICHAEL KOPK1VICA
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

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

mielai jums patarnausimi <

<C

y

I VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS J 
$ Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-.
v riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia- 
£ gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.
| E D. KONDRATAS.

1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, 
t Tel. LL 9626,

", 'SS, C' '**,'"* 's's*S S, \ * <<*



1053. XII. 30. — Nr. 51 (349) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1 PSL.

Renkant au- 
pravestas lietuvių 

Žemiau dedame 
darbo rezultatus

TFA KANADOJE HAMILTONO SK. AUKŲ VAJAUS, 
vykdyto nuo 1953 m. spalių 1 
d. iki gruodžio 1 d. apyskaita.

Visas Hamiltonas suskirsty
tas į 30 rajonų. Rinkliavą pra 
vedė V-bos nariai, talkininkai! 
jant, talkininkaujant geriesie
ms tautiečiams iš lietuvių vi
suomenės tarpo, 
kas buvo 
surašymas, 
šio atlikto
(aukojo 429 asm. iš 1122 su
rašytų) :

Bakšys, .. surinko $ 199.40
Obcarskis. . . .,, „ 96.40

Stabingis „ 72.80
Lesevičius . . .,, „ 64.00
Petrušaitis ...,, „ 62.00 
Prakas ............ „ „ 56.50
Urbaitis ...........„ „ 43.00
Baronas ....„ ,, 38.00 

A. Paulauskas ...,, „ 34.50
Giedraitis . . . .„ „ 33.75
Kazlauskienė..,, ,, 23.50

Ambroziejienė .,, ,, 21.00
16.65 
16.00 
13.15 
11.50 
11.00 
9.50 
8.00 
6.50

St. 
A.

P.

P.

J.
J.
J.

J-
B.

B.

j. Bajoriūnas ....
V. Juozuokos . .

Zurlys ............
Aselskis .........
Gumbelevičius
Blekys ............
Miškinis ....
Verbickas . . .

Viso . „ 837.15
Iš surašymo gauti šie duo

menys : viso lietuvių Hamil
tone 1122 (pr. m. 1148j, jų 
tarpe vyru 605 (648), mote
rų 517 ''(SOO).

Šį lietuviu skaičių sudaro: 
vaikai iki 6 m. 159 (pr. m. 
132), vaikai nuo 6 m. iki 16 
m. 131 (109), suaugusiu 832 
(907).

Surašymo metu buvo 27 be
darbiai (pr. m. 32) ir 580 dir
bančiųjų. Savo auka prie šio 
vajaus prisidėjo 429 tautie-

čiai (456). Griežtai atsiakė 
aukoti 45 (21). Lietuviai šie 
met turi 220 namų (173), au
kotojo aukos vidurkis 1.95 
(.1.64).

Žemiau skelbiame sąrašą lie 
tuvių, aukojusių po 2 dol. ir 
daugiau. Atsiprašome, kad 
dėl vietos stokos negalėjome 
išvardinti tų, kurie aukojo ma 
žesnėmis sumomis. 1 5dol. V ik 
torija Bugailiškytė; 11.50 dol. 
Gyd. L. Levinskas; 7.00 dol. 
St. Bakšys; 5.50 dol.; J. Li
sauskas, Vai. Poškaitis; 4.50: 
St. Norvaišas; 4.25 dol. Alf. 
Patamsis; 5.00 dol.: P. Bru
žas, J. Bulionis, A. Jankūnas, 
V. Navickas, J. Naujokas, VI. 
Saulius, O. Meižys, R. Anta
navičius, St. Senkus, VI. Ma- 
tukaitis, St. Normantas, St. 
Steigvilienė, J. Ksivickas, P. 
Jodelė, J. Valevičius, M. Za
bulionis, kun. dr. J. Tadaraus 
kas, A. Btibliauskas, P. Kakop 
ka, Kl. Prielgauskas, Alb. iu. 
gelis, J. Jackūnas. 4.00 dol. 
V. A. Levinskas, Ed. Olšaus
kas, J. Kairienė, A. Garkūnas, 
J. Steblys; 3.40 dol.: VI. An
tanaitis; 3.25 dol.: P. Prakas, 
B. Mačys; 3.20 dol.: V. Ur- 
baitis; 3.00 dol.: V. Norkevi
čius, L. Gutauskas, J. Šernas, 
Pr. Grigelevičius, Vyt. Rauc- 
kis, L, Pliūra, K. Milaševičius
J. Miksas, M. Juodis, A. Po- 
vilauskas, VI. Janevioius, R. 
Kairys, J. Giedraitis, A. Pet 
kūnas, J. Svilas, Vyt. Simana 
vičius, J. Pleinys, O. Marti
šius, Br. Grajauskas, P. Zaba 
rauskas, A. Ščiuka, V. Almo- 
naitis; 2.50 dol.: Br. Aselskis, 
St. šešelgis, Pr. Lesevičius, 
M. fonikas, K. K. Kvedaras.
K. Baronas, Pr. Sakalas, K. Y. 
M. Milkeraitis, St. Dalius, J.

Pr. Rinktinas; 2.00 dol.: M. 
S. Kačinskas, J. Žukauskas, A. 
Žulys, J. Leščius, J. Mačiulai- 
tis, St. Aleksa, R. O. Čeliaus 
kai, P. M. Misevičius, J. Valai 
tis, P. P. Balakauskas, J. St. 
Stankevičius, VI. Kažemekas, 
r. Misevičius, Alb. Repčys, V. 
Keženaitis, Z. Šliužas, K. Mes 

J. Jakimavičiūtė, kauskas, VI. Perkauskas, J.
Ryckis, L. Palčiauskas, Alb. 
Kaminskas, P. Bosas, J. Iva
nauskas, 
baitis, P. 
gauskas, 
Mureika, 
Apana Viščius, Alf. Tomaitis, 
J. Paškevičius, J. Maciukas, 
M. Lazdutis, E. Kurpeihenė, 

J. Žemaitis, VI.

Paukštys, V. Pilkauskas, J. 
Pilkauskienė, E. Gumbelevi- 
čius, St. Baipšys, E. Antanai 
t.ene, j. Navickas, j. Navic
kas, J. Zurlys, J. Šaiūnas, A. 
Obcarskis, Ad. Matuliūnas, 
M. Janulionis, J. Stonkus, J. 
J. Adomauskas, J. Jukubynas, 
J. Klypas, J. Lėveiis, V. Ja
kimavičius, J
F. Pajarskas, A. Geležinis, J. 
Steigvila, VI. Plečkaitis, J. 
Stonkus; 2.40 dol.: Alb. Sta- 
sevičius, A. Matulaitienė,, A. 
Šukaitis, Z. Laugalys, J. Čel— 
kus, J. Kažemėkas, J. Trečio
kas, V. Dargis 
Br.
kas, J. Gimžauskas; 2.35 dol.:
St. Jankauskas, M. Borusienė, A. Pilibaitis,

;dv. Sudikas, 
Jurevičius, J. Galinaus-

&
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JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

BIZNĮ, KREIPKIS Į

a

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.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDEL. 3 PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ kR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

DANUTĖ 5TRAZDATTĖ '
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius 1 galima susisiek1 telefonu: OR 8081.

n/tntri m iic

3

V. Miškinis, F. Ur- 
Pleinys, A. Daian- 
St. Matulionį.,, Si.

J. Banevičius, X. E.

ŠVENČIŲ NUOTAIKAI PALAIKYTI

sausio 1 dieną (Naujų Metų 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.

L AS Toronto Skyrius.

DĖMESIO VERTAS PRANEŠIMAS
Kalėdos čia pat. Tinkamiausių ir puošniausių dovanoms 3 

prekių, kaip tai: X
1. Baltijos-Prūsijos tikro gintaro išdirb. pasirink.mą; s
2. Vokiškų radijo aparatų, pritaikytų Europos stotims V

klausytis; v
3. Rašomųjų mašinėlių, tinkamų mokykloms, komer- X

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

kristalo ir stiklo išdirbinių; %
ir laikraščių X

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

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

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

ATLANTIC EXPORT-IMPORT COMPANY V
Savininką K. Motuši L

1622 BLOOR St. W., TORONTO. TEL. LA. 0628 j;
Jūsų maloniu atsilankymu bus lengvai išspręstas L

galvosūkis, kokią dovaną geriausiai įsigyti. j;

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

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

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. J U O Z A P A 1 T l S

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Aulo 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.

Bartninkas, St. Rukšinis, Pr. 
Ročys, St. Pilipavičius, V. Ma 
čionis, B. Aušrotaitė, I. Mickū 
nienė, J. Gudinskas, K. Mik
šys, J. Petrunas, P. Savickas, 
J. Bajoraitis, J. Juozaitis, St. 
Balsys, G. Vindašius, Pr. Mi
lašius, P. Kovelis, A. Viners- 
kis, J. Stungevičius, B. Kro
nas, VI. Šešelgis, J. Karaliū
nas, A. Vainauskas, Z. Vai
nauskienė, L. Borusas, P. Vai 
tonis S. Vyšniauskas, A. Pran 
ckevičius, J. Mačiulaitis, A. 
Navickas, J. Dockaitis, V. Pa- 
navaitė, J. Kamaitis, A. Zub- 
rickas, A. Petraška, J. Mačys, 
A. Jankauskas, V. Kvedaras, 
J. Eidukevičius, J. Telyčėnas,
J. Tolys, E. Lengnikas, E. 
Lengnikienė, A. Astravas, As 
menavičius, J. Kazickas, L. Pe 
terytė Br,. Blekys, F. Rimkus,
K. Mileris, J. Koneva, A. Šitn- 
kevičius, J. Sakalauskas, P. 
Bulkė, A. Laugelys, P. Lapins 
kas, B. Daugilis M. Trumpic- 
kas, Vyt. Bilevičius, A. Bar
kauskas, J. Seniūnas, P. Žu
lys, St. Stacevičius, P. Guja, 
Ant. Grajauskaitė, Pr. Vizba
ras, G. Gerulaitis, J. Kaciuce- 
vičius, J. Visockis, K. Bungai 
da, St. Gudinskas, Pr. Gudins 
kas, VI. Kunkulis, St. Konvai- 
tis, J. Povilauskas, Vi. Kybar 
tas, J. Girdvainis, M. Ragaus
kas, A. Petkevičius D. Pikie- 
nė, A. Pintulis, J. Eidukaitis, 
A. Joniką, Alb. Joniką, E. Gu 
daitis, Č. Tiškevičius, P. Balt- 
rukonienė, Alb. Pilipavičius, 
J. Astas, Alf. Paukštys, A. De 
veikis, Br. Erelis, Mikalonis.

Pastaba.: 5.00 dol. ir dau
giau aukojo 27 asmens arba 6, 
3 proc. tarj5e 2.00 ir 5.00 dol., 
85 asmens arba 20 proc., 2.00 
dol. aukojo 132 arba 30.7 proc. 
Nuo 1.00 iki 2.00 dol. 169 as
mens arba 39.3 proc. Mažiau 
1.00 dol. 16 asmenų arba 3.75 
proc.

Taip puikiai užbaigę jau tre 
čius metus iš eilės mūsų vyk-

W. A. L E N C K I,

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 etefonas EM. 6-4182 

Toronto

domą vajų Tautos Fondui, mes 
tikrai labai dėkingi tiems vi
siems pasiryžėliams, kurie pa
dėjo mums šį vajų pravesti - 
mūsų maloniems talkina 
kams.

Su malonumu konstatuoji • 
me, kad šiemet gerieji Hamm, 
no lietuviai teigiamai reagavo 
Į mūsų priešvajinį atsišaukimą, 
ir todėl bendras aukos vidui 
Kis net 31 centu didesnis t:: 
pernykštį.

Ir šio vajaus staigmenų — 
tai lietuvių senųjų emigrantų 
visiškas įsijungimas į Lietu
vos laisvinimo talką, ko taip 
pasigesdavome ankstyvesnėse 
rinkliavose. Maža to, kad jie 
mus parėmė — bet svarbiau
siai — stambiai aukojo; V. Bu 
gailiškytė 15.00 dol., J. Lisaus 
kas 5.50 dol., Alb. ringelis 5. 
00 dol., K. Milaševičius 3.00 
dol. ir visa eilė kitų aukojusių 
po 2.00 dol. ir mažiau.

Visiems aukotojams už to
kią didelę ir nuoširdžią para
mą T. Fondui, o per jį ir vi
siems vargstantiems Lietuvo
je tautiečiams — tariame ma 
lonų ačiū!

TFA Kanadoje Hamilton j 
Skyriaus Valdyba.

MEDŽIOTOJŲ BALIUS, 
rengiamas TF skyriaus, talki
ninkaujant Hamiltono medž.o 
tojams, jau čia pat.

Iš praeities žinome, kad šio 
sambūrio vakarai, koncertai a 
baliai skaitlingiausiai tautie
čių lankomi! Tikimės, kad ir 
šį kartą lietuviai rengėjų map 
vils!

Tad visus maloniai kviečia
me sausio 9 d. į Royal Con- 
naught'ą, kur už keletą dole
rių ne tik jaukiai praleisime va 
karą, bet ir mums lengviausiu 
būdu paremsime Tautos ir Štil 
pos fondus, kurie yra kertiniai 
akmens mūsų visame išeivijos 
lietuviškumo pastate!

Visus prašome staliukus re
zervuoti iš anksto žodžiu ar 
raštu peš p. V. Urbaitį, 523 
Catherine St. N., Hamilton, 
Ont., Tel. 3-9993. Sk. St.

PATAISYMAS.
„NL“ 49 nr. iš š. m. gruo

džio 16 d. Hamiltono kronikoj 
apie Tautos Fondo veiklą pa
stebėtos šios klaidos: Išspaus 
dinta: „Vajuje iš 439 aukoto
jų surinkta buvo 387.15 dol.“ 
Turi būti: „Vajuje iš 429 au
kotojų surinkta 837.15.“

tt

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontr.iktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) į senas krosnis, 

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

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iŠ urmo sandėlių, be ------- 2Y_jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 
MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJ1MUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

H
::

H

>2 V

EM ESTATE UHITH

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMŪSŲ EKSPERTAIS. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.

MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS.

Saugu—Patikima

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS 

A. K IRS ON 1S 
Telef.: O L 7511 Telef.:

1460 DUNDAS St. W. (prie

V. MORKIS
OL 7511 
Dufferin)

visais nekilnojamo turto

B. SERGAUT1S
Telef.: OL 7511

TORONTO.

pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės į šios įstaigos ats-

J. Valevičius ir A. Pranckevicius Visookeriopas informacijas suteiks bei 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS £ 1
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto & t

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

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. fl ė,

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH
W-'z
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iš namų ir prista-

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBOS
Revizijos Komisijos rinkimams kandidatų sąrašas.

Valdybą:

SAUSIO 9 dieną, 8 vai. vakaro visi Į pirmą 1954 m.

f V šokių vakarą
Įvykstantį 3244 BEAUBIEN Str. salėje.

I
Veiks bufetas su įvairiais gėrimais, loterija ir bus ki
tų pramogų. Šokiams nuotaikiniai gros „Lituanicos“ 
orkestras, vedamas p. Z. Lapino. Atsilankydamas mo
raliai ir materialiai paremsi sportuojantį jaunimą.

Tauras“.

MIELI TAUTIEČIAI!
mantas Dikinis, iš Toronto te 
ta Jadvyga Dagilienė ir iš Ro- 
chesterio J. Grigolaityte ir E. 
Girdauskaitė.

Po sutuoktuvių pp. Dikinių 
šeimos butuose vyko povestu
vinės vaišės — pas M. ir A. 
Dikinius buvo iškilmingi pie
tūs ir pas motiną Bronę Diki 
nienę — kava. Vaišių metu 
jaunavedžiams pasakyta daug 
gražių linkėjimų ir giedota il
giausių metų.

Tos iškilmės, kaip sakė pp. 
Dikinių motina p. Br. Dikinie- 
nė, drauge buvo ir jos sūnaus 
Algimanto su žmona Marija ir 
vaikaičiais Živile ir Jonu Di- 
kiniais išlydėjimo vaišės, nes 
jie išvyksta - persikelia pasto
viai gyventi į Čikagą, JAV.

Vėlu vakarą jaunavedžiai 
lėktuvu išskrido povestuvinės 
kelionės į Ottawa.

STIPENDIJŲ REIKALU
Liet. Akademinis Sambūris 

prašo Montrealio studentus 
kreiptis į iždininką J. Dabkų^ 
3330 Bellechass St., Rose
mount. Samb. V-ba.

ne

siū- 
pre- 
apie 
leng

Visi girdėjome apie KLB 
Centro Valdybos skelbiamą 
spaudos vajų, kiekvienas su
prantame spaudos sava kalba 
reikšmę ir būtinybę. Tad nu
galėkime vieną kartą savo ab
uojumą ir neprisirengimą,
pasikliaukime tuo, kad jei pa
tys neužsisakysime lietuviško 
laikraščio, mūsų kaimynas jį 
turės, na, o pačios svarbiausios 
žinios ir aplinkiniais keliais 
mus pasieks. Ne, pradėdami 
Naujuosius Metus, padaryki
me šį mažą žingsnelį priekin 
— užsisakykime tuojau pat sa 
vo laikraštį, jei jo dar negau
name.

Montrealio Apylinkės Val
dyba neketina rinkti specialios 
komisijos spaudos platinimui; 
kreipiamės tiesiog į Jus, mieli 
mūsų bendruomenės nariai, ti
kėdami, jog Jūsų lietuviškos 
širdys dar tiek neužaušę, kad 
reikėtų eiti klebenant nuo du
rų prie durų, primenant lietu
vio pareigą savo žodžiui, 
lant lietuviško laikraščio 
numeratą. Pagalvokime 
ateitį, prisiminkime, kaip
vai svetima kalba braunasi mū 
sų vaikų tarpan, ir stenkimės 
atlikti savo pareigą lietuviško 
židinio išlaikymui.

Tenelieka nei vienų namų, 
kur nebūtų skaitomi lietuviš
ki lairaščiai, kurių knygų len
tynos nepuoštų lietuviška kny 
ga. Mylėkime lietuvišką žodį, 
ir jis mūsų neapleis!
KLB Montrealio Ap. Valdyba.

GRAŽIOS VESTUVĖS IR 
IŠLEISTUVĖS.

Gruodžio 26 d. AV bažny
čioje kun. J. Kubilius sutuo
kė Dalią Dikinytę ir Petrą 
Pundzevičių. Klebonas ku
riantiems šeimos židinį pasa
kė labai gražų pamokslą, pažy 
mėdamas besituokiančiųjų pa
reigas Dievui, tautai ir žmoni
jai. Iškilmių metu giedojo op. 
sol. E. Kardelienė.

Jaunųjų porai jaunosios tė
vo pareigas atliko vyr. brolis 
Algimantas Dikinis, asistavo 
aviacijos kariūnas p. Navikė- 
nas su Jone Grigolaityte, J. 
Kibirkštis su Elena Girdaus- 
kaite ir A. Dikinis su Elena 
Gailevičiūte.

Į sutuoktuvių iškilmes buvo 
atvykęs iš Bostono brolis Dau

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Paimame 
tome Į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose. 
Darba atliekame sąžiningai

NE. 5-0303

Kandidatai j
1. Abramonis Leonas . . . . 30 m. inžinierius
2. Banelis Stasys . . . . 53 m. darbininkas
3. Barisa Placidas .... 34 m. vienuolis pranc.
4. Budreika Povilas . . . . 44 m. statistikas
5. Matusevičiūtė Izabelė . . . . 41 m. gimn. mokytoja
6. Miciūnas Antanas .... 54 m. darbininkas
7. Pakalniškis Kostas ... 44 m. dažytojas
8. Pusvaškis Steponas ... 40 m. tarnautojas
9. Simonavičius Jonas ... 36 m. radijo v. vedėjas

10. Skilandžiūnas Viktoias ... 34 m. kunigas dr.
11. Skrinskas Vytautas ... 39 m. darbininkas
12. Šalkauskas Stasys ... 51 m. inžinierius
13. Vaidotas Vaclovas ... 63 m. buv. St. Seimo n

Kandidatai i Revizijos Komisiją:
1. Barzdaitis Stasys ... 41 m. prekybininkas
2. Čepas Stasys ... 53 m. darbininkas
3. Šalna Leonas ... 51 m. darbininkas

Kadangi Revizijos Komisijon 
pasiūlyti tik trys kandidatai, 
tai jie skaitomi automatiškai 
išrinktais.

Rinkimai į valdybą įvyks 
1954 m. sausio 17 d. nuo 10 v. 
ryto iki 6 vai. vakaro Lietu
vių Namuose: 235 Ossington 
Avė.

Į valdybą renkami 7 asme

Montrealio Modernaus šokio Grupė
VADOVAUJAMA JONĖS KVIETYTĖS, RUOŠIA

nys. Rinkikas pasitikrinęs ar 
naujai užsiregistravęs rinkimų 
vietoje savo pavardę, gauna 
balsavimo lapelį, kuriame, at
žymėjęs 7 asmenis, įmeta į ur 
na.

Ligonys arba gyveną už
miesty arba rinkimų dieną dir 
bantieji gali atsiųsti balsavimo 
lapelį paštu. Tuo atveju jie 
prašomi kreiptis balsavimo la 
pelių gavimo reikalu į Rinkimi 
nės Komisijos sekretorių P. Le 
lį: 325 Seaton Str. tel. KI 
0579 iki sausio 7 d. Užpildyti 
lapeliai turi būti atsiųsti Rin
kiminės Kom. sekretoriui ne
vėliau sausio 16 d. .

Skundai, liečią rinkimus, pa 
duodami Toronto Apylinkės 
Valdybai per 24 vai. nuo skun 
džiamojo veiksmo padavimo.

Rinkiminė Komisija.

krautuvių savininkų, grupė na 
mu pardavimų agentų.

Maloniai kviečiame lietuvių 
visuomenę tuos pobūviuose da 
lyvauti.

Dr. J. Kaškelis, 
S-gos „Verslas“ pirmininkas.

K. Dalinda,
S-gos „Verslas“ sekretorius.
TORONTO UN ĮVERSI J E 

TO LIETUVIAI 
STUDENTAI

Kalėdines atostogas p.ra- 
jaukiai suruošta Kaiėdl- 

Prie tos pro-

šokių koncertą
ŠOKIUS PARUOŠĖ BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ IR JONĖ KVIETYTĖ.

SPEKTAKLIS ĮVYKSTA 1954 METŲ SAUSIO MĖNESIO 9 DIENĄ, 8 VAL. 30 MIN. VAKARO 
GESU HALL, MONTREALYJE. PROGRAMOJE DALYVAUJA BE JŲ DAR ŠEŠI ŠOKĖJAI.

PROGRAMA YRA LABAI ĮVAIRI: SUSIDEDANTI IŠ DUO, TRIO IR DIDELIŲ GRUPINIŲ ŠOKIŲ. 
BILIETAI GAUNAMI PRIE ĮĖJIMO IR UŽSAKANT TELEFONU: GR 7128 ir EX 7900.

VĖL PASIEKTAS 
LAIMĖJIMAS

Paskutinės šių metų pirme
nybių rungtynės tauriečiams 
buvo ypatingai karštos. Prie 
šininkas „V/arrins“ pasirodė 
esąs kietas riešutas ir šioje pir 
menybių grupėje taip pat ei
nąs be praliamėjimų. Tačiau 
„Tauro“ krepšininkai ir jį su 
jdorojo 45—40(23—27). Pir 
mas kelinis praėjo su nelabai 
žymia priešininko persvara, ta 
čiau antrame, mūsiškiai išlygi 
no ir, persvėrė tą persvarą, iš
laikė iki pabaigos. Žaidė ir 
taškus pelnė: Bukauskas — 
14, Beregardas — 3, Mathiew
— 11, Trusts — 0. Lasumas
— 7, Bunys — 2, Piečaitis— 
8, Kerbelis — 0, Paulius — 0.

Toliau pirmenybių rungty
nės bus: sausio 4 d. 8 vai. su 
„Ramblers” Tauro 
sausio 7 d. 7.30 vai. su „Sena 
tors“ Catholic High Sshool 
salėje. O sausio 8 d., 8 vai. 
žais jauniai su „Park X“ Dun- cijų vadovai prašomi prista- 
rae Garden School salėje. N. j-y^į savo kandidatus Rinkimi

nės Komisijos pirmininkui p. 
L. Lapinui: 2050 Patricia Ave. 
Apt. 8 (tel. DE 8119). Nau
josios valdybos rinkimų data 
nustatyta sausio 24 d.

Valdyba.
LIET. AKADEMINIS 

SAMBŪRIS
rengia šokių ir linksmos pro
gramos vakarą sausio 23 d. 
Garby salėje, 3244 Beaubien 
East, Rosemount.

BUS KAUKIŲ BALIUS.
Sausio 16 d. Policijos salė

je įvyks įdomus kaukių ba
lius, kurio metu veiks turtin
gas bufetas bei gausi loterija. 
Įdomiausi kostiumai bus pre
mijuojami. Kaukių balių ruo
šia Skautų-čių Tėvų ir Rėmė 
j u Būrelis.

PUIKUS SHOWER.
19 d. gruodžio, p. Stasei Pie 

čaitytei suruošė teta A. Račiū 
nienė gražų priešvestuvinį pa
būvi, kuriame dalyvavo per 60 
asmenų. Panelė Staselė susi
laukė gražių ir brangių dova
nų.

Ponia Račiūnienė visas daly 
ves pavaišino skaniai pagamin 
tais valgiais ir gėrimais.
ŠVENČIŲ METU MONTRE 

ALY LANKĖSI
daug svečių iš kitų Kanados 
vietų ir iš Amerikos. Be jau 
anksčiau suminėtų Montrealy 
lankėsi iš Arvidos biologė p. .bininkų, Pramonininkų ir Amą 
Rimšaitė, kuri ten dirba aliu- tininkų Sąjungos „Verslas“ 
minijaus fabriko laboratorijo- Valdyba numatė kiekvieno mė 
je. nerio *kjr-,os me’ ?

ii H

REIKALINGAS 
drabužių ir baldų pardavėjas 
(vietoj ir už krautuvės ribų) 
su alga ir nuošimčiais. Teirau 

tis tel. PL 9891.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
moteriai ar vedusių porai. 

5556—1 Ave., Rosemount.
Tel. CH 8495.

salėje ir

MARIJA IR ALGIMANTAS 
DIKINIAI,

žymieji Montrealio Lietuviu 
Dramos teatro aktoriai, su vai 
kais iš Montrealio persikelia į 
Čikagą, kur tikisi pastoviai įsi 
kurti. Jie išvyksta šį trečiadie 
nį, gruodžio 30 dieną, rytiniu 
traukiniu. Apgailestaujame 
jų išvykimą, bet naujoje vieto 
je linkime geriausios sėkmės.

P. Algimantas Dikinis, da
rydamas atsisveikinimo vizi
tus, buvo užsukęs ir į „NL“ 
redakciją, kur sutvarkė prenu
meratų reikalus — „NL“ ir 
Lietuvių Enciklopedijos. Šian 
dien 9 vai. pp. Dikiniai išvyko. 
Keliom dienom jie sustoja To
ronte, o iš ten — jau į Čikagą. 
KLB MONTREALIO APY

LINKĖS
praneša, kad 
nai ‘ kandiatų 
bos kandiatų 
mo laikas pratęsiamas iki sau
sio 10 dienos. Visų organiza-

VALDYBA
neturint užtekti- 
naujosios valdy- 
sąrašo pristaty-

n

AUKOJAM VIETON 
DOVANŲ.

KLB Šalpos Fondo Toron 
Apyl. K-tas skelbia tęsinį

Dr. J. ŠEGAMOGAS

CHIRURGINĖ ir BEND
ROJI PRAKTIKA

office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611.

v šeštadieniais 11—1
X arba pagal susitarimą.
$ n a m ų 1038 Osborne Av.
| VERDUN. Tel.PO 6-9964
K

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA 
priima: 9 »• m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun,

Telef.: TR 4547.

[ NOSIES, GERKLĖS IR 

» rci r SPECIALISTAS
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

$

i v

5

ii
«

AUSŲ
IR

Dr. R.
956

Telel.: FR 7684, EX 8822.

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E

Tel. CH. 7236

rae Garden School salėje. N. 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 
brolienei Marytei Šimkuvienei 
už gražią iniciatyvą suruošti 
mums priešvestuvinį subuvi
mą, visiems jo dalyviams už 
gražias ir brangias dovanas, 
o taipgi už dalyvavimą ir ma
lonius sveikinimus ir gerus 
linkėjimus.

Mėta Bitnerytė ir 
Jurgis Šimkai.

IŠVYKO Į LAIDOTUVES.
Vilasaliečiai p-lės T. ir O. 

Stankūnaitės ir p-nai M. ir J. 
Adomaičiai išvyko į tėvo ir 
uošvio a. a. Jono Stankūno lai 
dotuves, kurios įvyksta gruo
džio 30 d. Bostone.

A. a. Jonas Stankūnas, su
valkietis ūkininkas, gyveno 
Bostone pas savo žentą inž. 
Krikščiukaitį ir pasimirė š. m. 
gruodžio 28 d.

Velionis paliko nuliūdusią 
žmoną, šešias dukteris, ketu
ris žentus, dvi anūkes ir sūnų 
agronomą S.ibiro ištrėmime.

P. ŠARKIO įmonėje:
yra parotys prieš Kalėdas ap
dovanoti ir pavaišinti visus 
darbininkus. Šiais metais to
kių vaišių metu buvo prisimin 
ta ir Benaičių šeima. Lietuviai 
darbininkai ir pats p. Šarkis 
suaukojo 11 dol. 30 et., kurie 
pp. Benaičiams ir įteikti. Tai 
yra gražus gestas, visais atž- 
žvilgiais sveikintinas.

to
sąrašo asmenų, aukojusių Vo
kietijoje likusiems tautiečiams 
Kūčių stalą pagerint vieton 
dovnaų ir sveikinimų savo bi
čiuliams. Aukavo po 10 dol.— 
J. Romanauskienė, L. Karbo
nas ; po 6 do. — VI. Šarūnas; 
po 5 dol. — O. Rautinš, Stun 
džia, L. Stankus, A. Žalage- 
nas, V. Irlikis, P. Augustina- 
vičius, J. Matulionis, Aid. ir 
J. Jankaičia., J. Barysas, A. 
Saulis, A. Zubrys, svetainė 
„Tulpė“; po 3 dol. — V. Baliu 
nas, A. Povilonis, R. ir St. Va 
iickiai, V. Knyvaitė, J. ir J. 
Smolskiai, J. Baltakys, V. Ke 
rulis; po 2 dol.: J. Bartkus, 
A. Puterienė, Šlapkauskas, V. 
Masaitis, A. Diržys, J. Petre
lis, V. Naruševičius, A. Petra 
vičius, V. Plioplys, L. šeškus, 
J. Daunys, J. Rinbuniene, J. 
Valiulis, A. Ribskis; po 1 dol.: 
A. Sagevičia, V. Gudaitis, A. 
žindžius, M. Valiulienė, J. La 
pavičius, R. Batūraitė, Pr. Žu 
tautas, Mr. X., O. Stankutė.

Prašoma toliau aukoti, atne
šant pinigus i Prisikėlimo pa
rapijos kleboniją, Lietuvių Na 
mus. Galima skambinti tel. 
KE 2154 ir KE 3027—aukos 
bus paimtos iš Jūsų namų.
VERSLININKŲ BOBŪVIAI.

Kiekvienam aišku, jog poli
tinė ir ekonominė raida daro di 
dėlę įtaką į šalies ūkį ir tuo 
pačiu paliečia kiekvieno atski
ro asmens gerbūvį.

Todėl yra labai naudinga 
profesionalams verslininkams 
arba ketinantiems savarankiš
kai verstis bei besidomaujan- 
tiems ūkišku gyvenimu, kart
kartėmis susirinkti ir bendro
mis jėgomis apsvarstyti kraš
to, pasaulio bei lietuvių ūkiš
kame gyvenime vykstančius 
pasikeitimus, pasidalinti įgy
tais patyrimais, o taipgi išsiaiš 
kinti netolimas galimos atei
ties biznio perspektyvas. Ypač 
svarbu, visiems lietuviams, be 
sidomintiems ūkišku gyveni
mu, susirinkti ir kartu apsvars 
tyti savus lietuvių ekonominius 
reikalus, kurie ypatingai turi 
nemažos svarbos Lietuvos lais 
vinimo ir lietuvybės išlaikymo 
reikalui.

Tam tikslui Lietuvių Preky

mame sekmadienį „Lietuvių 
Namuose“ (235 Ossington 
Avė. Toronto) 4 vai. 30 min. 
surengti pobūvius. JTuose po
būviuose prie kuklių vaišių 
bus atskirų ūkio sričių žinovų 
paskaitos aktualiomis temo
mis. Po paskaitų — diskusi
jos ir laisvas pasikalbėjimas.

Pirmas tos rūšies pobūvis- 
-arbatėlė įvyksta 1954 m. sau
sio mėn. 10 dieną. Referentas: 
p. Šernas, Lietuvių Kredito Ko 
operatyvo „Parama“ pirminiu 
kas. Koreferentas: ekonom. 
p. Balsys. Tema: „Kreditas 
bei kredito kooperatyvai ir jų 
veikla Šiaurės Amerikoje“. 
Vaišių parengėjais maloniai 
pasižadėjo būti Kredito Ko
operatyvas „Parama“, Staty
bos bendrovė „Talka“, keletas 
didesniųjų maisto produktų

XK-. HK-—xtK

I
D K. ŽYMANTIENĖ.

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

ku pagal susitarimą. 
Telefonas OL 6851

IX K

savo 
dėjo 
ne vakariene, 
gos buvo svarstomi Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
Toronto skyriaus aktualūs r ei 
kalai ir priimtas K. L. S. S. 
statutas. Vakarienėje dalyva
vęs konsulas V. Gylys savo 
kalboje, pasidžiaugdąynas di
doku lietuvių studentų skai
čiumi, ragina studentiją neuž
miršti sunkios mūsų tėvynės 
dalios.

XX_„..

■c
X’
£

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

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

tarimą tel. ME 2933
K

H VIENYBĖJE — GALYBĖ. |

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

| Toronto, Ont. KE 3027. g

g

P I RMOJI LIETUVIŲ

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

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

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

n
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