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Pasaulinė įvykių savaitė
Švenčiu savaitė Amerikoje, 

kaip paprastai, pasižymėjo ne 
tikėtomis mirtimis: JAV au
to katastrofose žuvo apie 500 
asmenų, o Kanadoje — 180, 
taigi santykis palyginus su gy 
ventojų santykiu yra: gyv. — 
160 mil. : 14 mil. ir nelaimių 
— 500 : 160.

Tačiau ne vien katastrofos 
ir mirtys žymėjo šventinės sa
vaitės kelius. Gal žymiausis 
politinis pareiškimas yra pada 
rytas JAV užs. reik, ministe- 
rio J. F. Dulleso.
DŲJJ..ES {SPĖJO KINIJOS 

KOMUNISTUS.
Jis pasakė, kad jeigu Korėjoje 
bus pakartota agresija, tai tas 
gali tiesiogiai paliesti visą Ki
niją. Nors Amerika iš Korė
jos atsiėmė dvi divizijas, bet 
teigiama, kad Amerika suge 
bės atremti bet kokią agresiją. 
Šis pareiškimas sekė po to, kai 
JTO ka^o jėgų vadas Korėjo
je pareiškė, kad

TAIKA KORĖJOJE 
NETIKRA.

Ji gali kiekvienu metu sugriū 
ti, kai tiktai komunistai puls 
vėl pietinę Korėją.
PASAULINIAME TAIKOS 

FRONTE
vis dėlto esą žymiai geriau, 
nes Atlanto Pakto valstybių 
jėgos yra sustiprėjusios bent 
trigubai.

Verta pasakyti, kad
MEKSIKOS MOTERYS GA 

VO LYGIAS TEISES SU 
VYRAIS.

Jos savo teisėmis pasinaudos 
renkant Meksikos parląmentą. 
SUDANE SUSIRINKO STEI 

GIAMASIS SEIMAS, 
kuris išspręs Sudano ateities 
klausimus.

Prancūzijoe vyksta naujos 
vyriausybės sudarymo dery
bos. Numatant Berlyno de
rybas, Lanielio vyriausybė, ne 
laukdama sausio 17 d., kada 
naujai išrinktasis prezidentas 
Rene Coty perims iš Aurio- 
lio pareigas, padavė atsistaty
dinimą. Tačiau Auriolis at
sistatydinimo nepriėmė ir pa
prašė Lanielio kabinetą tęsti 
darbus.
NAUJASIS PRANCŪZIJOS 

PREZIDENTAS
Rene Coty jau pradėjo pasita 
rimus dėl naujo kabineto su
darymo, kas Aurioliui teko at
likti net 16 kartų.

Žinoma, laukiamosios 
DERYBOS BERLYNE SU

DARO DĖMESIO CENTRĄ.
Joms ypač ruošiasi komunis 

tai. Jie j Berlyną gabena kom 
somolą, kurį paleis protestuo
ti — demonstruoti prieš vaka
riečius. Dabar tas jaunimas 
apmokomas, dresiruojamas, 
kaip jis turės demonstruoti. . .

^TRUMPOS ŽINIOS.
— Rusija paleido 1900 vo

kiečių nelaisvių, kurie yra pa
tyrę sovietinio gyvenimo „rna 
lonumų"?

— Indija neįsileido Indone
zijos komunistų į Indijos kom 
partijos suvažiavimą.

— Anglija neįsileido kelių 
komunistų, vykusių į Anglijos 
,,taikos" mokytojų konferen
ciją. ,,Taikieji" ir grąžintieji 
r epatenkinti.

. — JAV oficialiai sutiko da
lyvauti Berlyno konferencijo
je sausio 25 dieną.

((
 Sukūrusiems šeimos židinį,

pp. DALIAI ir PETRUI PUNDZEVIČIAMS 
laimingos ateities linki

Vytautas Slėnis. |

— Chartume susirinko stei 
giamasis Sudano seimas.

— Naujas New Yorko me
ras Robert Wagner pradėjo ei 
ti pareigas ir kelias moteris pa 
skyrė svarbioms pareigoms.

— 1953 m. iš ryt. Vokieti
jos pabėgo į vakarus 340 tuks 
tančių arba 1,7 procento visų 
gyventojų, 1952 m. pabėgo 
120.000 vokiečių.

— Amerika Indijoje iškasė 
350 artezianinių šulinių.

— Amerika Siame išvedė 
1500 rūšiifTyžių, kas šiais me
tais jai duoda derliaus padi
dinimą 200 milionų dolerių.

— Maskvos Izvestijose Kor 
šunov aprašinėja kolchozų 
bankrotą: vidutinis javų der
lius 5 centneriai iš hektato ir 
900 litrų pieno iš karvės. . .

— Prezidentas Eisenhowe- 
ris tarėsi su kongresmonais 
dėl sekančių metų JAV politi
kos ir kitų darbų plano. Sau
sio 6 dieną jis kalbės per te
leviziją ir radiją į Amerikos 
tautą. Teigiama, kad respub
likonų darbų programa bus di 
namiška.

— Birmos prezidentas pa
reiškė, kad valstybėje bus pa
darytos socialinės reformos.

— Čekoslovakija išmesta iš 
Tarptautinio banko, nes nete
sėjo įnašų.

— Belgija, D. B., Prancū
zija, V. Vokietija, Olandija, 
Italija, Šveicarija, Danija susi 
tarė sudaryti Europos televizi 
jos tinklą.

— Japonijoje paskutinis gy 
ventojų surašymas parodė 82 
milionus ir 200 tūkstančių gy
ventojų.

— Amerika iš Rusijos dar 
nori atgauti jai paskolintus 
186 laivus.
VAŠINGTONO LIETUVIAI 
TURĖJO GRAŽIĄ EGLUTĘ

Lietuvių Vašingtone pri- 
skaitoma apie 300 žmonių. Dau 
giausia yra čia gimusių, ir jie 
turi įkūrę Lietuvių Dr-ją. Prie 
jos prisidėjo ir naujai čia at
vykę lietuviai. Dabartiniu dr- 
jos pirmininku 'yra kapitonas 
John Bochulus, ųuųsirdžiai dir 
bąs lietuviškumo, srity visuo
menininkas.

Gruodžio 20 d. Catholic 
Daughters patalpose buvo su
ruošta Kalėdų eglutė vaikams 
ir visiems lietuviams. Susirin 
ko gausus būrys vaikų; bend
rai dalyvavo apie šimtas žmo
nių. Prie salės dekoravimo ak 
tyviai prisidėjo dail. Jonas 
Aleksandravičius. Sunkiausia 
našta atiteko J. Bač'uliui — 
pirmininkui, kuris atgabeno 
viską, kas buvo reikalingiau
sia, taip parūpino gražų vai
kų filmą „Spirit of Garitans“, 
kuris turėjo didelį pasiekimą.

Malonu, kad Vašingtone 
vyksta darnus sugyvenimas 
tarp senos ir naujos emigraci 
jos lietuvių.

Bendri susirinkimai, paįvai
rinti trumpomis paskaitomis. 
Iki dabar skaitė: Dr. J. Balys, 
prof. dr. D. Krivickas. Žada 
skaityti prof. V. Stanka, ir J 
Pajaujis ir kt. B. P.

VAITONIS ŽAIBO 
TURNYRE

„The Gazette“, rašydamas 
apie šachmatus, duoda ir Vai 
tonio žaibo partiją su Tayloru. 
Žaibo turnyre Vaitonis yra 
trečioje vietoje. Jis pažymi
mas, kaip buvęs Kanados šach 
matų meisteris.

Didelį lietuvių bičiulį, Hamiltono miesto burmistrą p. Lloyd Jackson, jo 5-tą kartą per 
rinkimo Hamiltono meru proga, aplankė Hamlitono lietuviai pasveikinti jį ir įteikti 
tautinę lėlę. Iš kairės į dešinę: B-nės vicepirm. K. Baronas, B. Antanaitienė, E. Gn 
nienė, B-nės pirm. inž. J. Kšivickis, burmistras p. L. Jackson. Foto Zeman.

GYVAI SVARSTOMOS VLIKO REFORMŲ 
GALIMYBĖS.

Pranešimas
Pastoviai vyksta tarpgrupi

niai pasitarimai, kurie, kaip 
girdėti, išsilieja plačiais van
denimis, apimančiais ne tik
tai dienos aktualijas, ne tiktai 
galimas eilines Vliko refor
mas, bet apima ir žymiai to
liau siekiančias reformas.

Srovių centrai už reformas.
Tai daugiau liečia liberalinį su 
sigrupavirną. Konservaty vinis 
blokas kol kas aiškiau nepasi
sako. Bet, spėjama, kad jei
gu liberalinis blokas bus aiš
kaus reforminio nusistatymo, 
tai ir konservatyvinis blokas 
sutiksiąs eiti į reformas. Jis 
esmėje laikosi daugiau užsi
konservavęs.

Įdomu, kad tūlos grupės da 
bar jau teigia, kad

Vilkas reikalingas reformų 
todėl, kad jis per dešimtį sa
vo gyvavimo metų ne ką nu
dirbęs, kad esą nematomi jo 
darbo vaisiai.

Atrodo, kad toks teigimas 
yra perdėtas arba gali būti 
vertinamas, kaip nenoras ma- 
I^/ti jokių darbų. Bet, tur 
būt, yra tiesa ta, kad yra dide 
lių ir svarbių darbų, kurių Vii 
kas tikrai nenudirbo. Šis są
rašas galėtų būti žymus, jei
gu lęas atsidėjęs imtų daryti jį.

2Kaip .girdima iš derybas ve 
danČi v vsĮfi&gsnių, 
jau 'ėsĄ’ft^nkrečių pasiūlymų.

Savp^^tu, pirmojoje Vliko 
konferencijoje vykusioje Ha
nau stovykloje, pirmieji ir 
griežčiausiai pasisakę už Vli
ko reformą buvo Liaudininkų 
atstovai. Dabar gi reformų rei 
kalavimus pirmieji esą iškėlę 
Tautininkai. Taigi, Vliko re
formų klausimas tebėra gyvas. 
Tiktai, ar jis ir vėl taip užmirs, 
kaip ligšiol užmirdavo, ar bent 
kartą išjudės iš mirties taško? 
Dabar dar tai nesą aišku.

Tačiau, kiek galima patirti, 
pasiruošimas reformoms yra 

rimtas.
Pirmiausia jau sutartos paruo
šiamosios reformos: ligšiol Vii 
ko pirmininko ir Vykdomosios 
Tarybos kadencija baigdavosi 
su kalendoriniais metais. I'ai 
gi, numatant reformas, šis 
nuostatas, kaip nelogiškas ir 
niekur parlamentarinėse šaly
se nepraktikuojamas, yra nu
tartas pakeisti. Atrodo, logiš 
ka, kad suminėti organai vei
kia ligtol, kol turi pasitikėji
mą.

Tačiau, greta to, tariamasi,
kaip Vliką reformuoti?

Tiesa, jau yra konkrečių 
proejktų, kurie išdalyti pasita 
rimų dalyviams. Neabejojama 

iš New Yorko.
tačiau, kad bus ir kontrpro- 
jektų. Ir bendrai, Vliko re
formų klausimas yra labai 
komplikuotas. Norint, kad jis 
nenukentėtų, nes gi tikslas — 
jį sustiprinti, patobulinti, — 
tenka būti atsargiems. Reikia 
ne tiktai tarpusavy susitarti, 
bet ir su pačiu Vliku išsiaiš
kinti. O tas reikalauja laiko.

Būdinga yra viename refor
mų projekte kad pasisakoma

prieš Či.činskio-Višinskio 
veto

praktikavimą Vlike, kas „NL“ 
jau seniai man teko skaityti. 
Žinoma, veto teisė yra anar- 
chinis reiškinys. Bet įdomu, 
kad vis vėlai dasigalvojama re 
formuotis.

Žodžiu, New Yorke dabar 
verda didelis Vliko reformų 
katilas. Kas iš to išeis, pama
tysime vėliau. Jūsų kor. 
AMERIKOS VYRIAUSYBĖ 
{TEIKĖ SOVIETŲ SA GAI
reikalavimą tuojau paleisti iš 
kalėjimų ir stovyklų visus so
vietų kada nors sulaikytus as
menis, kurie turi Jungtinių 
Amerikos Valstybių pilietybę. 
SENIAUSIA GYVA EURO

POS KALBA.
„The Montreal Star“, rašy

damas apie kalbas, klausia: 
kokia Europoje gyva seniau
sių kalbų, ir atsako, kad — 
lietuvių kalba.

KAIP CHURCHIL1S 
VERTINA LENKUS

Nobelio laureatas apie len
kus rašo: „Lenkija visada bu
vo niekšinga pergalėje ir kil
ni tiktai praleimėjime“. Kai 
Hitleris pasigrobė Čekoslova
kiją, prie ko prisidėjo ir Lenki 
ja, Churchillis rašė: „Lenkija 
suvaidino šakalo vaidmenį ša
lia naciškojo vilko. . .“

P. p. Onutę ir Teres., STANKŪNAITĖS 
ir

p. p. Mariją ir Joną ADOMAIČIUS, 
liūdinčius dėl brangaus Tėvelio ir Uuošvio

A. J A.
JONO STANKŪNO

mirties, nuoširdžiai užjaučiame J. ir G. Rukšėnai.

Poną 
ANTANĄ PUNDŽIŲ, 

Tėvui
a. a. JONUI PUNDŽIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame.
S. ir A. š u k a i č i ai.

TRŪKSTA PENKIŲ MILIO 
NŲ TONŲ BULVIŲ.

Vokietijos sovietų zonoje 
šiemetinis bulvių derlius yra 
5-iais milionais tonų mažesnis, 
negu kad pagal planą buvo 
r umatyta.

Iš visų sov. Vokietijos ra
jonui ateina žinios apie aštrė
jančią bulvių krizę.

Pačios sovietinės įstaigos 
taip pat prisipažįsta, kad gy
ventojus normaliai aprūpinti 
bulvėmis nebus jokiu būdu 
įmanoma. Daugeliui ūkinin
kų, kurie savo prievolės dar 
neišpildė, buvo atimtos sėkli
nės bulvės. Nepaprastai atsili
kę su prievoliiį atlikimu yra 
kolūkiai ir valstybiniai ūkiai. 
Pav., kolūkis „Zwochau" dar 
neatidavęs 3.000 centnerių, 
kolūkis „Freirode“ iš iviso ne 
davė nei vienos bulvės.

Visuose sovietinės Vokieti
jos kaimuose jau keletą dienų 
komunistų partijos instrukto
riai atiminėja iš ūkininkų bui-
ves.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ

dar galima užsisakyti „Nepri
klausomos Lietuvos“ redakci
joje (7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal, P. Q.). Už 
sisakant galima tuojau gauti 
ir pirmasis jos tomas. Jo kai
na su persiuntimu 7 dol. 98 ct.

GERAS SUMANYMAS
Yra tautiečių, kurie Liet. 

Enciklopediją užsisako ne tik 
tai sau, bet, kaip dovaną, savo 
draugams ir pažįstamiems, ku 
rie patys negali jos įsigyti. Ki 
ti užsako savo gimtinės kaimo 
arba miestelio mokyklai, bib
liotekai Lietuvoje. Treti deda 
si prie Geležinio Fondo, iš ku
rio L. E. bus paruošta Lietu
vos mokslo įstaigoms.

Dėl P. L. B.
Sovietų imperijos diktato

riai stengiasi visomis priemo
nėmis išnaikinti mūsų tautą. 
Gerai žinodami, kad be savi
tos kultūros nėra ir negali bū 
ri atskiros tautos, komunistai 
sugalvojo „tautinės formos ir 
socialistinio turinio“ formulę, 
kuri turi pridengti didžiaru- 
siška dvasia persunktas pa
vergtoms tautoms peršamas 
bolševizmo idėjas. Tai, ko 
spaišdos draudimu nepavyko 
pasiekti rusų carams, dabar 
bando įgyvendinti komunistų 
partija.

Jeigu likuiseji krašte yra 
priversti savo tikrąjį galvoji
mą ir troškimus slėpti giliau 
savyje, jeigu kiekvienas tauti
nis pasireiškimas yra visa vals 
tybės galia slopinamas, tai 
juo didesnė pareiga krinta 
mums, gyvenantiems laisvėje, 
puoselėti savąją kultūrą, kuri 
niekeno nevaržoma gali ir to
liau klestėti. Iš kitos betgi 
pusės, mūsų uždavinys negali 
apsiriboti vien tik savo kal
bos, tradicijų bei papročių iš
saugojimu. Musų pareiga — 
būti mūsų tautos kančių n jos 
nepalaužiamo noro atgauti sa 
vąją laisvę skelbėjais. Mes ne 
galime būti abejingi, ar lemia
mą valandą Lietuva bus visų 
užmiršta Sovietų imperijos 
oalis, ar jos vardas, jai pada
rytas bolševikų smurtas ir jos 
laisvės troškimas bus žinomi 
visame pasaulyje.

Tiems uždaviniams įgyven
dinti prieš ketverius metus 
VLIKas išleido atsišaukimą į 
lietuvius, esančius užsienyje, 
kviesdamas juos organizuotis 
į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę. Jai turėtų priklausyti 
kiekvienas lietuvis, nepaisant 
jo pasaulėžiūros, politinų nu
sistatymų ar pilietybės. Bet 
toli gražu jos pilnas organiza
vimas dar nėra užbaigtas. Dau 
gelis lietuvių dar tebestovi nuo 
šaliai, kiti tiesiog šalinasi nuo 
mūsų Bendruomenės. Mes tu 
retume bendrus lietuvių na
mus statyti visiems lietuviams, 
gyvenatiems laisvajame pašau 
lyje.

Tačiau PLB įsteigimas ne
reiškia, kad joje turėtų ištirp
ti įvairios organizacijos. At
virkščiai, atskiros organizaci
jos turi būti PLB nešėjos ir 
sudaryti jai užnugarį bei nu
garkaulį. Jos turėtų užpildyti 
ir tas spragas, kurias tokia ben 
drinė organizacija, kaip PLB, 
savo veikloje palieka. Kaip 
kiekviename valsčiuje veikia 
įvairių įvairiausios draugijos, 
sambūriai, taip kiekvienoje 
apylinkėje turėtų aktyviai rei 
kštis įvairios draugijos, spor
to rateliai, chorai etc.

Žengdami j PLB penkerių 
metų sukaktuvinius metus, dar 
glaudžiau ir aktyviau jjinki- 
mės į tą lietuvišką bendruo
menę, kuri sudarytų išeivijai 
lietuvybės atsparą. Ne visur 
lietuvių gyvenamose valstybė 
se yra sukurtos kraštų valdy
bos. Tai kliudo organizuoti 
ir PLB seimą ar vyriausią val
dybą, kurie mūsų tam lietuviš
kam namui būtų lyg stogas. 
Tai, mieli Broliai Sesės, visi 
vieningai stokime į darbą, bū 
kime aktyvūs ir ryžtingai bai
kime realizuoti PLB. Tik šiuo 
keliu veikdami, sukūrę galin
gą ir veiklią PLB organizaci
ją, mes galime tikėtis tautiniu 
požiūriu įprasminsią savo eg
zistenciją emigracijoje ir ne- 
žūsią atkūrsimai demokratinei 
Lietuvai.

Tebūnie 1954 metai mūsų 
išeivijos istorijoje atžymėti 
PLB Seimo metais!

K. Žalkauskas,
LIT Valdytojas,

D%25c5%25b2JJ..ES
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimų, gauna nuolaidų.

Įžengus į 1954 metus
Jau ir Nauji Metai. Į pra

ėjusius galime žiūrėti iš 365 
dienų augštybės, kurios suda
rė praėjusiųjų metų pakopas.

Nelengvai žmonijai davėsi 
įkopiamas šis kalnas; neleng
vai jis davėsi įkopiamas ir 
mums, lietuviams, su visa di
džiule svarbiųjų reikalų našta. 
Tačiau negalima nepasidžiaug 
ti, kad Naujuosius Metus su
tikome ne be tūlų laimėjimų. 
Tiesa, visi laimėjimai atsiekti 
didelėmis ir nelengvomis pas
tangomis, daugely momentų 
suklumpant, neištveriant arba 
nesuprantant jų svarbumo ir 
būtinumo.

Lietuviškieji reikalai namie, 
Kanadoje, negali pasidžiaugti 
kokiomis nors žymesnėmis pa 
kopomis, kokiais nors žymes
niais laimėjimais. Organizaci 
nis gyvenimas palyginti iabai 
nelengvai laikėsi. Verta stebe 
jimo, kad juo didesnė koloni
ja, juo sunkiau jai duodasi 
sprendžiami bendrieji organi
zaciniai klausimai. Tai, gali
ma sakyti, išryškėjusi proble
ma, kurios, deja, kai kas ne
nori ne tiktai suprasti, bet ir 
apie tai girdėti. Tuo tarpu, ši 
problema yra būtina išsprendi 
mo, jeigu norime, kad būtume 
rimčiau susitvarkę. Tiesa, yra 
pažangos socialinėje ir vargo 
mokyklų srityse.

Tūlą pliusą sudaro Pirmo
sios Lietuvių Dienos Hamilto
ne įvykdymas? Deja, TF ne
teko tūlo aukojimosi. Gali
mas dalykas, kad tai pareina 
ne vien nuo mūsų, bet ir nuo 
veiksnių vis dar neatitiesiamo 
šlubavimo, kuris taip pat yra 
būtinas išlyginimo.

Jeigu į praėjusių metų kre
ditą * galima įrašyti žymius 
veiksnių sektoriaus laimėji
mus bei pasisekimus, tai vis- 
dėlto, kiek namie jaučiame, šis 
vienas likęs neišlygintas ne
galavimas — VLIKo ir Dipl. 
šefo nesutarimas — yra labai 
žalingas ir 1954 metais yra bū 
tinas likvidavimo.

Iš kitos pusės visai pamatuo 
tai galima pasidžiaugti mažlie 
tuviškųjų reikalų apsitvarky- 
mu ir ypač JAV kongreso di
deliu žygiu, išsiveržusiu Kers- 
teno rezoliucijos ir jos pasek
mėje Pabaltijo okupacijos ty
rimų komisijos sudarymu, 
kaip didžiuliu Amerikos Lietu 
vių Tarybos pastangų kovoje 
už Lietuvos nepriklausomybę 
laimėjimu, efektingiausiu visų 
praėjusių metų laimėjimu.

Ši mūsų lietuviškųjų veiks
mų arena težinoma daugiausia 
mums. Tačiau tenka labai ap
sidžiaugti, kad bent viena jos 
detalė yra- pagarsinta ir tarp
tautinės politikos mastu, ko 
ligšiol nebuvo, — tai Ameri
kos kongreso padarytieji ir 
dar vystomieji žygiai Kerste- 
no rezoliucijos apimtyje, užsi
moję siekti net Jungtinių Tau
tų Organizacijos forumo. Šiuo 
faktu reikia ne tiktai pasi
džiaugti, bet jį ir vertinti ir jį 
padaryti tikrai efektingu. Ir 
tai didele dalimi pareina nuo 
mūsų pačių.

Mums, lietuviams, labai ver 
tas dėmesio faktas, kad sovie
tinė spauda pradėjo rašyti 
apie visos Mažosios Lietuvos, 
imtinai su Jaltos konferencijo 
je Lietuvai priskirta, bet vė
liau rusų pasisavinta ir prie 
Leningrado apygardos pri
jungta, šiaurės Rytprūsija su 
Karaliaučium imtinai, ligi Br- 
aunsbergo — Goldapės linijos, 
— prijungimą prie Lietuvos. 
Tai yra reikšminga, nes tai da 
romą prieš sausio 25 dieną Ber 
lyne sutartas keturių didžiųjų 
derybas, kuriose bus keliamos 
Vokietijos taikos sutarties, o

drauge ir jos sienų klausimas. 
Matyt, rusai, neturėdami ga
limybių apginti tą Mažosios 
Lietuvos srities pasigrobimą, 
kas pagal Jaltos nutarimus tu 
ri būti atiduota Lietuvai, da
bar jau patys tą sritį nori pri
skirti tikram savininkui — 
Lietuvai. Be ko kita, tas ro
do, kad Maskva yra linkusi ei 
ti į Berlyno derybas rimtai pa
siruošusi „aukotis“, daryti va
karams nuolaidų, kad tiktai 
galima būtų sau užkonservuo
ti juo daugiau užgrobtų sričių. 
Dėl to mums tenka ypatingai 
budėti.

Tarptautiniai reikalai pra
ėjusiais metais tebevyko ir te- 
besivystė vis dar „šaltojo ka
ro“ perspektyvoje. J. F. Dul 
les konstatuoja, kad praėju
siais metais Vakarų pasaulis 
čia yra laimėjęs dvi svarbias 
pozicijas: moralinę ir diploma 
tinės inciatyvos. Su tuo gali
ma sutikti. Galima dar pridė
ti, kad laimėtos ir Korėjos pa
liaubos, laimėtas ir Europos 
gynimo pastūmėjimas pirmyn, 
kaip ir dalinis Ramiojo vande 
nyno srities pasiruošimas ap
sigynimui.

Trijulė Balkanų apsigyni
mo sąjunga; Amerikos susipra 
timas bei susitarimas su kaiku 
riomis valstybėmis ir jose ap 
sirūpinimas bazėmis; naujos 
respublikos — Egiptas, Ceilo- 
nas, — laisvės daugeliui tau
tų — Sudano, Laos, Kambodž 
os, Vjetnamo; pirmasis ato
minės artilerijos sviedinys; pir 
moji atominė povandeninė vai 
tis; pirmieji robotinlai lėktu
vai ; daug nauja techniškaja
me pasauly ligi dirbtinio že
mės satelito ir tarpplanetinės 
raketos teorinio išvystymo im 
tinai, — tai vis praėjusių 
metų laimėjimai, kurių dalis 
yra tiesiog akinanti. Tai yra 
iš pozityviosios pusės.

Negalima nutylėti, kad yra 
laimėjimų ir iš negatyviosios 
pusės. Vienas stambiausių lai
mėjimų šia prasme yra sovie
tinio kolchozinio, vergų darbu 
paremto, žemės ūkio bankro
tas, pripažintas viešai ir ofi
cialiai. Kaip jos patvirtini
mas ir lyg įspėjimas komunis
tinės Jugoslavijos kolchozų at 
sisakymas, kaip bankroto vai
sius.

Neabejotinas demokratijos 
laimėjimas yra atviras darbo 
žmonių sukilimas prieš sovjeti 
nę tironiją, prasidėjęs Čeko
slovakijoje ir didele banga per 
riedėjęs per rytinę Vokietiją, 
Lenkiją ir Rumuniją, dalinai 
palietęs ir Albaniją su Bulga
rija. Šios rūšies laimėjimas 
yra milžiniška srove besiliejąs 
bėgimas žmonių iš už geleži
nės uždangos, kuri praėju
siais metais buvo tartum pra
kiurusi, ligi pat jos širdies 
— Maskvos. Atbėgusieji žmo
nės atnešė į Vakarų pasaulį 
daug faktų, kurie geležinę už 
dangą padarė permatomą ir 
jau nebeturinčią tos vertes ir 
prasmės, kokią ji turėjo dar 
tiktai prieš metus.

Objektyviai vertinant sovie
tinius reiškinius ir nieko ne
perdedant, vis dėlto reikia pri 
pažinti, kad po Stalino mirties 
susvyravo visa sovietinė sis
tema. Šiandien ji stovi netik- 
rumoje. Ji yra netekusi „ge
neralinės linijos“, kuri ligšiol 
buvo „genialiausis visų pasau
lio tautų vadas ir tėvas Stali
nas“. Ji yra ne tai kad susvy
ravus, bet tiesiog viešai pasisa 
kiusi prieš tą, kad ir genialiau 
šio, vieno asmens diktatūrą. 
Ji yra susvyravusi 
ir dėl ūkinės sistemos. Kol
chozai aiškiai bankrotuoja. So
vietų spaudoje atvirai kritikuo

Jau beveik metai laiko, kai 
Mokoje (buvusioje Dr. V. Ku 
dirkos mokykloje) nėra jokių 
lietuviškų pamokų. Mokykla, 
kaip mūsų tautinės kultūros 
židinys, visai dezorganizuota. 
Vienintelis judėjimas — šo
kiai sekmadienių vakarais. Bet 
ir tie šokiai, į kuriuos anks
čiau susirinkdavo daug lietu
vių jaunimo, kuriuose nors ret 
karčiais grieždavo lietuviškas 
orkestras, dabar jau nulietu- 
vinti. Lietuviška muzika čia 
retas svečias, o lietuviškai kal
bant teišgirsi tik senesniuo
sius ir tai tik bufete, kai su
šyla. Tie gražūs rūmai, ku
riuose daug metų lietuviškai 
mokėsi šimtai lietuviukų, ku
riuose telkėsi mūsų kolonijos 
kultūrinė veikla, šiandien sto
vi tušti ir tik primena, kad 
čia kadaise buvo lietuvių.

Prieš karą, kada čia moky

tojavo V. Nalivaika, L. Gai
galas ir kiti mokytojai, mo
kykla buvo lyg mažutė Lietu
va. Dar ir po karo, kai „Ži
nios“ pradėjo mūsų kolonijos 
žadinimą, o jų redaktorius Si
mas Bakšys organizavo lietu
vių kalbos pamokas dar nepar 
duotuose mokyklų rūmuose, he 
tuviškas sąjūdis čia buvo gy
vas: čia vėl rinkdavosi lietu
viukai į savo tėvų kalbos pa
mokas, rinkdavosi jaunučių ir 
vyčių chorai, skautai, sporti
ninkai, nuolat vyko repeticijos 
ir dažnai buvo daromi paren
gimai. Prie šio sąjūdžio gaivi 
nimo daug prisidėjo ir jau mi
nėtas L. Gaigalas, Br. Stanke 
vičius ir J. Sirvydas, kurie šiuo 
se namuose gyveno. Dabar čia 
tylu ir klaiku, kaip tikram lie
tuvybės kape. LSD miega. Ir 
visos jos veiklos žymės tai pa 
sibarti prie stikliuko.

(Žinios).

Pažinkime Kanaaą
XV — SELKIRK O NAUJAKURIAI

Kai rytinės Kanados apgy
vendinimas prasidėjo 18 šunt- 
mečio pradžioje ir miesteliai 
bei kaimai augo Naujosios 
Prancūzijos ir Nova Scotia's 
upių slėniuose, vakarai buvo 
beveik visai tušti. Jų beribės 
lygumos nebuvo gerai žino
mos net ir kailių pirkliams, ku 
rįe įkūrė savo nuošalius pos
tus prie Hudson Bay. Tiktai 
keliaujantieji indėnai ir stumb 
rų kaimenės viešpatavo šiose 
milžiniškose prerijose ir Roc
ky kalnyno papėdėse.

Kailių prekyba buvo Hud
son's Bay kompanijos ranko
se, kuri turėjo savo vyriausią 
būstinę Anglijoje ir kuri džiau 
gėsi savo monopoliu šioje sri
tyje, ir tik kartais ginčijosi su 
prancūzais konkurentais kai
lių pirkliais iš Naujosios Pran 
cūzijos. •

Ji turėjo daug pirkimo sto
čių tolimoje šiaurėje, kur jos 
atstovai ir kitas personalas gy 
veno ir bizniavo su indėnais. 
Kiek tai lietė maistą, jie visiš
kai priklausė nuo tiekimo iš 
Anglijos ir dažnai, kai tieki
mas sušlubuodavo, jiems giėsė

badas. Kompanija suprato, 
kad svarbu būtų steigti kolo
niją aplink savo pirkimo sto
tis, kurios galėtų tiekti žemės 
ūkio droduktus kompanijos 
tarnautojams. Tačiau mažai 
buvo galima nuveikti, kadangi 
kraštas, kuriame šie pirkimo 
punktai buvo įsteigti, buvo ne 
derlingas ir netiko žemės 
ūkiui.

18 šimtmečio viduryje Mont 
i ralyje buvo įsteigta nauja kai 
lių prekybos kompanija, žino
ma kaipo Nortwest Company 
ir kuri įsteigė konkuruojan
čius prekybos punktus Šiau
rės - Vakarų Teritorijoje. Ši 
konkurencija privertė Hud
son's Bay kompaniją jieškoti 
naujų prekybos punktų pie
tuose ir vienas jų akcininkas, 
The Earl of Selkirk, kuris 1803 
metais aktyviai dalyvavo ško
tų naujakurių atgabenime į 
rytinę Kanadą, nusprendė 
įkurti koloniją vakaruose, kom 
kompanijos žemėse.

Jis nusprendė imigraciją 
vykdyti tik iš žmogiškumo 
jausmo, tikėdamas, kad jis tuo 
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P. p. ONAI ir TERESEI STANKŪNAITĖM 
ir ADOMAIČIAMS,

Jų mylimam Tėvui ir Uošviui mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame užuojautą

Teodora ir Petras Č i p k a i.

jama kolchozinė būsena. Dide 
lis klausimas, ar sovietai že
mės ūkio sistemos nepasuks 
Tito kryptimi. Yra pagrindo 
pabrėžti: po Stalino mirties so 
vietinis režimas bus dideliu 
laipsniu sumenkęs ir netekęs 
didelės dalies, nors ir dirbti
nai palaikyto, autoriteto. Atro 
do, tai bus didžiausis sovieti
nis pralaimėjimas, ir tuom pa
čių ir Vakarų pasaulio laimėji
mas, kurio faktą patvirtina ir 
Berijos su Dekanozovu bei ki
tais budeliais sulikvidavimas.

Visi laimėjimai būtų nepa
lyginamai efektingesni, jeigu 
visas Vakarų pasaulis supras
tų savo rolę, žinotų savo uždą 
vinius, būtų demokratiškas ir 
vieningas. Š’ti salvgu išpildy-

mas jį padarytų neabejotinu 
ir absoliučiu žmonijos valdo
vu ir jos gerbūvio bei visoke
riopos pažangos sprendėju, li
gi Jungtinių Tautų Organiza
cijos pasiūlytos visuotinės tai
kos ir Eisenhoverio pasiūlyto 
atominės energijos fondo tai
kos ir civilio gyvenimo reika
lams. Deja, Vakarų pasaulis 
nevieningas ir todėl ne tiktai 
smurtas ir prievarta siautėja, 
bet, iš kitos pusės, ir Vakarų 
pasaulis yra verčiamas dalinai 
pripažinti tą smurtą ir pas sa
ve ir anapus. . . Šie dideli, es
miniai trūkumai, dėl kurių 
kankinasi žmonija ir dėl ku
rių daugiausia kenčia darbo 
žmogus, — lieka išspręsti atei
čiai. J- Kardelis,

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos”1 
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Pp. Onutei ir Teresei STANKuNAITĖMS 
ir

Pp. M. ir J. ADOMAIČIAMS,
jų brangiam tėveliui ir uošviui

A. t A.
JONUI STANKŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime
D. J. ir A. G r a ž i a i.

A. f A.
JONUI STANKŪNUI 

mirus, reiškiame
Poniai STANKŪNIENEI, 

p. p. O. ir T. STANKŪNAITĖMS 
ir

p. p. M. J. ADOMAIČIAMS 
gilią užuojautą

Dr. Stasys, Jonas ir Jonė H. Ž m u i d z i n a i.

Pp. ADOMAIČIAMS 
ir

Pp. Onutei ir Teresei STANKŪNAITĖMS
jų brangiam tėveliui

A. t A.
JONUI STANKŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą 
Daniliauskai ir Stankevičiai.

Mielus Oną ir Teresę STANKŪNAITĖS ir 
Mariją ir Joną ADOMAIČIUS,
liūdinčius dėl jų tėvelio ir uošvio 

A. t A.
JONO STANKŪNO

mirties, nuoširdžiai užjaučia
J. M. Juodviršiai ir J. Stp. Kęsgailos.

Panelėms Onai ir Teresei STANKŪNAITĖMS ir 
Marijai su Jonu ADOMAIČIAMS,

Jų Tėvui ir Uošviui
JONUI STANKŪNUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame
K. Toliušis ir A. Kudžma.

Pp. M. ir J. ADOMAIČIaMS 
ir pp. O. ir T. STANKŪNAITĖMS, 

jų tėveliui ir uošviui, a. a. STANKŪNUI JONUI, 
mirus, gilios užuojautos reiškia

Žinaičių šeima.

Pp. T. ir O. STANKŪNAITĖMS ir 
pp. M. ir J. ADOMAIČIAMS, 

jų mielam tėveliui ir uošviui 
A. A. STANKŪNUI JONUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame E. ir Pr. Bernotai.

I
P. P. MARIJAI ir JONUI ADOMAIČIAMS, 
netekusiems tėvelio ir uošvio, nuoširdžią užuojautą reiškia

C. O. Januškevičiau
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Jūsų savaitinuką, kuriame 
tilpo mano pirmas laiškas jū
sų skaitytojams, lapkričio 4 d. 
laidoj, gavau tik šiandien, 
gruodžio 14 d. Reiškia, jūsų 
savaitraštis išvargo kelionėje 
lygiai 5 savaites. Nevien jū
sų bet ir kiti laikraščiai ima 
tiek pat laiko kol pasiekia ši
tą Pacifiko tramplyną — Ha
vajus. Ir jei ne „Keleivis", 
kuris ateina po išsiuntimui oro 
paštu ketvirtoj dienoj, tai mes 
būtume atsilikę lietuviško gy
venimo etaže apie pusantro 
mėnesio. Dėka „Keleiviui" 
mes žinome, kas pas jum deda 
si kiekvieną savaitę.

Kadangi jūs taip gražiai 
mūs raštą įtalpinote ir dar do
mitės šio krašto ekonomine bu 
sena, tai čia duosime infoima- 
cijų ir apie tai.

Krašto ūkis.
Aplamai paėmus 8 salas, Ha 

vaju teritorija turi 4.990.840 
akrų sausžemio. Dirbamos že 
mės yra 309.303 akrai. Cuk
rinių nendrių auginimui var
tojama 220.380 akrų, ananasų 
(pineapple) — 70.732 akrai, 
kavos auginimui — 3.500 ak
rų, ryžiams, daržovėms ir vi
sokiems kitokiems augmenims
— 14.700 akrų, ganykloms ir 
gyvulių auginimui — 1.533. 
000 akrų. Taigi dirbamos že
mės su ganyklomis yra 1.842. 
303 akrai. Girių, pelkių ir pli 
kos uolienos, darbo žmogaus 
rankomis dar neliestos, yra 
3.148.537 akrai.

Pirmam laiške minėjau, kad 
čia yra arti pusės miliono gy
ventojų. Jie per metus kraš
tui pagamina visokių produk
tų už 582.417.820 dol. Dėdė 
Samas yra stambiausias šios te 
ritorijos kostumeris, kuris duo 
da šiam kraštui metinių paja
mų 258.253.12 2. Cukraus ga 
myba atneša 138.860.000 doi., 
ananasų ūkis — 100.000.000 
dol., svečiai arba turistai — 
45.000.000 dol., gyvulių augi
nimas, ryžių, kornų, kavos, vai 
šių ir daržovių ūkis — 36.700. 
000 dol., žvejybos pramonė
— 3.604.698 dol. Tai tokie šio 
krašto pajamų šaltiniai.

Cukraus gamyba.
Žemės apdirbimo ūkis me

chanizuotas augščiausiam lai- 
spnyje. Pirmučiausiai paruo
šiama dirva, kuri per amžius 
nebuvo dirbama, augo žolynai, 
didžiausi medžiai ir tankiausi 
brūzgynai. Ten traktoriais

KAIP
bei milžiniškais „buldozeriais" 
viską rauna, stumia, kas tik 
papuola, ir nuvalo taip, kad 
lieka tik grynas laukas. Pas
kui aria, plūgus paleidžia nuo 
18 iki 24 colių gylio, bet dy
kos žemės niekur nepasiekia, 
nes visur labai derlingas rau
donžemis. Dzūkijos krašte pa 
naši žemė vadinama mohena.

Tai pirma grupė darbinin
kų. Kita grupė eina ir akėja, 
purena viską traktoriais. Po 
to ateina matininkai, kurie iš
matuoja ir sudeda ženklus, kur 
reikia iškasti griovius irrigaci 
jos kontroliavimui — nusausi
nimui bei vandens atvedimui, 
kas būtina nendrių augme
nims. Po to eina cukraus nen 
drių diegų sodinimas. Diegas, 
tai yra apie pusantros pėdos d 
gio nendrės kotukas. Mašina 
pati praskiria žemę, įmeta die-

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI!
Brangūs

Jausdamas reikalą prisidėti 
prie lietuvių tautos garbės ir 
Amerikos lietuvių gero vardo 
gynimo ir išlaikymo, aš krei
piuosi į Tamstas šūkiu — su
sirūpinkime mūsų jaunimu.!

Mūsų pasiryžimas, kovo
jant dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės, geriausiai 
turėtų pasireikšti mūsų deda
mose pastangose, rengiant jau 
nąją kartą atsakingam tautos 
darbui. Kas turi jaunimą, tas 
turi ateitį! — niekad šis posa
kis neturėjo didesnės reikšmės, 
kaip kad šiuo metu. Tad šian
dien paklauskime savęs: ar 
mes kreipiame reikiamą dėme
sį į mūsų jaunimą?

Esamam Amerikoje lietu
vių tautos jaunimui sveikam 
ir pajėgiam išsilaikyti, as že
miau paduodu projektą, tikė
damas, jog jis ras atgarsį.

Aš siūlau tuoj, neatidėlio
jant :

1. Kurti chorus jaunuo
liams. Jiems vesti parinkti ge 
rus mokytojus, suprantančius 
jaunimą;

2. Reikia leisti jaunuoliams 
pritaikytų dainų, pratinti juos 
pamėgti ir visomis progomis 
dainuoti;

3. Kreiptis į mūsų rašyto-

II laiškas iš Havajų
gą

Havajuose dirbama žemė
RAŠO A. .

su trąšomis ir užberia že
mėmis apie 4—5 colius gylio. 
Ir jau cukrus pasodintas.

Po to jveda kanalizaciją: 
kur peršlapia, nusausinama; 
kur persausa, atveda rynas su 
vandeniu, kad būtų tam tik
ras drėgmės lygis. Kai tik tas 
užbaigiama, tuojau važiuoja 
kombainai su vaistais — nuo
dais ir apipurkščia visą lauką; 
tuo būdu sunaikina piktžoles. 
Už dienos kitos eina kitas kom 
bainais su trąšomis, duoda pa
sodintiems diegams maisto.

Kol diegai sudygsta ir išau
ga ligi juosmens, būna didžiau 
šio rūpesčio ir vargo naikinti 
piktžoles, vabzdžius ir peles, 
kurios bendru apskaičiavimu 
sunaikina dešimtą nuošimtį 
derliaus.

Cukrinių nendrių auginimas

Tautiečiai,
jus, prašant pasaryti spec, jau 
nimui teatro veikalėlių, jauni
mui pritaikytų pasiskaitymų;

4. Traukti bei pratinti jau
nimą dalyvauti visose ruošia
mose šventėse, minėjimuose;

5. Vasaros metu ruoškime 
jaunimo dainų šventes. Suda
rykime sąlygas panašių chorų 
suvažiavimus varžyboms iš ke 
lių vietovių.

Prie tos pačios progos pa
stebėsiu reikalą kurti dainų 
bei dramos ratefių ir suaugu
siems. Gero chorvedžio vado
vaujami pamėgsime dainą ir kui 
turingai praleisime laiką, o vai 
dindami paįvairinsime minėji
mus.

Kaip tai įvykdyti?
Tam siūlau tuojau išsirink

ti komitetą, kuris rūpintųsi tais 
visais reikalais.

Jei būtų nutarimas iš bend
ruomenės pusės pradėti šį dar 
bą, aš visomis išgalėmis tam 
pasišvęsčiau.

Tad, ir šviesa ir tiesa telydi 
mus ir mūsų jaunimo žings
nius. K. Kinderis.
Worcester, Mass.

— JAV Pagamino šiemet 
100 milionų tonų plieno. Tai 
yra rekordas, pralenkęs ligšiol 
buvusius rekordus.

ir gaminamas nendrinis cukrus. 
JENKINS.

tęsiasi nuo 18 iki 24 mėnesių: 
kai kuriose vietose jos išauga 
ki 18—20 pėdų augščio. Nend 

zių lapai panašūs į palmių la
pus, kuriuos dalinama bažny- 

i čiose verbų nedėldienį.
Kai nendrės prinoksta n jau 

. laikas imti derlių, tai pirmu- 
i čiausiai uždega visą lauką ir 

būna baisus gaisras. Dega 
nendrių lapai ir visokios šiukš 

. lės, bet pačiam stiebui, kuria- 
i me yra cukraus skystis, ugnis 

nekenkia.
Po to ateina buldozeriai ir 

stumia tas nendres; jos lūžta 
palei pat žemę, skina ir kartu 

i krauna vis mašinomis į milži- 
, niškus trokus; o kur yra pri

vestas kilnojamas gelžkelis, te 
i nai krauna į vagonukus, į ku

riuos sutelpa apie trys tonos.
> ir gabena į fabriką.

URUGVAJAUS ATEIVIAI ANTIKOMUNISTINĖJE 
VEIKLOJE.

Neseniai susiorganizavęs 
Urugvajuje pavergtų Rusijos, 
tautų ateiviū antikomunisti
nis komitetas rodo didelį ak
tyvumą.

Rugsėjo 5 dien. minėtas ko 
initetas buvo suruošęs akade
minį aktą, kurio metu kiekvie 
nos okupuotos tautos atstovas 
savo kalba nušvietė rusų pa
darytas skriaudas ir iškėlė pro 
testą.

Lapkričio 15 dieną tas pats 
komitetas suruošė meninio po 
būdžio parengimą, per kurį 
kiekviena tauta presentavo 
scenai savo tautines dainas, 
muziką ir šokius.

Lietuvių programos dalis 
buvo išpildyta jaunuolių Vy- 
tiečių 8 porų tautiniais šo
kiais, kurie publikai tiek pati
ko, kad gausių aplodismentų 
buvo iššaukti pakartoti kelis 
kartus.

Pats parengimas buvo toks 
gausus, kad pasirinkta salė bu 
vo permaža 2000 dalyvių.

Latvijos nepriklausomybės 
minėjimas.

Pirmą kartą Urugvajuje lap 
kričio 18 d. buvo pasakytos 
per radiją tai dienai pritaiky
tos kalbos, o lapkričio 22 d.

CUKRAUS MALŪNAS.
Kuomet nendres atgabena į 

fabriką, jos būna labai nešva
rios, purvu ir visokiais nešva
rumais aplipusios. Pirmučiau
siai suverčiama į tekantį ver
dančio vandens upelį , kuris ei 
na per mašinas, ir taip nedres 
nuplauna, kad jos lieka visai 
švarios. Tai pirmas žingsnis į 
cukrų.

Antras: nuplautos nendrės 
automatiškai nešamos mecha
niškais diržais j didelius vo
lus, kur jas sutriuškina, suma
la ir kartu išspaudžia skystį. 
Sausa medžiaga eina kaip ku
ras į milžiniškas krosnis, kur 
gaminama elektra ir suka viso 
fabriko ratus.

Trečias: iš nendrių išspaus
tas skystis turi 13 nuošimčių 
cukraus. Nuo čia jau praside 
da valymo procesas. Visų pir 

buvo suruoštas viešas minėji
mas.

Šiame minėjime apart lat
vių dalyvavo ir kitataučiai, jų 
draugingų tautų atstovai ir bu 
vo pasakytos kalbos^ Laisvo
sios Latvijos D-jos pirmininko 
Vilii'o Bergmanas, Urugva
jaus antitotalitarinio Sąjūdžio 
ir Urugvajiečių — Lietuvių 
Kultūros S-gos pirmininko J. 
P. Martinez Bersetche, Lietu 
vių Kultūros D-jos pirmininko 
Juozo Ramono ir Albino Gum 
baragio, ukrainiečių atstovo 
inž. V. Dziuba ir estų atstovo 
P. Kelle. V. Devenis.

— Prancūzijos parlamentas 
priėmė 1954 metų valstybės 
biudžetą, kuris sudarytas 10 
miliardų dolerių sumai.
■ Kalbėdamas į amerikiečių 
turistų agentūrų vedėjus, Po
piežius pasmerkė tuos keliau
tojus, kurie ištaigingai gyve
na, švaistosi pinigais ir palai- 
džiai elgiasi ir taip daro sve
tur, kitus papiktindami, kaip 
nedarytų savo šalyse. Taip 
pat pasmerkė tuos, kurie iš 
keliautojų pasipinigauja.
M Amerikos valstybės turi sa 
vo atstovus prie Vatikano, iš 
skyrus tris: Kanadą, Jungti
nes Valstybes ir Meksiką. 

ma, prie šito skysčio prideda
ma kalkių ir šitas mišinys ei
na per karštus štym.rolerius. 
Karštis ir kalkės suima visus 
nešvarumus.

Ketvirtas: šitas karštas mi
šinys eina į didelius kubilus, 
kuriuose lėtai atvėsta. Kalkės 
su nešvarumais nusėda ant 
dugno, o viršuje lięka švarus 
cukraus sirupas.

Penktas: kalkės su tais ne
švarumais eina atgal į lauką, 
kaip labai gera trąša sekan
čiam derliui, o syrupas — į 
garinį procesą. Iš čia išeina 
gelsvos spalvos molesas, kuria 
me dar yra trys nuošimčia. 
vandens.

Po to dar eina per tris ins
tancijas, kur galutinai atskiria 
cukrų nuo moleso ir jau cuk
rus būna tinkamas stalui. Mo
lesas irgi eina į rinką ir varto
jamas visokiems tikslams.

Šitokis cukrus jau galima 
vartoti maistui, bet jis dar bu
na rudos spalvos ir vis dar 
turi tris nuošimčius moleso. 
Tokis rudas cukrus eina į Bos 
toną, Brooklyną, Philadelphią 
ir kitus miestus, kur yra cuk
raus refinerijos arba valyklos 
(cukernės). Tose „cukernese“ 
nuo seniai dirba daug lietuvių, 
kuriems labai gerai žinoma, 
kaip iš rudo cukraus padaro
mas baltas.

Gal, jūs paklausite: tai ko
dėl gi šitas cukrus vietoje, Ha 
vajuose, nebaigiamas ir nepa
daromas baltas? Tam yra 
daug priežasčių. Svarbiausia 
tai, kad rudas cukrus paran
kiau ir pigiau atsieina nuga
benti į rinką; be to su trimis 
nuošimčiais moleso cukrus ne 
genda, mažiau esti nuotiupų 
ir daugiau pelno. Prieš išga
benant nereikia pilstyti į mai
šus bei dėžes: supila tiesiai į 
laivą, ir taip nuplukdo į Ame
rikos kontinentą.

Čia yra 28 plantacijos ketu
riose salose: Kauai, Oahu, 
Maui ir Hawaii. Kiekvienais 
metais tos plantacijos douda 
9.000.000 tonų nendrių; jas 
perdirbus, esti 1.000.000 tonų 
cukraus. Cukraus plantaci
jose ir fabrikuose dirba apie 
28.000 darbininkų; algoms iš 
mokama per metus 63.000.000 
dol. Korporacijų investmentai 
siekia per 175.000.000 dol. Tai 
šitaip pas mus pagamina cuk
rų, kurį jūs kasdien dedat ant 
savo šeimos stalo.

A. Jenkins.

Visuotinis Amerikos Lietuviu 
Kongresas 

JĮ
PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖ ČIKAGA. 

V.
Apie Visuotinį Lietuvių Ko 

ngresą tariausi baigęs rašyti. 
Man buvo belikusi tiktai Pa
saulio lietuvių sostinė Čikaga, 
apie kurią galima būtų para
šyti labai daug ir, žinoma, nie 
ko. . . Bet gavau „Vienybės“ 
48 nr. ir joje radau p. J. Va
liusio straipsnį „Atvažiavo
me, pamatėme, pasikalbėjome 
ir išvažiavome. . .“, kuris bai
giamas šiais žodžiais: „Nė vie 
na Tarybos grupė neturėjo jo 
kio plano svarbiems klausi
mams aiškinti: visi, kaip avys, 
susibėgo ir čia pat jieškojo, 
apie ką kalbėti, su kuo kal
bėti ir kaip kalbėti. Gaila, kad 
sugaištas laikas nedavė lauktų 
rezultatų". ..

AŠ nesistebiu aiškiai nekul
tūringo žmogaus tokiu nekul
tūringu, nepamatuotu, nelo
gišku ir neteisingu pasisaky
mu ; nesistebiu, kad jis save 
įvarė, kaip jis sako, į avių bū
rį, bet kad ir pats „Vienybės" 
redaktorius, kuris to „avių' 
būrio išrinktas į Centro Tary
bą, leido taip nekultūringai 
dergti ir niekinti Kongresą, tas 
man, nors jau ir gerokai pri
pratusiam prie šios rūšies 
„amerikonizmų", vis dėlto ne
suprantama. Kad taip apie Ta 
rybą parašo Bimba, Mizara 
ar kiti mizaros, tai galima su
prasti, bet, kad taip daro ir 
„Vienybė", tai tikrai man sun
ku suprasti. Ir šia prasme 
man amerikine spauda tenka 
labai nusivilti. AŠ šio nusivy
limo neįstengiu net viešai ne
pareikšti. Ko verti šitokie po
nų, misterių ar draugų vašiu- 
šių pasisakymai ir kuriais tiks 
lais jie spausdinami? šis fak

tas, prašau GG skaitytojus at
leisti, mane privertė grjžti 
prie Kongreso iš keistosios 
pusės.

Kongresui pasibaigus, 
dar liko daugybė reikalų. Juk 
jau vos įžengus į Kongreso ku 
luarus, p. Baliūnas užkvietė į 
Ekonominę konfernciją, į ku
rią buvo pakviestas Ir antras 
montrealietis adv. J. Žmudzi- 
nas ir torontietis ekonomistas 
Jurgis Strazdas. Be šių, dar 
visa eilė kitų reikalų. O juk 
pirmą kartą patekus į Pasau
lio lietuvių sostinę, įdomu ir 
ją bent prabėgomis pamatyti. 
Spaudos gi darbininbui, be abe 
jojimų, labai svarbu pamaty
ti, kur, kokiose sąlygose ir 
kaip dirba lietuviškoji spauda, 
kuri juk Amerikoje turi seniau 
sius židinius, ilgus laikus gai
vinusius visą lietuvybę, išne
šusius savo pečiais didžiulę ko 
vą su carine rusų okupacija 
bei priespauda ir dabar dide
liu atsidėjimu ir kantrumu ne
šančius tas suskias ir atsakin
gas pareigas, prieš naujai ir 
naujoviškų imperialistų užma 
čias.

Eg, tai yra nepalyginamai 
daugiau, negu iš viso galiu 
apie tai pasakyti. Tai juk jau 
amžiais matuojamoji Ameri
kos lietuvių veiklos praeitis, 
atsimušanti į dabartį. Tai yra 
didžiosios praeities reikalai, 
kuriuos metas jau būtų rimtai 
vertinti lietuvių istorikui ir 
kultūristorikui. Man gi rūpėjo 
nors dideliu šuoliu perbėgti 
Čikagą, išsidraikiusią po pla
čias Mičigano paežerės pelkes; 
pelkes, kurios sudarp takoski 
rą tarp Šv. Lauryno ir Missis

sippi upynų, čia — bendrai— 
turinčių dalinius savo ištakus, 
nes čia, iš tų pačių upių, Dės 
Plaines, Illinois, Mississippi, 
viena krypt, vanduo plaukia j 
Šv. Lauryno ir kita kryptimi 
— į Mississippi upes, kurių 
viena neša vandenis į šiaurės 
rytus, o kita — į pietus.

Čikagos lietuvių redakcijos.
Tai buvo p. Mileris-Malio- 

rius, kuriam esu labai dėkin
gas uŽ Čikagos aprodymą. Be 
jo malonios paslaugos, kuriai 
buvo panaudota patogi jo ma
šina ir ypač nuoširdus jo 
draugiškumas, Čikagą, išsimė
čiusią milžiniškuose plotuose, 
tikrai man, pirmą kartą pate
kusiam į ją, sunku būtų buvę 
nors ir apgraibom pamatyti.

Čikaga, tai ne tik tas „pies
tu pasistojęs“ pajūrio dango
raižiais miesto centras, bet 
miestas, kuris užima didelius 
plotus, kuris atskiroms savo 
dalims turi atskirus pavadini
mus, nors visos tos dalys jau 
susiliejusios į vieną didžiulę 
Čikagą, su tūkstančiais fabri
kų ir dar didesniu kiekiu pas 
tatų, kurių labai žymią dalį už 
ima ir lietuvių nuosavybės, ku 
riuose verda ir knibžda gyve
nimas.

„Naujienos" ir „Draugas“, 
paviršutiniškai pasižiūrėjus, at 
rodo vienokio, amerikoniškai 
sakant, „pasilaikymo". Jos 
kiekviena užima atskrius, nuo 
aavus namus; gana taupiai iš- 
sidėsčiusios, netgi persiaura- 
me plote, kurio ne tiktai kiek
viena pėda, bet ir kiekvienas 
colis išnaudotas. Jų spausdini 
mo priemonės veik tokios pa
čio. Abi redakcijos turi po va 
dinamą pusrotacinę mašiną ir 
kt.

Atrodo, kad redakcijose ir 
administracijose dirba maž
daug pusiau naujųjų ateivių. 
„Drauge" veik visi iš Kauno 
KD dienraščio „XX Amžiaus", 

net ir administratorius sumi
nėto kauniškio laikraščio — p. 
Valaitis. „Draugo“ p. Laba
nauskaitė konkuruoja „Nau
jienų" p. Vainorą, — abu DP, 
kurie redaguoja pirmus pus
lapius. Kai „Naujienose“ ša
lia Dr. P. Grigaičio dirba A. 
Augustas, tai „Drauge“ šalia 
L. Šimučio — kun. J. Pruns- 
kis.

Daug senų pažįstamų.
Pradedant vyr. redakto

riais: prof. Jonikas, p. Vaino
ras, p. Augustas su žmona, p. 
Mileris - N-se, ir kun. Pruns- 
kis, p’ Labanauskaitė, p. Va
laitis, p. Šulaitis, p. Daugir
das - D-ge. Bet ir naujų pa
žinčių — dail. Šileikis, p. Gu
delis ir kt.

P. Mileris mums pirmiausia 
parodė „N" sukurtą banką, čia 
pat vis-a-vis redakcijos. Gai
la „Sandarą“ radome uždary
tą. Už tai užsukome į Budri- 
ko, J. Karvelio prekybas. P. 
Mileris man su A. Raciborsku, 
kuriuos jis vežiojo po miestą 
ir užmiesčius, vis rodė tai vie 
no, tai kito lietuvio prekybas, 
įmones, restoranus, minėda
mas jų pavardes.

Pakeliui, o, gal, ir tiksliai 
taikydamas, p. Mileris apve- 
žiojo po

lietuvių mirusių miestus, 
kaip jis sakė. Tai Šv. Kazimie
ro ir Laisvamanių kapai. Ne
įsivaizdavau, kad tokie dideli 
Čikagos plotai būtų nusėti mi 
tusiųjų kaulais. Tai didžiuliai 
laukai. Čia „įsikūrė“ amžiams. 
Turtingiems parūpinti puoš
nūs antkapiai, o neturtingi vi
sai suglausti... Taigi: „kaip 
danguje — taip ir žemėje". . . 
Turtingam vis didesnis ištai
gingumas. Nors galima pri
leisti „ten“, anapus „uždan
gos“ jų arba absoliutę lygybę, 
arba, galimas dalykas, — visai 
priešingą būseną. Nors gas 
gi tiksliai žino?

Šv. Kazimiero kapai turi 
dar milžiniškus atsargos plo
tus ir gali plėstis pagal reika
lą. O jis bus. . .

Neįsivaizdavau, kad yra to
kie

dideli laisvamanių kapai.
Jie labai gražioje vietoje, 

daug gražesnėje, negu Šv. Ka
zimiero kapų vieta. Truputį 
kalvota augštuma, gražus ka
pų namas - koplyčia ir drauge 
jų administracija. Šie kapai 
atrodo turtingesni ir puošnes
ni. Čia beveik visi paminklai 
puošnūs. Taigi, Čikagoje lais 
vamanių esama tūkstančių. 
Laisvas žmogus — laisvai ir 
tvarkosi. . .

Čia radome Dr. K. Griniaus, 
Dr. J. Šliūpo urnas su jų pele
nais. Dr. J. Šliūpo jau gražia
me kape, su paminklu, o Dr. 
K. Griniaus koplyčios specia
lioje urnoms laikyti spintoje. 
Čia pat ir neseniai mirusio J. 
Mašioto urna.

Ta proga prisiminė man, kad 
tai yra ne pirmasis jau

lietuvis mahometonas, 
kurių, dėl nenormalių sąlygų, 
dėl Konstitucijos nevykdymo, 
buvo Lietuvoje atsiradę jau ir 
daugiau. Neminėkime gyvųjų, 
bet jų, t. y. — lietuvių maho
metonų — buvo susidaręs jau 
ištisas būrys. Štai, prie ko ve
da nesilaikymas teisėtumo.

Važinėję ištisą dieną, užsu
kome pietų pas pp. Stepona
vičius, kuriuos pažinau dar 
Lietuvoje, kai jie važinėjo su 
„Pirmyn" choru po Lietuvą 
koncertuodami. Jie turi puikų 
restoraną ir iš to gyvena, bet 
vis dėlto randa laiko ir menui: 
n. Steponavičius diriguoja, jo 
žmona, būdama gabi aktorė ir 
puikiai valdydama gražų bal
są, dalyvauja operetėse, ir tt. 
Pp. Steponavičiai mielai sutik 
tų atvykti ir j Montrealį, bet 
ar mes surinksime jų kolekty
vui 2.000 dol.?

Padėkoję p. Mileriui už jo 
tikrai didelį geraširdiškumą, 
sugrįžome su A. Raciborsku į 
Cicero. Pasišnekėję su mūsų 
„sponserium“ Juozu Gudeliu, 
ir „Sėjos“ redaktorių mp. La
zausku, skubėjome į aerodro
mą.

Skridimas lėktuvu, 
noriu patarti visiems keliauto
jams, yra patogiausia ir malo
niausia kelionė. Ne veltui gi 
orinis susisiekimas žengia mil
žiniškais žingsniais pirmyn. 
Tiktai prieš 50 metų amerikie
čiai br. Right’ai (Rait) pirmą 
kartą pakilo į padanges apara 
tu sunkesniu už orą — lėktu
vu, o šiemet (kaip skelbia me
tinį balansą Montrealy turįs re 
zidenciją pasaulinis-tarptauti- 
nis civilinės aviacijos centras) 
lėktuvais skraidė jau 2 miiio- 
nai žmonių.

Dėkingas aš A. Raciborskui, 
kad jis, išpirkęs man, anot Mi 
žaros ir kitų kombrigų,—„bur 
žujui ir kapitalistui" lėktuvo 
bilietą, sudarė galimybę Čika
goje pasilikti visą dieną, nes 
autobusu turėjau užgaišti 30 
valandų, o lėktuvu — tiktai 5.

Aerodrome radome ir p. 
Strazdą, grįžtantį į Toronto.

Kelionė naktį
neįdomi. Visą įdomumą suda 
rė kelios minutės, kol lėktuvas 
apsisuko virš Čikagos ir pa
suko į šiaurės rytus. Na, nors 
ir naktį, vis dėlto įdomu bu
vo apžvelgti ugnimis mirgan
čius Čikagos plotus. . . O 
toliau — aklai tamsi naktis..., 
ligi pat Toronto, kur teko at
likti muitinės formalumus. Bet 
kas tiktai išsigali, teskrenda 
lėktuvu. Visi, kas bent kartą 
pabandys, įsitikins, kad nėra 
patogesnės ir malonesnės ke
lionės, kaip lėktuvu. Lėktuvu 
jau esu apkeliavęs visą Europą, 
perskridęs Atlantą ir įsitikinęs, 
kad geresnės kelionės nėra. . .

J. Ki
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MOKSLAS KANADOS UNIVERSITETUOSE. 
Architektūra.

Yra daug skirtingų archi
tektūros apibūdinimų, betgi 
beveik visi jie sutinka, kad ar 
chitektūra yra menas ir kaipo 
tokia reikalauja kūrybos. Iš 
to yra aišku, kad architektas, 
idealiai imant, turi būti meni
ninku, todėl kiekvienas, norįs 
studijuoti šį statybos meną, 
privalo turėti meniškų palinki 
mų, nes priešingu atveju vė
liau, studijas įpusėjus, gali 
tekti gailėtis veik veltui pra
leisto laiko ir pinigo, besie
kiant klaidingai suprasto tiks 
lo.

Kanadoje veikia penkios ar 
chitektūros mokyklos: Vancou 
veryje, Winnipege, Montrea- 
lyje, Quebece ir Toronte. Vi
sose šiose mokyklose mokslo 
lygis yra beveik vienodas, tai
gi su mokyklos pasirinkimu 
nėra sunkumų. Trūkstant ži
nių apie kitus Kanados univer 
sitetus, čia šnekėsime tik apie 
Toronto Architektūros Mokyk 
lą (fakultetą), kuri kartu su 
kitais įvairiais fakultetais su
daro Toronto Universitetą.

Formalios architektūrinės 
studijos tęsiasi penkerius me
tus. Toronto U-te 1953-4 m. 
metams mokslapinigiai atsėjo 
480 dol. Įskaitant knygas, 
braižomąją medžiagą, studiji
nes išvykas, piešimo stovyklą 
ir kt. ši suma pašoka iki 600— 
650 do. Kitos išlaidos, žino
ma, pareina grynai nuo gyve
nimo būdo. Darbo mokykloje 
visu laiku esti gana apstu, tai 
apie mokslo metu pašalinį dar
bą vargu ar tektų galvoti. Va
sarinio uždarbio perspektyvos 
yra apgailėtinai menkos, nes 
kiekvienas studentas yra įpa
reigotas vieną iš keturių vasa
ros atostogų praleisti prie sta 
tybos darbų ir bent dvi — ar
chitekto įstaigoje, kur pav., 
baigusiam tretįjį kursą temo

KULTURWWKROjVIKA
LIETUVAITĖ

Tikra lietuvaitė — mėlyn
akė ir geltonplaukė — Rūta 
Kilimonytė, ponų Kilimonių 
šeimai gyvenat dar Montrealy, 
pradėjo mokytis šokio. Dabai 
jau ji sako: „Aš visą laiką mo
kiausi šokti, nuo to laiko kai 
tiktai pradėjau vaikščioti“...
O vaikščioja ji. . . tiktai 18 me 
tų. . . o gal ir dar mažiau, nes 
dabar beturi 18 metų.

Maža to, Rūta dainuoja ir 
turi gabumų vaidinti. Ji savo 
gabumus vystė visą laiką. Kai 
tėvai iš Montrealio persikėlė į 
Los Angeles, JAV, Los An
gelėse ji lankė mokyklą, kuri 
faktinai paruošia Hollywoodui 
aktorius. Žinoma, iš nieko nie 
kas ir išeitų. Jeigu Rūta Kili
monytė dabar jau dalyvauja fil 
muose, tai todėl, kad ji turi jau 
prigimtų gabumų.

Dabar, kai Rūta jau yra pa 
sirašiusi aktorės sutartį su fil 
mų kompanija M-G-M, anglų 
(pabrėžiame — anglų) spau
da, rašo, kad Rūta Kilimony- 

ka 35 dol. ar pan. į savaitę, 
(antrą — Ž8, ketvirtą — 40). 
Taigi, bent vėlesniuose metuo 
se nėra vilties riėbesnių vasa 
ros pajamų ir tolimesnėms stu 
dijoms pravartu turėti pašali
nės paramos.

Curiculumas pirmame kur
se panašus į atatinkamą kursą 
inžinerijoje. Vėliau tas pana
šumas (priešingai populiariam 
galvojimui) beveik pradingsta. 
Augštesniuose kursuose visas 
dėmesys ir du trečdaliai lai
ko yra paskirtas architektūri
niam projektavimui. Be to, ga 
na plačiai išeinami bendro iš
silavinimo dalykai, kaip anglų 
literatūra, modernioji istorija, 
keliarūšės filosofijos ir kt. Su
sipažįstama taipogi su medžia
gomis, statybos metodais ir 
pan. Platesnių informacijų 
apie tai galima gauti metinia
me mokyklos kalendariume ar 
ba kreipiantis į Toronto liet, 
architektūros studentus, kurie 
visuomet mielai sutinka kole
giškai patarti bei plačiau pa
aiškinti apie studijas jųjų mo
kykloje. (Adresai K. L. Stud. 
Sąjungoje).

Architekto profesija mate
rialiniu atžvilgiu nėra perdaug 
pelninga, jeigu žmogus neturi 
reikalingų pažinčių ir didelio 
veržlumo bei biznieriškumo. 
Iliustracijai: tik 41.47 proc. vi 
sų Kanados architektų pra
ėjusiais metais uždirbo dau
giau kaip 4.000 dol. Ir nema
nykit, jog tai patys gabiausi! 
Be to, darbo pasiūla, lyginant 
su inžinerija, yra ribota, todėl 
tai būsimam studentui reiktų 
turėti galvoje. Tačiau iš kitos 
pusės, architektūra yra viena 
iš laisvųjų profesijų ir čia žmo 
gus su iniciatyva ir pusėtinais 
arch*tektūrfiniais gabumais ga 
Ii verstis visai neblogai.

KINO AKTORĖ.
tė jau maža būdama, dalyvavo 
lietuvių parengimuose Mont
realy — deklamavo, šoko, dai
navo. Tai buvo pirmosios pa
kopos į Hollywoodo augšty- 
bes. Jau Montrealy, lietuvių 
bendruomenėj pasireiškė Rū
tos gabumai.

M-G-M kompanija dabar 
įsuko filmą, kuri turi vardą 
„Septynios nuotakos septynie
ms broliams“. Viena iš nuo
takų yra Rūta Kilimonytė. 
Lauksime filmo ir linkėsime 
jaunai aktorei geriausios sėk
mės.
BALERINA BRONĖ PET

RAUSKAITĖ
Užaugo ir mokyklą lankė S. 

I'aulyje, Brazilijoj. Baigus M. 
Olenevos ir Kultūros D-to Ba
leto mokyklą, dabar mokyto
jauja Bragancoje. Plačiai pa- 
žjstama teatrą lankančiai pub
likai. Ji pašoko keletą dalykų 
ii lietuviškam Lietuvių-Brazi- 
lų Kultūrinio bendradarbiavi
mo Klubo parengime.

Jonė Kvietytė ir Birutė Vaitkunaitė šokio metu.

LIETUVAITĖS ŠOKĖJOS MONTREALYJE.
Prieš pusmetį, šalia jau ant 

ri metai veikiančios Jonės 
Kvietytės Modernaus Šokio 
Studijos, tapo suorganizuota 
Montrealio Modernaus Šokio 
Grupė (Montreal Modern Dan 
ce Company, 5011 Queen Ma
ry Road, Montreal, tel. EX 
7900). Grupė yra vadovauja
ma Jonės Kvietytės ir suside
da iš aštuonių profesionalų šo
kėjų ir dviejų pianistų, iš ku
rių vienas yra žinomas Pran
cūzų kompozitorius Francois 
Morel. Solistės ir choreogra
fės abi yra lietuvaitės: Jonė 
Kvietytė ir Birutė Vaitkūnai- 
tė. Kiti šokėjai yra kanadie
čiai.

Ši grupė praeitą pavasarį lai
mėjo pirmą vietą Montrealio 
Choreografiniam Festivaly ir 
pasirodė televizijoje. Šią sa
vaitę Montrealio Modernaus 
Šokio Grupė pasirodys savo 
pirmame dideliame Šokio Kon 
certe. Šios programos paruo

AUSTRALIJOS LKF SUVAŽIAVIMAS
/LKF Australijos Apygar

dos Valdyba gruodžio 29 d. 
Melbourne, St. Philips Church 
of England salėje, sušaukė 
Kultūros Fondo atstovų šuva 
žiavimą, didelei dienotvarkei 
apsvarstyti ir naujai valdybai 
išrinkti.

Į šį suvažiavimą atstovais 
kviečiama: LKF Australijos 
Apygardos Valdybos nariai, 
LKF Austr. Apyg. Kontrolės 
Komisijos nariai, LKF Austr. 
Apyg. Garbės Teismo nariai, 
ALB Kr. Valdybos pirminin
kas ar jo įgaliotas Krašto V- 
bos narys, LKF skyrių pirmi
ninkai, ar jų įgaliotas šk. v- 
bos narys, nuo kiekvieno LK 
b skyr. rinkti 3 atstovai; jei

skyriuje narių daugiau kaip 
50, tai nuo kiekvienų sekančių 
25 narių dar po vieną atstovą; 
buv. LKF Australijos Apyg. 
pirmininkai, kiekvienos savait 
galio mokyklos vedėjas ar jo 
įgaliotas tos mokyklos mo
kytojas, ALB apylinkių pirmi 
ninkai, ALB seniūnijų seniū
nai, „Mūsų Pastogės' redakto 
rius, „Australijos Lietuvio“ 
redaktorius, muzikų, dailinin
kų, rašytojų, žuranlistų kolek 
tyvų po vieną atstovą, dail. 
„Aitvaras“ kolektyvo atsto
vas, Melbourne Teatro Mėgė
jų kolektyvų atstovas. Balsa
vimo teisę turi tik tie atstovai, 
kurie yra K. Fondo nariai.

šimas užtruko pusę metų. Pir 
moji programos dalis susidės 
iš trumpesnių šokių, grupinių 
ir duo, o antroje dalyje bus 3 
dideli šokiai: „Tamsioji Vizi
ja“, „Sugrįžimas“, ir „Ciklas“. 
Pirmi du šokiai turi intrigą, o 
trečiasis yra simboliškas šokis 
apie gyvenimą ir mirtį. Kon 
certas įvyks Gesu Teatre, 1200 
Bleury Str. sausio mėn. 9 d., 
8.30 vakaro, šeštadienį.

Po šio pirmo didelio, viešo 
pasirodymo, grupė ruošiasi va 
žiuoti gastrolių, apvažiuoti 
bent 5 diesnius aplinkinius 
miestus iki šių metų sezono 
galo ir dalyvauti Canadian Bal 
let Festivaly, kuris įvyks To
ronte kovo mėnesį. Taip pat 
netolimoje ateityje grupė vėl 
pasirodys televizijoje.

Kanadoje modernus šokis 
dar nėra plačiai žinomas, ir 
šios dvi lietuvaitės šokėjos jau 
čiasi dirbančio pionierių dar
bą.

Mokslo-technikos naujienos
ATOMINĖ ARTILERIJA.

1944 m. gruodžio mėn. vo
kiečiai traukė jėgas galingai 
kontrofenzyvai vakarų fronte 
ii sąjungininkai tai žinoję, bet 
nieko negalėję daryti, nes blo
gas oras neleido veikti aviaci
jai. O naujosiomis atominė
mis patrankomis galima šaudy 
ti preciziniu taiklumu bent 20 
myl. atstume ir visiškai nežiū 
rint į oro sąlygas. Be to, ma 
noma, kad greitu laiku patran 
kų ugnies jėgą galima bus pa
ilginti iki 40 mylių. Kadangi 
tos patrankos gali šaudyti ne 
vien atominiais šoviniais, ma
noma, kad tik kas šimtasis svie 
dinys būtų atominiu užtaisu, 
kiti būtų „parastieji“.

Aišku, 85 tonas sveriantis 
ginklas būtų naudojamas tik 
tada, kada būtų atominio su
naikinimo vertas taikinys. Iš
šovus, jis skubiai būtų gabe
namas į paruoštą slėptuvę. Ban 
dymai parodė, kad patranka 
per 20 min. laiko yra pilnai 
paruošiama ugniai. Specialių 
traktorių velkamas, ginklas ga 
Ii keliauti 35 mylių greičiu. 
Du traktoriai yra naudojami 
patrankos vilkimui. Jų moto
rai po 375 a. j. kiekvienas ir 
valdomi atskirų vairuotojų. 
Jiems susisiekti, susikalbėti 
įvestas specialus telefonas. 
Tarp jų atstumas 85 pėdos. 
Paprastai! dviejų patrankų ba 
teriją aptarnauja dar devyni 
autovežimiai, kurie gabena tai 
symui dalis, karius, šaudymui 
amuniciją, atominius sviedi
nius (galvojama, kad patys 
atominiai šoviniai nėra pa
ruošti šaudymui. Juos, greičiau 

S Turite vaikų, bet ar turite jiems 8
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siti, sustato prieš pat laiką).
Vieno atominio šovinio kai

na sieks 3 mil. dol.
SAULĖS SPINDULIŲ 

ŽALA PIENUI.
Jautresnio skonio žmonės 

pastebėjo, kad prėsko pieno, 
pastovėjusio saulės atokaito
je, skonis pakinta. Šiuo reiš
kiniu susidomėjo medikai ir 
chemikai ir nustatė, kad sau
lės spindulių įtakoj kinta ne 
tik pieno skonis, bet ir vitami 
nų kiekis. Jei tik vieną valan
dą pieno bonka pastovi sau
lės atokaitoj — žymūs ribo- 
flavino ir askorbininės rūgš
ties (tai du svarbūs vitaminai) 
kiekiai sunaikinami.

Pieno skonis kinta dėka sa
votiškų sieros junginių, kurie 
atsiranda irstant tam tikroms 
pieno baltymo dalims (ypač 
methionin), turinčioms savo 
sudėty sieros. Pasirodo, kad 
šis baltymo irimas vyksta vei
kiant tik tam tikro bangų il
gio šviesos spinduliams; sau
lės šilima čia nevaidinanti jo
kio vaidmens. Yra įrodymų, 
kad šiame baltymo junginių 
ardymo procese svarbų vaid
menį vaidina jau minėtas vi
taminas riboflavinas.

Turint galvoje, kad saulė
tomis dienomis pienas gali bū
ti išstatytas saulės spindu
liams gana ilgai (vežime, o 
vėliau ant slenksčio) — jo ver 
te kai mes jį geriam jau būna 
žymiai menkesnė, negu tik ką 
pamelžto ar laikyto tamsoj.

Vadinas, norint apsaugoti
Nukelta i 5 pusi.

Svečiai iš erdvių?
m.
Dabar apie patį „profesorių” 

Adamski:
Kaip veneriečiai sveikinasi
George Adamski, kurio isto 

riją patiekia „Free Press” ir 
net profesorių nevadina, savo 
knygą jau parašęs Pasak 
Adamski, jis pernai kalbėjęsis 
su žmogumi iš Veneros (Ve
nus) planetos. Jis patiekia net 
visą saują liudininkų!

Mr. Adamski sako, labai len 
gva juoktis iš skraidančių lėkš 
čių ir žmonių iš kitų planetų, 
bet girdi, žmonės taip pat juo
kėsi iš Kolumbo, kai šis pa
skelbė teoriją, kad Žemės hori 
zontas nenukrinta į kokį nors 
kitą pasaulį. Kolumbo buvo 
tik teorija, gi Adamski turįs 
medžiaginius įrodymus, sustip 
rintus net nuotraukomis kaip 
tos „lėkštės“, taip to venerie- 
čio, kurs buvo ja atskridęs.

George Adamski save vadi
nąs „filosofu, studentu ir mo
kytoju“, kurs domisi skraidan 
čiomis lėkštėmis jau nuo 1946 
metų. Jo knygą „Flying Sau 
cers Have Landed" išleido vie 
na britų firma. Jo bendrabar- 
Jbis yra Desmond Leslie.

Adamskio stebinantis susi
tikimas su veneriečiu įvykęs 
„Kalifornijos dykumoje per 
10.2 mylias nuo Desert Cen
ter linkui Parker, Arizona, ly
giai 12,30 vai. pp. 1952 m. lap 
kričio 20 d.

Autorius, kurs gyvena Palo 
maro Kalne, Kalifornijoje, da
ręs keletą nenusisekusių kelio
nių į tą dykumą, skatinamas 
žmonių pasakojimų, kad esą te 
nai tikrai nusileidžią „skrai
dančios lėkštės“. Adamski vi 
są laiką tvirtai tikėjęs, kad 
jam sykį pasiseks ką nors su
sitikti iš erdvių. Ir lapkričio 
20 d. Adamski tikrai pradėjęs 
net akis trinti iš nustebimo.

Augštybėje jis pamatęs 
skrendant, anot jo, „lėktuvne
šį”. Tai buvęs į cigarą pana
šus, sidabriniai žvilgantis daik 
tas, bet staiga Amerikos kari
nių lėktuvų eskadrilė atskridu 
si ir „cigaras“ dingęs dausose.

Jausdamas, kad „cigaras“ 
vis dėlto turės nusileisti, Ada 
mski įsakęs savo šešiems paly 
dovams stebėti iš tolo. Staiga 
tikrai švystelėjusi skaisti švie 
sa. „Labai gražus, nedidelis 
skraiduolas atrodė kabąs tarp 

dviejų kalno viršūnių ir benu- 

sileidžiąs už kokios pusės my
lios.

Greit po to prie pat gilios 
daubos briaunos jis pamatęs 
bestovintį žmogų su ilgais 
plaukais ir jam mojantį ranka. 
„Aš buvau akivaizdoje žmo
gaus iš erdvių, žmogaus iš kito 
pasaulio!”

Ką jūs darytumėt tokiu at
veju? George Adamski priė
jęs ir pakratęs jo ranką. Jis pa 
sakoja apie venerietį sekamai; 
„Jo formų gražumas prašoka 
viską, ką esu matęs. . Sve
čias tačiau jo rankos nekratęs, 
bet jis pridėjo savo rankos del 
ną prie mano delno, vos palies 
damas“. Rankos buvusios il
gos, su išpuoselėtais nagais, 
lyg kokios moters. Šį kartą 
svečias buvęs jau ne žmogiu
kas, bet ko ne milžinas, apie 
6 pėdų ir 6 colių augščio ir 
apie 28 metų amžiaus. Jo kak 
ta didelė, šiek tiek kreivos 
akys (panašiai kaip japonų) 
pilkai žalios. Veidas, gerokai 
nudegęs saulėje, su augštais 
žandikauliais buvo be plaukų 
ir dantys buvo balti kaip per
lai. Ilgi lininiai plaukai krito 
bangomis ant jo pečių ir „žvil
gėjo gražiau nei bet kurios mo 
terš plaukai“.
Vyras dėvėies be siūlių ski 

sportinį drabužį tamsiai rudos 
spalvųs.

Bandydamas susikalbėti 
Adamski susilaukęs iš keistojo 
svečio tik galvos purtymą. 
Tuomet jis pabandęs gestų ir 
telepatijos būdą. „Faktiškai 
aš tų dalykų mokau jau per 
trisdešimt metų“, jis pasiaiški 
na.

Telepatijos kalba
Telepatijos būdu Adamski 

nustatęs, kad svečias yra atvy
kęs iš Veneros (Venus). Jis 
pakartojęs Adamskį, ištarda
mas „Venus“ augštesniu bal
so tembru, negu Žemės gyven 
tojų kalboje. Jo kalba buvusi 
„muzikali“.

Venerietis per telepatiją pa
pasakojęs Adamskiui, kad jis 
yra atvykęs į Žemę tirti radia
ciją. Atomo bombos esą palie- 
tusios pasaulio erdvę ir vene
rietis tai pabrėžęs, sakydamas: 
„Bum! Buuurn!“ rodydamas, 
kad atominiai bandymai yra 
negerai pačiai Žemei.

Prie pat Žemės kabojusi 
„skraidančioji lėkštė“. Tai bu 
vusi labai panaši į stiklo taurę, 
nei į lėkštę. Ji matyt atsklidu
si iš lėkščių nešiko (mother
ship).

Venerietis papasakojęs, kad 
k’to?” <ryvena žmo

nės, kaip ir Žemėje ir jie daž
nai lanko Žemę. Jie nenusilei
džią apgyventose vietose, bi
jodami smurto. Esą jau įvykę 
eilė nusileidimų, ir daugiau jų 
įvyksią. Jie tik} Sutvėrėju. Jų 
lėkštės skraidančios „traukos 
ir stumties (atrakcijos ir re- 
pulsijos) įstatymu.

Kai svečias grįžęs į savo lė 
kštę, jis palikęs smėlyje įmin
tas keistas pėdas? kurių padai 
buvę paženklinti simboliais. 
Esą mokslininkai bandą tuos 
simbolius išaiškinti.

Laivelis turėjęs langelius. 
Pro vieną iš vidaus žiūrėjęs 
toks pat padaras. Venerietis 
neleidęs Adamskiui artėti prie 
lėkštės, nei užeiti į vidų, vis 
dėlto Adamskis priartėjęs, 
bet tuo momentu jo ranka bu
vusi pakelta į viršų ir smogta 
atgal. Ranka atgavusi jausmą 
tik po trijų mėnesių.

Venerietis atsisveikindamas 
paėmęs Adamskio foto nuo
traukų filmą ‘ir žadėjęs grąžin 
ti kitą kartą atskridęs.

Liudininkų prisiekti para
šai tvirtina, kad Adamski sa
ko tiesą, visa grupė paskui nu 
tarė sekti, ar venerietis ištesės 
pažadą. Lygiai po 23 dienų 
lėkštė perskrido per Paloma- 
ro kalną ir ranka iškišta pro 
langei’ išmetė žemėn foto nuo 

traukų vamzdelį. Vamzdely 
jo nuotraukos rastos pakeistos 
kažkokia keista fotografija ir 
simboliniu raštu, kurio tačiau 
niekas negalįs iššifruoti.

Pora pareigūnų iš Washing 
tono išklausę Adamskio pasa
kos, „neišreikšdami abejonės“.

Tai tuo tarpu bene pakaks 
dilginimų. Atrodo, kaip Bet- 
hurumo, taip „profesoriaus“ 
Adamskio atveju bene turėsi 
me reikalo su gudriais vyrais, 
sugalvojusiais lengvu būdu pa 
sipelnyti. Mat jiedu, vienas 
rašo knygą, o antras jau pa
rašė ir išleido. O tokios kny 
gos dabar labai madoje.

Skaitytojai atsimins mano 
bene prieš metus patiektą 
straipsnį apie tūlą amerikon- 
tą (šiandien ir jo pavardės ne
pamenu), kurs išleido knygą 
„Behind the Flying Saucers“, 
kur taip pat „labai įtikinamai“ 
aprašė savo susitikimus su 
„žmogiukais iš Marso“, o kaip 
vėliau buvo ištirta, visa ta pa
saka kilo iš kelių pelnagaudžių 
pilvo. Bet autorius pasigyrė 
iš knygos tiek uždirbęs, kad 
jam nė dirbti nebereikią.

Tačiau, užbaigai galima pri 
minti seną žmonių išmintį: Ką 
žmonės pradeda kalbėti, anks 
čiau ar vėliau įkalba“. . .

J. Pr.
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LONDON, Ont.
ŠALPOS REIKALAI.

nauskas, A. Lenauskas, J. Stui 
gys, A. Juodagalvytė, B. Uz- 
dravis, V. Lužys, A. Kalnė
nas, O. Baleišis, A. Šefeldas, 
J. Perminąs, S. Jucius, St. Ka- 
čiulis, K. Dulevičius, P. Mer
kis, S. Kisielius, J. Andriušai 
tis, Ig. Katkus, L. Kenstavi- 
čius, J. Sakinis, J. Norvilas n
J. Jakaitis (visi trys iš Woods 
lock j po 50 et.:; J. Česlauskas 
(Woodstock).

Vokietijoje pasilikusiems 
tautiečiams sušelpti: po 20 
aol.: E. J. Berzunai; po 10 d.: 
T. Vilbikaitis, Dr. A. Kavec
kas, V. Gudelis; po 5.50 dol.:
K. Kudukis; po 5 dol.: A. Ab 
romavičius, E. Daniliūnas, St. 
Stanevičius, Br. Misius, P. Dr 
agunevičuis, Pr. Kulvinskie
nė, V. Babinska, E. K. Majaus 
kai, F. L. Pociai; po 4 dol.: J. 
Tonkūnas; po 3 dol.: J. Rut
kūnas, kun. J. Danielius, E. 
Gocentas, J. Andriušaitis; po 
2 dol.: A. Paplauskas, A. Miš 
kinis, J. Misius, A. Styga, VI. 
Petrauskas, A. Matusevičienė, 
A. Piekautas, Pr. Tumosas, 
Pr. Kazikonis, J. Šakinis, J. 
Vitkauskas (pastarieji trys is 
Woodstock); po 1,50 dol.: A. 
Petrašiūnas; po 1 dol.: J. Stui 
gys, St. Kerša, M. Juodagal- 
vienė, A. V. Repšiai, B. Uzdra 
vis, V. Lužys, A. Kalnėnas, 
Pov. Jurgutis, J. Čegys, J. Na- 
raikenė, V. Lapatauskas, S. 
Žulpa, J. Brazlauskas, L. Du
da, L. Kenstavičius, O. Ge
šventas, J. Perminąs, J. Luk
ša, M. Andriukaitienė, O. Nau 
jokaitis, St. Jucius, St. Kačiu- 
hs, J. Gerliauskas, K. Dulevi
čius, K. Kyvelis, G. Gocentas,
L. Leniauskas, L. Lukša, J. 
Norvilas, J. Jakaitis, J. Čes
lauskas (pastarieji iš Woods
tock). Apylinkės Valdyba.

s

Šių metų pabaigoje mažutė
je Londono kolonijoje įvykdy
tos piniginės ir daiktinės rink 
kavos yra tokie rezultatai:

Surinkta Vasario 16 gimna 
zijai paremti 186 dol.

Vokietijos lietuviams evan
gelikams sušelpti 14 dol.

Vokietijoje likusiems lietu
viams sušelpti 157 dol.

Pagal aukotojų pageidavi
mą Vasaroi 16 gimnazijai nu
siųsta 221.50 dol.

Nusiųsta truputį daugiau ne 
gu surinkta. Skirtumas pri
dėtas iš pernykščių metų ka
sos, žinat, kad gimnazijai įsi
gijus savus namus, pinigai la
bai reikalingi.

Lietuviams evangelikams 
per kun. Kelerį nusiųsta 14 d.

Šalpos Fondo Centrui To
ronte nusiųsta 157 oi. Taip 
pat minėtam Šalpos Fondui nu 
siųsti surinkti rūbai ir avaly
nė.

Štai pinigais aukojusių tau
tiečių sąrašas Vasrio 16-sios 
gimnazijai paremti:

Po 20 dol.: E. J. Beržėnai; 
po 16 dol.: J. Tonkūnas; po 
10 dol.: M. Chainauskas, Ed. 
Daniliūnas, dr. A. Kaveckas, 
E. J. Petraniai ir P. Kaziko- 
ms (iš Wodstok) ; po 5 dol.: 
L. Eimantas, Br. Misius, Pr. 
Kulvinskienė, E. K. Majaus
kai, O. Gešventas, P. Dragu- 
nevičius, St. Stanevičius, T. 
Vilįiikaitis ,V. Babinska; po 2 
dol.. A. Paplauskas, St. Pet
rauskaitė, J. Albrechtas, K. 
Kudukis, J. Rutkūnas, L. Luk 
ša, A. Abramavičius, Pr. Sty
ga, A. Matusevičiūtė, St. Za- 
vaskis, J. Broga, Pr. Tumosas 
ir J. Vitkauskas (Woodstock) ; 
po 1 dol.: O. Pipiraitė, S. Žul- 
pa, L. Dūda, A. Piekautas, K. 
Kyvelis, E. Gocentas, E. Le-

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

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

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

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

MAMERTAS MACIUKAS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
APYLINKĖ KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

mantas, V. Radauskas, St. 
Mintus, St. Kniukšta, F. ir A. 
Drukteniai, Ei Jasevičiūtė; po 
1 dol.: J. E. Peden, Hestoras- 
skis, B. Galbuogis, P. Ramo
nas, J. Gelažius, K. Puodžiū
nas, P. Vilkas ir K. Saltys.

Viso 70 dol.
P. Bružienė, P. Kaminskie

nė ir mok. Mitalienė numezgė 
ii nupirko įvairių dalykėlių vai 
kams, sudarė gražų pakietu- 
ką, kuris išsiųstas tiesiog p. 
Survilienei išdalinti Hanau vai 
kučiams;

Surinkta dėvėtų rūbų. Juos 
sutvarkė p. Drukteniene, p. 
Bružienė, p. Janaitienė ir p,

aukojo Europoje likusiems lie
tuviams: po 5 dol.: E. Jasevi- 
č.ūtė; po 4 dol.: F. A. Druk- 
teniai; po 3dol.: maj. Mitalas 
ir Petras Kajutis; po 2 dol.: 
N. ir A. Janavičiai, St. Jonai
tis, pp. Stukoniai, pp. Dusiai 
ir p. Howsen; po 1 dol.: p. 
Balsytis; po 7,66 dol.: p. Si- 
bulis. Viso 33.66 dol.

Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoj per Stasį Jonaitį auko 
jo sekantieji asmens: po 10 
dol.: St. Jonaitis; po 5 dol.. A. 
Bagdonas, P. Kitra, V. Zujus, 
A. Paplauskas, P. Vorslaus- 
kas, J. Aukštikalnis, L. Rama 
nauskas, J. Dautartas, J. Zig-

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Atkelta iŠ 4 puslapio, 
pieno skonį ir vitaminus, — 
reikia saugoti jį nuo saulės 
spinduliu. Tamsaus stiklo 
bonkos čia daug padėtų. Rei
kia tikėtis, kad netolimoj atei
ty pieną gausime jau tamsaus 
stiklo bonkose, — rašo prof.

K. Valteris.
NAUJI RAŠTAI.

Henrikas Lukoševičius. LI
KIMO ŽAISMAS. Romanas. 
Aplankas V. Augustino. Lei
dėjas: Lietuviškos knygos 
klubas: 2334 So. Oakley Ave, 
Chicago 8, Ill., USA. Kaina 
2.50.

Juozas Paukštelis. KAIMV 
Nai. Romanas. Aplankas dail.

. Prano Lapės. Išleido „Talka“ :
Kaminskienė. Daiktus nuve- 85—42, 91 Street, Woodhaven 
žė ir išsiuntė Petras Kajutis. 21, N. Y. Kaina 2.50. Ši kny- 
Apyl. Valdyba ir Šalpos rei
kalams atstovė labai nuošir
džiai dėkoja visiems malonie
siems 
mą ir 
timui 
čiam.

Kowakash'e dirbančių 
vyrų daugmas yra lietuviai. 
Jie gana daug prisideda prie 
mūsų veikimo. Tampresniam 
darbo palaikymui, apylinkės 
valdybos prašomas Stasys Jo
naitis maloniai sutiko būti ats 
tovu.

Spaudos platinimo atstovai 
p. Kajutis ir p. Leo Druk'f nis 
yra labai energingi ir pasiry
žę aplankyti visus vietos ir 
apylinkės lietuvius. Linkime 
jiems sėkmės.

Sekmadieninė mokykla. 
Nuo pradžios 1954 metų

s „

aukotojams už duosnu- 
pasišventimą padėti ai- 
nelaimėie ir varge esan-

ga gaunama „Nepriklausoso- 
mos Lietuvos“ redakcijoe: 
7 722 George St., Ville Lasal- 
le, Montreal, P. Q.

Lietuvių ENCIKLOPEDI
JA, I tomas, apimąs raidę A. 
Tomo kaina su persiuntimu 
7.98 et. Gaunama ,,Nepr. Lie 
tuvos“ reakcijoje. Užsisakant, 
Enciklopedijos I toifias siun
čiamas tuojau. LE užsisakyti 
dar nevėlu. Norintieji gauti 
L. Enciklopediją, prašomi tuo 
jau rašyti ,,NL“‘ adresu

pradeda veikti sekmadieninė 
lietuvių mokykla, vadovauja
ma prityrusios mokytojos p. 
Mitalienės. Labai sveikintinas 
mok. Mitalienės ir tėvų pasi 
ryžimas.

Po Naujų Metų įvyks vai
kams eglutė. Laukiama gra
žaus vaikų pasirodymo. E. J.

Dr DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

t:

ihiihmml 
KMOKM. 
Mimu

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame iš namų ir prista
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose.
Darbą atliekame sąžiningai.

NE. 5 0303
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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

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

Atstovas J. SKUČAS
LAURENTIDE REALTIES CO. LTD.

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

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSIN1MO
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

VICTORIA CLEANERS OYERSCO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELI VER Y \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

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

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

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

titututtuanttttutntnnmttnumttttttttttuttttmnmmmtttmmmmtmmm:

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS j

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI jSpecialybė: kanalizacija ir vandentiekis. 
Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

i Laidotuvių Direktorių
|C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 tt i
4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

1
 7437 BLOOMFIELD,

Park Extension. 
CRescent 2279.Kreipti* po 6 vai. vakaro, 

šeštadieniais — visą dieną.///><>z44,*z'/zt><zV,VzVzV>V/VzVWzVzV>VzV.^Wz^WzVz''X.'

| Lietuviška moterų kirpykla į
| DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS TR TRUMPA | 

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

2521 CENTRE St.. Montreal FItzroy 3292. $

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

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

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

V'"“
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
c Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose..
f Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
L 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemount: 6 šeimų po 4 
kambarius. Centralinis šil
dymas. Naujas. Kaina $ 3b. 
000. Įmokėti $ 20.000. 
3-jų šeimų. Naujas. Centr. 
šildymas. Kaina $ 19.000.

■ Įmokėti $ 8.000.
2-jų šeimų po 4 kmb. Centr. 
šildymas. Naujas. Įmokėti 
5.000. Kaina $ 15.000.
Verdun: 2-jų šeimų po 5 
atsk. kambarius. Didelis že 
mės sklypas. Naujas. Kai 
na 16.800. Įmokėti $ 7.000. 
Ville St. Michel: 2-jų šei
mų po 5 kmb. Naujas. Kai
na $15.000. Įmok. $ 5.000. 
000. Įmokėti $ 5.00Q.
Miesto Centre: Marie An
ne, 3-jų šeimų. Kaina 12. 
500 dol. Įmokėti 4.000.

NORĖDAMI PARDUOTI
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro. 

Telef. LA 7932 ir PO 6—6495.
177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

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

HAMILTON
DVI DIDŽIĄ SIAS ŠVENTES,

REAL ESTATE
1072 BLOOR ST. W. - TORONTO Tel. M El rose 2471

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

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

PATARS IR PATARNAUS

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

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

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471. — Buto tel. KE 5065.

I
 MIELAS TAUTIETI! MIELAI JUMS PATARNAUSIU 
IR PATARSIU NAMŲ AR BIZNIŲ PIRKIMO IR PAR
DAVIMO REIKALUOSE — BE ĮSIPAREIGOJIMO IŠ 

JŪSŲ PUSĖS

P. MALIŠAUSKASagentas, kuris kiekvienam greitai patarnauja ir nepavargsta! 
g 1072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471.—Buto tel. KE. 7425:
...».«*««»****«*»«««****«

PARŪPINAMOS PASKOLOS PADINTI JŪSŲ 
{MOKĖJIMĄ.

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

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

KREIPDAMIESI Į

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

Kalėdas ir N. Metus Hamil
tonas sutiko pakilia nuotaika. 
Daugelio krautuvių vitrinos, 
o ypatingai Eatono, Robinso
no, buvo papuoštos gražiomis 
dekoracijomis, kitur vėl gat
vėse matėsi iliuminuotos eglu
tės, arba kaip miesto centre, 
Gore Park, savivaldybės įreng 
taprakartėlė — traukusi kiek 
vieną dieną tūkstančius vai
kučių jos pasižiūrėti. Ir Ha
miltono lietuviai senu papro
čiu ruošėsi tų švenčių sutiki
mui. Po penkių gyvenimo me
tų šiame mieste, stipriai įsikū
rę materialiai, daugumas jų jau 
nuosavuose namuose, susė
dę prie kūčių stalo, laužė kalė
daičius, mintimis nuskrisdami 
į mūsų Tėvynę, kurioje šian
dieną ne vieno yra palikti se
ni tėvai, broliai ar sesės. Ty
lus Kūčių vakaras sujungė iš
blaškytus po visą pasaulį lie
tuvius į vieną šeimą.

12 vai. naktį, Bernelių mi
šių su kalėdinėm giesmėm pa
rapijos bažnyčioje išklausė 
per 700 tikinčiųjų. Po pamal
dų prie bažnyčios, pažįstami 
sveikinosi Šv. Kalėdų proga,

linkėdami jau sekančias švęs
ti Gintaro krašte.

Daugelis Įmonių švenčių 
metu nedirbo, todėl tomis die
nomis pažįstami ar giminės 
lankė vieni kitus su dovano
mis ir prie gausiai apkrautų 
stalų, šnekučiavosi praeities 
prisiminimais.

Nemažai taip pat svečių li
rą Kalėdų dieną sutraukė HL 
KM D-jos šokių vakaras, da
vęs apie 250 dol. pelno.

Sekmadienį, gruodžio 27 d., 
parapijos salėje šeštadieninė 
mokykla Hamiltono vaiku
čiams su vaidinimu surengė 
eglutę. Atvykęs Kalėdų sene 
lis visus vaikučius apdovanojo 
dovanomis, o mokyklos moky
tojus — KLB-nės valdybos pa 
papijos ir Tautos Fondo Ha
miltono sk. vokuose įdėtais 
Kanados „žaliukais“.

Naujųjų Metų sutikimui at
rodė kad nebuvo jokių kliūčių 
(buvo gautas burmistro ir poli 
cijos vado sutikimas), tačiau 
Ontario Liquor Licence Bo
ard griežtai atsakė, todėl dau
gumas hamiltoniečių 1954 m. 
sutiko privačiai-namuose. At

A J- Norkeliunas
PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
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rodo, kad didžiausias susibūri
mas buvo pas I. Č. Mickūnus, 
kur be pačių šeimininkų daly 
vavo apie 30 asmenų, kaip A.
L. Gutauskų šeimos, S. V. Pa 
navai, R. J. Bulioniai, B. E. 
Mickūnai, A. B. Rocevičiai, E. 
E. Kudabos ,V. Subatnikaitė, 
VI. Šešelgis, A. Tėvelis ir kt.

Ir Hamiltono policija buvo 
šioms šventėms „pasiruošusi“. 
Jau keletas savaičių prieš Ka
lėdas ir NM ji per radiją, ir 
spaudą išėjo su šūkiu: „Ne
maišyk benzino su alkoholiu“. 
Ši plati ir stipri propaganda 
paveikė mašinų savininkus, 
nes auto nelaimių švenčių me
tu (nežiūrint slidaus kelio N.
M. naktį) buvo užregistruo
ta žymiai mažiau, negu pernai 
metais.
Hamiltonas pasekė Montrealio 
pėdomis: į naująją B-nės val
dybą neišstatyta nei vieno kan 
didato. Rinkiminė komisija 
greičiausiai datą prailgins. 
Kur jieškoti kaltininko?...

Iš T. Fondo Hamiltono sk.
nuo Š. m. sausio 1 d. pasitrau
kė K. Baronas, išdirbęs joje 
pusantrų metų.

N L Nr. 50
kun. Leonas Kostizenas atvi
ru laišku kreipėsi į redakciją 
dėl Pono „Kbr.“ rašomų 
straipsnių. Turėčiau pažymė 
ti, kad jau keletą kartų šio laik 
raščio puslapiuose buvo pasi
rodę tikybinio turinio straips
niai, pasirašyti jūsų korespon
dento inicialais. Atrodo, tas 
„antrasis Kbr.“ nepastebėjo, 
kad Hamiltono žinių tiekėjas 
šia slapyvarde pasirašo jau ke
turis metus. Jeigu tai įvyko 
ne iš blogos valios — dovano 
tina, nors pati paprasčiausia

KE 1118

Duodame ir kreditan

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

»
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be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA BLONDINES 
B BULOVĄ B OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

žurnalistinė etika reikalauja 
tų pačių inicialų ar slapyvar
džių nenaudoti.

Red. pastaba. Evangelikų 
reikalu rašąs p. Kbr. yra visai 
kitas asmuo.

Trumpos Hamiltono žinios.
— 1953 m. Hamiltonos ga

vo 100 tūkst. dol. pelno iš ma
šinų statymo skaitliukų.

— Pereitą savaitę čia mirė 
p. O. Paikin, gimusi Lietuvo
je. Ji buvo žydų tautybės. Su 
nūs yra stambus prekybinin
kas.

— Pirmas vaikas — berniu 
kas 1954 m. Hamiltone gimė 
12 vai. 5 min.

— Bedarbių Hamiltone už
registruota 9786, kurių 2619 
buvo moterys.
Iš Hamiltono socialdemokratų 
kuopos pirmininko pareigų at
sistatydino B. Erelis.

L. ei. pirmininko paraigom 
išrinktas K. Lukoševičius.

Kbr.
MIELI HAMILTONIEčIAI 
paskubėkite atnaujinti arba 
naujai užsisakyti „N. Lietu
vą“ 1954 metams . Tai mūsų 
laikraštis, pats geriausias ir se 
niausiąs. Jei laiko neturite, 
paskambinkit telefonu: 7-15- 
39 Kl. Prielgauskas, 232 Hugh 
son St. N., Hamilton, Ont.

ŠAUNIOS SUTUOKTUVĖS
Senųjų ateivių duktė, gimu

si Kanadoje, p-lė Birutė Pam- 
palaitė išteka už naujo ateivio 
Liudo Lagucko, kuris N. Lie
tuvoje yra studijavęs teisės 
mokslus. P-lė Birutė Pampa- 
laitė yra baigusi Hamiltone pri 
taikomojo meno vidurinę mo
kyklą. Ji yra gabi meninin
kė, gražiai paišo aliejiniais da-

J. GREEN
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tornoto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 
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OTTAWA
NAUJA APYLINKĖS V-BA.

Gruodžio men. įvykusiame 
apylinkės susirinkime išrink
ta naujoji apylinkės v-ba pasi 
skirstė pareigomis taip: Albi
nas Paškevičius —pirm., Sta
sė Žilinskienė — sekr. ir Ma
tas Šimanskis — kasininku. 
Apylinkės v-bos adresas: Mr. 
A. Paškevičius, 73 Spadina 
Ave, Ottawa 3, Ont.

— Ottawos apylinkės Šąl- 
pos komiteto pareigas eina ta 
pati apylinkės v-ba; atsiradus 
geraširdžių, norinčių patalkin 
ti apylinkės vbai šalpos darbe, 
bus sudarytas naujos sudėties 
Šalpos Komitetas.

— Šalpos Komitetas prade 
jo savo veiklą liepos mėn. 1953 
mt. bėgy surinko ir pasiuntė 
Centro K-tui į Torontą 70 dol. 
pinigais ir vieną maišą apran
gos.

1954 mt. veiklos plane yra 
numatyta sukaupti nuo įregis

žais, tempera, anglimi; mėgs
ta portretinį meną; yra apval
džiusi spalvų žaidimą; jos dar 
buose ryškus koloritas; gera 
perspektyva ir labai švelnios 
spalvos.

Be to, p-lė Birutė Pampalai- 
tė mėgsta muziką ir pati gana 
gražiai smuikuoja. Ji yra tik
ra lietuvaitė — liekna, mėlyn
akė, gražiai kalbą lietuviškai, 
nors yra gimusi Kanadoje. Pa 
linkėsime jaunąjai porai lai
mingo šeimyninio gyvenimo.

APDOVANOTAS
Senas ateivis Antanas Do

veika Kalėdų švenčių proga 
gavo auksq laikrodį dovanų iš 
vielos fabriko administracijos, 
kaipo išdirbęs be pertraukos 
25 metus. Tai labai retas lie 
tuvis, kuris pasižymi tokiu 
gražiu pastovumu darbe ir yra 
vadovybės pagerbtas už darbš 
tumą ir gerą pareigų atlikimą. 
Jo pavyzdys yra puiki reko
mendacija kitiems lietuviams.

V. V.

truotų kartotekoje asmenų 
skaičius vidutiniškai po 1 dol. 
pinigais ir po 1 svarą apran
gos.

— Tautos Fondo reikalus 
tvarkyti Ottawos apylinkės ri
bose sutiko v-bos kasinin
kas Matas Šimanskis. Apylin
kės V-ba dar turi savo žinio
je lietuvio pasų ir ženklelių.

— Vasario 16 d. gimnazi
jai vienkartinį aukų vajų pra
vesti apylinkės susirinkimo 
įgaliotas apsiėmė Imantas Ši
manskis. Vajų užbaigti yra 
numatyta sausio 17 dieną.

— Ottawa, Civic ligoninėj 
šiuo metu po operacijos gydo
si Pembrook'o lietuvis p. La- 
žauninkas. Geraširdės ponios 
ir aplanko. Švenčių proga li
gonį aplankė apylinkes v-bos 
nariai.

Ligonis guli Second Ward 
West 204 kambary.

—■ Užinteresuoti spaudos 
vajaus reikalais kreipiasi į apy 
linkės v-bos pirmininką.

—■ Mažosios Lietuvos reika 
lai bus paminėti sueigoje, kuri 
Įvyks šių metų sausio 17 d. 
7 vai. vak. Sister of Service 
patalpose 478 Albert Str. Visi 
yra maloniai kviečiami daly
vauti.

— Lietuviškos pamaldos 
įvyksta sausio 10 d. 9 vai. 30 
min. Murray Str. bažnytėlėje.

A. P.

PADĖKOS
Lietuvos Laisvės Kovų In

validų Dr-ja 1953 metais lap
kričio mėn. 22 dieną yra ga
vusi iš K. L. B. Hamiltono Ap. 
Bendruomenės Valdybos 169. 
81 dolerį aukų. Draugijos Vai 
dyba nuoširdžiausiai dėkoja vi 
siems aukotojams už gerą šir 
dį ir gilų supratimą invalidų 
vargų.
Br. Tvarkūnas, Dr-jos Pirm.

I
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AVJS'U ^sportas
SPORTUOJANTIS JAUNIMAS

KULTŪRINIS BRAZILIJOS LIETUVIŲ GYVENIMAS.
Milionieriai ir spauda. PAJIESKOJIMAI

Skaitydami laikraščius ar 
klausydami radiją, mes mato
me, kokią rolę šiame konti
nente vaidina sportas. Ir gal 
nesuklydę galime pasakyti, 
kad šio krašto visuomenė kar
tais daug daugiau domisi spor 
to žiniomis, kaip kad ir svar
biais pasauliniais politiniais 
įvykiais. Todėl nieko nuosta
baus, kad kiekviename mies
te ar miestelyje veikia įvai
riausių paskirčių sporto klu
bai.

Montrealis, būdamas didžia 
usias Kanados miestas, aišku, 
yra gausiausias ir sporto klu
bais. Jų tarpe yra ir lietuvių 
sporto klubas „Tauras“ vos 
prieš dvejus metus įėjęs į 
Montrealio sportininkų eiles, 
ir neblogai save užsirekomen
davęs. Kaip iš laikraščio skil
čių matome, „Tauro" krepši
ninkai pirmenybėse irgi garai 
laikosi ir ne viena, bet dvi ko
mandos. Klubas pradėjęs iš 
nieko, dėka lietuviškos visuo
menės ir būrelio rėmėjų para
mos pajėgė įsigyti dviem ko
mandoms uniformas, reikalin
gą kamuolių skaičių, išnuomo
ti pirmenybėms ir treniruo
tėms salę ir t. t.

Kiti Montrealio klubai, bū
dami seni ir turėdami milži

niškas pajamas iš rungtynių 
arba stambius macenatus, ne 
turi tų sunkumų, kaip mūsų 
jaunas klubas. Atrodo, kad ne 
vienas iš žemųjų klubų neren
gia pasilinksminmų ar pramo 
gų, kad iš jų turėtų pajamų. 
Tuo tarpu mūsiškis be šito ne 
gali apsieiti, nes parengimai 
duoda pajamas, kurių dėka mū 
sų sportuojantis jaunimas, tu
rėdamas savos visuomenės pa
ramą, aikštėje dar energin
giau gins savas spalvas. Tad 
ii į š. m. sausio 9 d. šokių va
karą sportuojantis jaunimas 
kviečia jaunimą ir senimą gau 
šiai atlilankyti. O kur jau
nimo daug, laikas visada ma
loniai praslenka.

TREJOS RUNGTYNĖS.
Ši savaitė „Tauro” krepši

ninkams bus labai karšta. Pir 
madienį vyrų komanda savoje 
salėje žaidžia su „Ramblers“, 
o ketvirtadienį 7.30 vai. Cat
holic Hihg School salėje (Du- 
rocher Str.) žaidžia su „Se
nators“.. Penktadienį, sausio 
8 d. Dunrae Garden Scho
ol salėje jauniai žaidžia su 
„Park X“. Kaip baigsis rung 
tynės, sunku pasakyti, tačiau 
yra vilčių, kad mūsiškiai gali 
ir laimėti net visas trejas.
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Kiek anksčiau savaitraštyje 
„Žinios“ tilpo aprašymas apie 
dar visai mažai girdėtą vieną 
mūsų tautietį „mažą" milionie 
rių Balį Vasiliauską, kuris yra 
prasimušęs į pirmųjų kovą už 
būvį eiles.

Tikrai malonu mums lietu- 
viaims, kad mūsų tautiečiai 
pajėgia gerai įsikurti ir tuo iš
garsinti mūsų tautos vardą. O 
tokių mūsų tautiečių „mažų“ 
milionierių mūsų kolonijoje 
jau yra keliasdešimt.

Malonu ir reikia džiaugtis, 
kad mūsų S.Paulo kolonija, tu 
rėdama tokių asmenų, kurie 
(ne vien duona gyvi. . .) ypa
tingai yra jautrūs mūsų rauti 
niams reikalams, ypatingai 
mūsų vegetuojančiai lietuvių 
spaudai.

Man dirbant su spauda, ją 
platinant Sao Paulo kolonijo
je, yra ypatingai gerai žinomi 
visi tie, kuriems tas yra prie 
širdies, kurie tuo sielojasi, kad 
mūsų spausdintas žodis galė- 
lėtų pasiekti visus lietuvius, 
gyvenančius įvairiose vietovė
se. Todėl negalima nutylėti 
jų kad ir šia maža korespon
dencija — iškeliant tai viešu
mon visai lietuviškai visuome 
nei.

Jau keletą kartų esu minė
jęs savo korespondencijose 
Estanislau Meliūno asmeny
bę, kuris tik per mane yra 
užsisakęs veik visą užsienyje 
išeinančią spaudą ir įsigyja vi 
sas per mane gaunamas nau
jas knygas.

P. E. Meliūnas gal vienin
telis asmuo Brazilijoje, pas ku 
rį yra visa kolekcija įvairių 
lietuviškų plokštelių iš įvairių 
lietuvių kolonijų. Jis tik per 
mane yra įsigijęs 45 lietuviš
kas plokšteles. Estanisla Me
ilūnui nėra svetimas joks kul 
tūrinio užsimojimo parengimo 
parėmimas. Tai žino visi, kas 
įj aplanko.

Antrasis šiuo metu, tai augš 
čiau paminėtas Balys Vasi
liauskas, kuris šiuo metu ben 
dradarbiauja įstaigoje mano 
Importo Export ofirmoje tuo 
pačiu tapdamas įsteigtos fir
mos dalininku. Man pasiūlius 
Baliui Vasiliauskui paremti 
lietuvišką spaudą mielai suti
ko, — tuojau įsigijo įvairių 
lietuviškų knygų ir užsisakė 
spaudą, kuri dabar lanko jo

Balys Vasiliauskas šiuo sa
vo žygiu sumušė rekordą Sao 
Pauly ir atrodo visoje Brazi
lijoje gyvenančių lietuvių.

Jei būtų nors keliasdešimt 
tokių mūsų spaudos talkinin
kų, tai lietuviška spauda ne
kęstų „bado“ ir jos tiražas tuo 
jau padidėtų.

„Lituania“ Sąjungos pirmi
ninkas nuoširdus spaudos rė
mėjas Inž. Z. Bačelis, p. Hen
rikas Valavičius, Carlus Gai
dys, Antanas Rudys, Juozas 
Kemeža, Kazys Kaulinis ir p. 
Valeikienė lietuviška duona ap 
rūpintoja Vila Zelinos lietu
vius kepyklos savininkė,

Bendrai imant, Sao Paulo 
lietuvių kultūrinis gyvenimas 
nėra puikus. Rietenos, tarpu 
savio titulų nepasidalinimai- 
To pasėkoje spauda vegetuo
ja. Ją išlaiko tik keli asmens.

„Žinios“ laikosi ir eina kele 
to tokių pasiryžėlių remiamos 
ir dėka to pačio redaktoriaus 
Simo Bakščio didelio užsispyri 
mo ir pasišventimo.

„Mūsų Lietuva" (skelbia
ma antgalvyje „Lietuviškos 
minties“ laikraštis) tai para
pijos vietos organas, kurio iš
eina keli šimtai egz., kurį ir
gi išlaiko tik keli asmens (o 
galėtų išlaikyti visa parapija) 
su kun. Ragažinsku priekyje, 
kuriam, kiapo redaktoriui, ten 
ka pati didžioji našta.

Ar taip ilgai tie keli sumi
nėti asmens galės nešti tą naš
tą, kuri priklauso visai lietu-

— Antanas Keršys, gyve
nantis Montrealyje, prašomas 
atsiliepti brolio šiuo adresu: 
Sr. Ignas Keršys, c. Chiclana 
2951, Buenos Aires, Argenti
na.

— Juozas Citavičius prašo
mas atsiliepti šiuo adresu: Sr. 
Petras Žeižys, Atuel 1085, Bu 
enos Aires, Argentina.

— J ieškomas Stasys Devei
kis, kilęs iš Labanoro, U ienos 
apskr., atvykęs į Kanadą 1948 
metais ir gyvenęs Osoyoos, B. 
C. Jis, arba jį žinantieji, pra
šomi pranešti adresu: Mr. 
Liudas Gasiulis, 1130 Grant 
St., Gary, Ind., U. S. A.

— Jieškomas Jonas Juoza- 
paitis(pavičius), kilęs iš Kėdai 
nių apskr., Pašušvio valse. 
Maloniai prašau visų, kurie 
žino jo gyvenamą vietą, pra
nešti L. Juozapaitytei, 4899 
Belmont Ave, Vancouver, B. 
C.

viškai kolonijai?
Sao Paulo lietuviai! Lai ši 

mano maža paskelbta kores
pondencija primena kiekvie
nam iš mūsų pareigą, kad tų 
kelių pasiryžėlių puoselėjamas 
darbas nenueitų niekais ir tik 
iš aukų išsilaikanti vegetuo
janti mūsų spauda nesunyktų 
visai. Prisiminkime, kad mū
sų protėviai - tėvai už lietuvis 
ką spausdintą žodi Sibiro tai
gas nubarstė savo kaulais.

Meldutis Lauplnaitis.

VASARIO 16 GIMNAZIJA NAUJOJE VIETOJE
Kalėdų atostogų metu Va

sario 16 Gimnazija nusikelia į 
Rennhof'ą prie Huettenfeld o 
kaimo, ties MannheinYu. Dar 
bą ten pradea sausio 8 d. Paš 
to adresas:
Litauisches Gymnasium 
(16) Limpertheim (Hessen) 
Huettenfeld, Schloss Rennhof 
Germany.

Kaip seniau, taip ir dabar 
visus mielus Rėmėjus ir Au
kotojus prašom pinigus Gim
nazijai išlaikyti siųsti per BA 
LF‘ą (United Lithuanian Re
lief Fund of Amerika, 105 
Grand Street, Broklyn 11, N. 
Y.), nes taip naudinigau vi
sam šalpos darbui ir pačiai 
Gimnazijai. Tačiau Gimnazi
ja negali varžyti Rėmėjų ir Au

ti Gimnazijai augščiau nurody 
tu addresu. Gimnazija visie
ms lygiai bus dėkinga. Taip 
pat prašau nesirūpinti, jei kas 
yra išsiuntę ką senuoju adre
su — į Diepholz‘ą su paštu su 
sitarta, niekas nedings, vis-

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras
100 Adelaide St. W.

Room 107
letefonas EM. 6-4182 

Toronto

< Atkelta iš 2 psL 
padės Škotijos vargšams. Že
mė, kuri bnvo parinkta koloni 
jai, buvo prie Red river upės, 
netoli dabartinio Winnipego 
miesto ir pirmieji škotai kolo
nistai, kurie atvyko 1812 me
tais, turėjo keliauti šimtus my 
lių, kol pasiekė savo keliones 
tikslą.

Tai buvo vienintelė žemės 
ūkio kolonija, kuri tuo laiku 
egzistavo tarp Rocky kalny
no ir rytinės Kanados. Šalia 
škotų kolonistų, kurie buvo 
atgabenti L»ordo Selkirko, tam 
tikras skaičius prancūzų kolo
nistų iš Žemosios Kanados, 
keletas mulatų su savo indė
nėm žmonomis prisidėjo kartu 
su keliom šveicarų ir vokie
čių šeimom, kurios vėliau per
sikėlė į Jungt. Valstybes.

Nežiūrint visų sunkumų, 
kolonija vis augo ir 1849 me
tais joje buvo per 5.000 asme
nų ir buvo dirbama beveik 6. 
500 akrų žemės. Kolonija bu
vo atskirta nuo kitų Kanados 
dalių dideliais miškais ir dėl 
kelių trūkumo ji nepasidarė 
turtinga.

Pakartotiniai nepasisekimai 
su derlium padarė ūkininkavi
mą nesaugiu užsiėmimu, nes 
ankstyvieji kviečiai, kurie ko
lonistų buvo sėjami^ reikalavo 
daug laiko pribrendimui ir 
jiems nuolat tykojo šalčio pa
vojus. Situacija pagerėjo, kai 
pereito šimtmečio vidury bu
vo įvesta ankstyvesnė kviečių 
rūšis, bet jauna kolonija buvo 
dar dar susirūpinusi susiekimo 
problema. Tiktai tada, kai J. 
Valstybėse buvo statomi ge
ležinkeliai ir vėliau skersai per 
Kanadą, vakarinės prerijos 
priglaudė daug naujakurių.

kas bus gauta.
Labai prašome mielus Rėmė 

jus ir Aukotojus nukreipti sa
vo dėmesį jau į naująją vietą.

Direktorius.

Dr. N. Novorickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
........... TORONTO ...........
Telefonas MI 2003

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

namus. kotojų valios, jei kas nori siųs

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINASH!

Imperial Aulo Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

n

t

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

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

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

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

Maloniai pranešame!
NAUJU „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

DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, » 
; taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- B 

jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- » 
neles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu klientams savo naują adresą: S
7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576

ANT. J U O Z A P A I T I S g

tmt»t»nmmmmttmtttnnnnnn»nnmtnuu:mwm«w::»::»:nn:»mr
HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.
K on traktorius K. TRUMPICKAS j
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 Burneriai) į senas krosnis, 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
1ŠSIMOKĖJ1MUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

Saugu—Patikima

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.

| Dr. A.PaceviČius |
$ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
\ Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto &
> Telef. kabinetas E M. 6-2696. Namų OL 4778 |
A Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. S 
x Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.
d ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. 3

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

A. K1RSON1S V. MORKIS 
OL 7511 
Dufferin) ■

Telef.: OL 7511 Telef.:
1460 DUNDAS St. W. (prie

B. S ERG AUTIS
Telef.: OL 7511

TORONTO.

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

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

SKYRIAI: TORONTO

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH
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SAUSIO 9 DIENĄ VISI SUVAŽIUOKIME Į PIRMĄJĮ NAUJŲJŲ METŲ LINKSMIAUSIA IR NUOTAIK1NGIAUSIĄ

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

Puiki lietuviško pavyzdžio Medžiotojų virtuvė, vedama tu
rinčio didelį šioje srity patyrimą medžiotojo, gelbstint mūsų 
geriausioms žvėrienos paruošimo specialistėms, pagamins spe-

c.aliai šiam vakarui zuikienos karštų užkandžių su raudonais 
burokėliais ir kitais, retai kam žinomais prieskoniais!

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti! 10 nuošimčių nuo 
gausimo pelno skiriama šalpai!

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

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

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

TFA Kanadoje Hamiltono s k.

moktireal
MONTREALY BUS LABAI SVARBUS 

PRANEŠIMAS, 
jimo. 

Apyl. V-ba 
datą nustatė 
mėn. 24 d. 
tą dieną A V parap. salėje 377 
Willibrord Ave nuo 9 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro.

Apyl. rinkimų komisija.

IR ĮDOMUS

ittnmtuutttttnKtttttttJttttttttttmtnHUttmtttttttminmttmmmtmttn::::::::  n H
Kviečiame visus į Montreal’io Lituanistinių Mokyklų

tradicinę KALĖDŲ EGLUTĘ,
kuri įvyks š. m. sausio mėn. 10 d., 3 vai. 30 min. p. p.,

Sausio 17 dieną, sekmadienį, 
dienos metu, Montrealy bus 
aktualiomis temomis praneši
mas, kurį padarys Alena De- 
venienė, BALFo vicepirmi
ninkė, SLA iždo globėja, AL 
Tos Centro Tarybos narė, LV 
LS vicepirmininkė ir Tarptau
tinės Valstiečių Organizaci
jos (IPU) vicepirmininkė, ne 
seniai važinėjusi po Europą, da 
lyvavusi laisvos suvienytos Eu 
ropos kongrese, lankiusi trem 
tinių stovyklas, turėjusi kon
ferencijų VLIKe, su Ameri
kos valstybininkais ir kitais po 
litikais Europoje ir Ameriko
je. Be pranešimo, ji dar atsa 
kinės į paklausimus. Plačiai 
apie pranešimo vietą, laiką ir 
turinį prašoma skaityti sekan
čiame „NL‘‘ numeryje. Į pra
nešimą galės atsilankyti visi, 
kas tiktai norės, nes įėjimas 
bus laisvas.
LIETUVOS PREZIDENTO 

A. SMETONOS 
MINĖJIMAS.

Dešimties metų mirties su
kakčiai paminėti už A. A. Lie
tuvos valstybės prezidento An 
tano Smetonos vėlę pamaldos 
įvyks š. m. sausio 9 d. (šešta 
dienį), 10 vai. ryto AV para 
pijos bažnyčioje. Visi tautie
čiai, norintieji velionį pagerb
ti, prašomi dalyvauti pamaldo
se.

Minėjimo aktas - akademija 
nukeliama į vėlesnį laiką.

K. L. Tautinės Sąjungos 
Montrealio sk. V-ba.

KLB MONTREALIO 
Apylinkės Rinkimų Komisija, 
susitarusi su Apyl. V-ba, pra 
tęsė kandidatų išstatymą į 
Apyl. V-bą ir rev. kom. iki 
1954 m. sausio 10 dienos. 13 
vai. Kandidatų išstatymo ir 
rinkimo tvarka lieka tokia pat, 
kaip paskelbta anksčiau NL ir 
TŽ 1953 m. gruodžio mėn. nu 
meriuose 48 ir 49, su atitin
kamais pakeitimais datose, ku 
rie išplaukia iš rinkimų atidė- 
nuuttmn::m«uuttnt:::nn«ttnnn:

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

tis tel. PL 9891.

naują rinkimų
1954 m. sausio 

Balsavimas vyks

335 de Montigny (St. Denis — St. Catherine kampas).
Programoj 3 veiks, vaizdelis
„SNIEGO KARALAITĖ“, 

Kalėdų Senelis su dainom: žaidimai.
Pastaba: Tėvai, nesusitvarkę su dovanom, gali atnešti, 
atvykdami ir įteikti Tėvų Kom-to nariams prieš programą.

Tėvų Komitetas ir Mokytojos.

1953 metai, jau bus praei
tis. Ką jie nusinešė su savim, 
žmonija jau patyrė, bet ką at 
neš ir, ką nulems Naujieji 
1954 m., pasauliui tebėra pa
slaptis.

Sulig įsigyvenusių papročių, 
Naujuosius Metus sutinkant,

Montrealio Modernaus šokio Grupė
VADOVAUJAMA JONĖS KVIETYTĖS, RUOŠIA

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.

NAUJUOSIUS METUS PRADEDANT
žmonės stengiasi būti geroje 
nuotaikoje, pakiliame ūpe ir 
vieni kitiems rodydami nuo
širdumą, linki geriausių sėk
mių, laimės, sveikatos ir viso
kių gėrybių.

Šiuos Naujuosius Metus to 
rontiečiai lietuviai sutiko irgi 
pilname smagume, net trijuo
se viešuose 
riuos ruošė, 
Prisikėlimo 
ja ir LAS. 
svečių, 
fširdiritgas džiaugsmas, lietu
viškas vaišingumas ir vienų ki 
tiems nuoširdūs linkėjimai.

„VERSLO“ S-GOS 
POBŪVIS.

Pirmasis Lietuvių Prekybi
ninkų, Pramonininku ir Amb- 
tininkų S-gos pobūvis - arba
tėlė įvyksta sausio 10 dieną 
(sekmadienį), 4 vai. 30 min. 
Lietuvių Namuose. Referatas 
Kredito kooperatyvai Ameri
koje ir jų reikšmė, referantai 
Šernas, kredito koop. „Para
ma“ pirmininkas ir koreferan- 
tas ekon. Balsys, 
koja kredito kop. 
Visus tautiečius, o 
lininkus, kurie tik 
jasi ūkiškais klausimais, malo
niai kviečiame atsilankyti.

V-ba.

3 X$ Raštinė: OLiver 4451 e

pobūviuose, ku- 
Lietuvių Namai, 

bažnyčios parapi- 
Visur buvo gausu 

kuriu tarpe reiškėsi

Vaišes au- 
„Parama“. 
ypač vers- 
intcresuo-

Dr. J. Š E G A M O G A S X
4

įį CHIRURGINĖ ir BEND- 
| ROJI PRAKTIKA

office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611.

šeštadieniais 11—1
3 arba pagal susitarimą. X 
) n a mų 1038 Osborne Av. X 
į VERDUN. Tel.PO 6-9964 J
K" ■ XX W----- XX Hyne.

i DANTŲ GYDYTOJAS

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS | 
CHIRURGAS

CHARLAND < 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822. |

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

operavo Valeriją
Quen Elizabeth 

Ligonė jau pasvei

!
 SAUSIO 9 d., 8 vai. vak., VISI J PIRMĄ ŠIAIS METAIS MONTREALYJE Z

šokių vakarą, |
įvykstantį 3244 BEAUBIEN STR., Rosemount (tarp XI ir XII Ave). Šokių metu veiks bufetas su minkštais ir kie- g 

tais gėrimais bei skaniais užkandžiais; bus loterija ir kitos pramogos. Šokiams groja „Lituanicos“ orkestras,

va dovaujamas p. Z. Lapino. &

Šokių salė tik pernai pastatyta, yra jauki, erdvi ir turi patogius staliukus. Beaubien Str. kursuoja autobusas, o § 
jis pasiekiamas visomis tramvajų ar autobusų linijomis, einančiomis nuo St. Catharine Str. §

Įžanga tik 1 dol. Sporto Klubas „Tauras“. §

MONTREALIO SPAUDOS 
BALIUS,

įvykstantis vasario 27 d., šeš
tadienį, 310 Pine AveE. puikio 
je Kanados kariuomenės salė
je, jau artinasi.

Dail. A. Tamošaitienė jau 
audžia specialiai Spaudos ba
liui taikomą lietuvišką moters 
drabužį, apie kurį plačiau bus 
pranešta vėliau. Jau yra tau
tiečių, kurie Spaudos baliaus 
loterijai yra paaukoję puikių 
fantų. Sekančiame NL nume 
ry jau paskelbsime juos.

DR. J. ŠEGAMOGAS
sėkmingai 
Ringailaitę, 
ligoninėje, 
ko.

LANKĖSI IŠ TORONTO
dr J. Šegemogos su šeima at- 
kvietėja į Kanadą ir pas pp. 
ŠegSmogus viešėjo p. Masio- 
kienė su dukra.

PRANEŠIMAS.
Augštegnieji Lituanistikos 

kursai, po Kalėdų atostogų 
pradeda darbą sausio mėn. 9 
d. Visi kursantai 9 vai. ren
kasi „Aušros Vartų“ parapi
jos skaitykloje.

LIET. AKADEMINIO
Sambūrio sekantis susirinki
mas ir naujos valdybos rinki
mai įvyks penktadienį, sausio 
8 d. 8 vai. vakaro, 4225 Ber- 
ri St. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. V-ba.

KALĖDŲ SENELIS 
dar tebedalina vaikams dova
nas. Šį sekmadienį, sausio 10 
d., 3 vai. 30 min. po pietų jis 
atlankys šeštadieninių mokyk 
lų mokinius, parodys Jiems vi 
šokių prašmatnių dalykų ir 
įduos dovanų. Skaitykite apie 
tai skelbime.

MIRĖ LIETUVIS
1953 m. gruodžio 30 d. mirė 

naujas ateivis Jonas Krikščio- 
naitis, 47 metų amžiaus. Spė
jama, kad mirtis sekė nuo šir
dies smūgio.

GUSTĖ GOSAITĖ 
ištekėjo už F. Hornciko. Ves 
tuvės buvo sausio 2 d. ir tėvų 
bute buvo susirinkę daug sve 
čių, lydėjusių jaunuosius į lai
mingą ateitį.

— Elenai ir Valteriui Bu
mams gimė sūnus.

— Serga O. Pranevičienė, 
P. Grickūnase.

MODERNAUS ŠOKIO KON 
CERTAS MONTREALYJE.

Modernaus Šokio Grupės 
koncertas, paruoštas Birutės 
Vaitkūnaitės ir Jones Kviety- 
tės, žada būti labai įdomus.

B. Vaitkūnaitė mokėsi mo
dernaus 
Danutę 
ir baigė 
prof. R.
taip pat pradėjusi pas D. Nas
vytytę — baigė modernaus šo 
kio studijas Hamburge, pas 
Plinijus.

Šis, jų abiejų paruoštas kon 
certas, yra skirtas išimtinai 
grupiniams šokiams. B. Vait
kūnaitė ir J. Kvietytė atlieka 
ii po solo šokį. Akomponuo- 
ja ir išpildo keletą dalykų 
Francois Morel. Koncertas 
įvyksta 1954 m. sausio 9 die
ną, 8 vai. 30 min. visiems ži
nomoje puikioje Gesu salėje, 
1200 Bleury. Koncertas vie
šas. Prašoma nesivėluoti.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS

minėjimo aktas 
14 d., 4 vai. po 
salėje. Smul- 
minėjimo pro-

šokio Lietuvoje, pas 
Nasvytytę, tobulinosi 
mokslą Vienoje pas 
Chladek. J. Kvietytė,

ŠV. ANDRIEJAUS LIŪTE- 
RONIŲ BAŽNYČIOJ

Carlton & Jarvis gt. kampe, 
sausio 10 d. 2 vai. lietuvių pa
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

Dr. P.MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

valdyba 
praneši- 
ateities

du na-

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Vasario 16 d. 
įvyks vasario 
pietų Plateau 
kesnė šventės 
grama bus paskelbta vėliau.

Valdyba.
MAŽOSIOS LIETUVOS 

šventė šiemet bus ne sausio 15 
d., bet yra nukeliama tam lai
kui, kai į Kanadą atvyks ML 
T pirmininkas Erd. Simonai
tis, kaip numatoma, apie va
sario pabaigą.
KARIUOMENĖS 
minėjimo pajamas 
galutinai suvedus, 
kanti apyskaita: pajamų 195. 
97 dol., išlaidų 101.29 dol. Gry 
nas pelnas 94.68 dol., kuris 
paskirtas karo invalidams 
šelpti.

Šia proga Montrealio Apy
linkės valdyba nuoširdžiai dė
koja prelegentui pulk. Sala- 
džiui, nepabūgusiam kelionės 
nuovargio ir paaukojusiam 2 
darbo dienas, Aušros Vartų 
parapijos klebonui, K. Vesel
kai, savo lėšomis ir darbu api 
pavidalinusiam sceną, dramos 
aktoriui L. Barauskui, Z. La
pino vadovaujamam Lituani- 
cos orkestrui, J. Kibirkščio va 
dovaujamai tautinių šokių gru 
pei. p. Piešinos vadovaujamam 
oktetui, mielai talkininktvu-

ŠVENTĖS 
ir išlaidas 
gauta se-

SLA 236 KUOPOS 
NARIAMS 

pranešama, kad susirinkimas 
įvyks sausio 10 d., 2 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose. Visi na
riai, prašomi dalyvauti, nts 
šiame susirinkime 
duos metinės veiklos 
mą ir bus svarstomi 
darbų planai.

Šiuo metu, kuopos
riai tebeserga, A Augučiui bu 
vo padaryta kaklo operacija, 
ligonis iš ligoninės jau grįžo ir 
sėkmingai sveiksta namie. M. 
F. Jokubynienė irgi dar gydy 
tojo globoje. Mūsų kuopoje, 
SLA centro pareigūnų nomi
nacijose daugumą balsų gavo 
prez. — Kalinauskas, vicep. 
P. Dargis, sekr. M. J. Vinikas, 
ižd. K. Gugis, iždo-globėjai A. 
Devenienė ir Maceina, Dr. kvo 
tėjas Dr. St. Biežis. Kuopos 
valdyba liko senoji; pirm. L. 
Vekteris, vicep. J. Novog, 
sekr. H. Chvedukas, ižd. M. 
F. Jokubynienė, fin. rašt. O. 
Indrelienė, daktaru 
Dr. A. Valadka. Rev. kom. K. 
Grigaitis, A. Frenzelis ir r’r. 
Gaižauskas.
SMAGUS KUOPOS 

VAKARAS
įvyks sausio 16 d. 
Namuose. Pradžia 
šokiams gros gera kapela ir 
veiks bufetas su įvairiais gėri
mais ir užkandžiais. Bus ir ki 
tokių paįvairinimų.

Narių dalyvavimas būtinas. 
Visus torontiečius lietuvius, 
kuopa maloniai kviečia daly
vauti kuogausiau ir tuo parem 
ti kuopos labdaringus bei TctiT- 
tūringus darbus. Kor.

v X$ Dr. K. ŽYMANTIENĖ. | 
$ GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 

X Kampas Bloor ir Brock Av. v 
X(Įėjimas iš 613 Brock Av.) X 
X Priima ligonius, gimdyves v 
x ir moterų ligomis sergan- X 
v čias kasdien nuo 1—4 ir X 

nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. x 
X nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- v* 
X ku pagal susitarimą.
$ Telefonas OL 6851
k—— mu --- mm - M

X 1082 Bloor W. Toronto 4.
$ j rytus nuo Dufferin St. v

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

kvotėju

Kor.
ŠOKIŲ

Lietuvių
7.30 vv.

sioms skautėms ir visiems ki
tiems, prisidėjusiems prie šio 
minėjimo surengimo. V-ba.

PAVOGĖ AUTOMOBILĮ
Vilasalietį p. Kiaušą, nese

niai pradėjusį savarankišką 
įmonę — gaminti namams lan 
gus, duris ir kitus medžio už
sakymus, Kalėdų metu išti
ko nelaimė — kažkokie pikta
dariai pavogė jo automobilį.

K. LUKAS, 
baigęs š. m. kalakutų sezoną, 
kuris šiemet buvęs labai sėk
mingas, dviem savaitėm išvy
ko atorto<ru iAmerik51.

Margis Vaistine
JONAS V. M A RG I S — VAISTININKAS 

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

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

I
 Jonas J. Juškaitis

Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, 
baigęs išklausyti visą teisių kursą 

Toronto Universiteto Jurudimame Fakultete.
932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.(Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais). _$

i
PIRMOJI LIETUVIŲ

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

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

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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