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Alena Devenienė Sau’io ,8 d' APyL. V-bos ats
tovai turėjo pasitarimą su es- 

Šį sekmadienį, sausio mėn. tų ir latvių atstovais dėl glau 
17 dieną dienos metu, 3 vai. desno bendradarbiavimo. Nu- 
30 min. po pietų, 4225 Berri tarta sudaryti Pabaltiečių Ko 
gatvė, mokyklos salėje, kuri mitetą iš 3 atstovų nuo kiek- 
yra prie Berri ir Rachel kam vienos tautybės, 
po bus p Alenos Devenienės Dviejų savaičių bėgyje šis 
paskaita aktualiomis temomis. komįtetas susirinks pirmam po 
paskutine politine apžvalga, sėdžiui
VL!Ko reformų eiga, Balfo Lietuvius atstovavo A. Gra- 
reikalai, Amerikos Lietuvių ž j žrnuidzinaSi L. Balsys. 
Tarybos veikla, tremtiniu bu- ____________ , _..................
sena Europoje ir kiti kiausi- IŠSKRENDA J NAUJĄJĄ 
mai ir atsakymai į paklausi- ZELANDIJĄ
mus. Plačiau žiūrėkite 10-me panelė Margarita Vabalaitė, ži 
puslapyje, Montrealio skyrių- noma visuomenės veikėja. Ji 
je. išteka ten už gydytojo.

VLIKO REFORMŲ KLAUSIMAS 
dabar aktualiausia veiksnių tema.

New Yorko lietuviškieji 
sluogsniai, atrodo, niekad ne
buvo tokie veiklūs, kaip kad 
dabar, kada, kaip jau žinoma, 
yra iškilęs VLIKo reformų 
klausimas.

Kaip patirta iš tų sluogsnių, 
dabar New Yorke vyksta gy
vi grupiniai pasitarimai, daro
mi siūlymai, keliami projektai 
ir vedamos diskusijos.

Bet reikia pasakyti, kad vis 
kas dar, galima sakyti, tiktai 
užuomazgoje. Tiesa, esą suta 
narna, kad VLIKas reformų 
ne tiktai reikalingas, kas jau 
dažnai primenama nuo žymiai 
anksčiau, bet kad jis tų refor
mų dabar yra būtinas.

Tačiau pačių reformų esmė 
turinys ir sorma — tai dar 
esąs didelis klausimas. Esą 
padaryta jau keletas pasiūly
mų — projektų, bet tiktai kol 
kas dėl vieno sutinkama — 
reformų reikalingumo. O refor

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
Kaunas. „Litekso“ direkto

rius P. Kriaučeliūnas pradės 
„plačiam vartojimui“ gaminti 
„Saulutės“, „Šatrijos" ir „Lie 
tuviško drapo“ vardais me
džiagas. Drapo vien šiemet 
pagaminsiąs 20.000 nudrisku 
šių rusų aprengti, viso — 60. 
000 m. „R. Vėliavos“ meistras 
Rožianauskas nepaprastai pri
sidėjo prie kepurių gamybos, 
kuri atnešianti dešimtis milio- 
nų pajamų. Be to, mieste „pa
didėjo maisto ir laikrodžių par 
davimas“. Matyt, žmonės par 
duoda laikrodžius ir už gau
tus pinigus perka maistą.

Klaipėda. Vykd. komiteto 
pirm. Petrauskas trąšų fabri
ko „Artojas“ direktoriui Gal- 
žerčikui ir Maisevui įteikė Le
nino ordenus. Fabriko kadrų 
viršin. Vasiljev susirinkime pa 
smerkė „išdaviką Beriją“. 
Vienodai pasisakė faneros fab 
rike Karabelnikova ir elektro 
monteris Mečiakas. Darbo pir 
mūnė Fedorova rekonstruavo 
stintų vilgymą alyvoj. Žuvies 
apdirbimo kombinate šiemet 
rūkymo ceche bus paleista 30 
proc. dūmų daugiau į apyvor- 
tą. Kyrovo vardo žvejų arte

SUSIRGO LIETUVOS ATS 
TOVAS PIETŲ AMERIKAI. 
(Mūsų spec, korespondento 
A. Gumbaragio, oro paštu).

Šiomis dienomis Urugvajaus 
sostinėje Montevideo gyve
nantį Lietuvos ministerį Pie 
tų Amerikoje, Dr. Kazį Grau
žinį ištiko širdies smūgis.

Ši nelaimė, ištikusi minis
ter}, buvo pergyventa, o da
bar gydytojų patarimu jis ku 
rį laiką turės susilaikyti nuo 
eitų pareigų ir būti visiškoj ra 
mybėj.

Ministerį pavaduoti pnklau 
sys Lietuvos Pasiuntinybės 
sekretoriui A. Grišonui.

PABALTIEČIŲ
BENDRADARBIAVIMAS.

mų turinys, ypač dėl skirtingai 
suprantamų dalykų ,kol kas 
tebesąs pačio, galima sakyti, 
zondavimo stadijoje.

Visame tame esą ryškėja da 
lykai: VLIKas reikia perkelti 
į Ameriką; VLJKo sodėtis rei 
kia praplėsti ir sustiprinti; 
VLIKas turėtų posėdžiauti se 
sijomis, o nuolat veiktų jo pre 
zidiumas ar biuras(?); Euro
poje liktų VLIKo delegatūra 
ar Vykdomoji Taryba(?); VL 
IKo sudėtin galėtų grįžti pa
gal tam tikras sąlygas, pašalin 
tieji, išėjusieji ir naujai susi
formavusieji); VLIKas ture 
tų turėti tiksliai apibrėžtą dar
bų planą ; tuojau turėtų būti 
sušaukta VLIKo konferencija, 
išsiaiškinti esamai padėčiai ir 
nubrėžti ateities darbų gaires.

Taip esą projektuojama, bet 
į ką visa tai išsilies, šiandien 
dar nesą galima nieko tikra pa 
sakyti. Jūsų kor.

les (Priekulės apyl.) brig. Mar 
tynui Geležiui radijas mėnesi
nes pajamas pakėlė iki 4000 
r. Savaitę anksčiau tas pat 
radijas jam temokėjo 3000 r. 
Medžio kombinatui dvigubas 
normas duoda Kovalnikovas.

Vievis. Molotovo kolchozo 
pirm. Karpavičius kolchozinin 
kams plačiai išaiškino, kaip 
Berija rengėsi panaikinti kol
chozinę santvarką. Beriją lik
vidavus, jas dar didesniu pasi
šventimu atsidėsiąs pavasario 
darbų ruošai. Panašūs susirin 
kimai įvyko visoj Lietuvoj, 
kur susirinkusieji „giliai pri
tarė teismo nuosprendžiams, 
pasmerkdami išdaviko Berijos 
ir jo sėbrų“ kėslus.

Širvintos. Puškino vardo kol 
chozo paukštininkės Aldonos 
Jučienės vištos dės iki 200 kia 
ušinių. Kolchoz. pirm. Vii. 
Neimanas pavedė sąskaitinin
kui apžiūrėti, kaip šviečia elek 
trinės šviesa.

Stanevičių ir Surgėlų šei
mos gerai gyvena — laiko po 
dvi karves, klausosi radijo, tai 
nusibodus — raivosi. Kolcho
ze gyvena ir anksčiau pas buo 
žes“ yargęs Kojela. Susitaupė

MONTREAL, 1954 m. SAUSIO-JANUARY 13 d.

Pasaulinė įvykių savaitė
Praėjusią savaitę pasauli

nis dėmesys buvo susitelkęs 
ties

JAV PREZIDENTO 
SIŪLYMAIS

Amerikos kongresui, kuris tu 
ri išspręsti visus valstybinius 
ateinančių metų darbų planus.

PIRMAS DALYKAS — 
APSAUGA LAISVĖS.

Tam tikslui reikia bendradar
biavimo su kitomis tautomis ir 
valstybėmis. Šioje kompozici
joje, su Korėja siūloma tvir
tinti savitarpinės pagalbos su
tartis; palaikyti tautinę Kini
ją ; turėti bazes Okinavoje; 
remti prancūzų žygius prieš ko 
munistų agresiją Indokinijoje; 
palaikyti Vidurinius Rytus, 
kurie sudaro apsigynimo są
jungą (Turkija — Irakas — 
Pakistanas). Europos reikalus 
tvarkyti Šiaurės Atlanto Pak
to pagrindu ir būtinybe suda
ryti Europos apsigynimo ben
druomenę ; derinti santykius 
su Lotynų Amerika, ir palai
kyti Jungtinių Tautų Organi
zaciją.
AMERIKA VIDAUS SAVI- 

TVARKOJE
taip pat Eisenhowerio siūly
muos kongresui turi plačią pro 
gramą, kuri apima darbo ir ka 
pitalo santykius, žemės ūkio 
rėmimą, statybą, sveikatos rei 
kalus, socialinį draudimą, švie 
timą ir tt. Atskirais siūlymais 
prezidentas siūlo darbininkų 
reikalus tvarkyti (streikų klau 
simą išspręsti balsavimais), so 
cialinį draudimą išplėsti dar 
naujiems 10 milionų dirbančių 
jų. Žemės ūkio rėmimo bazė 
vieton 1910-14 metų pasirink 
ti paskutinių laikų bazę.

Svarbus yra nusistatymas 
remti atsilikusius kraštus ir 
padėti apsiginkluoti tiems, ku
rie įsijungs į pasipriešinimo 
agresijai sistemą. Dėl šio pa
starojo
YRA KILĘ NESUSIPRATI

MŲ SU IZRAELIU IR 
INDIJA,

nes šių kaimynai — Pakista- 
nąs ir Irakas — JAV yra aprū 
pinami ginklais. Dėl to Izrae
lis pareiškė protestą, o Iijdijo 
je ruošiamos demonstracijos... 
Bet į tai nebus atsižvelgta, nes 
lokaliniai interesai turi nusi
lenkti visuotiniams.

Labai įdomu, kad
EISENHOWERIS SIŪLO 

SPECIALIAS REPRESIJAS 
valstybės priešams ir išdavi
kams. Komunistai, nuteisti 
už bandymą valstybės santvar 
ką pakeisti jėgos būdu, nete
ks Amerikos pilietybės ir bus 
depo .uoti.

tuomet vos 4 ha sklypui. Jį 
bolševikai atėmė ir dabar už 
darbą moka jam 2 kg javų. Ja 
vų sutaupyti nesiseka.

Rietavas. „Lygiame ir pla
čiame plote išdygo vandentie
kio bokštas. Aplink jį rikiuo
jasi karvidės, arklidės, kiauli
dės. . .” Bokštas regis taip ir 
šaukia Lenino kelio kolchozi- 
ninkams: „Ot, aš tai turiu van 
dens, o jūs galite parsinešti iš 
balos. . .“

Priekulė. Kyrovo vardo žve 
jų artelės nariai Liliškis, Ge 
daitis ir Peldžius pagal darbą 
vidutiniškai vienam nariui pri 
skaito uždarbio 4.000 rublių 
per mėnesį, bet, žinoma, ne
išmoka, sako — dar gali pa
mesti ar ką...

Mariampolė. Miestas ir kai
mas šiemet dukart daugiau 
suvartojo „įvairių kruopų“. 
Naujos kruopoms parduotu
vės plačiam vartojimui esą stei

Taipgi labai svarbi.. pasiū
lymas
PAKEISTI KONS Ii i v C1JĄ, 
kad JAV piliečiai u., ,«.i teisę 
dalyvauti parlamento rinki
muose nuo 18 me >, vie on lig 
šiol galiojusių 2Z. uit.ų.

Žinoma, tai yra prezidento 
siūlymai, o ką nuspręs parla
mentas, tai paaiškės tik ateity 
je.

Tuo tarpu intensyviai
RUOŠIAMASI BERLYNO

DERYBOMS, 
kurioms, kaip rašo Europos 
spauda, Maskva rimtai ruošia 
si. Teigiama, kad Molotovas 
atsivešiąs toli einančių nuolai
dų — būsią sutikta sujungti 
Vokietiją laisvų rinkimų pag
rindu, kaip to reikalauja Va
karai. Berlyno dalių komen
dantai tariasi dėl konferenci
jos vietos, apsaugos ir tt.

ZARUBINAS APLANKĖ 
DULLESĄ

vis tų Berlyno derybų reikalu, 
kas taipgi rodo, kad Maskva 
šį kartą rimtai ruošiasi. Ma
tyt, supranta, kad tai bps jau 
paskutinis susitikimas, jeigu 
jis neduotų jokių vaisių.

— Irano premjeras užtikri
no, kad parlamento rinkimai 
bus laisvi.

— Irane susiektas sąmoks
las išsprogdinti geležinkelių 
tiltus. Rastas dinamitas pas 
Irano nacionalistus ir komu
nistus ir nustatyti jų ryšiai su 
Prancūzijos komunistais.

— Atlanto Apsigynimo va
das gen. Giuteris pareiškė, 
kad sovietai dar neturi Euro
poje tiek jėgų, kad galėtų pra 
mušti jos sudarytą apsigynir 
mo užtvarą.

— Džilas pareiškė, kad Ju 
goslavijos valdymas komunis
tinių celių sistema jau yra at
gyvenę savo laikus.

— 20 valstybių, pasirašiu
sių muitų sąjungą, pasiūlė Ja
ponijai prie tos s-gos prisidėti.

— Laos komunistus pasku 
tiniu metu smarkiai apkūlė są 
junginės jėgos.

— Į JAV naująz kongreso 
sesiją atvyko 1200 žurnalistų.

— Vergų stovykloje Rusi
jos, Vorkutoje, buvo kilęs ka
linių streikas, kuris numalšin
tas — sušaudyta 150 kalinių, 
šimtai perkelti į kitas stovyk
las.

— Sovietų valdžia siūlo so
vietinės enciklopedijos turėto
jams pakeisti 4 puslapius ir 
vietoj Berijos įsidėti apie Be
ringo jūrą. ..

— Kinijos komunistai Ame 
rikai pasiūlė sudaryti Korėjos 
politinę komisiją, kuri spręs
tų Korėjos taikos klausimus.

gtinos Balandžio, Šešupės ir 
V. Montvylos vardo kolcho
zuose. Pavasario kolchozo 
sporto vadovas Vincas Kirve- 
laitis kombinacijomis už par
duotą cukrų įsigijo „daug sli
džių“.

Klaipėda. Ligonių skaičius 
kasmet didėja, o su jais teko 
ir lovų skaičių pusketvirto kar 
to padidinti. Sekančiais me
tais norėtųsi įsteigti 100 lovų 
gimdymo namus. Bet kol vei
kia bobučių patarnavimas, sku 
botumo nesą.

„Gulbės“ fabriko darbinin
kai metinį audimo planą baigė 
gruodžio 16 d. Pagal tvarką, 
darbininkams tektų duoti iki 
galo metų atostogas. Bet pa
leisti, tai, ko gero, pradės dar 
karstytis ant pamarį nuo mies 
to dengiančios mūrinės tvoros. 
Sugriaus, paskui vėl semki iš 
miesto iždo milionines sumas 
remontui. ..

TRŪKSTA KVAPO, NĖRA 
RYŽTO, PUBLIKA 

ŽIOVAUJA.
Apmetęs sporto pernykštę 

veiklą, radijas Kauno „Žalgi
riui“ pataria dažniau treniruo 
tis, „Spartakui“ primetė stoką 
ryžto ir atkaklumo. Bėgikams 
pritrūksta kvapo. Dzindziiiau 
skui ir Variakojui palinkėjo 
gauti savo pirmykščius smū
gius. Ukmergės lengvaatle
čiai turi mažiau sėdėti salėje. 
Vilniaus ir Kauno boksininkų 
sudėtis silpna, smūgiai netaik
lūs, publika žiūrėdama užsikre 
čia žiovuliu. Resp. rekordinin
kas VI. Paulauskas pagerino 
3 T. Liet, rekordus. Jis sakosi, 
kad kai kurie iš jų nebuvo pa
gerinti nuo 1939 metų. Da
lyvausiąs visasąjunginiame Ma 
ratono bėgime. T. Sąj. sporto 
meisteris Alg. Saunoris pasi
džiaugė suraitęs variakoj} ir 
Leningrade apgynęs čempio
no vardą.

LAIŠKAS„KALĖDŲ 
SENIUI“

Prieš šventes R. Vokietiją 
užplūdo tūkstančiai proklama 
cijų, laiško formos, kuriose 
„jaunas pionierius Kleinas iš 
Stalino alėjos“ kreipėsi į Piec 
ką su Kalėdų pageidavimais.

„Mielas Dėde, Drauge 
Prezidentai!

Tėvelis >sakė, kad tu esi 
Kalėdų Senelis, nes ir laikraš
ty rašo, jog Tavo broliška tau 
ta mums padės, tai tu padėsi 
ir man. Tėvelis sakė, kad tu
ri naują kursą, aš noriu Kalė
doms sekančio:

Porą tikros odos batelių, 
tokius, kaip Tavo ir Tavo pa
reigūnų.

Begales rusų kareivių pa
veiksliukų, tai galėčiau visur 
lipinti.

Mažą kardą, bet aštrų, nes 
tėvelis negauna barzdai skus
ti skustuvėlių.

Mažą lėlytę, pakabinti ant 
eglutės, bet ji turi būti pana
ši į Valterį Ulbrichtą ir taip, 
kaip jis, kad žmonės galėtų 
juoktis.

Atsiųsk ir prekėms lydraš
tį, tai mamytė galės iš V. Ber 
lyno be baimės man parnešti 
bananą.

Nepyk, kad nemoku tautos 
himno, bet aš moku tą dainą, 
kur sakoma, kad saldžiausius 
vaisius suėda didieji žvėrys. 
Tėvelis sako aš turiu baigti. 
Jis sako naujas kursas yra ge 
riausia dovana.

Draugystė Tavo Klausas“.
V. Orija.

— Indija iš Amerikos gavo 
naują paskolą.

— Korėjos karo belaisviai 
sausio 23 dieną turi gauti lais
vę. Tam yra pasipriešinimo.

PIRMAS LIETUVIŠKAS ŠO 
KIŲ VAKARAS PORT COL 

BORNE, ONT.
Sausio 16 dieną (šeštadienį) 

Port Colborne Ont., 223 Bell 
St. Naujoje Italų salėje (ryti
nėje miesto pusėje, važiuoti 
nuo Wellando 6 mylios link 
Port Colborne Š8 keliu), 7 v. 
vakaro rengiamas pirmas lietu 
viškas šokių vakaras Port Col 
borne, Ont. Vakaro metu bus 
ivairi programa, turtinga lo
terija, bufetas, ir puiki euro
pietiška muzika.

Maloniai kviečiami šiame pa 
rengime dalyvauti Wellando, 
Port Colborne, Niagara Falls, 
St. Catharines ir kitų vietovių 
lietuviai.

Visas iš parenigmo pelnas 
skiriamas vieno mokinio Va
sario 16 gimnazijoje V. Vokic 
tijoje išlaidkymui.

Gimnazijai Remti Komitetas. 
Port Colborne, Ont.

PRICE 15 ct. XIV MET AI

PAUL COTE,
plačiai žinomas lietuvių bičiu
lis, Kanados fed. parlamento 
narys ir viceministeris yra iš
rinktas Vyriausiojo teismo 
teisėju. Atsakingose parei
gose linkime jam gražiausios 
sėkmės.

NAUJA RUSŲ INVAZIJA 
LIETUVON.

Pagal „rugsėjo plenumą“, į 
Lietuvą pradėti masiškai siųs 
ti rusai, užimti kolchozų pir
mininkų ir traktorių stočių di 
rektorių vietas. Jų tiek bru
kama, kad net ir per radiją 
teko nurodyti, jog tai yra sa
vanoriai — zootechnikai, agro 
technikai — ruseliai, norį pa
dėti užkišti spragą trūkstamų 
jėgų. Radijas sumini vien iš 
Leningrado atvykus 20 asme
nų. Tuoj, įkandin, pažymi ne 
užilgo lietuvius sulauksiant 
dar naują transportą. Suminė 
tos Angarovo, Durochovo, 
Fanstovo, Šalunovo ir kitų pa
vardės. Matyt, tai nusipelnę 
Muravjovo pėdomis eiti.

SVARBI INFORMACIJA.
Bičiulis J. Cicėnas savo, 

kaip visuomet, didžiai pasi
gėrėtinu ir širdį giliai perve 
riančiu gyvu žodžiu, stra ps- 
nyje „15.000 dol. už BALFo 
direktorių ambicijas“, tikras 
sau, pajudins žemę. Iš savo 
pusės, turiu pareigą pranešti 
mieliems tautiečiams - aukoto
jams bei aukų rinkėjams, kad 
minėtą nuostolį galime mes 
patys sumažinti, būtent: PI.B 
Vok. Kr. Valdybos Pirminin
kas Pr. Zunde praneša, kad 
pinigus Gimnazijos Rūmų Fon 
dui galima siųsti ir per Šve- 
cariją, iš kur jie bus gauti 
šparkmarkėmis. Atseit, minė
tas nuostolis atitinkamai ma
žės.

Aukotojų patogumui patie
kiamas paaiškinimas apie pini
gų pervedimus į Šveicariją ang 
lų kalba, kad tekstu galima 
būtų iš karto pasinaudoti;

„Please effect payment to 
the account of the 
Banque Cantonale de Zurich, 

Zurich
with one of the following 
Company,
New York banks:
Bank of the Manhattan 
Bankers Trust Company, 
The Chase National Bank of 
the City New York, 
Manufacturers Trust Compa
ny, 
The National City Bank of 
New York
in favour of Litauische Ge- 
meinschaft ir der Schweiz, Zu 
rich, Sonderkonto Litauisches 
Gymnasium (asking the bank 
in question to forward their 
credit adtvice to Zurich by air 
mail).

Kanadoje tas pats.
Bank of Montreal, P. Q. ir Ca 
nadian Bank of Comerce, To
ronto Ontario. Iš Šveicarijos 
pinigai, sutelkti toje sąskaito
je, bus pervedami špėrmarkė- 
mis. Jonas Čėsna.
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Iš „pryšakinės technikos“ juokdarių fronto...
KAIP GRAŽIAI SOVIETUO SE VYKSTA DARBAI

Ilgalaikiai skelbimai, pagal

METAS TVIRTINTIS
Gal tai ir teisybė, nes pra

monės krašte gyvenamas, ne
žinai žmogus nei dienos, nei 
valandos, kada atsidursi gat
vėje be skatiko kišenėje. Bet 
dažnai įvairioms permainoms 
klūtj sudaro lietuvio būdas, 
sėslus, abejingas naujenybėms, 
atsargus. Mažas išimtis suda 
rydavo įvairūs pramuštgalviai, 
kurie nenorėdami žemės arti, 
sunkiai dirbti — trenkdavosi j 
miestus, ten pusdykiai plušda- 
vo sušilę fabrikuose, arba mo
kydavosi amatų. Žinoma, jie 
daugiau išprusdavo ir prieš 
buv. savo kaimynus jau di
džiuodavosi miestietiškais dra 
bužiais ir papročiais.

Miestiečiai irgi vertėsi, kaip 
išmanė: amatai, smulki preky 
ba, darbas fabrike ar palaimin 
ta valdinė tarnyba. Na, apie 
kūrimą pramonės įstaigų gal 
tik retas pagalvodavo.

Vis tik kiekvienas iš jų bu
vo priklausomas nuo darbda
vio malonės ir nuotaikos. Ge
riau jau buvo amatininkui ar
ba ūkininkui, kurie, kaip tie 
gaidžiai, ant savo kiemo jautė
si drąsūs.

Taip ir čia išeivijoje daugu-
KOLEGOS MOKYTOJAI

JAV Kongreso priimtoji 
Kersteno rezoliucija 346 ištir
ti Baltijos kraštų problemą bei 
pavergimą yra didelė proga pa 
rodyti laisvajam pasauliui, 
kaip sovietai Lietuvą smurtu 
okupavo, gyvenimą sugriovė, 
mūsų tautą naikina ir kraštą 
nuteriojo. Žinoma juk, kokiu 
dideliu susidomėjimu JAV įta 
kingoji spauda seka liudinin
kų apklausinėjimus. Kartu tai 
yra galinga priemonė mūsų ko 
voje už Lietuvos laisvę — 
mums visiems įsijungus ir pa
rodymais visu ryškumu demas 
kavus Sovietus. Minėtos JAV 
Kongreso rezoliucijos vaidmuo 
tolimesniems Lietuvos laisvini

Per 6 metus belaisvių stovykloj Sibire įgytos li
gos pasekmėj, 1953 m. gruodžio 14 d. Karlsruhe 

miesto ligoninėj, Vokietijoj, mirus 
jo broliui,

KUN. DR. MARTYNUI KAVOLIŲ 1, 

reiškiame gilią užuojautą.
Evang. Liūte r. Lietuvių Parapija 

Toronte.

P. p. Marytei ir Jonui ADOMAIČIAMS 
ir

Teresei ir Onai STANKŪNAITĖMS

jų brangiam tėveliui ir uošviui

A. f A.
JONUI STANKŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą.
Z.,V. Bilevičiai, D.,J. Daniliauskai, B.,K. Vilčinskai.

Panelei ONAI STANKŪNAITEI
ir

poniai MARIJAI ADOMAITIENEI,
jų mylimam tėveliui

STANKŪNUI JONUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia

L. K. Moterų Dr-jos Montrealio Skyrius.

P. p. Marijai ir Jonui ADOMAIČIAMS, 
p. p. Onutei ir Teresei STANKŪNAITĖMS 

dėl jų Tėvelio ir Uošvio
A. f A.

JONO STANKŪNO
mirties nuošridžią užuojautą reiškia

K. ir L. Balzarai.

susitarimą, gauna nuolaidų.

EKONOMIŠKAI.
mas tautiečių valgo duoną kas 
dieninę priklausomai nuo „bo 
so" užgaidų. Gal reikėtų pa
siaiškinti, jog dar daugelio per 
trumpas buvojimo laikas šiuo 
se kraštuose ir permaži dar 
mūsų kapitalai.

Bet nežiūrint to, kad „vis
kas prieš mus“, atsiranda vie
nas, antras, kurie savo darbš
tumu, sumanumu ir nagingu
mu tiesia kelius į asmeninę eko 
nominę nepriklausomybę, tuo 
didindami lietuviškosios bend
ruomenės pajėgumą ir jos bal
so svarumą.

Neamžinai gali trukti ir ger 
būvio laikotarpis. Gali ateiti 
ir blogesni laikai, kada gali 
tekti ir namą su automobiliu- 
mi parduoti ir eilėse stovint 
nuo ankstyvo ryto darbo jieš- 
koti.

Kad ir nedaugeliui, bet vis 
būtų vilties gauti darbo savo
se įmonėse. O tų įmonių ban
dykime steigti ir kurti galimai 
daugiau, pavieniui, keliese su
sitarus ir tt.

O visi tautiečiai privalėtų 
nepamiršti, jog kiekvienu at
veju — savi pas savus.

B. Stundžia.

mo žygiams gali būti daug di
desnis, negu dabar daugeliui 
atrodo.

Bolševikų padarytai žalai 
Lietuvos švietimo darbuoto
jams, institucijoms (pradžios, 
vidurinėms, specialiosioms mo 
kykloms) ir švietimui apskri
tai pavaizduoti ir žinioms iš 
mokytojų apie bolševikų dar
bus rinkti Amerikos Lietuvių 
Mokytojų Sąjungos Chicagos 
Apygardos Valdyba, susitarus 
su savo centro valdyba ir Ai
tą, sudarė prieš kurį laiką ko 
misiją. Komisija, veikianti Ame 
rikos Lietuvių Mokytojų S- 
gos vardu, kreipėsi į Ameri
kos Lietuvių Mokytojų S-gos

Bimba, Mizara ir Yla labai 
nepatenkinti Vilniaus „Tie
sos" 1953 metų lapkričio 17 
dienos Nr. 271(3254; straips 
niu: „TSKP CK rugsėjo ple
numo nutarimo vykdymą tikri 
nant ■— Abejingumas žemės 
ūkio užsakymams“, kuriame 
rašoma:

„Kolūkis pasistatė naują di
delę karvidę. Mašinų-trakto- 
nų stoties mechanizatoriai įren 
gė čia automatines girdyklas. 
Tačiau perduoti jų eksploata
cijai nėra kaip: nors venden- 
tiekio linija ir pradėta įrengti, 
vamzdžiai sudėti, tačiau tarpu 
savyje jie ligi šios dienos nėra 
dar sujungti.

Taip yra ne tik viename kol 
ūkyje, ne tik viename rajone. 
Dešimtys kolūkių negali už
baigti pas save vandentiekio 
įrengimo. Ir vis dėl vienos, at 
rodo, visai nežymios priežas
ties: nėra fitingų, t. y. vamz
džiams sujungti detalių. Tiek 
ti fitingus turi kauniškis J. 
Greifenbergerio vardo metalo 
dirbinių fabrikas. Dar praėju 
siais metais įmonė turėjo pa
teikti „Lietžemtiekimui“ 15 to 
nų fitingų, o nedavė nė vieno 
kilogramo. Tas pats kartojasi 
ir šiais metais. Ir štai, stoko
dami šių nesudėtingų detalių, 
kolūkiai negali baigti vanden
tiekio įrengimo, panaudoti fer 
mose automatines girdyklas.

Kodėl gi kaimas negauna fi 
tingų? Mat, gaminami jie ne 
iš paprasto, o kalaus ketaus. 
O kaip tik šios ketaus rūšies ga 
mybos J. Greifenbergerio var
do įmonė ilgą laiką niekaip ne
galėjo įsisavinti. Fabriko di
rektorius drg. Abotmovas kal
tino Statybos trestą Nr. 2: sta 
tybininkai, girdi, vilkina lie
jyklos rekonstruktavimą, ilgai 
stato temperavimo krosnį, ku
rioje turi būti atideginami ke
taus liejiniai, t. y. kurioje ke
tus įgyja naują savybę, tampa 
kalus, nustoja būti trapus. Vie 
tinės ir kuro pramonės minis
terijoje irgi vyravo tokios pat 
nuotaikos: kalti vieni tik sta
tybininkai. Iš tiesų, pastarie
ji gerokai užvilkino statybą. 
Bet štai pagaliau šių metų rug 
sėjo mėnesį temperavimo kros 
<= 1 w.. '1 ....
vienetus ir žinios jau plaukia.

Komisijos kreipimasis ta
čiau nepasiekė daugelio moky 
tojų, gyvenančių pavieniui 
įvairiose JAV vietovėse ir ne 
priklausančių Sąjungos sky
riams. Taip pat nepasiekė ir 
tų mokytojų, kurie gyvena už 
JAV ribų. Svarbu tačiau, kad 
visi buvę Lietuvos mokytojai, 
nežiūrint kuriame pasaulio 
krašte dabar gyventų, duotų 
šiuo svarbiu reikalu savo ži
nias bei parodymus. Todėl, ko 
lega, jei savo žinių bei 
parodymų kitais kanalis dar 
nesat patiekę, malonėkite tuoj 
pat Šiandien pranešti šiuo rei
kalu savo adresą American Lit 
huanian Council, 1739 So Hals 
tad Str.., Chicago, III., USA., 
ir iš ten tuojau gausite toli- 
meifies informacijas.

Mokytojai visada buvo jaut 
rūs tėvynės reikalams. Todėl 
tikime, kad kiekvienas moky
tojas atliks savo pareigą šiuo 
Lietuvai svarbiu reikalu.
Amerikos Liet. Mokytojų fi
gos Chicagos Apyg. Valdyba.

JUOKDARIAI...
Bimbiška laisvė.

Bimba rašo: „Klaipėdos 
kraštas yra integralinė Lietu
vos dalis. Prie jos >okių pre
tenzijų neturi laisvoji Vokie
tija“.

Labai gerai, jeigu neturi. 
Tiktai „laisvoji Vokietija“, de 
ja, yra tokia pat laisva, kaip 
laisvas ir Bimba. . . Kaip Bim
ba priklauso nuo Maskvos, taip 
ir „laisvoji Vokietija“ pnklau 
so nuo Maskvos. Taigi, abu 
priklausomi ir abu šoka pagal 
Maskvos dresūrą. Tokia yra 
bimbiška laisvė, arba anot pa
čio Bimbos, „kryžiokiška lais 
vė“.

Donosčikai — Stalino — 
Berijos šulai.

Bimba piktiansi, kad dr. P. 
Grigaitis ir St. Strazdas teis
me davė parodymu apie komu 
nistus Andrulį ir Pruseiką. Lo 
giška yra — teismas pašaukė,

nis buvo užbaigta. Ir kas pa 
aiškėjo? Ogi tai, kad įmonė 
visiškai nėra pasiruošusi fi
tingų ir daugelio kitų kalaus ke 
taus dirbinių gamybai.

Šalia temperavimo krosnies 
galima išvysti tokį vaizdą; sto 
vi 2—3 darbininkai prie dėžių 
su ataušusiais dirbimais ir pa
prastais plaktukais valo juos 
nuo temperavimo metu prilipu 
šio ir sukietėjusio smėlio. O ka 
dangi detalių tūkstančiai, tai 
galima įsivaizduoti, kas tai per 
darbas. Gal taip ir buvo dir
bama senovės laikais, tačiau ta
rybinei įmonei šis primityvus 
darbo procesas garbės nedaro. 
Tuo tarpu, jei panaudoti tam 
tikslui specialų aparatą, vei
kiantį suspausto oro pagalba, 
galima būtų viską atlikti de
šimteriopai greičiau. Deja, to
kių aparatų įmonė laiku nepa
sirūpino, nors laiko buvo pa
kankamai. Tai dar ne viskas. 
Jau gamybos proceso metu 
paaiškėjo, kad čia nežinoma ko 
kia turi būti šichta, t. y. metalo 
mišinys lydymui. Ir štai, pasi 
rodo, detalės po jų atidengimo 
yra perdėm kietos ir tolimes
niam mechaniniam apdirbimui 
netinkamos. Reikia fitinguose 
išgręžti sriegius, o sriegikliai 
tuojau ir nudyla. Nepritaiky
tos fitingų apdirbimui ir stak
lės. Taip spalio mėnesį įmo
nėje ėmė augti krūvos neap
dirbtų fitingų. Įmonė neįvyk
dė nė 50 procentų jų gamybos 
plano. Respublikos statybos 
ir kolūkiai vėl liko be šių smul 
kių, tačiau didžiai reikalingų 
detalių.

Šių faktų akivaizdoje fabri
ko vyr. inžinierius drg. Rech- 
levičius ir liejyklos viršinin
kas drg. Kurauskas skubiai iš
vyko į Maskvos Voikovo var
do santechninių įrengimų ga
myklą, kad ten susipažintų su 
kalaus ketaus gamybos proce
su. O gamyba Kaune tuo me
tu stovėjo vietoje.

Bet juk ir susipažinti su dar 
bu Voikovo vardo fabrike, ir 
pasiruošti mechaniniam deta
lių apdirbimui bei jų valymui 
buvo galima daug anksčiau. 
Jokie statybininkai šito, reikia 
manyti, negalėjo sutrukdyti. 
Trukdė kas kita: neorganizuo 
tumas, abejingumas šiai nauja 
jai gamybai. „Pasiruošti visa
da spėsime, — raminosi ga
myklos vadovai. — Tegu tik 
krosnį mums pastato“. Taip 
jie nudelsė ligi to laiko, kol 
statyba buvo baigta.

O juk jei įmonė laiku įsisa
vintų ir išplėstų kalaus ketaus 
gamybą, tai ji galėtų teikti že
mės ūkiui ir daug daugiau įvai 
rių detalių. Dažnai dėl vienos 
ar kitos detalės nebuvimo su
stoja kultivatoriai „KP-3“ ir 
„KP-4“, detalių iš netrapaus 
ketaus reikalingi ir traktori- 
niai plūgai. Žemės ūkio ir pa
ruošų ministerija dar šių me
tų pradžioje pateikė Vietinės 
ir kuro pramonės ministerijai 
sąrašą atsarginių dalių, labai 
reikalingų mašinų - traktorių 
stotims. Dauguma šių dėta 
turi būti gaminama iš kalaus 
ketaus. Tačiau vietinės ir ku
ro pramonės ministerija, užuot 
forsavusi temperavimo kios- 
nies įrengimą ir naujo gamy
bos proceso įsisavinimą, nuėjo 
lengvesnio pasipriešinimo ke-

jie paliudijo, ką žino.
Bet Bimba juos vadina ir 

piktindamasis pravardžiuoja 
„donosčikais“. Tai žinoma, ne 
sutinka su tiesa. Bet, jeigu Bim 
ba piktinasi „donosčikais“, tai 
jis daro pagrindinę sovietų tar 
no klaidą, nes donosai yra vi
sos sovietinės sistemos, kurią 
kūrė Stalinas — Berija — Ma
lenkovas, pagrindas. Be dono 
sų sovietinė sistema neišsilai- 
kytų. Badas verčia žmones 
gelbėtis ir daryti donosus už 
Judo grašius. Taip yra so
vietuose, kuriuos taip atsidė
jęs perša Bimba.

Bimba suklupo.
Tūlas „eilinis“ komunistas 

Bimbą visiškai subukino dėl 
džazo muzikos. Tas „eilinis", 
žinoma, teisus. . . ir todėl „va 
dą“ Bimbą padėjo ant men
čių... Įdomu buvo stebėti, kaip 
„vadas“ raitosi po „eiliniu“..

Mandrapypkis.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU : 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, V1LLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB ŠALPOS FONDO C. KO MITETO ŽINIOS.

— Per trumpą savo veiklos pe 
rijodą (6 mėn.) C. Komitetas 
savo padaliniams paruošė ir iš 
siuntinėjo 4 aplinkraščius ir 
surinko apie 3.000 dolerių au 
kų (Apysk. bus paskelbta).
— Paskutiniu metu šalpos rei
kalams aukojo: Š. Fondo Ap. 
Komitetas — 10 dol., Fort Wil 
ham Apyl. Komitetas — 10 
d., Fort William Apyl. Komi
tetas — 33,66 dol., p. Trečio 
kas iš Ottawos — 10 dol., K. 
L. K. Moterų Dr-jos Montre
alio sk. — 140 dol., Spaudos 
B-vė „Žiburiai“ — 15 dol.,L. 
K. L. Moterų Dr-jos Toronto 
skyr. — 25 do.

Visiems aukotojams C. Ko 
mitetas nuoširdžiai dėkoja. Jū 
sų aukos panaudotos pagal Jū 
sų pageidavimą.
— Anksčiau spaudoje paskelb 
toje žinutėje apie Delhi lietu
vius įsibrovė klaida. Ne dehlie 
čiai paaukojo 45 dol., bet Rod 
ney apyl. lietuviai. Taigi jiems 
priklauso paskelbtoji pagarba 
ir padėka.
— Šalpos Fondo įstatai įregis 
truoti valdžios įstaigose. Tai
gi visi aukotojai paaukotas su 
mas gali įrašyti savo išlaidų 
pozicijose income tax’o blan
kuose ir atitinkamai sumažin
ti darbo mokesčius.
— Šalpos Fondo C. Komiteto 
ūkio vadovu sutiko būti agron. 
Sonda, tylus ir kruopštus vi

liu. Rašte, adresuotame Že
mės ūkio ir paruošų ministeri
jai, Vietinės ir kuro pramonės 
ministro pavaduotojas A. Tam 
bovcevas atsakė: „Pranešu, kad 
Vietinės ir kuro pramonės mi
nisterija negali priimti užsaky 
mo detalėms pagal pridėtą są 
rašą gaminti. . . Detalės iš ka 
lauš ketaus negali būti paga
mintos dėl nebuvimo gamybi
nių galimumų“.

Štai kaip šaltai ir abejingai 
pažiūrėta į žemės ūkio porei
kius.

Gal nevertėtų taip plačiai mi 
nėti šios istorijos, jei ji nebū
tų būdinga iš viso Vietines ir 
kuro pramonės ministerijos už 
imamai pozicijai.

Respublikos vietinė pramo
nė gavo svarbią užduotį: jsisa 
vinti eilės naujų žemės ūkio 
mašinų gamybą. Dar šių metų 
trečiame ketvirtyje turėjo bū
ti pateikta 100 bėginių akečių. 
Reikalinga įsisavinti traktori- 
nių šienvilkių, kūgiakroviu ir 
kitų mašinų bei įrengimų ga
mybą. Ministerija, gavusi šią 
užduotį, mechaniškai paskirs
tė užsakymą atskiroms savo 
įmonėms — Rokiškio „Plū
gui“ bei Marijampolės ir Šiau 
lių pramonės kombinatams. 
Tuo ir buvo nusiraminta. Ta
čiau įmonėms neužteko vien 
tik gauti užsakymą: joms rei
kalinga ir techninė pagalba ir 
atitinkamos medžiagos, nekal
bant jau apie kontrolę. Palik
tos savo nuožiūrai, įmonės ma 
ža ką tedaro. Ministerijos tie
kimo ir realizavimo valdyba ne 
aprūpino jų žaliava ir medžia
gomis. Netenka tad stebėtis, 
kad naujų mašinų gamybos įsi 
savinimas vyksta labai lėtai, 
kad vietoje 100 bėginių akė
čių neduota nė vienos. Pažy
mėtina, kad ministerijoje šis 
faktas nesukėlė rimto susirūpi 
nimo, ir kad net dabar nei ga
mybos skyriaus vedėjas drg. 
Aksionenko, nei rajoninės pra
monės valdybos viršininkas 
drg. Nutautas nežino, ką gi da 
ro įmonės, vykdančios šį užda
vinį.

Panašiai atsitiko ir su „At 
ramos" fabriku Kaune. Ši įmo 
nė ilgą laiką gamino mažos tai 
pos pašarų šutintuvus, netin
kančius naujoms erdvioms kol

suomenės veikėjas.
— Turbūt Vokietijoje neliko 
nė vieno lietuvio, kuris kana
diečiams per C. Komitetą ir 
kitus šalpos organus nebūtų pa 
reiškęs savo džiaugsmo ir pa
dėkos už suteiktą jiems para
mą cukraus ir kitų gėrybių pa
vidale.
— Toronto Moterų Šalpos Gru 
pė „Daina“ C. Komitetą pain 
formavo, kad ji Kalėdų Šven
čių proga sušelpė Vokietijos 
lietuvius suma 462,50 dol.

KLB Šalpos Fondo 
Informacijos dalis.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
MŪSŲ AUKOTOJAMS.
Turime paaiškinti, kad dėl 

lėšų trūkumo ir brangaus paš
to tarifo BTLFas negali siun
tinėti kiekvienam tremtiniui 
atskirus pakietus. Amerikos 
valdžia padengia tik nevardin 
tų siuntų persiuntimo išlai
das, o už vardintus jau tenka 
mokėti pačiam BALFui, ko, 
žinoma, padaryti negalima.

Ta pačia proga pakartotinai 
prašome nesiųsti BALFo Cent 
rui neapmokėtų siuntų. Neap 
mokėtų siuntų išlaidas tenka 
padengti pačiam BALFui. Jų 
gaunant daugiau susidaro ne
maža išlaidų suma, kurios, dėl 
labai ribotų piniginių išteklių, 
BALFas padengti negali.

BALFo Centras.

ūkių kiaulidėms. Dar pernai 
įmonė turėjo perorganizuoti 
gamybą ir vietoje 200 litrų tai 
pos šutintuvų, neturėjusių pa
klausos, duoti 2,5 karto didės 
nius. Tačiau įmonė atkakliai 
gamino atgyvenusio pavyz
džio šutintuvus. Tuo pat me
tu ministerija nepadėjo gamyk 
lai pertvarkyti darbą, neaprū
pino jos reikiamais Įrengimais. 
Todėl šutintuvų gamybą teko 
visiškai nutraukti.

Įsisavinti naują žemės ūkio 
mašiną, naujai suorganizuoti 
gamybos procesą nėra, žino
ma, lengvas dalykas. Čia rei
kia parodyti daug organizuotu 
mo, sumanumo, pasirūpinti bū 
tinais įrengimais bei medžiago 
mis, apmokyti žmones. O to 
kaip tik dažnai ir nedaroma.

Esti taip pat ir tokių atsiti
kimų, kuomet Žemės ūkio ir 
paruošų ministerijos paraiškos 
būna nerealios, išpūstos. An
tai, šiai ministerijai kategoriš 
kai reikalaujant, į 1953 metų 
gamybos planą buvo įtraukti 
didžiuliai kiekiai metalinių da
lių įvairaus tipo akėčioms ir 
kultivatoriams „Priekalo“ fab 
rikas Kaune pagamino šių da
lių daugiau kaip šimtą tūkstan 
čių. Ir kas gi paaiškėjo? Pa
sirodo, paraiška buvo išpūsta, 
tokie kiekiai detalių niekam ne 
reikalingi, ir jos dabar pavirto 
įšalusiu kapitalu. Tuo pat me
tu Vartotojų kooperatyvų są
jungos bazės atsisako imti dau 
gelį jų pačių užsakytų detalių 
dėl susidariusio pertekliaus. 
Šiuo metų fabrike yra nereali
zuotos žemės ūkiui skirtos pro 
dukcijos už šimtus tūkstančių 
rublių“.

Tai taip vyksta okupuotoje 
Lietuvoje darbai, kuriuos „or
ganizuoja“ ir tvarko okupan
tai su savo „pryšakine techni
ka“. o Amerikoje ir Kanado
je propagandos apjakintus žmo 
nes vis dar tebelaiko kvailiais 
ir apjakėliais Bimba, Mizara, 
Yla ir kiti „teisybės“ skelbė
jai. . .

Kodėl gi „Vilnis“, „Laisve ‘ 
ir „Liaudies Balsas“ nepersp- 
ausdina iš Vilniaus komunistų 
oficiozo „Tiesos“ šitų straips
nių, o vis tebevaišina savo skai 
tytojus visokiais nesamais „so 
vietiniais migdolais“?
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Jei norime išlikti gyvi, turime jungtis draugėn
Po pirmojo pasaulinio karo, 

sugriuvus imperialistinėms Ru 
sijai ir Vokietijai, trys Pabal
tijo tautos įgijo nepriklauso
mybę. Bet jau iš pat pradžių 
visos trys tautos vedė gana 
atskirą valstybinį ir kultūrinį 
gyvenimą, nebojant fakto, jog 
jos gyveno prie Baltijos jūros 
rytinio kranto, turėjo labai pa 
našias gyvenimo ir ūkio sąly 
gas, turėjo bendrus priešus ir 
kartu sudarė, politiškai žiūrint, 
vieną likimo bendruomenę. Bu 
vo mažai politinio ir dar ma
žiau kultūrinio bendravimo.

Nesenoji praeitis.
Visos trys tautos žiūrėjo tie 

siog į vakarus, į vidurinę ir va 
karų Europą. Yra mažai pa- 
baltiečių, kurie kiek daugiau 
pažįsta savo kaimynines vals
tybes. Mums visiems daugiau 
žinomi yra miestai Berlynas, 
Paryžius, Roma, negu Kau
nas, Ryga ir Talinas.

Kultūrinėje srityje reikėtų 
pažymėti kelias draugijas, ku
rios išėjo j viešumą paskaito
mis apie kaimynines valstybes 
tautinių švenčių proga. Ma
žas buvo skaičius kultūrinin
kų, pasistačiusių sau tikslą su
artinti tris Baltų tautas.

Valstybės beveik nepiiėjo 
prie politinio bendradarbiavi
mo. Būdavo kai-kurių pasita 
rimų susisiekimo srityje. Su
darytos politinės sutartys yra 
tos pačios rūšies, kurias Baitų 
valstybės sudarydavo ir su to 
limomis valstybėmis.

Net laikotarpyje, kai vokie
čių nacionalsocializmas savo 
propaganda išėjo toli už savo 
libų, nebuvo sukrusta, nors jo 
buvo aiški tendencija pagrob
ti netik kai kurias sritis, bet 
veržtis toli j rytus.

Ir bolševikinis pavojus ne
buvo pakankamai įvertintas. 
Buvo įsigyvenusi nuomonė, 
jog bolševikai neis į vakarus, 
o jeigu jie eitų, juos sulaikytų 
vakarų demokratijos. Bet nie
ko nebuvo daroma užtikrinti 
sau šitų demokratijų paramą. 
Ypatingai senesnės kartos žmo 
nių buvo aiškinama, jog boiše 
vizmas nebesąs toks pavojin
gas, kaip seniau. Tikrąjį mū
sų kaimynų tikslą gavome su
prasti, kai 1939 m. rugpjūčio 
m. paaiškėjo Hitlerio ir Stali
no sudarytos sutartys likviduo 
ti Pabaltį ir Lenkiją.

Tik tuomet buvo kiek su
krusta, pradėta kiek rimčiau 
bendradarbiauti. Bet šitas su

bruzdimas buvo per vėlus prak 
tiškame gyvenime. Jis bolše
vikams davė pamatą iškelti ap 
kaltinimus prieš kalbamų vals 
tybių vyriausybes ir jas savo 
tikslams išprievartauti.

Kadangi visų trijų valstybių 
tarpe nebuvo artimesnio ir 
glaudesnio bendradarbiavimo 
ii taip pat neegzistavo geleži 
ne valia sujungtomis jėgomis 
ginti savo savarankiškumą, So 
vietų vyriausybė lengvai ga
lėjo likviduoti mūsų nepnklau 
somybes. Vienai valstybei po 
kitos, trumpais terminais pa
statyti ultimatumai pnvede 
prie rusų kariuomenės įgulų 
įvedimo ir 1941 m. pavasarį 
prie Pabaltijo visiško okupa
vimo.

Tai buvo Baltų tautų trage 
dija, kuri pertraukė mūsų ne
priklausomybę ir kurios išda
vas mes dar šiandien tebeken- 
čiame. Mes vargstame sieliš
kai emigracijoje, o namuose 
likusieji kenčia ir kraujuoja po 
negailestinga bolševikų dikta
tūra.

Yra sunku tiksliai pasakyti, 
kaip mūsų kraštų politika bū
tų išsivysčiusi kitaip veikiant. 
Bet mes matėme, kad Sovie
tų Sąjunga 1939-40 m. sustab
dė karą prieš Suomiją, kai ji 
pajuto suomių tautos geležin} 
ir nepalaužiamą norą priešin
tis agresoriui. Šito fakto iš
vadoje Suomija dar šiandien 
tebėra nepriklausoma valsty
bė.

Mes visi tikime, kad už tam 
tikro laiko išsipildys ir bolše
vikinio režimo likimas, kaip 
prieš 8 metus sugriuvo fašiz
mas ir nacionalsocializmas. 
Mes visi tikime, kad naujo 
ginkluoto susirėmimo tarp pa
saulio galiūnų pasekmėje pra
bils laisvės varpai ir mūsų bro 
liams ir seserims, taip sunkiai 
kenčiantiems tėvynėje.

Mokykimės iš klaidų.
Bet mes neturime užmiršti 

įvykusių klaidų ir turime vis
ką padaryti, kad dar kartą ne
įvyktų baltiškoji tragedija. To 
dėl mes turime jieškoti ir ras
ti kelių sujungti mūsų, po vi
są pasaulį išbarstytas jėgas ir 
pasidaryti tiek stiprūs, kiek tik 
įmanoma. Šitas reikalavimas 
dabartiniu metu liečia kaip tik 
mus emigracijoje, nes mes, dė 
ka mūsų gyvenamų kraštų po
litinės laisvės , turime puikiau 
sias galimybes jau dabar suor
ganizuoti mūsų ateities poli-
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tišką gyvenimą, tuo labjau, 
kad mūsų didžiausias politini,, 
rėmėjas, USA, tokio Europos 
valstybių susiorganizavimo ne 
tik pageidauja, bet jį ir skati
na, kaip pakartotinai girdėjo
me iš tos vyriausybės sferų.

Po Antro pasaulinio karo pa 
baigos buvo daug kalbama 
apie politinį ir militarinį Eu
ropos valstybių susijungimą, 
su tikslu sudaryti kuo didžiau 
sį pasipriešinimą išoriniams ag 
resoriams. Reikėtų priminti 
Schumano planą, NATO (Šiau 
rėš Atlanto Paktą), Europinį 
judėjimą ir galiausiai Strass- 
burgo vyriausybę. Išeitų iš 
šitos paskaitos rėmų apie ši
tas organizacijas daugiau pa
sakyti. Bet vienas yra aišku, 
kad ateities Europoje, nors ji 
ir nebūtų sujungta į bendrą 
vienetą, susidarys skaičius po 
litinių blokų, su tikslu sėkmin
gai atsiginti nuo išorinių prie 
šų.

Rytinės Europos suintere
suotose sferose daug kalbama 
apie galimą susijungimą Gudi
jos su Ukraina, toliau su Len
kija. Manau, jog būtų nesą
monė kalbėti apie susijungi
mą atskirų Pabaltijo valstybių 
su rųinėtu slavišku bloku, pav. 
Ukraina bei Gudija, kurios tu
rėtų 60 milionų gyventojų su 
viršum. Tai reikštų patekti is 
lietaus į varvinį, iš vienos ne
gerovės j kitą. Tokį didelį jė- ©grafiškoji padėtis yra ta pa- 
gų skirtumą nebūtų galima iš ti visoje Pabaltijos erdvėje, gy

Jis skelbia Naujuosius Metus...

lyginti net gudriausiai išgal
votais susitarimais ir Jeonstitu 
ei jomis.

Apie politinę bei ekonominę 
nepriklausomybę nebeliktų nei 
galvoti. O nepriklausomybė 
mūsų tautoms yra brangiau
sia. Mes dabar žinome iš prak 
tiško patyrimo, kad net bloga 
tautinė valdžia yra šimtą kar
tų geresnė už blogą svetimą 
valdžią. Mes taip pat žinome, 
kad gyventi savo, mažai turtin 
game krašte, yra visvien daug 
geriau, negu būti pavergtam 
svetimos jėgos, kuri krašto 
gyvento jus sistemingai badi- 
na bei plikina. Tikiu, kad apie 
tai nėra ko diskutuoti.

Ruoškimės ateičiai.
Mes turime jau šiandien gal 

voti ir daryti žygių, kad toli
mesnėje ateityje mes vėl nebū 
tume pastatyti prieš alternaty
vą, kuri mūsų tautoms vėl duo 
tų naują vergiją. Trumpai sa
kant, mes jau dabar turime 
galvoti apie trijų baltiškų tau 
tų, — estų, latvių ir lietuvių— 
politinį susijungimą, kad vėles 
nių politinių įvykių metu ga
lėtume mesti į politines svars
tykles tris kartus didesnį po
litinį ir ūkišką pajėgumą. Yra 
labai svarbu, ar politiniai ats
tovai kalba už dviejų milionų 
arba dar mažesnę tautą arba 
už penkių milionų bloką. Ge- 

venimo sąlygos nedaug kuo 
skiriasi. Kas mus skiria, yra 
skirtingos kalbos ir nepažini
mas vienas kito.

Svarbiausia yra, jog mes su
darome likimo bendruomenę is 
pat ankstyviausių laikų. Be
veik visuomet, bent vėlybes- 
raais laikais turėjome tuos pa
čius priešus. Taip bus ir atei
tyje. Kiekvieną kartą musų 
tautos pateko po svetimu jun
gu, kadangi jos buvo per silp
nos atsiginti priešus, atskirai 
veikdamos. Iš šitų įvykių mes 
turime imti pamoką ir pradėti 
kitaip galvoti ir veikti. Atei
tyje mes turime veikti sujung 
tomis jėgomis, „viribus uni- 
tis", sako romėniškas priežo
dis.

Mano šios dienos paskaita 
turi kaip tik šitą tikslą. Jūs 
girdėsite mano sudarytą Baltų 
Federacijos Konstitucijos pro
jektą. Prašau mane tikrai su
prasti, jog tai nėra jau galuti
nė konstitucija, bet tik jos pro 
jektas. Tai yra rėmai konsti
tucijos, sulig kuria mūsų tri
jų valstybių bcfndradarbiavj- 
mas gali pasidaryti tikiu po
litiniu įrankiu.

Aš stengiausi išlaikyti mūsų 
valstybių nepriklausomybę, o 
suvaržyti suvereniškumą tik 
tiek, kiek tai reikalaujama fe
deracijai įgyvendinti. Kitus 
visus nuostatus girdėsite kons 
titucijos dėstymo metu.

Dėl Baltų Federacijos.
Prašoma nesakyti, kad toks 

Baltų Federacijos sudarymas 
dar per ankstyvas ir viską ga
lima atlikti vėliau. Tai klai
dingas aiškinimas ir nesuprati 
mas politinės padėties. Kaip 
tik emegracijoje mes turime 
užsiimti šiuo reikalu ir jau da
bar mes turime sudaryti gata 
vą konstituciją. Kartu mes tu 
rime žengti prie praktiško ben 
dradarbiavimo. Mūsų tėvynė
je likę broliai ir sesers tatai 
negali atlikti.

Jeigu kas nors sakys, kad ši 
tas projektas eina pertoli, pra 
šau padaryti konkrečių pasiū
lymų jį susiaurinti. Jeigu kam 
atrodys, jog jis per siauras, 
prašoma pagalvoti, kaip jį pra 
plėsti ir padaryti efektyviškes 
nlu. Jeigu trečias sakys, jog 
projektas sudarytas viršžmo- 
nėms vykdyti, noriu pasakyti, 
jog tokiam laisvam susitari
mui vykdyti daugiau reikia ne 
gu normalinio žmogaus jėgų.

Liaudies patarlė sako, jog

puodus lipdo ne dievai, bet žmo 
nės. Logiškoje išvadoje rei
kia sakyti, kad politiką sudaro 
ir ją vykdo ne viršgamtiskos 
jėgos, bet žmonės, ’jeigu mu
sų trijų šalių tautiečiai persi
sunks kita idėja sudaryti visų 
trijų tautų susijungįmą, tai jie 
tokiai konstituc jai Juos rei
kalingą supratimą ir ją išpil
dys sulig jos žodžiais ir pras
me.

Todėl šituo reikalu turi už
siimti ne skeptikai bei pesimis 
tai, bet idealistai bei optimis
tai. Ir Roma nebuvo pastaty
ta per vieną dieną, bet tūks
tančio metų bėgyje, šita pa
tyrimo taisyklė galioja ir mū
šy gyvenimui.

Norėčiau pasakyti, kad vals 
tybei sukurti ir ją išlaikyti rei 
kia be visų piliečių praktiško 
darbo daug pasišventimo ir 
kartais net daug aukų. Didžio 
sios valstybės nekartą ant sa
vo tėvynės aukuro yra paauka 
vusios tūkstančius gyvybių. 
Toliau reikia daug valstybin
gumo jausmo, ypatingai ma
žesnėms tautoms. Be jo ne
sudarysime valstybės ir jos ne 
išlaikysime. Valstybingumo 
jausmas yra pamatas kiekvie
nai tautinei valstybei. Kur jo 
trūksta, sunku valstybę sukur
ti ir taip pat sunku ją išlaikyti. 
Valstybingumas turi viršyti vi 
sus asmeninius norus ir pagei 
davimus. Kur jo nėra, kur ga 
lioja tik asmeniška nauda, kur 
prie kiekvieno valstybinio rei
kalo pareiškiama liberum ve
to, dingsta ir didžiausios vals
tybės, kaip istorija mums dau 
gel kartų parodė.

Nuo teorijos prie praktikos.
Tie patys dėsniai galioja ir 

mums emigracijoje. Turint 
akyse didelį tikslą, reikia ati
dėti ligi vėlesnės dienps visus, 
dažniausiai nedidelės svarbos 
kivirčus ir ginčus. Jie vėliau, 
dažniausiai savaime išsispręs, 
atėjus tikram laikui. Jeigu 
mums pavyks dar emigracijo
je sudaryt? mūsų tautų federa
ciją, būtų atliktas didelis poli
tinis žygis. Mes Šituo žings
niu net pralenktume daugel di 
džių valstybių, parodydami sa 
vo tautų reikalo ir dabartinio 
laiko bei politinės konstelaci- 
jos supratimą.

Nuo šitos dienos turime per 
eiti iš teoretiškų pasikalbėji
mų į praktišką darbą. Jeigu pa 
sirodys, kad mūsų trijų tau- 

Nūkei ta į 7 psl.

Laisvoji trikūna.
Dėl Hamiltono bažnyčios remonto 

atskaitomybės
Rašo Adv. Jer. Valaitis.%

Šio laikraščio Nr. 46(344) 
viešai ir nedviprasmiškai iš
dėsčiau pagrindus, dėl kokių 
priežasčių nesutikau pasirašy
ti Hamiltono bažnyčios staty
bos galutinės,' apyskaitos. Dė
damas savo parašą po mano, 
pasakyčiau, vieša išpažintimi, 
gerai žinojau, kad kai kam tas 
nepatiks ir kad dėl to susilauk 
siu pikto puolimo. Taip ir at
sitiko. Kaip hamiltoniečiams 
jau gerai žinoma, pirmučiau
siai į tai reagavo kun. Tada- 
rauskas, kuris lapkričio mėn. 
29 dieną pasakė nepasitenkini
mą išreiškiantį pamokslą ir pa 
prašė bažnyčioje dalyvaujan
čių už mane pasimelsti. Prade 
jau gauti atvirus šmeižiančius 
ir grasinančius laiškus, kurio 
turinio ir kitų smulkmenų dėl 
vietos stokos susilaikau skelb 
ti. Tik tiek noriu pažymėti ir 
tuo pačiu garbingą autorių vie 
šai įspėti, kad rašomoji maši
nėlė, kuria buvo rašomi jau pa 
minėti laiškai, nedvejotinai įs
taigų nustatyta pagal ta pačia 
mašinėle parašytą ir asmens 
pasirašytą laišką, kuris prasi
deda žodžiais „1953. XI. 19 d. 
Hamiltonas. Mielas Prieteliau, 
Jūsų žiniai pranešu, kad prieš 
tris savaites. . .“ ir baigiasi 
„Dievas Jus tegloboja ir sun
kiose valandose. Būkite svei
kas ir drūtas“. Negana pasa
kyto, mano namų savininkai 
kurį laiką nuolat telefonu bu
vo trukdomi asmenų, kurie 
vengdavo pasisakyti savo pa
vardę ir kurie reikalavo išmes 
ti mane iš buto, kaip, esą, 
Maskvos komunistų agentą ir 

ką, pasiuntė adresatui tokį „rie 
bų“ laišką, kokį tik bebuvo ga 
Įima išgalvoti. ..

2. Tiesa, parašytas milžiniš
kas laiškas, bet apie apyskai
tą tekalbama be galo šykščiai, 
be jokių skaitlinių, be jokių ais 
kūmų ir vengiant dokumenta
cijos. Taip kad ne tik kad nė 
vieno mano iškelto klausimo 
nesugriovė, bet tuo savo laiš
ku dar daugiau visuomenei ati 
darė akis ir tuo save pastatė i 
dar blogesnę padėtį.

3. Kaip mes patys lapkričio 
.mėn. 29 dieną pamokslo metu
bažnyčioje girdėjome, kun. Ta 
darauskas, pasipiktinęs dėl 
mano iškeltų klausimų viešai 
pareiškė, jog, girdi, garažas 
tekainavęs tik vos šimtą dole
rių, o darbas visai nieko nekai 
navęs. Tačiau šis nepaneigė, 
kad 1000 dolerių suma nėra 
įrašyta į bažnyčios statymo iš 
laidas. Tuo tarpu, šitie vyrai 
visai kitaip garažo pastatymą 
aiškina. Šie savo laiško 3 punk 
te teigia, cituoju, „Garažas pa 
statytas iš likučių cementinių 
blokų (mano pabraukta), ku
rių perteklius atsirado todėl, 
kad lietuvis rangomas p. Ado
mavičius sutiko sunaudoti vi
sas sugriautos senos bažnyčios 
plytas. .. Bylose randasi tik 
už darbą (mano pabraukta) 
pateisinamieji dokumentai“.

Štai, va, turint prieš akis du 
skirtingus tvirtinimus, ir kyla 
klausimas, kurį iš jų betikėti. 
Be to, tai aiškiausiai nusako, 
kad su šia statyba yra kaž kas 
netvarkoje.

Jeigu gi, pagal kun. Tada- 
rausko tvirtinimą, garažas te
kainavęs tik apie virš 100 do
lerių ir darbas nieko nekaina
vęs, tai ir lieka neaišku, kodėl 
ši suma nurašyta į išlaidų po
ziciją dešimteriopai. O patikę 

pan. Pagaliau, susilaukiau iš 
pp. inž. Kšivickio, Lengninko, 
Juodikio ir Mikšio viešą laiš
ką, kuris savo turiniu, ‘ kaip 
jau visiems žinoma, nedaug 
kuom tesiskiria nuo jau pasa
kytų ir apie kurį šiandien ir 
noriu pasisakyti.

Pirmučiausia dėl pačių laiš
ke pasirašiusiųjų. Atkreipiu 
reikiamą visuomenės dėmesį į 
tai, kad išvardintieji keturi as
menys savo laiško pradžioje 
viešai užsirekomendavo kalbą 
buvusio bažnyčios statybos ko 
miteto vardu, kuris, kaip žino 
ma, susidėjo iš 14 asmenų ir 
kuris rugpjūčio mėnesį yra iš
iręs. Todėl, jei šitie vyrai pa
norėjo prakalbėti viso buvu
sio komiteto vardu, tai tuo at 
veju privalėjo įrodyti, kokiu 
įgaliojimu ir kokiu nutarimu 
jie tai daro. Kadangi tų są
lygų laiške nėra žymu, skai
tau, kad jis nusakyta teise nau 
dojasi sauvališkai ir todėi jų 
pasirašytą atvirą laišką trak
tuoju tik kaip paskiros asme
nų grupelės, kuriai ir skiriu 
visą atsakomybę už jos turinį 
ir minčių reiškimo formą.

1. Paminėtas laiškas nėra 
koks nors rimtas iškelto klau
simo nagrinįėjimas arba aiš
kus atsakymas, bet tai yra ap
galvotas sprendimas, pagal ku 
rį siekiama mano asmenį su
griauti ir kurio priedanga ap
saugoti apyskaitos užslėpimą, 
o kartu, žinoma, išgelbėti ir sa 
vo aš. Todėl šis jų laiškas 
man daugiau primena kazokų 
laišką (rodos, Taras Bulba vei 
kale), kurie, susiradę raštinin

jus šių vyrų tvirtinimu, kad ga 
ražas pastatytas tik iš likučių, 
kyla klausimas kodėl ši suma 
vien tik už darbą taip nezmo 
niškai išpūsta? Pagaliau jei šie 
vyrai teigia, kad garažas pasta 
tytas tik iš likučių, tai labai 
būtų įdomu išgirsti, iš kokių 
būtent likučių blokų į garažą 
įvestas centralinis šildymas, 
įvesta elektros šviesa, padirb
tos durys su reikiamu geleži
niu mechanizmu, užklotas sto
gas, sunaudotas cementas? Ir 
kas patikės, kad tai savaime 
atsirado ir tai nieko nekaina
vo ! Be to iš laiško 3 punkto 
dar daugiau įsitikiname, ko
kios vertės yra tų asmenų tei
gimai. O štai šiame punkte 
yra jų aiškiausiai pasakyta, 
jog garažas pastatytas staty
bos Komiteto 1952. XI. 2 d. 
(posėdžio prot. 5 nr.) nutari 
mu, t. y. praeitų metų rudenį, 
kuomet bažnyčios mūrinimo 
darbai tebėjo visu tempu. Reiš 
kia komitetas jau prieš gerą 
pusmetį numatė likučius! ši
toji paskutinioji aplinkybė tik 
dar labjau patvirtina, kad šie 
ponai dėl garažo sugalvotos 
gražios istorijos yra gerokai 
susipainioję.

Iš kitos pusės tuo pačiu 3 
punktu kalbami asmenys ban
do mane įtikinti, kad, girdi, pa 
didintas parapijos turto įver
tinimas jokia prasme nekren- 
tąs ant parapijiečių pečių. Dėl 
tokio aiškinimo aš galiu duo
ti tik vieną atsakymą, būtent, 
kad dėstomoji buhalterija jo
kiu būdu netinka Hamiltono 
visuomenei. Jei jau norėta pa 
aukotąją darbo jėgą įvertinti 
ir tuo pakelti turto vertę, tai 
kodėl, kad ir dėl to garažo, tas 
paaukotas darbas nurašytas tik 
į išlaidų poziciją? Ar šitaip pa 
sielgiant nepadidinatnos skolų 

pozicijos? Ir ant kieno pečių?
4. Pereikim prie pianino išlai

dų teisėtumo. Aš savo pasi
sakyme buvau nurodęs pagrin 
dus, kodėl 100 dolerių už pia
nino pataisymą negalėjo būti 
įtraukta į bažnyčios statymo 
išlaidas. Tačiau šie asmenys, 
vengdami tuo reikalu ką nors 
kalbėti, griebėsi aiškinti apie 
pianino reikalingumą ir įrodi
nėti, kad, girdi, piano, kaip ir 
durys ir langai, esąs salės ne
atskiriamoji dalis. Jei šitokį 
pareiškimą būtų padaręs eili
nis pilietis, tai būtų dar dova 
notina, bet jei jau tai padary
ta inteligentų ir dar priekyje 
su inžinieriumi, tai tuo klau
simu nebetenka ir kalbėti 
(žiūr. laišk. p. 4). Iš esmės 
šie vyrai išlaidų sumą 100 dol. 
pripažino, ką aš ir tvirtinau 
tik su ta išimtimi, kad girdi, ta 
suma buvusi išleista už pia
nino nupirkimą.. Nors kalba
ma suma iš esmės ginčijamo 
klausimo nepakeičia, tačiau ma 
ne labai nustebimo nusakyto
ji aplinkybė. . . Na, kaip ten 
bebūtų, bet mano pagrindinis 
tikslas yra ne kabinėjimasis 
prie paskirų išsireiškimų, kaip 
kad laiške žymu, bet išsiaiški
nimas skaitlinių tikslumo ir po 
zicijų teisėtumo.

5. Labai ir labai nusivilta ir 
dėl pasiaiškinimo apie paskolų 
užtraukimą. J Šitą klausimą, 
kuris labjausiai visuomenei rū 
pi ir kuris anksčiau ar vėliau 
užguls ant parapijiečių pečių, 
tepasakytina tik vienu sakiniu 
ir tai su rekomendacija „žiūr. 
perein. sąskaita“ (p. 5), kuri 
visiškai nieko nenusako. Aš, 
be abejonės, prie siūlomų re
komendacijų asmeniškai gal ir 
galėsiu prisiderinti, be> kodėl 
gi pamiršta visuomenė ir ko
dėl ir šis reikalas, kaip nelygi

nant karinė paslaptis, norima 
ir toliau išlaikyti patamsėję?!

Visiškai nieko neatsakyta 
dėl skolų iš privačių asmenų. 
Kaip jau buvau nurodęs savo 
pirmam straipsnyje, bažnyčios 
statymo komitetas savo pir
mam posėdyje, ką ir kun. Ta- 
darauskas N. L. Nr. 46 strai
psnyje „atsakymas parapijie
čiui“ prisipažįsta, kad tik au
kos rinkti buvo pavesta pasta- 
rąjam ir nesuteikė jam jokios 
teisės užtraukti bet kokias pa 
skolas. Todėl visuomenei taip 
pat svarbu žinoti, kieno vardu 
ir kokiu nutarimu paskolos iš 
privačių asmenų buvo užtrauk 
tos, ypač tos, kurias radau su
žymėtas apyskaitoje, kuri ta
riamai paskelbta 1953 m. rug
pjūčio m. 23 d. parapijos salėj.

6. Mane ypač labai stebina, 
kad p. Lengninkas, kuris anks 
čiau pats matė reikalą laiške
liais aukas patikrinti. Šiandien 
jau kartu su kitais tuo pačiu 
reikalu kitaip šneka. Jis jau 
sutartinai šneka ir savo para
šu tvirtina, kad girdi, visiems 
aukotojams buvę išduoti kvi
tai. Reiškia, tučmi norima vi 
suomenė įtikinti, kad štai as 
viską meluoju ir tuomi tik pa
sitarnauju, kaip šie vyrai pa
sisakė, lietuviškai „vienybei“. 
Mieli Hamiltoniečiai, tik pri
siminkite kiekvienas tas aplin
kybes, kuriomis auka įnešta, 
tai ir pamatysite, kurie iš mū
sų kalbame tuo reikalu netie
są. Tiesa, buvo kai kam kvi
tai išduoti, bet ar jum nežino
ma tikroji jų istorija!? Jei 
jau šitie ponai, prisidengdami 
tariamais kvitais, viešai bando 
kitą apjuodinti, t. y., siekia 
mano asmens, pasakyčiau, api
plėšimo ir kurie pasityčioda
mi tiek daug prikalbėjo apie 
mano „sąžinę“, „šviesų pro-
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Gražioji Lietuva. ~x ....
AKMENĖS MST. IR GRAFO V. ZUBOVO REZIDENCIJA

Kaip atsirado Akmenės mie *nu, nuoširdumu u demokia- 
stelis, Mažeikių apskrityje, ži tinėmis pažiūromis, apskrity 
nių nėra. Tarp įvairaus ūgio Je lr už Jos rilJŲ, buvo v.sų la 
lapuočių, kyšo mūro ir me- bai gerbiamas. Ir su giha pa- 
užio pastatai. Viena mieste- garba dar ir dabai (grafas mi 
lio dalis lyg stovi augštumo- Nepr. Lietuvos laikais), yia 
je, o kita — lygumoje. Ant minimas tų asmenų, kurie jį
augščiaustos kalvos viršūnės 
pastatyta graži — impozantiš 
ka, vienabokštė, gotikos sti
liaus, bažnyčia. Nors ir ne
turi tų didelių ugningų ban
gavimų, kaip šv. Onos bažny
tėlė Vilniuje, bet antroji jos 
sesuo yra Jelgavos (Mintau
jos) mieste — Latvijoje .

Stebėtina, joje buvę vargo
nai, tiek jau seno amžiaus, kad 
juodo ąžuolo klaviatūra, nuo 
pirštų turėjo labai gilius įdu
bimus, nors patys vargonai bu 
vo visiškai gerame stovyje. 
Kieno buvo padaryti, žinių ne 
turima. Tuo reikalu, Neprikl. 
Lietuvoje buvo spaudoje ra
šyta.

Senieji žmonės pasakoja 
įvairius padavimus, bei isto
rijas. Būk, esą, buvę lietuvių 
kariuomenės su kalavijuočių 
ordenu mūšio vieta. O, taip 
pat, švedų, prancūzų karus, 
bei 1831 ir 1863 metų sukili
mus, prieš rusų okupaciją.

Nuo Akmenės m., į šiaurę— 
Laižuvos, bei Klykolių mies
telių link, už 8—9 km, yra 
prie vieškelio, tarp šimtame
čių medžių paskendusi grafo 
Vladimiro Zubovo rezidencija 
— Medemrodės dvaras. Lyg 
koks mažas prie Bavarijos Al 
pių miestelis, kuris savo ak
meniniais bei medžio, didžiu
liais, įvairios paskirties pasta
tais, liudija kelių šimtmečių se 
numą. Aplink jį didžiuliai dir 
bamos žemės plotai, rubežiuo- 
jasi su kaimais, paskiromis 
ūkininkų sodybomis, miškais, 
ir gretimo Mažulių dvaro že
mėmis. Už minimo dvaro že
mių, anapus vieškelio, vėl Kar 
pelkės dvaras, už jo — kitas. 
Kaip dvarai, taip ir miškai — 
grafo nuosavybė. Bet po 1 Di 
džiojo karo metams slenkant, 
žemės reformos pasėkoje, kū
rėsi dvaruose naujakurių so
dybos.

Grafas Vladimiras Zubovas, 
nors kilęs iš garsiųjų grafų 
Zubovų giminės, buvo didelis 
lietuvių veiklos rėmėjas dar 
caro laikais. Savo teisingu-

pazinojo.
Po 1 Didžiojo karo, ant gnu 

vėsių kėlėsi Nepriklausoma 
Lietuva. Ir į jį kreipėsi įvai
raus luomo žmonės, prašyda
mi pagelbos. Nors gi alas VIa 
dimiras Zubovas ką tik is sve 
timos valstybės grįžęs, radęs 
apardytą ūkį, liet, matydamas 
žmonių didelį vargą ir būti
niausių daiktų trukumą, davė 
dvarų ūkvedžiams parėdymą 
— išduoti: vaikams — pieną, 
sėklai ir duonai — grūdus, sko 
Imti arklius ir t. t. ir t. t.

Pačioje rezidencijoje, grafo 
rūpesčiu buvo įsteigta dvikla- 
sė mokykla. Ir pirmuose ne
priklausomybės metuose, mo
kyklai vadovavo dvi talentin
gos mokytojos: grafaitė ir Ja 
nma-Nina Sinkevičiūtė-Straz- 
dienė. Vėliau grataitė išvyko 
užsienin, o antroji — per II-jį 
karą vokiečių okupacijos me
tu tragiškai žuvo. Tai reto 
pasišventimo ir kilnios sielos 
moterys. Be to, nepaprastos 
pedagogės, bei puikios psicho
logės. Iš mokyklinio jauni
mo, kuris pasižymėjo ypatin
gais gabumais, jos grafui V. 
Zubovui tai atestuodavo, jo 
lėšomis buvo siunčiami į Ma
žeikių, Šiaulių bei Kauno gim 
nazijas.

Nuo Akmenės m., į rytus, 
už 6km, prie vieškelio Kruo
piai — Žagarė, yra Elkiškių 
(Alkiškių) kaimas. Beveik, pa 
čiame kaimo gale, gražiame 
pušyne, įrengtas didelis, 1 Di 
džiojo Karo karių kapinynas. 
Juose ilsisi dešimtimi tūkstan
čių rusų ir vokiečių. Uz ak
mens sienų — liuteronų ka
pai, su viduryje esančia bazny 
čia. Netoli, už vieškelio, dar 
pirmuose Nepriklausomybės 
metuose stovėjo, augštas, plo 
kščia viršūne — ilgas piliakal 
nis. Nuo jo viršūnės anuo
met, matėsi įvairiavaizdis gra
žus gamtovaizdis. Anuomet, 
iš plačių apylinkių jaunimas 
ruošdavo gegužines ir Joni
nių laužus, bei šiaip, giedriais 
vakarais nuo jo skambėdavo

iš visur ir apie viską
ANGLIJOS KARALIENĖ SVEIKINS 

UITĄ JANUSAI i Į.

gentinoje. Ten jis paskirtas 
vadovauti vietos ligoninei. Dr. 
Mikelionis lietuviškai koloni
jai jau buvo labai gerai pažįs
tamas, nes jis visu nuoširdu
mu rūpinosi savo tautiečių 
sveikata, gydydamas juos, lan 
kydamas namuose ir patarda
mas sveikatos klausimais. 
Y pač daug padėjo paskutiniu 
laiku, kai pradėjo dirbti mi
nėtoje sanatorijoje. Dėl to jo 
išvažiavimą apgaili visa Bue
nos Aires ir Avellanedos lie
tuvių kolonija.
M Amerikos lietuvių tarpe yra 
riose srityse asmenų. Petras 
Vaičiūnas, iš Monello, Mass., 
prieš trejatą desėtkų metų nu 
pirko 40 akrų žemės prie Ca
pe Cod, Atlantiko pakrantės. 
Petro Vaičiūno mintis buvo— 
įkurti čia vasarvietę. Užėjusi 
depresija sulaikė šio projekto 
vykdymą ir visą statybą teko 
atidėti vėlesniam laikui. Bet 
kuomet šios šalies ekonomi
nis gyvenimas atsipeikėjo. P. 
Vaičiūnas ėmėsi savo seno 
projekto ir ant tos žemės pa
statė 80 namų. Namai buvo 
greitai išparduoti ir visa ši vie 
tovė pagyvėjo. Prie jos tapo 
įrengtos ir puikios maudynės. 
Petras Vaičiūnas pasiliko sau 
namą su akeliu žemės ir ten 
jis pats gyvena vasaros metu 
ir priima atvykstančius savo 
draugus. Verta pažymėti, jog 
p. Vaičiūnas yra nuoširdus lie 
tuvis ir buvo atvykęs į Čika
gą dalyvauti Amerikos Lietu
vių Kongrese.
9 Trys lietuviai New Yorke 
pradėjo gaminti lietuvišku re 
ceptu saldainius, kurie jau pa
sirodė rinkoje. Saldainiai pa
vadinti „Rūtos“ dirbtuvės var 
du. Jau užmegzti ryšiai su ki 
tais lietuvių centrais Ameriko 
je ir Kanadoje. Iniciatoriai 
yra L. Virbickas ,J. Dagys ir 
P. Rasimas.
■ Anglų katalikų savaitraš
tis „The Universe“ rašo, kad 
trys šimtai kunigų, visa kas Ii 
ko iš beveik 3.000, dirba po
grindžio bažnyčioje Lietuvo
je.
fl Vatikano radijas praneša, 
kad komunistų areštuotas Var 
šuvos kardinolas Wyszynski 
esąs slaptai išgabentas į Mask 
vą ir uždarytas Lubiankos ka
lėjime, netoli Berijos celės. 
Manoma, kad jis parengiamas 
komunistų teismui.

Australų dienraštis „The 
Mercury“ prieš kurį laiką pir
mame puslapyje atspausdino 
ngą sensacingą straipsnį. Ang 
lijos Karalienės Hobarte lan
kymosi programoje yra numa 
tyta, kad ji turės įteikti meda 
lį 14 m. amž. lietuviui Ditui Ja 
nušaičiui (gyv. Hayes, Tasm.) 
už išgelbėjimą 12 m. amž. aus- 
tralės mergaitės gyvybės. Ja- 
nušaičių ir australų šeimos bu 
vo prie upės, kai besimaudy
dama australiukė ėmė skęsti. 
Ditas šoko nuo kranto į van
denį ir po sunkios kovos su 
bangomis ir su sąmones ne
tenkančia, mažai už jį pati silp 
nesnę mergaitę, vis dėlto iš
vilko ją pusgyvę į krantą. Ši- 
i jc~— -ič '"i JL —

merginų ir vyrų dainos. Toli, 
toli, nuo piliakalnio viršūnes 
aidėdavo damų posmai.

Po I-jo karo, vokiečių oku
pacijos metais, piliakalnio va 
karų šonas buvo smarkiai su
žalotas. Mat, imta žvyro vieš 
kelių taisymui. O pačiame pi
liakalnyje buvo randama vari
nių ir sidabrinių papuošalų su 
žmonių kaulais. Žvyro kasė
jai surinkdavo buvusių žmo
nių palaikus ir iš šiaurės pi
liakalnio šono, prie vieškelio 
esančio berymančio vieninte
lio geležinio kryžiaus — palai 
dodavė. Ir gražų piliakalnį 
ardė toliau. Mat, reikia žvy
ro vieškelių taisymui. O jo, už 
daugelio kilometrų — spindu 
lyje nebuvo. Nes visur leng
va žemė — pusiau smėlynas. 
Ir 1932 m., nuvykus į tą gra
žią vietovę. Nustebta! Vie
toje buvusio piliakalnio — 
milžiniška, gili duobė. Duo
bės gilūs krantai arde patį vies 
kelį. O buvusio gražaus pilia 
kalnio, su iš senų laikų išsili
kusia didele karčiama — nė 
kvapo. Apie buvusią karčia- 
mą, senieji žmonės pripasako
jo įvairiausių istorijų.

Toks pat likimas laukia ir 
kitas istorines vietoves: Pu
nios ir Liškiavos piliakalnius 
Nemuno upės vanduo plauja 
ir kas metai pakilęs su ledais 
vanduo, nusineša į upės vagą 
piliakalnių nemažą kiekį že
mių. M. M.

tas Dito Janušaičio žygis leng 
vai galėjo baigtis jo paties mir 
timi vandenyje, todėl ir Tas
manijos vyriausybės ir spau
dos jis yra tinkamai įvertina
mas.

Ar nebus Ditas vienintelis 
lietuvis Australijoje gausiąs 
progą paspausti Karalienės 
ranką ir gauti aukščiausią Bri 
tų Imperijos medalį už išgel
bėjimą gyvybės. ALB Hobar- 
to Apyl. Valdyba iš savo pu
sės irgi sveikina narsųjį jau
nuolį, kuris, tarp kita ko, turi 
įsigijęs savo vardu Lietuvio 
Pasą ir remia Tautos Fondą. 
M Lietuvių Namams Sydneju- 
je Įsigyti Organizacinis Ko
mitetas, Australijoj, namų ak
cininkų verbavimas vyksta 
sėkmingai toliau. Vienas tau
tietis, savo pavardės neskel
biąs, pasižadėjo įsigyti 75 ak
cijas. Be jo naujai pasižadėjo 
pirkti Lietuvių Namų akcijas 
šie asmenys: po 15 akcijų: A. 
Jakštas; po 10 akcijų: A. Ka
minskas ,G. Paulauskas, A. 
Griškevičienė, B. Barkauskas, 
B. Mazgelis, A. Ustjanauskas, 
V. Barkauskienė ir Br. Kive
ris; po 5 akcijas: V. Šliogeris, 
J. P. Kedys, V. Šarauskas, 
Alb. Kutka, Gudaitis, J. Miką 
lauskas, Ed. Vilnonis, L. Kar 
velis, P. Stakauskas, H. Š. (pa 
pildomai), F. Dubickas, V. Tiš 
kus, J. Sirutis, Alf. Petraus
kas, V. Janavičius, A. V. Šu
tas ir Alf. Giliauskas; po 4 
akcijas: A. Saulius, Dabrega 
ir Alf. Jakubėnas.

Tautinis Ansamblis Daina
va Buenos Airese, p. A. Pet
ravičiaus namuose gražiai pa
gerbė grįžusį iš JAV-bių sa 
vo vadovą Andrių Kuprevičių. 
Jo garbei buvo suruošta vaka 
rienė, kurios metu p. Kuprevi 
čius papasakojo apie Ameri
kos lietuvių gyvenimą ir savo 
koncertus. Dainos Ansamblio 
nariai jam palinkėjo ir toliau 
savo meniniais užsimojimais 
skelbti Lietuvos vardą ir 
vesti už ją kovą.
B Dr. J. Mikelionis, kuris pa 
staruoju metu dirbo „Avella- 
nede“ sanatorijoje, išvyko į 
naują paskyrimo vietą — 
Maquinchao, Rio Negro, Ar

VILNIAUS „UN1VERSHE- 
TAS’' LONDONE.

Londono lenkai, susirinkę } 
nuosavą salę, pradėjo naujus 
Vilniaus „universiteto“ moks
lo metus. Tose inauguracijo
se dalyvavo visi lenkų valdžios 
tremtyje didžiūnai, su preziden 
tu A. Zaleskių ir premjeru Ro 
manu Odzieržinskiu priešaky
je, ir taip pat Aleksandra Pil- 
sudskienė.

Iš to jau galima spėti, kokią 
reikšmę lenkai suteikia to „uni 
versiteto“ atkūrimui Anglijo
je. Tos politine propaganda 
paremtos įstaigos rektorius 
Stanislovas Koscialkowski, pri 
minė, jog šiais metais suėjo 
375 metai nuo Vilniaus uni
versiteto įkūrimo ir jog tas 
universitetas visad buvęs len
kiškumo švyturys rytinėse pro 
vincijose.

BERIJA PRAŽUDŽIUSI 
ŽMONA.

Vokiečių laikraštis „Der 
Abend" paskelbė, jog Berijos 
puolimo priežastis buvusi jo 
žmona Mariuna, kuri išdavusi 
savo pusbroliui Kruglovui pa
slaptį, jog Berija yra užsimo
jęs paveržti iš Malenkovo dik
tatūrą.

Mariūna nenorėjusi, kad jos 
vyras rizikuotų viską laimėti 
arba viską pražudyti ir dėl to 
tarpe jų įvykęs susikirtimas. 
Neiškentusi, Berijos žmona pa 
siskundė Kruglovui, kuris kuo 
greičiausiai pranešė apie tai 
Malenkovui.

VENECIJOS ATSTOVAS
Kryžiuočių užkariavimo lai 

kotarpyje prieš lietuvius bu
vo skleidžiami pikti prasima
nymai ir šmeižtai, tikslu pa
teisinti puolimus.

Vėliau aplankę Lietuvą sve 
čiai iš vakarų spręsdavo viską 
paviršutiniškai. Patys būda
mi lengvatikiai, jie kiekvieną 
jiems atpasakotą dalykėlį im
davo už gryną pinigą, many
dami, jog anos gadynės Lietu 
voje galėjo įvykti visokie ste
buklai.

Vienas Venecijos diploma
tas Girolomo Lippomano, ku
ris aplank ėVilnių ir kitus 
Lietuvos miestus 1575 me
tais, parašė savo įspūdžius, 
kurie paskelbti antroje dalyje 
pereito šimtmečio. Toje kny
goje užtinkame visą eilę įdo
mių dalykų.

Nukelta į 7 puslapį.

sukosi apie 15.000 dolerių iš
laidų. Tuo reikalu kilo eilė pa 
sisakymų, bet daugumas kal
bėtojų buvo prieš už bet ko
kias didesnes išlaidas dėl para
pijiečių neišsigalėjimo išsimo
kėti. Tam vėliau buvo visa ei 
lė iš paskirų firmų gana įdo
mių pasiūlymų planą įvykdyti, 
bet galutinai nusistatyta tai 
atlikti ūkiniu būdu, skaičiuo
jant, jog tai būsią pigiausia. 
Ir kas pagaliau gavosi. Pirmu 
čiausia, statymo komitetas ne 
siskaitė su parapijiečių nusa
kytais pageidavimais bei apro
bacija. Faktiškai bažnyčios 
pailginimas ėjo visai kitais ke
liais. Štai nors aukų, kiek bu
vo numatyta išleisti, ir surink
ta su kaupu, bet pagal komi
teto paskirų narių pranešimą 
1953 m. rugp. 23 dieną laike 
turimos apyskaitos paskelbi
mo, kuriame dalyvavo nedau- 
iiau 30 asmenų, statybos ko
mitetas dar turįs 15.000 sko
lų. Kaip ten beatsitiko, bet 
šis klausimas parapijiečiams 
yra itin svarbus ir todėl būti
na jį visoje pilnumoje išsiaiš
kinti. O tai turi atlikti tie, 
kurie už tai yra atsakingi.

9. Paminėti asmenys savo 
laiško p. 2 siunčia man pasa
kyčiau, šitokio turinio ultima
tumą (cituoju): „Tamsta, Jer. 
Valaiti, esate viešai čia per 
laikraštį kviečiamas nurodyti 
komitetui nors vieną atsitiki
mą, kad gautoji auka tapo ne
įrašyta į kasą, o nuėjo kur 
nors „pro šalį“. Kol Tamsta 
to nepadarei, skaitome, jog 
Tamsta skleidi šmeižtus n ne 
pagrįstus įtarimus. . .“ Į tai 
šiem vyram tik vieną galiu pa
tarti, būtent: dar kartą perši- 
skaityti mano pirmutinį strai 
psnį ir nerašinėti to, ko nesu 
pasakęs. Be to, panašių ultima 
tuma, kaip jau pradžioje pasi 
sakiau, šie vyria neturi teisės 
siuntinėti Komiteto vardu. Iš 
kitos pusės, kai kurių apyskai 
tos pozicijų netikslumus jau

tą“, o ypač apie „advokato oru 
mą“, nedviprasmiškai pasisa
kau,, kad šitie vyrai manęs ir 
ta priemone neprivers kartu 
su jais netiesą sakyti ir kad 
šitie asmenys provokuoja ne 
tik mane, bet ir pačią Hamil
tono visuomenę!...

7. Savo straipsnyje pasisa
kiau, kad padarytos išlaidos 
dėl garažo yra neteisėtai |trau 
ktos įbažnyčios Statybos išlai
das, nes tam negauta iš para
pijiečių jokio pavedimo, nei 
pritarimo. Tuo tarpu, kaip 
ia ško 3 punkte jų pasakyta, į 
parapijiečius neatsižvelgta, ir 
"aražas pastatytas Statybos 
Komiteto 1952.XI.2 dienos nu 
tarimu. O kai pareikalauta 
viešos bažnyčios statybos apys 
kaitos, ir to prašo balsai iš tų 
pačių parapijiečių, tai tas pats 
statymo komitetas išsisukinė
damas randa išeitį ir pasiaiški
na kad, girdi, tas išlaidas dėl 
paskelbimo (cituoju jų žo
džius) „Visuotinis parapijos 
narių susirinkimas mus jas da
ryti neįgaliojo (žiūr. p. 8). 
Štai kaip ištikro reikalai stovi 
it kokia iš to prašosi išvada? 
Kai reikalas eina apie menknie 
kius, kaip apyskaitos paskelbi
mo išlaidas ir kas nemalonu 
statvmo komitetui, tai komite 
tas tuč tuojau griebiasi ir pri
silaiko reikiamų formalumų, 
kaip kad atsitiko su apyskai
tos paskelbimo išlaidomis. O 
kai klausimas eina apie tūks
tantines išlaidas, tai tas pats 
komitetas formalumų nesilai
ko ir kažin kodėl parapijiečius 
ignoruota ir elgiasi taip, kaip 
jam pat'nka. Štai va šioje vie
tele aš pirštu priduriu ir paro 
dau. kad aš dėl garažo ir pia
no buvau teisus!

8. Pirmojo visuotinio para
pijos susirinkimo metu, kai bu 
vo svarstomas bažnyčios pail
ginimo klausimas, susirinki
mui buvo patiektas architekto 
tam paruoštas planas ir tam 
planui įvykdyti sąmata, kuri 

esu įrodęs ir to jau man pa
kanka. O kas už juo? bus at
sakingas, būtent ar Jonas ar 
1 etras, parodys ateitis.

10. Iš laiško duomenų ne
matyti, kad kuris paskiras as
muo, grupelė, ar komitetas bū 
tų kada nors paruošęs galutinę 
apyskaitą viešam paskelbimui. 
Taip pat nematyti, kad tuo rei 
kalu jau anksčiau atsikreipta į 
laikraščių redakcijas. Tuo tar 
pu daug tuščiai ginčytasi ir iš
sisukinėta. Nežiūrint šių ap
linkybių ir atsakymas į šių vy 
vyrų laiško 8 punktą, šiuo vie
šai pareiškiu, jog aš asmeniš
kai sutinku savo jėgomis vie
šai, kaip kad man jų pasiūly
ta, apyskaitą paskelbti su ši
tomis sąlygomis: 1) apyskai
ta turi būti surašyta trijuose 
egzemplioriuose, iš kurių vie
nas patvirtintas sudariusiųjų 
parašais ir man pristatytas į 
mano butą; 2) apyskaita turi 
būti visiškai identiška tai da
tai, kuri buvo paskelbta 1953 
rugpjūčio mėn. 23 dieną para
pijos salėje; 3) Joje turi būti 
sudarytas aukotojų sąrašas, nu 
rodant aukojimo datą ir pakvi 
tavimų nr. nr. Taip pat są
rašas įstaigų bei privačių as
menų, iš kurių užtrauktos baž 
nyčios statybai paskolos, nu
rodant, pasiskolinimo datą, 
kas užtraukė bei kokiu nutari
mu tai padaryta.

11. Šie vyrai didžiausiu pa
sipiktinimu reagavo, kam. gir
di aš esą šaipausi iš Statybos 
komiteto ir kun. Tadarausko 
dėl jų tariamo pailsimo (9 p.) 
ii kam gi aš esą pasikliaunąs 
Amerikos laikraščių žiniomis 
dėl kainos 2.5^0 dolerių už 
elektros įvedimą. (Toliau ci
tuoju jų pačių žodžius), bū
tent : „Tačiau, koks tų Ameri 
kos laikraščių rašeivių tonas ir 
faktų dėstymas yra panašus į 
Tamstos faktų aiškinimą, kad 
mums norisi tikėti — ar ne iš 
to paties rašeivos plunksnos 
V.'I’OS *os R-(

juk Tamsta geriau žinai. . .“ 
Šia siurprizine proga turiu pa
stebėti, kad vienintelis Ameri
kos laikraštis ir pirmutinis, ku 
ris aprašė tariamos apyskaitos 
paskelbimą. įvykusį 1953 m. 
rugpjūčio mėn. 23 dieną, yra 
„Draugas“ ir kuris už nepil
nos savaitės t. y. rugpjūčio 29 
d. aprašė tai, kas posėdžio me 
tu kalbėta ir skelbta, o taip 
pat ir pakartota žodis „pailso“, 
kurį kun. Tadarauskas ir pa
mokslų metu nekartą pavarto
jo. Beabejo, šis tuomet nė 
kiek ir nepagalvojo, kad tuo 
jis pats būtų įžeistas arba jis 
būtų norėjęs tuom įžeisti ir 
Statybos komitetą. Čia visuo
menei patiekiu ištisai iš ir šio 
laikraščio ištrauką, iš ko bus 
galima matyti, kaip šitie vyrai 
nepagrįstai apjuodino netik 
mane, bet ir rimtą, katalikiš
ką laikraštį „Draugą" ir be to 
iš šio visuomenė turės progos 
pasidaryti ir kitas išvadas. 
Štai jis: „Rugp. 23 d. įvyko 
Aušros vartų parapijos susi
rinkimas. Pranešimą padarė 
Bažnyčios Statybos Komiteto 
pirm. inž. J. Kšivickis ir iždi
ninkas E. Lengnikas, patiek
dami smulkią statybos darbų 
apyskaitą. Naujų pastatų mi- 
nimalinė vertė nustatyta apie 
52.000 dol. Savanorių darbas 
įkainuotas apie 8.000 dol. Šiuo 
metu parapija turi apie 15.000 
dol. skolos. Palyginus su kito 
mis parapijomis, tai nėra per- 
didelis apsunkinimas. Per vie 
nerius metus parapija suauko
jo 11.000 dol. Iš Catholic 
Church Extension per Hamil
tono vyskupą Ryan gauta 1000 
dol. Žymus aukotojų skaičius 
aukojo po 100 dol. ir daugiau. 
Išlaidų sąmatą pakėlė vidaus 
įrengimai, suolai 3.600 dol., 
elektros įvedimas apie 2.500 
dol. ir kt. Aukotojų dėka įr
engta naujos Kryžiaus kelių 
stotys, stovyklos ir taberna- 
kulas. Klebonas dėkoja auko-

jau kuris laikas kaip nebeturi 
teisės vadintis savo krašto pi
liečiais. Pagaliau mes turime 
visą eilę advokatų Sibire. Įdo
mu, ar ir jie iš Lietuvos pasiša 
lino?

Baigdamas norėčiau pažymė 
ti, kad šie vyrai šia nedėkinga 
proga su pasitenkinimu šaipo 
si ir tyčiojasi iš mūsų visų 
skaudaus likimo. Jiem net 
miela, kad ir aš asmeniškai esu 
psichinių ligonių prižiūrėtoju. 
Dar labjau liūdna, kad tai da
ro p. Kšivickis, būdamas ben 
druomenės galva, p. Mikšys, 
būdamas mokyklos ir kartų 
jaunuomenės auklėjimo vado
vu ir toks, kiap p. Lengnikas, 
dar būdamas pats lokiu, kaip 
ir aš. Šiandieną fabrikuose, Ii 
goninėse dirba tūkstančiai mū
sų inteligentų, tarpe jų profe
sorių, generolų ir kitokių. Dau 
gelis yra net patenkinti galį 
gauti valytojo darbą, o šie, 
kaip matėme, iš to tyčiojasi.

Adv. Jer. Valaitis.
REDAKCIJA, duodama vie

tos Hamiltono lietuviams išsi
aiškinti kilusius neaiškumus, 
nori pasiūlyti sugestiją: Ar ne 
tikslingiau būtų, jeigu bažny
čios perstatymo išlaidų apys
kaita būtų sudaryta detali ir 
paskelbta parapijiečiams - au 
kotojams, kad ir toje pačioje 
salėje po bažnyčia? Tai kai- 
notų tiktai laiko ir darbo jai su 
rašyti, — būtų nebrangu ir 
patogu, nes kiekvienas auko
tojas, jeigu būtų in^resuotas 
kokiu klausimu arba bendrai 
pasidomėtų, galėtų pasitikrinti 
visas detales. Žinoma, apys
kaitą galima būtų atspausdin
ti ir visiems aukotojams išsiun 
tinėti, — tai būtų dar geriau, 
bet tai jau kiek daugiau kai- 
notų. Atrodo, kad kai reikia 
taupytis, užtektų ir vieno eg
zemplioriaus apyskaitos, ypač, 
kad blogos valios nekonstatuo 
jama, o turima skirtingų nuo
monių tiktai dėl neišlaikymo

riam's ir visiems kitiems, kurie 
dirbo per statybos laiką. Re
vizijos komisija padarė prane
šimą. Parapijos sąskaityba ve 
dama tiksliai, kruopščiai ir rū
pestingai prityrusio buhalte
rio. Užbaigus darbus, staty
bos komiteto nariai pareiškė 
norą pailsėti (mano pabrauk
ta), perduodant darbą naujam 
parapijos komitetui, kai tas 
bus išrinktas“.

Sugretinę jų viešą pareiški
mą su paduotu straipsniu, gau 
naši tiesiog juokingas ir be ga 
io naivus vaizdas. Ar ne pui
kiausias įrodymas, tarp eilės 
kitų, kad šie vyrai netiesą sa
kė ir kad jų laiško pagrindi
nis tikslas ir buvo apjuodinti 
mane visuomenės akyse, pa
naudojant identišką, kaip jau 
iš pat pradžių apibūdinau, me 
todą pasikėsinant net atimti iš 
manęs „advokato" vardą ir vie 
toj to užkabinti raudoną pen
kiakampį ženklelį.

12. Pagaliau dėl taip jiems 
nemalonaus „advokato“ vardo. 
Be galo juokinga, kad šitas 
vardas keliamas tokiu momen
tu, kai reikalas eina viešai apie 
kitą dalyką ir dar daugiau, kad 
šitą vardą naudoju po visais 
mano straipsniais eilę metų. O 
ypač- nuostabu, kad tam klau
simui pavesta daugiau negu 
ketvirtadalis laiško, (žiūr. pir
mą skiltį).

Pasakyti vyrai mane pasišo 
vė degraduoti neva pasire
miant, įstatymais ir juos aiš
kinant pagal savo skonį. Aš 
iš Lietuvos, kaip kad šie vy
rai teigia, savo noru nepasiša
linau ir todėl „advokato" var
dą man tegalės atimti tas, kas 
jį man suteikė, bet jau jokiu 
būdu ne ši grupelė. Pagal šių 
vyrų logiką, pastarieji tikrai 
mane pavadintų bepročiu, jei 
aš, pasirendamas Lietuvos Pi
lietybės Įstatymo 22 ir 25 str. 
str. raide, paskelbto 1939 met. 
rugpjūčio mėn. 8 d., viešai 
tyrt'nč'z’.’ Pa1 čri’i šie vyrai
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Kaip ir kada skrisime i Venera
Tik ką skaitėme šiose skil

tyse Ponų Knystauto—Dr. v. 
Braun ilgoką straipsnį — tarp 
planetinio susisiekimo išvedžio 
jimus ,dėl kurių jaučiu pareigą 
pareikšti savo nuomonę.

Moksto-technikos naujienos
IŠRASTA BEVIELĖ ELEKTRA.

Nors minėto straipsnio pra
džioje ir pasisakoma, kad bus 
paduota diametraliskai prie
šingų išvadų , mano taip pat 
šiose skiltyse aprašyto („Kaip 
ir kada skrisime į Marsą“) 
straipsnio išvadoms, tačiau P. 
Knystautas užbaigia „U. S. 
Amerikos paslapčių užčiaupta 
burna“ Dr. von. Braun 
išvedžiojimus, visa eile pagrin 
dinių kliūčių, kurias žmogus 
dar nežinia kada ir kaip nuga
lės, besvajodamas atsidurti 
ant kitų planetų.

Be keletos žinomų astrono
minių duomenų, aprašoma dau 
gybė nepamatuotų ir, kas liūd 
niausią, klaidingų ir fantasti
škų tvirtinimų bei užbaigiant 
tą straipsnį anot E. M. Remar 
que: Tarpplanetiniame susisie 
kime nieko naujo!

Kas dėl net alsuojant dau
žymosi į,.laivo“ sienas, tai ki- 
nematikos-dinamikos seniai ži 
nomas dėsnis MV lygu m. o.,
t. y. veiksmas lygus ataveiks- 
miui, mums pasako, kad žmo
gui alsuojant (visai nesvarbu 
kur) ir vidutiniškai per dvi 
sekundes įtraukiant ir po to iš 
pučiant apie 2 litrus oro apie 
2 gramus svorio su vidutiniu 
apie pusės metro per sekundę 
greičiu, jo kūno, sveriančio 
75.000 gr. „atatrankos“ am- 
plitudis (nulinio judėsiu balan 
so) greitis tėra apie šeštada
lis milimetro per sekundę. 
Taigi dėl alsavimo žmogus 
praktiškai visai nejudėtų, kad 
ir erdvių laive, iš kur ir apra
šoma nesąmonė - fantazija.

Pakartoju, kad žemės sate
litai - tramplynai, kaipo nerei
kalingi, mirs dar negimę, ir iš 
viso šių dienų sunkaus (chemi 
nio veikimo — molekuliarimo) 
kuro panaudojimas rodo, kad 
yra negalimybė reaktyviniu

Kiekviename LD numeryje telpa
a traukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo. Duodama įdo- 
X mių ir aktualių straipsnių bei pasikalbėjimų su žymiųjų 
4 lietuvių politinių grupių vadais. LD turi ir anglišką sky

rių, parašai po nuotraukomis duodami abiem kalbom — 
tat, LD prieinamos čia gimusiems, o taip pat ir kitatau

čiams. Metinė prenumerata 4 dol.
Sausio numeryje duodamas pasikalbėjimas su Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės Amerikos Krašto Valdybos pirm. 

Dr. ~ ~

Visose 
tojus.

P. Pamataičiu; vasario numeryje — su VLIKo 
pirm. M. Krupavičiumi.

Kanados lietuvių kolonijose LD turi savo platin- 
Pas juos galima su LD susipažinti bei žurnalą 

užsisakyti.

principu atsipalaiduoti iš že
mės traukos, taigi - tie sateli
tai niekuomet ir negims. Pav., 
kilogr. geriausio kuro teturi 
per 10.000 didžiųjų kalorijų ši 
luminės energijos arba apie 4
su puse miliono kilogramų - 
metrų darbo energiją, o, kad 
kilogramas medžiagos išlėktų 
is žemės traukos ar taptų jos 
satelitu, turi įgauti daugiau 
kaip 11 klm. per sek. greitį, 
o tai būtų per 6 milionus klgr. 
metrų darbo energija. Taigi, 
kad ir visa raketa tebūtų pa
daryta tik iš kuro ir tą kurą ide 
ališkai (kas yra irgi negalima) 
sudeginant, būtų didelis ener
gijos nedateklius. Kitaip sa
kant, visa raketa baigs sudeg
ti, o sakysim paskutinis jos 
gramas tebus dar toli nuo rei 
kiamo 11 klm. per sak. grei
čio. Praktiškai yra dar liūd
niau, nes energijos rūšies pasi 
keitimai pareikalauja didelių 
nuostolių, siekiančių 50 ir dau 
giau procentų.

Praeis dar labai daug la ko, 
kol raketiniai (oro) ar „V“ lėk 
tuvai atsieks jau dabar seniai 
praktikuojamus pabūklų svie 
dinių greičius, t. y. apie 4—5
tūkstančius mylių per valan
dą, bet tai ir bus galimos grei 
čio lubos — riba.

Išvada, kartoju: tik nauja 
ir daug kartų pajėgesnė enei- 
gijos rūšis žmogų kada nors 
gal nuneš ant kitų planetų 
(žiūrėk mano straipsnį).

Viena, kas aišku, tai — kad 
„prof.“ Habert'ų ar Dr. v. 
Braun‘ų pasakos apie tarppla 
netinius „laivus“ tebuvo, tėra 
ir dar ilgai bus pigios žurna
listikos aprašymai, kai kam, 
gal, ir nuvarantieji nuobodulį, 
o mums lietuviams tai tik lai
ko, pinigo ir mūsų turimos 
energijos nukreipimas nuo mū 
sų pagrindinio tikslo: dirbti 
lietuvybės išlaikymo ir tėvy
nės atvadavimo labui.
Dipl. ginklų ir mechan. inž.

J. Bulota.

Pasaulio lietuvių ne- v 
priklausomas, iliustr- \ 
uotas, mėnesinis žur- X 
natas. 9204 S. Broad- ji 
way, Los Angeles 3, X 

Calif., USA.

virš 50 aktualių nuo- x

K U LT U R I V B>lvR<W I KA
ČIKAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJA

gynęs diplomą, gavo dipl. inž. 
laipsnį. Dipl. inž. D. Bielskus, 
tik baigęs studijas, tuojau ga
vo konstruktoriaus vietą vi-

Lietuvių Rašytojų Draugi
jai paskyrė 500 dolerių premi
ją už geriausį praėjusiais im
tais išėjusį literatūros kūrinį
-knygą.

Premijos paskyrimas bus pa 
darytas ypatingu būdu, kuris 
hgšiol dar nepaskelbtas.

Premijos įteikimo iškilmė pa 
skirta vasario 28 dieną Lietu
vių Auditorijoje.

Premijos įteikimo iškilmin
game akte meninę dalį išpildys 
Montrealio menininkai — ope 
ros solistė Elzbieta Kardelie
nė ir pianistas Kazimieras 
Smilgevičius.

Ličiu, ų Auditorija yra ve
dama t . iu asmenų: p. Malio- 
riaus, p. Pakšto ir p. Juodval
kio, kurie šią auditoriją iškėlė 
į rimtųjų meno organizacijų 
augštumas ir padarė ją pa
trauki ą plačiąjai lietuvių vi
suomenei. Auditorija, dirbda
ma nemažą kultūrinį darbą, 
skirdama Lietuvių Rašytojų 
Draugijai premiją, daro naują 
pakopą kultūrinėje darbuotė
je, kuri palaipsniui plečiama ir 
inciatyvingai tobulinama.
KAMERINIS KONCERTAS 

AUSTRALIJOJE.
Lietuvių Kultūros Fondo 

Adelaidės skyriaus suruošta
sis koncertas, pasižymėdamas 
dideliu rimtumu, koncerto pro 
gramą pradėjusi sopranas Ele 
na Rūkštelienė, Juozo Gruo
džio kompozicijomis, savo si
dabrinės varsos balsu, ypatin
gai išsiskyrė dainose „Oi ant 
kalno“ ir „Aš svajojau svajo
nėlę“.

Dorothy Oldham, skambinu 
si M. K. Čiurlionio preliudus 
ir nokturną, atskleidė šio gi
laus menininko kūrinių poetinį 
svajingumą ir su dideliu paju
timu, meistriška technika pa
tiekė jį klausytojui.

Smuikininkas Pranas Matiu 
kas, pianistei Dorothy Old
ham palydint, sodriais tonais 
pagrojęs nelengvą Vitali kom- 
poziciją „Chaconne", visu gro 
žiu švystelėjo Edvardo Griego 
sonatoje C minor op. 45.

Baritonas Paulius Rūtenis, 
pasirinkdamas Vlado Jakubė- 
no įdomiai harmonizuotas lie
tuvių liaudies dainas, perdavė 
mūsų dainos grožį kultūringo 
je šviesoje. Jo sodrus barito
nas ypatingai gražiai skambė
jo dainoje „Sutemo naktis“, 
gi dainoje „Piemenų raliavi
mas“ solistui pavyko klausy
toją nukelti į lietuviško kaimo 
idiliją.
LIETUVIAI STIPRINASI 

SPECIALYBĖSE.
Miunchenietis lietuvis, Do

natas Bielskus, sėkmingai bai 
gė elektrotechnikos studijas 
Stuttgarte Augštojoje Techni 
kos Mokykloje (Technische 
Hochschule Stuttgart) ir, ap-

s am pasauly žinomoj elektros 
dirbinių firmoj „Siemens", 
Stuttgarte.

Tai jau trečias lietuvis inži
nierius, kuris Štutgarte dirba 
atsakingą augštų kvalifikaci
jų darbą vokiečių firmose.

„TREMTIS“ 
PERSITVARKO.

Vokietijoje leidžiamas laik- 
laštis Tremtis, iš laikiaštimo 
tipo persitvarko {žurnalo ti
pą. Galimas daiktas, kad jau 
gruodžio mėn. numeris bus iš
leistas žurnalo tipo. JAV-se 
ir Kanadoje 1954 metais Trem 
ties žurnalo prenumerata atsi
eis 3 dol. Metiniams plenume 
ratoriams bus duodamos dova 
uos knygomis.

TREMTIES LEIDYKLA 
VOKIETIJOJE

jau buvo informavusi apie lai- 
dyklos pasiruošimus išleisti ra 
šytojo R. Spalio didelio dėme
sio susilaukusio jaunimui ir se 
nimui veikalo „Gatvės Ber
niuko Nuotykiai" trilogijos 
antrosios dalies, kuri vadinsis 
„Ant Ribos“. Šis veikalas iš 
spaudos išeis 1954 metais apie 
balandžio pabaigą. Kaip GB 
N., taip ir ant Ribos veikalui 
skelbiama garbės prenumera
ta. Iš anksto atsiuntusiems 
leidyklai ar jos atstovams vei 
kalo Ant Ribos kainą (5 dol.), 
bus skaitomi garbės prenume 
ratoriais ir skelbiami Trem
ties žurnale ir knygoje.

. NAUJI RAŠTAI.
Vaclovas Čižiūnas. TAU

TINIS AUKLĖJIMAS ŠEI
MOJE. Trumpas tautinio auk 
Įėjimo vadovas lietuviškai šei
mai išeivijoje. Išleido VLIKo 
Lietuvybės Išlaikymo Tarny
ba, 1953 metais, 224 puslapių, 
tiražas 5.000. Šią knygą ne
trukus galima bus gauti „Ne
priklausomos Lietuvos“ redak 
cijoje.

Kalendorius 1954 metams 
TAUTA BUDĖK, 190 pusla
pių. Daug vietos skirta Lietu
vos geografijai, nes įdėta var
dai upių, ežerų, kalvų. Deja, 
čia yra netikslumų. Kad ir 
K. Būgos autoritetu priden
giant, vis dėlto Zarasų ežerai 
ne tokius vardus turi, kokie 
įrašyti. Atrodo, kad ir Būga 
nesuprastas. Būga juk aiški
no, kad Zarasų vardas, sėlių 
tarme, kilęs iš ežerų, kurie ša
liškai buvo ezarai. Zarasus su 
pa du ežerai, kurių vardai yra 
didysis Ąsa ir mažasi Ąsytė, 
laigi, sujungus ežero žodį su 
jo vardu ir gauname Ežerai 
Ąsai, o suliejus — Ežerąsai, 
sėliškai Ezarasai, bet kadangi 
pirmas .garsas nubyrėjo, tai

Sensacingas išradimas, tai 
bevielė elektra.

Vienas italų inžinierius pa
reiškė žurnalistams, kad jis 
baigia išrasti sistemą, kurios 
pagalba elektros energija bus 
galima perduoti per erdvę be 
elektros laidų tinklo. Po ato
mo suskaldymo šis naujas iš
radimas žada užimti žymiau
sią vietą musų amžiaus išradi
muose.

— Mano sistema pranašau
ja visuotinę revoliuciją, »— 
pareiškė Guiseppe Di Nitto, 
kuris Genuos mieste daro be
vielės elektros energijos per
siuntimo bandymus. Tyrinė
tojas pridūrė, kad jis jau 1930 
m. savo bandymus parodė Mar 
koniui, kuris skatino jį šį dar 
bą tęsti.

Italijos karabinieriai rūpes
tingai apsaugoja laboratoriją, 
kurioje Giuseppe Di Nitto da 
ro savo tyrinėjimus. Jo daro
mi išradimai yra Italijos kraš 
to apsaugos ministerijos glo
boje.

Di Nitto pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis pagal šią 
sistemą yra išradęs būdą elekt 
ros srovę paversti į magneti
nes bangas, ir per orą jas per- 

ir liko Zarasai. Taigi, ne Eza- 
ras ir ne Ezeresaitis, bet Ąsa 
ir Ąsytė. Be to, ne Apvardai, 
(kurių autoriai nerado kur pa 
dėti, o jie yra Lašmens, Drūk- 
šės, Dysnos, Dauguvos basei
ne), bet Apardai. Greta Žil
ino yra Žilmaitis. Ir ne Prū
das, bet Prutas, Gilūtas ne Gi
lutis, Rūžas ne Ruožas, Ilgiai 
ne Ilgis. Na, ir daugiau šioje 
srity yra trūkumų.

Bendrai imant, kalendorius 
gražus, gerai išleistas ir pigus, 
nes tiktai 50 centų.

Naujametinė PELĖDA, 12 
nr., šauniai iliustruota ir vir
šelio puslapy turi žiaurią Chur 
chillio karikatūrą. 
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SUSIVIEIMJIMAS
I LIETUVIŲ AMERIKOJE 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALE ORGANIZACIJA 
|kurli 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstymų ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki

i $ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki bO metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę" nemokamai. 
? Iš Susivienijime Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. |
Į Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais.
< Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo

poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:
I LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
ę 307 West 30th Street New York 1, N. Y.
H T«M MM MM MM UK---------'MM'"' MM-— X

siųsti į priėmimo stotį, km 
magnetinės bangos vėl pavei 
čiamos elektros energija. Tik 
viena kliūtis lieka: magnet, 
nes bangas iki šiolei nepavy
kę izoliuoti ir siųsti norimu 
kryptimi. Jos išsiskirsto į 
visas šalis.

Jei pavyks šią kLūtį nuga
lėti, tai mokslininkams atsiua- 
rys tikrai didelės galimybės. 
Autovežimiai ir lėktuvai galės 
būti aprūpinti elektros energi 
ja panašiai, kaip radijo apara
tai.

Gali sumažėti ir atominės 
energijos pareikalavimai tai
kos reikalams. Nereikės ato
minių mašinų laivams ir lėk
tuvams. Pasiųsta elektros 
energija į orą galės sukti jų 
mašinas. Sumažės ir išlaidos, 
nes atkris reikalas naudoti ato 
mines mašinas su sunkiais ir 
brangiais izoliacijos įrengi
mais radioaktingumui išveng
ti. Elektros laidai, elektros 
tinklas miestų gatvėse išnyks. 
Be elektros laidų veiks elekt
ros virtuvės, šaldytuvai, dul
kių siurbliai ir kitos elektros 
mašinos, pasukus ar paspau- 
bus kištuką. Milionai km vie 
los laidų bus sutaupyti.

(„De Gazet").
AMŽIŲ MEDIS KANADOJE

Douglas Fir eglė — 230 pė 
dų augščio ir beveik 9 pėdų 
skersmens — kuri buvo pa
kirsta 1952 metais Vancoįv- 
ver Island saloje, buvo 1.092 
metų amžiaus. Ši eglė buvo 
jau didędė, kai Anglijos kara
lius Jonas pasirašė Magna Car 
ta, 1215 metais Runnymede. 
Kai Cabot'as paskelbė Kana
dos rytų krantą (1497 metais) 
priklausantį Anglijai, ji ta
da buvo jau 637 metų amžiaus 
ir 200 pėdų augščio. Kai ji 
buvo pakirsta, buvo rasta, kad 
jos viršūnė buvo sunaikinta vė 
jo, audrų jau prieš keletą šimt 
mečių. (CS).

Dingęs miestas
RAŠO JŪREIVIS DN. BALTRUKONIS.

Po ilgesnes pertraukos norėčiau vėl su gerb. „N. L.“ 
skaitytojais pasidalinti savo įspūdžiais iš kelionių po Vaka
rų Indijos salynus.

Po pereitos vasaros atostogų, pakeičiau Europos — Ka
nados liniją į Kanados — Vakarų Indijos linijąt Nors Pie
tų jūrose nesu naujokas, bet džiaugiausi pakeitęs nusibodu
sį šiaurės Atlantą tropikais — atogrąžomis.

Ankstyvesniuose savo straipsniuose esu minėjęs Kubą ir 
Centrinės Amerikos kraštus, kur Saguenay Terminals lai
vais man teko lankytis. Dabartinė Canadian National lini
ja prekiauja išsamiai tik Vakarų Indija ir Kanada, be to ap
tarnauja tuzinus Britų Vakarų Indijos salų-salelių, kaip Ba 
soratt, St. Lucia, St. Vincent, Hibridų, Tortugų ir kitus sa- 
hamų (Kuba), Jamaica, St. Kitts, Trinidad, Antigua, Mont 
lynėlius, bei Guianą.

Šiuo straipsniu aš bandysiu pabrėžti vieną iš jų — Ja- 
maicą (liet. — „Džemeica!“), kur kaip tik, atsitiktinai,

teko stebėti karalienės Elzbietos vizitą Kin/rstone, 
Jamaicos sostinėj, lapkričio 23—25 d. d.

Dar pakeliui iš Nassau - Bahamų ir Santiago - Cubos 
oras buvo karališkas. Tolumoj jau rymojo galingi Jamai
cos kontūrai iš giedrumos rūkų. Kuba pasižymi savo kran
tų augštumu, taipgi Hispaniolos sala (Haiti ir San Domin
go), bet rnan regis, kad Jamaica praneša visas savo augštu
mu — tarsi milžiniškas vulkanas debesis remia. Nuo krantų 
dvelkia malonus tropikų augmenijos kvapas. Iš tarpukal
nių šen bei ten smilksta dūmai, žymėdami civilizacijos pėd
sakus.

Pagaliau iš tolumos ryškėja mūsų tikslas — Kingstono 
uostas su istoriniais palaikais — Port Royal, kurį specialiai 
paminėsiu.

Uostas yra saugomas nuo jūros siaura žemės juosta, o 
miestas tūno prisiglaudęs milžiniškų kalnų papėdėj, tarsi 
nykštukas. Tos juostos gale kaip tik buvo tas garsusis nau

jųjų amžių Piratų-Bakanierių lizdas, vergų prekybos ir nuo
dėmių centras, radęs savo tragišką galą,

staiga jūron nugrimzdęs miestas —
Port Royal.

Artėjant, jau matome, šiapus juostos, jūroje besisu
pantį „Gothic“, karalienės specialų laivą.

Plaukiant aplink uostą siaurais keliais, virš nugnmzdu- 
sio Port Royal, atsiduriame įlankoj. Uosto 7 krantinės, 
„Piers“ prikimštos prekybos ir Britų karo laivų; jų didžiau
sias — kovos laivas „Shefield“ — kaip tik pirmas. Musų 
Baltasis 5.000 to laivas pareigingai pasveikino „Man oi 
War“, Britų tradicija. Ant denio jūreiviai ir karininkai — 
visi paradine uniforma — atydžiai stebi mus.

Mieste ir aplink mus matomas nepaprastas pasiruošimas 
ir susijaudinimas, sutikti atvykstančią Valdovę lėktuvu iš 
Montego Bay.

Čiabuviai, daugiausia ainiai buv. Afrikos vergų, atmieš
ti vietiniais indėnais bei kiniečių ir žydų krauju. Žodžiu, kad 
ten matysi žmones tikrai didžo įvairumo.

Kingstono aerodromas yra kaip tik skersai uostą toje 
juostoj, kuri idealiai tinka tam tikslui, ir lėktuvai kyla bei 
leidžiasi kas 10—15 min. — viena kryptimi — nes vėjas pu
čia pastoviai nuo jūros.

Visi lėktuvai keleiviniai, daugiausia 4 motorų ameriko
niški, bet teko matyti ir kanadiškų „TCA“, „Air France", 
olandų, belgų bei kitų oro linijų.

Nepaprastai didelis turistų judėjimas, kurių gan buvo 
gausu dar vasaros metu, nors temperatūra pastoviai buvo 80 
90 laipsnių F., taip, kad nuo karščio nebūdavo l^ur dingti. 
Saulė kepina kaip tik kabodama virš galvos. Dėl to daugiau
sia laisvalaikių praleisdavome garsaus „Myrtle Bank“ Kote
lio baseine, nors ir ten vanduo buvo, kaip puode, o ant kraš
tų išlipus padai svilo! Ta vieta išimtinai baltiesiems ir tu
ristams — labai ištaiginga. Palmių sodai ir gėlynai neišpa
sakyti. Amerikonai pietauja didžiulio Hotelio atvirų veran
dų pavėsy. Prie baseino yra specialus „Coctail Loungge“ su 
daugybe staliukų. Iš čia gali patogiai stebėti visą uostą bei 
jūros įlanką, gaivinamas nuolatinio vėjelio nuo jūros, bei šal

tu alučiu ar kuo nors kitu — pagal skonį!
Tai miestas, kur rasi nepaprastą prabangą.
Kiek patogiau žmogus atsikvepi saulei nusileidus, kai 

nuo kalnų padvelkia gaivinantis vėjelis ir kalnuose sužiba 
šimtai žiburių — ištaigingų vilų ir Britų garnizono kareivi
nių „New Castle", kur augštai klimatas yra gan vėsus ir tik
rai idealus europiečiams.

Tikrai puikus reginys stebėti grupes bei pavienes švie
sas kalnuose, lyg ir žvaigždes danguje.

Dabar patieksiu šiek tiek istorijos
apie paskendusį miestą —

Jo istorija buvo keista. Kaip minėjau, Port Royal buvo 
pastatytas ant smėlingo iškišulio, dabar skiriančio Kings
tono uosto įlanką nuo jūros.

Miestas išaugo ligi keletos tūkstančių — juodų, rudų, 
geltonų ir baltų; ten buvo britų, olandų, prancūzų, ispanų, 
portugalų, vokiečių, amerikiečių ir kitų tautybių.

17 amž. pasauliui jis buvo žinomas, kaip „Piratų Babilo
nas“, — ištvirkimo ir pasiutimo tvirtovė, neradusi palygini
mo niekur Vakarų pasauly.

Visi turtai, „baccancerų" ir piratų atimti, rado kelią į 
Port Royal, štangos sidabro ir aukso, žėrinčios brangeny
bės iš Inkų bei Atctekų šventovių ir ispaniški pinigai, — visa 
neparastos vertybės, atimti greitais užpuolimais jūroje ir 
sausumoje, — buvo atgabenti čia su triumfu.

Jūros perėjūnai atvežė čion savo grobius, kaipo į geriau
sią vietą pakeisti į gatavą pinigą, kai patys galėjo čia sau
giai pailsėti.

Port Royal pasidarė užuovėja kiekvienam bėgančiam 
nuo įstatymų, to laiko ispanų pasaulio. Net kiečiausi pira
tai nedrįso pažeisti šio uosto nerašytų įstatymų, kai laivai 
įplaukė su įvairių piratų įgulomis. Tai leido jiems pailsėti 
ir pasidalinti vėliausiu grobiu.

Didžiuliai Port Royal sandėliai buvo užversti prekėmis, 
kroviniais užpultų laivų ir miestų. Uostas buvo užkimš
tas sunkiai ginkluotais galleonais, kur žmonės tik žinojo vie
ną vėliavą — kaukuolę su sukryžiuotais kaulais.

Užpakaly buvo kartuvių punktas, kur nuolatiniai ste-
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TAUTOSFOHDAS
fl

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 1953 M.
VEIKLOS APYSPA1TA.

t jjposvciimu

Saldo 1954 m. sausio
mėn. 1 d........... 1814.16

Išlaidos ..................... 5420.92
Saldo 1953 m. sausio

mėn. 1 d........... 2386.57
Aukų surinkta 1953 m. 4837.60
Procentai 1953 m. . . 10.91
Balansas ..................... 7235.08
Pajamos: Lietuvių kolonijos

Kanadoje. $$
1. Hamilton, Ont.. . 2425.63
2. Toronto, Ont. . . 500.00
3. Welland, Ont.. . . 302.00
4. Montreal, Que... 288.3 7
5. S. Ste-Marie, Ont. 218.40
16. Edmonton, Alta 209.50
7. Fort William &
Kowskash, Ont. .. 170.75

8. Vancouver, B. C. 130.71
9. Windsor, Ont. . . 102.00

10. Calgary, Alta. . . 96.72
11. Lethbridge, Alta. 94.25
12. London, Ont. . . . 58.25
13. Winnipeg, Man.. 51.52

Kitos kolonijos su
rinkusios mažiau 
kaip 50 dol........... 189.50

Viso. . 4848.51
Išlaidos: $$
1. Išmokėjimai Vlikui 5306.99
2. Paštas-telefonas . . 17.65
3. Rašomoji medžiaga 6.05
4. Inventorius ............ 5.00
5. Muitas ..................... 0.50
6. Susisiekimas ......... 58.72
7. Kitos išlaidos .... 26.01

Viso. . 5420.92
Ataskaita: $$
Viso turėta pajamų .. 4.848.51
Saldo 1953 m. sausio 

mėn. I d................2.386.57

Viso. . 7.235.08
Saldo 1954 m. sausio 

mėn. 1 d................. 1.814.16
Lietuvio Pasai ir ženkleliai:
Išplatinta L. P. $ 1.00 

vertės ................... 131.00
Išplatinta L. P. $ 0.50 

vertės .................. 25.00
Išplat. ženklelių ..... 864.80

Viso. . 1.020.80

TFA Kanados skyriai:
1. Hamilton, Ont.......................
2. Winnipeg, Ont.......................
3. Windsor, Ont.........................
4. London, Ont............. .. ...........
5. Lethbridge, Alta ................
6. Calgary, Alta .......................
7. Toronto, Ont.........................
8. Welland, Ont.........................
9. Montreal, Que.......................

pirm. p. S. Bakšys
„ p. J. Vidžiūnas
„ p. P. Januška
„ p. B. Mišius
„ p. S. Pulkauninkas
„ p. V. Sniečkus
„ p, J. Jasinevičius
„ p. J. Staškevičius 

(dar nepasiskirstę pareigom)

Procentai banke. . 10.91

Veda sktn. inž. J. Bulota

LSB VYRIAUSIASIS SKA UT1N1NKAS BROLIJOS

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJA SKELBIA
KONKURSĄ

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos paskirtoji vajaus komisi
ja šiuo praneša visiems LDD 
nariams, žurnalo „Darbo“, 
„Keltivio“ ir „Naujienų“ skai 
tytojams ir kitiems pažangiems 
lietuviams, kad LDD pasiry-

bet ir tie, kurie plunksnos pa 
imti į rankas rečiau teturi pro 
gos. į talką kviečiame visus 
LDD patriotus! Nesivaržyki
te dėl gramatikų ar negražaus 
rašto. Svarbu geros mintys, 
bet ne tas, ar jos įgudusia ar

Prie apyskaitos:
T F Atstovybė Kanadoje bu 

vo įsteigta 1948 m. lapkričio 
12 d., todėl šiemet ji švenčia 
savo 5 metų veiklos sukaktį. 
Šia proga patiekiame visuome 
nei platesnę jos veiklos apžval 
gą‘ • .Surinkta:

1948 m.— 132.00 $
1949 m.— 1.237.40 $
1950 m.— 2.920.02 $
1951 m.— 6.836.62 $
1952 m.— 6.790.68 $
1953 m.— 4.848.51 $

Viso per 5 m. — 22.765.23 $ 
Išleista:
VLIK’ui išmokėta ....

1951 m.— 485.05 $
1952 m. — 14.632 29 $
1953 m.— 5.306.99 $

Viso .... 20.424.33 $
TF Atst. 5 m. išlaidos 526.74 $
Viso 5 m. išlaidos 20.951.07 $

Saldo 1954 m. 1.1 d. 1.814.16$
VLIK’o 1954 m. rugsėjo 4 

d. raštu paskyrus pulk. p. A. 
Lapiną TF Atstovybės Kana
doje nariu, dabartinė jos su
dėtis yra sekanti: pirm. M. Ar 
lauskaitė, pavad. A. Lapinas, 
sekr. P. Adomonis, nariai D. 
Jurkus ir L. Girinis-Norvaiša.

Atstovybė yra gavusi aukų 
iš tikrai nuoširdžių pavienių

aukotojų, kurie jas pasiunčia 
betarpiškai į pačią Atstovybę, 
kadangi gyvena vietovėse, ku
riose nėra lietuvių didesnio su 
sibūrimo. TF Atst. Kanado
je šiems asmenims savo gau
siomis aukomis paremiančiais 
nelengvą laisvinimo darbą, iš
reiškia ypatingą padėką ir re
komenduoja juos visuomene.!, 
nes tik šitaip lietuvis privalo 
mylėti savo kraštą ir už jį au
kotis. Tik tokių aukų pagal
ba mes galėsime išvaduoti Lie 
tuvą ir pagerinti jos būklę.

Didžiosios Kanados lietuvių 
kolonijos savo veiklumu pasi
skirstė sekančiai:
Hamiltonas, Ont.. . 6.808.21 $ 
Toronto, Ont............ 3.428.24 $
Montreal, Que...........1.401.7-$

Šia proga TFA nuoširdžiai 
dėkoja visiems lietuviams, or
ganizacijoms ir jų skyriams, o 
ypatingai Hamiltono apygar
dai, už lietuviškų reikalų kul
tūringą supratimą.ir jų beato- 
dairinį rėmimą.

M. Arlauskaitę,
T. F. Įgaliotinė Kanadoje.

■ Pijus XII pagerbė Šv. Ka
zimiero Seserų Rėmėjų drau
gijos ilgametę pirmininkę An
taniną Nausėdienę, Chicago, 
suteikdamas jai „Pro Ecclesia 
et Pontifice“ medalį.

SKAUTAMS I
Broliai Skautai ir Vadovai!

Palydėjome į praeitį vienus 
metus ir įžengėme į naujuo
sius 1954-tuosius. Ta proga 
sveikinu Jus visus širdingai ir 
dėkoju už didelį darbą nuveik
tą praeitai* metais, Gyvas dar 
bas vienetuose, gražios pas
tangos išlaikant savąją spau
dą, gausios vasaros stovyklos 
ir ypatingai sėkminga mūsų 
Jubilėjinė Niagaros Švente pa
rodė, kad Brolija yra gyva, 
stipri ir veržli. Mūsų pastan
gos buvo iražiai Įvertintos sk. 
tėvų, bičiulių ir plačiosios lie
tuviškosios visuomenės.

1954-tuosius metus prade
dami, ryžkimės tarnyboje Die 
vui, Tėvynei ir artimui ugdy
ti kiekvienas savyje gera va
lia bendradarbiaudami savo 
tarpe, dirbdami skiltyje, drau
govėje ar tunte. Gera valia, 
kaip saulė, nuskaidrina visus 
mūsų sielos, proto ir širdies su 
klupimus, parodo pačius tik
ruosius kelius einant idealo ke 
liu.

Ugdykime savyje patvaru
mą kiekviename pasimtame 
darbe!

Asmeniškame gyvenime ir 
skautiškoje veikloje dažnai at
siranda aplinkybių ir kliūčių, 
trukdančių atlikti sėkmingai 
uždavinius iki galo. Šaltu vy
rišku protu ir įtempta valia 
save ir tuos brolius, kuriuos 
mums Skautija phtikėjo, pri
verskime ištesėti, nes tik pil
nai atliktas darbas ar ištesėtas 
pažadėjimas suteikia didelio 
džiaugsmo ir pasitenkinimo, 
padaro tikrais vyrais.

Ugdykime brolišką meilę sa
vo širdyse! Visas mūsų auk
lėjimosi darbas ir pastangos

R VADOVAMS.
tarnauti kitiems yra statomos 
ant broliškos meilės pagrindo. 
Mylėdami savo brolį, nebijo
kime jam pasakyti, kad ir ne
malonią tiesą, mylėdami jį 
įspėkime, mylėdami padėkime.

Visus šiuos privalumus ug
dydami kiekvienas savyje, pa
darysime geros valios, patva
rią, kupiną broliškos meilės ir 
savąją skiltį, draugovę ar tun 
tą, o tuo pačiu ir visą musų 
Broliją.

Težydi mūsų širdyse viltis, 
pasitikėjimas šviesia Lietuvos 
ateitimi ir tvirtas pasiryži
mas skirti save ir savo jėgas 
Jai, šiandien nelaimingai. Da
barties valandas paverskime 
ateities lobiu, kurį nuvežime 
mūsų iš pelenų prisikelsiančiai 
Tėvų Žemei.

Į Viešpaties rankas atiduo
kime savo širdžių naštas ir 
ryžkimės naujais metais dar 
kiečiau dirbti, kaip praėjusiais 
dirbome. Budėkime!

v. s. Stepas Kairys 
LSB Vyriau-sis Skautininkas.

LIETUVIAI JŪRŲ 
SKAUTAI.

Šioje skautijos šakoje lygiai 
pritampa augąs jaunimas, taip 
ir vyresnieji, nes niekas nėra 
per senas praleisti malonias 
valandas stovyklose, irkluo
jant, buriuojant, plaukant, pa
statų paruošime, ar žiemos me 
tu auklėjamose sueigose. Ne
jučiomis pasiekiama tai, kas 
svarbu jūroje, atseit „kas mo
ka klausyti, mokės ir įsakyti“ 
nes antriap sunku būtų sutar
tinai veikti.

Stabtelėkim prie jūrų skau
tų vienetų įvairiose vietovėse. 
Darniausiai, atrodo, veikia Sk.

žo sutraukti į savo eiles kuo 
didenį Amerikos ir Kanados 
lietuvių skaičių ir tuo tikslu 
skelbia naujų narių ir „Darbo“ 
žurnalo prenumeratorių ver
bavimo vajų. Vajus prasidės 
1954 metų vasrio 1 d. ir baig
sis balandžio paskutinę dieną.

Yra daug pažangių lietuvių, 
kurie nepakankamai žino LD 
D tikslus ir naudą jai priklau 
syti. Tatai reikalinga jiems iš 
aiškinti. Kad į šį darbą būtų 
įtraukta kuo daugiau susidom 
ėjusių asmenų, draugijos Cent 
ro Komiteas nutarė paskelbti 
straipsnių konkursą šiomis te
momis :

1. Kodėl aš priklausau prie 
LDD?

2. Kokia nauda pažangiems 
lietuviams priklausyti prie L 
DD?

3. Kas įstengtų liesti „Dar
bo“ žurnalą, kuris atvirai kal
bą apie mūsų reikalus niekam 
nepataikaudamas, ir rikiuotų 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
kultūrinę veiklą, jei nebūtų 
LDD?

Norintieji ir galintieji daly
vauti konkurse gali pasirinkti 
savo straipsniui bet kokį pava 
dinimą, bet jo turinys turi ati
tikti konkurso tikslą — duoti 
kuo daugiau žinių apie LDD, 
jos tikslus, reikalingumą ir jos 
dirbamą darbą.

Konkurse kviečiami daly- 
vuati ne tik įgudę rašytojai,

neįgudusią ranka bus parašy
tos.

Konkursui siunčiami straips 
niai turi būti ne ilgesni kaip 3 
mašinėle rašytų laiškinių lakš
tų praskėstomis eilutėmis, o 
jei kas rašys ranka, tai neil
gesni kaip 4 lakštų.

Straipsniai turi būti prisiųs
ti vajaus komisijai ne vėliau 
kaip 1954 metų sausio 31 die
ną.

Visi atsiųstieji straipsniai 
tampa LDD nuosavybė ir va
jaus komisijos nuožiūra gali 
būti spausdinami su autoriaus 
parašu ne tik „Darbe“, bet ir 
kitoj jam artimoj spaudoj.

Straipsniai bus premijuoja
mi. Pirmoji premija 15 dol., 
antroji ir trečioji po 5 dol. Ki 
ti straipsniai taip pat bus įver 
tinti, bet jų autoriai negaus at 
lyginimo.

Vajaus komisija gerai su
pranta, kad ne premijos ska
tins LDD bičiulius dalyvauti 
konkurse, o tas svarbus tiks
las, kurio siekiama —• subur
ti į draugiją didesnį įmonių 
būrį. Į talką

Straipsnius siųsti ir reika- 
imgų klausimų rašyti šiuo ad 
resu: „Darbas“ (Vajaus Ko
misijai), 636 East Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Vajaus Komisija:
V. Sirutavičius, J. Sonda,
J. V. Stilsonas.
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Pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje ■ 
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje š 

turi savo korespondentus ir nepaprastų g 
gabumų rašytojus, žurnalistus. ■

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

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

sišaukimus j savo tautiečius. Į
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

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

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

# 11.00, pusei metu # 5.50.
Naujienos, 1739 So. Halsted Str., Chicago 8, III., U. S. A. Įj|

Kukučio jūrų skautų laivas Či 
kagoje. Jis dar neturtingas 
plaukiojimo pastatais, bet stip
rus savo skautiška dvasia. 
1952 metų stovykloje už pa
vyzdingą skautavimą jie laimė 
jo dovaną. Taip pat to laivo 
„Pingvinų“ valtis skautų vy
čių konkurse užėmė pirmą vie
tą. Vienetas suruošė Dariaus- 
-Girėno ir žuvusių jūrų skau
tų minėjimus per radiją. Ne
paskutinis ir vandens sporte, 
kad ir neturėdamas savo prie 
ruonių, skolinasi, mokosi, irk
luoti ir buriuoti. Auga lėšos 
ir savo pastato pirkimui. Lai 
va sėkmingai veda valt. A. Le 
vanas.

Turtingiausiu vienetu rei
kia laikyti Toronto K. Vaido
to laivą, kuris turi du būrimus 
pastatus, todėl ir praktikos 
ant vandedns skautams nešto 
koja. Vasarą laivai persiorga
nizavo ir žada pažengti skau- 
tiškume. Vienetas turi ir tau
tinių šokių grupę. Nenuilsda
mas vienetui vadovauja v. valt. 
G. Kačanauskas.

Kiek sugebėdamas kruta ir 
Gedimino laivas Montrealyje, 
kuriam vadovavo laivų staty

bos inž. L. Balsys. Vienetas 
turi jūrinio tipo irklinę valtį, 
kuria nemažai plaukioja. Pa
stebėtina, jog jų veiklai St. 
Lauryno upė sudaro sunkumų.

Jaunas, bet veiklus vienetas 
yra Clevelande. Tai dar žali 
vyrai, bet energingi. Jų va
das E. Jarašiūnas.

Turime porą mažesnių vie
netų Australijoje, kurie dar 
nespėjo tvirtai atsistoti ant ko 
jų. Jūrų spautų idėja brauna
si į Venezuelą ir V. Vokietiją, 
kur artimoje ateityje tikimasi 
susilaukti naujų vienetų.

Reikia pasidžiaugti ir senai 
siais jūrų skautų vadais, ku
rie dar neišėjo į „atsargą“.

Jūrų sktn. V. Petukauskas, 
nepataisomas optimistas, glo 
boja ir instruktuoja Clevelan- 
do vyrus, jūrų skautininkai L. 
Knopfmileris, Klaipėdos Bu
džių palikuonis ir A. Aglins
kas, padea savo patyrimu Či
kagos laivui.

Į jūrų skautų štabą įeina šie 
pareigūnai: jūrų sktn. B. Stun 
džia — vedėjas, jūrų skautinin 
kai V. Petukauskas, L. Knopf 
mileris, laivų stat. inž. L. Bal 
sys.

bėtojai budriai sekė atvykimą brangenybių prikrautų laivų 
ar tolumoj pasirodančių karo galleonų.

Daugelis atvykstančių laivų vežė gyvą mantą — 
verkiančias verges — ispanų ar indėnų merginas, mulates, 
Anglų ar Orientalų kilmės.

Ten buvo senų vergų pardavimui, žmones be vilties ir 
dvasios, užbukusiomis akimis.

Iš visų Karibų krantų plaukė žmonių srovė į Port Ro
yal.

Girti „Buccaneer’iai“ strapaliojo šiukšlėtomis gatvėmis, 
jų ausys ištysę nuo masyvių aukso žiedų, jų plaukuotos ko
jos apmautos Šilko kojinėmis — stori, randuoti riešai kyšojo 
iš pasipūtusių rankovių, mėlyno, raudono ar purpurinio per
kelio. Dainuodami šlykščiausias dainas, jie užpildė miestą 
keiksmais.

Siaurose gatvėse kabojo vergų lavonai, nuolat puola
mi milžiniškų vanagų.

Miesto rinkoj karštos geležys ir kiti kankinimo prie
taisai buvo vartojami nepaklusniems, kai gaujos piratų ste
bėjo džiūgaudamos.

Kapitonai ir eiliniai visi buvo apsikarstę brangiausiais 
ornamentais ir apsirėdę geriausiomis medžiagomis.

Valgė iš auksinių lėkščių ir gėrė stiprius vynus bei se
nus likerius iš kielikų, išplėštų iš šventyklų, o žvakės degė 
puikiose žvakidėse, nukniauktose nuo bažnyčių altorių.

Piratai gyveno ir žaidė kietai.
Port Royal leido su triukšmu po ilgų jūros budėjimų. 

Po audrų, mūšių — karštas švinas ir šaltas plienas bei nuo
lat kabanti virvės kilpa.

Galėjai rasti kiekvieną tipą jų tarpe: — surūgusių, kie
tų nagų ir augštai išlavintų; bėglių ir žmogžudžių. Jų mote
rys buvo, kaip ir jie patys, pasirėdžiusios puikiausiais apda
rais, blizgančiais drabužiais.

Ten buvo ir kitokių — išnaudotų, pasenusių, išmestų į 
gatvę, renkančių trupinius, kai jaunos gražuolės vyko čion 
begaline srove.

Nakt'mis didžioji gatvė — Parade — buvo pilna šviesų 
ir verdančios minios.

Tavernos ir lošimo vietos išsiskyrė savo didumu ir puoš

numu. Žymiausias žinomas vardu „Tom Benn's Great Hou
se", įkurtas vieno šelmiško britų jūreivio, kur rinkosi dau
giausia žymieji piratai aptarti reikalų, o aplinkui bėgiojo 
pusnuogės mulatės su romo kaušais.

Lauke sukinėjosi įvairūs pirkliai, siūlydami iškeisti is
panų dolerius j aukso ir sidabro plokštes ir brangakmenius.

Dienos šviesoj pasirodo tik ant greitųjų pastayti akli ir 
kreivi namų fasadai; akmens mausionai .Queens gatvėj, bam
buko lūšnos ir ištaigingos vilos miesto pakraščiuos.

l ik St. Jago de la Vega katedra, turtingiausia ir gražiau 
šia to meto Naujam Pasauly galėjo pasididžiuoti savo puiku
mu. Ši ir St. Catharine bažnyčia, kur Sir Morgan buvo iš
kilmingai palaidotas 1688 m.

Kai laivas po laivo su auksu ir sidabru plaukė, didžiuliai 
sandėliai beveik lūžo. Visų toj srity prekiaujančių tautų jung 
tiniai laivynai nedrįso bandyti savo jėgų prieš Port Royal. Ir 
piratai tai žinojo — nieks negalėjo jų užkabinti — jie buvo 
saugūs ten.

Atsiskaitymas atėjo kitu keliu.
1692 m. birželio 7 d. rytas buvo lyg netikras virš Port 

Royal. Visi susilaikė nuo įprastų laukinių orgijų. Staiga dan
gaus spalva pradingo, — kažkas baisaus ir juodo kabojo 
virš miesto. Perkūnai griaudė ir žaibai plėšė dangų. Lietus 
prasiveržė sunkus ir baugus.

Pakilo vėjai baisia jėga staugdami gatvėmis, viską plėšy
dami ir griaudami pakeliui ir raudami medžius.

Dabar jūra pakilo ir metėsi ant sausumos, kuri jau dre
bėjo. Pastatai pradėjo skilti, kiti griūti. Spiečiai išgąsdintų 
jūros paukščių daužė sparnus virš Kartuvių Punkto. Naujai 
įrengtos cukraus Įmonės užsidegė ir geltoni dūmai apgaubė 
miestą.

Laike kelių akimirkų sugedęs miestas Port Royal metėsi 
Į visišką chaosą. Visos šviesos išgęso, pastatai virto, jūra ki
lo vis augščiau ir užliejo apie 1000 akrų žemės.

Laukiniai riksmai vyrų ir moterų maišėsi su staugian
čia audra, kai jie veržėsi lauk iš „šopų“.

Staiga visi — išblaivėję, mirtinai išbalę bandė prasimuš
ti pro griūvančius namus.

Bet potvyniai kilo ir vanduo virė po kojų kai lietus pylė 
iš viršaus upėmis, o pragariškos perkūnijos daužė be palio
vos.

Katedros kunigai šaukė žmones į katedros aikštę mal
dauti išgelbėjimo. Trenktas svaiginančio žaibo didysis bokš
tas virto ant minios, sutriuškindamas šimtus. Tada baugi
nantis ūžimas atvirto nuo Quakeriu kolonijos. Didžiuma že
mės, kur jinai stovėjo, tapo nušluota jūron. Uoste laivai 
virto drauge su krantinėmis ir grimzdo dugnan.

Keletą minučių Port Royal kabojo tarpe išsigelbėjimo ir 
pražūties. Bet jūra vėl pakilo ir paskutinėm konvulsijom lig- 
tol likusi dalis Port Royal prasmego po žaliom gelmėm.

Kur stovėjo piktasis miestas — nieko neliko.
AugŠtose, miestą supusiose, kalvose vanagai grambdė 

girgždančius pakaruoklių skeletus, saugius nuo potvynių ir 
vienintelius gedinčius simbolius palaidoto miesto.

5.000 žmonių pražuvo staiga ir baisiai. Mažiau nei 100 
išsigelbėjo.

Bilionų vertės aukso ir brangenybių sandėliai prasmego.
Ši baisi katastrofa įvyko tik prieš du su puse šimtmečio. 

Yra likę tikrų liudininkų apie tai užrašai.
Ir dabar Jamaicos žvejai įtikinėja matę namų stogus ra

mioje jūroje.
1780 m. admirolas Sir. Charles Hamilton raportavo į 

Londoną taipgi matęs paskendusius namus žaliose gelmėse.
Tada vėl Įeit. H. Jeffrey, R. V., betirdamas išorinius 

jūros kanalus, 1824—1834 m. taipgi gilumoj užtikęs namų 
grupes, kurios atrodžiusios, kaip miniatūrinis Atlantis.

1859 m. vienas naras, taisydamas savo laivo dugną, bu
vo nusileidęs buv. Port Royal vidurinio uosto srity ir sakęs, 
kad dauguma namų vis dar kyšo virš judančio smėlio visiškai 
sveiki apaugę sluogsniais koralų.

Tai viskas, kas šiandien liko iš nenugalimos Piratų tvir
tovės, tik amžių jūra nuolat tyvuliuos ir apraudos tuos, kurie 
nieko nebijojo.
Jūros Plėšikų Babilonas, paskendęs miestas, Port Royal!...

Dn. Baltrukonis.
S.-S. Observer C. N. S. Halifax. W. S.
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SKUBUS PATARNAVIMAS.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RuBŲ 
SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

MAMER'IAS MACIUKAS

SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU 
(mail order*) ii 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.

Sault Ste Marie, Out.
atsi- 
dau-

1953 m. gruodžio mėn. 20 
dieną visuotinio susirinkimo 
buvo išrinkta nauja KLB SSM 
apyl. valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Alf. Bajo
ras, sekr. Vyt. Vainūtis, ižd. 
Ig. Girdzevičius, nariais liko 
A. Motuzas ir Osv. Vichtas.

Revizijos komisija perrink
ta: R. Galinis, Adl. Motiejū
nas ir V. Goldbergas. Susirin
kimo metu buvo patiekta pra
ėjusių metų veiklos apyskaita. 
Pasirodo, kad mūsų apylinkės 
kasa nėra tuščia: iš praėjusių 
metų liko pinigų 482,,93 dol. dol.: J. Kalinskas, V. Mockus; 
Buvo suruošta keletas paren
gimų ir pora piknikų. Šiais me 
tais yra surinkta nario mokes
čio 240,40 dol. Tautos Fondui 
218,40 dol. Pinigai pasiųsti, 
aukotojų sąrašas buvo paskelb 
tas anksčiau.

Susirinkimo nuotaiką sudru 
mstė p. E. K. laiškas, kuris dau 
geliui buvo nesuprantamas. Nu 
spręsta, kad tokių laiškų, ku-

NAUJA VALDYBA.
rių autoriai neturi laiko 
lankyti į susirinkimus, 
g^au neskaityti.

Šalpos reikalams surinkta 
206.30 dol.

Vasario 16 dienos vardo gim 
nazijai pasiųsta 61,75 ir Vo
kietijoje likusiems ligoniams, 
seneliams, invalidams ir ki
tiems į vargą patekusiems tau
tiečiams paremti 144.55 dol.

Aukojo: 17.80 Bielskio ir 
Bukausko miško kirtimo b-vė; 
12 dol.: J. Janieliūnas; po 10

po 6 dol.: N. Aukštikainis, 
Alf. Bajoras ,St. Druskis; po 
5 dol.: A. Balčiūnas, R. Gali
nis, H. Matjošaitis, A. Skar
džius, J. Žebraitis, J. Zavistaus 
kas: po 4 dol.: J. Lašinis, P. 
Puteikis, V. Staskūnas, J. Pu
teikis; po 3 dol.: B. Dubulskis, 
P. Gasperas, Z. Girdvainis, S. 
Grigelaitis, A. Motuzas, J. 
Malskis, V. Poškus, Vyt. Skar

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

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

I
> Mielai padedu norintiems pirkti ir parduoti

namus, sklypus ir farmas.
Atstovas J. SKUČAS

LAURENTIDE REALTIES CO. LTD.t 7241—24th Avenue Ville St. Michel. Res. Tel. RA 2-6152 $

VICTORIA CLEANERS & DYERS Co.
EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

I MONTREAL IS 2832 ALLARD TR 1135 F

N^PMIKLAUSOMA LIETUVĄ
WINNIPEG

M. Chinas, J.
A. Drazdauskas,

RINKLIAVOS
© KLB Winnipeg© apylinkės 
k 1953 m. lapkričio mėn. praves 
X tame Tautos Fondui vajuje se 
£ Rantys asmenys aukojo: po 5 
‘ dol.: St. Bujokas, p. Dauba- 

as, P. Matulionis, M. Šaraus- 
kas; po 3 dol.: J. Mališaus
kas, j. Malinauskas, J. Račys, 
P. Klačikas; po 2.40 dol.: j. 
Z., A. Lingė, L. Stanevičius, 
Dr. E. Gedgaudas; po 2 dol.: 
J. Kriščiūnienė, Pr. Dilka, A. 
Maciūnas, J. Kuncaitis, V. Ja 
nuška, E. Federavičius, J. Čin 
ga, E. Kalasauskas, J. Vidriū- 
nas, V. Zavadskienė, J. Didž

JEI NORIME IŠLIKTI...
Atkelta iš 3-čio puslapio.

tų tautiečių tarpe nėra pakan
kamo noro šitą darbą įvykdy
ti, tuomet nėra reikalo apie ši 
tą problemą kalbėti bęi filoso
fuoti. Bet tuomet mūsų liki
mas eis ta pačia kryptimi, kaip 
prieš daugelį metų išmirusių 
senprūsių, kurie vieni nepajė
gė atremti priešų puolimo.

Nenorėtume, kad tuomet 
ant Pabaltijo tautų kapo, kaip 
seniau ant išmirusių senprū
sių, nutūptų vidurinės Euro
pos aras arba amžiams būtų už 
dėta kita svetima emblema. 
Tam išvengti, turi toje erdvė
je išaugti stipresnė politine jė 
ga ir plevėsuoti nauja laisvės 
vėliava.

žinskas, J. Volovickaš, A. Že
maitis; po 2 dol.: L. Baleisis, 
V. Bakunas, 
Daugirdas,
A. Gustainis, V. Goldbergas,
J. Juodviršis, S. Juodviršis, B. 
Kaminskas, J. Kvasčiauskas, 
M. Kengrys, kun. L. Kemė
šis, P. Motuzas, J. Meškys, P. 
Umbrasas, J. Poškus, Jurgis 
Skaržinskas, B. Švilpa, A. Tra 
kinskas, Osv. Vichtas, V. Zu- 
lauskas, L. Armalis; po 1 dol.:
K. Balčiūnas, Ą. Baltkojis, J.
Duoba, J. Kazakauskas, V. 
Vainūtis, V. Kramihus, A. Le- 
višauskas, V. Liudavičius, j. 
Okmanas, M. Pareigis, A. Šil 
kauskas, K. Šlyžys, T. Sver- 
lys, A. Vanagas, V. Vaitonis, 
V. Žekonis; po 0.50 et.. B. 
Fridrikas. Paliepiškis.

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

moivituu
HMWM.
SEIVICl

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

NE. 5-0303
<vWW<HWWWtM<>WCm.|iill<|ll|Į|<l<lilil<l<RHRW<

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO
darbeli sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

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

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušiniu* 
ir kitus maisto produktus galima gauti tik pa*

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d Dr. Roman Pniewski

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

„ _ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. ;»

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE. PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE. VERDUN. Tel. YO 3440

1 ML.
WINNIPEGE,
balls; po 1.50 dol.: j. Šmaizya; 
po 1,40 dol.: r
1 dol.: M. Bukauskas, V. Mic 
povilis, K. Kazlauskas, T. Lu 
koševičius, V. Marozas, V. Si 
monavičius; po 0.50: J. Bani- 
konis, P. Pranys, V. Nova- 
grodskas.

Tuo pat metu pravestoje 
rūbų rinkliavoje buvo surink
ta arti 500 svarų rūbų ir ava
lynės likusiems Vokietijoje. 
Visiems aukojusiems lietuviš
kas ačiū.

KLB W. Apyl. V-ba.

kojimas yra apie lietuviškus 
strazdelius ir kitus paukščius. 
Vienoje vietoje sakoma štai 
kas. „Kai prisiai tipą žiema, 

_ . tai strazdai ir hiiLpSukač.ai su
Pr:.,s^pa?,a;.,p‘> sūrėta į arti vienas kito ir šo

ka į upes bei ežerų.;. jie pas.- 
lieka po ledu iki lu ati ma pa
vasaris, Kartais žvejai, pra 
kirtę ledą, pagauna su žuvim 
ii tokius paukščius, Laip ti.. 
juos padeda ant krotnes i 
jie atšyla, tuojau pradeda vėl 
skraidyti?:'.’’1

Keliautojas gana vaizdžiai 
aprašo ir Lietuvos žmones. Jie 
esą labai svetingi, darbštūs ir 
pilni ištvermės.

AMERIKIEČIŲ DOVANA 
TREMTINIAMS.

Amerikiečių vyriausioji būs 
tinė Europoje vykdė plačią ka 
ledinių dovanų programą su
šelpti tremtinius svetimšalius. 
Svetimšalių tremtinių šei
moms, gyvenančioms stovyk
lose Vokietijoje, Austrijoe, Ita 
lijoje ir Graikijoje, Kalėdų pro 
ga buvo įteikti dovanų pake
tai. Apie 100.000 centnerių 
įvairių maisto produktų yra 
nemokamai teikiama amerikie 
čių vyriausybės, kuri paden
gia taip pat ir visas transpor
to išlaidas.

Šalia šito šelpimo, pavieniai 
amerikiečiai ir įvairios labda
ros organizacijos yra pasiun- 
tusios tremtiniams ir pabėgė
liams Vokietijoje ir kituose 
Europos kraštuose žymius kie 
kius kalėdinių dovanų.

Amerikiečių duosnumo dė
ka milionams asmenų Europo
je padarytas tikras kalėdinis 
džiaugsmas.

Atkelta iš 4 puslapio.
Minėtas Venecijos atstovas 

pažymi, jog Lietuvoje esanti 
daugybė nepaprastų žvėrių, 
kurių ne visi yra žinomi ki
tiems kraštams. Prie jų pri
klauso „grant bestia“ (dide
lis gyvūnas) panašus į briedį, 
kurio ragai yra tokie platūs, 
kad ant jų gali atsisėsti trys 
vyrai. Nepaprasto didumo 
jam atrodė ir taurai, kurių 
tuomet netrūko Lietuvos miš
kuose. Tai esą gyvūnai, ke
lius kartus didesni už kai ves, 
ir jų mėsa vartojama didžiū
nų puotose, o iš ragų daromos 
taurės.

Venecijos diplomatas atkrei 
pė dėmesio į nedidelius ark
lius, kurių greitis ir ištvermė 
esanti nepaprasta. Tai, beabe- 
jo, buvo „žemaitukai“, apie 
kuriuos jau ir tada plačiai kai 
bėdavo.

Pats įdomiausias jo pasa.-

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vaL vakaro 
šeštadieniais — ri»ą dieną

Lietuviška motery kirpykla | 
n*DA fT!VA\7TUTTC D1TCHVTIMTTK IP TRUMPA V

©

TR 5151 """ —Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuiiaciia, Tan - Test, Maeonite, statybinis popietis.

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA 
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292.

RUfa

Telefonas: HE 0100A. GAŪRYS.

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Avė.).

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS į

BELLAZZI-LA M Y, INC
7679 Gtorge St.,

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
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Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemount: 2-jų šeimų po 5 
kamb. Naujas. Kaina 15.400. 

; Įmokėti 5.000 dol.
3-jų šeimų. Naujas. Centr. 
šildymas. Kaina 19.000. Įmo 
keti 8.000 dol.
Verdun: Moffat. 2-jų šeimų, 
po 5 kamb. Naujas. Pusiau 
pristatytas. Centr. šild. Kai
na 17.500. Įmokėti 4.000 d. 
Ville Lasalle; 2-Ave. 2-jų šei 
mų po 5 kmb. Kaina 12.500. 
Įmokėti 6.000 dol.
Park Extantion: Querbes, 
2-jų šeimų po 4 kamb. Cent 
ralinis šildymas. Kaina 13.. 
000. Įmokėti 5.000 dol.
Miesto Centre: Clark. 3-jų 
šeimų. Įmokėti 3.000. Kaina 
11.000 dol.

NDG: Madison. 2-jų šeimų 
po 5 kamb. Kaina 15.000. 
Įmokėti 4.500 dol.

Bizniai pardavimui:
Restoranas-Snack-Bar-Ver- 

dune, Wellington St. 850,— 
savaitinė apyvarta. Kaina 
9.000 dol.

Žeme pardavimui:
Prie Pie IX už Ville St. Mi 
chel. Šalia naujo prekybos 
centro. Parduodama paski
rais sklypais ir dideliais ga
balais. Kaina 26 et. kv. pėda.

Reikalinga 2 agentai 
darbo praplėtimui. Atlygi
nimas — nuošimtis nuo par- : 
davimų.

REAL ESTATE
1072 BLOOR ST. W. - TORONTO - Tel. MEIrose 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 PUSĖS — VISADA MIELAI 

PATARS IR PATARNAUS

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
M O S Ų T I K S L A S — J U M S 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.

MOWT|REAL
MONTREALIO RADIJO STOTIS TRANSLIUOJA 

PENKIOM KALBOM.

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. GRYBASU . -
1072 BLOOR ST. W. Tel. ME. 2471. — Buto tel. KE 5065.

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

JŪSŲ PUSĖS

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

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 į

Radijo stotis SHLP, kuri 
priklauso „La Patrie“ laikraš
čiui Montrealyje, transliuoja 
programas penkiom kalbom. 
Šalia savo reguliarinių trans
liacijų anglų bei prancūzų kal
bomis, CIILP pašvenčia maž
daug aštuonias su puse vai. sa
vaitėje graikų, italų bei lenkų 
kalbų programom. (CS).

AKLAS LAIKRAŠČIO 
LEIDĖJAS.

Rixon Rafter yra išleidęs sa 
vaitinj laikraštį 45 metus, bet 
jam to laikraščio neteko pama 
tyti nė karto. Jis tapo aklu dar 
vaiku būdamas. 1908 metais 
jis pirko laikraštį Enterprise- 
News, Arthur'e, Ont., ir nie
kuomet nepasivėlino laikraščio

išleisti ir niekuomet jis nebu
vo kaltinamas dėl pranešimų 
netikslumo, nežiūrint, kad jis 
naudoja keletą Braille (rašto 
akliems) užrašų, ką jis girdi.

Jis rašo mašinėle ir yra pa
rašęs visus vedamuosius ii di
dele dalimi žinių skyrių. Prieš 
laikraščio pirkimą jis baigė 
studijas Queen’s Universitete. 
Enterprise-News padidino sa 
vo cirkuliaciją nuo 800 iki 1. 
400 egz. savaitėje, nežiūrint 
to fakto, kad toje srityje gy
ventojų skaičius mažėja.

(CS).
— Susižiedavo Genė Pažė

raitė su Stasiu Rameikiu.
— Bus padidinta Notre Da 

me ligoninė nauju priestatu.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. 6

TOFl^NTO
TORONTO KREDITO KOOPERATYVAS „PARAMA“

O

'x^^'x^'x'x^x'x^^t.'x^xtx'x^x^^^-'xV

.GREEN 1
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tornoto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su £ 

mumis — mielai Jums patarnausimi £

KE 1118

A J. Norkeliunas
jį PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Keg’d |I ° I
J AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, c

NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- $ 
e GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- | 
įį RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA

VISOSE DRA UDIMO SRITYSE.
£ S
J 5637 JEZ KhE D’ARC AVE., MONTREAL 36 $
J Tel. CL 236 3

.-><,^','><,',^^<>',',',x'x'xzx-’x'zzx'x*x'x*x<,x'x-'x>xzx'x-’x<'x'x'x'x-x''x'x<x<,x'x'x^'x'x*x',x'x-
£ LO 2710 £

MICHAEL KOPR1VICA |
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

\ 1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. £ 
e pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 

mielai jums patarnausimi &

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
£ Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-.

riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- v 
ė gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, <p 

E D. KONDRATAS.
£ 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. X 
g Tel. LL 9626. g

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

342l Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS111

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

Biuro telef. 
JU 4773 

Namų CE 1-3444

Jau kuris laikas, kai Toron
te veikia kredito kooperaty
vas „Parama", angliškai vadi 
namas „Parama“ Credit Union 
Ltd. Vietos lietuvių visuome 
nė juo domisi ir narių skaičius 
vis didėja. Kredito koopera
tyvas, kaip mes Lietuvoje va 
diname — bankelis, tuo tarpu 
atdaras vieną dieną savaitėje. 
Lietuvių Namuose, Ossington 
235.

Kodėl lietuvių visuomenė 
juo interesuojasi? Todėl kad 
jame galima investuoti sau
giai ir pelningai savo santau
pas ir, reikalui esant, prieina
momis sąlygomis gauti pasko
lą-

Šerai ir indėliai.
Tuotarpu bankelio įstatai 

leidžia vienam nariui turėti de 
positą, šėrų arba indelių pavi 
dale, nedaugiau kaip už 5.000 
dol. Vienas Šeras, kurį Lie
tuvoje kooperatyvai vadindavo 
pajų, lygus 5 dol. Taigi vie
nas narys negali turėti dau
giau kaip 1.000 šėrų. Atskirų 
šėrų — pažymėjimų, kaipo do 
kumentų, Kanadoje kredito 
koperatyvai neišduoda. Kiek
vienas narys visuotiniame šė- 
rininkų susirinkime turi tiktai 
vieną balsą neatsižvelgiant į 
Šerų skaičių. Už indelius ban 
kelis moka 2*4 metinių palū
kanų. Šėrininkai yra banke
lio savininkai, todėl nuošimčių 
dydis už šėrus, arba kitaip pa
sakius — dividendas, priklau-

susidarytų milioninė suma, ku 
ri būtų išskolinta tos pačios 
lietuvių bendruomenės na
riams tikslu paremti amate, 
prekyboje, įsigyti namus ii t. 
t. Tokiu būdu lietuviškas pi
nigas dirbtų lietuvių bendruo
menės labui. Vietoje to, kad 
kiti naudotųsi mūsų santaupo
mis, .mes galime pasinaudoti 
patys. Taigi tenka apie tai 
rimtai pagalvoti ir savo san
taupas laikyti „Paramoj“, nes 
ten yra saugu, neša didesnį nuo 
Šimtj negu vietos bankuose ir 
galutiniame rezultate eina į 
naudą visai Toronto lietuvių 
bendruomenei.

Be to, depositai pavidale in 
dėlių arba šėrų draudžiami dra 
udimo kompanijoje mirties at 
veju ligi 1000 dol. „Paramos“ 
nario, turinčio 400 dol. šėrų ir 
600 indėlių, jam mirus, jo šei
ma gauna išmokėti 2.000 dol. 
Tai yra grupinis indėlių mir
ties atveju draudimas, už kurį 
pati „Parama“ moka premiją.

Paskolos.
Paskolos išduodamos savo 

nariams ir tiktai produktyvia- 
ms tikslams. Iki 50 dol. pas
kolos išduodamos be garanti
jų. Už paskolas virš tos su
mos reikalaujami žirantai. Au 
gščiausia paskolos suma 5.000 
dol. Už paskolas imama l°/o 
palūkanų per mėnesį, arba 12 
procentų metinių.

Pabrėžtina, kad tas nuošim 
tis imamas tiktai nuo likusios

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI 

BIZNĮ, KREIPKIS Į

J. KARPIS
REAL ESTATE

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARPIS REALESTATE
1609 DUNDAS ST. W. OL 7996-7. Toronto.

so nuo turėto metinio pelno. 
Numatoma, kad šėrininkai tu
rės apie 5% metinių palūka
nų už pirktus šėrus. Kiekvie 
nam interesantui paliekama pa 
čiam apsispręsti, kaip inves
tuoti savo santaupas į indelių 
ar į šėrų sąskaitą. Iš indėlių 
sąskaitos jis gali atsiimti vi
sus pinigus pranešęs prieš tris 
savaites iš anksto, o iš šėnnin- 
kų sąskaitos prieš šešias sa
vaites.

„Paramos” kredito koopera 
tyvo nariai gali būti ramūs, nes 
depositai — indėliai ir šėrai 
yra apdrausti Amerikos Savi
tarpio Draudimo Co. „Cuna“. 
Jeigu valdybos nariai išeikvo
tų koperatyvo pinigus, Drau
dimo Co. už tai atsako. Tai
gi laikyti savo santaupas „Pa 
įamoj” nėra jokios rizikos.

Spėjama, kad Toronte gyve 
na apie 5-6.000 lietuvių. Jeigu 
ta lietuvių bendruomenė, lai-

:į kui bėgant, įdėtų savo san- 
taupas lietuviu kooperatyvan

sumos, bet ne visą laikę nuo 
pradinės sumos, kaip čia, Ka
nadoje, dažnai, praktikuoja
ma, pav., oficialus 6% metinių 
palūkanų virsta 12%. Pasko
las skiria ne valdyba, kaip bū
davo Lietuvoj, bet specialus 
tam reikalui visuotinio šėrinin 
kų susirinkimo išrinktas kredi 
to komitetas iš trijų asmenų.

Paskolos gavėjo gyvybė ir 
nustojimas darbingumo drau
džiami taip pat toj pačioj Ame 
rikos Savitarpio Draudimo Co. 
„Cuna“ iki 10.000 dol. Jeigu 
paskolos gavėjas miršta arba 
nustoja darbingumo, tuomet 
paskolą „Paramai“ apmoka 
draudimo kompaniją, o žiran
tai ir paskolos gavėjo paveldė
tojai atpalaiduojami nuo at- 
nejp is zn fefnuaij saqXtuoi|es 
dima taip pat moka „Parama“. 
B Vadinamų moose briedžių 
kojos tokios o kaklas
toks trumpa- - laukinis
gyvulys turi *ipti, kad
galėtu pasie ėsti.
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PRANEŠIMAS.
įas „Rūta“ ir šeštadieninės 
mokyklos mokiniai. Katalikų 
jaunimo suvažiavimo dalyviai, 
lietuvių pasirodymą priėmė la
bai šiltai.

Apendicito operacija 
padaryta O. Čerškutei. Linki 
me greito pasveikimo.

Medžiotojų balius, 
surengtas TF Hamiltono sky
riaus, sutraukė apie 180 asme 
nu.

Mirties bausme
Sing - Sing (USA) kalėjime 
sausio 7 dienos naktį buvo nu 
bausti du hamiltoniečiai, už nu 
žudymą 1952 m. Builallo 
mieste vieno auksakalio. Vie
nas jų, 27 m. Amžiaus Waiter 
Griffeen, prieš mirdamas eiekt 
ros kėdėje, leido išimti savo 
akis, paaukodamas jas akla
jam. Jos buvo operuotos ir 
skubiai nuvežtos į New-Yorką. 
Tokiais atvejais, aklojo pavar
dė viešai nėra niekuomet skel
biama.

Pažymėtina, kad šių 2 žmo
nių egzekucijos įvykdymui 
(tik įjungimui elektros sro
vės) buvo jau naujas asmuo, 
kadangi senasis egzekutorius, 
Juozas Francell, pereitą vasa
rą po 14 metų „darbo“ iš sa
vo užimamo posto rezignavo. 
Naujojo mirties bausmės vyk
dytojo pavardė, kalėjimo ad
ministracijos, taip pat yra lai
koma paslaptyje. Kbr.

Prieškalėdinėje rinkliavoje 
surinko: K. Ivaškevičius — 2 
dol.; A. Lapinas — 5; Šiugž- 
dinis 5, A. Matulis 7,75, J. Lu 
košiūnas 37,50, A. Šipelis 30, 
P. Kvietkauskas 16, J. Navi- 
kėnas 4, K. Šitkauskas 4, L. 
Balzaras 21. Viso 132,25 dol.

Jaučiame pareigą išskirtinai 
padėkoti p. Petrui Peleckui, pa 
aukojusiam 14 dolerių, dešimt 
dolerių siuntiniui ir 4 dolerius 
sumokėjo laikraščio „Karys“ 
prenumeratą už 1954 m., kuris 
yra paskirtas kūrejui-savano- 
riui p. J. Kaminskui, gyv. Vo 
kietijoje, prie FrankTurt (M.).

Dėl vietos stokos 123 auko
tojų vardai ir pavardės redak 
cijos yra praleidžiamos.

Iš surinktų pinigų 120 dole
rių pasiųsta per BALFą — Vo 
kietijon. Balfo pakvitavimas 
7395 iš 1953 m. gruodž. 22 d. 
Likusieji pinigai 12,25 dol., 
kaipo gauti vėliau, bus pasiųs
ti vėliau.

Iš pasiųstos sumos, BALF- 
as yra paprašytas paremti: 1) 
J. Grigolaitį, 2) J. Kaminską, 
3) Kun. V. Šarką ir 4) Stasį 
Motuzą, o likusieji pinigai pra 
Šyta persiųsti Lietuvos karo

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba skelbia šį Rinkiminės 
Komisijos pranešimą:

1. Dėl nepakankamo skai
čiaus pasiūlytų kandidatų į 
Apylinkės Valdybą ir Kontro 
lės Komisiją, skirtieji 1954 me 
tų sausio mėn. 24 dieną rinki
mai yra atšaukiamu Nauja bal 
savimo diena, laikas ir vieta 
bus paskirti ir paskelbti vė
liau.

2. Siūlomų kandidatų į Apy 
linkės Valdybą ir Kontrolės 
Komisiją pristatyti terminas 
pratęsiamas ligi 1954 metų sau 
šio mėn. 30 dienos imamai. Pa 
vienių asmenų grupės ir orga 
nizacijų vadovybės prašomos 
iki viršuj minėtos datos prista 
tyti siūlomų kandidatų sąra
šus Komisijos Pirmininkui E. 
Sudikui, 14 Canada St., Hamil 
ton, Ont., tel. 76045, pirmiau 
laikraščiuose paskelbta tvarka.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

NUMATYTAS SAUSIO 
MĖN. 31 D.

MLT pirmininkė ir VLIK*o 
nario E .Simonaičio atvyki
mas į Hamiltoną, yra nukelia 
mas vėlesniam laikui.

Taip pat ir Klaipėdos kraš 
to atvadavimo sukakties minė 
jimas, įvyks atvykus M. Lietu 
vos veikėjui E. Simonaičiui.

Hamiltono Bazilikos salėje, 
praeitą sekmadienį pasirodė 
mūsų tautiniai šokiai, H L cho

PADĖKOS
L. K. KŪRĖJŲ - SAVAN. S- 
GOS MONTREALIO SKYR. 
nors savo sudėtimi ir nėra 
skaitlingas (12 žm.), bet su
lig galimybės stengėsi padėti 
savo broliams, likusiems Vo
kietijoje.

Šių metų pavasarį pačių su 
aukotų ir surinktų aukų tarp 
Montrealio lietuvių, kas davė 
galimybę pasiųsti per BALFą 
Vokietijon 45.72 dol. buvo 
sušelpti: kacetininkas p. J. 
Grigolaitis, kūrėjas-savan. J. 
Kaminskas ir lietuviai karo 
invalidai. Jų vardu atrašė p. 
Vytautas Brautas.

Tiktai skaitant jų padėkos 
laiškus, galima suprasti, kokio 
se sąlygose jie gyvena ir kaip 
yra dėkingi, kad ir už tokią 
kuklią paramą. Šiemet lap
kričio mėn. pabaigoje pasida
linta 10 aukų lapų, ir dėka ge
raširdžių Montrealio lietuvių 
surinkta 132.25 dol.

Mūsų nuoširdi padėka Mont 
realio lietuviškai visuomenei 
už duosnumą ir atjautimą sa
vo brolių, esančių varge.

Taip, trys pergalės ir ne tuš 
čiais žodžiais, bet kietoje ko
voje, su senais Montrealio 
krepšinio klubais, turinčiais 
visas sąlygas ir galimybes to
bulėti šioje sporto šakoje. Tuo 
tarpu jauno „Tauro“ sporto 
klubo krepšininkai, neturėda
mi net minimalių sąlygų, rung 
tynių aikštėje ir įtemptoje ko
voje nuvainikuoja savo prie
šininkus. Nesvarbu, didesniu 
ar mažesniu rezultatu, tačiau 
pergalė plėšiama po pergalės.

Taigi, tauriečių vyrų ko
manda praeitą savaitę pasie- 
ką savo penktą ir šeštą laimė
jimą. Taigi šeši iš eilės laimė
jimai. Priešininkais buvo 
„Ramblers“ ir Senators“. Su 
„Remblers“ tauriečiai susido
rojo 60—46(24—20). Kova, 
ypatingai pradžioje, buvo ga
na įtempta ir permaininga, nes 
priešininkas, žinodamas mūsiš 
kių pajėgumą, metė į kovą vi 
sas savo jėgas. Mūsiškiai, at
laikę pirmus puolinlus, išlėto 
pereina patys į puolimą ir per 
ėmę žaidimo iniciatyvą visą 
metą veda rungtynes savo nau 
dai iki teisėjų švilpukas užbai 
gia rungtynes. Žaidė ir taš
kus pelnė: Bukauskas 19, Ber 
gardas 10, Mathew 6, Lasu- 
mas 3, Trusts 1, Piečaitis 14, 
Bunis 4 ir Paulius 3.

Antros rungtynės buvo su 
„Senators“. Šis priešininkas 
buvo nuginkluotas 68—41(41 
—23). Pradžioje, nežinant 
priešininko pajėgumo, žaidžia 
atsargiai, tačiau greit, suradę 
jo gynime spragas, pereina į 
ofensyvą ir pirmame kėlinyje 
sukrauja pakankamą krepšių 
atsargą. Antrame kėlinyje žai 
dimas daugiau apylygis, nes 
mūsiškiams nėra prasmės per 
daug lieti prakaitą. Žaidė ir 
taškus pelnė: Bukauskas — 
20, Mathew — 17, Bunys — 
13, Piečaitis — 6, Lasums — 
7, Trusis — 5, Paulius — 0.

Dabar vyrų komanda turės 
ilgesnę pertrauką ir pirmeny
bių rungtynes turės tik sausio

invalidams, neišskiriant ir II- 
o pasaulinio karo lietuvių karo 
invalidų.
L. K. Kūrėjų-Savanorių S-gos 
Montrealio skyriaus Valdyba.

Northmounih

Tik 
mu 
7:5 
tę,
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' X TRYS PERGALĖS.

22 d. 8 vai.
Y“ St. Laurent High School 
salėje.

O jaunių ištverminga kova 
atneša irgi laimėjimą.

Jau antrą kartą mūsų jau
niems svied -iio mylėtojams pa 
sisekė išplė ti „Montreal Juve 
nile Secotion B“ turnyre lai
mėjimą. Šį sykį jaunųjų tau
riečių auka tapo gana stipri 
„Park X“ komanda. Pačios 
pirmosios žaidimo minutės pa
rodė, kad priešas yra įimtas ir 
stiprus, ir jei mūsų jaunučiai 
laimėjo, tai tik dėka savo pa
siryžimo ir ištvermingumo.

Pačioje pradžioj priešas per 
ima sviedinį ir aikštėje vyrau 
it beveik visą pirmąjį ketvirtį, 

dėka jų nesėkmingų meti 
taškų santykį išlaikė vos 
savo naudai. Paėmę minu 
tauriečiai persiorganizuo

ja ir gražiais praėjimais ir tiks 
liais puolėjų R. Siniaus ir R. 
Otto metimais santykis išly
ginamas 9:9. Nuo čia mūsiš
kiai pasijunta drąsiau ir žaidi
mą perima į savo rankas. Svie 
dinys nuolat krinta į priešo 
krepšį ir skirtumas didėja. 
Tik prieš pabaigą puslaikio, iš 
leidus aikštėn silpnesnę sudė
tį, priešas vėl truputį atsigau
na, bet puslaikis vistiek bai
giasi 26:18 tauriečių naudai.

Jei antrame ketvirty atrodė, 
kad priešas bus lengvai nuga
lėtas, tai po pertraukos laimė 
jimas pakibo ore. Priešas grį 
žo į aikštę pilnas energijos ir, 
matyt, pasiryžęs, žūt-būt, lai
mėti. Tik dėka mūsų ištver
mingų gynėjų Markevičiaus ir 
Narbuto kovingumo, priešas 
laimingu būdu vis buvo atstu
miamas nuo krepšio, o jųjų 
vienas kitas metimas buvo iš
lyginamas mūsiškių įmetamo
mis baudomis.

Pats įdomiausias ir žūtbū
tinis žaidimas prasidėjo pas
kutiniam ketvirty, kur krep
šys buvo atlyginamas krepšiu, 
bauda — bauda ir santykis taš 
kų svyravo tik dviejų — tri
jų metimų skirtumu. Likus 
keturioms minutėms žaisti, 
centras Otto išsifauluoja, ir 
kuriam laikui tauriečiai pasi
meta. Bet neilgam. .. Sinius 
staigiu šuoliu pavogė sviedinį 
iš po priešo krepšio ir santykį

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

„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 
daro pusmetinins 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.

PAJIESKOJIMAI
— Budvitienė Marija,, gyv. 

724 West 18 Str. Chicago, ill., 
USA, įieško Jono Timpos, 
prieš vienerius metus atvyku
sio įMontrealį

— Jonas Kuprėnas jieško 
savo žmonos Rimkaitės Kazės 
ištekėjusios Kuprėnienės, pas
kutiniu laiku, prieš rusų užėji- 
mą gyvenusios Vieškūnų kai
me, Pažaislio valse., kilusios iš 
Aukštosios Panemunės, Kal
niškių, Žiegžrių kaimo. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu: J. 
Kuprėnas, c. o. B. Stonkus, R. 
R. 4, Tillsonburg, Ont., Cana 
da.

— Pajicškoma Zofija Bud- 
vydaitė, prieš tris mėnesius at
vykusi į Kanadą iš Škotijos. 
Jieško giminės. Rašyti: J. Gai 
delis, 7603 Louis Hebert St., 
Montreal, P. Q„ Canada.

padidina. Priešas tiksliais toli 
mais metimais vėl prisiveja 
tauriečius, bet Šipelio ir Diki 
nio metimai padėtį pagerina 
ir rungtynės baigiamos 66:58 
lietuvių naudai.

Už Taurą žaidė ir taškus 
pelnė: Sinius — 32, Otto — 
14, Markevičius — 4, Narbu
tas — 7, Šipelis — 3, Dikinis 
— 6, Jurkus 0.

Bendrai paėmus šios rung
tynės buvo geriausiai sužais
tos, kiek mūsų jaunieji krepši
ninkai turėjo. Gražūs ir tiks
lūs metimai, vikrumas, geri 
pašokimai, neblogas kai kurių 
žaidėjų sviedinio valdymas, ro 
do, kad tarp jų yra daug ža
dančių.

Dabar 
stipriausias priešas 
Whites“, su kuriuo 
sitikti sausio 16 d. 9 
CA salėje Snowdon.

Centrukas.
nutittttmtntttttttnmtntttntitttttinr

AUKOJO „NL“

A. Usvaltas,
Toronto .......................... 5.00

D. Palkotaitė, Mil............. 4.50
S. Stosiūnas, Chicago ..0.50 
J. Elliott, N. Fa'ls, Ont.. .1.00 
A. Bruškevičius, 

Sudbury, Ont.
V. Mockus,

S. S. Marie, Ont........... 2.00
Mieliems rėmėjams nuošir

džiai dėkojame. NL.

2.50

ŽIAURI TIESA.
Nuo to laiko, kai buvo pa

skelbta Niurenberge tarptau
tinio teismo medžiaga pakal
tinti nacius, nebuvo nieko žiau 
resnio, kaip toji rūpestingai pa 
ruošta byla, kurią Jungtinės 
Valstybės iškėlė del nuožmaus 
komunistų elgesio Korėjoje.

Dar toli prieš Korėjos mū
šių pabaigą komunistai pasklei 
dė didžiausią melą, pakaltin
dami Jungtines Valstybes dėl 
bakterinio karo. Sufalsifikuo
ti buvo „įrodymai” ir žiauriau
siomis priemonėmis išprievar
tauti melagingi prisipažinimai 
buvo klastingai naudojami 
šiam apkaltinimui paremti.

Dabar prieš fanatišką bak
terine karo melą atsistoja bai
si komunistinio žvėriškumo 
tiesa.

Šiandieną turime vaizdą, kaip 
vakariečiai kariai ir civiliai gy
ventojai buvo šaltakraujiškai 
šaudomi, badomi durtuvais, 
marinami badu, mirtinai šaldo 
mi. Visa tai vykdė beširdžiai 
jų prižiūrėtojai.

Tas masinio žudymo vaiz
das atskleidžia komunistinės 
santvarkos nežmoniškumą.

jauniams prieš akis 
„YMCA 
teks su- 
val. YM

W. A. L E N C K 1, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
leiefonas EM. 6-4182 

Toronto

VISI TAUTIEČIAI rašykime 
iš visur ir apie viską, kas gali 
būti įdomu ir svarbu kitiems 

tautiečiams.
Rašykite paprastai ir 

nesivaržydami.

Dr. N. Novo? ickis
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.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- |

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS |
Į MŪSŲ ATSTOVĄ |

V. PESECKA I
INFORMACIJA: Į

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

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371 Į

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

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

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

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraklorius K. TIWMP1CKAS 
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) j senas krosnis, 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

DANUTĖ STRAZDATTĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

Dr. A.Pacevičius |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto 8
Telef. kabinetas E M. 6-2696. Namų O L 4778 ''

U Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. H 
x Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. & 
v ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

f

Saugu—Patikima

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

Visookeriopas informacijas suteiks bei

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

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

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO IŠTAIGOJE

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKAL/ S KREIPKITĖS 

A. KIRS O N iŠ 
Telef.: OL 7511 Telef.:

1460 DUNDAS St. W. (prie

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.

V. MORKIS
OL 7511 
Dufferin)

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

B. SERGAUT1S
Telef.: OL 7511

TORONTO.
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>«
VISI | KONCERTĄ!

Š. M. SAUSIO mėn. 24 d., SEKMADIENĮ, TORONTO LIETUVIŲ CHORAS „V A R P A S” RUOŠIA SAVO
VISI J KONCERTĄ!

METINĮ - SUKAKTUVINĮ
PROGRAMOJE:

Lietuvių liaudies dainos ir operų ištraukos. Atlieka mišrus ir vyrų choras ir Metropolitain

Chorams ir orkestrui diriguoja ir solistui akomponuoja

KONCERTĄ
opelros solistas ALG. BRAZYS, palydint Toronto Simfoniniam orkestrui, 
muz. ST. GAILEVIČIUS.

Bilietų kaina 2, 1,50 ir 1 dol Iš anksto galima įsigyti „Tulpės“ svetainėj, p. Beržinsko krautuvėj, Parkside Meat Market” 335 Roncesvale Ave ir pas choro dalyvius. 
Vieta — Odeon-Humber kino teatras, Bloor W. ii Jane kampas.

Važiuoti, Bloor W. tramva-jum iki galo. Pradžia 7.30 vv. Toronto Lietuvių Choras „V a r p a s“.

avoktjĮreal
PRANEŠIMAS MONTREALIO LIETUVIAMS 

AKTUALIAUSIOMIS TEMOMIS.
ATLIKIM SAVO PAREIGĄ

Visus mus domina pasauli
nės politikos raida; Lietuvos 
laisvinimo bylos eiga, kurion 
dabar įjungta Kersteno tyri
mų komisija; Vliko reformų 
klausimas, kuris dabar yra pa 
čioje eigoje; BALFo ir ALTos 
veikla; Vasario 16 gimnazijos 
aktualijos; tremtinių likimas 
Europoje; pokarinis Europos 
atsistatymas ir pastangos su
daryti vieningą Europą, fede
racijos ar jungtinių Europos 
valstybių pagrindu ; srovių sau 
tykiai, ir kitos gyvosios aktu
alijos.

Šiomis temomis atvykstanti 
iš Amerikos p. Alena Devenie- 
nė Montrealio lietuviams da- 
rys pranešimą. Kadangi Ele
na Devenienė tiktai neseniai 
lankėsi Europoje, kur dalyva
vo Europos kongrese, kalbėjo 
si su daugeliu Europos politi
kų, matėsi su VLIKo vadovy-
be, nariais ir Vykdomosios Ta 
rybos žmonėmis, kalbėjosi su 
diplomatais, lankė lietuvių 
tremtinių stovyklas Vokietijo
je, lankėsi Anglijos Londone, 
dalyvavo Valstiečių tarptauti
nės Organizacijos Forume New 
Yorke kur jis yra vicepirminin 
kė, yra taipgi vicepirminin
kė Amerikos Lietuvių Tary
bos, kurios kongrese ji buvo 
aktyvi dalyvė, gyvai dalyvau
ja VLIKo reformų klausimo 
sprendimuose, be to yra BAL 
Fo vicepirmininkė, ilgą laiką 
ėjusi pirmininko pareigas ir t. 
t., — tai savaime aišku, kad 
p. A. Devenienė plačiai ir gi
liai dalyvauja visame lietuviš 
kosios veiklos katile, ir todėl 
jos pranešimas bus ir aktualus 
ir gyvas. Be to ji atsakinės į

PIGIAI PARDUODAMOS 
trys vaikams lovutės, visai 
naujos, namie dirbtos, tvirtai 
padarytos ir gražaus modelio. 
Kam reikalingos, telefonuoki-

te AM 5246, arba užeikite 
3474 Messier Str., Montral.
IŠNUOMOJAMI gretimi mo

derniški du nedideli butai.
Tel.: HE 3119.

S Dr. J. Š E G A M O G A S 
I CHIRURGINĖ ir BEND- 
$ ROJI PRAKTIKA 
v office 4906 Wellington 

VERDUN. Tel. YO 3611.
| vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 
v šeštadieniais 11—1
X arba pagal susitarimą.
0 n a m ų 1038 Osborne Av. 

VERDUN. Tel.PO 6-9964
X H* ---W-----XX=

I
 DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA 
priima: 9 a m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun,Telef.s TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHAR L AN D
956 Sherbrooke E. 

Tele!.: FR 7684, EX 8822. 
amžiaus. Laidojama per šv.
Kazimiero bažnyčią sausio 13 
d. Velionė paliko kelis vai
kus.

Praėjusią savaitę taip pat
956 Sherbrooke E. B TVille Emarde mirė Kotryna 

« Linauskiene, 53 metų. Palai- 
Tel. CH. 7236 S dota per Šv. Kazimiero Važ-

Paliko vaikų.

Dr.E.Andrukaitis

klausimus, jeigu tokių bus. To 
dėl Monarealio ir apylinkių lie 
tuviai be abejo domėsis jos 
pranešimu.

Pranešimo vieta: 4225 Ber 
ri St, Berri ir Rachel gatvių 
kampe, mokyklos salėje. Lai
kas: šį sekmadienį, sausio 17 
17 dieną, 3 valandą, 30 minu
čių po pietų, nesivėluojant. 
Vykti: St. Denis tramvajum 
arba St. Hubert troleibusu li
gi Rachel.

Įėjimas: laisva auka; kas 
liks nuo išlaidų, bus padalyta 
Vasario 16 gimnazijai ir Mont 
realio šeštadieninėms mokyk
loms.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti..

Liaudininkų-varpininkų 
klubas

GRAŽI VAIKŲ EGLUTĖ
Šeštadieninių mokyklų mo-

kytojai su tėvų komitetais sek
madienį suruošė mokiniams ir 
bendrai vaikams eglutę, kuri 
buvo labai gausi ir labai gy
va, kaip ir kasmet vaikų judru 
mu'.

Visą subuvimą atidarė mo
kytoja p. Rimkevičienė, po žo 
dj tarė kun. J. Kubilius ir St. 
Kęsgailą. Po to sekė meninė 
dalis. Jacques Cartier mok. 
Albertas Lauraitis padeklama 
vo. Sekamai Verduno ir Ro- 
semounto mokyklų mokiniai 
suvaidino aptrumpintą 3-jų 
veiksmų Čechovo „Sniego Ka 
ralaitę“, kurioje vaidino ver- 
duniečiai ir šoko rosemountie- 
čiai. Vaidino: Onutę — Ma
rytė Tauterytė, Jonuką — 
Algis Mažeika, Sniego Kara
laitę — Aldona Gaurytė, Mo 
čiutę — Emilija Rupšytė; vai 
kais buvo: Dalia Sibitytė, Ge
novaitė Taruškaitė, Algis Sna 
pkauskas, Algis Morkūnas, An 
tanas Keturka, Vidutis Luko
ševičius; gėlėmis buvo: Nijolė 
Jauniūtė, Irena Burbaitė, Ra
minta Mališkaitė, Elvyra Mi- 
kalajūnaitė, Danutė Zubaitė, 
Rūta Bendžiūtė, Rasa Puniš- 
kaitė, Stasė Mikalajūnaitė; 
Snaigėmis buvo: Katrutė Ger- 
hardaitė, Regina Pėteraitytė, 
Frances Ilgūnaitė, Rita Bal- 
šauskaitė, Jūratė Rudzevičiū- 
tė, Nijolė Gudžiūnaitė.

Vaidinimą paruošė mokyto 
jos.

Po vaidinimo Kalėdų sene
lis, (akt. J. Akstinas) gražiai 
išdalino dovanas. Užbaigai bu 
vo žaidimai.

P. Navikėnienė mokytojams 
perdavė tėvų komiteto „Kalė 
dų senelio“ dovanas.

Visas popietis buvo gražus.
IŠKILMINGOS SUŽIEDO- 

TUVĖS.
įvyko pp. Vaupšų namuose pir 
mąją Kalėdų dieną. Susižieda 
vo Eleonora Vaupšaitė su Juo 
zu Intu. Sužiedotuvės buvo la 
bai gražios, dalyvaujant bū
riui artimųjų. Žiedus palaimi
no AV klebonas kun. J. Kubi
lius. Susidarė reto iškilmin-
gurno nuotaika, kuri susižieda
vusiems paliks visam gyveni
mui. Susižiedavusiems linkė
ta graži ateitis. Vestuvės pro 
jektuojamos vėliau.

MIRIMAI.
Sausio 10 d. Ville Emarde 

mirė Ona Zubienė, 65 metų

DĖMESIO! DĖMESIO! MONTREALIEČIAI 

KVIEČIAMI DALYVAUTI

Kaukių Baliuje
kuris Įvyks š. m. sausio mėn. 16 d. 7 vai. 30 min., 

Policijos salėje — 1474, St. Catharine St. Ėst. 
Baliaus metu gros Lituanica, veiks bufetas su visokiais 
gėrimais, turtinga loterija. Nematytos kaukės išpildys 
programą. Trys Įdomiausi kostiumai bus premijuojami. 
Įėjimas 1,25 dol.

Rengia: Skautų-čių Tėvų Rėmėjų Būrelis.

K. L .B. MONTREALIO AP YLINKĖS RINKIMINĖ KO 
MISIJA SKELBIA:

1. Montrealio L. B. apyl. 
valdybos ir kontrolės komisi
jos rikimai įvyks 1954 m. sau 
šio mėn. 24 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje, 377 Willibro- 
rd St.,, Verdun, nuo 9 vai. ry-

1. Balzaras Leonas ............
2. Dikinienė Bronė ............
3. Gražys Antanas..............
4. Gudas Jonas.....................
5. Kibirkštytė Irena............
6. Lukošienė Eugenija . .. .
7. Lukoševičius Juozas . . .
8. Piešina Aleksandras . ..
9. Povilaitis Povilas............

10. Trasikas Algirdas .........
11. Valiulis Henrikas............
12. Vazalinskas Alfonsas . .

3. Į revizijos komisiją pa-siūlyta:
1.
2.
3.
4.

Balsys Leopoldas ............
Lapinas Zigmas ................
Mališkienė Aldona...........
Staškevičius Bronius . .. .

MOKSLAS ŠEŠTADIENI
NĖSE MOKYKLOSE 

prasideda ateinantį šeštadienį 
9 vai. ryto. Visi mokiniai pra 
šomi laiku atvykti į mokyklas.

LIUTER1ONIŲ 
SUSIRINKIMAS

International YMCA rūmuo
se (Room C), 5550 Park Str., 
šeštad., sausio 16 d., 6 vai. va
karo Biblijos valandėlė ir 6.30 
vai. parapijiečių susirinkimas 
einamiems parapijos reikalams 
aptarti.
LIET. AKAD. SAMBŪRIO 

sausio 8 d. susirinkime išrin
ko sekančią valdybą: S. Nagi- 
nionis — pirm., J. Zabieliaus- 
kas — vicep., P. Povilaitis — 
kasin., H. Lapinienė —seki et., 
L. Barauskas — narys.

SKELBIAMAS 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 31 d. tuojau po pa
maldų 12 vai,., A V parapijos 
salėje šaukiamas L. K. Kūrė
jų - Savanorių S-gos Montre
alio skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas. Dalyvavimas vi 
sų būtinas. Bus metinis pra
nešimas, naujos V-bos rinki
mai ir kiti svarbūs reikalai.

Valdyba.
SERGANTIEJI.

Giliarui Urbonui padaryta 
nugarkaulio operacija, Vaclo
vui Saladžiui padaryta skran
džio operacija. Abu ligoniai 
jau sveiksta. Serga Petras Ja 
nuška ir Juozas Deksnys.

— Dvi savaites sirgo Jac- 
que Cartier šeštadieninės mo
kyklos mokytoja agr. p. Efer 
tienė. Serga p. Mikalauskie
nė.

TF SKYRIUS.
Apylinkės Valdybai susita

rus su organizacijų pirminin
kais, sudarytas Montrealio 
Tautos Fondo skyrius iš šių as 
menų: V. Ginūnienė, D. Ma 
liškienė, I. Kibirkštytė, J. Pu- 
niška, J. Skučas, P. Laurušo- 
nis, J. Parojus, J. Dabkus, J. 
Knystautas, K. Šitkauskas.

Skyrius patvirtintas. T. F. 
Atstovybės Kanadoje ir pasi
skirstė pareigomis: pirm. — 
Giriūnienė, sekr. — I. Kibirkš 
tytė, ižd. — J. Puniška.

— K. Kiaušo pavogtąjį au
tomobilį policija surado apga
dintą ir apiplėštą už miesto. 

to iki 6 vai. vakaro.
Į apylinkės valdybą bus ren 

kami 7 nariai ir į Kontrolės 
komisiją 3 nariai.

2. Į apylinkės valdybą pa
siūlyti :

50 metų, darbininkas.
51 metų, dramos aktorė.
52 metų, teisininkas.
29 metų, darbininkas.
24 metų, tarnautoja.
42 metų, šeimininkė.
38 metų, komersantas.
57 metų, muzikas.
26 metų inžinierius.
30 metų, tarnautojas.
41 metų, darbininkas.
42 metų, agronomas.

35 metų, inžinierius.
28 metų, studentas.
32 metų šeimininkė.
33 metų, darbininkas.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
ŠELPIMAS TĘSIAMAS.
KLB Šalpos Fondo Toronto 

Apyl. K-tas savo posėdy 1954 
m. sausio m. 7d. Toronte vi
sapusiškai apsvarstęs Balfo di 
rektorių ir Loko jų bendro po
sėdžio 1953 m. lapkričio m. 27 
d. Čikagoje protokolą, kuria
me yra atvaizduotas Vasario 
16 Gimnazijos rūmų užpirki
mo reikalas ir padarytas nuta 
rimas to pirkinio neremti, kas 
jau buvo paskelbta spaudoje, 
ir PLB Vokietijos Kr. v-bos 
pastabas dėl Balfo Vasario 16 
gimnazijai remti Komisjos pra 
nešimo 1953 m. gruodžio m. 
15 d., priėjo prie vieningos 
nuomonės, kad Balfo nutari
mas yra pavėluotas, šališkas, 
nelogiškas ir lengvai gali pa
kenkti vienintelei lietuvių gim 
nazijai.

Toronto Apylinkės Šaipos 
K-tas nuoširdžiai prašo savo 
Apylinkės lietuvių visuomenę 
ir toliau duosniai aukoti Vasa
rio 16 gimnazijai, pasitikėti 
Vokiet. Kr. Valdyba, jau 4 me 
tus sumaniai ir sąžiningai tvar 
kančia šią vienintelę švietimo 
įstaigą išeivijoje. K-tas.

DIDELĖ NELAIMĖ.
1953 m. gruodžio mėn. 31 

dienos vakare, Stefanija Tala 
kauskienė laiptais lipo į namo 
rūsį. Lipdama pasprūdo, ap
sivertė galva žemyn ir krisda
ma ant rūsio cementinių grin
dų, sutrupino galvos kaušą. Nu 
vežus į General Hospital, sku
biai padaryta galvos operacija, 
bet ar pasveiks, dar ir gydy
tojai nieko nežino.

J. Mikalauskas.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
BAŽNYČIOJ

Jeanne Mance ir Prince Art
hur gt. kampe, sausio 17 d. 12 
vai. lietuvių pamaldos.

DVI NAUJOS ANGLŲ 
kalbos klasės pradedantiems 
mokytis pradedamos: viena 
pirmadienį, sausio 18 d., kita 
antradienį, sausio 19 d. Abi 
jos veiks YMCA patalpose 
5550 Park Ave,, nuo 9 iki 10 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
ir nuo 8 iki 9 vai. vakaro ant 
radieniais ir ketvirtadieniais. 
Plačiau galima sužinoti DO 
4639.

Sausio mėn. 17 d., sekma
dienį, Toronto Liet. Namuose 
įvyks KLB Toronto Apylinkės 
Valdybos rinkimai , kurie pa
rodys mūsų bendruomenės gy 
venimo subrenimo laipsnį šia
me krašte, mes visi pasiilgsta
me lietuviško gyvenimo ir ne
galime apsieiti be savo draugi 
jų, savo spaudos ir savo vargo 
mokyklų. Tik laikydamiesi 
bendruomenėj, mes sugebėsi
me parodyti savo tautinį ats
parumą ir pasiryžimą kovoti 
dėl mūsų tėvynės išlaisvinimo. 
Apylinkės Valdyba, kaip mū
sų bendruomenės reprezentan 
tė, daug stipriau jausis, jei ji 
bus visų vietos lietuvių rinkta.

Tad atlikime visi savo parei 
gas dalyvaudami rinkimuose šį 
sekmaienį. Rinkimai vyks nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. p. p.

TAUTIETI!
Atmink, kad lietuvių repre

zentacija šiame krašte priklau
so nuo tavo sprendimo. Da
lyvauk Toronto Apyl. Valdy
bos rinkimuose sausio 17 d. 
Liet. Namuose.

Rinkiminė Komisija. 
EVANGELIKŲ DĖMESIUI.

Lietuvių Ev. Susivienijimo

Torontiečiai, jei norite gauti 
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 

ANGLIŲ, 
paskambinkite telef.: LY 0305 

V. ir S. AUŠROTAI 
atstovauja „Dominion Coai & 
Wood“ kompaniją, kuri turi 

4 sandėlius Toronte!?

tX______ XX_____ XK7~r~L~.TXX—
V X
$ Dr. K. ŽYMANTIENĖ. X 
$ GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 

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

nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. w
X nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- v 
y ku pagal susitarimą. $ 

Telefonas OL 6851 X
x - .... xx : XX.'... ■.xk.-.z.x 

I
 Margis Vaistine |

JONAS V. M ARGI S — VAISTININKAS g 
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 d 

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

Jonas J. Juškaitis $
X Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, £
£ baigęs išklausyti visą teisių kursą X

Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete. X
£ 932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. y 

(Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais). g

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 9-1543I

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

parapijos pamaldos įvyks sau
sio 17 d., 1 vai. p. p. Šv. Jono 
Ev. Liut. bažnyčioje, 274 Con 
cord Ave (pirma gatvė į va
karus nuo Ossington, netoli 
Bloor). Pamaldas laikys kun. 
P. Dagys. Po pamaldų įvyks 
parapijos metinis susirinki
mas, kuriame bus renkami pa
rapijos valdomieji organai.

KLAIPĖDOS KRAŠTO AT
VADAVIMO MINĖJIMAS

Toronte rengiamas sausio 17 
d. 3 vai. pp. College kino te
atre, kur vyksta Prisikėlimo 
parapijos pamaldos. Progra
moje : aktas, kur tars žodį Lie 
tuvos Gen. Konsulas p. Gylys 
ir svečias iš New York dr. Da 
gys skaitys paskaitą, o meni
nėje dalyje solistai p. Verikai- 
tis ir p. Mašalaitė padainuos 
solo, akomponuojant pianistei 
p. Yčaitei—Janek, be to, p. Gai 
žūtis padeklamuos.

Kviečiama visa (lietuviška 
visuomenė kuo skaitlingiausiai 
savo tautos šventėje dalyvauti. 
M. L. Bičiulių Dr-jos Toronto 

Skyriaus Valdyba.

I
X 
Raštinė: OLiver 4451

Dr. P.MORKIS |
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais k 
pagal susitarimą. X

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

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
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