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Pasauline įvykių savaitė
Du svarbiausi dalykai vy

ravo praėjusios savaitės už
sienio politikos klausimais.

Pirmasis, tai
AMERIKOS NUMATOMŲ

JŲ DARBŲ PLANAI, 
kuriuos paskelbė Eisenhowe- 
ris ir papildė Dulles. Šiais pla 
nais domisi ne tiktai Ameri
kos žmonės, bet ir visa žmoni 
ja, ir ne tiktai todėl, kad jie 
liečia užsienius, bet ir todėl, 
kad jie, liesdami vien Ameri
kos vidaus reikalus, rikošetu 
kelia susidomėjimą ir užsie
niuose, kurių gyvenimo raidą 
jie neabejotinai palies.
""Prezidentas Eisenhoweris 

kongresui pasiūlė
SOCIALINIO DRAUDIMO 

PRAPLĖTIMĄ,
kuris apimtų bent 10 milionų 
naujų draudžiamųjų, kurių tar 
pe laisvųjų profesijų žmonių - 
- ūkininkų, gydytoju, advoka
tų ir tt.

Prieš savaitę jis kongresan 
įnešė naują ūkininkijos palai
kymo planą. Tačiau ūkinin- 
kija susirinkusi Čikagoje, tą 
planą atmetė, nors projekto 
ginti buvo atvykęs žemės ūkio 
ministeris.

Prezidento planus kongrese 
papildė sekretorius J. F. Dul
les, kuris pasiūlė, kaip jis sa
ko,

ILGO LAIKO LAISVEI 
SAUGOTI PLANĄ.

Dulles pagyrė Trumano už
sienio politikos veiksmus, nu 
kreiptus prieš komunizmą, jį 
efektyviai sulaikiusį nuo besi
veržiančios agresijos: Marša
lo planą, Berlyno išgelbėjimą 
nuo sovietinio sabotažo, Grai
kijos atlaikymą bei sovietų su
laikymą nuo prasiveržimo į Vi 
duržemio jūrą. Tačiau Dulles 
sako, kad šios rūšies veiksmų 
tęsimas labai brangiai kainuo
ja ir valstybei esąs pavojin
gas. Dulles todėl siūlo kitą 
priemonę, kurios jis visai kon 
krečiai neįvardino, bet kuri, 
jo teigimu, būtų labai efek
tinga — mušti kiekvieną pra
siveržimo pastangą vietoje ir 
taip mušti, kad ji ten būtų ir 
sunaikinta.

DULLESO PASIŪLYMAI 
TOLI SIEKIA.

Jis sako: jeigu Korėjos ag
resija pasikartotų, tai bus sm 
ogta ne tiktai Korėjoje, bet ir 
Kinijoje; taipgi, jeigu Indoki
nijoje paaiškėtų Kinijos komu 
nistų įsikišimas, tai taip pat 
būtų smogta ne tiktai Indoki- 
nijos agresoriams, bet ir Kini
jos. Taip, nelaikant daug iš
laidų reikalaujančios kariuo
menės kraštuose, kuriems gre 
šia agresijos pavojus, galima 
būtų vykdyti ilgo laiko lais
vei palaikyti planą.

Nors šis pasiūlymas gana 
neaiškus, bet spėliojama, kad 
Dulles kalbėjęs apie atomines 
priemones, kurių Amerika tu- 

— r i efektingų, bet ligšiol nenau 
dotų, o j jas yra sukrautos ne
mažos lėšos.

Antras svarbus reikalas 
PASIRUOŠIMAI BERLYNO 

DERYBOMS.
Derybos buvo įstrigusios 

dėl derybų vietos Berlyne. Bu 
vo jau net ir nutrukusios. Bet 
vakariečiai, manydami, kad 
dėl tokio menko reikalo būtų 
sutrukdytos derybos, nusilei
do ir sutiko, kad dalis derybų 
vyktų vakariniame ir dalis ry 
tiniame Berlyne. Taigi, dery
bų vietos klausimas išspręstas. 
Tiktai paskutiniu metu jau gir 
dėti, kad sovietai sugalvojo 
naujų kliuvinių. Matyt, jie 
dar bando kaip nors išsisukti 
nuo tu derybų, kurios turės 
duoti tūlo aiškumo. Na, bet da

bar išeities jau nėra, — dery
bos įvyks. Vilčių, kad kas no 
rs gera iš jų išeitų, tuo tarpu 
dar nėra, nes Maskva okupaci 
jos negali atsisakyti. Ji juk 
visą pasaulį bando okupuoti ir 
prie to eina.

Trečias dalykas, kuris do
mina žmoniją, tai

ĮSTRIGĘS KORĖJOS TAI- 
KOS REIKALAS.

Tai irgi reikalas, kuris m 
juda iš vietos ir esmėje negai. 
judėti. Tai beviltiškas daly
kas, jeigu vakariečiai nenusi
leis. O nusileisti yra norin
čių. Nusileisti, kad pasiliktu 
taip, kaip buvo. To nori ir ko 
munistai. Nes komunistai ne
gali sutikti, kad patys Korė
jos gyventojai nuspręstų savo 
likimą laisvais balsavimais. To 
dėl Korėjos sujungimo klausi
mas taip pat neišsprendžia
mas, kaip ir Vokietijos sujun
gimo, kur komunistai irgi ne
sutinka padaryti laisvų rinki
mų.

Sausio 25 dieną derybos Ber 
lyne prasidės ir turėsime pro
gos sekti, kaip jos vystysis.

Visada mums įdomus ir

LIETUVIŠKASIS UŽSIE- 
NIŲ POLITIKOS 

SEKTORIUS,
kuris, laimei, neužšala, nors 
šalčiai siaučia stiprūs. Europa 
apdengta storu sniego klodu, 
kuris kalnuose yt£ pridaręs 
daug nuostolių ir savo glėby, 
griūdamas į pakalnes, yra pa
laidojęs daugelį žmonių.

Jau oficialiai iš sovietijos at 
eina žinios, kad
RUSAI PASIRYŽĘ LIETU

VAI PRISKIRTI
rytines Rytų Prūsijos dalis— 
Tilžę, Įsrutį, Gumbinę, bet Ka 
raliaučių dar nori sau pasilik
ti, nors pagal Jaltos sutari
mus jis turi būti priskirtas 
prie Lietuvos, kaip sena lietu 
vių gyventa ir tebegyvenama 
sritis. Na, jeigu tiktai ir šiau 
rinės rytprūsių sritys bus pri
jungtos prie Lietuvos, tai jau 
reikš šiokį tokį pasistūmėji
mą iš mirties taško. Lietuvos 
vidaus padėties tas nekeis, bet 
oficialiai ir formaliai tas vis 
dėlto jau šį tą reikš. Netrukus 
tą patirsime.

TELEGRAMOS Į VISUS 
KRAŠTUS.

Centrinio telegrafo (Vilnių 
je) operacinės salės viršinin
kė Bronislava Paškauskiene 
gruodžio paskutinę vien per 
dvi valandas priėmė virš 600 
sveikinimo telegramų į visas 
šalis — į Leningradą, Mask
vą, Kijevą, Užuralį, Varšuvą 
ir. .. Šakius. Tai ryškiausiai 
kalba, kas šiandien Vilniuj gy 
vena ir dar kaip gyvena! Kur 
rasime lietuvį, kurs iš Kara
gandos pajėgtų ar drįstų narni 
škiams sveikinimą pasiųsti? 
Kas kita „didžiosios rusų tau 
tos" nariui.

— Turkijos prezidentas Ce 
lai Bayar išvyko į Ameriką, ka 
me bus prezidento Eisenhowe 
rio svečias.

— Pakistano premjeras siū 
lo sušaukti Azijos valstybių 
pirmininkų konferenciją.

— V. Vokietijos parlamen 
tas keičia konstituciją, kad ga 
Įima būtų Vokietijai ginkluo
tis ir dalyvauti Europos apsi
gynimo bendruomenėje.

— A. Fanfani sudarė nau
ją Italijos ministerių kabine
tą vien iš krikščionių demo
kratų srovės. Tai vadinamas 
laikinis kabinetas, nes dery
bos sudaryti koalicinį kabine
tą tęsiamos.

Montrealio lietuvių šeštadieninių mokyklų, kurių yra keturios, mokiniai po naujametinės eglutės vaidinimo, kuriu at
silankė dar ir Kalėdų senelis su dovanomis. Drauge su šeštadieninių mokyklų mokiniais yra nusifotografavę, po vai
dinimo Čechovo „Sniego karalaitės", ir mokytojai ir tėvų komiteto nariai. Vaidintojų sąrašas buvo įdėtas praėjusia
me „Nepriklausomos Lietuvos * numeryje. Foto V. Juknevičiaus.

t JLMAl S RADIJĄ KLALSANTVISI ATLIKIME SAVO PAREIGĄ!
Gera mūsų reprezentacija me parodyti savo tautinį at-

svetimame krašte, priklauso 
nuo Tavęs, lietuvi, todėl Tavo 
pareiga dalyvauti KLB Mon
trealio Apylinkės Valdybos ri 
nkimuose, kurie įvyks š. m. 
sausio 24 d., nuo 9 vai., lyto 
iki 6 vai., vakaro, „Aušros 
Vartų" parapijos salėje.

Apylinkės Valdybos rinki
mai parodys mūsų visuomenės 
sugyvenimą ir subrendimo lai 
psnį. Visi mes siekiame bend 
ro tikslo, laisvės mūsų bran
giai tėvynei. Tik laikydamie
si bendruomenėje mes galėsi-

SVEIKINIMAI LIETUVAI 
IŠ ROMOS.

Naujų metų proga Italijos 
radijofonas lietuviškų trans
liacijų programoj perdavė Ita
lijos Respublikos Prezidento 
Einaudi atsišaukimo vertimą. 
Po to Lietuvos Diplomatijos 
Šefas S. Lozoraitis kalbėjo į 
lietuvius krašte ir užsieny. 
Programa buvo užbaigta Lie 
tuvos himnu.

S. Lozoraitis pateikė nau
jųjų metų sveikinimus Lietu
vos diplomatų vardu, kurie ei 
darni savo įgaliojimais atsto
vauti Lietuvos valstybę ir lie
tuvių tautos interesus, ištiki
mai dirba Lietuvos laisvei grą 
žinti. Jis pažymėjo, kad Lie
tuvos laisvė nėra svajonė, bet 
politinis tikslas, kurs gali būti 
pasiektas ir bus pasiektas.

Popiežius Pijus XII priėmė 
privačioj audiencijoj Lietuvos 
Pasiuntinį prie Švento Sosto 
Ministerį Girdvainį, kuris Jo 
Šventenybei pateikė Kalėdų 
Švenčių ir Naujųjų Metų lin
kėjimus.

NEPRISIRUOŠIA MASK
VOS DEKADAI.

Sausio 6 d. Vilniuje įvyko 
repeticija Maskvos meno ir Ii 
teratūros dekadai. Iš Lietu
vos rengiasi dalyvauti apie 700 
žmonių, skaitant su jungtiniu 
choru ir orkestru. Tarp kitų 
dalykų mokomasi dainuoti B. 
Dvariono daina „Pasveikini
mas Maskvai“, kurioje solis
tais dalyvauja Antanas Sodei
ka, Jonas Stasiūnas ir Ryman 
tas Siparis, (aktoriaus Juozo 
Sipario sūnus). Rengiamasi 
dainuoti Gruodžio „Šaltas gra 
žus rudenėlis“, Dvariono „Se
suo žydrioji Vilija“, šokti klu 
mpakojis ir „Dobilėliu". Uni
versiteto dainų ir šokių ansa 
mbliui vadovauja Vladas Bar
tusevičius, chormeisteris Vik
toras Aleksa, šokių vadovas 
Juozas Gudavičius. Šis ansam 
lis irgi rengiasi dalyvauti dėka 
doje. Tačiau kada ji tikrai bus, 
data dar nežinoma (turėjo bū 
ti 1952 metų rudenį...).

sparumą ir pasu z.,... kovoje, 
dėl savo tėvynės la svės.

Apylinkės Valdyba, kaip lie 
tuviškos visuomenės atstovė, 
jausis stipri savo poste, jei ji 
bus išrinkta visų bendruome
nės narių, todėl kiekvieno lie
tuvio pare ga dalyvauti rin
kimuose. Jei dar nepriklausai 
bendruomenei, galima įsirašy
ti rinkimų metu.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos Rinkiminė

Komisija.

T. KARYS TAIKOS METU 
VISUOMET PASIRUOŠĘS...

Išleido rudenį iš kareivinių 
rusų karius „fraternizuotis“ su 
vokiečiais. Praėjo keli mene
siai, ir šiandien naktinėse pa
mainose dirbančios moterys be 
policijos apsaugos atsisako 
vykti į darbą ar atgal. Nak
timis važiuojančius automobi
lius apšaudo. Ten rasti pakar
ti „liaudies policininkai“, čia 
— nubudus — išdaužyti krau 
tuvių langai. Ligoninės per
pildytos išprievartautom mo
terim. Daug randama nužudy 
tų. Neminėjus eilės, Šverino 
ligoninėj vienu metu gulėjo 
46 rusų kareivių sužalotos mo
terys, Langensalzo ligoninėj 
50.

Išniekintom moterim paki
šama pasirašyti, kad jos nie
kam neprasitarsią apie įvy
kius. Ginekologinių skyrių, 
kurie perpildyti „sovietų-vo- 
kiečių draugiškumo“ bjauriau 
siais padariniais, vedėjams 
reikštų areštą, pravėrus apie 
tai pusę burnos.

Gyventojai bejėgiai. Mote
rys ir vyrai pakeliui imasi van 
deniu pripiltus butelius. Už
puolus, mauna į galvą. Vieti
niai komendantai nepajėgia 
grąžinti drausmės. Jie pataria 
vėl moterims nešiotis rašalo 
buteliukus. Aplietus rašalu 
jie žinosią, už ką bausti.

GARBĖ IR PAREIGA?
Apyl. rinkimų kandidatų są 

rašė vra įrašytas asmuo, ku
ris prieš 2 metus pasiskelbė pa 
sirašęs Liet. Namų šėrų už 
100 dol., bet ikišiol nė vieno 
cento nejmokėjo. Kadangi 
Apyl. Valdybos būstinė numa 
tomą Liet .Namuose, tai {do
mu. kaip tas ponas ten jausis 
ir kaip jis paaiškins supiati- 
mą apie garbę ir pareigą. Kas 
jis pagaliau vra?

L. N. Šėrininkas.
— Kompartija pripažįsta, 

kad „visuomeninis ūkis" dar 
negali patenkinti jame dirban
čiųjų reikalų, todėl reikia prisi 
durti iš asmeniniam naudoji
mui paliktų sklypelių. ,

Švenčionėliai!. Rajono krau
tuvėse šiemet parduota dvigu
bai daugiau siuvamų masinu 
ir dviračių. Reikia manyti, 
dviračių pagelba kitiemet ga
lės padvigubinti daržovių au
ginimą. . . Padidėjo ir šilkinių 
kojinių" prekyba. Rajone vei
kia 11 parduotuvių, 2 kaimo 
„univermagai", tušti, ir „daug 
kioskų".

Troškūnai. Sovchozo direk
torius Petrovas susikvietė pa
valdinius ir sako: „Pareikalau 
sim iš radijo sovchozui atskiro

KAS NUVEIKTA PERNAI 
„KULTŪROS PENKME

ČIO“ PŪDYMUOSE.
Operos ir Baleto kolekty

vas apsidžiaugė J. Juzehuno 
baletu „Ant marių krantelio" 
ir Račiūno „Maryte“. Ope
ros ir Bal. direktorius J. Gry 
bauskas vis atidėlioton Mask
vos meno dekadon neužilgo, 
be virš minėtų, vešiąs „Eug. 
Onieginą“, • „Don Kichotą“, 
„Mieg. Gražuolę“ ir Indros ba 
lėtą „Živilę“. N. Metus sutiko 
„Traviata“.

K. Ketrauskas radijo bango 
mis pareiškė, kad konservato
rija sulaukus „stambių laimė
jimų“. Tokių rezultatų, tvir 
tino jis, sulaukta dėka komu
nistų partijos pastangų. Šie
met Petrauskas pasižada dar 
daugiau dirbti ir atiduoti visą 
savo scenos patyrimą prieaug 
liui. Kreipimusi į darbinin
kų ir „kolūkiečių“ jaunimą, ra 
gino stoti tinkančius į konser 
vatoriją.

Kauno 9-tos mokyklos mo
kytoja Ona Markūnienė, Le
nino ordeno kavalierė, moky
tojavusi anksčiau Kaišiadorių 
apskrity (argi?), bet jokio or
deno negavusi, vaikai pava
sarį nuo jos bėgdavę. Po 36 
m. nedalios, pernai gautas „na 
gradas“ skardelės formoj.

V. Valsiūnienė, nemigos na 
ktų dėl Stalino anksčiau kan
kinta, sulaukė savo eilėraščių 
rinkinio „Lyrika“ ir 3 knyge
les vaikams. Visa tai labai pa 
tinka. Su filmų scenarijais, 
sako, prastai, tenka dirbti pir 
ma kartą.

V. Filharmonijos direkto
rius Fedoravičius ne iš moti
nos išmokta lietuvių kalba pa
žymėjo pernai padidėjus me
ninę veiklą, ypač su „didžiąja 
rusų tauta". Vietos „jaunieji 
atlikėjai“ norima pasiųsti į Ka 
relija gastrolių, iš ten atvyk
sią karelo-rusai. Lietuvoje 
lankėsi varšuvietė pianistė Be 
la Davidovič, smuikin. Eliza
veta Giles, violenč. Danila Ša- 
pan, Jakob Žakas ir dar visa 
eilė.

koncerto“. Siunčiamam pagei 
davimų sąraše reikalą taip su
tvarkė, kad rusai pageidavo 
lietuviškos muzikos, lietuviai 
— rusiškos. Radijofonas to ir 
telaukė: Petrovui Dunajevskį 
lietuviškai, veter. gyd. Juoza
pavičiui „Uolą“ rusiškai ir tt.

Vilnius. Komsomolo konfe
rencijos proga, „Tiesa“ vcda- 
mąjame čiupo už pakarpų vi
sus rajono komitetus už nesu- 
laukimą pagalbos iš CK. Vil
niaus rajono veiklą apibūdino, 
kaip „paviršutinišką ir nere ks 
mingai triukšmaujančią".

„ORO LIAUDIES POLICI 
JA“ PADIDĖS DVIEM 

DIVIZIJOM .
„Kovos grupės prieš nežmo 

niškumą“, žiniomis, 1954 m. 
rusų zonos kariuomenė padi
dinama dviem oro divizijom. 
Ikišiol turėta viena divizija. 
Organizuojamasi pilotažui ir 
parašiutininkams. Jos veiks 
Dresdeno - Grosenha no — Gu 
beno — Goerlitzo srityse. Ru 
sų armija numačiusi perleisti 
'vokiečiams Wiktatocko, La- 
ertzo, Tutovo, Stralsūndo ir 
Erfurt-Binderslebeno aerodro
mus.

Pirmame pusmetyje laukia
ma iš Rusijos grįžtant kelctos 
šimtų aviacijos karininkų. Jie 
ten lanko dvimečius aviacijos 
kursus. Tai bus kadrai avia
cijai. Karo metu lėktuvu i Ru 
siją pabėgęs ir ten baigęs 
Maskvos karo akademiją ka
pitonas Jozef Zieres numaty
tas lakūnų divizijos vadu. Pa
rašiutininkų divizijai vadovau 
ti pavedama „volkspolicijos“ 
majorui Dovidaičiui (Dovi- 
dat). Paskutiniosios formavi
mą sutrukdė birželio 17 d. {vy
kiai.

BRONIŲ ABRAMONĮ 
PAŽYMĖJO

Montrealio „The Gazette". 
Sausio 15 d. laidoje įdėtas jo 
atvaizdas su jo darbu „Nepri
klausoma Lietuva“ — medžio 
inkrustacija, vaizduojanti Lie 
tuvą, kurios centre yra Gedi
mino stulpai ir Vytis. Už sį 
darbelį Br. Abramonis parodo 
je yra gavęs premiją. Ta pro
ga laikraštis pažymi, įfjd Mon 
trealio lietuviai vasario 16 d. 
švęs Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuves ir 
pretestuoja prieš Lietuvos so
vietinę okupaciją.

SEKANČIAME NL N-RYJE 
pradėsime spausdinti neseniai 
iš Lietuvos atbėgusio lietuvio 
pasakojimą apie gyvenimą da
bartinėje rusų okupuotoje Lie
tuvoje.
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APIE DIDŽIŲJŲ KANADOS LIETUVIŲ KOLONIJŲ
BENDRUOMENĖS

Tai klausimas, kurį pasku
tinis Krašto Tarybos susirin
kimas pastatė dienotvarken.

Kad bendrasis šablonas, ku 
ris tinka mažoms kolonijoms 
(nors ir dėl jų tenka tūlu at
veju rezervuotis), didžiosioms 
kolonijoms netinka, — yra vi 
sai aišku. Sakysime, jau vien 
dėl to, kad didžiosios koloni
jos negali praktiškai padaryti 
visuotinlių susirinkimų, kurie 
apimtų visus lietuviui. Todėl 
rimtai rūpinantis sutelkti dau 
giausia lietuvių į bendrinės or 
ganizaciją, yra būtina rasti ki
tokį jų apjungimo būdą.

Natūralu, kad KLB Krašto 
Valdyba jau konkrečiai susirū 
pino šiuo reikalu ir jau ruošia 
prejektą.

Jeigu projekto ruošėjų ini
ciatyva išsilies tomis gairėmis, 
kurios Kr. Taryboje buvo pa- 
sireiškusios, tai, reikia spėti, 
jos duos tinkamų vaisių.

Atrodo, kad Toronto seime
lio pavyzdys yra vienas iš rys 
kiaušių ir tinkamiausių didžio 
sioms kolonijoms. Torontui 
jos duoda palyginti gražių vai 
siu.

Montrealy, deja, yra kaiku 
rių išimčių, kurios seimelio bi 
jo. Kažkaip organiškai, nerviš 
kai, beveik be argumentų.

Tuo tarpu seimelio, kuria
me būtų atstovaujamos visos 
organizacijos, būtų pats reališ 
kiaušis ir visiems priimtiniau- 
sis. Apylinkės valdyabai, at
rodo, nėra ko būkštauti, jeigu 
jai tektų vykdomojo organo 
pareigos, kaip čia girdima bū- 
kštaujant. Juk tame ir svarbu 
mas, kad visi tautiečiai neštų 
atsakomybę už savo nutari
mus. Bet leas svarbiausia — 
tokiu būdu į bendruomenę ga

ORGANIZACIJĄ
Įima būtų pritraukti juo di- 
džiausj tautiečių skaičių ir tą 
organizaciją padaryti maksi- 
mališkai pajėgia. Svarbu taip 
gi, kad tokiu atveju yra gali
mybė sutelkti Bendruomenės 
organizacijoje ir vyresniosios 
kartos ateivių orgaųįzacijas, o 
per jas ir jų narius, kai dabar 
jos jaučiasi atstumiamos. De
ja, taip yra, nors formaliai vi 
si yra kviečiami į Bendruome 
nę dėtis.

Pagaliau, VLIKo Lietuvy
bės Išlaikymo tarnybos vedė
jas Vykdomosios Tarybos pir 
mininkas prof. K. Žalkauskas 
paskutiniajame, Naujametinia
me, atsišaukime į visame pa
sauly esančius tautiečius taip 
gi sako, kad Bendruomenės 
organizacija esamų organiza
cijų negriauna ir jų savimi ne
pakeičia. Atvirkščiai, Bendruo 
menės organizacijos tikslas vi
sas jas sutelkti j Bendruome
nę, kaip šiųjų junginį bei kom 
poziciją. Taigi, didžiosioms 
kolonijoms seimelių, kuriuose 
būtų atstovaujamos visos orga 
nizacijos, principas yra ir pri 
imtinas, ir aiškus, ir visai kon 
kretus. Na, jeigu bus surasti 
dar koki naujoviškesni būdai 
sutelkti dar daugiau lietuvių j 
Bendruomenę, bus dar geriau. 
Kas gi to gali kratytis.

Tiktai visai nesuprantamos 
pastangos tų, kurie tenkinasi 
tuo nežymiu minimumu, ku
ris neapjungia nei pusės, nei 
net trečdalio lietuvių, be to — 
kelia atvirą nepasitenkinimą 
norinčių prisidėti, — ir prieši
nasi galimybių suradimui, kas 
leistų sutelkti galimą didžiau- 
sį skaičių lietuvių.

Jieškokime geresnių būdų 
— ir sutelksime tikrai didžių
jų kolonijų lietuvių daugumą.

I
A. A. ANTANAS RIMŠA

mirė 1953 metais lapkričio 23 dieną Buenos Aires, Ar
gentinoje. Gedulingos mišios bus laikomos 1954 m. 
sausio 23 dieną 8 vaalndą Aušros Vartų parapijos 

bažnyčioje.

Brangiam Kaimynui
a. a.

JONUI STANKŪNUI 
mirus, reiškiame

Poniai STANKŪNIENEI,
p. O., T., A. STANKŪNAITĖMS, 

p. p. M., J. ADOMAIČIAMS 
ir

p. KRIKŠČIUKAIČIAMS 
gilią užuojautą E. M. G u g i a i.

P. p. Marijai ir Jonui ADOMAIČIAMS 
ir

p. p. Onutei ir Teresei STANKŪNAITĖMS, 
jų brangiam Tėveliui ir Uošviui

A. f A.
JONUI STANKŪNUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą
Makauskai ir Šipeliai.

VISUOMENINIS VEIKLU MAS IR VIENYBĖ, DUODA 
DAUGIAUSIA IR GERIAUSIŲ VAISIŲ.

Alenos Devenienės praneši- bankrotą, — buvo sušauktas 
mas ir gausūs paklausimai su Tarptautinės Valstiečių Orga 
atsakymais Montrealio lietu- nizacijos (IPU) forumas; da- 
vių visuomenei daug ką išaiš- bar išvykdama gavau telegra- 
kino ir nušvietė, kas ligšiol bu mą, kurioje esu prašoma pri- 
vo kaikam neaišku. sidėti Išaiškinti religijų perse

Prelegentė pirmiausia apie kiojimą sovietuose. Prelegen 
budino dabartinę Europą, ku tė pastebi, kad mums ir visai 
rios konferencijoje, Amstcrda žmonijai niekad nebus per- 
me, ji dalyvavo. Europa bai- daug krikščioniškų ir demok- 
mėje, — sake p. Dcveniene,— ratinių-lkberalinių idėjų, 
ir linkusi tūnoti, dėlto bijo pa — Aš gerbiu ir branginu 
judėti ir pasipurtyti. Dėl to mūsų diplomatų veikimą ir jų 
ir pasipriešinimo agresoriui ma 'buvimą, bet be visuomenės pa- 
ža Vienintelė Vokietija yra rainos ir jie butų bejėgiai. Be 
veikli, gyva ir kylanti Ji del to, demokratiniame krašte, 
savo būsenos, pakeliui su iriu- kaip Amerika ar Kanada, vis 
mis, okupuotų valstybių žino- dėlto visuomenės, ypač orga- 
nėmis. Čia, galimas dalykas, nizuotos ir vieningos, vaid- 
Ruzvelto klaida—padalyti Vo muo yra svarbiausis ir lemia - 
kietiją — fatališkai bus Euro- mas, — sako pelegentė. P. De 
pai laiminga. Nes jeigu ne Vo venienė pabrėžia, kad ir VLI 
kietijos padalinimas, tai visa Kas ir ALT, ir BALFas tik- 
Europa tūnotų ir tebegalvotų tai todėl ir tiktai tada daugiau 
apie ramybę. Dabar gi Euro- šia yra nuveikę, kada juose 
pos varyklis yra Vokietija, reiškėsi daugiausia vienybės, 
kuri, kaip ir mes, nepateniknti Pereidama prie galimybių, 
esama padėtimi. Į ęį faktą p. Devenienė sako : — karas ne 
tenka labai atsižvelgti ir jį rim išvengiamas, o kol mažiau yra 
tai vertinti. atominio pasiruošimo, tol jis

Darydama pasaulinės poli- būtų mažiau nuostolingas, to- 
tikos apžvalgą, A. Devenienė dėl geriau, kad jis būtų grei- 
sako, kad Rusijoje po Stalino čiau, ir aš šios savo nuomo- 
mirties atsidengė silpnybės, nės neslepiu, 
kurios, jeigu Vakarai būtų vie Palietus dar eilę klausimų, 
ningi, privestų Rusiją prie vi- kuriuos geriau atreferuoti kla 
daus revoliucijos. Dabar vi- usimų - atsakymų forma, A. 
sai paaiškėjo, kad Rusija bank Devenienė pabrėžia: Vieninga, 
rutuoja, svarbiausia dėl dviejų susiorganizavusi ir veikli vi- 
priežasčių: 1) valstiečių pasy- suomenė — yra visko pagrin- 
vaus pasipriešinimo, kurio pa das. Kad ir maži vienetai, 
sėkmėje gresia badas ir 2) žmo nors kartais tiktai ir kelis do- 
nių pasipriešinimo dėl religi- lerius aukojanti tautos ir tė- 
jos persekiojimo. Jeigu Vaka vynės reikalams, — yra tos 
rai būtų vieningi ir Rusijos ne ląstelės, kurios sudaro gyvą ir 
šelptų, ji neabejotinai prigy- pajėgų organizmą. Brangin 
ventų vidaus revoliuciją, kas kime tai. 
anksčiau nebuvo įmanoma. Da Po to sekė gausūs paklau- 
bar jau sovietai eina į nuolai- simai, persimesdami į diskusi 
das: jau satelituose atsisako jas. Klausimai daugiausia lie 
kolchozų su vergų darbais. Jau tė BALFo nutarimą dėl Vasa- 
leidžia ir bažnyčias. Supran- rio 16 gimnazijos, VLIKo re- 
tama, kad tai yra tiktai manev forma ir kt. Paklausimų davė 
ras, kad vėliau galėtų lengviau pulk. Lapinas, p. Šimelaitis, 
paimti į savo rankas viską. p. Kęsgailą, p. Viliušis, p. Gra

Šioje Vakarų ir Sovietų si- žys, p. Lymantas, p. Benius, 
tuacijoje atsirandame mes ir p. Parojus.
kitų pavergtų tautų žmonės, Vasario 16 gimnazijos rei- 
laisvame pasauly, kuriame de- kalai atrodė iitaip: BALFas 
mokratiniu būdu galime reikš konflikto neiššaukė. Jis papra 
ti savo valią. Vienybė yra mū šė Vokietijos Kr. Valdybos in 
sų veiksmų pasisekimo sąly- formacijų, dėl kurių Kr. V-ba 
ga. P. Devenienė pabrėžia, išėjo viešumon. BALFas tu- 
kad mes tiktai tada pasiekė- ri vieną tikslą — Gimnazija, 
me ko efektyvesnio, kai reiš- padėti. Ir paskutiniu metu, ka 
kėmės organizuotai ir vienin- dangi yra kilęs ginčas, BAL 
gai. Pirmas lietuvių efekty- Fas pasiūlė sudaryti specialią 
viausis atsiekimas buvo išpra- komisiją, kuri objektyviai iš- 
šyti — išreikalauti iš JAV spręstų klausimą. BALFas at 
prezidento, kad Lietuva nebū- sisakė persiųsti pinigus gim
tų pripažinta Rusijai. Prele- nazijos pirkimui keliais, kurie 
gentei teko dalyvauti toje de- duotų špermarkinį pervedimą 
legacijoje pas Ruzveltą, kuri todėl, kad BALFas yra Ameri 
išprašė iš jo išlaikymą Lietu- kos organizacija ir nęagli nusi 
vos nepriklausomybės ir jos žengti JAV įstatymams, o šp 
atstovo, kas buvo pritaikyta ir armarkinis pervedimas galima 
kitoms Pabaltijo valstybėms, taikyti tiktai naujai statybai,

Prašau atkreipti dėmesį: ten bet ne seno pastato pirkimui, 
išsilaikė atstovybės, kur visuo Be gimnazijos yra apie 200C 
menė buvo vieninga ir veikli, vaikų, kuriems taip pat rūpi 
ALT ir kitoms JAV lietuvių ateitis. Pradinėse mokyklose 
organizacijoms teko kovoti, mokosi 3-400 vaikų. Proble- 
kad tremtiniai nebūtų atiduoti ma šelpimo labai didelė, nes 
komunistams, paskui už emi- maža gaunama pinigų, o su- 
graciją, taipgi šalpa, Keiste- šelpti daug kas reikia, 
no rezoliucija, — tai vis vie- BALFo reikalai. Niekas iš 
ningai organizuotos visuome- jo darbuotojų jokių atlygini- 
nės pastangų vaisius. Ne į di mų negauna. Nesąžiningai 
plomatus ir dabar kreipiasi prasimano Vok. Kr. V-ba, kad 
Amerikos vyriausybė, bet į vi- Devenienės kelionė į Europą 
suomenę, į organizacijas: rei- buvo apmokėta iš BALFo lė- 
kėjo nušviesti Rusijos valstie- šų, ir jokių 2000 dol. p. Dė
čių pasipriešinimą ir kolchozų venienė iš BALFo nėra gavu- 

BRANGUS TAUTIEČIAI!
Norėdami kuo greičiau su

rinkti reikiamą pinigų sumą pa 
sižadėjimais, kad įvykdžius ii 
gai lauktąją svajonę — įsigyti 
Montrealyje Lietuvių Namus 
mūsų kultūriniams pobūviams 
rengti bei Tautos Gyvybės pul 
sui palaikyti svetimoje žemė
je ir tuo pačiu pasirodyti sve 
timiesiems, jog lietuvis nieka

da nepalūžta, bet įveikia viso 
kias jam pasitaikiusias kliūtis, 
— čia spausdiname pasižadė
jimo tekstą, ir, kurie tam rei
kalui prijaučiate, prašomi iš
sikirpti ir užpildžius pasiųsti 
M. L. N. valdybos iždininkui 
šiuo adresu: Mr. Julius Trum
pa, 5655 — 15th Avenue, Ro 
semount, Montreal, P. Q.

PASIŽADĖJIMAS.

AŠ, ŠĮ PASIŽADĖJIMĄ PASIRAŠĘS.......................................

GYVENĄS .....................................................................................
PASIŽADU PIRKTI L. N. ĮSIGYTI .......................................

AKCIJAS UŽ .................................................... ....................

DOLERIŲ IR TUO PAČIU ĮSTOJU NARIU Į „L. N.“ 
BENDROVĘ.

DATA................................ ;

PARAŠAS........... .. .......................

Montreal Lietuvių Namų Valdyba.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTr

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

HLBENDRUOMENESREIKALAI
KANADOS LB KR. VALDYBOS VEIKLA.

Paskutiniam posėdy V-bos 
nariai buvo supažindinti su 
gautais raštais ir Kalėdiniais 
sveikinimais. Tarp kitų svei 
kino — Kanados Ministeris 
Pirmininkas L. S. St. Laurent, 
Vlika pirm. prel. M. Krupavi
čius, Vykd. Tarybos pirm. K. 
Žalkauskas, Lietuvos Laisvės 
K-to pirm. V. Sidzikauskas, 
Liet. Kons. V. Gylys, kitų 
kraštų Valdybos ir daug Apyl. 
Valdybų.

Žalkauskas, Vykd. Tarybos 
Pirm, tarp kitko rašo: „PLB 
yra toji organizacija, kuri, ap 
imdama visus mūsų išeivius, 
turės juos sucementuoti į vie
ną tvirtą lietuvišką šeimą, ku
riai nebūtų baisūs nei ilgi emi 
gracijos metai, nei nepalan
kios tarptautinės politikos kon 
steliacijos, linkiu nepalūžti ne 
dėkingose emigracijos sąly
gose, o dar su didesniu pasiry 
žimu saugoti tas savo tautines 
kultūros savybes, kurias mes 
esame per amžius paveldėję iš 
savo protėvių“.

Kr. Valdyba yra pasiuntusi 
per 100 kalėdinių sveikinimų 
tiek į užsienius, tiek pačioje 
Kanadoje, kurias paruošė tai 
progai dail. A. Docius,

Sausio m. 31 d. yra šaukia 
mas visų Kanados Liet. B-nns 
Centrinių organų posėdis. Tai 
bus pirmas tokios rūšies pla
tus pasitarimas visais B-nės 
reikalais. Juridinei kom. pa
vedama paruošti projektas, ka 
ip yra tvarkytini reikalai tų 
apylinkių, kurios dėl savo di 
durno nepajėgia sušaukti apyl. 
susirinkimų ir kuriose taip sun 
kiai vyksta net apyl. organų 
išrinkimai. Tai liestų mūsų di 
džiąsias kolonijas: Toronto, 
Montrealį ir Hamlitoną. Pro
jektuojama sudaryti apyl. ta

rybas, panašiai kaip yra Kr. 
Taryba, kurių nariai būtų d ve 
jopos rūšies — rinktiniai ir or 
ganizacijų deleguoti. Išdirbus 
projektą, jis bus paskelbtas vie 
šoms diskusijoms. Yra ruo
šiami projektai dėl didesnio se 
nųjų ir naujųjų ateivių bend
ravimo. Nesiimnat Toronto 
Apyl. V-bai iniciatyvos orga
nizuoti Intelektualų klubą, jis 
pavedamas suorganizuoti To
ronte inž. Sližiui. Klubo ati
darymas įvyks sausio m. 31 
d. 6 vai. vak. Lietuvių Namuo 
se, kur bus skaitomas dr. A. 
Anyso Pabaltijo Federacijos 
Konstitucijos projektas su dis 
kusijomis.

Politinės K-jos organizavi
mas Montrealy eina sunkiai. 
Prašoma Montrealio Apyl. V- 
bą reikalą paskubinti.

V. Vaidotas, 
Kr. V-bos S-is.
J. Matulionis,

Kr. V-bos P-kas.
MOKYKLŲ DĖMESIUI!
Lietuviai mokytojai Bosto

ne yra išleidę naują vadovėlį; 
Skrupskelienės , Ambrazevi
čiaus ir Vaičiulaičio „Naujuo
sius Skaitymus". Ši knyga 
tinka V—VI ir vyresniems sk 
yriams, o taip pat augštes- 
niems lituanistikos kursams, 
kaip skaitymų chrestomatija 
ir lietuvių literatūros istori
jos vadovėlis.

Atsižvelgiant į bostoniečių 
collegų pasiryžimą patiems 
vadovėlius leisti, Švietimo Ko 
misija imasi vadovėlį platinti. 
Užsakymus su tiksliu adresu 
ir, jei galima, dalimi pinigų 
siųsti f. Gaižučiui, 135 Gore- 
vale, Avė., Toronto, Ont. Kai 
na 3 dol.

Švietimo Komisija.

si. Ji, savo pinigais važinėjo, 
nes ir ta organizacija, kuri ją 
siuntė (ne BALFas), kol kas 
jai dar nieko nesumokėjo, no
rs buvo žadėta 3-čios kl. lai
vakortė. Kan. Končius taip 
pat j Europą važinėjo ne BAL 
Fo pinigais, todėl jis turėjo 
teisę lankytis, kur jis tiktai no 
rėjo. BALFui yra sąlyga, 
kad jis laikytųsi Amerikos įs
tatymų ir potvarkių, kurie lie
čia šalpos reikalus. Tie pot
varkiai reikalauja, kad šalpą 
Vokietijoje vykdytų Ameri
kos pilietis. Kadangi tokių ne 
randama, kurie sutiktų ten vy 
kti, tai tai pozicijai palaiko
mas kan. Končius. Tai pozi
cijai valdžios yra skiriamos

tam tikros sumos. Kadangi 
BALFas laikosi JAV nuosta
tų, tai jis negalėjo sutikti, kad 
šalpa būtų duodama tiktai be 
ndruomenės nariams, nes ji tu 
ri būti duodama visiems trem 
tiniams. Iš to laikymosi įsta
tymų daug BALFas laimi: 
daug nemokamai gauna prod 
ūktų, nemokamą pervežimą vi 
sų gėrybių iš Europos į Ame
riką ir tt.

VLIKo reikalai. Srovių cen 
trai tariasi dėl VLIKo refor
mų. Yra pasiūlymų, bet kon 
krečiai dar dėl jų nesusitarta. 
Yra pasiūlymų kelti VLIKą į 
Ameriką, bet yra ir pasiprieši
nimo. Gandai apie tai, kad V 

Nukelta Į 7 psl.

J VOK D ARI Al...
išdavikų ir. . . žioplių partija.

Štai ką rašo bimbinė „Lais
vė“ apie Maskvos teismą:

•„Teismas nustatė, kad L. 
P. Berija pradėjo nusikalsta
mą išdavikišką veiklą ir nu
statė slaptus ryšius su užsie
nio žvalgybomis dar pilietinio 
karo metu, kai L. P. Berija 
1919 metais, būdamas Baku 
mieste, įvykdė išdavystę, sto
jęs į slaptą agentūrinę tarny
bą kontrevoliucinės musava- 
tistų vyriausybės Azerbaidža
ne žvalgyboje, kuri veikė Ang 
lijos žvalgybos organų kontro 
liuojama“.

Taip rašo komunistinė „La 
isvė“. Ir argi nenuostabu, 
kad tokia žiopla yra komunis 
tų partija? Berija jau nuo 
1919 metų, dirbdamas drauge 
su Stalinu ir gaudama iš jo 
ordenus, pinigų krūvas, visą 
pasitikėjimą su armija šnipų, 
Stalino, Malenkovo ir kitų so
vietinių vadų garbinamas, liau 
psinamas kaip sovietinio ko
munizmo kūrėjas. .. pasirodo,

pirmos rūšies išdavikas. . . Sa 
vaime aišku, kad toks pat iš
davikas yra ir Stalinas, su ku 
riuo Berija dirbo ranka ran
kon. . . Tai galimas dalykas, 
kad ir Stalinas bus paskelbtas 
išdaviku, nes jis gi Berijos są 
mokslininkas ir bendradarbis! 
Argi ne juokdariai tie sovieti- 
ninkai?!. . .

Bimbiškas žemės dalinimas.
Bimba veidmainiauja, kad 

Vjetnamo „liaudiečiai“ dali
na ūkininkams žemes. ..

Bimba žino, kad tai tiktai 
akių monijimas: jis gerai ži
no, kad tas „dalinimas“ tiktai 
propaganda, nes paskui visus 
tuos „dalinimus" komunistai 
panaikina, žemes iš valstiečių 
atima ir visus suvaro į kolcho 
žus, kuriuose ūkininkai turi 
eiti sovietinę baudžiavą. Bim 
ba tą gerai žino. Bet Bimba 
mulkina „Laisvės“ skaityto
jus, kuriuos laiko kvailiukais, 
kuriems galima pasakoti so
vietines pasakas.

Mandrapypkis.
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KAZIMIERAS TRUSKA
Lietuvoje baigęs Vytauto Di
džiojo Universiteto, Kaune, 
Teisių fakultetą, buvo notaru 
ir advokatu, Šveicarijoje baigė 
prekybos mokyklą ir pernai 
Montrealio Universitete gavo 
Magistro laipsnį, mokslo dar
bą parašęs lietuvių kalba. Da
bar Kazimieras Truska yra 
pakviestas to pat Montrealio 
universiteto profesorium ir 
šeštadienį jau pradeda jame 
paskaitas. Tai dar vienas lie
tuvis Montrealio universitete 
užima atsakingas ir garbingas 
profesoriaus pareigas. Nuošir 
džiai linkime sėkmės darbuose.

Liudas Damulis.
TARIAMIEJI MOTYVAI D 

ĖL VASARIO 16
Pr. m. XI. 27. BALFo direk
toriai vienbalsiai priėmė nuta 
rimą, kuriuo atsisakoma pa
remti Vasario 16 gimnazijos 
užpirktų namų fondą. Lietu
viškoje spaudoje jau buvo ke
letas atsiliepimų, vadinant tą 
nutarimą keistu, nes jame, ko 
kj jį matėme spaudoje, nenu
rodyta jokių motyvų.

Kadangi šis BALFo nutari 
mas lietuvių visuomenėje su
kėlė daug kalbų ar net sieloji- 
mosi ir BALFas iki šiol šiuo 
reikalu tyli, tebūnie leista pa
nagrinėti kai kuriuos tiriamus 
motyvus, dėl kurių BALFas 
galėjo padaryti neigiamą nu
tarimą.

Trumpai tariant — PLB Vo 
kietijos Krašto Valdybos pir
kinys būtų nepriimtinas, jei 
jis būtų — senas griozdas, ne 
tinkamoje vietoje — užkam
pyje ir perbrangus.

Pažiūrėkime, kaip iš tik
rųjų yra. Pirmiausia, tur būt, 
niekas neužginčys, kad Vasa
rio 16 gimnazijai patalpos bu 
vo būtinai reikalingos. Taip 
pat tikra, kad tik po ilgų ir 
stropių jieškojimų pagaliau nu 
sistatyta užpirkti Rennhofe rū 
mus, — buv. Rotšildu pilį, Man 
heimo srityje. Tiesa, užpirk
ti rūmai buvo reikalingi re-

KALBOS IR PiLi£TYB&S
KURSAI

NAUJAI ATVYKUSIOMS
Šitie kursai veikia daugumoje Kanados vietovių. Juos lankydami 
greičiau išmoksite vietinę kalbą ir įgysite žinių apie Kanadą ir jos 
gyvenimą.

Viršminėtuose kursuose įgytos žinios padės Jums įgyvendinti planus, 
susijusius su Jūsų įsikūrimu Kanadoje. Be to jos bus labai naudin
gos prašant Kanados pilietybės.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų apie kursus, kreipkitės į savo 
apylinkės Švietimo Komisiją, mokyklos vedėją, kleboną ar pastorių, 
darbdavį, arba Jūsų tautinės bendruomenės valdybos narius.

Jei viršminėti kursai neveikia Jūsų apylinkėj, vadovė
lius savamoksliams galima nemokamai gauti iš Kanados 
Pilietybės Skyriaus Pilietybės ir Imigracijos Departa
mento (Canadian Citizenship Branch, Department of 
Citizenship and Imigration), Ottawa, Canada.

Skelbiama gavus sutikimą iš:

Department of Citizenship & immigration
Hon. WALTER E. HARRIS, Q. C.» LAVAL FORTIER, O. B. E., Q. C., 
Pilietybės ir Imigracijos Ministerio. Pilietybės ir Imigracijos Viceministerio.

monto ir gal būt, kai Vokieti
joj lankėsi BALFo vicepirm. 
p. Devenienė ir dir. p. Trečio 
kas, rūmai jiems ant greitųjų 
padarė ne perpuikiausią įspū
dį. Tačiau namų ir kainų (Vo 
kietijoj) žinovai, tur būt dar 
prieš pirkimą gerai apžiūrėję, 
tvirtina, kad pirkinys nėra 
brangus — mūsų pinigais apie 
45 tūkst. dolerių, — nes pas
tatas didelis, turįs per 1800 
yardų grindų ploto, be to, yra 
net 12 acrų žemės sklypas. Da 
bar, kai rūmai atremontuoti, 
jie visai kitaip atrodo ir jau 
net skeptiškiausiam stebėto
jui nekeltų abejonių. Tai pa
tvirtina autoritetingo ir neša 
hško asmens iš Vokietijos gau 
tas laiškas, atsiųstas rašančiam 
šias eilutes.

Žinant, kad Vokietija yra 
tirštai apgyvendintas kraštas 
ir turįs gerų kelių ir geležinke 
hų tinklą, Rennhofas nėra jo
ks užkampis. Iki Manheimo

STASYS GAILEVIČIUS

yra mažiau nei 10 mylių.Paga 
liau, juk atokesnė nuo did
miesčių vietovė mokymo ir 
auklėjimo atžvilgiu yra net 
tinkamesnė, negu triukšmin
goje vietoje.

Taigi BALFo nutarimas at 
rodo tikrai keistokas ir todėl, 
reiktų manyti, BALFas turė
tų jį — arba pakeisti, arba pa
skelbti, jei tokių turi, visus sa 
vo motyvus. Priešingu atve
ju lietuvių visuomenėje kils 
dar daugiau spėliojimų ar net 
gandų, kurie kenks mūsų va
dovaujančių veiksnių autorite 
tui.

Štai gautame iš Vokietijos 
laiške sakoma, kad minimas 
nutarimas buvęs toks tik to
dėl, kad esama asmeniškų ne
sutarimų tarp BALFo ir Vok. 
Krašto Valdybos. Girdi, jau 
prieš metus ar daugiau laiko 
buvę ilgų ginčų ir nesutarimų 
dėl BALFo šalpos dalinimo 
Vokietijos lietuviams ir gerb. 

kan. Končiaus patvarkymas 
buvęs pilnas griežtų žodžių ir 
diametraliai priešingas B-nės 
Valdybos siūlymui.

Toliau laiške tvirtinama, 
kad BALFas, dar prieš savo 
nutarimą ar po jo, iš įvairių lie 
tuvių kolonijų JAVse yra ga
vęs Vasario 16 gim. namų f on 
dui apie 2000 dolerių ir tų pi
nigų nepersiunčia Vokietijon. 
Girdi, žadama ar jau ir atsi
klausiama aukotojų, kad pa
keistų savo aukojimo intenci
ją

Pagaliau nepaslaptis, kad 
su namų pirkimu jau anksčiau 
būtų įvykusi katastrofa, jei lai 
ku neateitų tokia efektyvi pa
rama iš Šveicarijos. Ten sau
jelė pasišventusių tautiečių ne 
tik aukojo, bet ir sugebėjo pa
veikti šveicarų organizacijas 
bei įstaigas. Gruodžio 31 d. 
„Dirva" rašo, kad gal būt pa
vyks gauti atitinkama pašal
pa ir iš Švedijos Raudonojo

Kanadoje muzikas - kompo
zitorius ir dirigentas — Sta
sys Gailevičius per palyginti 
trumpą laiką jau yra spėjęs iš
varyti gana gilią ir plačią mu
zikinę vagą.

Jau būdamas Montrealy, la
bai sėkmingai parodė savo mu 
zikinius sugebėjimus. per tru 
mpą laiką sudarė labai gražų 
chorą, kuris trumpu laiku su
gebėjo labai gražiai pasireikš 
ti viešai ir plačiosios visuome 
nės buvo gražiai sutiktas ir 
įvertintas.

Persikėlęs į Toronto, savo 
specialybėje reiškiasi, galimas 
dalykas, dar plačiau, nes turi 
galimybės ir orkestrui dinguo 
ti. Tiesa, tai ne simfoninis or
kestras, kokį jam teko diriguo 
ti Vilniuje, bet vis dėlto ir nau 
joviškos sudėties orkestras, To 
ronto lietuvių orkestras „Tri 
mitas“, yra toks vienetas, ku

Kryžiaus. Todėl tenka tik pa 
sidžiaugti: svetimieji tiesia 
mums duosnią ranką. Tik sa
viškis BALFas šį kartą tebė
ra. .. šaltas.

Baigiant, norėtųsi pridurti, 
kad, jei BALFas ir toliau lik
tų atsiribojęs, Kanados Lie
tuvių B-nė, turinti Centrinį 
Šalpos Fondą ir net specialią 
komisiją Vasario 16 gim. rem 
ti (Montrealyje), tikėkime, 
reikiamai savo pareigą atliks. 
Taip pat ir kituose kraštuose 
gyveną lietuviai tur būt nebus
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ris bent dalinai yra pajėgus iš 
pildyti rimtesnius muzii.au- 
nius numerius.

Bet didžioji St. Gailevičius, 
kaip dirigento, stichija daoai 
yra choras „Varpas“, kuris yra 
ir pajėgus ir galįs.

Pabrėžtina, kad per trumpą 
laiką St. Gailevičiui pasisekė 
„Varpą“ paruošti 'visai gražiai. 
Metines tiktai minėdamas, cho 
ras, jau duoda rimtą programą 
ir rodo žymius sugebėjimus 
bei galimą pasiruošimą.

Toronto visuomenė, žinoma, 
įvertins savo muzikos vadovą 
savo gausiu atsilankymu ir pa
rems tą darbą, kuris choro da 
lyvių pasišventimu ir didžiu 
pasiaukojimu yra dirbamas 
drauge su atsidėjusiu dirigen
tu.

Geriausios sėkmės chorui su 
vadovu pryšaky ir sėkmės su
kaktuviniame koncerte. jk.

abejingi. O tada Vasario 16 
gimnazijai sava pastogė bus iš 
pirkta.

Red. pastaba: BALFo pir
mininko motyvai jau paskelb
ti, bet mums belieka tiktai sku 
biai ir atsidėjus gimnaziją 
remti!
B New Jersey valstybės vieš
kelių komisija uždraudė vy
rams bučiuotis su mergino
mis bei moterimis Journal 
Square, Jersey City, rytme
čiais, kada daug žmonių sėda 
į busus važiuoti.

DR. JUOZAS KAUKELIS

Komnizmo ideologijos tikrovė
XII. J|

VL 
KOMUNIZMAS IR TIKYBA.

Komunizmas yra politinis sąjūdis, tačiau jis yra kilęs iŠ 
idėjų, iš marksizmo-leninizmo idėjų, ir visą savo politinę ak
ciją nukreipia rimtų idėjų realizavimui gyvenimo tikrovėje

Užtat tarptautinis komunizmo pavojus glūdi ne tiek jo
jo politinėse pastangose, kiek jojo idėjose. Kaip grynai po
litinis sąjūdis komunizmas niekad negalėtų pavergti tautų, 
jeigu jis pirma savo idėjomis nepavergtų jų sąmonės, jeigu 
prieš tai ar kartu su tuo nenaikintų ir negriautų tų esminių 
pradų, kuriais remiasi tautos ir valstybės, būtent — asmens 
ir šeimos. Šitai puikiai suprasdamas, komunizmas ir sten
giasi visų pirma savo idėjomis sunaikinti visas kultūringo 
žmogaus augštesnes vertybes: religiją, asmens vertę, šeimos 
šventumą, visuomenės tvarką bei saugumą, tautinius ir vals
tybinius pagrindus, dvasinę kultūrą ir žmoniškumą. Visų tų 
vertybių, kurios yra būdingiausios vakarų kultūros žymės, 
naikinimą komunizmas paverčia dogmą, be kurios komuniz
mas nustoja būti komunizmu. Besąlyginis ir beatodairinis 
naikinimas t. v. „buržuazinių“ vertybių ir jų vietoje skiepiji
mas „proletarinių“ vertybių yra bolševizmo esmė.

Pati marksizmo - leninizmo dogma yra paremta visa 
virtine klaidingų idėjų, kurios ir sudaro didžiausį komuniz
mo pavojaus pagrindą. Svarbiausias komunizmo idėjinis 
pagrindas yra racionalistinis materializmas. Toliau seka: an- 
tipersonalizmas, ekonominių dalykų primatas, žemiškasis 
mesianizmas, tautiškumo paneigimas, valstybės totalizmas, 
technikos dievinimas ir brutalūs jėgos metodai bei į nieką ne
atsižvelgiančios priemonės, kuriomis komunizmas siekia sa
vo tikslų. Komunizmas, tepripažindamas tik matomą pasaulį, 
būtent medžiagos pasaulį, net žmogų laiko tik „pačia save su 
organizavusia medžiaga“. Asmeninį pradą žmoguje komu
nizmas visai neigia. Nuosekliai eidamas toliau, komunizmas 
paneigia ir Dievą, kaip galingiausią, absoliutų asmenį, o tuo 
pačiu paneigia ir bet kokią religiją. Apsimesdamas esąs pa
šauktas pasaulį restauruoti ir įgyvendinti jame tobulą tvarką, 
komunizmas, jo paties manymu, siekia realizuoti žemiškąjį 
rojų. Fanatiškai įsikabinęs tų klaidingųjų idėjų, komunizmas 
negali pripažinti ir nepripažįsta jokių kitų idėjų, kurios „ne

siderina“ su jo pasisavintomis, augŠčiau išvardintomis, idėjo
mis, nes priešingai jis netektų gyvavimo „pagrindo”. Besi
vaduodami tomis klaidingomis idėjomis komunizmo vadovai 
savinasi visišką savo šalininkų bei „pavaldinių“ mintijimo mo 
nopolį. Užtat SSSR-e bet kokia pasaulėžiūra, neparemta „ke
turių komunizmo evangelistų“: Markso — Engelso — Leni
no — Stalino „raštais“, laikoma aptemdinančia dirbančiųjų 
masių sąmonę. Komunistinėje santvarkoje visos filosofinės, 
storinės, socialinės, ekonominės ir politinės doktrinos, „ne

siderinančios” su ekonominiu materializmu, oficialiai yra 
netekusios buvimo eitsių. Ten yra tik viena pasaulėžiūra, 
tik /iena dogma.

Jau įžanginiame šio ciklo straipsny apie „Komunizmo 
'deologijos tikrovę“ esame skaitę, jog komunizmas tai savo
tiška tikyba, o Kominternas - Kominformas tikrąja žodžio 
orasme savotiška tarptautinė bažnytinė organizacija. Toji 
komunizmo religija, arba tikriau sakant antireligija, turi sa- 
yo: dievą — proletariatą, savo Mesiją — Leniną, savo pra
našus bei šventraštį — Marksą, Engelsą ir jų raštus, savo 
dvasininku bei misionierius — Kominterno agentus ir ša
lininkus, savo ortodoksinę doktriną — leninistinį marksizmą, 
savo atskalūnus — Trockį, Kamenevą, Zinonevą ir kit. Tai 
naujoji pikto religija, siekianti savo idėjai pavergti visą pa
saulį. Jos skelbėjai yra įsitikinę, jog tik jie visi išpažįstu tik
rąjį dorovės mokslą, kuris žmoniją „išlaisvinsiąs“ iš politinių, 
ūkiškų, socialinių ir moralinių blogybių, žmoniją slegiančių. 
Būdama savotiška religija, komunizmo idėja nepakenčia kitų 
idėjų, nepakenčia konkurentų ir užtat kovoja su visomis ne
komunistinėmis idėjomis, o ypač su bet kokia tikyba, su bet 
kokiomis religinėmis dogmomis. Toks kraštutinis antireli- 
giškumas yra sudėtinė komunizmo dalis ir drauge jojo logiš
ka pasekmė. Komunizmas ir, kalbant vakarietiškomis sąvo
komis, bet kokia religija yra dvi priešingybės, idėjiniu atž
vilgiu nieko bendro neturinčios.

Jei šiandieną komunistai ima dėtis esą religijos gynėjai, 
tai tėra vien komunistinės veiklos taktikos pasireiškimas. Ko- 
munzmas iš pat pirmųjų savo gyvavimo dienų paskelbė for-| 
malu karą religijai. Dievą jie apšaukė kontrevoliucionieriu, 
o bažnyčią — buržuazinio masių mulkinimo įstaiga. Tas pats 
ir šiandiena yra. Jau mes ankstyvesniuose straipsniuose esa
me nurodę, jog Kominternas savo instrukcijose liepęs komu
nistams aiškinti katalikams, jog sovietų valdžia nepersekio- 
janti katalikų ir tariamai pripažįstanti sąžinės laisvę, kad tik 
kaip nors patrauktų savo pusėn katalikus, tačiau tai buvo vien 

tik komunistinės propagandos burbulas, kad apgautų katali
kiškąjį pasaulį. Jei kas tuo dar iki komunistinnės okupacijos 
netikėjo, tai Pozdniakovo, Gladkovo, Bykovo, Sniečkaus ir 
kitų panašių budelių valdymo metu tuo galėjo ir gali apčiuo
piamai įsitikinti. Tas pats Pozdniakovas, nesutikdamas grą
žinti Kauno seminarijos rūmų, buvo išsitaręs, jog jei Rusijo 
je „dvasininkų nereikalingumui“ reikėjo dvidešimties metų, 
tai Lietuvoje užteksią dviejų - trijų metų. Vos tik pasijutęs 
okupantu Lietuvoje, Pozdniakovas buvo jau „įsitikinęs”, jog 
seminarija tikrai nebūsianti reikalinga ir kunigai Lietuvoje 
„neturėsią“ ką veikti. Jis jau buvo „įsitikinęs", jog visi lie
tuviai, pąsidarydami „Stalino saulės šildomos broliškos LTSR 
respublikos piliečiais“ tuojau pat irgi „taps” antireliginin- 
kais. O jei jie patys, girdi, ta kryptimi „nesusiprastų“ tai čia 
truputį „padėtų” NKVD!...

Komunistai religijai niekad nebuvo palankūs. Komunis 
tų „evangelistas“ Engelsas 1844 m. apie religiją yra pasa
kęs : „Mes norime visa tai, kas antgamtiška ir antžmogiška 
skelbiasi, iš kelio pašalinti“. Leninas savo raštų IV tome ra
šo: „Religija yra tautos opiumas”. Kitoje vietoje jis rašo: 
„Komunizmas laiko visas šių dienų religijas ir bažnyčias, vi
sas religines organizacijas, pilietinės reakcijos organais, ku
rie padeda išnaudoti darbininkų klasę”. Stalino apšauktas 
atskalūnu ir „likviduotas“ Bucharinas Il-me bedievių kong
rese pareiškė: „Religija turi būti su užmautais durtuvais nu
galėta“. Bedievių sąjungos vadas Jaroslavskij, kurio tikroji 
pavardė — Gubelman ir kuris yra žydų kilmės, yra pasakęs: 
„Nė vienas Lenino pasekėjas negali tikėti Dievu. Mes kovo
jame ne tik su žmogaus tikėjimu, bet ir su'bet kokia religija. 
Mes skelbiame kovojančią bedievybę. Mes esame įpareigoti 
bet kokią religinę pasaulėžiūrą sugriauti“. Stalinas irgi bu
vęs tokio pat nusistatymo. 1934 m. lapkričio mėn. 17 d. „Be
dievis“ laikraštyje buvo pasakyta, jog: „vykdant Stalino nu
rodymus antrąjam penkmečiui įgyvendinti, antireliginė pro
paganda esanti esminė dalis visos bolševistinės veiklos“. 
1935 metais pavasarį Stalinas yra išsitaręs, jog: „religiją lie
čiančiais klausimais bolševikai negali būti neutralūs; prieš 
religinių absurdų skleidėjus, prieš „bažnytininkus“, kurie mo 
ka tik nuodyti dirbančiųjų masių galvojimą, komunistų par
tija turinti tik vieną kalbą — bekompromisinės kovos kalbą“. 
Tuos pačius Stalino žodžius 1939 metais, kaip „dogmą“, kar 
tojo Jaroslavskij. Maskvoje yra net atskiras institutas kovoti 
„mokslo" priemonėmis su religija.

Daugiau bus.
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS REDAKCIJOS 
RŪPESČIAI

LIETUVA1TĖS MODERNAUS ŠOKIO PIONIERĖS 
MONTREALY

Pradėdama darbą ir besirū
pindama sutelkti kodaugiau- 
sia lituanistinės medžiagos, L. 
Enciklopedijos redakcija krei
pėsi į mūsų visuomenę ir kvie
tė ją į talką toms žinioms rink 
ti. Spauda tą Lietuvių Enci
klopedijos kreipimąsi pakarto 
tinai atspausdino. Be to, orga
nizacijoms lituanistinės me
džiagos rinkimo reikalu buvo 
parašyti atskiri raštai, visiems 
lietuvių mokslo, meno ir visuo 
menės asmenims, kurių pavar
dės prasideda raidėmis A ir B 
ir kurių adresai L. E. redak
cijai buvo prieinami, buvo pa
siųstos anketos. Lituanistinės 
medžiagos rinkimo talkon sa
vo vietovėse įsijungė ir daugu 
mas L. E. platintojų, kurių dar 
bas minėtinas su dėkingumu. 
Aktualios lituanistinės medžią 
gos atsiuntė ir L. E. skyrių re 
daktoriai, neminint čia jų spe 
cialybės darbų. Vadinasi, L. E. 
redakcija lituanistinei medžia
gai rinkti yra išbandžiusi ne 
vieną kelią.

Tačiau šiandien, kai L. E, 
pirmasis tomas jau yra atspau 
sdintas ir prenumeratoriams 
baigiamas siuntinėti, tenka vie 
šai skelbti tokius faktus: bu
vo organizacijų, kurios rūpes
tingai paruoštas žinias atsiun
tė laiku, buvo organizacijų, 
kurios gerai parašytą straipsnį 
atsiuntė tada, kai tomas buvo 
jau išspausdintas, buvo tokių, 
kurios į jokius kvietimus ne
atsiliepė; buvo asmenų, kurie 
anketas tuoj užpildė ir L. E. 
redakcijai grąžino, buvo asme 
nu, kuriuos teko keletą' kartų 
raginti, yra tokių, kurie iki 
šios dienos į mūsų laiškus nie 
ko neatsako. L. E. redakcija Ii 
tuanistinės medžiagos jau tu
ri nemažai sutelkusi, bet jos 
rinkimo sunkumai dar nesibai
gė. Išvada aiški: šiame darbe 
labai pageidaujama tiek orga 
nizuotosios lietuvių visuome
nės, tiek ir atskirų tautiečių 
talka.

Lietuvių Enciklopedijos re
dakcija dar kartą kreipiasi per 
spaudą į visuomenę ir prašo ją 
šios enciklopedinės medžiagos: 
liet, kolonijų istorinių apžval
gų (kada kolonija įsisteigė, 
kiek anksčiau lietuvių ten gy
veno ir kiek dabar gycena, 
kiek ten yra lietuvių parapijų, 
mokyklų, kultūrinių ir visuo
meninių įstaigų, kokios anks
čiau buvo ir dabar tebegyvuo
ja liet, religinės, kultūrinės, po 
litinės ir visuomeninės organi 
zacijos), liet, organizacijų is
torinių aptarimų, atskirų liet, 
mokslo, meno, religijos, politi 
kos, spaudos, spurto ir visuo
menės veikėjų biografijų, įvai 

rios lituanistinės medžiagos, 
liečiančios Nepr. Lietuvos, iš
eivijos ir tremties liet, kultū
rinę, visuomeninę ir kt* veik
lą. Artimiausiu laiku L. E. re 
dakcija laukia atsiliepimo tų 
liet, kolonijų, organizacijų ii 
asmenų, kurių pavadinimai ir 
pavardės prasideda raidėmis 
B, C ir Č (raidei B nuo Bch 
abėcėlės tvarka iki bž). Ta
čiau jau dabar prašome siųsti 
enciklopedinę medžiagą abėcė 
lės tvarka ir visoms kitoms rai 
dėms. Ryšiams užsimezgus, 
reikalingais papildymais mes 
laiku pasirūpinsim patys. Ne
turėdama pakartotinai prašo
mų duomenų, L. E. redakcija 
negalės enciklopedijoj atžymė 
ti tų liet, organizacijų ir asme 
nų, kurie nesuteiks žinių apie 
save atsiųsti. Tačiau L. E. re 
dakcija nuoširdžiai tiki, kad 
geros valios tautiečiai jos dar
bo nesunkins ir visu rimtumu 

į kviečiamą talką įsijungs. Me 
džiagą (ne tik straipsnius, bet 
ii fotografijas) prašome siųs
ti šiuo adresu: Lietuvių Enci
klopedija 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Lietuvių Enciklopedijos 
Redakcija.

„Nepr. Liet.“ redakcija taip 
pat šioje srity talkina ir mielai 
padės bei tarpininkaus medžią 
gai surinkti ir pasiųsti. Prašo 
ma atsiliepti ir teirautis telefo 
nu: HE 7920.
ENCIKLOPEDIJOS FOND 

AS LIETUVAI.
Lietuvių Enciklopedijos pir 

mojo tomo išleidimo proga, 
1953 m. lapkričio 8 d. Bosto
no teisininkams iškėlus suma
nymą įsteigti Enciklopedijos 
Fondą Lietuvai, kurio tikslas 
įgyti ir saugoti vieną tūkstan
tį (1000) Lietuvių Enciklope
dijos komplektų iki bus gali
ma juos parvežti nepriklauso- 
mon Lietuvon, kaipo laisvojo 
pasaulio lietuvių dovaną ligai 
okupantų vargintai Tėvynei, 
rado didelį visuomenės prita
rimą. Jau tą pačią dieną vie
nas bostonietis, pasivadinęs 
Paprastu Piliečiu, pei Bostono 
Rašytojų Klubą paaukojo tam 
Fondui 800 dolerių, o po vie
ną komplektą užsakė: baleto 
artistė T. Babuškinaitė — Va 
Istybės Teatrui, kun. St. J. 
Vembrė — Šiaulių Vyrų gim
nazijai, Bostono teisininkai— 
Teisingumo Ministerijai. Ke
liose darbovietėse jau susiorga 
nizavo būreliai asmenų, kurie 
mokėdami į mėnesį po nedide
lę sumą, užsakė Fondui enci
klopediją.

Mieli tautiečiai! Mes, že
miau pasirašę įvairių grupių

ČIKAGON IŠLYDĖJOME DU ŽYMIUS AKTORIUS

M. Lemešytė-Dikinienė, 
rolėje.

Deja, „Amerika — tai vis 
dėlto Amerika“, nors žinovai 
nuneigia šį liaudies posakį ir 
tvirtina, kad artimaiusiu laiku 
iš Amerikos į Kanadą persi
kels bent du milionai ameri
kiečių. ..

Na, kol to susilauksime, 
šiandien turime faktą, kad dau 
gelis iš Kanados tai keliasi, tai 
bando keltis į Jungtines Ame
rikos Valstybes. I Čikagą per 
sikėlė iš Montrealio, Kanados, 
ir pp. Dikinių šeima.

Tiesa, lietuvis apie Čikagą 
taip pat gali sakyti: „Čikaga 
— vis dėlto yra Čikaga“, nes 
ji yra pasaulio lietuvių sosti
nė, už Lietuvos ribų. Ir tai 
tiesa. Bet ar aktoriams ji ge
resnė už Montrealį? — Tai po 
kiek laiko galės pasakyti į ją 
persikėlę pp. Bikiniai.

Mes gi, montrealiečiai, ga
lime tiktai apgailestauti nete
kę dviejų žymių aktorių. Ta 
proga, palydint pp. Bikinius 
į Čikagą, jaučiame ne tiktai 
nuoširdų norą tarti jiems mie
lą žodį ir palinkėti jiems Či
kagoje rasti geresnes sąlygas 

organizacijų bei pasaulėžiūrų 
asmens, didžiai pritardami En 
ciklopedijos Fondo Lietuvai 
idėjai, kreipiamės į visus lais
vojo pasaulio lietuvius ir kvie 
čiame kiekvieną prisidėti pa
gal savo išgales įgyti nepri
klausomai Lietuvai vieną tūks 
tantį Lietuvių Enciklopedijos 
komplektų.

Parodykime pasauliui, kad 
lietuvių tauta savo kultūra 
yra pirmaeilių tautų tarpe!

Užsakymus prašome siųsti 
šiuo alresu: Enciklopedijos Fo 
ndas Lietuvai 366 W. Bioad- 
way So. Boston 27, Mass, U. 
S. A.

Seka parašai: ELF Vaidy
bos, Tarybos ir Revizijos Ko 
misijos.

A. Dikinis.
laikinai įsikurti, bet ir tūlą pa
reigą juos pristatyti Čikagos 
visuomenei, nors jos dalis pp. 
Bikinius jau gerai pažįsta.

Tačiau, šis žodis ir tiems, 
kurie juos pažįsta, verta įsi
dėmėti. Nes pp. Bikiniai į Či 
kagą nuvyko ne tie, kokius pa 
žjstantieji pažino.

Marija Lemešytė - Dikinie- 
nė, sparčiai išaugusi Vilniaus 
„Vaidilos“ teatre, teisa, Mont 
realy nedaug turėjo galimybių 
rodytis scenoje, bet ir tie, veik 
atsitiktiniai, jos pasirodymai 
Montrealio lietuviams paliko 
gerų ir neužmirštamų įspū
džių. Vėliau, atsidavusi šei
mai, ji veik negalėjo scenoje 
rodytis, už tai į Čikagą atsive 
žė dukrą Živilytę ir sūnų Jo-, 
nuką. Mums, Montrealy liku 
siems, bus labai malonu išgirs 
ti, kad ji, paauginusi atžalyną, 
galės sugrįžti į sceną ir joje 
nauja patirtimi, kokią išgyve
na motina, ir nauja energija 
imsis scenos kūrybinio darbo.

Už tai Algimantas Dikinis 
Čikagon nuvyko subrendusiu 
aktorium — tikru scenos me
nininku. Kas jį pažinojo Vii 
niuje, žengiantį dar nedrąsius 
žingsnius scenoje; kas jį matė 
tremtyje, tartum dar tiktai pa 
sinešusį augti, tai iš Montre
alio, kad ir palyginti liesos dir 
vos, bet vis dėlto savaimingos 
ii laimingų aplinkybių sutapi
mu, Algimantas Dikinis yra 
pasisėmęs didelių jėgų, kurios 
jam leido ne tiktai apčiuopti 
savo kūrybines galias, ne tik
tai išryškėti savo pajėgomis, 
bet ir rimtai subręsti. Ir tai 
išsivystyti gana plačia skale, 
kokia ne kiekvienam jaunam 
aktoriui sekasi.

Montrealy A. Dikinis ne 
tiktai parodė, bet ir įrodė li
ne tiktai aktoriaus, bet ir re
žisieriaus gabumus. Tiesa, re
žisūroje jis dar neturėjo, — 
dalinai ir pats nenorėjo, — tin 
karnų sąlygų, bet ir tas atsi-

Aisedora Dunkan buvo ta 
pirmoji, kuri pradėjo vadina
mąjį „basakojų“ štfkį, skirtin
gą nuo klasikinio šokio, kuris 
yra šokamas specialiais bate
liais, naudojamais vien klasi
kiniams šokiams. A. Dunkan 
buvo ne eilinių gabumų ir ypa 
tingų sugebėjimų, todėl jos 
bandymas tūlą muziką inter
pretuoti šokiu jai sekėsi. Ru
sijos sovietininkai ją, kaip nau 
jovininkę, buvo įsileidę ir da
vę sąlygas atidaryti mokyklą, 
kuriai išlaikė ir bendrabutį, 
tuo būdu bandydami kaž ką 
nauja šokio srityje. Bet išau
go tas dunkaninis atžalynas, 
pradėtas treniruoti nuo mažų 
dienų, bandė jis ansamblinius, 
ne tiktai solo, kaip kad šoko 
Dunkan, šokius, tačiau nieko

tiktinis darbas, kuris jam, kaip 
režisieriui teko dirbti, statant 
A. Gustaičio „Šilkinius pan
čius“ arba panaujinant Šlekai
čio statytą A. Ruko „Bubuij ir 
Dundulį“, — labai matomai pa 
rodė jo žymius gabumus ir re
žisieriaus pozicijoje.

Taigi, Čikagon Algimantas 
Dikinis nuvyko didžiai pako
pęs scenos meno pakopomis ir 
pasiekęs žymių augštumų. 
Tai bus pasakyta visai santū
riai, bet nenorint apsirikti ir 
kitų klaidinti, verta jam pra
matyti žymiai geresnių avansų 
ir dar vertingesnės ateities, ku 
ri jam būtų jo asmens pasiten
kinimu, o lietuviškai visuome
nei — maloni nauda.

Pp. Dikinių šeimai Pasaulio 
lietuvių sostinėje Čikagoje nuo 
širdžiai linkime geriausios sėk 
mės. J. K. 

Dalis jūsų, kurie šiandien įsikūrėte Kanadoje ar kuriame nors 
kitame patogesniame krašte, buvote kadaise D. Britanijoje, o 
beveik visi iškilote iš Europos. Ar jums nebūtų įdomu, kaip 
čia gyvena, dirba, kovoja ar lietuviškumo kibirkštėlę tebe- 

pūkšto tie, kuriuos jūs palikote čia gyventi gal ir ne taip 
patogiai, gal ir ne taip sočiai?!

Todėl palaikykite nuolatinį ryšį su mumis — prenumeruoki- 
tės ir skaitykite

EUROPOS LIETUVĮ
vienintelį Europos kraštų ir D. Britanijos lietuvių savaitraštį, 
kuriame atsispindi mūsų gyvenimas ir kuris taip pat plačiai 
rašo visais svarbiausiais klausimais. EUROPOS LIETUVYJE 
įasite daug medžiagos, kurios kituose neužtiksite. Europos 
Lietuvį šiandien skaito visame pasaulyje pasklidę lietuviai: 
Anglijoje, Australijoje, Amerikoje, Argentinoje, Kanadoje, 

Belgijoje, Olandijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje.

Paprašykite susipažinimui, parašydami Europos Lietuvio 
atstovui Kanadoje:

Mr. A. KUOLAS, 143 Claremont Str., Toronto, Ont.
Arba užsisakykite bet kuriam laikui „Europos Lietuvio“ 

administracijoj: 43, Holland Park, London W. 11. England.
Metams — 6 dol.

iš to neišėjo. Dunkan ansamb
lis, išsilaikęs bent ligi 1934 me 
tų, kažkaip nesugebėjo žymiau 
reikštis, ir dabar apie jį nieko 
negirdėti.

Dunkan atžalos kiek dau
giau prigijo vokiečiuose, veik 
išimtinai moterų tarpe, iš kui 
jo idėjos persimetė ir į Lietu
vą, o iš jos — ir į Kanadą bei 
JAV ir Australiją. Taigi, lie 
tu\aitės yra šio šokio pionie
rės ne tiktai Montrealy, bet ir 
Amerikoje ir Australijoje.

Verta, darant trumpą ap
žvalgą, suminėti, kad šis mo
dernusis šokis kartais bando 
reikštis, kaip klasikinio konku 
rentas, šiam prikišdamas su
stingusias formas, konserva
tyvumą ir panašiai. Tačiau 
esmėje — tai jokie konkuren
tai. Kiekvienas turi savo sri
tį, savo apimtį ir savo galimy 
bes, kurios pareina nuo gabu
mų ir sugebėjimų. Klasikinio 
šokio modernusis šokis ir at
virkščiai, nepakeis. (Be ko, 
kita — klasikinis šokis nesu
stingęs, jis labai progresuoja). 
Tai šokiai kiekvienas sau.

Kol kas vad. modernusis šo 
kis tesilaiko daugiau etiudų ri 
bose. Jam maža dar yra ir 
specialios muzikos. Po Dun
kin, jis, galima sakyti, gyvena 
tiktai bandymų stadiją, bandy 
damas tapti tartum liaudišku, 
prieinamu kiekienam, tačiau, 
iš antros pusės, reikalaująs 
stiprios individualybes, be ko 
modernusis šokis bepasiekia 
tiktai paįvairintos plastikos ri 
bas.

Mums malonu, kad šio šo
kio pionierėmis Montrealy yra 
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džiulės, tuščios salės, kurių 
sienos išmargintos kvapą už
imančiais mezginiais iš ak
mens, tebeslepia savo šešėliuo 
se senąsias legendas, ir lanky 
tojas nejučiom pasijunta klau 
sąs uždarytų arabių princesių 
raudos tolimam bokšte; iš kito 
kampo į jį prabyla trys nužu
dytieji vieno kalifo sūnūs; ha 
rėmas prisipildo lengvučiais 
šydais apsisupusių gražuolių; 
o kai išklysta į Generalife la- 
birintiškus sodus, pripildytus 
šimtų fontanų čiurlenimo, eg 
zotiškų gėlių kvapo ir nuosta
bios ramybės, galutinai par
duoda savo sielą šiai liūdnųjų 
prisiminimų buveinei.

Kokia skirtinga vos už po
ros šimtų kilometrų ant Gva- 
dalkviro krantų išsidėsčiusi Se 
vilija!—mėlynas dangus, siau
ros, kaip gyvatės, išsirangiu- 
sios galvelytės su akinančiai 
baltais namukais, savo viduje 
slepiančiais žalumynų sodus; 
amžinai kažkur skambanti gi
tara, kastanjetės, iš visų pusių 
sklindantis balto andalūziško 
vyno kvapas. Teisingai sako 
ispanų priežodis: kas nematė 
Sevilijos, nematė stebuklo. Ir 
argi tai ne stebuklas? — sėdė
ti po atviru dangumi tipinga
me „patio", stebėti į dangų ky 
lančią palmės viršūnę, klau
syti čia pat linksmai pleškan
čio fontano, pritariančio iš to
lo atskambančiai dainai, ir per 
išpintas grotų duris matyti šo

Ispanija! — toks mažas žo
delytis, tačiau kiek grožybių 
jis savyje slepia! O kartu iš
šaukia ir kažkokią nostalgiją. 
Kas kartą buvo Ispanijoj, pa
juto jos tvaksinčios širdies 
plakimą, jau niekad jos neuž
mirš, amžinai svajos jon su
grįžti. Ir kaip jos nepamilti, 
kaip ja nesižavėti, jei ji tokia 
skirtinga nuo visų kitų kraštų, 
jei jos žmonės tokie nuoširdūs 
ir svetingi, jei dar tokia natū 
rali ir turistų nesugadinta!

Kaip klaidingai dažnas įsi
vaizduoja šį kraštą — bulių 
kautynės, juodas ispanas su gi 
tara ir kastanjetėmis barški
nantį, mantilijR pasipuošusi, 
gražuolė. Taip, tai būdingas 
vaizdas, tačiau būdingas jis 
tik mažai Ispanijos dalelei — 
visų apdainuotajai Andalūzi
jai. poetų ir tapytojų tėviš
kei.

Tiesa, kad čia žmonės dau
giau daina .šokiu ir vvnu do
misi, negu darbu, kuris jiems 
žmogaus pažeminimu atrodo: 
tačiau ir Andalūziia neištisai 
tokia linksma Užtenka už
klysti i tarp kalnu nasislėpu- 
sia Granada, kur Hekviena an 
linkinė ola skurdžiu angvven 
ta, ir iš karto atsiduri visai ki 
tame nasaulvje. Patvs ispa
nai sako kad tai liūdniausias 
Tsnaniios miestas. Granados 
garbė ir garsas — La Alhamb 
ra. paskutiniuiu. tik 1492 m. 
išvytų arabų kalifų pilis. Di

kančias poras gatvėje. . . Sevi 
lijoje tik viena, vienintelė min 
tis tekyla — likti čia, niekur 
nebeiti, nebevažiuoti, pasiner
ti į tą gyvenimo džiaugsmą, iš 
mokti iš jų juoktis kiekvieno
je padėtyje, ir garbinti Visa
galį,. sutverusį tokį gražų pa
saulį.

Andalūzija pilna arabų įta
kos likučių — visose dainose 
vyrauja arabiški motyvai, šo
kiai taip pat turi rytietiškų 
elementų, o kur nors nuoša
lesnio kaimelin užklydus, ne
reta sutikti juodu šydu veidą 
pridengusią moteriškę su di
deliu moliniu vandens ąsočiu 
ant galvos, kuri, lyg magiškos 
lazdelės paliesta, bematant 
dingsta tarp žmogaus augštu- 
mo žalių kaktusų krūmų, išvy 
dusi svetimšalį.

Tebeišlikęs dar ir jų gražu
sis paprotys „pešti povą“ — 
kai kuriai merginai patinka 
vienas iš Į ją pretendenjančių 
jaunikaičių, ir jos šeima taip 
pat sutikimą duoda, jis gauna 
leidimą ateiti vakarais prie sa 
vo Dulcinėjos grotom išpinto 
lango ir jai skaityti sonetus, 
improvizuoti romansus, pinti 
ateities planus. Vargšas kars 
tagalvis, kuris įsidrąsinęs be 
niekeno leidimo su gitara se
renadą užtraukia—nekartą jam 
tenka pradėtą dainą staigiai 
baigti ir skubiai šalin kulniuo
ti, kad negavus taiklios ran
kos pasiųstų gražių raudonų 
gėlių vazonu per galvą.

O statyba Andalūzijoje be
veik imtinai arabiško stiliaus— 
ii Alhambra, ir Sevilijos Alca
zar, — visi gražieji pastatai 

nų medžių sodai, kur auga pa 
čios gražiausios Ispanijos gė
lės, kur balti, smailiastogiai na 
mukai tokie švarūs, jog, sau
lės apšviesti, beveik kaip si
dabriniai atrodo. Čia moterys 
puošiasi margaspalvėm šilki
nėm skarom, čia pagaminamos 
pačios gražiausios vėduoklės.

Vėlgi visai kitokia vienų su 
Šveicarija, kitų su Škotija ly
ginama žalioji Galicija. — Čia 
Atlantas nebe toks mėlynas ir 
ramus, kaip Viduržemio jura, 
šėlstančios bangos dažnai dau 
žo uolas ir skandina žvejų lai
vus.

Ir vynas čia aitresnis ir stip 
resnis, bet užtai moterys to
kios švelnios ir meilios, kad ne 
vedęs vyriškis, netyčia jų ša
lin užklydęs, retai kada vie
nas atgal išvažiuoja — dažnai 
'ir užburiančiai besišypsančią 
nuotaką išsiveža.

O ar galima užmiršti pačią 
Ispanijos širdį — augštai iš- 
kilusiąją Kastiliją, didžiulius 
nederlingos rausvos žemės plo 
tus, kurie iš karto ateiviui to
kie skurdūs ir slegiantys at
rodo, bet paskui savo upių 
krantus apjuosiančių topolių 
gretomis jo širdį galutinai pa
vergia? Ar ne nuostabu, kad 
ne vienas iš spalvingiausios An 
dalūzijos kilęs poetas kaip tik 
tų kastilijos augštųjų topolių 
liūdną grožį dainavo? Garsu
sis Unamuno taip apibūdina 
šią sritį: Kastilijos horizonta
lė — akim neužmetami raus
vos žemės plotai, jos vertika
lė — augštyn besistiebiančių 
topolių virtinės, o kreivė — 
prie arklo sulinkęs ispanas ūki

pilni to smulkaus kruopštaus 
mezgininio darbo ornamentų 
tiek sienose, tiek specialaus 
kvepiančio medžio išpjausty
tose lubose. Pas arabus vis
kas koncentruojasi į vidų — 
iš lauko pastatas visai papras 
tas ir kuklus atrodo, o vidun 
įėjus net akys raibti pradeda 
nuo netikėtai išvystų grožy
bių. Visų gražiausia pilis, 
Alhambra, net spalvų gausu
mu pasigirti negali — viskas 
iš to pačio balto akmens, bet 
tik čia ir pasimato darbo smul 
kmenos. O kai įeini į Cordo- 
bos mečetėn, užtarnautai pal
mių mišku vadinamon, kur iš 
visų pusių į tave žiūri tik ne
suskaitomos eilės, gaubtais ara 
biškais lankais sujungtų kolo
nų, ir šiaip taip dasikasi iki 
auksine mozaika papuoštų du 
rų į buvusią arabų šventovę, 
tikrai nebenori tikėti, kad tai 
žmogaus rankų darbas.

Gal dėl to Andalūzija ir dau 
giausiai išgarsinta, geriausiai 
pažįstama svetimšaliams, nes 
ji skirtingiausia, egzotiškiau
sią Ispanijos dalis.

Bet kur augštieji, kampuo
ti ir rūstūs Pirenėjai, priglau- 
džiantys didžiules avių ban
das savo pašlaitėse — su ma
žais, slėniuose sutupdytais mo 
ho spalvos namukais, ypatin
gais bokšteliais savo stogus 
puošiančiais, su linksmai prieš 
laužą ant jiešmo avino šoninę 
kepančiais piemenimis, su be
veik karingai skambančiomis 
dainomis?

O kur mėlynasis Vidui že
mio jūros pakraštys, kur kilo
metrais tęsiasi vešlūs apelsi

ninkas.
Ir tikrai graudu darosi, žiū 

rint, kokiu užsispyrimu ir mei 
le vargšas kastihetis stengiasi 
iš tos akmenėtos žemės išgau
ti vaisių. Dažnas vaizdas pa
matyti artoją senovišku arklu 
dirvą raižant, kitur linksmai 
nusiteikusius vyrus spragilais 
menką derlių kuliant, ar abie 
juose asiliuko šonuose pntvir 
tintais krepšiais šieną namo 
gabenant.

Tačiau myli jie tą savo že
mės sklypelį ir į derlingiausius 
laukus jo nekeistų. Ir kaip ge 
rai jie savo apylinkės kiekvie
ną kampelį, kiekvieną bažny
čią ar pilaitę ir su jomis susi
jusias legendas ir padavimus 
pažįsta! Jiems meno istorijos 
studijuoti nereikia; kiekvienas 
ūkininkas, nors dažnai ir ra
šyt nemokėdamas, gali paaiš
kint, iš kokio amžiaus tas ar 
kitas pastatas, kodėl viena ko 
lona į šoną pasvirus, o kita 
arabišku lanku apvainikuota, 
kodėl šis Kristus taip atlai
džiai šypsos, o ten Madonos 
širdis septyniais peiliais per
verta.

Ir taip, kur beužklysi, ko- 
kion šalin bepasuksi — vis nau 
ji vaizdai, naujos, viena už ki
tą gražesnės katedros, seni vie 
nuolynai, nauji žmonės, tik 
nuoširdumas vi^ur tas pats, 
tik ta savo krašto meilė kas 
kart stipresnė. — Ispanijos ap 
rašyt ar nors dalelytę jos gro
žio perduot neįmanoma — rei 
kia ją pamatyti, ją išgyventi, 
ją pamilti, ir kaip atpildą savo 
širdyje išsivežti mažą spindu
lėlį ten nuolat linksmai besi
šypsančios Pietų saulės.
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KOKJ LIETUVIŠKĄ DRAB UŽJ DAILININKĖ ANASTA 
Z1JA TAMOŠAITIENĖ IŠAUS MONTREAL1O SPAU

DOS BALIUI?
Tai bus žemaitiškas mote

riai drabužis, bet koks jis bus, 
kaip bus sukomponuotas, kaip 
išaustas ir kaip jis atrodys, — 
galima bus iš anksto sužinoti 
iš Dail. A. Tamošaitienės ap
rašymo, kurį įdėsime sekančia 
me „Nepriklausomos Lietu
vos” numeryje. Skaitykite 
sekančiame N L numeryje, 5 
puslapyje.

Šis kostiumas ruošiamas 
Spaudos baliui, kuris įvyks va 
vario 27 dieną puikioje Kana
dos kariumenės salėje, 310 
Pine Avenue East.

NAUJI DAIL. A. TAMOŠAI 
TIENĖS KŪRINIAI.

Dail. A. Tamošaitienė pa
rengė naujų projektų sieni
niams kilimams, kuriuos išpil
dys gobeleno technika.

Be to, ji ruošia naujus kūri
nius numatomoms parodoms, 
kurioms ji yra iš anksto užpra
šyta. ,

ŽURNALISTAS
Z. UMBRAŽŪNAS.

su žmona, persikėlę į Ameri
ką, tuo tarpu važinėjasi savo 
mašina skersai ir išailgai Ame 
riką. Dabar pasiekė Los An
geles, iš ten vyksta į San Fra 
ncisco, o iš šio — per visą kon 
tinentą — į New Yorką. Abu 
du pp. Umbražūnai kelione 
patenkinti, kaip ir pačia Ame 
rika.

NAUJI RAŠTAI.
Kazimieras Barėnas. GIED

RA VISAD GRJŽTA. Nove
lės. „Tremties“ leidinys, Vo
kietijoje. Kaina nenurodyta. 
Knygoje 216 puslapių. Knyga 
gražiai įrišta į kietus viršelius.

Stasys Džiugas. KIŠKUČIO 
VARDINĖS. Iliustravo VI. 
Stančikaitė. Išleido lietuviškos 
Knygos Klubas., 2334 So, Oa 
kley Ave, Chicago 8, Ill., USA. 
Kaina 1.50. Leidinys gražiai 
išleistas ir atrodo labai puoš

niai. Vaikams yra ko ir pasi 
žiūrėti ir pasiskaityti.

Guy de Maupassant: MO
TERS ŠIRDIS. Romanas. Ve 
rtė Stepas Zobarskas. 267 psl., 
kaina $ 2.60. Viršelis dail. Pra 
no Lapės.Išleido Gabija, 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N. 
Y. Gaunama NL redakcijoj.

Bernardas Brazdžionis: DI
DŽIOJI KRYŽKELĖ, poezi
jos knyga. 1953 m. Viršelio ap 
lanką piešė dail. Romas Vie
sulas. Išleido knygų leidykla 
TERRA, 748 W. 33rd St., Chi 
cago 16 Ill. 112 psl., kaina 2. 
00 dol.

Mūsų poezijoje „Didžioji 
kryžkelė“ labai neeilinis reiš
kinys. Bernardas Brazdžio
nis, pirmosiomis savo knygo
mis pasireiškęs, kaip religinės 
minties poezijos kūrėjas, čia 
pasireiškia kaip žmogus ir ko
votojas, pakėlęs balsą prieš ap 
gaules, melą ir smurtą, ne tik 
atskiras tautas ,bet ir visą pa
saulį atvedusius į klaikią kryz 
kėlę, iš kurios veltui dairoma
si kelio. Toki eilėraščiai, kaip 
„Žolė“, „Raudonoji jūra“, 
„Griuvėsių gėlės“ ir d. kt., ir 
savo tematika, ir nuotaika, ir 
mintimi nauji mūsų literatū
roje.

Knyga gaunama NL
Baltic REVIEW. Nr. 1. 

New York 19, N. Y„ USA. 
Žurnale lietuvių, latvių ir estų 
straipsniai apie Pabaltijui sva 
rbius reikalus. Žurnalas lei
džiamas anglų kalba.

„TREMTIS“ 97 nr. 1953 
m. gruodžio mėn. Tai jau žur 
nalo formos „Tremtis“.

SĖJA 8 nr. — tautinės, de
mokratinės minties laikraštis. 
Metams 2 dol., atskiras nr. 25 
et. Adresas: 1023 N. Keysto
ne Ave, Chicago 51, Ill., USA.

MŪSŲ VYTIS 1(57), 1954 
m. sausio - vasario mėn. nr. 
Adresas: 327 So. LaSalle St., 
Chicago 4, Ill., USA.

KETURMETĖ KALBŲ 
POLIGLOTĖ

Vietinis anglų laikraštis įdė 
jo kaip nepaprastą sensaciją 
žinią apie keturių metų lietu
vaitę Jonę Paškonytę kuri kai 
band ketui iomis ar penkio
mis kalbomis.

Tėvai Jonelės — nauji u.ęl 
viai. Ji gimusi dabartinėje tė 
vų gyvenimo vietoje — K i . che 
nery, Ont. Jai vos ketveri ruv 
tai, bet ji jau kalba lietuviš
kai, lenkiškai, ukrainietiškai, 
vokiškai ir angliškai. .. To
dėl laikraščio reportažas ją 
vertina kaip nepaprastai gabią 
kalboms.

Laikrašty suminėta, kad Jo 
nės tėvai yra lietuviai — pp.
Paškoniai, prieš kelis metus 
atvykę į Kanadą.

Laikraštis įdėjo ir Jonės Paš 
konytės atvaizdą.
B Strutis-strausas dalinasi pe 
rėjimo darbu su savo pataite. 
Patinas tupi ant kiaušinių nak 
tį, o pataitė dieną.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ - 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

Atkelta iš 4 puslapio.
kaip tiktai lietuvaitės — Jonė 
Kvietytė ir Birutė Vaitkūnai- 
tė-Nagienė. Jonei Kvietytei 
pasisekė net sudaryti Montre 
alio modernaus šokio kompa-

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RIBŲ 
SIUVĖJAS.

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

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

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

t
i i

niją, angliškai pavadintą „Mo 
ntreal Modern Dance Compa
ny“, kurios vardu rat ..o 9 d. 
Gesu Hali įvyko sėkn.iu ,as šo. 
kio koncertas, sutraukę.; arti
pilnę didžiulę salę nu' > kos.

Kelių šokių tu r n į p ruošė 
j. Kvietytė ir visus šokius cho 
reografavo J. Kvietytė ir B. 
Nagienė. Šokių trupę sudarė 
be jų pačių dar Ina Hazen, 
Florence Herman, Shirly Sin
ger, Kim Yaroshevskaya, Yo- 
fa Lemes, ir vienintelis vyras 
Alexander MacDougall.

Muzika koncertui paimta 
perdėm rimta, daugiausia — 
moderni: Debussy, Medtner, 
Šostakovič, de Falla, Reger, 
Dvožak, Egk, Skriabin, Hinde 
mith, Sotie ir pačio Francois 
Morel, (jauno modernisto —

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACH1NE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

atonalisto, nevisur išsilaikan
čio savo vandenyse), kuris vi
sus šokius lydėjo fortepionu, 
tiktai paskutinius patalkintas 
kito studijos muziko E. Husa- 
ruk.

Gaila, kad lietuvaitės neįjun 
gė į šį ciklą nors vieno ir lie
tuviško kompozitoriaus (V. 
Bacevičius yra specialiai para 
šęs ir išleidęs visą gaidų sąsiu 
vinį, nekalbant apie Banaičio, 
Jakubėno, Gaidelio ir kt. kom
pozicijas) ir bent vieno lietu
viško šokio, kad tuo būtų pa
žymėta ir iniciatorių kilmė, na, 
ir galima savoji reklama, kuria 
kiekviena proga norime pasi- 
leikšti.

Šokiai sukomponuoti pap
rastai ir suprantamai. Išpildy 
mas taip pat aiškus ir ryškus, 
pasiųaudojant pantomimos 
priemonėmis ir plastika. Kai 
kurie šokiai etiudinio pobū
džio, panaudojant net vietoje

!

8
8 £

muzikos baraboną, mušant; 
tiktai ritmą. Kostiumai (pa
gal J. Kvietytės eskizus pa
gaminti) čia didelės rolės ne
vaidino ; jie daugiau įvairino 
bendrąjį vaizdą. Be solisčių 
ii solisto, kurie buvo stilingi ir 
lyškūs, koncerte pasireiškė ei 
le jų mokinių, kurie jau gero
kai yra pažengę šio šokio tech 
nikoje.

Malonu pažymėti, kad abi 
lietuvaitės programoje i\guruo 
ja lietuviškomis pavardėmis. 
Malonu, kad joms sekasi išei
ti į platesnes sritis, negu vien 
lietuviškosios. Ir publikos dau 
guma buvo ne lietuviška, nors 
ir lietuvių atsilankė gražus bū 
rys.

Koncertas praėjo gražiai, ir 
publika jį priėmė šiltai. Mūsų 
tautiečių šioj srity pozicijos at 
rodė impozantiškai. Linkėsi
me joms sėkmės ir tikėsimės 
dar graženių vaisių. j. k.

!
Dr. DORA GORDON 

Danty gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SiuvėjasP. 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 Bieury ir Dorchester)

' į MONTREAL

EXPERT CLEANING a DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA CLEANERS DYERS C().

D

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.

IMONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 S 
nnii»»»iiirTtniiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiuijiiini»t»»»»i»mnn»nun»niniiitma

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 
darbai sumažiirtomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

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

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

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS |

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis. 

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

Į LIŪDESIO VALANDOJ ;

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių i 
C. Halpin Funeral Home Reg’dJ

' ; KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 

- ! PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS j 

' ’ £8 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 £

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

Uietuviška moterų kirpykla Į 
į DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA | 

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT | 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon). | 

2521 CENTRE St., Mohtreal. Fltzroy 3292. |

t r»iT«iTT»i ■rsssnunsii iiisuiiisiiililis ■■ iiiiiiaiiiiiiiuniuiiliiiuui na

Rūta I

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ Į 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
VilleLasalle. i'

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100 |
« «»»«»■■ « siuiiiiiiuiiifuiuiiiiixijiiiiiiii■■(■■■■■■■■■■>■■ u <■■■■■ iiiiiriiiioanrrrcnui

I
i GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS į i

D. E. BELANGER & SONSi
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

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

| Dr. Roman Pniewski
< Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose., lt 
z; Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. ;>

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. ;>
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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NIAGARA PALLS
NIAGAROS LIETUVIAI VEIKIA.

Sidabrinės snaigės, augštai Br. Kolumbijos atvyko p. St. 
po padanges bežaisdamos, pa- Janušonis su šeima, kuris čia 
vargo ir nusileidusios žemyn, turi artimų giminių.
lyg kokiais patalais, apklojo Sausio 3-čią dieną įvyko Ni 
visą musų miestą, liktai Nia agaia Falls Ont., Lietuvių 
garos krioklys visas apšarmo- susirinkimas. Klubo pi
jęs ir užsidėjęs varvekiynę rmininkas p. P. Balsas atsista 
barzdą, lyg kad koks Kalėdų tydino> nes yra linkęs dirbti 
senis, vis dar nenori Žiemai daugįau su skautais. Į naujai 
pasiduoti. Vanduo, krisda- įsrįnktą Klubo Valdybą įeina 
mas žemyn, išmuša į padan- p Stepas Ulbinas — pirminiu 
ges garų debesėlius. Šie, Šalto kas, ju02as Miškinis — sek- 
vėjo pagauti, greit pavirsta į retorius ir Stasys Mačikunas— 
lietų ir, lyg dušu, perpila pa- iždininkas. Į revizijos komisi- 
vienius nenuoramas turistus, ją įeina Protas Petraitis ir V. 
Čia tuojau į pagalbą atskuba Gumbinas.
senis Šaltis, kurs sušlapusius . . ...
rūbus taip sušaldo, kad juos Naujasis Klubo pnminin- 
net laužyti galima... Kas sa- kas. paminėjo, kad vietos lie
ke, kad mūsų mieste nešalta? ^UV1M vaikų eglutei iš Klubo 
Visa laimė, ‘ kad tokių šaltų kasos buvo paskirta 10 dol. 
dienų labai mažai pasitaiko... Nutarta, kad Klubas gegužės

Prie tokių aplinkybių, aiš- 29-r4 rengia didelį pavasario 
ku, ir vietos lietuvių gyveni- yakarą. Kaip ir paprastai, taip 
mas yra truputį apsnūdęs. ’r sį kartą, tikimasi susilaukti 
Daugumas prisilaiko prie na- daug svečių iš abiejų upės pu
mų ir kaip kas išmanydamas S19- Kaimyninės lietuvių kolo 
leidžia laisvą laiką. Stengia- nij°s prašomos tą dieną šokių 
masi palaikyti glaudesnį iyš-į neruošti. Jau yra gauta St. 
su lietuviais, gyvenančiais ki- Patricks salė ir užsakytas pil 
toje upės pusėje. Ten po lie- name sąstate visų mėgiamas 
tuvių bažnyčia yra dažnai ren Hamiltono Benny Ferry or- 
giami įvairūs parengimai ir vi kestras. Prašome visus drau- 
si tautiečiai, gyveną Kanado Kus> ypač iš tolimesnių vieto
je, yra kviečiami ir pas juos V*Ų> įsidėmėti augščiau minė- 
atsilankyti, ypač iš artimes- *4 datą!
niųjų kolonijų. Yra gandų, kad liepos 3-čią

Prieš Kalėdas iš Anglijos į d. musų mieste įvyks 2-ji Ka- 
mūsų miestą atvyko p. Algis nados Lietuvių Diena! Ar tai 
Bavarskis ir apsistojo pas p. teisybė, parodys artima atei- 
Predkienę. Taipgi neseniai iš tis. . . Vyt. Mačikunas.

VANCOUVER, B. C.
VANCOUVERIO LIETUVI AI GRAŽIAI PARĖMĖ R1N 

KL1AVOS VAJŲ.
Kanados Lietuvių Tarybos 

Vancouverio skyrius 1953 m. 
lapkričio mėn. paskelbė rūbų 
ir avalynės vajų. Vancouve
rio visuomenė šiam reikalui bu 
vo gana jautri ir suaukavo 
300 svarų rūbų ir 65 svarus 
avalynės.

Persiuntimo išlaidoms pa
dengti, K. L. Taryba 1953 m. 
lapkričio mėn. 28 d. surengė 
pobūvį, iš kurio gavo 23 dol. 
gryno pelno.

Čia patiekiame rūbų vajaus 
apyskaitą:
Už rūbų persiuntimą Balfui į 
N. Y. 45,06 dol., rūbų supaka- 
vimo išlaidos 9.93 dol. Viso 
išlaidu 54.99 dol.

Gauta padengimui išlaidų: 
pelnas iš pobūvio 23 dol., au
ka p. Jono Venckaus 5 dol., iš 
K. L. Tarybos kasos 26,99. Vi 
so 54.99 dol.

Visiems tautiečiams, auko
jusiems rūbus, p. Jonui Venc 
kui už auką pinigais ir p. Sta 
siui Nakvošui už talkininkavi
mą mašina tariame nuoširdžia 
usį ačiū.

NETEKOME VISUOME- 
NĖS VEIKĖJO.

Kalėdų pirmą dieną Van
couverio lietuvių visuomenę 
ištiko skaudus smūgis — mirė 
senas kanadietis Augustas Ja- 
neliūnas.

I
A. J. Norkeliūnas

PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES RegVl:
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- ; 

g GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- i 
IRAI SĄŽININGAI PATARNAUJA

VISOSE DRA UDIMO SRITY SE.

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 •
Tel. CL 2363

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- X 
$ mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, X 

teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

| Jonas Zmuidzinas |
Ą Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (OU Burner lai) Į senas krosnis, 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

J. J. ELLIS j
REAL ESTATE

1072 BLOOR bl. W. - TORONTO - Tel. WlLirose 2471
SĄŽININGU IR MALONIU PATARNAVIMU VISŲ TAUTŲ KL1JENTAMS MŪSŲ FIRMA YRA ĮSIGIJUSI GERĄ i 
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

P. KERBERIS
"* agentas, kuris niekuomet nepyksta, nesinervuoja, nepavargsta.

1123 ST. CLAIR ST. W.

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

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

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

JŪSŲ PUSĖS

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

A. a. A. Janeliūnas buvo K. 
L. Tarybos narys, parengimų 
organizatorius ir rėmėjas, to
dėl gerai žinomas, kaip se
niems, taip ir naujiems atei

viams. Velionis paliko žmo
ną, du sūnus ir brolį. Jo šei
mai ir broliui reiškiame gilią 
užuojautą.

K. L. Tarybos Valdyba.

1 Maloniai pranešame!
1 NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
j Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai.
■į; DIDELiS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOM©- :
!i; BILIŲ kR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR

: SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ :
:i ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

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

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
X Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. X 
S' riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- v 
• • gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.
! I ED. KONDRATAS. |
! ; 1113 A Dundas St. W. (netoli Osiington). Toronto. X 
; Tel. LL 9616. f

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

į Imperial Aulo Collision I

I
 Atlieka visų mašinų visokį remontą:

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

Darbas garantuotas. 
561—567 KEELE Str. Biuro telef. Į

vienas blokas į pietus JU 4773 ; ;
nuo St. Clair Namų CE 1-3444TORONTO, Ont. j

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI 

BIZNĮ, KREIPKIS Į

J. KARPIS
REAL ESTATE

I
 ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

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

Tel. OL. 8821, buto LO.

PARŪPINAMOS PASKOLOS PADINTI JŪSŲ 
{MOKĖJIMĄ.

P. ŽULYS
383 RONCESWALLES. Tel. OL 6321 — namų EM 3-6711

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

KREIPDAMIESI Į

VYTAUTAS LUNYS
383 RONCESVALLES Ave. Tel. OL. 6321.—Buto LA 2098

LETHBRIDGE, Alta.
LETHBR1DGĖS LIETUVIŲ GYVENIMO PABIROS.

Lethbridgėje ruduo ir žie
ma yra gana lengva. Bizniai 
prieš šventes buvo šiek liek 
mažesni už praėjusius metus. 
Be darbo žmonių šiemet irgi 
yra daugiau, pv. geležinkelis 
atleido 60 proc. darbininkų, 
anglių kasyklos vos 3 mene
sius dirbo normaliai, o dabar 
po vieną — dvi dienas per sa
vaitę tebedirba. Alberta turi 
oaug geros anglies, bet neturi 
unkos: vietoje labai mažai su 
naudojama, nes konkuruoja 
natūralusis gazas, kurio irgi 
daug Alberta turi. Jis nebran 
gus ir labai patogus vartoji
mui. Anglį kitur eksportuot 
beveik neapsimoka kompani
joms, nes brangus transpor
tas.

Praėjusiais metais, buvo ga 
na gyva statybos darbymetė, 
bet ir šiais metais numato
ma didelė statyba, Lethbrid- 
gės mieste ir apylinkėse. 
Mirė geras lietuvis ir padarė 

gerą palikimą.
Praėjusių metų gruodžio 

mėnesį pasimirė J. Svetojus, 
buvęs kilimo nuo Kalvarijos, 
54 metų, gelžkeliuose išdirbo 
23 metus, C. P. R. Section fo 
remanu. Velionis buvo gero 
būdo, taupus, sąžiningas, kom 
panijos buvo apdovanotas pre 
mija už gerą, sąžiningą dar
bą. Velionis paliko apie 30. 
000 santaupų, kurias užrašė 
savo krikšto sūnui 3 metų Ge 
rulaičiui. Šis vyras laimingas, 
kad turėjo tokį gerą krikšto 
tėvą. Gerulaičiai yra nauji emi 
grantai, surengę gražias laido 
tuves, o paskui pas save po-
būvį.

— Iš Lethbridges į Hamil-

toną persikėlė J. Petkevičius. 
Pas V. Kalušką jam buvo su
rengtos išleistuvės, įteikta jam 
prisiminimui dovana. Sunku 
jam buvo skirtis su lethbridgis 
kiais, nes čia išgyveno apie 25 
metus. Sėkmės Hamiltone!

Turtėja lietuviai.
Lethbridges lietuviai progre 

suoja, vis daugiau įsigyja tur
to. Stasys Noreika pirko na
mus. A. Dabulskis irgi nusi
pirko, Sodeikaitis pasistatė, J. 
Žemaitis baigia statytis, Stan 
kūnas statosi. P. Valneris par 
davė farmą, už kurią gavo 50. 
000 dol., dabar užpirko Leth
bridgėje keletą namų ir čia pa 
stoviai apsigyveno. Iš Wmni 
pego atsikėlė p. Žalio šeima į 
Lethbridgę.

Švenčių metu įvyko dvejos 
vestuvės: dvi seserys Buch, 
lietuvaitės ištekėjo už svetim
taučių — jugoslavų ir išsikėlė 
gyventi į B. C.

— Naujų metų dieną įvy
ko auto nelaimė, kurioje buvo 
apdaužyta B. K", mašina, bet 
aukų nebuvo.

Nauji metai buvo daugumos 
sutikti pas B. Dabulį, kiti — 
kas sau .

— Kanodos pilietybę gavo 
nauji ateiviai: A. Arelis, N. 
Petrauskaitė ir Stasys Puikau 
įlinkas.

K. L. B. Lethbridgo skyrius 
sausio 17 d. šaukė visuotinį 
susirinkimą. Skyriaus veikla 
yra silpnoka, permažas skai
čius, yra naujų ateivių, kurie 
neprisideda, nes draugauja su 
senais ateiviais, o šie naujus
nusmelkia, kaip dauguma.

Mėlynonių Stasys.

|
e LIETUVIS LAIKRODININKAS | 

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

S KE 1118 _ į
| J. GREEN f

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
933 Bloor St. W. Tornoto.

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su X
mumis — mielai Jums patarnausimi x

C LO 2710 g
| MICHAEL KOPR1VICA

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER C; 
X 1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. X 
X pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, y 
'' mielai jums patarnausimi $
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Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Sausio 23 d., 7 vai. vak., susirinkime visi į linksmą r

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.
NORĖDAMI PARDUOTI
J PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

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

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

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.

Žemė 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. *

AR PIRKTI KREIPKITĖS

ŠOKIŲ VAKARĄ ST. CATHTR1NĖJE, 
Slovakų salėje, Page ir Welland gatvių kampe. 

Veiks gausus bufetas ir gros garsus Hamiltono „Benni
Ferri“ orkestras. Reng.a Bendruomenės sk. valdyba.

CAIGAW, Alta.
KALGAR1O LIETUVIŲ PADANGĖS FAKTAI.

Lietuvių veikimas čia yra ga 
na gyvas, bet veikdami atski- 
raif t. y. neįsijungę į Kanados 
Lietuvių Bendruomenės cent
rą, nepajėgia surinkti pakan
kamą kiekį narių, kad galėtų 
išvystyt stiproką tos apylin
kės lietuvybės veiklą. Bet įsi 
jungus keletai naujų narių į 
Calgario Lietuvių Draugiją, ti 
kimės, kad minėta draugija įsi 
jungs j bendrą Kanados lietu
vių šeimą.

Baigė mokslus.
Du jauni ir energingi lietu

viai, Alfredas Barkauskas — 
21 metų ir Kęstutis Dubaus
kas 22 metų, baigė, prieš Kalė 
das, Calgario augštąjį staty- 
bos-technikos ir meno institu
tą. Ir kaipo savo pažangumą 
moksle ir sugebėjimą tą moks 
lą pritaikyti gyvenime, besimo 
kydami, vienas ir antras, pa
statė savo tėvams skirtingos 
architektūros namus, su visais 
paskutinės mados patogumais 
ir naujais technikos išradi
mais. Tai yra garbė tokiems 
jaunuoliams ir džiaugsmas vi
siems Calgario lietuviams, 
ypač, kad prieš keturis metus 
atvykę į Kanadą su tėvais, šia 
ndien tapo savarankūs staty
bininkai. Išleisdami juos iš 
Technikos ir Meno Instituto,

mokytojai džiaugėsi turėję 
vo studentais du lietuviu, 
rie sugebėjo parodyti savo su
gebėjimus netik mokykloj, bet 
ir praktiškame gyvenime: pa
statydami savo tėvams namus. 
Jie džiaugėsi, kad šiuodu lietu 
viu jie gali pastatyti pavyz
džiu kitiems, o ypač Kanados 
jaunimui.

Šiuo metu Technikos ir Mo 
no institutą lanko dar vienas 
jaunas lietuvis, Gustas Pauliu 
kaitis, kuris gilina savo žinias 
j auto mechanikus. Bendrai 
paėmus, šią mokslo vietą yra 
lanke jau šeši lietuviai ir visi .. J ... jie ten pahko 
vio vardą.

Vaišingos
1953 m. gr.

R. Kat. N. E. parapijos bažny 
čioje susituokė Alfredas Bar
kauskas su Joen Stark, kuri 
prieš šliūbą perėjo iš evenge- 
likų į R. Katalikų tikėjimą. Al 
fredo tėvai iškėlė dideles ves 
tuves. Jose dalyvavo veik vi
si Calgario lietuviai. Vestuves 
buvo ypatingai turtingos ir 
stamantrios visokiais valgiais 
ir gėrimais. Jauniesiems, vie 
tos lietuviai sunešė nemaža 
vestuvinių dovanų. Bet iš ki
tos pusės, reikia apgailestauti, 
kad Joen, (jaunoji) pareiškė,

sa 
ku

garbingą lietu-

vestuvės.
26 d. Calgario

W. A. L E N CK 1, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 eiefonas EM. 6-4182 

Toronto

Dr. N. Novošickis
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.

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

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

7 HAVELOCK, Toronto, telef. L L 4S76 
ANT. JUOZAPA1TIS

DANUTĖ STRAZDAim
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

Senuosius metus užbaigė
me visiškai nusisekusia skau
tų suorganizuota Kalėdų eg
lute ir šokių vakaru. Susirin
ko rekordinis skaičius vaiku
čių — 43. Kalėdų seneliui jie 
padeklamavo, pagrojo, pašo
ko ir ratelius pažaidė. Už tai 
visi vaikučiai buvo gausiai ap
dovanoti. Džiaugėsi, vaiku
čiai, tėvai ir organizatoriai.

Naujieji Metai.
Dėl patalpos neturėjimo St. 

Cathariniečiai negalėjo Nau
juosius Metus sutikti draugė
je, bet užtai smagiai ir kultū
ringai pasilinksmino sausio 2 
d. tradiciniame pabaltiečių ba 
liuje. Gaila, kad lietuviai ne
įstengė duoti programos ir at 
sidūrė paskutinėje vietoje.

šokių vakaras.
Bendruomenės valdyba, išly 

ginti kariuomenės nuostoliams 
ir padengti Vasario 16 minė
jimo išlaidas, sausio mėn. 23 
d., 7 vai. vak., rengia šokių va 
karą, Page ir Welland g-vių 
kampe, esančioj slovakų salė
je. Tikimasi pasisekimo, nes 
veiks priflyruąio tųganizato- 
riaus vadovaujamas bufetas ir 
gros garsus Benni Ferri Ha
miltono orkestras. Vakaro me 
tu numatoma trumpai paminė 

ir Klaipėdos atvadavimą.
Vasario 16 minėjimas.

Toje pačioje salėje vasario 
14 dieną po pamaldų bus Va
sario 16 minėjimas. Minėji
mas prasidės koplyčioje iškil
mingomis pamaldomis ir skau 
tų vėliavos pašventinimu. Po 
pamaldų seks iškilminga skau 
tų sueiga ir įžodis. Po įžo-

ti

nenorinti girdėti lietuvių kal
bos. .. Tas turėtų būti įspėji 
mu kitiems lietuviams, kurie 
mano vesti svetimtautes, kad 
tokia svetimtautė mergina tik 
iki vestuvių gieda lakštingala, 
o paėjus nuo altoriaus, jau ver 
šeliu...

1954 metų sutikimas.
Atsisveikinimas senųjų me

tų ir sutikimas naujųjų metų 
įvyko pas p. Dubauskus, jų 
naujame name. Sutiktuvėse 
dalyvavo veik visa lietuvių ko 
Jonija. Stalai linko nuo val
gių, netrūko ir skanių gėrimų. 
Čia skambėjo lietuviškos dai
nos ir asloj — lietuviškos pol
kutės, pritariamos lietuviškų 
plokštelių bei akardeono.

Calgario lietuvių draugija 
pilnu tempu ruošiasi Vasario 
16-jai. Daromos repeticijos ir 
kiti pasiruošimai, tai didžiai

| Dr. A.Pacevičius
| GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
v Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
į' Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 X
Z Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, m 
r Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. & 
v ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. B

pro 
pra

St. CATHARINES, Ont.
LIETUVIŠKOJI VEIKLA.

džio — paskaita ir menine da 
lis. Visi skaitlingai dalyvau
kime!

Kaukių balius.
Monotoniški, be jokios 

gramos šokių vakarai jau
deda nusibosti St. Cathannie- 
čiams, todėl vasario 20 d. ren
giamas kaukių balius. Tai nau 
jienybė St. Catharinėje, nes 
kaukių baliaus čia dar niekad 
nebuvo. Pasisekimas ir nuo
taikos priklauso nuo dalyvių 
gausumo ir kostiumų bei kau
kių įvairumo, todėl laikas jau 
pradėti kaukes baliui ruoštis.

T. F. veikla.
Paskutiniuoju metu St. Cat 

barinėje yra labai sušlubavęs 
lėšų telkimas Tautos Fon
dui. Valdyba susitarė su Tau 
tos Fondo atstovu St. Catha
rinėje p. Sorium, kad visur ir 
visada rinkti aukas Tautos 
Fondui, todėl nenustebkim, 
kad ir pasilinksminimų metu 
bus siūloma įsigyti pasų ir 
ženkliukų.

Šalpos reikalai.
Šalpos reikalui sutiko vado 

vauti p. Meškauskas. Tikima
si naujesnių ir vaisingesnių me 
tedų bei energingo darbo. St. 
Cathariniečiai p. Meškauskui 
yra labai dėkingi, nes jis leido 
naudotis lietuvybės reikalams 
savo namo, esančio miesto cen 
tie, erdviu rūsiu. Skautai su 
kruto įsirengti ten būklą, ben 
druomenė — skaityklą ir kny
gyną. Įsigijus didesnį skai
čių kėdžių, pakaktų vietos ir 
susirinkimams. Laukiama at
sikuriant choro ir tautinių šo
kius. Vieta repeticijoms pui
kiausia. J. A.

SKAUDI NELAIMĖ
• pereitą savaitę palietė Hamii- 
: tono lietuvių koloniją. Sausio 

mėn. 15 d. apie 5 vai. vakaro, 
eidamas į krautuvę nupirkti 
duonos, netoli Cannon ir Wel 
hngton g-vių sankryžos, Bell 
Telephone Co, sunkvežimio 
buvo vietoje užmuštas 7 m. 
amžiaus Kastytis - Ričardas 
Balsys.

Kada a. a. Kastytis ilgesnį 
laiką negrįžo į namus, senelis 
B. Šturmaitis susirūpino juo 
ir išėjo jieškoti. Bet iš kaimy 
nų sužinojo apie auto nelaimę 
ir užmuštą vaiką, todėl grįžęs 
į namus paskambino policijai, 
kuri nuvežė jį į General Hos
pital. Čia B. Šturmaitis atpa
žino savo anūką — Kastytį. 
A. a. Kastytis lankė Šv. Brigi 
tos mokyklą ir buvo visų vai
kų labai mylimas. Kastytis 
yra pirmoji auto nelaimės au
ka Hamiltone 1954 m.

Reiškiame gilią užuojautą 
pp. Balsių ir Šturmaičių šei
moms, netekus mylimo sūne- 
lio-anūko.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

šventės minėjimas yra rengia 
mas B-nės valdybos Vestdale 
Cellegiate salėje (toje pačioje 
vietoje, kur ir pernai metais) 
sekmadienį, vasario 21 d., 5 v. 
p. p. Minėjime dalyvaus daug 
augštų Kanados valdžios pa
reigūnų, todėl dalis progra
mos yra skiriama ir angliškai 
kalbančiai visuomenei.

Visi Hamiltono lietuviai, ku 
rie norėtų į šią mūsų didžiąją 
šventę pakviesti įmonių vado
vus, savo bendradarbius - ka
nadiečius ar pažįstamus, pa
kvietimų reikalu prašome sek
madienį po pamaldų užsiregis 
truoti pas vice-pirm. K. Baro 
ną, nurodant pakvietimų skai 
čių. Taip pat tam pačiam as

meniui galima ir paskambinu 
telef. 5-0979 nuo 4 iki 6 V. v. 
iki vasario 1 d.

Aukas prie įėjimo rinks n.- 
B-nės valdyba, bet T.Fondu 
Hamiltono sk. Pakvietimai btu 
duodami nemokamai.

LIETUVIŠKAS RADIJO 
PUSVALANDIS

su paskaita anglų kalba ir plu 
kštelių muzika, Lietuvos Ne- 
priklausomytjės šventės pro
ga, bus atliktas antradienį, va 
sario mėn. 16 d. nuo 9 iki 
9 vai. 30 min. vakaro per Ha 
miltono CHML (banga 900) 
radijo stotį.

Ši stotis yra viena stiprės 
niųjų Ontario provincijoje ir 
jos programa yra girdima 
maždaug 300 mylių spinduliu. 
Visi apylinkės lietuviai prašo
mi šios programos išklausyti, 
painformuojant apie tai, taip 
pat ir vietos gyventojus.

LIETUVIŲ DIENA?
Kaip praneša savaitraštis 

„Dirva" iš š. m. sausio 7 d., į 
metinį Kanados lietuvių suva
žiavimą (Lietuvių Dieną? —- 
Kbr.) Niagara Falls liepos m. 
3 d. yra pakviestas Čiurlionies 
ansamblis. Kvietėjas nepažy
mėtas.

IŠ 3-jų HAMILTONO 
BŪRELIŲ

16 vasario pimnaziįaii remti už 
spalio, lapkričio ir gruodžio 
mėn. pasiųsta 180 dol.

Pinigai išsiųsti per banką— 
tiesioginfai gimnazijos vado
vybei.

ATRODO, KAD NAUJO
SIOS VALDYBOS 

rinkimai pakrypo į geresnę pu 
sę jau yra atsiradę kandidatų. 
Reik tikėtis, kad vasario mėn. 
galima bus pravesti ir rinki
mus, nes kandidatų pristaty
mo paskutinioji data yra sau
sio mėn. 36 d. Kbr.

PADĖKOS
Širdingai dėkoju daktarui 

Jonui Šegamogai už padarytą 
sėkmingą operaciją ir lagai rū 
pestingą priežiūrą.

Valerija Rimgailaite.

Kas „Nepriklausomą 
vą“ pastoviai skaito, 
Labai gerai daro: 
Tas bolševikus ant mažojo 
piršto raito
Ir į ožio ragą varo!. . .

Lietu-

lietuvių šventei. Į šį minėji
mą yra kviečiami atsilankyti 
visi Albertos lietuviai.

Didysis Jonas.

PAJIESKOJIMAI
— Jieškau savo pusseserės 

studentės Leokadijos Verbic- 
kaitės, studijavusios Kaune 
chemiją, gyv. Panevėžyje, Ute 
nos g-vė Nr. 18. Žinantieji 
ajie jį maloniai prašomi pra
nešti Elenai Kudokaitei-Balke 
vičienei, gyven. Brooklyn, 354 
Senator Street, New York. U. 
S. A. Paskutinės žinios — 
emigravo įKanadą iš anglų so 
nos Vokietijoj.

— Jieškau Kazio ir Jani
nos Mikalauskų, kurie 1946 
m. buvo Kiel „388" stovykloj, 
o vėliau Klein Vittenensee, 
Vokietijoj, o dabar gyv. Kana 
doje, — ndriu susirašinėti; 
esu buv. Jono Achumbacho 
žmona — Apolionija Jankaus 
kienė. Mano adresas: 71 Pre 
vost St., Ville Jaques Cartier, 
Montreal, P. Q. Canada.

Atkelta iš 2 psL
LIKo nariai ten turi biznių ir 
dėl to nenori keltis į JAV, 
yra be pagrindo. Atsakyda
ma į paklausimą dėl p. N. 
plytinės, p. Devenienė paste
bi, kad tie bizniai iš tolo atro
do labai dideli, bet iš arti j e 
visai maži. Be to, tegul kiek
vienas lietuvis turės tokį biz 
nį ir dešimtį biznių, — tai mu 
ms visiems bus geriau. VLI- 
Ko nariai jokių atlyginimų už 
savo darbą VLIKe negauna, 
nes jų darbas yra garbės dar
bas, dėl kurio Tautos Fondas 
nėra apsunkinamas.

Baigiant pranešimą ir atsa
kymus, pranešimo organizato
riaus — Liaudininkų-Varpi
ninkų klubo Montrealy pirm. 
St. Paulauskas padėkojo pra
nešėjai p. Devenienei už labai 
įdfomų pranešimą ir atsaky
mus, o klausytojai karštai pa
plojo- Pranešimas ir atsaky
mai paliko gražių įspūdžių ir 
daug ką išaiškino.

DIDŽIAUSIAS NAMU PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMŪSŲ EKSPERTAIS. 
MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.

MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS.

Saugu—Patikima

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

A. K1RSON1S
Telef.: OL 7511 Telef.:

1460 DUNDAS St. W. (prie

V. MORKIS
OL 7511 
Dufferin) -

visais nekilnojamo turto

BSERGAUT1S 
Telef.: OL 7511 

TORONTO.

pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės į šios įstaigos ats-

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

Visookeriopas informacijas suteiks bei

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

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