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DULLES EDEN

Pasaulinė įvykių savaitė
SOVIETŲ PAVERGTOS TAUTOS REIKALAUJA 

LAISVĖS.
Susirinko seniai projektuo

jamoji „keturių didžiųjų” kon 
ferencija Berlyne. Sunkiai ji 
kalosi.

Pirmieji „keturių didžiųjų" 
susitikimo projektai iširo. Kai 
mirė Stalinas, o Malenkovas 
dar nespėjo išeiti į „didžiuo
sius". Bet po ilgų derybų, po 
pasitarimų, pagaliau — po 
Bermudų konferencijos, kurio 
je vakariečiai ilgai tarp savęs 
aiškinosi ir po to sekusių no
tų, kurios cirkuliavo tarp Mas 
kvos ir Washingtono — Lon
dono — Paryžiaus, pagaliau 
Maskvai atidėjus iki šio sausio 
25 dienos.

BERLYNO 
KONFERENCIJA

jau prasidėjo. Sausio 25 dieną, 
suskambėjus vakariniame Ber 
lyne Laisvės varpui, kurį Ame 
rika padovanojo Vokietijai 
kaip išsilaisvinimo simbolį ir 
laisvės šauklį ir vienai minu 
tei susikaupus minioms berly
niečių, išsiilgusių laisvės — pr 
asidėjo keturių konferencija.
KETURI MINISTERIAI — 
Dulles, Edenas, Bidault ir Mo 
lotovas — susėdo prie vieno 
stalo ir jau pasakė programi
nes kalbas.

Nors Berlynan nuvykusieji 
konferencijos eigos sekti spau 
dos atstovai kol kas neturi vie 
ningų įspūdžių ir tartum ne
nori prarasti susitarimo vilčių, 
tačiau sovietijos atstovo pa
reiškimas nieko gera nežada. 
Jis jau iškart pakerta bet ko
kias geresnes viltis ir nerodo 
jokių naujų pastangų eiti prie 
susitarimo.

Keturių konferencijoje pir
mininkauja zonos, kurioje kon 
ferencija vyksta, šeimininkas, 
JAV sekretorius J. F. Dulles.

Pirmasis konferencijoje pa
sisakė Prancūzijos užsienių 
reikalų nf.nisteris Bidault.

BIDAULT KALBA 
išreiškė vakariečių pažiūras į 
dienotvarkės klausimus ir aiš
kų tais klausimais nusistaty
mą.

Bidault pareiškė, kad kon
ferencija turi svarstyti Euro
pos klausimus ir visų pirma — 
Vokietijos ir Austrijos klausi
mus. Vokietija turi būti su
jungta. Sujungimas turi būti 
padarytas padarius visoje Vo 
kietijoje laisvus rinkimus. Rin 
kimais išrenkamas steigiama
sis Vokietijos seimas, kuris su 
daro visai Vokietijai vyriausy 
bę, su kuria jau sudaroma Vo 
kietijos taikos sutartis.

VOKIETIJA BUS 
NEPAVOJINGA,

jeigu bus įjungta į Europos 
bendruomenę, kuri bus suda
ryta grynai apsigvnimo tiks

riai. Per tą laiką įvyko Korė
jos karas. Dabar žmonija gy
vena tartum tarpą tarp didžių 
karų. Eidami j šias „derybas, 
mes žinojome, kad yra nuo
monių skirtumų, bet mes vy
lėmės, kad vis dėlto rasime ko 
kią nors bendrą kalbą. Štai 
dėl ko Molotovo kalba labai 
nuvylė. Molotovas kartoja 
senus propagandinius kaltini
mus. Molotovas kalba apie 
Jaltą, bet tada vyko karas, ku 
rio metu Rusija bandė Vokie
tijai uždėti sunkius pančius. 
Bet didelės tautas negahma su 
kaustyti amžiams. Molotovas 
kalba apie Šiaurės Atlanto Pa 
ktą, bet jo ribose bus Vokieti 
ja, kaip Europos apsigynimo 
dalyvis. Sovietai siūlo grįžti 
prie Versalio, bet jis pagimdė 
Antrą Pasaulinį karą. Sovie
tai siekia supjudyti Vokietiją 
su Prancūzija, bet to nebus, 
nes ne kas kitas, kaip Prancū
zija, yra Europos apsigynimo 
bendruomenės iniciatorė. Po 
2 Pas. karo Amerika ir Angli
ja iš Europos ištraukė karo 
jėgas, nes tikėjosi, kad taika 
bus pastovi. Deja, įvyko so
vietų agresija Korėjoje, kuri 
įrodė, kad reikia būti pasiruo- 
šusiems gintis. Sovietai siūlo 
mums komunistinę Kiniją, 
bet gi Kinija palaiko karą In 
dokinijoje. JAV niekad nesu 
tiks dalyvauti su agresorium 
vienoje konferencijoje, agre
sorium, nuo kurio Korėjoje žu 
vo 150.000 amerikiečių. Juk 
nesąmonė būtų blogį pripažin 
ti gėriu. Pagaliau didesnė jė 
ga neturi teisės diktuoti ma
žesnei jėgai už tai, kad ji yra 
mažesnė. Jungtinės Ameri
kos Valstybės laikosi princi
po, kuris
VISAS VALSTYBES, DIDE 

LES IR MAŽAS, LAIKO 
LYGIOMIS.

Šio principo ji niekuomet ne
atsisakys.

Išdėstęs principinius daly
kus, aptaręs Molotovo pasiū
lymus ir atrėmęs jo Amerikai 
mestus kaltinimus, Dulles sa
ko :

— Nežiūrint visko, bandyki 
me tartis. Mes niekuomet ne 
priimtume tokio pasitarimų 
plano, koki siūlo Molotovas, 
bet atsižvelgiant į tai, kad di
delė jėga uždeda didelę ir at
sakomybę, bandykime kalbė
tis. Edenas su Bidault prita
rė Dulles pasiūlymui, priim
dami Molotovo programą pa
sitarimų baze.

PAVERGTŲJŲ BALSAS 
BERLYNE.

Berlyno konferencijos daly 
viams tremtyje esantieji pa
vergtųjų kraštų — Albanijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es 
tijos, Jugoslaivijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rumuni
jos ir Vengrijos rezistencijos 
atstovai tįeikė pareiškimą, ku
riame prašo i konferencijos 
Hipnniviri.n įrašyti sovietų pa-

lui. „Mes saugumo sąskaiton 
neisime į jokį kompromisą“,— 
pasakė Bidault.

Po to turi sekti Austrijos 
taikos sutartis, nes Austrija, 
kuri turi atgauti jau seniai jai 
pažadėtąją laisvę. Austrijos 
laisvės klausimas nieko bend
ra neturi su Korėjos bei kito
mis Azijos problemomis.

EDENAS PASAKĖ, 
kad Did. Britanija pasiryžusi 
eiti į susitarimą, tačiau šiomis 
sąlygomis: Konferencija vyks 
ta Europoje ir tiktai apie Eu 
ropą. Vokietijos sutvarkymas 
turi vykti taip: laisvi, demo
kratiniai, rinkimai, Vokietijos 
tautos susirinkimas išdirba va 
Istybės konstituciją, jis suda
ro Vokietijos vyriausybę, su 
kurią sudaroma taikos sutar
tis. „Mes nuo šitų principų ne 
nusileisime“, — pareiškė Ede
nas. Taika turi būti garantuo 
ta. Jei sovietams reikia ko
kių garantijų, mes jas duosi
me.
MOLOTOVAS KALTINO.

Kaltino, žinoma, Ameriką. 
Sena giesmele. Už viską esan 
ti kalta Amerika. .. mes pasa
kytume — už tai, kad karo me 
tu perdėtai rėmė Rusiją ir ne
numatė jos klastos ir augau- 
lės, dėl kurios dabar kankinasi 
visa žmonija.

MOLOTOVAS 
PAREIKALAVO 

pirmiausia konf. su Kinija, pas 
kui svarstyti Europos proble
mas ir tiktai po to Vokieti
jos ir Austrijos klausimus. Ta 
ipgi, kaip matome, Maskva no 
ri įteisinti savo smurtą Kini
joje ir su nauju padėjėju dar 
smarkiau pulti Vakarus. Šie 
Rusijos reikalavimai griauna 
konferencijos pagrindus.

Iš tu kaltinimų, Molotovo 
mestų Amerikai, yra aišku, 
kad Rusijos imperialistams bai 
šiai nepatinka, kad
AMERIKA PASTOJA SO

VIETINIAM IMPERIALIZ
MUI KELIĄ: 

organizuoja Europos gynimą, 
tramdo sovietinį, smurto keliu 
vykdomą, grobimą nepasiiuo- 
šusių ir neišgalinčių apsiginti 
tautų ir valstybių, riboja gali 
mybes Rusijai neribotai gink
luotis, ir tt. Dėl to Molotovas 
iš visų didžiųjų Kremliaus ar- 
motų paleido ugnį į Ameriką. 
Ir labai nusivylė, kad 
DULLES NESUSIJAUDINO 
ir nereagavo j Molotovo „car 
puškos" šaudymus. Jis pasa
kė — kalbėsiąs tiktai sekančią 
dieną.

Sausio 26 d.
PASISAKĖ DULLES:

— Praėjo jau 5 metai, kai 
tarėsi 4 nžs-eriii re’k. mmiste

ATVYKS DAUGIAU LIE 
TUVIŲ IŠ BELGIJOS.

Kanados, ambasada Belgijo
je vėl ėmė duoti" emigracines 
vizas į Kanadą, tačiau išvykti 
bus galima tik pp kovo mėn. 
i dienos.

Liiežiškis Burčikas Jonas su 
šeima — 5 asmens, gavo vizą 
ir balandžio 6 d. iš La Havre 
uosto Prancūzijoje turi iš
plaukti Montrealin.

NAUJIENOS
talinė desperacija, neviltis ir 
įsitikinimas, kad ji (rezisten- 
c ja) yra išduota kaip tiktai tų 
kraštų, kūnais daugiausia pasi 
t kėjo. Palau :ti šios jungtinės 
jėgos dvasią, pabaigti pasyvią 
rezistenciją, sabotažą, o taip 
pat aktyvų pasipneš nimą bu
tų lygu taisyti sovietinėms už
mačioms kelią.

Derybomis su sovietais po
zityvių rezultatų galima pa
siekti tik tuo būdu, jei pasto- 
v ai bus siekiama vieningai iš 
reikštos laisivinimo politikos 
ir jei kiekviename susitarime 
bus išryškinti principą , pa
skelbti: a) Bermudų konferen 
cijos komunikate, kad „mes ne 
galime priimti dabartinio Euro 
pos padalinimo kaip pateisina
mo ir pastovaus. Mes tikime, 
kad būtinai bus surastos tai
kingos priemonės, įgalinančios 
Rytų Europos kraštus, kaip 
laisvas valstybes, vėl savo vai 
dmenį vaidinti laisvoje Euro
poje"; ir b) John Foster Dui 
les 1954 m. sausio 12 d. kal
boje, kad „Mes pasiryžę, kad 
mūsų tauta savo elgesiu ir pa 
vyzdžiu tęstų savo išorinę mi
siją, parodydama, koks gėris 
gali būti laisvės vaisai. Šito
kią politiką sąlygoja reikalas 
susiturėti nuo diplomatinių 
ėjimų, kurie galėtų įtvirtinti 
vergiją."

Tai jau yra gerai.
Jūsų kor.

•RHIWMRIWeRWieWIWN*
TORONTO

IŠ EVANGELIKŲ 
VEIKLOS.

Ijetuvių Evangelikų Susi
vienijimo parapijos metinis na 
rių susirinkimas, kuriame ap
svarstyti parapijos esamieji 
reikalai ir bendrai evangelikų 
organizaciniai reikalai, įvyko 
sausio 17 d. tuojau po pamal
dų St. John Lutheran Church. 
Pranešimus padarė vald. pirm. 
J. Preikšaitis ir parapijos kun. 
P. Dagys. Parapijos ir evan
gelikų organizaciniams reika
lams tvarkyti nutarta rinkti ta 
ryba iš 15 asmenų, o einamie
siems reikalams tvarkyti tary
ba iš savo tarpo renka 5 asine 
nų Valdybą.

1954 metams į Taryba iš
rinkti šie asmenvs: J. Preik
šaitis, E. Ulickienė, O. Kiyge- 
ris, K. Kregždė, I. Bedarfienė, 
I. Adomavičienė, M. Kuolienė, 
N. Vindigis, J. Tukleris, J. Ku 
kuris, L. Novogrodskienė, V. 
Puodžiūnas, J. Gerulis ir P. 
Januševičius.

Nelaimės ištiktam tautie
čiui Pelaniui, gyv. Brazilijoje, 
susirinkimo dalyviai sudėjo au 
kų 28 dol., kuriuos pershis p. 
Vilius Puodžiūnas. P. J.

VIDŪNO RAŠTAMS IR 
PAMINKLO FONDUI

M. Liet. Bičiulių dr-jos Toron 
to skyrius dar praeitais metais 
pasiuntė 50 dol. Iki šiol atro
do, dar niekas iš Kanados to 
Fondo neparėmė. K.

SUSIŽIEDAVO.
Naujų Metų išvakarėse to- 

rontiečių V. ir A. Mikšiu vien 
turte dukra Rūta susižiedavo 
su T. Valent*ie ir, šią vasarą 
sutarė susituokti. Sužiedotu- 
vės buvo atžymėtos abiems 
šeimoms dalyvaujant Mikšių 
suruoštame šeimyniniam pobū 
vy.

Buvusių torontiečiu Radvi
lų vyresnioji dukra Aldona, 
sužiedotuves atšventė Kalėdų 
proga. Šiuo metu Radvilai gv 
vena Port Colborne, Ont. *r 
yra savininkai „Queen s Ho
tel". Aldonos vestuvės nu
matomos vasaraa. Kor.

x MOLOTOV 

vergtųjų tautų išlaisvinimo kl 
aušimą. To reikalauja teisy
bė.

1 LAISVĘ PALEISTI 
KINAI.

buvę Korėjos karo belaisviai. 
5.000 jų persikėlė į Taivaną, 
pas Čiangkaišeką. Išviso pa
leista 22.000. Komunistai ban 
dė sutrukdyti paleidimą į lais 
vę, bet Korėjos karo vadovy
bė pasisakė tiksliai pildanti pa 
baubų susitarimą ir visus ne- 
grižtuolius paleido į laisvę.

TURKIJOS PREZIDENTAS 
Celal Bayar, pakeliui į Ameri
ką, laive davė spaudai pasikal 
bėj'mą, kuriame pasisakė, kad 
Turkija yra Europos gynimo 
dalyvis.

Reikia suminėti faktą, kad

ATGYJA JAPONIJA, 
kurios pirmininkas Jošida pa
reiškė, kad Japonijai jau me
tas įsijungti į laisvųjų tautų 
gyvenimo ratą.

— Graikijos mln. pirm. Pa- 
pados, dabar viešįs Paryžiuje, 
pareiškė, kad reikia būti pasi 
ruošusiems karui.

— Rytinė Vokietija dabar 
turi 110.000 sausumos kariuo 
menės. 9.000 — jūrų ir 5.000 
— oro.

— Amerika didina pagalbą 
Indokimjos valstybėms ir Pra 
ncūzijai. JAV jau davė 300 
lėktuvų, 350 laivų, 15 mil. pa 
trankoms šcyrinių, kelioliką 
milionu šautuvams šovinių, Ii 
goninių įrengimų ir tt.

— Sausio 14 d. Vilniaus Fil 
harmonijos salėje prasidėjo vi 
sos Lietuvos komjaunimo ats
tovų suvažiavimas.

— Apie Molotovą viena bū 
dingą sovietams smulkmena. 
Jis visko bijo. Todėl nuo ae 
rodromo, kuriame nusileido so 
vietų lėktuvas, ligi Molotovui 
skirtų patalpų, 15 mylių, kai 
jis vyko iš aerodromo, visos 
pakelės buvo apstatytos kariu 
omene ir policija. Taip būda
vo, kai caras kur vykdavo: vi 
sas pakeles saugodavo suvary 
tos sargyba. Matyt, žmonės 
tuos sovietinius bajorus taip 
gi myli, kaip ir carą. . .

— Pasvalio, Joniškėlio ir 
Vilkijos rajonuose jau visuose 
kolūkiuose yra po komjauni
mo būrelį, (Iš viso yra 87 ra
jonai). Raseinių, Šalčininkų, 
Malėtų ir Alytaus rajonai šiuo 
atžvilgiu yra atsilikimo „pir
mūnai7*.

NEW YORO
VLIKo reformų klausimas, 

tebėra svarstymų t»goje. Jau 
esąs konkretus pas.uiymas ir 
Liaudininkų. Tautininkų pa
siūlymas numatąs emigracmį 
Vhką, o Liaudininkai palaiką 
exiltnj Vliką, kilme iš Lietu
vos. Krikščionių susigrupavi 
mas esąs nepalankus Vliko kė 
limui į Ameriką. Pasitarimai 
vyksta toliau.

1954 m. sausio 23 d. New 
Yorke įvyko visų VLIKą su
darančių grupių — Darbo Fe
deracijos, Krikščionių Demo- 
kraštų Sąjungos, Laisvės Ko
votojų Sąjungos, Mažosios 
I»etuvos Rezistencijos, Social 
demokratų Partijos, Tautinio 
Sąjūdžio, Ūkininkų Partijos, 
Ūkininkų Sąjungos* Valstie
čių Liaudininkų Sąjungos ii 
Vienybės Sąjūdžio — atstovų 
pasitarimas.

Pasitarime visos VLIKą su 
darančios grupės pasisakė VL 
IKo prigimties, jo funkcijų ir 
politinės konsolidacijos klausi 
mais ir vieningai sutarė, kad 
jos palaiko savo ankstyvesnius 
susitarimus VLIKo kilmės ir 
funkcijų atžvilgiu.

VLIKą sudarančios gru
pės, būdamos pasiryžusios šie 
kti lietuvių politinės konsoli
dacijos, sutarė siūlyti VLIKui 
pakeisti jo statutą ta prasme, 
kad naujoms politinėms gru
pėms į VLIKą priimti ar jo
ms išjungti užtektų keturių 
penktadalių VLIKą sudalan
čių grupių sutarimo.

Sutarta aiškintis dėl kitų 
VLIKo darbo santvarkos da
lykų. Nutarta tuo tikslu 1954 
m. vasario mėnesio antroje pu 
sėje vėl sušaukti VLIKą suda 
rančiųjų grupių atstovų pasi
tarimą ir pasisakyti: a. VLI- 
Ko būstinės, b. dabartinių VL 
IKo uždavinių ir c. atitinka
mos darbo reorganizacijos 
klausimais.

Susitikimai su lenkais.
Trumpame pranešime, ku

ris pasiekė Jūsų koresponden
tą, be ko kita taip pasisakoma:

„Susirūpinę kai kurie mūsų 
visuomenės veikėjai ir politi
nių grupių žymesnieji asmenys 
1.16 d. N. Yorke, buvo susiti
kę su įvairių lenkų politinių 
organizacijų ir politinių parti
jų atstovais. Ta proga buvo 
pasikeista pažiūromis į dabar
tinę tarptautinę padėtį ir į 
glaudesnį savitarpio santykių 
reikalingumą. Visų buvo pa
brėžta tokių susitikimų reikš
mė ir svarba. Jie vyks ir to
liau".

Tai esą žygis, nukreiptas 
Europos apvienijimo pakeliui.

Centro ir rytų Europos 
konferencija trim Berlyno kon 
ferencijos dalyviam pasiuntė 
telegramą, kurioje sakoma: 

„Mes prašome Jus nepnim 
ti jokio sprendimo, kuris ga
lėtų konsoliduoti laikinius so
vietų užkariavimus Centro ir 
Rytų Europos kraštuose ir šių 
kraštų komunistinį režimą.

Kiekviena Vakarų Demokra 
tijų suteikta Sov. S-gai nepuo
limo garantija tik konsoliduo
tų Sov. S-gos dominavimą Ry 
tų Europoje. Savo ruožtu jo
kios Sov. S-gos nepuolimo ga
rantijos nesumažins Vakarų 
Europos nesaugumo, nes jo
kia sutartis nesaistys Sov. Ru
sijos, kai jai bus palankus su
tarties nepaisymas. . .

Mes prašome juą_ atsiminti 
100 milionų žmonių jungtinę 
jėgą visais galimais būdais pa 
stoviai kovojančią su komunis 
tiniu režimu. Kiekvieno į šią 
didžio narsumo rezistenciją ne 
gailestingai neatsižvelgiančio 
susitarimo padarinys būtų to-
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TAUTOS FONDAS IR MES 
Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje atsišaukimas.

Penktieji metai kai Kana- kraštui pasiaukavimo simbo-

SOVIETŲ ŽEMĖS ŪKIS IR SOVIETŲ PRAMONĖ NE 
PAGAMINA TIEK, KIEK ŽMONĖS REIKALAUJA. — 
dėl to sovietinė valdžia tebealiarmuoja ir tebespaudžia kol- 
chozininkus ir fabrikų darbininkus, kad jie daugiau dirbtų.

dos lietuviai per T. F. Atsto
vybę ir jos skyrius paskiria di 
desnę ar mažesnę auką didžią 
jam laisvinimo uždaviniui. 
Centas prie cento sunkiai už
dirbto skatiko subyra į aukų 
dėžutes sudarydami nemažas 
skaitlines. Tai skaitlinės, ku
rias skiriame tęsiamos didžio
sios kovos tikslams. Deja, jų 
sudaryme nedalyvaujame visi, 
lygiai nevisi vienodai supran
tame Tėvų Žemėje likusiųjų 
kančias, kurių laisvės aukurui 
skiriamos aukos yra žymiai di 
desnės už mūsų visų neputek 
liūs ir rūpesčius.

Tačiau su džiaugsmu reikia 
minėti, kad didžioji mūsų dau 
guma žino, juk nepakanka aną 
gražiąją Nemuno Šalį mylėti, 
už ją tenka kovoti ir aukotis. 
Kovoti be sustojimo, neatlai- 
džiai ir kietai. Šio meto kovos 
būdas tejmanomas sutelktinė
mis, ne ginklo, bet medžiaginė 
mis, finansinėmis, nuolat ir už 
tikrintai plaukiančiomis auko 
mis. Tautos Fondui auką ski- 
riantisis tautietis ir yra laiko
mas tos didžiosios, žūtbūtinės 
kovos dalyviu.

Suprantama, kad kova ne
bus amžina, ji baigsis teisybės 
ir teisingumo pergale. Ir tuo
met grįžusiam, netik ateiviui, 
bet ir jo ateinančioms karto
ms Lietuvio Pasas liks bran
gus, susiklausymo ir savam

MŪSŲ GYVENIMO SOS ŽENKLAI.
Įžengėme į 1954 m. su dau

geliu asmeniškų linkėjimų vie
ni kitiems, o taip pat su vilti
mis vieni įsistiprinimo Kana
doje, kiti greito grįžimo į tė
vynę. O šios laisvės aušros pa 
tekėjimui mes prisidedame ne 
tik savo piniginiais įnašais Ta 
utos Fondui, bet taip pat daž 
nai papasakodami mūsų var
gus ir nelaimes savo įmonių 
bendradarbiams ir pažįstamie
ms kaimynams - kanadiečia
ms, įteikdami kartais kokią 
nors lietuvišką dovaną, arba 
knygą anglų kalba apie Lietu 
vą. Ir reik pripažinti, kad ši 
užsukta Kanados lietuvių „ma 
šinerija“ veikia patenkinamai. 
Beveik per 5-kis gyvenimo me 
tus šiame krašte, mes įsigijo
me daugelį užtarėjų ir bičiulių 
augštų Kanados pareigūnų ta 
rpe, o mūsų tautos skausmai 
ir Lietuvos vargas, ne kartą pa 
sirodo vietos spaudos pusla
piuose. Tačiau muškimės į 
krūtinę ir prisipažinkime —ar 
tai, kas buvo padaryta, yra 
jau paskutinieji iš mūsų „iš
spausti syvai“, ar dar mes ga 
Įėjome daugiau per šį laikotar 
pį nuveikti? Be abejo, atsa 
kvmas skambės: galėjome de 
šimteriopai daugiau! Kodėl, 
paklaus ne vienas? Čia ir no
rėčiau duoti atsakymą.

Nepaslaptis yra, kad mūsų 
organizacinis gyvenimas Ka
nadoje, tik pradėjus mums kur 
tis šiame krašte, užimdavo vis 
naujus barus. Kūrėsi įvairios 
organizacijos, viešame gyveni 
me, be senųjų kanadiečių-lie- 
tuvių, plačiai dalyvaudavo ir 
naujieji krašto gyventojai. Ga 
usiai buvo lankomi ne tik įvai 
rūs minėjimai ir koncertai, bet 
taip pat ir „sausi" visuotini 
kolonijos lietuvių susirinki
mai, plačiai diskutuojant juo
se įvairiais gyvenimo klausi
mais. Prieš akis atsistoja pav., 
Hamiltono 1949-50-51 m. vi
suotiniai narių susirinkimai, 
kuomet dar tada iš nepilnai 
1000 asmenų kolonijos, susi
rinkimuose dalyvaudavo po 
400 tautiečių! Na, o renkant 
kolonijos „vyriausybę“, kandi 

lis.
Vasario šešioliktosios pa

skelbtasis T. F. vajus įgalina 
konkrečiai kreiptis į Kanadoj 
gyvenančius tautiečius T. F. 
rėmimo reikalu. Žinant, kad 
Vasario 16-liktosios paminėji
mų betkoks likęs pelnas perve 
damas T. F. dispozicijon, tuo 
pačiu aukotojui sudaroma ge
riausia proga atlikti tautinę pa 
reigą.,

T. F. aplinkraščiai primena, 
kad iš kiekvieno dirbančio tau 
tiečdo prašoma aukoti per me 
tus bent vienos dienos uždar
bis, o neišgalint, bent vieną 
dolerį. Dienos uždarbio auką 
palengvinant, būtų galima mo
kėti ir dalimis; tereikėtų tik 
nusistatymo ir vedamosios ko 
vos pilno atjautimo. Visi žino
me, kad auVą duoti žymiai 
lengviau, negu jos prašyti. 
Valstybės savo pajamas tiems 
pat tikslams tvarko įstatymo 
keliu, o mums išeivijoje įstaty 
mą diktuoja mūsų geroji valia 
ir vedamosios, žūtbūtinės ko
vos pareiga.

Ir šiais metais, švęsdami Va 
sario 16-tąją, prsiminkime, 
kad ji gimė tik per aukas ir 
pasišventimą, o mums išeivijo 
je tebūna ryžto, susikaupimo 
ir kovai skirtosios aukos atida 
vimo šventė.

L. Girinis

datų niekuomet netrūkdavo ir 
tuo laiku, patekti į „valdžią“ 
buvo tikrai ne lengvas daly
kas!

Šiandien. . . Jau skaitėme 
spaudoje, kad dvi didžiosios 
kolonijos — Montrealis ir Ha 
miltonas, vykdomiesiems or
ganams išrinkti, reikiamu lai
ku, nesurado kandidatų ir jų 
pristatymo datą turėjo prail
ginti.

Rašančiam šias eilutes, jau 
eilę metų tenka dalyvauti Ha
miltono lietuvių visuomeninė
je veikloje, susitikti ir pasikal
bėti ne su vienu mūsų tautie
čiu. Rengiant kokį nors pa
rengimą, koncertą ar minėji
mą, talkos prašytis (tik kele- 
tai valandų!) tenka jieškoti 
dvi dienas, nes atsakymai sk
amba: pavargęs, sunkiai dir
bau fabrike, turiu reikalų, ar
ba — turiu namuose daug 
darbo! Panašiai yra ir su kan
didatais į valdybą, ne tik Ha
miltone, bet ir Toronte, Mont 
realyje ir kt. Kiekvienas jau
čiasi fiziškai nuvargęs, įžiū
rėdamas kitame asmenyje ener 
gingesnį žmogų, mažiau už
imtą ir pan. Bet žiūrėk — iš 
fabriko tik suskambo telefo
nas su kvietimu „over time“ 
darbui — toks pilietis nejau
čia jokio rankų, nei kojų skau 
smo ir išdirba prie mašinos pil 
nas 8 valandas! Kodėl? Atsa 
kymo netenka jieškoti. . .

Nors esu buv. lenkų oku
puotojo Vilniaus krašto gyven 
tojas, tačiau gerai pažinau ir 
Nepriklausomos Lietuvos gy
venimą, tą laisvą gyvenimą, 
kurio tautiečiai neįvertino. At 
rodė, kad taip turi būti ir tiek. 
Atrodė, kad turi būti moka
mos stipendijos Lietuvos vals
tybės mokslui eiti užsienyje 
studentams, kariškiams, atro
dė, kad atsiekti daktaro, in- 
žinierio ar kt. akademinį laips 
nį, turi būti parama iš valdžios 
pusės.

Nepaslaptis yra, kad šian
dien, tremtyje, ne vienas esąs 
su titulu asmuo yra baigęs au 
gštuosius mokslus tik dėka 
Lietuvos valstybės iždo, ne vie

Čia mes dedame ištraukas 
iš Vilniuje einančios Rusijos 
okupacines valdžios oficiozi- 
nės „Tiesos“, kuri tuos aliar
mą keliančius straipsnius per
spausdina iš Maskvos oficiozo 
„Pravda“.

1953 m. spalio 25 d. „Tie
sa“ Nr. 253(3236) duoda „TS 
RS prekybos ministro drg. A. 
I. Mikojano pranešimą Visa
sąjunginiame prekybos darbu 
otojų pasitarime 1953 m. spa 
lio 17 d.“ Štai ką drg. Miko- 
janas sako:
„...mūsų negali patenkinti esa
mieji rezultatai gyvulinmkys- 
tėje ir žemdirbystėje, kad ne
pakankamai išnaudojamos ne
paprastai gausios kolūkinės sa 
ntvarkos galimybės.

Neatidėliotinas yra ir bul
vių bei daržovių gamybos pa
didinimo klausimas Bulvių ir 
daržovių pareikalavimas taip 
padidėjo, kad dabartinis jų ga
mybos lygis yra visiškai nepa
tenkinamas. CK plenumas pa
tvirtino priemones padėčiai iš
taisyti. Padidintos paruoši- 
nės kainos kainos, sumažintos 
privalomųjų pristatymų nor
mos, didinama bulvių ir daržo 
vių supirkimo dalis pagal 
augšč-sias supirkimo kainas“.

Kadangi ir fabrikų, ir kol
ūkių darbininkai nenori badau 
darni dirbti, tai viską sabotuo- 
je, dėl ko trūksta produktų. 
Todėl valdžia bando juos pri
versti dirbti. Tuo tikslu, kaip 
sako Mikojanas:
„...paskolos pasirašymas šie
met sumažintas 16 milijardų 
rublių palyginti su pereitais 
metais. Žemės ūkio mokesčio 
sumažinimas ir paruošinių kai 
nų padidinimas“.

Nežiūrint bandomų priemo
nių, Mikojanas konstatuoja: 
„o vis dėlto gyventojų reikmės
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Mokytojų Diena.
Paaiškėjus visoms sąlygo

ms, galutinė mokytojų Die
nos data nustatoma š. m. ko
vo mėn. 27—28 d. d. Tuo pa
taisoma ankstybesnėje infor
macijoje skelbta data. Die
nos įvyks Toronto Lietuvių 
Namuose ir šv. Kazimiero sa
lėje. Pradžia kovo mėn. 27 d. 
(šeštadienį) 11 vai. Lietuvių 
Namuose. Visi lietuviai mo
kytojai, mokyklų laikytojai, 
kultūrininkai ir tėvai kviečia
mi gausiai tose dienose daly
vauti. Taip pat kviečiame mo 
kyklų mokinius dalyvauti me
ninėje dienų programoje, apie 
tai iš anksto pranešant Komi 
sijai.

Spaudos Paroda.
Atsižvelgiant į tai, kad 1954 

metai yra knygnešių ir spau
dos atgavimo metai. Švietimo 
Komisija nutarė pavasarį su
ruošti Toronte lietuviškosios 

MAŽAJAM KASTYČIUI 
tragingai mirus, Jo tėveliams 

PONAMS BALSIAMS 
ir seneliams 

PONAMS ŠTURMAIČIAMS 
reiškia gilią užuojautą 

Kalendrai ir Kazilevičiai.

nas jų, nespėjęs už tai atsily
ginti Lietuvoje, šiandien trem 
tyje baidydamasis atiduoti tą 
priklausomą duoklę tik savo 
dalyvavimu (ir tai aktyviu!) 
mūsų organizaciniame apara
te. Skaudu yra apie tai rašy
ti, tačiau lietuviams, kuriems 
likimas lėmė gyventi lenkų ar 
vokiečių Lietuvos vokupuoto- 
se žemėse, tokia jų elgsena 
yra tikrai nepateisinama.

Dažnai sau pagalvoju: jei
gu taip vieną dieną, atsidaro 
kelias grįžti į Nepriklausomą 
Lietuvą ir Montrealyje ir To
ronte ir Hamiltone įsteigiami 
Lietuvos konsulatai. Oi, oi, 
kiek daug kandidatų atsirastų 
į konsulų, raštines tarnauto
jų postus! O šiandien — iš 
5.000 lietuvių šiaip taip pavy 
ksta sulipdyti 12 asmenų kan
didatų sąrašas į B-nės vaidy
bą ir jau didžiausias džiaugs
mas. Atsipūstame tuomet. 

auga sparčiau, ir eilėje vietų 
mums dar trūksta mėsos, deš
ros, sviesto ir žuvies.

Dabar yra daug skundų, 
kad mūsų šalyje trūksta žu
vies bei žuvies produktų. Žu
vies pasidarė daugiau, bet ir 
mūsų reikmės auga greičiau, 
negu kad auga žuvies sugavi
mas“.

Kaip matome, sovietinė 
santvarka yra tokia, kad žmo
nių aiškiai nepatenkina. Tą 
faktą oficialiai jau pripažįsta 
sovietinė valdžia.

Ir kaip žmonės gali būti pa
tenkinti? Tiktai paskaičiuo
kime, kiek gi sovietai pagami
na? Štai Mikojano žodžiai: 
„Sviesto 1955 metais valstybi
nė pramonė pagamins 560 tū 
kstančių tonų, o 1956 metais 
— 650 tūkstančių tonų.

Bet reikia pasakyti, kad gy
ventojai reikalauja vis daugiau 
sviesto, pradėdami vartoti ver 
tingesnius produktus vietoj 
mažiau vertingų“.

Kadangi sovietuose yra ap 
ie 200 milionų žmonių, tai 
kiekvienam žmogui išeina per 
metus apie 5—6 svarus svies
to. Kanados gyventojai per 
mėnesį tiek sviesto suvalgo.

O sovietinė prekyba? Štai 
draugo ministro Mikojano pa
sisakymas :

„Prekybos organizavime yra 
stambių trūkumų, kurie truk
do toliau vystyti prekybą ir 
gerinti gyventojų aptarnavi
mą. Prekybinės organizacijos 
blogai studijuoja gyventojų 
paklausą ir daro rimtas klai
das skirstant bei atgabenant 
prekes“.

Tat, ko norėti? Nei tinka
mos gamybos, nei tinkamos 
prekybos, — žodžiu: yra la
bai blogai. Tai tokie Lenino- 
-Stalino „epochos“ vaisiai.

spaudos parodą. Smulkesnės 
žinios tuo reikalu bus paskelb
tos sekančioje informacijoje.

Vasaros stovyklos.
Kviečiame KLB Apylinkių 

Švietimo vadovus ir jaunimo 
organizacijas jau dabar susirū 
pinti vasaros vaikų ir jaunimo 
stovyklomis. Pernykščių me
tų praktika parodė, kad sto
vyklos lietuvybės išlaikymui 
yra beveik ne mažiau svarbios, 
kaip mokyklos. Kadangi šie
met KLB apylinkės yra jau pa 
kankamai susiorganizavusios, 
manome, kad jos pačios paski 
rai arba kelios kartu pajėgs su 
siorganizuoti vasaros stovyk
las, įtraukiant į tą darbą dau
giau vietinių pajėgų. To deliai 
centro Švietimo Komisija sa
vo vardu Ontario apygardos 
vasaros stovyklos šiemet nebe 
organizuos, tačiau padės viso
mis savo turimomis priemonė
mis.

(lyg nuvertę kalną — sic) sa 
kydami — pavyko!

Malonu, kad tų kandidatų 
eilėse atsiranda dar jaunes
niojo amžiaus asmenų, kurie
ms šis organizacinis darbas 
yra lyg ir įvadas į busimosios 
Lietuvos gyvenimo atstaty
mą Tėvynėje. Tačiau reikia 
neužmiršti, kad „prilaikymui" 
10-ties jaunųjų yra reikalin
gas vienas „senis". Jauni žmo 
nės, dar su mažu gyvenimo 
stažu, dažnai padaro daug kla 
idų. O išvengimui viso to ir 
yra reikalingi asmenys, matę 
gyvenime „šiltą ir šaltą“.

Baigiant tektų palinkėti mū 
su tautiniam mechanizmui, įs
tatymo kelių reikalingi! mažų 
ratelių, o visas organizacinis 
aparatas funkcionuotų tokiu 
punktualumu ir tikslumu, kaip 
geriausias pasaulio laikrodis!

Kbr.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

WINNIPEG
OŽYS“, BAŽNYČIA IR {KURTUVeS.

„N. L.“ 49(347), skaitėme 
korespondenciją iš Winnipego, 
kurią pasirašęs p. Ožys. Gaila, 
kad p. Ožys, netikėtai papuo
lęs į minimą pastatą, taip susi 
jaudino. Nereikia dalykų per
daug išpūsti. Reikia daugiau 
objektyviškumo. Dar per drą 
su sakyti, kad mes jau bažny
čią pasistatėme. Mūsų bažny 
čia dar tik pradėta statyti. Įr 
engtas rūsys ir paskubomis ja
me salė. Todėl jos pastaty
mui dar daug reikės aukų, pa 
sišventimo .darbo ir aukotojų. 
Žinoma, padaryta yra jau 
daug.

P. Ožys rašo: „Niekas ne
juto jokių aukų rinkimų. . .“ 
Ožys, gal būt, ir nejuto, jog 
kiekvieną sekmadienį kunigas 
ragina aukoti bažnyčios staty
bai, o be to, buvo aplankytas 
kiekvienas winnipegietis ir pra 
šytas aukoti. Teisingai L. fi
nes pirm. agr. Malinauskas sa 
vo kalboje, per salės įkurtu
ves pasakė: „Vienas žmogus 
iš nieko, nieko nepastatysi. 
Tam reikia žmonių aukų, prita 
rimo ir darbo“. Manau, kad ir 
kunigas yra tas pats žmogus ir 
taip pat gali daryti žmogiškų 
klaidų, tik žinoma jis turi jų 
daugiau vengti, nes jį seka žmo 
nės labjau, kaip kitus. Taip 
pat mes neturėtumėme skirs
tyti į neutraliuosius ar priklau 
sančiuosius, tikinčius arba ti
kinčius nevierninkus, nes, kaip 
matome, auka visų yra gera. 
Kaip nevienodi yra žmonių bū 
dai, taip nevienodi yra ir jų 
galvojimai.

Ožvs tik šaukia: ačiū, ačiū, 
ačiū visiems. . .

Evangelija šv. Mateošiaus 
persk. 25 p. 32 rašo: „Iš vi
sos žmonių giminės bus su
rinktos po jų akių. Ir jis skirs 
juos nuo kits kito, lygiai kaip 
kerdžius avis nuog ožių ski
ria. (Rym. 14,10). 33). Ir avis 
po savo dešinės statys, bet 
ožius po kairės. (Ezek. 34.17).

Toliau tektų pakalbėti apie 
kontraktorių Joną Šmaižį. Jam 
priklauso pagarba už paauko
tą darbą, kuris nereikalavo at 
pildo, o su juo daugiau ar ma 
žiau ir kitiems: V. Januškai, 
meistrams: Alfonsui Galinai- 
čiui ir Broniui Vyšniauskui,

Tarpmokyklinis 
susirašinėjimas

Komisijos pradžios mokyk
los skyrius yra išsiuntinėjęs 
Vokietijos Liet. Bendruome
nės mokyklų sąrašus su adre
sais, kviesdamas užmegsti tarp 
mokyklinį susirašinėjimą. Pra 
šome atkreipti į tą reikalą pa
kankamą dėmesį.

KLB Šviet. Kom.
KLB KRAŠTO VALDYBOS 

NUTARIMAS
PLB Kanados Krašto Val

dyba apsvarsčius savo posė
dy š. m. sausio m. 18 d. Vo
kietijos Krašto Valdybos pir 
ktų Vasario 16 d. gimnazijai 
rūmų reikalą, nutarė:

a) remti gimnazijos rūmų 
įsigijimą,

b) kviesti Kanados lietu
vius remti ir toliau savo gau
siomis aukomis tą vienintelę 
lietuvių gimnaziją išeivijoje.

Aukas siųsti per Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Apy
linkės Valdybas bei Šalpos 
Komitetus, arba ir betarpiai 
Vokietijos Krašto Valdybai.

Kanados L. B. Krašto V-ba.
Red. prierašas: KLB Kr. V- 

ba užmiršo ankstyvesnį savo 
nutarimą, kad visos piniginės 
siuntos Vasario 16 gimnazi
jai būtų siunčiamos per Kr. 
V-bos Vasario 16 gimnazijai 
remti kormsiG.

Juozui Demereckui, P. Žy- 
minskui, Kl. Karaškai, T. Lu 
koševičiui, Monkevičiui, A. 
Kazlauskui, A. Koncaičiui, Bu 
jokui, Bartininkui, V. Dėlinin 
kaičiui, Radzevičiui su sūnais, 
P. Galminui, Vaitekūnui, Ma
tulioniui ir kt Musteikis Ka
zys, tas senelis (kaip jis pats 
save dažnai vadina) įnešė pro 
jektą, kaip ištinkuoti salę, su 
derino medžiagas ir pats dir
bo prie jų. Labjausiai prie 
tinkavimo savo darbą įdėjo Pr. 
Serapinas ir Petras Galininas. 
Mūrinimo darbus atliko Juo
zas Mikalauskas. Tai tie ir 
bus tos darbščiosios skruzė- 
lės, kurie per visą statybos lai 
ką dribo ir niekas jų nepakei
tė. Nebus persūdyta, jei aš ir
gi pasakysiu, kad kun. Bcrta- 
šiaus dešinioji ranka yra My
kolas Januška. Jis yra tikra ta 
didžioji „skruzdėlė“, kuri neša 
ant savo pečių tą didelį arbą, 
aukų rinkimą, ir veda kitus 
bažnyčios statymo darbus. 
Vargiai rasime Winnipege lie
tuvį, kurio jis nebūtų aplanKęs 
maldaudamas bažnyčios staty
bai aukos.

Kiek teko pastebėti, Winni
pego kleb. kun. Bertašius į tą 
naują šventovės-lietuvišką pa 
statą deda visą savo sielą, dar
bą ir auką, tačiau apie jį, kaip 
tokį, netenka ir šnekėti. Tegu 
kalba apie jį jo darbai, kas ir 
liks šiame gyvenime atžymėta.

Gruodžio 20 d. įvyko salės, 
laikinosios bažnyčios, įvadinis 
pašventinimas. Šventinimo ap 
eigas atliko generalinis vika
ras prie vyskupijos (kurijos 
kancleris). Pamokslą pasakė 
kun. Ryan, kurio vadovauja
moje bažnyčioje lietuviai buvo 
anksčiau prisiglauę. Pamaldų 
metu giedojo choras vadovau
jamas vietos vargonininko ats. 
kap. Pr. Šopagos.

Naujoje salėje (laikinoje pa 
maldų vietoje) vakare įvyko 
bendra vakarienė. Į ją atsilan 
kė ir Winnipego vyskupas 
Pacok. Jis, pasakęs trumpą 
įžanginį žodį, išvyko.

Kun. Bertašius savo kalboje 
pabrėžė, kad mes esame maža 
parapija ir statome sulig savo 
išgales šią kuklią bažnytėlę. 
Mes esame neturtingi, todėl 
ir negalime padaryti didingų 
iškilmių, kaip kiti. Po to dar 
kalbėjo keli sveitmtaučiai ku
nigai.

Žodį tarė iš senųjų ateivių 
senelis Povilas Jauniškis, ku
ris įteikė savo sūnaus auką 
100 dol. Kalbėjo J. Činga, 
kaipo tatei|ti!n?nkų is-gos ats
tovas. Iš senųjų ateivių kalbė 
jo p. Steponavičius. Jis pa
reiškė, kad ir iš ankstyvesnių 
jų atvykusių lietuviai buvo su 
sibūrę į vieną krūvą, taip pat 
sunkiomis pastangomis pasi
statė savo klubą. Jie jau esą 
senesnio amžiaus ir jo į kapus 
nenusinešią, todėl neabejoti
na, kad ir liks naujasnejai atei 
vijai. Nors šiam pastatui jis 
nesąs nieko prisidėjęs, gal būt 
ir neprisidės, tačiau jis jaučiąs 
džiaugsmą, matydamas au
gant jau antrą lietuvišką pas
tatą Winnipege.

Pabaigos žodį tarė mok. p. 
Bujokienė, kaipo Katalikių 
Moterų D-jos atstovė. Ji pa
lygino mažilytes museles, ku
rios gimsta ir tik vieną kartą 
gyvena pasaulyje. Tačiau, jei 
gu mes pasektume tą jų trum 
palaikį gyvenimą, pamatytu
me, kaip jos džiaugsmingai 
praleidžia tą trumpą gyveni
mo laiką savo menkais spar
nais narstydamos oro erdvėje, 
darydamos visokius džiaugs
mo judesius.

Todėl ir mes gyvenkime, 
ir kurki "e. Indra.
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LIETUVOS VAIZDAI
PASAKOJA NESENIAI IŠ LIETUVOS ATBĖGĘS.

„Nepriklausomos Lietuv os” redakcija patiekia prieš ke 
lias savaites gautąjį dabartinės Lietuvos, esančios sovietų 
okupacijoje, aprašymą. Šis aprašymas duotas specialiai 
„Nepriklausomai Lietuvai“ asmens, kuris prieš kiek įaiko ai 
bėgo iš už geležinės uždangos, konkrečiai — Lietuvos. Da 
bar atbėgėlis yra dar Vakarų Europoje. Dabartinės Lietu 
vos aprašymas, škicinis, yra padarytas „Nepriklausomos 
Lietuvos“ bendradarbio Berlyne, kur atbėgėlis pi> mit.usia 
susirado lietuvių, o šie nurodė jam pažįstamą, kaip vėliau pa 
aiškėjo — „Nepriklausomos Lietuvos” bendradarbį. Atoė 
gelis yra pažįstamas ir buvęs vientarnybinis „NL“ ben 
dradarbio. Be to, jis yra giminė vieno žinomo imigranto į 
Pietinę Ameriką, — taigi, asmuo visiškai pažįstamas ir ne 
keliąs abejojimų dėl pasitikė-jimo.

„N L“ bendradarbio laiške, kuriuo palydimas šis pasi
pasakojimas, be ko kita, rašoma: ,,.. . Savaitę ilsėjosi, nes 
buvo vos perėjęs Oderį, tikriau — perplaukęs. Ikitol ;l 
apstėsi kurį laiką Lenkijoje... Lietuvoje liko žmona, vai
kai... Jie nežino, kur dingo vyras ir tėvas. . . Buvo nut 
eistas 5 metams kalėjimo už neštoj imą teisman liudinin
ku... Nuteistas už akių... Teko slapstytis... Kelia į vaka
rus nurodė pažįstami... Jis 
mą, nes daug kur gyveno...“

Vilnius.
Kai iš praplėstos gel. sto

ties išeini, priekyje „pasveiki
na“ gruzino paminklas. Pro 
jį mauk sveikas į „Komjauni
mo“ gatvę, anksčiau — Pyli
mo. „Aušros Vartus“ 1951 
m. atremontavo, pamaldos vy 
ksta lietuvių ir lenku kalbo
mis. Šv. Jono bažnyčia atda
ra. Vyskupo rūmuose gyve
na „prezidentas“. Gedimino 
gatvę 1952 m. pavadino Sta
lino prospektu. Katedra už
dara, pilį restauravo, galima 
lankyti. Tris kryžius pašali
no, rodos ,1951 m., gi kalną 
mėgina vadinti Komunarų kai 
nu. „Vilniaus“ viešbutis pasta 
tytas vietoj sudegusio Jurgio 
viešbučio. Prie „Univermag“ 
(„Karvelis“) 1952 m. baigė 
statyti šešiaaugščius ministe- 
rių rūmus. Lietuvių Drama 
buv. „Liutnioj”, gi rusų te
atras „Univermage“, įėjimas 
iš Jogailos gatvės. „Ramybė“ 
neveikia. Klaipėdos — Pyli
mo gatvių kampe išdabinta 
garbės lenta su spartuolių pa
vardėmis.

1951 m. P. Cvirkos gatvės 
kampe, prieš lombardą, baigė 
metais statytą kino „Pobėdą“. 
Savo išore pastatas panėši Ka 
tedros stiliui. Įjį įėjus, pa
tenki į, gal, kokius 2000 žmo
nių telpančią salę. Laukian
tiems seanso joje ant pryša- 
ky esančios estrados teatro 
meninės pajėgos atlieka leng-

pažįsta visą Lietuvos gyveni-

vo turinio programas. Ten 
pat savo programomis pasiro
do ir taip vadinami meno sa
viveiklos rateliai. Filmai de
monstruojami antrame augš- 
te, kur yra apie 1000 žiūrovų 
talpinanti salė. Jos pakraš
čiais įrengtuose balkonuose ga 
Įima lošti šachmatais, skaity
ti laikraščius, knygas. Veikia 
bufetas. Pastatas, reikia pri
pažinti, imponuojantis.

Leninui paskirta buv. Lukiš 
kio aikštė. Lenino bronzinės 
statulos viena ranka įkišta į ki 
šenę, kitą ranką tiesia j Lukiš 
kių kalėjimą. Žmonės taip ir 
kikena: matai, Leninas kiek
vienam, išėjusiam iš MVD rū 
mų, rodo ranka kelią į Lukiš
kių kalėjimą. . .

„Valgio“ restorane ir dvie
juose priešakio pastatuose įsi
kūrusi kompartija. Tarp šių 
pastatų, prie Gedimino gat
vės, nuolaidžioje aikštelėje 
įrengtas žydinčių broliukų ka 
lendorius. Kas rytą datos pa
keičiamos, sodinant naujus 
broliukus.

Mickevičiaus gatvės gale, 
Žvėryne, įkurta kino studija.

Taip vadinamoji lietuvių 
tautinė divizija (16-ji) yra 
Šnipiškėse ir Antakalny. Joje 
galima užtikti ir Lietuvos ar
mijos karininkų. Į diviziją pa 
kliūva ir vienas kitas lietuvis 
dėl akių, bet šiaip — vieni ru
sai. Karo mokykla senoje vie- 
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Laisvoji tribūna.

1953 m. spalio spalio mėn. 
'i d. „Nepriklausomos Lietu 
vos“ 39 nr. buvo išspausdin
tas straipsnis „Ar Missouri Si 
nodas dedasi su Unijotais?", 
pasirašytas siapyraidėmis 
„Kbr“. Nesvarbu ir neįdomu, 
kas per asmuo slepiasi už tų 
trijų raidžių. Svarbu, kad čia 
paliesti ii tendencingai supai 
nioti lietuvius evengelikus lic- 
čią esminiai dalykai, taip kad 
suminėtų faktų nežinantį ga
li suklaidinti.

Rašinėlyje paliesta evange
likų bažnyčios unija Vokieti
joje, Lietuvoje ir Amerikos liu 
teronai, kurių sinodas buvo 
įkurtas Missouri valstybėje. 
Bet šie dalykai taip klastin
gai sudrumsti ir klaidingai nu 
sakyti, kad tiesos deliai jie rei 
kalingi išaiškinimo. Rašanty
sis matyti, turėjo tikslą paken 
kti lietuvių evangelikų bendra 
darbiavimui.

Rašinėlyje taip nusakyta, 
kad 18 ir 19 šimtmetyje pasi
reiškusi evang. bažnyčios uni
ja Vokietijoje ir Hitlerio kur
ta „vokiečių krikščionių baž
nyčia“ yra tas pats. Tačiau da 
lykai išrodo taip. Bendradar
biavimo idėja tarp liuteronų ir 
kalvinų arba reformatų Vokie 
tijoje atsirado tose bendruo
menėse. 1817 m. vokiečių ka
ralius ėmėsi iniciatyvos abie
jų bažnyčių bendradarbiavi
mą unijos formoje įstatymiš
kai sutvarkyti. Žymūs ir va
dovaują liuteronų dvasinin
kai, pvz. Schleiermacheris ir 
daug kitų tuomet tam pritarė. 
Berlyne toks susisivienijimas 
didelės daugumos buvo įvyk
dytas ir provincijų dauguma 
bažnytinę uniją priėmė su di
deliu palankumu. Kaikur pa- 
sireiškusios skirtingos nuomo
nės buvo ne tiek priešingos 
unijos idėjai, kiek bijota, kad 
krašto valdovas,' įvykdyvęs su 
siviemj.mą, panaudos jį savo 
politin.ams reikalams, ir del to 
nenorėta, kad valdovo nurody
mu būtų subendrinta bažnyčių 
liturginė tvarka. Pagaliau vis- 
tik susitarta ir 183G m. dide
lės daugumos buvo priimta 
bendra liturginė agenda. Pati 
unija pagaliau buvo palikta 
laisvo apsisprendimo reikalu. 
Esmėje ji buvo kompromisas, 
siekiantis tolerantinio sugyve 
nimo ir bendradarbiavimo, ne 
panaikinant ar atmetant abie
jų bažnyčių tikėjimo išpazini-

. I :. ii A I D 1 N K!
ino rastus. Kai kur Vokieti
joje i.uteronų bei reformatų 
Lužnyč.os veikė ir atskirai. 
.922-25 m. pačioje Vokietijo 
je didelės daugumos evange
likų bažnyčios unija buvo pa
kartota bei priimta, ir net 
šiuo metu kai kuriose Vokie
tijos dalyse ji tebeveikia se
nąja tvarka.

. litre, o nacių vokiečiai sie
kė panaikinti visokias bažny
čias ir steigė nacių „vokiečių 
krikščionių bažnyčią“. M. Ka
volis, pasiskaitęs „Eitos“ pra 
nešimus ir Stapelio knygą „S* 
ovės“ kalendoriuje (1934) lie 
tuviškai parašė, kad Katalikiš
kas Hitleris stato naują šv. ba 
žnyčią (ne uniją!) ir kad „vo 
kiškoji bažnyčia“ (Deutsche 
Christen) yra hitleriškų na
cių partijos atžala ir dėlto Se 
nąjį Testamentą bei Jėzų Kris 
tų, kaip žydų kilmės, atmeta. 
— Vokietijos evengelikų baž
nyčios liuteronų ir kalvinų žy 
mi dalis neprisidėjo prie hit
leriškosios „vokiečių bažny
čios“ ir veikė kaipo išpažini
mo bažnyčia (Bekenntniskir- 
che). Taigi anksčiau veikusi 
Vokietijos evang. bažnyčios 
unija nieko bendro neturėjo 
su hitleriška „vokiečių krikš
čionių bažnyčia“ ir jų nerei
kia maišyti.

Teigimas: „Anos pasiprieši
nimo kovos kankiniąi buvo: 
garsusis liuteronų giesminin
kas kun. Paul Gerhardt iš 
Berlyno pirmaisiais kovos lai
kais ir. . . Meisner, Wurm ir 
daugelis kitų liuteronų kuni
gų nužudytų ar laikytų kon
centracijos stovyklose pasku
tiniaisiais kovos laikais“—yra 
profaniškas dalykų sumaišy 
mas. Istorija rodo, kad Paų 
liūs Gerhardtas (1666 m.) gy
venęs toli prieš unijos įstaty
mišką įvedimą (1817 m,), pa
sitraukė iš Berlyno parapijos 
dėl to, kadangi ta pritarė uni
jiniam bendradarbiavimui, ir 
jis nemėgino prievarta primes 
ti parapijai savo asmeniško nu 
sistatymo; kitoje provincijoje 
jis gavo geresnę parapiją ir, 
laimingai sulaukęs senatvės, 
mirė natūralia mirtimi, ir nėra 
duomenų, kad jis bptų buvęs 
kada nors ir kieno nors „kan
kinys“ dėl bažnyčios unijos. 
Duomens rodo, kad nei Meis- 
nens, nei Wurmas nebuvo 
koncentracijos stovyklose lai
komi, kankinami ar žudomi

MILAŠIŲ SIDABRINIS 
JUDILĖJUS.

1953 metų gruodžio mėn. 
26 d. tavo i-amuose (90 Grant 
Ave ) poną Ema ir Bronius 
Milašiui gražiai atšventė savo 
bendro šeimyninio gyvenimo 
25 metų sukaktuves. Šie sim
patingi ir taurūs lietuviai susi 
laukė didelio skaičiaus draugų 
ir gerbėjų - - dalyvavo apie 40 
svečių, kitu J tarpe iš Toronto 
p-lė Izabelė Matusevičiūtė, ži
nom." 1. manistė, pasakiusi pa 
grindinę svečių vardu kalbą. 
Be giminių ir artimųjų, žymus 
skaičius at ūlankė Broniaus 
Milašiaus bendradarbių, su ku
nais jis puikiai sugyvena.

Penai E ir B. Milašiai tą j u 
bil.ųuus proga gavo daug ir la 
bai vertingų dovanų. Visas po 
būvis buvo labai jaukus; šei
mininkai skoningai apkrovė 
stalus skaniais valgiais ir įvai
riais gėriu ais. Visi gražiai 
linksminosi. Nebuvo pamiršti 
ir spaudos atstovai ir ta proga 
šeimininkai užsisakė laikraš
čių.

Ponia Ema Milašienė yra gi 

dėl bažnyčios unijos. Yra nu
rodymų, kad pvz., Nimeleris 
buvo laikomas koncentracijos 
stovykloje ne dėl tikybinio įsi 
tikinimo, bet kaipo buvęs karo 
laivo kap tonas dėl politinių 
skirtumų.

Lietuvos reformacijos pra
džioje liuteronai ir kalvinai 
veikė bendrai ir Lietuvos di
dikai, pvz. Radvilai, statė baž 
nyčias ir vieniems ir antrie
ms. Unijinė Vokietijos baž
nyčios tvarka veikė visoje Ma 
žojoje Lietuvoje, taigi ir prie 
I Jetųvos prijungtame Klaipė
dos krašte. Nepriklausomoje 
Lietuvoje liuteronų ir reforma 
tų bendradarbiavimas buvo be 
veik nuo pat pradžios. Tai pa 
rodo ir bendras teologijos fa
kultetas prie Lietuvos u-to. 
Jų bendradarbiavimas ypatin
gai stipriai pasireiškė 1936 m., 
kada įvyko visos Lietuvos lie 
tuvių evangelikų bendras su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
lietuviai liuteronai, reformatai 
ir Klaipėdos krašto lietuviai 
evangelikai. Tame susirinki
me žinomas prof. Lietuvos u- 
to evang. teolog. f-to dekanas 
Dr. kun. Povilas Jakubėnas sa 
vo kalboje pareiškė:........ mū
sų tarpe negali būti keliamos 
kokios ten dogmatinės riete
nos mokslo „tyrumo dėliai", o

muši Tauragės mieste, o Bron. 
Milašius — Bružaičių kaime, 
Nemakščių valse., Raseinių 
apskrities 1902 m .gegužės 17 
d. Jis yra Lietuvos kariuome 
nės kūrėjas-savanoris. Jūsų 
bendradarbis jubiliatus sveiki 
no „N. Lietuvos“ vardu. J ūbi 
liatai užsisakė „N. Lietuvą“ 
1954 metams.

Baigiantis iškilmėms buvo 
sugiedota ilgiausių metų.

K. Girdvainis.

kam vis dar rūpi, tas tegrįžta 
atgal į XVI amžių. . . mūsų lai 
kams nebetinkamos dvasios; 
mums su juo nebepakeliui, 
jam nėra vietos mūsų tarpe. 
Mus jungia ir vienija vienas 
Dievas Trejybėje. . .“ Šio be 
ndradarbiavimo vaišius buvo 
ir bendro giesmyno išleidimas 
(1942 m.) vartoti abejose pa
maldose. Mišriose parapijo
se (Seirijai, Būtingė, Klaipė
dos gimnazija ir k.) ar vienos 
ar antros bažnyčios kunigas 
laikydavo bendras pamaldas. 
1953 m. lietuvių reformatų si
nodo iškilmingose pamaldose 
liuteronų kun. A. Trakis sakė 
pamokslą. Liuteronai ir refor
matai jų spaudoje dalyvauja 
bendrai. Tolerantiškas ben
dradarbiavimas arba unija ne
būtinai reiškia savarankumo 
nustojimo. Pvz., pasaulio vai 
stybių UNO (United Nation 
Organization) nepanaikina pr 
isidėjusių valstybių savaran
kiškumo. Lietuviai liuteronai 
ir reformatai siekė, siekia ir 
sieks tolerantiško bendradar
biavimo.

Missouri liuteronų sinodas 
yra minimas savotišku skoniu. 
Yra pora asmenų, kurie nuo
lat stengiasi rasti progos ko- 
nors neigiamo pasakyti apie šį 
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DR. JUOZAS KAŠKELIS
Komnizmo ideologijos tikrovė

XIII.
Šitaip atrodo idėjinė komunizmo ir religijos santykių 

pusė perdėm persunkta klasta. Komunistai ir pačioje Ru
sijoje ir, savo laiku, Vengrijoje, Bavarijoje, Ispanijoje, o 
1940 metais ir pas mus, neišdrįso iš karto, įstatyminiai, pa
naikinti religijos. Jie ilgą laiką manevravo. Jie ir šiandien 
kalba, jog Tarybų Sąjungoje vien Bažnyčia atskirta nuo vals
tybės, gi kiekvienas Tarybų respublikų pilietis turįs teisę iš
pažinti bet kokį kultą.“ Bet tai tik manevras, kurio tikslas 
vienas ir tas pats: kova su religija, kaipo su pasaulėžiūra il
su bažnyčia, kaipo su tikinčiųjų organizacija. Nė vienoje ko
munistų konstitucijoje nėra „draudimo" būti tikinčiuoju. 
1936 m. gruodžio mėnesio penktos dienos Stalino konstituci
ja, lygiai kaip ir ankstyvesnės tariamai pripažįsta tikėjimo 
laisvę, tačiau jau vien raidinis suformulavimas tos laisvės aiš
kiai parodo tikrus bolševikų užmačius. Taip 124 paragra
fas tos konstitucijos, kurios „saulė” ir Lietuvai „švietė“ ir 
„tebešviečia“, sako: „Tikslu užtikrinti piliečiams tikėjimo 
laisvę, SSSR-e bažnyčia atskiriama nuo valstybės ir mokyk
la nuo bažnyčios. Visiems piliečiams garantuojama laisvė at
likti savo tikybinius kultus ir laisvė antireliginės propagan
dos“. Kitaip tariant, net ir įstatyme „garantuojama“ kul
to atlikimas sąmoningai pabrėžiant, jog jokia to kulto pro
paganda yra neleistina, nes yra leidžiama tik antireliginė 
propaganda. Tur būt jokioje kitoje srityje nėra tokios 
prarajos tarp rašyto konstitucinio dėsnio ir faktinos padė
ties kokia yra klausimuose susietuose su religija. Praktiko
je tas straipsnis duoda teisę vien antireliginei propagandai 
varyti. Praktikoje, Rusijoje visomis valstybinio ir partinio 
aparato priemonėmis religija ir religinės organizacijos vi
są laiką buvo sistemingai naikinama. Ten ne vien tik pir
maisiais šamo valdymo |r»etais komunistai niąkino visą 
tai kas susieta su religija. Ir 1929 metais, pagal „Antireli- 
gioznik“ laikraščio tų pat metų rugsėjo mėnesį, Rusijoje 
buvo uždaryta 423 cerkvės, iš jų 243 miestuose ir 180 kai
muose. Iš jų 156 cerkvėse buvo įrengti kinai, teatrai, 38 
— mokyklos, 14 — kooperatyvai, 10 — veterinariniai punk 
tai, 29 — sugriautos ir 171 — be jokios paskirties. Be 
šių, per tą patį laikotarpį, dar buvo numatyta nugriauti 
154 cerkvės miestuose ir 163 kaimuose. Tokiu pat „tem
pu” tas niekšiškas darbas buvo varomas kesmet, gal su 
tuo tik skirtumu, jog nuo 1936 metų buvo nustota skelbti 
tos rūšies statistiniai duomenys, kad „negąsdinti“ buržua
zinių kraštų piliečių. Antrasis pasaulinis karas geriausiai 
parodė to komunistų darbo „vaisius“. Net ir Baltgudijos 
ir Ukrainos srityse, kurios iki 1939 metų priklausė Lenki
jai, nekalbant jau apie buvusias Bolševikijos žemes, ko
munistai suspojo visiškai sunaikinti ar paversti įvairiais 
sandėliais ar pasilinksminimo vietomis visą virtinę baž
nyčių. Išlikusios bažnyčios buvo apdėtos specialiais, la
bai dideliais, mokesčiais. Kai kuriose, buv. Lenkijos sri

tyse bažnyčioms teko sumokėti iki 35.000 rublių mokes
čio. 1940 metais gruodžio mėn. Lietuvos komunistų 
centro komitetas buvo irgi nutaręs visų tikybų maldos 
namus apdėti dideliais mokesčiais. Tam pačiam centro 
komiteto posėdyje buvo nutarta Kauno Įgulos (Sobo* 
rę>) bažnyčią padaryti revoliucijos muziejumi, bet „laiko 
įvykiai“ neleido ir Lietuvoje bažnyčios išniekinti. Tačiau tą 
komunistai atsiekė antros okupacijos metu.

Būdingiausia, jog ir Lietuvoje, lygiai kaip ir Rusijoje, 
lygiai kaip ir 1936-37 metais Ispanijoje bei 1919 mt. Vengri
joje pirmutiniai „iniciatoriai“ uždaryti bažnyčias buvo žy
dai, kurie kiekvienu atveju pirmiausai stengėsi bažnyčias ar 
kitokius bažnytinius pastatus išniekinti, subjauroti. Juk ir 
Kauno dvasinės seminarijos rūmus, kuriuose žydukai kom
jaunuoliai 1940 metų rudenį buvo surengę vakaruškas, taip 
pribjaurojo, jog po to kelios moterys keikdamos, kelias die
nas turėjo valymo darbo. Tų rūmų savo „dispozicijai“ Kau
no žydai reikalavo jau pirmomis komunistinės okupacijos 
dienomis. Savaime suprantama, jog dar smarkiau buvo puo
lama, komunistine terminologija kalbant, „opiumo skleidėjai“
— dvasininkai. Pačioje Rusijoje buvo dešimtimis tūkstan
čių išžudyta visų krikščioniškųjų tikybų dvasininkų. Lietu
voje, vien per porą karo dienų komunistai suspėjo 15 kuni
gų nukankinti. Bet ir čia pastebima toji pati būdinga žymė
— skirtingas žydų tikybinio kulto bei rabinų traktavimas. 
Ir Lietuvoje nė vienas žydų tikybinei bendruomenei priklau
santis pastatas nebuvo nacionalizuotas ar sekvestruotas. Pa
čioje Rusijoje tai įgaudavo kartais net tikrai iškrypėliškas 
formas. Taip, 1931 m. Varšuvoje ėjęs žydų kalba laikraštis 
„Der Moment“ rašė, jog Lenino vietininko, buv. SSSR ko
misarų taęybos pirmininko, vėliau Stalino „likviduoto“ Ry- 
kovo uošvė, žydė Maršakienė, to paties Rykovo pagalba, ša- 
basinių žvakių jieškojo net rusų vienuolynuose ir, gavusi 
tikrų, varšuvinių, žvakių, jas kiekvieno penktadienio vaka
rą, Kiemlio rūmuose, degino, gi vieną, storesnę žvakę spe
cialiai paliko Kepur šventei. Toji pati Maršakienė turėjusi 
atskirą virtuvę, kurioje sau pasiruošdavo „košernus“ val
gius. Tai vyko tuo metu, kai visoje Rusijoje buvo vykdoma 
pilnu tempu kova su religija, kada gojams buvo skiepijama, 
jog „religija tai opiumas“. Nors tūkstančiai dvasininkų išžu
dyta Rusijoje, tačiau net ir tariami antikomunistai žydai nie
kad negalėjo patiekti duomenų, kad taip pat būtų pasielgta 
su rabinais. Bet tai turi būti savaime suprantama. Juk kiek
vienam yra žinoma, jog faktiški komunizmo iniciatoriai ir 
„dirigentai“ yra žydai, todėl jei kalbama apie komunizmo bei 
religijos nesuderinamumą tai turima galvoje vien nežydiškas 
religijas. Tas kontrastiškas traktavimas žydiškos ir nežydiš- 
kos tikybos Tarybų Sąjungoje geriausiai parodo, kad ko
munizmas ir bet kokia nežydų, o pirmiausia krikščioniška, 
tikyba yra visiškai nesuderinama. Kitaip tariant, krikščiony
bė tikrąja žodžio prasme niekad negali būti suderinta su ko
munizmu, tai dangus ir žemė. Užtat jei kurio krašto žmo
nės yra labjau tikintieji, labjau mylinti savo tėvynę, tuo pa- 
č'u ne yra labjau atsparūs komunistinei propagandai. Tą pui

kiai suprato ir komunistai ateidami į Lietuvą. NKVD „šu
las“ Rykovas, dar 1940 metų vasarą buvo pasakęs, jog iš 
visų trijų Pabaltijo valstybių Lietuvoje komunistinei idėjai 
daugiausia teksią „kovoti“, nes, esą, Lietuvoje žmonėse la- 

lai „jsišakn '• ;i“ relit na.
Sprendžiant iš Rusijos bolševikinio eksperimento, religi 

ja yra labjauisai atsparus faktorius kovoje prieč komunizmą. 
1939 metais gegužės mėn. 15 d. visoje Rusijoje buvo paskebl- 
tas pirmasis „bedievybės penkmetis“. Tada komunistai ats
kiru dekretu visam pasauliui paskelbė, jog iki 1937 metų ge
gužės mėn. 1 dienos visoje SSSR-o teritorijoje neturėsią likti 
nė vieno maldos namo, gi pati Dievo sąvoka turėsianti visiš
kai iš viešojo gyvenimo išnykti“. Tačiau pasirodė, jog ir 
žiauriausios priemonės nieko čia nepadėjo. 1936 m. birželio 
mėn. „Antireligioznik“ laikraštyje jau minėtas Jaroslawskij- 
•Gubelman prisipažįsta, jog Rusijos masių religinis nusiteiki
mas paskutiniaisiais laikais ne tik nesumaizėjęs, bet net prie
šingai — padidėjęs. 1938 m. balandžio mėn. 12 dienos nu
meryje „Komsomolskaja Pravda“ laikraštis rašė, jog SSSR 
gyventojų tarpe vyresniojo amžiaus žmonėse yra 100% ti
kinčiųjų, gi 25—40 metus turinčiųjų tarpe yra 62% vyrų ir 
71% moterų tikinčiųjų. Nedaug teatsiekdami pas save toje 
srityje, komunistai ypatingai antireliginę propagandą sten
gėsi varyti užsieniuose. SSSR bedievių sąjunga (tikrų be
dievių, o ne tokių kaip kad dažnai lietuviai tikintieji apšau
kia kitus lietuvius irgi tikinčiuosius „bedieviais“!) ir Komin- 
terno iniciatyva 1936 metais balandžio mėn. 11—13 d. Ry
goje buvo sušauktas tarptautinis ateistų kongresas. Įdomu 
tai, jog tame „kongrese“, tarp kitų rezoliucijų, buvo priim
tas nutarimas „sustiprinti kovą su nacionalizmu“, „su anti
semitizmu“ ir panašiai. Tai yra, ir „antireliginė“ kominter- 
no veiklos kryptis turėjo, o Kominterno įpėdinys Kominfor- 
mas tebeturi, tik vieną tikslą: komunizmo skiepijimą. Tuoj 
po Pragos kongreso Kominternas, pradėjo, tiesioginiai ir ne
tiesioginiai ir netiesioginiąi, antireliginę propagandą, atspaus 
dindamas trumpu laiku 43 kraštuose 4 milionus antireliginio 
turinio knygų. Iki 1938 metų antireliginei propagandai už
sieniuose, Kominternas buvo sunaudojęs 85 milionus aukso 
rublius, kuriuos jis gavo išparduodamas išplėštąjį bažnyčių 
bei vienuolynų turtus. Vien 1938 metų viso pasaulio ateis
tų sąjungos kongresui, kuris įvyko Londone, Maskva buvo 
asignavusi 2 milionus aukso rublių. Savaime suprantama, 
jog tokios sumos buvo skirtos vien siekiant, per žmonių reli
gingumo silpnintųjų, sudaryti kuo daugiau sau šalininkų ne
komunistiškuose kraštuose.

Suglaudus viską trumpai, galima pasakyti, jog komuniz
mo idėjinis priešas yra tikyba. Komunistų dabar skelbiamas 
tariaus religinis pakantrumas yra melas ir priedanga ne
nusimanančiųjų mulkinimui. Tikrumoje kova tarp komuniz
mo ir religijos (ypač krikščioniškos) vyksta nuo to momen
to kai komunistai j savo .van kas sugriebia valdžią ir ji tęsis iki 
to momento kol komunistai rankose turės valdžią, nes ko
munizmas, iki neapgalės visų religijų, negalės sįiviešpatauti 
žmonių idėjiniame pasaulyje. (D. b).
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O VIS DĖLTO TARPPLAN ETINIAME SUSISIEKIME 
GAL IR YRA SIS TAS NAUJO!

Visiškai nesu suinteresuo- šakotas ir lietuviškoje spaudo 
tas varyti propagandą ui d-r je.
v. Braun tarpplanetinių kelio- Šiame laikraštyje populia- 
nių projektą, o noriu tik pa- nu stiliumi patiekiau to proje 
tikslinti tai, ką p. inž. Bulota, kto esminius bruožus, praleis- 
paliesdamas mano apžvalginį damas sąmoningai matemati 
straipsnį „Kaip ir kada skn- nius apskaičiavimus ir kitas de 
sime į Venerą", klaidingai in- talcs tuo sumetimu, kadangi 
terpretavo ir to pasėkoje pa- toks detalių aprašymas tiktų 
darė bereikalingų ir per toli ei daugiau specifiškai moksiim 
nančių išvadų. am žurnalui ne informaciniam

Pirmiausia savo kalbamu st savaitraščiui. Antra veltus, 
raipsniu aš visai neturėjau ti- dr. v. Braun yra tiek autoiitc 
kslo reaguoti į p. Bulotos sa tmgas raketų kor.struavimo 
mprotavimus šia tema, todėl klausimuose, kad vargu ar ku 
ir nepasitenkinau atpasakoda- r‘s skaitytoju u pagalvoju, 
mas vien tik d-ro v. Braun pr j°g lis kompromituos save, pa 
ojekto, bet patiekiau ir jo op skelbdamas tokį prejektą, ku 
onentų neigiamus atsiliepi- riam sprendimo pats dar net 
mus. Tuo būdu ten buvo nuo un- 
monių ir diametraliai priešin- Tačiau augšto standarto mo 
gų p. Bulotos galvojimui ir ki- kslo vyrams aš nurodžiau, ku 
tokių — daugiau ar mažiau su riame leidinyje galima rasti 
tampančių su p. Bulotos išva- pilną to projekto aprašymą, 
domis: (pirmosios buvo d-ro Jei p. Bulota būtų arčiau su 
Braun, o kitos — jo oponen- sipažinęs su originaliu šios pro 
tų). blemos aprašymu, greičiausiai

Iš viso gi, šiai temai me- j‘s būtų radęs ten pakankamai 
džiagą aš buvau surinkęs daug įrodymų, kad projektas nėra 
anksčiau, negu p. Bulotos pa- toks jau absurdiškas ar fan- 
našaus turinio straipsnis buvo tastiškas.
atspausintas šiame laikrašty- Dėl „daužymosi į laivo sie
ję. nas, kvėpuojant“ tenka pasa-

Tačiau įdomiausia yra tai, kyti, kad čia p. Bulota kiek iš- 
kad iš inž. Bulotos tono aiš- kreipė tiek pačius žodžius, ti
kėja, kad jis d-rą v. Braun lai ck to išsireiškimo prasmę. Čia 
ko arba kaž kokiu nerealiu, ar turima galvoje, kad, įkvėpimo 
ba savamoksliu mechaniku-mė metu išsiplečiant krūtinės lą- 
gėju, kuris nesusigaudo pa- štai, nulinio svorio erdvėje to 
prasčiausiuose fizikos dėsniu- silpno impulso pakaktų, kad 
ose. Ir štai toks įsišokėlis-pse navigatorių atstumtų nuo bet 
udomokslininkas pasišauna sp kurios plokštumos, į kurią jis 
ręsti erdvės kelionių proble- remiasi (guolis, kėdės artama 
mas ir užverčia bulvarinę sp- ar t. p.) ir jis pakibtų ore. 
audą menkaverte pasakėlių Ii- Tai tvirtina ne dr. v. Braun, 
teratūra. bet jo oponentas dr. F. Haber.

Laimei, taip nėra! Kiekvie Jei tai netiesa, tuo geriau di
nas spaudą sekąs asmuo ge- ui v. Braun, nes tuo pačiu bū
rai žino, kad dr. v. Braun yra tų vienu argumentu mažiau 
prominentinis mokslininkas ir prieš jį. (Beje, čia verta pri 
išradėjas, kurį amerikiečiai tu minti, kad dr. Haber yra re- 
oj po karo pasiskubino čia at- alus asmuo ir taip pat moks- 
sikviesti. Jo projektus apie lininkas, todėl jo titulo dėti j 
kelionę į erdvę plačiai aprašė kabutes nereikia).
rimti amerikiečių laikraščiai Tiesiog juokingai skamba p. 
su milioniniais tiražais ir, kas Bulotos išvados, kad šios rū- 
svarbiausia, reagavo labai pa- šies straipsniais atimama pini- 
lankiai. Suprantama kodėl tas gas ir energija, ką būtų gali- 
projektas buvo trumpai atpa- ma panaudoti tiksliau tėvynės
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Mokslo-technikos naujienos
MIRUSIŲJŲ ODA GYVIEMS.

Žmogui mirus, jo oda dar 
kelias valandas po mirties bu
na gyva. Nuiupus numirėlio 
odos gabalus, galima juos pri- 
sydyti gyviesiems, kuriems 
daug odos sunaikina gaisras, 
eksplozija, įkaitęs garas arba 
verdantis vanduo, teigia Wa- 
shingtono Universiteto medi
kuos prof. dr. B. Brown, Ame

medicinoje sensaciją, rasdama 
bendrą įvairių ligų vardiklį.

Dr. Selye, Eksperimen laji
nes Medicinos ir Chirurgijos 
Instituto direktorius Montre 
alio Universitete, Kanadoje, 
tvirtina, kad musų kūnas nor
maliai reaguoja į įvairiausius 
išorinius veiksnius per musų 
vidaus sekrecijos liaukų siste-

rikes Chirurgų Kolegijos su
važiavime Chiragoje.

Numirėlių oda išlaikoma 
kaip gyva šaldytuvuose 25 iki 
50 dienų

Jei žmogus per nelaimę pra
randa daugiau kaip pusę odos, 
tai jam gresia mirtis.

Bet, naudoajnt tik ką miru
siųjų odą, dr. Brown pagydė 
devynis tokius, kuriems bu
vo nusvilę ar nušutę net iki 
90 procentų visos odos.

Dr. Brown todėl pageidavo, 
kad žmonės testamentuose už 
rašytų savo odą ligoninėms.

Kai kurios ligoninės jau nuo 
pirmiau palaiko „bankus" nu
mirėlių akių, kaulų bei nervų. 
O dabar atidaromi jau ir odos 
„bankai*:

NAUJA LIGŲ TEORIJA.
Kiekvienam liga, musų su

pratimu, turi tam tikrą prie
žastį arba sukėlėją, tam tikrą 
ypatingą eigą ir gydymo bū
dus, t. y. sudaro atskirą n sa
votišką vienetą. Platesnio po
būdžio apibendrinimų tarp 
įvairiu ligų iki šiol nebuvo da 
romą dėl ligų skirtingumo. 
Tačiau neseniai pasirodžiusi 
Dr. Hans Selye teorija sukėlė

vadavimo darbu Sunku net 
įsivaizduoti, kokios išlaidos ga 
Įėjo susidaryti kam nors, per
skaičius šį mano straipsnį; 
dar sunkiau įsivaizduoti toki 
laikraštį, kurio visas turinys 
perdėm būtų užpildytas patrio 
tinio turinio straipsniais.

J. Knystautas.

mą (t. y. liaukos, kurios garnį 
na skysčius - sekretus ir juos 
siunčia ne į odos ar gleivinių 
paviršių, bet į kraują ir su juo 
- į visas kūno celes). į įvai

riausius išorinius veiksnius bei 
erzinimus kūnas atsako ta pa
čia tu* liaukų reakcija, gamin
dama daugiau tam tikiu hor
monų. Ši liaukų reakcija 
vyksta ta pačia linkme, nežiū 
rint į tai, koks būtent išori
nis veiksnys, ar bakterijos, ar 
nuovargis dėl per daug įtemp 
to darbo, bėgimo ar panašiai, 
ai didelis šaltis, ar psichiniai 
sukrėtimai erzintų mūsų kūną.

Selye teorija kilo iš jo ban
dymų pažinti hormonų įtaką į 
žiurkių organus. Jis {švirkšte 
į žiurkes didelius hormonų 
kiekius. Padaręs skrodimą, jis 
pastebėjo, kad jų antinksti- 
nės liaukos padidėjo, limfinis 
audinys tarp plaučių sunyko, 
o skrandyje atsirado vočių. 
Tas pat buvo pastebėta įšvirkš 
tus į žiurkes įvairiausių vai 
stų bei nuodų didelėmis dozo- 
mis. Žiurkių vargdinimas, vei 
kimas karščiu ar lalčiu prives 
davo prie tų pačių pakitimų. 
Jei žiurkės išlikdavo gyvos il
gesnį laiką, jose buvo randa
ma arterijų sienelių sustorėji- 
mas, inkstų sukietėjimas, šir
dies padidėjimas ir kraujo 
spaudimo pakilimas. Visi ši
tie pakitimai, anot Selye, yra 
kūno reakcija į išorinius erzi
nimus ilgesnio laiko bėgyje. 
Koks būtent erzinimas esą, 
nesvarbu. Į erzinimus bei var 
ginimus kūnas reaguoja didės-
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ne antinkstinių liaukų hormo
nų gamyba. Antinkstinių iiau 
kų normono perteklius suke
lia, anot Selye, minėtus orga- 
ganų pakitimus. Hormonų pu 
siausvyrai pakrikus kūnas len 
gviau pasiduoda bakterijų ir 
kt. įsibrovimui.

Selye sako, kad svarbiau
sias gydymo būdas turėtų bū
ti pakrikusios hormonų pu
siausvyros atstatymas. . .

APGRĘŽIAMOJI 
TURBINA

per sek. Kai ežeras bus apy
pilnis, siurblys kels vandenį į 
205 pėdų augštį, pravaryda
mas 3.900 kub. pėdų per se
kundę.

Šis apverčiamas vieneto vei 
kimas ekonomiškai apsimoka, 
nes enegija, suvaitota iš tink
lo laike energijos pertekliaus 
tinkle, atsieina pigiau, negu 
gauta iš to paties grįžtančio 
vandens, kai reikia padengti 
apkrovimo viršūnes. (TŽ).

GAISRAI R. VOKIETIJOJ.
Allis Chalmers Manufactu

ring Co. projektuoja didžiau
sią pasauly elektrornotorą ir 
apgręžiamąją turbiną, skutą 
Hiwasse užtvankai. Šiame 
įrengime vienintele hidraulinė 
mašina, besisukdama viena 
kryptimi, veiks kaipo turbina, 
o priešinga kryptimi — kaip 
siurblys. Įmontuota ant to 
paties vertikalinio veleno 
elektros mašina veiks pirmu 
atveju kaipo generatorius, o 
antru — kaipo motoras. Kai 
vanduo iš esančio augščiau 
turbinos Hiwassee ežero tekės 
per hidraulinę masiną, ji veiks 
kaipo turbina ir suks genera
torių gamniantį elektros ener
giją, reikalingą elek. pareika
lavimą viršinėms padengti. 
Turbina tuomet išvystys 120. 
000 a. j. galingumą. O kada 
tinkle yra elektros energijos 
perteklius, bus paverčiamas 
motoru ir, imdamas energiją 
iš tinklo, suks hidraulinę ma
šiną priešinga kryptimi, pa
versdamas ją siurbliu, kuris va 
rys vandenį iš žemesnio rezer 
vuaro į augštesnį — Hiwas
see ežerą, sudarydamas van
dens energijos atsargą. Tuo
met siurblys pakels 3,3 bilio- 
nus galionų vadens per dieną, 
arba 3 kartus daugiau, negu 
jo suvartoja per dieną New 
Yorkas. z

Elektros motoras bus di
džiausias pasauly. Jo galingu
mas 102.000 a. j. prie 106 aps. 
per min. Kaipo generatorius 
jis išvystys 70.000 kva. prie 
13.800 voltų.

Siurblys pradės kelti van
denį j Hiwassee ežerą, esan
ti 135 pėdas augščiau, piava 
rydamas 5.200 kubines pėdas

Grabowe atvyko H. O. (vai 
styb. krautuvių) sandėlių ge
sinti Švėrino ugniagesiai. Po
licija tuoj jiems pranešė, kau ' 
dega kaimyniniam Parchimo 
miestelyj irgi HO sandėliai. 
Ugniagesiai metėsi į ten, bet 
iš Švėrino aliarmuojama grįž
ti atgal gesinti HO sandelių 
Švėrine. Vėl, po kelių dienų 
Grabove gaisras sunaikino ma 
lūną. Gesinant rastos benzinu 
sudrėkintos mazgotės. Tik 
.spėjo atsikvėpti, užsidega vie
noj gatvėj namai. Ugniage
siai skuba ir jau vietoj, bet 
Vandens siurblių motorai ne
veikia — spėta iškeisti kapsu
lės. Kol susigriebė, liepsna nu 
felavė pusę gatvės.

Sėdistai kaltę verčia „amen 
kiečių apmokamiems agen
tams“, bet šuo, užmynus uo
degą, ką gi kąs? Gaisrai daž
nėja visoj R. Vokietijoj.
K L. Kublickas, vienas iš Lie
tuvos pabėgusių žvejų, pradė
jo lankyti inžinerijos mokyklą 
Illinojaus universitete.
— Vytautui Beliajui „Ateities“ 
šokėjai surengė išleistuves, nes 
jis išvyksta į Californiją.
9 Kopenhagoje, Danijoje, pa
simirė Lietuvos generalinis 
konsulas Danijai, Bjarne Niel
sen, sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Jis yra daug nusipelnęs savo 
darbais Lietuvai.
S 'Pito paėmė du katalikų vys 
kupus Į kariuomenę; paimti 
Parenzo ir Polo vyskupas Cha 
ries Nezic ir Senjo pageibinis 
vyskupas Joseph Pavlisic. 
muose.
B Lietuvių Liuterionių Jeru
zalės parapija, Collinsville, Ill., 
atšventė savo 50 metų jubilie- 
jw-

AR ŽINOTE KA RAŠO j;
H , »

.KELEIVIS • |

I
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi :: 

mėgsta jį skaityti? «<
„KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne :: 
pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Žmonių mulkin- S 

tojus ir apgavikus jisai lupa be pasigailėjimo. d 
Be to, jame rasi visokių pa tarimų, gražių eilių, įdo- S 

mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio. h

Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.

Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. H 
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū- S 

rėti. Gausit nemokamai. g

KELEIVIS I636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A. |

LAIŠKAS IS PARYŽIAUS
RAŠO E. GAPUTYTĖ.

P-lė E. Gaputytė, anksčiau gyvenusi Montrealy, 
vėliau persikėlusi į Toronto, prieš kiek laiko išvyko į 
Paryžių studijuoti skulptūros. Dabar ji yra augštosios
meno mokyklos — Ecole 
ros studentė. Montrealy 
šuo.

Žemiau dedamas jos 
muosius įspūdžius.

Jau aštuoniolika dienų kai 
Paryžiuje, ir vien tik „laiškų 
liga“ sergu ; šiomis dienomis 
jų baisiai daug ir visi turi bū
ti gana ilgi — juk kažkas ne
kasdieniško: čia Kanada ii čia 
žiūr jau Paryžius. Nugalėjau 
įsikūrimo bėdas — tad nupo
rinsiu savąją „Odisėją“.

Gal sunkiausia diena ar die
nos, tai buvo Toronte, kai la
ksčiau dėl visokių popieryčių, 
kurių buvo kurkas daugiau, ne 
gu numačiau; paskui atėjo tas 
generalinis daiktų dėliojimas, 
pakavimas, mane galutinai pri 
baigęs. O kai pagaliau pasi
judinau, tai visi rūpesčiai kaž 
kur paskendo.

Taip po keturių dienų be 
audrų ir bangų išvydome mie
lą Europos žemę. .Lengva per 
širdį banga nuslydo, ir išlipau 
j krantą be rūpesčio ar baimės. 
Čia pievos žalios, soduose krū 
vos obuolių geltonuoja, suka
si pro traukinio langą kaime
liai su bažnytėlėmis; statyba 
tokia senoviška, tokia įdomi.

des Beaux-Arts — skulptū- 
gyvena Gaputytės brolis ir se

laiškas iš Paryžiaus apie pir-

Paryžių išvydau vakarop. 
Jis buvo drungnas, pilko rūke- 
lio skara apgaubtas, iš kurios 
tespyksojo vienas kitas žibu
rėlis. Didelis kontrastas New 
Yorkui, kur visas miestas dže 
ribaką šoka savo triukšmu ir 
šviesomis. Čia ramuma ir pil 
kurna — pirmasis jspūdis.

Ir, rodos, po didžios kelio
nės namolei grįžau. Tik pa
čioje pradžioje kažkas keisto. 
Paryžius — kaž kas nepapras 
to, net nežinojau, iš kurio ,,šo 
no“ tas nepaprastumas turi bū 
ti. O čia — ramu, tylu, žmo
nės baisiai kukliai apsirengę, 
draugiški, šilti, siūlosi su pa
tarimu visur, kiekviename 
menkniekyje — daug širdies 
ir dar daugiau skonio. Kas 
per ramumas spalių moterų rū 
buose, kas per kuklumas, bet 
visur — skonis. O batai — 
tik nuostaba. Ir nuryju seilę 
prie batų vitrinos. Tik judėji 
mas — beprotiškas, mašina va 
žiuoja tiesiog ant galvos. O 
jų daugybė, visos prastos, ma 

žytės, o motociklų — kaip vėl 
nių.

Tuoj puoliausi jieškoti kam 
bario. Visko, tiesa, per akis 
čia, tik eina klausimas dėl kai 
nų. Pavyko tokį mažiuką ras 
ti gana greitai — ir esu jau la 
bai patenkinta. Gavau vieno 
chirurgo šeimoje (jauna pore
lė) tarnaitės kambarį. Visai 
neblogai, 8-me augšte, iki 7- 
to eina liftas. Šeimininke pa
skolino plytelę kavai virti, lo
va minkšta, ~iš lango vaizdas 
puikus, nes tam rajone — na 
mai 5-6-7 augštų. Tai aš daug 
matau įsilipus į mažytį bal
konėlį. Davė bliūdą, kibirą, 
kamodėlę, 2 staliukus. Kitas 
smulkmenas turiu su savim. 
Kadanii turėjau lovos balti
nius, tai todėl moku tik 10 dol. 
mėnesiui ir mokėsiu apie 2-3 
dol. už elektrą. Turiu skait
liuką kambary, tai galiu tau
pyti. Elektra brangi. Euro
pa mat! Nėra Niagaros, brol. 
Bendrai, neblogas kambarys 
30—40 dol. mėn. Iš viso, sun 
ku pasakyti, kas čia pigiau ar 
brangiau, negu Kanadoj. Vie 
na — vynas kainoja centus. 
Restorane už vandens stiklą 
duodi 10—20 frankų (tipy), 
o raudono vyno stiklas — 18 
frankų. 1 dol. lygu 356 fran
kai banke, kanadietiški, o ame 
rikoniški 1 dol. lygu 346. Juo 
doj rinkoj 375, 380 frankų ir 
panašiai. Nebrangu pienas, 
duona, kai kurios daržovės, 
ypač konLst’nės. Ir vėl met

rai, litrai, kilogramai ir tt. 
Man jokio rūpesčio dėl to, o 
tikri kanadiečiai ilgai nesusi
gaudo.

Jau priėmė į Beaux-Arts, tą 
garsiąją mokyklą, be didelio 
vargo, kai parodžiau darbų 
nuotraukas. Mokslas tęsis iki 
birželio 15 d. Tuose rcikaluo 
se daug padėjo pp. Kasiuliai. 
Mokysiuos! pas tokį prof, sku 
Iptorių Jancesse (Janses). Jei 
teks kada matyti jo darbų nuo 
traukas, tai įdedu jo pavardę. 
Mokslas metams kainuoja 16 
dol. Gavau studento maisto 
kortelę, tai studentų valgyk
loj valgau 2 kartus dienoje. Vi 
sai pakankamai, 2kartai kai
nuoja apie 46 centai. O kai da 
rausi stiprius pusryčius na
muose, tai visai neblogai. Mė
sa brangi nežmoniškai. Viso
kių, užtai žuvų, vėžių, austrių, 
pilnos rinkos, pigios ir įvairu- 
mėlis, įvairumėlis . Silkė — 
pati pigioji žuvis. O ant gyvų 
ungurių vis maniau, kad žal
čiai ar gyvatės. Ba valgo čia 
ir tuos. Ėda visokius šliužus, 
kad net baisu iš tolo žiūrėti, 
kaip jie vartosi bliūduose.

Bendrai, esu labai, labai pa
tenkinta šiuo „triuku“ — at
važiavimu Paryžiun. Nuo pir 
mo žingsnio esi savas, meke
no nevaržomas. Koks nuosta 
bus miestas, kiekvienas na
mas, kampas, aikštė — meno 
paminklas. Negalima sakyti, 
kad Paryžiuj 58 didieji muzie 
jai. šimtai bažnyčių ar kitu 

meno lobių — visas miestas— 
vientisas meno paminklas, (aš 
niekad anksčiau negalvojau). 
Tokia architektūrinė visuma, 
vientisumą su tais nuostabiais 
miesto sodais ir aikštėmis. Ir 
po išplėsto Montrealio, jis at
rodo daug daugiau suglaus
tas, iškeltas senovišku rene- 
sansišku grakštumu į dangų. 
Iš lėto eidama perėjau skersai 
per 3 valandas. Skulptūros ir 
architektūros nereikia jieško
ti muziejuose — viskas aikš
tėse, soduose. Viename sode 
radau per 200 skulptūrų (grai 
kų). Žinoma, dauguma kopi
jos, originalai riogso Louvre.

O oras lengvas, nuotaika 
lengva. Ir daug kam galima 
patarti žiemos atostogas pra
leisti čia, jei Paryžius būtų ne 
už jūrių, marių. Sakoma, Kad 
atostogoms austrų, šveicarų, 
italų studentų prigūži čia pil
na. Aplink Sarbonos universi
tetą susikimšę sauskimšai stu
dentai. Ten jų kavines, resto
ranai; ten jie gyvena — 98% 
jų St. Michel bulvare. Aš — 
kitoj miesto pusėj, ką laikau 
minusu, nes ne studentiškas 
Paryžius yra ramus, tylus, ei
nąs gulti 1 Ovai, vakaro. Už
tai grįžimas po 10 vai. keistai 
atrodo durininkui. Tvarkbs 
reikia laikytis.

Ir daug šiandien kur reikia 
man pakeisti savo nuomonę 
dėl šio garsaus miesto. Yra, 
žinoma, ir kitokių miesto kvar 
talu, kur nuo 10 vai. vakaro 

tik prasideda gyvenimas, bet 
ten tokie ir lankosi, ir jais pa 
ryžietis taikus ir padorus nė 
kiek nesidžiaugia, ypač, kai 
šiam kvartale 50 proc. angliš
kai kalbančių. Čia kunkuliuo
ja su pilnom saujom dolerių 
kvanktelėjęs kitakontinentis, 
negras ir nuskurdęs prancū
zas, galvojąs, kad „jankis“ 
numes koki centą, užmokės už 
kavą.

Menu visokie žmonės domi 
si uždusę. Kur benueitum, vi
sur minios. Įėjimas tekainuo
ja visur centus, bet tų nuėji
mų begalės. Vieną trūkumą 
didelį jaučiu — permažai ži
nau meno istorijos, o čia be to, 
— esi neretai baisiai susarma 
tintas. Pradžios mokyklos vai 
kai yra prašmatnesni už mus 
dėl vardų. Bendrai, esu juk 
europietiškos dvasios, tai ne
su daugelyje vietų „nukritus 
iš dangaus“, bet grynakrau- 
jams amerikonams gan sunku. 
Dažnai einu ir galvoju, kiek 
čia grožėjimosi viskuo, ypač 
tom nuostabiom bažnyčiom ir 
iu milžiniškais šventoriais, ku
rie, lyg parkai kokie. Visur— 
senovė, skonis, menas, gro
žis. Ir dažnai girdžiu Kasiu
lio žodžius — „išmokti stu
dijuoti nėra šventa tiesa — 
būti Paryžiuje, bet įsigyti sko 
nį — nėra kito kampo visam 
pasauly, kaip tik Paryžius“, ir 
atvažiuoti ir būti Paryžiuje 
niekad nėra per anksti — yra 
tik pervėhi". Baigsiu.
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Žemaičių moterų 
tautiniai drabužiai
RAŠO DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ.

Senovėje žemaičiai buvo di
deli meno mylėtojai. Skersai 
ir išilgai Žemaitijos, nuo Ra
seinių iki Mažeikių, nuo Šiau
lių iki Palangos būdavo pilnos 
pakelės, kryžkelės pristatytos 
koplystulpių su rymančiais 
smūtkeliais, gražiai nukalto
mis metalinėm kryžmom, o jų 
namai — grįčios ir klėtys pil
nos rankdarbių. Vieni iš įdo
miausių jų dirbinių — tai na
mie austi moterų ir mergaičių 
tautiniai drabužiai.

Žemaitė audėja, ypatingai 
pasižymėjo savo darbštumu, 
dar visai neseniai jų senoviš
kos kratinės skrynios buvo pil
nos visokiausių marginių. 
Žemaitės mėgo gražiai rengtis, 
puikiai galvą margomis skepe 
tomis, pabriuvėliais, rangiais 
ir karūnėlėmis dabinti. Jų dra 
bužiai ryškių ir švelnių spal
vų rinktais - austais dobiliukų 
raštais.

Žemaičių kraštas turi labai 
įvairius ^autinius drabužius. 
Raseinių apylinkė pasižymi 
šviesiais, dažniausiai balto fo
no skesraruožiais sijonais ir 
balto fono, raudondryžėmis pri 
juostėmis. Mažeikių - Viekš
nių apylinkės moterys audžia- 
si tamsiausių spalvų sijonus, 
vadinamus „Skersinukais“, nes 
smulkūs jų dryželiai audziasi 
skersai, o dėvimi išilgai.

Čia noriu aprašyti Taura
gės apylinkės tautinį drabužj, 
kuris audžiamas pagal senus 
senovės rinkinius „Nepriklau
somos Lietuvos“ Spaudos Ba
liui.

Sijonas austinis, žalio fono, 
su tamsiai žaliu aprėminimu. 
Siauri dryželiai: rudi, mėlyni 
ir raudoni, kurie vieni nuo ki
tų atskiriami, dažniausiai oal- 
tu pluošteliu, sudaro vieną pla 
tų dryžį. Sijono dryžiai ir dry 
želiai audžiami skersai, o sijo
nas susiuvamas, audeklo pra
džia su pabaiga ir sijone dry
žiai esti išilgai; siuvamas klo
stytas.

Prijuostė austa rinktiniais 
didžiųjų dobilėlių raštais. Rau 
dono ir mėlyno fono. Dryžių 
^palvos sustiprintos audžiant 
pluoštinio audinio būdu. Pri
juostė klostoma po du kloste- 
liu šonuose.

Kiklikėlis mėlynas, rinkti
nis, mažųjų dobilėlių rašteliu. 
Kiklikas siuvamas klostytas, 
su apskritu kaklo iškirpimu.

Marškiniai lininiai, rinkti, 
raudonos spalvos dobilėliais. 
Siuvasi smulkiais Mosteliais 
papuošti rankogaliai, kalmeriu 
kas ir krūtinės juostelė.

Galvos papuošalas mergai
tei. Karūnėlė papuošta kloste 
Lais. Klosteliai audžiami iš
renkant smulkius dobilėlio ras 
tus. Karūnėlės graiželis kai
šytas, spalvotais dobilėliais 
Kaspinai puošnūs dobilėlių rin 
kiniais, aukso ir sidabro siūle 
liais.

Čia matome lietuvaites apsirengusias įvairiais tautiniais drabužiais. Bet dail. A. Tamošaitienė Montrealio „NL“ sp 
audos baliui šiemet audžia ypatingą, žemaitišką, drabužį, kurio aprašymas čia pat.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Šis žemaičių Tauragės apy
linkės tautinis drabužis yra 
vienas iš senoviškiąusių. Jų 
audimo būdai labai sudėtingi, 
bei painūs austi, raštai papras 
ti, bet puošniai bei skoningai 
ritmiškai išdėstyti, o spalvų 
gražūs ir turtingi kontrastai 
verte veria kiekvieno akį.

Žemaitė, apsirengusi tauti
niais drabužiais, teikia nepa
prastų ir ne kasdieninį vaizdą. 
Iškilmingos žemaičių drabu
žių linijos, puošnūs raštai ir sy 
kiu jų paprastumas bei mirgan 
čios spalvos liudija apie jų 
augštą dailės kultūrą.

A. Tamošaitiene,
NAUJI RAŠTAI.

„LITERATŪROS LAN
KAI” 9 nr. Gražiai išleistas, 

labai įdomaus turinio.

KU LTŪRW KRONIKA
TREČIOJI „DRAUGO“ ROMANO PREMIJA

jury komisijos nuspręsta ati
duoti jaunam rašytojui Algir
dui Landsbergiui, kurio raštų 
yra tilpę „Prozoje", „Litera
tūros Lankuose” ir tt. A. La 
ndsbergiui premija paskirta 
už romaną „Kelionė“, kuris es 
ąs parašytas modernišku sti
lium ir bendrai esąs naujoviš
kas.

Premijos įteikime meninę 
dalį išpildė rašytojas B. Braz 
džionis ir A. Gustaitis ir akto 
nūs H Kačinskas.
KOLUMBIJOJE GARSĖJA 

1NŽ .A. TYLIUS.
Jis jau Lietuvoje pasižymė

jo savo projektais. Dabar Ko 
lumbijos prezidentu išrinkus 
inžinierių, šis susidomėjo inž. 
Adolfo Tyliaus projektais ir 
jam pavedė statyti savo na
mus, kur jis, su prezidemu, bu 
vo nuvykęs lėktuvu. Kolumbi 
jos prezidentas labai domėjosi 
Lietuvos ir jos likimu.

D. PENIKAS ir BR.
AUŠROTAS

nuo sausio 1 d. iš „Kario“ re
dakcijos yra išstoję. Dabar: 
vyr. red. ir leidėju yra S. Ur
bonas, o padėjėjais — St. But 
kus ir Z. Kaulinaitis.

5 PSL.

BALETAS PASTATĖ
PASAULINI REKORDĄ.
Didžiausias žiūrovų skai

čius, kuris kada nors pasauly
je būtų susirinkęs pas.žiureu 
baleto, matė Sjadler s Well., 
kompanijos „Gulbių Ežero“ p., 
statymą Toronto Maple Lea. 
Gardens salėje. Maždaug 2b. 
000 žmonių sumokėjo 125.00w 
dol., kad galėtų pamatyti g 
riausios britų kompanijos pa 
statymą.

Ši didelė hockey arena, kuri 
vieną kartą metuose būna pa
versta į teatrą Metropolitam 
Operos pasirodymams ir kur. 
šiais metais priglaudė Sadler's 
Wells baletą, sekančiais me
tais bus kito žymaus teatrali
nio pasirodymo vieta, kai Old 
Vic baleto kompanija iš Lon
dono, Anglijos, pastatys Sha- 
kespeare'o „A Midsuinmet 
Night's Dream" — Vasaros 
nakties sapną.

Anglų trupė pradės savo ke 
lionę Amerikoj Metropolitan 
operoje. Šioje trupėje įasinie 
tokius žinomus vardus kaip 
Moira Shearer ir Robert Help 
man. Kompanija, susideanti 
is 65, apima taipogi baleto da 
linį.

Kompanija pasirodys Toron 
te keturias dienas, t. y. nuo 
1954 m. gruodžio 13 d. iki ket 
virtadienio, gruodžio 1b d. 
Grupė pasirodė Montreaiyje 
penktadienį ir šeštadienį, t. y. 
gruodžio 17 d. ir 18 d. :r po 
to ji grįš Anglijon.

Londono Festivalio Baletas 
taipogi bus Toronte nuo pir
madienio, 1954 m. spalio mėn. 
18 d., iki trečiadienio, spal.o 
20 d. (CS).

MIRĖ ŽYMUS ESTŲ 
GRAFIKAS

Žinomasis estų grafikas Ed 
uardas Wiiralt šiomis dienomis 
mirė Paryžiuje širdies liga. Jo 
kūryba lietuviams yra pažįsta 
ma iš p. Rannito suruoštų jo 
kūrinių parodų Lietuvoje.

JUDA ČIKAGOS LIETU- 
VIŲ ARTISTAI

A. Rūkui režisuojant stato
mi Valentino „Sadūnai“ ir K. 
Ostrausko „Kanarėlės", G. Ve 
lička stato Inčiūros „Vincą Ku 
dirką“.

Artistų valdybą dabar suda 
ro: A. Rūkas — pirm., Z. Kc 
Valaitytė — ižd. ir G. Velička 
— sekr.

JURGIS JANAVIČIUS

PASKUTINIS RUDUO
Iš pradžių aš stebėjau aplinką ir žmones ir tik daug vė

liau supratau, kad man nuobodu. Tačiau aš negaliu tiksliai 
pasakyti, kada mano nuobodžiavimas prasidėjo.

Pravesti savęs ir savo buvusių jausmų neiškraipytą ana
lizę, mano manymu, yra labai sunku ir todėl aš mielai sutin
ku, kad ilgą laiką nuobodžiavau nesąmoningai.

O dabar aš pabandysiu neanalizuoti, tik prisiminti.
Kai pirmą kartą skaičiau Hemingway — ir tai buvo ga

na seniai — aš turėjau mergaitę. Solidnią mergaitę. Ji at
rodė visai kaip reikiant, ir kojos buvo be priekaištų. Ji mo
kėjo būti simpatiška, ir jos akys man primindavo juoką. Ge
ros tai buvo akys, gera mergaitė ir geras laikas buvo tada.

Hemingway aš skaitydavau maždaug po penkiasdešimt 
puslapių į savaitę. Daugiau negalėdavau — nusibosdavo 
tie specialiai trumpi ir labai reikšmingi sakiniai. Knyga kal
bėjo apie karą ir joje buvo viskas savaime aišku. Tai nebu
vo bloga knyga.

O mergatę aš mylėjau; mylėjaiu ne taip sau prie pro
gos ar tarp kitko, bet labai rimtai ir sąžiningai. Draugai juok 
davosi iš manęs ir kažkaip galvodavo, kad aš jausiuosi bai
siai nepatogiai, jeigu jie pasakys, kad girdi, matėm kaip tu 
nešei gėles. Bet jų kalboms aš buvau abejingas. Aš nė tru 
pučiuko nesijaudindavau, bet atvirkščiai: jausdavau kuklų 
pasitenkinimą, kad mane pastebi einantį ir būnantį kaitų su 
ja-

Kartais turėdavau nemalonumų. Dažniausiai dėl pi
nigo ir batų. Mano mergaitei, mat, nepatiko tie batai, 
kuriuos aš tuo laiku dėvėjau; jai patiko kiti ir visai skir
tingo tipo, kurių aš niekad negalvojau įsigyti, kadangi ne
buvo pinigo. Tikras dalykas: pinigų trūko visą laiką ir 
tikriausiai dėl to tie nemalonumai vis kartodavosi.

Tik dabar man ateina kartais tokia juokinga mintis, 
kad jeigu mano batai būtų buvę kitokį, tada ir šitoji mei
lė ilgiau būtų užsitęsusi ir gal. . . ką gali žinot, būtų pa
silikusi permanentinė.

Bet aš taip galvoju, tik kai prisimenu praeitį ir sten
giuosi būti ironiškas.

Kada Hemingway herojų sužeidė ir paguldė ligoni
nėn, aš priėjau išvados, kad vieną sykį vistiek reikės pa
sakyti savo mergaitei „aš myliu tave“.

♦♦♦
Buvo ruduo. Tikras, lyjantis ir šlapias ruduo, su 

miglom, rūkais, geltonais, raudonais lapais ir hu visais 
kitais priedais. Gatvėse būjdavo daug vėjo ir žmonių 
veidai atrodydavo nusiminę ir pilkesni negu būtinai rei
kia. Bet vakarais, kada užsidegdavo lempos, kai rūkas 
leisdavosi, kai pasirodydavo šviesos languose ir kai prie- 
temose imdavo spinksėt reklamos, tada gerai būdavo eiti 
— keliauti lyg iš nežinios į nežinią ir jaustis taip pilnai 
savy ir kartu visur.

Ir dar geriau dviese visai visai iš lėto statyt žingsnį 
po žingsnio. Pasilenki tada triiputį ir matai akis, ku

riose spindi švelnus ir moteriškas noras klysti vis tolyn 
:r gyventi džiaugsmu ir pasitikėjimu.

Taigi, toks buvo rudenio vakaras, kuomet ėjome 
siaura nakties ir žemų debesų gatvele, — tokia siaura, 
kad tiktai dviem ir visai arti vienas kito. Mes grįžom iš 
studentiško pasilinksminimo.

Ji prikaišiojo linksmai, kad mano kvapas atsiduoda 
vynu.

— Tu kaip tikras girtuoklis; tavo kvapas kaip pa- 
sigėrusio, — ir jos pirštai stipriau spaudė mano ranką. 
Man patiko taip.

Mum po kojų šlamėjo lapai. Jų nesimatė, bet jie 
teikė keistą ritmą mūsų žingsniams ir neatrodė, kad mes 
cinam paprasta kasdieniška žeme. O mes ėjom, ir aš 
galvojau apie ją ir buvau laimingas.

Prie durų (taip jau yra, kad atskiri meilės etapai la
bai dažnai prasideda ir baigiasi durimis) man buvo gaila, 
kad šiam vakarui jos jau tuojau nebebus, kad pasibaigs 
mūsų buvimas dviese ir kiekvienas atskirai sustatysime 
savo gyvenimus ir mintis nakčiai.

Man pasirodė, jog reikia sakyti ką nors gražaus ir 
harmoniškai užbaigiančio. Ir man atėjo į galvą pasakyt, 
kad aš ją myliu. Aš žiūrėjau jai tiesiai į akis ir paskui, 
kai momentas man atrodė geriausias, aš nuleidau žvilgs
nį ir pasakiau: ištariau aišikai ir trumpai, k^ip kareivis 
viršininkui, bet man buvo labai sunku.

Tada žiūrėjau į ją vėl. Ji buvo pasisukus profiliu ir 
mastė.

Hemingway herojus diena iš dienos taisėsi. Jo fi
ziniai skausmai nyko ir jis pradėjo galvoti ne vien tik 
apie save ir savo žaizdą, bet taip pat ir apie jį slaugan
čias sesutes. Ypatingai apie vieną šviesiaplaukę vis daž
nai pindavo mintis. Tų minčių, matyt, buvo daug ir vi
sai neblogų, kadangi vieną dieną herojus pasiėmė su sa

vim šviesiaplaukę slaugę ir pabėgę iš ligoninės ir iš tos 
valstybės, kurioje ta ligoninė buvo į kitą kraštą, kur ne
buvo karo ir kur žmonės gyveno su žymiai mažiau var
gų ir labjau pagal individualinį skonį.

Herojus išsinuomavo namuką ir kažkodėl užsiaugi
no barzdą, o slaugytoja pastebėjo, kad ji laukia kažko, kas 
dar niekad šioj žemėj negyveno. Ir jie abu buvo paten
kinti.

Tai vyko maždaug api e dešimtąjį puslapį ir tuo pat 
laiku į miestą, kur gyvenau, po truputį ėjo žiema. Sniego 
prisnigdavo — nutirpdavo, snigo vėl, ir jo būdavo vis dau
giau.

Kalbėti prie vartelių pasidarė nejauku ir šalta. Čia ir 
vėl į mano likimą ėmė maišytis batai. Tų batų — tų nelai
mingų batų stovis nesiderino su sniegais ir žemom tempera
tūrom. Tačiau savo mergaitę aš mylėjau nuoširdžiai, ir to
dėl išėjo taip, kad penktą valandą po pietų aš jau būdavau 
jos kambaryje ir kūrendavau krosnį.

Tas valandas dabar prisimenu, kaip vienas iš geriau

sių : matai liepsną vis šiltesnę ir vis stipriau gyvenančią, ma
tai ugnies plazdenimą aplink save ir. . . iš visų pusių tave 
apsupa jos daiktai; jauti,, kad tave stebi jos — mano mer
gaitės — kambario dvasia.

j Ir paskui lauki: gyveni tą didelį ir puikų laukimą, ka
da ji ateis, nešdama su savim šviežią šaltį, vėją ir šypseną.

Tačiau mums trūko kažko. Aš jaučiau, bet nežinojau 
( ko. Dabar aš žinau: mano mergaitė turėjo norų. Šitie no

rai buvo labai prabangiški ir visos blogybės kilo iš to, kad 
tie mano mergaitės norai rišosi su pinigais.

Taigi, — mums trūko kažko, — taip reikalas atrodė 
man. Mergaitė į dalyką žiūrėjo kitaip: pirmiausia: trūko ne 
mums, bet man ir antra — OI Juk tai buvo taip visai ir 
visiškai aišku! Ir jos veidas būdavo skausmingas — man 
trūko ne kažko, o pinigų.

Iš mūsų skirtingų galvosenų kylantį nesutarimą aš per 
gyvenau ir pajutau visam ryškume, kai vieną kartą mes 
ėjom į kiną.

Turiu prisipažinti: aš nelabai mėgstu kiną. Man nepa
tinka mankšti iti vaizduotę griežtai nustatytom valandom, 
bet aš retkarčiais nueinu ten pasidžiaugti svetimomis mei
lėmis ir nuotykiais. Taip mes ir buvom susitarę: kada ij 
tik panorės, tegu pasako ir — mes keliaujam.

Feyer mirgėjo. Šviesų buvo daug, daug žmonių ir 
spalvuotų plakatų. Puikiai apsitvarkiusios ir pakiliai nu
siteikusios ponios stovėjo ten ir kalbėjosi. Vyrų išvaizda 
aiškiai rodė, kad šiandien jie kavalieriai.

Aš buvau eilėj, jau netoli kasos ir nieko blogo nenu
jaučiau. Tačiau kada stovėjau preiš kasą ir kada reikėjo 
mokėti, tada, po ilgų jieškojimų savo gerai pažįstamose ki
šenėse, aš turėjau nusileisti faktui, kad jose nėra pinigų. 
Tai yra, jų buvo truputį, bet ne tiek, kiek man jų tuo mo
mentu reikėjo. Ir tuoj pat prieš mane iškilo baisiai tiesio
ginis klausimas: ką daryti? Nors tą dieną aš buvau nusi
teikęs optimsitiškai, man neliko nieko kito, kaip tik atsi
sakyt nuo visų pretenzijų ir tyliai — nepastebimai judėti 
link namų.

Ji stdyėjo jau gatvėj; matyt buvo mačius mano kapi- 
auliaciją ir čia manęs laukė smūgis.

Mano mergaitė — mano taip rimtai mylima mergai
tė pasikeitė: iš geros suprantančios draugės ji staiga virto 
furija. Aš negalėjau pažinti jos ir maniau, kad ji gaus prie
puolį ir čia pat vietoje mirs arba pražils arba darysis ką nors 
negero sau.

Paskui ji rėkė:
— Man nereikia! Eik! Pasitrauk šalin ir neliesk ma

nęs! Aš nenoriu tokio vyro, kuris mane kompromituoja!!! 
Man nereikalingi ubagai — ir ji kilojo rankas, trypė ko
jom ir jos veidas buvo iškraipytas, raukšlėtas ir piktas. Aš 
niekad nemylėjau tokio veido ir aš ėmiau galvoti, ko anks
čiau negalvodavau.

O mieste buvo tikra žiema: dangus spindėjo šaltas ir 
žvaigždėtas, nuo sniegoreflektavosi gatvių žiburiai ir švietė 
dvigubai ir keistai.
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GRANDINĖS MUS RIŠA PRIE BALTIJOS JŪROS.
(Baltijos Žuvėdros romanui pasirodžius).

Tik dėka nepaprasto musų rias knygos vietas, kad gauma 
rašytojų pasišventimo, kart- butų suprasti veiksmų. Čia ke 
kartėmis į mūsų knygų lenty- ii veikėjai skaitytoją vedžioja 
nas įžengia viena-kita nauja po Gintaro krantus — Baltijos 
knyga, ar ir mes tinkamai tą pajūriais, kur amžinai lietuviai 
rašytojų ir leidėjų dirbą bei kovojo dėl tų krantų laisvės, 
vargą įvertiname? Veikėjų šeimyninės intrygos

Argentinoje tas reikalas sto ir gyvenimas yra tokie realūs, 
vi dar kritiškesnėje vietoje ir kad skaitytoją hipnotizuoja ir 
tik todėl čia beveik neišleidžia širdyje sužadina užuojautą ir 
ma jokia knyga, nors yra dvi troškimą, kaip nors padėti lie 
lietuviškos spaustuvės. Dau- tuviams kovoti prieš okupan- 
gelis rašytojų iš kitų kraštų tus.
kreipiasi i Argentinos lietu- Be to, šią knygą skaitant 
vių spaustuves, teiraudamiesi grįžtama į netolimą praeiti, ka 
ar ne pigiau jiems atsieitų kny da groboniškasis Hitleris Klai- 
gų išleidimas Argentinoje, ka pėdos kraštą atplėšė nuo Di- 
ip kitur , bet atsakymą gauną džiosios Lietuvos, o tą atplėšt 
neigiamą ir šiurpų. Čia po- mą ne tik, Baltijos Žuvėdros 
pierio ir darbo jėgos kainos atsiminimų romane „Grandi- 
gana augštos, o knygų parda- nes" mini asmenys ar Klaipė- 
vimas lietuvių tarpe nepapras dos krašto lietuviai, bet ir Vi
tai sunkus. Sunkus ne todėl, sos Lietuvos žmonės su di- 
kad lietuviai nemoka ar ne- dele širdgėla pergyveno.
nori lietuviškai skaityti, bet „Grandinių“ autorė Elena 
todėl, kad už menką knygelę Dervojedaitienė - Ješmantaitė 
turi bęveik vienos dienos už- nėra svetima lietuviškos spau- 
darbį atiduoti, kai tuo tarpu dos bare, nes jau ji g.mnazi- 
JAV pakanka valandos - kitos jos laiku rašinėjo. Tremties 
uždarbio. keliais nukeliavo į tolimąją

Nežiūrint visų knygų leidi- Venecuelą, kur, sunkią išeivio 
n o sunkumų „Argentinos Lie naštą nešdama, nepadeda iš 
tuvių Balso“ leidykla pasiry- rankos plunksnos. Ji randa lai 
žo išleisti Baltijos Žuvėdros ko rašyti periodinei spaudai, 
romaną „Grandines“, ir štai versti į svetimas kalbas kny- 
šiomis dienomis pirmoji romą- gas ir rašyti atsitikimų roma
no dalis „Gintaro krantuose“ nūs, kurių pirmoji dalis jau 
pasirodė. sklinda po laisvojo pasaulio

Šiame atsiminimų romane lietuvių kolonijas.
nėra begalės veikėjų, kurie ..Grandinės“ savo pirmoje 
skaitytoją kartais supainioja dalyje mus visus tvirtai riša 
ir priverčia pakartoti kai ku- prie Baltijos jūros ir širdyje 
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ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSAS
Casilla de Correo 303, Buenos Aires — Argentina.

Lotynų Amerikos lietuvių spaudos veteranas. Eina nuo 1927 
metų. Kaina metams 3 doleriai. Plačiausia skaitomas. Spaus 
dinamas savoje spaustuvėje. Turi bendradarbius ir kores
pondentus visame laisvajame pasaulyje. Prenumeratoriams 

patarnauja susirasti gimines.
Pastaba: Argentinos Lietuvių Balsą galima gauti mainais už 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ, šią užsakant kuriam nors 

Argentinos lietuviui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

žadina karštą patriotinę mei
lę Klaipėdos kraštui.

Antroji „Grandinių * dalis 
„Gedimino Kalno“ Pavėsyje“ 
jau spausdinama ir greitu lai
ku išeis. „Grandinių“ Gedimi 
no Kalno pavėsy nevienas skai 
tytojas ras savo pėdsakus, pa
liktus prieš eilę metų, pajus 
kvapą lietuviško kraujo, islie-

KĄ ŽADA UŽLEISTI
Valstybinė Grožines Lite

ratūros Leidykla šiais metais 
žada išleisti Lietuvoje 222 pa
skiras knygas. Į tą skaičių 
įeina ir knygelės vaikams bei 
gaidos. Štai autoriai, kuliuos 
patieks Lietuvos skaitytojams 
toji leidykla: Majakovskis, Bu 
diunov, Makaienko, Ehrenbu
rg, Španov, Kočetov, Šundik, 
Antonov, Zakrukin. Iš lietu
vių žada perspausdinti Biliū
no raštų dalį, Kristijono Do
nelaičio „Metus" ir net Bara
nausko „Anykščių Šilelį“. Ža
da spausdinti tautosakos: Sta 
nevičiaus ir brolių Juškų rin
kinius. Iš dabartinių rašyto
jų žada tęsti Cvirkos „Žemę 
Maitintoją“. Putino „Altorių 
Šešėly" žada išleisti rusiška 
leidykla rusų kalba. Numato
ma kartoti Vienuolio „Puodži 
ukiemis", Simonaitytės „Pik
čiurnienė“. Iš naujų raštų 
numatomas tik Dovydaičio ro 
manas „Anksti rytą" ir Venc
lovos romanas, kuris, anot jo

to dėl lietuvybės. ..
„Grandines“ galima užsisa

kyti šiuo adresu: „A. L. Bal
sas", Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires. Kep. Argenti
na.

Kaina ne Argentinoje pus
antro dolerio.

L. Kancauskas. 
OKUPANTAI.

paties pasipasakojimo, dar tik 
įpusėtas. Numatomi praded
ančių rašytojų eilių rinkiniai: 
Širvio „Žygio draugai" ir Gie 
drio „Kryžminė ugnis". Vai
kams žada Maine Reydo „Rai 
telį be galvos“, Jefromovo 
„Žvaigždžių laivai", „Fuska- 
bo „Juodąjį viesulą". Numa
toma išleisti kiek knygų ir len 
kų kalba.

Tarp ko kita, rašytojų susi
rinkime iškelta faktų, kad „ku 
Itūros reikalų ministerijos vy
riausioje meno valdyboje (di
rektorius — Švietimo Ministe 
rio pavaduotojas Juozas Ba
naitis) kaikurios pjeses kele
tą metų užsiguli be jokios ei 
gos“. . . (Vadinasi, Meno Rei 
kalų Valdyba faktiškai yra 
cenzūros įstaiga).

— Sausio 5 d. Kaune, Čiur 
lionio vardo dailės muziejuje 
(buv. Čiurlionio Galerijoje) at 
įdaryta latvių ir estų dailinin
kų kūrinių paroda. Eksponuo 
ta per 300 darbų.

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

pūkite 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 
>ašo visais svarbiausiais klausimais. EUROPOS LIETU V YJE 
'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.
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KULTŪRININKAI BRAZILIJOJE.
Iš lietuvių kultūrininkų šiuo 

metu Brazilijoje gyvena: Rįo 
de Janeiro — poetas Petras 
Babickas, dirba Lietuvos pa
siuntinybėje; muz. J. Maiaiš- 
ka, birbęs municipaliniame te 
atre, išvyko į Kanadą, sol. Ma
žeika tarnauja tame pat teat
re ; Sao Paulyje: vargoninkau- 
ja Aleksas Ambrozaitis, „A 
Garėtoje“ groja muz. Jonas 
Kaseliūnas, Taip pat Sao Pau 
lyje gyvena vyčių choro va
dovas (dabar jau nebepasireis 
kiąs) muz. F. Girdauskas ir 
lietuvių jaunimo choro vado
vas muz. Ralickas. Sol. Rau- 
linaitis dainuoja municipalinia 
me Sao Paulo teatre. Poetas 
"(eilėraščių rinkinio „Įlanko
se" autorius) Simas Bakšys 
dabar redaguoja savaitraštį „Ži 
nias“. Poetas Klemensas Jū
ra pelnosi duoną didžiausioje 
Sao Paulo spaustuvėje. Indus 
tria Grafica Sigueira. Poetės 
O. Sadauskaitė ir Magdalena 
Vinkštaitienė reiškiasi vietos 
periodikoje. Rašytoja Karolė 
Pažėraitė mokytojauja Vilią 
Belos lietuvių mokykloje ir 
redaguoja „Mūsų Lietuvos“ 
savaitraščio atkarpą. Z. Bače 
lis pirmininkauja „Lituanijos" 
Bendruomenei ir gyviausiai 
reiškiasi vietos kultūriniame 
gyvenime. Bronius Guiga dir
ba „Žiniose" ir vadovauja „Li 
tuanijos“ artistų — vaidintojų 
būreliui. K. Ambrozevičius 
reiškiasi lietuviškuose paren
gimuose. Iš menininkų Sao 
Paulyje gyvena žinoma vai

kų literatūros inusuatorė V. 
Stančikaitė - Abraitienė, dali. 
A. Kairys ir dail. Navickas. 
Poetas kun. A. Arminas-Ve- 
nancijus Ališas retai prabyla. 
O. prof. dr. S. Ausenka ii ra
šytojas P. Vonžodas tebevar
gsta baigdami versti į portuga 
lų kalbą romaną „Ten, Ana
pus". Giršys ir M. Laupinai- 
tis retai bepasireiškia.

G. BACEVIČIŪTĖS 
sonatą nr. 4 atliko smuikinin
kas J. Špianlski saso koncerte 
sausio 17 d. 3 v. Carnegie re
čitalio salėje .

ELENA GAPUTYTĖ 
jau kuris laikas kai išvyko į 
Europą ir Paryžiuje studijuo
ja meną.

kova su triūsiais.
Mokslininkai, faremnai ir 

atitinkamos valdžios įstaigos, 
sujungtomis jėgomis išeina į 
kovą prieš didžiausią Austra
lijos žemės ūkio priešą — triu 
Šį.

Kovoje su triušiais vienas 
sėkmingiausių ginklų yra nuo 
dai myxomatosis, iššaukiąs 
triušių ligą, nuo kurios jų dau 
gybė žūsta. Pereitais metais 
šiais nuodais naikinant triu
šius, Australijos ūkis apsaugo 
jo gėrybių už 50 milionų sva
rų. Triušių buvo sunaikinta 
nuo 10 iki 20 proc. Daugiau
sia jų buvo sunaikinta pietų 
rytų Australijoje. Mažiausiai 
nuostolių patyrė Tasmanijos 
ir Vakarų Australijos triušiai.
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I SUSI V1EK J IMAS f 
fi LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE Of AMERIJA h
4 DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALE ORGANIZACIJA U
Įkuria 1886 metai* "į

TURTAS VIRŠIJA 4> 2.430.359,00 |
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstyoių n aKnados Mies- R 
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki ii 
$ 5.000,00. Nariais priimaini abiejų lyčių lietuviai ĮI 

nuo gimimo dienos iki o0 metų y

!
 Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę" nemokamai. I 

ls Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 1 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. * 
Visi kviečiami tapti šios broliškos oi ganizacijos nariais.
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo- Į 
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: /
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA f 
307 Weit 30th Street New York 1, N. Y. |

Taikingam krašte ir mažam, nuomojamam namely ap
silankė pavasaris. Pirmieji sugrįžtančios saulės sveikinimai, 
pirmieji žiedai ir vėjas, toks šiltas ir gaivinantis.

Šviesiaplaukės slaugytojos laukimas baigėsi, ir jau neuž
ilgo ji turėjo važiuoti ligoninėn. Pats herojus sėdėdavo ant 
suoliuko, iš kur vaizdas būdavo toks tolimas ir platus ir rū
kydavo pypkę.

Kuomet pavasaris atėjo į mano miestą, aš buvau smar
kiai užimtas. Iš pradžių narcizais, paskui alyvom, paskui 
magnolijom ir rožėm ir gvazdikais ir dar tokiom didelėm 
augštom gėlėm, kurių vardo nežinau. Aš nešiau puokštes ir 
dideles ir mažas ir vis dažniausiai naktį ir paslapčiom.

Mat, gėlių parduotuvės dėl įvairiausių priežasčių ne
veikė ir aš buvau priverstas elgtis laisvai ir be skrupulų.

Kada miestas užmigdavo, man reikėdavo sustoti po bal
konu ir švilptelėt kokia dešimt taktų iš „St. Pauli“. Ta
da už užuolaidų minkštai užsižiebdavo šviesa, atsidarydavo 
durys ir pasirodydavo ji, įsisupus įjuodą, šviesiais ranko
galiais chalatą ir patylom nuleisdavo iki manęs krepšiuką, 
specialiai gėlėm. Tokį su augšta, plačiai išlenkta rankena ir 
atsivertusiais kraštais. Aš prikraudavau jį, ir žiedai siū
buodavo į viršų, pasikeldavo iki balkono atramų ir — tada 
išgirsdavau švelnu ir mylintį „labąnakt“ — ir gėlės ding
davo kambary.

Aš eidavau namo apsvaigęs ir pilnas romantikos ir tik 
iš mandagumo, kad negąsdinčiau aplinkinių gyventojų, ne
dainuodavau serenados.

Ir mano draugai sakydavo, jog aš pasikeitęs. Ir mano 
šeimininkė, pažadindama mane iš ryto šyptelėdavo pras
mingai ir primerkdavo akį.

Ir paskui buvo vasara. Dienos užėjo, kaip auksas ir 
vakarai, kaip aistringos, viliojančios ir nuostabios dekorą 
cijos. Tai buvo laikas, kada aš už savo mergaitę kovočiau 
su baisiausiais malūnais ir visomis kitomis jėgomis, ir ka
da aš nieko kito nežinojau, nieko kito negalvojau, nieko 
kito negalėjau įsivaizduoti ir matyti, kaip tik ją. Tai bu
vo laikas, kada aš mylėjau kaip beprotis. . . Aš net kuriam 
laikui mečiau skaitęs Hemingway ir pradėjau rūpintis ba
tais bei pinigais. Ir dienos skrido ir aš jų nejaučiau; aš 
gyvenau vieną didelį, nenutrūkstantį laiką.

Kai vėl pradėjau skaityti, Hemingway herojaus švie 
siaplaukė gulėjo ligoninlėj, o manyje, ir už manęs, ir 
prieš, ir visur aplink dundėjo traukinys.

Už langų keliavo tamsa. Žiūrint į ją buvo sunku pa
sakyti, ar ji atsilieka ar veržiasi pirmyn kartu su trauki
niu. Lauke buvo naktis.

Aš važiavau pas tėvus. Jie gyveno kitame mieste, 
toliau į šiaurę. Aš lankydavaus tenai retai: du, tris kart 
į metus. Atvažiuodavau, ateidavau gatve, aptverta gel
tonais, smėliniais akmenimis, ir nešdavausi krūtinėj tą 
keistą jausmą, sumaišytą su džiaugsmu ir su grįžimo liū

desiu. — Traukinys dundėjo, švilpė pralėkdamas pro 
apsnūdusias, nakties apgaubtas stotis ir ratai sucypdavo — 

pasilinguodavo riedėdami jiešinais.
Aš negalėjau užmigti ir galvojau apie savo mergaitę.
Vasarai baigiantis, kada antrą kartą ėmė žydėti rožės, 

mano mergaitės akyse, jos veide, jos išvaizdoj ir jos paslap
tingam ir niekad nesuprastam viduj atsirado kažkas naujo. 
O tai, kas buvo, kas anksčiau žibėdavo jos žvilgsny, ką aš my
lėjau ir prie ko buvau pripratęs, visa tai pamažu pranyko, 
rodos, lyg sudegę, lyg tapo uždengta kažko svetimo ir nepa
žįstamo.

Kažkas buvo ne ‘taip su mano mergaite. Ir aš galvojau, 
ir mano mintys buvo niūrios ir nelinksmos. Ji dažnai saky
davo, jog esanti pavargus, ir aš mačiau — čia niekas manęs 
negalėjo apgauti — kad ją kankina didelis noras: noras ne
šantis nerimą su savim ir didesnis už visus anksčiau buvu
sius.

Tai nebuvo batai ir kažkas negero ir įdrąsinančio man.
O traukinys dundėjo, ir už langų keliavo nebe naktis, 

bet nuvargęs ir be galo pilkas rytas. Jis buvo tokios spal
vos, kaip senas plienas: aprūdijęs ir nutaškytas purvinam 
rasom. . .

Ir paskui — nebebuvo iš kur nešti gėlių. Nors tikrojo . 
rudens dar nesijautė, bet miesto sodai ir privatūs darže
liai ėmė darytis nebeįdomūs — juose niekas nebežydėjo. 
Tik vaikščiojo senukai, daug žinančiais veidais, ir karpė 
nuvytusias šakas ir nereikalingas, perdaug pasistiebusias 
atžalas. Tik vienur kitur dar matėsi spalvos, bet jų buvo 
mažai. Krepšiukas su atvirtusiais šonais ir plačiai išriesta 
rankena niekad neprisipildytų jomis.

Laikas tarp vasaros ir pirmųjų rudens miglų, kada gam
tai yra nusibodę savi blizgėjimai ir žaidimai ir kada ji nori ii 
sėtis ir būti pakeista.

Viskas laukė rugsėjo.
♦**

Hemingway romanas baigėsi staiga ir netikėtai. He- 
tojaus šviesiaplaukė mirė. Daktaras dar bandė gelbėti ope
ruodamas. Bet tai nepadėjo. Ji mirė ir jos nebebuvo daugiau.

„ ... ir herojus išėjo iš ligoninės ir ėjo per lietų atgal į 
viešbutį“. Čia Hemingway baigia ir toliau aš galėjau at
spėti pats: herojus niekad negrįžo į mažą nuomojamą na
melį ir nesėdėjo ant suoliuko, iš kur vaizdas būdavo toks pla
tus ir tolimas.

Baigėsi lapkritis. Virš miesto pradėjo griūti dangun 
sunkūs ūkanoti debesys ir šakose liūdnų vėlyvo rudens me
džių dejavo ir stūgavo vėjas.

Dažnai mes eidavom pasivaikščioti. Mano mergaitė 
kalbėdavo apie prsiminimus — ji prisimindavo:

— O vasarą, kada majio "kambarys būdavo pilnas 
magnolijų, ar žinai?

Aš žinojau ir aš jaučiau, kad many kažkas lūžta, kad 
kažkas atsiranda mano gerklėj ir spaudžia.

Aš negalėjau vėl, kaip tada, truputį pasilenkti ir žiūrėti 
jai į akis. Man buvo per sunku. Aš nepajėgiau panešti kaž
kokio milžiniško svorio ir man buvo gėda: aš verkdavau — 

tyliai ir vie ntik asu. Vėjas pusdavo man į veidą, ir aš jau
čiau, kad mano ašaros šaltos.

Galbūt ji matydavo tai; jos pirštai smarkiau spausdavo 
manu ranką ir mes eidavom toli, iki paskutinių priemiesčių.

Prieš mus iškildavo tamsus dangus, pilnas rudens ir 
vėjo riksmo ir visi žiburiai ir reklamų spindėjimai palikdavo 
už mūsų.

***
Į miestą antrą kartą atėjo žiema: balta, ledinė ir rytais 

po šalčio naktų medžiai buvo išpuošti ir žibėjo šerkšnu. Lyg 
nuostabūs sustingę ornamentai atrodė medžiai

Viduryje gruodžio aš turėjau išvažiuot. Ji nelydėjo ma 
nęs į stotį, kadangi, taip sake ji—jai buvo perliūdna eiti atsi 
sveikinimui, o aš juk vistiek turėjau greit sugrįžti.

Dviem savaitėm buvau išvykęs. Švenčiau Kalėdas kartu 
su tėvais ir jaučiau, kokia gera buvo mama ir koks rimtas ir 
mylintis tėvas. Bet slegiantis nujautimas traukė mane at
gal. Aš buvau neramus ir tėvukai matė tai. Jie nesakė man 
nieko, bet aš žinojau, kad jie pergyvena mano nerimą, ir kai 
manęs nėra, kalbasi apie mane.

Aš grįžau prieš Naujuosius Metus. Jei būčiau atvažia
vęs dieną vėliau, būtų geriau: aš nebūčiau dalyvavęs išleistu
vėse.

Jos daiktai buvo supakuoti ir kambarys, kuriame tiek 
daug vakarų kūrenau krosnį, kur tiek liepsnų gimė ir mir
gėjo sienose ir mano veide, buvo beviltiškai taščias.

Ji pati atrodė išsiblaškius, visai kitokia negu visados ir 
kažkodėl norėjo, kad aš dainuočiau. Ten sėdėjo daug sve
čių ir jie visi dainavo.

Manyje buvo ūpas mušti juos visus. Bet ji norėjo — ji 
žiūrėjo man tiesiai į akis tokiu keistu ir dideliu žvilgsniu ir 
prašė, kad aš dainuočiau. Ir aš danavau. Aš negirdėjau savo 
balso, aš nieko negirdėjau ir aš buvau kitur; ten, kartu su 
svečiais, buvo tik rėkianti mano gerklė ir prasižiojusios lūpos.

Paskui svečiai išėjo ir ji sakė:
— Jei netiki, žiūrėk, aš tik vakar gavau telegramą. Aš 

negalėjau tau pranešti. — Ji nervingai jieškojoir vartė po
pierius rankinuky.

„Tad ji būtų man pranešusi“, galvojau aš, „ji neuž
mirštų manęs ir aš būčiau sužinojęs apie tai kitokiu būdu. 
Tačiau koks skirtumas. ..“

— Nerodyk telegramos, aš tikiu, aš visados tau tikėjau, 
tik nerodyk tos prakeiktos telegramos, — kalbėjau kaip 
smaugiamas.

Tuščiam kambary mano žodžiai skambėjo nykiai ir be
prasmiškai.

Aš ją išlydėjau. Buvau stoty ir mačiau traukinį ir kaip 
tarp sniego sukūrių pranyko raudonas signalinis žiburys.

*♦*
Lentynoj Hemingway romanas. Perskaitytas iki pas

kutinio žodžio. Kas vyko toliau — ko Hemingway nebera
šė — aš įsivaizdavau pats. Ii galbūt visai be reikalo, gal 
būt viskas buvo visai kitaip, galbūt visai kitoks buvo galas. 

(Iš „Literatūros Tankai“ 3 nr.).
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Adomonis ir Budriunas Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemounte: 2-jų šeimų. Na 
ujas. Centr. šildymas. Kai
na 16.200. Įmokėti 5.000. 
3-jų šeimų. Naujas. Centr. 
šild. Kaina 19.000. Įmokėti 
8.000.
Verdune: Eagan. 2-jų šeim. 
po 4 kamb. 5 metų. Kaina 
13.500. Įmokėti 6.000.
Ville Lasalle: 2 Avė. 2-jų 
šeimų po 4 kamb. 8 metų. 
Kaina 12.500. Įmok. 6.000.

Ville St. Michel: 7 Ave. 2jų 
šeimų po 5 kamb. Naujas. 
Kaina 15.000. Įmok. 5.000.

Žemė pardavimui: 
Ville Lasalle. Lotaj 40 X 90 
kaina 1260. 35 et. pėda. 
50X100. Kaina 1000. 20 et. 
pėda. Galima ir didesniais 
gabalais.
Reikalinga 2-jų ir 3-jų šei
mų namai Vcrdune, Rose
mounte, Park Extention ir 
Ville Lasalle

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
M 0 S Ų T I KS L AS — JU M S PADĖTI!

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

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

MŪSŲ ^PORTAS'
IV-TOSIOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS.
Geelongo mieste, Victorijo- 

je, įvyko IV-tosios Australi
jos Lietuvių Krepšinio Pirme
nybės, kuriose dalyvavo šios 
komandos: Sydnėjaus Kovas, 
Melbourno Varpas, Adelaidės 
Vytis, Claytono Varpas ir Ge 
elongo Neris. Pirmenybėse tu 
rėjusi dalyvauti Snieguotųjų 
Kalnų krepšinio komanda, ne
atvyko.

Sydnėjaus Kovas, kaip 1952 
metų nugalėtojas, nešdamas 
priekyje Lietuvos trispalvę, iš 
vedė visas komandas, kurios 
išsirikiavo vienoje eilėje. Ge
elongo sporto Klubo pirminin 
kas A. Bratanavičius pasveiki 
no visus sportininkus ir pa
kvietė ALB Geelongo Apylin
kės pirmininką J. Pelenauską 
atidaryti pirmenybes.

Pirmąsias rungtynes pradė
jo Adelaidės Vytis ir Geelon
go Neris. Vytis, parodžiusi aiš 
kų žaidimo pranašumą, laimė
jo prieš šeimininkus — 68:28 
(36:13); taškus pelnė: Vyčio 
Urnevičius 16, Kitas 11, Ja- 
ciunskas 10, Alkevičius 10, 
Gurskis 8, Merūnas 7 ir Pet- 
kūnas 6; Neries — Šimkus 8, 
Jonušas 7, JJartašius 6, Braže- 
lis 3, Saldumas 2 ir Aukštakal
nis 2.

Antrąsias rungtynes žaidė 
Sydnėjaus Kovas ir Melbour
no Varpas. Melbourno Var
pas, Vytis ir Kovas buvo lai
komi pirmenybių favoritais. 
Abi komandos gerai žaisdamos 
stengėsi išnaudoti kiekvieną 
galimybę. Pirmas kėlinys bai
gėsi 30:23 Kovo naudai. Ant
rą kėlinį visą laiką žaisdamas

pilną komandinį žaidimą. Ko
vas rungtynes baigė laimėji
mu — 53:47. Taškai: Kovo— 
Laukaitis 17, Koženiauskas 12, 
Kriaucevičius 9, Šutas 6, Ge
nys 4, Vasaris 4 ir Bernotas 1; 
Varpo — Darginavičius 16; 
Modziliauskas 14, Socha 9, Juš 
ka 7 ir Baltrūnas 1.

Sekančiose rungtynėse Clay 
tono Varpas, sudarytas dau
giausiai iš jaunių, lengvai lai
mėjo prieš Nerį — 61:49 (38: 
13). Taškai: Cl. Vaępo — Sp- 
ranaitis 29, Ginčiauskas 9, Ba
cevičius 8, Šilas 7, Kuncaitis 
6, Mockus 5, Kaladė. 4 ir Ma 
leckas 2; Nerio — Jonušas 19, 
Aukštakalnis 10, Šimkus 8, 
Bertašius 4, Lipčius 4, Braže- 
lis 2 ir Breneiseris 2.

Pirmų rungtynių susitiko 
Sydnėjaus Kovas su Adelaidės 
Vyčiu. Pirmas kėlinys baigė 
si 18:8 Kovo naudai., Rungty 
nės baigiamos 50:46 Kovo 
naudai. Taškai: Kovo — Lau
kaitis 17, Šutas 11, Kriaucevi 
čius 11. Koženiauskas 5, Ber
notas 4 ir Genys 2; Vyčio — 
Jaciunskas 12, Urnevičius 11, 
Petkūnas 10, Gurskis 8, Me
rūnas 4, ir Kitas 1.

Per sekančios rungtynes 
Melbourno Varpas laimėjo 
prieš Claytono Varpą — 62: 
50 (30—24). Jaunieji Cl Var 
po žaidikai sužaidė gražiai, ta
čiau neįstengė dengti gerųjų 
žaidėjų, ypač per antrąjį pus- 
laikį. Taškai: Melb. Varpo — 
Darginavičius 21, Modziliaus
kas 19, Baltrūnas 15, Juška 4, 
Miklius 2 ir Socha 1 ; Cl. Var
po — Bacevičius 13; Kaladė

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja

J Kalba lietuviškai I
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. g

A J. Norkeliūnas
:: PER SAVO AGENTŪRĄ

:: MONTREAL ENTERPRISES Reg’d:;

1
^ AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 

NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUS1R> 
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- j 

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA P
VISOSE DRA UDIMO SRITY SE.

5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36 ;
Tel. CL 2363

I
 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- y. 

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, £ 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai ''

Jonas Zmuidzinas |
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms habitai ir kiti įv. 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 574 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q. Telef.: TR 4046.

11, Malcckas 10, Gr.čiauskas 
6, Šuas 4, Kuncaitis 4 ir Moc
kus 2.

Kovas savo paskutiniame šeš 
tadiemo susitikime lengvai lai
mėjo prieš Nerį — 70:40 (30 
15) Taškai: Kovo Koženiaus 
kas 17, Kriaucevičius 14, Lau 
kaitis 12, Genys 9, Šutas 8, 
Bernotas 6 ir Vasaris 4; Ne
ries — Jonušas 15, Bertašius 
9, Aukštakalnis 6, Lipčius 4, 
Breneizeris 4 ir Šimkus 2.

Per paskutines rungtynes 
Claytono Varpas sukėlė staig
meną laimėdamas prieš Vytį— 
69:51 (34:22). Taškai: Cl. 
Varpo — Ginčiauskas 25, Ka
ladė 15, Bacevičius 13, Spra- 
naitis 12 ir Kuncaitis 4; Vy
čio — Urnevičius 16, Gurskis 
13, Jaciunskas 5, Alkevičius 5, 
Kitas 4 ir Petkūnas 3.

Melbourno Varpas laimėjo 
prieš Geelongo Nerį — 75:50 
(28:21). Taškai: M. Varpo— 
Darginavičius 22, Baltrūnas
15, Miklius 12, Socha 11, Juš 
ka 8 ir Modziliauskas 7; Ne
ries — Jonušas 8 ir Modzi
liauskas 7; Neries — Jonušas
16, Šimkus 16, Bertašius 10, 
Lipčius 5, Braželis 2 ir Bre
neizeris 1.

Sydnėjaus Kovas prieš Clay 
tono Varpą. Pirmasis kėlinys 
baigėsi lygiosiomis — 30—30. 
Per antrąjį puslaikį savo gra
žiais žaidimo deriniais Kovas 
visiškai sužlugdė Cl. Varpo 
gynimą ir laimėjo rungtynes— 
74:45. Taškai: Kovo — Šutas 
31, Kriaucevičius 24, Kože
niauskas 8, Laukaitis 5, Vasa
ris 4 ir Genys 2; Cl. Varpo — 
Ginčiauskas 16, Bacevičius 13, 
Spranaitis 5, Mockus 5, Kala
dė 4 ir Maleckas 2.

Paskutiniąsias pirmenybių 
rungtynes žaidė Melb. Var
pas prieš Adelaidės Vytį. Mel 
bourno Varpas išliko aikštėje 
visą laiką pranašesnis, laimė
damas rungtynes 75:63 (43: 
23). Taškai: M. Varpo — Dar 
ginavičius 21, Modziliauskas 
19, Baltrūnas 15, Juška 4, Mik 
liūs 2 ir Socha 1; Vyčio — Ur
nevičius 29, Gurskis 20, Kitas
4, Merūnas 3, Petkūnas 3, Ja-

ciunskas 3 ir Alkevičius 2.
Pasibaigus pirmenybėms, 

visų lietuvių sporto klubų ats
tovai sudarė Australijos lietu 
vių krepšinio rinktinę: Urne
vičius — kap. (Vytis), Šutas 
(Kovas), Laukaitis (Kovas j, 
Kriaucevičius (Kovas), Kože 
niauskas (Kovas), Darginavi
čius (M. Varpas), Ginčiaus
kas (Cl. Varpas), Gurskis 
(Vytis) ir Jaciunskas (Vytis).

Pirmenybių užbaigimui ben 
dra lietuvių rinktinė sužaidė 
draugiškas rungtynes su Ge
elongo miesto australų rinkti
ne. Lietuvių rinktinė laimėjo 
—80:57 (45:23). Žaidė ir
krepšius įmetė: Šutas 18, Ko
ženiauskas 16, Laukaitis 11, 
Gurskis 10, Jaciunskae 6, Ge
nys 6, Urnevičius 4, Bernotas 
4, Kriaucevičius 3 ir Vasaris 2

Dovanų įteikimui išsirikia> 
ko Kovo krepšininkai ir visą 
komandų kapitonai. Geelongo 
sporto klubo pirmininkas pa
skelbė laimėtojus. Pirmoji vie
ta atiteko Sydnėjaus Kovui, išė 
jusiam iš varžybų be pralai
mėjimo. Antroji veta aititeko 
Melbourno Varpui, trečioji — 
Claytono Varpui, ketvirtoji — 
Adelaidės Vyčiui ir penktoji^ 
— Geelongo Neriui. Geelongog 
Apylinkės pirmininkas J. Pel 
lenauskas įteikė komandoms 
dovanas.
LIETUVIAI VISOS SOVIE

TUOS KREPŠINIO 
ČEMPIONAS.

1------------- ---------- ■ ' - 'll Ml
Kaune sausio 5 d. prasidėjo 

visos Sovietų Sąjungos „Spar
tako“ sporto organizacijos 
krepšinio varžybos. Pirmą die 
ną Panevėžio komanda nuga
lėjo leningradiečius 63:51, bet 
panevėžietės pralaimėjo prieš 
maskvietes 33:16. Kauniečiai 
įveikė Lvovo krepšininkus 66 
:26 ir Kazanės krepšininkus 
78:25. Panevėžietės, pralai
mėjusios maskvietėms, atsi
griebė prieš leningradietes lai 
mėdamos 39 :28.

Pusfinalinėse varžybose ka 
uniečiai nugalėjo rygiečius 34 
:19, panevėžiečiai su maskvie-
čiais baigė lygiomis — 42 :42 ;

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

HSMSM

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5-0303
-ttiniiimimnnnnitniiiiiiiiiiiirtiiiiiiniitnnunntniinnnnnnniitnrttmn"

I
 BRONIUS AMBAKAS

SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 
BLOKSŲ — BR1KSŲ — PLYTELIŲ 

dėjime 
MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.

Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460. 
g KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR, 
mmnttmmmmmmmnmmmmmmuttttumttmnttttmmmttttnttmtn::
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Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

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

MONTREAL
•nn::nn::uummnuuniiiinrn»Hwnii<uutt

Dėmesio šiam sąrašui!
Ką gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado
vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir karnos su persiuntimu: 
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minč.ų, pažadina 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką, štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausis Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
J. K. Karys. NEPRJKLAUS. LIET. PINIGAI. b.uo 
u r. Z. Sruogiene. LIETUVOS ISTORIJA .....................o.uo
Maupassant. MOTERS ŠIRDIS romanas ....................... 2.60
Merimee. KOLOMBĄ, romar.as................................................ Z,uu
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO..................................... 1,50

Jankus. PO RAGANOS KIRVIU..................................... l,5u
L Cicėnas. VILNIUS TARP AUDRŲ................................5,s0
Pirandello. PIRMOJI NAKTIS..............................................1,50
Prof. V Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 2,00 
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI............................... 2,50
Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ................... 2,00
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS................................. 1,00
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA............................................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................ 0,75
K. Binkis. LYRIKA............................................................... 2,00
Vincas KRĖVĖ MICKEVIČIUS .....................................2,00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ 2,00

I J. Grabauskas. KELIAS Į PASISEKIMĄ.......................... 2,00
I August Gaiiit. TOMAS NIPERNADIS. Romanas........... 2,50

I
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas.... $ 2,50 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ...................... $ 2,—
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI.................... $ 0,50B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ............................$ 1,—
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE .................................... $ 1,—F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI .3,00 

(Žurnalas LITERATŪROS LANKAI ............................$ 1,—
P. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis.......................$ 0,50

. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RuTA,RUGIAGĖLĖS ......................................................... $ 1.50
Š. Ragana, SENAME DVARE, romanas.....................$ 2,—
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI . . $ 3,—
V. Ramonas, KRYŽIAI, omanas ...................................$ 2,—
J. Jankų*, NAKTIS ANT MORŲ, omanas................ $ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............$ 1,50

I P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0,75
'S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
|S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ........................... $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................ $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0.30 

i Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ............$ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas................................... $ 1,—
J. Kaupas, Dr. KR1PŠTUKAS PRAGARE ...............$ 1,—
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . . $ 0,25 

[Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
U. Gailius, KARTUVĖS................................................. $ L—
[(Maupassant, KAROLIAI, novelės ...................................$ 2,50

D Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje:
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

Į bėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

finaline s rungtynes pateko 
kauniečiai, maskviškiai, fali- 
niečiai ir Rygos jauniai. Visų 
Rusijos miestų, išskyrus Mas 
kvą, komandos iškrito iš eilės.

Sausio 9 dieną pasibaigė 
„Spartako“ krepšinio rungty
nės. Finale kauniečiai laimė
jo prieš maskviečius (38:34) 
ir antrus metus iš eilės laimė-
jo visos Sov. S-gos spartakie- 
čių čempionatą. Maskva liko 
antroj vietoj, trečią vietą už
ėmė Talinas. Merginų grupė 
įe pirmą vietą atlaikė mask
vietės, antrą — panevėžietės, 
trečią — rygietės.

Kauno „Žalg.rio“ krepši
nio komanda yra visos Sovietų 
Sąjungos krepšinio čempionas.

— V. Laurinaitis jau daug 
metų dainuoja S. Paulio muni
cipalinio teatro chore. Šiemet 
laimėjo konkursą ir 1954 m. 
dalyvaus meninėje „IV Cente 
nario“ iškilmių programoje. 
Šis nuoširdus mūsų tautietis
ir jau pagarsėjęs solistas, ba
ritonas.
■ Iš Londono pranešama, kad 
anglikonų dvasiškis, grįžęs iš 
Maskvos, sako, būk iš 1600 
bažnyčių tame mieste tik 45 
yra atdaros.

| Dr. Roman Pniewski
» Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. N 
3 Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 4 
| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

J. GRAŽYS
I SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visa diena

>©©©©©©©©©©©©&©®©©®©©©©®®©®®®&®&®©©©©®&®®®®&®*>©©-' • 
i LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 63® vai. '»
uiiuuiimiiniunuu >©©©®®©©©®©©®®©©©®®©®®©©®®®®©©®®©©®-®®®®©®©®®©®®©®i
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Š. m. Sausio mėn. 30 d., 7 vai. Slovakų salėje, Hagar 

St. 162 K. L. B. Well an do Apylinkės Valdyba ruošia 

VAKARĄ, kuriame bus suvaidinta J. Kuzmickio

r OTTAWA

„Mažasis D.dvyrjs”
Veiks turtingas valgių ir įvairių gėrimų bufetas.'

Linksmi oškiai. Atsilankęs nesigailėsi. Bus labai tur
tinga loterija, kurioje pelnas skiriamas 

Vasario 16 gimnazijai.

PAMINĖTA SAUSIO 15.
Sausio 17 vietos lietuviai su lietuvių tautai, 

sirinkę paminėjo Klaipėdos iš 
.vadavimo -31 metine#,- Buvo 
perskaitytas Mažosios. Lietu
vos Tarybos 1918 m. lapkri
čio 30 3. istorinis dokumentas, 
pasirašytas Tilžėje, kuriuo bū 
vo reikalaujamas Mažosios Lie 
tuvos priglaudimas prie Didž 
iosios; peržvelgta istorinių įvy 
kių raida. Pranešėjo plačiau 
sustota ties dabartim, išryški
nant.. ųž,davinjt}?>.priemones ir 
talkininkus. Ta pačia proga 
paminėtas ir Vydūnas; jo gy
venimas, veikla ir palikimas

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

šiuo minėjimu buvo užbaig 
tas ir Vasario 16 d. gimnazi
jos rūmams piniginis vajus, 
kurį pravedė' Imantas Šimans
kis.

Šios negausios apylinkės ri 
bose tam tikslui surinkta 16. 
50 dol.

Po minėjimo žodinės dalies, 
Birutė Žilinskaitė paskambi
no pianinu ir buvo pagrota be 
tuviškų plokštelių muzikos.

Minėjimą pravedė ir piane 
Šimus darė Apylinkės V-bos 
pirmininkas. A.

BIZNĮ, KREIPKIS J

J. KARPIS

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

Sausio mėn. 3 d. Wellando 
vaikučiams apylinkės bendru
omenės valdyba buvo suruo
šus! eglutę. Prie eglutės pa 
ruošimo labai daug prisidėjo 
p. J. Tamulėnienė. Ji pasiuvo 
Kalėdų seneliui rūbus. P. A. 
čepukas labai gražiai atliko se 
nelio pareigas.

Poniai J. Tamulėnienei ir 
p. A. Čepukui apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja.

Be to, apylinkės valdyba, 
kaip skelbime parašyta, ruo
šia šaunų vaidinimą — šokių 
vakarą. Vakarui statomas J. 
Kuzmickio 4 veiksmų vaidini
mas „Mažasis didvyris“. Čia 
vaizduojama lietuvių savo kra 
što palikimo tragedija antro
sios bolševikų okupacijos išva 
karėse ir gyvenimas tremtinių

5 KE 1118

EGLUTĖ IR VAIDINIMAS.
stovykloje. Vokietijoje.

Šiame vaidinime veikėjais 
daugumoje yra mūsų atžaly
nas — jaunieji.

Reikia tikėtis, kad vaidini
mas pasiseks, nes p. Tamule- 
nas negailėdamas nei bran
gaus laiko, nei triūso jau du 
mėnesiai ruošia jaunuosius mi 
nėtam vaidinimui.

Už šį p. P. Tamulėno triū
są ir vargą, taip pat vaidini
mo dalyviams, bendruomenės 
valdyba taria nuoširdų lietu
višką ačiū.

Kviečiame visus į šį vakarą. 
Tas, kas pergyveno tą baisią 
tragediją, ją vėl vaizdžiai pei- 
gyvens, kam to neteko, tas įsi 
vaizduos mūsų tėvynės kan
čias.

Wellando apy. v-ba.

PADĖKOS J.

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

KARPIS REAL ESTATE

J. GREEN
g REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tomoto.
g Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 
A mumis — mielai Jums patarnausimi

Delhai apylinkės jaunimui 
p. p. J. Maldcikytei ir J. Čėp
lai š. rn. sausio mėn. 2 d. ma
no gimtadienio proga suren
gusiems man „shawer party“ 
mano namuose ir p-lėms: A. 
Astrauskaitei, H. Balaisytei, 
M. Budraitei, J. Dambrauskai 
tei, G. Dudurkaitei, D. Gude- 
liauskaitei, H. Hessler, D. Ma- 
telytei, A. Račytei, A. Rakš
tytei, Pr. ir S. Rosenbergai- 
tėms, Pr. Šimutytei, A. ir R. 
Vasiliauskaitėms, H. Vazleny 
ko, Ch. van Loon ir p. p. J. ir 
T. Andraičiams, B. Bikui, A. 
Buzai, A. ir V. Budrams, F. 
Dumšai, L. Galdikui, S. Grabš 
tui, J. Kisieliui, J. Rosenber- 
gui, Č. Rušinskui, B. Stroliui, 
A. Tamašauskui, St. Zucme- 
ner, V. Veiveriui, St. Jakniū- 
nui ir L. Pranckevičiui už pa
reikštus sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas reiškiu nuošir 
džiausią padėką.

Leo Vilkas.

H HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

Kadangi prekės gaunamo* tiecioo' iš urmn sandėliu, be
I jokių tarpininkų, todėl Į 

MIAI PAPIGINTI 
Į ičCiiunveiiMiii

Kadangi prekės gaunamos tiesiog ii urmo sandėlių, be 
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.

1953 m. gruodžio mėn. 19 
dieną sudegė namai, kuriuose 
gyvenome, o kartu ir mūsų vi 
sas turtas, įgytas per sunkaus 
uarbo 5 metus.

Atjautusiems mus šioje ne
laimėje, žemiau išvardintiems 
asmenims mes nuoširdžiai dė
kojame už sušelpimą mūsų rū
bais ir pinigais.

Aukojo: Ponai-nios: 1. Rep 
šiai, 2. Ragauskai, 3. Zinskiai, 
4. B. 
K. K. 
8. P. 
deris, 
Ad. Kebelis, 12. Mrs. Dirse, 
13. St. Zavackas, 14. Wagne-

Šneideriai, 5. K. Tyla, 
Gaputis, 7. P. Mažylis, 
Budreika, 9. Otto Šnei 
10. Em. Šneideris, 11.

ris, 15. P. Piskarskis, 16. T. 
Kazakevičius, 17. Al Kojela,- 
tis, 18. W. Pumputis, 19. Al. 
Nacevičius, 20. W. Kauzonas, 
21. Br. Soplys, 22. J. Simin- 
kevičius, 23. M. Adomaitis, 
24. J. Miliušis, 25. J. Gudavi
čius, 26. P. Paškauskas, 27. 
H. Jasinskas, 28. V. Čarškus, 
29. V. Andrelionis, 30. G. Stu 
■ndžia, 31. J. Norgėla, 32. Fr. 
Jocius, 33. J. Statkevičius, 34. 
A. Ratkevičius, 35. J. Rastap- 
keviičus, 36. Er. Anskaitis, 37. 
Ch. Lapienis, 38. K. L. Bend
ruomenė.

Su skaudančiomis širdimis 
mes priėmėme Jūsų aukas, ir 
liekame neužmirštamai dėkin
gi, — jums gerieji žmonės — 
už jūsų gerą širdį ir artimo 
jausmus. Mes meldžiame, kad 
likimas Jums grąžintų — atly 
gintų šimteriopai.

Geraširdėms ponioms: Ra
gauskienei, Repšienei ir Zins- 
kienei, mes nerandame tų gra 
žiausių žodžių, kuriais galėtu
me tinkamai padėkoti. Šios 
moterys ne tik su pinigais ir 
tūbais atėjo pas mus pirmoj 
nelaimės valandoj, bet ir su 
kupinomis meilės ir pasiauko
jimo širdimis, o brangios po
nios, mes iš širdies dėkojame 
už jūsų vargus ir didį rūpestį, 
o poniai Ragauskienei ir už su 
teikimą mums šiltos pastogės.

Taip pat giliai esame dė
kingi ir visiems įvairių tauty 
bių mūsų apylinkės kaimy
nams, kurie mus labai užjautė 
ir sušelpė pinigais ir rūbais.

Visiems širdingiausias ačiū, 
ačiū!

E ir L. Dambrauskai.

1609 DUNDAS ST. W. O L 7996-7.

Atkelta iš 3-čio puslapio, 
sinodą. Taip darydami savo 
morale jie daros įtartinai įky
rūs, nes jų tikslas, matyti, yra 
klaidinti lietuvius evangelikus. 
Tiesos dėl reikia priminti, kad 
liuteronai Amerikoje yra susi
skirstę į keletą administiaci- 
nių grupių, tačiau jų tikėjimo 
pagrindai (kaip Šv. Raštas, ti 
kėjimo išpažinimas, confcssio 
augustana ir k.) yra tie patys. 
Viena kitą jos pagarbiai res
pektuoja, 
nų grupių 
yra viena 
džiausiu.
šimtą metų iš Europos atvykę 
liuteronai emigrantai, apsigy
venę Missouri valstybėje, su
kūrė šią grupę, ir jų sinodas 
vadinamas tos valstybės var-

Tarp šitų liutero- 
Missouri liuteronai 
iš seniausių ir di- 
Daugiau kaip piieš

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 eiefonas EM. 6-4182 

Toronto

LO

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ

8 0

PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS S 
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 1
PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO- į 

BILIŲ >2 SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR į 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ | 

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

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

vaxarais
DIDEL. 3

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Are., Toronto, 10.

CORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairi*« vienkartines sukuossnas, 
dažo ir kerpa plauku* Kiekvienu metu (išskyrus sek 
tnadi«-iiius galima susisiekti telefonu: OR 8081.

5
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS g

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

f

2710
MICHAEL KOPRIVICA

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto, g

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, g 
mielai jums patarnausimi

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir j 

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 

Tel. LL 9616.

Saugu—Patikima

imu meozia- v 
punktualiai. X

5

du. Savo struktūra ir tikybi
nėmis pažiūromis šita liutero
nų grupė yra arčiausi Lietu
vos liuteronams. Missuri liu
teronų sinodas yra vienintelis, 
kuris dešimtmečiais rūpinos 
lietuvių evangelikų reikalais. 
Jo šelpiami visa eilė lietuvių iš 
ėjo kunigo mokslus (Razokas, 
Rozakas, Mecaitis, Drignai- 
tis, Jurkaitis ir k.), kurie pa
tarnavo lietuviams, juos orga
nizavo, leido jiems laikraščius, 
giesmyną ir kitas knygas lietu 
vių kalba. Senesnioji ir jau
nesnioji lietuvių evangelikų 
karta augštai tai įvertina, reiš 
kia pagarbą ir dėkingumą Mi
ssouri liuteronams. Neigiama 
prasme tegali jį minėti tik tas, 
kuris turi blogą tikslą.

— Liuteronas.

Dr. N. Novosickis
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 TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

Biuro telef. 
JU 4773 

Namų CE 1-3444

| PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS

:: šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 
paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius 
ir kitus maisto produktus galima gauti tik pa*

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

DIDŽIAUSIAS NAMŲ PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

PIRKDAMI AR PARDUODAMI PASITARKITE SUMŪSŲ EKSPERTAIS. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ. TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.

MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS

A. KIRS ON1S V. MORKIS B. SER G A UTIS
Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin) — TORONTO.

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

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

REAL ESTATE LIMITED REALTORS

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

t
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t HAMILTONE ŠOKIAI NUO PENKTADIENIO VAKARO IKI ŠEŠTADIENIO RYTO!!!
$ KLB Hamiltono ap. avldyba Š) PENKTAD1ENJ, SAUSIO m. 29 d. puikioje ROBERT S $
X restorano, Marine Room salėje (747 King St. E. kampas Sanford A v.) rengia didelį x

I žiemos šokių vakarą t
| TURTINGA ŠALPOS FONDO LOTERIJA! PREMIJUOTAS TANGO! CONFETTĖS ir kt. staigmenos. ; ;

$ Griežia BENNI FERRI orkestras. Lietuviškus refrenus dainuoja V. PANAVAITĖ. j I
Lietuviškas bufetas su kietais ir minkštais gėrimais veiks iki 12 vai. ■ >

«. Pradžia 8 vai. vakaro. Pabaiga 2 vai. ryto. KLB HAM1L 1 ONO AP. VALDI BA. j

VĖL DU LAIMĖJIMAI
Praeita savaitė „Tauro“ kr 

epšininkarns vėl atnešė du lai 
mėjimus. Vyru krepšinio ka 
manda žaidė 7-tas pirmenyb.ų 
rungtynes su „Northmounth 
YMCA“ ir laimėjo 43 — 35 
(21—16). Iš eilės tai jau sep 
tintas laimėjimas, ir yra vilčių, 
kad „Tauro" krepšininkai ga
li tapti šios grupės laimėtoju. 
Kaip rungtynių rezultatas ro
do, rungtynės praėjo su mū
siškių persvara, tik mūsiškia
ms tą dieną nevyko mėtymai,

ir priešininkas iš baudos bei 
dviem metimais veda 0 — 5. 
Markevičius švelninu padėtį 2 
—5, bet priešo metimas greit 
atsako dviem metimais ir j<m 
2—9 mūsų nenaudai. Narbu
tas ir Markevičius š bauuų 
švelnina 4—9, bet greit vėl 
4—12 veda YMCA. Į Siniaus 
6—12, vėl 6—14. Dikinis da
ro 7—14, bet greit 7—15 mu
sų nenaudai. Tačiau nuo ė a 
vyksta persilaužimas. Smius 
dviem ir Dikinis vienu metimu

■jiv

HAMILTON
HLSK „KOVAS’', š| 

sausio mėn. 31 d. parapijos 
salėje, 12 vai. 30 min. šaukia 
visuotinį narių susirinkimą šia 
dienotvarke: 1. Susirinkimo at 
idarymas, 2. Pirmininko ir sek 
retoriaus rinkimas, 3. Peieito 
susirinkimo protokolo skaity
mas, 4. Revizijos komisijos 
pranešimas, 5. Naujos valdy
bos rinkimai, 6. Einamieji rei
kalai, 7. Klausimai ir atsaky
mai, 8. Susirinkimo uždary
mas. Visi klubo nariai ir pri
jaučiantieji kviečiami dalyvau 
ti. HLSK „Kovas“ valdyba.

Šį penktadienį
Hamiltonas rengia didelę 

staigmeną — pirmąjį žiemos 
šokių vakarą, kuris prasidės 
penktadienio vakarą ir baigsis 
. . .tik gaidžiams pragydus, t. 
v. šeštadienio rytą. Atrodo, 
kad Šis parengimas yra pirmas 
visoje Kanadoje, tad laukiama 
daugelio svečių iš Hamiltono 
apylinkių. Vakaro metu bus 
pravesta turtinga Šalpos Fon
do leterija, premijuotas tango 
ir kt.

Šokiams griežia žinomas lie 
tuviams Benni Ferri orkestras, 
o lietuviškus refrenus dainuo
ja V. Panavaitė.

Tad šį penktadienį, visi at- 
vvkstame į Roberts restorano 
Marine Room salę (747 King 
St. E. kampas Sanford Av.) j 
pirmąjį hamiltoniečių taip di
delį ir smagų pasilinksmini
mą!

Hamiltono Šalpos Fondo 
piniginėje ir rūbų rinkliavoje 
mūsų tautiečiams Vokietijoje 
buvo surinkta apie 560 dol. ir 
didelis kiekis rūbų. Apyskai
tą šalpos Fondas paskelbs vie
tos spaudoje.

Nepamirškime naujosios 
B-nės valdybos kandidatų są
rašų pristatymo Rinkiminės K 
jos pirmininkui E. Sudikui: 14 
Canada St. Paskutinioji data

i lietuviška moterų kirpykla 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
IS LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT.
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). 
? 2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292. $

SEKMADIENI,
yra sausio 30 d. imamai:

Hamiltono lietuvių darbo 
„tvirtovė“ The Steel Co of Ca 
nada subraškėjo antrą kartą: 
prieš Kalėdas įvykęs darbinin
kų atleidimas lietuvių nepalie
tė, tačiau pereitą savaitę jau į 
nelaimingųjų skaičių pateko ir 
mūsų tautiečiai. Šiuo metu at 
leidimas liečia daugiausia ta p 
vad. General labor gange is 
open heard, kur atleisti yra iš 
dirbę po dvejus su puse metų. 
Kalbama, kad atleidimas pa
lies beveik 4 
kus.

Ir tekstilės 
tone taip pat 
kurie skyriai dirba tik po 3 die 
nas. Atrodo, kad šioji žiema 
atsiuntė senelį ne tik su stip
riais šalčiais, bet taip pat ir su 
blogom darbo perspektyvom.

Pereitą savaitę 
kilimu iš Lietuvos, mirė žy
dų tautybės moteris J. G. Beu 
be 79 m. amžiaus. Bendrai, 
Hamiltone esama gan didelio 
skaičiaus žydų iš Lietuvos, ku 
rie nors atvykę yra prieš 30 
—40 m., tačiau gerai kalba lie 
tuviškai ir nesigėdina pasisa
kyti, kad jų gimtinė yra Lie
tuva.

Pavyzdys kai kuriems mū
sų tautiečiams. . . Kbr.

Pagerbimo vakarienė 
buvo surengta parapijos komi
teto sausio 23 d. Hamiltono 
Lietuvių Choro „Rūtą" ir tau 
tinių šokių grupes dalyviams. 
Prie kavutės ir skanių užkan
džiui šeštadienio vakaras pra
ėjo labai linksmoje nuotaiko-

Šį sekmadienį 
parapijos salėje 3 vai. p. p. Ha 
miltono skautės rengia mūsų 
mažiesiems smagią vakaro po
pietę su įvairiais tautiniais žai 
dimais - rateliais, tautiniais šo
kiais. Visi gerb. tėvai, pra
šomi savo vaikučius, 3 vai. pp. 
atvesti į šį pirmąjį skaučių pa

rengimą, kur mūsų mažic/i tu 
rėš
r ai

progos praleisti vakarą 
lietuviškoje nuotaikoje.
Šv. Povilo liuterionių 

bažnyčioj
Gorc ir Hugson gt. kampe, 
sausio 31 d. 1 vai. lietuvių pa
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

tik
ir rezultatas toks nedi- 
Žaidė ir taškus pelnė:

metų darbinin-

fabrikai Hamil- 
,,šlubuoja": kai

Toronto Choro „Varpas" 
metiniame koncerte, iš Ha
miltono dalyvavo labai daug 
tautiečių. Iš koncerto jie vi
si išsivežė geriausius įspūdž
ius.

YMCApasiveja iki 13—15.
dar atsiplėšia 13—17, bet Mai 
kevičius vejasi 15—17, o Si- 
nius lygina 17—17. Priešas 
kelia 17—18, o Dikinis 19 — 
18 ir 20—18. Ymciečiai išly
gina ir persveria 20—22, bet 
Smiaus, Markevičiaus ir Bal- 
tuonio metimai pasekmę pa
kelia iki 26—22 mūsiškių nau
dai. Priešininkas dar spJja 
iki 26—25, bet vėl atkaklus 
Sinius dviem ir Markevičius 
vienu metimu daro 31 — 25. 
YMCA vejasi 31—28, bet Si 
nius baigia 33—28 pirmą kė
linį.

Antrame kėlinyje rungtynės 
pasiekia didžiausią įtampą ir 
abi pusės siekia krepšio di
džiausiu atkaklumu. Tuoj re 
zultatas 33—29, Dikinis 34— 
29, toliau 34—31, Šipelis kelia 
35—31 ir Baltuonis 37 — 31, 
YMCA vejasi iki 37—34, Si
nius kelia 39—34, bet greit 39 
—36. Markevičius dar daro
40—36, bet priešininkas pasi
spaudžia ir persvara 40 — 41 

Nukelta į 10 puslapį.

už tat 
delis. 
Bunys — 13, Bukauskas — 5, 
Mathiew — 10, Lesumas — 
4, Trusis — 2 ir Bergardas — 
9. Dabar vyrų komanda žais 
priešpaskutines dvejas rung
tynes. Sausio 27 d., 8.15 vai. 
žaidžia su „Italians" Bancroit 
School salėje ir vasario 1 d., 8 
vai. savoje salėje su „Sana- 
tors“.

Jauniai krepšininkai taip 
pat neatsilieka nuo savo vyrės 
nių, nes irgi laimėjo 73—67 
(33—-28 ir 57—57) nugalėda
mi „International YMCA“. 
Šitas laimėjimas pasiektas tik 
dėka kovingumo ir atkaklumo, 
kurio jauniams per šias rung
tynes netrūko. Rungtynės bu 
vo labai permainingoj ir dide
lės spartos. Mat, priešininkas 
po pirmo pralaimėjimo prieš 
mūsiškius, šiom rungtynėm su 
telkė geriausias savo jėgas ir 
buvo pasiryžęs išplėsti laimė
jimą, tačiau mūsiškių atkaklu
mas sužlugdė jų planus. Rung 
tynės pradedamos gera sparta

VASAR1O 16 GIMNAZIJOS 
NAMŲ REIKALU

Paskutiniuoju metu užtin 
kame spaudoje įvairių nepa
grįsti! teigimų ir prasimany
tų tvirtinimų Vasario 16 Gim 
nazijai užpirktų namų reika
lu. Gavome ir eilę užklausi
mų iš mūsų rėmėjų. Valdyba, 
nors jau anksčiau yra kai ku
riais vėl keliamais klausimais 
pasisakiusi, praneša:

Lietuvių Bendruomenė Vo
kietijoje, atstovaujama Kraš
to Vaidybos, yra teisme re
gistruota organizacija su pil
nomis juridinio asmens teisė
mis, taigi ir su teise įsigyti ne 
kilnojamą turtą. Vasario 16 
Gimnazijai namai yra užpirkti 
Bendruomenės, kaip juridonio 
asmens, vardu.

Bendruomenė yra teisėta už 
pirktų namų valdytoja ir sa
vininkė, žinoma, kiek ją ne
varžo sutartyje numatytos mo 
kėjimo sąlygos, su kuriomis 
taip pat yra susijęs įrašymas į 
ipotekos knygas.

Valdyba su namtj pardavėju 
nesibylinėjo ir ne tik kad nė
ra nustojusi įmokėtų 45.000 
DM, bet ir tokio pavojaus ne
turėjo.

Už įgytą turtą Bendruome
nei neteks nieko mokėti karo 
nuostolių išlyginimo titulu 
( „Lastenausgleich“).

Namų remonto, perstatymo 
ir pritaikymo Gimnazijos rei
kalams darbai buvo tiesiogi
niai prižiūrimi Statybos Komi 
sijos, kurią sudarė niž. J. Le- 
peška, Gimn. Dir. A. Giedrai
tis ir Tėvas Alf. Bernatonis. 
Gimnazijos persikėlimas į nau 
jus namus buvo susitrukdęs 
tik dėl remonto darbų eigos, 
kurie pagal sutartis turėjo bū 
ti anksčiau baigti. Kai darbai 
prieš Kalėdų šventes buvo už
baigti, Gimnazija tuojau po 
Kalėdų atostogų, sausio mėn.

X 6—8 d. d., ten ir persikėlė.
Dėl namų ir vietos tinka

mumo, pirkimo kainos ir pn. 
pažymėtina, kad namai buvo 
nupirkti ne tik Valdybos, bet 
ir Gimnazijos atstovams bei 
Tarybos nariams juos apžiurę

ė

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

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED |
CITY-WIDE PICK-UP 

AHO DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

M9WTR E A L I S 2832 ALLARD TR 1135

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

printatome į namus.
UŽ mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 
galima Šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

jus ir visiems priėjus išvados, 
kad jie tinkami. Panašių ob
jektų kainą Valdyba taip pat 
buvo anksčiau išstudijavusi ir 
iado, kad pasiūlytoji karna yra 
visai priimtina. Bet ir kiek
vienas, žinąs Vokietijos sąly
gas, iš augščiau pateiktų duo
menų gali susidaryti sau tik 
rą vaizdą.

Valdyba prašo tautiečių, ku 
rie nenori sąmoningai Vasa
rio 16 Gimnazijos reikalams 
pakenkti — tokių, tikime, nė
ra — lengvabūdiškai netiks
lių samprotavimų ir nepagrįs
tų žinių neskleisti. Jei yra 
kam kokių neaiškumų ar abe
jonių, prašome kreiptis j Val-

MAMERTAS MAČIUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

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

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

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

dvbą ir ji mielai visais klau
simais informuos, juo labjau, 
kad kai kuriuos juridinius 
klausimus nušviesti ir subjek- 
tyvinėmis pažiūromis pagrįs
tus pareiškimus atremti trum
puose pranešimuose spaudoje 
neįmanoma. Pačiam suintere 
suotajam turėtų būti maloniau 
išeiti viešumon su tikrais fak
tais net ir tokiu atveju, jei aps 
kritai pačiu 
skirtųsi.

P. L. B.

reikalu pažiūros

Vokietijos Krašto 
Valdyba.

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVA*

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis.
5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą. ......

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN - WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Atkelta iš 3-čio puslapio, 
toje. Kariūnų sudėtis mišri.

Antakalnio gale pastatytas 
darbininkams „miestas“ — 
kad miesto centre nesimaišytų 
partijos bajorams po kojų u ne 
badytų akių savo skarmalais. 
Pirmos okupacijos metu ten 
statyti nameliai seniai sugriu
vo.

„Modernus“ sporto stadio
nas pastatytas Šnipiškėse.

1951 m. už Subačiaus gat
vės, Užupyje, pastatė M. Mel 
nikaitės vardo saldainių fabri
ką. Tai ir visa nauja, nuo ko 
„senelis Vilnius atjaunėjo ir 
pagražėjo".

Gatvėse pilna kioskų, juo
se dūli niekeno akį netraukiau 
ti spauda šalia degtinės bute
lių.

Kur anksčiau gamino radijo 
aparatus, dirba žemo galingu
mo motoriukus, Bet jų Lietu
voj nė su balana neužtiksi.

Kone visos gatvės perkrikŠ 
tytos. Mindaugo ir Algirdo 
gatvės kol kas nepakeistos, ly 
giai ir Basanavičiaus gatvė.

Katedra, lygiai ir šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios terodomos 
ekskursijoms. Tokių progų 
reta.

Vilniaus gatvė vadinama iš
tisai, vienu vardu, — „Vokie
čių" išbraukta. Evangelikų 
bažnyčioj meno galerija.

Autobusu į Žvėryną va- 
žiuotF 00 kap. Senųjų autobu 
sų nė pėdsakų. Kursuoja 16- 
viečiai, „kišeniniai", rusų ga
mybos autobusai.

Vilniuj gyvenama maždaug 
50 proc. lietuvių, kita pusė — 
rusai, lenkai, žydai ir kitokį 
„respublikonai". Veikia pra
dinės lenkų mokyklos, gimna
zijos neturi. Be kitko, lenka
ms leidžiama senu vardu „Ku 
rjer Wilenski".

Daugiau bus.

Rūta
LIETUVISKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

JŪSŲ PATARNAVIMUI
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS Telefonas: HE 0100

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Avė.. Vilk L»«aUe. TR 4588
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NAUJA KLB MONTREALIOi APYLINKĖS VALDYBA.

Montrealio apylinkės rinki
minė komisija skelbia į valdy
bą ir j revizijos komisiją rinki 
mų duomenis

Sekmadienį vykusiuose rin
kimuose dalyvavo 237 asmens. 
Pagal balsų daugumą išrinkti: 
I. Kibirkštytė, L. Balzaras, A. 
Vazalinskas, Juozas Lukoševi 
čius, A. Gražys, H. Valiulis ir 
P. Povilaitis; kandid. liko: B. 
Dikinienė ir E. Lukošienė. Į 
rev. kom. išrinkti: L. Balsys, 
Z. Lapinas ir A. Mališkienė; 
kand. B. Staškevičius. Du bal 
sai į v-bą rasti sugadinti.

NL SPAUDOS BALIUI

Blažys — vicep., M. Juodvir
šis — fin. sekr., S Paulauskas 
— sekr., P. Laurušonis — ižd., 
S Kęsgailą, L. Girinis ir J. Ru 
Kšėnienė — iždo globėjai Dak 
taras-kvotėjas — Dr. J. Šega- 
mogas. Nutarta SLA centras 
prašyti, kaip galima greičiau, 
pakeisti ligos blankus — vie
ton 3-jų įvesti vieną, kaip vi
sose kitose draudimo organiza 
cijose.

Visais ligos atveju ir įsira
šymo nariu reikia kreiptis į 
fin. sekr, Mykolą Juodviršį ad 
ersu: 6882 Beaulieu St., Ville 
Emard, telef. HE 5956.

xmrmnmn:ranu::uu::::na:::m:::n:n::»nnnn:nn:::n:n:««:ntnttm:mr  

Š. m. sausio mėn. 30 d. 7 vai. 30 min. S. N. Recrea
tion Assn. Hall, 694 Cathcart St.

L. A. S. Montrealio Skyrius rengia

šokių vakarą
kurio ptogramoje šoka buvusi Rio de Janeiro 

teatro Recreio šokėja p. B. Malaiškienė.
Tą pačią dieną 3 vai. p. p. prasideda mažojo kahbio 
šautuvėliais prizinis šaudymas, kurio laimėtojams 

bus įteiktos premijos.
Šokiams groja brolių Lapinų kapela. 

Bufetas su alum ir kitais gėrimais.
Įėjimas Dol. 1.— Rengėjai.

PRIEŠVESTUVINĖS ATSILANKO DETROII1E- 
PAGERBTUVĖS ČIAI SPORTININKAI.

NAUJA KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA.

ruošiamasi atsidėjus. Montre
alio spaudos balių pagerbia »vt 
Clevelano lietuviai, kurie siun 
čia glėbį fantų Spaudos ba- 
l.aus loterijai. Visų pirma — 
p. Lozoraitienė, buvusi mont- 
realietė, p. Bielskienė ir kiti 
geri lietuviai, kurių pavardės 
bus praneštos vėliau.

Šiemet, kaip jau buvo skelb 
ta, Spaudos balius bus dielėje 
ir puikioje Kanados kariuome
nės salėje 310 Pine Ave East. 
Šokiams gros Z. Lapino veda
mas Lituanicos orkestras pil
nos sudėties. Balius įvyks Už
gavėnių šeštadienį, vasario 27 
d. ir tęsis ligi 2 vai. ryto. Vi 
si spaudos bičiuliai tam baliui 
ruošiasi ir loterijai aukoja fan 
tus. Sekantį kartą bus paskelb 
ta daugiau aukotojų pavar
džių.
LIETUVIŲ AKADEMINIS 

SAMBŪRIS SKELBIA, 
kad stipendijoms ir pašalpoms 
gauti prašymai dar gali būti 
įteikti iki sausio mėn. 29 d. 
Prašymus galima siųsti Sam
būrio pirmininkui St. Naginio 
niui, 3980 St. Joseph Blvd. E., 
Apa. 4, Montreal. V-ba.

SLA SUSIRINKIMAS, 
praėjusį sekmadienį, buvo pa
lyginti gausus, nes dalyvavo 
apie pusę narių. Perrinkta da 
lis valdybos. Dabar ją suda
ro: J. Kardelis — pirm., p.

AR JUMS RŪPI JŪSŲ . 
ATEITIS?

Didelė draudimo agentūra 
turi darbo pasiūlymą dviem 
agentams.

Atlyginimas mokymosi me
tu. Tik rimti vyrai tesikrei
pia: 20 St. James St. E., Mon 
treal, kamb. 38.
REIKALINGA namų ruošos 

padėjėja:
privačiuose namuose, Ville St. 
Laurent, 2 vaikai, atskiras kam 
barys su radiju, visi elektri
niai patogumai; reikalinga mo 
keti šiek tiek angliškai ir kad 
mėgtų vaikus. Skambinti BY 

0394 po 7.30 vakare.

3 Dr. J. š E G A M O G A S 
g
i CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA
^office 4906 Wellington 

$ VERDUN. Tel. YO 3611. 
J val.: 11—12, 2—4, 6—9, 
ū šeštadieniais 11—1 
J' arba pagal susitarimą.
C n a m ų 1038 Osborne Av.
į VERDUN. Tel.PO 6-9964 
W " MM ' ITK ’ . .'XX. :

MONTREALIO ŠALPOS 
KOMITETAS 

pasiskirstė pareigomis: p. Na 
vikėnienė — pirm., p. Šimelai- 
tis — vicep., p .Toliušis — se 
kretorius, p. Leknickienė — iž 
dininkė ir nariai p. Šulmistras 
ir p. Lukoševičius.

SUŽIEDOTUVĖS
Sausio 23 d. pp. Šulmistrų 

namuose buvo šeimyninė iškil 
mė — pp. Šulmistrų duktė Le 
na susižiedavo su Kostu Lei
pum. Iškilmėje dalyvavo bū
rys giminių, artimų ir kaimy
nų, kurie žengiantiems į nau
ją gyvenimą linkėjo laimės ir 
sėkmės. Sutuoktuvės numato 
mos vasario 20 dieną.

LIGOS IR NELAIMĖS.
Dikaičiui jr. padaryta ope

racija. Ligoninėje jis išgu
lėjo dvi sav., bet dabar jau 
svAkas. Albinui Šlapeliui taip 
pat padaryta vidurių operaci
ja.

Pranui Fileriui darbe sužeis 
tos abi akys, tačiau yra vilties, 
kad pasveiks.

Juozas Stringąs su savo ma
šina pateko tarp sunkvežimio 
ir autobuso. Vairuotojas su
žeistas ir paguldytas į St. Ma
ry ligoninę.

S. Matusevičius ir J. Bube- 
lis, susižeidęs, serga.
AUKOS TAUTOS FONDUI.

Montrealio Tautos Fondo 
skyrius, la\ke Akademinio Sa 
mbūrio šokių vakaro sausio 23 
d. surinko 25 dol. aukų. Auko
jo po 5 dol.: Dr. J. Mališka, 
po 2 dol.: P. Juodelis, J. Ba- 
taitis, A. Vaupšas; po 1 dol.: 
P. Adamonis, Povilaitis, Lapi 
dusas, V. Valka, Kamaraus
kas, S. Rentas, Anioliauskas, 
V. Povilius, J. Dabkus, J. Ku- 
rilavičius, V. Murająskas, Dr. 
D. Raila, St. Baltauskas, Br. 
Kisielius. Aukotojams nuo
širdus ačiū.

Montrealio T. F. Skyrius.
VERDUN1ET1S 
A. BERNOTAS

neseniai buvo išvykęs į Ame
riką į dėdės Damušio laidotu
ves. Žinomas visuomenės vei 
kėjas A. Damušis gyveno St. 
Louis ir buvo tarpininkas eks
kursijų į Lietuvą, kai ten gali 
ma buvo nuvykti.

KAS NORI JS1GYTI 
SPECIALYBĘ?

Kadangi televizija dar tebe 
žengia kūdikio žingsnius Ka
nadoje, todėl tas platus lau
kas turi gan didelį patyrusių 
žmonių pareikalavimą. Jų 
kaip tik ir yra didelis trūku
mas.

J. Patapas ir J. Skinkys sa
vo pusbroliui Jonui Naruševi
čiui bičiuliškai suruošė pneš- 
vestuvinį palydėjimą ir atsi
sveikinimą su jaunystės drau
gu. Subuvime dalyvavo gra
žus būrys jaunimo.
ŠAUDYMO RUNGTYNĖS.

Sausio 30 d., 3 vai. p. p. SN 
Recreation Assn Hall, 694 
Cathcart St., prasideda L. A. 
S. Montrealio skyriaus rengia
mas prizinis šaudymaj, kurio 
pirmosios trys vietos bus pre
mijuotos. Visi norintieji šau
dyme dalyvauti užsirašo pas 
V. Žilinską, tel. P. L. 7273.

Premijų įteikimo proga tą 
pačią dieną 7.30 vai. v., ren
giamas šokių vakaras, kurio 
programoje sutiko dalyvauti iš 
Brazilijos atvykusi Rio de Ja 
neiro teatro Recreio šokėja p. 
B. Malaiškienė.

Ji Lietuvoje yra baigusi Dr 
amos Studiją ir buvusi p. Na 
svytytės Šokio Studijos moki
nė.

Montrealiečiams bus įdomu 
pamatyti ne tik gerus šaulius, 
bet ir pasižiūrėti temperamen
tingų Lotynų Amerikos šokių.

reng.
20 METŲ sukaktuvių proga 
pagerbti Zuzana ir Antanas 
Juozelaičiai.

Atkelta iš 9 psl.
mūsiškių nenaudai. Markevi
čius atsako 42—41. Vėl prie 
šininko persvara 42—43, bet 
Šipelis lygina 43—43. Netru
kus 43—45, bet Šipelis ir dvi 
em Siniaus metimais 49—45 
mūsiškių naudai. Priešinin
kas vejasi 49—47. Čia prie
šininkas susiima ir ne tik pasi 
veja, bet ir persveria 54—55. 
Baltuonis išlygina 55 — 55 ir 
Markevičius pakelia 58-—55. 
Priešininkas atsako 58—5 7 ir 
čia baigiasi rungtynių laikas, 
bet teisėjas skelbia rungty- 
tynes 57—57 (mat taškų skai
čiuotojas vieno mūsiškių taš
ko neprirašo ir gavosi lygio
mis).

Rungtynės pratęsiamos 5 
min. Mūsiškiai susikaupia ir 
Dikinis su Markevičium daro 
61—57, bet priešininkas išly
gina. Sinius su Didiniu vėl pa 
kelia iki 65—61. YMCA ne 
tik išlygina, bet net persveria 
65—66. Paskutinė minute ta
čiau priklauso mūsiškiams, nes 
Sinius ne tik išlygina, bet ir 
su paskutiniu švilpuku fiksuo-

Po torontiškių gastrolių De 
troite sausio pradžioje, kui vy 
tiečiai draugiškai pasivaržė kr 
epšinio ir stalo teniso šakose, 
Detroito lietuvių sportininkai 
atsilanko revanšinių rungty
nių į Kanadą, vasario 6 d. 
Toronte abiejų klubų koman
dos susitinka minėtose varžy
bose savo stipriausia sudėtim. 
Tikslus laikas ir vieta bus pa
skelbta atskirais pranešimais 
vėliau. Po varžybų svečiai iš 
Amerikos dalyvaus vytiečių 
subuvime Top Hat klube.

ap.

KLAIPĖDOS KRAŠTO AT 
VADAVIMO MINĖJIMAS

Toronte įvyko sausio 17 d. Mi 
nėjimą rengė M. Liet. Bičiulių 
Dr-jos Toronto skyrius. Iš 
vakaro per lietuvišką radijo va 
landėlę iš St. Catharin buvo 
perskaityta skyriaus pirmi
ninko p. Tamošausko paskaitė 
lė apie M. Lietuvą. Pats mi
nėjimas įvyko College kino 
teatre. Publikos dalyvavo apie 
500, nežiūrint tuo pat laiku 
buvusių keletos kitų viešų su
sibūrimų. Skautėms įnešus į 
salę lietuvišką ir kanadiečių vė 
liavas ir sugrojus „God save 
the Queen“ pirm. Tamašaus
kas, keliais žodžiais aptaręs 
sausio 15 d. sukilimo reikšmę, 
atidarė minėjimą ir pakvietė 
Lietuvos Gen. Konsulą p. Gy
lį tarti žodį. Po to sekė sve
čio iš New York dr. Dagio kai 
ba, kuria jis išryškino mažlie- 
tuvių heroiškumą bei patvaru 
mą ir reikšmę Lietuvai Klai
pėdos krašto, skatindamas ne
užmiršti savo tėvų žemės, kaip 
mažlietuviai jos neužmiršo per 
700 metų svetimų valdomi.

Meninėje dalyjesolistas p. 
Verikaitis padainavo trejatą 
lietuviškų dainų ir solistė p. 
Mašalaitė-Gamp pora dainų, 
akomponuojant pianistei p. 
Yčaitei-Janek. Be to, p. Gai
žutis padeklamavo Putino 
„Gintaro žvejai“ ištrauką.

Minėjimas užbaigtas Tau
tos himnu. Prie įėjimo į mi
nėjimą surinkta M. Liet. Ta
rybai aukų 60.02 dpi.

Be to, laike minėjimo salėje 
dar rinko aukas Š. Fondo Ap. 
Komitetas Vasario 16 d. gim 
nazijai, surinko 63,15 dol.

K.

AR JAU UŽSISAKĖTE 
BENT VIENĄ LIETUVIŠKĄ 

LAIKRAŠTĮ?

Sausio mėn. 17 d.„įvykusiuo 
r? linkimuose išrinkti naujon 
valdybon šie asmenys: I. Si
manavičius 241 balsų, I. Ma
tusevičiūtė 237, kun. V. Ski- 
landžiūnas 217, kun. P. Bari- 
sa 210, V. Vaidotas 210, St. 
Šalkauskas 204 ir L. Abramo- 
nis 156.

Kandidatais liko: P. Budrei 
ka 149, V. Skrinskas 132 ir St. 
Banelis 122.

Revizijos komisijon skaito
mi išrinktais: Barzdaitis Sta
sys, Čepas Stasys ir Šalna Le
onas nes tik trys kandidatai 
buvo pasiūlyti. Rinkimuose 
dalyvavo 346 žimonės.

Rinkimų komisija dėkoja or 
ganizacijoms LAS, SLA, Ka
talikių Moterų Dr-jai, Inž. Dr 
jai, Ateitininkų kuopai ir K. 
L. K. K. D-jai už atsiuntimą 
savo atstovų patalkininkauti 
rinkimuose.

Rinkiminė Komisija.
SIAUČIA NEDARBAS.

Ši žiema Toronto lietuviams 
visai nemaloni. Jau rudens me 
tu, pasibaigus vasaros sezono 
statybų darbams, daugelis lie 
tuvių neteko darbo, o prasidė 
jus žiemai, darbininkus pra
dėjo atleidinėti veik visi fabri
kai. Šiuo metu Toronte nėra 
fabriko, kuris nebūtų atleidęs 
dalies darbininkų. Kai kurie 
fabrikai atleido net po pusę ir 
daugiau, o keletas užsidarė vi 
sai ir visiems darbininkams te 
ko išeiti į gatvę. Atrodo, kad 
šią žiemą ir miškuose darbo 
neperdaug, nes ten priima tik 
ilgesnį laiką išdirbusius, o iš 
naujųjų retai kuris patenka. Į 
miškus daugelis buvo nuvažia

3 Raštinė: OLiver 4451 >>

| Dr. P.MORRIS
į DANTŲ GYDYTOJAS |

I
 Vakarais ir šeštadieniais v 

pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. c 
į rytus nuo Dufferin St. s'

IX,—_~JOCX~ZXX—ZZ-XX JI
$ Dr. K. ŽYMANTIENĖ. | 
| GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 
C Kampas Bloor ir Brock Av. & 
X(Įėjimas iš 613 Brock Av.) £ 
įi, Priima ligonius, gimdyves $ 
X ir moterų ligomis sergan- S 

čias kasdien nuo 1—4 ir
y nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. x 
Anuo 11—3 v. p.p., kitu lai- £ 
X ku pagal susitarimą. a

Telefonas OL 6851
x........ ~xx XX «xr-— - i

n. DANTŲ GYDYTOJAS i

į Dr. J. M ALISKA į 
H priima: 9 m. — 10 p. m. j 
H 5303 Verdun A., Verdun, j 

Telef.: TR 4547.

I
 NOSIES, GERKLĖS IR 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGASDr. R. CHARLAND 
956 Sherbrooke E.

g Telel.: FR 7684, EX 8822.

įDr.E.Andrukaitisi!
956 Sherbrooke E.

S Tel. CH. 7236

Tautiečių dėmesiui praneša 
ma, kad Verdune yra viena 
mokykla, kuri paruošia radijo 
-televiztijos technikus. Šioj mo 
kykloj vasario 2 d. pradedami 
nauji vakariniai kuisai.

Platesnes informacijas gali
ma gauti kreipiantis į: Tele- 
Technic Institute Television 
School 4005a Wellington St. 
Verdun. Tel. HE 3304. Tą 
mokyklą lanko jau antri metai 
du lietuviai
SUGR|ŽO oro keliu iš Cleve- 
lando, po sėkmingo koncerto, 
op. sol. E. Kardelienė ir pia
nistas K. Smilgevičius, be to, 
dar dalyvavę lietuvįų parapi
jos bažnyčioje pamaldų metu. 
A. V. KLEBONIJOS atidlry- 
mas paskirtas šį sekmadienį, 
sausio 31 d. nuo 3 vai. pp. iki 
9 vai. vak.
ARBITRAŽO teismas atmetė 
tekstilės darbininkų reikalavi
mą pakelti 10 et. atlyginimą 
už darbo valanda.

ja73—67 „Tauro“ jaunių nau 
dai. Mūsų jauniai buvo tokios 
sudėties: Sinius — 29 t., Šipe 
lis — 5, Aneliūnas — 0, Mar 
kevičius — 17, Baltuonis — 
7, Narbutas — 1, Dikinis — 
13 ir Jurkus — 0.

Dabar jauniai žais sausio 
30 d., 1,30 vai. po pietų su 
„Mt. St. Louis'Whites“ Mt. 
St. Louis Gym. salėje esančio 
je Sherbrooke E. ir Hotel de 
Ville gatvių kampe. Visuo
menė kviečiama apsilankyti, 
nes laikas patogus ir įėjimas 
laisvas. Atėję pamatysite, kaip 
žaidžia mūsų jauniai ir susi
žavėsite, kaip jie valdo ka
muolį. J. N.

INŽINIERIAMS IR 
ARCHITEKTAMS.

PIJĄS Centro Valdybos 
Pirmininkas prof. T. Šimoliū- 
nas prašo visų PLIAS narių 
prisiųsti jam trumpas savo bio 
grafijas ir asmens fotografi
jas. Tai reikalinga turėti na
rių sąrašų byloje. Prašoma 
siųsti tiesiog šiuo adresu: Mr. 
L Šimoliūnas, 1561 Holmes 
Ace., Racine, Wise.., U. S. A.

PI IAS Sltwiaus Vald,,h''

Paskubėk tai padaryti, nes 
Spaudos Vajaus talkinniKai, 
nesusiradus didesniam talki
ninkų skaičiui, nebeatlankys 
Jūsų namuose. Visų lietuviš
ku laikraščių ir žurnalų prenu 
meratas priima šie spaudos pla 
tintojai:
1. V. Aušrotas, kiekvieną sek

madienį po pamaldų prie 
Prisikėlimo bažnyčios, tel. 
LY 0305;

2. J. Beržinskas Times Cigar 
Store, 1212 Dundas St. W. 
telef. LA 9547;

3. V Bubelis, 103 Gothic Ave.,
4. E. Jankutė, 1273 Davenport

Rd., tel. ME 5320,
5. P. Januševičius, 1622 Bloor 

St. W.,
6. Aug. Kuolas, 143 Claremo

nt St., telef. EM 4-1581, ar 
ba Lietuvių Namų skaityklo 
je penktadieniais 7—10 vai. 
vak.,

7. V. Skirgaila, 349 Gladstone 
Ave., tel. ME 7011,

8. Br. Žolpys, 302 Indian Rd., 
telef. M U 7991.
ęmnJn? Komitetas.

ve dar rudens metu, bet didės 
ne dalis grįžo, darbo negalę. 
O šiomis dienomis iš m sku 
grįžta ir tie laimingieji, nes 
kirtimui baigiantis, didesne pu 
>e kirtėjų atleidžiama. Darbo 
neturintieji su nekantrumu lau 
kia pavasario, nes mano, kad 
jis atneš nors sezoninių dar
bų. J. Mikalauskas.

TAUTININKŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS.

Sausio mėn. 31 d. 1 vai. Lie 
tuvių Namuose šaukiamas Lie 
tuvių Taut. Sąjung. Toronto 
Skyr. metinis susirinkimas. 
Narius ir norinčius įstoti į sky 
riti maloniai kviečiame atsilan 
kyti. Skyr. Valdyba.

SPORTININKŲ VAKARAS.
Mūsų rimtesnei visuomenei 

gerai žinoma mTop Hat klu
be vasario 9 d. rengiamas spor 
tininkų vakaras su trumpa pro 
grama ir kitais paįvairinimais. 
Atskiri staliukai, patarnavimas 
ir gera 10 žmonių kapelos mu 
zika. Pradžia 8 vai. vakaro.

Top Hat klubas ‘ pasiekia
mas važiuojant Queen tram
vajum į vakarus iki pat lini
jos galo. Automobilistams 
taip pat yra vieta mašinoms 
pastatyti.

Norntiieji bilietus užsisaky
ti iš anksto gali kreiptis į p. 
Bilkštyte telefonu KE 8701, 
P Bernecką — OL 8010 ar A. 
Pulkį — LO 1657.

PASKAITA IR 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 31 d., 5 vai. 30 min. 
po pietų Lietuvių Namuose, 
Toronte, bus dr. M. Anyso 
paskaita „Baltijos Federaci
jos konstitucijos projektas“. 
Po paskaitos ir diskusijų 
įvyks Intelektualų Klubo stei 
giamasis susirinkimas. Lietu
vių visuomenė kviečiama gau
singai dalyvauti.

Torontiečiai, jei norite gauti
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 

ANGLIŲ,
paskambinkite telef.: L Y 0305 

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

4 sandėlius Toronte.

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

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

tarimą tel. ME 2933

I
 Margis Vaistine j

JONAS V. M A RG I S — VAISTININKAS
19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W) Toronto. 
Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para- ;i 
šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa 
me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, :! 
ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų ■!:

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

Jonas J. Juškaitis |
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, x

X baigęs išklausyti visą teisių kursą g
Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete. $

& 932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.
(Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais). £

PIRMOJI LIETUVIŲ

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

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

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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