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Pasaulinė įvykių savaite SUDARYTAS KLB POLITINIS KOMITETAS.
Berlyno konferencijai pasiųsta telegrama.

KETURIŲ KONFERENCIJA
Sunku įsivaizduoti, kad ga

lėtų kaip nors susikalbėti de
mokratai su diktatoriais. Ypač 
sunku susikalbėti, kad sovie
tai yra imperialistai, grobuo
nys, visą savo dėmesį nukrei
pę į grobimą kraštų ir paver
gimą tautų, Bet eikime prie 
keturių didžiųjų' konferencijos 
Berlyne faktų.

BERLYNO 
KONFERENCIJA

prasidėjo sausio 25 dieną. Pir
miausia savo pažiūras ir nusi 
statgymus išdėstė Prancūzijos 

- užsienių reikalų ministeris Ge 
orges Bidault ir Didžiosios 
Britanijos užsienių reikalų mi 
nisteris Anthony Eden. Po 
šių kalbėjo Sovietinės Rusijos 
užsienių reikalų ministeris Ve 
česlav Molotov. Vietoje dės
tęs, kaip kiti ministerial, sa
vo planus bei pasiūlymus, jis 
pirmiausia puolo Ameriką, 
kam ši Rusijos puolamoms ir 
bandomoms užgrobti valsty
bėms padeda gintis nuo užpuo 
likų. Į Molotovo užpuolimus 
atsakė Jungtinių Amerikos 
Valstybių užsienių reikalų mi 
nisteris John Foster Dulles. 
Jis apgailestavo, kad Rusija 
per keturis derybų pertraukos 
metus nieko nepasimokino ir 
nepakeitė savo taktikos. Iš
vengti tuščių propagandinių 
kalbų, jis

PASIŪLĖ IMTIS DARBO.
Dullesą palaikė Bidault ir 

Edenas. Palaikė jį netiktai 
darbo ir tikslų prasme, bet ir 
atmetant Molotovo kaltini
mus, kurie turi vieną tiktai 
propagandinį tikslą.

Vakariečiai, kad parodytų, 
jog eina į toliausiai siekiančias 
nuolaidas, nutarė priimti Mo
lotovo pasiūlymą derybų baze, 
nors i rpažymėję, kad tokios 
bazės jis niekuomet nepasiūly 
tų ir nepriimtų, jeigu ne tas 
didelis uždavinys, kuris stovi 
prieš konferenciją, kurios pa
sekmės palies šimtus milionų 
žmonių ir daugelį valstybių.

Iš karto vakariečiai atmetė 
Molotovo siūlymus grįžti prie 
Versalio sutarties ir Potsdamo 
susitarimų.
PASIŪLYMŲ SKIRTUMAI.

Vakariečių pasiūlymas yra 
šis: Berlyno konferencija vy 
ksta Europoje ir svarsto bei 
sprendžia tiktai Europos klau 
simus. Europos klausimų pry 
šakyje stovi Vokietijos ir Aus 
trijos klausimai, o paskui jau 
kitos problemos, po kurių, jei 
gu gerai būtų išspręstos, gale 
tų būti paliestos ir kitos tarp
tautinės problemos. Vokieti
jos klausimą vakariečiai siūlo 
taip spręsti: Vokietija turi bū 
ti sujungta, o sujungimas turi 
vykti visiškoje laisvėje: visoje 
Vokietijoje, rytinėje ir vakari 
nėję, turi būti pravesti laisvi 
visuotiniai rinkiniai į visos Vo 
kietijos setigiamąjį seimą, ku
ris išdirbtų Vokietijos konsti
tuciją ir sudarytų vyriausybę, 
su kuria jau būtų sudaryta ir 
pasirašyta taikos sutartis. Ma 
ždaug taip turėtų būti susi
tvarkyta ir su Austrija.

Specifiniu klausimu kelia
mas
SAUGUMAS NUO VOKIE- 
' TUOS MILITARIZMO.

Kad Vokietijoje neatgimtų 
militarizmas, kurio bijo visa 
Europa, vakariečiai siūlo Vo
kietiją įjungti į Europos ap
sigynimo bendruomenę, kuri 
būtų grynai apsiginamojo pob 
ūdžio. Vokietija neturėtų sa
vo generalinio štabo, nes visa 
karinė vadovybė būtų bendro
se rankose. Vokietija būtų ne 
pavojinga.

BERLYNE KLIMPSTA.
MASKVOS PLANAI 

yra visai kiti. Molotovas pir
miausia siūlo „penkių didžių
jų” konferenciją, penktuoju su 
prantant komunistinę Kiniją. 
Laisvų rinkimų Vokietijoje Mo 
lotovas nesutinka daryti, o vie 
ton to siūlo spalio mėnesį (so
vietinės revoliucijos sukaktu
vių proga. . .) sušaukti taikos 
konferenciją, kurioje dalyvau
tų, kaip valdžios, rytų ir vaka 
rų Vokietijų atstovai. Taigi, 
nors Molotovas siūlo laikytis 
Potsdamo susitarimų, bet Mas 
kva jau pati nesilaiko tų susi
tarimų, nes Potsdamo konfe
rencijoje buvo nutarta Vokie
tijoje laikyti tūlą laiką okupa
ciją, o paskui atpalaiduoti nuo 
okupacijos ir leisti jai susi
jungti į vieną valstybę. Dabar 
gi Molotovas jau reikalauja 
pripažinti rytinę Vokietiją 
kaip savarankišką valstybę, ko 
kia ji nėra, nes ji yra Rusijos 
okupuota. Maskva taipgi ne
pripažįsta rytinei Vokietijai 
laisvų rinkimų.

Berlyno konferencijos posė 
džiai antrą savaitę perkelti

J RYTINJ BERLYNĄ 
ir jiems pirmininkauja jau ne 
Dulles, bet Molotov.

Vasario 1 dieną Molotovas, 
išdėstęs savo planus, vakarie
čiams įteikė raštus, kurių vie
nas yra Vokietijos taikos su
tarties projektas, o kitas pasiū 
lymas spalio mėnesį sušaukti 
taikos konferenciją.. .

Aiški propaganda: girdi, su 
praskite, kad Rusija siūlo jau 
ir taikos sutartį ir siūlo taikos 
konferenciją...

Kadangi vakariečių buvo pa 
statyta sąlyga, kad Vokietijo 
je turi būti laisvė ir laisvi rin
kimai, tai savaime aišku, kad 
iš tų Molotovo pasiūlymų nie
ko gera negali išeiti. Berlyno 
konferencija antrąją derybų 
savaitę jau yra Įklimpusi ir at 
sidūrusi padėty, iš kurios tėra 
tiktai viena išeitis — išsiskirs 
tyti.

NAUJI KOMUNISTŲ 
MANEVRAI.

Ryšium su Berlyno konfe
rencija, Maskva vysto milžiniš 
ką propagandą. Kominformas 
Jugoslavijai pasiūlė sugrįžti į 
Kominformą, tuo būdu atsi
mesti nuo vakarų, prie kurių 
Tito šliejasi, atsimetęs nuo 
Maskvos. Jugoslavija tačiau 
Kominformo siūlymą atmeta.

Kadangi buvo spėjama ir da 
bar jau matoma, kad iš Ber
lyno 4 didžiųjų konferencijos 
nieko gera neišeis, tai

IŠKELTAS KLAUSIMAS 
SUŠAUKTI EUROPOS 

KONFERENCIJĄ, 
kurioje dalyvautų visos vaka
rų valstybės su Portugalija ir 
Ispanija imtinai. Europos kon 
ferencija turėtų apsvarstyti 
vakarų Europos gynimą ir ki
tas problemas, kurios yra ak
tualiom laisvąjam pasauliui.

Atrodo, kad ši konferencija 
būtų tikrai svarbesnė ir prak
tiškesnė negu tuščiomis kalbė
tis su Rusija, kuriai konkreti 
gali būti tiktai viena „konfe
rencija“, suprantama tiktai di 
ktatoriams, tokia „konferenci
ja“, kurią patyrė ir Rusijos ko 
munistų sąmokslininkas Hit
leris. ..

— Kolumbijos universitetas 
New Yorke Turkijos preziden 
tui C. Bayarui suteikė gar
bės daktaro laipsnį.

— Sakoma, kad Rusijos blo 
ko kariuomenę sudaro 1.250. 
600 vyrų.

— Teipey, Taivane, ruošia
si rinktis visi antikomunistai 
konferencijon, kuri spręs ko
vos su komunizmu priemones.

KANADOS LIETUVIŲ BALSAS BERLYNO KONFE
RENCIJOJE.

KLB Politinis Komitetas pirmame savo posėdyje pri
ėmė nutarimą pasiųsti Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
užs.enių reikalų ministeriams, dabar posėdžiaujantiems Ber 
lyne su Rusijos užsienių reikalų ministeriu Molotovu, teie 
gramą. Pasiųsta sekančio tu.ano telegrama:

J. E. JOHN FOSTER DULLES, ANTHONY EDEN, 
CEORGES BIDAULT, BERLIN. POLITINIS KANA
DOS LIETUVIŲ KOMITETAS LABAI JUS PRAŠO 
NEATSISAKYTI IŠKELTI UŽSIENIŲ REIKALŲ MI
NISTRIŲ KONFERENCIJOJE LIETUVOS RESPUB 
LIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO KLAU
SIMĄ.

Telegramą pasirašė KLB Politinio Komiteto prezidiu
mas: J. Žmuidzinas, P. Rudinskas ir J. Kardelis.

Žinios iš VLIK’o
ŽIUPSNIS ATVANGESNIŲ NAUJIENŲ.

Ne dažniausiai galiu tokių 
žinių pranešti, bet šį kartą as 
esu tikrai patenkintas* galįs 
Jus informuoti atvangesnėmis 
žiniomis. Spėju, kad oficialiai 
siunčiamas žinias, per Eltą, 
Jūs jau turite. Noriu vis dėlto 
pabrėžti, kad

Vilkas išgyveno tūlą krizę, 
kuri buvo pasekmė susiraizgiu 
siu ir visuomeninių ir asmenį 
nių santykių. Malonu, kad vi
sa tai dabar liko jau praeityje. 
Kaip jau žinote, visiškai vieni 
ngai ir vienbalsiškai perrinkti 
ir Vliko ir jo Vykdomosios Ta 
rybos pirmininkai ir, kas taip
gi svarbu, visa šių organų su
dėtis liko priimta vienbalsiš
kai taip pat.

Mane iš Vliko sluogsnių in
formavo, kad tokios gražios 
darnos pasiekta
mažlietuvių atstovo pastangų 

dėka.
P. E. Simonaitis ėmęsis inicia 
tyvos ir nesklandumai buvę 
pašalinti labai nesunkiai. Tai 
jau yra pozityvus Mažosios 
Lietuvos atstovo įnašas į mū
sų veiksnių santykius.

Nors tūlame susigrupavime 
ir esą nepasitenkinimo, bet 
bendrai tas vertinama žymiu 
laimėjimu, kad

sustiprėjo liberalinis blokas, 
nes jo stiprumas šalina Vlike 
tūlą laiką vyravusią lyg ir vie 
no bloko šeimininkavimo ten
denciją. Dabar to nėra, nes Ii 
bėralinis blokas užtikrina vi
sų laisvę, o ši savo ruožtu su
daro pozityvios veiklos pers
pektyvas. Spėju, kad ir Vil
kui persitvarkant ši liberalinio

ŽINIOS IŠ VOKIETIJOS:
Pinneberg. Lietuvių vaikų 

eglutė sutraukė visus lietu
vius, kurie su vaikais nuošir
džiai pasidžiaugė JAV ir Ka 
nados lietuvių kilniu gailestin 
gurnu organizuojant ir pri- 
siunčiant pašalpą CARE siun 
tiniais bei pinigais.

Geesthacht - Spackenberg. 
Yra labai kukli vargo mokyk 
la, kurioje lietuviukai pasimo
kina lietuviškai skaityti ir ra
šyti, o taip pat suispažįsta su 
Lietuvos istorija bei geografi
ja. Šiemet čia lietuvių vaikų 
eglutė buvo gažesnė ir įdo
mesnė negu bet kada.

Hamburg-Altona. Apie 60 
lietuvių vaikučių nekantrauda 
mi laukė atvykstant Kalėdų 
Senelio. Valandas pasiryžo 
paįvairinti lietuviai gimnazis
tai A. Lingė ir M. Čerkus. Ža 
viai jie padeklamavo gimnazi
joje išmoktus eilėraščius, ku
riais negalėjo atsigėrėti suau 
gę ir maži.

Veldheim a. O. Tamara Ge 
ležinytė Bonn'oje sėkmingai 
baigė medicinos kursą ir Įgavo 
teisę asistuoti medicinos dak
tarams gydant ligoms. Tėve
lis yra evangelikų kunigas, ku 

bloko vienybė sudarė vienbal
siškumo sąlygą.

Vliko reformų klausimas, 
kaip girdėti, Vlike kol kas dis 
kutuojamas privačiai, bet for
maliai dar nebuvęs svarstomas. 
Vliko narių nuomone, tai ne
lengvas klausimas. Deja, iš 
Europos jis atrodąs vienaip, 
o iš Amerikos — kitaip. Ir tas 
dvi pažiūras nelengvina esą su 
derinti, kaip nelengva tas abi 
pozicijas visiška aiškiai supr 
asti ir išsiaiškinti.

Todėl Vliko reformų reika
lu, kai New Yorke tas klausi 
mas svarstomas jau visai kon 
krečiai ir jau daromi beveik 
imperatyvūs sprendimai, čia, 
Vokietijoje, stebimi su tūlu 
susirūpinimu, kad nebūtų pa
daryti kokie neatsargūs žings
niai. Todėl Vliko sluogsmuo- 
se esą minčių

Vliko vadovams susitikti 
su jį sudarančių srovių cent
rais ir juose šis klausimas išsi
aiškinti. Gal tai ir būtų rea
liausia klausimo sprendimas, 
nes tikrai būtų rizikinga, kad 
vieni gali nutarti vienaip, o ki 
ti — kitaip.

Bet jeigu taip, tai klausi
mas, kaip susitikti: ar Maho
metas artinsis prie kalno, ar 
kalnas prie Mahometo? Tur 
būt praktiškesnis yra pirmasis 
atvejis? Todėl galima prileis
ti, kad Amerikos kontinentas 
ilgai netrukus galės susilaukti 
svečių iš Europos.

Visokiu atveju — geriau 
klausimus išsiaiškinti detaliau, 
negu gerai nepasiruošus da
ryti sprendimus. (hlj).

ris čia aptarnauja visus vokie 
čius ir nepamiršta žymiai to
liau gyvenančių Landestedt'o 
lietuvių evangelikų. Motina 
yra tikra suvalkietė, pasižy
minti ne tik kaip gera šeimi
ninkė, bet ir puikiai išsilavi
nusi dainininkė.

Naujų Metų išvakarėse šią 
kilnią Kun. Geležinio šeimą 
aplankė ir pasveikino stud. Pr 
anas Jurkus ir Kun. V. Šarka.

Kiel - Friedrichsort. Kielio 
lietuviškąjai bendruomenei sėk 
mingai vadovauja P. Pieterai- 
tis. Čia yra apie 180 lietuvių. 
Bemaž jie visi gyvena stovyk
loje Fritz Reuter Strasse 23. 
Gyvenimas čia pilkesnis negu 
kur kitur. KieFio lietuviai la
bai džiaugiasi Amerikos bei 
Kanados lietuviu dovanomis.

K. V. Š.
— 14.000 Korėjos karo be

laisvių, nesutikusių grįžti į ko 
munistų okupuotus kraštus, at 
vyko į Taivaną, į tautinę Ki
niją.

— Naujas Italijos premj
eras Fanfani seime negavo pa 
sitikėjimo ir atsistatydino.

— Rytinėje Vokietijoje nu
teisti mirti 11 liaudies polici- 
n nkų."

KLB Krašto Tarybos pagei 
davimu Montrealy sudarytas 
politinis Komitetas, kurio su- 
uėtin įeina: Leopoldas Baisy s, 
Povilas Jakubauskas, NL red. 
Tonas Kardelis, f:un. dr. Jonas 
Kubilius, Jonas Leknickas, Al 
eksandras Lukšas, Povilas Pe 
tronis, Vilius Pėteraitis, Pr. 
Rudinskas, Petras Vaupšas, J. 
Viliušis, J. Žmuidzinas.

Sausio 29 dieną įvykusiame 
susirinkime peržvelgti KLB 
Kr. V-bos pasiūlytieji Komite 
to veiklos pagrindai ir pasi
kalbėta dėl darbo planų, , ku
riuos, be užsienių politikos kla 
tisinių, projektuojama Įtraukti 
ir politiniai vidaus gyvenimo 
klausimai. Artimiausiųjų dar 
bų planų projektas nutarta pa
vesti prezidiumui, kuris išrink 
tas iš šių asmenų: J. Žmuidzi- 
no, P. Rudinsko ir J. Karde
lio, jau pasiskirsčiusio ir pa
reigomis: J. Žmuidzinas — pir 
mininkas, P. Rudinskas — vi 
cepirmininkas ir J. Kardelis— 
sekretorius.

Yra nusistatyta šios komite 
to sudėties nelaikyti galutine 
ir bandyti į komitetą įtraukti 
daugiau jėgų, kad komiteto 
darbas būtų galimai platus, ap 
imąs galutinai didesnius Ka
nados lietuvių sluogsnius n jų 
susigrupavimus bei darbų sri
tis.

Be ko kita, galvojama rasti 
būdų kaip nors stipriau paža
dinti tautiečių minties veiks
mingumą, prileidžiant gahmy-

ŠVEICARIJOS CARITAS SĄJUNGOS AUKA
Šveisarų Caritas Centrinė 

Luzern’e praneša, kad ji nu
tarusi skirti Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijos bendrabučiui 
pašalpą 10.000.— DM.

Šioji auka skiriama iš „Sch 
weicer Europahilfe“ šiemet su 
rinktų aukų dalies, kuri prikl 
aušo Caritas Sąjungai. šioji 
suma Vokietijos Krašto Val
dybai paskirta po „Schweizer 
Europahilfe“ atstovo, p. Sch- 
nellmann, atsilankymo nupirk 
toje Rennhofo pilyje. P. Sch

1. Hihswerk der Evangehscncn Kirchen der Schweiz 10.000
2. Schweizer Europahilfe .......................................••.... 15.000
3. Schweizerischer Caritasverband .............................. 10.000
4. Schweizerisches Rote Kreuz ..................................... 20.000

BALFO CENTRO ĮSTAIGA 
JAU GAVO GARANTIJŲ

formas, kurias Amerikos pilie 
čiai turi užpildyti, norėdami 
atsikviesti iš Europos tremti
nius. Įstaiga paruošė instruk 
cijas, kaip garantijas reikia su 
daryti ir išsiuntinėjo šimtus 
šių formų ir instrukcijų po vi 
są Ameriką (dvidešimtyje vai 
stijų) išsisklaidžiusiems lietu
viams. Šie asmenys jau anks
čiau kreipėsi į BALFą, prašy
dami formų ir paaiškinimų.

LIETUVIAI LENKIJOJE 
DAŽNAI KREIPIASI

į BALFą prašydami paramos, 
iš jų laiškų sprendžiant, gyve 
nimo sąlygos Lenkijoje yra ne 
įsivaizduojamai sunkios — žmo 
nės gyvena dideliame skurde, 
darbo gauti negali, neturi rū
bų nei avalynės. Už nusiųstas 
jiems gėrybes atėjo keli ir pa 
dėkos laiškai.

— Vilniaus Vito vardo kai
lių siuvimo fabriko vyriausias 
inžinierius yra Vladas Jurgu
tis.

— Vilniaus miesto Lenino 
rajono komiteto sekretorius 
yra Bųlko. Šiame rajone (se 
namiesčio — geležinkelio sto
ties pusėje) esančiose mokyk 

bę, kad visose kolonijose bū
tų steigiami politiniai klubą;, 
kurie svarstytų aktualiuos.us 
klausimus ir jų iškeltomis min 
timis dalintųsi su centr.n.u 
Politiniu Komitetu. Kol kas 
tai yra tiktai projektų užuo
mazga, tačiau politinis Komi
tetas turi gerų intencijų ir yra 
pasiryžęs, kiek jėgos ir sąly
gos leis, veikti.

Pagal KLB Kr. V-bos nu
rodymus, kurie seka iš paskuti 
nės KLB Krašto Tarybos se
sijos nutarimų, į Politinio Ko 
miteto uždavinius įeina: vesti 
politinę akciją už Lietuvos iš
laisvinimą, palaikant ryšius su 
lietuviškaisiais veiksniais Ame 
rikoje ir Europoje, sudarant 
bendriems tikslams kantaktų 
su estais, latviais ir kitomis 
sovietų pavergtomis tautomis, 
informuojant Kanados vynau- 
sybę ir parlamentą, o ta'.pgi ir 
Jungtinių Tautų Organizaci
ją apie mums rūpimus ir svar
bius tarptautine prasme klau
simus, kurie liečia Lietuvą n 
pan.

Politinis Komitetas pasiry
žęs galimybių ribose visa tai 
ir vykdyti. Pirmame savo po
sėdyje Politinis Komitetas ir 
nutarė pasiųsti trims užsienių 
reikalų ministeriams, dalyvau
jantiems dabar Berlyno Kon
ferencijoje telegramą, kurioje 
prašoma įtraukti į konferenci
jos dienotvarkę Lietuvos iš
laisvinimo nuo okupac.jos kla 
usimą. Telegramos tekstas de 
damas skyrium.

nellrjiann kelias valandas nuo 
dugniai apžiūrėjo pirktuosius 
namus, jų stovį, planuojamą 
įrengimą ir buvo tiek patenkin 
tas Krašto Valdybos pirk.niu 
ir planavimais, kad pažadėjo 
ateityje visose Šveicarijos or
ganizacijose remti Krašto Vai 
dybos pastangas.

Tokiu būdu iki šiandien Šv 
eicarijoje Vasario 16 Gimna 
zijos namams ir Įrengimui yra 
skirtos tokios sumos:

DM

Iš viso .... DM 55.000

NAUJAS KLB MONTREA 
LIO APYL. KOMITETAS 
sausio 31 d. perėmė pareigas 
ir pasiskirstė: L. Balz'ras — 
pirm., A. Gražys — vicep. ir 
kultūros reikalams, A. Vaza- 
linskas — švietimo reikalams, 
inž. Povilaitis — ryšiams su 
kitomis tautomis, p. Valiulis— 
soc. reik., Juozas Lukoševi
čius — ižd. ir kartot, ir I. Ki- 
blrkštytė — sekretorė ir infor 
matorė.
lose esą apie 4000 moksleivių. 
Jų tarpe komjaunuoliu yra 
509.

— Ataskaitinių susirinki
mų proga, kompartija prime
na, kad „negalima užmiršti 
Amerikos pakalikų — buržu
azinių nacionalistų kėslų“. Ra 
gina „ryžtingai ir nuolat juos 
demaskuoti“.

— Birutė Leonaitė yra vie 
na iš naujų Vilniaus operos so 
lisčių. N. Dukštulskaitė, Lie 
tuvos radijofono pianistė nuo 
1927 metų, tebėra tose parei 
gose ir dabar Vilniaus radijo- 
fone.

— Želvos MTS mašinistas 
Ramanauskas nusipirko moto
ciklą, nes pereitais metais įvyk 
dė 310 proc. jam skirtos nor
mos. ..
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DAUGIAU GEROS VALIOS
Tūli mūsų, lietuviškojo, gy 

venimo reiškiniai iškyla arba 
išsiveržia, įsibanguoja ir nie
kaip negali nurimti, nes neran 
da bent kiek aiškesnio spren
dimo.

Žinoma, yra gerai, kad vie
šai viskas galima aiškintis, dėl 
visko pareikšti nuomones, pa
tiekti įrodomuosius, faktų, 
medžiagos. Dažnu atveju tas 
padeda neaiškumus išsiaiškinti 
Gaila, kad kitais atvejais, ty
čia ar nesusivokiant, klausi
mai taip supainiojami ir sunar 
paliojami, kad nesugebama su 
rasti ,kaip sakoma, siūlo galo. 
Ir vietoje išsiaiškinimo atvan
gos lieka nemalonus kartelis, 
neaiškumas ir nepasitenkini
mas. Tokioje būsenoje maž
daug yra atsidūręs Vasario 16 
gimnazijos pirkimo reikalas, 
dėl kurio paleista nemaža dul
kių.

Atrodo, kad šiam nesusipra 
timui priežasčių yra davusi P 
LB Vokietijos Krašto valdy
ba, bet ne be to yra ir BAL- 
Fas.

Ka p ten bebūtų, Vokietijos 
krašto valdyba nebuvo pakan 
karnai apdairi, kai neišsiaiški
nusi teisinės perkamųjų na
mų padėties už juos padarė 
įmokėjimų. Šis neapdairumas 
nemaloniai nuteikė visuomenę 
ir sukėlė tūlų abejojimų dėl 
kitų valdybos veiksmų. Tai, 
žinoma, kenkia Gimnazijos rei 
kalui, kai dėl jos reikalingu
mo nėra jokių abejojimų. Vo 
kietijos kr. v-bos sukeltieji 
abejojimai dėl jos veiksmų sa
vaime jau atsiliepė BALFui, 
kuris, deja, padarė pergriežtų 
pareiškimų, kai reikalas galė
jo, ir turėjo, būti išisiaiškin- 
tas tarpusavy. Neatrodo, kad 
šia kryptimi būtų buvę padary 
ti visi žygiai. Viso to pasek
mėje jau kilo žodinga ir prie 
kaištinga polemika, kuri taip 
pas nepasitarnauja gimnazijos 
reikalui.

Galimybių išsiaiškinti geruo 
ju, susirinkus prie vieno sta
lo, visada yra, — tiktai reikia 
geros valios. Šiuo atveju, jei 
gu jau nesisekė vienam BAL
Fui susikalbėti su Vokietijos 
Kr. V-ba, tai galima buvo ras 
ti dar tarpininkų. Tokiais ga 
Įėjo būti VLIKas arba jo kuri 
įstaiga. Gera valia visada ga 
Ii padiktuoti būdų ir priemo

KL BENDRUOMENES REIKALAI
K. L. B. ŠALPOS FONDO C. KOMITETO 1953 METŲ 

APYSKAITA.
Praeitieji metai Šalpos Fon 

dui daugumoje buvo organi
zaciniai metai. Pradžioj metų 
suorganizuotas C. Komitetas 
pirmiausia ėmėsi skatinti K. 
L. Bendruomenės apylinkių 
valdybas organizuoti Š. Fondo 
apyl. komitetus arba jo įgalio 
tinius, aiškintis šelpiamųjų ap 
imti Vokietijoj, šalpos persiun 
timo kelius ir paskirstymo tai 
kininkus, darbo planą, gahmy 
bes gauti paramos iš Kanados 
ir pan. Gi Bendruomenės apy 
linkėse savo ruožtu palengva, 
net iki pat metų galo, organi
zavosi Š. Fondo apyl. komite
tai, kurie poroj apylinkių iki- 
šiol dar nėra suorganizuoti.

Tačiau jau birželio mėn. C. 
Komitetas paleido šūkį j Ka
nados lietuvių bendruomenę 
pasiųsti už 1000 dol. Vokieti
joj likusiems tautiečiams cuk
raus. Cukrus buvo pasirink
tas dėl to, kad BALFas nese 
niai buvo pasiuntęs taukų, o 
tik šie du produktai teapsimo 
ka siųsti. Dėka Toronto (at
siuntė 520 dol.), Hamiltono

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LIITWA TAUTOS FONDAS
TAUTOS FONDO ATSTOV YBĖS KANADOJE 

APLINKRAŠTIS Nr. 1.

nių klausimus išsiaiškinti ge
ruoju, ramiai, kultūringai, 
kaip dera rimtiems, subrendu- 
siems žmonėms, ypač esant de 
mokratinėse sąlygose, kurios 
garantuoja visišką išsiaiškini
mų laisvę, dėl to neturint jo
kios baimės.

Koks gražus paskutinis reiš 
kinys VLIKe, kai visi jo daly 
viai gražiausiai sutarė ir visi, 
nė kieno neverčiami, vienin
gai išsprendė visus svarbius 
klausimus, kas tikrai duoda 
gražių vilčių, kad ir kiti ne
sklandumai bus išspręsti. Vi
sa ta idaroma tiktai gera valia.

Mūsų lietuviškame gyveni
me nesklandumų yra, ypač — 
organizaciniame. Ir čia daug 
gali padaryti tiktai gera valia. 
Daugelį nesklandumu mes ga 
lėtume išlyginti tiktai gera va 
lia vedlini.

Visų pirma, visi mes esame 
žmonės, kurie — kam tas pa
tinka, ar nepatinka — turime 
vienas šalia kito gyventi, vie
nas su kitu bendrauti, vienas 
su kitu įvairiausių reikalų tu
rėti, — tai mums yra privalu 
sugyventi, privalu būti socia
liais žmonėmis. Tą diktuoja 
jau kasdieninis reikalas, jeigu 
mes nesugebame pasigauti au 
gštesnių tikslų, gražesnių ben 
dro sutartino darbo siekimų.

Gera valia visada mums pa
diktuos būdus ir priemones iš 
lyginti tūlus nesutarimus, ne
sklandumus ir nurodys kelius, 
kaip įvertinti ir pagerbti mū
sų kaimyno — politinio, eko
nominio, pasaulėžiūrinio — sa 
vumus ir jam brangius daly
kus.

Vasario 16 gimnazijos reika 
las, nežiūrint visų paskleistų 
dulkių, visuomenei, kuri gim
naziją remia, padarius nuolai 
dų, atrodo išspręstas, — vi
suomenė gimnazijos reikalą re 
mia iš visų pusių. Tas buvo 
aišku ir be nutarimų bei ilgų 
straipsnių su išvedžiojimais 
ir kaltinimais. Bet lietuviška
me gyvenime yra dar reika
lų, kurie, pasikliaujant gera va 
lia, taip pat nesunkiai būtų iš
sprendžiami. Todėl, visi, kas 
šios rūšies klausimais domisi, 
visų pirma reiktų apsišarvoti 
gera valia ir geras tikslas,— 
o klausimai tikrai bus lengviau 
suprasti ir jų išsprendimas vi
sai realus. J. Kardeli#.

(200 dol.), Windsoro (100 
dol.). Fort William (70 d.), 
Edmontono (50 dol.), Win
nipeg© (45 dol.), Wellando 
(40 dol.) apyl. komitetų paro 
dyto ryžtumo ir energijos, 
taip pat tų kolonijų lietuvių 
duosnumo užsimojimas buvo 
pasiektas: Kanados lietuvių 
bendruomenės vardu buvo pa 
siųsta 13.158 svarai cukraus.

Kadangi Š. Fondo apyl. ko
mitetų organizavimasis ėjo la 
bai palengva, pradžios mokyk 
loms Vokietijoj tepradėta šių 
sti tik lapkričio mėn., norš bu
vo nusistatyta jau žymiai anks 
čiau pradėti remti.

Viso pajamų per 1953 m. C. 
Komitete gauta:

Iš Š. Fondo apyl. komitetų:
1. Toronto ................. 520.—
2. Hamiltono ...... 400.—
3. Windsoro (100 dol.

gimnazijai) .......... 200.—
4. Londono ................. 157.—
5. Fort William (70 dol.

gimnazijai) .......... 173.66
6. S. S. Marie............ 144.55
7. Edmonton ............ 107.—-

Visiems lietuviams, Atstovyb ės skyriams ir visoms organi
zacijoms Kanadoje.

Liečia. 1) Vajus Tautos Fondui,
2) Vasario 16-tos minėjimo aukos,
3) Atstovybės skyrių darbas,
4) Aukos dydžio Tautos Fondui nustatymas,
5) Atstovybės papildymas,
6) Bendradarbiavimo reikalu.

I. bei Kanadoje.
Kaip ir kiekvienais metais, III.

taip ir šiais — sąryšy su Vasa Atstovybės skyriai yra pra- 
rio 16-tos švente — yra skel« šomi pradėti darbą skyriaus 
biamas aukų vajus Tautos Fon darbo apimtyje: a) Tautos 
dui, Lietuvos laisvinimo reika Fondo idėjos propagavimas, 
iams. Vajus yra pradedamas b) minėjimų ir parengimų ren 
vasario 16-tą dieną ir tęsis 2 girnas, c) Lietuvio pasų ir žen 
mėnesius, t. y. iki balandžio kielių platinimas, d) Vajų — 
mėn. 16 d. rinkliavų pravedimas, aukų

Vajaus metu viekvienas lie- rinkimas. Naujai susiorgani- 
tuvis yra prašomas atiduoti sa zavę skyriai, neturį pakanka- 
vo metinę auką Tautos Fon- mai instrukcijų, yra prašomi 
dui. Geriausiai tai padaryti kreiptis tiesiogiai į TFA Kana 
Vasario 16-tos minėjimų me- doje.
tu įsigyjant kartu su auka ir IV.
Lietuvio Pasą bei ženklebus. Pradedant 1954 metais au- 

Atstovybės skyriai yra pra- kos TF dydis yra nustatomas 
šomi pasirūpinti vajaus prave pageidavimu iš kiekvieno dir- 
dimu. Kur jų nėra vajaus pra bančio — skirti vienos dienos 
vedimu prašomi pasirūpinti uždarbį, bet ne mažiau kaip 1 
KIJB-nės apylinkių K-tai ar dol. Šis nutarimas yra pada- 
vietos organizacijos. rytas sąryšy su vis didėjančia

Visus lietuvius, kurie patys darbo apimtimi.
negalėtų rasti galimybės pa- V.
aukoti, vietos vajaus organiza VLIKo patvirtintas pulk, 
toriai yra prašomi aplankyti Aleksandras Lapinas yra pa- 
namuose. Tas ir būtų vienkar skirtas pirmininko pavaduoto- 
tinis metuose T. Fondui link jo pareigoms.
liavos pravedimas. Šią rinklia VI.
vą pravedant prfašome dirbti Organizacijos yra prašomos 
sistematingai, kartu vedant au leistis į savo parengimus Tau- 
kotojų sąrašus. tos Fondo Atstovybės ir Sky

li. rių Atstovus TF aukų rinki-
Vasario 16-tos minėjimų mo tikslu. Yra kreipiamas dė 

metu visuomenės patogumui mesys į reikalą, kad kiekviena 
prie įėjimo platinti Lietuvio organizacija rastų reikalinga 
Pasus ir ženklelius ir rinkti au iš kiekvieno parengimo pelno 
kas. Aukų rinkimą pravedus paskirti dalį Tautos Fondui.
ir atskaičius faktinas išlaidas, Tautos Fondo Atstovybė 
likusią sumą persiųsti TF A- Kanadoje.

Ką rašo kiti
SAO PAULIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS.

S. Paulyje šiuo metu veikia parapijos klebonas kun. P. Ra 
tik keturios lietuviškos organi gažinskas, kitos dvi tokių di- 
zacijos: Lietuvių Sąjunga Bra rigentų neturi. Visos jos nė- 
zilijoj (su mokyklomis Belos, ra per daug naringos ir žymi 
Anastazijaus vilose ir Moko- dalis jose dalyvaujančių tau- 
je), Lietuvių Katalikų Šv. Juo tiečių yra nariai dviejų ar tri 
zapo Bendruomenė (veikianti jų, dėlto organizuotos lietuvių 
tik per savo sekcijas: tretinin visuomenės S. Paulyje yra ne- 
kus-es ir bažnytinį chorą), daugiau trijų šimtų. Tuo tar- 
Lietuvių Savišalpos ir Kultu- pu S. Paulio mieste, nežiūrint 
ros Bendruomenė „Lituania ir mums nepalenkiu statistikų, 
iLetuvių - Brazilų Kultūrinio visdėlto galėtume priskaityti 
bendradarbiavimo Klubas. Pi r dar apie 12.000 lietuvių atei 
mąją diriguoja kons. A. Poli- vių. O ku r jų vaikai?“ 
šaitis, antrąją — V. Zelinos (Žinios).

8. Ottawos .............. 70.—
9. Winnipego ............ 45.—

10. Rodney ................. 45.—
11. Wellando ............ 40.—

Viso iš komitetų: 1902.21
1. Iš K. L. Kat. Moterų Dr- 

jos Montrealio sk. ..140.—
2. Iš K.L.Kat. Moterų Dr-

jos Toronto sk........... 50.—
3. Žiburių Spaudos Bvės 15.—

Viso iš organizacijų: 205.—
I špavienių asmenų ..122.35

Viso gauta:.. 2229.56 
Išleista per 1953 metus:

1. Cukrui pasiųsti į Vokie
tiją ...................... 1000.—

2. Pradž. mokykloms Vokie
tijoj ..................... 295.62

3. Vasario 16 d. gimnazi
jai ........................... 168.50

4. Šalpai pinigais Vokieti
joj ........................ 14 7.37

5. Rūbų pakavimo medžia
gai ir presavimo mašinai 
padirbti........................ 50.—

6. Raštinės išlaidoms.. 36.55

Viso išleista:.. 1698.04
Saldo 1954 m. I. 1 d. 531.52, 

iš kurių 300 dol. jau nutarta 
pasiųsti pradž. mokykloms Vo 
kietijoj, o likusius palikti, kol 
bus išsiųsti rūbai bei apavas. 
Pastaba. Čia sumos siųstos 

pradž. mokykloms, gimna
zijai ir šalpai keliais dole
riais mažesnės, negu fakti- 
nai pasiųsta, nes siųsta U.
S. A. doleriais. Vasario 16 
d. gimnazijos rėmimas Ka
nadoje neįeina į Šalpos Fon 
do funkcijas, tam yra Ko

misija, kurios būstinė — 
Montrealy.
Žinoma, čia neparodoma ti 

ksliai, kiek kuri apylinkė pa
sidarbavo, surinko pinigų ir 
kiek Šalpos Fondas iš viso su 
kolektavo pinigų šalpos reika 
lams, nes Šalpos Fondo tikslas 
yra paremti taip pat Kanadoje 
į vargą patekusius tautiečius. 
Todėl kai kurie apylinkių ko
mitetai išleido dalį pinigų vie 
tos lietuvių šalpai, o Toronto 
apylinkės komitetas mokyk
loms pasiuntė tiesiogiai.

Šalpos Fondo gruodžio m. 
vykdyta Kanadoje rūbų ir apa 
vo rinkliava davė 4000 svarų 
rūbų ir 700 svarų batų.

Užbaigę metus nuoširdžiai 
dėkojame Šalpos Fondo apyl. 
komitetams bei įgaliotiniams 
ir jų talkininkams už parody
tą pasišventimą praeitais me
tais, taip pat organizacijoms ir 
tautiečiams, kurie savo auką 
Šalpos Fondui palengvino va
rgstančių skurdą, o ypatingai 
jums visiems dėkingi tie visi 
vargstantieji.

Į naujuosius metus žengia
me su viltimi, kad šiemet vi
sose lietuvių bendruomenės ko 
lonijose Šalpos Fondo komi
tetai išeis su visa energija ir 
pasiaukojimu, kurio šis dar
bas reikalauja, o lietuviai bei 
jų organizacijos, kiekvienas 
paskirs savo metinę duoklę lab 
darybės reikalams, kad pa
lengvintų vargą, nedateklių ir 
alkį kenčiantiems tautiečiams 
ir paremtų likusių Vokietijoj 
vaikučių lietuviškas pradžios 
mokyklas.

K. L. B. Šalpos Fondo ad
resas: 235 Ossington Avė.,

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos77 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JA UŽSIPRENUMERUOT*

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 
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visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

VASARIO 16 N INĖJIMAS
Šių metų Vasario 16 minė ji 

mas rengiamas vasario 14 d. 
Bendroumenės apylinkės val
dyba deda visas pastangas, 
kad minėjimas būtų kuo įspū
dingesnis ir sėkmingesnis. 12 
vai. bus pamaldos, po to salė
je iškilmingas minėjimo aktas. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies 
tas ALTo vicepirm. adv. An
tanas A. Olis. Meninėje da
lyje išgirsime vietos liet, cho
rą, ved. J. Ginkaus ir dekla
macijų. Minėjimo metu bus 
renkamos aukos Tėvynės lais 
vinimo reikalams, tat visi lie
tuviai prašomi kiek galima 
gausesnėmis aukomis paremti. 
Be to per Windsoro radijo 
stotį bus lietuviškas pusvalan
dis, trumpa kalba angliškai ir 
liet, plokštelių muzika.

Orkestras „Trimitas“ 
koncertuoja.

Bendruomenės ApylinKės 
valdyba ruošia didelį Toionto 
liet, orketsro „Trimitas“ kon
certą, kuris įvyks vasario 13 
d. Kroatų salėje, 2520 Semi
nole St. Turėsime progos iš
girsti plačią ir turiningą pro
gramą, kaip instrumentų solo 
taip orkestro. Dalyvauja 12 
asmenų, tarp kitų muz. A.

PORT COLBORNE, Out.
ŠOKIŲ VAKARO APYSKAITA.

Port Colborne, Ont., susi- mėn. 16 d. šokių vakaro Port
dariusio „Vasario 16” Gimna- Colborne, Ont., išlaidų ir pa- 
zijai Vokietijoje remti komite jamų apyskaita.
to .surengto 1954 m. sausio Pajamos:

$$
1. Gauta pajamų už parduotą alų ir degtinę.............. 146.80
2. Gauta už grąžintas tuščias alaus bonkas .............. 11.00
3. Gauta už parduotus įėjimo bilietus .......................... 86.50
4. Gauta iš bufeto ir rūbinės .............. • •....................... 21.23
5. Gauta iš loterijos ................................................................. 51.21
6. Gauta už grąžintus nesunaudotus bufete produk. 18.29

Viso:. . 335.03
Išlaidos: $$
1. Sumokėta už alų ir degtinę ............................................139.40
2. Sumokėta už produktus bufetui ................................. 32.39

3. Sumokėtą už loterijai fantus ir kit.............................. 9.20
4. Sumokėta nuoma už salę.......................................... 30.00
5. Sumokėta orkestrui ............ .............. • .. ............................ 45.00
6. Sumokėta įvairios išlaidos (gėrimams leidimo pa- 

rūpinimas, padaryti sugadin.mai salėje ir kit. smul
kios išlaidos) ...........................................................••.... 71.55

Viso:. . 335.03
Gautas iš vakaro pelnas su 

moję 71.55 dol. yra k-to kasi
ninko žinioje ir artimiausioje 
ateityje bus pesriųstas Vasa
rio 16 Gimnazijai, augščiau mi 
neto komiteto vardu, kaip vie 
nkartinę pašalpą.

Komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems lietuviams už pa 
aukotus loterijai fantus, „Ne
priklausoma Lietuva“, „Tėviš 
kės Žiburiai“ redakcijoms ir 
lietuviškos radijo valandos ve 
dėjui p. R. Simonavičiui, To
ronte, už nemokamą išgarsini
mą minėto parengimo. Taip

St. CATHARINES, Ont.
BUS STATOMA BAŽNYČIA.

Visuotiniame parapijos susi 
rinkime, sausio mėn. 10 d., bu 
vo išrinkta bažnytinis komite 
tas: pirm. A. Šetkus, P. Gal
dikas ir M. Šorius. Naujam ko 
mitetui prieš akis stovi dideli 
darbai, nes jau šį pavasarį nu
matoma pradėti bažnytėlės ir 
salės statyba.

Vakaras.
Vasario mėn. 6 d., šeš'tadie

Toronto, einam, s-ta Nr. 7833 
Toronto Bank, Dundas-Ossin 
gton Branch, Toronto.

L. Tamošauskas, 
C. K. Pirmininkas.

O. Indrelienė, 
C. K. Iždininkė.

1954. II. 3. — Nr. 5 (354)

Prialgauskas, solistas Br. Ma 
rijošius, instrukentalistai : 
prof. S .Kairys, J. Pažemis, A. 
Dudonis ir kiti. Po koncerto, 
grojant „Trimtio“ prąmogi- 
niam orkestrui, šokiai. Veiks 
turtingas bufetas. Laukiama 
daug svečių iš Detroito, Sar
nia, Rodney ir kitur. Praūžia 
6 vai. v.

Nauja Apylinkės Valdyba.
Naują K. L. B. Windsoro 

apylinkės valdybą sudaro: F. 
Januška — pirm., P. Dumčius 
— vicep. ir švietimo reikalam, 
E. Butavičienė — sekretorius 
ir S. Rakauskas — iždininkas.

Dėl savo darbštumo ir ener 
gingos veiklos P. Januška jau 
ketvirtuosius metus perrenka
mas pirmininku. Valdybos ad
resas: 1133 Moy, Windsor, 
Ont.. Telef. CL 4-9337.

Revizijos komisiją 1954 m. 
sudaro: Edv. Zatorskis, J. Ra 
žauskas ir Vakauzas.

Netekome T. F. Įgaliotinio.
Tautos Fondo įgaliotinis 

Windsoro apylinkei P. Ja
nuška, š. m. sausio 24 d. dėl 
nesveikatos iš šių pareigų pa
sitraukė. Kor.

pat nuoširdi k-to padėka Port 
Colborne ir kitų vietovių lie
tuviams už atsilankymą ir 
kartu parėmimą veinintelės lie 
tuviškos gimnazijos tremtyje.

Vakaro pajamų ir išlaidų ap 
yskaita su visais pateisina
mais dokumentais perduoti 
KLB Wellando Apylinkės Vai 
dybai, kurią kiekvienas susi
domėjęs Port Colborne lietu
vis gali matyti.

M. Steigienė 
Kasininkas. 

Stankevičius
K-to pirmininkas.

nį, slovakų salėje, Page ir Wel 
land gatvių kampas, įvyks gra 
žus vakaras, kurį rengia pa
rapijos komitetas. Scenoje sta 
tomas „Mažasis Didvyris“. 
Pradžia 7 vai. vakare. Bus bu
fetas su stipriais ir silpnais gė 
rimais. Šokiams gros geras or
kestras. Kviečiami St. Catheri 
nes ir tolimesnių apylinkių lie
tuviai atsilankyti ir linksmai 
vakarą praleisti.

Parapijos korespondentas. 
9 Vatikano laikraštis „L’Os 
servatore Romano“ aprašoma 
Lietuvos bažnyčios padėtis, 
persekiojimai, kankinimai, de
portacijos. Straipsnis ilius
truotas vysk. Borisevičiaus ir 
vysk. Matulionio nuotrauko
mis.
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2.
Pakeliui j Kauną.

Iš Vilniaus į Kauną ir at
bulai vakarą ir rytą kursuoja 
po dvi poras traukinių. Vie
na pora normali, kita — dyze
liniai, trijų vagonų. Normaliu 
traukiniu j Kauną kaštuoja 
apie 14 rublių, bet dyzeliniu 
kone dvigubai. Tačiau stoty
se bilietas gauti sunku, tai vi 
si stengiasi jais apsirūpinti įs- 
reigose, bilietų kasose mies
te, tenka tačiau jau brangiau 
už bilietą mokėti.

Lentvary ir Paneriuose — 
kariuomenės bazių apylinkės. 
Vievį pasiekus, vaikai apspin
ta traukinius, siūlydami vir
tus vėžius. Jų kaina pagal dy 
dį, pagal vėžio išvaizdą. Žiū
rint kokia paklausa, kaip atro
do ,,klientas“, vėžys gali kaš
tuoti nuo 1 iki 2 rublių. Trau 
kiniui išėjus, vaikai vėl metasi 
j paežerę vėžiauti. Sugautus 
verda skardinėse, rūšiuoja, 
tampo už kojų, matuoja dydj, 
lygina, kurs vėžys kiek atneš, 
ką už tai teks pirkti lauktuvių 
namiškiams — degtukų, drus
kos, o gal, mamos prisigerini- 
mui, pajėgs kokį gramą pipi
rų iš spekulianto iškaulyti, ku
rių oficialiai Lietuvoj negausi
me.

Kaišiadorių stotį pradėjo re 
montuoti 1951 m. rudenį. Baž 
nyčia tebestovi, atdara. Tebe
žinomas ir Kaišiadorių vysku
pijos vardas.

Praveniškės garsios ten es 
ančia darbo stovykla, kuri kas 
met plečiama.

Palemone plytinės išplės
tos.

Kaunas.
Kauno stotį atidarė 1951 m.

— didesnė, augštesnė, ilges
nė. Stoty tunelio nėra. Vy
tauto prospektas — Lenino 
gatvė, Kęstučio — Gorkio, L. 
Alėja — Stalino, Kanto — 
Majakovskio, Juozapavičiaus
— V. Kapsuko, Ukmergės pi.
— R. Armijos, Putvinskio — 
S. Neries ir t. t. Lietuviški var 
dai visur naikinami.

Petrašiūnuose atstatytas po 
pieriaus fabrikas ir elektros 
stotis. „Bitukas“ veikia. Pri 
ešais jį — turbinų fabrikas. 
Fortai nenaudojami, bet 9-sis 
aptvertas spygliuotom vielom, 
aplink stovi sargybos, į jį vy 
ksta ir grįžta dengtos karinės 
mašinos. Kas ten?

Elektros stotis 1944 m. su
griauta, energiją tiekia Petra
šiūnai. Karo muzėjuj su
krauti miesto muzėjaus ekspo 
natai ir įvairūs meno kūriniai. 
Senųjų eksponatų nėra. Lan 
kymas — 50 kap. Nežinomo 
Kareivio kapas apleistas. Ka

nų kapai irgi apleisti, bet žmo 
nes vistiek dažnai juos gėlėm 
papuošia, ypač vėlimų vakarą. 
Senuose kapuose laidoti nelei
džiama, lavonai keliami. Vėli
mų vakarą po 10 vai. milicija 
nuvaiko susirinkusius kapuos 
na ir įsako užgesinti žvakes. 
Ta proga atsiranda vainikai ir 
ant Basanavičiaus kapo Rasų 
kapuose

Finansų ministerijoj — mi
licijos mokykla, teisingumo 
min. — įvairios upių laivyno 
įstaigos. „Tilkos" fabriką po 
karo pavadino „Ramune“, o 
1952 m. — K. Požėlos vardu. 
.„Metalas“ dabar Greifenber 
gėrio, Volfo ir Engelmano bra 
voras — „Raudonoji Pašvais
tė“, „Ragutis” kaip ir buvo.

Į Vilijampolę medinis tiltas, 
į Aleksotą — gelžbetoninis, vi 
duryje pakebamas, bet to nie
kas nematė. Į Panemunę — 
kabantis lieptas, ant lynų, 
dviem praeiti. Juo einančius 
perspėjimų lentelės įspėja nei 
ti arčiau vienas kito, kaip 2 m. 
Kai eini, siūbuoja. Žaliasis til 
tas atstatytas geležinis, tam 
šiai pilkai dažytas. „Lopšelis" 
— kaip ir buvęs. „Pienocent
ras“ yra. Užkandinėse pernai 
pradėjo ledus ir purškalus par 
davinėti. „Pažangoj“ — įvai
rios įstaigos. Karininkų Ra
movėj — rusų karininkų na
mai. Teatras ten jiat, o „Jau 
nojo Žiūrovo“ teatras — kino 
„Metropolitam“ patalpose. Me 
dicinos institutas buvusiame 
med. fakultete. Technikos fa
kultetas sugriautas, Žemės Ūk 
io ministerijoj — įvairių pava 
dinimų institutai. Prieš V. Te 
atrą mūrinė garbės lenta, kaip 
ir Vilniuje, su „spartuolių“ 
vardais.

Įgulos bažnyčia atdara; Ža
liakalnio senoji irgi atdara; na 
ujojoje — prisikėlimo bažny
čioj — „Aušros“ baldų fabri
ko baldų sandėlis. Veikia Šan 
čių bei Panemunės bažnyčios. 
Vytauto irgi atdara, lygiai ir 
Katedra. Uždarytos: Šv. Tre 
jybės, Jėzuitų, buv. „lenkų“.

Iš kinų tik „Daina“ Žalia
kalnyje uždaryta; jos patalpo 
se — sporto klubas. „Lyra” 
Šančiuose nugriauta. 1951 me 
tais pradėjo parengiamuosius 
atstatymo darbus; Šančių ki
nas — buv. vokiečių bažny
čioj.

Miesto rotušėj — įvairios 
įstaigos. Šančių garažas vei
kia, geležinkelių depo neatsta 
to, dirba lauke. Elevatorius 
veikia. Buv. prezidentūroj — 
NKVD kareivinės, o NKVD 
vyr. štabas, kur saugumas bu
vo.

Panemunėj Šv. Roko atlai
dai, kad ir ne tokio masto, vy

VLIKo posėdis, pirminin
kaujamas VLIKo pirm. M. 
Krupavičiaus, visų pirnnaus.a 
atliko VLIKo ir V. T. pir
mininkų rinkimus: VLIKo p 
rm. visais balsais perrinkta 
M. Krupavičius ir v ? adomo 
sios Tarybos pirm. — visais 
balsais K. Žalkauskas, V - na 
rių sudėtis palikta ta pati.

VLIKo pirm. M. Krupavi
čius pranešė, kas daroma Ke
turių Konferencijos Berlyne 
reikalu VLIKo pirmininko 
įteikiama per Aukštuosius Ko 
misarus Vokietijoje atitinka
mo turinio nota. VLJKas ma
no pasiųsti į Berlyną savo ste 
bėtoją. Mūsų atstovai, susi
tarę su kitais baltų atstovais, 
padarys reikiamų žygių vyria 
usybėms Londone ir Paryžiu
je. Iš Washingtono žinių dar 
neturime. Bet tikimasi, kad 
tokių žygių bus padaryta ir 
Vašingtone.

VT pirm. K. Žalkauskas da 
rė bendrį VT veiklos apžval
gą. VT dabar turi bendradar
bių, kurie įgalina atskiras Tar 
nybas atlikti patikėtus uždavi
nius. Su nemenkais sunku- 

ksta, žmonės užtvinsta gatves. 
(Bendrai, visoj Lietuvoj atda 
ros bažnyčios daug daugiau 
lankomos sekmadieniais, kaip 
prieš rusų tvaną).

Lampėdžiai, Karmėlava (pio 
nierių stovykla), Kleboniskis, 
Kulautuva nepasikeitė. Zoo
logijos sode slankioja pusak
lis asilas, apšepęs kupranuga
ris, krapštosi keletas povų, pa 
krūmiais pua „normas“ kiš
kiai, apsiblausęs vilkas ir per
simetusi lapė. Jie rodomi už 
du rublius.

Radijo stotyje — kariuome 
nė. Radijofonas — Daukanto 
gatvėje—dirba Vilniaus radijo 
bangomis. „T. Liet.“ vietoj 
„Kauno Tiesa“.

Bendrai, Kauno miesto gat
vės skylėtos, jok.os statybos, 
niekas miesto ateitimi nesirū
pina. 'liūgai, kaip ir visoj 
Lietuvoj, vyksta sekmadien
iais, krautuvės atdaros, uz tai 
tarnautojai gauna laisvadienį 
savaitėje.

įmestas suskirstytas į ketu 
ris rajonus: Lenino — sena
miestis, Stalino — miesto vi
durys, K. Požėlos — Panemu 
nė ir Šančiai ir Vilijampolės 
rajonas.

Kaunas galima pavadinti lie 
tuviškiausiu Lietuvos miestu, 
nes rusų, palyginus su kitais 
miestais, nedaug, lenkų visai 
nėra, bet žydų nemaža, — jų 
daug atvyko iš tolimos Rusi
jos, daug grįžo išbėgusių, su
sispietė ir spėję slapstydamie
si pergyventi vokiečių okupaci 
ją-

Daugiau bus.

i. pradu._ _ narnas VlIKo
vu.aios b..ia» — vadinamasis

.. jagariv.wM bayinus.
santykių su diplomatais pa- 

grandas yra Reutlingeno su
sitarimai, kuriuos VLIKas ir 
diplomatai priėmė.
, .Ko ir diplomatų bendra

jai m aviniu! pagrniuuiių 
kliūčių nėra.

.„.k.a t.kėtis, kad S. Lozorai 
i.., iš kurio pusės diplomatų 
skyrimo re.kalu yra pasireiš
kęs nuomonių skirtumas, sa
vo nusistatymą reviduos su
sitarimo dvasioje. Šiemet Va
sario 10 d. sukanka i u metų 
nuo to laiko, kada VLIKas pa 
skelbė savo deklaraciją. Visų 
politinių partijų ir kovos orga
nizacijų buvo vieningai pro
klamuotas prieš visą pasauly 
lietuvių tautos vardu įsiparei
gojimas kovoti ir laimėti lais
vę .r nepriklausomybę. VLI
Kas įsipareigojo vykdyti šį is
torinį uždavinį. Tą sunkią ko 
vą VLIKas tęsia ir dabar. Rei 
kalo šventumas ir pareigos su 
pratimas yra VLIKo veiklos 
pagrindas. VLIKas yra pri
pažintas mums draugingų vals 
tybių kaip Lietuvos valios reis 
kėjas ir atstovas. Lietuvos iš
laisvinimas daugiausia prutiau 
sys nuo tarptautinių jvyk.ų 
raidos. Laisvinimo organ.zaci 
jos pakeitimas Lietuvos išlais
vinimo nepagreitins. Tik vie
ningumas ir visų tautinių jėgų 
suteikimas padidins svetimųjų 
pagarbą ir pagalbą.

K. Žalkauskas padarė
Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos apžvalgą.

Normalių pradžios mokyklų 
steigimas dabar sutinka įvai
rių kliūčių. Šiuo metu iš viso 
turima 45 vargo mokyklos ir 
6 kitokios, be to, Europoje 2 
gimnazijos: Vasario 16 ir sale 
z.ečių, LIT ryšiai su PLB 
nevienodi. Su kai kuriais kraš 
tais jie silpni, su kitais — ga 
na tamprūs. Sunki organiza
cinė padėtis Švedijos lietuvių: 
didelis susiskaldymas. Panaši 
padėtis Urugvajuje. Organiza 
ciniu ir veiklos atžvilgiu gal 
geriausiai susitvarkiusi Austl- 
ialijos Lietuvių Bendruomenė. 
LlT išleido V. Čižiūno „I au
tinį auklėjimą šeimoje^ Susi
tarus su Free Europe Citizens 
Service, buvo Įsigyta vei tin- 
gos lietuviškos literatūros, ku 
ri išgelbėta nuo sunaikinimo 
pavojaus. Įsigijimo išlaidas 
padengė Free Europe Citizens 
Service. Mums tenka ekspedi
cijos išlaidos. Iš viso įsigyta 
10.600 egz. 3.000 egz. paskir
ta įvairių mokyklų ir bendruo 
menių mokykloms. LIT tiki
si didelės paramos susilaukti 
iš neseniai suorganizuotos 
Švietimo Komisijos, kurią su

daro Dr. A. Rukša, A. Gied
raitis ir A. Venclauskas. Jos 
uždavinys — inspiruoti tinka
mą vadovėlių leidimą, sudary
ti ir derinti Vargo Mokyklų 
programas, jieškoti būdų ir 
metodų mokyklų efektingai 
veiklai. Kersteno komisijai is 
Vak. Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių LIT sudarė 140 pato 
dymų.

Informacijos Tarnybos 
pranešimą

padarė M. Gelžims. IT dabar 
sudaro 2 skyriai: Spaudos irį 
Karnjo. Spaudos Sk. leidžia 3

giai iš JAV turi būti atlieka
mi VLIKo vardu, kaip vyriau
sios politinės vadovybės.

Užmegztas kontaktas su k> 
tų kraštų egziliniais veiks
niais. Pranešta, kad LESTA 
Strasburge prancūzų valdžios 
organų oficialiai įregistruota. 
Daryta žygių, kad Pabaltijo 
kraštų piliečiams pabėgėliams 
peržengiant sieną būtų taiko
mos visos lengvatos, kurias 
Europos valstybės taiko savo 
piliečiams. Mūsų Europinio 
Sąjūdžio Taryba yra 
Europinio Sąjūdžio

k. per mėnesį reguliariai Eltos '““P pilnateisis narys. Pasau- 
iniormacijas lietuvių k., Z k. politika pradeda c... — 
leidžiamas vokiečių k. Elta-,Ins Palankia kryptimi. Keiste

įejusi į
Centrą

eiti mu-

— - ’ • Ano rezoliucija yra tas taškas,
I kuris atneša politikos persilau 

de Lithuanie* | zun4 mūsų naudai. Pabaltijo 
valstybių problema dabar įjun 
gta į didžiosios politikos aktu 
alijas. Dr. P. Karvelis padarė 
politinės padėties įvertinimą. 
Konstatuotas padėties mūsų 
atžvilgiu pagerėjimas. Dary- 

Itas pranešamas vokiečių Rytų 
[politikos klausimais, kuris su
siduria su mūsų interesais. Ar 
timiausiame VLIKo posėdy
je VT įpareigota vokiečių Ry
tų politikos klausimais duoti 
papildomą studijinį pranešimą, 

j Finansų Tarnybos pranešimą 
ipadarė T. Šidiškis. Tautos Fo 
ndo lėšų rinkimas sutinka di
desnių sunkumų. Priežastys 
įvairios, bet pesimizmui pag
rindo nėra.

VUKo mas
ir pirmojo pusmečio sąmatos 
apyskaita nutarta atidėti. Nu
tarta, kad Tautos Fondo vai
dyba turi kas mėnuo daryti 
Vykd. Tarybai smulkų prane
šimą apie savo veiklą. VLIKo 
ir Mažosios Lietuvos Tarybos 
politinė veikla nutarta sude
rinti.

K MIRĖ LIETUVIŲ 
PROF. M. NIEDEI

-Pressedienst. Dabar spaudoj! 
yra 2 brošiūros prancūzų k.:’ 
„Les martyrs __ - --------- - .
ir „Be sort des Pays Baltes“.' 
Radijo- Propagandos Skyrius, 
duoda medžiagos šiems radijo 
fonams: Voice cf America 
Miunchene, Radija Vatikano, 
Radijo Roma, Radio r. et Bu 
rope, Radio RIAS. j

Užsienio Reikalų Tarnybos | 
pranešimą 

darė dr. P. Karvelis. Svarbia 
usias URT uždavinys — budė 
ti Lietuvos išlaisvinimo sar
gyboje, stropiai sekti pasauli
nių įvykių raidą ir kiekvieną 
pasitaikančią progą išnaudoti 
musų laisvinimo akcijai plėsti. 
Šia linkme mūsų parengtas me 
morandumas Jungt. 'tautoms 
apie Baltijos valstybių turėtą 
patirtį su Sovietais, išvelus } 
3 kalbas, išsiuntinėtas įvairių 
kraštų žymesniems valstybėsĮ 
vyrams, mokslo, bažnyčių ir 
visuomeninio gyvenimo autori 
tetams. Dabar rengiamasi iš 
leisti anglų vokiečių ir prancū
zų kalbomis mūsų turėtų su 
Sovietais sutarčių tekstus, ku 
rie bus naujas reikšmingas gin 
klas Sovietų tikrajam veidu 
demaskuoti. Per Augštuosiu; j 
Komisarus įteiktos JAV, D 
Britanijos ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministeriams no
tos, prašant, kad iš Sovietų bū , 
tų pareikalauta atitraukti ka-| Niedermannas. 
riuomenę iš mūsų krašto ir lie 86 ^tisio 15 d. dalyvavo S/ei- 
tuvių tauta įgalinta atstatyti 
visišką suverenumą. Su mūsų 
diplomatais susitarta, kad už
sienio politikos srityje daromi 
žingsniai privalo būti suderiu' 
ti. Iš mūsų diplomatų pusės1 
URT keliamų reikalų atliki
mas vyksta gana sklandžiai. 
URT manymu, sunku būtų iš 
Europos vadovauti JAV varo
mai Lietuvos laisvinin»» poli
tikai ir iš JAV nėra įmanoma 
vadovauti Europos veiklai: 
vienas ratas turi suktis JAV- 
se, kitas — Europoje Ame
rikos fronte didžiausios mūsų 
jėgos. VLIKas yra Europos 
pirmose ir atsakingose pozi
cijose. Su LLK pirmininku su 
sitarta, kad svarbesnieji žy-

I BIČIULIS 
...... ........NIEDERMANNAS 
Sausio 12 d. Neuchatclyje 

airė, eidamas 80-tuosius am 
iaus metus, prof. Dr. Maxas 

Jo laidotu/ė- 

carijos Lietuvių Bendiuome- 
nės tarybos pirm. Dr. A. Ge
rutis ir vicep. Dr. E. Vaitkevi 
čiūtė. Bendruomenės vardu 
buvo padėtas lietuvių taurinių 
spalvų kaspino papuoštas va - 
nikas. Velionies šeimai bu o 
taip pat pareikšta VLIKo Ir 
Vykd. Tarybos vardu užuojau

jta.
<! Prof. Niedermano asmenyje 
lietuvių tauta neteko nuošir
daus bičiulio ir didelio mūsų 
gimtosios kalbos žinovo.

— Miško prekybos sande 
liai pradėjo pardavinėti sude 
darnus namus, trijų kambarių 
su virtuve ir veranda. Per me 
tų ketvirtį numatoma palen 
kinti 25 užsakymai.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
___ lietuviai __ ___  

46. LIETUVIŠKI MONTREALIO "ENTUZIASTAI.
— Tai kaipgi su Montrea- geri lietuviai, patriotai, bet 

lio Lietuvių Namais, — kiek- kai reikia burtis į krūvą, nes 
vieną susitikimą mane vis kla tiktai būdami vienybėje gali- 
usia ir kalbina Jonas Gaurys, me ką nors didesnio ir svar- 
kurio namai yra Ville Lasalle, besnio nuveikti, — taip ir iš- 
Broadway 7577 numeris. nyksta patriotizmas ir vieny-

— Nesu tų namų organiza- bė, ir mes subyrame, „kaip 
vimo valdyboje ir apie juos žydo bitės“, kaip dabar ne
tiek težinau, kiek ir Tamsta. žiojamas vėjo sniegas, — imu

— Ale, broliuk, mums Lie- P- Gauriui.
tuvių Namai labai reikalingi. — Bet, broleli, tai jau ne 
Jie mums būtini. Mums rei- patriotų darbas, jeigu taip 
kia visiems susiburti ir grei- yra. .. suabejoja p. Gaurys, 
čiau tuos namus įsigyti. Tik- ir niekaip negali sutikti, kad 
tai pamanykite, kas bus su mū taip yra.
sų jaunimu, jeigu nebus lietu- — Bet gi Lietuvių Namai 
vių židinio, kuris būtų jauni- yra mūsų, lietuvių, gyvybės 
mui patrauklus, mielas, savas, klausimas, ir kas gali neprisi- 
kuriame jis rastų vietą laiką dėti prie jų įsigijimo?!.. Ko- 
naudingai ir mielai praleisti munistai — suprantama, bet 
ir tuo pačiu — laikytis lietu- kas gi daugiau?
viškoje atmosferoje. . ., — ma — Ir to jau pakanka. Jie 
ne prisispyręs įkalbinėja p. skleidžia visokius gandus, pra 
Jonas Gaurys. simanymus apie „dypukus“,

— Aš su jumis visiškai su- kad, girdi, jie paimsią klubą į
tinku, — sakau, — bet ne toki savo rankas ir išmesią senuo- 
entuziastai visi lietuviai. O jų sius lietuvius. . . Jie, tai per 
tarpe yra ir tokių, kurie tyčia gimines, tai per naivesnius pa 
Kenkia tam sumanymui įsigyti žįstamus skleidžia nepasitikė- 
Lietuvių Namus, — imu aiškin jimą, ir nors tas tiesiogiai ir ne 
tis. veikia reikalo, bet netiesiogiai

— Tai, gal, tiktai komunis- neapykanta ir nepasitikėjimas
tai to nenori, — spiriasi J. skleidžiamas ir numušamas en 
Gaurys. tuziazmas, ardoma vienybė, ir

— Jie pirmieji, — tas tei- ardomas visas geras darbas. . . 
sybė. Bet ir ne komunistų — O vis dėlto Lietuvių Na- 
gretos nevieningos. Daugu- mai yra būtinai reikalingi.. . 
mas, iš toliau žiūrint, atrodo niekaip negali sutikti, kad yra 

kenkėjų ir yra pasiduodančių su buriu anuomet, po Pirmojo 
priešingai propagandai, na Pasaulinio karo j užjūrius emi 
yra ir mažiau susipratusių, ku gravusių lietuvių, 1928 metais, 
rie ir reikalo nemato. gegužės mėnesį.

Šie pasikalbėjimai man vis — Ar daug jūsų tada į Ka- 
kelia mintis: kadgi bent ge- nadą atvyko? — teiraujuosi, 
ras būrys būtų tokių entuzias — 75 vyrai ir 16 mergaičių, 
tų, kaip Jonas Gaurys, tai mes, Visus nuvežė į Winnipegą, o 
Montrealio lietuviai, ne tiktai ten pasiūlė vykti dar toliau į 
Lietuvių Namus turėtume, bet vakarus — į Edmontoną.
„kalnus nuverstume“ „į jūrų — Kas jus buvo sukontrak 
gilumas“. Argi mums neuž- tavęs?
tektų jėgų ir energijos, kad ir — Vežė valdžia ir transpor 
DLK Vytauto klubą padaryti tą saugojo policija. Sunku bu 
dideliu lietuvišku židiniu, ku- vo ištrūkti iš traukinio. Bet... 
riame būtume mes, visi be iš- mums padėjo Winnipege gy- 
imčių lietuviai, šeimininkais, veną pp. Jauniškiai. Ir mums 
o ne svetimtaučiai, kaip da- pasisekė iš traukinio pasitrauk 
bar yra? Argi negalima būtų ti. Susitarėme vykti į miškus, 
klubas praplėsti, padidinti, Bet ten buvo baisu, mes pa- 
kad dar daugiau mūsų ten ras tekome į gyvatyną su meško 
tų sau vietą? Kad ten galėtu mis, o darbo ir gyvenimo są- 
me suruošti savo .ir vestuves, lygos labai sunkios.
ir staigmenas, ir šauerius? Vi Jonas Gaurys pasakoja ilgą 
sa tai juk galima būtų pada- pirmųjų dienų gyvenimo Ka- 
ryti. O dabar mokame tūks- nadoje odisėją, kuri nušviečia 
tančius inkomtaksų, o klubo mūsų neorganizuotos emigra- 
lūšna jau pradeda griūti n po cijos laikotarpį, gana liūdną ir 
metų kitų pati miesto savival- net tragišką.
dybė mums lieps ją nugriauti. Iš miško J. Gauriui teko bė 
Kas tada beliks? gti. Stota dirbti prie gęležin-

Su Jonu Gauriu įdomu pa- kelio. Tačiau ir čia teko trau 
sikalbėti, padiskutuoti aktua- ktis. Tada p. Gaurys vyksta 
liūs lietuviškus reikalus, dėl i Saskatoon, Sask., prie USA 
kurių jis gyvai sielojasi ir jo sienos, kur gavo darbą pas 
kiu būdu nenori sutikti su ne- ūkininką. Ūkininkas, kaip tė- 
lemtu likimu. vas ir turi jauną dukterį. Dar

Bet kartą teko su juo pasi- bas sekasi ir farmeriui p. Gau 
kalbėti apie jo pačio reikalus, rys labai patinka.
kaip jis Kanadoje kūrėsi. Ir — Ūkininko platūs laukai; 
įdomu buvo sužinoti, kad Jo- kviečiai, kaip jūra, banguoja, 
nas Gaurys yra kilęs iš Mikė Ir duktė jauna, graži, — sako 
nų, Viduklės vai., Panevėžio p. Gaurys. — Siūlo ūkininkas 
apskrities. Į Kanadą atvykęs pirkti farmą ir siūlo man bū

ti jo žentu. .. O aš — apie Lie nr., ir jau turi ne tiktai savo 
tuvą galvoju. Išvykdamas, namus, bet ir išvystęs groseri 
maniau Kanadoje pabūti dve- ją-krautuvę, turi savo automo 
jus metus ir sugrįžti. . . bilį ir gyvena su uošviais pp.

J. Gaurys, nors ir patenkin Burbais, kaip tikras buržua.
tas darbo sąlygomis ir gyve- Kaip žinoma, pradžioje į Ka 
nimu, bet jį vis traukia Lie- nadą buvo įsileidžiami tiktai 
tuva, todėl, nežiūrint visų pa- viengungiai. Antanas buvo 
togumų, jis artėja prie Lietu- užsirašęs į Kanadą. Bet ve 
vos — atsikelia j Montrealj, liau pasirodė, kad jis turi visą 
pas p. Dauderį. Čia ir darbo šeimą. . . Susidarė tūlų nema 
gavo po 27*4 et. už valandą, lonumų emigracijos įstaigoje. 
Tiktai depresijos metu ,1929 Bet galų gale visos kliūtys bu 
m. atleido iš darbo. vo nugalėtos ir abu broliai

— Kaipgi depresijos lai- susitiko Montrealio geležinke- 
kus išgyvenote? lių stoty, po ilgų nesimatymo

— 6 mėnesius nedirbau, metų.
Bet kai stojau į plieno kom- Žinoma, Jonas Antanui pa- 
paniją dirbti, tai jau bus 24 dėjo ir prasikurti ir įsikurti, 
metai kai dirbu toje pačioje Kuris dabar jų tvirtesnis ka- 
įmonėje. Depresija praėjo ir nadietis, jie patys geriau žino, 
vėl viskas atgijo. bet yra faktas, kad naujakana-

— O kaip gi su grįžimu į dietis labai gerai „pasilaiko“,
Lietuvą;? kaip ir jo „sponsorius“ Jonas.

— Greit prasidėjo kalbos, Reikia pasakyti, kad Jonas 
kad bus karas ir teko sušilai- Gaurys su žmona, ne tiktai, 
kyti. Taigi, 1933 metais ve- kaip sakyta, Montrealio Lietu 
džiau Agniešką Valančiūnai- vių Namų susikūrimo entuzias 
tę, kurios tėvai čia pat, toje tai, bet ir konkretūs žmonės, 
pat Broadway, gyvena. Jie yra susirūpinę, kad jų dūk

— Taip ir gyvenam, — sa- ra išaugtų ir gera lietuvaite, ir
ko p. A. Valančiūnaitė - Gau- išauklėta asmenybe, ir išmoks 
nenė, šiaip jau rami, tyli ir linta, kiek tiktai galima. To- 
rimta moteris. Auginam dūk- dėl jau dabar rūpinasi ir muzi 
relę Julytę, — ji pastebi, gėrė kos mokyti, kaip ir Antano 
damasi judria, linksma, nuo- šeima, kuri irgi vienintelę sa
lat žaidžiančia 7 metų mergy- vo dukrą Aldoną auklėja ir 
te. mokslina.

Pp. Gauriai pasakoja, ko- — O vis dėlto Lietuvių Na 
kio „trobelio“ jie turėjo atsi- mus mums reikia įsigyti! — 
kviesdami Antaną Gaurį, dipu jau atsisveikindamas Jonas 
ką, kuris, beje, įsikūręs toje Gaurys vis dar kartojo man 
pat Broadway gatvėje, 7730 tvirtai ir įtikinamai.
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Moks!o-technikos naujienos
MAISTAS SU PENICILINU

Ligšiol j maistą buvo pride
dami vitaminai. Pav., Kana
doje įstatymais yra nustatyta, 
kiek turi būti į duoną įdėta vi 
taminų.

Dabar pradėtas tyrinėti j 
maistą dėjimas penicilino. Dvi 
dešimtyje žemės ūkio tyrimo 
stočių D. Britanijoje daromi 
bandymai su gyvuliais davė 
pasauliui nuostabų patyrimą.

Patirta, kad įmaišius kiau
lėms į maistą penicilino, ga
lima labai pagreitinti kiaulių 
augimą — apytikriai venų tre 
čdaliu. Tokių kiaulių mėsa 
nieku nesiskiria nuo normaliai 
augintų kiaulių mėsos.

Bandymai su Aureomicinu 
parodė, kad kiaulės, kurios 
gavo Aureomycino, per tris 
mėnesius priaugo 2 7 sv. dau
giau už tas, kurios jo negavo.

Škotijos jūroje ir Windeu- 
merio ežere daromi bandymai 
su žuvimis. Naudojamos spe
cialios „trąšos“, kurios nuos
tabiai pagreitina žuvų augimą 
ir veisimąsi.

Cambridge daromi bandy
mai su preparatu „serą". Šis 
preparatas skatina augalų au
gimą ir saugo juos nuo įvairių 
I gų. Preparato pagelba išau
ginti runkeliai didesni už fot- 
bolą. Žieminiai kopūstai nuo 
jo pasidaro atsparūs šalnoms.

Stropiai tiriama chromoso
mų (t. y. ląstelių baltyminės 
medžiagos, vaidinančios tam 
tikrą rolę ląstelėms daugin
tis) problema. Mertono tyri
mo stoties laboratorijose pa
vyko Rentgeno pagelba chro- 
mosomus suskaldyti ir, naudo 
jant kombinacijoje su cochli- 
cinu, dvigubai pagreitinti au
galų augimą. Šiuo metodu iš 
auginami didesni vaisiai ir gra 
žesnės gėlės.

Mokslininkai mano, kad atei 
tyje jie pajėgs „prijaukinti" 
gamtą ir reguliuoti augalų ir 
gyvulių augimą kaip tinkami.

Tat, 1954 metais laukime 
duonos, pieno, sviesto ir sū
rių su penicilinu arba aureo- 
mycinu.

RASTI 5 TŪKSTANČIŲ 
METŲ GRIAUČIAI

Bavarijos pelkėse, netoli 
Bambergo miesto, Vokietijo
je, surasti akmeninio amžiaus 
40 vyrų griaučiai. Įdomu, 
kad tie vyrai buvo palaidoti 

virš kapo, kur anksčiau bu
vo palaidotos nuo 6 iki 14 me 
tų mergaitės.

Ši atkasta laidojimo vieta 
priskiriama 4000 m. prieš Kri 
staus gimimą laikotarpiui n— 
vokiečių mokslininkų teigimu 
— tai yra pats didžiausias pri 
ešistorinių laikų kapinynas, 
koki ikišiol vidurinėje Euro
poje buvo pavykę užtikti.
KAIP ŽMONĖS PERGYVE 

NA LAIKĄ.
Laiką matuoja laikrodis, 

bet jį matuoja ir žmogaus jaus 
mas. Pastarasis matas labai 
netikras ir nevienodas. Žmo
gui, kurs dirba ką įdomaus, lai 
kas praeina greičiau. Laiko 
pergyvenimui atsiliepia taip 
pat žmogaus sveikata, amžius, 
lytis. Žmonės, kurie turi augs 
tą kraujo spaudimą, laiką per 
gyvena greičiau. Vienas ame 
rikiečių žurnalas pranešė apie 
bandymą su sergančiu cukra
lige. Jis praleido ligoninėje 
šešias dienas, bet jautėsi, lyg 
būtų praėjusios kaip trys die
nos. Jei su tokiu pacientu kai 
besi valandą, jam rodysis, jog 
esi kalbėjęs tik ketvirtį valan
dos.

Seniems, turintiems apie 60 
metų, atrodo, kad laikas eina 
penkis kartus greičiau, nei vai 
kams. Esą tai dėl to, kad vai 
kas per tą laiką daug daugiau 
patiria reiškinių ir turi pergy
venimų negu suaugęs. Ne be 
reikalo taip sunku vaiką il
giau vienoj vietoj sulaikyti. 
Kur jis išbuvo vieną valandą, 
jis turi pergyvenimų tiek, 
kiek senis išbuvęs kelias va
landas. Moterims laikas pra 
eina greičiau negu vyrams. 
Sveikam valandos eina grei
čiau negu ligoniui.

Gydytojai mano, kad toks 
laiko pergyvenimas atitinką 
žmogaus organizmą. Žaizda, 
kuri 60 metų žmogui užgyja 
per tris mėnesius, jaunuoliui 
užgyja per mėnesį, o 16 metų 
vaikui per porą savaičių. Tai 
gi laikas pergyvenamas atvir 
kščiai proporcingai organizmo 
gajumui.

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ -

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

KU LT 0 RIA/ WkIW IKA 
MONTREALY BUS DIDELIS KONCERTAS.

Numatoma, kad Montreąly, 
Plateau salėje, kovo menesį 
bus suruoštas didelis op. sol. 
E. Kardelienės ir pianisto K. 
Smilgevičiaus koncertas, ku
rio pelnas bus skiriamas Auš
ros Vartų bažnyčios statybai. 
Koncertas įvyks po koncerto 
Čikagoje, kur jie vasario 28 
dieną dalyvaus Lietuvių Rašy 
tojų Draugijos premijos įteiki 
mo iškilmėje Lietuvių Audito 
rijoje, paskyrusioje Liet Ras 
D-jai 500 dolerių premiją už 
geriausį pernai išleistą veika
lą.

Montrealio koncerto progra 
ma numatoma maždaug ta, ku 
ri jų koncertuose Amerikoje 
turi labai didelį pasisekimą. Ji 
turėjo labai didelį pasisekimą 
ir paskutiniame jų koncerte 
sausio 23 d. Clevelande, Ohio, 
USA. Plačiau apie koncertą 
Montreąly bus parašyta vė
liau.

DAILININKO DARGIO 
LAIMĖJIMAI.

Atvykęs iš tremties į JAV, 
dailininkas Alfonsas Dargis 
jau turėjo savo kūrinių paro
das 7 miestuose.

Jo grafikos darbų jau yra 
įsigiję šie JAV muzėjai: New 
Yorko Modernaus Meno Mu- 
zėjus, Philadelphijos Muzė- 
jus, Nebraskos Universitetas, 

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

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

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

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

Paprašykite susipažinimui, parašydami Europos Lietuvio 
atstovui Kanadoje:

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

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

EUROPOS LIETUVĮ i čiau pasireikšti lietuvių tautos
_, , v . _,  .................. . . . . I kultūros garsinimo ir Lietu-

vienintel} Europos kraštų ir D. Britanijos lietuvių savaitrast}, : vos iaisvinįmo darbe 
kuriame atsispindi musų gyvenimas ir kuris taip pat plačiai ° Edvardas Karnėnas 
•ašo visais svarbiausiais klausimais. EUROPOS LIETUVYJE čiurlionio Ansamblio'pirm, 
įasite daug medžiagos, kurios kituose neuztiksite. Europos
Lietuvį šiandien skaito visame pasaulyje pasklidę lietuviai: KIEKVIENAM LIETUVIUI 
Anglijoje, Australijoje, Amerikoje, Argentinoje, Kanadoje, ŽINOTINA.

Delaware Universitetas ir Ro 
chesterio Meno Galerija. Dai 
lininkas gyvena Rochesteryje.

— Australijos lietuvių dai
lininkai Sydnėjuje premijas 
laimėjo: dail. V. Meškenas už 
Šeimos portretą, skulpt. T. Zi 
karas už Rūpintojėlį ir dail. 
H. Šalkauskas už lino raižinį 
Trys moterys.
LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DRAUGIJOS KONKURSO 

REIKALU
LDD ruošiasi oiganizaci 

jos ir „Darbo" žurnalo vajui 
pravesti ir paskelbė konkur
są straipsniams, agituojantie
ms už šią organizaciją. Va
jaus komisija gauna nusiskun 
dimų, kad konkursui buvo pa 
skirtas per trumpas laikas (iki 
vasario 1 d.),

Vajaus komisija nutarė jų 
reikalavimą patenkinti. Taigi 
šiuo pranešame, kad konkurso 
laikas pratęsiamas iki šių me
tų kovo 1 d. Konkursui tai
komus straipsnius prašome 
siųsti adresu: LDD Vajaus Ko 
misija, 636 East Broadway, 
So Boston 27, Mass.

Vajaus Komisija.

LEIDŽIA BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ VADOVĄ.

i „Žinių" redakcija ir leidė- 
' jai, tautiečių nuolat ragina

mi, studijuoja būdus ir gali
mybes išleisti Brazilijos Lietu 
vių Vadovą. Tai būtų didelė, 
kokių 300 puslapių knyga. Jo 
je tilptų svarbesnių Brazili
jos lietuvių gyvenimo momen 
tų aprašymai, trumpa tauti
škai kultūrinės veiklos apžval
ga. Turėtų būti lietuvių ama
tininkų, pramonininkų, preky
bininkų, kitų įvairių biznierių, 
namų savininkų ir darbininkų 
skyriai. Trumpai sakant, tas 
vadovas turėtų nurodyti, kas 
kur gyvena ir ką dirba.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
PRANEŠIMAS

nailų-rėmėjų ir narių-meccna- 
tų reikalu.

Remdamasis Lietuvių Tau
tinio Meno Ansamblio „Čiur
lionis" Tarybos suteiktu man 
Įgaliojimu organizuoti Ansam 
blio statutu numatytus narius- 
-rėmėjus ir narius-mecenatus, 
pranešu visuomenei, kad:

1. Čiorlionio Ansamblio na
riais - rėmėjais gali būti visi 
lietuviai, neatsižvelgiant, kur 
jie begyventų ir visos lietuvių 
organizacijos, sumokėjus de
šimt (10) dolerių metinio mo
kesčio, o nariais - mecenatais 
— sumokėjus ne mažiau kaip 
šimtą (100) dolerių neribotam 
laikui.

2. Nariai - rėmėjai ir nariai 
-mecenatai gauna atitinkamus 
pažymėjimus ir Ansamblio že 
nklelius.

3. Norintieji būti Čirlionio 
Ansamblio nariais - rėmėjais 
ar nariais-mecenatais, prašomi 
siųsti ališkus su įnašais šiuo 
adresu: Čiurlionis Ensemble, 
c. o. Edvardas Karnėnas, 
RED 3 Richmond Rd., 
BEDFORD, OHIO, USA.

Maloniai kviečiu visus tau
tiečius paremti Čirlionio An
samblį ir įgalinti jį dar pla-

Kiekvienam lietuviui žino
tina, kad Chicagos mieste vei
kia VLIKo išlaikomas Pašau 
lio Lietuvių Archyvas, kuris 
renka ir saugo viso pasaulio 
lietuvių istorinę medžiagą. To 
dėl kiekvienas lietuvis prašo-
mas siųsti šiai įstaigai archy
vinę, bibliografinę ir muzejinę 
medžiagą.

Kad būtų lengviau orien
tuotis, ką reikia siųsti, žemiau 
patiekiamas siųstinų dalykų 
sąrašas.

1. Archyvinė medžiaga: Or 
ganizacijų protokolų knygos, 
kongresų, konferencijų ir kitų 
suvažiavimų protokolai ir kt. 
Vienuolynų, parapijų, organi
zacijų, įstaigų, įmonių ir pa
vienių asmenų archyvai ir kt. 
Iš laikraščių iškarpos. Reng
tų parodų, vaidinimų ir mi
nėjimų -— akademijų plakatai, 
bilietai, kvietimai programos, 
katalogai ir kt. Laimėjimų mo 
ksle, sporte ir kitur pažymėji
mai. Pasakytų kalbų, giesmių, 
dainų ir muzikos plokštelės 
(records) ir magnetiniu būdu 
užrašymai (tape recordings, 
wire recordings). Įvairių įvy
kių filmos, fotografijų nega
tyvai ir klišės. Rankraščiai. 
Laiškai. Laiškų blankai ir 
vokai su lietuviškais vaizde
liais ir lietuviškais įrašais. Li 
etuviškos atvirutės. Parašyti 
atsiminimai, veiklos istorijos 
ir kt.

2. Bibliografinė medžiaga: 
Lietuvių parašyta bet kuria 
kalba spauda. Apie lietuvius 
kitataučių ' parašyta spauda. 
Spauda lietuvių išleista bet 
kuria kalba.
Pastaba: Renkama anksčiau iš 

ėjusias ir dabar einančias 
knygas ir laikraščių komp
lektus ar jų dalis (rimto tu 
rinio ir juokų, spausdinti ir 
ranka rašyti).
3. Muzėjinė medžiaga: Baž 

nytinės ir organizacijų vėlia
vos, antspaudai, ženklai, šar- 
fai, uniformos ir kt. Įvairio
mis progomis gauti ordinai, 
medaliai ir kiti pasižymėjimo 
ženklai. Iš Lietuvos atsivež
ti suvenyrai: gintaras, žemė, 
pinigai ir kt. Drožiniai, audi
niai ir kt. Fotografijos, pa
veikslai, žemėlapiai, planai, 
modeliai ir kita vaizdinė prie
monė.

Istorinę medžiagą galima 
siųsti ir dideliais kiekiais, nes 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo 
lyno šiai įstaigai duotos erd
viose patalpose vietos yra. Ad 
resas: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, 2601 W. Marquette 
Rd., Chicago 29, Ill., U. S. A. 
Kam patogiau, gali siųsti Pa
saulio Lietuvių Archyvo Įga
liotiniui Kanadoje Augustinui 
Kuolui, 143 Claremont St., 
Toronto, Ont.

PLA Įgaliotinis Kanadoje.

DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komnizmo ideologijos tikrovė
XIV.

VII.
KOMUNIZMAS IR TERORAS.

Komunizmas (ypač bolševistinis komunizmas) ir teroras 
— tai dvi neatskiriamos sąvokos. Komunistai Rusijoje per 
keletą dešimčių metų terorą išugdė iki neišpasakyto rafinuo
tumo. Užtat šiandieną kaip bemėgintų „raudonoji Maskva“ 
dangstytis, vis viena jau nebegali nuslėpti, kad komunizmas 
be teroro negali egzistuoti ir todėl jei dar kas nors kalba 
apie kažkokį ,,pasikeitusį“, „sužmoniškėjusį“, teroro tariamai 
atsisakiusį komunizmą, tai jis kalba netiesą ir žiauriai apgau
dinėja klausančius.

Mes, lietuviai, visą tai patyrėme savo kailiu. Mes ištisus 
metus nebuvome ir dabar likusieji tėvynėje nesą šeiminin
kais nei savo žemėje, nei savo ūkiuose, nei įstaigose, nei šei
mose. Šeimininkai Lietuvoje pirmos okupacijos metu buvo 
tik komunistai ir viena mažuma, o mes tebuvome ir mūsiškiai 
dabar tebėra tik paskutiniai pastumdėliai, be to dar nuskirti 
visiškam išnaikinimui, visiškam nušlavimui nuo žemės pavir
šiaus. Tas šlavimas Lietuvoje prasidėjo su komunizmo įsiga
lėjimu valdžioje. Ištisos lietuvių tautos kraujo upės nute
kėjo, tačiau tai buvo tik pradžia. Koks likimas mus laukė, ga- 
l.ma matyti iš rusu tautos likimo. Ten komunizmas rusų tau 
tą pavertė pačia biedniausia ir labjausiai atsilikusia visame 
pasaulyje (organizuota) tauta.

Lietuviai tremtiniai, laimei teišgyveno tik vienerius ko
munistinės okupacijos metus, tačiau ir to buvo perdaug įsi
tikinti, jog tarp komunistinės teorijos ir jų darbų yra neužpil
doma praraja; jog praktikoje komunizmas neša milionams 
žmonių skurdą bei badą; jog milionų nekaltų žmonių kraujas 
liejamas tam, kad saujelė valdžios trokštančių komunistų va
dų galėtų tą valdžią savo rankose išlaikyti.

Komunistinėje santvarkoje žmogaus individualybė nu
žudoma, žmogaus iniciatyva užgniaužiama, žmogaus tikėji
mas paminamas po kojomis. Ten iš žmogaus padaromas au
tomatas, kuris neturi drįsti galvoti, kuris turi būti klusnus 
įrankis visagalių raudonosios Rusijos vadų rankose. Kiek
vienas, kuris nėra toks automatas, laikomas komunistų prie
šu ir turi būti sunaikintas. Šis naikinimo uždavinys yra pa
vestas NKVD. Šioji įstaiga stengiasi sužinoti, ką atskiras so
vietų pilietis daro, ką jis galvoja, ką gali padaryti. Ši įstaiga 
kovoja tiek su atskirų piliečių darbais, tiek su jų galvojimu, 
svajonėmis, tikėjimu, su viskuo, kas protingą, galvojant, ir 
jaučiantį žmogų skiria nuo gyvulių bandos, kuri komunis
tams yra žmonių bendruomenės, „žemiško rojaus“ idealas.

Jau pačioje savo pradžioje komunizmas savo likimą ati
davė į tos Įstaigos rankas, o ji milionų žmonių nužudymu ir 
kankinimu komunizmą išlaikė. Ji ten pasidarė augščiausia 
valdžia, vyriausias šeimininką s, kuris ne kartą kišosi Į komu 

nistų vyriausybės reikalus, prieš kurį toji vyriausybė pati ne 
kartą drebėjo ir kuriam daugelį kartų turėjo nusileisti.

Toji įstaiga, pradžioje sutrumpintai vadinama „Čeką“ 
(Ypatingoji komisija) savo ideologines šaknis turi Markso- 
(Mordachei) moksle. Leninas terorą padarė viena komunis
tinės „religijos“ dogmų, kuriąja tai buvo „kardas darbo klasei 
apginti nuo išnaudotojų“. Pačių komunistų ideologų (Kauts 
kio bei kitų žodžiais, komunistinis teroras komunistams yra 
ir bus valdymo priemonė.

Pirmaisiais metais toji įstaiga, kurios vien vardas pasi
baisėjimą sukelia žiauriausiais būdais nužudė tūkstančių tūks
tančius nekaltų žmonių. Tai yra išnaikino visą Rusijos in
teligentiją, išžudė ir badu numarino milionus rusų ūkininkų, 
išnaikino didesnę dalį Ukrainos, Baltgudijos, Karelijos bei ki
tų „laisvųjų respublikų" gyventojų. Laikui bėgant, kad ap
gautų lengvatikius, ji keitė savo vardą. Pradžioje, kaip minė
jome, ji vadinosi „Čeką“, paskui vieton jos atsirado „GPU“, 
vėliau NKVD bei NKGB. Tačiau tai buvo tik „iškabos“, o 
ne esmės pakeitimas. Kaip 1917 metais, taip ir šiandieną to
ji įstaiga vadovaujasi tais pačiais ideologiniais dėsniais. Ko
munistai tą savo „valstybinio teroro įrankį“ visą laiką vadi
na kardu, nukreiptu prieš kontrevoliuciją, spekuliaciją ir sa
botažą. Ištikrųjų gi, šis kardas yra nukreiptas į visus „tary
bų saulės šildomus“ piliečius. Tai yra įrankis, kurio padeda
mi komunistai įgyvendina visus savo beprotiškus sumanymus 
(pavyzdžiui Baltijos — Baltosios jūros, bei Maskvos — Vol
gos kanalų statybą), kurio padedami, kuriam nors sumany
mui nepavykus, jie stengiasi surasti savo nepasisekimo ta
riamus kaltininkus, kad juos sunaikintų. Komunizmas vi
suomet turi būti neklaidingas (Tik, visų nustebimui, Malen
kovas pirmą kartą parodė, kad ir Stalinas bei komunistinė 
valdžia klydo, panaikindamas iškeltą prieš 9 Maskvos gydy
tojus bylą, prisipažindamas, kad iš tų gydytojų prisipažini
mas kaltais yia išgautas neteisingai. . .) Jei kas nors nepasi
seka, toji įstaiga kaltininką turi išgalvoti, jj kankinti ir pri
versti prisiimti nesamas kaltes. Bet tos įstaigos vaidmuo tuo 
dar nėra baigtas. Fabrikų darbininkų pavertimas tikrais ver
gais, o ūkininkų — baudžiauninkais, laisva žmonių valia ne
galima buvo įvykdyti. Tai priešinga žmonių prigimčiai ir 
yra grįžimas į barbariškus laikus. Reiškia, tokius dalykus 
galima buvo įgyvendinti tik smurtu ir teroru. Užtat sovietuo
se tai įvykdė Čeką — GPU — NKVD — NKGB vardais va
dinama įstaiga, valstybinio teroro vykdymo įstaiga. Ši orga
nizacija komunistų rankose yra ne tik policinis bei keisto 
įrankis priešams, bet ir politinis įrankis komunizmo tikslams 
siekti krašto viduje ir savo antižmogiškoms idėjoms skleisti 
užsieniuose, panaudojant kaip pagrindinę veikimo priemonę, 
terorą. Aišku, jog toji įstaiga vykdydama tokius didelius už- 
davimus, turi būti labai plati ir išsišakojusi organizacija, tu
ri visur turėti savo atstovus bei agentus, tiek viduje, tiek ir 
užsienyje.

GPU—NKVD centras yra Maskvoje, Lubiankos aikš
tėje. Jis užima visą miesto kvartalą, kuriame yra tos Įstai

gos centras, ir visus aplink esančius kvartalus, kuriuose yra 
NKVD tarnautojų ir agentų butai, bendrabučiai, valgyklos, 
klubai, restoranai, viešbučiai, kinai, drabužių siuvyklos, kir
pyklos ir universalinės, viskuo pertekusios, krautuvės. Jei 
„enkavedistui“ ko nors prireikia, jis viską gali nusipirkti ir 
turėti neišeidamas iš NKVD valdomos teritorijos Maskvoje. 
Toji teritorija yra kaip atskiras miestas mieste, o pati NK 
VD — kaip atskira valstybė valstybėje. Visi NKVD skyriai 
sąjunginėse respublikose ir visos jos įstaigos provincijoje yra 
sudarytos tokiu pat principu.

Ir Kaune NKVD turėjo užėmusi buvusius Lietuvos Vals
tybės Saugumo Departamento rūmus, juos aptverusi spyg
liuotos vielos tvora, apstačiusi sargybiniais ir iš visų aplinki
nių namų iškrausčiusi gyventojus ir ten apgyvendinusi savo 
tarnautojus., kad nė viena pašalinė akis neįžvelgtų, kas už 
NKVD sienų darosi. Panašiai NKVD buvo susitvarkiusi ir 
Vilniuje, ir Šiauliuose, ir kitose vietose.

Visiems tieks „darbams” įvykdyti NKVD turi milionus 
tikra žodžio prasme budelių. Dešimtys tūkstančių tokių bu
delių buvo ir Lietuvą per vienerius metus užplūdę. Save jie 
su pasididžiavimu vadino „čekistais“.

Tą baisųjį lietuvių naikinimo darbą čekistai Lietuvoje 
pradėjo vykdyti kai tik Lietuvą okupavo raudonosios armi
jos daliniai. Iš pirmos dienos viso to „darbo“ vadovavimą 
perėmė SSSR NKVD komisaro Berijos pavaduotojas Merku
lovas ir SSSR valstybės saugumo valdybos viršininko to pa
ties Berijos pavaduotojas Abokumovas.

Savaime suprantama, jog iki Lietuva formaliai dar ne- 
ouvo „įjungta“ j SSSR, tai visi čekistai savo dar bavare pri
sidengę buv. Nepriklausomos Lietuvos įstaigų vardais. Tam 
reikalui jiems geriausiai tiko buv. Saugumo Departamentas, 
kuris iki komunistų invazijos turėjo tik vieną, tikra žodžio 
prasme, priešvalstybinio elemento grupę: komunistus (tiesa, 
kartais pasitaikė kai kurių nukrypimų laikyti gerus patrio
tus „priešvalstybiniu elementu“ vien dėlto, kad jie kritiškai 
atsinešdavo į valdančios partijos veiksmus, — tačiau tai buvo 
tik laikini vienos šeimos vaidų pasėka. . .).

1940 m. birželio mėn. 15 dieną drauge su garsiuoju De
kanozovu, tada į Lietuvą buvo atskridęs ir Abokumovas, ku
ris ir įsteigė Maskvos NKVD skyrių Kaune. Dėl akių tos 
komunistinės teroro įrankio įstaigos priešakyje buvo pasta
tytas aklas fanatikas, kalėjime sėdėjęs ir kurį apleido pabėg
dami nuo jo valdžios visa jo šeima, motina, broliai, Antanas 
Sniečkus.

Sniečkus, paskyrimą gavęs komunistinėje pasiuntinybė
je, kuri iki oficialaus Lietuvos prijungimo prie Tarybų Rusi
jos, darė „paskyrimus“ atsakingesniųjų Lietuvos pareigūnų. 
Toje pat pasiuntinybėje taip pat buvo sudaryta ir visas Snieč
kaus „štabas“, kurio viršūnes sudarė vien žydai: Dembo, To- 
desas, Razauskas Finkelšteinas, Slavinas, Chomodaitė, Ševa- 
chaitė ir kiti. Pagalbiniam „darbui“ Sniečkus pasiėmė irgi 
daugiausiai žydus, ypač atsakingesnių vykdytojų pareigoms, 
pav. provincijos rajonų viršininkų pareigoms. D. b.
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KAILINIŲ PALTŲ PAS1R1 NKIMAS IR UŽLAIKYMAS.
Kai kas moterų kalinius pai 

tus lako puošmena. Tačiau 
Kanados moterims kadmiai 
yra ne vien puošmena, bet ir 
reikalingas apsivilkimas.

Dabar, kada kailių apdirbi* 
mas taip ištobulėjęs, kailiniai 
paltai yra prieinami visiems 
žmonėms.

Kas nori įsigyti kailius, rei
kėtų atsiminti sekantys nuro
dymai - patarimai:

1. Pirkit kailius tik žinomo 
je firmoje. Kainos etiketėje 
turi būti pažymėta, iš kokių 
kailių jie pagaminti. Bet ku
riuo atveju iš pardavėjo reikia 
išreikalauti raštišką pakvitavi 
mą, iš kokių kailių kailiniai pa 
siūti. (Žodinė garantija Ka
nadoje negalioja).

2. Saugotis krautuvių, ku
rios reklamuoja ar išstato pa
trauklius kailinius paltus lan
guose už visai žemas kainas. 
Dažnai tai yra tik spąstai įvi
lioti pirkėją į krautuvę. Po to 
sakoma, kad tas ar kitas kaili
nis paltas jau parduotas, arba 
ne jūsų dydžio ir t. t. Pirkė
jui jau parodo kitą modelį, 
daug brangesnį.

Kitas atvejis — prašymas iš 
pirkįėjos /rainkpinigių, židant 
juos grąžinti, jei kailiniai nepa 
tiktų ar kur pigiau gautų. Ir 
vėl atsiminkit, kad žodinės ga
rantijos neturi jokios vertės. 
Jūs tų pinigų atgauti neįsteng 
šit net su liudininkais per teis 
mą.

3. Atsikratykit pardavėjų, 
kurie aplanko jūsų namus ir

siūlo jums savo kailius už visai 
pigią kainą, nes jie gali būti 
gauti kontrabandos keliu, a. 
vogti ir t. t. Šie kailiai gali bū
ti pagaminti iš senu nunešio
tų kailių, kurie laikinai yra at
naujinti ir todėl neturi ištver
mės bei pastovaus grožio. Šių 
pardavėjų net raštiškos garan 
tijos neturi jokios reikšmes 
(jie dingsta su sekančia die
na).

4. Kailius išsirinkti tinka
mo dydžio. Persiauri kaili
niai greit nusidėvi. Kailiniai 
turi būti užtektinai erdvus, 
laisvi per pečius, kad lengvai 
galėtum judinti (ankas, o vel
kantis, kad nesijaustų verži
mo. Taip išvengsit plyšimų.

Kailių pasiuvimas be. stilius

na kailių rinkoje, tačiau iš jų 
pagaminti kailiai pasirodė vi
sai populiarus dirbančiųjų mu 
terų tarpe. S.e kailiai yra pi 
gus, patvarūs ir šilti. Ožkų 
Kailiai yra patys pigiausi, ta
čiau jų šiluma ir ištverme nė
ra didelė.

Kailiniai paltai s. ai bu tin
kamai užlaikyti ir t..žiūrėti. 
Kailius reikia saugoti nuo 
kandžių, stiprios saulės švie
sos, drėgmės ir trinties. Ali 
duodant kailius vasaros sezo
nui į sandėlius „Cold Stora
ge", juos geriausiai apsaugo
si nuo kandžių ir šilumos.

Nutrynimus iššaukia trin
tis į kietą objektą; ryšuliai, 
pirkiniai, rankinukas, sunkūs 
papuošalai. Daugiausia kai
liai nusitrina važ.uojant auto
mašina.

Kailiai nemėgsta drėgmės. 
Sudrėbusiems kailiniams leisk 
išdžiūti vėsiol patalpoj, geroj 
oro cirkuliacijoj. Po to kai
lius reikia supurtinti, pakraty 
ti ir plaukų purumas atsinau-

MAMER1 AS MAĖ1LKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ TŪBŲ 

SIUVĖJAS.
AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU
(mad orders) ii visų Kanados ir JAV vietovių.

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

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tei. RA 2-1726.
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J. GRAŽYS
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, 
g ieitadieniaif — visa diena

VASARIO 16 GIMNAZIJAI REMTI KOMISIJA PRAsOjins. O jei ir pati oda išmir-
priklauso nuo ūgio ir figūroj. 
Bendrai, kailiniai su ilgu plan 
ku geriau tinka augšto ūgio, 
lieknom, o trumpo plauko — 
vidutinio ar mažo ūgio mote
rims.

Iš brangiųjų kailių šermonė 
hų, bebrų, karakulių ir Alias
kos ūdrų yra populiariausi. 
Šie visi yra šilti ir ilga nėšio 
jasi. Bizamo žiurkių kailiu
kus dažo, kad atrodytų kaip 
šermonėlių ar kiaunių. Jie yra 
ištvermnigiausi, gerai nešioja
si, o kaina prieinama — vidu
tinė. Tvirčiausi kailiai pasiū 
ti iš nugarėlių. Bizamo žiur
kių kailelius dar apkerpa ir 
dažo: tada atrodo kaip Alias
kos ūdros kailiukas.

Perdirbtas avies kailis — Gimnazijos likimas tėra vien 
mutonas yra palyginti naujie mūsų pačių rankose; ji gyvuos 

tol, kol laisvojo pasaulio lietu 
viai jos norės.

Teisybė, tesame dar nauja
kuriai. Reikia klasėms ir ben 
drabužiams baldų, baltinių, in 
dų ir kitų daiktų, 
lėšų reikia namams 
išpirkti. O toliau, 
ska čiui augant, gali 
plėstis. Darbas tik 
o juk labai sunkiomis sąly go
mis jis buvo ir pradėtas. Be 
ndruomenės Valdyba pasiry
žusi su užjūrių tautiečių para 
ma sėkmingai tą darbą ir baig 
ti.

Nuo pat Vasario 16 Gimna 
zijos įsteigimo jos vadovybė 
su mokytojais ir kitais bendra 
darbiais atsidėję dirbo švieti
mo ir auklėjimo darbą, nuo
širdžiai talkininkavo Kra.-fto 
Valdybai jos pastangose Gim
naziją išlaikyti. Naujoje vieto 
įe Gimnazija tikisi palankes
nių sąlygų savo darbui, o ypa
tingai svarbiausiam jai patikė
tam uždaviniui atlikti — mo
kyti ir auklėti lietuviškoje kri 
kšcioniškoje dvasioje tremtyje 
esantį mūsų jaunimą Lietuvos 
naudai ir žmonių gerovei. '

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

g

kusi, tada patartina kreiptis 
į kailių specialistą.

Jei kalinius paltus tinkamai 
užlaikai, jie tarnauja ilgus rne 
tus. Jų amžių dar galima pa
ilginti persiuvant į trumpus 
kailinukus. Ji D.

KVIEČIAME VISUS J TALKĄ!
Tas Vasario 16 Gimnazijos 

uždavinys labai, didelis ir svar
bus, o taip pat artimas kiek
vienai gyvai lietuvio širdz.ai. 
Kad išeivijoje dar daug tokių 
širdžių plaka, rodo d.delis skai 
čius Gimnazijos Rėmėjų ir Bi 
čiulių, kurių pasišventimu ir 
aukomis štai jau ketvirti me
tai Vasario 16 Gimnazija iš
laikoma. Šiuo metu Gimnazi
jos įkurdinimas nuosavose pa
talpose reikalingas dar dides
nės, kad ir vienkartinės talkos. 
Kelias į tą lietuviško darbo 
talką, kaip iki šiol, taip ir to
liau. platus ir tiesus. Čia nė 
ra kas mus skirtų, viskas mus 
tuo tikslu tik jungia. Kiekvie
nas lietuvis, kiekviena lietu
viška organizacija nt\>širdžiai 

tą talką kviečiami.
Pr. Zunde, 

PI<B Vokietijos Krašto 
Valdybos Pirmininkas.

A. Giedraitis, 
Vasario 16 Gimnazijos 

Direktorius.
NAUJI RAŠTAI.

Alė Rūta. DUKTĖ. Apysa
ka. Išleido „Bendrija", Han- 
nover-Kleefeld, Hagelstr. 6, 
Germany. Kaina nepažymėta. 
Psichologinis romanas, vaiz
duojantis jaunos, kilusios iš 
kaimo inteligentės gyvenimą, 
pradedant gimnazistės amžiu
mi, brendimu, jaunystės ro-_ 
mantika, vėliau šeimynine su-Į 
augusios moters drama ir baiK 
giant jos dvasiniu konfliktui 
tarp asmeniškos laimės ir pa-ĮĮ 
reigos. Romano herojės Au-'

Vasario 16 Gimnazija jau 
persikėlė į naujuosius namus 
ir sausio mėn. 13 d. pradėjo 
ten nuolatinį darbą.

Svetimoje žemėje sava pa
stogė yra neginčijamai tvir
tas pagrindas Gimnazijos atei 
čiai. Iki šiol Gimnazija buvo 
kampininkė 
malonėje.

kitų šeimininkų
Dabar vasario 10

Dar daug 
galutinai 
mokinių 

tekti dar 
įpusėtas, 1

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

VICTORIA 
CIMERS 
&DYE.RSCO.

expert cleaning s dyeing 
SERVICE FOR CLOTHES ANO 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED |
CITYWIDE PICK-UP 

AND DELI VERY | 
fur and garment storage

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

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

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTR E A L 1 S 2832 ALLARD TR 1135

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.

:: RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE.
jį LR. RIENDEAU
H 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 KAV

PE. PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE. VERDUN Tel. YO 3440

pakartotinai visus rėmėjus, ku, 61 doleriu ir 75 centais ii iš 
ne dar neužsimokėjo rėmėjoųOakvillės su 38 dol. 78 cen- 
mokestį už 1953 metus, tai 'tais. Iš Windsor, Ont., p. ja 
padaryti kaip galima greičiau,.JnuŠka pranešė apie gimnazijai 
nes reikia užbaigti atskaitom)'^įremti būrelio veiklą ir kad 
bę. 1.1953 m. gimnazijai išsiuntė

Yra keletas rėmėjų, kurie pa ,240 dolerių. Padėka atsiliepu 
sižadėjo gimnaziją remti net , s*am bet laukiame ir kitų atsi- 
nuo 1952 metų, bet iki šiai diet liepiant.
nai dar nė vieno dolerio nejmo I Dar kartą primename, kad 
kėjo. Reikia atsiminti, kad |Pin*Kus> čekius ir money orde 
kiekvienas pasižadėjimas buvo (r*us prašome siųsti komisijos 
praneštas netik Vokietijos kra *^d. Pr. Šimelaičiui: 1271 Al- 
sto vaidybai, bet ir pačiai gimlįlar<I Ave., Verdun, Montreal, 
nazijai. Todėl nuoširdžiai pra i Pinigai, gauti iš S. S. Ma- 
šome savo duotą žodį ištesėti, rie ir Oakvilles, per Balfą, iš- 
Gimnazija lėšų yra labai reika siųsti Vokietijos krašto valdy- 
linga. Montrealyje esantieji bai.
rėmėjai prašomi tuojau susi- [
rišti su komisijos iždininku Jlą todėl, kad už kiekvieną per- 
Pr. Šimelaičiu, 1271 Allardjsiųstą dolerį USA valdžia dar 
Ave., Verdun, telef. TR 2859.

NAUJI VAS. 16 GIMNAZI
JOS RĖMĖJAI

Pradedant 1954 m. sausio
mėn., Montrealyje įstojo nau 
ji rėmėjai. Štai jie: Bunys 
Petras, Jurėnas Julius, Piečai 
tis Vincas, Montvilas Pranas, 
Piečaitis Juozas, Sabalys Vy
tautas ir Viskantas Alfonsos. 
Laukiame ir daugiau rėmėjų.

Pinigai siunčiami per Bal-

Gimnazijai Remti komisija 
i savo atsišaukimą gavo atsi
liepimus iš Sault Ste Marie su 

gės gyvenimas plaukia puikiai 
atkurtam Lietuvos kaimo fo
ne, vėliau Kaune ir Vilniuj, 
Vokietijos stovykloj ir JAV di 
dmiesty. Autorė sukūrė pasi
gėrėtino grožio kaimo buities 
vaizdą ir su dideliu subtilumu 
įsigilinus į lietuvės moters psi
chiką, sukūrė Augės tipą, pa
darydama ją gyva būtybe.

Leidykla „Bendrija".
J. K. Karys. NEPRIKLAU 

SOMOS LIETUVOS PINI
GAI. Kaina 5 dol. Gauna
ma NL redakcijoje: 7722 Ge
orge St., Ville Sasalle, Mont 
real, P. Q.

primoka maisto gėrybėmis, 
skaitant urmo kainomis, ne ma 
žiau kaip už dešimtį dolerių. 
Pinigų persiuntimas nieko ne
kainuoja ir greitai, ir saugiai 
pasiekia adresatą.

Visus mūsų bendradaibius 
kviečiame bendradarbiauti su 
Balfu, tuo, kad ir netiesiogi
ai, paremsime ir likusius tiem 
tinius. O pastarieji pagalbos 
labai ir labai, yra reikalingi. 
Štai pavyzdėlis, prieš šventes 
Balfas kiekvienam tremtiniui 
pasiuntė po 6 svarus sviesto, 
kurį gavo nemokamai iš USA 
valdžios vien tik už tai, kad 
tam tikra suma aukų ir gėry
bių - rūbų, buvo persiųsta per 
Balfą Vokietijon 1953 metais.

Kas siunčiame kitais keliais, 
pagalvokime, ar teisingai daro 
me iki šiol. KLB Kr. V-ba an 
kstyvesniame savo nutarime 
prašė visas aukas Vas. 16 gim 
nazijai siųsti per KLB Vas. 16 
gimn. remti komisiją.
Vasario 16 Gimn. Remti K-ja.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Telef.: TR 4048.'”

j Lietuviška moterų kirpykla į
t DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUMPA |

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DA2YMĄ IR KT
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B M Dodon) |

§ 2521 CENTRE St. Montreal Fltzroy 3292. į

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

(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliadja, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Į GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588
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Veda sktn. inž. J- Bulota
JŪROS SKAUTAI.

Montrealyje jau nuo 1950 
metų pavasario veikia Jūros 
Skauta . Bet, bent iki šiol, 
jų veikla plačiąja: Montreaho 
lietuvių kolonijai buvo mažai 
žinoma. Jie dirbo tyliai ir 
kant.iai, veik iš niekur, išsky 
rus Šv. Kazimiero parapijos 
kleboną, kun. Bobiną, jokios 
paramos ar pagelbos negauda
mi.

Nors trumpai, susipanžinki- 
me su jų veikla.

1951 — 1952 m., turėdami 
21 pėdos ilgio gelbėjimosi vai 
tį, jie plaukiojo vien irklų pa- 
gelba. 1952-53 m. žiemą kilo 
sumanymas, šiai valžiai pritai
syti bures, pastatyti kabiną ir 
įsigyti motorą. Kasoje nė vie
no cento, o užsimojimas pla
tus. Galiausiai pasiryžimas 
viską nugali. Skautai, kurie 
visi jaunuoliai, ir tik dalis dir
bančiųjų, nutaria atliekamą 
centą dėti laivo kason. Dir
bantieji deda kas savaitę po 
kelis, o kaip kada ir daugiau 
doleriukų. Susidaro šiokia to- 
kiasumelė. 1953 m. kovo mėn. 
27 d. prasideda minėtos val
ties pirmieji remonto darbai.

Tų jaunuolių — jūros mė

X KE 1118
j J. GREEN f

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
£ 933 Bloor St. W. Tornote. $

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su
8 mumis — mielai Jums patarnausimi \

BIZNĮ, KREIPKIS Į

J. KARPIS
HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
{rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas, {ren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis, 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

ČIA SAVO KALBA GALĖSI IŠSIAIŠKINTI VI

SUS REIKALUS ir GAUSI REIKIAMĄ PATARI

MĄ BEI PATARNAVIMĄ.

J. KARPIS REAL ESTATE

1609 DUNDAS ST. W. OL 7996-7. Toronto.

LO 2710
MICHAEL KOPRIVIC4

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

pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 8 
mielai jums patarnausimi

I
 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 punktualiai.

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

Tel. LL 9626.

JEIGU NORI PIRKTI AR PARDUOTI NAMĄ BEI

I
 Maloniai pranešame!

NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- i 
MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖSĮ MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKAINFORMACIJA:
vaxarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. R

: DIDELI 3 PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO- |
BILIŲ SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR

!: SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ
{VAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

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

v'
15

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

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

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

| Dr. A.Pacevičius
$ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS • I
Ą Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
•* Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 $
A Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, M 
£ Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. y 
V ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

gėjų — buvo tik keturi. z\tsi 
sakydami savaitgalio poilsio, 
kuris jiems, grįžusiems iš iab 
rikų, būtų buvęs taip reikalin
gas, jie griebiasi su jaunatviš 
ku užsidegimu darbo Per ke 
lis savaitgalius laivo senieji 
dažai pašalinami, sudurimai už 
kituojami.

Jiems neatlaidžiai dirbant 
dar trys jaunuoliai susidomi 
jūra ir įstoja į Jūros Skautų ei 
les. Padidėja darbininkų skai 
čius. To pasėkoje po keletos 
savaitgalių atsiranda kabina, 
uždedamas kylis ir birželio 
mėnesį laivas pasiekia Kana
dos vandenis — nuleidžiamas. 
Nuleidžiamas be triukšmo, be 
reklamos, labai mažai kam ži
nant. Ir kaip gali skelbtis, 
kad laivo judėjimo taškas la
bai ir labai ribotas. Nėra nei 
burių, nei motoro.

Tačiau noras išeiti į plačiuo 
sius Kanados vandenis ir siū
buojančiose bangose parodyti 
mūsų trispalvę nugali sunku
mus. Kun. Bobinas sudaro są 
lygas, pats pridėdamas stam
besnę auką įsigyti motorą, ir 
1953 m. birželio mėn. gale mū 
sų Jūros Skautai vežasi iš

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Montrealio 10 H. P. Johnson 
motorą. Motoras jau yra pil
nai apmokėtas tų, dabar jau 
septynių, jaunuolių lėšomis ir 
kun. Bobino 50 dolerių auka.

Birželio 21 diena šiam vie
netui istorinė. Tą dieną mo
toro pagelba, išlenda laivas, 
jau ne gelbėjimosi valtis, iš 
Vaudreuil įlankos į Two 
Mountains ežerą. Išeidami jie 
išneša mūsų trispalvę, kuri čia 
dar nebuvo pažįstama. O rei 
kia atsiminti, kad šiomis vie
tomis eina laivų judėj.mas ne 
vien Kanados, bet ir už Oke
ano Jau dabar šalia jų pasi
rodo ir mūsų trispalvė. Stebi
si netik kanadiečiai, bet ir eu
ropiečiai jūrininkai, k. t. šve
dai, suomiai, vokiečiai, olan
dai ir kiti.

Pirmąją dieną laivas pada
ro 30 jūrmylių. Ir taip kiek
vieną savaitgalį seka plaukio
jimo praktika. Raižomi St. 
Louis, Two Mountains ežerai, 
Ottawos upė. Nuo Lachinės 
iki Soulanges kanalo ir nuo St. 
Anne de Bellesue šliuzų iki 
Carillon kanalo plevėsuoja mu 
sų vėliava.

Skautai įgauna praktikos, 
ypatingai nakties kelionėse ko 
mpaso pagelba. O aplinkiniai 
vandenys yra gana pavojingi 
— su daugybe akmenų, seklu 
mų ir vietomis su gana pavo
jingai stipria srove. Taip ty
liai dirbdami, nekartą kovoda
mi su audromis, peršlapdami 
iki kaulų, kuomet bangos plati 
ja denį, padaro 420 jūrmylių 
ir kiekvienas išbūna ant van

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!! į

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

H H

I
 PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES: i:

Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 
paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius
ir kitus maisto produktus galima gauti tik pas i:

P U N K R { ir KRASAUSKĄ Įį335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO. ”

DIDŽIAUSIAS NAMU PASIRINKIMAS
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGOJE

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

Saugu—Patikima 
MŪSŲ NAMŲ APRAŠYMAI SU FOTO NUOTRAUKOMIS PALENGVINS JUMS PASIRINKTI NAMUS. L

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ IR VISAIS NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO REIKALAIS KREIPKITĖS ;;

A. K1RSON1S V. MORKIS 
Telef.: OL 7511 Telef.: OL 7511

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

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

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

Visookeriopas informacijas suteiks bei

dens po 300 valandų.
Kas padengia plaukiojimo 

išlaidas.'1 Ogi jie patys, t»e 
ryžtingieji keli jaunuoliai. Jie 
surengia vieną gegužynę rug
sėjo mėn. 23 d. vėžlių saloje. 
Atsilanko iš Montrealio vos 
apie 50 asmenų. Bet tikimės, 
kad šiais metais tas skaičius 
padidės bent dešimteriopai.

Plaukiojimo sezoną užbaigė 
dviem ilgenėmis kelionėmis, 
ir lapkričio 12 d. valtis ištrau 
kiama į žiemojimo vietą.

Tai praeitis O kas prieš 
akis?

Kaip jau nanejorne, laivas 
neturi burių. Pačios bures 
yia nupirktos, bet nėra stiebo. 
Patys skautai jau daug lėšų su 
dėjo, deda ir dabar, bet jie rei 
kalingi platesnės visuomenės 
paramos. Kaip praktika paro 
dė, parengimai be alkoholio ne 
turi pasisekimo; jeigu nesibai 
gia rengėjų nuostoliu, tai pel 
no neša centus. Skautai tokį 
parengimą surengti, kur ir alų 
tio butų, negali. Rinkliavos— 
jos yra kasdieninės ir tiek au
kotojams, tiek ir rinkėjams, 
įkyrios.

Galiausiai 1953 m. gruodžio 
mėn. 13 d. susirinkę Jūrų Sk 
autų tėvai ir bičiuliai ir apsva 
rstę padėtį, nutarė įsteigti 
Montrealyje Jūros Skautų rė- 
mėjų-bičiulių būrelį. Buteliui 
vadovauti apsiima senas, pri
tyręs jūrininkas, Lietuvių Jū
rininku Sąjungos narys p. Keb 
lys.

Šio būrelio pirmas žygis, 
tai rengimas š. m. vasario m.

I

WINNIPEG
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA.

Šiomis dienomis įvyko P. L. 
B-nės Winnipego Apylinkės 
vaidybos rinkimai. Daugumos 
balsvi išrinkti, pasiskirstė pa
reigomis: agronomas J. Ma
linauskas — pirmininku, ats. 
kap. Pr. Matulionis — vicep. 
ir kultūros reikalu vedėju, St. 
Bujokas — sekretoriumi, J. 
Demereckas — kasininku ir 
Tautos Fondo vadovu p. Ka- 
lasauskas.

Buvo vakaras.
Sausio mėn. 24 d., naujai 

6 d. „Dom Polski” salėje, Wel 
lington Str., viešo su progra
ma ir bufetu vakaro, kurin, 
tikimasi, Montrealio lietuviai 
tikrai skaitlingai atsilankys, 
patys smagiai laiką praleis ir 
tuo parems šiuos, pirmuosius 
lietuvius, Kanados vandenų 
raižytojus.

Rėmėjų būrelis tuo pačiu 
kviečia visus-visas prisidėti 
prie šio būrelio, įstoti į jį na
riais. Tai mūsų pirmas ir nuo 
širdus kvietimas visų, be jokių 
skirtumų, lietuvių. Mes vi
sus mielai priimsime, kartu pa 
sidalinsime mintimis, praleisi 
me vasaros meto savaitgalius 
gražiuose Kanados vandeny
se, tyrame ore ir tuo pačiu par
.••mtutnmmmmnnnmnnjnnnnmnnr.innmmnnmmnjinnnminnn:::

i
 MOTERŲ KIRPYKLA

961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 
„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 

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

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

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

TEISININKAS —
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1 eiefonas EM. 6-4182 

Toronto 
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statomos bažnyčios salėje su
rengė šeimyninį lietuvišką su 
buvimą. Publikos prisirinko 
neperdaugiausiai, bet savi, ku 
rie laiką praleido labai gražio 
je ir linksmoje nuotaikoje. J. 
Malinausko ir p. Matulionio 
priežiūroje vakaras patenkino 
visus. Linksmino Jurgis Ja
nuška akordeonu. Atrodo, 
kad veikimas pradės gyvuoti. 
Pelnas skiriamas Vasario 16- 
os gimnazijai, Vokietijoje.

Indra.

einsime jaunuolių ryžtumą pa
milti jūrą ir prsidėsime prie 
paruošimo nepriklausomai Li 
etuvai jūrininkų kadro.

Tad laukiame visų, visų.
Šio rėmėjų būrelio pirminln 

ko, p. Keblio, adresas yra šis: 
Mr. A. Keblys, 
5730 Mallet Str. 
Rosemount-Montreal, P. Q.

Kiti valdybos (laikinosios) 
nariai: A. Piešina, 1160 Al
lard Ave., Verdun, J. Rama
nauskas, 662—2nd Ave, Ver
dun ir iždininku — Pr. Šime- 
laitis, 1271 Allard Ave., Ver
dun.

Tad broliai į darbą visi, kas 
tik galim. Rėmėjas.

Dr. N. Novorickis'
DANTŲ GYDYTOJAS

(Lietuvis)
345 BLOOR St. Wes't 

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

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

R I D 0 U T
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SKYRIAI: TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH
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HAMILTON/
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

PADĖKOS

šventės minėjimas Hamiltone 
vasario 21 d. pradedamas 11 
vai. ryto pamaldomis lietuvių 
bažnyčioje ir 6 vai. 30 min. va 
karo (ne 5 vai., kaip buvo 
skelbta anksčiau) Westdale 
College salėje iškilmingu ak
tu.

Ta pačia proga primename, 
kad antradienį, vasario 16 d. 
per Hamiltono CHML (ban
ga 900) radijo stotį bus pra
vestas nuo 9 vai. iki 9 vai. 30 
min. vakaro lietuviškas radijo 
pusvalandis.

Į NAUJĄ B-NĖS 
VALDYBĄ,

išstatyti 9 kandidatai ir 3 į 
kontrolės komisiją. Rinkimai 
bus pravesti greičiausiai tik 
vasario pabaigoje.

KLB-NĖS HAMILTONO 
VALDYBOS ŠOKIŲ

vakaras sutraukė apie 120 sve 
čių. Blogas oras ir slidus ke
lias neleido atvykti apylinkių 
lietuviams.

Vakaro metu, Šalpos Fon
do pravesta loterija davė apie 
65 dol. pelno. Lygiai tiek pat 
uždirbo ir B-nės valdyba. 
Premijuotą tango laimėjo p. 
p. R. J. Jurgučiai, antra vieta 
atiteko p. p. Landsbergiams.

HAMILTONO SKAUTAI 
IR ATEITININKAI

ateinantį šeštadienį, vasario 13 
d. parapijos salėje, rengia lin 
ksmą pobūvį-šokius. Veiks 
turtinga loterija, o taip pat ir 
įdomi programa. Užkandžiai 
ir kiti malonumai nemokamai. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

HLSK „KOVAS“ 
visuotinis narių susirinkimas, 
praeitą sekmadienį, išrinko 
nauja valdybą: Alg. Grajaus
kas, E. Petrušaitis, Z. Stanai 
tis, A. Trumpickas, St. Kon- 
va'tis, ir nariai — Zubrickas 
ir Laugalys. Į revizijos komi
siją: J. Bulionis, V. Subatni- 
kaitė, E. Mickūnas.

Linkime naująjai valdybai 
sėkmės mūsų kolonijos sporto 
gyvenime.

Susirinkime dalyvavo 27 as 
menys. Pirmininkavo K. Ba
ronas ir sekr. V. Subatnikai- 
tė.

ARTIMIAUSIU LAIKU
Hamiltoną ^apleidžia choro 
„Rūta“ vadovas ir parapijos 
vargonininkas V. Untulis, per 
sikeldamas nuolatiniam apsi
gyvenimui į Dėdės Šamo že
mę — Čikagos miestą.
SEKMADIENI PO PIETŲ

Hamiltono skautės surengė 
mūsų mokyklinio amžiaus jau 

A.J. Norkeliūnas|
I PER SAVO AGENTŪRĄ

j MONTREAL ENTERPRISES Reg’d i 

g AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
| NAMUS, BALDUS, MASINAS, BIZNIUS, SUSIR- 
| GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- 
| RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA

VISOSE DRA UDIMO SRITYSE.

:: 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 ;
H Tel. CL 2363

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

Jonas Zmuidzinas I
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: g

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

I
^'^^Te^TU \^^L aTiTr oK^Tl^N K A i

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

Kreiptis vakarais po 630 vai.

nimui lietuvišką pobūvį - pasi
linksminimą su tautiniais šo
kiais, rateliais, dainomis, dek
lamacijomis ir kt.

Pageidautina dažnesnių pa 
našaus pobūdžio pasilinksmini 
mų, nes vaikai, lankydami ka- 
nadiškas mokyklas, neturi pro
gos išmokti mūsų, gražiųjų 
dainų ir šokių.

TURINTIEJI ŽINIŲ Iš 
MŪSŲ

kolonijos gyvenimo, taip pat 
norintieji padaryti šiam laikraš 
čiui pranešimus, prašomi iki 
sekmadienio 3 vai. p. p. pa
skambinti telef. 5-0979. Visos 
žinios pateks į artimiausį NL 
Nr., kadangi Jūsų koreskon- 
dentas sekmadienį 5 vai. va
karo siunčia jas įMontrealį 
„Special delivery“ paštu.

PER 3 METUS
gražiai veikęs HLDMT „Au
kuras“, gal būt vienintelis te 
atras Kanadoje, su nuolati
niais pastatymais (kas mėne
sį?) jau ilgesnį laiką nepasiro 
do mūsų kolonijoje. Ar never 
tetų tuo reikalu pasirūpinti B 
nės valdybai, neleidžiant žlug 
ti šiam kultūriniam vienetui, 
mūsų pilkame gyvenime?

Kbr.

Kaukių Balius.
Kad Hamiltone žiemos lai

ku neįvyktų kaukių balius, tai 
būtų kažkas daugiau negu sen 
sacija. Bet vis tik toks pavo
jus buvo, nes nebuvo galima 
gauti salę. Dabar šis pavojus 
T. F. skyriaus valdybos pas
tangomis pašalintas.

Kaukių balius įvyks vasario 
26 dieną, nenktadienį, Armė
nų salėje, Princess St. 69. Šeš 
tądien} jokios salės nebuvo ga 
Įima gauti.

Jau pats laikas pradėti ruoš 
ti kaukes. Trys geriausios kau 
kės gaus pinigines premijas.

P. L.
Sekantis T. F. skyriaus 

vakaras įvyks gegužės 15 die 
na, šeštadienį, toje pačioje Ar
mėnų salėje. Šis vakaras bus 
ruošiamas skyriaus trijų me
tų įsisteigimo sukaktuvėms pa 
minėti.

Bendrai, šiemet Hamiltone 
su parengimais nekaip. Ne 
dėl to, kad vietinės organi
zacijos būtų apsnūdę, bet vien 
dėl to, kad šeštadieniais gauti 
salę pasidarė neįmanoma.

P. L.

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

Visiems, pareiškusiems už
uojautą, žodžiu ar raštu, paau 
kojusiems šv. mišias, bei pri- 
siuntusiems gėles dėl mūsų 
brangaus vyro, tėvelio, uošvio 
ir senelio A. A. Jono Stan
kūno mirties ir visokeriopai 
prisidėjusiems prie Vėl.o.nes 
laidotuvių — nuoširdžiai dėko 
jame.

Žmona, dukterys, žentai 
ir anūkės.
• ♦ ♦

Nuoširdžią padėką reiškia
me už talkininkavimą „Kau
kių Baliaus“ metu: ponioms 
Baltonienei, Daukšienei, Nar
butienei, Piešinienei, Strėiie- 
nei, panelei Šarkaitei, ponams 
Urbonams ir p. Lukoševičiui. 
Panelėms Ciplijauskaitei, Gai- 
levičiūtei, Rimkevičiūtei ir p. 
Dikinytei - Pundzevičienei už 
gražų ir įspūdingą šokį.

Taip pat dėkojam ponioms 
Dikiniejiei, Lukoševičienei, 
Narbutienei už skanius tortus 
ir visiems paaukojusiems į lo 
teriją gražius fantus. Širdin
gas ačiū!

Skautų-čių Tėvų - Rėmėjų 
būrelis.

* * *
Neturėdami progos visie

ms asmeniškai padėkoti, norė
tume nors šiose keliose eilu
tėse spaudoj išreikšti tikrai 
nuoširdų lietuvišką — ačiū 
visiems mūsų prieteliams, ku
rie darbu, patarimais, dovano
mis ir tokiu skaitlingu atsilan 
kymu, prisidėjo prie musų 
brangiausios dienos puikios 
nuotaikos ir pasisekimo.

Tuo pačiu norėtume išreikš 
ti savo gilią padėką mūsų tė
veliams Mr. Mrs. Chas Pam- 
palas, kurie keldami tokias 
šaunias vestuves, prarado tiek 
daug sveikatos, nemigo nak- 
čių bei gyvenimo sunkaus pra 
kaitų uždirbtų santaupų. To
kios rūšies skola, nei šiomis ei 
lutėmis, nei kitomis materiali
nėm.s gyvenimo priemonėmis 
neįmanoma net ir dalinai atsi
lyginti. Mes tikimės, gal mū 
sų abiejų pavyzdinis sugyveni 
mas, nors dalinai saulėčiau nu 
teiks jų tėviškas palaužtas šir 
dis.

Kartu lietuviškai nuoširdus 
žodis tenka Vancouverio lie
tuviams, kurie surengė net 
dvejas puikias sutiktuves ir ku 
rie nepagailėjo nuoširdžių gy
venimo patirties patarimų tuo 
pačiu palengvino mūsų naujo 
jo gyvenimo kelią.

Birutė ir Vytautas Lucas.
• ♦ •

Dr. E. Andrukaičiui, sutei
kusiam man visokeriopą pa- 
gelbą, nuoširdžiai dėkoju.

G. Urbonas.
VIEŠA PADĖKA.

1954. I. 17 d. mano vyrui, 
Felickui Navickui mirus, šir
dingai dėkoju visiems pažjsta- 
miems, nepažįstamiems ir gi
minėms.

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas, 
Suknelė ar
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

iš namų ir prista-

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 Bieury ir Dorchester)

MONTREAL

Pasitarnaujant paskutinį ka 
rtą laidotuvėse — pdiydejant 
į bažnyčią, Šv. Kazimiero, ir 
į kapus, — sakau širdingiau
sius ačiū.

O ypač klebonui Bobinui už 
gražų pasitarnavimą bažny
čioj ir palydėjant į kapus dė
koju širdingiausiai.

Mirusio vyro žmona
Ona Navickienė.
* ♦ ♦

Nuoširdžiai dėkojame visi
ems prisidėjusiems prie Klai
pėdos kr. atvadaviiZp minėji
mo, ypatingai Tėvams Pran
ciškonams, parūpinusiems mi 
nėjimui nemokamai salę ir pa
skolinusiems savo pianiną, 
Gen. Konsului p. Gyliui ir p. 
dr. Dagiui už pasakytas kal
bas, solistams p. p. Mašalaitei- 
-Gamp ir Verikaičiui už dai
nas, akomponiatorei p. Yčai- 
tei-Janek, deklamatoriam p. 
Gaižučiui ir skautėms, budėju 
sioms prie vėliavų.
M. L. Bičiulių Dr-jos Toronto 

Skyriaus Valdyba.
* ah *

Reiškiame nuoširdžiausią pa 
dėką visiems mus užjautu- 
siems skaudžioje valandoje dėl 
tragiškos mūsų mylimo sūne- 
lio-anūko Kastyčio mirties: 
Kun. Kleb. Dr. J. Tadaraus- 
kui už iškilmingas bažnytines 
apeigas bei gražų pasakytą pa 
mokslą, p. p. Juoząpavičiams 
už aukotas Šv. Mišias ir p. p. 
Vysk. M. Valančiaus Lietu
vių mokyklos mokytojams ir 
mokiniams, Pulianauskams, 
Jurgučiams, Paltarokui, Meš
kauskams, Raupėnams, Vinda 
šiams, Biekšams, Mikšiams, 
Žvirbliui, Kybartams, Paši
liams, Laugeliams už vainikus 
ir gėles: už pareikštą užuojau
tą: broliui Inž. L. Balsiui ir 
šeimai, J. ir A. Česonių šeimo 
ms, Narušiams, Dr. L. Levins 
kui ir šeimai, Kazlauskams, 
Šeštokams, Iškauskams, Dul
kiau.s, ixaujokaitytei - Gudins 
kienei ir šeimai, Žemaičiams, 
E. Mickūnui ir šeimai, Valiu 
liams, p-lei V. Vaičiūnaitei ir 
visiems, kurie aplankė bei da 
lyvavo jo paskutinėje šios že
mės kelionėje.

Dėkingi visiems lieka: 
Balsiai ir Šturmaičiai.

SUŽEIDĖ KASYKLOSE.
Malartic, P. Q., aukso ka

syklose kovo mėn. 20 d. buvo 
sunkiai į galvą sužeistas ir 
netekęs sąmonės Vytautas 
Oželis.

Jo nelaimė buvo tiek didelė, 
kad ligoninėse turėjo iškentė
ti kelias operacijas ir ligšiol 
dar nėra atgavęs jėgų, todėl ir 
dabar dar yra nedarbingas.

Tačiau tikimasi, kad mūsų 
tautietis pamažu atgaus jė
gas ir grįš į darbingų žmo
nių tarpą, ko jam ir linkime.

Kor.

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. Cenlr. 
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.

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

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

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

P. L. B. VOKIETIJOS KR. 
V-BOS PRANEŠIMAS.

PLB Vokietijos Krašto Vai 
dyba savo laiku buvo laiškuo
se rėmėjams nurodžiusi kelius, 
kuriais siųstinos aukos Vasa
rio 16 Gimnazijos namų Fon
dui, ka dmes čia jas gautumėm 
šparmarkių kursu. Kai kurie 
mūsų bičiuliai paskelbė tai ir 
spaudoje. Savo atsišaukime 
Krašto Valdyba nurodo, kad 
galima siųsti jai aukas ir če
kiais, nes buvo išsiaiškinta, 
kad yra galimybė ir juos re
alizuoti šparmarkėmis.

Kad nekiltų kam kokių ne
aiškumų, pranešame, kad vi
sais tais keliais, t. y, tiek Gim 
nazijos Namų sąskaiton Švei
carijon, tiek čekiais Valdybai 
betarpiai, siunčiamo aukos 
savo tikslą pasieks ir bus 
gautos šparmarkių kursu. Au 
kotojai tat gali siųsti p.nigus 
tokiu keliu, kuris jiems pato
gesnis ir prieinamesnis. S.un- 
čiant aukas čekiais Valdybai 
betarpiai, prašome čekiuose ne 

Dėmesio šiam sąrašui!
Ką gi galima gražesnio, kultūringesnio ir paprastesnio pado
vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: 
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
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. NEPRIKLAUS. LIET. PINIGAI. 5.00 
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA.................... 3.00
Maupassant. MOTERS ŠIRDIS romanas .......................2-60
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................... 2,50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO.................................1,50
J. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU....................................1,50
I. Cicėnas. VILNIUS TARP AUDRŲ............................... 5,50
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
J. Grabauskas. KELIAS Į PASISEKIMĄ......................... 2,00
August Gailit. TOMAS NIPERNADIS. Romanas............2,50
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas. ... $ 2,50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ......................... $ 2,—
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI....................$ 0,50
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ...........................$ 1,—
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ................................... $ 1,—
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI ....3,00 
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI...........................$ 1,—
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, stlalvomis...................... $ 0,50
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ........................................................$ 1,50
Š. Ragana, SENAME DVARE, romanas.....................$ 2,—
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI . . $ 3,—
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .................................. $ 2,—
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas................ $ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............$ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...........................$ 0,75
S. Zoharakas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............ij> 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ...........................$ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS....................................... $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0.30 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ............$ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas.................................. $ 1,—
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE .............. $ 1,—
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA ... $ 0,25 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........... $ 0,75
J. Gailius, KARTUVĖS............................................... $1,—
Maupassant, KAROLIAI, novelės .................................. $ 2,50

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

ėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

V Jie St. M.chel: 7 Avė. 2jų 
še.mų po 5 kamb. Naujas. 
Kaina 15.000. Įmok. 5.000.

Žemė pardavimui:
Ville Lasalle. Lota) 40 X 90 
kaina 1260. 55 et. pėda. 
50X100. Kaina 1000. 20 et.
pėda. Galima ir didesn.ais 
gabalais.
Reikalinga 2-jų ir 3-jų šei
mų namai Verdune, Rose
mounte, Park Extention ir 
Ville Lasalle.

PAJIEŠKOJIMAI
— Miko Šalčiūno įieško B. 

Lukavičius, gyvenąs 114 Palm 
Avenue, Royal Park, So. Aus 
tralia. P. B. Lukavičius skai
tęs laikraščiuose, kad M. Šal- 
čiūnas esąs Wellando, Ont., 
apylinkės valdyboje. P. Šal- 
čiūnas prašomas atsiliepti nu
rodytu adresu, nes esąs reika-, 
las.
«=• *" -~-W .... ........

nurodyti banko Vokietijoje.
Taip pat pranešame, kad au 

kos, kurios mums siunčiamos 
pašto perlaida ar per kurį no 
rs banką Vokietijoje, šparmar 
kių kursu neišmokamos.

P. L. B.
Vokietijos Krašto Valdyba.

■ Lietuviško krupniko fabri
ką įsteigė Sucre mieste, Boli
vijoje, Pietų Amerikoje, A. 
Laurinavičius. Krupnikas jau 
toje šalyje užkar.avęs gerą 
rinką.



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

y

mont|real
IŠKILMINGAI ATIDARYTA AUŠROS VARTŲ PARAP 

ĮJOS KLEBONIJA.
Vakario 31 d. Ville Emarde, 

146j ivue de Seve, buvo ne ei
linė iškilmė, nes Aušros Vartų 
parapijos klebonijos ir lietuvių 
Jėzuitų rezidencijos atidaryme 
dalyvavo labai didelis AV pa
rapijiečių daugumas.

Parapijos klebonas kun. dr. 
J. Kubilius, dėkojo susirinku
sių organizacijų atstovams ir 
prisldąjusienls asmenims už 
talką, už paramą, už aukas ir 
už vienu ar kitu būdu prie nau 
jos parapijos ir jos bažnyčios 
bei klebonijos pastatymo. Kle 
bonas J. Kubilius ta proga ap 
tarė jau pragyventus laikus, 
kai jis buvo pašauktas jau or
ganizuoti naują parapiją, ku
riai reikia pastatyti bažnyčia. 
Jis parapijoje sutikęs skirtin
gų dėl to nuomonių: vieni en
tuziastingai pritarė tiems tiks 
lams, kiti buvo labai abejingi 
ir jj net bauginę nepasiseki
mu, o buvę ir tokių, kurie ban
dė kenkti. Bet nugalėjusios 
entuzastų pastangos, ir klebo 
nija jau pastatyta, o bažnyčia 
bus užbaigta statyti ligi šių 
metu lapkričio mėnesio, kada 
numatomas ir jos atidarymas. 
Klebonas visu tuo džiaugiasi 
ir dėkoja visiems, kas bent 
kuo yra prisidėjęs nugalėti pa 
rapijos organizavimo ir baž
nyčios statybos sunkumus.

Į klebono mintis atsiliepė ei 
lė organizacijų atstovų bei pa 
vienių asmenų: bažnyt. k-to 
vardu p. Kęsgailą, KMD — p. 
Navikėnienė, skaučių — p. Re 
meikiitė, B-nės — inž. Bal
sys, Ateit. — inž. Mališka, sk 
autų — inž. Naginionis; dar 
■pasisakė p. Kardelienė. Ypač 
reikšmingas buvo atsilanky
mas ir pasisakymas Šv. Kazi
miero parapijos klebono kun. 
J. Bobino, kuris pareiškė mie
lą bendradarbiavimą, parapijų 
sugyvenimą, vienos kitai para 
mą ir kaip simbolį to įteikė 
300 dol. Verta pabrėžti, kad 
glaudus sugyvenimas ir para
pijų ir parapijiečių yra itin 
svarbus ir sveikintinas.

Po to įvyko naujosios kle
bonijos šventinimo ceremoni
jos, kurias atliko abu klebonai. 
Sekė klebonijos apžiūrėjimas 
ir vaišės.

Kleboniją pastatė Jėzuitų 
centras, esąs Čikagoje. Jos 
station lipšiol įdėta apie 
28.000 doleriu. Klebonijoje

REIKALINGAS kambarys su 
valgiu ir garažas arba kiemas, 
kur galima būtų pastatyti au
tomobilis. Pasiūlymus duoti 

telefonu HE 7920.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Verdune. Teirautis telefonu: 

HE 0473.
KT XX. XX__ :___ XXLL-L-LX

t Dr. J. ŠEGAMOGAS !

$ CHIRURGINĖ ir BEND- '
3 ROJI PRAKTIKA

< ^office 4906 Wellington . 
I VERDUN. Tel. YO 3611. I 
| val.: 11—12, 2—4, 6—9, ■ 

šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą. J 

d n a m ų 1038 Osborne Av. X 
$ VERDUN. Tel.PO 6-9964 J 
KT"--~~W ' " ~w—~w~—

I
 DANTŲ GYDYTOJAS

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

NOSIES, GERKLĖS IR : 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. C H A R L A N D
956 Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

i
Dr.E.Andrukaitisi

956 Sherbrooke E. j 

Tel. CH. 7236

patalpos išdėstytos per tris 
augštus. Pirmame yra nema
ža salė, biuras, virtuvė ir pa
galbiniai kambariai. Rūsy —- 
koplyčia, kurion kasdien gali 
ateiti pasimelsti tikintieji; di
doka salė, kurioje gali būti da 
romi susirinkimai, įtalpina 
apie 200 asmenų; antrame au 
gšte — 5 kambariai — celės. 
Namai erdvūs, šviesūs, gražūs 
ir labai patogūs, kultūringai 
įrengti.

Klebonijos šventinimo ir ofi 
cialaus atidarymo iškilmė pra 
ėjo labai gražioje ir jaukioje 
nuotaikoje. Visi atsilankiu
sieji besikuriančios klebonijos 
naudai sudėjo nemaža ir au
kų, tuo išreikšdami savo pri
tarimą ir paramą.

Naujos bažnyčios ir kleboni 
jos vienas nepatogumas, kad 
prie jos dar neišvesta gatvė ir 
nėra masinio susisiekimo, bet, 
reikia spėti, kad netolimoje 
ateity ir tai bus.

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS

įvyks Plateau salėje vasario 
14 dieną, 16 valandą. Lietu
viškoji visuomenė prašoma 
rinktis anksčiau, nes progra
ma prasidės punktualiai. Salė 
išnuomota ribotam laikui ir 
programos pratęsti nebus ga
lima. Smulkesnė minėjimo 
programa bus paskelbta sekan 
čiame laikraščio numery.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdyba.

ŠIEMET BUS DAUGIAU 
VASARIO 16 MINĖJIMŲ.

Teko patirti, kad Nepnkl- 
klausomybės šventės minėji
mus, be KLB Montrealio apy 
linkės valdybos, dar ruošia 
KLT Montrealio skyrius su 
Šv. Kazimiero parapija, vasa
rio 21 d. salėje po bažnyčia, o 
šeštadieninės mokyklos — va 
sario 13 dieną, dienos metu 
KLT minėjime žada būti kal
bėtojas iš Amerikos.
MONTREALIO SPAUDOS 

BALIUS JAU ARTĖJA, 
o drauge didėja ir susidomė
jimas pačiu didžiausiu balium, 
koks pagal tradiciją jis esti. 
Baliaus loterijai jau gyviau 
pradėjo plaukti fantai. Jų yra 
atvežtų net iš Clevelando, To 
ronto. Sekančiame NL nu
mery jie bus paskelbti.

Malonu pranešti, kad prity 
rę loterijos tvarkytojai, ku
rių dėka loterija jau keli me
tai pravedama labai tvarkin
gai ir gražiai, ir šiemet sutiko 
jai vadovauti, tai yra p. V. Ke 
turkaitė - Daugelavičienė, p. 
A. Daugelavičius ir B. Kati
lius. Tai yra garantija, kad ir 
šiemet loterija bus labai gra
žiai pravesta.

Primenama, kad Spaudos ba 
liūs šiemet bus didelėje, gra
žioje ir erdvioje Kanados ka 
riuomenės salėje: 310 Pine 
Avenue East, vasario 27 dieną, 
Užgavėnių šeštadienį.

ŠĮ PENKTADIENĮ, 
vasario 5 d., 8 vai. vakaro 
4225 Berni St. mokyklos salė
je įvyks Lietuvių Akademinio 
Sambūrio susirinkimas, kurio 
metu bus diskutuojami jr spre 
ndžiami aktualūs ateities klau 
simai. Visuomenė yra nuošir 
džiai kviečiama dalyvauti. Su
sirinkimo metu taipgi bus re
gistruojami nauji nariai. Po 
susirinkimo seks trumpos vai
šės. Valdyba.

M. L. N. VALDYBOS
posėdis įvyksta vasario 5 d., 
20 vai., St. Laurent 4398.

Visų valdybos narių dalyva 
vimas būtinas. Valdyba.
KA PASAKOJO APIE LIE 
TUVA ATBĖGUS IŠ MASK 

VOS PROFESORIUS.
Sausio 31 d. Brockvillėj, 

Ont., „Le Petite Journal“ ats 
tovas A. Stankevičius, turėjo 
pasikalbėjimą su buv. Lenino 
universiteto Maskvoj prof. De 
Graft, kuris 5 kartus lankėsi 
Lietuvoje, bet atsisuko nuo ko 
munistų ir atsirado vakaruo- 
se. Pasikalbėjime dalyvavo ir 
NL bendradarbis J. Parojus ir 
studentas V. Daniliauskas. 
Pasikalbėjimas bus sekančia
me NL nr.

viešą vakarą
su programa. Šokiams grosnenuvargstanti „Mei. ri

ja“. Bufetas su užkandžius ir išgėrimu
(alus, vynas, etc.).

Įėjimas tik 1 doleris. Rėmėjai.

MtJSV! ^SPORTAS
AŠTUNTA PERGALĖ.

Praeitą savaitę vyrų krep
šinio komanda žaidė aštuntas 
krepšinio pirmenybių rungty
nes su „Italians" ir laimėjo 83 
—60(35—28). Pergalė pasiek 
ta nelengvai, nes pradžioje ru 
ngtynės buvo apylygės ir pir
mame ketvirtyje priešininkas 
net vedė 17—18. Tačiau to
liau mūsiškiai paėmė iniciaty
vą, išlygino ir persvėrę vedė 
kelių metimų skirtumu. Vi
siškai aikštėje šeimininkavo 
mūsiškiai pačioje baigmėje, kai 
Mathieu, Bukausko ir Bunio 
deriniai staigiai pasekmę pa
kėlė daugiau kaip 20 taškų. 
Žaidė ir taškus pelnė: Bukaus 
kas 16, Piečaitis 12, Bunis 35, 
Lasumas 5 ir Mathieu 15.

Šią savaitę vyrų komanda 
žaidžia paskutines pirmeny
bių rungtynes: vasario 1 d. su 
„Sanators“ ir vasario 5 d., 
8.30 vai., 4567 Hochelaga Str. 
salėje su „Warriors". Šios 
rungtynės bus .kiečiausios, nes 
priešininkas labai stiprus.

Tuo tarpu jauniams nepavy 
ko nes prieš „M. S. L. Whi
tes” praliamėjo 50—59(22— 
24). Rungtynės buvo gana 
didelės spartos ir esant dide 
lei salei, mūsų jaunius pabai
goje nualsino ir paskutinės 
rungtynių minutės nulėmė 
mūsų jaunių nenaudai. Visų 
rungtynių metą nei viena, nei 
antra pusė neturėjo aiškios per 
svaros ir čia vesdavo tai vieni, 
tai kiti. Žaidė ir taškus pel
nė: Otto — 11, Aneliūnas — 
0, Dukinis — 2, Narbutas — 
3, Šipelis — 5, Sinius — 21, 
Baltuonis — 6, Markevičius 
— 2 ir Jurkus — 0.

Jauniams liko dar dvejos pu 
menybių rungtynės, būtent: 
vasario 12 d. 8 vai. su „Park 
X“ ir vasario 13 d. 2 vai. su 
„M. S. L. Whites".
RENKAMAS GERIAUSIAS 

SPORTININKAS.
„Ateities“ žurnalo sporto

skyriaus redakcija yra numa 
čiusi pravesti geriausio 1953 
metų lietuvio sportininko rin
kimus. Šio sumanymo įvyk
dymu tikimasi lietuvišką jau
nimą, kuris domisi sportu, pa
skatinti siekti geresnių pasek
mių sporte, išvystyti geresnę 
veiklą mūsų sporte pasaulyje, 
skatinti jaunimą didesniam sp 
ortiniam idealizmui ir ugdyti 
mūsų jaunime tikrojo sporti
ninko dvasinius pradus. No
rima šį sumanymą įgyvendinti 
kasmet, kad šis geriausio sp 
ortininko atžymėjimas butų 
akstinas visiems sportinin
kams. Mūsų tikslas yra šį 
išrinkimą analoginėje plotmė
je sulyginti su amerikiečių 
tarpe populiaria Sullivan var
do taure.

Iniciatoriai mano, kad ob
jektyvių pasekmių šiuose rin 
kimuose galima tikėtis, jeigu 
juose dalyvaus visų lietuviškų 
periodinių leidinių, kurie pasi
rodo išeivijoje, reguliarių spor 
to skyrių redaktoriai. Tikima 
si, kad sporto skyriams vado 
vaują asmenys pajus šio rei
kalo reikšmingumą ir visi vie
ningai prisidėti prie šio sporti 
ninku pagerbimo. Tad jie vi 
si yra kviečiami į talką.

Šį kartą renkamas geriau
sias 1953 metų lietuvis spor
tininkas išeivijoje. Pasirinki
mo kriterijais iniciatoriai siū
lo: sportines pasekmes, spor 
tinio pajėgumo demonstravi
mą 1953 metų bėgyje, spor
tinę laikyseną bei sportinio 
idealizmo pasireiškimus minė
tų metų laikotarpyje. Rinki
mams kvalifikuojasi visi lietu
viai sportininkai mėgėjai, ne
atsižvelgiant į sporto šaką (iš 
skyrus šachmatus), lytį, am
žių ir priklausomumą sporti
niam klubui.

LABAI GRAŽUS PRIEŠVES TUVINIS SUBUVIMAS.

Du dideli NL bendradarbiai 
— Lena Šulmistraitė ir Kostas 
Leipus — sutarė sudaryti lie
tuvišką šeimos židinį. Jų bi
čiuliai, giminės ir artimeiji bei 
bendradarbiai jų garbei suruo 
šė priešvestuvinį subuvimą — 
staigmeną, kuriai savo gra
žaus buto patalpas pavedė pla 
čiai žinomieji Montrealio vi
suomenininkai, Victoria valyk 
los dalyviai pp. Matulaičiai.

Žengiančių j naują gyveni 
mą pagerbti susirinko apie 80 
asmenų. Lenai ir Kostui gie
dota ilgiausių metų, įteiktos 
gražios dovanos ir daugelio 
tarti gražūs jų įvertinimo žo
džiai. Apie abu besituokian
čius labai gražiai kalbėjo p. 
Rukšėnas, p. Kesgailienė, p. 
Lukošiūnas, ponio Otto, p. 
Vieraitis, p. Morkūnas, p. J. 
Gudas, p. Gudiene, J. Karde
lis ir kt.

Pagerbiant visuomenininkų 
ir kutūros bendradarbių iškil
mę, p. Baltausko iniciatyva, 
Vasario 16 gimnazijai surink
ta 36 dol. 55 et. aukų.

Be to, čia pat NL Spaudos 
baliaus loterijai sudėjo pinigų 
P. Juodelis, J. Lukošiūnas, K. 
Baltauskas ir V. Gečas, už ku 
riuos aukotojai pageidavo nu
pirkti 4 bonkas vermuto Mar 
tini. Kaip matome, subuvime 
be asmeninio malonumo atlikta 
dar ir gražiu kultūriniu užda
viniu. P. Kostas Leipus ir p. 
Lena Šulmistraitė visiems nuo 
širdžiai dėkojo už suruošimą 
staigmenos ir iniciatoriams p. 
p. Voroninkaičiams, kaip ini
ciatoriams, ypač. Vakaras, už 
trukęs ligi 2 vai. nakties, pra
ėjo labai gražioje ir jaukioje 
nuotaikoje. Atsilankiusiems 
šeimininkams subuvimo daly
viai iškėlė ovacijas ir sugiedo

jo ilgiausių metų.
KLCT VISUMOS 
SUSIRINKIMAS 

paskirtas kovo 5 dieną, 8 vai. 
vakaro. Prašomi dalyvauti vi
si Tarybos ir Revizijos komi
sijos nariai.

SUIMTAS MOTERŲ 
PJAUSTYTOJAS

Montrealy atsirado kažko
ks maniakas, kuris aštriu pei
liu ar skustuvėliu, kurio pjū
viai nepajuntami, pradėjo pja 
ustyti moterų kojas ir lieme
nis. Tai sukėlė siaubą, kad 
moterys susirūpino ypatinga 
apsauga. Kaikurios be ginklo 
bijo išeiti net iš namų. Dabar 
įtartas asmuo policijos jau su
laikytas ir pjaustymo faktas 
nepasikartoja, — todėl spė

jama, kad suimtasis ir yra tas 
maniakas, kuris moterims įva 
rė ne tiktai baimės, bet ir pa
darė sužalojimų ir nuostolių.
ŠAUDYMO RUNGTYNES, 

kurias suruošė LAS, laimėjo: 
I vieta p. Kačergius, II — 
Paukštaitis jr. ir III — p. Ane 
liūnas. Už šaudymą teko mo
kėto po 1,50, kas iš anksto ne 
buvo pranešta. Po šaudymo 
sekusiame šokių vakare daly
davo apie šimtas asmenų.
DARBININKŲ PROTESTO 

MITINGAS
Montrealy esančių profesi

nių sąjungų yra šaukiamas šį 
trečiadienį visų darbininkų 
profesinių sąjungų protesto 
mitingas prie nepalankius 
darbininkams įstatymus.
ONA JUODELYTĖ išvyko 
pasisvečiuoti į New Yorką.
KLT MONTREALIO skyria 
us susirinikmas numatomas ko 
yo mėnesį.
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Vasario mėn. 6 d., 7 vai. vakaro „Dom Polski“ salėje, 
1862 Wellington Strn Montrealio Juros Skautų Rėmė

jų Būrelis rengia pirmą

VASARIO 16 MINĖJIMAS ŠV. ANDRIEJAUS LIUT*.- 
TORONTE RONIŲ BAŽNYČIOJ

bus vasario 21 dieną 4 valau 
dą po pietų „College“ teatre, 
kur daromos Prisikėlimo pa
rapijos pamaldos. Nepriklau
somybės šventės m nėjiman 
yra pakviesti augšti svečiai.

PRANEŠIMAS T. L. N. 
ŠĖRIN1NKAMS.

Toronto Lietuvių Namų vai 
dyba 1954 metų vasario mėn. 
7 d., 3 vai. po pietų, šaukia 
visuotinį šėrininkų susirinki
mą ,T. L. Namų did. salėje, 
235 Ossington Avė., dienotvar 
kėje: 1) Susirinkimo atidary
mas, 2) Protokolo skaitymas, 
3) Valdybos, parengimų komi 
sijos ir Rev. komisijos prane
šimai, 4 Diskusijos dėl prane
šimų, 5) 1953 metų apyskai
tos tvirtinimas, 6) Valdybos 
ir komisijų rinkimai, 7. 1954 
metų sąmatos priėmimas, 8. 
Statuto priėmimas, 9. Neišpir 
ktų šėrų pasižadėjimų skolos 
išjieškojimo klausimas, 10. Su 
manymai, 11. Susirinkimo už
darymas.

Prašome visus į šį susirin
kimą atsilankyti.

Toronto Lietuvių Namų 
Valdyba.

AR JAU UŽSISAKĖTE 
BENT VIENĄ LIETUVIŠKĄ 

LAIKRAŠTĮ?
Paskubėk tai padaryti, nes 

Spaudos Vajaus talkimuKai, 
nesusiradus didesniam talki
ninkų skaičiui, nebeatlankys 
Jūsų namuose. Visų lietuviš
kų 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. MU 7991.
Spaudos Vajaus Komitetas.
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 Dr. K. ŽYMANTIENĖ. 8 
GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 

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

ku pagal susitarimą. 8 
Telefonas OL 6851
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Carlton ir Jarvis gt. kampe, 
vasario 7 d. 2 vai. lietuvių pa 
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

J. DANAIT1S IR 
Č. SENKEVIČIUS, 

suorganizavo ofsetinę spaustu
vę vardu „Photo - Lith Olfset 
printing Co", 1033 Colledge 
Str. PH LA 2259. Pagrindą 
sudarė buvusi J. Danaičio 
„Banga“. Tai pirma lietuvių 
ofsetinė spaustuvė Toronte, 
įdomi darbų atlikimo įvairu
mu, nežiūrint riboto pajėgu
mo.

Gretai ir nebrangiai atlie
kami įvairūs užsakymai, pra
dedant nuo paprasčiausių vizi 
tinių kortelių ir baigiant roina 
nais ir gausiai iliustruotais 
spalvotais žurnalais. Pažymė
tina, jog šiuo būdu spausdina 
nt galima dėti labai daug brė
žinių, paveikslų, bendrai iliu 
stracijų, nepakeliant kainos.

Spausdinama daug plakatų, 
pakvietimų, programų. Jeigu 
jūs neturite savo menininko, 
tai prisiunčiant tik tekstą, o 
prityrę menininkai atlieka kom 
pozicinius darbus; daromos kl 
išės. Čia jau ketvirti metai pa 
stoviai spausdinamas jaunimo 
žurnalas „Skautų Aidas“.

IŠ AUSTRALIJOS 
į Toronto šią savaitę atvyko 
Vladas Bytautas su žmona pas 
savo seserį p. Kizienę. 
PARAMOS narių susinnki- 
mas bus Liet. Namuose vasa
rio 14 d., 3 vai. po pietų. 
INŽ. KRYŽANAUSKUI pa
daryta operacija, kuri gerai 
pasisekė.
AGRONOMŲ susirinkimas 
šaukiamas vasario 13 d. 8 v. 
v. Liet. Namuose.
PADIDĖJIMO ŠEIMOS susi 
laukė dantų gydytojas Dr. P. 
Morkis ir žmona p. Stefanija, 
kuri pagimdė sūnų. 
TAUTINIŲ dainų ir šokių fes 
tivails vasario 6 d. įvyks Ma- 
sey Hali, 8 v. v.
PARODA rankų darbų vyks 
vas. 5—13 dd. Coliseum West
Annex.
STUDENTŲ klubas Top-Hat 
klube turėjo gražų vakarą, 
kurio metu dainavo Radzevi
čiūtė, Mašalaitė ir Marijošius, 
su pasisekimu.

Torontiečiai, jei norite gauti
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 

ANGLIŲ, 
paskambinkite telef.: LY 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

| Jonas J. Juškaitis

i
 Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, 

baigęs išklausyti visą teisių kursą
Toronto Universiteto Jurtidiniame 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
1 1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772
0 REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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