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Pavergtos tautos reikalauja
PAVERGTOSIOS JUNGTINĖS TAUTOS REIKALAUJA 
SUSTABDYTI DEPORTACIJAS, GRAŽINTI NAMO DE 
PORTUOTUOSIUS, IŠTIRTI MOTERS PADĖTĮ PAVER 
GTUOSE KRAŠTUOSE, SUSTABDYTI LAISVOJO 
SAULIO PREKYBA SU BOLŠEVIKAIS, KURIE PER 
EKYBĄ SIEKIA PASAULIO SUBOLŠEVIKINIMO.

Lapkričio 7 ir 8 dd. New Yoi 
ke buvo tęsiama Pavcigtųjų Ju 
ngtinių Tautų sesija, skuta iš 
imtinai žmogaus teisėms ginti 
pavergtuose kraštuose. Dienot 
varkėje buvo prievartos darbai, 
deportacijos, moters padėtis, 
Rytų — Vakarų prekyba.

Seimo 7-jį posėdį pradeua 
mas, Vengrijos delegacijos pir

Kai taip reikalai vyksta, kai mininkas atkreipė ypatingai dė 
kausto žmonijos dėmesį, 
EGIPTE NAUJI REVOLIU iamą Rytų-Vakarų 
CINIAI PRASIVERŽIMAI.

Mahometonų organizacija — 
Sa Moslem sudarė sąmokslą pueš

Politinė įvykių savaite
GANA ŽYMIŲ SĄMYŠIŲ IR NEAIŠKUMŲ SAVAI! Ė

Tokia galima laikyti piaeju pusę pasaulio, turi iš ko daiyti 
šią politinę savaitę. nuolaidų. Sakysime, jie gali su

Visų pirma, neaiškioje pade rizikuoti, jeigu jiems bus nevi 
ty atsidūrė 
PARYŽIAUS SUSITARIMAI.

Jie labai jautriai priimti Don 
noje. Ypač susitarimai del Sa 
aro, kurio „riešutas" neįstcng.a 
ma perkąsti jau daugelį melų. 
Dėl to kyla klausimas, ar iš vi 
so pasiseks Paryžiaus susitari 
mus patvirtinti? Adenaueiis 
jau buvo pasinešęs susitai linus bet jau „nuolaida" skelbiama ir 
patiekti seimui patvn tinti, bet propagandai jau naujas arkliu 
savo kabinete susilaukė abejoji kas... 
mų, kuriems išsiaiškinti sudary 
ta

PENKIŲ MINISTERIŲ 
KOMISIJA.

Be to, Vokietija pasiuntė 
menį į Paryžių išsiaiškinti 
aro problemas plačiau ir nuodu Egipto premjerą Nesser, į kurį . - . - 
gniau. Ypač esanti svarbi eko paleisti 8 revolverio šūviai. Kai g*niu atremto pasaulio n 
nominė Saaro susitarimų puse, bama, kad sąmoksle dalyvavęs ^°» atremto ai limo meile, laisve 
kuri labai opi Vokietijai. net prezidentas gen. Naguib,

Teigiama, kad apsukrusis kuris nuvertė karalių Faiuką, 
Mendes France g</rokai privei bet vėliau neteko diktatorimų 
kęs Adenauerį ir dėl to VoKie galių dėl to paėjo pulk. Nesser 
tijoje esąs nemažas susirūpini sukeltos „rūmų revoliucijos ’. 
mas.

Tuo tarpu
PRANCŪZAI, BRITAI IR

ITALAI
greičiausia Paryžiaus susitari 
mus patvirtinsią, nes Prancūzi 
jos socialistai specialiame susi Tarptautinė buv. Politinių Kali 
rinkime pasisakė už susitai imu nių Federacija suoiganizavo 
patvirtinimą, taip gi n Anglijos Nežinomojo Kalinio Dienos mi 
darbiečiai, nors Bevanas oppzi nėjimą. 
cijavo. 
MENDES-FRNCE NUVYKO

Į WASHINGTONA, 
pakeliui aplankęs Quobeca ir 
Montrealį. Čia, „kaip antį ame 
didžiausiame prancūzų mieste 
pasauly“ (po Paryžiaus), Men 
des-France buvo labai iškilmin 
gai sutiktas, lankėsi abiejuose 
universitetuose, savivaldybėje 
ir tt., demonstruojant Prancūzi 
jos simpatijas prancūziškam 
Quobecui.

Kas mums ypač gali rūpėti, 
lai Anglijoje įsivyrauja net per 
daug „optimistiškos“ nuotai 
kos. Juk ką reikštų tokios ten 
dencijos, kad

ANGLIJA SVARSTO
2000 METŲ TERMINĄ, 

kuriam ji pasiryžusi Euiopos 
kontinente laikyti savo kanuo 
menę? Atseit, Anglija non ga 
rantuoti Europai taiką ligi 2000 
metų?

Žinoma, kada kontinente uus 
laikomos Anglijos divizijos, tai 
apie taiką rimtai kalbėti negali 
ma. Bet. . .
IMPERIALISTINĖ RUSIJA

TAIPGI NESNAUDŽIA.
Rusai nepaprastai miklūs ir 

judrūs. Jie nesivaržo dėl pade 
ties. Jeigu išeina blogiau, jie su 
siraųda išeitį. O jie, pasigiobę

sai gerai, atiduoti rytinę VoKie 
tiją. Koks būtų dėl tokio laimė 
įimo’’ triumfas Vakaruose.

Bet tuo tarpu Rusija opemu 
ja dar menkesniais objektais. 
Štai

RUSIJA PRISTABDO 
RELIGIJŲ UJIMĄ.

Tai, žinoma, tiktai oficialia.,

us

mesį į paskutiniu metu sklcidž 
sambūvio 

(koegzistencijos) mintį, pabiež 
damas, kad

negali būti sambūvio
tarp jėga ir prievarta bei paver 

pa^au

Ne be to, kad ryšium su Pa 
ryžiaus susitarimais ir laukimu 
jų patvirtinimų,

NEŽINOMOJO KALINIO 
DIENA.

Lapkričio 7 d. New Yoike

KREIPIMASIS J MEN1NIN 
KUS IR TAUTODAILIMN

KUS.
Trečiosios Lietuvių Dienoj 

proga, rugsėjo 3—5 dienomis, 
Montrealy bus ruošiama meno 
kūrinių ir meno darbų paioda. 
L. Dienai ruošti komitetas, per 
tam tikslui išrinktą komisiją,
kreipiasi į visus Kanados meni liekami 
ninkus — dailininkus, skulpto Laikotarpiu nuo 1944 m. esą ap 
rius, keramikus ir į visų šilčių želdinta 113.000 ha miško, 
bei specialybių tautodailininkus Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
— audėjus, mezgėjus, drožinė pradėta ąžuolų gilių rinkimas 
tojus, odos dirbinių specialistus sėklai. Viso jų šiemet turi būti 
ir visus kitus, kviečia juos da surinkta 103 t. Taip pat vyks 
iyvauti toje parodoje Montrca ta darbai miškų ūkiui mechani 
ly ir prašo juos atsiliepti šiuo zuoti. Ateinančiais melais mūsų 
adresu: Mr. Povilas Narbutas, respublikoje numatyta mechani 
3512 Shuter St., Montreal, P. zuoti pirmuosius penkis miškų 
Q„ telef.: HA 2539. lai bus re ūkius, aprūpinant juos specia 
gistracija, o dėl sąlygų bus su lia technika įgalins mechamzuc 
sitarta vėliau. Visi maloniai pra 
šomi atsiliepti, nes paroda no 
rimą padaryti didelė ir rimta, mechanizuojama — kirtimas.

Vėl pabėgo iš Lietuvos
J LAISVUOSIUS VAKARUS VĖL PRASIMUŠĖ 

DU MŪSŲ TAUTIEČIAI.
Nuo bolševikinio teroro į lais ontaniškai susidarančias iškil 

vę bėga, kas tik gali. Prieš kiek mes, partizanų veiklą pavergto 
laiko į laisvuosius Vakarus, no je tėvynėje ir kita. Inf. Tarny 
rs ir su didelėmis aukomis, bu bos Radijo skyrius žinią apie jų 
vo prasimušę mūsų pogrinužio atvykimą ir pareiškimus tuč.tuo 
tyšininkai iš Krašto, paskm po jau perdavė lietuviškosioms ia 
nuotykingos kelionės juos pasie dijo transliacijoms Europoje. 
kc tiys žvejai: L. Kublickas, J. duota žinia ir į Ameuką. Aibė 
Giimašauskas ir A. Paulauskas, gusieji patvirtino visą eilę lais 
dai vėliau į Paryžių gr|žo už iš vinimo veiksniams jau iš anks 
vežto Sibiran lietuvio ištekėjusi čiau žinom ųfaktų, savo neujau 
piancūzų piliete Puzinienč, Ku šiai atneštomis žiniomis jų turi 
lie visi drauge su iš Lietuvos mą medžiagą papildydami ir 
grįžusiais vokiečiais atgabeno kai kur patikslindami. Čia de 
didžiai vertingų žinių, o štai da dame ir kituose numeriuose duo 
bar Vak. Europą po nemažai sime svarbiausių jų pareiškimu 
nuotykingų išgyvenimų pasie ir su jais turėtų pasikalbėjimų 
kė vė Idu mūsų tautiečiai. i'ai santrauką.
— darbininkas Mykolas Baka 
nas ir tarnautojas Vladas Mito 
nas, abu pačiame amžiaus stip 
rūme vyrai. Bėgo, kaip pažymi, 
negalėdami ištverti sovietinio 
teroro ir tenykščių gyveimno 
sąlygų, kurios toli gražu nėra 
tokios, kaip kad jas stengiasi 
kuo gražiausiomis spalvomis pa 
vaizduoti bolševikinė propagan 
da. Kasdieninė darbo žmonių 
būtis „visų dirbančiųjų tėvynė 
je“ yra nepaprastai skurdi. di 
džiausią butų stoka, atlygini 
mai menki. Vakarų darbinniKai 
palyginti su jais gauna už savo 
uždarbį nusipirkti prekių ir bū 
tiniausų reikmenų dešimtį kar 
tų daušgiau, visus slegia ncaiš 
kus likimas, nevilties, nebūvi 
mas jokio sateities. Gyvenimas 
toks skurdus, jog žmogus, uorė 
damas šiaip taip suvaryti galą 
su galu, turi visokiais būdais 
„kombinuoti“ — vieni ką nois 
„pasiima“ iš fabrikų ar krautu 
vių, kiti „nukniaukia' medžią 
gų ar žaliavų nuo statybos ar 
iš darboviečių, treti priversti 
spekuliuoti arb averstis kitais 
neaiškiai ir draudžiamais vers 
lais, rizikuodami pakliūti į ka 
Įėjimą arba net būti išsiųsti į 
Sibirą, kaip jau yra ne kartą at 
sitikę. Plačiai išplitęs degtines 
varymas, nes pasirodo, kad tuo 
būdu galima ne tiap blogai už 
irdbti. Galima suprasti girtuok 
liavimo ir „samagono” išpilti 
mą, jei net kai kurie bolševild 
mai teisėjai imasi to „veisio“ 
arba palaiko su degtindariais 
reikalingą sąlytį. Žodžiu, okupa 
ntai savo sistema privertė ir iš 
mokė daugelį vogti, sukti, „ko 
mbinuoti“, sau reikalingą pi a 
gyvenimą pelnytis ne garbingu 
atlyginimu už daibą, bet tokiais 
neaiškiais abejotinos vertės „ve 
rslais“, apie kuriuos seniau, Ne 
priklausomos Lietuvos laikais, 
daugumas net nepagalvodavo.

Pasiekusius laisvuosius Vaka 
rus mūsų laisvinimo veiksnių 
vardu pasveikino Vykd. laiy 

PJT Sei bos pirm. K. Zaikauskas, paiin 
kėdamas sėkmės naujame gyve 
nimo kelyje. Inf. Tarnyba buvo 
jau anksčiau su jais uzmezguai 
reikalingą kontaktą, ir daugiau 
šia pagal jų suteiktuosius duo Jų privengia 
menis paskutiniuose Eltos nu Prie išvežimų „padėdavo“ taip 
meriuose buvo paskelbtos ži pat įgulos ir daliniai, 
nios apie kainas okup. Lietuvo mokyklos kursantai, 
je ir jos ekonominį lyg}, per Ve 
lines Kauno kapinėse prie žu 
vusiems kariams paminklo sp 

KALĖDINIŲ ir Naujųjų Metų 
sveikinimų dar galima užsisaky 
ti „Nepriklausomos Lietuvos“ 
spaustuvėje, pagal savo teks buv. Min. Kabineto rūmuose— 
tus. Užsisakyti galima pastų iš įsitaisė kom. partijos Kauno 
bet kur. Rašykite: „Nepriklau miesto komiteto kai kurie sky 
soma Lietuva“, 7722 George riai. Prisikėlimo bažnyčios ary 
St., Ville Lasalle, Montreal, P žius nuimats, joje pačioje 1952 

53 metais buvo popieriaus sau 
dėlis, ateity žada įtaisyti tauri

— Rusams atmetus JAV no La. Prekybos ir Pramonės rū 
3 ta dėl numušto lėktuvo, JAV -nuošė yra Kauno miesto viešo 

kovos lėktuvai, j1 biblioteka. Buv. Chemijos ins 
puolant, atsišau tituto griuvėsiai baigiami valy 

Nukelta į 2 psl.
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Raportas
dėl moters padėties sovietų 

pavergtuose kraštuose
nušviečia tarptautines pastan 
„as Tautų Sąjungoje ir Jungti 
nėse Tautose ir pavaizduoja mo 
terš faktinę tuose kraštuose pa 
dėtį. Moteris ten neturi polui 
mų teisių, neturi asmens teisią, 
net teisių į savo vaikų auklėji 
mą. Moteris ten numoterinama 
ir nužmoginama. Todėl rezoliu 
cijoje JT prašomos ištirti pave 
rgtųjų kraštų moters padėtį ir 
suteikti moterims reikalingą 
globą, pareikalaujant atitinka 
mas vyriausybes vykdyti JT 
Chartą. Visuotinę žmogaus lei 
siu Deklaraciją ir Moterų Tei 
siu Konvenciją.

Ekonominės Komisijos rapor 
tas ir rezoliucija dėl Rytų-Vaka 
rų prekybos taip pat glaudžiai 
siejasi su žmogaus teisėmis, nes 
sovietiniai gaminiai yra didžia 

dalimi vergų darbo gaminiai 
ir todėl sovietai gali mušti kai 
ną, kad tuo iššauktų laisvojo 
pasaulio ūkyje suirutę. Savo ke 
liu laisvojo pasaulio prekes ao 
vietams tik padeda stiprinti aa 
vo karo mašiną ir ruoštis savo 
dominaciją išplėsti visam p<.suu 
ly. Rezoliucija kreipiamasi į lai 
svąjį pasaulį susilaikyti nuo pre 
kybos su sovietiniu pasauliu, 
isskyrus žmonių sveikatai lei 
Kalingus dalykus, drabužius ir 
devocionalijas.

Diskusijose del Rytų — Va 
karų prekybos pasisaKė Tarp 
tautinės Valstiečių Sąjungos pi 
imininkas Mikolajczykas, Esti 
jos, Čekoslovakijos, Lietuvos, 
Rumunijos delegatai. Lietuvos 
delegatas Audėnas primine ne 
priklausomos Lietuvos ūkimus 
santykius su Sov, Sąjunga, pa 
vaizduodamas, kaip
tais santykiais sovietai sieke 

griauti Lietuvos ūkį.
Labai gyvų diskusijų sukėlė 

seime Teisių Komisijos praneši

ir teise.
Lietuvos delegacijos 

dr. Trimakas pateikė Socialines 
Komisijos raportą apie prievarti 
nius darbus, primindamas kc 
munistinės Kinijos saugumo iru 
nisterio pranešimą JT apie piie 
vartos darbus Kinijoje, nurociy 
damas prievartos darbų tikslą ir 
padarinius ir pabrėždamas, kad 
nuo žodžių metas pereiti pne 
veiksmų prievartos darbams 
likviduoti.

Raportą apie deportacijas ir 
lezoliucijos projektą seimui pa 
teikė Latvijos delegacijos narys 
buv. min. pir-kas A. Blodmcks 
Rezoliucijoje konstatuojama, 
kad 
deportacijos yra nusikaltimas, 
kad deportacijos paliečia labai 
plačius gyventojų sluogsnius, 
ir prašomos JT pavesti pntvar 
los darbus tirinciam Komitetui 
ir deportacijas tirti ir komums 
tines vyriausybes paieikaiauti, 
kad deportuotuosius paleistų ir 
grąžintų namo. Diskusijose del 
prievartos darbų ir deportacijų 
pasisakė Lenkijos, čekoslovaki 
jos, Estijos, Lietuvos, Rumuni 
jos atstovai. Lietuvos delegatas 
be kita ko pažymėjo, kad 
deportacijas Rusijos politika 
praktikuoja jau nuo XVI a., 

tik bolševikai jas labai išplėtė, *nas apie politinio pabėgėlio lei 
kad deportacijos yra sovietinio sinę padėtį. Seimas nutarė pa 
režimo įrankis naikinti sau ne vesti klausimą atitinkamai ko

narys

Nežinomojo Kamilo 
Diena buvo proklamuota pernai 
lapkričio 7 d. Ši diena kaip bei 
ševikinio perversmo diena 
sykiu pradžia istorijoj dar re 
būto politinio teroro, kurio au 
kos yra nesuskaitomos ir kuiio 
apimtis siekia iki Nežinomojo. 
Minėjime žodį tarė Euiopos 
Laisvės Komiteto direktonus 
h. R. Dolbeare, buv. nacių ir 
buv. bolševikų kalinių atstovai. 
Minėjimas baigtas jspūdingu 
Chopino maršu.

— Lapkričio 12 d. ties i\'a 
shau nuėjo nuo bėgių trauki 
nys, ėjęs iš Montreaho į Busto 
ną. Užmušta moteris ir 22 su 
žeisti.

— Spaak tarėsi su JAV del 
Belgų Kongo uranijaus.

Vilniaus Radiją klausant...
Baldus išveža Rusijon.

Jonava. Baldų fabriko koiek palankų elementą, kad depui ta misijai ištirti ir refeiuoti Kita 
tyvas pasiuntė pirmus 20 va C1J°S jš Lietuvos lig šiol yia pa me^posėdyje. 
gonų su įrengimais surenkamo 
ms maisto ir pramnoės preidų 
parduotuvėms. Produkcija skir 
ta Stavropolio krašto prekybos 
įmonėms, taip pat, neseniai su 
darytų Kamensko ir Lipeckio 
sričių, Kuibiševo srities ir kilų 
šalies rajonų prekybos įmo 
nėms.

Okupuotą kraštą, mat, Icrg 
viau pajungti, lengviau prievar 
tauti, negu savąjį, kurio zmo 
nes, besipriešindami preivarluu 
tojams, jau išmoko boikoto me 
todų ir mažiausia pasiduoda iš 
naudojami. O okupuotos Lietu 
vos žmonės dar švelnesni, ar 
nemoka pasipriešinti okupaci 
jai, — todėl juos ir prievartai’, 
ja, išnaudoja, kaip tiktai gali. 

Renka giles.
T. Lietuvoje dideli darbai at 

plečiant miškų ūkį.

įeikalavusios ne mažiau kaip 15 Baigdamas savo 8-jį posėdi, 
proc. Lietuvos gyventojų, kad Pavergtųjų Tautų Seimas pri 
deportuotųjų likimas baisus, ėmė rezoliuciją dėl rinkimo po 
kad deportacijų planas Maskvo dymų nusikaltimams prieš žr.u 
je jau buvo paruoštas tada, Kai 
dar Baltijos kraštai buvo laisvi, 
kad

pagrindinis įsakymas N r.
001223 buvo pasirašytas

Maskvoje
1939 m. spalio 11 d., kad sovie niams pareigūnams.
tinės deportacijos savo mastu ir mą sveikino didžiosios JV dar 
savo nežmoniškumu pralenkia bininkų unijos — CIO ir AFL. 
nacines. , Rep.

gaus teises pavergtuose kiaš 
tuose. Šie įrodymai yra svarui 
medžiaga ne tik pasaulio viešą 
jai opinijai, bet ir ruošiant kai 
tinamąjį aktą atsakingiems už 
šiuos nusikaltimus komutus.i

Kai kas grįžta iš Sibiio.
Atvykusiųjų teigimu yra gi ižu 
šiųjų į Lietuvą ir iš Sibiro tiem 
ties. Pasirodo, vieni išsiunčiami 
i Sibirą ilgamečiams darbams, 
atlikę bausmę, ten turi pasiuku 
nuolatos ar nustatyta laiką, o 
kai kas, ypač nubaustieji mažės 
nėmis bausmėmis, Faktiškai ga 
Ii grįžti atgal į Lietuvą. Duu 
giausia grįžusių yra jaunimo — 
dar iš 1940 metų išvežimų. 1uq 
būdu vaikų vienas kitas, ten au 
kietas bolševikinėse priegiauuo 
se, komunistintas ir rusintas, 
dabar jau yra grįžęs atgai. Pa 
sitaiko tarp jų ir tokių, kūne 
grąžinti į Lietuvą, betgi nelei 
dus grįžti jų tėvams arba aiti 
miesiems, paskiau patys įsva 
žiuoja į Sibirą — ten gyventi 
prie saviškių. Kai kurie iš grį 
zusiųjų buvo prieš tai amnestuo 
ti. Kai kuriuos iš jų vykdotnciji 
komitetai yra pasiuntę į uar 
bus, bet kiti darbo neturi dar 
ir šiandien, todėl turi verstis, 
kuo ir kaip galėdami — malkas 
pjaudami, turguje paiadvineoa 
mi senus daiktus etc. Tarp grį 
žusiųjų buvo ir buv. Respubli 
kos Prezidento A. Smetonos 
brolis, kuris, grąžintas, gyveno 
Aleksote savo namuose Juozo 
Damijonaičio gatvėj. Tačiau 
vėliau bolševikai jį vėl išvežė 
atgal į Sibirą, kur jis ir mnė. 
Kaune žmonės su pasipiktini 
mu šnekėjo, kad žmogų tampo 
net senatvėje, neleisdami ia 
miai numirti: ištrėmė į Sibuą, 
kad iš ten vėl galėtų atitiemti 
į Lietuvą, o iš jos — dar kai tą 
ištremti į Sibirą...

Didžiausi masiniai vežimai į 
Sibirą buvo 1948-49 metais. 
Per vežimus kai kurie iš musų 
tautiečių, juos nujausdami aiba 
gavę laiku įspėjimą, pasisalino. 
Tada jų visas turtas, kilnojama 
sis ir nekilnojamas, buvo komis 
kuotas, tačiau jų pačių dange 
lis išliko net ir tomis pačiomis 
pavardėmis. Po vežimų žmonės 
iš baimės dar apie metus lai ko 
slapstėsi. M. Bakano teigimu, 
laisvojo Vakarų pasaulio protes 
tai dėl trėmimų iš Lietuvos vis 

dėlto veikia.
net ir bolševikai

ti 6 Oproc. želdinimo darbų.
Tai vis plepalai. Viena tiktai

MONTREALIS
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJOS

metinis susirinikmas lapkr. 14 p. Rukšėnienė, p. Alisauskas ir 
d. išklausė pirm. A. Lymanto iš p. Lukoševičius, rev. kom. pa 
samaus pranešimo apie Monlre likta ta pati — S. Kęsgailą, 1. 
alio skyriaus, kuris ilgą laiką Girinis ir J. Kardelis. Kalbėtasi 
ėjo ir Centro pareigas, veikią, Maž .Lietuvos šventės reikalu 
kurion yra įrašytas sambuts ia ir kitais klausimais. Buv. vaidy 
kas — MLT pirm. E. Simonai oai išreikšta padėka už daiuus. 
čio — atkvietimas į Amerikos Susirinkime pirmininkavo J. Vi 
kontinentą, su jo istoriniu atai 
lankymu JAV Valstybės Dcpar SARKIS-Žukauskas, buvęs pa 
tamente Mažosios Lietuvos re 
kalais; išklausė ir revizijos ko 
misijos pranešimo, konstatavo 
šio skyriaus veikloje 
it. pajamų, 1337,1 Oct. išlaidų TARP Verduno ir Ville Lasai 
ir kasoje 163,38 et. E. Simonai ic plotai jau pradedami užstaty 
čio kelionei išlaidų turėta 451, ti.
87 et. Naujon valdybon išimk — Mossadegh nuteistas
ii. A. Lymantas, V. Pėteiaius, metam kalėjimo, o Fatcm sušau lėktuvus lydi 
p. Judzentavičiūtė ir p. Kibi.kš dytas už pasikėsinimą nuversti kurie rusams 
tis ir B. Blažys, kandidatais - — Irano karalių. dys.

Imsis ir sekr. inz. Kibirkštis.

policijos 
kaimuose 

—stribai, kai kas pagal įsaky 
mą talkininkavo ir iš lietuvių, 
ebt kiti vis dėlto artimuosius ir 
gerus pažįstamus įspėjo, kad 
„dingtų“.
Prezidentūroj įsikūrusi rusų 

kariuomenės įgula,

saulinis bokso čempionas lietu 
vis, šiomis dienomis buvo Mont 

m realy ir teisėjavo Forumle lung 
1466,56 tynėms.

Q
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Lietuviu Diena Montrealyje
Kanados lietuviai ruošia jau ta išėjęs iš savo kasdieniškumo, 

trečią Lietuvių Dieną. Pirmoji Pati dienos programa jį savoliš 
Lietuvių Diena įvyko Haimlto kai veikia... Jo nuotaika kyla su 
ne 1953 m. Antroji — Toion kiekvienu nauju reginiu. Jis pa 
le 1954 m. Ir trečioji Lietuvių sijunta esąs tikrai lietuviškame 
Diena rengiama Montrealy je židinyje. Jis jaučia tvirtesnį pu 
1955 m.

Kai kas abejoja, ar toks kas 
metinis Lietuvių Dienos rengi 
mas mūsų visuomenėje besuua 
ro reikiamą efekt&? Ar nenubl 
unka, esmėje, toks dažnas lietu 
vių suvažiavimas? Ar nesijau 
čia monotoniškurrias panašaus 
pobūdžio parengimuose?

Į šiuos klausimus tenka atsi 
kyti: taip nėra. Įsigilinus trupu 
čiuką daugiau į pačią tos dienus 
rengimo esmę, mes pamatysi 
me, kad jos rengimas sūdai o di 
dėlę reikšmę lietuvybės išlaiky 
mui ir duoda didelę naudą mu 

veika ms patiems. Mes esame svetima 
me krašte. Mums labai svai bu parengimą Montrealyje, sūdai y 
oažinti tą kraštą, kuriame mes tasis organizacinis komitetas, 
dabar gyvename. Svarbu susipa yra pasiryžęs atlikti išvengiau; 
žinti su vietovėmis,kuriose nc»a didesnių nesklandumų. Progra 
me buvę. Svarbu susidaryti di mos vykdymo prasme yra nu 
dėsnį žinių bagažą apie kilų kr matęs laikytis kiek galint tiks 
aštų gyvenimą, kad jei kada grį lesnio punktualumo. Visas ka! 
Šime į savąją Tėvynę, kad gale bas ir sveikinimus duoti sutium 
tume įnešti ką nors naujo, nau pintai. Pravesti gerą ir tikslią

Parūpinti tinka
Dėl tokių švenčių dažnumo mas patalpas atitinkamų sričių 

kai, kalbėtis ir susikalbėti. lai ir gražius tikslus, tiesiog —“bū prisiminkim pav., kad ir Nepn pravedimui, kad visi lietuviai 
yra verta visokeriopos paramos, tinus tikslus, — dabar susilauk klausomoje T 
pritarimo ir paskatinimo, Kad kiamas žiauriausis įverinimas. bažnytinius - 
bent šį kartą klausimas būtų iš Ir dėl ko? — Dėl tūlų asmenų dus. Jų per vienus metus būda komitetas yra numatęs savo pr 

vo keliolika. O vis dėlto, žniG ogramą taip išplėsti, kad ji ap 
nės pėsti ir važiuoti tuose įmes imtų dvasios, meno, kūno kul 
tuose, miesteliuose bei bažnyt tūros ir kitas sritis. Ta prasme 
kaimiuose tūkstančiais susitcik yra numatyta surengti dailės 
davo. Visi kiemai ir pakluones paroda, sporto šventė, muzikos 
būdavo pristatyti arklių ir veži ir dainų koncertas ir daug kitų 
mų. Miestelio gatvės knibždėte virš apibūdintoje programoje 
knibždėdavo margojo svieto, dalykų. Kad visi šitie dalykai 
Tiesa, ten sukeliaudavo, daugu pasiektų savo reikiamo tikslo, 
moję gerų darbų atlikti: nuode būtų labai naudinga, kad visi 
mes išpažinti, atgailą už jas pa lietuviai, taip Kanadoje, taip J. 
daryti ir atlaidus už visą lai A. V-se, suprastų tos dienos 
gauti. reikšmę ir jau šiandien pradėtų

Lietuvių Dienos suvažiavime apmąstyti savo prisidėjimą prie 
mes taip pat visą tai galime at minėtos programos išpildymo, 
siekti ir, be to, savo Tautai Čia norėtųsi atkreipti didės 
daug kuo pasitarnauti. Kiekvie nis dėmesys į sportininkus, kad 
nas lietuvis turėtų jausti mora jie nedelsdami pradėtų treniruo 
hnę pareigą tokioje dienoje da tis ateinančių metų Lietuvių 
lyvauti. Čia vienokiu ar kitokiu Dienos varžyboms. Intensyvus 
būdu jis gali padaryti įnašą į šioje srityje darbas sustipuns 
mūsų bendrąjį siekį; „Daryki jūsų dvasią ir užgrūdins kūną, 
me viską, kas mūsų tautai nau Varžybų dienoje jums duos vii 
dingą“. Taigi, ir 
galėsime priskirti 
darbų.

Apie kokį nors monotonišku tikrai pavyzdingai ir kiekvieno 
mą ar nublukimą čia negali bū asmens pasiimtos pareigos bus 
ti kalbos. Kiekviena ruošiamoji tinkamai atliktos. 
Lietuvių Diena yra savotiškai 
savaiminga. Jau pačios vietoves viškuosius atlaidus, ruoškimės, 
prasme kiekvienam atvykusiam kas pėsčias, kas važiuotas į Ka 
is kur nors lietuviui, ypač tam, nados Lietuvių Dieną Monliea 
kuris čia dar nėra buvęs, suda lyje. 
ro savotišką įspūdį. Jis pasijui!
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

LAUKIAME TAIKOS
NESANTAIKAS VIS DĖLTO REIKIA BAIGTI.

Labai gražų most& padarė džiojo veiksnio veikloje i 
VLIKas. Nežiūrint visokių ne lingumą, ryžosi. Ryžosi, galiu 
susipratimų ir nemalonių faktų tvirtai teigti, gera valia, dide 
praeityje, VLIKas ir jo Vykdo liu noru padėti sukonsoliduoU, 
moji Taryba vėl tiesia vienyoės suderinti ne tiktai pačių Veiks 
ranką. Vėl bando rasti susitari nių veiklą, bet ir šiųjų su pla 
mą su tuo veiksnių sektorium, čiąja lietuviškąja visuomene, su 
su kuriuo ne kartą buvo bandy jos organizacijomis. Uzdavi 
ta susitarti, nusivylus „apsišau nys, visi dabar mato, yra nepa 
dyta“, bet, kaip dera rimtam rei prastai sunkus, atsakingas ir 
kale, praėjus tūlam laikui, vėl be galo nemalonus. Juk galų ga dingo į mūsų krašto atstatymą, informaciją, 
ryžtamasi, ir tai tiesiog riteris le, už visas tas geras pastangas p • • - ■ - •

grindą po savo kojomis ir dva 
sios stiprybę tokiame sujungta 
me lietuviškos šeimos branduo 
lyje. Be to viso, jis ėja gali su 
tikti ilgus metus nematytus oa 
vo draugus, artimuosius, girni 
nes, bendramokslius, bendiadar 
bius ir t. t. ir t. t.

Savaime suprantama, kiekvie 
nas parengimas turi ribotis 
tuo, kas galima ant šios žemes. 
Kiekviena parenigmo komisija 
visuomet stengiasi padaryti vis 
ką kiek galima geriau, kiek iei 
džia ištekliai ir bendras pajėgu 
mas.

1955 metų Lietuvių Dienoa

Lietuvoje įvairius galėtų sutilpti.
- parapijinius aliai Lietuvių Dienos parengimo

spręstas. Tikrai gi jau metas, partinių tikslų, dėl tūlųambicijų 
Būtų didžiausia nesąmone ir nepatenkinimo, dėl siaurų intry 
platiems lietuvių sluogsmams gų, dėl nebojimo tautos ir vals 
didžiausis nusivylimas, jeigu da tybės didžiųjų uždavinių.
bar šis tikrai gražus VLIKo u Tiesiog žiauru, ypač kai rei 
jojo Vykdomosios tarybos zy kia konstatuoti faktus, kad ae 
gis neatneštų laukiamų vaisių santaikos ne tiktai ne mtažta, 

Šis momentas atrodo knliš bet dar plečiamos.
ku. Jeigu jis neatneš laukiamų L _ 1“
vaisių, tai lietuviškoji visuome „opozicinę koaliciją“. Jau į ne 
nė šiapus geležinės uždangos santaikos orbitą pateko ir Lie 
bus galutinai nusivylusi, nes nu 
stos paskutinių jau vilčių. lai 
gi ,ar dabar, ar niekuomet. Bet 
kaip ir kuo tada galima butų 
pateisinti tokį nesusitarimo lak 
tą? Už tai tikriausiai istorija 
keiktų.

Tačiau Veiksnių susitarimas, tabu, kad toje koalicijoje daly 
nors, gal, ir svarbiausis lietuviš 
kasis reikalas, vis dėlto dai ne 
sudarys susitarimų visumos. 
Dalis visuomenės dar liks nepa 
tenkinta.

Tiesa, su nesutariamąja dali 
mi ypač yra sunku susitarti, bu 
ja kaip ir nutrukę visi kontak 
tai. Normalūs, bent džentelme _____ ____ __________
niški kontaktai. Galima įsivaiz sluogsniams yra būtina susiiū 
duoti, kad su tais, kūne nuolat pinti ir susigalvoti. Tai jau di 
šmeižia VLIKą, per spaudą p±a delio blogio reiškiniai. Tai mū 
tina iš piršto su didele jėga lau sų krikimo reiškiniai. O šiųjų 

_ negajįma nematyti ir pro juos 
tylomis praeiti, nors tai kam bū 
tų ir nemalonu klausyti.

Čia vėl, atrodo, vienintelė vd 
tis glūdi vis dėlto VLIKe u jo 
Vykdomoje Taryboje. Niekas 
kitas šių reikalų iš esmės nega 
h autoritetingiau patvarkyti, 
kaip tiktai VLIKas ir jo VT.

Taigi, VLIKas ir jo VT iš 
tiesė ranką Veiksnių kryptimi 
— teištiesie jis, nors jų ir nieki 
namas ir žeminamas, ranką ir 
jų kryptimi. Ir tepabando dar 
kartą susitarti. Viešai, be jokių 
užkulisių, atvira širdimi ir gera 
valia. Reikia pagaliau išsiaiškin bendruomenės valdyba, baigda 
ti, ko ta opozicija nori, 
lo, ko siekia. Ligšiol viešumai 
težinomi tiktai jos užsipuolimai. 
Konstruktyvių minčių dar negi 
rdėjome. Dėl ko čia opozicijuo 
jama, reiktų žinoti ir plačiąja! 
visuomenei, kad ji, galėtų spręs 
ti, kas ir kaip yra? O jeigu tai 
būtų blokuojama VLIKo užnu 
gariu, tai tegul ir tą 
pasako.

Tenebus aplenktas 
usias! Mes privalome

Štai, jau galima konstatuoti

tuvos Laisvės Komitetas, l'ir 
moji „opozicinės koalicijos “ pa 
tranka, kuri iššovė į LLK-tą, 
yra tiesiog jau „Berta “, netike 
ta, nelaukta ir. . . keista, l ai 
jau opozicija ne dėl esmės, net 
„dėl opozicijos“. Juk ar nenuos

vauja ne tiktai LAS, LRS ,bct 
ir Lietuvių Frontas, kuris yra 
viena atžala Krikščionių Denio 
kratų bloko. Atseit: išėjo savi 
prieš savus!. . .

Kur dar begalima eiti?
Tai ne tiktai liūdni, bet ir 

keisti faktai. Ir ties jais mūsų 
rimtiems vyrams ir visuomenės

visa tai mes tį išeiti nugalėtojais.
prie gerųjų Aš tikiuosi, kad Lietuvių Die 

na Montrealyje bus pravesta

Dėl to, prisimindami lietu

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VYRIAUSIOS 
RINKIMŲ KOMISUOS PRANEŠIMAS.

KLB Vyriausioji Rinkimų Rodney, Sudbury, Tot onto, 
Komisija, susidedanti iš po ir. Windsor, Winnipeg, Welland, 
Kęstučio Grigaičio ir narių. V y Fort William, St. Catharines 
tauto Skrinsko, Juozo Beržins ir Britų Kolumbija;
ko, Jono Novogrodskio ir Petro 
Vilučio, 1954 m. lapkričio mėn.
9 d. posėdyje Išžiūrėjusi gautus 
iš apylinkių rinkimų komisijų 
davinius rado:

1) rinkimai buvo atlikti 14 
apylinkių: 
Montreal,

2) skundų del balsavimų ne 
paduota.

Vyr. rinkimų Komisija, pa»i 
remdama KLB Rinkimų Taisy 
kliu 8 ir 56 str., skelbia išrinktų 

Hamilton, London, jų į KLB II-ąją Krašto Tai} bą 
Oakville, Ottawa, narių sąrašą:

Balsy skaičius.Pavardė ir vardas.
1. Šapoka .......... Adolfas 758
2. Gutauskas Jonas 722
3. Baronas ......... Kazys 705
4. Tadarauskas . Juozas .... 693
5. Kardelis .... Jonas 677
6. Arštikaitytė Marija 664
7. Matusevičiūtė Izabelė 656
8. Giedraitis ... . Juozas 622
9. Rinkūnas Antanas 584

10. Lelis .............. Petras 567
11. Mikšys ............ Jonas 564
12. Gidžiūnas Viktoras 556
13. Yokubynas Jonas 551
14. Juozapavičius Antanas 542
15. Yokubynienė Marija F. . 539
16. Kšivickis . . . . [onas .... 521
17. Sližys ............. Jokūbas 503
18. Šalkauskis Algirdas 502
19. Valys ............. Peliksas . . 478
20. Čepas ............. Silvestras 474
21. Giriūnienė- Vitalija 474
22. Rudinskas Pranas 471
23. Povilaitis . . . Bronius . . 458
24. Andruškevičius Kostas 449
25. Kęsgailą .... Steponas 447
26. Vaidotas .......... Vaclovas . 433
27. Januška ......... Petras 408
28. Antanaitis Vladas 403
29. Lapinas .......... Aleksandras 397
30. Barisas ......... Vytautas 394

Kandidatais lieka.
Gautu bakų 

skaičius.

ziamus prasimanymus ir iš pa 
čių fantazijos sudaromų „laK 
tų“ priskaldo vežimus nebūvi: 
siu 
kų, 
kalbėtis.
dorumo slenkstis, kaip gi gali 
ma padoriai kalbėtis?

Štai ilgą laiką „cenzūrinėmis 
laisvėmis” besinaudojęs p. Vy 
kintas nešykštėjo prasirnany 
mų tiems, kurie gynė humamš 
kąsias laisves. Dabar jis naudo 
jasi jomis ir vėl skleidžia piasi 
manymus apie tuos pačius a» 
menis ir jų vedamą darbą. Ka 
dangi čia nei atšaukimai, nei 
kokie paaiškinimai nėra įmano 
mi, tai visai aišku, kad gandai 
yra skleidžiami pikta valia, iš 
anksto žinant, kad niekas jų ne 
atšauks. Ar tat įeina į mūsų žur 
nalistų uždavinius? Ir, bendrai, 
ar tas yra leistina?

Bet p. Vykintą galima supra 
sti: jis ligonis, išsierzinęs n ne 
tekęs pusiausvyros. Tą turėtų 
žinoti redaktoriai, kurie skeloia 
jo raštus.

Blogiau yra ten, kur panašūs 
pasisakymai išplaukia iš kolek 
tyvo, pasirašančio Informacijos 
Biuru.

Tas Biuras juk labai geiai ži 
no, kad jo tvirtinimuose („NL” 
39 nr.), kuriuose nė kiek nesi 
varžoma su tokiais posakiais 
kaip „melagingus“, „nesąžmln 
gai ir neatsakingai apšmeižus“, 
tikrai gi nėra tiesos, — o vis 
dėlto tvirtina. Juk ne vienam 
VT pirmininkui yra žinoma, 
kad jam niekur ir niekad 
neteko „nusikratyti romėniškų

nesamų ir negalimų daly 
— jau kaip ir nėra kaip ir 

Kai peržengiama pa

P. Baltučius.

St. CATHARINES, Ont.
VISUS PRAŠO ATSILANKYTI.

Nors ir neišstačius savų Kan susirinkimą, bet dėl įvairių ne 
didatų į KLB Krašto* Tarybos sklandumų vis nesiseka sudary 
linkimus balsuotojų buvo daug ti valdybos.
(50). Palyginus su kitomis ko Lapkričio 7 d. buvusioji vai 
lonijomis procentas didelis. Čia dyba ir revizijos komisija savo 
St. Cathariniečiai parodė rerka. posėdyje nutarė dar kartą šauk 
io supratimą, o rinkimų komisi ti visuotiniį susirinkimą lapkri 
ja tinkamą rinkimų piavedimą. čio 28 d. po pamaldų parapijos 
Kitu klausimu tačiau nesiseka, salėje prieš bažnyčią.

' i Tikimasi sakitlingo dalyvavi 
, ką siū ina metus, du kartu jau saukė mo. J. A.

Pavardė ir vai das.

1. Dalius ......... . Stasys . . . 382
2. Mališka . ... . Izidorius . 374
3. Sakalauskas . Balys . 361
4. Abromaitis . . . Mečys .. 349
5. Pulkys .... . Algirdas . 331
6. Jurkevičienė . Emilija . 329
7. Gurevičius . Antanas . 293
8. Kojelaitis . Aleksas . 288
9. Norkus ... . . Kęstutis . 282

10. Ketvirtis . z\ntanas . 281
11. Stonkus . Juozas . 267
12. Jankūnas .'. . . Albertas . 249
13. Sutkaitis . . . . Stasys . 239
14. Naruševičius .Jonas . 231
15. Jokūbaitis . Stasys . . . 230

KLB Vyriausioji Rinkimy Komisija.

jis viešai

bet per jį pėsčių neleidžia erti, je, taip ir čia visa kaltė už tai 
Žmones ir vežimus kelia gieti buvo suversta ne rusams, bet 
mai keltas. Tik per potvynius, kai kuriems lietuviams.
kai eina ledai ir keltas negali Panemunės tiltas neatstatytas, 
veikti, žmonės leidžiami per g e Ligi šiol buvo įtaisyti 2 kauan 
ležinkelio tiltą, tačiau ir čia vie lieji lieptai, kuriais eidavo žino 
špatauja bolševikiška tvaika, nes po vieną į vieną pusę ii po 
būtent — kai vienam gale susi vieną — į kitą. Kadangi lieptai 
daro būrys po 100—150 žrno siūbuoja, dėl to senesnio ainzia 
nių ir kitam vėl jų krūva, lai ju us žmonės ir moterys jais mažai 
sirinkusieji, iš priešakio ir iš už naudojasi. Kabantieji laiptai žrn 
pakabo lydimi geležinekho M onių buvo vadinami „bezažio 
VD sargybinių, per tiltą perve nių tiltu“. „Beždžionių tiltas ne 
darni. Taigi, bolševikai tiek seniai buvo nugriautas, palikri 

vis žmonėmis nepasitiki, jog net tik greta tilto žmonėms ir veži 
kelti įtaisyti 2 ktlta1.

nv

LONDON, Ont.
AUKOS TAUTOS VETERANAMS.

Londono lietuvių kolonijon bos palikimą, o mes turime ant 
prof. M. Biržiškai paremti ko jo kapo pastatyti paminklą, liū 
mitetas atsiuntė keliolika aukų dijantį apie jo žodžio ir dvasios 
lapų. Tautos veterano ir Nepri galybę, 
klausomybės Akto signataio 
sunkią materialinę padėtį londo 
niškiai aiškiai suprato ir pagal

nė mažia 
rasti ben

drą kalbą. O jeigu mes jos 
randame, tai turime žinoti, 
dėl, kas čia kaltas?

Kai mūsų padėtis eina
sunkyn; kai lietuvių tauta kas bijo patys savo šešėlio... Potvyniams
dien vis degraduojama, naikina nių metu, keltui neveikiant, bol „Beždžionių tiltas“ buvęs 
ma ir žudoma, — negi ir mes, ševikai pasipelnijimo tikslais su griautas tais sumetimais, • kad, 
būdami laisvėje, eisime savizu galvoją ir kitokią transporto esą, kaip buvo paskelbta, „bus 
dybės keliais?

J. Kardelis.

PASKUTINĖS ŽINIOS...
Atkelta iš 1 psl.

ne 
ko

LINKSMAVAKARIS.
Londono Apylinkės Valdyba 

išgales aukojo. Minėto Koinite š. m. lapkričio mėn. 20 
to kasininkas kun. A. Kučingis šeštadienį p. Statkienės 
atsiuntė nuoširdžią padėką. Clarence g-vė 357 nr. 

Tik ką aukas nusiuntus, ate smagų linksmavakarį.
jo aukų lapas prof. Vinco Krė Gros gera kapela, veiks tur 
vės paminklo statymui. Šis di tingas bufetas, o įėjimas tik 30 
dysis lietuvių rašytojas ir Tau et. Pradžia 7 vai. vak.
tos veteranas užrašė mums did Laukiama londoniškių ir sve 
žiulį ir nemirštantį savo kury čių. L. E-tas.

d.

rengia

W EįL LįAįN 1), Out.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS.

Šiais metais ruošiamas bendras dienį. Kviečiama dalyvauti lie 
visų trijų kolonijų, St. Cathart tuviškoji visuomenė.
nes, Welland, Niagara Fails, 
vakaras su šokiais Naujųjų Me 
tų sutikimui, pasilinksminimus 
įvyks p. Ubeikų neseniai nupir vakaras, kuris įvyko lapkričio 6 
ktoje salėje, Allanburge, visų d., praėjo 
trijų kolonijų centre.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

L. B. Wellando Apylinkės

priemonę — tada per tiltą lei pradėtas tilto (senojo) atstaty 
džiami vagonai, bet už perveži mas“. Bet ligi šiol dar nebeia jo 
mą reikia mokėti nemažą atiy kios žymės, jog būtų vykodini 
ginimą. kokie nors atstatymo darbai.
Vilijampolės tiltas neatstatytas, Atstatyta ir Kauno geleži i 

tvirtinimų”, o vis deilo Biuias ti. „Maisto“ fabrikui uždėti sto yra tik laikinis, medinis, siau kelio stotis, tačiau ji toli gražu 
tą viešai tvirtina. Kaip tokius gai. Taupomųjų Kasų rūmuose ras. Aleksoto tiltas atstatytas, nėra tokia „šviesi“, kaip apie 
faktus reikia vertinti? įsitaisęs miesto vykdomasis ko bet konstrukcija pakeista, n jis ją skelbia bolševikai. Buvusioj

Bendrai imant, VT pirminiu įritėtas (savivaldybė). Kanmn pats truputį praplėstas. Ir jį at- „Lozanoj“ Įsitaisiusi geležimce 
kas nuėjo dirbti į anapus Allan kų Ramovėj — raud, armijos statant rusai, ypač statybos pri lio MVD, o priešais ją yra „Or 
to norėdamas tiktai gero. Me „namai“. Abu keltai, kadangi žiūrėtojai, lyg Kudirkos „Lietu so“ („atskiros darbininkams ap Valdyba ruošiasi paminėti Lie 
džiaginės naudos jis iš to netu buvo per karą nesunaikinti, te vos tilto asiminitmuose“, nema rūpinti organizacijos “) krautu tuvos kariuomenės šventę tium 
ri. Jis, tačiau, žino beveikia. ža pasipelnė. Tačiau kaip pap vės. „Orso“ bufetas veikia ir pa gražia programėle tuojau po
damas rimtos pagalbos mūsų di Geležinkelio tiltas atstatytas, rastai esti sovietinėje sistemo geležinkelio stoty. (d. b.) pamaldų, lapkričio 21 d., sekma

PRAĖJĘS VAKARAS.
L. Bendruomenės suruoštas

su dideliu pasiseki 
mu. Visas tos pasisekimo nuo 
pelnas, neabejotinai, tenka „Au 
kuro1’ artistų grupei, vaodvau 
įamai p. Dauguvietytės-Kudab 
ienės, suvaidinant labai vyku 
šiai komėdijėję „Lageris“. Di 
deliai nuoširdus ačiū poniai va 
dovei ir visiems artistams.
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III
Mestas „kaulas", dėl kurio 

riejamasi.
1950 m. VLIKas prašė vokie

čių valdžios leisti užmegzti dip 
lomatinius santykius tarp Vo 
kietijos ir lietuvius atstovaujan 
čio Lietuvos Vyr. Išlaisvinimo 
Komiteto.

Šių metų pavasarį, remiantis 
Eltos žiniomis, lietuvių prasy 
mas buvęs patenkintas. Savo ia 
formaciniu biuleeniu vokiečių 
kalba — „Elta Pressediens" — eista gandų, kad, esą, vokiečiai 
VLIKo Informacinė Tarny b i dementavę žinią apie VLIKo 
apie tai painformavo vokiečių delegato prię federalinės vokie 
laikraščius. čių vyriausybės paskyrimą ir

Vokiečių laikraščiai, pasitikę priėmimą. Šie gandai nėra tik 
darni šiuo pranešimu, painlor ri. Tokio vokiečių dementavuno 
mavo vokeičių visuomenę. Aš nebuvo paskelbta. Čia dedame 
kitos pusės, lietuviai vėl persi ištisai oficialios vokiečių leleg 
spausidno vokiečių laikraščiuo ramų agentūros DPA tuo rei 
se atspausdintus „Elta-Piesse kalu paskelbtą oficialų praneši 
dienst“ pranešimus. Toks persi mą: „Bonna, 1954. 5. 18. Pa 
spausdinimas turėjo būti verti skirtas egziiims Lietuvių atsto 
namas kaip VLIKo sėkmingos vas. Vyriausiasis Lietuvai is 
misijos įrodymas, išreiškia.it laisvinti Komitetas paskyrė n>.i 
kartu savo pasitenkinimą. nisterį Dr. P. Karvelį delegatu

Tačiau nepalankus vokiečių prie Vokiečių federalinės vyria 
valdžios nusistatymai tam pra psybės. Ta proga lietuvių žinių 
šymui, matyt, nebuvo suprastas tarnyba Elta antradienį prirni 
VLIKo Užsienio Reikalų Tar nė, kad VLIKas jau 1950 m. ka 
nybos, nes kitaip negalėtume ncleriui Adenaueriui įteiktame

. - v- . • . - “IO uuvoiuii ii utaitrvyuc, jei v vi. it* ** lietuviai, vicaai tuuyuavu utuiunoii a v linus uz. nvuaiuuir.
suprasti vo iečių v y i iausj oc-s memoran ūme Pa,e‘® e Pa^e* Lietuvos Išlaisvinimo K-tas ir savo simpatijas vokiečiams. Da Vokietija („Unteilbares Dcut

Visa turime vertinti rimtai ir turėti savigarbos
IKO informacine tarnyba apie 
tai tinkamai painformuos lietu 
viską visuomenę. Tačiau su nu 
sistebėjimu teko skaityti „EI 
.oš“ informacija šių metų bit 
želio mėn. 10 d. kaip seka:

„DPA apie VLIKo atstovo 
paskyrimą.

Pastaruoju metu buvo paskl

RAŠO A. LYMANTAb 
neprivalo pykti. Tačiau, megin Lietuvos diplomatai susiUisią 
ti savo klaidas, gal net svetimų dėl atstovo kandidatuios. 1 at 
jų išprovokuotas, nuslėpti ai už n vėl reikia priminti vokiečių 
tušuoti tokiais blankiais n nie uementi, kad kancleris Adciu.u 
ko nesakančiais įrodymą.o — 
negeistina ir neleistina.

Pažiūrėkime, kas šiandien 
darosi lietuvių tarpe.

Vieni lietuviai įniršę plūsta 
ant kitų lietuvių. Vieni puola 
užsilikusius Lietuvos diplomą 
tus, kiti — VLJKą. Organizuo 
jamas įtūžimas, kalbama apie 
pinigų eikvėjimą, kriminalą, iš 
uavystę ir t. t. Ir kodėl visa tai? 
O dėl blogo ir, galima sakyti,
neatsakingo atatinkamų vielų padaryti išimtį. Tokie yra lak 
informavimo ir dėl vokiečių n u lai, ir tragiška, kad lietuviai, 
lonės, kurios jie mums nezai.e užuot pademonstravę savo rezr 
jo ir ateityje dar nemano duoti, vuotuiną vokiečiams, dar prive 
Todėl tenka paklausti, ar V ui darni prie tarpusaviu kovų dėl 
Ko Informacinė tarnyba gan a.i negautų iš vokiečių malonių. . 
tis tokio atsakomybes?

Kad būtų atrasta nauju kai 
tininkų, šiandien lietuvių cizi 
nimui skleidžiami nauji gandai. 
Aiškinama, kad Vokietija mu 

e ms duosianli atstovybę, jei Vyr.

eris į lietuvių prašymą dar vi 
sai nėra atkreipęs dėmesio. 1 a 
galiau atsovybių atkūrimą prie 
federacinės vokiečių valdžios 
nesulaukė nei estai, nei latviai, 
nors jie ir nesiginčijo del kari 
didatūros, bet dargi siuntė su 
vo senos vyriausybes pripažin 
tus diplomatus, todėl ir įneš, be 
tuviai, pagaliau neturėtume bu 
ti tokie naivūs, kad galvotume, 
jog vokiečiai mums yra numatę

schland") žiūri pav. lenkų cg 
uliniai organai, kurie tik. ai ir 
atvirai kovoja uz savo etnogiafi 
nes sritis, sunku pasakyti, bet 
galima įsivaizduoti.

Dabar, kaip praneša spauda, 
einama prie dar diedsmo vokie 
čių pabaltiečių susiai tinimo re 
alizavimo — steigiamos vokie 
Čių-pabaltiečių bičiulių draugi 
jos. Lietuvių-vokiečių sekcija 
būsianti sudaryta š. m. lapkii 
čio mėn.

Jeigu latviai ir estai tokias .u

KA DUODA MUMS VOKIE 
ČIŲ LIETUVIŲ BIČIULIŲ 

DRAUGIJA?
Jau ankščiau pabaltieČiai, kar 

tu ir lietuviai, viešai

bar šios simpatijos, kaip jau an 
l.sčiau minėjau, įgauna vis lyš 
kesnes formas. Tat nenuostabu 
kai pasklaidžius vokiečių spau 
dą, vokiečių „Landsmanschaf 
tų" parengimuose užtinkame 
vaizdus su lietuviais, latviais ar 
estais, kurie tautiškais rubais 
demonstruoja savo prielanku 
mą. Arba štai matome vaizdą iš 
„In Ost und West — deulsciie siartinimo draugijas steigia,dar 
Heimat" (Rytuose ir vakaiuo nebūtų ko stebėtis. Bet ką to 
se vokiečių tėviškė) pabėgėlių kios draugijos mums, lietuvia 
mitinge (š. m. rugsėjo 12 d.) ms, atneša? Atsakymas aiškus, 
Hamburge, kur tarp rytų vokie blaivus ir įsidėmėtinas — baimę 
čių pabėgėlių ir pabaitiečiai ou ir nepatogumą ketli Lietuvos 
savo rūbais ir vėliavomis išsiii 
kiavę garbės sargyboje. To mi 
tingo mums lietuviams įsidemė 
tinas dr. Gilles vokiecjų himno 
žodžiais pagrįstas užbaigos <.o 
dis, kad laisvoji vokiečių valsty 
bė turi nusitęsti nuo Maas'o iki 
Nemuno 
(„Dieser 
chen von 
Beit").

Kaip į tokius lietuvių jausmų 
lodydavo demonstravimus už nedalomą

ir Etsch'o iki Bclt'o 
(Staat) aber soli ici 
der Etsch bos an den

nusistebėjimo laikracių piane davimą, jog Federalinė Vokie 
Šimais ir greitą jos dcmenlį. čių Respublika nepripažįsta So 

Vokiečių vyriausybės sluogs vietų Sąjungos prievarta Įvyk 
nių dementavimas prasideda nu iyto Lietuvos inkorporavimo ir 
lodymu į Eltą, kad ji pranešusi, jj laikytų niekingu. Kaip prane 
jog lietuviai jau 1950 m. prašę Šama iš užsienio reikalų mmiste 
kanclerio Adenauerio diplor a rijos (Auswartiges Amt), už 
tinio santykių užmezgimo, kad sienio reikalų ministerija ir fe 
Adenaueris tam pritaręs, nad Jeralinė vidaus reikalų ministe 
min. dr. Karvelis esąs paskinas rija savo ligšiolinėj administia 
atstovauti Lietuvos vyriausybę cinėj praktikoj tebelaiko Padai 
pilnai ir visai (voll und ga.iz) lijo valstybes teisine prasme ii 
ir tt. Antrąją dalį šios dementi toliau egzistuojančiomis, ir pa 
svarbos dėliai patiekiu ištisai gal tai lietuviai, estai ir latviai

„ . .. Kaip tai atatinkamų vai traktuojami kaip tokie, bet ne 
džios (Bundesregierung) šiuo kaip Sovietų piliečiai".
gsnių pranešama, kancleris Ade Kaip matome, nors Elta ir 
naueris dėl minėto Lietuvių Ko sengiasi paneigti vokiečių Ue 
miteto rašto iki šiol dar nėra pa mentavimą, bet pats oficialus 
reiškęs savo nuomonės. Savai vokiečių valdžios pranešimas š. 
me aišku, kad federalinė vokie m. gegužės 18 d. nekalba nei 
cių valdžia nepripažįsta Pabalti apie diplomatinių santykių už 
jo valstybių įjungimo į Sovietų mezgimą, nei apie suteikiamas 
Sąjungą. Todėl ir visi Federal! konsuliarines teises, nei iš viso 
nėję Respublikoje gyvenantys nepasako, kad ta piasme kas 
pabaltiečiai, latviai ir lietuviai, nors iš lietuvių ar vokiečių pu 
nelaikomi pabėgėliais iš vienos sės buvo padaryta. Tik piane 
kurios Sovietų Respublikos, ką šama, kad paskiriamas egziiims 
galima spręsti iš to, jog pripa lietuvių atstovas. Toks atstoja 
zįstami jų senieji pasai. Tačiau vimas ir ryšių palaikymas su fe 
šis faktas savaime dar neįjuu deraline vokiečių valdžia, kad 
gia šitų kraštų egzilinės vyriau ir neoficialiai, jau ir anksčiau 
sybės pripažinimą. Todėl ta pr daugiau ar mažiau buvo piakli 
asme galima ir vertinti Vyr. kuojamas.
Lietuvos Išlaisvinimo K-to de Faktiną vokiečių dcmenlį, ku 
legato paskyrimą, bet ne kaip rio tekstą pažodžiui išverčiau ir 
diplomatinės atstovybės įrengi kuris, išryškindamas tikrąją pa 
mą („Das Ostpreusscnblatt 5. dėtį, pasirodė vokiečių spaudo 
6. 54. — Um die diplomatische je, Elta nutyli. Tai, be abejo, 
Anerkennung der Ljtauer)". yra Eltos ne tik neobjektyvus 

Tokius ir panašius paleiski padėties nušvietimas, bet n ne 
mus vokiečių laikraščiai passel suprantamas Vyr. Lietuvos 1ŠI. 
bė š. m. gegužės mėn. pabaigo K-teto Informacinos Tarnybos 
je ir birželio mėn. pradžioje, ir žygis. Kiekvienas organas, ms 
jie buvo žinomi kiekvienam titucija ar partija nebūna tome 
kas domisi vokiečių spauua. tobuli, kad nepadarytų klaidų. 
Tat su šituo nepalankiu laktu Galėjo ir Elta klaidų padaryti, 
mums, lietuviams, teko skaity Gal ji pati buvo vokiečių sūkiai 
tis. Reikėjo manyti, kad n VL dinta. Dėl to nė vienas lietuvis

Kad padėjus naujiesiems ateiviams susipažinti su Kanados pa
pročiais ir reikalavimais, Pilietybės ir Imigracijos Depai ra
mentas parengė naują knygc.y „Handbook for Newcomcis’ 
Knygoje išaiškinami pilietybes reikalavimai; bankų taisyk
les; kaip įsigyti namą, prekybos įmonę arba ūkį; Kanados 
švietimo sistema; leidimų įsigijimas; darbai; Kanados pašto 
tarnyba; medicinos ir sveikatos tarnyba ir socialinio draudi
mo taisyklės. Be to joje yra dar daugybė įvairių kitokių infor
macijų apie Kanadą ir jos papročius.
Knyga išleista penkiom kalbom— angliškai, prancūziškai, vo
kiškai, olandiškai ir itališkai. Ją galima nemokamai gauti už
pildžius žemiau pridedamą kuponą. Užpildžius pasiųsti.
Citizenship Branch, Dept, of Citizenship and Immigration, 
Ottawa. Nepamirškite pažymėti, kuria kalba knygeles 
pageidaujate.

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTAS 

š, pranešimą paskelbė norėdamas patarnauti naujiems 
kanadiečiams.

Hon. J. W. Pickersgill, P. C., M. P., Laval Fortier, O. B. E., Q. C. 
Ministeris. Ministeno Pavaduotojas.

Citizenship Branch, 
Department of Citizenship and Imigration 
Ottawa.

Please send me, without charge, a copy in (put language here) 
of the „Handbook for Newcomers".

Name..................................................................................
Street Address ....................................................................
Municipality .........................................................................

vakarinių sienų klausimus.
Kas bus šios draugijos na 

riai? Iš vokiečių puses, be aLe 
jo, vokiečių valdžiai artinu us 
mens, vokiečių rytų pabegei.ų 
organizacijų atstovai,moksliniu 
kai bei šiaip vokiečių rylų po 
litikai prijaučiantieji. Neabcjo 
jame, kad iš vokiečių tarpo uus 
ir tokių asmenų, kaip mm. Ki 
aft, kuris dalyvavo llambuige 
Klaipėdos germanizatorių suru 
oštame 15 metų Klaipėdos kias 
to nuo Lietuvos atplėšimo au 
kaktuvių minėjime ir kuris ousi 
rinkusiems Klaipėdos krašto vo 

;•> kietininkams pareiškė savo nu 
k sistebėjimą dėl jų pęi sekiojimų 
;• iš lietuvių puses(l).

:j: Arba dr. Schreiber, kur) net 
lietuviškų žurnalų vaizduose

■ į! matome sėdint pirmoje eilėje
Pabaltijo valstybių atstovų tai 
pe ir kuris pasirūpino, kad Si 

j; monaičio „nusikaltimas" buuj 
vertinamas „valstybes išdavi 

■;! mu" ir todėl atimta jam persi 
ją už buvimą 4 m. kacetel...

Iš lietuvių pusės, reikia ma 
į- nyti ar spėlioti, kad draugijoje 

dalyvaus VLIKo U. R. Tainy 
;į; bos vedėjas, atstovai iš Vokie 
•įį tijos P. L. B-nės ir kiti tokiai 
į: draugijai prijaučiantieji. U. R. 

;!• Tarnybos vedėjas dr. Karvelis 
j: iš viso yra labai mėgiamas vo 

kiečių pabėgėlių, ypač rylpiu 
siečių. Jį „Dampfbootas" jau 

■: ne kartą yra išgyręs. Jame ra 
į; šoma, kad dr. Karvelis rytprū

■ j! siečių Landmanšaftų sluogs 
i; niuose, kaip pasikalbėjimo part 

■į’ neris (Gesprachspartner), yia 
■: gerai žinomas ir augštai ;vciti 
j; namas, ypatingai siekiant ryt

prūsiečių ir pabaltiečių akcijos 
:l; vieningumo. Ten pat primena 

;• ma dr. Karveliui, kad jis iš pa 
• < sikalbėjimų su vokiečiais žinąs, 

kaip vokiečiai siekią gero sus.ar 
; tinimo su lietuviais, kad vokie 
:j čiai pasiruošę tartis ir dėl lietu 
Ivių pasinaudojimo galimybės 

Klaipėdos uostu(!) ir t. t. ir 
pagaliau pataria pašalinti neap 
ykantos sėklą — Erdmoną Si 
inonaitį.

Koks bus šios draugijos tu s 
las? Nors mums dar nežinomas 
draugijos statutas, bet reikia 
manyti, kad jis mums bus visai 
nepalankus. Mat, vokiečiai, nie 

Nukelta į 6-tą puslapį.
■'SSSSSSSS.

Maskvos klastos ir sukti manevrai Korėjos kare
3.
— Daug žmonių bando oiga 

nizuoti armijas, — paprasčiau 
šiai pareiškė jis. — Ai jus gali 
te priekaištauti Kim Koo uz vi 
sas tokias armijas?

Žinoma, Kim Koo buvo teisus. 
Visame Seule buvo nemaža zm 
onių, siekiančių politinės jėgos. 
Vyras su didžiausia armija ual 
suojant gautų daugiausia balsų 
ir visa eilė panašių priežasčių. 
Laike buvimo Seoule išaiškino 
me ir sulikvidavome net 67 to 
kias armijas, kai kurias is jų 
turėjusias ligi vieno tūkstančio 
ar daugiau ginkluotų narių. Da 
ugelis iš tų armijų buvo oiga 
nizuotos raudonųjų, atsiiadu 
šių Seoule kaipo pabėgėliai. Ši 
tokių armijų tikslas buvo gazdi 
nimo ir bauginimo taktika truk 
dyti veikimą ir griauti visas k; 
tas ir įstatymais pripažintas 
partijas.

Dabar jau Kim Koo suprato, 
kad mes, amerikiečiai, nesame 
toki kvaili, kaip jis buvo gaivo 
jęs, todėl jis viešai paskelbė re 
miąs ir sutinkąs su amerikiečių 
okupacine politika, ir tyliai už 
sidarė savo pasivogtoje viloje. 
Mes ten jo netrukdėme. Kaip 
Syngman Rhee, jis žmonėms 
buvo legendarinės svarbos ir 
reikšmės didvyris. Jį suimti ir 
uždaryti į kalėjimą buvo negali

RAŠO BUVĘS KORĖJOS SOSTINĖS SEULO KARINIS GUBERNATORIUS PULK. LT. WILSON.
komi ir lavinami, greitai pasiro 
de pajėgūs ir sugebą patyo vai 
dytis ir tvarkyti savo reikalus. 
Viskas atrodė labai gerai n pil

aukų lavonai būdavo landa noje tvarkoje. Tada staiga su 
gatvėse kiekvieną rytą. V ic žinojome, kad komunistai len 
gatvė prie kiniečių kvailam, gia visame mieste plataus mas

na nešvilpė. Komunistėliai vi 
sai nežinojo, ką daryti. Jie uu 
vo ant tiek kvaili, kad jie netu 
įėjo jokio originalaus galvoji 
mo ir plano. Be signalo jie »ie 
galėjo pradėti maišto. Maži bu 
reliai ir gupelės civilių žmonių 
rinkosi apie tuos sąmokslimn 
kus, kaip visame mieste paskli 
do gandas apie jiems iškrėstą 
pokštą. Nuo to laiko, net pci 
kelis mėnesius paminėti bet ko 
kiame žmonių susirinkime ar 
minioje apie sireną buvo tas 
pats, kaip pradėti ir sukelti di 
delį juoką. Man labai buvo jdo 
mu sužinoti, iš kur šioji komu 
nistų organizacija prasidėjo. Ji 
buvo perdaug gerai ir skian 
džiai vadovaujama, kad tai bū 
tų išauginta komunistų agitato 
rių, kurie atvyko kartu su ki 
tais pabėgėliais pas mus. Čia 
vėl, galų gale, pėdsakai vedė į 
Kim Koo. Tai nebuvo visiškai

ma, nes tas. būtų vietos žmunė ir savo gyvybe apmokėjo dalį išplatinęs savo prekių, 
se sukėlę didelį antagonizmu, o laisvės kainos. „ . .... ...... ,
mes ir be to turėjime labai da Mūsų policija, kuri kasdien au on,ejI ivX . e aug 
ug bėdų ir vargų. Taip ilgai, darėsi gudresne ir labjau apino 
kol jis su mumis bendradaibia Lyta, taip gulė ant žudikų karš Jų
vo, nors ir pasyviai, mes nuspr tų pėdų, kad net Kim Koo uu mi
endėme jį palikti ramybėje Vie vo priverstas įsimaišyti juos be na
ną, tačiau po priežiūra — jį sek gelbėdamas. Tai buvo vienas jo netoli nuo miesto centro, pas* to neramumus ir maistą, icika 
darni. Nesvarbu, ką mes galcjo pagrobtų automobilių, kuris pe darė nužudytų žmonių lavonų laujant grąžinti Korėją korejie
me galvoti apie jo metodus, rgabeno žudikus pro mūsų sar išmetimo vieta. Čia būdavo ut čiams 1946 metų spalio mėn.
Mes dar vis tikėjomės, kad jis gybas prie 38-tos paralelės į ru randama tiek daug lavonų, nad 16-tąją dieną.

sų zoną. amerikiečiai kareiviai šią vietą Aš sužinojau, kad signalas
— Pavogtas automobilis, — vadindavo lavonų bulvaru. Pa pradėti triukšmą ir neramumus 

paaiškino Kim Koo, ir mes nie našių vardų turėjo dar ir ai buvo sirenos sušvilpimas. Ši si 
ko kito negalėjome Įrodyti. tos tuo pasižymėjusios miesto iena buvo įrengta ant miesto 

Nesiimu pilnai ligi smuikine vietos. Praėjo gana ilgas laikas, rotušės rūmų stogo Įspėjimui 
nų aprašyti visas raudonųjų pa kol mes galėjome uždėti savo oro pavojaus. Kiekvieną dieną 
stangas, padarytas sukelti niū ranką ant tų teroristų, kurie tas si sirena būdavo paleidžiama- — 
sų administracijoje chaosą. Jie, žmogžudystes įvykdydavo. Vis sušvilpdavo f£r pietus 12-tą va 
pavyzdžiui, užvertė mūsų kiaš dėlto ir tas mums pavyko. landą ir mieste, kuriame mažai 
tą suklastotais pinigais, kad su Tada visai staigiai ir netikė kas turėdavo laikrodžius, tai bu 
kėlus infliaciją. Jie pasiuntė i tai, kaip lietus iš giedro danga vo geriausias laiko derintojas, 
mūsų kraštą daugiau kaip ket us, aš atsidūriau Numatytą dieną, jau nuo pat
virtadalį tonos opiumo, kuris tu u-u- ..... ryto, visokį komunistų pakali
.ėjo būti išdalintas dykai, K<xd a *s *n su. ?' nai ls.vysy a kai įr suvedžiotojai piadėjo rin aiškūs pėdsakai, bet mes buvo• ? komunistų partija, - 1 J ---- .........priveisus pas mus naikotiaų au T r J
kų. Mūsų laimei, jų agentas, bu griežtai reikalaujančia sau 
vęs japonų koloborantas Tiger 
Ahn, negalėjo suprasti muicics, 
kaip galima atiduoti dykai op 

’ iumą, kuris buvo vertas didelių 
pinigų. Jis bandė parduoti opiu 
mą tam, kas daugiausia jam pa 
siūlė, o šis žmogus kaip tik bu 
vo mūsų agentas. Taip opiumo 
platintojas buvo suimtas dar ne

yra tikras patriotas, tiktai vei 
kiąs Korėjos naudai savotišku, 
baugiu ir mums keistu budu. 
Ar mes galėjome viską supras 
ti ir žinoti?... Jeigu ten ir bu 
vo didelis skaičius asmenų, ku 
rie buvo savanaudžiai, ir siekią 
politinės jėgos, tai jų tarpe atsi 
rasdavo ir tikrų patriotų. Vie 
nas iš tokių tikrųjų patriotu 
buvo Dr. Song II Chung, moKS 
lininkas, kuris visa galva ir pe 
čiais stovėjo iškilęs augščiau k: 
tų galimų varžovų ir konkuren 
tų, kuri mes palaikėme ir tikt jo 
mės užimsiant augščiausiąją vie

Tai buvo faktas, kuris neliko 
nepastebėtas žudiko Kim Ko v. 
Vieną naktį Dr. Chung buvo 
prikeltas ir nuėjo atidaryti du 
rų priimti svarbų pranešimą.

Jis gavo pilną apkabą iš 
automatinio pistoleto —

ktis prie visų svarbesnių gatvių 
iy kampų. Sušvilpus sirenai jie tu 

gių teisių su demokratinėmis rėjo užplūsti gatves, apvcisti 
partijomis, kurios greitai d?go ir sustabdyti automobilius, au 
sveikame ir laisvame gyvenime, tobusus ir tramvajus. Mano po 

Reikia prisipažinti, kad aš, hcijos beveik niekur nesimatė 
kaipo Seoulo burmistrsa ir ka nes mes jau 
nnis gubernatorius, gana SKlan . .
dziai ir sėkmingai tvaikiau nnc buvome sugalvoję savotišką 
sto reikalus. Korėjiečiai, maro Pokst{> raudoniesiems: 
karininkų ir kitų padėjėjų mo laike pietų mano įsakymu aire

me tuo užtikrinti. Juk Kim Koo 
buvo pasilikęs tik vienas visa 
me Seoule su tokia didele „kir 
vininkų" gauja, kurios žudikai 
savo teroru ir jėga galėjo pri 
versti bet ką paklausyti netgi 
komunistų įsakymų. Aš prade 
jau dar stropiau jieškoti tiesos, 
netgi jei nebūtų įrodymų, ku 
rie tai patvirtintų.

Daugiau bus.
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Mykolas Sleževičius
Rašo adv. E. SUDIKAS. (T.Ž.).

Šiais metais lapkričio men. praeities sferą. Bet vis tiek 15 
11 dieną sueina lygiai 15 metų, metų laikotarpis jau leidžia ver 
kai mirė Mykolas Sleževičių^ tinti faktus pro istorinę prizinę. 
Todėl jo monografijos pasiiody Gal plačiausiai yra nušviesta 
mas yra džiugus reiškinys ir Mykolo Sleževičiaus visuomeni 
dabartinėse sąlygose tėra vie- nė veikla. Toji veikla yra viena 
nintelis būdas pagerbti ir ptioi iš Lietuvos istorijos dalių. Žmc 
minti šiam dideliam visuomenes gus, kuris tautai ir valstybei 
veikėjui, tauriam žmogui, pat vadovavo jos pirmomis piismė 
riotui ir garbingam advokatui, limo valandomis, kuris savo pa 

Šių eilučių autoriui ilgus me rašų pašaukė tautą su ginklu 
tus teko artimai bendradai biau ginti nepriklausomybę, kuris „u 
ti su Mykolu Sleževičium, o tvarkė santykius su didžiuoju 
nuo 1934 metų ligi jo mirties ir baisiuoju kaimynu — Rusija, 
— kaip Kauno m. s-bes jurisk. kuris kaip šviesus demokratijos 
padėjėjui, kur Mykolas Sleževi šulas troško ir visą gyvenimą 
čius buvo juriskonsultu. Mono kovojo už demokratijos princi 
grafijoj suteikta daug ir išsa pus, o kaip gilus teisininkas — 
mių žinių apie Myk. Sleževičių advokatas žinojo ir gynė ne tik 
visuomenininką, žmogų, advo savąją nuomonę, bet visuomet 
katą ir valstybės kūrėją. Žino išklausydavo bei vertindavo ir 
ma, tokiai plačiai ir šakotai as priešingą nuomonę, — Lietu 
menybei, kokia buvo Mykolas vos istorikų negalės būti pa 
Sleževičius, aptarti šioji mono neigtos, o toji istorijos dalis 
grafija, atrodo, per siaura. Nor bus viena iš ryškiųjų ir šviesių 
maliose sąlygose čia turėtų Lar jų. Koks buvo Mykolas Slezevi 
ti žodį daugiau jo buvusių aiti čius patriotas, rodo atsitikimas: 
mų bendradarbių, bendiamin kai 1939 metų pavasarį nustojo 
čių ir draugų. Čia turėtų būti me Klaipėdos krašto, tą pat die 
apstu įvairių dokumentų ir io ną, kai apie tai viešai buvo pa 
tografijų. Deja, vieni iš draugų skelbta, susitikęs s-bej daibo 
liko anapus geležinės uždangos, kabinete paklausiau : „Kolega, 
o dokumentai ,manau, visi pasi kas bus?“ Giliai pažiūiėjo į ma 
liko ten. Dalis bendrininkų rne ne, jo akyse pasirodė ašaros ir 
tai po metų atsiskiria nuo rnū tarė: „Mūsų namas pradeda gr 
sų. iūti...“ Tą dieną abu tylėdami žįnOs ir vertins.

Kiekvienos monografijos tik parėjome namo, 
slas yra duoti pilnutinį vaizdą Bene plačiausiai Mykolo Šie 
monografijos asmens ir tų lai ževičiaus nepriklausomosios 
kų, kada jie gyveno ir kure. Ne Lietuvos politinę veiklą yra nu 
galima pasakyti, kad ši monog švietęs savo straipsnyje pik. K. 
rafija nepažinusiam Mykolo Sle Škirpa. Aprašomi faktai tuies 
ževičiaus sudarys pilną jo asine istorinę vertę. Tačiau eiliniam 
nybės vaizdą. Kaip tik pasigen skaitytojui, perskaičius tąją mc 
dama jo, kaip asmens, žmogaus nografijos dalį, susidaro įspū 
ir šeimos galvos vertingų iak dis, kad K. Škirpa, liesdamas 
tų, kurie kiekvienam būtų gyvi gruodžio 17 d. įvykius, daugiau 
gyvenimo pavyzdžiai. Juk My kalba apie save ir savo tos nah 
kolas Sleževičius visais atžvil ties išgyvenimus, kurie visai ne 
giais jaunąjai lietuvių kartai liečia Mykolo Sleževičiaus. Tie 
yra tikroji mokykla. Jo kilmė, sa, vėliau paaiškėja, kad K. 
mokslo siekimo sunkumai, vadi Škirpa tiek daug kalba apie -a 
namasis mušimasis į gyvenimą, vo tos nakties sunkumus, nurė 
visuomeninė ir profesinė (advo damas paaiškinti, kodėl jis, bu 
kato) veikla, beveik daugumo damas Gen. Štabo V-ku, negalė 
mūsų dabartinės kartos — pil jo apsaugoti ministerio P-ko. 
nai pasikartojąs vaizdas. Žino Gruodžio 17 d. įvykiai yra isto 
ma, kai dar mūsų tarpe yra jo rijos faktai. Jie gali vieniems 
artimieji šeimos nariai,kai kurie patikti, kitiems — ne. Tačiau 
faktai tebėra dabartis, neįeina į tai yra faktai, ir apie juos reikia

Milžino žlugimas
Jau gaunama knygynuose dabartinių Sovietų Rusijos vai 

pagarsėjusiojo buv. sovietų am dovų, kaip pats Malenkovas ir 
basados Ottawoje pareigūno, Chruščiovas ir jau pekloje esąs 
Igorio Guzenkos, knyga „Ihe Berija, dar tebelipo per kraują, 
Fall of the Titan“. Tai gana d: ašaras ir kančias į savo augšty 
dėlė knyga, parašyta noveles bes...
(fiction) forma ir visa paimta 
iš sovietinio gyvenimo Rostovo 

išvertęs‘j“J veiklius fispanų” kll Prie Dono mieste t y. Ūkiamo 
je, tais laikais, kada visa cue

KU LT U R KKOjVIK A
LIETUVAITĖS MONTREA LIO MODERNAUS ŠOKIO 

FESTIVALY.
Žinutė, įdėta pereitame NL dė argentiniečiui p.Lysandro Z. 

nr., apie Montrealio Modernaus D. Galtier parašyti O. W. ae 
Šokio Grupės dalyvavimą Mon Lubicz Milosz-Milašiaus blog 
trealio Šokio Festivalyje šio m. rafiją. P. Galtier buvo Milašia 
21 d., 8 vai. vak. Gesu teatre us artimas draugas ir gerbėjas, 
papildoma: i

Montrealio Modernaus Šokio bą. Jis apie metus laiko praiei 
Grupė, įsteigta ir vadovaujama do Paryžiuje rinkdamas žinias 
Jonės Kvietytės, pašoks du so apie a. t. Milašiaus gyvenimą, 
kius, kuriems choreografijos at Baigdamas savo studiją jis kiei 
liktą darbą pasidalinus su sokė pėsi į rašytoją Antaną Vaičių 
ja ir choreografe Birute Vaitkų laitį, kaipo ,,Miguel Manaia" 
naitė. Minėtoje progtamoje 
rutė Vaitkūnaitė šoks kartu 
grupe.

RUOŠIA MILAŠIAUS
BIOGRAFIJĄ.

Pancūzijos Vyriausybe pave

Bi vertėją, papildomų žinių, 
su

ir galima kalbėti bei juos vei 
tinti. O kaip tik skaitytojas ir 
pasiges pilno ir detalaus aprasy 
mo, kaip gi pats Mykolas Sle 
ževičius pergyveno visa tai iš 
požiūrio žmogaus, lietuvio pat 
rioto, liaudininkų partijos lydė 
rio ir vyriausybės galvos. Argi 
niekam neteko su velioniu tuo 
klausimu plačiai išsikalbėti ir 
visa tai dabar smulkiai perduo 
ti mums ir dar už mus jaunes 
niems, kurie tuos įvykius iš to

Knygos turinys sukasi apie 
Maksimą Gorkį, garsųjį bolse 
vizmo apologą rašytoją. Jis tai 
ir yra tas milžinas ir jo tragiš 
ką galą arba žlugimą Guzenko 
ir aprašo. Dideliame veikale, sd 
prantama, ir charakteriams nuo 
drigniai nupiešti vietos yra už

cige pas Stephan Krehe, Paul 
Graener ir Otto Lohse.

BaiK?s lėktinai, taig’Fir’ Gorkio ašmuo"
būdas, jo gyvenimas sovietų va 
Idžios jam už „nuopelnus“ per 
leistame grafų Zubovų dvaie, 
taip pat Berijos, kuiį autorius 
vadina Verija, ir senio Cinus 
čiovo bei jo sūnaus, dabartinio 
ChurščĮovo, bei tūlo Novikove, 
kurio rankomis Gorkis buvo nu 
žudytas ir kuris už tą „didvyris 
ką darbą” buvo išsiųstas sovie 
tų atstovu į Vašingtoną, nupieš 
ti ir iš fizinės ir iš psichines pu 
sės, lyg tikros fotografijos.

Yra eilė vietinių, Rostovo 
miesto kompartijos, enkavedis 
tų ir kitokių „pareigūnų“ — 
kruvinų niekšų būrys, ir kele 
tas dar neišnaikintų senesnių 
dorų vyrų bei moterų, ypač jau 
nimo bei studentijos ir daibmin 
kų bei upės žvejų taurių chaiak 
terių. Šiaip knygoje su pasibai 
sėtinu realumu nupasakotas vi 
sas gyvenimo košmaras siste 
moję, kurią pats Guzenko ge 
rai pažinojo, pats joje užaugęs 
ir, kaip ir jo „romano“ „didvy 
ris“ Novikovas, net diplomat! 
nę karjerą nusipelnęs... Pirmas 
dalykas, kad jokios karjeros to 
je sistemoje niekas negali pada 
ryti be NKVD „pagalbos“, o 
ta „pagalba“ reiškia, kad turi 
tai pavienių ir masinių žudynių 
gaujai ne tik baisiai ištikimai 
tarnauti, bet ir „pasižymėti“. 
O tas pasižymėjimas yia tik 
tuomet, kai toks kandidatas sek 
mingai atlieka ir labai sekmai 
gai atlieka ne vieną, bet po ke 
lėtą „misijų“ — nužudymų...

Taip knygoje vaizdžiai nupie 
štas to Novikovo paveikslas, ku 
ris, kaip gabus studentas, tuo 
jau buvo NKVD pastebėtas ir 
įtrauktas į voratinklį. Už siu 
dentų ir profesorių šnipinėjimą 
bei Rusijos istorijos iškiaipy 
mą pagal partijos linijos rcika 
lavimą, jis pasiekė Rostovo uni 
versiteto rektoriaus augštybių, 
bet už šią karjerą turėjo piimo 
keti dar vieną brangią kainą — 
pats savo laime ir dar vieną 
žmogžudyste, tai yra atsisakyti 
savo mylimos, Gorkio dukteis, 
ir patį Gorkį nugalabyti. Kai 
Novikovas ir tokius „egzami 
nūs” išlaikė su „plevėsuojan 
čiomis vėliavomis“, tuomet pe 
ties Berijos, kuris tuo metu jau 
buvo Rostovo NKVD viršinin 
kas, buvo pripažintas, kaip „tik 
ras bolševikas“ ir vis dėlto ne 
paliktas universiteto rektorium, 
o išsiųstas nepasakytoms parci 
goms į Vašingtoną...

Guzenko šiaip labai vykusiai 
intriguojančioje tikrovinėje šia 
ubo novelėje paiekęs fotograii 
ją klaikaus sovieinio gyvenimo, 
stengiasi savaip dramatizuoti 
„naujojo“ sovietinio žmogaus, 
gimusio bei užaugusio tose apo 
kalipsinėse sąlygose jaunuolio, 
dvasinę būklę. Šį uždavinį jis 
pasistengė atlikti Novikovo as 
menyje. Ir keistas tas Noviko 
vas! Atrodo, jis viską mato, jau 
čia, pergyvena ir kenčia, n kar 
tais net maištauja, bet ir vėl, pa 
šauktas savo tamsaus viršinin 
ko, vykdo be sumirksejimo jo

ilgiausia dirbo kaip kompozito 
rius ir simfoninių orkestrų diri 
gentas. Vienos, Berlyno, Lcip 
cigo laikraščių kritikai pnpaži 
no jį žymia muzikos asmenybe.

Lygiagrečiai su prof. Z. Zau 
kovu figūruoja ir jo žmona dai 
nininkė K. Zaukov. Labai buvo 
įdomu suradus tuometiniuose 
laikraščiuose sekantį:

„ . . . Prieš baigiant studijas 
Leipcige, p. Z. Zaukov veoė 
garsų Lietuvos sopraną Kaiin 
Mayaraitę, kuri studijavo dai

PADIDINAMAS „LIETUVIŲ 
DIENŲ”ŽURNALAS

„Lietuvių Dienos“, pradeda 
nt 1955 metų sausio men. nume 
riu, padidinamos. Be to, nuo 
Naujųjų Metų į redakcinį roiek 
tyvą įsijungia J. Tininis ir V. 
Adomaitis. Įvedami nauji sky 
riai lietuviškoje ir angliškoje da 
lyje; tilps daugiau iliustracijų 
ir žodinės medžiagos.

Lapkričio numeryje paminėti navimą pas žymiąją Marie Hck 
laisvame pasaulyje išeinančių mandt Leipcige“.
lietuviškų laikraščių ledaklonų Pasirodo, kad dainininke K. 
ir knygų leidėjai. Šiame „Lietu Zaukov gimusi Joniškėly (Lie 
vių Dienų“ numeryje rašo: B. tuvoj). Maža būdama išvyko 
Babrauskas, Č. Butkys, Dr. j. Latvijon, vėliau Vokietijon. 
J. Bielskis, Dr. V. A. Dambra Ji visada turėjusi glaudų konta 
va, Dr. A. Senn ir kit. Duoua ktą su lietuviais muzikais Lcip 
mas pasikalbėjimas su Ameri cige. Mūsų žymaus kompozito 
kos Demokratų Partijos lietu riaus Gruodžio kūrinius jai tek 
vių grupės centriniame komite davę išpildyti pirmajai, komp 
te pirm. adv. J. J. Grigalium, Gruodžiui akomponuojant.
telpa per 70 nuotraukų iš viso P. K. Zaukov du kartus ap 
pasaulio lietuvių gyvenimo, lankiusi Lietuvą: Kauną, Sic.ii 
Metinė prenumerata 4 dol. Adlius, Panevėžį (1923 — 1931). 
ministracijos adresas: 9204 S. Čia liudija vėl puikūs vertini 
Broadway, Los Angeles 3, Call rnai meniniu atžvilgiu ir gražiu 
fornia, USA.

ZAUKOVŲ DAINAVIMO 
MUZIKOS STUDIJA 

HAMILTONE.

Kiti monografijos straipsnių 
autoriai, vieni arčiau, kiti to 
liau monografijos tikslams, gra 
žiai prisideda prie Mykolo Sle 
ževičiaus asmenybės nusvicti 
mo. Žinoma, kolektyvinis dar 
bas yra visada sunkiai subend 
rinti ir padaryti jį vienalytį. 
Tokiu atveju redaktorius ypa 
tingai turi būti apdairus ir lan 
kstus.

Užvertus paskutinį monogra 
fijos lapą, jauti, jog ne viskas 
apie Mykolą Sleževičių yra pa 
sakyta. Bet tai, kas pasakyta, iš Vokietijos, garsi muzikų pelnus Bulgarijos muz. menui 
yra vertinga ir brangu. Knyga Zaukovų šeima. Prof, kampoz. pakelti, 
išleista gražiai ir priskirtina Zauko Zaukov 
prie dabar išleidžiamųjų pačių 
rimtųjų knygų. Ji neabejot.nai kuri žinoma plačiai ir Europoje, 
turėtų puošti kiekvieno lietuvio 
knygų lentyną, ypač lietuvių kov muziką studijavo Vienoje 
teisininkų. E. Sudikas. pas Joseph Maj|x, vėliau Lcip

tarimu. Vėlesnius jų konceitus 
Vokietijoje papildo dukros: Va 
ientina, dainininkė (kolaralūr: 
ais sopranas), Dalija pianistė.

Komp. prof. Z. ZauKov už ui 
Hamiltone gyvena, atvykusi delius įneštus muzikinius nuo 

š Vokietijos,

yra žymiausia
Bulgarijos muzikos asmenybė,

Kompozitorius prof. Z. Zau

Lietuvos architektūra ir 
architektas Stuoka

RAŠO ARCHITEKTAS PROF. V. ŽEMKALNIS
2.

VYTAUTO TRAKAI.
Grįžkime dabar į Vytauto 

Trakus, kuriais Suoka buvo ta 
ip sužavėtas, kur sėmėsi sau st 
iprybės iš praeities, kur lavino 
savo estetinius ir patriotinius 
pojūčius.

Trakų pilies būta naujos, la 
bai vaisingos konstrukcijos mi 
uties apsireiškimo, minties, ku 
ri atsispindėjo ne tik pilyse, p 
laitėse, miestų namuose, bei 
net ir trejų tikybų (katalikų, 
pravoslavų ir hebrajų) bažny 
čiose nuo XV iki XVII a. Yra 
tai nepaprastai įdomus, ongma 
lūs Vilniaus valdovo Vytauto 
iūrinys. Čia krinta į akis dicie 
Jis pilies plotas, kuris apiniM 
beveik visą salą. Pilies mūrai at 
rodo lyg būtų pastatyti ant van 
dens. Išnaudodamas salos kon 
figuraciją. Vytautas iškelia don 
zoną į atskirą pilies fiagmentą. 
Pilis su donžonu (kutiame g y 
veno patsai kunigaikštis) buvo 
jungiama tiltu.Tų įrengimų ped 
sakai rasti Trakų pilies tyrinėji 
mo metu.

K LIETUVIŲ PILIŲ 
SAVITUMAS.

Lietuvių pilys savo statyba 
skyrėsi nuo vokiškųjų. Pagrin 
dinis skirtumas yra nepaprastas 
lietuvių pilių ploto didumas. Or Naugarduko, Kernavės, Vilnia 
dinas nestatė pilių apylinkės us Augštutinę ir Žemutinę, I ra 
gyventojams apsaugoti, nes da kus, Krėvos, Lydos, Medinin 
žniausiai tie apylinkės gyvento kų, Miros, Alšėnų ir daugybę 
jai, ordeno pavergti, buvo nu kitų pilių. Tai vis originalus 
sistatę prieš vokiečius. Vokie Lietuvos architektūros kūriniai, 
čių pilis buvo kompleksas paota kurie dvelkia savo romantišku 
tų, tampriai vienas su kitu su rūstumu, apvilkti paprasta he 
rištų. Tuo tarpu lietuvių pilių tuvio „sermėga“, savo papras 
pastatai buvo statomi laisvai tų, kuklių sienų ir bokštų, be 
viens nuo kito. Lygiai ir šių die kokios nors nors prabangos 
nų vokiečių ūkio trobesiai sta puošmenų, taip suderinta su 
tomi po vienu stogu, tuo tai pu Lietuvos gamta, lietuvio būcu 
kaip mūsuos toks sprendimas ir kartais nuožmia aplinka, am 
yra visai nepriimtinas: mūsų žinai pasiruošusia didvyriškai 
kiekvienas pastatas turi savo gintis nuo vandališkų kaimynų 
paskirtį ir statomas atskirai. nuolatinės grėsmės.

Mažą keturkampį pilies kie Daugiau bus.

mą pas vokiečius juosia mūrinė 
gotiška pastatų galerija, kuri 
jungia iš vidaus, kaip vienuoly 
nuošė, gyvenamąsias pilių da 
lis. Priešingai, mūsų pily'se to 
kiai galerijai nebuvo nei vie 
tos nei tikslo. Kryžiuočių siste 
moję visų pilies kampų bokštai

lių, statytų prieš 1400 m., mes 
matome be apsaugos bokštų <.r 
donžonų, o jei retkarčiais ir pa 
sitaikydavo, tai vienas ar du bo 
kštai, bet ne išsikišę, o paslėpt’ 
pastatų sienose. Vokiečių moks 
lininkai, kaip jau minėjau, šian 
dein pabrėžia, kad mūsų pilys 
nebuvo tuo, ką jie vadindavo 
„Schloss“, bet buvo tam tiks 
ros gynimosi tikslams statytos 
apjuosiamosios didelių plotų pi 
lys, kurias tiksliau būtų vadui 
ti „Volksburgen". (Sienos ap 
juosdavo tam tikrą erdves pio 
tą, kur buvo statoma pilis it ki 
ti pastatai. Tokių pilių ginama 
sis elementas, aišku, buvo vien 
tik pilies siena su perkasais ir 
tiltais, grioviais ir vandeniu. 
Tokios sistemos pilis pavadinau 
„apjuosiamosiomis“).

Taigi išvada: mūsų pilys bu 
vo ir dėl idėjos ir dėl savo stru 
ktūros ir dėl išvaizdos monume 
ntalios.

Tik prisiminkime Liškiavos,

n

VISIEMS ĮDOMUS, JAU TREČIUS METUS IŠEI
NANTIS REZISTENCINIS LIETUVIŲ VISUOME
NĖS IR KULTŪROS ŽURNALAS. REDAGUOJA: F. 
NEVERAVIČIUS, K, DRUNGA, PROF. A. J. GREI
MAS, B. RAILA, INŽ. DR. J. VĖBRA, H. ŽEMELIS, 
DR. G. ŽIDONYTĖ, PROF, S. ŽYMANTAS.

METINĖ PRENUMERATA 4,50 DOL„ 
ATSK. NR. KAINA 50 et.

ADRESAS AMERIKOS ŽEMYNE — SANTARVĖ, 
78 NASH ST., NEW HAVEN, CONN., USA.

DĖMESIO! DĖMESIO!

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
PIRMĄ KARTĄ LIETUVIŲ KALBA, DIDŽIULIS

AFORIZMU RINKINYS
VIRŠ 1.500 AUTORIŲ RINKTINIAI AFORIZMAI, 
SATYROS, KEISTI UŽRAŠAI, EPITETAI, ŽYMIŲ
JŲ ŽMONIŲ PASKUTINIAI ŽODŽIAI PRIEŠ MIR
TĮ, 50-TIES TAUTŲ RINKTINĖS PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, HUMORISTINĖS MINTYS IR KI

TI SAKYMAI.
VIRŠ 10.000 POSAKIŲ VI SŲ AMŽIŲ FILOSOFŲ, 
POETŲ, RAŠYTOJŲ, TEOLOGŲ, ATEISTŲ, MO
KSLININKŲ, POLITIKŲ, AVANTIŪRISTŲ IR KT. 
MINTYS PRADEDANT MOZE IR BAIGIANT PI- 
TIGRILLI. MAKSIMAI, KURIE ŠIMTMEČIAIS 

BUVO DRAUDŽIAMI CENZŪROS.
IŠTRAUKOS IŠ BIBLIJOS, KORANO, TALMUDO 

IR KITŲ ŠVENTRAŠČIŲ.
RINKINYS TURI 544 PSLP. GRAŽIAI ĮRIŠTAS Į 
KIETUS VIRŠELIUS. LABAI PATOGUS SKAITY

MUI FORMATAS.
NEATIDĖLIOJANT UŽS1SAKYKIT ŠIĄ ĮDOMIA 
KNYGĄ SAU, IR SAVO PAŽĮSTAMIEMS J TUOS 
KRAŠTUS, KURIUOSE VALIUTOS IŠSIUNTIMAS 

YRA SUVARŽYTAS.
DĖL LABAI MAŽO TIRAŽO, ŠI KNYGA Į SPAU

DOS KIOSKUS NEBUS SIUNČIAMA.
KAINA SU PERSIUNTIMU KANADOJE — $ 6.00. 

VISUR KITUR — $ 6.50.
SIŲSKIT PINIGUS ŠIOS KNYGOS PLATINTO

JUI IR TUOJ JA GAUSIT.
M. ČAPKAUSKAS, 1220 BISHOP STR. APT. 3. 
MONTREAL, Q. CANADA. (Tel. UN 1-1900).

apdovanotas yra Kuni 
gaikščio Boriso II ordenais.

Atvykęs Kanadon, Hamil’o 
nan, prof. Zaukov tuojau buvo 
pakviestas Hamiltonan Conser 
vatory of Music, vėliau Ontario 
Conservatory of Music profeso 
riumi.

Šiuo metu prof. Zaukov su 
savo žmona turi atidarę savo 
muzikos ir dainavimo studiją 
368% King Str. W., telef. 9- 
7915. Jo žmona vadovauja dai 
navimo klasei, o jis pats font 
piono.

Anglų visuomenėje prol. Za 
ukov muz. studija laikoma p4r 
niaujančia.

Lapkričio 20 d., 8 vai. vakare 
McMaster University, Mills 
Memorial Library Theatre bus 
prof. Zaukov studijos mokinių 
koncertas

Tie, kurie domisi muzika, ar 
ba jos mokosi, patarčiau pama 
tyti, nes tikrai yra reta čia Ka 
nadoje, ypač Hamiltone, matyti 
jėgas nors ir jaunas, bet paruoš 
tas tikrų muzikų.

Šiame koncerte dalyvauja, 
kiek teko patirti, trys lietuvai 
tės: dainuoja Laima šturmaity 
tė ir Lilija Šukyte; fortepijonu 
skambina Lilija Šukyte ir dar 
viena ponia, kuri rodos, nese 
niai atvyko iš Anglijos (neteko 
sužinoti pavardės).

Įėjimas koncertan 50 et.
G. S.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
M. Vaitkus. TVANAS. Seno 

vinių amžių apysaka. Antrasis 
leidimas. Nidos knygų klubo lei 
dinys Nr. 4. 1954 metai, Adre 
sas: Nida Press, 3, Southern 
Row, London, W. 10. Gt. Bri niekšiškiausius įsakymus. Atro 
tain. 210 puslapių. Kaina nepa 
žymėta, bet suminėto klubo na 
riai gauna ją už 1 dolerį.

Prof. St. Šalkauskis. ATE1
TININKŲ IDEOLOOGIJA. . , 
Išleido prel. Pr. M. Juras. Ant atliekamos 
ras, perredaguotas, leidimas, niekšybes. 
334 puslapiai. Kaina 3 dol. Vir 
šelj piešė dail, V. K. Jonynas. , , - , . .

Juozas Mikuckis. LYRIKOS P*™8*
KRAITIS. Išelido Terra, 748 
W. 33rd St., Chicago 16, 111., 
USA. 1954 metai. Kaina 2 dol. 
180 puslapių. Gražiai išleista. 
Su autoriaus pratarme.

KARYS 9 nr. 1954 metų.
TEISININKŲ ŽINIOS 9 nr.

Leidžia Lietuvių Teisininkų Dr 
augija, redaguoja adv. L. šmul

do, kad du jausmai dominuoja 
tą „sovietinį žmogų“, tai bui 
mė ir pyktis.

Baimė čia yra tokia klaik., 
kad dėl jos, viršininkui liepus, 

neįsivaizduojamos 
Beje, toks viršinin 

kas tai baimei išlaikyti gyvai, 
visuoemt turi prieš savo auką

čią bylą, kurios į eigą nepaiei 
džia, bet kartkartėmis apie ją 
savo aukai primena.

Pyktis yra kaitinamas d<*ž 
niausiai dirbtinai, kad lengviau 
būtų „uždavinys" atlikti. Ka 
dangi labai retai epasiaiko, 
kad tardytojas ir tardomasis tu 
retų savo tarpe kokių sąskaitų, 
tad enkavedistai dirbtinai sukę 

kštys, adresas: „Teisininkų Zo lia savyje žvėries instinktus 
dis“, 726 W. 55 St., Chicago prieš eidami į „darbą". Štai ko 
21, III., USA. Kaina metams 2 dėl gėrimas prieš tardymus, mu 

Nukelta į 5-tą psl.
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VIEŠĖJO AMERIKOJE 
PITTSBURGE

PIRKIT
su 

pasitikė
jimu
pas

T I P 
TOP 

Tailors

Augščiausia drabužių vertė Kanadoje
Seni ar nauji klijentai—kiekvienas naudojasi 
ta pačia žema kaina, tuo pačiu patarnavimu 
Kanados didžiausioje, seniausioje, geriausiai 

žinomoje pagal užsakymą vyriškų ir 
moteriškų drabužių pramonės grandyje.

Krautuvės ir atstovybės kiekviename mieste 
nuo vandenyno lig vandenyno.

Visur yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė.

Vincas Ludavičius su žmona 
ir 7 metų dukrele Danute, gyve 
nantieji Sault Ste. Mane, Ūnt., 
111 Henrietta St. Buvo atvykę 
automobiliu į svečius pas ^avo 
dėdę Frank ir Prancišką Žilio 
mus, 1921 Harcum Way, Pitts 
burgh, Pa. USA. V. Ludavičius 
buvo vokiečių išvežtas iš Lietu 
vos 1943 metais į Vokietiją dar 
bams, dar jaunuolis 17 m. 10 
karo jis pakliuvo į amerikiečių 
zoną, iš čia į Belgiją, o 1951 me 
tais atvyko į Kanadą. Čia dn oa 
inžinieriaus padėjėju vienoj am 
erikiečių firmoj. Jau turi savo 
namą. Pittsburghiečiai Ludavi 
čiaus dėdė ir teta Žilioniai, esą 
labai patenkini savo giminaičių 
atsilankymu ir labai džiaugiasi 
susiradę juos per lietuviškus lai 
kraščius.

I j

X
MAMERTAS MACIUKAS

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

leno darbininkas, jau septyni 
metai serga reumatu ir negali 
dirbti, bet kadangi jam rūpi vi 
suomenės reikalai, tai kad ii pa 

Pittsburghietis Ludavičiaus siramsčjuodamas dar eina į viso į 
dėdė Frank Žilionis, buvusia pi kius Lietuvių suėjimus. F. Ž.M0SWP ORTAS

ROČESTERIS LAIMI Ii, kur numatomas yra jaunių
HAMILTONE. tui nyrąs. Kbi.

Jau vasaros metu Ročesteno IRUMPAI IŠ VISUR, 
sportininkai, viešėdami Hamil — Tarpvalstybinės futbolo 
tone, pasirodė iš geriausios pu rungtynės Vokietija — Francu 
sės ir laimėjo rungtynes 3:1 pa zija Hanoveryje prie 90 tūks’a 
sėkmė. Už vasaros pralanneji nčių žiūrovų, baigėsi netikėtu 
mą, Hamiltono LSK Kovo spo prancūzų laimėjimu 3:1. Vokie 
rtininkai tikėjosi atsirevanšuoti čiai žaidė labai silpnai, be F. 
stalo tenise bei krepšinyje ir Walterio, kuris jau pasitiaukė 
atsikvietė kaimynus „amcnko iš rinktinės sudėties, 
nūs“ draugiškoms rungtynėms — Amerika iškovojo pašau 
lapkričio 6 d. Bet hamiltoniečia lio krepšinio meisterio vaidą, 
ms ir šį kartą nepavyko. Ročes Antroji vieta atiteko Brazilijai, 
teris, atvykęs su geriausiu tiem Kanada liko ketvirtoji, 
tyje sportininku V. Grybausku, — Vokietis Fuctcrer Japonl gyva lietuviška visuomenine ve eilė kitų, lietuvių patriotų, 
išplėšė laimėjimus, įveikęs „Ko joje antrą kartą pasiekė 1UC m. įkla pasireiškia Kanados Lietu 
vą” krepšinyje 42:37 (21.23) Degime 10,2 sek., t. y. naują tu vių Tarybos skyrius, energin 
ir stalo tenise 6:2.

Jonas J. Juškaitis, LL.B.
TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS 

TEISININKAS.
Suite 14, Tunstall Building,

709 Dunsmuir Street, Vaucouver 1, Canada. 
Telefonas PAcific 4511.

(Priėmimo laikas iki 10 vai. vak. ir šeštadieniais).
Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais.

" -..n
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS WELLANDE.

šiais metais Wellande įuo nuo 7 vai. ir tęsis iki 1 vai. nak. . Ir
šiamas linksmas Naujųjų Met j ties.
sutikimas ukrainiečių salėje 46 Bufete lietviškai pagaminti 
—4th St. Svečiams, atvykstan skanūs užkandžiai ir kanadiškas 
iems iš toliau, salė bus atidary alutis bei kiti stipresni ir long 
ta nuo 6 vai. Šokiai prasidės vesni gėrymai. Koresp.

Labai arti laimėjimo buvo 
šeimininkai krepšinyje. VesoQ 
mi pirmame ketvirtyje 17.10, 
užbaigdami pirmą puslaikį 23 : 
21 ir 2 min. prieš rungtynių pa 
baigą vesdami 5 krepšių skinu 
mu, jie vis dėlto neišsilaikė. Ka 
muolys yra apskritas, ir Roces 
teris ne tik kad išlygino, bet ir 
laike tų 2 min. persvėrė iczul 
tatus savo naudai.

Kaip minėjau, stalo tenisą 
taip pat laimėjo Ročesteris 6:2 
ir tai daugiausiai dėka V. Gry 
oausko, kuris iškovojo savo ko 
mandai visus galimus taškus 
vienete ir dvejete, žaisdamas su 
Mačiuliu.

Hamiltono jauniai krepšinio 
kai ruošiasi kelionei j Monti ea

MILŽINO ŽLUGIMAS.
(Atkelta iš 4-to puslapio). 

Šimas ir šaudymas yra toks di 
delis NKVD budelių tarpe, bet 
Novikovui nužudyti Gorkį net 
tokio dirbtinio pykčio nebeužle 
ko. Tad autorius čia įveda ap 
gauto, suvilioto, pražudyto ide 
alisto pyktį.

Gorkis yra autoriaus pcista 
tytas, ir iš jo raštų matyti, ga 
na teisingai, kaip tos kruvino 
sios bolševikinės sistemos pa 
ruošėjas, kurs savo veikaluose, 
pats sovietinio gyvenimo baisu 
mo nematydamas ir nebandyda

Pacific Airlinesė“ komercinis di 
rektorius Pietų Ameiikai. i'. 
Baronas yra baigęs Klaipėdos .. 
Prekybos Institutą ir vėliau spe 
cializavęsis Belgijoje. Prieš Ka 
ra buvęs prekybos atache Lietu 
vos pasiuntinybėje Berlyne. Jis 
dabar pastoviai gyvena su šei 
ma Vancouveryje, bet dažnai 
tarnybiniais reikalais išskrenda 
j Pietų Amerikos valstybes. £'. 
Baronas yra vienas iš KLB Bii 
tų Kolumbijos Apylinkės Vai 
dybos „triumvirato“ narių ir ei 

NUBAUDĖ UŽ NARKOTIKŲ na sekretoriaus pareigas.
VARTOJIMĄ.

VANCOUVER, B. C.
GYVA K. L. TARYBOS VEIKLA.

Greta KLB Britų Kolumoi bas Urbonas, Jonas Macijaus 
jos Apylinkės, Vancouveryje kas, Juozas Klimavičius ir visa

iopos rekordą. 200 m bėgime, gos savo valdybos vadovauja LATVIAI KVIEČIA.
po 26 m. taip pat buvo sumuš 
tas senojo kontinento rekordas 
iš 20,9 j 20,8 sek. Piimą nartą, 
atsiektas laikas 100 m. bėgime 
10,2 sek. nebuvo užskaitytas, 
kadangi pūtė vėjas 2,5 m.-sek, 
t. y. 0,5 m. stipriau, negu kad 
leidžia tarptautinės lengvosios 
atletikos taisyklės rekordo už 
skaitymui.

— Tarpvalstybinės futbolo 
rungtynės: Jugoslavija—Imki 
ja 5:1; Prancūzija B — Saaias 
4:1.

— Kanados footbol eina pr 
ie pabaigos. Taip vad. play off 
susitikimuose, rytų Kanadoje 
žaidžia Montrealis ir Hamillo 
nas (išpuolė Toronto ir Olta 
wa), o vakarinėje Edmontonas 
ir Winnipegas. Kbr

mas.
Spalio 22 dieną Tarybos sky 

nūs buvo surengęs koncertą oa 
lių kartu su latvių ir estų orga 
nizacijomis Hastings Auditori 
joje. Koncerto programoje y pa 
tingai vykusiai pasirodė pane 
lė Benstead, Kanadoje gimusi 
lietuvaitė. Ji paskambino kalio 
fonu lietuviškų melodijų ir sus» 
laukė labai didelio svečių pn 
tarimo, bene daugiausiai katu 
čių visame vakare. Tame pabal 
tiečių parengime dalyvavo vis± 
lietuviai, kurie tą vakarą buvo 
laisvi nuo kitų svarbesnių užsi 
ėmimų, kai kurie net atvykę ke 
liasdešimt mylių kelio.

Tarybos skyriaus veikloje gy 
vai reiškiasi KLT skyriaus pir 
mininkas Emilis Smūgis, Joku

Vancouverio magistrato teis 
mas šiomis dienomis nubauuė 
15 metų Joyce Markevičiūtę 
šešių mėnesių kalėjimo baus 
me už vartojimą narkotikų. Tai 
bene jauniausia narkotikų var 
totoja Vancouveryje, jei ne vi 
soje Kanadoje, patekusi į leis.n 
gurno rankas.

Narkotikų, ypatingai opiumo 
ir heroino, varojimas šiame 1 a 
cifico didmiestyje yra labai pa 
plitęs. Dėl didelio kenksmingu 
mo sveikatai už narkotikų var 
tojimą ir pardavinėjimą giesia 
sunkios bausmės.

LIETUVIS SVARBIOSE 
PAREIGOSE.

Petras Baronas yra Kanados 
iacijos bendrovės Canadian

KLB Britų Kolumbijos Apy 
linkės Valdybos Pii mininkas 
yra gavęs iš Vancouverio Lat 
vių Draugijos sekretoriaus p. 
R. Dreimanio oficialų laštą, 
kviečiantį visus lietuvius daly 
vauti Latvijos Respublikos ne 
priklausomybės paskelbimo die 
nos minėjime, kuris įvyks iapk 
ričio 20 dieną, šeštadienį, 7 vai. 
vakaro Betlehm Luthcronų uaž 
nyčioje, 308 East 15th Avenue, 
Vancouver, B. C.

Jonas J. Juškaitis.
— Lietuvos Generalinis Kon 

sulas ir p. Budrienė buvo Libe 
ijos Ambasadoriaus pakviesti 
ir dalyvavo priėmime Libcnjos 
Prezidento garbei, Waldon As 
toria Hotelyje.

mas matyti, tą sistemą idealiza 
vo ir tuo tik padėjo jaunajai ka 
rtai lengviau pasiduoti tai siste 
mai. Tad Novikovas, atsieini ęs 
kritiškiausioje dvasios krizėje, 
„atsiminė”, kad dėl jo baisios di 
lemos — ar pasidaryti kankiniu 
ar didžiausiu niekšu — pasu c.i 
ka niekšą ir tą pasirinkimą pa 
teisina Gorkio įtaka, o tuomet 
jau jam buvo labai lengva sutr 
iuškinti sovietinio milžino gal 
vą į radiatorių...

Daug teko skaityti pačių ru 
sų, buvusių bolševizmo siste 
mo vykdytojų, po atsivertimo 
parašytų dalykų, bet vargiai 
kurs kitas padarė tokį bevdliš 
kai slegiantį įspūdį, kurs tuo 
sunkesnis, kad, atrodo, yra tik 
ras to pamišusio kruvino s,au

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

Lietuviška moterų kirpykla |
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- jį 

I LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
įj Sav. BIRUTĖ DODON AITĖ (B. M. Dodon).
S 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

K J

VICTORIA
CLEANERS 
&.DYERSC0.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

- ANDDELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

o

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. KriaučialiOnas,
A. Majauskas.

^MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 į

j Dr. Roman Pniewski

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
BELLAZZI-LAMY, INC

TR 5151 7679 Geor«® St*» Ville Lasalle. |

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 

medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š1AUČIULIS 
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. Tek: HU 8—0162.
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LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

-------  bo veidrodis. J. Pr.
Bl Lietuvių ūkininkų koloniją
manoma įkurti Brazilijoje Pa- PAJIESKOJIMAI 
ranos srytyje.Išrinktame plo
tyje žemės paradvinėjama tik — Leonas Kaniušas, 1928 m. iš 
lietuviams vienų metų laikotar- vykęs Kanadon iš Mikniūnų 
pyje kaimo, Pašvitinio v., Šiaulių a.,

prašomas atsiliepti savo broliui 
UI Miestai dega dažnai. Londo šiuo adresu: Sr. Karolis Kailiu 
ne 1666 metų gaisras nušlavė šas, c. Aguirre 2383, 4 de junio, 
13.200 namų ir 87 bažnyčias. prov. Bs. Aires, Argentina. 
Čikaga 1871 metais dege dvi 
dienas. Sudegė 17.450 namų ir
žuvo per 200 žmonių. Vilnius Vasario 16 gimnazija pavojuje* 
kelis kartus smarkiai sudegė. Skubiai jai aukok!!

I
S Atstovavimai įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- '' 
y mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, $ 

teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai £

Jonas Zmuidzinas I
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: §

3420 Drununond, MontreaLP-Q-,Canada. Tek: PL 6580 §

Grožio Kultūros Salionas |
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. Jį

v Darau pusmetinius, dažymu , šaltus šukavimus bei k 
J* visokeriopus odos masažus. X

Kreiptis tel. OR 1-9816. S
102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal. v

i
Groserija - alus I

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. |

C LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.
> 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE 0400. J* 
į Sav. E. B A 1 K A V 1 Č 1 U S. f

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
| 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. |
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KREDITO KOOPERATYVĄ S „PARAMA“.
(Kooperacijos die nai prisiminti)

Prieš porą metų Toronte įsi 
steigęs pirmas lietuvių kredito 
kovperatyvas „Parama“ prado 
jo savo veikimą su keliais šiin 
tais dolerių, kurie buvo įmokė 
ti šėrų s-ton nanų-stcigėjų. 'i a 
da buvo užsirašę nariais 8U as 
menų. Šių metų vasario 21 d. 
jau buvo šėrų ir depozitų sąakai 
toje 32.783 dol., pasoklų išduo 
ta 42.000 dol. ir narių padidėjo 
iki 200. Kooperatyvo vadovyoė 
buvo sudariusi šiems metams 
kuklią sąmatą, pagal melnų 
apyvartos vidurkį, sumoje oG 
000 dol., bet pasirodo, kad siu 
metų apyvarta padidėjo dau 
giau negu dvigubai, būtent — 
120.000 dol. Spalių mėn. pabai 
goję šėrų ir depozitų sąskaitoj 
buvo 80.000 dol. paskolų išuuo 
ta 65.000 dol. ir narių skaičius 
pašoko iki 345. Iki šių metų pa 
baigos šėrai ir depozitai pasie 
ks 100.000 dol. taip, kad planas 
bus išpildytas 200 proc.

Nors šios skaitlinės rodo žy 
mų „Paramos“ kooperatyvo 
progresavimą, bet atsižvelgiant 
i Toronte gyvenančių lietuvių 
skaičių ir kredito pareikalavi 
mą, „Paramos“ bankelio pajė 
gumas dar nėra pakankamas.

Didelė dauguma lietuvių sa 
vo sutaupąs laiko svetimuose 
bankuose ir jiems pelną didina, 
nors už tai gauna tik grašius. 
Už indėlius bankai moka 1,5— 
2% palūkanų, tuo tarpu „Pa 
ramos“ kooperatyvo bankelis 
už indėlius, įdėtus serų s-ton 
mokėjo 5%. Koks gali būti pa 
teisinimas laikyti indelius svę 
timuose bankuose?

Visi indėliai, tiek Bankuose, 
tiek kredito kooperatyvuose, 
yra apdrausti ir visos operaci

jos vladžios kontroliuojamos, 
taigi dėl pinigų saugumo nega 
Ii būti jokios abejones. Laikant 
pinigus savo bankelyje ir imant 
iš jo paskolas, visas gautas pel 
nas liktų lietuvių rankose.

Dabar bankelis moka paluką 
nų už paprastus indelius 3%, 
už šėrus pereitais metais išmo 
kėjo 5%, o už paskolas ima 12 
%; taip, kad iš operacijų jis 
gauna pelno vidut. 7 % %.

Parodžius daugiau susiprati 
mo ir tautinės ambicijos, nesu 
nku būtų pasiekti tūkstantinį 
narių skaičių su šėrų ar depozi 
tų vidurkiu, sakysim 500 dol., 
is ko susidarytų puses milion^ 
suma, kuri duotų kasmet 37. 
500 dol. pelno.

Toronto lietuvių bendruome 
nė ekonomiškai yra silpna n 
bejėgė; ji neturi jokio visuome 
niško turto ir jokio realaus pa 
jamų šaltinio. Išaugęs ir sustip 
įėjęs „Paramos“ kooperatyvas 
daug galėtų jai padėti, įsigy 
jant namus, ūkį ar vasarnamį.

Ukrainiečiai jau seniai turi 
stiprius kredito kooperatyvuo. 
Kai buvo steigiamas „Para 
mos“ kooperatyvas, susirinki 
me kalbėjo ukrainiečių koopera 
tyvų atstovas. Jis pareiškė, kad 
jie pradžioje taip pat nieko ne 
turėję, o dabar, dėka koopeiaty 
vo. Jie turi 200 tūkst. dol. ver 
tės namus ir ekletą šimtų tūkst. 
kapitalo.

Kodėl mes, lietuviai, negali 
me taip padaryti? Juk mes tu 
rime savo žmonių, kurie tuos 
reikalus išmano. Turime ir pi 
nigų, kurie išskaidyti kitatau 
čių bankuose. Reikia mums tik 
susipratimo ir vienybės.

P. Lelis.

Laisvoji tribūna.

TIESA IR LAIKAS.

Pasirodo, kad ne tik spalvos, vytė ir davatkos vėliau iškraipė 
bet ir tiesa laiko bėgyje keičia tikrus faktus pagal savo pažiū 
si, apnešama dulkėmis. Yra ras, tenka tai palikti jų sąžinei 
žmonių, kuriems tiesa ar melus ir daugiau nebesiginčyti.
tokie subjektyvūs reiškiniui, Kelmiškis kunigas, vietoje 
kad tikriausius tiesos faktus iš pateisinęs tų laikų dalies davat 
siaiškina tik sau palankia pras kų pastangas, prabilo tokiu sti 
me, lyg norėdami susidai/ti liumi: „Taigi šias eilutes lasau 
sau iš to kokį kapitalą, nors sa K. Lukoševičiaus provokuoja 
vo sąžinėje jie ir jaučiasi tols mas“. Tiesiog nuostabi kelmiš 
tą nuo jos. Tokią nuomonę su kio kunigo etika ir įdomu, kaip 
sidariau dėl A. A. Putvio-Putvi laike žmones ir tiesa keičiasi, 
nskno laidotuvių. Baigdamas šiuo klausimu dis

Tvirtinimas, kad „Kelmė:, kuaijas ir pasilikdamas prie sa 
bažnyčioje jis buvo pašarvotas vo tvirtinimų, palieku geib. vi 
per naktį, ir kitą rytą, atlaikius suomenei spręsti: kurioj pusėj 
gedulingas pamaldas, palydėtas tiesa ir faktų tikrumas. Iš vi 
į amžino poilsio vietą, į naujas SO; ar tikslu, nors ir su kunigu, 
Kelmės parapijos kapines“, ne apie tokią taurią asmenybę, 
atatinka tikrenybei. Jei jau taip kaip kad buvo A. A. Putvis, aiš 
sklandžiai viskas butų vykę. Kintis tokiais žodžiais: „piovo 
kaip kelmiškis kunigas rašo (š. kuojamas“ „pykti“ ir p.?
m. „Nepr Lietuvos“ Nr. 43;, šia proga iš širdies atski
lai ai bučiau buvęs įpaieigolas §au vįsus ą A. Putvio šeimos 
toms pnemon.ms kunos gicse narius ir gimines už nemalonu 
iš tanatikų pusės, lo laiko m muS) kurie išplaukė iš šių disku 
suomene jaute, o jo sūnūs Vy siju> pripažindarnas lamstoma 
tautas žinojo paskutinę tėvo va te- kalbėti Didzlojo Veliomcs 
hą, testamentą, nors jo forma vardu K Lukoševičius,
liai ir neparašė. Todėl ne tik iš
savo viršininkų buvau jpareigo Red. pastaba: Susidūrus su 
tas, bet ir sūnus Vytautas pra teigimų prieštaravimais, labai, 
še tam tikrų atsargumo prierno vis dėlto, svarbu išsiaiškinti lik 
nių. Vieni norėjo pastatyti kiy rus faktus. To siekiant, rciKtų 
žiu, kiti net religinėms apcigo laikytis faktų konstatavimo, ne 
ms priešinosi, tvirtindami esant kokio pykčio ir apsimetimo „ep 
tokią paskutinę veliomes valią, itetais“. Būtų gera, kad p. Lu 
testamentą. koševičius nurodytų pavaiues,

Dėl kapinių pašventinimo kurios galėtų šiuo klausimu pa 
gaila, kad šiuo metu negalima sisakyti, o ir pasisakantieji nm 
patikrinti Kelmės parapijos ar tai, be pykčio ir užgauliojimų 
chyvų: kada jos ištiktųjų buvo kalbėtų ir imtų atsakomybę sa 
pašventintos? Jei gerb. Ė. Put vo parašu.

Birutes Saldainiai
Birutės Saldainius jau galima gauti.

:< Birutės Saldainiai paruosti parduoti vieno ir dviejų < 
svarų meniškose spalvotose dėžutėse. : į;

I
 Birutės saldainius galit užsisakyti rašydami mūsų 

adresu. j!
Užsakymai išpildomi greitai.Birutės kainos visur vienodos: ;i;

1 svaro dėžutė $ 2,70. 2 svarų dėžutė $ 5.20.

Užsakant tiesiog iš mūsų bendrovės, nemažiau 4 svarų, 
nuolaida: kiekvienas svaras po $ 2,50, su mūsų pristaty- 
mu. Lietuviškoms parduotuvėms duodoma atitinkama č 
nuolaida.

Reikalingi platintojai (agentai). iį;
BALTIC Co., P. O. Box 96-337 Union Ave., Brooklyn11. N. Y. Tel. Ev. 4-1232. |

I K» A||)V,kl
TAUTIEČIAI AUKOJA ŠALPOS REIKALAMS.

Tolimuose Kanados vakarui us, Pilipavičiai, V. Radžiūnas, 
se Edmontono apylinkėje issi V. Taraškevičius, Žalpiai; po 
blaškę ūkiuose lietuviai neuž 2,50 dol. pp. L Copocstakc, J. 
miršta Vokietijoj likusių lietu Barkauskas; po 1 dol. pp. An 
vių. Paskelbus šių metų pini drulevičiai, J. Armonas, J. Bal 
ginę rinkliavą, Edmontono apy sys, Baltakis, Bajorai, Baieišic 
linkės lietuviai, per Šalpos Fon nė, O. Baleišytė, Druteikai, E. 
do Įgaliotinį p. Barkauską, sal Gedgaudas, Garbinčiai, vai. 
pos reikalams suaukojo: po i C Halina, Kairiai, Kadiai, Kynaa, 
dol. pp. Augiai, Kardeliai, Šių Kasperavičius, Kuraičiai, K. Ka 
gždiniai; po 5 dol. pp. Andrule reiva, J. Kirdeikis, A. Konlry 
vičius, Dudaravičiai, Kun. B. mas, A. Mažionis, K. Kelikaus 
Jurkšas, Juodeliai,’ K. Labutis, kas, Misiai, Pašukoniai, Pupi 
M. Szaulis, K. Sadauskas, Vait kaičiai, Petruškevičiai, Reinei 
kūnas; po 3 dol. p. P. Zubrys; kai, Rimkūnai, Sližiai, A. Smi 
po 2 dol. pp. J. Bendoiaitis, Do tas, Urbanavičius, Vareikai, Ve 
vydėnai, Gudjurgiai, Gustai nelovai, Vektoriai, Vidugiriai, 
niai, H. Jogaldas, Kantautai, Zalenkevičiai; po 1,50 dol. p. 
Karosai, Kynai, J. Paltanavici Baltakienė. Viso suaukojo 140, 

------ ’ 50 dol. ir žada dar aukoti.
krintanti žvaigždė, labai giaži š. F. Centro Komitetas nuo 
ir mėnulio spalvos“. širdžiai dėkoja visiems aukoto

I Rūta I
VALYKLA ir SKALBYKLA |

Suknelių ir vyriškų kostiumų, marškinių pataisybai 

bei perdirbimai.

Verčiame ir pakeičiame vyriškų marškinių apykakles. $: 

NEMOKAMAI paimame ir pristatome j namus.

Mrs. ANNA GRYBAS 364 King St. West,
savininkė. Tel. EM 6-2740.

;; TORONTO I

„Free Press“ patyrė, kad ke jams ir įgaliotiniui p. J. Barna 
turi aviacijos vyrai taip pat pra uskui už darbą. Tebūna sušclp 
nešė apie incidentą aviacijos ba tųjų Vokietijoj džiaugsmas ir 
zės pareigūnams. Jie pavaizda dėkingumas Jums visiems ally 
vo tą „roketą“, kaip „mechani ginimu už Jūsų gerą širdį.
nį objektą“, primenantį krintan

Tačiau Gimli gyventojai Du čją žvaigždę.
vo labjau smulkmeniški ir Bald Bazės karininkas patvirtino, 
win Martin, radijo technikas jog iš Gimli apylinkes gyvento 

Pranešama apie „skraidančią šioje islaniedčių kolonijoje, sa jų buvo gauta daug paklausi 
roketą“, sidabrinės spalvos su teikė tokį pranešimą; 
ilga benusidriekiančia mėlynu 
ugnimi, skridusią „neįtikėtinu“ 
greičiu, žvalgius aviacijos bazę mės išlenkimu nuo ežero puses 
prie Gimli pereitą sekmadieni linkui aerodromo neįtikėtinu 
apie 5.45 vai. vakaro.

(Gimli yra islandiečių jote; 
gta ir jų daugumoje gyvenama 
vietovė prie Winnipego ežero 
apie 60 mylių j šiaurę už Winiii 
pego).

Gimli bazės pareigūnai smul 
kmenų nepasakojo, bet kalbėto

KEISTAS SKRIDULAS „ŽVALGĖ“ GIML1 
AVIACIJOS BAZįl

Winnipegas — „Free Press“ jas pareiškė, kad „objektas ne 
lapkr. 8 d. nr. per tris skiltis buvo pastebėtas jokiame mūsų 
pirmąjame puslapyje įsidėjo to radaro tinkle", 
kią žinią: „Greitai skrendanti 
roketą per Gimli stebina pire 
čius ir RCAF pareigūnus“.

KLB Š. F. C. Komtielas.

VISA TURIME...
Atkelta iš 3-čio pusi.

mV- Jis pasakė, negalįs patiekti kad neatsisakys savo siekimu 
jokio „logiško išaiškinimo“, oet dėl Rytų Vokietijos, o kaitų ir

(skridulas) skrido že pareiškė, kad tie keturi aviaci dėl Maž.' Lietuvos. Tą jie pakai .■s Li «« •-»« i a -9 •• ■ i c? u o • 1 . _ j r 4 s l t _

HI Daugelis literatūros istonkų 
bei Tolstojaus biografų tvirti 
no, kad Levo Tolstojaus ainiai 
buvę vokiečiai ir kad senoji jo 
šeimos pavardė buvusi „Diek *. 
Dabar Harvardo Universiteto 
slavistikos katedros vedėjas 
prof. Ernest Simons savo ntse 
niai išleistoje biografijoje „Leo

Tolstoj" paskelbė teoriją, kad 
Tolstojaus ainiai buvę lietuviai. 
Pasirodo, nauji, paskiausiais 
metais įvykdyti geneologijos 
tyrimai Sovietų Sąjungoje pa 
rodė, kad Tolstojų šeimos pa 
varde, maždaug prieš 250 metų 
buvusi „Indrys“.

>-■.... M---- M-M 1

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

M. D. MORTON, 
B. A., LL. B. 

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052A Bloor St. W. Toronto.

greičiu. Nebuvo jokio garso, ta 
. čiau paskui jį driekėsi silpna 

melsva liepsna, nors ne tokia 
ilga, kaip meteorų uodegos. Jo 
forma buvo panašesne jį roKe 
tos negu į lėkštės ir buvo sidab 
rinės spalvos, kaip žvaigždė".

Dar kitas gyventojas pareit4 
kė, kad „buvo labai augštai, lyg

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

,matė ‘ objek lotinai yra pabrėžę ir dai šian 
apklausti dėl dįen kiekviena proga pabrėžia.

Jeigu jie įieško susiartinimo su 
Ankstybesnėmis progomis sp ]ietuviais kultūrinėje ar politi 

nėję plotmėje, tai jie turi ome 
nyje tik Didž .Lietuvą. Disku 
tuojant ateities santykiavimj 
problemas tarp lietuvių ię vokie 
čių lietuvių atstovai bus pasta 
lyti j tokią padėtį, kad jiems 
bus nepatogu ir nemalonu išiei 
kšti savo pastabas dėl vakaumų 
Lietuvos sienų. Jeigu tokia dus 
lietuvių narių laikysena, tai šia 
ndien aišku, kad minėtoji lietu

jos vyrai, kurie , 
tą, bus atskirai 
tos „roketos“.

rausminia ilėktuvai, persknsda 
mi Gimli dangų, yra sukėlę sk 
rausminiai lėktuvai, persknsda 
pat „Švento Elmo ugnis“, lie 
psninis efektas iš propeleriais 
varomų motorų, taip pat yra bu 
vusi priežastis pranešimų apie 
skraidančius objektus.
H Balfas liepos — rugpjūčio 
mėnesiais išsiuntė į Europą tie 
mtiniams šelpti: pinigais — 
8.393,80, sviesto 20.968 svarų, vių - vokiečių bičiulių d-ja bus 
cukraus 31.875 svarų, drabužių įmanoma ir žydės.
ir avalinės 6.936 svarų. Daugiau bus.

■ į: Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT | 

ip & SEGUIN |

Barristers, Solicitors,

i
 Notary Public.

38 King St. W. Suite 46
Toronto, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461
Res.: WA 2-8927

^xtxtttttxxtxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?^

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Icrtefonas EM. 6-4182

Toronto

X gDundas-Dovercourt garažas

1
 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO į

Įsteigtas prieš 27 metus
24 valandų patarnavimas.Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 

perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 
patikrinimas.

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba.
Ontario Motors League patarnavimas.Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidaw' '-.ą.

GENERAL INSURANCE & MORTGAGES
AL. DŪDA

10 A. M. —10 P. M.
Visų rūšių draudimai ir paskolos nejudomam turtui. 

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
OL 7997 1609 Dundas St. W. TORONTO.

I
 GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! $

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti C

imperial Auto Collision J
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI $ 

užbaigimas. NEMOKAMAI.

Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai.

Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. 'v 
561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773 $

1J4 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. $ 
TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

I
 Dr. A.Pacevicius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL ,4778 $
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. jj 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—*2 T. X 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. X

J. KARPIS
REALESTATE

1609 DUNDAS ST. W. - TEL. OL. 7996, OL. 7997
Didžiausia ir patikimiausia lietuviška namų pardavimo įs
taiga Toronte. Perkant ar parduodant namus pirmiau
sia paskambinkite mums, nes:

1. Suteikiame visas informacijas dovanai,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

I
 J O N A S č E G Y S. g

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS '

Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas. ;!■ 

Skubus patarnavimas.

Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario. |

X VIENYBĖJE — GALYBĖ į
| TAUPYK J

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE X
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. X

g Toronto, Ont. KE 3027. (Į
*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©■©©©©©©©©©©©©©«©©©«

$15.900, H. Park r., puikus 
atsk. presuotų raud. plytų 
kvadr. plano 9 kmb.namas. 
L. didelis kiemas, alyva š. 
Kiek apleistas viduje; atre 
montuotas vertas $18.000. 
skubus pardavimas, nes sa 
vininkas JAV-se.

$10.000 įmok., 6 apart. 30 
k. namas. Vand. šild., ga
ražas; pajamų šiuo metu 
apie $500 į mėn. Iškėlus se

nūs nuom, galimą butų pa 
kelti paj, iki 7-800 į mėn.

7.000 įm., H. Park raj. 10 k. 
atsk. mūr. n., keturkampio 
plano, vand.-alyva šild. 3 
virt., įvažiavimas į kiemą, 
garaž. Tikras paj. namas.

$3.500 įm. H. Parko r„ 6 ne 
per. kmb., pusiau atskiras, 
mūr., garažo galimybės, 
alyvos šildymas, tikrai ge
ras pirkimas.

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (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 Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.
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Krašto Tarybos suvažiavimo proga, 
KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba 

šių metų lapkLčio mėnesio 27 d.
R O B E R T S

(King ir Sanfoiu gatvių kampas)
MELODY SALĖJE, 

rengia paskutinį prieš Kalėdas

Pobūvi - Balių

RESTORANO

Turtinga, 16 Vasario gimnazijai remti kom-jos loterija!
Bufetas! Šokiams griežia BENI FERRI orkestras.
Pradžia 7 vai. v. KLB Hamiltono ap. Valdybr;

HAMIgftLTOJV
KRAŠTO TARYBOS NARIA MS IR SVEČIAMS

ATVYKSTANTIEMS J SUVAŽIAVIMĄ.
Krašto Tarybos suvaziavi link kur rasis viešbutis.

mas įvyksta Royal Connougnt 4. Atvykstantiems lengvo 
Hotel (King ir John gatvių ka mis mašinomis vykti į miesto 
mpas), Oriental Room antiame centrą iš vakarų ir rytų pusių 
augšte. Šis viešbutis yra pasie tom pačiom gatvėm, t. y. King 
kiamas: arba Main. Privažiavus John

1. Iš CPR stoties į miestą iš St. ir bus minimas viešbutis. Te 
ėjus sukti dešinėn iki John 3t. irautis galima tiesiog Royal Cc 
Šiš gatve paėjus iki Main St., nn. arba Centrinio Pašto, kuus

į 
$ 
$ 
|

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI!
v

Šių metų (šį šeštadienį) lapkričio mėn. 20 d., 7 vai. p. a

p., Rumunų salėje: 19 Murray St., v

Hamiltono ateitininkai ruošia v

Literatūros Vakarą s
Programą išpildo visiems geiai žinomi rašytojai: X

poetas B. B r a z d ž i o n i s ir humor. A. G u s t a i t i s, £ 

Po to šokiai ir turtinga loteįija. Gros Benni Ferri erkesl v 

ras. Veiks turtingas bufetas. Įėjimas tik $ 1.00.

Kuopos Valdyba.

NIAGARA FALLS

nn. arba Centrinio Pašto, kuus 
antras kampinis namas u yra yra kartu miesto centre.

5. Bendras pobūvis - balius linkės V-ba kviečia

NIAGAROS CHORISTŲ SUVAŽIAVIMAS.
Niagaros pusiasalio lietuvių lė ir šokiai, 

choristų pirmas susitikimas pa L 
sitarimui kviečiamas lapkričio ti ir myli 
21 d., sekmadienj, 4 vai. popiet, giesmę, mielai kviečiami ualy 
p. Ubeikų ūkyje, Allanbatg, vauti šitame suvažiavime. 
Ont. Programoje: daina, kavų Iniciatoriai.

OTTAWA
MŪSŲ ŽINIOS.

Lapkričio 23 d. proga, Apy honės šią vasarą po Europą, pa 
visus atsi liečiant Vasario 16 d. gamnaziminimas viešbutis. Pėsčia nuo 

stoties iki suvažiavimo vietos yra rengiamas šeštadienį, lap lankyti į sueigą, kuri įvyks atei ją ir kt. įdomybes.
yra 5 min. kelio. kričio mėn. 27 d. 7.30 vai. vak. nantį sekmadienį lapkričio men. — The Ottawa Grand Ope

2. Nuo autobusų stoties, Bus Roberts Restoran, Melody Ro 21 dieną, 5 vai. vakaio Sisters ra Conpany šį septintąjį iš ei 
Terminal, Rayal Conn, yra ant om. Ši vieta pasiekiama vyksta oi Service patalpose, 478 Albe lės sezoną davė 3 dienas Vcidi 
ras namas vakarų link.

3. Nuo CNR stoties važiuoja 
ma Burlington autobusu pietų 
link (miesto pusėn) iki King ir 
James gatvių sankryžos. Čia iš 
lipti ir paeiti apie 200 m. rytų

nt į rytus King St., iki Sanford rt Str.
Avė. Lengva masina nuo šuva 
žiavimo vietos yra apie 6 rnin. 
kelio.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

„U Travatore“ pastatymą, lai
Sueigos programoje be kitų pasiryžėlių mėgėjų darbas, d t 

punktų numatytas Dr. A. Šidla iąs įnašą į kultūrinį, muzikirų 
uskaitės pranešimas iš jos ke Kanados gyvenimą. A. P.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

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

Lietu-

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų
rūbų siuvykla. J*

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! X
Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. X 
Kaip dalininkas pas mus oiiba prityręs lietuvis siuvėjas. & 
Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyię nusiskundimų. X
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, v 

ukrainietiškai, rusiškai, lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST, HAMILTON, ONT.

w Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. SKOTNICKI. f

PAKRIKŠTYTA ŽEBERTA V IČIŲ DUKRELĖ.
Harley, Ontario. P. p. Žeber giminės ir pažįstamieji, 

tavičiai, kaip ir daugelis noujų Krikštynų metu gražiai 
ateivių, yra atvykę Kanadon linksminta, padainuota ir p. p. 
prieš 5 metus. Tačiau jie savo Žebertavičiams palinkėta ilgiau 
darbštumu bei taupumu pei Iru siu metų, 
mpą laiką sugebėjo nusipnkti 
100 akerių tabako ūkį Haiicy 
apylinkėje.

P. p. Žebertavičiai augina du 
vaikučius, sūnų ir dukrelę, bet 
šiemet su gražiu tabako deiliu 
mi, jiems gimė dar viena duirre 
lė, kuri spalio 24 d. paknkš 
tyta Danutės vardu. Ta pioga 
pp. Žebertavičiai iškėlė, savo 
ūkyje, puikias krikštynas. Kri 
kšto tėvais buvo stambus tada 
ko ūkininkas p. Dedurka ii p. 
Vitkauskienė. Svečiais buvo pa ponios Dedurkienė n Jakubic 
kviesti artimiausieji ūkininkai, kienė. Javas.

WINDSOR, Ont.
LINKSMA VAKARIS WINDSORE.

Windsoro Lietuvių Bendxuo prašau būti vakarais namie, kad 
menės Valdyba, lapkričio mėn. visus be trukdymų galėčiau ap 
20 d., šeštadienj, gerai žinomo lankyti iki Kalėdų. Kalėdojant 
jc Kroatų salėje, 2520 Semino išdalinami Kalėdų plotkeliai n 
le, rengia linksmavakarį. Is to skatinama užsirašyti lietuvišką 
hau atvykstančiųjų patogumui spaudą. Visi lietuviai regislruo 
salė bus atvira nuo 6 vai. vak., jami norint sudaryti tikslesnį 
o programa prasidės 7 vai. vak. parapijiečių sąrašą, 
punktualiai.

Atsilankiusieji turės progos 
pamatyti nuotaikingą 2-jų veik 
smų komediją „Vargšas Ta prinskas jau kelios dienos n na 
das", kurią suvaidins Detroite mie serga p. Skeivenenė. Kiti 
Lietuvių Dramos Sambūris „Al kiek lengviau sirguliuoja. Z. 1. 
ka“. Pastatymas ir rež.sūia. Ju 

j sto Pusdešrio.
£ Kaip žinoma, komedija „V ar 

gšas Tadas“ neperseniai ouvo 
statyta Detroite ir turėjo didelį 
pasisekimą. Visi, nespėję pama 
tyti Detroite, kviečiami į Wind 
sorą. Kviečiami visi, nes juoktis 

Kas tik jaučiasi galįs dainuo sveika, nes vykusiai linksmos 
lietuvišką dainą ir komedijos turinys tikrai getai 

kiekvieną atsilankiusį nuteiks.
Po programos vyks šokiai, 

grojant geram orkestrui, o apa 
tinėje salėje veiks bufetas. Ži 
nant, jog šis linksmavakaris Lua 
paskutinis šiemet, laukiama sk 
aitlingo atsilankymo.

Bendruomenės Valdyba. 
ŠAUNIOS VESTUVĖS.

Lapkričio 6 dieną 11 valandą 
Šv. Pranciškaus lietuvių katali 
kų bažnyčioj sutuokti p. Albi 
na Zovė iš Detroito, Mich. su p. 
Marcele Kuncaityte iš Windso 
ro. Moterystės ryšį palaimino 
vietos klebonas kun. V. Rudžiu 
skas. Laike mišių jaunavedžiai 
ėjo prie šv. komunijos. Tarti 
keli jautrūs žodžiai j jaunavedž 
ius.

5 valandą salėje įvyko gražus 
priėmimas. Svečių prigužėjo 
apie 80 asmenų. Daugumas se 
rneji ateiviai. Naujųjų ateiviu 
buvo kiek mažiau. Įžanginį ves 
tuvių pokylio žodį tarė puma 
sis pusbrolis p. Antanas Rudo 
kas ir kun. V. Rudzinskas. Ves 
tuvės praėjo labai jaukiai n lin 
ksmai. Džiugu, kad daugiau at 
siranda bendravimo tarp senų 
jų ir naujųjų imigrantų lietu 
vių. Jaunavedžiamas linkime 
gražaus ir laimingo gyveninio.

LANKO PARAPIJĄ.
Windsoro lietuvių klebonas redakcijai ir „Naujienų“ red. 

lanko visus savo parapijoms ka štabui, 
sdieną vakarais po 6 valandos. 
Mielų parapijdnių nuoširdžiai

Sekite naujas madas — užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — P RO S I J A M E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP 
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron. Montreal. — — — — WI 8013

LIGONIAI.
Ligoninėje guli p. Juozao Cm

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame už iš

reikštą užuojautą mūsų liūdnoj 
valandoje, netekus brangios iriu 
linėlės. Dėkui gerb. klebonui J 
Bobinui, gerbiamiems tėvam- 
Raibužiui ir Pečkiui uz patam? 
vimą laike laidotuvių. Visiems 
ačiū už aukas šv. mišių, prisius 
tas gėles, atsilankiusiems ( scr 
menis ir dalyvavusiems laidoku 
vėse.
Velionies dukterys ir žentas — 

Juozas, Juzė, Veronika ii 
Marija.

pasi

Lapkričio 7 dieną, pagal lie 
tuvių ūkininkų vietos tradicijas, 
p. p. Žebertavičiams, jų pačių 
ūkyje, buvo suruoštas apdova 
nojimo pobūvis. Pobūvyje daiy 
vavo gražus būrys ūkininkų ir 
svečių ir Toronto, Hamiltono, 
Woodstoko ir kt. vietų.

Pobūvio metu įteiktos dosra 
nos ir gražiai tarpusavyje pa 
bendrauta.

Pobūvio organizatorės buvo

VIEŠA PADĖKA.
Mano 60 m. sukaktuvių pro 

ga, mane sveikinusiems n do 
vanų įteikusiems, reiškiu vieša 
padėką: Narmontui Stepui, Br. 
Milteniui, Kaciukeviciui juo 
zui, Juozui Grigaliui, Lukui 
Ant. ir žmonai, Juozui ir Jani 
nai Kažemėkams, Vladui Kale 
mėkui, R. Preikšaičiui, Juigiui 
Basiui, Jonui Sr., J. Jr. n Vy 
tautui Kažemėkams, Baliui Me 
škauskui, VI. Čėsnai, Petrui 
Leilonui, Vai. Grikiečiui, Alg. 
Barkauskui, Juozui Račiui, P. 
Zpliui, J. Plaučiūnui, Juozui 
Aukštuoliui: be to: p. akt. E. 
Baltplaukytei - Vilimaitienei, 
Poniai Laimutei Vilimaitytci- 
-Gudinskienei, Stasiui Jokūbai 
čiui ir visiems kitiems, kurie čia 
neišvardinti..

Taipgi mano nuoširdi paue 
ka senam ir mielam Kolegai 
Juozui Prunskiui, kol. Joriui 
Kardeliui bei „N. Lietuvos ' ic 
dakcijai, „Tėviškės Žiburių

Nuoširdžiai dėkingas 
Jūsų Kl. Prielgauskas.

DISTRICT ESTATE BROKERS

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

A. PRANCKEVIČIŲ 

Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigą

913 Main St. E. Hamilton tel. LI 9-4121.

Namai pardavimui:
Rosemounte:

’24th Av. 1 šeim. 5 kmb., ats
i kiras, 3 mt. Kaina $11.500.
J Išmokėjimas $59,63 mėn. is
: 2%%-
>2-jų šeimų, naujas po 5 km., 
i vand. ir alyvos šildomas.
i Kaina $16.000. Galima tuo
; jau užimti.
i Bordeaux St. 3 šeimų ir 1-6
i ir 2-3 kmb. Plytelių virtuve
; pirmame augšte, šild., gara
^as. Kaina $ 21.500. Naujas.

N. G. D.
;West Hill vienos šeim., 8 k.,

NORĖDAMI PARDUOTI
; f PIRMĄJA MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA- 
; TE ĮSTAIGĄ.

MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!
■ NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

AGENTAI:
$ A. Gražys, RA 1-3148. A. Markevičius, OR 1-9816. 

v* ^ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St W. kamb. 5, Montreal, Que.
Telef.: PL 8501

Res.:
P. ADAMONIS PO 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA 7-2690.

alyv. ir vandens. Šildomas. 
Kaina $14.000. Įmok.$4.00C
Žemė:

Rosemount 43th Av. netoli 
Beaubien, 19 sklypų 
et. kv. pėda.

Ūkiai:
Įvairūs, su gyvuliais 
guvulių. Įmokėjimas 
4.000 ir daugiau.

Paskolos namams:
iš 5*4% netoli užbaigimo ir 
iš 6% statybos eigoje. 50% 
namo vertės. Taip pat 2-ji 
„mortage“.

AR PIRKTI KREIPKITĖS

po 50

ar be 
nuo $

& RADIO SERVICE REG’D.
St., Verdun. Tel. TR 7798.

REAL ESTATE LIMITED

$ SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Sarnia, 
Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill.

DETECTO T. V.
3994 Wellington

TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. 
Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

Sav. A. N1AURA ir A. PILYPAITIS.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

iii ŽUKAS ANTANAS |
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $

v p Kreiptis vakarais po 6,30 vai. &

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAIP KITUR

3910 St. ZOTIQUE St., E. 
RAymond 1—6005.

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

iriri wmwnn miiiiiii

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

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

NE. 5-0303

|
A. J. Norkeliūnas

I (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERRT1MAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Montrealio Lietuvių Katalikių Moterų Draugija, 
lapkričio mėn. 20 d., šeštadienį, rengia

Rudens Baliu

1954. XI. 17. — Nr. 45 (394)

MOXT|RĖAL
SKELBIMAS. PRANEŠIMAS.

Lapkričio m. 21 d., 3 vai., KLT Montrealio skyrius » i • • •• , A .f, m,. r' .uz- r/ , J « Dom Polski salei — Wellmton Ave. 1862.D Arcy Me Gee saleje, 220 Pi 1955 m. vasario men. 13 dieną « .
ne Avė, įvyks mūsų karinome rengia Lietuvos Nepriklausimy » įdomi programa. 1 urtinga loterija. Bufetas su šiltais 
nes šventės paminėjimas. bės— Vasario mėn. 16 d. iiiinė *r šaltais užkandžiais.

Paskaitą skaitys p. J. Audė jimą. Vyriausiu tos dienos kai « Pradžia 7 vai. vakaro, 
nas. bėtoju yra pakviestas iš jAV

Meninėje dalyje pasirodys, žymus lietuvių veikėjas. Visos 
operos solistė p. E. Kardelienė, organizacijos prašomos šią die 
Montr. Dramos Teatro aktoria. na atsiminti ir šventės minėji 
p. J. Akstinas ir K. Veselka ir me aktyviai dalyvauti.
skautų Vyčių būrelio Tautinių Minėjimas prasidės pamaldo 
šokių grupė. mis Šv. Kazimiero parapijos

Kviečiame visus skaitlingai bažnyčioje, o aktas vyks tos pa 
atsilankyti.

Lietuvos Kariuomenės šven 
tės proga, lapkričio m. 21 d. 11 
vai. Šv. Kazimiero ir A. Vartų 
parapijų bažnyčiose bus atlaiky 
tos iškilmingos pamaldos u pa 
sakyti tai dienai pritaikyti pa 
mokslai.

Visos lietuviškos organizaci 
jos prašomos į iškilmingas pa 
maldas (kur kam patogiau) at 
siųsti savo vėliavas, o visi tau 
tiečiai kviečiami skaitlingai ua 
lyvauti pamaldose. 
KLB Montrealio Ap. Valdyba. 

MIN. JUOZAS AUDĖNAS, 
Lietuvos Laisvės Komiteto na 
rys, buv. 
ūkio ministeris paskutiniame Ka 
binete ir LVL S-gos pirminiu 
kas Kariuomenės šventės minė 
jime Montrealy pasakys kalbą, 
kurioje apibūdins: 1) Lietuvos 
Kariuomenės organizavimą, z) 
Savanorius - kūrėjus, 3) Sava 
norių pašaukėją, tada buv. ini 
nisterių pirmininką Mykolą 
ževičių, nuo kurio mirties suėjo 
15 metų, 4) Kariuomenę 1940 
m. ir 5) nušvies dabarties poli 
tines aktualijas, kuriose jis pats LIAUDININKŲ klubo naiių 
veikliai dalyvauja, būdamas LL susirinkimas kviečiamas sį šeš 
K-to neriu, VLIKo užnugario tadienį, lapkričio 20 d., 6 vai. 
gremiumo dalyviu, Tarprauti vakaro 3885 St. Urbam St. Visi 
nės Valstiečių Sąjungos daly kviečiami dalyvauti ir prijaučiu, 
viu ir LVLS-gos Centro komi RUDUO 
teto pirmininku. Jo kalba Ka 
riuomenės dienai pritaikyta ža 
da būti įdomi ir aktuali. 
AUGŠTESNIEJI Lituanistikos 
kursai šiemet gerai prasikuua. 
Klausytojų jau apie 20. Malonu 
konstatuoti, kad kursus laiiKo 
jau kelios vyresnės ateivių kar 
tos mergaitės — studentės aioa 
baigiančios High School. šie 
met veikia jau du kursai, apiiną 
pirmųjų ir paskutiniųjų gmina JAMAS saulėtas, gražus kam 
zijos klasių lietuvių programų barys su bendra virtuve, telef. 
kursą. Kursų programa šiemet

išnuomojami 2 butai kom. laimėtoja™ - 23 doi.
aicius dar padidės.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ,
lapkričio mėn. 20 d. Catholic High School, 

3461 Durocher Str. salėje įvyksta

, 4 vai. dos ir sakomi pritaikinti pamo 
College kslai.

Todėl ateinantį sekmadienį, 
gerbdami Lietuvos iespuui.ką 
ir jos garbingą kariuomenę, vi 
si torontiečiai skaitlingai lanko 
si pamaldose ir minėjime.

Rengėjai.

rapijos salėje.
A. Navickas, 

Skyriaus Pirmininkas. 
ROŽANČIUS IR LIETUVIS 

KOS GIESMĖS PER 
RADIJĄ.

Sekmand. vakare, 7 vai. per 
radijo stotį CKVL, klebonui 
kun. J. Bobinui vedant, Šv. Ka g Pradžia 10 vai. 
zimiero parapijos choras prave 
dė rožančių anglų kalba 11 git 
dojo lietuviškas bažnytines gie 
smes. Chorą vedė varg. K. Ži 
žiūnas. 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI.

E. Kardelienės muzikos stu 
N. Lietuvos Žemės dijos uždaro koncerto pioga, 

studijos mokinių—I. Šipelytės (Antra gatvė nuo Park Avc dybė nustatė, apmažinti tiktai 
ir S. Pakulytės — iniciaty va, vakarus, lengviausia pasiekti jos pačios iniciatyva 20 proc. 
svečiai pobūvio metu suaukojo Sherbrooke autobusu), įvyksta FILMŲ apie Lietuvą rodyti 
Vasario 16 gimnazijai 23 do e Kanados Lietuvių Krepšinio tu ruošiasi atvykti lapkričio 27— 
nūs, kuriuos įrašė į p. Lukoštū rnyras. Dalyvauja: Toronto, 28 dienomis filmininkas p. Jar 
no aukų lapą šalpos reikalams. Hamiltono ir Montrealio krepšį nuškevičius, daug filmavęs N. 
KAS praėjusį sekmadienį AV nmkai. 
salėje, prie MLBD-jos susirinki Rungtynių programa: 1 ra 
mo paliko ir užmiršo didoką ry džia 10 vai. Iki pietų 2-jos jau 
šulį, o taip gi ir baltą skaicię nių rungtynės, 
prašomi kreiptis 683 Beatty Nuo 1 vai. — 3 vai. pietų 
Ave, Verdun, telef.: HE 0475. pertrauka.

3 vai. oficialus atidarymas ir 
svečių pagerbimas.

3.15 vyrų Toronto „Vytis"— 
Montrealio „Tauras“ rungty 
nės.

4.30 paskutinės jaunių lung 
tynės.

6 vai. pabaiga ir laimėtojams 
dovanų įteikimas.

Po rungtynių pasilinksmini 
mas ir vakarienė L. K. M. D- . .
jos ruošiamame pobūvyje Dom ją vesti atsisakė. J. Daugėla k; e 
Polsky.

Laimėtojams dovanas paaky 
re:

1. „Nepr. Lietuva * — 
namąją taurę jauniams - 
Jol.

2. Vyrų ir moterų rūbų 
vėjas ir krautuvininkas p. M. 
Mačiukas — vienk. taurę vyrų

Montrealy šalnomis 
jau apnuogino medžius ir kri 
mus.

PARDUODAMI 
naudoti baldai:

lovos, spintelės (komodės),
albiama mašina, virtuvinis 

las su 6 kedėm ir kita.
. . Teirautis tel. RA 7-3120. . .
ROSEMOUNTE 1ŠNUOMO

Dalyvauja:
Toronto „VYTIS“, 

„KOVAS“, 

„TAURAS;
Hamiltono
Montrealio

viso 5 komandos.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ TORONTE.
Lapkričio men. 21 d. 

po pietų, Dovercourt 
kino teatro salėje yra rengiama 

T... , , , Lietuvos kariuomenės šventė
Įėjimas co. g Lįetuvos gaulių Sąjungom 35 

rių metų sukakties minėjimas.
Lietuvos kariumenes susior 

ganizavimas 1918 m. lapkričio 
mėn. 23 d. yra vienas didžiau LITERATŪROS VAKARAS, 
aių įvykių musų tautos ir valsty 
bės gyvenime. Vos suorganizuo 
ta Lietuvos kariuomene apgynė 
iš visų pusių puolamą Lietuvą.

Šventę solidariai rengia šios baltijo tautu literatūros vakaią. 
organizacijos: Lietuvos kanų ir p st. Prapuolenytė skaitys 
Savanorių —kūrėjų Toronto sky apie lietuves rašytojas. Praneši 
nūs, Lietuvos Šaulių s-gos To mus seks trumputė muzikine 
ronto klubas ir Toronto Apyiin programa. Visa progiama truks

’— ne daugiau 2-jų valandų. Kas

Pabaltijo Moterų Taryba icn 
gia lapkričio 28 d., 5 vai. 30 m., 
St. Andrews bažnyčios saloje, 
Carlton ir Jarwis kampas, Pa

Prašome visus dalyvauti.
S. K. „Tauras“.

KANADOS LIETUVIŲ KREPŠINIO TURNYRAS ŠI 
ŠEŠTADIENĮ!!!

Šį šeštadienį, lapkričio m. 20 bė dabar visą bėdą verčia komu 
d., 10 vai, A. M. Catholic High nistams ir, manoma, kad mokes 
School, 3461 Durocher Str. čiai paliks tokie, kakius savival

kės V-ba.
Iškilmingame posėdyje pas norės pabendrauti, bus galima 

kaitą skaitys b. krašto apsaugos pasilikti ir gauti bufete arbatos, 
ministeris pulk. Žukas iš Cleve Kviečiame kuo skaitlingiau 
lando. Sveikins Liet, egner. ko šiai dalyvauti.
nsulas Vytautas Gylys ir Šaulių 
S-gos Laikinojo Centio Koinite 
to narys p. Valadkaitts iš Cika 
gos.

Oficialiosios dalies 
yra savanoris-kūrėjas 
Aparavičius.

Meninėje dalyje:
choras „Varpas", diriguojamas 
muz. St. Gailevičiaus, op. sol. 
Vincė Jonuškajtė-Leskaitienė, 
viešnia iš New Yorko, smulki 
ninkas Steponas Kairys ir įasy 
tojas Vytautas Tamulaitis.

Moksleiviams ir studentams 
įėjimas į minėjimą nemokamas 
visiems kitiems auka nemažiau 
J,50 dol.

Pabaltijo Moterų Taryba. 
ŠALPAI AUKAVO.

KLB Toronto Apylinkės šal 
pos K-tas skelbia sąiašą asine 
:ių, aukavusių Vokietijoje hku 
siems tautiečiams sušelpti n jų 
Kūčių stalui pagerinti, vieton 
sveikinimų ir dovanų pirkimo 
čia Kanadoje gyvenantiems sa 
vo pažįstamiems ir bičiuliams.

Aukavo po $25 — Šv. Jono 
Krikšt. pašalpinė D-ja, po $5— 
V. Gudaitis, J. Žaliaduonis, A. 
Sodaitis, M. Arštikaitytė u A. 
Pobedinskas, po $3 — J. Balta 
kys ir J. Šarūnas, po $2—J. Ka 
knevičius, P. Kuzmickas, Vait 
kevičius, Girdauskas, F. Valie 

Sekmadienj 11 vai. visose be ne> o. Kuolienė, V. Čiuplinskie

vedėjas 
majoras

Lietuviu

Lietuvoje, kaip ir broliai Motu 
zai.
LIETUVIS LAIMĖJO DIDI:. 

LĘ BYLĄ
Montrealietis Juozas Dauge 

la, gyv. 6380 Dės Ecores, kaip 
vienas iš Diamon Dry Cleaners tuviškose parapijose bus ta pro nt> y Količius, St. MežlausKie 
and Dyers Co. Ltd., Ville St. 
Pierre, Verdune ir Ville Emar 
de, pardavė savo dalį sėtų už 
12.000 dol. vienam cechui, Ku 
ris tačiau liko skolingas 10.000 
ir sutrukdė grąžinimą. Per ang 
lų advokatą p. Daugėla užvedė 
bylą, bet tas advokatas, many 
damas bylą esant neišlošiamą,

sk 
sta

CH 8495.

nei ei
- 30

c u

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

3 kambarius, naujame, moder 3. P. Gaputis ir Kaspeiavi 
niai įruoštame name, arti nau čius — lietuviai kontraktonai 
jai statomos Aušros Vartų baž jaunių vienkartinę dovaną sto 
nyčios. Kreiptis bet kuriuo me vylą — 30 dol. 
tu: 1905 Eagan, Ville Emard, 

arba 1831 Allard,

ipėsi į lietuvį advokatą dr. S. 
Daukšą, kuris apsiėmė bylą lys 
ti ir šiomis dienomis p. Dauge 
la bylą laimėjo. Sveikiname iai 
mėtojus.
SOLIDARUMO MOKESČIO 

REIKALU.
Baigiasi 1954 mt. bet dai da 

ug mūsų apylinkės narių yia ne 
sumokėję 2 dolerių solidarumo 
mokesčio už 1954 mt. Primena 
me tai visiems ir prašome šį gar 
bės įnašą neatidėliojant sumokė 
ti, nes Apylinkės Valdyba be 
Jūsų materialinės paramos nega 
lės sėkmingai atlikti jai uždėtu

ga laikomos iškilmingos pamal nė, V. Juodienė, P. Augustina 
vičius, V. Paulauskas, A. Žuie 
nė, J. Petrauskas ir A. Kanlvy 
das. Kiti aukavo po mažiau. Vi 
vo lapkričio 14 d. prie Prisikeli 
mo bažnyčios surinkta — $164, 
32.

Toronto Šalpos K-tas naošir 
džiai dėkoja Toronto lietuviams 
už aukas ir už jų duosnumą, p. 
E. Stepaitienei už talkininkavi 
mą ir Prisikėlimo bažnyčios kie 
bonui Tėvui Bernardinui, leidu 
šiam kiekvieną sekmadienį iki 
Kalėdų tas rinkliavas rengti.

V. Vaidotas,
Toronto Apyl. šalpos K-to 

Pirmininkas.

LIGONYS: Aug. Kudžma upe 
ruotas Lachinės ligoinnėje, ten 
pat ir p. Blažienė, p. Kliučiu 
vienė turėjo apendikso opciaci 
ją — dr. J. Šegamogos, o. p. 
Gaurienė buvo Queen Ehzabe 
th ligoninėje, bet jau pasveiko. 
INDĖNŲ rezervate, Caugiina 
wagoje, kažkas padegė indėnų 
teatrą, kuris drauge buvo ir mu 
zėjus, turįs gerų indėniškų ua 
lykų. Teatras, kuriame būdavo 
daromi vaidinimai, su būdin 
gaiš indėnų šokiais, dainomis ir 
kt., pritraukdavo daug turistu.

| Dr. J. Š E G A M O G A S g 
I CHIRURGINĖ ir BEND- | 
| ROJI PRAKTIKA | 
^office 4906 Wellington s' 
| VERDUN. Tel. YO 3611. g 
X priėmimo vai.: 2—4; 7—9;g 
Y šeštadieniais 11—1

arba pagal susitarimą. 't 
n a m ę 1038 Osborne Av. S 

$ VERDUN. Tel.PO 6-9964 | 
f---------- x»e-- 1 ia=-

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. M ALISKA 
priima: 0 a- m. — 10 p. m: 
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR
Dr. R.

956
Telel.: FR 7684, EX 8822. £

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND 
Sherbrooke E.

Dr.E.AndrukaitisJ
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

Sp. Kl. „Tauras“. 
RINKIMAMS Į MONTREA

IŠNUOMOJAMAS gažus 5 ka LIO APYLINKĖS VALDYBĄ pareigų.
ir Reviz. Komisiją sudaromas Pinigus galima siųsti ir pas 
bendras kandidatų sąrašas. >7i tu Valdybos iždininko J. Luko 
sos organizacijos prašomos iki ševičiaus vardu — 1860 Dcs 
lapk. m. 28 d. pristatyti Apyl. Marchais Blvd., telef. HE Ibi i, 
Valdybai siūlomųjų kandidatų arba sumokėti kiekvieną sekma 
raštišką sutikimą būti renkama dienį po pamaldų A. Vartų pa 
is ir šias žinias: gimimo datą, rapijos salėje.
profesiją, adresą. Mokėtojų patogumui, įvaiuo

Bendro kandidatų sąrašo bu se miesto dalyse yra mūsų jga 
vimas neužkerta kelio, nonnlie lietiniai, kurie priima pinigus 
ms statyti atskirus kandidatų vietoje, arba reikalui esant alsi 
sąrašus. *

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdyba.

LIETUVIŲ DIENAI ORGa 
NIZUOJASI LIETUVIAI 

ŠACHMATININKAI.
Lietuviai šachmatininkai pra 

šomi ateiti į A. V. parap. salę 
sj sekmadienį, lapkričio 21 d., 
tuoj po pamaldų. Spręsime įuo 

TELEVIZIJOS TECHNIKAS są turnyro Montrealio lietuvių 
čempionatui bei A, B ir C kia 
sės lošikų sąrašui, pagal kurį 
organizuosis komandos rungtis 
su kitataučiais miesto rungty nė 
se. Šalia to bus pasitai ta ir 
apie šachmatininkų dalyvavimą 
planuojamoje Lietuvių Dienoje 
Montrealyje.

O lietuvių ratelio rungtynėse 
su McGill universitetu laimėtas 
vienas, pralaimėtas vienas, o 3 
a 4 lentos žaidėjai nepasirode.

Lenkai su latvių komanda šeštadieninės mokyklos darbas 
mūsų laimėjo 3:1.

Aname NL nr. per klaidą 
vo paseklbta neteisingai B 
žaidėjo Broniaus Jaugelio 
varde. Atsiprašoma.
NAMŲ savininkai tebesiskun mokykloje yra 19 mokinių, ku 
džia, kad Ville Lasaile savival rie yra paskirstyti dviem skyna 
dybė labai pakėlė nuosavybes is.
mokesčius. Kadangi į šį reikalą ANGLŲ kalbos kursai YMCA, 
įsimaišė komunistai su propaga 555J3 Park Ave, pradedami lap g 
ndiniais lapeliais, tai savivaldy kričio 23 d., 9 vv.

mbarių butas. 
Teirautis tel. TR 1736.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
1252 Brown Blvd., Verdune.
Kreiptis po 6 vai. vakaro.

PARDUODAMAS
8 butų namas (4 butai po 4 km 
barius, 4 po 3 kamb.). Kaina 
35.000 dol., įnešti 17.500 dol.

Metinės pajamos 6000 doi.
Teirautis pas A. Norkeliūną. 

Tel. RA 7-3120.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

1554 A Bloor St. W. Toronto. 
Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai.

Priėmimo valandos:
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 

arba pagal susitarimą. 
Tel.: namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

Gydytoja-chirurgė.
; Kampas Bloor ir Brock Av. 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 

■ Priima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan
čias kasdien nuo 1—4 ir 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

X—~ ■ ~xx W
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LOUIS MONGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Producls

TR 3237

lietuvis
darbą atlieku Jūsų namuose.

Skambinkite RI 4-1705

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St., tel. FI
Perkant ar parduodant
domą turtą kreiptis pas

6351 

neju-

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar 

namų telefonu HE 7877.
jo

Pasirinkimas namų, ūkių ir va 
sarnamių įvairiose vielose.

lanko į namus.
Solidarumo mokesčius išrink 

ti įgaliotinių sąrašas:
1. O. Stankūnaitė — 207 To 

rth Avė, VilleLasalle, HE78a9.
2. S. Remeikaitė — 1142 Al 

lard Ave., Verdun, PO 6-3837.
3. K. Toliušis — 6828 Monk 

Blvd., Ville Emard, TR 1974.
4. Z. Rimša — 107 

Ave., Longuel, OR 56708.
5. P. Beleckas — 7603 Louis 

Hebert St., Rosemount, VI 
1916.

6. K. Andruškevičius—5333 
King Edvard St., DE 2384.

7. J. Adamonis —2052 Cole 
raine St., GL 3619.

8. P. Beleckas — 76 Veimo 
nt Jocques, OR 42551.

KLB M. Ap. V-ba.
JACQUES CART1ER- 

-LONGUEUIL RAJONO

Prait

eina pirmyn. Šie metai yra ant 
bu rieji mokyklos istorijoje. Moky 
kl. klai vadovauja vedėjas ir inoky 
pa tojas P. Beleckas, kapelionas

yra kun. J. Raibužis, šiuo melu

Dr. N. Novoskkis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarime'

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Namas nuomavimui, atskiras, 5 kmb. per 2 augštu >, $65 
mėn., reikalinga dekor. Randasi prie Yonge-Rorenz g.

High P.-Bloor, 8 kmb., atsk. mūrinis n. per 2 augš.; priv. 
įvažiavimas, garažas; vandens-alyv. šild., žaidimo kmb. 
rūsy. Geras modern, n.; įmokėti apie $7.000. Vienas 
atviras morgičius 10-čiai metų balanse.

Garden-Roncesvalles, $14.500, 7 kmb., geras plytų namas, 
neperein. kamb., vandens-alyvos šildymas, nėra gara
žo. Įmokėti apie $4.000.

REAL ESTATE
1611 BLOOR STREET W., TORONTO, ONTARIO. 

Telefonai: LO. 2738, vakarais HU 9-1543
Visais turto pardavimo bei pirkimo reikalais 

prašome kreiptis virš nurodytu adresu.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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