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Politinė įvykių savaitė
KOMUNISTAI DAROSI VIS AGRESYVESNI IR 

NUMATO NAUJUS TAIKINIUS.
Maskva bando naujus poli'i kalbą į lietuvių tautą vysk. V. 

mus ėjimus, Kuiie tuo tarpu 
turi vieną tikslą:

MASKVA BANDO 
SUGRIAUTI

VAKARŲ VIENYBĘ.
Maskvai nepasisekė sukvies 

ti lapkričio 29 d. Europos vals 
tybių konferencijos, nes viena 
po kitos atsisakė dalyvauti vi 
sos Europos vakarų valstybės. 
Susirinko tiktai Rusijos paveig 
tos bei satelitinės valstybes. 
Kiek ligšiol yra žinoma,
MASKVA SU SATELITAIS 

SUDARO
„RYTŲ NATO...“

Nesunku suprasti, kad tas 
„rytų NATO“ jau seniai veikia. 
Maskva absoliučiai juo dinguc 
ja.

Bet ir šito Maskvai nepakan 
ka. Maskva dabar sugalvojo 
„remti“, Amerikos pavyzdžiu 
tūlas Azijos valstybes. Indijai 
pasiūlė pastatyti plieno fabriką, 
Indonezijai žibalo ratinerijas ir 
tt. Čia jau ir satelitai, kaip Če 
koslovakija, taip pat siūlosi į 
„talką“.

Tiesa,
MASKVA UŽ SAVO 

„PARAMA“ REIKAĘAUJA 
ATSILYGINTI.

Ir tai visai rimti pasiūlymai. 
Maskvinė „parama“ be atsilygi 
nimo tikrai neliks. „Paremtie 
ros“ kraštams, jeigu jie pas.'na 
udo: ta „parama“, tai kainos i t 
bai daug... Bet imperialistas, 
kaip iš jo veiklos matome, ne 
snaudžia.

Dar daugiau.
KINIJOS KOMUNISTAI
JĖGA GULA FORMOZĄ.
Tai jau atviras puolimas, tai 

atviras karas.
Greta to, didelis susirūpini 

mas yra Tailande-Siame, lies 
kurio sienomis Kinija yra šutei 
kusii dideles karo jėgas. Spėlio 
jama, ar tiktai komunistinė Ki 
nija, triukšmaudama dėl Formo 
zos, neužpuls Tailando? Tai bu 
tų gražus įrodymas Maskvos 
pasiūlytos „koegzistencijos. . .“

Bendrai, praėjusi politinė sa 
vaite lieka kaip ir be ryškesnių 
bruožų, išskyrus, gal Maskvos 
„NATO“ projektus.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Gruodžio 15 d. šaukia 

mas VLIKo posėdis.
— Lapkričio 20 d. Tuebingc 

ne posėdžiavo Baltų Taryba. 
Posėdžio metu apsvarstyta da 
bartinė tarptautinė padėtis irnos: šaldytuvų, krosnių, siurb 
pasisakyta už sudarymą prie hų ir kt.
Baltų Instituto ar kitur tokio 
skyriaus, kur būtų stebimi da 
barties įvykiai, laiko istorija ir 
moksliškai įvertinami.

— Lapkričio 21 d. Sttutgar 
te buvo įsteigta estų - vokeičių ryti rimtas socialines reformas, 
sekcija. Į estų-vokiečių sekciją išnyko komunistų sukilimas, 
pirmininku iš estų pusės išrink — Vėl sensacijos keliamos 
tas ats. pulk. Stockeby, o iš vo dėl „skraidančių lėkščių“, ku 
kiečių — ats. gen. Grasser. rias matęs Romoje JAV ainba

— Lapkričio 22 d. iš Madn radonus ir daugelis amenk.e 
do radoifono pasakė sveikinimu čių, ne tiktai italų.

be Padolskis.
— Lapkričio 12 ir 13 dd. 

New Yorke posėdžiavo 14-tis 
ALT suvažia^įmas, kuriame ap 
svarstyta visa eilė svarbių reika 
lų. Peržvelgus pereitųjų metų 
veiklą ir nustačius ateities gai 
res, buvo patvirtinta ta pati va 
dovybė. ALT vadovybė aplan 
kė JAV delegaciją Jungtinėse 
Tautose ir jos narius supažindi 
no su ALT suvažiavimo nutari 
mais Lietuvos reikalu ir lietu 
vių pastangomis atstatyti Lietu 
vos neprklausomybę. Pasimaty 
mo metu lietuvių delegaiija pa 
prašė,- kad JAV delegacija, pa 
siremdama Kersteno komiteto 
surinktais duomenimis apie Lie 
tuvos aneksiją, kreiptųsi į Jung 
tinių Tautų visumos susirinki 
mą, reikalaudama, kad Jungt. 
Tautos įsakytų Sovietams pasi 
traukti iš Lietuvos.

— W. Chui chillis susilaukė 
80 metų amžiaus ir iš premje 
rų nesiruošia trauktis.

— Izraelio min. pirm. M. Sh 
arett su delegacija vyksta į Pei 
pingą, kaip Kinijos pakviesti 
svečiai.

— Faruko nuvertėjas Nagu 
1b taip pat jau nuverstas, bet... 
gavo pensiją po 500 dol. per 
mėnesį.

— Monnet atsisakė iš phe 
no-anglies sąjungos pirmininko 
pareigų ir imasi skelbti Euro 
pos federaciją, nes jo teigimu. 
Europa neatsilaikys prieš kitų 
kraštų spaudimą.

— Rio de Janeiro vyksta Pa 
namerikos eiline konferencija.

— Argentinos valdžia susi Itiečiai darbo vergai 

konfliktą. Peronistinė valdžia 
kovoja už darbininkų oiganiza 
cijų pasilaikymą savo žinioje, 
kai kunigija jas bando paimti sa 
vo įtakon. Tokia kova vyksta ir 
dėl mokyklinio jaunimo.

— 28 Anglijos prekybiniu 
kai Peipinge derasi dėl komu 
nistų pageidaujamos prekybos, 
per kurią jie stiprintų savo įta 
ką kituose kraštuose ir stipiin 
tusi ekonomiškai.

— Malikas užėmė Višinskio 
vietą JTO.

— Kinijos komunistai pasm 
erkė kalėti 13 amerikiečių. JA 
V protestuoja, bet kinai nepai 
so.

— Sovietinis šnipas Hiss, bu 
vęs Roosvelto patarėju Jaltoje, 
paleidžiamas iš kalėjimo, kaip 
atbuvęs bausmę.

— JAV krinta reikmenų kai

Antroji Kanaodos lietuvių Ben 
druomenės Krašto Taryba, po 
sėdžiavusi lapkričio 27-28 die 
nomis Hamiltone. Iš kaires į cie 
šinę, pirmoje eilėje: kun. dr. j. 
Tadarauskas, p. Ramanauskas, 
dr. M. Arštikaitytė, I. Matus<.
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vičiūtė, A. Rinkūnas, J. Karde džius, J. Yokubynas, dr. B. Po V. Barisas, V. Antanaitis, K. 
lis, J. Matulionis, K. Baronas, vilaitis, i 
dr. A. Giriūnienė, M. Yokuby Juozapaitis, inž. P. 1 
neinė, kun, dr. J. Gutauskas, Meilus, J. Tamošauskas; trečio 
V. Vaidotas; antroje eilėje: P. je eilėje: S. Čepas, J. Kojelaitis,

inž. J. Sližys, inž. A. Grigaitis, dr. A. Šapoka, J. Si 
JL inz? P’. I-ebs, J. rnonavičius ir J. Strazdas. Nėra c* •

_ __ .... k. Andruškevičiaus, A. Lapino, V , v cuuutcio ( aniivjt* vnvjv . j. • jv virvjv • vj. wvuq( j. ivuiuinū,
Januška, F. Valys, J. Mikšys, inž. J. Kšivickas, inž. A. Šalkau S. Kęsgailos, L. Balzaro ir dar 
J. Giedraitis, kun. dr. V. Gi skis, S. Dalius, p. Petrašiūnas, kažko.
r-K----— U-----M «- M~K M m " _ — , , M M M

VOKIEČIAI MATĖ LIETUVIUS VERGŲ STOVYKLOSE 
RUSIJOS SIBIRE.

Evaldas Sch., hamburgietis, naitis ir kauniškis Vytautas Bu 
pasilikęs, 1944 m. pas partiza tkus. Vėliau buvo atgabenta nc- 
nus netoli Seirijų, vėliau buvo maža lietuvių už pakartotinį ko 
bolševikų sugautas ir laikomas Ichozinių prievolių vengimą. Al 
Alytaus bei Vilniaus kalėjimuo vežtieji pasakojo, kad nenuėjus 
se, kur jį dažnai daužydavo. į tris dienas į darbą be pateisina 
Uralą drauge su juo buvo išga mos priežasties skirdavo kaleji 
bentas ir Seirijų klebonas. Jo mo, o pasikartojus „nusikalti 
stovykloje, vad. Burov>k prie mui” — išveždavo. Herbeitas 
Solikamsko, gulėti reikėjo ant R. buvo paleistas per 1953 nie

Žinios iš VLIK’o
PADANGĖS BLAIVĖJA?

Nors dabar jau ir ruduo, me ti vokiečiams vienas už kitą gr 
nkiau bepasii|jdo saulė ir lieta ažesnes akis. Vokiečiai tuo ne 
us palietas vanduo garuodamas susižavės. O oendram Lietuvos 
sukelia gamtos padairoje rūkų, reikalui tas j sveikatą negali is 
bet politinės VLIKo padanos, eiti.
atrodo, pamažu ruošiasi blaivė Todėl, kai VLIKo padangėje 
ti? lyg ir jaučiamas rūkų sumažeji

VLIKo ištiesta ranka, beje, mas, norėtųsi viltis, kad ir si o 
cementinių grindų, maistas butų amnestiją. Į Vak. Vokietiją kol kas dar nebuvo girdėti, kad vių santykiuose tų „rūkų“ bu 
vo labai blogas. Stovykloje atvyko per Mažeikius ir Taplia butų priimta, 
buvo daug lietuvių. Iš lietuvių vą. Grįžęs iš Uralo vokiečių ka 
atsimena senąjį kleboną Adu ro belaisvis Povilas K., šiuo me 
maitį, ar tik ne vilniškį mž. Pi-Lu—gyvenąs Ruhro krašte, yra 
aną jauniškį, taip pat teisinin ilgesnį laiką dirbęs su lietuviu 
ką Juozą Valentą. Vėliau iš ten 
buvo išsiųstas į Taišeto - Brato 
stovyklą prie Baikalo ežero, 
kur buvo išlaikytas iki 1953 m.

jėzuitu tėvu Paukščiu.
Vergų miestas sovietinėje 

Arktikoje.
Grįžęs iš Sov. Sąjungos karo 

Šioje stovykloje vyravo paba belaisvis H. Kuršus, kilęs iš K.
„ i. Visi jie aipėdos krašto, papasakojo, 

dūrė su kunigija ir tuu nemažą buvo verčiami dirbti pačius sun kad bolševikams pateko j nelais 
kiaušius darbus, kaip ir vyrai, vę Klaipėdos apskrityje. Jis su 
Maistas buvo blogas, mediciniš kitais suimtais vokiečiais buvo 
kos priežiūros — jokios. Lietu iš Kretingos pasiųstas į Kauno 
viai, gavę kokį nors siuntinėlį kalėjimą. Tačiau kelionė iš Kie 
iš tėvynės, betgi su celės diau tingos į Kauną truko traukiniu 
gaiš dalindavosi paskutiniu du net 13 dienų. Vėliau jis su 29 
onos kąsniu. Ir jis, 1953 m. grį Klaipėdos krašto vokiečiais bu 
žęs per Vilnių į Vokietiją, pa vo išsiųstas dirbti į Vorkutą, 
tvirtino, kad Vilnius toli gražu Vorkutos gyvenimo sąlygos E. 
nėra toks
kaip skelbia bolševikų propaga jau žinomos, 
nda.

Herbertas R. plačiau nušvie 
tė partizanų Lietuvoje veiklą. 
Jo žiniomis, išvežtos Ambrazo 
iš Gelgaudiškio ir Macedonsko 
iš Ryškų kaimo visos šeimos. 
Per 1948 m. masnius vežimus 
buvo suimti visi stambesnieji 
ūkininkai arba N. Lietuvos lai 
kais tarnavę valdinėse jstaigo 
se.1951 m. buvo suiminėjami ta 
rnavusieji vokiečių kariuomene 
je. Juozas Tampauskas, su ku 
riuo teko sėdėti Tauragės ka 
Įėjime, buvo nuteistas 20 mc 
tų. Šilutės kalėjime teko sueiti 
lietuvį, mėginusį laiveliu pabė 
gti į Švediją, bet sugautą. Kiro 
vo darbo stovykloje prie Uralo 
sutiko 3 lietuvius. Sverdlovsko 
stovykloje žino buvus laikyta 
kelis šimtus lietuvių, tarp jų — 
Valicką iš Šiaulių, Barkauską iš 
Marijampolės ir kt. Bielajar sto 
vykioje užtiko lietuvių. 1952 
m. gegužės mėn. atvežtų tiesiai

ir dar neatstatytas, skaitytojams bendrais bruožais 
Tiek dar galima 

pridėti, kad ten turintieji dirb 
ti į mirtį žiūri kaip į vsų kan 
čių galą, jos nebijodami. Kas 
mirė, — o tokių buvo daugybe, 
— tų lavonus dažnai užkasdavo 
plikus. Likusieji turėjo dirbti 
kaip tikri darbo vergai. Kiek 
vienas beleisvis turėjo kairėj ra 
nkoj išdegintą numerį.

Iš Vorkutos grįžęs W. Droš 
dowki papasakojo, kad jis kapi 
tuliaciją sutiko Helos pusiasa 
ly. 1949 m. birželio 8 d. jis bu 
vo Bobruiske pristatytas bolše 
vikiniam tardytojui, kuris viso 
kiais būdais jį kankino. W. D. 
tvirtina, kad per šiuos MVD ta 
rdymus vertėju buvęs vienas ki 
aipėdietis, anksčiau tarnavęs 
Klaipėdos „Lietūkyje“. Gyve 
nimo sąlygos kiek pagerėjo, kai 
Krasnopolyje, Ukrainoje, jis bu 
vo paskirtas sanitaru.

PRIEŠ KALĖDAS IR 
NAUJUOSIUS METUS

Primename tautiečiams, kad 
iš Lietuvos. Jie buvo apkaltinti, geriausia yra sveikinimų kurte 
kad buvę partizanų ryšininkai, 'es užsisakyti iš anksto. V no 

- — - .. kių sveikinimo kortelių Jums
; mielai atspausdins „Nepnklau 

ypač gimnazistinio amžia lietuvių Adolfo Šipulio, Alber soma Lietuva , kuri tam renta 
------- — 3 Grikšo šia Yra įsigijusi mašiną. Sveiki

minus Jūs galite užsakyti tu 
kius, kokių Jūs norėsite, pagal 
savo paruoštą tekstą. „Ncpi 
Lie tuva“ parūpins ir savo pa Dieną, kilo sumanymas suiuoš 
ruoštais tekstais sveikinimų, ti Montrealy ateinančios Lietu 
bet tas nekliudo kiekvienam tau vių Dienos metu.
tiečiui skyrium ir individualiai PP. VAUPŠAI susilaukė dūk 
paruoštu tekstu atspausdinti sa terš.
vo sveikinimų. Prašome krcip SUŽEISTA tramvajaus ir pa

, tačiau atrodo, tų mažiau.
yra vilčių, kad ji neveltui buvo Be ko kita, VLIKo sferose 
ištiesta. pabrėžiama, kad prieš Tautiniu

Plačiosios vsuomenės nuotai kus esmėje čia nėra nusistaly 
kos jaučiamos ir Romoje ir Pfu mo. Tas triukšmas, kuris yiu 
llingene. Jos, gal, daugiau vei kilęs, tai tiktai dėl asmens, pei
kia, negu tiesiogiai veiksniais, sonalinės prasmės. Ir tai jau ne 

Dabar jau matoma, kad Dr. pirmasis toks čia reiškinys. Bu 
Karvelis be reikalo „išpūtė“ vo atsitikimų, kad ir kitos si o 
„lamėjimus“ Bonnoje. Fakti vės buvo tokioje padėty, bet jos 
nai, kaip buvo, taip yra ir dar iš to nedarė didelių istorijų. O 
nenumatoma, kad kitaip būtų, kad personalinio nesusidepiiii

Dabar jau matoma, kad ir Di mo priežasčių čia būta, tai žino 
pi. šefas be reikalo „neoficia ir tie, kurie „kitaip“ balsavo, 
liūs“ protestus reiškė, nes tas Čia net kalbama, kad ir tie „ki 
nieko neįneše gera į Lietuvos taip" balsavusieji ne be perso 
santykius su Vokietija, tiktai 
vokiečiai iš to pasijuokė, gal, ir 
dar dauaigu pasididžiavo.

Jeigu kai kas nemato, kad iš 
vienybės su vokiečiais geto ne 
gali būti, tai netrukus ir tai bus 
aišku. Todėl tie reikalo daktaiai 
lenktyniauja, bandydami rody

nalinių apskaičiavimų tai pada 
rę... Kartais juk esti priežasčių, 
kad personaliniai santykiai pri 
verčia kai ką balsuoti net n 
preš Centrų tikslius nurody 
mus... Verta tai toms srovėms 
reikalus panagrinėti iš esmės.

(hlj).

MONTREALIS
MENO DARBŲ PARODA
Dailininkė Zofija Romerienė, 

dalyvavusi dailės parodoj Kau

— Stockholme posėdžiavo 
komunistinė „taikos taryba“, 
kuri pasigamino naujų prieš va 
karus šūkių.

— ^Filipinuose, pradėjus da

TORON TO
VEIKIA JAUNIMO KLUBAS Stp. Pusvaškis. Keletos savai priešinęsi komunistų santva 

Toronte pre Šv. Jono Kr. hc čių patirtis parodė, kad jauni kai etc. Atsimena iš suimtųjų 
tuvių parapijos yra įsteigtas mas, 
jaunimo Klubas. Klubo tikslas us, klubo pobūviais domisi. Pii to Brunevičiaus, I 
duoti lietuviškam jaunimui gali mame pobūvyje atsilankė vos uliečio Vinco Grybo, ukmergie 
mybę, be religinių ir ideologi 20, o praėjusią savaitę lankyte čio Vytauto Naruševičiaus, St. 
nių skirtumų, kultūringai pra jų skaičius peršoko 50. Klubu 
lesti vieną sakaitėje vakarą. Šie kryptis yra ne studijinė, bet 
jaunimo pobūviai vyksta Šv. Jo kreacinė, atseit, poilsio, 
no Kr. parapijos salėje kiekvie rr-rnvni'
ną penktadienį nuo 7 iki 10 vai. MAŽOSIOS LIETUVOo 
vak. Klubui globoti yra sudary Bičiulių Dr-jos susirinkimas 
ta Taryba, į kuria pakviesta yks gruodžio 5 d., 12 vai. 30 bai grauidnosi grįžęs. Dirbti te • _ - .
kun. Dr. J. Gutauskas, mok. J. min. L. Namuose. Prašome vi ko daugiausia prie medžio trati tis »»NL adresu: 7 < 22 George gu y a | St. Justino ligoninę 
širka, mok. E. Miliauskas, Dr. sus narius ir prijaučiančius atsi kimo. Jo brigadoje dirbo 7 lie St., Ville Lasalle, Montreal „2, Aldona Tamkevičiute, mokine. 
J. Maurukas, A. Gurevičius ir lankyti. V-ba. tuviai, tarp jų - Jonas Sin.u P. Q- Telefonas: HE 7920 Merga.tei sužalotos kojos.

re
Valickos, Biegonio ir kitų pa 
vardes. Žino 
su tautečio, 
belaisvio, iš 
vo taip pat 
prastai į Sibirą. Ištremtasis la

likimą ir vieno mū 
grįžusio kaip karo 
Belgijos, kuris bu 
pasiųstas, kaip pa

LIETUVIŲ AKADEMINIS 
Sambūris šį penktadienį, gi uo 
džio 3 d. 8 vv. 4225 Berri St. 
mokyklos salėje šaukia susirir. ne, dabar atidarė savo tapybos f 
kimą, kuro metu Dr. H. Nagys <’ 
skaitys paskaitą tema šių metų Hali. Paroda tęsis nuo lapKli 
literatūrinės Nobelio premijos čio 28 d. dvi savaites ir bus ka 
laureato Ernest Hemingway ku sdien atidaryta nuo 10 ^/al. ry 
ryba. Po paskaitos įvyks vaišco to iki 5 po pietų. Paroda visie 
paįvairintos trumpa programa, ms atvira.

Visuomenė kviečiama daly STREIKUOJA eilės įmonių da 
vauti. V-ba. rbininkai, apie 2.000, reikalaują
KALĖDOJIMĄ Montrealio lie 
tuvių parapijų kunigai jau pra 
dėjo. 
MARIJOS metų užbaigimas pa 
skirtas gruodžio 12 d. 
SUSITUOKĖ Ona Šarkaitė ii 
Romualdas Bukauskas. Buvo 
.gražios vestuvės.
FUTBOLĄ Montrealis Toron 
te pralaimėjo Edmontonui 25- 
26 santykiu. Į Toronto piaėju 
sį penktadienį buvo išvykę apie 
b.000 montreahečių. Pirminiu 
kas jau buvo pasiruošęs įteikti 
Montrealio komandai taurę, bet 
netikėtai Montrealis pralaimė 
jo.
DAINŲ šventę, kaip įžangą į 
visos Amerikos lietuvių Dainų

darbų parodą Grandby lown p*
* * ” ' ’ ■ •- —«- - ------ • ->

r

pakelti darbo atlyginimus. 
SKAITLIUKAI - myteriai au 
tomobiliams miesto savivaldy 
bei per pusę metų jų naudoji 
mo jau atnešė apie pusę išlaidų. 
SERGA ir gydosi po operaci 
jos Victoria Igonnėje Dr. E. 
Andrukaičio priežiūroje p. Va 
gonis. Namie gydosi p. Kriaučc 
liūnienė. Buvo susirgę J. Šul 
mistras, J. Monstavičįus, O. Če 
Ikuvienė.
P. JONUŠAS vedė ukrainietę. 
Vestuvių puota buvo Rumunų 
salėje.

KALĖDŲ IR N. METŲ 
SVEIKINIMO

kortelių jau galima gauti „N. 
Lietuvos“ redakcijoej: 7722 
George St., Ville Lassalle, Mo 
ntreal, P. Q.

Kaina: 30 sveikinimo koite 
lių už 1 dolerį, su persiuntimu. 
Su užsakymu prašoma siųsti ir 
pinigus.
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Vasario 16-tos minėjimo 
klausimu

Praėjusią žiemą Montrealy bendrą komitetą, kuris apimtų 
buvo surengti du oficialūs Lie bent didžiąsias draugijas n abi 
tuvos Nepriklausomybės Pas’r dvi parapijas .Reikia sušaukti 
elbimo — Vasario 16 — minė geriausias menines jėgas. Gali 
jimai. Kadangi antrasis, kurį ma sujungti tokiam minėjimui 
surengė K. L. Tarybos Montre abudu chorus krūvon ir išmo 
alio skyrius, iš anksto buvo ma Ryti kelias dainas sudainuoti 
žai kam žinomas, tai nebuvo lai bendrai. Tokį bendrą choią, 
ko apie tai ir pasisakyti. Bet abudu dirigentai gali išmokyti 
šiemet minėtas skyrius savo po porą damų atskirai, kad abu 
ruošiamą minėjimą jau pradeda du galėtų savas dainas dmguo 
garsinti. Skelbia, kad ir garsų ii. Kalbėtojų, taipgi, atrodo, 
kalbėtoją kviečia iš JAV. Be kad dabar tunme pakankamai 
abejo, neatsilieka ir K. K. B. Be n gerų. Programa tokiam minė 
ndruomenės Montrealio Apylin jimui turi būti mišri ir nenuo 
kės Valdyba, kuri Lietuvos Ne bodi. Visą sulinktą programą 
priklausomybės paskelbimo mi tas bendras komitetas turėtų pa 
nėjimą rengia nuo pat įsikūri tikrinti, atseit — turėti genera 
mo Kanadoje. Tad pasirodo, hnę repeticiją, ir jei kas netiri 
kad turėsime du oficialius minė kaina, pataisyti arba išbraukti, 
jimus ir ateinančiais metais. Sa kad laike apeigų nebūtų šarma 
kydamas oficialius, turiu ome tos. Pranešinėjimai turi būti aiš 
nyje tą faktą, kad priimamos re kūs ir garsūs. Minėjime turime 
zoliucijos ir išsiuntinėjamos ata dalyvauti bent 2.000, ne 400— 
tinkamiems valstybių paieigu 500, kaip ligšiol.
nams. Toks tai, mano <

Dabar kyla klausimas: ar iš turėtų būti bendras Lietuvos 
tikrųjų mums Montrealyje re; Nepriklausomybės Paskelbimo 
kalingi du minėjimai, kada ten minėjimas Montrealy. 
ka abejoti, ar ir vieną tinkamai Kai kas sako, reikia surengti 
surengsime? patriotinius parengimus priau

Kadangi lig minėjimo dai gautiems jaunamečiams. Tą ga 
laiko yra, tai randu reikalinga Ii atlikti mokyklos ir parapijos, 
pasisakyti. Bet tikiuosi, kad jei tokių pageidavimų būtų, 
tuo klausimu pasisakys ir dau

ANTROSIOS KLB KRAŠTO TARYBOS SUSIRINKIMAS 

įvykęs Hamiltone lapkričio 27- J. Karedlis pastebi, kad komisi 
-28 dienomis, atidaromas Kr. ja veikia dar nuo LOKo laikų. 
Valdybos pirm. J. Matulioniu tr Jos buvo dėta pastangų apylin 
umpu sveikinimo žodžiu.

Sveikinimai.
Suvažiavimą tuojau sveikina 

Hamiltono miesto majoro pava 
duotojas Me. Donald, nes majo 
ras p. Jackson yra išvykęs j Ot 
tawą į burmistrų suvažiavimą. 
Taipgi sevikina, anot jos pa 
čios, DP motina, didelė lietuvių 
bičiulė p. Hyder, kuri daug vei 
kia ir per radiją. Raštu sveiki 
no: VLIKo pirm. M. Krupavi 
čius, pabrėždamas reikalą „eiti 
plačiuoju lietuviškuoju keliu“; 
min. P. Žadeikis su linkėjimu 
„sėkmingai pradėtą lietuviškos 
vienybės darbą ištesėti“; Gen. nio komiteto vardu. Susiorgani 
konsulas V. Gylys įtaigodamas zavo sausio
„suburti visas lietuvių sroves sudaro J. Žmuidzinas pirm., P. 
vienon šeimon bendram darbui 
mūsų tautos Himno dvasioje '; 
Dipl. šefas S. Lozoraitis įspėda 
mas turėti prieš akis, kad „dal
bas Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti pareikalaus iš mūsų 
didelių ir ilgų pastangų“, MLT 
pirm. E. Simonaitis dėkodamas ie sovietinio „nusikatlimų ko 
už Mažosios Lietuvos reikalų dekso“. Kaikuriems 
rėmimą ir gražų jo priėmimą, reikia šiek tiek lėšų, bet kom. 
Dar sveikino ALT gen. sekr. prezidiumas kol kas išlaidoms 
Dr. P. Grigaitis, ministerial K. pats solidariai sudėjo pinigų. 
Graužinis, F. Mejeris, VKB pi Baltų Federacijos liet, sky
rm. V. Zunde, B. C. b-nės pirm, riaus vardu, vieton susirgusio
J. Juškaitis ir Ottawos ap. pir dr. Anyso, pianeša p. Jokuby 
mininkas p. Paškevičus. ’ nas. Jis padaro veiklos apžv<_l

J. Matulionis į prezidiumą si gą nuo susikūrimo ir sumini, 
ūlo K. Baroną, J. Kardelį ir A. kad organizacija siekia toli — 
Rinkūną, o į sekretoriatą P. Le net Pabaltijo valstybių federu 
lį ir S. Čepą. Pirmininkaujant cijos planų.
K. Baronui, išrenkamos komi Tautos Fondo atstovybės va
sijos: rezoliucijų — V. Giriūme rdu A. Lapinas praneša, kad at 
nė, P. Rudniskas, S. Kęsgailą stovybės yra 
ir P. Jonuška; nominacijų — S. surinkta ...........
Dalius, L. Balzaras ir J. Simo VLIKui pasiųsta 
navičius; mandatų — I.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos”

kėse sudaryti komisijėles arba 
bent turėti įgaliotinius. Tai pa 
vyko tiktai dalinai. Pagal pa 
čios gimn. planą, suorgamzuo 
ti 25 rėmėjų būreliai, bet jie ne 
visi veikia ir ne visi pastovūs. 
Rinkti pinigai ir Vasar. 16 na 
mų išpirkimui. Gimnaz. šiemet 
pasiųsta 1586,40; kasoje dabat 
45,04. Komisija pareškia atsi 
statydinimą. Susirinkimas pade 
kojęs Komisijai už darbus, nu 
tarė jos funkcijas perduoi Šal 
pos Fondui, tokiu būdu
šalpos reikalus centralizuoti.

P. Rudinskas praneša Politi

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSRJ BŪDU: 

DEKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Mr ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visur metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Šiurpus lietuvio išgyvenimai sovietuose
3, ta vienas su kitu, kaip kartais

22 d. Prezidiumą žmonės laukia karo, tikisi, kad dar pasitaikydavo seniau, ir mo 
bus išlaisvinti. ka laikyti „liežuvį už adntų“.

,, „ „ ;.,r Ypač „garbavojami“ lietuviaiYpač pavasarį ar pasiklausius * .5.. 1_ „,i„;,ix., komunistai — Kaip savojo kias
to išdavikai. Tokios tai nuotai 
kos krašte.

— Ar teko klausytis iš Vaka 
rų lietuviškųjų radijo translia 
cijų?

— Kur neteks. Amerikos Ba 
Įsas pvz., geriausiai girdėti iš 
ryto. Kas iš jo programos geri 
ausiai patinka? Man patiko, — 
sako M. Bakanas, pats jų nc-kar 
tą klausęsis, — veik viskas. 
Man daugiausia buvo įdomu, 
kas kalbama apie Lieutvą. Tad 
lyg pasidaro širdžiai lengviau, 
kad ir Vakaruose viską žino. 
Reiktų tiesiog vardais pavarde 
mis paskelbti visų „sėbrų' dar 
bus. . .

Rudinskas vicep. ir J. Kardelis 
sekr. Komitetas turi sudaręs 
veikimo gaires. Reaguota į pa 
sireiškimus: Berlyno konf. me 
tu 3 didiesiems, dėl lenkų „Wil 
no wings 310“, paskutiniu me 
tu į JTO, kuri buvo priėjusi pt

darbams

navičius; mandatu — L Matu šiemet surinkta 
supratimu,-sevičiūtė> A §alkauskis ir A

Lapinas.
Centro pranešimai.

Kr. Valdybos pirmininkas J. 
Matulionis platokai praneša 
apie V-bos nuveiktus metų be 
gyje darbus: buvo atsiliepta bei 
reaguota į visus lietuviams bei 

Jei neviską suminėjau, ar ne Lietuvai svarbius reiškinius; 
giau, ypač, kad girdima nepasi taip, kaip kitiems atrodys, ti Bermudų konferencijos metu 
tenkinimų. kiuosi, kad tuo reikalu pasisa

Kai kas argumentuoja, kad kys ir daugiau. 
Vasario 16 minėjimą K. L. Ben 
druomenės Montrealio Apylin 
kės Valdyba išimtinai pasiėmu 
si sau. Kiti, sako, kad tai nau 
jųjų ateivių minėjimas. Dar ki 
ti sako, kad Šv. Kazimiero pa 
rapijos choras viešuose parengi 
muose ignoruojamas. Praėju 
sios žiemos antrame minėjime 
Žv. Kazimiero parapijos klebo 
nas, kalbėdamas minėjime, išsi 
reiškė, kad jis turįs savo berno 
ksliams parapijonims rengti ats 
kirą minėjimą. Taigi tokių ir pa 
našių neįtikinančių argumentų 
girdima dėl šio nesutarimo aps 
čiai.

Aš gi pasakysiu, kad mums 
visiems lietuviams, ypatingai 
gyvenantiems išeivijoje, kada 
mes sielojamės ir kovojame už 
Lietuvos Valstybės Nepriklau 
somybės atstatymą, tą dieną rei 
kia ypatingai iškilmingai atžy 
mėti ir parodyti pasauliui, kati 
mes ištiktųjų norime ir verti gy 
venti nepriklausomais. Tam ti 
kslui reikia tvirto vieningumo 
ir sutarimo. Jei mes skaldysi 
mės, nesugebėsime jungti sav■> 
jėgų krūvon, mes negalėsime Norkeliūno mintims ir laikyda 
tinkamai pasirodyti svetimtav ma jo pasiūlytą Vasario 16 mi 
čių ir savųjų tarpe. nėjimo būdą ne tai, kad pagei

Jeigu nepasitenkinama vie dautinu, bet tiesiog — būtinu, 
nos kurios grupės rengiamu pa neatsisakys įdėti ir kitokių pa 
minėjimu, tai galima sudaryti sisakymų, jeigu jų būtų.

radijo, ar šiaip kas paleidžia " 
gandą, kad gali būti karas, — •' 
žiūrėk, žmonės jau ir pradeda K 
džiovinti sausainius, kyla triu 
kšmas ir susyk — negausi duo 
nos. Tokie gandai ypač buvo 
plačiai pasklidę Korėjos karo 
metu, po Stalnio mirties ir Beri 
jos suėmimo. Nori Vakarai to 
ar ne, bet Lietuvoje kiekvienas 
trokšta karo, nes tiki, kad per 
jį ateis išlaisvinimas. Po Stali 
no mirties ir Berijos „sutvarky
mo“ Lietuvoje žmonės laukė re 
voliucijos ir galvojo: reikėjo 
Vakarams tik gerai paspausti — 
ir būtų viskas apvirtę aukštyn 
kojomis. Čia Vakarai padalė, 
Lietuvos žmonių įsitikinimu, di 
dėlę klaidą. Prieš pat Beįijos GRJŽUSIEJI VOKIEČIAI VI 
suėmimą Kaune buvo atleista 
prokurorų ir kitų rusų; žmonės 
kalbėjo, kad pasiliks tik tie, ku 
rie moka gerai lietuviškai skai 
tyti ir rašyti. Kiti žymesnieji 
rusai pareigūnai buvo visai pa 
kabinę nosis, galvodami, jog rei

SUR SIBIRE SUTIKDAVO 
MŪSŲ TAUTIEČIŲ.

Nuoširdžią lietuviams pade 
ką reiškia ir grįžusi iš Sov. Są 
jungos Solingeno gyventoja 
Margarita R. Ji su dviem vai 
kais pasiekė Virbalį, buvo Vii 
kaviškyje, Kalvarijoj, Šilavote

. .25.712,10
. .24.446,13
. . .2.900,00

Atstovybė visoje Kanadoje 
turi 11 skyrių bei įgaliotinių.

P. Užupis, darydamas prane kės netrukus‘grįžti į „plačiąją 
Šimą Nesusipratimams ir skun tėvynę“, ir buvo net jau kamba . < t ... ,
dams tirti komisijos vardu, pa nus žmonėms perdavę, bet, Be “ kt- Jos vaikai greit pramoko 
stebi, kad viena byla esanti ne „ja suėmus, viskas vėl pasikei hętuviskai ir padėjo žemes uk 
baigta, kita nepradėta. Komisi tė. ‘ Dingo tada ir žmonių linksi' Jos ziniom‘s> Šilavoto vais 
ja negalėjusi tinkamai dirbti, mumas, o jie buvo tiek vilčių ciaus. Sargenų kaimo gyvento 
nes negalėdavo susirinkti. Jis kupini, kad nors sykį ateis vis jas A.lbinas. Mikalauskas buvo 
siūlo: 1. Pakeisti vardą į Gar i,am <raia« neis neteisingai įskųstas turįs ryšių
bės teismą ir 2. Rinkti jį iš as 
menų, gyvenančių vienoje vie
toje.

K. Andruškcvičius revizijos 
komisijos vardu perskaitė kelis 
aktus, kurie apima visas Bend 
ruomenes institucijas. Visur ras 
ta pakankama tvarka ir trūku

kam galas. Deja. . .
Kodėl žmonių viltys sulaukti 

permainos kyla ypač pavasarį?

su partizanais ir nuteistas 12 
m. kalėjimo Sibire. Ir ji pati su 
savo vaikais 1948 m. prijungta 

Greičiausiai todėl, kad, dauge prie iš Lietuvos siunčiamo tra 
lio manymu, pavasaris geriau nsporto į Sibirą, bet jai pasi 
šiai tinka žygiui. Jie mano, kad sekė pabėgti, kol 1953 m. buvo 
Vakarai žygiui į Rytus imsis su kitais išgabenta į Vak. Vo 
tos pačios taktikos, kaip vokie kietiją. Ji taip pat žino kai ku 
čiai. Darbininkai ypač laukia rių kitų iš tos apylinkės asme 
amerikiečių, nes žino, kad tie, nu likimą.
užėję, vis tiek duos visiems lai Liubeko gyventoja Anna L. 
svę. Ir dabar daug kas atsime buvo laikoma Mordavijos stovy 

"" i konservus ar kloję drauge su 70 lietuvių mo 
batus, nors šie iš rinkos jau din terų. Toj stovykloj buvo iš v. 

bolševikai ir dabar so apie 2.300 moterų, tarp jų 
tebevažinėja ameii nemaža pabaltiečių. Mokėdama 
mašinomis. Lietu iš mažens lietuviškai, greitai 

galvoja: matyti, tvi su lietuviais susidraugavo. Pa 
tvirčiau už rusišką žinojusi Martą Šūdnagytę iš

pasiųstas pasisakymas dėl Lie 
tuvos okupacijos, Berlyno konf 
metu reaguota, kreiptasi į JAV 
prezidentą Eisenhower}, p. Ma 
itin ir kt.; sudaryta Baltų Fe 
deracija. Rūpinamasi sudaryti 
egzilinių tautų bendrą oi gani 
.aciją. Spręstas 3 did. Kanados 
lietuvių kolonijų organizacinis mų nerasta, 
klausimas ir paruoštos taisyk 
lės; priimti pirmininkai — M. 
Krupavičius, E. Simonaitis, V. 
Sidzikauskas; Vasario 16 gimn. 
rėmime Kanados lietuviai ant 
roję vietoje, bet palyginus mū 
sų 20 ar 30.000 galvų koloniją 
su milionine JAV, mes stovime 
net pirmoje vietoje, nes JAV 
lietuviai gimnazijai suaukojo 
50.000, kai mes 15.000; prisidč 
ta prie antrosios Lietuvių Die 
nos ir tt. Nežiūrint sunkumų, 
vis dėlto Bendroumenės orga 
nizacija kyla, progresuoja. J. 
Matulionis dėkoja visiems, kas 
prie Bendruomenės dedasi, kas 
jai moka solidarumo mokes 
čius, kas jai dirba ir jai padeda.

V. Vaidotas padaro praneši 
mą apie iždą, A. Rinkūnas pla 
čiau apžvelgia Švietimo komisi 
jos reikalus. Komisija, gavusi 
labai maža lėšų, darė, ką galėjo 
šeštadieninių mokyklų ir augs 
tesniųjų lituanistikos kursų st 
eigimu ir laikymu, jaunimo klu 
bų steigimu, vasaros stovyklo 
mis, bibliotekų kūrimu, sportu 
ir tt. P. Rinkūnas pastebi, kad 
tūli vadovai kai ko nėra atlikę “ii gšio?“ nesulauk ta“ Pa
bei padarę. Paorėžiama, kad vai - - -
kų stovyklos davusios gerų vai 
siu ir net likę apie 400 dol. pel 
rio, kuris ir paliktas vasaros sto 
vykių reikalams.

Šalpos Fondo centro vardu p. 
Tamošauskas teigia, kad tas Fo 
ndas yra kaip ir BALFo pada 
linys, surinkta 8.000 dol. pini 
gaiš ir rūbų bei kitų gėrybių, daro A. Juozapavičius. Viso 

įteikti per Kalėdų Nusistatyta rūbų Kanadoje nt bar apylinkių yra 21, bet iš

D. NorkeHūnas.

N L redakcija mano, kad p. D. 
Norkeliūno keliamasis klausi 
mas ir jo samprotavimai dėl Va 
sario 16 minėjimo yra keliami 
ir savo laiku ir labai rimtai.

Žinant mūsų montreališkes, 
— o tas tinka ir visoms Kana 
dos lietuvių kolonijoms, kur 
yra daugiau, negu viena, orga 
nizacija, — yra geriausis būdas 
ruošti Lietuvių tautos didžio 
sios šventės — Vasario 16-to 
sios minėjimą visų organijų ben 
dromis, sujungtomis ir sutelkto 
mis jėgomis. Tokiu atveju nie 
kas nesijaustų apeitas, ignoruo 
jamas bei skriaudžiamas. Iš an 
tros pusės, toks visų tautiečių 
su jų organizacijomis apjungi 
mas ir įjungimas į bendrą su 
tartinę pasitarnautų ir didesnei 
vienybei bei darnumui. Bend 
ras ir sutartinis minėjimas Va 
sario 16-sios galėtų pasitarnau 
ti entuziastiškesniam visų susi 
būrimui ir bendram didžiam ti 
kslui.

Redakcija, pritardama p. D.

Diskusijos dėl pranešimų.
Antrame posėdy, pirmininką 

ujant A. Rinkūnui, vyksta pasi na amerikiečių 
sakymai dėl pranešimų. 1

K. Baronas sako, kad Kr. V- go. Tačiau 
ba nepakankamai palaikė ry 
šius su apylinkėmis, nevažine 
jo, mažai instruktavo. Solidaru 
mo mokestį p. Januška siūlo su 
mažinti ligi 1 dol. Susirinkimas 
palieka po 2 dol. asmeniui. Pir 
mininkaujantis pastebi, kad sc _ 
na solidarumo mokesčio rinki veža kiek tik galėdami, visi kei giausia už partizanų priėmimą 
mo tvarka subankrutavusi. Nu kia kaip įmanydami. Tačiau nakvynėn arba už slaptai pirki 
tariama rinkimo būdą pagerin šiaip žmonės pasidarė daugiau mą maisto. Yra drauge išbuvu 
ti, __ kreiptis į tautiečius asme kantresni, užsigrūdino, išmoko si 7 metus su viena mūsų tau
niškai. kęsti ir reikale vienas kitam da tiete, kuri buvo pasiųsta į pri

Baltų Federacijos klausima ugiau padeda, daugiau susipia verčiamuosius darbus už apsau 
B. Povilaitis siūlo panagrinėti tę, negu pirmaisiais okupaci gojimą partizanų, kai kaime 
Politinėj komisijoj. J. Kardelis jos metais. Gyvenimo praktikos siautė rusai. Taip pat buvo su 
tam nepriešingas, bet teigia, pamokyti, jau taip nebesipyks Nukelta į 7-tą puslapį, 
kad tai yra didelis ir svarbus 
klausimas, esmeje išeinąs iš Be 
ndruomenės ribų, bet juo dome 
tis yra kiekvieno asmens teise.

Nusiskundžiama, kad VLIK 
as neduodąs apyskaitų. Konsta 
tuojama, kad VLIKo pirminiu 
kas, lankydamasis Kanadoje, 
pažadėjęs tokias apyskaitas siu

Lietuvoje 
kietinėmis 
viai dėl to 
rtai laiko, 
sias, eji jau iek metų važinėja Kauno, Marytę Jakštytę iš Vii 
— ir vis dar nesugenda. Oku niaus ir kt. Visos ten esančios 
pantus, kurie iš Lietuvos viską lietuvės buvo nubaustos dau

Po sunkios ligos 1954.XI.25 d.

A. f A. EMILIJAI 
jos vyrui Jokūbui, vaikams 
ir Jokūbui bei jų šeimoms
kiama gili užuojauta. KLB Rodney Ap. V-ba.

Rodney, Ont. mirus 

CIPARIENEI,
Pranui, Stasei 

ir artimiesiems, reiš

siūlytas nubalsuoti reikalavi 
mas, kad apyskaitos būtų siun 
čiamos, bet balsuojant pasilikta 
prie esamos tvarkos.

Mielus:
p. ROMUALDĄ BUKAUSKĄ ir 

p-lę ONUTĘ ŠARKAITĘ, 
sukūrus lietuvišką šeimos židinį, 

sveikina ir daug laimės jų gyvenime linki
M. L.S. K-bo „T aura s“ Valdyba.

ir budina visuomenės nuotai tuvėse iš 16 tautų laimėjo vieną 
kas. Jis kelia seimelio įteisini iš pirmaujančių vietų.
mo klausimą, nes didelėje koio 

Nesusipratimams ir skunda n*j°je> kokia yra Montrealio ko 
ms komisija pakeistą į Garbės lonija, neįmanoma veikti ue jei 
teismą.

Apylinkių apžvalgą

Wellando pirm. kun. B. Mi 
kalauskas budina viso Niagaros 
pusiasalio Bendruomenės veik 
lą, o p. Petrašiūnas Londono ap 
ylinkės. Londono apylinke taip 
pat veikli.

P. Kojelaitis kalba apie Rod 
ney apylinkę, kurioje gyvena 
daugiausia tabako augintojai. 
Yra bibloteka, šeštadieninė mo 
kykla, bet trūksta mokytojo. 
Farmerių yra apie 70, sol. mok. 
sumokėjo 45. Šalpai ir TF yra 
įnašų.

Baigiantis dienai, suvažiavi 
Windsoro, kuli me buvo 29 tar. nariai, 4 c. V- 

M Pagal prof. S. Kolupailos, valdžios arba jos įstaigų, kaip untė. jau kelintą kadenciją yra pirmi bos nariai, 7 apyl. atstovai, viso
dėstančio Notre Dame universi Raudonasis Kr., Raudonoji Plu S. Dalius raštu patiekia pia ninkaujama P. Januškos. F. Ja 40 teisėtų Kr. Tarybos narių, 2 
tete, projektą yra statoma to nksna nieko negauta. čią Hamiltono apylinkės veik nuška sumini nuveiktus dar komisijų pirmininkai su pataria
universiteto hidraulikos labo; i Vasario 16 gimnaz. remti ko los apžvalgą, L. Balzaras — ap bus. Be ko kita, Windsoro lietu muoju balsu, ir svečių.

xns. Birutės saldainiai mokslci torija. misijos vardu pranešimą daręs žvelgia Montrealio apyl. veiklą viai miesto šimtmetinėse sukak Nukelta j 8-tą psl. J

100 DĖŽIŲ BIRUTĖS SAL DAINIŲ TREMTINIAMS I 
EUROPĄ.

Baltic Co., Brooklyn, N. Y., viams bus 
kuri neseniai išleido lietuviško šventes, 
skonio tautinėse meniškose dc 
žutėse Birutės saldainius, dalį 
pirmosios savo gamybos — vi 
są 100 dėžių paskyrė 1 
tremtinių jaunimu i Europoje. 
Visa siunta įteikta Baliui, kuris 
apsiėmė jas nugabenti ir išda 
Imti pagal šį paskirstymą: 25 
dėžės Birutes saldainių Vasa 
rio 16 Gimnazijai ir 75 dėžės 
kitoms lietuvių vargo mokykio

M Loyolos universitetas šiauri 
'__ • nėję Čhicagos daly, ties Skokie

lietuviu nuP*rko akrus žemes, kui su 
■ organizuos 10 milionų vertes 

medicinos centrą. Ten bus pa 
statyta nauja Mercy ligoninė 
už 6 mil. dol.

Ja
jų 

rinkti, nes jie neapmoka persiu rinkimuose į Kr. Tarybą daly
. ntimo išlaidų. Pasiųsta į Vokie vavo tiktai 12. Fort William tu 

tiją 13.058 sv. cukraus, 4.700 ri apie 60 narių, bet veiklių tik 
sv. rūbų; 19 šešt. mokyklų pa tai apie 20; Ottawa 80 narių,
siųsta po 300 dol. kas menuo. St. Catharines — 150, Winni
Išleista: produktams 2.700, peg — 500. Kai kurios apylin
781 vargo mokykloms, 14 rūbų kės ryšio su centru nepalaiko,
persiuntimui, 212 Vasario 16 Kitos, kad ir nepalaikydamos 
gimn., 81 raštinei. Iš Kanados ryšio, solidarumo mokestį atsi apylinkė’ yra

mėlio, kuriame dalyvautų orga 
nizacijų atstovai.

P. Simonavicus kalbėdamas 
apie Torontą, sako, kad ten vei 
kia seimelis, bet veikimas nelen 
gvas, ypač kai tenka vykdy ti 
rinkimus.

P. Ramanauskas apibūdina 
Oakvillės skyriaus veikimą. Tr 
ūksta vienybės ir veiklumo. Bet 
nuotaikos gerėja ir šis tas nuvei 
kiama.

Antra, po Hamiltono, veikli
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Laisvoji tribūna. je dažnai užkhunanti, Lietuvos tikėtis, kad jei jiems musų Ne nistinio ir kapitalistinio pašau tačiau jų pastangos ir užsispyri
„ .nniAMCNr ID VAI viiDinnc DAčVTniiK Kariuomenė be savo karininkų priklausomos Lietuvos vyriau lių santykiai buvo labai geri, mas atidengė jiems kelią į tui

APIE KARlUUMLNę. IK KAI KUK1UU5 KASi 1UJU5. sįuntįmo j užsienio karo akade sybė būtų ir nepadėjusi (tuo Abi pusės dar tebebuvo apsvai tą ir pagarsėjimą. Jie neverke
Rugsėjo men. 25 d. „Drau nūs. . . Mums gi pakako savisa mijas (kur neretai pasitaikydi. sunku patikėti!) tai vistiek bi 

ge“ V. Ramono romano „Kry ugos dalinių ir policijos batalio vo mūsiškiai karininkai baigda tų buvę pralaužtos tos visos n 
žiai“ anglų kalba išleidimo pro nų... Kai 1942 m. šaltąją žiemų vo pirmaisiais ar vienais iš ge egzistavusios „kinų sienos“ il
ga, tautietis Jurgis Gliaudą, daugelis iš mūsų, turbūt, ir tau riausiųjų) dar duodavo stipen būtų buvusi pauaryta gera kui 
tarp kiko, šitaip rašo:

„Mūsų universitetų leidiniai 
nebuvo leidžiami ir svetimomis 
kalbomis. Todėl dabar mūsų 
mokslo minties neberandame 
užsienio universitetų bibliote 
koše. Niekas nesuko galvos, ka 
ip mūsų rašytoją pristatyti pa 
šauliui, nors tatai valstybės glo 
boję buvo labai nesudėtinga 
operacija. Ir toji kultūrinės pro 
pągandos ignoracija tada buvo 
kinų siena aplinkui Lietuvą, o

gę pergale ir tik pasibaigusio dėl kokių nors „kinų sienų”, 
1 aro meto, bendradarbiavimo nieko nekaltino, nepriekaišla 
gerais prisiminimais. Po ilgų ir vo, bet dirbo, jieškojo kelių, ir 
nųsėkrriingų mėginimų, paga 
liau V. Kravčenko pavyksta pa
talpinti amerikoniškoje spaudo ar ne pavyzdys mūsiškiams ra 

Dėl J. G. pasakymo, kad „da je savo pirmąjį straipsnį apie r ' "

atrado.
Pagaliau, toliau nejieškanl,tietis Jurgis Gliaudą, sėdėjo na dijas medicinai, veterinai įjai, tūrinė propaganda visame pa 

mie ir šildėsi užpečkyje, tai mū technikai ir kitiems dalykams šaulyje.
su karys - savanoris šalo ir hc studijuoti. Jeigu tautietis J. G.
jo kraują fronte kažkur toli Ru nebuvo vyriausybės ar mūsų kr bar ta kinų siena nutyso ii ap komunizmą. Ir koks buvo jo nu 
sijoje.. ’ ' _ ‘ ...............- - -
valdą ar „savismaugą“ ir pas rinktas kandidatu į kokią nors gi negalima sutikti, o jei taip ir si, kad jis savo pirmojo straips lai — visi parašyti net ne lietu 

karo akade būtų, tai ar čia irgi kalta buv. io beveik negalėjęs atpažinti — vių kalboje. Ar ne Igno Šeima 
Nepr. Lietuvos vyriausybė ar taip buvęs išbrauktas, ištaisy Us žodžiai yra, kad patys rašyto 
Lietuvos kariuomenė? tas ir „išcenzūruotas". . . Ne jai turi jieškoti būdų padėti Lie

Jei tokia „kinų siena“ ir bū galima juk leisti „šmeižti“ savo 
metu o dar labjau grjžus iš užsienio tų, tai aišku, kad čia kalti mes „garbingąjį” sąjungininką...

,,pafrantinti“plačiais raudonais patys arba dar tikriau pasakius Vis dėlto, nežiūrint tokios 
pažvanginti aksel mūsų rašytojai. prastos pradžios, V. Kravčen

tai nereiškia, kati Dauguma iš mūsų rašytojų ko knyga „I choose, freedom“

šytojams tremtyje yra mūsų Ig 
nas Šeinius-Jurkūnas ir jo „Ra 

. Už tai mes turėjom savi ašto apsaugos ministerijos pa linkui išeivius iš Lietuvos“ ir sivylimas! V. Kravčenko sako udonasis Tvanas“ ir kiti veika

mus vokiečių okupacija buvo da užsienyje buvusią
ug švelnesnė, kaip daleiskim, miją (o labai jau man būtų pa 
Sovietų Ruijoje ar Lenkijoje, tikę „prasilaužti“ pro tą J. G. 
Tai gali patvirtinti tiktai tie, įsivaizduojamąją „kinų sieną“, 
kurie paskutinio karo 
tuos kraštus yra matę.

O kuogi mes savo kariams už lampasais,
dabar ta kinu siena nutyso ir ap tai atsilyginome? Nagi, nenore bantais...), _ _ _
linkui išeivius iš Lietuvos. Jei jome jų priimti net į tremtinių dabar mes abu priekaištautume tremtyje gyvena angliškai ka* 1946 mt. USA buvo „best sel 
gu tos sumos, kurios tekėjo iŠ stovyklas, kai buvęs karys ap buv. Nepr. Lietuvos vyriausy bančiuose kraštuose ir niekas ler“ — labjausiai perkama kny 
Lietuvos biudžeto „trijų mi ži driskęs ir bedalis, neretai ligų ' 
nų" statyboms, bei laisvei gin tas, išbadėjęs ar invalidas pasi 
ti nepanaudotiems tankams bei beldė į mūsų duris Vokietijų 
zenitiniams pabūklams, būtų je... Dar net „karo nusikaltę 
panaudotos lietuvių kultūrinei lių“ ir nacių „koloboranto ‘ vai 
propogandai užsienyje augs dus jam lipdėme...
čiau minėto pobūdžio, būtume Tų pačių nacių, kurių kaltes 
sukūrę kitus milžinus, ir kilu ir karo nusikaltimus pasaulis 
kiais pabūklais šaudytume, jau pamiršo ir dėl kurių sąjun 
gindami laisvės bylą. gos, draugystės ir bendravimo

Toks kartus žvilgsnis atgal kapitalistinis ir komunistinis pa 
išprovokuotas Miltono Starko šauliai varžosi ir pasiryžę susi 
pareiškimu, kad esame 
liui nežinomi.

Karti tiesa. . .“
Tikrai, kad paskaičius 

svaičiojimus, kai kam iš 
tojų pasidaro kartu...

Kad pasaldintume tautiečio 
Jurgio Gliaudos „karčias tie 
sas” ir „karčius žvilgsnius a; 
gal“, priminkime jam keletą tik 
rų faktų ir tiesų, o taip pat pa 
statykime keletą klausimų, į ku 
riuos visai nėra reikalo jam at 
sakyti, nes šie klausimai yra 
taip aiškūs, tiek jau kartų buvo 
nagrinėjami — gvildenami, kad 
tai yra tikros aksiomos.

Perskaičius J. G. straipsnį, 
tuojau pirmiausia daug kam iš 
kiltų klausimas ir abejonės ar

pašau pešti, kuriems beveik per prie 
vartą atgal brukami ginklai. . .

Jeigu jau, galų gale, nors tą 
tokius sunku įrodyti, Lietuvos kaiiuo 
skaity menė nepateisino savo buvimo, 

tai galima išvesti, kad nei vie 
na Europos kariuomenė nepa 
teisino savo buvimo, nes buvo 
sumaltos ar parklupdytos Hit 
lerio ar Stalino armijų. Ir dai 
tokių valstybių kariuomenės, 
kurioms buvo išleista daug di 
desnės pinigų sumos ginklams, 
turėjusiom savo ginklų labu 
kus ir gynimuisi moderniškus 
fortifakacijos įrengimus ir t. t.

Kas įrodys, kad buv. Lietu 
vos kariuomenė nepateisino sa 
vo buvimo, tai tuo pačiu, ana 
logiškai galvojant, galima įro 

... , ,, - dyti, kad ir visa Lietuvos vals
tikrai savo laiku Nepr. Lietu tybė nepateisino savo nepriklau 
vos vyriausybes išleisti Lietu sornybės atgavimo ir buvimo...

----- -----------  „.ų išeitų, kad geriau tos Nepr. Lie 
T x.------------------------------------ • tuvos visai nebūtų buvę, tik be

aciau viena kitą pakeitusios reikalo mūsų kariai - savanoriai 
liejo savo kraują. . . Vienu žo 
džiu, turėtume pilną „redue- 
tio ad absurdum“.

Man, kaip ir daugeliui kitų 
tautiečių, nėra žinoma kaip toji 
kultūrinė propaganda buvo „ig 
noruojama“ ir kokios „kinų sie
nos“ buvo kitose Europos vals 
tybėse, ypatingai tose, kurios 
dabar yra rusų-komunistų Oku 
puotos. Taip, pavyzdžiui, imki 
me kaimyninę Lenkiją, Čekoslo 
vakiją ir Balkanų kraštus — 
Vengriją, Rumuniją ir Bulgari : 
ją. Tai yra žymiai didesnės n 
visais atžvilgiais pajėgesnės vai 
stybės už buv. Nepr. Lietuvą; : 
tačiau apie šių valstybių k-> į 

kaimynai latviai ir es kius nors „milžinus“ arba ko jt

vos Kariuomenei milionai litu 
nebuvo pinigų metimas i balą”?

Lietuvos okupacijos, raudonoji 
ir rudoji, aiškiai parodė, kad 
bet koki materialiniai krašto tui 
tai okupantų buvo greitai ir ma 
siškai pažeidžiami ir greitai iŠ 
slydo iš teisėtų šeimininkų ran 
kų. Visai kitaip buvo ir yra su 
tokiais dalykais, kaip tautos ap 
švietimas, tautos sąmoningu 
mas ir meilė savo tėvynei. Šių 
tautos savybių Lietuvos okupa 
ntai labai nemėgo ir jas slopi 
no, tačiau sunaikinti dar ligi ši 
andien nepajėgė, o šias savybes 
kaip tik daugumas Lietuvos su 
nų įgijo 
džiulėje 
je!

Mūsų 
tai tikrai turėjo prasčiau apgin kių nors ypatingų „pabūklų ša 
kluotas kariuomenes ir mažiau udymą“ tremtyje ginant jų lais 
šiems reikalams pinigų išleisda vės bylą, nei aš, nei dauguma 
vo, o kokius „milžinus" tremty mūsų tautiečių nieko nesame 
je ir kokią naudą dabar iš to girdėję. Toliau, tai tegul prisi 
turi, ir kokiais „pabūklais“ di mena tautietis J. G., ar neleido 
dėsniais, negu mūsų, jie dabar mūsų buv. Nepr. Lietuvos vy 
šaudo, gindami savo laisves by riausybė nemažą jaunų žmonių 
lą?! Jie nuo mūsų išsiskiria ne skaičių įvairiausius dalykus už 
bent tik tai tuo, kad paskutinio sienyje studijuoti? Net ir toji 
jo karo metu jie turėjo SS legio pati, vis už liežuvio ar spaudo

kariuomenėje, toje di 
mūsų tautos mokyklo-

. Lietuvos vyriausy bančiuose kraštuose ir niekas ler“ — labjausiai perkama kny 
bei ar krašto apsaugos ministe jiems nedraudžia rašyti naujas ga. Šiandien gi V. Kravčenko, 
rijai kažką išgalvodami — rašy knygas anglų kalba arba anks pats prasilaužęs pro „kinų šie 
darni arba kalbėdami nesąmo čiau parašytas išvertus išleisti na“ ir padaręs milžinišką anti 
nes apie kokias nors neegzista anglų kalba ir tuo laužyti „ki komunistinę propagandą, ro 
vusias „kinų sienas“ ar kultūri nų sienas““, daryti kultūrinę dos jau milionierius.
nės propagandos ignoraciją. propagandą, jei tik jų knygos Arba, štai, buvęs Kanadoje 

Buv. Nepr. Lietuvos vyriau turėtų pasisekimą. Juk mūsų ra Sovietų ambasados šifro tarnau 
sybei ir Lietuvos kariuomenei šytojai, kaipo inteligentai žmo tojas Igor Gouzenko, 1945 mt. 
taipogi negalima priekaištauti, nės, beabejo greitai pramoko atidengęs atominių šnipų tink 
jei, pavyzdžiui, mūsų rašytojai angliškai. Tačiau ir to nereikia, lą, visai neseniai vėl išleido 
neparašė tokių kūrinių, kuiie Anot tos patarlės — kad „kas naują knygą „The Fall of a 
būtų verti Nobelio premijų ai nori šunį mušti, tai ir lazdą su Titan“, vėl griebs tūkstančiais 
pasaulinio garso, o mūsų moks randa“... Panagrinėkime, kad doleriukų, vėl bus padaryta di 
lo vyrai neišrado radaro, televi ir pabėgėlio V. Kravčenko sun džiulė antikomunistinė piopa 
zijos, atominės bombos ar peni kų kelią į pagarsėjimą ir turtą, ganda. Charakteringa, kad abu 
cilino... V. Kravčenko nutraukė

O jei jie būtų ką nors ypatin su savo komunistiniais
go padarę — pasiekę, tai reikia jais dar tuo laiku, kada komu lyje, jokių knygų nebuvo rašę

ryšius rusai, anksčiau nei Sovietų Ru 
globe sijoje, nei čia Naujame Pašau

Kanadoje Jus naudojatės

LAISVAIS RINKIMAIS
NE TAIP, KAIP KAD DAUGELIS PASAULIO

TAUTŲ, MES KANADOJE GALIME BALSUO

TI, KAIP NORIME IR UŽ KĄ NORIME.

LAISVI RINKIMAI YRA VIENA IŠ DIDŽIŲJŲ

TEISIŲ DEMOKRATINĖSE TAUTOSE. VISA

DA SAUGOKIME ŠIĄ TEISĘ.

O K E E F ’ S BREWING COMPANY LIMITED

tu vos kultūros reikalui?
Gerb. Ignas Šeinius niekur 

nepriekaištauja nei Nepr. Lietu 
vos vyriausybei, nei neišranda 
jokių „kinų sienų“, o jei pasitai 
kė kliūčių, tai jis pats jas ir nu 
galėjo.

Turbūt, tautietis J. G. prita 
rs ir sutiks, kad Ignas Šeinius 
ir bus tas vienas iš jo jieškomų 
tremtyje milžinų, o jo veikalai 
tai yra puikiausi pabūklai mū 
sų laisvės byloje, nes anot šuo 
mių propagandos ministerio, 
tai Šeiniaus veikalas Šiaurės Eu 
ropoję turėjo nemažiau reikš 
mės, kaip visa armija karinome 
nės. Surado šis mūsų milžinas 
tremtyje kovos būdus, kelius ir 
parinko savo veikalui temą. Ne 
teikia jam, kaip tam tautiečiui 
Aloyzui Baronui paskutiniame 
jo „Drauge“ spausdinamame ro 
mane „Sodas už horizonto" ra 
šinėti apie siauromis krūtinė 
mis Lietuvos karininkus (bciu 
ds, tų karininkų buvo daugiau 
su plačiomis krūtinėmis!), ne 
reikia jam aprašinėti apie va 
tą žalsvuose Lietuvos kariniu 
kų švarkuose (labai jau noiėlų 
si pakratyti, kiek vatos Al. Ba 
ronas dabar nešioja savo švai 
ke...), Juk tai grynas „baroniz 
mas“! Kokios menkos ir pasi 
gailėjimo vertos atrodo tokios 
knygelės, kaip Al. Baronas „So 
das už horizonto“, ar kad ir to 
paties Jurgio Gliaudos „Orą 
pro nobis“, jei jas ir nelygintu 
me su Igno Šeiniaus „Raudo 
nuoju Tvanu“, bet, daleiskime, 
su Vytauto Alanto „Pragaio 
Pošvaistėmis“, Jurgio Jankaus 
„Naktis ant morų“ ir kitų rim 
tesnių rašytojų knygomis. Ne 
padarys tokios knygelės nei kui 
tūrinės propagandos, nepralauš 
įsivaizduojamųjų „kinų sienų“ 
nei niekas nepaskaitys tų kny 
gelių autorių „milžinais“, nei 
nusipelniusiais asmenimis. . .

Čia yra, tautieti J. G., karti 
tiesa ir kartus žvilgsnis į tūlas 
rašliavas!

Baigiant, perskaitę paimtą iš 
„Draugo“ J. G. straipsnio iš 
trauką dar vieną kartą, reikia 
pabandyti atspėti, ko tokiomis 
rašliavomis yra siekiama, ko jie 
škoma?

Ar tai yra kaip neseniai „Ku 
ryje” P. Alšėnas rašė, „palai 
doj baloj taškymasis botagu“, 
ar tauteitis Jurgis Gliaudą šie 
kia čempionato, ar kas kita?

Jurgis Gediminėnas.

■ Advokatas Juozas Valantic 
jus, Maspeth, N. Y., sėkmingai 
baigęs teisės mokslus praeitą 
pavasarį Miami universitete, 
Floridoje, šiuo metu tęsia sa\o 
studijas Čilėje, Pietų Amenko 
je,augštesniam laipsniui įsigyti.

Šiurpus lietuvio išgyvenimai sovietuose
Vienam lietuviui, išgyvenus baisumus sovietinės tva 

rkos ir sovietinio gyveninio, pasisekė pabėgti iš komunis 
tinės katorgos ir dasigauti ligi vakarinės Vokietijos. Čia 
jį rado vokiečių žurnalo „Das Fenster“ redaktoriai, ku 
riem jis papasakojo savo išgyvenimus. Skaitytojams 
mes ir patiekiame aprašymą tų išgyvenimų, kaip juos pa 
tiekia suminėtas žurnalas Sovietinio gyvenimo sąlygų 
tikrovė čia patiekiama perdaug suglausta forma, bet ji 
tikra savo išgyvenimais, liudijančiais, ligi kokio nežmo 
niškumo yra priėjęs sovietinis maskvinis režimas. Red.

PABĖGIMAS NUO BAIMĖS.
„Aš gyvensiu“. Tik po 9 me skiemuo po skiemens patikrin 

tų priėjo šitos išvados vienas tas. Kiekvienas žodis yra tei 
vyras, kuris 1940 m. nebuvo sybė ir kiekvienas tų žodžių pa 
nei liginis, nei nusikaltėlis. Pa daro saužudžiais indiferentus ii 
sprukus nuo baimės. Tai buvo priešingai tvirtinančius. Ar no 
šiurpo metai. Kadangi tai buvo rite jiems priklausyti? Štai die 
baisumas, reikalauiąs atydaus nynas su parbloškiančiais duo 
mūsų budėjimo, visos mūsų en menimis.
ergijos ir mūsų dvasinės stipry 15.6.1940. Sovietai okupuoja 
bės, kad vieną gražią dieną ir Lietuvą. Kova lietuviško akty 
gi nepataptų jos (baimės J. vistų fronto prieš raudonuosius 
V.) auka, — spausdina „Das įsibrovėlius.
Fenster“ keletą ištraukų iš to 14.6.1941. 50.000 lietuvių 
vyro įspūdingo kanejų reporta moterų, vaikų ir vyrų sovietai 
žo. Stasys Urmanas vadinas: nužudo, 300.000 žmonių depot 
tas vyras, lietuvis. Jis lankėsi tuoja į Sibirą. Tą pačią dieną su 
„Das Fenster“ redakcijoje. Kie ėmimas ir nuteisimas mirti. Tė 
kvienas jo žodis, taip sakant, vas, motina, keturios sesers ir

trys broliai sušaudomi. Runkelinis vanduo atsigerti.
20.6.1941. Išgabenimas į Lu Kada pasibaigs tas šiurpas? Et 

bianką (Maskva), celė pusant dvė ir laikas pranyksta tuštu 
ro metro ilgio, vieno metro plo moj. Ar šiandien antradienis, 
čio, pusantro augščio. Vieni ar spalis, gal lapkritis? Arba 
metai be lango, be šviesos. Be gal Kalėdos, Taikos šventė? V. 
galimybės atsisėsti, nes kiekvie skas ištirpę, paskendę kančio 
ną rytą įpilama į celę 2 kibirai se, būti priverstam toliau gy 
vandens. Naktį ant kieto suolo, venti, norėti toliau gyventi! 
1,40 metro ilgio. Kiekvieną ry 20.6.1942. Mirties bausmė pa 
tą 12 vyrų ekzekutyvės koman keista kalėjimu iki gyvos gal 
dos prieš celės duris, tardymas, vos.
mušimas, 10-tą vai. ryto pen 23.6.1942. Su 200 kančios dr 
kios minutės pabėgiojimo. Ant augų iš Luijiankos ištranspui 
galvos užmautas maišas, ran tuotas Irkutsko kryptimi. 17 
kos ‘ surištos užpakalyje. Siau dienų kelionės geležinkeliu, 11 
ras takelis tarp spygliuotų vie dienų sugrūstas su 100 žmonių 
lų. Akmens, suklupimai, parkri viename gyvuliniam vagone, 
timai, kruvini susižeidimai, ran moters, vyrai, vaikai. Lietuviai, 
dai, dideli gumbai, demoniškas latviai, estai. Kur su gamtos rei 
juokas brutalios sargybos. Ir kalais? Diena iš dienos smarve 
kiekvieną kitą rytą egzekutyvė darosi daugiau nepakenčiama, 
komanda, kiekvieną rytą, diena Kelionės „proviantas” 17 die 
iš dienos... Ir vėl celė, 1,50 m. nų: 4 svarai stalininės duonos, 
be langų, be priemonių atsisės 8 žalios (nevirtos) bulvės, 3 ht 
ti. Vėl vanduo ant grnidų, drėg rai vandens. 17 dienų! Trauki 
mė, juokas... Vėl rytas, tardy nys rieda, rieda nuolat. Valan 
mas, mušimas, pasibėgiojimas... da po valandos, per naktį, per 
žiaurus kaleidoskopas be galo, dieną. Pagaliau traukinys su 
Laikas praeina. Kada bus ga stoja. Durys „atšriubuojamos’ . 
las? Kada? Kada pasibaigs ta Iškrovimas. Skaitymas — pati 
500 gramų stalininės duonos iš krinimas. 160 liko gyvų, 40 mi 
atmatų, klynių, truputį miltų, rė toje pragaro kelionėje.

4.7.1942. Vėl kančių kelione bai, keliams ir 1.1. J. V.) ir miš 
je, per Omską į Kamčatką. ko kirtimai.

15.7.1942. Atvykimas Kam 12.8.1942. Gyvojo sidabro ka
čatkon. Spygliuota viela, sargy sykloje. Normos: 5 kub. met 
bos, rykštės, badas. rai švino dumblo pernešti, su

20.7.1942. Transportas pa krauti į vagonėlius, nustumti 
pildytas. 400 vyrų, 100 moterų, vagonėlius į surinkimo vietas 
keletas vaikų. Žygiavimas bėga valandų. Kiekvieną dieną, 
liniu keliu, nežinoma kryptimi. Kas gali tai pajėgti? !^ Dažnai 
Badas, ištroškimas, nuovargis, buvo 18 valandų. Jei būdavo da 
50 vyru, 10 moterų krinta. Šu uS*au> išdžiuvęs kūnas nepajėg 
viai, rykštės. Šūviu į pakaušį <Įavo, gaudavo smūgius, 25 sm 
„užbaigiami“ atsilikėliai. ūgiai kiekvienai grupei. Ii vis

, , . , , badas! Ateina žiema. Kalnai
Vėliau Irkuta (gal Vorkuta. snįegO> pašėlęs šaltis, aštrus vė 

I- V.?), didžiausia koncentic. Arinis vėjas! Metai eina prie ga 
cijos stovykla bolševizmo polia lo> ir kūnas nepajėgus, atsisako, 
rimo rato dykumoje. Mediciniš Gyvasis sldabras užnuodija ku 
kas patikrinimas, be gydytojo. get darbas ejna toliau. Kie 
i rys politiniai komisai ai, vie kvjeną dieną, mėnesis po mene 
nas agentas iš normų sindikato, sįo Ateina pavasaris, deginau 
vienas agentas iš planavimu gjaį karšta poliarinė saulė, ir vėi 
biuro, įvairus komandų vadai, žiema Stori gumbai ir pūsles 
taksuoja (rūšiuoja), kaip kad ant vįso kūno. Gyvasis sidab 
arklių turguje pro šalį defihuo ras ėda mus 
jančias sunykusias būtybes į
tris kategorijas: 1 kategorija; 8.8.1944. Aš vis dar gyvas, 
gyvojo sidabro kasyklos, 2 ka Bet gyvasis sidabras visiškai už 
tegorija: druskos kasyklos, 3 \ablė mane. Aš daugiau nega 
kategorija: akmens laužymas l’u- „Lengvesnis daibas man 
(steinbruch — dažniausia atvi „prirašomas Druskos ka 
ros vietos, kur laužiamas ak sykla.
muo, gaunamas akmuo staty Daugiau bus.
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KULTŪPxW£|JKKQVIKA Lietuvos architektūra ir
AMERIKOS LIETUVIŲ PASIDIDŽIAVIMAS

Ministerio B. K. Balučio sukaktuvėms artėjant.
RAŠO J. BAČIŪNAS.

Kiek Amerikos lietuviai parė tas Lietuvai, jo ir mūsų ar 
mė Lietūvos nepriklausomybės su tėvų tėvynei, 
atstatymą ir vėliau palaikė lie 
tuvių tautos reikalus? Klausi 
mas būtų labai platus, o į jį at kinas atvyko iš Dzūkijos 
sakymas nebūtų aiškus. Bronius Balutis-Balevičius.

Taip pat nelengva apskaičiuo vas verpetukas į vis daugiau įsi 
ti, bet vis jau lengviau matyki, siūbuojantį Amerikos lietuvių 
kai pažiūri į Amerikos lietuviu veiklos ežerą. Netrukus — jis 
duoklę Lietuvai žmonėmis. Tcr studentas Valparaiso universi 
sybė, anksčiau visus tuos žmo tete, Tėvynės Mylėtojų Draugi 
nes pagimdė ir kiek paaugino jos tikrasis įžiebėjas, vėliau re 
pati Lietuva, mūsų senosios T. ė daktorius Chicagos „Lietuve 
vynės žemele, mūsų tėveliai ir je“, dar vėliau, kaip išmoksim 
motinėlės... tas anglosaksų teisės žinovas,

Bet šimtai ir tūkstančaii jų talkininkas Lietuvos diplomat! 
toliau augo jau čionai, Ameri nėms byloms, Lietuvos Respub 
koje. Čia mokėsi naujo gyveni likos diplomatas, vadovaujantis 
mo sąlygų, sėmė žinias iš mo asmuo Lietuvos užsienio reika 
kyklų, ruošėsi ’ 
ar kitokiam darbui, kaip to rei tovas Amerikai, Anglijai, 
kalavo mūsų pažangaos kraštu dabar... 
dvasia. Todėl gal daug nenusi Artinantis to mūsų brangaus rašyta. Montrealio visuomene Rašytojų Draugijos Bostono 
kalsiu tuos žmones laikydamas žmogaus sukaktuvėms, kulias, šia proga prašoma plačiau šią skyrius gruodžio 4 d. ruošia jo 
Amerikos lietuvių dovana Lie tikiuosi, plačiai ir širdnigai pa žinią paskleisti 
tuvai.

O jų buvo nemaža. Nežinau, 
kiek šimtų ar tūkstančių, bet 
apstūs būriai čia darbavosi Lie
tuvos laisvės reikalui prieš pii jai pas mus atvykusį Lietuvos 
mąjį pasaulin} karą, jo metu n jaunimą, bet visgi labjausiai 
vėliau. Tūkstančiai grįžo lais myliu tuos, kurie veržiasi į pa 
von Tėvynėn, parsiveždami ten žangą, į mokslą, ruošiasi būti 
gero skatiko ir patyrimų. Daug ko naudingiausiais savo tautai, ykla Woldemar Klein Baden-Ba 
grįžo į žemės ūk}, kiti į verslus, — studentus... dene išleido specialų didelio for
į prekybą, amatus, pramonę. Daug, daug kartų dabar dau mato meno kalcnodrių 1955 me certavo Čikagoje. Šis koncertas, paskaitų apie architektūrą n 
Aš spėju, kad tie visi žmonės giau lietuvių studentų Amen tams — „Das Kunstwerk-Kale praėjęs labai gražiai, sudarė Čiu Karaliaučiaus Dail. Akadern-je. 
buvo tada naudingas ir malo kos universitetuose, negu anais ndes auf das Jahr 1955“. Kaier, rlionio sukaktuvinio plano gra Stuokos studijų laikotarpis 
nūs skolos grąžinimas gimtąjai Valparaiso laikais. Gal dešimtį, dorins tobula spalvuotos repro ndį. sutampa su nauju architektu
laisvąjai žemei. o gal ir dvidešimtį kartų. Ture dukcijos technika, tarp Picas Gaila, ansamblis atsisakė kc ros sąjūdžiu Europoje: pasiilgs

O kiti, daugiau moksluose pa damas omenyje savo seną drau so, Severini ir kitų moderninės lionės į Bostoną ir Montreal}, tama ramumo, paprastumo, rim 
siruošę ar šiaip turėję skirtui gą Londone, aš vaizduojuosi tapybos meisterių, rodo 2 lietu 
gų gabumų, grįžo dirbti Lietu anuos Valparaiso laikus, bet vių dailininkų darbus. Tai Ado 
vai ar tai j kariuomenės eiles, tuoj persikeliu į dabartį ir ma mo Galdiko „Pavasaris Schwrz 
ar specialistais valdininkais js tau šimtus naujų Lietuvių stu walde“, 1947 metų tempera ir 
taigose, ar laikraščiuose, ar dentų... Ką norėčiau pasakyti? Vytauto Kasiulio „Alėtas", pa 
kaip artistai ir dainininkai Lie O gi tik tiek: — jei iš jūsų, stelė, irgi 1947 metų. Ir vienas buvo augštesnio lygio , negu 
tuvos teatruose. Gal kelios de jaunieji berniukai ir mergaitės, ir kitas darbas labai turtingas Metropolitam operos solistai, 
šimtys įsijungė vadais į politi išaugs dabar bent dešimt tokių koloristine piasme. Lietuvių Čikagos operos pastatymuo 
ką, diplomatiją ar panašiems dvasinių Balučių, kokiuo dzū meno mylėtojams šis liuksus! se dalyvavę A. Brazis ir keli ki 
valstybiniams darbams. kiškų ąžuoliuku išaugo mūsų ju nis kalendorius sudarys tokiu ti lietuviai, deja, ne žymesnėse žinų Palladio

Tai Amerikos lietuvių įna biliatas, jūs apmokėsite gimti būdu nemažai džiaugsmo. Daili rolėse, 
šas žmonėmis Lietuvos reikalui nės skolą savo tėvynei. Jūs su 
irgi buvo tikrai nemažas. teiksite Jai paramą, brangesnę

Nenoriu nutylėti nei vieno už dolerius ir kenuotą maistą... 
nuopelnų ir nei vieno patrioto Pasistatykite sau tokį uždavi 
darbų savo Tėvynei nedrįsčiau nį. Nes jums dar tikrai ateis 
pamiršti. Tik kaip man čia ke laikas jį išspręsti, 
liais žodžiais tuos vardus ir dar Ne man, o kitiems, pačioj Ne 
bus suminėti, jei tam storos kn priklausomoj Lietuvoj gyvenu 
ygos surašyti neužtektų? Todėl tiems ir dirousiems, pritiktų 
sustosiu ties vienu, kuris tebė šiandien atlikti apyskaitą, kiek 
ra gyvas, tebedirba ir tebegyve diplomatas Bronius K. Balutis 
na Lietuvos reikalais ir kuris yra savo talentais ir veiksmais 
netrukus, gruodžio 29 d., 1954, prisidėjęs prie Lietuvos valsty 
sulaukia gražaus amželio — 75 bės atsikūrimo ir jos reikalų gy 
metų! nimo tarptautiniuose santykiuo

Tai Bronius K. Balutis. Jau se.
čiu, kad nedaug, o gal ir visai O jis padarė daug, nes visą 
nesulaukčiau opozicijos, jei pa savo gyvenimą paskyrė šiam 
sakyčiau, kad tas vyras turbūt tikslui ir tą darbą pradėjo dai 
yra pats ryškiausias ir brau prieš Nepriklausomybės Akto 
džiausiąs „Amerikos Lietuvos" paskelbimą. Amerikos lietuviai 
produktas, kuris buvo čia išno tada daug nustojo netekdami 
kintas ir vėliau atgal padovano Balučio, bet už tai jis grįžo

architektas Stuoka
RAŠO ARCHITEKTAS

4.
STUOKA UŽSIENY.

Romantiškoji Lietuvos praei 
tis ir josios tamprūs ryšiai su 
tolimaisiais vakarais, ypatingai 
su Prancūzija, viliojo Stuoką

KUPREVIČIŲ KONCERTAS MONTREALY.
Galutinai nusistatyta, susitai ninku reprezentavimą 

ta ir išsiaiškinta, kad smuiki me leidiny parūpno Aleksis 
ninkės Elenos Kuprevičiūtes ir nnit. 
jos brolio pianisto Andriaus Ku pp„F nR vincah
previčiaus koncertas Montrea rKU1 V1INCA3
ly įvyks 1955 metų sausio me KANAUKA,
nėšio 15 dieną, šeštadienį, Pla neseniai išlaikęs Amerikos 
teau salėje. stybinius egzaminus net dviejo patekti į tą didžiosios kultui os

Sesuo ir brolis Kuprevičiai se valstybėse, dabar atidarė sa kraštą, kurio įtaka mūsų archi 
duos didelį ir labai įdomios pro vo kabinetą-ofisą 284 Eastern lektūroje buvo labai žymi. Ne 
gramos koncertą, kuriame veda Parkway, Brooklyn 25, N. Y., 
mąją rolę turės smuikininkė El telef. UL 78652. Dr .V. Kanau 
ena Kuprevičiūtė, pagarsėjusi ka yra žymus chirurgas, 
plačiame pasauly ir turėjusi di čiau apie jį kitame NL nr. 
džiulį pasisekimą Europoje — 
Paryžiuje, Romoje, Londone 
ir kituose Europos miestuose, BIRŽIŠKOS SUKAKI UVĖS. 
o taipgi Pietų ir Šiaurės Ameri 

visuomeniniam lų ministerijoje, Lietuvos ats koje.
Ik; Apie koncerto programą, ko 50 metų mokslinės jo veiklos 

ncertantus ir kt. bus plačiau pa sukaktuvės. Šia proga Lietuvių 
Artinantis to mūsų brangaus rašyta. Montrealio

Tai buvo seni laikai.
Jaunas, gražus ir mielas

mii

vai

Gy

PROF.

minėta
Ra

vai

trukus Stuokos svajonės ima 
realizuotis. Kaip jau minėjau, 
vyskupas Masalskis randa din 
gūsį Stuoką Kopenhagoje, kur 
jo mokytojauta Danijos pasiur 
tinio šeimoje. Vokietija Stuo 
kos nevilioja, kaip neviliojo ir 

Vaclovui Biržiš visos eilės mūsų elito atstovų

VACLOVO

Pla

Profesoriui
kai sukanka 70 metų amžiaus ir nuo pat kryžiuočių karų. Stuo 

ka keliasi pagaliau Prancūzi 
jon. Netrukus apsigyvena pa 
čtame Paryžiuje, kur vysk. Mc 
salskio medžiagiškai padeda 
mas, mokosi architektūros pas 
garsiuosius prancūzų architek

ir, kas gali, pagerbimą (484 E. Fourth St. 
minės visi Amerikos ir viso pa prašomi pasirūpinti, kod šį kon So Boston, Mass, salėje). Šio _ 
šaulio lietuviai, be pažiūrų skir certą aplankytų ir daugiau k. sukaktuvių minėjimo ir nusipel tus: Lapatte, Soufflet, Rondel 
tumo.

Mėgstu ir myliu dabar nau
tataučių.
LIETUVIŲ DAILININKAI 

VOKIŠKAME MENO 
LEIDINY.

Žinoma vokiečių meno 4eid

nusio mūsų mokslininko pager ir Lefleoux (Šv. Magdalenos 
bimo reikalu reikia kreiptis į autorius). Be to mokosi Karališ 
rašytoją Antaną Gustaitį ad koje Dailės Akademijoje ir Jac 
resu: 1488 Columbia Rd., So ques Francois Blondel mokyk 
Boston 7, Mass. USA. loję. Paryžiuj netrukus pasida

_ ro rinktiniu svečiu Paryžiaus 
ČIURLIONIO ANSAMBLIS. švicsuomenės būrely. Petro Ga 

„Naujienų“ pakviestas, kon laimės žiniomis, Stuoka klausė

LIETUVIAI ČIKAGOS 
OPEROJE.

Čikagos opera užbaigė šį se 
zoną. Teigiama, kad jos solistai

tumo ir iškilmingo monumentą 
lumo.

Architektūra ima atsipalai 
duoti nuo primestos jai dekoia 
cijos. Neoklasikinis menas for 
mos atžvilgiu nepasiekia gryno 
jo klasicizmo tobulumo, tačiau 
yra pakankamai drąsus ir kury 
bingas. XVI a. dviejų meno mil 

ir Michelangelo 
asmenybėse vyko kova tarp

INŽ. V. ŽEMKALNIS.
konservatiškumo — paladišku 
mo ir revoliuciškumo — michel 
angeliškumo. Michelangelo nu 
gali Paladijų. Tačiau tas nuga 
Įėjimas buvo tik laikinis: — 
XVIII a. jau ir vėl kovojama 
su įkirtimu kaip ir XVI a., tik 
kovos laukas dabar persikelia į 
Prnacūziją. Šį kartą laimi Pal 
ladio. Toji paladinė koncepcija 
Stuokai yra visai prie širdies ir 
jo giliai suprasta. Barokuojan 
tis Vilnius Stuokai svetimas. 
Stuoka pasigenda Lietuvai jo 
sios monumentalių bruožų. Jis 
siekia plačiai pažinti grožį ir 
jieško tiesos.

Prof. M. Moreliowskio žinio 
mis, Stuoka iš Paryžiaus buvo 
nukeliavęs ir į Romą savo žinių 
patobulinti.

Stuoka puikiai suprato ir at 
jautė proporcingumo nenustelb 
to dekoratyvinio elemento rei 
kšmę.1) Mūsų gadynės garsaus 
prancūzų architekto Le Corbu 
sier kūriniai, moderniški savo 
planavimu ir konstrukcija, yra 
klasiškos proporcijos išmodu 
liuoti ir todėl sudaro puikią lyg 
svarą erdvėje. To paties archi 
tekto yra parašytas masių sis 
temos veikalas — „Le Modų 
leur“, — kurį prof. Einšteinas 
charakterizuoja kaipo skalę, ku 
ri gramzdina Blogį, o Gėrį iške 
lia.

Lygiai tą pat} galima pasaky 
ti apie Stuoką , kuris savo pa 
statais Vilniuje išbalansuoju 
miestą, „gramzdindamas Blogį 
ir iškeldamas Gėrį“.

') „Erdvės kompozicija“ —• 
kiekvienas kūnas užima tam tik 
rą plotą erdvėje ir savo kontū 
rais sudaro erdvės dalies apy
braižą. Tokių apybraižų derini 
mas 
vės

dirbti savai tautai, mūsų tautai, visą praėjusį karą ir ligi šios kurią jis dar Čikagoje „Lietu 
ten, kur jis buvo labjausiai rei dienos, atstovaudamas Lietu va“ redaguojant paskelbė, —- 
kalingas. Ir nuo to laiko jis ne vai, gindamas jos bylą, sergė buvo Kudirkos Lietuvos Him 
pamainė savo kelio — be per damas Lietuvos laisvės žibure nas. Tuo nenoriu pasakyti, kad 
traukos išdirbo Lietuvos diplo lį. Lietuvos reikalui tai buvo priklausymas partijai yra savai 
matinėje tarnyboje apie pusket geras atsitikimas,, nes vargiai me blogas dalykas. Nieko pana 
virto dešimtmečio, ir beveik vi kas kitas būtų taip tikęs tokiai šaus! Bet noriu lyg pabrėžti, 

kad kaikurie žmonės jaučia, jog 
yra dar augščiau partijos, kaz 
kas, kas netelpa vienoje parti 
joje ir kas tuo pačiu sutelpa vi 
sose partijose, — tai bendrieji 
tautos reikalai, tėvynė, valsty

sada vadovaujančiuose postuo sunkiai misijai, kuri atiteko 
se. Lietuvos reikalų gynėjui po šio

Jis tik trumpam laikui, kaip karo kai kraštas vėl pakliuvo 
Lietuvos ministeris, buvo prieš į maskolių rankas, 
karą grįžęs Amerikon į Washi Balutis — Lietuvos valsty 
ngtoną. Amerikoje jis aplanky bės vyras... Politikui ir diploma 
davo senus draugus, „savo Am tui užsitarnauti tokį vardą yra bė, jos gerovė pirmoje vietoje, 
erikos lietuvius“, ir gal niekas pats augščiausias pagerbimas 
tiek neprisidėjo prie Lietuvos istorijoje. Ir Balučiui to niekas 
suartinimo su Amerikos lietu neginčija, 
viais kaip jiems pažįstamas, jų Jeigu neklystu, Lietuvoje jis 
būdo žmogus Balutis, niekad nėra priklausęs jokiai

Pagaliau, pareigos jį nukėlė partijai, nes jo partija buvo Lie 
j Londoną, kur jis pasiliko per tuva, o tos partijos programa,

į tam tikrą ritmą ir yra erd 
komponavimas.

(Bus daugiau).
LIETUVIŲ 

ENCIKLOPEDIJA
Ketvirtas tomas jau baigtas. 

Jis apima ligi pusės riadę D, žo 
džio' Dievaitis. Toliau ruošiami 
sekantieji tomai.

Enciklopedijos' tomų redaga 
vimas yra pasidalintas: E, F ii 
G ligi Gego redaguoja prof. j. 
Puzinas; nuo Gego ligi H im 
tinai redaguoja prof. Pr. Čepe 
nas; C ir D raides redaguoja 
dr. J. Girnius; Lietuvos tomą 
redaguoja prof. Maciūnas. Kai 
bą taiso lituanistas P. Butėnas. 

Balutį Amerikoje visi žinojo Vyr. red. ligšiol buvo prof. Vac 
me, kaip tautietį, arba, kaip vė lovas Biržiška, bet vyr. redak 
liau Lietuvos kalbininkai nusta torius turėjo nesutarimų su lei 
tė — tautininką, vadinasi, žmo dėju — J. Kapočium. Teigia 
gų, kuris politikos ir kultūros ma, kad nebuvę galima tesėti 
reikaluose tautos ir tautiškume susitarimų. Dabar prof. V. Bir 
idealus stato pirmon vieton, žiškos jau pasitraukta. Galimas

K. ZADLAUSKAS

ŠAKA
(Ištrauka iš „letulė rengiasi grįžti“).

— Sakai tik kvaila galva nei 
žyla, nei plinka, — susitikę da 
linosi įspūdžiais Audronis su 
šiliniu.

— Mūsų žmonės ir priešių, 
gai tvirtina, kad „ant kvailos 
galvos ir plaukas nesilaiko", — 
nemėgo pagirų Audronis. — 
Klausi, kaip gyvenu. Savame 
krašte gyvenimą palygindavau 
su žirniumi prie kelio. Užėjo 
viesulas — vienus nuskynė, ki 
tus išbarstė po įvairias pasvie 
tęs. Čia dienos, pats žinai, kie 
tos, kaip titnagas.

— Tie rytmečiai ir vakarai 
praskrido, kaip balandžiai: to 
kie balti ar pilki rausvais paka 
kliais ir kažin kuo jie besugrįš 
Gavau laišką iš seserėčios dūk 
terš Inos. Išaugusi graži ir gu 
vi mergaitė. Pradeda mergauti 
nes dienas, tad imu ir patai iu. 
nelaukti ir ištekėti, o ji man 
kad parašo, tai širdy, lyg saka, 
įsibeda. Seserėčia siunčia ir tau 
„giedrių dienų“. Juk tu dėl jos 
kadaise blūdijai — pakišdamas 
laišką šypsojosi Šilinis, o Aud 
ronis šešėliais iškreipė veidą.

Šviesusis Seneli,
Kiekvienas iš mūsų mylime 

pavasarį, kada gamta, lyg nuo 
taka, pražysta visu savo gražu 
mu.

Esu žiedais apsipylusiame so 
de ir pati, rodos, skleidžiuos to 
kiu švelniu rausvu žiedeliu. . .

Vaikštinėdama pamatau aua 
ros nublokštą, pilną pumpurų, 
šaką ir pasidaro liūdna. Norė 
iau su ja įsismeigti ir prigyti 
šioje žemėje. Pakeliu ją ir nie 
ko kito nesusigalvoju, kaip įme 
sti į čia tekančią upę. Tegu sk 
ardena į šėlstančias manas, į 
vandenų platybes. Vis jai ten 
bus lengviau. Taip pasielgusi 
pajutau skausmą ir girdžiu ją 
verkiančią:

— Bangos daužo mane į kia 
ntus, sutrupins į šiurpias uolas! 
Lyg pavirstu ta šaka ir aprims 
tu. Atgaunu jėgas. Augu, stip 
rėjų. Bangos vis supa, blaško. 
Prisiglaudžiu, tarsi laukinė, 
kur prie suneštų nendrių ir plū 
duriuoju sūkuryje.

Šaukiuos dievų pagelbos, 
kad vėl kiltų baisi audra ir be 
sąmonės išmestų į Baltijos jū 
rą, kad jos bangos išriedentų 
ant mielo Kranto. O čia įsisme 
igčiau į auksu žėrintį smėlį ir 
pražydėčiau.

Kas pavasaris puoščjaus bal 
tai įausvais žiedais. O, jiems nu 
kritus, saulėje brandinčiau at 
sparius, jokių šalčių ir audrų 
nebojančius, vaisius. Mano au 
gančios šakos bučiuotų Vytau 
to žemę!

Tačiau, dabar, jei kas pro mu 
ne praplaukia ir šypsos, tad ir 
aš nusijurkiu tik šios šakos ne 
išsiskleidžiančiu žiedu. . .

Jūsų Inutė.

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 { 
KIETUS VIRŠELIUS. LABAI PATOGUS SKAITY

MUI FORMATAS.
NEATIDĖLIOJANT UŽSISAKYKIT ŠIĄ ĮDOMIĄ 
KNYGĄ SAU, IR SAVO PAŽĮSTAMIEMS Į TUOS 
KRAŠTUS, KURIUOSE VALIUTOS IŠSIUNTIMAS

j 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. CANM>A. (Tel. UN 1-1900).

HmnmKimttrtiwxnmKttmutmtrttntttrrrmxttnttirtwj. ’u'-mtrtttttnttwmir

Tad jis buvo tautietis arba tau dalykas, kad jis dar galįs grįžti, 
tininkas, kartu demokratas, kar Padėtis dar nesanti aiški del 
tu krikščionis, — bendrai, lietu vyr. redaktoriaus, bet L. Enci 
vis, kokio labjausiai reikėjo at klopedija ir toliau leidžiama ir 
sistačiusiai Lietuvai. redaguojama, kaip sutarta.

Balutis dirbo, kaip ir dabar Nuo ketvirtojo tomo leidėjas 
tebedirba, Lietuvai su visais ir Yra nusistatęs pienumeratą uz 
vįsaja daryti. Prenumeratorių gales

būti tiek, kiek jų 'Susirinks iš
Visada toks kebas yra geras, ieįdus pirmuosius tomus, t. y. 

bet šiandien galbūt jis pats ge — kiek padaryta atsargu šių 
nausias ir mūsų tėvynės išgany pirmuju tOmu. Tai yra ribotas 
mui reikalingiausias. kiekis

Ateinančią gruodžio 29 die „Nepr. Lietuvos” redakcijo 
ną, 1954 Broniui K. Balučiui, je dar galima užsisakyti L. En 
Lietuvos ministeriui Londone— ciklopediją, nes dar keliolika 1, 
(17 Essex Villas, London, W. II ir III tomų egzempliorių yia 
8, England) sueina 75 metai atsargoje. Kas interesuotas tu 
amžiaus. Trys šimtmečio ketrėti Lietuvių Enciklopediją, t' 
virtadaliai, iš kurių daugiau sikreipia į „Nepriklausomo 
kaip 50 metų lietuvių tautos tar Lietuvos“ redakciją: 7722 Gc 
nyboje! Mūsų bičiulis tebedir orge St., Ville Lasallle, Mont 
ba tam pačiam idealui ir dabar, real, P. Q.
Sunkiomis pačiomis sunkiau ATSIŲSTA PAMINĖTI, 
siomis sąlygomis. Kaip Lietu \ ... %
vos širdį plėšo pavergėjai, taip Maldutis Laupinaitis. AS 
kiti „priešai“ ėmė pulti ir Balu KALTINU... 1 rilogija. Pu moji 
čio širdį. Ta liga Balutį buvo dalis: Raudonasis maras Lie 
paguldžiusi į lovą, apardė jo sv tuv°je- Autoriaus leidinys. 234 
eikatą, bet dzūkiškas kietas ąž Pus^- Kaina 2,50 dol. Adresas, 
uoliukas atsilaikė. Jis žino, kad M. Laupinaitis, Caixa Postal 
kaip niekada jis tebėra reika $ao ^au^°’ Brasil.
lingas Lietuvai! Antrame tome bus Rudasis

teroras Lietuvoje ir trečiame— 
l'ikiu, kad per ateinančią gi Lietuviai pasaulyje.

uodžio 29 dieną, prieš pasitik šioje knygoje surašyta daug 
darni Naujus Metus, mes siu vardų ir pavardžių asmenų, ku 
sime jam linkėjimus, sveikini riuos autorius M. Laupinaitis 
mus, suruošime, kur galėdami, kaltina dėl Lietuvos laisvės pi a 
to tauraus ir nusipelnusio Lie radimo. Sakoma, kad ši knyga 
tuvos vyro pagerbimus ir pami esanti sukėlusi nemažą sąjūdį 
nėjimus, nepamirškime jo spau ir dideles diskusijas.
doje. radijo programose, nepa ■ Eugenija Pugačkuskaitė, ja 
mirškime savo širdyse, pasiųs una Urugvajaus lietuvaitė, bai 
sime jam dovanų, parodysime, gė pedagoginį institutą ir gavo 
kad musų meile ir pagarba jam pradžios mokyklos mokytojos 
yra tikra. diplomą.
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Moks!o-technikos naujienos
ŠILKO MEDŽIAGŲ ĮVAIRUMAS.

Šio straipsnio tikslas popuha tų nustumta nuo pirmaeilio po 
rai supažindinti su pasikeiti puliarumo. Per šį laikotarpį J 
mais, įvykiais įvykusiais teks A. Valstybėse šilko sunaudoji 
tilės pramonėje. Paskutiniame mas nukrito nuo 75,7 iki 8,4 mi 
dešimtmetyje didėjantis dirbti lionų svarų.
mų tekstilės žaliavų atsiradi Daug veiksnių turėjo įtakos 
mas yra pakeitęs tekstilės pra šilko sunaudojimo sumažėji 
monės vaizdą. mui, o vienas svarbiausių yra

Terminas „dirbtinės žalia jo kaina, 
vos“ artimesnis kasdieniniam Šilkas visada buvo brangi za 
naudojimui. Chemikas skirstys liava.
į dirbtinį šilką ir sintetines ža Amerika 80 proc. šilko žalia 
havas. Techniškai kalbant, diib vos importuoja iš Japonijos. Vx 
tinio šilko grupei priskirsime re są laiką tenka skaitytis su šilko 
generuotą celulozę, gautą visko kainos svyravimu rinkoje. Pi a 
zos būdu ir vario-amoniako, ai džioje 1920 m. šilko kaina bu 
ba vadinamuoju Bemberg pro vo rekordiškai pakilusi iki lo, 
cesu. Patogumo dėliai celulozės 80 dolerių už svarą. Dėliai pa 
acetetą, kuris yra perdirbta ce nikos Japonijoje 1920 m. bitže 
lulozės forma, priskirsime dirb lio mėn., neapdirbto šilko kaina 
tinio šilko grupei. Išskirtą nuo vėl nukrito iki 10,20 dolerių uz 
viskozos dirbtinį šilką, vadinsi svarą.
me acetato dirbtiniu šilku arba Augšta 1920 metų šilko kai 
acetatu. Naujausios dirbtinės na darė jį neprieinamą plates 
žaliavos arba sintetinės žalia niam vartotojui, privertė pramo 
vos, kaip pats pavadinimas ro niųinkus jieškoti jam pakaita 
do, gaunamos sintezės būdu iš lo. Tai buvo viena iš priežasčių, 
chemikalų, neturinčių jokio gi paskatinusių jau tyrinėjimais 
miningumo bei panašumo Į na užsiimančią pramonę, dėti di 
tūralų produktą. Tuo būdu dir dėsnių pstangų išrasti technole 
btinis šilkas yra kitokia celulo ginius patobulinimus dirbtinio 
zės forma ar perdirbta jos rū šilko verpime, apmetime, audi 
šis, kaip acetatas.

Visada šilkas buvo laikomas 
geriausia tekstilės žaliava. Iki 
supramoninimo tekstilės, šilki 
niai drabužiai mažai kam buvo 
prieinami. Išsiplėtus tekstilės 
pramonės mechanizacijai, su šil 
kverpių auginimu, šilko naudo 
jimas paplito Jungtinėse Amen daikto, pirkėjas galėjo jau įsigy 
kos Valstybėse 1920 m. pabai n keletą aprangos dalykų, 
goję buvo jau kasdieniška ma Prie viso to yra daug prisidė 
tyti moteris dėvint šilkines ko ję tekstilės chemikai, išrasclami 
jines ir šilko drabužius darbe, visą eilę medžiagos apdirbimui 
įstigose ir fabrikuose. Šilkas, reikalingų chemikalų: magišku 
kurio seniau galėjo mažai kas mui, šiurkštumui, nesitrauki 
įsigyti, išsiplėtus masinei garny mui, švelnumui, neblukimuj. Vi 
bai, tampa prieinamas plačiajai si jie svarbūs dirbtinio šilko me 
visuomenei. Nors ir plačiai pa džiagų gamyboje, kad garbinys 
plitęs šilko naudojimas, ypač būtų tinkamas vartotojui, 
kojinių gamyboje, vistiek jis lie Išvadoje tenka pasakyti,' kad' 
ka patvariausia ir vertingiausia dirbtinis šilkas viskozo ar ace 
žaliava. tato rūšies, yra žemesnės koky

Svarbiausios ypatybės šilko bės už natūralų šilką, silpnesnis 
vertingumo šios: stiprumas, bh ir blogiau plaunasi. Bet rūpės 
zgėjimas, siūlo plonumas, švei tingai apseinant, ypač plauna 
numas, geras ’formos išlaiky nt ir lyginant, jo patvarumas 
mas, augšta lydimosi tempera yra visai neblogas.
tūra, gerai dažosi ir lengvai pi Iki šiol buvo negrinėtas is 
aunasi. tisinio siūlo dirbtinis šilkas. Ki

Neįtikėtina, kad ši medžiaga ta rūšis yra gabalinis dirbtinis 
su tiek daug gerų savybių po šilkas, viskozos ir acetato for 
20 metų plataus naudojimo bū mose, (gabaliukai nuo % iki 3

colių ilgumo). Jis gali būti tie 
siog sukarštas ir suverptas į siu 
lūs, arba sumaišytas su vilna ar 
medvilne suverptas, tada suaus 
tas ar sumegztas i Įvairių rūšių 
bei kombinacijų medžiagą. Sm 
ulkesnė gabalinio dirbtinio šii 
ko siūlų rūšis naudojama gėrės 
nių drabužių audimui, rupesnė 
— mezgimui ir viršutinių dra 
bužių audimui.

Tekstilininkai, derindami įv 
airius mišinius gabalinio dirbti 
nio šiko, acetato ar nailono su 
ištisinio siūlo dirbtiniu šilku, 
nailonu, acetatu, vilna ar mea 
vilne metmenyse ir atauduose, 
gali pagaminti tiek Įvairių me 
džiagų, kurių išvardinti čia ne 
Įmanoma.

Su pagalba chemijos ir išto 
bulintos mechanizacijos, tėkšti 
lės gamintojai šiandien lengvai 
gali patenkinti savo gaminiais 
madų salionų reikalavimus ir 
pasiekti to, kad amerikiečiai 
gali gerai apsirengti.

Neįmanoma išvardinti

me ir galutinam medžiagos api 
pavidalinime. To pasėkoje teks 
tilės gamintojai gavo nemažai 
pagerinto dirbtinio šilko žalia 
vų, kurias išaudę į medžiagas, 
patenkino besikeičiančių madų 
reikalavimus, už tokią kainą, 
kad vietoj vieno tikro šilkinio

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Į Lietuviška moterų kirpykla 
j DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
MI LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). 
$ 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

JMONTREALI TR 1135

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

“ AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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.

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

HLLSONBURG - DELIU, Ont. S "°" p k Kana
GEROS PERSPEKTYVOS TABAKO RINKAI

Šiais metais, nežiūrint dide 
lių sausrų, tabako derlius Ka

visų nadoje rekordinis, (apie 167 m. 
naujausių gaminių, pagamintų bonus svarų), 
iš dirbtinio šilko ir įvairių jo 
mišinių. Duomenys aiškiai ro 
do dirbtinių žaliavų sunaudoji 
mo kilimą:

Moteriški dirbtinio šilko kos 
tiumai 1929 m. visai nebuvo 
minimi gaminių statistikoje. 
Tuo tarpu 1950 m. jau per 40 
proc. moteriškų kostiumų buvo 
pagaminti iš dirbtinio šilko ai 
acetato žaliavų.

Šiandien per 70 proc. visų 
dirbtinių žaliavų.

1947 m. tik 10 proc. vasari 
nių vyriškų kostiumų buvo siu 
varna iš dirbtinio šilko, acetato 
ar nailono. Po keturių metų, 
1951 m. dirbtinio šilko — ace 
tato ir nailono vasariniai kos__

’ tiumai pralenkė tropiškuosius 
vilnonius ir gabardino kostiu 

' mus 56 proc. šuoliu.
Dirbtinio šilko ir acetato kei 

1 nės dar 1946 m. sudarė vos 25 
' nuoš. visos kelnių gamybos, 
’1951 m. jau buvo daugiau pa lono, oriono, dakrono, daineho 
,, gaminta dirbtinio šilko bei ace ir acrileno.
1 tato, negu vilnonių — 20.000. Bendrai nailonas visai pakei 
\ 000 dirbtinio šilko ir 19.100. tė šilką moteriškų kojinių ga 

000 vilnonių. myboje dėl geresnių dėvėjimo
' Vietos stoka neleidžia išnag si ypatybių ir kainuoja per pus 
’ rinėti sintetinių medžiagų: nai pigiau už šilką. ,,Tch. Ž."

Esant tokiam dideliam der 
liui ir pasirodžius trims ketvir 
tadaliams et. už svarą mažės 
niam kainos vidurkiui, niekas 
nesitikėjo už tabaką gauti au 
gštų kainų. Bet išėjo atvirkš 
čiai — kainos geros ir rekordi 
nio tempo pirkimas. Dar nėra 
Kanadoje buvę, kad per vieną 
dieną nupirktų apie milioną sva 
rų tabako.

Pereitais metais Anglija 
ko iš Kanados 20.199.000
rų, (11.653.000 doleriui vertės). 
Lapkričio mėn. 18 d. The Lon 
don FreePress pasirodė pirma 
me puslapyje užrašas: — „40 
milion Lbs. Tobacco for U. K." 
— „Canada may ship a recoid 
breaking 40.000.000. pounds of 
tobacco to Britain this coming 
yar“. Toliau tame pat straips 
ny rašo, kad Central Experime

pir 
sva

SSr COLONIAL TURKISH BATHS | 
1 WvM V VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO | 
’ > (S j? SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE |
I Įa Viskas tik už $ l.oo «
| ~~ Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago «
I lV ( /) *r artritis. Naudinga svorio mažinimui. »
I (■ S/l/ Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. « 
f Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. >2

telef.: g
PL 0094

MOTERŲ DIENA: 
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. 
Masažistės Jūsų patarnavimui.mown

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

| (2 g. į rytus nuo St. Laurent El.M

.•j;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George SL,TR 5151 ’ Ville Lasalle.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

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

D. Britanijos imoprto atstu 
vas tai plačiai laikraščjo redak 

ntal Farm, (Tabaco Bandymų cijai pareiškė: „Purchases (pir 
Stoties) vedėjas, Dr. N. A. Me kimas) Canadian tobacco dur 
Rae ką tik grįžęs iš Europos, ning the next 12 month likely 
laikraščio redakcijai pareiškęs, would be up sharply".
kad tabako pardavimo perspėk Dr. N. A. McRae pridūrė, 
tyvos į Europą esančios laba, kad Kanados tabako kokybe 
geros. Anglija savo importą pa jau esanti viršūnėje, todėl' ir ta 
didino beveik dvigubai, Vokie bako exporto galimybės padi 
tija, Olandija, Danija ir Šveica dėjusios.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJAI NUO 1. 8. 1954. 
AUKOJO:

J. Gustaitis, Melrose Park, Y. P. Kedys, Sydney, Aus
III.......................................500,— tralija ............................. 4,—

BALFo 17 Skyr. per A. Z. Simboras, Bankstown,
Bričkų, S. Boston.... 400,— N.S.W. Australija ... 3,—

Mačiuliai, Brooklyn,N.Y. 100,— F. Silbelus ir M. V. Krolis, 
KLB St. Catherines apyl.

lietuviai per p. Skrebu-
tėną

Calgario lietuviai, Alberta,
Canada ......................... 62,08

Reikenis, New Britain,
Conn................................. 50,—

Pr. Gudas, Chicago.......... 50,—
VI. Pyragius, Goose Air

post, Canada ....N.. 50,—
M. Naras, Detroit .... 50,— V. Vitkus. Rochester, N.Y.5,—
VI. Pacevičius, Medellin,

Colombia ..................... 47,—
K. Paukštys, Chicago, 111.39,—
Vysk. Brizgys, Chic., III. 25,—
Kun. L. Voicekauskas,

Kearny, N. J. ...
Lithuanian American Co

uncil, Manchester, C. 20,— rėmėjų būrelių nariams Gimna 
Č. Povilonis, Chicago . 20,— zijos vadovybe, mokytojai ir 
V. Ananievas, Brooklyn, mokiniai taria nuoširdų ačjū.

N. Y.................................. 20,---------------------------------------- -----------
J. ir E. Vegeliai, Hudson, — Komunistų spauda dziau

N. Y................................. 15,— giasi, kad Amerikos ambasado
„Vilija" Club, Chicago, 111.15,— nūs Maskvoje spalių smuilą ini 
B. Kulys, Brooklyn, N. Y. 12,— nint pasikeitė su Maienkovu ,, 
Soc. Globos Moterų dr-ja, sugyvenimo" tostais.

per E. Šemetienę, Melbo — Didžiajame Paryžiuje da 
urne, Australija ............ 39,16 bar yra 5 milionai ir 200 tuks
„Australijos Lietuvio“sk.l2,— tančių gyventojų.

New Haven, Conn. . . 10,— 
J. Valickis, Buffalo, N. Y.10,— 

71,— Liet. Studentų S-ga, per p.
L. Mačiokaitę, Los An 
geles, Calif..................... 10,—

A. Orvidas, Cicero, Ill.. 10,— 
A. Kindurys, Dolgewille,

N. Y.....................................10,—
Automatic Electric Co lie

tuviai darbin............ 8,—

S. Mekšrūnas, Montreal, 
Canada ....................

K. Dermikis, New Britain, 
Conn. 
Visiems

5,—

. 5,— 
aukotojams, o taip 

. . 20,— pat ir nesummėticms nuolaii 
niams aukotojams — visiems

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

Grožio Kultūros Salionas
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus bei 
visokeriopus odos masažus.
Kreiptis tel. OR 1-9816.

102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal.

ę

Grosenia - alus |
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. $

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. iE 0400. £

Sav. E. B A I KA V I Č I U S. f

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORlt

15 METŲ JŪSŲ ARNYBOJE 
GARANTUOTA: DARBAS.

259—3 Ave., Ville Laši ’e. TR 4588.
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TAUKAI JAU PLAUKIA.
Geraširdžių Kanados lietu kaip ir du svarai gauti, nes ten 

vių dėka, iš suaukotų šalpai pi taukai dvigubai brangesni, 
nigų nupirkta ir pasiųsta į Vo 
kietiją ten vargstantiems lietu 
viams išdalinti 6.984 svarai tau 
kų. Taigi išeis maždaug po 1 
svarą kiekvienam iš šalpos gy 
venančiam Vokietijoj lietuviui, 
kas įsivaizduoja dar tą vargą 
Vokietijoj likusių tautiečių, ku 
rie dėl ligos, senatvės ar kitų 
panašių priežasčių negali nei sa 
vęs nei savo vaikų išmaitinti, o 
turi iš šalpos gyventi, — tas le 
ngvai supras, koks džiaugsmas 
ir dėkingumas juose kils dėl šio 
svaro taukų ir kaip lengvai mes 
galime jiems tą džiaugsmą ir 
laimę suteikti. Tiesa, jiems bus

Kaip jau buvo skelbta, tauka 
ms pasiųsti iš Kanados lietuvių 
suaukotų pinigų buvo paskirta 
1700 dol.

Š. F. C. Komitetas.
KLEBONIJOS patalpose šauk 
tame moksleivių ateitininkų su 
sirinkime buvo svarsto mispor 
to, tautinių šokių, vaidintoją 
grupės ir laikraštėlio lendmc 
reikalai.
N. METŲ sutikimo parengi 
mas įvyks Phince George Ho 
tel. Fiesta Rumm salėje, King 
ir York gatvių susikirtime. Bi 
lieto kaina 5 dol.

VALYKLA ir SKALBYKLA
Suknelių ir vyriškų kostiumų, marškinių pataisybai 

bei perdirbimai.
Verčiame ir pakeičiame vyriškų marškinių apykakles.
NEMOKAMAI paimame ir pristatome į namus.

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

TORONTO

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
Wellando Apylinkės L. Ben Meninėje programos 

druomenė trumpai ir gražiai pa pasirodė solistas A. Paulionis, 
minėjo Lietuvos kariuomenės gražiai išpildęs porą kariškų 
šventę lapkričio 21 d. Už kr, dainelių. N. Žinaitytė pasakė ei 
tusius Lietuvos karius, savano lėraštį; tautinių šokių grupe, 
rius ir partizanus buvo atlaiky vadovaujama Z. Jakubonio, pui 
tos šv. mišios ir pamaldos su kiai šoko „Oželį“, „Jaučius“, 
pritaikintu tai dienai pamokslu. „Žiogelius“ ir „Kalvelį“. Akor 
Tuojau po pamaldų buvo prade deonu palydėjo J. Liangą. Gi 
tas minėjimas invokacija Man liai jausmingą ir patriotinį žodį 
ja, Marija. Programos vedėjas tarė Lietuvos laisvės kovotojų 
B. Simonaitis, taręs atidarymo savanoris P. Naiduškevičius. 
žodį, pakvietė kun. B. Mikalau Minėjimas baigtas Tautos 
ską laikyti paskaitą. nu.

dalyje

Him

POSVOTfflU

J. BulotaVeda sktn. inž.
FILATELISTO ŽINIŲ PAPILDYMAS.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 1948 m., 30-sius jubilėjinius 
N r. 43* filatelistas Br. Abromo metus Lietuvos skautai-tės at 
nis gražiai ajlsiliepė apie Lietu žymėjo tautinėmis stovyklomis 
vos skautiją 36 m. sukakties pr 
oga. Kiek patikslinsime jo duo 
tas žinias.

1922 m. Kaune pradėtas leis 
ti „Skautas“ tebuvo dabar te 
beinančio „Skautų Aido“ pirma Niagaros Jubilėjinė 
takas. Vargu, vos metus ėjęs Kanadoje. 
„Skautas“, galėjo plačiai išpo 
puliarėti. Tuo tarpu „Skautų 
Aidas“ mūsų skautus ir lietuvis 
kąjį jaunimą lanko jau ketviilą 
dešimtį.

1928 m. A. Panemunėje bu kpt. sktn. P. Labanauskas, ku
vo pirmoji jubilėjinė tautinė ris dabar Amerikos Balso radi 
stovykla, bet ne „pirmoji skau jo bangomis siunčia teisybes, 
tų stovykla *. . paguodos ir stiprinimo žodžius

Lietuvos skautai savo kraš tėvynėje kenčiantiems, 
tą atstovavo:

1924 m. — 
nijoje, — 2-ji 
tų jamboree,

1929 m. —
Birkenhead, Škotijoje, — 3-ji mūsų skautų dainiaus sktn. Vi 
jamboree, liaus Bražėno žodžiais:

1933 m. — Godolo, Vengrijo „Mes mylime gražųjį Dievo 
pasaulį,

Su paukščiais mes mokame 
saulei dainuot,

Prieš skautiškąją Vėliavą Įžodį
davę, 

Žygiuojame Tėviškei laimės
ješkot!“

KAD SKLEISTOS RŪTA IR 
BALTA LELIJA!

Clevelando Skautų Vietiniu 
kijos rudens laužas, skirtas be 
tuviškai dainai, sekmadienį — 
lapkr. 14 d., lietuvių salėje pra 
ėjo nepaprastai puikioje nuotai 
koje. Skambėjo skautiškos dai

Baltijos pajūry prie Timmendo 
rfer Strand ir Alpėse prie Isar 
Horn (Vokietijoje).

Lietuvos Skautų S-gos 35 m. 
sukakčiai buvo skirta 1953 m.

Stovykla,

Jūrų skautai Lietuvos garsi 
nimo žygius pradėjo dar gimto 
sios Baltijos vandenyse buriuo 
darni savo „Budžiu“ ir kt. jach 
tomis. Iš jų gretų išėjo jūrų

Tariame nuoširdžius pade 
Kopenhaga, Da kos žodžius p. Abromoniui už 
pasaulinė skau jo straipsnio pabaigoje pareikš 

tas skautybės propagavimo mm 
Arrow Park — tis. Teleidžia jis jas papildyti

NUO 1910
Kanadiečiai pasitikėjo TIP 
TOP TAILORS — Kana 
dos didžiausia ir seniausia 
drabužių pramonės grand' 
ne. Pas TIP TOP užsakyti 
drabužiai yra populiariausi 
Kanadoje, nes jie pirmauja 

į. stiliumi, kokybe ir verte. 
=-. Pasiklauskite 
—kaimyno — 
— jis patvirtins.

AUGŠČIAU
SIA DRABU
Z1Ų VERTĖ 
KANADOJE.

mokt4reai

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS 
praėjo gana pakilusio) nuotai naitė, R. Jakubonytė, G. 
koj. Turtingą patriotinę paskai čas, L. Gatautytė ir R. Račjns 
tą skaitė L. Kaspariūnas. J. Va kas.
lančius padeklamavo J. Krūmi Gryno pelno gauta per 80 
no „Baladę apie kareivio moti dol. Viskas praėjo gana gražiai, 
ną“. tik į galą kaikurie vyrukai įsi

Antrąją minėjimo dalį išpil smagino ir pradėjo priekabių 
dė mūsų mažieji šeštadieninės jieškoti. Vienam kitam teko pr 
mokyklos mokiniai. Piano pa aleisti naktį „nemokamam vieš 
skambino Violeta ir Dalia Ja buty“. Panašių pokštų reikėtų 
siūnaitės. Akordeonu dalykėlių vengti, nes tai 
A. Kusinskis. Patricija Maro lietuvių vardui, 
zaitė ir Violeta Jasiūnaitė išpil 
dė keletą baleto numerių. Eilė 
raŠčių pasakė Danguolė ir Vir 
ginija Kriaučeliūnaitė, V, Jasia

Kru

kenkia geram 
Dalyvis.

— Naujas oro kelias iš guro 
pos nustatytas per Arktiką — 
Grenlandiją, Winnipegą, San 
Francisko.

je, — 4-ji jamboree,
1937 m. — Vogelenzag, Ola 

ndijoje — 5-ji jamboree (grįž 
darni aplankė pas. parodą Paiy 
žiuje),

194 7 m. — Moisson, Prancū 
zijoje, — 6-ji jamboree,

1951 m. — Bad Ischl, Austri 
joje, — 7-ji jamboree,

1953 m. — Greystanes, Aus 
tralijoje, — Pan-Pacifico jam 
boree.

JAV-bėse be p. Abromonio 
paminėtų 1937 m., 1950 m. mū 
sų skautų reprezentacinis vie 
netas dalyvavo B. S. A. tauti 
nėję jamboreeje — Valley For nos. aidėjo sutartinės, gaudė va 
ge> pa rpai ir pan. Daugumą skautiš

Lietuvos skautai vyčiai daly kūjų dainų vedė pats jų auto 
vavo pasauliniuose sk. vyčių są ritis sktn. Vilius Bražėnas iš St 
skrydžiuose (Rovermoot) ; arnford, Conn. Jis yra Lietuvos 
1935 m. Ingaro, Švedijoje ir 
1953 m. Kandersteg, Šveicarija 
je.

Aplankė ir kaimynus: 1932 
m. estus ir 1934 m. latvius jų 
tautinėse stovyklose.

1938 m. Lietuvoje buvo 2-ji 
jubilėjinė tautinė stovykla. Sk 
autai stovyklavo A. Panemu 
nės šile, o skautės Pažaislyje. 
1   u——~
fst. OL 7543. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.

Skautų Brolijos vyriausias lau 
žavedys, o tuo pačiu ir buvo tas 
dinamiškas impulsas visai lau 
žo programai. Pasitempė ir jau

Lietuviai advokatai W. A. L E N C K I,
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors,

B. A., L. L. B.
TEISININKAS —

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46

Toronto, Ont.
Tel.: Office EM 3-7461

Res.: WA 2-8927

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
leiefonas EM. 6-4182 

Toronto

•
S GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

t Imperial Auto Collision
| Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI
X užbaigimas. NEMOKAMAI.
X Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai.
X Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.
X 561-567 KEELE ST. TEL. junction 4773
X 1% Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.
« TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

MONTREALIO ŠALPOS KOMITETO
vykdomo vajaus pirmieji vai A. Čepuliai, Pundzevičius, Pie 
šiai. Aukų rinkėjas: Juozas Lu šina, A. Jocas, M. Šukys, A. Be 
košiūnas. Rinkta Verdune: motas, P. Jasutis, P. Jocas, A.

Po 1,45: J. Gediminas; po 1 Kličius, P. Kaulakys, J. Pet 
dol.: S. Levinas, H. Levinas, J. kus, K. Lukošius, J. Biliūnas, 
Kogan (žydų tautybės); Fred J. Maskaliūnas, K. Likas, J. Vi 
Martin (prancūzų tautybės) zgirda, Jonas Vizgirda, A. Dau 
J. Monstavičius, E. J. Mačio deris, Iliunai, S. Repšys, M. Za 
niai, A. Baršauskas, Pr. Ketui vadskas, S. Morkūnas, Ląmana 
ka, R. Simaniūkštis, A. Rasima vičius, Blauzdžiūnai, J. M. Ma 
vičjus, J. J. Bobeliai, J. Rimkus, Čioniai, A. Ališauskas, V. Giri 
J. Grigaliūnas, A. Šalteniai, M. menė, VI. Sedeika, Kostas Jasu 

tis, Matulevičienė, Ign. Butau 
tas, D. Rupšys, A. Drevinskie 
nė, M. Janulionis, 
kienė, Br. Jazokas, J. Jocas, G. 
Čepkauskiene, Budrevičienė, 
L. Balaišis, Jakubaitienė, V. 
Ivanauskas, O. Vilimienė, J 
Jagminas, V. Gokas, S. Mikule 
nas, Paul Jakubauskas, Jurgis 
Kukenis, Jurkštai; po 50 et.: R. 
Longten (prancūzų t.) ; D. Bin 
net (pranc. taut.), O. Juodku 
vienė, D. Skardžius, Bendžai 
tis, E. Gintautas, Stulginskis, 
V. Krupauskas, C. Ladygienė, 
o. Juodelytė, Girdžienė, P. Pa 
kryze,Petruliai, S. Ambrasas, 
D. Gurklys; po 30 et.: S. Balčl 
ūnas; po 25 c.: Baulay pranc. 
t.), O. Naikeliai, V. Naukelis.

Viso p. J. Lukošiūnas, pa 
gal šiuos sąrašus, surinko 182 
dolerius. Aukų rinkimas tęsia 
mas toliau.

Nuoširdžiai dėkojame visie 
ms aukojusiems. Jeigu pasitai 
kytų, kad būtų kieno nors pa 
varde praleista, suklaidinta, ar 

NAUJAS SKA kitokio pobūdžio klaida, malo 
niai prašome skambinti telefo 
nu TR. 2859, Pr. šimelaičiui. 
Klaida tuojau bus atitaisyta.

Kas dar būtų neaplankytas, 
ar norėtų savo auką padidinti, 
prašome skambinti HE 0473 p. 
J. Lukošiūnui.

Dar kartą pastebime, kad Čia 
pirmieji aukotojai 

Verdune. Kitų Montrealio mies

HORSESHOE I 
TAVERN

Naujas valgomasis atidaro
mas apie gruodžio 18 d.

Rezervuokitės banketams 
vestuvėms ir kt. Taipogi re 
zervuokitės Naujų Metų su
tikimui — pradžia 9 v. v. ir, 
tęsis iki 3 v. ryto. Programa 
iš New Yorko. Pilni pietūs 

pramogos.
368 Queen St. W., Toronto 
Rezervavimams skambinti 
EM 8-0838 Mr. Starr ar 

Harry.

Vaicekaus

-- i—q-------- ------------- j- - j—1 Linkėtina, kad tokie rudens
nieji programos dalyviai, nepa ]aužai taptų Clevelando skautų 

tradicija. Jaunimas ir daina me 
giama clevelandiečių tarpe — 
tai rodo gausūs sveikinimai ir 
skelbimai šio laužo programoje. 
Skautai savo bičiuliams taria 
nuoširdų dėkui už jų norų su

prastai puikios buvo viešnios 
skautės jų našlio piršlybų im 
provizijas. Tarpais buvo pasi 
gesta skambesnių svečių balsų, 
tačiau ir jie įsitraukė dainosna, 
lietuvių salės skliautai aidėjo 
nuo visų kartu dainuotų dainų, pratimą ir pastangų parėmimą.

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.

iDundas-Dovercourt garažas
g 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO |

I
 Į steigtas prieš 27 metus X

24 valandų patarnavimas. 8
Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų K 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — X 

patikrinimas. v

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba, v
Ontario Motors League patarnavimas.Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: *~ą. $

UTŲ VADEIVA.
LSB Vyriausiasis Skautinin 

kas, psktn. T. Nagimoniui alsi 
statydinus, JAV — 1-jo Rajo 
no Vadeiva paskyrė sktn. A. 
Matonj. Naujasis Vadeiva, mū 
sų skautams pažįstamas dar iš 
laisvosios Tėvynės laikų skau 
tavimo, savo pareigas pradėjo išvardinti 
eiti nuo spalių 12 d. Jo adresas:
65 So. Leonard Str., Wateibu to dalių šis sąrašas neliečia, 
ry, Conn. ' Montrealio Šalpos Komitetas.

JONASČEGYS.
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.

Dr. A.Pacevičius |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto x
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 $
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. s 
Priima ligonius ir gimdyves: 1: isdien 11—12 vai

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.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE 
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

$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

li ražas; pajamų šiuo metu 
$ g apie $500 į mėn. Iškėlus se

nūs nuom. galima būtų pa 
kelti paj, iki 7-800 į mėn.

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

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

i 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) j 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 {RENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimam it

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.
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KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Hamiltone vyko lapkričio 27 Rinkiminė komisija šiuomr 
—28 dienomis Royal Conn skelbia visuomenės ir organi 
aught viešbučio, kuris yra lai zacijų žiniai, kad kandidatų są 
komas reprezentaciniu, gražu rašai į Apylinkės Valdybą ir 
usiu visame Hamiltone, jaukio Kontrolės Komisiją, prisilaiką 
je salėje, kuri iš lauko buvo pa 
puošta dideliu šūkiu: ,,Welco 
me Lithuanian Canadian Con 
vention” ir Lietuvos bei Ka 
nados vėliavomis, o viduje, vi 
rš prezidiumo šūkiu: „Mūsų 
darbas, mūsų jėgos tau, Tėvy 
ne Lietuva“.

Posėdžiai

nt rinkiminių taisyklių, tun 
būti patekiami Rinkiminei Ko 
misijai nevėliau, kaip š. m. gr 
uodžio m. 12 d., 12 vai. nkt., 
Komisijos P-kui Mikšiui J., 18 
Barton St. W., Tlf.: 
95.

Kam rinkiminės
prasidėjo šeštadie uar nebūtų žinomos, 

nį 11 vai. ir užsibaigė sekma menama, kad kandidatai turi 
dienį 7 vai. vakaro. Per dvi di būti nejaunesni kaip 18 metų 
enas buvo trys posėdžiai su amžiaus, patiekę savo asmenis 
mažomis pietų pertraukomis, kus sutikimus raštu ir turėt: 
Šeštadienį vakare gražioje Ro nemažiau, kaip 15 asmenų pa 
berts salėje vyko balius, kuriu rašus, juos išstačiusius į rinki 
atsilankė beveik visi Kr. Tai y 
bos nariai.

Sekmadienį iš ryto lietuvių 
parapijos bažnyčoije buvo spe 
cialios apmaldos, laikytos 
bono kun. dr. Tadarauska, 
irtos KLB Krašto Tarybos 
važiavimo proga.

Pasibaigus Kr. Tarybos 
važiavimui, 
apylinkės 
bos suvažiavimo dalyviams pa 
rapijos salėje suruošė gražią 
vakarienę, kurios metu Apyh 
nkės Valdybos pirmininkas K. 
Baronas padėkojo Krašto Vai 
dybai už prisidėjimą Kr. Tary
bos sesiją padaryti Hamiltone 
ir klebonui už pamaldų atlai 
kymą ir parapijos salės nemo 
karną suteikimą vakarienei su 
ruošti.

Vakarienės metu darbštusis 
ir energingasis Tautos Fondo 
atstovybės pirmininkas p. Bak 
šys įKr. Tarybos narius krei 
pėsi gražiu žodžiu, būdinan 
čiu lietuvius, jū būdą, ir atkrei 
piančiu dėmesį į Tautos Fon 
dą, kuris yra reikalingas lėšų, 
nes, kaip ten bebūtų, Lietuvos 
vadavimo rerkaias yra aiškus.

RINKIMAI HAMILTONO 
APYLINKĖJE.

KLB Hamiltono Apylinkės 
visuotinas susirinkimas, įvykęs 
1954 m .lapkričio m. 14 d., nn 
kimams pravesti į KLB Hamil 
tono Apylinkės valdybą ir kon 
trelės Komisiją išrinko Šią rin 
i.anmę komisiją.

JA 9-85

taisyklės 
kaitų pi i

99 Na

W UN DSOR

klc
sk
su

su 
KLB Hamiltono 

valdyba Kr. Tary

mus.
Rinkiminė Komisija.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS.

KLB Hamiltono Apylinkes 
Valdyba, sekmadienį, gruodžiu 
mėn. 5 d. rengia Kariuomenes 
Šventės ir Šaulių Sąjungos 35 
m. sukakties minėjimą šia tvai
ką :

11 vai. ryto Aušros Vartų Pa 
rapijos bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos su Libera už visus žu 
vusius karius, šaulius ir paitiza 
nūs.

5 vai. p. p. Parapijos salėje 
(58 Dundurn St. N.) minėjimo 
aktas: a) atidarymas, b) gar 
bės prezidiumo sudarymas, i) 
pulk. P. Saladžiaus paskaita, d) 
meninė dalis, e) uždarymas, f ) 
Lietuvos himnas.

Prie įėjimo surinktos aukos 
skiriamos Lietuvos karo invali 
dams sušelpti, nes minėjimo iš
laidas Bendruomenės Valdyba 
padengs iš savo kasos. Kviečia 
me visus lietuvius minėjime 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti, 
pagerbiant visus tuos Lietuvos 
sūnus, kurie savo krauju išpir 

" ko Nepriklausomybę Lietuvai.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS.

HAAAlilhJ TOIV—1 T jt \. 1. \J L L c L/ A v ylinkės Valdybos gruodžio m.
joa/jytĄ VsM 31 d. Roberts Restorane (King

ir Sanford kampas) antrame au 
kšte. Melody Room. Ryšium su 
tuo skelbiame sekantį:

Norintieji dalyvauti Naujų 
Metų sutikime užsiregistruoja 
tarp 4—6 vai. p. p. iki š. m. gi 
uodžio mėn. 20 d. pas šiuos Vai 
dybos narius: K. Baronas, lol 
Kensington Ave. N., tel. Li 
5-0979, V. Antanaitis,
pier St., tel. JA 8-5834, J. Am 
braziejienė, 15 Elm St., tel. LI 
9-7709.

Įėjimo kaina nustatoma vie 
nam asmeniui 2.50 dol. Nauju 
Metų sutikimas tęsis nuo 8 vai. 
vak. 
nės 
kad 
ties 
yra 
pasistatymui. Naujų Metų suti 
kime galės dalyvauti tie asme 
nys, kurie užsiregistruos iš an 
ksto. Jiems iki 10.30 vai. vak. 
bus rezervuotos vietos. Esant 
laisvų vietų bus įleisti ir neužsi 
registravę. Tačiau primename, 
kad salės talpa yra 275 žmonės, 
o susidomėjimas Naujų Metų 
sutikimu yra labai didelis.
KLB Hamiltono Ap. Valdyba. 

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ.
Teko patriti, kad du vyrai 

esą pasiryžę grįžti į Lietuvą, 
okupuotą Rusijos. Kokios jų 
grįžimo priežastys, smulkiau 
nėra žinoma.

TREJOS VESTUVĖS.
Šį savaitgalį Hamiltone 

ko eilė lietuviškų vestuvių, 
rios buvo labai šaunios. Dalis 
vestuvininkų dalyvavo Kr. Ta 
rybos proga suruoštame balių 
je.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. N. SKAAB 
iš Europos

3 Barnesdale S. (kmp.King) 
HAMILTON, Ont.

Tel. LI 4-6405

iki 3 vai. ryto. Bendruome 
Valdyba deda pastangas, 
ir bufetas veiktų iki to pa 
laiko. Priešais restoraną 
aikštė nemokamai mašinų

gII
$

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

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

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

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

Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. SKOTNICKL

ė f 
$
8
C O

PERKATE at PARDUODATE?

Kompetetingo
A.

Namai Ūkiai Sklypai
Bizniai ' Pramoninės nuosavybės

pas: — X
LI 9-4121. |
Main St. East. & 
ESTAETE |

# K I V / LJ1 LIMITED |
| KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

<į> Skyriai visoje Ontarijoje. g

patarnavimu kreipkitės
PRANCKEVIČIŲ .. . 

Hamilton Office .... 913

r n n i t r real

| J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreipti* po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniai* — vi*ą dieną.

VISUOTINIS APYLINKĖS BENDRUOMENĖS 
SUSIRIKIMAS.

Šaukiamas gruodžio mėn. mėn. 27—28 dd. dalyvavo Kr. 
12 d. (sekmadienį) 4 vai. pp. Tarybos narys p. V. Batisas 
kroatų salėje, 2520 Seminole ir Krašto Tarybos narys ir Ap 
Str. Dienotvarkėje apylinkes yl. V-bos pirm. P. Januška, 
valdybos ir revizijos komiai 
jos pranešimai, naujos valdy 
bos ir revizijos komisijos rin 
kiniai ir kitų apylinkės reika 
lų svarstymas.

KLB KANADOS RRAŠTO
Tarybos 
šiame

PASIŲSTA TELEGRAMA
Jungtinių Tautų Plenumui ir 
Kanados delegacijai Jung. T- 
autose, prašant atmesti sovie 
tiškos kilmės pasiūlytą nusi 
kaitimų kodeksą. Telegrama

suvažiavime, įvyku pasiųsta KLB Windsoro Apy 
Hamiltone lapkričio linkės valdybos vardu.

RODNEY Ont

įvy 
ku

GRĮŽUSIEJI VOKIEČIAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

ELDECO
BRITISH WOOLLENS

NETIKĖTA MIRTIS.
Mus čia, tabokinius, po dž šeima iš Vokietijos. Apsistojo 

iaugsmingo šių metų tabako 
sezono biagimo, netikėtai ap 
ėmė liūdesys, kada nelaukto 
ji mirtis lapkr. 25 d. išpiešė iš 
mūsų taip negausaus lietuvių 
tarpo mūsų mielą kaimynę A. 
A. Emiliją Ciparienę. Velio 
nė paliko didžiausiam sielvar 
te savo mylimą vyrą Jokūbą 
Ciparį, sūnų Jokūbą su šeima, 
dukrą Stasę su šeima, sūnų 
Praną ir visus apylinkėje kai 
mynus.

Velionė kilimo iš Švėkšnos, ir svetima, bet svetingoji Ka 
Kanadon atvyko 1948 m. su nados žemė. A. K.

St. CATHARINES, Ont.
CHORO SUVAŽIAVIMAS.

Lapkričio 21d. lieka atžymė kinti namo.
ta lietuvių choro sudarymu Nia — Lapkričio 21d. pakrikšty 
garos pusiasalyje. Dviejų ener ta V. Satkevičių duktė Kotry 
gingų muzikų A. Paulionio ir nos ir Onos vardais.
J. Vyšniausko pastangomis su — Wellande gruodžio 
sitvėrė choras iš 30 su viršum ir 9 d. d.; Port Colborne 
narių. Pradžiai gražus skaičius, džio 10 d.; Niagara Falls 
Prie karštos kavutės buvo išrin džio 13 ir 14; St. Catharineje 
kti choro seniūnai: J. Vyšniaus gruodžio 15, 66, 17, 20 ir 21 d. 
kas ir O. Rožanskienė. Padaina d.; Buffalo, N. Y. gruodžio 22 
vę ir pasišokę, išsiskirstė paten d. bus kalėdojama.

Rodney lieutvių tabako augiu 
tojų tarpe. Padirbėjus pas ki 
tus porą metų vieningai visa 
šeima įstengė įsigyti gana gr 
ažią savo tabako farmą, o po 
dar poros metų vieningo dar 
bo įsigijo ir antrąjį ūkį, į kuri 
persikėlė tėvai gyventi ir šia 
me ūkyje po metų džiaugsmo 
aplankė nelemtoji mirtis, nors 
dar visai ankstyvam amžiuje.

Tebūna lengva jai šioji, kad

6, 7 
gruo 
gtuo

yra geriausia rūšis, kokia tik 
žinoma medžiagų pasaulyje
— angliška medžiaga kostiu 
mams, paltams, sportiniams 
drabužiams, švarkams, vaka 
riniams ir tropikiniams dra

bužiams.
Tamstoms prieinama per Ta 
mstų asmeninį siuvėją — tei 
raukitės jo medžiagų kny 
gos su įvairiais kirpimo ir 

medžiagų pavyzdžiais.

LOWE DONALD
(Canada) Limited

104 Adelaide St. West
Toronto 1. — — Canada. 

EMpire 6-7986

WESTERN OFFICE:
615 West Hastings Street, 

Vancouver, B. C.
MArine 2019

MONTREAL OFFICE:
620 Cathcart Street, 
UNiversity 6-4254.

Dėmesio visiems siuvėjams
— skambinkite ar rašykite, 
prašydami nemokamų visų 
mūsų importuotų angliškų

medžiagų pavyzdžiui 
knygų.

Flannels, 
Worsteds, 
Serges,

Super 
Super 
Super 
Cheviots, 
Cheviots, 
Over-coatingsį 
Camel-Hair, 
Cashmere.

PADĖKOS.
Nuoširdžiai dėkojame viso 

ms ir visiems prisidėjusiems sa 
vo darbais ruošiant Montr. L. 
Mot. Kat. Draugijos 
lių.

Dėkojame visiems 
ms fafitus gausiai 
Taip pat nuoširdus ačiū ir sve 
čiams už jų gausų atsilankymą.

Ypatingą padėką reiškiame 
p. Kvietkauskui, kuris per L. 
K. M. Dr-ją paaukojo 5 dol. L.

. Valdyba.

patekusi turėdama 15 metų — rengę būstą duonkepyje apačio 
tikusi vieną mūsų tautietę, iš 1947 metais, kaip ir daugumas je. Per krosnį sulįsdavo į iškas 
siųstą į Sov. Sąjungą dar 19 10 tuo laiku Rytprūsių vokiečių, tą urvą, ir per rusų kratas jų 
metais. Nors ji jau turėjo būti Netoli Tauragės suėjo vieną is niekas nesurasdavo. Po įvairiau 
paleista, bet į Lietuvą grjžti ne Vokietijos giįžusią lietuvių šei siu nuotykių ir ji pati buvo su 
galėjo. Tokie „paleistieji“ gy mą, kurios duktė ištekėjo uz imta ir NKVD mušama Smali 
vena taip pat sovyklose, tik ga lietuvio ir vėliau buvo nuteisa ninku, o paskiau Jurbarko kale 
Ii laisviau jieškotis darbo. 20 metų. Ji papasakojo, kad par jime. Tardytojai mušė, spardė

Liselotte K. sakosi į Lietuvą tizanai viename kaime buvo fsi kojomis ir vis klausė apie par Vargo Mokyklai.
' tizanus. Jos teigimu, partizanai ---------

ų buvo keletą kartų mėginę įsi 
veržti į Kauno kalėjimą, kuna 

$ me ji taip pat buvo kalinama, ir 
g išlaisvinti kalinius. Su dauge 
3 liu kitų lietuvių moterų, suki 
S mštos po 40—60 į vagoną, bu 
K vo vėliau išvežtos į sibirą. Tai 
J? šeto rajone susipažino su keie 
v tu lietuvaičių, iš kurių gerai pri 
3 simena panevėžiečių Janutės 
S Batusytės ir jos puseserės Pra 
g nės Masiulytės pavardes. Dirb 
v ti turėjo sunkius vyriškus dar 
g bus: kirsti medžius, tiesti ke 
3 liūs, vežti rogėmis vandenį. La 
* isvų dienų neturėjo, reikėjo dir 
, bti ir per šventes. Lietuvės bet 

r gi galojo susisiekti su tėvyne. 
g Po metų iškelta į Irkutsko sto

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 — PROS1JAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Charron, Montreal.616 WI 8013

rudens ba

aukojusio 
loterijai.

Prisidėjusiems savo darbu re 
ngiant M. L. S. k-bo „Tauras” 
šokius, lapkričio mėn. 27 d. Ru 
munų salėje: p. Vasiliauskienei, 
p. Rudžiauskaitei, p. Stankaity 
tei, pp. Vieraičiams, p. Remei 
kai, p. Siniui, p. Baltuoniui ir 
kt. Taip pat visiems, kurie pare 
mė klubą savo atsilankymu — 
nuoširdus ačiū.
M.L.S. K-bo „Tauras” valdyba, 

vykią, ten tarp 800 moterų ra 
do ir 80 lietuvių. Dirbti reikėjo 
brigadose prie miško darbų 
Lietuvėms buvo leidžiama 2 
kartus per metus rašyti į tėvy 
nę laiškus. Iš buvusių šioj sto 
vykioj gerai atsimena Jadzę Mi 
kalauskaitė. (b. d.)Adamonis ir Bubriunas

; „DISTRICT ESTATE BROKERS“

I
 NAMAI PARDAVIMUI: —Įvairiose Montrealio dalyse. 

PASKOLOS: — 5’4% užbaigtiems namams ir 6% 
statybos eigoje.

ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 
plotai.

ŪKIAI PARDAVIMUI: — Montrealio apylinkėje.

Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 
mingų atsitikimų. 

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 
tikslas — Jums padėti! 

Agentai: A. Markevičius OR 1-9816. 
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. 
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro. 
Res. P. Adamonis PO 6-6495. A. Budriūnas RA 7-2690.

A. J. Norkeliunas

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame 
tome j 
realyje 
Darbą

jutlttt

iš namų ir prista- 
namus visame Mont 

ir priemiesčiuose, 
atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303

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

IR TELEVIZIJOS APARATUS.

DETECTO T. V.
3994 Wellington

TAISOME RADIJO
Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPA1T1S.

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

Kreiptis vakarai* po 6,30 vai.

(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

i

I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d | 
Tel. RA 7-312 0 Įi

l 5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36 įt
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ANTROSIOS KLB KRAŠTO TARYBOS SUSIRINKIMAS
;į; Š. m. gruodžio mėn. 5 d. sekmadienį, 4 vai. po pietų Atkelta iš 2-ro psl.
| STUDENTAI IR MOKSLEIVIAI ATEITININKAI « Antroji diena. ma buvo pradėti rinkimus. Fa

: ruošia Tą dieną pirmininkavęs J. balsi* dauSum3 <aP°
j; . . _ i » Kardelis, pradedant posėdį, ko Išrinkta nauja Kr. Valdyba:

i literatūros vakara K nstatęs, kad po rytinių dvasinių j. Matulionis, J. Mikšys, J. Kši
susikaupimų jaučiamas būtinu viekas, J. Giedraitis, K. Grigai 
nias prisiminti kovotojus už hc tis, J. Jokubynas, J. Meilus, V.

Vaidotas, J. Gutauskas, kurie, 
vėliau pasiskirstė pareigomis, 
pirmininkas Jonas Matulionis, 
vicepirmininkai — Jonas Kšivi 
ckas ir Jonas Yokubynas, iždi 
dininkas Jonas Mikšys, proto 

pagerbiant juos, ypač kritusius kolo sekr. Jonas Gutauskas, biu 
toje kovoje, siūlo minutei susi ro vedėjas Vaclovas Vaidotas, 
kaupti atsistojus. kiti — nariai.

S. Kęsgailą siūlo nusistatyti Garbės teisman išrinkti: adv. 
valdomuosius organus rinkti 12 Sudikas, p. Breichmanas, p. 
vai., nes dalis Montrealio atslo Ambroziejenė, p. Jankūnas, p. 
vų turi išvykti 3 vai. Priėmus Tamošauskas ir p. Kuolas, 
šį nutarimą, K. Grigaitis refe Kontrolės komisijon: K. An 
ruoja Apylinkių Tarybų klausi druškevičius, B. Povilaitis n S. 
simą. Po įžangos seka atstovų Kęsgailą, 
pasisakymas dėl pačio Ap. la Priėmus Apylinkių Taiybą 
rybų sudarymo principo. Iškyla taisykles, kurios bus paskelbtos 
visokių nuomonių ir už ir prieš, skyrium, švaistomi, A. Rinku 
Po žymių diskusijų, 21 balsu pr nui referuojant, 
ieš 6 nutariama Tarybas (sei 
melius) įvesti. Svarstant papun 
kčiui taisykles, užkliūvamą už

Programoje dalyvauja:
J. Akstinas, M. Aukštaitė, L.Barauskas, P. Gudaitis, Dr. 
H. Nagys. B. Pūkelevičiūtc, K. Veselka bei taip pat ti 
kimės svečių iš Toronto — Prano Kozuho ir Balio 

Rukšos.
Vakaras įvyks D'Arcy McGee salėje 220 Pine Ave. W.

O K'T % R E A L

tuvių tautos ir Lietuvos valsty
bės laisvę ir teises bei egzisten 
ciją, kovotojus, tautos istorijos 
bėgyje, kovotojus Lietuvos ne 
priklausomybę atkuriant ir da 
baltinius kovotojus, — lodei

ATIDEDAMI RINKIMAI I MONTREALIO KLB V-BĄ.
Nepristačius reikiamo kandi rą Montrealo Chess klube, 47C 

datų skaičiaus, rinkimai į Mon St. Catherine W. (valgykla^, 
trealio KLB Valdybą, kaip bu žaidžia lietuvių B ir C koman 
vo skelbta anksčiau, neįvyks.

Pakartotinas terminas pri 
statyti kandidatų sąrašams į V Ig. Žalys 
bą ir Revizijos komisiją — iki dėl miesto pirmenybių praėjusį 
gruodžio 19 dienos 24 vai.
KLB Montrealio Apyl. V-ba. 

BANKELIO kooperatinio stei 
grmo reikalu interesuoti lietu 
viai renkasi šį šeštadienį, gruo 
džio 4 d., 3 vai. po pietų A. V. 
parapijos salėje, 377 Willibrord 
Ave, Verdune. Bus inspeklo 
rius, kuris duos paaiškinimų. 
Visi kviečiami dalyvauti šiame 
informaciniame susirinkime. 
KURSUOSE augštesniuosiuo susiriukimas saukiamas šį 
se klausytojų daugėja. Malonu, madienį, gruodžio 5 d., 
kad daugiau ateina vyresnės Willibrord, AV saleje po’p?, 
kartos tėvų vaikai, čia gimę ir maldų. Visi prašomi įmokėti na 
Lietuvoje nebuvę. Šį šeštadienį rio mokesčius, geriausia už 2 
bus dėstoma literatūra, tauti mėn. pirmyn. Įspėjama, kad 
niai šokiai ir sportas. (Adresas: yra iš Centro tūli nauji patvar 
Montain St., mokykla tarp 
Catherine ir Dorchester 
vių).

ŠACHMATININKŲ 
TURNYRAS.

Pirmasis, istorinis Montiea 
lio lietuvių šachmatininkų tur 
nyrąs prasidėjo geru upu AV 
salėje, sekmadeinį. Po trumpos 
V. Sirvydo kalbos, baltieji pra 
dėjo rungtis su juodaisiais pa 
gal J. Šiaučiuho sustatytą pla 
ną. Pirmo rato pasėkos: P. Žu 
kauskas 0, A. Keršulis 1, A. 
zarauskas 1, A. Liesinskas 0; J. 
Skučas 0, J. Šiaučiulis 1, J. 
Blauzdžiūnas 1, V. Sirvydas 0, 
A. Mylė 0, J. Viliušis 1, Br. J„ 
ugelis 0, V. Judzentavičius 1.

Reiškia, baltieji laimėjo du, 
juodieji keturius. Antras ratas 40 dol. 
bus suloštas savytarpyje savai SŪNŲ ir dukterų dr-jos vaka 
•tės bėgyje, o trečias įvyks šitą rienė šeštadienį praėjo nevisai 
sekm., gruodžio 5 d. Aušros Va sūniškai ar dukteriškai, nes, 
rtų salėje, 1 vai. po pietų. palyginus su praeitimi, laba.

Kiekvieną penktadienio vaka mažai žmonių atėjo. Įdomu, 
kad tie, kurie seniau Kanadą 
dergdavo, sėdėjo ir tylėjo. Tur 
būt, susiprato, kad šį kraštą ko 
neveikti, nevažiuojant į Rusiją, 
kur rojus yra netik ne vyriška, 
bet ir ne bobiška. Rep. Šaška.

dos su kitataučiais.
Žymus musu šachmatininkas 

pradėjo rungtynes

RINKITE

VEIKLOS

atid<
kana

Arthur J. BROVN
Prietelius, 

kurio durys visad 
rytos kiekvienam 

diečiui... Senam 
naujam!

St. 
gat

Pu

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.

sekmadienį. Rep.
ŠV. JONO LIUTERON1Ų 

bažnyčioje, Jeanne Mance ii 
Prince Arthur gt. kampe, gruo organizacijų, bet 21 prieš 4 pa 
džio 5 d., 12,30 vai., lietuvių sisakoma už organizacijų į tary 
pamaldos su šv. komunija. Pi bas įvedimą. Taigi, 
ieš pamaldas, ten pat 11,30 v., 
įvyks parapijiečių susirinkimas 
einamiem reikalam aptarti.

SLA 123 KUOPOS

Kultūros Fondo įstatai.
Įstatai priimti su žymiais pa 

keitimais ir nutarta Švietimo ko 
misiją įjungti į Kultūros Foi> 
dą, kuriam perduodamos Šv. k- 
jos bylos ir visi reikalai.

Kultūros Fondo pirmininku 
išrinktas A.Rinkūnas, komisijos 
nariais —■ pagal balsų daugu

A. ša
SCK
3/7

kymai. Prašomi nariai susu ink 
ti, kiek galima, gausiau.
STAR įsidėjo padėkos laišką 
Amerikos lietuvio, Prano Vaš 
ko, iš Newark, N.J., kuriame šis 
laikraščjo redakcijai dėkojo už 
dėjimą prielankių lietuvių tau 
tai ir jos reikalams žinių.
VELIONIS Barčauskas buvo 
Amerikos .lietuvis, kuris nuvy
ko nepriklausomon Lietuvon 
apsigyventi (Šiauliuose), bet 
neprgijo ir, nebūdamas Ameri 
kos pilietis, tegalėjo grįžti į šį 
kontinentą Brazilijon. Iš ten ai 
vyko Kanadon ir buvo įsikūręs 
Montrealy.
AUŠROS Vartų p-jos moterys 
pradėjo rinkti aukas bažnytinia 
ms rūbams naujajai bažnyčiai. 
P. Liesunaitienė surinko apie

»C~" -IWM  —xx----------- HX----
I $
I Dr. J. Š E G A M O G A S g 
f CHIRURGINĖ ir BEND- | 
$ ROJI PRAKTIKA

V o f f i c e 4906 Wellington 3 
| VERDUN. Tel. YO 3611.

priėmimo vai.: 2—4; 7—9;K 
šeštadieniais 11—1

arba pagal susitarimą. 3 
3 n a m ų 1038 Osborne Av. <Į> 
į VERDUN. Tel.PO 6-9964 | 

-—>w —w 1 .-.'.xx'" n

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
priima: 9 a m. — 10 p. ml 
5303 Verdun A., Verdun,

T.lef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR J 
: AUSŲ SPECIALISTAS f 

IR CHIRURGAS
< Dr. R. CHARLAND I

956 Sherbrooke E.
| Telel.: FR 7684, EX 8822. f

Dr.E.Andrukaitis:
956 SherSrooke E.

į TA CH. 7236

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
prie gero susisiekimo 

5556—1 Ave., Rosemount, 
prie Masson St. Tel. CH 8495.

IŠNUOMOJAMI trys butai 
po tris kambarius kiekvienas, 
naujame, gerai įrengtame na 
me, prie naujosios Aušros Vai
tų bažnyčios. Teirautis nuo 7v. 
vakaro telef. HE 6976, Argyle 
1154 nr. Pageidaujami lietuviai 

nuomininkai.
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.

LOUIS MONGEAU

KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

TR 32 37

t M *=■" *'■ jc — ' J

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

6351

neju- 
mūsų

kolonijos, kurios norės, įsives 
apylinkių tarybas 

arba seimelius. Bet tai nėra pri 
valoma visoms. Tarybas — sei mą — L Matusevičiūtė, 
melius įsives tos apylinkės, ku poka, V. Gidžius, J. Mikšys ir 
uos to panorės. Tarybų įvedi J. Jokubynas. 
mu siekiama dviejų tikslų: 1. 
Apjungti juo platesnius lietu 
vių sluogsnius ir 2. Jos reikalin 
gos didžiosioms kolonijoms, 
nes joms dėl tūlų priežasčių ne 
įmanoma sušaukti visuotiniai 
susirinkimai.

Dar nebaigus svarstyti Ap. 
Tarybų įstatu, atėjus 12 vai., ■ , -■ ■ , , • dziuose turi pilnas teises, bet gapereita prie valdomųjų organų, s, ■ . i • h juose nedalyvauti,rinkimų, lai buvo „kietas ne J 7
šutas“. Tolimesnę KLB veiklą

Montrealio atstovai, vyi 
mi į Hamiltoną ir turėki ; ____ _ ______ ____
nių, kad Torontas svarstė Kr. arbumą lietuviams atsistoti ant n‘nkas vienok suskubo padary 
Valdybos būstinės klausimą, tvirtų ekonominių pagrindų, ku 
Esą buvę nuomonių, kad Cent rie gali būti bendruomeninio ir 
io būstinę reikia perkelti aiba privataus pobūdžio. Lietuviai 
Hamiltoną arba į Montreal}. K« turi įsigyti daugiau turto; įstei 
dangi ši žinia Montreal} pasie gti kooperatyvų, įsigyti Lietu 
kė vėlai ir nebuvo galimybių tų vių namų, vasarviečių, sukurti 
sugestijų apsvarstyti bei ištii ii verslų, propaguoti biznius, įtra 
eventualių galimybių, tai mont ūkti profesionalus į bendruome 
realiečiai, prileido, kad, gal, ii ninį ratą ir t. t. Jeigu praėjusiais 
nebloga būtų pakeisti Centro metais tas nepasisekė, tai atei 
būstinę, perkeliant ją į veikliau nančiais jis tikisi, kad tai galima 
siąją koloniją — Hamiltoną.

Tačiau baliaus metu, šias ži ma. 
nias rašančiam, numatant, kad 
teks šiuos sumanymus vešli per 
susirinkimą, teko klausimą pa 
tyrinėti iš neoficialiosios puses. 
Pasirodė, kad galimybių Cent 
rą kelti į Hamiltoną nėra, nes 
Hamiltone veikėjų asmeniniai 

’ santykiai tiek yra surizgę ir 
tiek nesuderinami, kad, turint 
prieš akis dar dar ribotą veikė 
jų skaičių, Hamiltone nebus iš 
ko išrinkti veiklaus centro.

Iš antros pusės, tyrinėjant 
Torontą, buvo teigiama, kad se 
noji v-ba atsistatydino, nesutin 
ka būti renkama, kad Torontas 
neturi pirmininko, bendrai yra 
suskilęs, todėl perleidžiąs Ben 
druomenės centro vadovavimą 
„kairiesiems* ... Deja, tų vadina 
mųjų „kairiųjų” taip pat nei en 
tuziazmo nei, pagaliau, jų rei 
kiamo skaičiaus ekspromptu nu 
matyti nebuvo persepktyvų.

Tokiai būsenai esant, buvo 
sprendžiamas pirmiausia
Kr. V-bos būstinės klausimas,
kad tuo būdu būtų apspręstas chyvui. Apžvelgęs šį reikalą, 
narių tūlas santykis.

Apdiskutavus šį klausimą, re 
alybės akyvaizdoje, buvo nutar 
ta būstinę palikti Toronte.

Tačiau nominacijų komisija 
sudarė sąrašą, kuris tuojau su 
byrėjo. Bandymai jį ręstam uo 
ti arba modifikuoti, nesisekė. 
Užtrukus nesutarimų krizei 4 
montrealečiai jau turėjo išvyk eilę 
ti. Liko bandymas — padaryti zoliucijų koin. vardu. Pirmiau 
pertrauką ir papildytai nomina šia pasveikinti likę Lietuvoje ir 
cijų komisijai pabandyti sucia velką okupacijos jungą lietu 
ryti naują sąrašą. Po pertrau viai, paskui visi Kanados lietu 
kos jau, gerokai „pasispaudus“, viai, Kanados ministeris pirm, 
dalis buv. V-bos narių sutiko ninkas St. Laurent, Vlikas, Di 

. kandidatuoti ir tokiu būdu gali pi. šefas, N. Lietuvos minisle

DIDŽIŲJŲ TRIO KONCERTAS.

Koncertas rengiamas lietuvis 
kąjai šeštadieninei mokyklai 
paremti. Rengėjų tikslas, kvic 
čiant į Torontą šį lietuviškąjį 
Trio, duoti pasidžiaugti lietu

Šį šeštadieni Toronto Eaton 
Auditorjoje įvyksta didelis ir 
gražus lietuviškas koncertas. 
Dalyvauja: Metropolitan Ope 
ros solistas Algirdas Brazis, 
op. solistė Izabelė Motiekaitie viškąjai visuomenei ir ypač jau 
no ir smuikininkas Izidorius Va nimui, lietuviškų meliodijų 
syliūnas. Iš prisiųstų progiamų 
aškėja, kad solistai į Torontą ai 
vyksta su nauju dainų repertu 
aru, ypač dėmesio centre stovi 
Brazio ir Motiekaitienės didelis

( skaičius duetų. Net ir pats kon darbių bei Vasario 16 gimnazi 
*’■ jos rėmėjų būrelio Nr. 9 susirin 

kimas, kuris Įvyks Lietuvių Na 
iriuose, 1129 Dundas St. W., 
Toronto. Bus pasitariama miš 
kininkų bei būrelio reikalais. 
Prašoma visus dalyvauti.

AUTOMOBILIŲ 
SUSIDŪRIMAS

Šį šeštadienį ekonomistui Ju 
rgiui Strazdui bevažiuojant pi 
ie vieno Toronto skersgatvio, 
iš to skersgatvio iššoko kažko 
kio senyvo žmogaus vairuoja 
ma mašina ir smogė į jo mašinos

ir
smuiko aidais. Kor.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Gruodžio 5 d. 4 vai. p. p. yia 

šaukiamas miškininkų, bendia

Tūla naujovė.
Kultūros Fondo pirmininkas, 

kaip ir sekamai išrinktas Š. 
Fondo centro komiteto pirmi 
ninkas p. Tamošauskas, nutai 
ta laikyti Kr. Valdybos nariais, 
bet laisvais nuo kvoruminių są certas pradedamas duetu: Nau 
lygų, atseit, — jie V-bos posė jalio „Tėvynes meilė nemari“.

Smuikininkas Izidorius Vasy 
liūnas Amerikos lietuviams yra 
naujas žmogus, vos prieš šeše 

vykdą referuojama J. Strazdo. Jis rim mėnesių atvykęs iš Kolumbi
> ži toje kalboje nurodo į didelį sv j°s; Per tą trumpą, laiką smuiki 

ti keletą savo rečitalių arba su 
kitais menininkais dalyvauda 
mas programose. Apie paskuti 
nįjį jo smuiko rečitalį, įvykus} 
Čikagoje, savo recenzijoje J. Ki 
eivėnas rašo: „Iz. Vasyliūno sti 
prybė yra gražus tonas. Jo smu duris p. Strazdas, pasižymėjęs 
ikas ne čiurpia, bet gieda“. | ...........

Ateinančių metų sąmatą 
referuoja V. Vaidotas, 
ši:

Ji yra

$$
1) 42,5% surinkto soli

darumo mokesčio 
(1200 asm. po 2,- su
daro 2400,-) .............

2) 25% pelno iš ruošia 
mos Lietuvių Dienos

Viso pajamų
1) Biuro nuoma metams
2) Reikalų vedėjui . . .
3) Spinta raštinei ....
4) Raštinės reikmenys
5) Politinei Komisijai.
6) Susisiekimo išlaidos
7) Spaudos reikalams.
8) Propagandai ............
9) Krašto Tarybos su

važiavimo išlaidos. . 
Nenumatytų išlaidų

Viso išlaidų
Į šią sąmatą įvesta pataisa 

Kultūros Fondo.
P. Kuolas praneša apie rinki 

mą medžiagos Lituanistikos

1020,-

250,- 
1270,- 

120, 
310,- 

75,- 
150,- 
200,- 
150,- 
50,- 
45,-

10)

dėl

100,-
70,-

1270,-

ar
A.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

* * *
Naujas 2 butų po 4 kambarius
namas Ville Lasallle $ 13.000.

Įmokėti $3.000.
f------------- -Kį_ m 7- „ - K 1

kaltininko mašinos numerį, nuė 
jo pasikviesti policiją protoko 

riai ir konsulai, vysk. V. Briz ^u* surašyti, bet tas pilietis tuo 
gys, Amerikos Lietuvių Tary melu pabėgo. P. Strazdo maši 
ba ir JAV lietuviai, Maž. Liel. na* sužalotos durys.
Tarybos pirm. E. Simonaitis, L 
L Komitetas.

Rezoliucijas
paskaitė P. Rudinskas: Išreikš 
tas viešas pageidavimas, kad 
juo greičiau būtų baigti veiks 
nių nesutarimai ir juo skubiau 
būtų paskelbta, kad VLIKas ir 
Dipl.šefas yra susitarę visais kl 
ausimais ir nustatę darną; išiei 
kštas pageidavimas, kad veiks 
nių New Yorke sudarytoji ko 
misija dėl būsimos Lietuvos pi 
oto ir ribų, turėtų sąlygas veik 
ti ir savo daibo vaisius paskleis 
ti visuomenėje ir svetimų vals 
tybių valdžiose; padėkos pa 
reikštos b. V-bai ir komisijų 
nariams, Hamiltono ap. v-bai, 
Vasario 1 6 gimn. komisijai, lai 
kraščių redakcijoms.

Sumanymuose
keltas Kanados lietuvių istori 
jos išleidimo klausimas, Dainų 
Dienos įžangos Kanadoje pasiū 
lymas, garbės narių, Bendtuo 
menės įregistravimo valdžiom 
įstaigose klausimas. Tai daugia 
usia K. Barono iškelti klausi 
mai b? i sumanymai. Paskutinis 
sumanymas buvo — baigti po 
bėdžius.

P. Simonavičiui pasisakius,

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. 
Tekinamų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Raštinė: O Liver 4451 ©

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Kuolas 
siūlo įsteigti 

Kanados lietuvių archyvą 
prie Krašto Valdybos. Pasisa 
kius, kad klausimas nepakanKa 

paliktas išreikšta padėka prezidiumui, 
o pirmininkaujančiam pareiškus 
padėką susirinkimui, jo komiai 
joms ir palinkėjus naujiems fa
nes organams sėkmingo 
darbo, Kr. Tarybos suvažiavi 
nias baigtas Tautos Himnu.

mai 
Kr.

susikristalizavęs,
V-bos iniciatyvai.

Sveikinimų
paskelbė V. Giriūnienė, re

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'

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.

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo t 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va | 
(pagal susitarimą)

Dr. A. VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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