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PAVERGTOSIOS JUNGTINĖS TAUTOS VEIKIA.
Rytų Europa Višinskį gerai atsimena.

Višinskis asmeniškai vadova UNESCO būtų priešingas tau 
vo Latvijos, Rumunijos, Bulga tų apsisprendimo teisei.
rijos užgrobimui. Pavergtųjų UNESCO 28 balsais prieš 12 
Jungtinių Tautų seimo delega Albanijos, Bulgarijos ir Rumu 
tai Višinskio mirties proga pri nijos prašymus atmetė.
siminė jo darbus. Latvijos dele 
gacijos pirmininkas dr. V. Ma 
sens prisiminė, kaip Višinskis 
1940 m. birželio 17 d. diktavo 
Latvijos Prezidentui sąrašą žm 
onių, kurie turi būti Latvijos 
ministeriais. Višinskis taip pat giau kaip pusę miliono vy 
yra vienas is vyriausių kaltinio rų po ginklu. Policija sūdai v 
kų masinių deportacijų iš Bal dar kita tiek. 250.000 tarnauja 
tijos kraštų.

Ir Rumunijoje Višinskis pa 
sireiškė kaip vyriausiasis Mas 
kvos dirigentas. To meto Ru 
munijos užsienių reikalų minio 
teris, dabartinis Rumunijos de 
legacijos Jungtinėse Pavergto 
se Tautose pirmininkas, C. Vi 
soianu liudija Višinskio ultima 
tumus Rumunijos karaliui. Uit- 
matumus, kuriuos rėmė sovieti 
nių tankų divizijos.

Ir Bulgarijos patirtis su Vi 
šinskiu yra labai apgailėtina.

Pavergtosios Jungtinės Tau 
surinkti apie 

kurie „naujoje- Višinskį visus duomenis ir pada

Politinė įvykių savaitė
ŠALTASIS KARAS PATEKO UŽUOVĖJON, TIKTAI 

SOVIETIJA TEBĖRA VEIKSMINGA.
Vakarai šaltojo karo pozicijo simais kalbėjo Čikagoje. Ir p ? 

se įėjo į užuovėjos, stagnacijos sakė labai teisingų minčių. Dul 
būseną, nes čia pasireiškė nesu les pasakė, kad 
tarimų. Galima sakyti, kad tai 
ir bus tuo tarpu Maskvos „ko 
egzistencijos“ burbulo vaisius. 
Tiesa, dar nežinia, kuo pasibai 
gs Londono-Paryžiaus sušilai i 
mų patvirtinimas, o tai tuo tai 
pu yra pats svarbiausis reika 
las, dėl kurio Maskva naktų ne 
miega.

Truputį įdomumo sukelia

RAUDONOSIOS KINIJOS
— LAIKYSENA.

Maskvoje jos atstovas vadi 
namojoje „rytų Nato“ sudary 
mo konferencijoje dalyvavo, 
bet „Nato“ deklaricijos vis dėl 
to nepasirašė. Kas tai: nesutari 
mas ar vaidinamas—manevras? 
Greičiausia tai yra manevras, 
skirtas tam pačiam tikslui -- 
klaidinti Vakarus ir tuo budu 
juos skaidyti, sudarant įspūdį, 
kad, žiūrėkite, sovietinė Kinija 
laikosi savarankiškai. . .

Kaip ten bebūtų, bet

MASKVOS KONFERENCI 
JA NEPASISEKĖ.

Galima spėlioti, kodėl nepa 
sisekė: gal kad sovietinė Kini 
je nepasirašė deklaracijos, nors 
ir manevro sumetimais; gal 
kad iš viso ta „deklaracija ‘ ne 
reikalinga, nes vis vien satelitai 
ir be deklaracijos Maskvos tu 
res visokiu atveju klausyti. Bet 
ištikrųjų ji nepasisekė todėl, 
kad Vakarai, nežiūrint savo ne 
susigiedojimo, vis dėlto visi su 
siorientavo, kad

MASKVOS KLASTOMS 
TURI BŪTI RIBOS.

Kai ji nachališkai jau ėmė
tų ribų nepaisyti, kai ji „perte 
mpė stygą“, net prastai besi 
orientuoją, arba kad ir suma 
niai manevruoją, jau į aiškų bū 
čių nebelindo. . .

Todėl Maskvai beliko tiktai 
savo gėdai nutrinti priimti bent 
kokią „deklaraciją“, kurioje įas 
ta reikalinga bent pasigirti: gir 
di: „Niekad pirmiau taikos ir 
socializmo jėgos nebuvo tokios 
galingos, kaip dabar. . .“

Tegul toks pasakymas tikros 
tiesos nepasako; tekul jis paša 
ko daugiau negu iš jo laukta, 
nes jis konstatuoja, kad Stalino 
skelbtuoju komunizmo įvedimu vadovaujamoji komisija nutarė 
jau nesiafišuojama ir tenkina gruodžio 8 d. posėdžio dieno': 
masi jau „socializmu“, bet vis varkėn įrašyti Did. Britanijos 
dėlto ir tai yra įspėjimas žmoni patiektą rezoliuciją dėl koki. Ki 
jai, kaip

TRAPI YRA SOVIETINĖ 
SANTVARKA.

Pūsdama burbulus, ji drauge 
juos ir sprogdina ir tuo aliden 
gia sovietinę tikrovę, kuri pasi 
rodo nuoga ir besiblaškanti ne
dalioje. Iš vienos pusės, ji pu 
čiasi kaip varlė, norėdama susi 
lyginti su jaučiu, bet, iš kitos 
pusės, ji tuojau, kaip ta varlė, 
ir sprogsta: čia Stalino būva 
pučiamas prigyventas komuniz 
mas ir čia, sprogus tam muilo 
burbului, Malenkovo jis jau sk 
elbiamas kaip. . . degraduotasis 
komunizmas, kaip „sociahz 
mas“, o ištiktųjų ir to nėra. 
Nes

RUSIJA UGDO TIKTAI 
IMPERIALIZMĄ, 

n jokio ten nei komunizmo, nei 
socializmo nėra. Tais šūkiais 
tiktai apgaudinėjami objekty 
viai neinformuoti arba suklos 
propagandos suklaidinti žmo 
nės.

Akivaizdoje Maskvos ,„Na 
to“, buvo įdomu, ką pasakys 
Amerikos užsienių reikalų mi 
nisteris-sekretorius J. F. Dul 
les. Jis užsienių politikos klau mokėti -600 rublių.

DIFLOMATŲ ŠEFO ATITAISYMAS.
Prieš kurį laiką VLIKo leid šituos Eltos Informacijų ma 

žiamos Eltos Informacijos išplu nevrus panaudojo naujiems 
tino gandą, paimtą iš vieno cs puolimams prieš mane ir visuo 
tų laikraščio, esą aš, Minisle menės klaidinimui bei kursty 
riams B. K. Balučiui ir S. Giid mui. Jie ne tik pakartojo Eltos 
vainiui dalyvaujant, šių metų Informacijų platinamą priima 
birželio ir liepos mėn. turėjęs nymą, bet ją sutirštino piktais 
su lenkais Romoj ir Londone komentarais ir tvirtinimais apie 

ėmė rinkti žinias apie faktinį pasitarimus, neva įvykusius len tariamas mano derybas su len 
satelitinių kraštų armijų 

pajėgumą.
Dabartinė Lenkija turi dau

Pavergtų Pautų Asamblėja
KLASTINGAIS MASKVOS 

MANEVRAIS NĖRA 
PAGRINDO TIKĖTI.

Nei Maskvos mestasis koeg 
zistencijos-sambūvio šūkis, ku 
ris yra tiktai jau seniau to šu 
kio, po kurio sekė eilė Maskvos 
sukeltų karų, pakartojimas. 
Nei Maskvos žodiniai tvirtini 
mai nieko neverti, nes ji viena 
sako, o kita daro.

Mums, sovietų pavergtų kia 
štų žmonėms, buvo įdomu, ką 
gi Dulles pasakys tokio, kas 
bus vertinga ne tiktai Ameii 
kai, bet ir visai žmonijai, drau 
ge ir mums? Taigi, Valstybes 
Sekretorius jspejo pasaulį, kad

KOMUNIZMAS YRA 
PRIEŠAS,

pavojingas tol, kol jis egzistuo 
ja, ir keičiąs savo veidą pagal 
reikalą. Tokiu budu Dulles nu tos pasiryžusios 
ramino tuos, 
politikos linijoje įžiūrėjo savo ryti atitinakmą pareiškimą lais 
rūšies „apeasementą“. Kalbėda vąjam pasauliui, 
mas apie pavergtąsias tautas, 
Dulles dar kartą pabrėžė jų tei 
są į savo pačių rinktą vyriausy 
bę. Jis taip pat pabrėžė, kad

JUNGTINĖS AMERIKOS 
VALSTYBĖS NEPRIPAŽfS

TA UŽKARIAVIMO 
POLITIKOS.

Ir nesileis į kombinacijas, ku 
rios amžiams užfiksuotų pave 
igtų tautų likimą.

Dulles tokiu būdu atskleidė pavergtuose Rytų Europos kra ganizuoja visą sistemą pusiau 
iki tam tikro laipsnio Amerikos stuose. PJT Bendrų Reikalų karinių vienetų, kuriuose yra 
nusistatymą į pavergtųjų tautų Komisija padarė žygių UNLS apie 300.000 vyrų, 
žemes. Jis taip pat pabrėžė įei " 
kalą laisvąjam pasauliui budeli 
ir būti stipriam. Rusija, nors ji 
ir kalba apie takingąją koegzis 
tenciją, pati ginkluojasi ir savo 
satelitus ginkluoja. Jis pasisakė 
labjau už ginkluotą budėjimą 
negu už nusiginklavusią taiką, 
kurios kai kas geidžia. Tokia 
„taika“, neįmanoma kol komu 
nistai viešpatauja.

Tai yra patys svarbiausi pi a 
ėjusios savaitės pasaulinės poli 
tikos faktai.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Jungtinių Tautų pilnaties

saugumo korpuse, arba pohti 
nėj policijoj; kita tiek išdahn 
ta tarp milicijos, pasienio daL 
nių ir kt.

Panašūs reiškiniai yra ir Ru 
munijoj. Reguliarios karinome 
nės skaičius siekia maždaug 
300.000 (taikos sutartis, pasiia 
syta tarp VaKarų ir Rumunijos, 
leidžia tik 120.000). Be to, re 
zervinės kariuomenės dar 135. 
000. Rumunijoje taip pat yra vi 
sa eilė karinio pobūdžio orga 
nizacijų: pasienio sargyba (65. 
000), saugumas (70.000), miii 
cija (75.000) ir kt., susidaro 
dar 325.000. Rumunijos rezi 
mas išleido potvarkį, kad visi 36-S1S LATVIJOS NEPRIKI 
vaikai nuo 10 iki 14 metų am 
žiaus turi išeiti karinio apnio 
kymo kursus.

Čekoslovakijoje yra 14 divizi
Bet Pavergtosios Jungtinės 

Tautos ne vien tik Višinskio 
„gedi“. „PJT Teisių Komisija jų kariuomenes: 3 tankų divi 
svarsto

Jungtinių Tautų Chartos 
revizijos klausimą,

karo nusikaltėlių problemą, 
bėgėlių padėties klausimus ii t. lionų gyventojų skaičiaus. Šian 
t. Informacijos laisvės Pakomi dieną ji teturi 13 milionų gyve 
sija ruošia memorandumą dėl ntojų. Kaip ir kitose pavergto 
informacijos laisvės paneigimo se tautose, komunistai ir čia oi

zijos ir 11 motorizuotų divizijų. 
Bendras kariuomenės skaičius 
yra 190.000 vyrų. Prieš karą 
Čekoslovakija turėjo 145.00O 

pa vyrų po ginklu iš bendro 15 mi

CO ryšium su Rumunijos, Bul Pabaltijo valstybės yra taip 
garijos ir Albanijos bolševiki pat ginkluojamos. Jų jauni vy 
nių vyriausybių pastangomis rai mobilizuojami į Raudonąją, 
įstoti į UNESCO. Kadangi da Armiją. Tų valstybių teritorijo 
bartiniai tų kraštų režimai ne se statomi įtvirtinimai, ir jų vi 
atstovauja tų kraštų tautoms, sas ūkis griežtai pritaikintas 
tai tokių režimų dalyvavimas karo reikalams.

MONTREALIS
GARSIŲJŲ MUZIKŲ 

smuikininkės Elenos Kuprcvi 
čiūtės ir pianisto Andriaus Ku 
previčiaus vienintelis koncertas 
įvyks Montrealy, Plateau salė 
je, sausio 15 d., šeštadienį. Tau 
tiečiai įspėjami tai dienai pasi 
ruošti.

NERINGOS TUNTO SUEIGA 
spaudos atgavimui paminėti, 
įvyks gruodžio 19 d., sekmadie 
nį, 3 vai. 30 min. po pietų.

Tikimasi, kad ši sueiga galės 
įvykti jau naujoje A. V. para 
pijos salėje.

Plačiau sekančiame laikr. nr.

MONTREALIO ŠALPOS
Komiteto 19o4 m. lapkričio m. vičiūtė ir p. Gudaitis. L. La 
6 dieną rengto vakaro apyskai rauskas paskaitė Biliūno Moti 
ta: n3-
1. Už įėjimą gauta .... 155,25 PASVEIKINTI ir apdovanoti
2. Loterijos pajamos .. 106,50 sidabrinio vedybinio jubilėjaus
3. Baras ir bufetas......... 88,47 proga Marijona ir Juozas Vaia
4. Už kepures ................ 10,76 Šimai, kuriems suruoštas siurp

Viso turėta pajamų 360,98 ryzas.
1. Salės nuoma
2. Muzikai . . .
3. Leidimas vakarui .... 10,—
4. Taksai valdžiai ......... 30,—

Maistas, vynas ir prog 
ramos išlaidos: ......... 35,48
Viso turėta išlaidų: 223,48 
Liko gryno pelno .... 137,50

Montrealio Šalpos Komitetas.
SERGANČIŲ prieš Kalėdas, ir dalyvaus Marijos metų užbai 
kaip sako mūsų daktarai, mažai gimo iškilmėse.
besą, — niekas švenčių metu PRIEAUGLIO susilaukė Hil 
nenori sirgti. H. Vagonytei pa da ir Zigmas Lapinai ir Regina 
daryta operacija. Sirguliavo P. ir Petras Brikiai, abi šeimos po 
Bogušis ir O. Virbylienė. sūnų.
ATSILIEPTI prašomi Alber BALTRUŠAITIS Jonas išlaikė

MAŽOSIOS Lietuvos diena įv 
yks sausio 23 d., sekmadienį, 
po pietų McGee salėje, Pine 
Avė 220 West. Prašoma tos 
dienos neužimti kitiems paren 
gimams.
JŪRININKAS Danas Baltruko 
nis, išsikėlęs iš laivo, imasi nau 
jo biznio — Eina siuvamųjų 
zig-zag mašinų kontoroje pra 
dėjo pardavimą (teirautis VI 
7634). Jo kelionių įspūdžiai 
dar numatomi NL-je.
LITERATŪROS vakaras, sur 
uoštas Ateitniinkų o-cijos buvo 
įdomus, bet publikos atsilankė 
tiktai apie 50 asmenų. Savo kū 
rinius skaitė H. Nagys, K. Ve 
selka, M. Aukštaitė, B. Pūkeie 
vičiūtė ir p. Gudaitis.

nijos tarptautinės konvencijos 
sulaužymo — karo belaisvius, 
JAV 13 karių, nuteisiant kale 
ti, kaip šnipus.

— Vienas nusigyvenęs To 
ronto lietuvis iš Montrealio sė 
do į laivą ir išplaukė į Lietuvą. 
Buvo pasklidęs gandas, kad iš 
plaukia 3 lietuviai, kad tam is 
vykusiam lietuviui giminės ir 
draugai suruošę išleistuves, bei 
teigiama, kad nieko panašaus 
nėra buvę. Išplaukė tiktai vic 
nas.

— Lietuvoje labai sunkios 
gyvenimo sąlygos ypač viengu 
ngiams. Valgyklose ir restora 
nuošė maitintis iš gaunamo už 
darbio neįmanoma. Prisiglausi! 
kur prie šeimos taip pat sunku. 
Už viengungio maitinimą, ima 
ma 350 rublių, o gaunamas aily 
ginimas yra 250—350. Dėl šio 
skurdo visose darbovietese vy 
ksta vagystės.

— Privačiai praktikuojančių 
gydytojų Lietuvoje nelikę, nes 
norįs privačiai praktika verstis 
gydytojas į metus turi mokėti 
40.000 rublių mokesčių. Imąs į 
namus darbą amatininkas turi tas Skrebutėnas ir Pranas Vap gydytojo egzaminus ir gavo gy

šys telefonu RA 7-3120. dytojo teises visoje Kanadoje.

5.

108,— PAVOGĖ,' Montrealio policijos 
40,— du arklius vaikai 13 ir 15 metų 

ir nujojo ligi Chateauguay mie 
stelio, kur buvo pagauti. 
IŠLEISTUVĖS kun. Pečkiui 
buvo suruoštos AV parap. kie 
bonijoje. Kun. Pečkys persike 
lia gyventi į Čikagą, bet šią sa 
vaitę dar pasilieka Montrealy

kų generolo W. Anderso micia kais, konferencijas, susitarimus 
tyva. Nuo savęs Eltos Infornia ir apie tai, kad neva aš pavedęs 
cijų leidėjai pridėjo pastabą, „savo londoniškiams talkininką 
kad „būtų buvę bendram lietu ms tartis su S. Mikolaičiko įga 
viškam reikalui naudingiau, jei hotiniu prof. Kot‘u.
gu prieš pradedant derėtis bū Šiuo pareiškiu, sakoma ati 
tų buvusios suderintos nuorno taisyme, jog visos šitos žinios 
nės tarp lietuviškų veiksnių", neatatinka tikrenybės ir yra 
Tokiu būdu Eltos leidėjai tas pramanytos.
tariamas derybas pateikė kaip Aš nesu vedęs su lenkais 
laktą. slaptų, nei kitokių derybų

Vėliau Eltos Informacijos bu pasitarimų, nei Romoje, nei Lo 
vo paskelbta, kad „žinia apie ndone. Lygiu būdu nesu 
Ministerio B. K. Balučio, Lie kampavedęs tartis su p. Miko 
tuvos atstovo Londone, taria laičiko ar kita kuria lenkų gru 
mąjį dalyvavimą šiose derybose pe. Generolo Ander'o atsilanky 
yra be pagrindo“. Tokiu „atitai mas pas mane Romoj buvo mai. 
symu” Eltos Informacijų leidė dagumo vizitas. Tokį pat man 
jai sustiprino jų sukeltą įspūdį, dagumo pobūdį turėjo mano re 
kad derybos tikrai įvyko, tik vizitas jam Londone ir mano at 
be p. Balučio. silankymas pas tenykščiu len

Tam tikri mūsų laikraščiai kų veikėjus.

TORONTO
ŠALPAI AUKAVO.

KLB Toronto apyl. Šalpos 
K-tas skelbia sąrašą asmenų, 
aukavusių Vokietijoje likusie 
ms tautiečiams sušelpti ir jų 
Kūčių stalui pagerinti, vieton 
sveikinimų ir dovanų pirkimo 
čia Kanaodje gyvenantiems sa 
vo pažįstamiems ir bičiuliams.

Aukavo po 10 dol. : Vyt. Ab 
romaitis ir B. Ulozas; po 5 d.. 
St. Zubrys, B. Trukanavičius, 
S. Vaitkevičius, J. Rinkūnicnė 
ir L. Šeškus; po 3 dol.: B. F. 
Kasperavičius, Ant. Daukša, 
V. Juodišius; po 2 dol.: Jegeia 
vičius, Šimkevičienė, K. Gapu 
tis, A. Šapoka, Irena Venclaus 
kas, B. Kerulienė, Vyt. Sendzi 

pasi kas, A. Pobedinskas, G. Felik 
išpil sas, J. Paškevičius, J. Valiulis, 
kom

AUSOMYBĖS PASKLBIMO 
MINĖJMAS

įvyko š. m. lapkričio mėn. 21 
d., D’Arcy McGee salėje. Minė 
jimo Aktas buvo atidarytas Lai 
vijos konsulo p. Thomsono kai 
ba, kurioje buvo nušviestos Lat 
vijos kovos už laisvę istorijos 
raidoje, paminėtos visos deda 
mos pastangos jai atgauti šian 
dieną, ir ypač pabrėžtas tautų 
bendradarbiavimo būtinumas 
kovoje prieš okupantus.

Svečių tarpe buvo pastebinu 
parlamento narys p. Hamilton, 
p. Letee, p. Wasylyshen ir kt.

Montrealio Lietuvių Bendru 
omenės vardu sveikinimo 
tarė p. P. Povilaitis.

Meninėje dalyje puikiai 
rodė pianistė p. Karens, 
džiusi eilę žymiųjų latvių 
pozitorių kūrinių.

LITUANISTIKOS augštesniu 
osiuose kursuose šį šeštadienį, 
gruodžio 11 d., 10 vai. ryto pas 
kaitas turės Dr. H. Nagys lite 
ratūrą ir liet, kalbą, J. Kardelis 
liet, kalbą ir Lietuvos geografi 
ją ir Z. Lapinas muziką. Kursai 
vyksta 1220 Mountain St., taip 
St. Catherine ir Dorchester, 
gražioje ir patogioje mokyklo 
je- 
CANADAIR pereitą savaitę ieglaudai. 
jau nieko neatleido, bet ir nau 
jų nepašaukė. Atrodo, kad ligi 
pavasario nieko į darbą nepa 
šauks.

BOLŠEVIKAI TERORIZUO 
JA LIETUVIUS 

D. BRITANIJOJE.
Britų policija, talkininkauja 

ma lietuvių, išaiškino net 6 jų 
agentus, kurie atšaukti atgal i 
Sovietus. Ir kai kurie lietuviai 
buvo gavę iš bolševikų laiškus, 
raginančius juos grįžti namo ii 
tuo reikalu kreiptis į Sovietų 
ambasadą Londone. Sovietų e 
gesiu susidomėję britų politi 
kai kreipėsi į savo užsienio n 
vidaus reikalų ministerijas, pra 
šydami imtis reikalingų žygių 
tolimesniam terorui užkirsti.

KALĖDŲ IR N. METŲ 
SVEIKINIMO

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

Kaina: 30 sveikinimo kotte 
lių už 1 dolerį, su persiuntimu. 
Su užsakymu prašoma siųsti ir 
pinigus.

žodj

nei
ai

nie

J. Stungurys, J. Aukštaitis, E. 
Čuplinskas, N. Ščepavičiene, 
Baltramaitis, J. Stravinskas, j. 
Girdabskas, Slapšys, A. Zalagc 
nas ir St. Jakubauskas. Kiti au 
kavo po mažiau. Viso lapkričio 
28 d. prie Prisk. bažnyčios sūri 
nkta — 34,18 dol. ir gruodžio 
5 d. — 118,73 dol., prie Šv. Jo 
no bažnyčios gruodžio 5 d. su 
rinkta — 75,41 dol. Vladas Šur 
kus paaukavo taukų 40 svarų, 
kurie perduoti „Dainos" D-jai 
persiųsti į Vokietiją senelių pr

Toronto Šalpos K-tas nuošir 
džiai dėkoja Toronto lietuvia 
ms už aukas ir už jų dosnumą, 
pp. Aperavičiūtei, Skučaitei, 
Lėlytei, Sapijonienei, Petraitie 
nei ir Zarienei už talkininką «*i 
mą rinkliavas vykdant ir abiejų 
bažnyčių klebonams — Tėvui 
Bernardinui ir kun. Ažubaliui, 
leidusiems tas rinkliavas pra 
vesti. V. Vaidotas
Toronto Šalpos K-to Pirm-kas.

— JAV pasirašė saugumo 
sutartį su Taivanu, tuo būdu J 
AV įsipareigojo ginti Taivaną- 
-Formozą nuo užpuolimo.

— Yošidos kabinetas atsista 
tydino.

— Popiežiaus Pijaus XII sv 
eikata eina geryn.

— Maskva sutiko atlyginti 
Iranui už 11 tonų aukso ir 8 
mil. dol. už šiaurinės Irano da 
lies okupaciją.

— Ceilono min. pirm. Kate 
levala lankosi Kanadoje ir JA 
Valstybėse.

— Adenaueris paskyrė deba 
tus dėl Paryžiaus susitarimų 
gruodžio 17 d.

— Okupuotoje Lietuvoje 
dažnai pasirodo ant tvorų ūžta 
šai „visų šalių proletarai, vieny 
kitės prieš komunistus“.
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KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB II KRAČŠTO TARYBOS SVEIKINIMAI IR 

REZOLIUCIJOS.
Broliams ir sesėms už geležinės sitarę visais klausimais ir nusta 

uždangos tę visišką vienybę bei bendra
Brangūs Broliai ir Sesės Lie darbiavimo darną, 

tuvoje ir tolimuose rytuose!
Kanados Lietuvių Bendruo 

menės Antroji Krašto Taryba, 
susirinkusi į pirmąją sesiją Ha 
miltone 1954 m. lapkričio 27- 
28 d. d., su giliu jausmu prisi 
mena savo Tėvynės, Jūsų, Se 
sės ir Broliai, tragišką likimą 
ii Jūsų vedamą kovą dėl Tėvy 
nes laisvės. Giliai susikaupę, 
prisimename kritusius už mūsų 
brangiuosius idealus ir širdimis 
esame kartu su Jumis, tebeve 
dančiais žūtbūtinę kavą piicš 
tėvynės okupantą.

Jūsų kilnios kraujo ir gyvy 
bių aukos įpareigoja mus di 
džiam vieningam darbui. Mes 
dedame ir dėsime visas galimas 
pastangas ir dirbsime, kad tik 
greičiau baigtųsi barbariškoji 
vergija tėvynėje.

Laisvės rytas 
Šventai tikime j greitą mūsų tė Valdybos 
vynės ir Jūsų, Sesės ir Broliai, nešimų, konstatuoja, kad bend igs universitetus, nežiūrint vi dienas beveik dvi dešimtys kol 
laisvės valandą. romis KLB organų pastango so į gimnaziją sudėto kapitalo, ūkiečių galėjo kalnus nuversti,

mis per pereitus metus pasiek ji, gimnazija, bus grąžinusi v< išgelbėti nuo lietaus dešimtis 
ta gražių rezultatų tiek orga suomenei skolą. Ar visuomene hektarų kolūkinės duonos! 
nizacinėje, tiek švietimo, šal būtų turtingesnė, jei ji nebūtų 
pos bei kitose srityse.

KLB Bendruomenės 
Krašto Taryba reiškia 
džią padėką už atliktą 
Valdybos pirmininkui 
Matulioniui, valdybos ir visų 
komisijų nariams.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdybai.

KLB antroji Krašto Taryba 
susirinkusi 1954 m. lapkričiu 
27—29 d. Hamiltone savo I-jai 
sesijai, reiškia nuoširdžią padė 
ką KLB Hamiltono apylinkes 
Valdybai ir Hamiltono lietuvia 
ms, sudariusiems sąlygas šiam 
Tarybos suvažiavimui ir paio 
džiusiems tikrai gražų solidaiu 
mą ir vaišingumą priimant Kr 
ašto Tarybos narius.
Vasario 16 d. Gimnazijai Rein 

ti Komisijai.
KLB Antroji Krašto Tai y 

ba, susirinkusi 1954 m. lapkn 
čio 27—28 dd. Hamiltone savu 
I-jai sesijai, nuoširdžiai dėkoja 
Vasario 1 6d. Gimnazijai Remti 
Komisijai Montrealy už ilgame 
tį darbą ir pasiektus gražius re jausmas labai stiprus ir gyvas, gelbininkas 
zultatus. -----x ’’ —
Kanados Lietuviškąjai spaudai

KLB Antroji Krašto Taryba 
susirinkusi 1954 m. lapkučio 
27—28 dd. Hamiltone savo I- 

čių, kurių čia nėra reikalo kelti, menei reiktų mesti kritikos žo goja VLIKą ir diplomatų šefą jai sesijai nuoširdžiai dėkoja
mūsų visuomenė taip susiskal dį, nes, nors daugelis mūsų esą baigti nesutarimus ir kuo sku „Nepr. Lietuvos“ ir „Tėviškes
džiusi). Seniai, kaip seniams ii me, ir broliai, ir lietuviai, tik, blausiai paskelbti, 
pridera, užleido minėjimų ren deja, ne—broliai lietuviai! Kaž 
girną, kad ir ne jauniems, bet kodėl mes same, kaip daina sa 
visgi naujiems žmonėms. Ta 
Čiau, netrukus pradėjo gailėtis, 
nes pajuto, kad iš minėjimų 
kaip tai pradėjo dingti šilta, 
lietuviška, vaišinga širdis, o no
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TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
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ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Vasario 16 minėjimo

Redakcija, manydama, kad Vasario 16 dienos minė 
jimas yra svarbus mūsų kolonijai, duoda galimybę too 
dienos minėjimą išsiaiškinti plačiau. Šiame „NL" n-ry 
dedami p. V. Sirvydo ir p. B. Abromonio tuo klausiniu 
straipsniai. P. Sirvydo viena pastaba yra rimta: tuose mi 
nėjimuose reiškiasi tūlas sustingimas, trafateriškumas 
Tai nelengvai nugalimas reiškinys, bet, esant bendroms 
visų suderintims geroms pastangoms, n šis nemalonus 
reiškinys galima bent sušvelninti. Atrodo, kad pono 
Dominiko Norkeliūno pasiūlymuose ir 
šiam defektui išvengti yra pasiūlyta daugiausia priemo 
nių. Atrodo, kad argumentų už tai, kad reikėtų minėti kc 
liais atvejais, susiskaldžius nėra daug. Vienas vienintelis 
argumentas visiems reikėtų turėti prieš akis: Reikia, kad 
minėjimas būtų įspūdingas, o šita galima pasiekti tiktai 
bendromis jėgomis. Todėl visi, kas anksčiau rengė tuos 
minėjimus ir kas dabar rengia, — kad visi susieitų drau 
gėn ir Vasario 16-ją ruoštų bendrai susitarę. Red.

VIENA KEPURE, DVI GALVOS.
Mūsų kaimynų ukrainiečių sį iškišo nuobodumas, stabišku 

patarlė sako: „Kai nėra degti mas ir net, sakysiu, ponišku 
nės, kalbėkime apie degtinę“ mas. Kaip tai trūko ryšis taip 
Susidūrę su šakų pasireiškimu augančių, bręstančių ar gyvuo 
Montrealio lietuviuose del Vao jaučių visuomenėje naujų pajė 
16 d. ruošimo, kalbėkime apie gų ai nuotaikų. Nutruko santy 
šakas.

D. Norkeliūnas siūlo sudaiy 
ti „bendrą komitetą“, o „N.L“ 
redakcija nori, kad „minėjimą 
rengtų visų organizacijų bend 
ros, sujungtos ir sutelktos pajė 
gos“. Aišku, pabandyti galima, 
bet idealistinio bendrumo me 
dum tepti visuomenėje juntamą 
gyvenimišką susiskaldymą, ga 
Ii pasirodyti perdaug idealistiš 
ka. Aišku, medus vis muselių 
pritraukia, bet tik prie Dievo 
stalo lygiomis suklaupia turtuu 
lis ir beturtis, nors ir čia turtuo 
lis, paprastai, atsineša minkštą 
priegalvę savo keliams.

Man per 20 metų teko, žiūio mitetai nepasigaus iš kur nors dienomis susirinkusi pirmosios 
vu ar dalyviu, būti veik visuo „senųjų“ romantingos, vis ko savo sesijos Hamiltone, pasisa 
se Montrealio Vas. 16 d. mineji naujo jieškančios dvasios, jie kė už visų lietuvių vienybę sic 
muose. Ruošė „seni lietuviai“, pasiliks negyva raidė, negyvas kiant išlaikyti lietuviškosios iš 
ruošė „dypukai“. (Dėl pnežas raides bedėstą. Tiesa, ir visuo eivijos lietuvybę ir tvirtai įtai

Nepr. Lietuvos sienų nustaty 
mo reikalu.

KLB antroji Krašto Taryba 
susirinkusi pirmosios sesijos 
1954 m. lapkričio 27-28 dieno 
mis Hamiltone, atkreipia visų 
lietuviškųjų veiksnių dėmesį j 
jų New Vorke išrinktųjų komi 
sijų atkursimos Nepriklauso 
mos Lietuvos plotui u riboms 
nustatyti veiklos svarbumą, su 
darymą toms komisijoms darbo 
sąlygų ir laukia konkrečių jų 
darbų vaisių, kurie būtų paski 
eisti lietuvių tarpe ir imormuo 
tų kitas tautas bei veiksmingus 
jų valstybių veikėjus.

KLB buv. Krašto Valdybai
KLB antroji Krašto 'laryua

suvažiavusi į Hamiltoną I-jai reikšmę, ir, ačiū Dievui, gimna na iš Troškūnų pasiekė Šiluvą, 
savo sesijai 1954 m. lapkričio z i ja įsikūrė nuosavuose rūmuo Penktadienį išvažiavey. šeštadie 

artėja ir mes 2 7-29 d., ir išklausiusi Krašto se, ir, jei iš jos išeis nors puška nį maldininkai ilsėjosi. Sekma 
ir jos komisijų pra pis lietuvių jaunuolių, jei jie ba dienį poilsio diena. Juk per 4

SVARBUS DARBAS BE NU BIEDNĖJIMO.
„Europos Lietuvy“ Br. Dau dai miežių, žaliuoją pūdymai, 

noras rašo apie lietuviškuosius Kolūkiniai laukai prašyte pi a 
reikalus — Vasario 16 gimnazi šosi darbščių rankų. O darbs 
ją, Lietuvių namus ir kita; čios rankos paliko laukus. Ne

„Lietuvių visoumenė išgirdo maža žmonių vyko į Šiluvą.
ši ualsą, suprato gimnazijos Ketvirtadienio pavakarį masi

Kanados lietuviams
Mes, plačiai išblaškyti Kana 

dos lietuviai stovime dviejų di 
dėlių uždavinių akivaizdoje: tu 
rime visomis jėgomis remti Lie 
tuvos išlaisvinimo darbą ii iš 
laikyti gyvą savo lietuvišką są 
monę.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Antrosios Krašto Tary 
bos I-ji sesija Hamiltone, svei 
kiną visus Kanados lietuvius ir 
kviečia į šią didžią talką šven 
tiems mūsų laisvės kovos ir lie 
tuvybės išlaikymo idealams sic 
kti.

Krašto Taryba yra įsitikinu 
si, kad tik glaudus lietuvių bu 
riavimasis apie savo apylinkių 
vadovybes, sąmoningas jų rėmi 
mas moraline ir materialine pr 
asine, užtikrins mums pasiseki 
mą.

Krašto Taryba nuoširdžiai 
trokšta ,kad neliktų nė vieno lie 
tuvio Kanadoje, kurs būtų abe 
jingas mūsų bendruomeniniam 
gyvenimui nesidėdamas į vie 
ningą darbą.
Lietuvos Laisvės kovos veiks 

nių vienybės reikalu
Antroji K LB Krašto Tary

kiai ir su Amerikos lietuviais, 
kurių vienas-kitas visada buvo 
„senių" kviečiamas, kaip malo 
nūs svetys — naujas žmogus.

Vas. 16 d. minėjimai -— ne 
šv. mišios, kurioms apeigų 
nodumas nieko nekenkia, 
nėjimai privalėtų iškelti, 
gyva, nauja ir kūrybinga 
sų visuomenėje, ir kasmet 
valėtų parodyti naujus pavida 
lūs bei turinį. Kitaip jie suak 
menėja augštybėse, kaip Piku 
lio-Patrimpo-Perkūno galvos 
šventame Romuvos ąžuole.

Tokiu būdu, jei ir bendri ko ba, 1954 m .lapkričio 27 — 28

vic 
Mi 
kas 
m u 
pu

ko:
Buvo žmogus —
Vienanosis,
Bet su dviem veidais.

Vyt. Sirvydas.

, kad VLIK Žiburių“ Redaktoriams bei lei 
as, kaip nepriklausomos Lietu dėjams ir kitai lietuviškai spa 
vos vyriausis rezistencijos or ūdai už nemokamą skelbimą Be 
ganas ir Diplomatų šefas, kaip ndruomenės aplinkraščių, infor 
nepriklausomos L ie t u v o s macijų ir vispusišką bendruo 
diplomatų atstovas, yra su meninių reikalų rėmimą.

Ne vien iš Troškūnų rajono 
parėmusi gimnazijos? Tikriau važiavo mašinos į Šiluvą. Dau 

vardu biai kad ne. Gimnazijos iūma giausia jų sulėkė į atlaidus rug 
nuošu rns pirkti ir jai išlaikyti duotos sėjo dvyliktąją.
darbą ir tebeduodamos aukos, visuo Iš Vilijampolės rajono „Rau 
Jonui menės neapiplešė. donosios pašvaistės“ kolūkio į

Lygiai kaip neapiplėše ir šia Šiluvą daugiau kaip šimtas ki 
me krašte lietuvių visuomenės lometrų. Šoferis kelio gerai ne 
tie, kurie savo laiku išdrįso pr žinojo. Pirmininką Lukošių gąs 
ašyti tūkstančio svarų spaustu dino ir tai, kad be jo gali kas 
vei įsigyti, ar Lietuvių Narna nors su mašina atsitikti. Dig. 
ms nupirkti. Kiek kas galėjo, Lukošius labai užsigavo, kai jj 
Kiek kas norėjo, kiek kam pa užklausė, kokiu tikslu taip toli 

“ tiko, teik davė, pirko akcijas, gainiojama mašina.
' ar aukojo. Sulikviduokime «iar Iš Tytuvėnų rajono į atla. 

dien spaustuvę, sulikviduokime dus jau nuo lugsėjo aštuntosios 
namus, uždarykime laikraštį, pirmieji kolūkiečių būriai iš„Ke 
nespausdinkime lietuviškų kny lias į laimę“ kolūkio važiavo i 
gų ir pamatysime, kad uždusi Šiluvą. Nors laukuose stovėjo 
me, kad po metų kitų mūsų ne gubos kviečių, miežių pėdai, ns 
liks nė žymes. rs penktoje brigadoje dai kea

Žmogus tuo ir skiriasi nuo ki laukai kviečių nepjauti, kolūkic 
tų pilvą turinčių gyvių, kad čiai nedirbo. Vieni tepė ratus, 
jis visada jaučia ir dvasinį alk}, kiti rinko geriausius pakinktus, 
karts nuo karto nešantį jam šeštadienio vakarą, sekmadienį 
nuostolį. Žmogus turi ir dai vie anksti rytą virtinę vežimų suu 
ną jausmą, kuris dažnai ta^p kiai per molį traukė kolūkio ai 
pat jam brangiai kaštuoja, — kliai. Palikę neapsėtus laukus, 
jausmą nelaimėn patekusi gel i atlaidus vyko kolūkiečiai ir is 
bėti. Yra žmonių, kuriuose šis kitu kolūkių. Didelis kunigų pa

> „Naujosios sody 
ypač mūsų sodiečio ir neišpru bos“ pirmininkas Tupenskis

• sinto žmogaus širdyje. Šito jau pats organizavo kolūkiečius vy 
smo vedini iki šiol šio krašto lie kti j atlaidus.
tuviai aukodavo ir šelpdavo mu Didelį išradingumą parode 
su jaunimo stovyklas; šito jaus Šiaulių autotransporto kontora, 
mo vedini jie siuntė pinigus kie Iki rugsėjo 8 dienos per Tytu 
kvieną kartą, kada reikėdavo vėnus į Raseinius kursavę po 
ką nors sušelpti, ar kam nors vieną autobusą.
pagelbėti 
Lietuvis“ 
tikti.

„TIESA“ APIE ŠILUVOS
ATLAIDUS.

SVEIKINIMAS.
Kalėdų švenčių ir N. Metų proga sveikiname savo gi
mines, visus draugus ir pažįstamus, ir vietoje individu
alių sveikinimų aukojame Vasario 16-tosios Gimnazijai 

Vokietijoje 25 dol.
A. ir P. Šiugždintai.

mb -MM - • ■« ■ ■ - - n I ■ ■
„NL" (Nr. 45) KLT Mont Lietuvos Nepriklausomybės 

realio skyriaus pirmininkas pi a nutarimo aktas buvo pasirašy 
nešė, kad skyrius 1955 m. va tas it paskelbtas 1918 metais va 
sario 13 d. rengia Lietuvos Ne sario 16 d. ne kokios nors vic 
priklausomybės — Vasario 16 nos partijos, organizacijos arua 
d. minėjimą ir kad visos orga pavienių asmenų, bet Lietuvos 
nizacijos prašomos šią dieną at Tarybos, visos lietuvių tautos 
siminti ir aktyviai dalyvauti. įvairių religinių, politinių pa 

Nesinori tikėti, kad taulie žiūrų atstovų. Tas ir mus įpa 
čiai, gyvenantieji ilgesnį laiką reigoja tą pagundinę prisikeii 
Kanadoje prie demokratinės sa mo šventę, davusią impulsą nu 
ntvarkos, galėtų elgtis savava ujam nepriklausomam gyveni 
liškai tuo laiku, kuomet pašau mui ir pradžią visoms kitom., 
lis kovoja piieš niekeno nevar šventėms, ruošti, minėti ir pri 
lomus valdytojus, kuomet i. imti rezoliucijas visiems kartu, 
mes lietuviai sielojamės ir kovo Be to, rengti minėjimą keliose 
jame už išlaisvinimą musų bro vietose ir įvairiais laikotarpiais 
lių iš okupanto „diktatoriaus“ yra nelogiška, nepraktiška ir 
nagų. tas skaldo mus į grupes. Del

Jeigu minėtas skyrius tiki ai esamo minėjimo dalyvių skai 
norėjo nuoširdžiai patarnaut; čiaus vienos didesnės salės it gi 
tėvynei ir visuomenei, tai įeikė pakaktų. Tad tokiame atsitiki 
jo demokratiniu pagrindu su me nei gerų norų, nei pasileisi 
šaukti visų esamų Montrealyje nimo nėra . 
organizacijų atstovus ir sudaiy Ta pačia proga reikia paini 
ti Lietuvos Nepriklausomybes nėti, kad ruošiamuose minėj! 
minėjimo komitetą, kuris nusta muose. birželio 14—15 dienos, 
tytų bendrą programą ir ją įvy tautos šventės, kariuomenėj, 
kdytų. Už tai skyriui priklausy Klaipėdos krašto ir kituose nn 
tų visuomenes padėka. Šio pi in nėjimuose, pasigendama KLT 
cipo turėtų prisilaikyti kiekvie Montrealio skyriaus valdybos, 
nas iniciatorius - organizacija, daugelio jo narių ir gerb. lietu 
KLB Montrealio Ap. V-ba it vių Šv. Kazimiero parapijos kle 
kitos organizacijos. Kiekvie- bono, nors jie maloniai laukia 
nais metais minėjimo komite mi. Jog tos atminimo šventes 
tas galėtų nustatyti, kam pri yra ne vien dipukams, bet vi 
klausytų iniciatyva suorganizu siems lietuviams ir kur tik jie 
oti minėjimo komitetą, sekantie bebūtų, 
ms metams ir apie tai pranešti Broliai, tėvynės ir lietuvybės 
spaudoje organizacijų ir visuo reikaluose savo ožius arba par Liet.“, aprašant II KLB Tary 
menės žiniai. tines, asmenines sąskaitas, kas bos suvažiavimą, matyti, per neriša nei

Nuoširdžiai sveikiname visus gimines, bičiulius, bendra
darbius ir gerus pažįstamus Kalėdų šventėmis ir Naujai
siais 1955 metais, ir vieton individualių sveikinimų laiš 
kais Vasario 16-sios gimnazijai aukojame 10 dolerių.

E. ir J. Kardeliai.

tokių turime, negalint suvesti jo kareivio kapą, karo invali 
geruoju, — palikime jas namuo dus, savanorius-kūrėjus, pai ti 
se ir eikime vieningai Lietuvos zanus, savo artimuosius vergija 
keliais. To reikalauja iš mūsą je ir iš jų semkimės stiprybės 
kenčianti Lietuva, išžudytos Mes visi vienos ir tos pačius 
aukos Rainių miškelyje ir kitur, motinos Lietuvos vaikai, 
liejamas partizanų kraujas, mir 
štantieji broliai ir seserys šal 
tame Sibire, išskirtom šeimom. 
Dar tėvynė teikalauja iš mūsų 
demokratinės drausmės, ir ne 
valia elgtis, kaip kam patinka, mintis išdėsčiau 
Pagundai esant, 
mūsų didvyrius, 
tautos darbuotojus, 
dėl Lietuvos laisvės, nežinomo

Atlaidų metu 
— rašo „Europos kontoros viršininkas drg. Ago 

irnegalima tuo nesu fovas paleido dar du autobusus.
Jų maršrutas pasibaigdavo Šilu 
voje ir ruožu Šiauliai — Šiluva 
kursavo be pertraukos. O rugsė 
jo 12 dieną papildomam maldi 

V. Miniotas „Tiesoje“ rasw ninku aptarnavimui buvo kcii 
apie Šiluvos atlaidus ir tai Įdc taksi, krovinių taksi.
mu pasiskaityti: Intensyviai šilinėms rengėsi

„Jeigu tą rugsėjo devintosios prekybininkai. Tytuvėnų rajo 
ankstų rytą kas nors iš partijos no kooperatyvo pirmininkas 
Troškūnų rajono komiteto neti Vasiliauskas laužė galvą, kaip 
ketai būtų užsukęs Į J. Žemai geriau organizuoti maldininkų 
tės vardo kolūkio centrą, jam aptarnavimą. Specialiai atlaidų 
būtų tekę didžiai nustebti. Rau prekybai Šiluvoje buvo išnuo 
donas saulės diskas dar tik pi a moti du namai, numatyta atida 
dėjo kilti iš už miškelio, o apie ryti kelis bufetus. Su sunkveži 
kolūkio sunkvezimj jau buriavo miais Į Šiluvą rengėsi važiuoti 
si kolūkiečiai. kooperatyvininkai iš Raseinių...

Gal Į darbą skubėjo kolūkio Sekmadienio rytą po iškaba 
nariai? „Biblioteka“ atsidarė baras.

Ne. J. Žemaitės vardo kolūk Prie bibliotekos patalpų durų iš 
yje neįprasta anksti išeiti Į dar augo kalnas dėžių su alkoholi 
bą. Čia žmonės paprastai vėlai mais gėrimais. Tai iš vidurines 
keliasi, anksti gulasi. mokyklos bufetas priartėjo ar

O vis tik kur taip anksti iš čiau bažnyčios.
sirengė J. Žemaitės vardo kol ...Kas devintame — dešimtu 
ūkio narių grupė? Į ekskursiją, me name atsidarė landyhės.l 
Ir žinote, kur lauko darbų Įkars Ten prekiavo namine.

„Vardan tos Lietuvos“ nois tyje buvo ekskursuojama kolū 
kartą supraskime!

Atleiskite už atvirumą. Savo 
nenorėdamas 

prisiminkime nieko užgauti, tik gal kiek ka 
knygnešius, rio dvasioje, kaip savanoris - 

žuvusius - kūrėjas.
Br. Abromonis.

Laiškai Redakcijai
Ponas Redaktoriau,

Klaidos atitaisymo dėliai ma 
lonėkite Tamstos redaguojama 
me „Nepr. Liet.“ laikraštyje ar 
sphusdinti šį mano pareiškimą.

Š. m. gruodžio 1 d. „Nepi.

klaidą parašyta, kad aš, daryda 
mas ten pranešimą, teigiau, jog 
Šalpos Fondas yra kaip ir BAL 
Fo padalinys. Ištikrųjų aš to ne 
teigiau ir to nėra. Šalpos Fon 
das yra Kan. Liet. Bendruome 
nės padalinys ir su BALFu jo 

organizaciniai, nei

Aptarnauti girtaujančius pre 
kybininkai pasistengė. Bet nie 
kas nepasirūpino plačiai pasklc 
isti literatūrą mokslinės-ateisti 
nės propagandos klausimais.

1 mažą kambariuką Įgrūstas 
„Sąjunginės spaudos“ kioskos 
literatūros gausumu negali pa

kio sunkvežimiu? Į Šiluvą...
Kuo žymus tas tarp miškų iš 

sidėstęs mažas rajono miestelis, 
kad patraukė tolimo Augštaili 
jos kolūkio narių dėmesį? Čia 
prasidėjo Šiluvos atlaidai, ki 
taip vadinami šilinėmis.

Nespėjo mašina išvažiuoti iš sigirti. Krūva apdulkėjusių lai 
kolūkio centro, o abipus kelio kraščjų, keli pieštukai, knyge 
išsidriekė nepjautos avižos, pe lės — štai ir visa literatūra...“ 
-------------------------------------------- Ir V. Miniotas siautėja, kau 
teisiniai ryšiai. Aš, darydamas „mokslinės-ateistinės“ literatu 
pranešimą, tik pažymėjau, ku ros nėra, kad Šiluvon žmonės va 
riais atvejais Šalpos Fondas na žiuoja į atlaidus ir tt. Tai įdo 
udojasi BALFo ir jo įgaliotinio mu. . .
Vokietijoj maloniais patarnavi y Gydytoja S. Ambrozienė, 
mais siųsdamas į Vokietiją lie šiemet baigusi medicinos moks 
tuvių šalpai gėrybes ar pinigus, lūs Sydnėjaus univeisitete, ati 

Reiškiu nuoširdžią pagarbą, darė savo kabinetą Cabramatto
L. Tamošauskas,

Šalpos Fondo Pirmininkas.
je (37 Cumnerland Str., telcf. 
UB 1622).
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KAIP SOVIETAI PRISTAB DO KOVĄ SU TIKYBA.
Sovietai plačiai paskleidė Ru žu vis dar nepasiekia reikiamo 

sijos vidaus reikalų ministerio užmojo. Kai kurios Lietuvos 1 
Chruščiovo parėdymą atsar SR partinės organizacijos ncpa 
giau elgtis su priešreligine pi o tenkinamai vadovauja moksli 
paganda. Ant šitos, Chruščiovo nei-ateistinei propagandai vieto 
mestos, meškerės užsikabino se, nepakankamai nukreipia ir 
net tūla katalikų spauda, man kontroliuoja veiklą kamjaum 
anti, kad šis parėdymas tun ko mo, profesinių organizacijų, ku 
kią nors vertę.

O štai mes žemiau cituojo 
me 1954 m. spalio 13 dienos Nr. 
243(3534) „Tiesos" vedamąjį 
„Mokslines-ateistines žinias — 
i mases“, kuriame kaip tiktai 
įsakinėjama priešingai propa 
gandiniam Chruščiovo pasisaky 
mui. Štai ką rašo „Tiesa“:

„Socialistinės ideologijos pc ja, Lietuvos TSR Kultūros mi 
rgalė vis dėlto nereiškia, kad nisterijos paskaitų biuras ir da 
mūsų visuomenėje pilnutiniai Ii ugelis jų lektorinių grupių vie 
kviduotos buržuazinės pasaule tose silpnai vysto mokslinių-ate 
žiūros, privačiasavininkiškos istinių žinių propagandą gyven 
psichologijos ir moralės lieka tojų tarpe, reikiamai neįtrauk 
nos. Viena iš labjausiai gajų ii ta į šį darbą kvalifikuotų lekiu 
žalingų kapitalizmo liekanų kai rių, augštųjų mokyklų dėstyto 
kurių atsilikusių žmonių sąrno jų, mokytojų, 
nėję yra religiniai prietarai.

Religiniai prietarai pasirciš zacijos turi pagerinti mokslinę- klėja vaikus kartu su šeima, 
kia socialistinės santvarkas są -ateistinę propagnadą gyvento šeimos vaidmuo ateistiniame 
lygomis kaip praeities liekanos.
Šios žalingos liekanos nuodija pakankamam įvertinimui. Reh lis. 
žmonių sąmonę, ugdo jiems ne giniai ir kiti įvairūs prietaiai 
pasitikėjimą savo jėgomis, truk yra glaudžiai susipynę su bur 
do aktyviai dalyvauti komuniz žuaziniu nacionalizmu, juos sa 
mo statyboje. Šios liekanos yra vo niekšiškiems tikslams panau 
gajos ir savaime neišnyks. Bū doja sudaužytų klasių likučiai, 
tina sąlyga jor.«.s įveikti yra to Plačiai vystydamos mokslinę- 
lesnis masių kultūrinio lygio pa -ateistinę propagandą, partinės 
kėlimas, nuosekli ir atkakli ko organizacijos tuo pačiu kovos 
va prieš religinius prietarus, prieš buruazinio nacionalizmo 
Pagrindinis vaidmuo čia tenka ideologiją, konkrečius jos nėšio 
mokslinei - ateistinei propagan tojus, 
dai, kuri yra neatskiriama dar

Itūros-švietimo įstaigų, politi 
nių ir mokslinių žinių skleidimo 
draugijų skyrių, kurių pirmaei 
lė pareiga yra skiepyti darbo 
žmonėms materialistinę pašau 
lėžiūrą, plačiai vystyti moksli 
nę-ateistinę propagandą.

Respublikinė Politinių ir mo 
kslinių žinių skleidimo draugi

ietarus. Padėti žmonėms nusi 
kratyti religinių prietarų... Kas 
gali būti kilnesnio už šį uzdavi 
nį?

Ypač svarbu sustiprinti mo 
kslinę, ateistinę propagandą ja 
unimo tarpe, skiepyti jam tik 
rai mokslinę, marksistinę-leni 
ninę ideologiją. Jaunimui mate 
rialistinę pasaulėžiūrą foi inuo 
ja pirmiausia tarybinė mokyk 
la. Tačiau pasitaiko, kad dalis 
moksleivių užsikrečia religi 
niais prietarais. Yra faktų, kai 
net atskiri komjaunuoliai moks 
leiviai atlieka religines apeigas. 
Mokykla atsako už vaikų auk 
Įėjimą, todėl mokytojai negali 
praeiti pro šiuos gėdingus fak 
tus. Mokytojų pareiga — Akly 
viai dirbti mokykloje ateistinj 
darbą. Kiekvieną mokslo discip 
liną reikia dėstyti iš materia 
lizmo pozicijų, įtikinti priau 
gančiąją kartą apie mokslo ir re 
ligijos nesuderinamumą. Didelį
darbą šiuo atžvilgiu turi atlikti mokslinę-ateistinę propagandą, 
komjaunimo ir pionierių organi demaskuojant Vatikano, reak 

Respublikos partinės organi zacijos. Tarybinė mokykla au cingosios dvasininkijos veidą.
kad ateistinė

Kazimieras Lukas, kurio kalakutais žada būti vaišinami Naujųjų 
gonkeliuose šypsosi šiemet sudorojęs gražų kalakutų derlių. P 
svečiai, kurių būrį ir dabar m tome jo namuose ir kalakutync, tai pp. H. Adomonio šeima, p.

p. Malaiškų šeima, p. Kvietkauskas ir kt.

Labai svarbu, 
propaganda būtų kovingo, puo 

jų tarpe, padaryti galą jos ne vaikų auklėjime yra labai dide lamojo pobūdžio,
reakcinę religijos esmę, išaiškin 

Kovinė paritnių organizacijų tų religinių prietarų žalą adrbo 
pareiga — pasiekti, kad kultu žmonėms, komunistinės staty 
ros-švietimo įstaigos taptų tik bos reikalui. Tuo pačiu metu 
ru mokslinės-ateistinės propa reikia griežtai laikytis partijos 
gandos židiniu. nurodymų apie tai, kad moksli

Tam, kad būtų pagerintas at nę-ateistinę propagandą reikia 
cistinis darbas gyventojų tar vystyti sumaniai, taktiškai, ne 
pe, būtina visomis formomis pa užgaunant tikinčiųjų žmonių 
naudoti gausingas ideologinio jausmų”, — rašo „Tiesa“, 
poveikio priemones: politinę, 
grožinę literatūrą, radiją, kiną, 

Komunisto komjaunuolio ir muziejus, teatrus, kultūros-švie 
bo žmonių komunistinio auklėji kiekvieno sąmoningo piliečio vi timo įstaigas, meninę saviveik 
mo dalis. suomeninė pareiga — aistrin lą ir kt.

Tačiau mokslinė-ateistinė pr gai ir įtikinamai, su mokslo pa Dideli ir atsakingi yra tarybi 
opoganda eilėje vietų toli gra galba kovoti prieš religinius pr nės spaudos uždaviniai vystant

demaskuotų

Kaip matome, Chruščiovo pa 
sisakymas apie ,,sušvelninimą“ 
antireliginės propagandos yra 
tuščias burbulas, skirtas naivie 
ms žmonėms.

SPAUDOS IR RADIJO KON 
FERENCIJA CHICAGOJE

Metų sutikimo dalyviai, 
K. Luką dažnai aplamio

PRIEŠ KALĖDAS PAREMK IM VASARIO 16 
GIMNAZIJĄ!

Prieš mūsų akis pasiliko ii kymo beveik nieko neprisideda, 
gas tremties kelias. Bet tremtis Daug mokinių neturi tėvų. Tu 
yra budėjimas ir pasirengimas kiems mokiniams gimnazija yra 
Lietuvos Prisikėlimui. Nusirni vienintelė paguoda.
nimas ir nutęsejimas yra nusi Spalio mėnesį, kada aukų pi 
kaitimas. Prieš Tautą esam at aukimas buvo geras, gimnazi 
sakingi už jaunimo nutautėji jos skolos kiek sumažintos, 
mą. Todėl gyvybinis reikalas 
yra lietuviškos mokyklos.

Laisvo Vakarų Pasaulio lie 
tuviai turi tik vieną pilną gim 
naziją — Vasario 16 Gimnazi 
ja. Šitas kultūros židinys yra 
mūsų patriotizmo rodiklis. Gi
mnazijos išsilaikymo pagrindas antagonizmo, 
yra geros valios lietuvių aukos. Pati gimnazija veda sunkią 
Bet ligšiol surinktų aukų mu kovą dėl savo egzistencijos. Vi 
ms vis neužtenka. 68 rėmėjų siems gimnazijos draugams — 
būreliai neatsiliepia, todėl jų Balfui, Rėmėjų Būreliams ii 
mokinių išlaikymas mums suda pavieniams asmenims — prikl 
ro daug rūpesčių. Prie dabai t: aušo nuoširdžiausias gimnazi

su
au
lie
su

Gimnazija dabar yra gerai 
tvarkyta: mokslo lygis gana 
gštas, mokiniai yra jautrūs 
tuvių reikalams ir pateisina 
dėtas viltis, universitetai mūsų 
abiturientais yra patenkinti, ne 
ra jokio partiškumo ir religinio

BALFo dešimties metų veiklos sukaktuvių minėjime n koncerte New Yorke atšilau 
kė daug tautiečių. Vaizdas parodo BALFo dešimtmečio minėjimo salę.

Lapkričio; 27 d. Chicagoje 
American Friends of ABN-An 
tibolševist Block of Nations 
buvo sušaukta įvairių tautybių 
laikraščių redaktorių ir radijo 
programų vedėjų konferencija, 
kurioje dalyvavo ir kitų vieto 
vių atstovai. Konferencijoje bu 
vo plati informacija apie pade 
tį paskiruose Sovietų paverg 
tuose kraštuose, diskusijos dėl 
priešbolševikinės veiklos prapl 
ėtimo. Konferencijose sudary 
tas dar iki šiol nebuvęs „Tarp 
tautinis spaudos ir radijo prieš 
bolševikinės propagandos biu 
ras“, iš 9 tautybių atstovų. Lie 
tuvius atstovauti į šį biurą įėjo 
Vytautas Bildušas, mėnesinio 
laikraščio „Sėjos“ atstovas, ku 
ris „Sėjoje“ veda studentų sky 
rių „Vivat Academia“, Šis nau 
jasis biuras pirmoje eilėje užsi 
brėžęs tikslą užmegsti ryšius 
su amerikiečių spauda ir radijo,

nių kainų vienam mokiniui išiai 
kyti reikia pusantro rėmėjų bū 
relio. Atsistoti ant tvirtesnio 
pagrindo mums vis nepavyksta. 
Artinasi žiema. Beveik neturim 
kuro. Mokiniai priversti kęsti 
šaltį, klasėse ir kambariuose se 
dim su paltais ir pirštinėm. Pi 
ieš žiemą reikėjo apsirūpinti 
maisto atsargomis. Mokinių lė 
vai daugiausia yra ligoniai ir be 
darbiai. Prie gimnazijos išlai 

sukviesti bendrą su amerikie 
čiais radijo ir spaudos konic 
renciją, priešbolševikinę propa 
gandą plėsti daugiau amerikie 
čių sluogsniuose.

Priešbolševikinis tautų blo 
kas, vadinamas ABN, prieš 11 
metų įsikūrė Vokietijoje, dabai 
jau apjung ia23 tautas. Chica 
gos centriniame ABN komitete 
lietuvius atstovauja inž. Jonas 
Rūgis. (zs)

jos dėkingumas. 1954 metais 
pilnai atsiteisė tik 11 būrelių. 
Visi rėmėjų Būreliai maloniai 
prašomi prieš Kalėdas atsiųsti 
savo paramą. Kalėdų proga yra 
prašomi visi geros valios lietu 
viai bent kuklia auka paremti 
gimnaziją. Labai sunku, kada 
geram neturinčiam tėvų arba tu 
nnčiam tėvus ligonius moki 
niui reikia pranešti, kad jo Re 
mėjų Būrelis nesiunčia para 
mos ir dėl to nežinia, kas bus to 
bau.

Gimnazijos išlaikymas parei 
na tik nuo mūsų. Šito reikalo 
negalima atidėti. Gimnazijos 
patalpos turi būti pašildytos n 
mokiniai pavalgydinti.

Pinigus galima siųsti gitnna 
zijos sąskaiton: Badische Ba 
nk, Konto, 3559, Manheim, per 
BALFą, arba tiesiog gimnazi 
jai.

Direktorius Dr. V. Literskis.

Laisvoji tribūna.
DĖL BENDRUOMENINIŲ NESKLANDUMŲ.

Toronte Antrosios Kanados nizmo visai nusisuko. Taigi 
Lietuvių Dienos proga išleista komunistų propaganda mus 
knyga pavadinimu: Kanados veikia, bet mes juos. Patys 
Lietuvių II diena. Tai yra Ici munistai perdaug ryškūs ir

ne
pa 
ko

----- , . ------------ r- -.-o , jc
dinys, kuriame atsispindi Ka kiu budu netikiu, kad jie galėlų 
nados lietuvių organizacinis, įsibrauti į KLB tarpą. Todėl 
kultūrinis,
nis gyvenimas. Ji galėtų būt ve durnų reiktų jieškoti kitur. Ma pė „Gintaras“, 
rtinga, jei jos autoriai ir leidė nau, labai pravartu pasižiūrėti organizuot 
jai būtų objektyviai nušvietę oi ne į komunistinį, bet į kito po 
ganizacinę bei kultūrinę veikią, liaus liogerį, kuris daugumoj ir 
žiūrėdami tik į asmenų ar orga vadovauja KLB. Čia tenka su 
nizacijų darbus, o ne į jų asme stat prie toj knygoj aprašytų 
ninį patinkamumą ar nepatinka dviejų Bendruomenės apylin 
mumą, ar į jų asmenines ideo kių, kurios man yra labai geiai 
logijas. Pasižiūrėkim, kokia ši žinomos.
knyga yra dabar. Wellandas

P. J. Matulionio įvedamąja wetiandas.
me žodyje pasakyta, kad girdi Wellando straipsnelyje para

toriai buvo P. Tamulėnas ii K. žino. Dėl to apylinkė nesilik i tikslui šauktą susirinkimą atėjo ii, todėl išėjo lenko tiesa. 
Stankevičius. Kadangi Wellan davo ir veike toliau, negrįžda tik 18 žmonių ir nebuvo iš ko Šiais metais lankantis Barni, 
do lietuviai ir anksčiau jau bu ma prie seno pavadinimo. rinkt. Po savaitės šauktas ant tone VLIKo p-kui Krupavičiui, 
vo susiorganizavę, o į bendruo Iš šio pasakymo išeina, kad ras, bet į jį beatėjo tik... 2 žmu po jo pranešimo, buvo leista 
menę pereit buvo paraginimai tie pora „neatsakingų“ žmonių nės. Pažymėtina, kad nuo LU duot klausimų. Tarp kitų būvu 
iš centro, tai didelio pirmumo ir centras norėjo St. Cathari K-ų veiklos iki šiol skundo pi iškeltas ir čia paminėtas lietu 
čia ir nebereikėjo. Bet nieke nes apylinkę likviduoti... Pagal davėjai į bendruomenę jokiu vio ir lenko ginčas ir klausta,.. ---- -r7.... -r .... .......  - -t,_____ -j— i bendruomenę jokiu vio ir lenko ginčas ir klausta,
blogo, jei tie pnmieji paminėti, anksčiau cituotą J. Matulionio pretenzijų nebereiškia, bet apy kieno kompetencijoj butų apr'i 
Tačiau pažiūrėkim į kitą punk nasakymą, šituos du žmones ir linkė veikti vistiek negali. Tai pinimas Kanados bibliotekų 

dalinai ir ekonom esamų bendruomenėj nesklan tą. — Veikia meno mėgėjų gi u centrą reiktų laikyt komuius kas gi jai kelią pastoja? Ji vei Lietuvą liečiančia informacija.
„Gintarą" su tais, nes jie norėjo sugriaut vie kt ir negalės, nes kurie dėjo n Į tai atsake KLB Krašto Vai 

reikėjo daug dau na bendruomenes apylinkę. Ar deda visas pastangas Bendru© dybos pirmininkas J. Matulio 
giau triūso ir net lėšų pridėt, ne taip? menės apylinkę išlaikyt, tie ap
negu jau susiorganizavusiems Minėtą skundą buvo padavę šaukti griovėjais, o kurie Bncd 
pakeist vardas. Ir vis tik „Gin ne pora neatsakingų žmonių, ruomenės veiklai tikrai pakilto 
taro“ organizatorius tas "pats bet LAS St. Catharines sky šaknis, tie išaugštinami, kaip 
Žukauskas ir čia nutylėtas. Tai rius. Ir tam, kad ji būtų pa daug nusipelnę.
mat, gražiais drabais pasididž tvaresnė, nes buvo prasilcnk‘a Vietoj anksčiau veikusio cen 
iuot malonu, bet kad tuos dar su centrinio LOK išleistomis trinio LOK-o dabar yra KLB 
bus nudirba ne savo liogerio taisyklėmis. Tose taisyklėse bu Krašto Valdyba. Turint omeny 
žmogus, jau nebe prie širdies, vo pasakyta, kad kiekvienos šioj knygoj daromus tokius uz

Taip pat, kažkodėl, nutylėta apylinkės LOK sudaromas išmetimus, negalima vykdyt da 
ma keistų balsų dėl mūsų ben syta, kad spaudą platina J. Em p. Skaistiene, kurios dėka, man veikiančių toje apylinkėje orga baltinės Krašto Valdybos lei 
druomenės iš viso. Esą girdima žas ir G. Skaislys. O kurgi dm rodos, Wellande ir veikia scc nizacijųatstovų. Tada St. Cat džiamų instrukcijų bei potvai 
neteisingų ir tendeniengų kai go K. Žukauskas? Kad Blužas nos mėgėjų būrelis. Ji pati ir barines veikė KLS ir LAS. KL kių, nes jeigu 
bų ir priekaištų visiems, dirbau ir Skaistys yia yra spaudos pli veikaliukus parašo, kurie daž S St. Catharines skyrius visai tai būsim bendruomenės grio 
tiems bendruomeninį darbą. Ii tintojai — sužinojau tik iš šios nai pasirodo. Ir kižin, ar kam nesiskaitė su išleistomis taisyi; vėjais sykiu su komunistais, 
tai eina iš to liogerio, kuris yia knygos. Žukauskas, kaip skia nors ateina į galvą, kiek ji pa lemis ir St. Catharines LOK su kaip šioj knygoj yra apšaukti 
pavergęs mūsų kraštą. Jie šie jojantis knygų platintojas, pla aukoja laiko, kol jos triūso vai darė rinkimo būdu. Kad ir taip LAS St. Catharines skyrius ir 
kią vieno — mūsų bendruome čioj apylinkėj žinomas jau k- šiai pasirodo scenoje? O ne taip sudarytas I „ j
nę išardyt. 1

Kas yra tas liogeris? Tai yra pirkęs keletą knygų ir per jį už „Nepriklausomoj Lietuvoj”, jų neatliko — nesudarė apylii 
komunistai. Kad jie nori lietu siprenumeravęs lietuviškąją En Kaip mažai kolonijai ji galėtų kės lietuviu kartotekos. Po dv 
vybei pakenkti, tai yra visai ir ciklopediją ir porą laikraščių, būti tik pasididžiavimas. Bet viejų savaičių vėl buvo išrnikta
visiems seniai aišku. Tačiau mu Žukauskas su knygomis apva vis dėlto ji „pamiršta“. Atrodo, neva apylinkės valdyba. Vėliau
ms reik pagalvot, ar neperdaug žiuoja plačias apylinkes ir jas daugiau įvertino tuos, kurie ji visai subyrėjo ir St. Cathaii
mes tą komunizmą įvertinam pristato į namus. Vieną syk ma pašventė penkias minutes laiko nes lietuviai liko be valdybos,
mūsų bendruomenės atžvilgiu, čiau net Toronte Žukauską par parašyt skelbimui, kad šaukia taigi dezorganizuoti. Po kurio 
kad jis jau būtų taip pajėgus duodant knygas. Ir vis tik šį sk mas Wellande susirinkimas pa laiko, atsiradus naujų gyvento 
ją sugriauti, ar kad ir pakenk rajojantį spaudos platintoją ne sivadint bendruomenės vardu... jų, buvo sudalyta valdyba ir ji 
ti? Kad jis savo laiku mus ga rado reikalo paminėt šalia kitų 
Įėjo daug apšmeižti kitų akyse, dviejų. Tas suprantama kodėl, 
tas tiesa; bet dabar ir jų toji pr nes Žukauskas yra tautininkas, 
opaganda kas kart vis silpnėja, taigi nebe iš to liogerio. O kai 
nes, atrodo, mažai jų kas bekla bendruomene statoma ant liu 
ūso, o mūsų ji visai neveikia. Ir gėrio į _ 
net atvirkščiai, nemažai komu džiai ir eina, 
nistų simpatikų, susidurusių su iaiuuicLu, vvvuan ............... .. ---- r------ j -c .. ... .
naujaisiais ateiviais, nuo komu do Apylinkės pirmieji organiza siu skundą, apylinkės nepripa išrinkti nepasisekė. Į vieną tam argumentų nteurėjo kuo paiem ko įuosejui.

ms.
— Nėra pinigų ir to padaiy 

ti negalim.
Taigi, nėra pinigų. Bet grį 

šių dar prie antrosios Lietuvių 
dienos. Be kitų dalykų joje bu 
vo suruoštas bazaras.

Prieš tą bazarą „Naujienų 
se“ vienas buvo pasisakęs nei 
giami, kad nereiktų tokiais daly 
kais nublukinti lietuvių diena. 
Pats žodis „bazaras“, rodos, 
paimtas iš rusų kalbos. Lietu 
viškai būtų turgus. Taigi, ant 
rojoj Lietuvių dienoj buvo ir 
turgus. Iš to turgaus pelnas ar 
ti tūkstančio dolerių nuėjo lie 
gėriui, o lietuvių bendruomenei 
tik liko turgaus vardas ir šiukš 
lės.

Ot ir nėra pinigų, o kai jų at 
siranda, tai atiduodami lioge 

Savo laiku studentas Dubaus nui. Žinoma, jų lietuvių tautt 
niams reikalams niekuomet ir 
nebus, kol liogeris bus stalu 
mas augščiau tautiniu reikalu

J. S.
Red. pastebi, kad p. Stanke 

vičius jau pats, savo 
atitaisė J. S. minimą 
mą. Tai visai sutampa 
J. S. teigimais.

Kai dėl bazaro, tai 
ne Lietuvių Dienos organizato 
riai, o viena parapijų, todėl ir 
visai suprantama, kad pelnas te

juos vykdysim,

LOK vis tik galėjo centrinis LOK. Štai, kur nuve 
hnti metai. Aš pats esu iš jo nu jau retai jos noveles randam ir atlikt jam uždėtas pareigas, bet da liogerinė politika, leisdama 

•• - •• • į Lietuvoj”, jų neatliko — nesudarė apylii tokias knygas. ‘
Nėra pinigų.

kas „Nepriklausomoj Lietu 
voj“ aprašė jo lankomame uni 
versitete ginčą su lenku studen 
tu dėl Lietuvos-Lenkijos valsty 
bių. Kanadietis studentas jų 
tarpe buvo stebėtojų, lyg ir tei 
sėju. Jis, išklausęs abiejų pu 
siu argumentų, galėjo tani ga 
lutinį žodį. Lenkas studentas 

Dabartiniu metu St. Cathailsavo argumentam paremti pa 
' > universiteto bibliole 

.. ____ apylinkę, tačiau Centras, dėl po vėl nebeaiški. Senosios kaden koj esamą anglų kalboj lenkų
Paminėta, kad KLB Wellan ros neatsakingų žmonių, įteikti cija pasibaigė, o naujos iki šiol parašytą istoriją. Lietuvis savo

. atliko LOK darbą — užvedė
St. Catharines. gt Catharines lietuvių kartote

Šios lietuvių kolonijos skyr ką. Taigi prie LOK vis tik bu 
iuje pasakyta, kad 1950 m. ba vo grįžta, 
landžio 1 d. skyrius persiorga

pagrindo, tai ji nesklan nizavo į KLB St. Catharines nes apylinkės valdybos padėtis naudojo

parašu, 
netikslu 
ir su p.

jį ruoš«_
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1954-uju metu sukaktuvininkai
PROFESORIUI DAKTARUI VINCUI KANAUKAI

60 METŲ..

Vytauto Didžiojo Univeisitc oklyne (284 Eastern Parkway, 
tas Kaune turėjo tris pagarsfc Brooklyn 25, N. Y. Telef.: U L 
jusius chiruigus profesorius — 1-8652 ir ėmėsi laisvos prakti 
Kuzmą, Hagentorną ir V. Kar. 
auką. Juos ne retai išsikviesda 
vo operacijų daryti į kitas vie fcai suėjo ir 00 metų amžiaus ii 
tas ir net į užsienius. L 
Kanauka visada savo darbą du darbo, tai pravartu 
bo užtikrintai ir niekas nėra gir svarbesniuosius 
dėjęs apie jo kokius nors chi veiklos etapus. 
Turginius nepasisekimus. Nors 
gydytojo darbas yra visada tra 
pus ir dažnai svyruojąs tarp pa 
sisekimo ir nepasisekimo, bet 
prof. V. Kanaukos operacijos 
visada buvo sėkmingos. Tai ži 
nojo plačioji visuomenė ir todėl 
profesoriaus pagalbos šaukėsi 
didelis žmonių skaičius.

Išblokštas iš normalių sąly 
gų, po pirmosios sovietinės Lie 
tuvos okupacijos, profesoiius, 
išgyvenęs daug karčių patyri 
mų, jau nenorėjo daugiau path 
ti prievartos ir žiaurios okupa 
cijos sąlygų, todėl persikėlė j 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Čia daugeliui mūsų gydyto 
jų ir net profesorių nepasisekė. 
Kaikurie jų, kaip prof. Zubkus, 
esmėje geras, ypač gerklės Ii 
gų specialistas ir didelio paly 
rimo gydytojas, dėl nepasiseki dęs du savo mokslinių darbų chaiška — čia nėra rimtesnio 
mų net ir mirties peranksti, veikalus, daug dalyvauja spau gydytojų veiklos pasisikrstymo 
kaip spėjama, susilaukė. Prote doje. Jis buvo Lietuvos chirur specialybėmis, ir gydytojai, pa 
sorius Daktaras Vincas Kanau gų dr-jos vicepirmininkas, ilga tys žinodami, kad jie imasi ne 
ka puikiausiai išlaikė egzarni metis Kauno medicinos d-jos savo darbo, būdami jau specia 
nūs iškart net dviejose Ameri valdybos narys, Liet. Raudono hstais kurios nors vienos sri 
kos Jungtinių Valstybių valsty jo Kryžiaus vyriausios valdy ties, jie, besivaikydami dolerį, 
bėse ir jose gavo visas gydyto bos narys, ir tremtyje, Vytauto imasi gydyti visas ligas ir nu ti, o Dr. V. Kanaukai reikia pa 
jo teises. D. Universiteto Chirurginės kh klysta nuo rimtų mokslinių ir linkėti geros sėkmės.

Dabar prof. Dr. V. Kanauka nikos direktorius, topografinės 
atidarė savo ofisą-kabinetą Brc anatomijos profesorius ir chiru

kos.
Kadangi prof. Dr. V. Kanau

Prof, v . jau baigiasi 40 metų gydytojo 
i suminėti 

jo gyvenimo ir

V. Kanauka 
tais Dzūkijoje, 
Alytaus ap. 
Suvalkuose, o medicinos gydy 
tojo mokslus išėjo Kijevo uni • 
versitete, Ukrainoje. Po pirme 
jo pasaulinio karo sugrįžęs Lie 
tuvon ,tarnavo Lietuvos kariuo 
menėje ir buvo divizijos gydy 
toju. Būdamas Lietuvos Univc 
rsiteto chirurginės klinikos asi 
stentu, 1929 metais apgynė di 
sertaciją ir gavo medicinos dak 
taro laipsnį. Kurį laiką dirbęs 
docentu, vėliau Universiteto 
chirurgijos profesorium ir šios 
katedros vedėju ir, kaip toks, 
yra paruošęs visą eilę chirur 
gų, kurie ir tremtyje yra pasi 
žymėję.

gimė 1893 me 
Ūdrijos vai., 

Gimnaziją baigė

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

PIRKIT
su 

pasitikė
jimu 
pas

TOP
Tailors

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

žinomoje pagal užsakymą vyriškų ir 
moteriškų drabužių pramonės grandyje.

Krautuvės ir atstovybės kiekviename mieste 
nuo vandenyno lig vandenyno.

Visur yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė.

rginės katedros vedėjas Univei 
sitete.

Tremtyje prof. Kanauka bu 
vo Breslau miesto ligoninės chi 
rurgu ir'vėliau IRO ligoninėje 
Eichstadte vyriausiu chirurgu.

Jis galėtų būti labai naudin 
gas ir Amerikos universitetams 
bei ligoninėms. Deja, nors medi 
eina Amerikoje kaikuriais atve 
jais yra labai iškilusi, bet medi 

Prof. V. Kanauka yra išlei cininė santvarka čia yra dar ar

Sporto aiškintojai per radiją ir televiziją. Iš kairės S. Dou 
glas, B. Christy ir Price.

Šiurpus lietuvio išgyvenimai sovietuose
2 giuojame, tik naktimis. Auto
10.8.1944. Druskos kasyklų .***

je: pekliškos kančios. Druska 
įsiėda į pūsles ir sutinimus. Jau 
žybčioja beprotybė mūsų sme 
genyse! Druskos blokai dunda, 
kaip bjaurios baisenybės. Ai 
jos neneša velnioniškos grimą 
sos, šypsosi ironiškai — visoks 
protavimas baigėsi. Vėl ateina 
žiema su visais savo žiauru 
mais. Ir vėl pavasaris, karšta 
poliarinė vasara, ir vėl leduo 
ta žiema. Metai skaičiuojami 
tik metiniais sezonais.

Kovas 1946 m. Tris 
siaučia sniego pūga be 
sėjimo ant paviršiaus, 
bos šunes jau kaukė 
prieš tai. Jie jautė katastrofą, kurie su nežmoniškais iškentė 
300 žmonių dirbo atviroj 20 jimais. Kariuomenės transpor 
metrų duobėje, stačiais kran tu į Schanghai jų. Į mus visut 
tais, kai vėtra įsibrovė. Kliks žiūrima, kaip į pasaulio stebuk 
mas ir pagelbos šauksmas kan lą, dėlto, kad mums pavyko pa 
kinamų žmonių susimaišė su sprukti iš bolševistinio tetoro. 
vėtros kaukimu, kai jie bandė 
rasti išsigelbėjimą barakuose, 
bet politinis komisaras Petko' 
pasirodė esąs daugiau be pasi 
gailėjimo, negu pati gamta. Jo 
sargybos pasirūpino pašalinti 
kopėčias. Visi 300 žmonių ture 
jo sušalti atviroj duobėj. Ar tai 
nebuvo „laimė“, kad brutali 
sargyba kojos Įspyrimu sulau Turėjo būti pašalinta, 
žė man rankos sąnarį? Kad as J” 
nebuvau tam katile-duobėje, o ziją. 
turėjau stumti vagonėlius į sk j“ ‘ 
aldymo vietą? Ir vėl atėjo va deaux. 
sara. Kaip ilgai galėčiau dar iš 
laikyti?

20.8.1946. Aš pasidariau mis 
ko darbininku. Medžių kirti 
mas. Kamienus nuskusti, pa 
krauti, ištransportuoti. Kiek

galėtų sargybinių patikrina mu 
ms valgį, atsigėrimą ir drabu 
žius. Ištisą metų eilę mes buvo 
me laikomi kaip banditai, ir štai 
mes jais esame, kad gyventų.Sė 
kliu komanda mus iššifruoja. 
Jau ant Mandžiūrijos žemės 
žūsta mūsų 3 draugai! Dar mes 
nesame saugūs. Mūsų kelias ve 
da mus į Tschiang-kai-chek‘o 
Kiniją. Susikovimo metu su 
Mao-Tse-Tung’o kariuomene 
—dar penki vyrai nuostolio. 
Maskvos ranka siekia toli!

30.7.1948. Pagaliau Peking' 
e, tautinėje Kinijoje. 12 žmo

dienas
atsidū
Sargy nių pirmą kartą kvėpuoja (pa
dieną junta I. J.) laisvę. 12 žmonių,

tailors

gerų specialistų kelio; dažnu 
atveju jų darbas tampa diletan 
tiškas, ne pagal pilnutinį savo 
specialybės žinojimą.

Naujas ateivis, Prof. Dr. V. 
Kanauka, žinoma, negali medi 
cinos santvarkos pakreipti tin 
kamesne ir rimtesne kryptimi, 
— todėl jo specialybė galės bū 
ti pritaikyta tiktai dalinai. Bet 
lietuviai, kam reiks chirurgines 
pagalbos, dabar New Yorke, 
Brooklyne ir plačiose jų apylin 
kėse jau tvirtai ir neabejodami 
galės kreiptis į prof. Dr. V. Ka 
nauką, kaip žinovą ir tikrai rin: 
tą specialistą.

Lietuviai patariami šita žino

EDMONTON, Alberta
EDMONTONO LIETUVIŲ GYVENIMO DUOMENYS.

Lietuvių Namai Edmontone nis gyvenimas sukasi apie Na 
beveik užbaigti, bet dar turi ap mus ir kun. Br. Jurkšą. Bend 
ie 4000 dolerių skolos. Staty ruomenei, ypač seniau atvykti 
bos lėšos: pirktos akcijos (1 ak šieji, lieka dar abejingi ir apy 
cija — 100 dol.) ir nemokamas linkė vos vegetuoja.
vietos lietuvių darbas, už kurį, L. Namų veikimas reiškiasi • 
atsižvelgiant į išdirbtų valandų 1) Lietuviškomis pamaldomis 
kiekį ir vietos darbų kainą, už kas sekmadienį; pastaruoju mc 
skaitytos taipogi akcijos. Įregis tu kunigas, būdamas geru pa 
truoti jie kaipo religiškai kul mokslininku, prie savo pamoks 
tūrinė kanadiečių lietuvių org« Jų įvedė lietuviškų aktualijų nd 
nizacija, pasinaudojant vietos grinėjimą. Jei išlaikys objekty 
standartiniais angliškais istaty vumą, bus puikus indėlis tautiš 
mais, su priedu, kad namų šen kame auklėjime.
ninkais negali būti komunistai.

L* Bendruomenės apylinkė
(visuotinio susirinkimo nutari kų įvairiose Albertos vietovėse, 
mu) kvietė Namus kultūrinius Naujiems Metams ruošiama di 
parengimus rengti drauge, gau dėsnio masto loterija. Taipogi 
tą pelną dalytis pusiau iš Apy retkarčiais suruošiamos Bingo 
linkės pusės 20 proc. eitų apy partijos.
linkės kasai ir likusieji — Na Tai nėra daug, bet atsižvel 
mams, užskaitant Apylinkei ak giant į kolonijos dydį — apie 
cijų. Tai buvo menkas biznis ap 200 lietuvių Edmontone ir apie 
ylinkei. Iš tikrųjų, tie patys žm 1000-tis Albertoje, — jau nema 
onės priklauso B. Apylinkei ir žai daroma.
Namams, bet tuo norėta žmo Be abejo, L. Namų ir viso vti 
nes labjau vienyti, artimiau ben kimo nauda pareis nuo to, kiek 
dradarbiauti ir padėti Namams, jie pasitarnaus mūsų tautos be 
Tačiau Namų šėrininkai nesuti ndriems reikalams, t. y. — jei 
ko. (Anot kai kurių seniau at nebus apsiribota siaura parapi 
vykusių lietuvių: „Mums nerei jine veikla ar nueita srovine 11 
kia Toronto kompanijos“...) 
Tas įnešė į vietos lietuvių san 
tykius kiek nedarnumo.

Šiaip L. Bendr. Apylinkė tu 
ri kai kurių lengvatų: naudoja 
si sale susirinkimams nemoka sistengta surasti susipratimo n 
mai, gavo kambarį knygynėliui, susiglaudinimo galimybių, tai 
veikia Namuose šeštadienine būtų dar geriau. Bendrieji tiks 
mokykla. lai, tolerancija, rimtas vertini

Šiuo metu vietos visuomeni

mūsų Wportas
APIE LIETUVIŲ SPORTĄ AUSRALIJOJE.

Šiemet, tuoj po Naujų Metų sionalų futbolininkų komandų 
buvo pradėta diibti su 6 jaunuo 
liais. Galvojau sudaryti jaunių 
krepšinio komandą, kuri galėtų 
pakeisti senuosius ir toliau ats 
tovauti Canberros lietuvius. 
Bet apgailestaudamas turiu pri 
sipažinti, mano geri norai nepa 
sisekė: vienas išvažiavo studi 
juoti, kiti pasirinko austrahš 
kas komandas. Pasiliko du, ku 
rie, padedami 
vis didesnę pažangą šioje lietu 
vių pamėgtoje sporto šakoje.

Pradedant šių metų A. C. T. 
krepšinio turnyrą, vietos aus 
trališkoji spauda plačiai rašė 
apie krepšinį ir lietuvių koman 
dą, iškėlė, kaip vieną stipriau 
siu. Turnyras tęsiasi jau 3 mė 
nėšiai. Gaila tik, kad tautiečiai 
savo komandos neparemia. Tie 
sa yra tai, kad niekados nepra 
šėme finansinės paramos, bet 
pasigendame moralinės. Jeigu 
norime savo jaunimą suburti į 
lietuvišką komandą, privalome 
mažiausiai daugiau širdies sa 
viems sportininkams parodyti 
ateiti j rungtynes ir žodžiu bei 
plojimu jų pastangas paremti.

Visiems svarbu, kad jauni 
vyrai augtų sveiki, ištvermingi 
ir „nenubyrėtų" savo tautai. 
Tad kodėl tėvai neatveda j kre 
pšinio rungtynes savo prieaug 
lio ir nepaaiškina, kad Lietuvos 
krepšininkai anais metais netu čius. Jaunių tarpe geriausiai pa 
rėjo sau lygių Europoje?

Čia patiekiu žaistų rungty 
nių rezultatus.
Lietuviai — AFC ....37—23 
Lietuviai YMCA II . .45:—24 
Lietuviai — RMC I . . . .49—37 
Lietuviai—RMC Staff .30— 0 
Lietuivai RMC II . . . 33—2 7 
Lietuviai—,,Snakes“ ..37—14

Taigi, „senimas“ dar gyvas.
F. Gružas.

LIETUVIS VEDA KANA 
DOS FUTBOLININKUS.

„Liūtai” nutarė ir kitiems me 
tams samdytis mokytoju-vadu 
kanadietį lietuvį, Anį Stuką.

APIE LIETUVOS 
SPORTININKUS.

Futbolininkų pirmenybės.
Šių metų respublikos jaunių 

futbolo pirmenybėse KPI ir 
Vilniaus „Spartako“ koman 

„senimo“ rodo dos surinko po 30 taškų. Vals 
tybiniame stadinoe įvyko papP 
domas susitikimas, kuris tui 
jo išaiškint pirmenybių nugale 
toją. Jis baigėsi lygiomis 1 :1.

Buvo žaidžiamos pakartoti 
nės rungtynės. Rezultatu 3:2 
jas laimėjo Kauno Politechm 
kos instituto komanda. Trečią 
vietą jaunių futbolo pirmenybė 
se užėmė Kauno „Inkaro ’, ket 
virtą — Kauno „Limos” futbo 
lininkai.

Vilniaus dviratininkų 
varžybos.

Įvyko tradicinės dviratiniu 
kų lenktynės Vilniaus miesto 
gatvėmis. Jose dalyvavo 40 rme 
sto sportininkų. Vyrų grupėje 
buvo vražomasi 12 kilometi i 
nuotolyje. Lenktyniniais dvii. 
čiais pirmąją vietą laimėjo sp 
artakietis G. Radžiūnas, o pa 
prastais — „Tiesos” spaustu 
vės darbininkas M. Jarmolavi

sirodė žalgirietis A. Mikalopaa 
ir J. Gervė („Lokomotyvas“).

Moterų grupėje 5 kilometių 
varžybas laimėjo respublikos 
čempionas A. Romelytė (Pėda 
goginis institutas).

Dviratininkų lenktynės.
Spalio 31 dieną pasibaigė Lie 

tuvos motociklininkų ir dvirati 
ninku lenktynės, kuriose daly 
vavo per 1.000 to sporto mėgę 
jų. Paskutinio etapo dieną Šven 
čionių, Trakų, Ukmergės, Va 
rėnos ir Kauno sportininkai už 

Kanados Vancouverio profe baigė Vilniuje.

2) šeštadieninė mokykla:
3) Rengimu šokių ir pikui

nkme.
Šiuos trapius savumus reiktų 

išlaikyti atydžiai, nes nuo to da 
ug kas priklauso.

O jeigu dar daugiau būtų pa

23.9.1948. Tai buvo perdaug. 
70 svarų svorio, maliarijos su 
krėstam, suėstam gyvojo sidab 
ro, pristatytas į prancūzų ligo 
ninę Schanghai’juje. Iki kovo 
mėn. 1949 m. kovoja daktaiai 
su mirtimi dėl manęs. Klubo 
operacija. Sargybinių rykštės 
buvo sunaikinusios raumenis.

Kovas 1949. Laivu j Prancū

1 7.4.1949. Atvykimas j Bor

Rugsėjis 1949. Vėl ligoninė. 
Per daug nuvargintas kūnas so 
vietiniu „kančių“ (botagu—1. 
V.) per ištisą eilę metų. Borde 
aux, Paryžius, Vai de Gras — 
vis tai pavadinimai vietovių, ku 

vieną dieną nuo prašvitimo iki r*os nukankintam kūnui turėjo 
vėlyvos nakties. Ir vėl ateina sugrąžinti vėl gyvenimą, 
žiema. Vėl kaukia leduotas ve 17.10.1949. Aš vėl naujai su 
jas žemės paviršium. Vėl ateina grąžintus į gyvenimą. Aš gyve 
pavasaris. Aš vis dar gyvas, risiu. Ir tas gyvenimas bus pa 
Vėl deginančiai karšta vasara švęstas kovai su bolševizmu, 
— ruduo — ir tai įvyksta. kuris visuose kraštuose, kuriu 

20.10.1947. Aš pabėgu. 20 os pasisavino bolševizmas, 
vyrų esame mes. Mandžiūrijos galės būti išnaikintas, 
rubežius arti. 15 dienų mes žy (Pabaiga)

17.10.1949. Aš vėl naujai su

Du žymūs Toronto Argo 
naut komandos futbolinin 
kai Cass Krol ir Dick Shat 
to su dainininke Terry Dale 

iš Britų Kolumbijos.

Iš CBC-TV serijos „Howdy Doody Show”. Geraširdis 
piratas Senasis Scuttlebut su savo papūga Percival, kuri 
nuolat interpretuoja klouną Clarabell. Duodama per Kana 

dos televiziją 5 kart į savaitę.

mas artimo įsitikinimų būtų tie nis sakramentų apeigų suprati 
pagrindai, ant kurių galima bū mas tarp tikinčiųjų. Krikšto ap 
tų statyti patį tvirčiausį Edmon eigų žodžiai, pav., taps supian 
tono lieuvtių veiklos rūmą.Nori tamesni.
si viltis, kad tai bus siekiama ■ Nustatyta, kad 1952 ^metais 
visu nuoširdumu.

Edmontonietis.
ML cafflajBrliKs LMUQW’.JBWBBWVSMfWL.’Ik.,1

Iš .visur ir ap.e viskąį
M „Verkianti Madonna” pava 563.832,70 dol., o nelietuviai 
dinta kieto molio Marijos statu 906,175,65 dol., viso 1.470.008, 
la, kuri stovi vienos šeimos na 35 odl. Be pinigų gauta ir gerv 
mukyje Syracuse, Sicilijoje, bių, kurių įkainavimas: 2.437 
Nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsė 782,16 dol. Tai pinigais ir gėry _ 
jo 1, 1953, statula liejo asaias, bių įkainavimais Ballas pei 1G rl metai dalyvaus tarptautinėje 

moterų pramonės darbų pare 
doje, kuri kasmet vyksta lapkri 
čio mėnesį. Lietuvių skyrių pa 
rodoje organizuos Pabaltijo Mo 
terų Tarybos Liet. Atstovybes 
Moterų klubas kartu su Mote 
rų Vienybe.
Bi Jungtinių Amerikos Valsly

Ispanijoje buvo 218.712 mote 
ryščių. Iš to didelio skaičiaus 
sutuoktuvių tik 909 omteiys 
tės, pagyvenusios keletą metų, 
norėjo persiskyrimo. 31 moteiy 
stė pripažinta negaliojanti, o 
138 poros gavo bažnyčios le: 
aimą gyventi atskirai. Kitos mo 
icrysčių persiskyrimo bylos dar 
neužbaigtos.
■ New Yorko lietuvės jau ant

kurias chemine analize patikri metų gavo 3.907.790,51 dol. 
nūs, rasta, kad jos yra tos pa Sušelpta pinigais, pirktomis u 
čios sudėties kaip ir žmogiškos suaukotomis gėrybėmis už 3. 
ašaros. Gruodžio 1953 Sicilijos 450.768,80 dol. Tiesiogiai sal 
vyskupas pareiškė, kad statula pai išleista 88,8 nuošimčiai; ad 
tikrai, neabejotinai verkia. Tu ministracijai, imigracijai apie 8 
kstančiai piligrimų vyksta į Sy nuošimčius; algoms 3,2.
racuse aplankyti „Verkiančią (H Neužilgo prasidės Nekalto _ 
Madonną“, — rašo „Kr. Kar. Prasidėjimo tautinės šventoves bių" katalikai nutarė pasisiatl/ 
Laivas“. statymas Washingtone. Per
■ Niedersachsen srityje susida paskutinius trejus melus Atneri 
rė seimelio dauguma socialistu kos katalikai suaukavo beveik 
ir liberalų ir priėmė įstatymą, 10 mil. dol. tam tiksiui. Staty 
kad konfesinės mokyklos gali ba kainuos apie 14 mil. dol. \ e 
būti tik ten, kur yra bent viena hau numatoma prie šventovės
bendroji mokykal. Pagal tą įs prijungti 317 augštumo vaipifl| Vyskupas Kroll ALRK kon 

giese pažymėjo, kad tautiniai 
papročiai yra mūsų turtas, kurį 
reikia išsaugoti ir įjungti į Am 
etikos gyvenimą.
4 Evelyna Bendoriūtė birželio 
mėn. gavusi MIT matematikos 
daktaro laipsnį, išvyko profeso 

Bažnyčia tiki, riauti į Cornell universitetą It

ti bažnyčią Paryžiuje ir tam u 
kslui paskyrė 600 tūkstančių 
dolerių. Bažnyčia bus pastaty 
ta amerikiečių atminimui, žuvu 
siu Prancūzijoje per pirmąjį ir 
antrąjį pasaulinį karą.

tatymą nuo spalio 1 turi 27 ka nę ir išpuošti bažnyčios vidų 
talikų mokyklos virsti bendiom marmuru ir mozaika.
mokyklom arba užsidaryti. 18. Si Pagal Šv. Apeigų Kongiega 
000 katalikų mokinių paskelbė cijos vėliausią paskelbimą, duo 
vienos dienos streiką, piotes tas leidimas gimtąją kalbą var 
tuodami prieš katalikų mokyk coti kai kuriose Krikšto, Mote 
lu panaikinimą. rystės ir Paskutinio Patepimo
HI Per dešimtmetį Balfui gryna apeigų dalyse. P 
is pinigais lietuviai suaukojo kad tuo būdu atsiskleis aiškes haca N. Y.
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KAUNO DAILININKAI TRAUKIAMI PER SOVIETINĮ 
DANTĮ.

Nepriklausomybės laikais nių figūros vaizduojamos jucie 
Kauno teatre dirbo toks artis syje, bet dėl piešimo netikslu 
tas B.Lukošius, kuris visą laiką mu judesiams trūksta įtikina 
mėtėsi į kraštutinumus ir nezi mumo.
nia buvo, kas jis yra: tai jis nu Dail. R. Kalpoko paveikslai 
sirisdavo iki kraštutinio „kata —tai etiudiniai bandymai. Da 
likiškumo“, tai jis atrodė tikras lis šių paveikslų labai vienodi 
bolševikas, tiktai pasislėpęs po savo eskiziniu pobūdžiu ir spal 
kataliko skraiste. Dabar Lietu viniais deriniais. Kiek skirtui 
voje Lukošius iškilo iki režisie gas savo spalvomis „Kolūkio 
riaus augštybių ir net. . . daili arimai", bet jo dangus nesude 
ninku kritiko n arogantiško jų rintas su žeme — perdaug jau 
„mokytojo“. Štai ką jis „pori sunkūs ir tamsūs debesys.
na“ apie Kaune įvykusią dailės Kai kuriuos tematinius pra 
parodą sovietiniame „Literatu dus pateikia savo etiuduose dai 
ra ir Menas“: lininkas J. Vaičys. Keli jų, vaiz

„Kaune atidaryta vietos dai duoja kolūkinės šienapjūtės va 
lininkų darbų paroda, kurioje lzdns.
eksponuota apie 300 tapybos, Parodoje krinta į akis tapy 
grafikos, skulptūros kūriniu, o binių paveikslų tematikos skui 
taip pat keramikos, dailiųjų bal durnas ir žanrų siaurumas. Tuo 
dų, audinių odinių puošybos dir tarPu> ka* tarybinis gyvenimas 
binių ir puošmenų pavyzdžiai. t°ks turtingas ir įvairus, kai pr 
Kauniečių dailininkų meno dar anioninio darbo pirmūnai, kol 
bų paroda atspindi joje dalyvau ukiečiai, mokslo žmonės atkak 
jančiu dailinnikų mėgiamą te 'lu kasdieniniu darbu kuria nau 
rnatiką, darbo užmojį, kūiy-b. N gyvenimą, stato sviesi, komu 
nius jų polėkius, parodo, koks rūmą, kauniečiai dailini 
jų ryšys su gyvenimo tikrove. nkai, sprendžiant iš parodos

Iš eksponuojamu parodoje paveikslų, beveik visai pamiršo 
A. Žmuidzinavičiaus peizažų at Pač*4 svarbiausią mūsų gyveni 
kreipia dėmesį „Žuvų tvenki mo temą — darbo temą.
niai“. Gal tik vertėjo dailinin Darbo tema suteikia dailinin 
kui šį gamtovazdį pagyvinti kams galimybę atskleisti pačias 
žmonių, betrūsiančių apie tvei. tauriausias tarybinio žmogaus 
kinius, figūromis, — tada pave savybes — jo valią, darbštumą, 
ikslas teiktų gyvenimiškesnį n kūrybiningumą ir tt. Per šiuos 
kartu pilnesnį įspūdį. charakterio bruožus, per gyve

Dail. J. Janulio trys gana s* nimo tikrovės reiškinius, kuriu 
ambaus formato tapybiniai port ose formuojasi nauji tarybinio 
retai iš pirmo žvilgsnio atrodo žmogaus charakterio bruožai, 
techniškai lyg ir išbaigti, bet, kaip tik ir turi reikštis dailinin 
atidžiau įsižiūrėjus, išryškėja ko aktyvi pažiūra į gyvenimą, 
klaidingas rankų ir drabužių pi Bet kurgi kauniečių parodoje 
ešinys. Spalvinė portretų pusė pramonės tematika, darbo pit 
skurdi, be tapybinio įvairumo mūnai, novatoriai? Kurgi įvai 
ir šviežumo. rusis buitinis žanras? Kur vai

Dail. J. Buračas parodoje eko kų arba besimokančio, sportuu 
ponuoja eilę peizažų, atilsinės, jančio, pramogaujančio jauni 
miestai, gamta. Paveikslų spal mo temos? Kur tarybinių karių 
viniai sąskambiai turtingi ir da ir partizanų kovų paveikslai, 
mūs, tik kai kurių paveikslų Kur išbaigti kolūkiečių ir MTS 
pirmojo plano daiktų medžią mechanizatorių paveikslai? Vi 
giškumas vietomis netikras. so to vietoje — tik etiudai: ža

Prie labjau išbaigtų daiktų liosios gamtos kampeliai, šia 
reikia priskirti dail. E. Survilos pio rudens pilkumos, o dažniau 
sukurtą LTSR liaudies artisto šiai stovinčio vandens telkinių 
J. Lauciaus portretą, nors ir ši_. vaizdeliai.
paveikslas turi trūkumų: per J. Banaičio nedidelio forma 
daug subendrintas rankų pieši to peizažai labai gyvi.
nys, netiksliai nutapyta kakta. V. Povilaitis, eksponavęs pe 
Šiai paveikslų grupei priskirti irkis aliejinės tapybos Kaune 
nas ir D. Tarabildienės pasteie miesto peizažus, pateikia gerus 
atliktas prof. Ruokio portretas, tapybinius bandymus.

Tai beveik visa išbaigtoji ta M. Cvirkicnės peizažai „Ku 
pyba. Ji labai ribota tematiniu duo“, „Namas, kur gyveno ir 
požiūriu — tik gamtovaizdžiai kūrė P. Cvirka“, „Jeruzohm 
ir portretai. ka“ — nutapyti gyvai, kiek

Su kompozicinėmis drobėmis manieringai, panaudojant gry 
parodoje aktyviai dalyvauja se nųjų spalvų derinius. Su tam 
niausiąs respubklikos tapytojas tikru manieringumu nutapyti 

. Z. Petravičius. Jo tapyba aktu ir A. Sekčiaus paveikslai.
ali, skirta kolūkinių darbų ir P. Stausko akvarelės ir jo ai 
buities temoms: „Kolūkiečiai iejinės tapybos gamtovaizdžiai, 
sodina cukrnius runkelius“, P. Baranauskas trim savo ak 
„Ravi daržus“, „Kolūkietis ruo varėlėm rodo spalvininko suge 
šiasi pieninen", „Eina uogau bėjimus, tik pačią akvarelės te 
ti“. Kiti dailininko kūriniai sk chniką jis valdo dar netobulai, 
irti krašto peizažui: „Pienine Pora P. Bubelio akvarelių rodo 
Vaiguvoje”, „Vaiguvos sodas“, jauno dailininko tam tikrus te 
„Lampėdžių pliažas“,'Z. Petrą chninius bandymus, vietomis 
vičiaus tapybinis paveikslų po sėkmingus, bet jo meninės tik 
tepis dinamiškas, spalvų gama rovės supratimas paviršutinis 
geltonai saulėta. Vaizduojamo kas. Įtikinantis yra E. Bulakos 
ji aplinka kiek sąlygiška. Žmo peizažas „Žiema“.

Dailininkų s-gos Kauno fiha puslapis ir penkios iliustracijos 
lo vadovybė turėtų atidžiau ir — pasaką atitinka, tik piešini.* 
dalykiškiau vadovauti jaunie netikslumai iškraipo pasakos 
siems dailininkams, griežtai ko veikėjų figūras: trumpos, m„ 
voti už turiningą, meniškai iš žos rankos, anatomiškai nelei 
baigtą paveikslą, už dailininko singai surištos figūrų galvos su 
kūrybos idėjiškumą, visapusis jų kūnais ir pan. 
ką socialistinio realizmo meto Skulptūra parodoje negausi, 
do įvaldymą. V. Žuklio trys terakotiniai pur

Dauguma parodoje eksponuo tretai — eskiziški, mažo forma 
jamų grafikos darbų nepasižy to. J. Mozūraitės skulptūroje 
mi visapusisku technikos įval „Statybininke" vaizdžiai ir san 
dymu ir išbaigimu. tūriai išreikšta ryžtinga vidinė

Graviūros, — ir tų pačių vos tarybinės darbininkės būsena, 
kelios, — išraižytos pereinamo Platus ir gausus parodoje tai 
pobūdžio medžiagose, jų spau komosios dailės skyrius: keia 
da ir raižysena — silpnos. mika, baldai, audiniai ir biužu užrašu „Merentibus“. Prieš Si

Grafikos kūrinių skaičius pa terija. uoką dabar puikios perspekty
rodoje nedidelis. Dail. D. Tara Keramikai — V. Mikevičius, yos prabilti į tautą, sudrausti 
bildienės eksponuojamą grali V. Kurantavičienė, B. Zimgan j°s menkaverčius valdovus. Ke 
ką, išskyrus kelias ofortines gr taitė, Geniene-Čekanauskaitė, ~ -
aviūras, sudaro knygų iliustra M. Rudzinskas, M. Vosylienė, 
cijos. Stipriausią įspūdį palieka E. Tulevičiūtė — pateikia gau
D. Tarabildienės iliustracijos sų įvairios paskirties eksponatų
E. Mieželaičio knygai „Tavo bi skaičių. Jų keramikos dirbiniai 
čiulis“. Siluetinės, tušu pieštos savitos formos, dailios, spalvin 
iliustracijos pasakai „Dangus gos glazūros, juose tęsiama liau 
griūva1' kelia kai kurių abejo dies puošybinė tradicija: liau 
nių: kažin ar tikslingai dailinin dies ornamentas ir jo būdingoa 
kė pasielgė, pasirinkdama mez spalvos 
ginių raštus 
gos pasakos 
pozicijai?

Parodoje
skulp. J. Mozūraitės ofortinės tumu“, 
graviūros stokuoja reikiamo įg Taip rašo B. Lukošius, 
udimo. V. Klemka eksponuoja bandęs būti „bogomazu“

Lietuvos architektūra ir 
architektas Stuoka

RAŠO ARCHITEKTAS
5.

STUOKOS KŪRYBA 
LIETUVOJE.

Grįžęs Lietuvon Stuoka, 
nas energijos, imasi architektu 
ros darbo. Dalyvauja katedios 
remonto ir perstatymo konkur 
se ir laimi jį, ir apdovanojamas 
už šį darbą aukso medaliu »u

pil

(r:;:;:::;::;;;;::::::
MYKOLAS VAITKUS.

tvanas
(Ištrauka iš naujai išleistos knygos „T v a n a s“).
Šiandien švclmasparnis miegas iš tolo aplenkė Sunnaro 

sostinę, lėkdamas į vakarus. Gyventojai išgąsty mirko, iki 
rytuose pasirodė išblyškęs dienos veidas, baimingomis aki 
mis bežiūrįs į siaučiantį chaosą. Griaustiniai liovėsi žaidę 
siaubingąjį mirties žaidimą. Gedulinga silpna šviesa ne tik 
nepaguodė širdžių, bet dar ryškiau žmonėms parodė, jog 
pavojus tvįsta: Nehlio vanduo nebeplaukia srauniai į pietus, 
kaip buvo papratęs nuo amžių, bet, kažin kokios slėpiningos 
jėgos stumiamas, palengvėl traukias atgai, baugiai, greitai 
kildamas augštuose savo krantuose. Iš visų pusių visa apy 
linkę lieja i jį drumzlinas lietaus vandens bangas. Plečiasi 
ir kyla, pritvinkęs, pageltęs, gilus ir paslaptingas, rūstus, 
savy sukaupęs dūkstančią griaunamąją jėgą Nehl, lyg alke 
nas plėšrus žvėris, pasirengęs pulti beginklę auką. Štai iš 
kilo sulig krantais ir ūmai nesulaikoma pastanga, tyliai, bet 
neapsakomai įnirtusiai šliokštelėjo kietai sukauptą, galingai 
įtemptą įsiutimą į abi šalis. Tuojau, lyg bekūnė dvasia, 
vanduo įsiviešpatavo žemojo miesto rūsiuose, darydamas is 
jų, nebyles, juodas, gilias sietuvas. Lyg priešų kariuomene, 
pripildė gatves, 'plėšdama, pagaudama ir nešdamasi visus 
naikaus, kuriuos galėjo pakelti. Rąstai, lentos, vežimai, vi 
sokie mediniai padargai plaukia drauge su tyliuoju užpuoli 
ku ir šturmuoja jau augštesniąsias vietas. Rūsių ir mažės 
niųjų namų gyventojai, šiokiomis tokiomis reikmenimis ne 
šini, savo gyvuliais ebi paukščiais vedini bei varini, susigrū 
do augštojo miesto aikštėse ir soduose, jieškodami kokios 
nors pastogės ar tankių medžių, kad bent kiek apsigintų nuo 
nuo šėlstančio lietaus, kiti dangstosi, kuo beišmanydami, 
kiti lindi po vežimais, po skobniais. . . Vaikų klyksmas, mo 
terų verkimas, vyrų šūkavimai ir keiksmai, gyvulių bei pa

panaudoti tikslingai, 
tokios veiksmui santūriai ir skoningai.
iliustracijų kom s. Rimantienės projektuoti 

baldai pasižymi išlaikytu 
esančios keturios strukciniu liaudišku baldų

kon 
savi

pats 
__  „ „ , ta 

tris paveikslus. čiau nevykusiai, o kitus mokyti
K. Tulienės paruoštas S. Ne ir prievartauti būti „socialistiš 

ries „Senelės pasakos“ titulinis kais ir tarybiškais“ moka.

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 VISŲ AMŽIŲ FILOSOFŲ, 
POETŲ, RAŠYTOJŲ, TEOLOGŲ, ATEISTŲ, MO
KSLININKŲ, POLITIKŲ, AVANTIŪRISTŲ IR KT. 
MINTYS PRADEDANT MOZE IR BAIGIANT PI- 
TIGRILLI. MAKSIMAI, KURIE ŠIMTMEČIAIS 

BUVO DRAUDŽIAMI CENZŪROJ.
IŠTRAUKOS IŠ BIBLIJOS, KORANO, TALMUDO 

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

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

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

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

VISUR KITUR — $ 6.50.
SIŲSKIT PINIGUS ŠIOS KNYGOS PLATINTO

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

SKAITY-

ĮDOMIĄ 
Į TUOS

ukščių balsai daro dar gūdesnę tą rūstybės bei pagiežų., 
dieną.

Dienos vidury pradėjo rinktis ir grūstis į neapsemtąja 
dar miesto dalį būriai pabėgusiųjų iš anapus kalnų, iš pietų 
pusės, kur vietos dar žemesnės. Išsigandę, alkani, pavargę, 
purvini, visai permirkę, jie paslaptingai pasakojo apstoju 
siems juos būriams, kad iš pietų Sunnaro kraštą puolą Di 
džioji Jūra, matyt, pavydo pagauta, kad Sunnarui sekės, ii 
kad jis vadovauja visame žemės veide. Kiti bylojo, kad Tam 
siosios Dvasios varančios jūros vandenis augštyn į kraštą, 
Ir, praplėšusios dausas, liejančios dangaus jūras žemėn, nu 
rėdamos nubausti Sunnarą, kam ėmė garbinti kitus dievui, 
ojuos užmiršo. Dar kiti, rodydami Senąją Dėžę, paslaptin 
gaiš veidais, reikšmingu balsu sakė, kad Didysis Burtinin 
kas čia kaltas. Jis tiek metų keikęs tą puikųjį kraštą, ku’o, 
it gašlus sočias, erzinęs savo grožiu jo niūriąją sielą, keikęs 
ir meldęs savo piktąjį Eli, kad išnaikintų neapkenčiamuo 
sius. Ir štai dabar užgriuvo nelaimė. . . Rūsčiai blizgančio 
mis akimis, paniūromis žiūri vyrai Noacho laivo linkui, ka 
žin kokią niūria mintį ugdydami. . .

Vanduo tyliai, su baugia grasme, tvįsta; rodos skuba 
susisiekti su dangaus vandenimis ir, kažin kokios paslap 
tingos jėgos keliamas, savo prigimtį pakeitęs, nebeišsitenka, 
rodos žemes j ’ uje į tolį bei į plotį, tai veržias nuo žemės 
j augštį.

Kai smiltiniuose laikrodžiuose pusė dienos buvo nuby 
įėjusi žemyn, potvynio vilnys žemajame mieste jau ėmė vy 
lingai laižyti žemesniųjų namų plokščių stogų kraštus, o 
ten susimetę glūdi tų namų gyventojai, susinešę brangiau 
siąjį savo turtą, išgąščio, tylaus maldavimo žvilgsniais jies 
kodami, iš kur ateis pagalba.

Irnah nuo augšto savo rūmų stogo, kaip karių vadas ko 
vos sūkury, budria akim seka augantį pavojų ir veda apsigi 
namąjį veiksmą. Ramiai mėto jis griežtus ir tikslius įsaky
mus savo valdiniams, kurie stropiai juos jvykdo. Valdovas

INŽ. V. ŽEMKALNIS, 
duodančio slėgimui gružo, 17 
metrų gilumoje nuo buvusio fu 
ndamento pado).

Paskutiniojo katedros funda 
mentų remonto technikinis pn 
žiūrėtojas buvo vilnietis archi 
tektas Jonas Pekša, mano ben 
dradarbis Vilniuje (1939 — 
1944 m.), kuris man pasakoju 
apie tuos nepaprastai Įdomius 
darbus, apie tai, kaip savo lai 
ku arch. Stuoka Gucevivičius 
išknisęs kažkur 
chyvuose žinias 
katedros kriptą, kur galėjo būti 
užmūryti karališkietji karstai. 
Stuoka jieškojo ir, reikia paša 
kyti, kad jo tyrinėjimo nustaty 
ta vieta buvo labai tiksli — vos 
12 metro nuo Karalių kriptos. 
Jieškojimo darbai Stuokos bu 
vo atlikti labai atidžiai ir moks 
liškai. Tai žinodamas, Jonas I'c 
kša ėjo toliau Stuokos pėdomis 
ir laimėjo. Šį kartą architektas 
turėjo naujų metodų ir geios 
aparatūros panašiems tyrimą 
ms atlikti. Žinoma, nebe to, 
kad Jonas Pekša turėjo ir gerą 
„nosį", o ir laimės nemažiau.

Barboros Radvilaitės, karahe 
nės Elžbietos, karaliaus Alek 
sandro palaikai, o ir Karaliaus 
Vladislovo IV širdis buvo ras 
tos arch. Jono Pekšos.

Daugiau bus.

KIPRAS PETRAUSKAS 
DAR DAINUOJA.

Kiprui Petrauskui, kuris dai 
nuoja Vilniaus oporoje ir profe 
soriauja Vlniaus Konservaton 
joje, dabar sueina 70 metų am 
žiaus.

Šioms sukaktuvėms pažymu 
ti Vilniaus operoje statoma ope 
ra „Otelio“. Joje dalyvauja ju 
biliatas, sulaukęs 70 metų ainži 
aus. Bene jis pats tą operą i 
režisuoja.

Tai palyginti labai retas atsi 
tikimas, kad dainininkas, tokio 
amžiaus susilaukęs, gali dainuo 
ti operoje.

Kipras Petrauskas dabar vi

Kapitulos ai 
apie spėjamųIti tautą prie rimties, grįžti į se 

nas tradicines 
santūrumą, o 
gumą už savo 
zistenciją, dėl 
šia grėsme kėsinasi ir Rytai ir 
Vakarai. Aukso žodžiai yra tar 
ti Dr. Mikalojaus Vorobjovo;—

„Architektūra savaip — vai 
dingai, neatremiamai — formų 
oja tautos gyvenimo pavidalą“. 
(Vilniaus Menas).

Laimėjęs katedros konkursą 
Stuoka ėmėsi kruopštaus pasi 
ruošimo darbo. Juk katedroje 
tiek daug paslapčių. Kurijos 
archyvuose jau nuo seniai Stuo 
ka knisosi jieškodamas jų ped 
sakų. Vytauto Didžiojo čia pa 
laikai, Barboros Radvilaitės ir 
kitų Lietuvos kunigaikščių bei 
karalių karstai paslėpti kated 
ros kriptose. Bet kuriose?.. Juk 
jų begalės. Iš archyvinių neaiš 
kių davinių Stuoka nustatė 
juos esant centrinės navos vidų 
ryje, kairėje pusėje. Stuoka, 
vesdamas katedros remonto ir 
perstatymo darbus, jeiškojo dt 
augę ir tų didelių, brangių pa 
slapčių.

Jau iš senos gadynės prie Vii 
niaus Kapitulos būdavo prisie 
kę mūrininkai, kurie labai svar 
bius dokumentus, daiktus, bra 
ngenybes ar kunigaikščių bei 
karalių palaikus 
katedros kriptose taip vyku 
šiai, kad ir įgudęs specialistas 
negalėdavo surasti, 
niekur nebuvo nei rašoma, nei 
protokoluojama. Žinojo tik vys 
kūpąs ir prisiekęs mūrininkas, są laiką okupantų yra bruka 
o daugiau niekas. Su vyskupo ir mas eiti į Rusijos sovietą. Jis 
mūrininko mirtimi dingdavo ir vienas iš nedaugelio buvusių 
bent koks pėdsakas. Tautininkų partijos žmonių,

Šita katedra, kurios branduo drauge su Antanu Sodeika ir 
lys atlaikė eilę gaisrų, griūčių Stasiu Šimkum, vėliau pasitiau 
ir kitų negerovių, kurioje slė kusiu, okupantų nėra peisekio 
pėsi daugybė mūsų gražios pra jamas, išskyrus tą modernų per 
eities dokumentų, taip nepap sekiojimo būdą, kad — nori, ar 
rastai ir su tokiu užsidegimu nenori, — tun eiti okupantui į 
domėjosi Stuoka Gucevičius. St okupacijos talką — būti sovie 
uoka dėjo visas pastangas laim tinio „parlamento" nariu... T ie 
ėti šį istorinį darbą. sa, už tai jis ir titulų yra sus:

Katedra, neturėdama tinka laukęs ir net, galimas dalykas, 
mų pamatų, pastatyta ant neiš pasilaiko ir dvarą, kurį jam ne 
tirto gružo, laiks nuo laiko sės priklausomybės laikais nupirko 
davo ir apgriūdavo, kaip apgriū Lietuvos visuomenė, ar pado/a 
davo kartais Augštutinė Žemu nojo valdžia, 
tinė pilis. Ir Stuokos katedra ,ir
atlaikė tik 150 metų. Didysis DeL NEAPSIŽIŪRĖJIMO 
Neries potvynis Vilniuje paplo pereitame NL n-ry, 1 psl., po 
vė pamatus, ir katedrai grėsė atvaizdu po p. Yokubyno pi a 
visiškai sugriūti (Daugiau to leista Pr. Rudrnsko pavardė. 2- 
kių griuvimų nepasikartos, nes me psl. uždėta ne ta antiaštė 
šiandien katedros pamatai yra str. „Šiurpūs išgyvenimai. . .“ 
pastatyti ant tinkamo, nepasi — Atsiprašome.

rūsčias formas, 
drauge ir kovin 
tautos laisvą eg 
kurios ir vėl bai

užmūrydavo

Apie tai

nustato, kuri gyventojų dalis kur turi kraustytis, kuri ir kuo 
turi kitai padėti, — ir skirtuoju laiku minios pradeda nešin 
tis, kur joms viešpaties valia skyrė. Būrių būriai brenua 
arba plaukia plaustais, luotais, valtimis į apsemtąsias vie 
tas, prie tų namų, kur ant stogų, tarsi mažose salelėse, lau 
kia jau pagalbos nebesitikintieji, baisiojo pavojaus akivaiz 
doj varguoliai, keistojo nebylio priešo apsiaustieji.

Kai laikrodžiuose smiltys rodė belikus tik ketvirtadal, 
dienos, visi žemojo miesto gyventojai buvo jau išstumti vy
lingojo priešo iš visų, mažesnių negu trijų augštų namų. 
Augštesniuose i ūmuose tebesilaikančiuosius dabar jau daug 
Augštesniuose rūmuose tebesilaikančiuosius dabar jaudaug 
sunkiau gelbėti, kadangi vanduo, kaskart labjau įsigalėdamas, 
jaučias, tartum gyva būtybė, kaskart drąsesnis, o paragavęs 
svaigulingojo naikinamojo darbo, daros kaskart smarkesnis.

Ir augštasis miestas dabar ima jau panašėti kaskart laL 
jau į salą. Iš visų pusių, lig pat kalnų, nieko kito nebeliko — 
„ei butų, nei sodų, nei alkų — vienas tik vanduo ir vanduo, 
jūra debesyse, jūra tarp dangaus ir žemės, jūra žemėje, slepi 
ninga, baugi drumzlina, putojanti. . .

Nustebusi, svyruoja Itnaho minties švytury liepsna, ku 
ii visuomet degdavo ramiai ir nepajudinamai, o nerimas, tas 
nepažįstamas jam lig šiol žvėris, ima veržti neragavusią dar 
uaimės širdį. Kas čia per potvynis? Iš kur tiek vandens? O 
gal žemės ramsčiai, pasenę ar nebeišturėję jos sunkumo, pa 
rato, ir jinai griūva j prarajas?. . Nejau tai — dievų kerštas? 
Gal tai jie pavydi man, kad aš jiems lygus?. . Bet aš augštes 
ms už juos!.. Ir Itnah drąsiai pakėlė galvą ir paniekinamu 
žvilgsniu pervėrė dausas. . . Matysiu, ką jie man gali pada
ryti ?!

Kai, vakarui tvįstant, skendo tamsoj paskutinė šviesos 
salelė, vandenys, tyliai, bet piktai juokdamies, putotomis lūpo 
mis laižė jau kraštinių augštojo miesto rūmų pėdas, tarsi boa 
smaugėjas savo auką.

Supranta vadas — reikia kraustytis j kalnus. Bet kas



e Jpsl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. XTT. 8. — Kr. '48 <3^7>KU Ll’UR LV E<KRCW I KA j
LIETUVAITĖ MONTREA LIO TELEVIZIJOJE *

Birutė Vaitkūnaitė gavo pakvic autorius is jaunimo ir lietuvy « 
timą šokti Montrealio televizi bės išlaikymo klausimų anties, 
joje. Ji pati sukūrė to pasirody Rašinyje galima apimti ne tik g 
mo choreografijos apmatus, o visą minėto klausimo plačią sri g 
televizijos vadovybė davė jai tį, bet ir specifinę kurią nois K 
kompozitorių, kuris pagal jos Šios srities dali. »
choreografinius apmatus para 
šys muziką. Pasiruošusi, po ki 
ek laiko Birute Vaitkūnaitė-Na ti visi JAV, Kanadoje ir kitur 
gienė pasirodys Montrealio te studijuoją augštosiose mokyklc 
levizijoje. se studentai, ir šiaip jaunimas,

!R PETRAS VAIČIŪNAS Xmo’Ukaja'* “
IŠPRIEVARTAUTAS. ' Ry 5inio dyd.a - „uo 5 iki 10 

Rugsėjo 25 d., Lietuvos Vai mašinėle rašytų (su dvigubais 
stybinis dramos teatras parode taip eilučių tarpais) puslapių, 
naują pastatymą — „respubl: arba pagal tat atitinkamas ran 
kos nusipelniusio meno veikė ka rašytų puslapių skaičius, 
jo” P. Vaičiūno komediją „Eks Rašinys turi būti dar niekur 
celencijos". Veikalą režisavo nespausdintas ir niekur viešai 
Lietuvos „nusipelnęs artistas“ neskaitytas.
B. Lukošius. Dailininkas — J. Rašinys pasirašomas slapy 
Surkevičjus. vardžiu. Kartu su rašiniu patei

Spektaklyje vaidino Lietuvos kiamas atskiras užlipnitas vo 
„nusipelniusi artistė laureatė’’ kas, kuriame įiašomi tokie da 
G. Jackevičiūte, aktoriai J. Siu viniai: autoriaus pavardė, var 
nulis, G. Jakavičiūtė, P. Sau das, slapyvardis, adresas, lan 
dargas, K. Simaška, A. Zalan komoji (ar anksčiau lankyta) 
kas ir A. Sabalys.

Taigi, ir P. Vaičiūnas neatsi 
laikė. Pirmosios okupacijos me 
tu jis bandė „otbojaritsia“ nau 
ju vertimu Internacionalo, ku 
ris nebuvo tačiau priimtas. Da 
bar jau turėjo už titulus „atsiiy 
ginti“ „Eksceiencijomis“. . .

STUDENTAI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI KONKURSE

Sąlygos:
Konkurse kviečiami dalyvau

mokykla. X
Rašiniai siunčiami iki 1955 

m. vasario 16 d. šiuo adresu: &
„Vivat Academia“, s>
c-o Vyt. Bildušas, »

99 Str., Chicago,III.,USA. «

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTO KANADOS PI
LIETYBĖS SKYRIUS ORGANIZACIJŲ IK GRUPIŲ, DIRBANČIŲ 
NAUJŲJŲ ATEIVIŲ PAGALBOS AR PASIRENGIMO PILIETYBEI 
SRITYJE PARAMAI LAIKO REGIONALES ĮSTAIGAS.
NORĖDAMI GAUTI TOLIMESNIŲ INFORMACIJŲ ŠIOJE SRITY
JE, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIA REGIONAL^ ĮSTAIGA AR SKY 
RIŲ PAGAL ŽEMIAU PRIDEDAMĄ SĄRAŠĄ.

Dr. W. Black, Regional Liaison Officer,
Canadian Citizenship Branch, Immigration Building, 
Vancouver, B. C.

Mr. Jean Lagasse, Regional L iason Officer, 
Canadian Citizenship Branch, 
537 Dominion Public Building, 
Winnipeg, Manitoba.

Mr. John Haar, Regional Liaison Officer,
Canadian Citizenship Branch,
Massey Harris Building, 10138-100 „A“ Street, 
Edmonton, Alberta.

Mr. John Sharp, Regional Liaison Officer,
Canadian Citizenship Branch,
737 Church Street,
Toronto, Ontario.

Miss Francoise Marchand, Regional Liaison Officer, 
Canadian Citizenship Branch, 
901 Bleury Street, 
Montreal, Quobec.

arba —

The National Liaison Office, 
105 West Block, 
Ottawa, Ontario.

L. Eimantas.
NEGALI BŪTI JOKIO 

ŠEŠĖLIO AR UŽMETIMO.
Visi pripaŽĮStame, kad šiuo 

metu Vakarų Vokietijoje viena 
pagrindinių lietuvybės palaiky 
mo ir jaunuomenės auklėjimo 
bei mokymo įstaiga yra Vasa 
rio 16 gimnazija. Jai išlaikyti

||$| ruošiami vajai, vienkartinės ir 
t periodinės rinkliavos, steigiami 
i rėmėjų būrelai. Pernai, kai gim 
į nazijos namų įsigijimo reikalas 
t buvo dėl Balfo nepalankaus ši 
> uo klausimu nutarimo kiek susi 
< komplikavęs, plačioje visuome 
? nėję kilo rimtas sielojimasis ir 
s aukos gimnazijai dėl to ėmė pi 
1 aukti dar gausiau. Šiemet, po 

» naujojo gimnazijos direktoria 
« us p. Literskio atsišaukimo, 
S; vėl rėmimo akcijai pastiprėjus, 
J sutikta kai kur vėlgi kad ir ma 

žutė kliūtelė, teisingiau sakant. 
$ gal tai gandelis, ir neužtarnau 
3 tas prasimanymas. Štai jis: Su 

; sirinkusių žmonių būreliui vie 
nas rimtas ir visais lietuviškais 

; reikalais besisielojąs tautietis 
; pasakoja, kad jį pasiekęs teigi 
į mas, jog Vasario 16 gimnazija 

nėra tinkamoj augštumoj pasta 
> tyta mokykla, nes vokiečių ji 
į niekur nepripažįstama. Todci 

I* vyresnių klasių mokiniai, gau 
davę net rėmėjų pašalpas, bėgą 

t iš Vasario 16 gimnazijos ir sto 
5 ją i vokiečių gimnazijas. Žino 
< ma, tuoj pat teko jam pareikšti, 
* kad tai nerimtas ir nieku nepa 
« remtas teigimas.

$ Tiesa, gal to visai nereikėtų 
K net minėti, bet, žinant, kad Va 
» sario 16 gimnazijos rėmimo rei 
« kale neturėtų būti jokio neaiš 
$ kūmo, jokio šešėlio ar užmeti 
įį mo, reikia ir tai pagrįstai atrem 

ti. Tuoj buvo užklausta kompe 
lentingo asmens. Jis trumpai at 

Nukelta į 7-tą puslapį.

IŠSPAUSDINO PATARNAUDAMI NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
Hon. J. W. Pickersgill Laval Fortier, O.B.E., Q.C.,

Minister Deputy Minister

57E.
Skiriamos premijos : 
Pirmoji — 30 dol. 
Antroji — 20 dol. 
Kiekvienas konkurso dalyvis

„Vivat Academia“ kviečia ai gauna nemokamai „Sėjos“ pre 
udentus-tes dalyvauti jaunimo numeratą vieneriems metams, 
ir lietuvybės išlaikymo klausi Rašinių įvertinimo komisija 
mais rašinio konkurse. Prof. M. Mackevičius, „Sėjos’

Tema: Rašinio-straipsnio te red. inž. G. J. Lazauskas 
mą ir antgalvę pasirenka pats stud. Vytautas Bildušas.

Moks!o-technikos naujienos
NUOSTABIAI SUTVARKYTAS ŽEMĖS KAMPELIS.

Jungtinių Amerikos Valsty dykumos žemė turėtų būti 
bių pietuose, visai paliai Meksi bai derlinga, jeigu tik reikiamai 
kos sieną, teka srauni Kolorado palaisčius.
upė. Tai kalnų upė, Kaliforni Kadaise dykuma buvo apsem 
jos pietuose. Ši upė per ilgus ta Ramiojo Vandenyno. Srauni .. , . , . .* ... , .
amžius yra sunešusi sąnašų? E Kolorado upe per tuksiančius r,eJom" ™eIstls heJaus ir lia‘‘S eiles ne retenybe, 
kuriu susidarė Imperial Vely metu nešė dumblą ir žemes, kol de"s> dabar uzte"ka PaPras*tl V,cae "V,n Harhac at” 
slėnis, lai labai įdomus slėnis, galiausiai sunešė plačią uztvan

1849 vienas anglų keliauto ką. Atkirstas nuo jūros slėnys 
jas rašė apieslėnį:„Taidykuma, džiūvo ir virto dykuma, 
pilna iškepinto smėlio ir nuse 1900 metais, pagal vienų aus 
ta keliavusių pėdsakais ir liku tralo inžinieriaus planus pabar. 
čiais; tai dykuma, tarsi sumuš 
tos armijos pasitraukimo takas. 
Visko ten buvo: negyvų ir 
štančių gyvulių, šautuvų, 
lių, maisto, visa, ką turėjo 
kštą keleiviai išmesti“...

Kadangi šis keliautojas
ką keliaudamas tyrinėjo, jisai do buvo priversta sukti elekt 
pasiėmė žiupsnį dykumos smė ros jėgaines, o savo vandenį pa 
lio. Kai jį ištyrė, pamatė, kad sukti dykumos kryptimi.

ir
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Vanduo tekėjo, atgaivinda kiek mums reikia“. visur lygus, todėl visur tik ma
mas dykumą. Dabar visas sic Šiame Kalifornijos kampe, vi šinomis tedirbama: traktoriai 
nys, dydžio kaip trys Liukseni sai prie Meksikos seinos, nėra aria, sėja ir valo, lėktuvais nu 
burgo valstybės, išraižytas drė šalnų, o oras čia nesikeičia. Vi barsto dirbtinėmis trąšomis, ar 
kinimo kanalais ir grioviais, sas slėnys čia atrodo kaip milži ba milteliais prieš kenkėjus. Da 
Huverio pylimo technikams toniškas šiltadaržis: svogūnai, ugelis ūkininkų turi savo aero 
reikia pasukti atitinkamą ran morkos, visokiausių rūsių agur dromus, iš kur, užbaigę dienos 
keną, ir vanduo bėga ten, kur kai, daržovės ištisus metus so triūsą, sėda į lėktuvą ir padan 
reikia ir kiek reikia. Slėnio ūki dinamos ir nuimamos vis didės gėmis partiesia namo į Holyvu 
ninkai dabar sako: „Pirmiau tu mais kiekiais. Trys, keturi der dą ar Lonbyčą. Viskas čia tecn

dyta laistyti dykumą iš pačios 
Kolorado upės. Tačiau Koloia 
do nesidavė apvaldyti ir žmo 
gaus protui ir rankai. Tik pn 
eš 15 metų, pabaigus statyti di 
džiuię Huverio užtvanką Neva 

vis dos augštuose kalnuose, Koloia

gai 
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tro
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mininkių šaldytuvus, o datules 
tokias, kokios geriausiai tinka 
šokolado fabrikams.

Tačiau vienas pavojus slypi 
ir tykoja.

Kolorado upė, kaip minėta, 
niškai sutvarkyta, apskaičiuo kadaise šį sklypą atitvenkė nuo 

i Visas ūkio darbas atliekamas ta, sureguliuota. Šio slėnio ūk vandenyno. Dabar pats žmogus 
telefonu, o centralė pristato jo kaip fabrike. Žemės paviršius ininkas gali nieko nenusimany upei sutrukdė toliau pajūrio už 

ti apie gyvulių auginimą ir javų tvanką stiprinti, Huverio tvan 
atmainas; už jį čia galvoja mo ka kalnuose užlaiko upės smėlį 

Į kslininkai; ir institutai, kurie ir dumblą. O jo kasdien susiren 
x pagal naujausius mokslo laime ka per 500 tonų. Purvas sulai 

Į jimus, sėja, sodina ir augina, komas augštai kalnuose, o pa 
I Ūkio darbininkas turi būti tik jūrio pylimas iš lėto smunka, 
j geras technikas. Kai kuriose vietose vandeny
c Žemei paskubėti nešti derlių, nas jau užgrobė žemes, atsira 
I pastatyta mokslinių tyrinėjimų do lagūnai. Jei kartą bangos pa 
Į įstaigų, ku i Įvairiausiais bandy grauš likusįjį pylimą... nugar 

* mais ir žiedų kryžiavimais pasi mės visi fabrikai, institutai, ke 
| stengta išauginti vaisius, geria liai ir mašinos. Be tai, guodžia 
Į usiai tinkančius šio slėnio saly si dalyko žinovai, gali atsitikti 
J goms. tik po 100 metų... Per tą laiką
s Institutas išaugino tokius me dar surasime priemonių išgelbė 
I lonus, kokie geriau tinka į šei ti Imperial Vely rojų.

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

daryti su ta minia? Kiek jau jų ten žemajame meiste žuvo! 
Negi gali jis, Itnah, palikti be valdinių! Ir davė jis šarpie 
siems vykdytojams įsakymą: iš visko, iš ko tik galima, dirbti 
didelius plaustus, krauti į juos maisto, drabužių ir reikalui 
giausiųjų įrankių, o rytui brėkštant, plaukti prie kalnų ir ten 
gelbėtis. Negi tuojau užlies tas tvanas ir augštąjį miestą. . 
Bent per naktį išsilaikys dar sunnariečiai aueštoje sava tvirto 
v ėję!

Ir apytamsoj, kadangi piktas lietus tuoj gesina net už 
degtas dervos statines ir tik pro langus teleidžia žiburiams 
žerti darbininkams kiek skuiūžios šviesos, tad apytamsoj pta 
sidėjo kraupus, skubus, nesveikai karštas darbas. Visi supran 
ta jo svarbumą; visi kuo galėdami, prisideda. Baimė iš vienos 
pusės atsistojusi, viltis iš antros, negailestingai čaižo savo 
botagais darbininkus. Čaška, Ižeksi kirviai, dunda kūjai, čirš 
ka pjūklai, taksi, dunksnoja plaktukai, girgžda ratai, traška 
čirška keltuvai, kaukia, cypia blokų rateliai; kartkartėmis per 
rėžia orą pikti, griežti, kieti, kaip jų geležiniai įrankiai, vytų 
balsai: kaip oras apsupęs juos laiko moterų ir vaikų dejavi 
mas bei verksmas; o viską apgaubęs slopina visagalis vai. 
dens šniokštimas bei ūžimas.

Ir štai subangavo žmonėms po kojomis, tartum apsvaigu 
si, žemė — ir vėl smegenis kauluose šaldąs griaustinis, kaip 
mirties nugalėtojos geležiniai ratai, išgąsčio, sunaikinimo, 
nevilties pašėlusių Žirgų nešami, nudardėjo iš pietų į siautę 
per permirkusią žemę. . . Valandėlė tylos — ir vėl smūgis, ir 
vėl prasidėjo baugioj tamsumoj marinamai nejaukus žaibų 
švytravimas, pašaipos sumirgėjimas, barstydamas įnirtusias, 
Let jų akims menkas ir juoknigas žmonių pastangas gelbė
tis. . .

O vanduo, tylusis perkūno sąjungininkas, tik po pirmojo 
amūgio liovės kratęs žemę lyg šiurpulys, užplūdo dar smar 
kiau ir ėmė iš visų šalių veržtis p;.. ! ;i>žmonių tvirtovę. 
Paplūdo pabaigtieji ir nepabaigt ji plaustai n ėmė hnguoda 
aiiesi ir supdamiesi, plaukti j miesto vidurį; valtys bei luo
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SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,p0 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimamai abiejų lyčjįų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai.

| Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai.

I Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.

5 307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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Nauja knygelė 145 pus!., angaiviu:
ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, — Jono. 19.14 

Platus ir žingeidus turinys.
Dievo paskirtieji amžiai. Atgaivinimo laikai. Žmogaus 
sūnaus ženklas danguje. Naujas dangus ir nauja žemė. 

Prisikėlimas iš numirusių, ir t. t.
Kaina 25 et., neturtingiems siunčiame veltui.

L. B. S. A. 3444 S. Lithuanica Ave. Chicago 8, 111.

tai puolė į gatves; vanduo, džiaugsmingai šniokšdamas, įsi 
veržė pro duris bei langus į žmonių buveines, rąstais, lento 
mis, luoteliais nešinas, kurie, kaip ištikimi jo sąjungininkai, 
o žmonių išdavikai, sukilę prieš juos vergia, dažnai padeda 
vandeniui pulti užtvaras ir skinti naujam savo viešpačiui ke 
lią. Neapsakomas žmonų klyksimas pripildė orą. Visi suska 
to grūstis į augšČiausiąsias miesto vietas, augščiausiuosius 
rūmus, stumdydamiesi, kits kitą trukdydami, verkdami, keik 
darni, mušdamiesi, silpnesniuosius tremdami žemyn, puolu 
Juosius mirtinai mindžiodami.

— Į kalnus! į kalnus! —
kaskart dažniau ir gaišiau s/kraido ore ir, tartum koks 

apkrečiamas drugys, neapsakomai jaudinamai pagauna pa 
smerktuosius.

— Negalima! Neduokit jiems laivų!., neduokit plaus 
tų! Jie išsigelbės, o ką mes darysim?! drebėdami iš nerimo, 
mirdami iš baimės, uždususiais balsais, gargaliuojamai alsuu 
darni, šaukia nelaimingieji, kuriems neteko dar laimės pakliū 
ti į kurią vilties skeveldrą — į valtį as plaustą.

Itnah mato gresiantį išgąščįo ir netvarkos pavojų; plie 
nine pastanga bando pažaboti chaoso žvėrį, bet veltui. Gū 
džioj tamsoj, griaustiniams trenksmingai besikvatojant pražū 
čia, žmonių gauja, be proto, aula iš baimės, nuožmi iš nevil 
ties, ir troškimo išsigelbėti, puola prie gelbėjimosi priemonių, 
kaip baisiausias priešas kad puola miestą, viską, kas jiems, 
priešinas, tratindami, naikindami... Neilga, bet gūdi kova- 
silpnesnieji sutrypti, apsilieję savo kraujuose, guli žemėj iki 
nuplaus juos tvanas; kiti su sulaužytais kaulais įlaužtomis 
krūtinėmis, sulaužytomis rankomis ar kojomis, ropomis šliau 
zia šalin nuo kylančio vandens ir maldauja, verkdami, ištiesę 
rankas ten link, kur nuplaukė laimingesnieji, kad kuo grei 
čiausiai grįžtų jų paimti ir nuvežtų į tą išsigelbėjimo vietą, į 
tuos kalnus, kurie dabar atrodo jiems esą skaisčiausia laimės 
buveinė.

Bet baisus tose tamsybėse, rodos, krupulingų slėpinių,

nuožmių pavojų pilnas, vanduo vis kyla, rodos, tyliai juokda 
masis iš žmonių: „Nebeišsigelbėsit!’’ O žmonės veržiasi vis 
augštyn, neapsakomai grūsdamiesi, įsiutę, išblyškusiais iš bai 
mės veidais, paraudusiomis, pablūdusiomis akimis, virtę bai 
bais, bet nuožmiais žvėrimis, užmiršę visokį pasigailėjimą. 
Veltui vaikai, nuklydę nuo savo motinų, graudžiai verkdami. 
Šaukia: „Mama! mama! kame tu?., mama!..“ Veltui moli 
nos jieško dingusių kūdikių, skaudžiai aimanuodamos,garsiais 
širdį skrodžiančiais klyksmais virš to neapsakomojo cha 
oso iškildamos, beprotiškai mėtydamosi, plaukus iš skausmo 
įaudamos, ašarose paplūdusios. . . Veltui seneliai, ligonys, su 
žeistieji, šiurpulingai stenėdami, graudingai dejuodami, var 
dan visų šventybių maldauja, tiesdami rankas, kad nepaliktų 
jų tam baisiąjam vnadeniui praryti, kad paimtų ir juos su sa 
;im į tas išganomąsias augštybes: niekas jų neklauso, niekas 
jų nemato, niekas jiems rankos neištiesia, visi tik bėga, tik 
skuba užkopti kuo augščiausiai, tik stumdo juos, tik laužo, 
tik midžioja; o kas norėtų jiems padėti, uazniausiai negali 
nei rasti jų, nei preiti. . . O išganomosios augštumos kaskai <. 
mažiau. . . O žmonių kaskart daugiau ten veržias. .. Ir ėmė 
žmonės, kaip patrakę žvėrys, muštis: augščiau stovintieji bas 
liais, rakandais, kirviais ir kitokiais jrankais, o jei neturi, tai 
kumščiorms, kojomis, muša per galvas, per rankas, spat do, 
stumia žemyn, į vandenį, belipančius iš apačios; o šie, viso 
mis jėgomis laikydamies, už ko pakliuvo, gaudo už kojų ir 
traukia žemyn augščiau stovinčiuosius: dažnai, nebegalėda 
mi kitkuo gintis, bent dantimis įsikandę į stumiančiąją juos 
ranką ar spiriančią koją, stengiasi nutempti juos ir užimti jų 
vietą — ir taip dažniausia abu griūva žemėn, savo griuvimu 
traukdami į pražūtį ir žemiau stovinčiuosuis...

O vanduo apačioj, plinta čia iš džiaugsmo krūtine, tyli 
ir su piktu švelnumu priima puolančiuosius žmones ir su nia 
loniu nuožmumu apglėbia juos ir slopina. . . Kas suskaitys, 
kiek gyvybių, karštų, smarkių, gražių gyvybių užgeso juoda 
jame vandeny tą baisiąją naktį!
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REZULTATAI.
Aukų rinkėjui Ch. Karpiui n 

aukotojams nuoširdus lietuvis 
kas ačiū.

Pastaba: Paskutiniame laik

Aukų rinkėjas: Juozas Laiko 
šiūnas. Po 5 dol. aukojo: J. F. 
Wilson, (anglas) ir J. Džiau 
gys; po 2 dol.: V. Zubas, Z. A. 
Urbonai ir po 1 dol.: Z. Burk raščio numeryje praleista Jono
šaitis, V. Dikaitis, P. Adomo Grigaliūno pavardė.
nis, Br. Bujūnas, St. Kličius, Aukų rinkėjas Br. Jaugelis. 
Pr. Janulionis, M. Rokienė, P. Po 1 dol. aukojo: E. Dalmotas, 
Milerienė ir V. Dikaitienė.

Viso J. Lukošiūnas pagal š( 
sąrašą surinko 23 dolerius. Su 
pirmesnių sąrašu p. Lukošiū 
nas yra surinkęs 205 dolerius 
tremtinių šalpai.

Aukotojams ir rinkėjui J. Lu 
košiūnui nuoširdžiai dėkoja.

Aukų rinkėjas, Ch. Karpis.
Po 5 dol. aukojo: F. X. Lataur ms ir rinkėjui.
(pranc. taut.), Ch. Karpis (au Aukų rinkimas tęsiamas. Rin 
kojo šio vajaus metu antrą kar kėjai prašomi skubiau susirišti 
tą); po 2 dol.: J. Matusevičius, su Pr. Šimelaičiu ar kitais k-to 
A. Baršauskas, V. Kubilius, A. nariais, kad paskubinus vajų. 
Matusevičius, Pr. Dauderis; po 
1 dol: A. Norkeliūnas (antrą 
kartą šio vajaus metu), J. Biliu 
nas (anrą kartą), J. Sartanavi
čius, George J. Vilkas, B. Ka kykloms Vokietijoje, apdovano 
lamza (anglų taut.), A. Prane ti vaikučius švenčių metu, yia 
vičius, J. Lewinas (žydų t.), J pasiųstos Balfui. Prie minėtos 
Matusevičius, M. Rimkuviene, sumos pridėta ir Lietuvių Dai 
K. Leknickas, A. Mikulienė, V. bininkų Draugijos (socialdemo 
Vaitiekūniene, L. Gudas, J. Ga kratų) 10 dolerių auka, skirta 
rgasas, A. Janusas, P. Matuse tam pačia mtikslui.
vičienė; P. Petronis, F. Kudz Šie pinigai Balfe yra užpaja 
manas, Laurinaitis, I. Vieške muoti kvitu Nr. 8136 ir lapkn 
lis, Johnny Augę 
t.), M. Reiner tas;
Frank, J. Glavaskas, J. Mikala jon. 
jūnas.

J. Dalmotas, D. Norkeliūnas,
K. žižiūnas, A. Norkeliūnas ii 
Br. Jaugelis; po 50 et.: Br. Mo 
zūnas, E. Šukytė, A. Mikėnas, 
K. Mikėnas, A. Girnius, M. Da 
nisevičius, V. Ragulis, J. Sku 
čas, J. Paškevičius ir L. Baršau 
skas. Viso Br. Jaugelis surinko 
11 dol. ir 50 et.

Nuoširdi padėka aukojusio

MAMERTAS MACIUKAS
1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES

TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

WINNIPEG

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE
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Montrealio Šalpos Komitetas. 

TAUTIEČIŲ DĖMESIUI. 
Aukos, 31 doleris, vargo mo

(prancūzų čio 19d. Gautas šokoladas USA 
po 50 et.: kariniu paštu pasiųsta Vokieti

Pr. Šimelaitis.

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti 
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.s HU 8—0162.
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Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

NAMAI PARDAVIMUI: —Įvairiose Montrealio dalyse.
PASKOLOS: — 5 % % 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.

iv.

s

c

bei 
A.

va
nu

Į

Kostiumas
Paltas (lengvas)
Suknelė ............
Skrybėlė ............

Tel. TR. 1135VICTORIA CLEANERS BUYERS Co.
SPECIALIAI NUPIGINTA į 
RŪBŲ VALYMO KAINA. Į 

....0.95 | 

0.95 į 
0.90 t 
0.85 r

Paimam iš namų ir pristatome j visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST—MONTREAL.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M 

telef.: 
PL 0094

MOTERŲ DIENA: 
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm 

Masažistės Jūsų patarnavimui 
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)l

\ NEGALI BŪTI JOKIO...
Atkelta iš 6 pusi, 

sakė, kad čia nėra nė truputėlio 
X tiesos. Tokio atsitikimo gimna 
v zijoj nėra buvę. O štai kitas ar 

gumentas, sugriaunąs prasima 
nymą—tai autentiškas laiškas, 
rašytas Londono lietuvių skau 
tų sudarytam rėmėjų būreliui;

„1954 m. spalių mėn. 14 d. 
Gerb. Globėjai,

Tik trumpas laikas, kaip lan 
kau šią gimnaziją. Sužinojęs, 
kad tik dėka Jūsų galiu lankyti 
šią gimnaziją, skubu parašyti 
Jums keletą padėkos žodžių.

Aš tiesiog nelendu tinkamų 
žodžių, kaip galėčiau Jums uz 
tą padėtą dėl manęs vargą atsi 
dėkoti. Aš tik galiu pasižadėti 
įgytas žinias panaudoti mūsų 
Tėvynės gerovei.

Esu 7 klasėje. Anksčiau mo 
kinausi vokiečių mokykloje ir 
dabar turiu pasispausti, kad ga 
lėčiau pasivyti mano klasės dr 
augus lietuvių kl. ir matemati 
koje. čia aš jaučiuosi, kaip lie 
tuviškamt kampelyje iš vokiš 
kos aplinkos atvažiavęs. Mar 
tiesiog keista, kad visi kalba lie 
tuviškai, kai vakare suskamba 
lietuviška daina. Ir kai pagalvo 
ju, kad šio kampelio įkūrėjai 
esate Jūs, visi brangus lietu 
viai, ar gyvenat JAV ar Kana 
doje, kurie savo prakaitu ir dar 
bu įkūrėte šią lietuvišką salelę, 
tai aš turiu Jums ir visiems, ku 
ne padeda gimnazijai, dar kar 
tą padėkoti.

Su pagarba:
Rimvydas Šliažas”

s

nas; po 2,50: V. Bujokas; po 
2 dol.: S. Adomaitis, J. Didi 
balis, A. Galinaitis, K. Kazlaus 
kas, J. Kurauskienė, V. Rutka 
uskas, V. Šmaižienė, Sodaitis,
J. Vidžiūnas, V. Zavadskienė, 
XX., V. Januška, Ziminskas; 
po 1,50: J. Mališauskas; po 1 
dol.: Bukauskas, J. Mikalaus 
kas, M. Januška, Pranevičius,
A. Daubaras, J. Grabys, V. Ra 
dzevičius, Šopaga, A. Balčiu 
nas, K. Stonkus, V. Tabūnas, 
P. Serapinas, J. Demereckas,
K. Kalasauskienė, A. Genys, 
V. Šerkšnys, S. Dargužienė, V. 
Simanavičius, V. Jančiukas, A. 
Jančiukas, kun. J. Bertašius, V. 
Krikščiūnas, Bagodnas, Karas 
kienė, Gustienė, E. Lingienė,
B. Vyšniauskas, Dielininkaitis, 
V. Marozas, Januškienė.

Visiems aukotojams už jų do 
snumą ir supratimą Lietuvos 
vadavimo reikalų, prisidėjusie 
ms savo aukomis Tautos Fon 
dui, poniai A. Balčiūnienei ir

LIETUVOS KARIUOMENĖ S MINĖJIMAS WINNIPEGE
KLB ap. valdybos pastango pasirodymu scenoje iki asai ų 

mis, įvyko lapkričio 27 d. para prajuokino žiūrovus.
pijos salėje. Nors ir esant labai Gerai atliko savo vaidmenį 
nepalankiam orui (kelias die NKVD-istas (J. Demereckas) 
nas snigo ir visi keliai buvo ne ir senutė (B. Serapinienė), 
paprastai slidūs) žmonių prisi vaikai (D. Demerackaitė ir 
rinko pilna salė — beveik visa Januška).
Winnipeg‘o kolonija. Daugiau kaip pusantros

Minėjimas prasidėjo 7.30 v landos užsitęsęs vaidinimas
vakare Eug. Kalasausko tai die kėlė žiūrovus į lietuvių pergy 
nai pritaikytu „Kovoje Jūs žu venimmus pirmos bolševikų ok 
vote“. upacijos laikais, į tremtį ir į lai

Pagrindinė šio vakaro dalis mingą sugrįžimą laisvon Lietu
— J. Matulionio surežisuotas 3 von.
veiksmų vaidinimas „...Ir sugrį Grimavo p-lė L. Šmaižytė. 
žo”, buvo vaidintojų atliktas su Dekoracijomis rūpinosi Eug. 
tikru menišku gabumu. Kalasauskas. Po vaidinimo bu

Pagrindinis veikalo asmuo J. vo linksmai pašokta.
Paišys (J. Vaitiekūnas) ir jo 
žmona Danutė (D. Vidžiūnie 
nė) labai sumaniai ir įtikinamai 
patiekė žiūrovui lietuvius-pal 
riotus, pasiryžusius likti Lietu mas praėjo pakilioj nuotaikoje 
voje jos skaudžiausioje valan ir kad veikalas buvo veinas iš 
doje ir priešui ją teriojant tap geriausiai pastatytų ir suvaidin ponui J. Didžbaliui, rinkusiems 
ti partizanais. tų Winnipege. Turint tokias aukas, nuoširdus ačiū!

A. Skirgaila (T. Lukoševi puikias vaidybos mėgėjų jėgas, 
čius) ir jo sužiedotinė Ruoky ar neriekėtų vinipegiečiams pa 
tė (E. Federavičienė) puikiai galvoti apie sukūrimą pastovą 
atvaizdavo du pilnos jaunatviš us vaidybos mėgėjų būrelio n 
kos energijos lietuvius, pabėgu duoti šiai kolonijai daugiau dva 
sius Vokietijon, ir ten dirbu sinio peno. Dalyvis,
sius Tėvynės labui nekantriai 
laukiant Lietuvos išvadavimo, 
kad vėl grįžtų namo.

Jurgis Paišys, Juozo brolis neša, kad per Lietuvos Karino 
(J. Matulionis), senbernis, mė menės minėjimą, viso Tautos!-, 
gstąs linksmą ir nerūpestingą surinkta 92 dol. 
gyvenimą, pabėgęs Vokietijon Aukojo po 5 dol.: P. Jaunis 
ir susižiedavęs su senmerge vo kis, J. Matulionis, E. Spilčakie 
kiete Rozmarie (S. Dielininkai nė; po 4 dol.: J. Činga, M. 3a 
tienė) atliko savo vaidmenį ypa rauskas; po 3 dol.: J. Malinaus 
tingai gerai ir kiekvienu savo kas, A. Maciūnas, Dr. D. Zulo

Apylinkės valdyba visą šio 
minėjimo pelną paskyrė Tau 
tos Fondui.

Reikia pastebėti, kad minėj!

T. F. PRANEŠIMAS.
TF atstovas Winnipege pra

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 — PROSIJAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK'S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. WI 8013

Tautos Fondo Atstovas.

jusiems savo brangaus laiko n 
įdėjusiems daug triūso ir kani. 
rybės laike pasiruošimo vaidy 
bai, kuri buvo atlikta tikrai pa 
sigėrėtinai.

Taip pat dėkojame p. Eug. 
Kalasauskui už dekoravimą see 
nos ir p-lei L. Šmaižytei už gn 
mavimą.

Šv. Kazimiero parapijos kle 
bonui kun. J. Bertašiui dėkoja 
me už karių garbei atlaikymą 
mišių ir tai dienai pritaikytą pa 
mokslą.

K. L. B-nės Winnipego 
Apylinkės Valdyba.

— Stasys Santvaias, anksči 
au dirbęs LE redakcijoje, gavo 

Memoual ligoni

i

PADĖKA.
Reiškiame nuoširdžią padėka 

p-ui J. Matulioniui už vaidim 
mą ir surežisavimą, Lietuvos 
Kariuomenės minėjimo proga, 
3-jų veiksmų veikalo „...Ir su 
grįžo“, vaidintojams p. p. S. 
Dielininkaitienei, E. Federav 
čienei, B. Serapinienei, D. Vi 
džiūnienei, J. Demereckui, T. 
Lukoševičiui, J. Vaitiekūnui ir 
mūsų jauniesiems D. Demerec darbą Mass, 
kaitei ir A. Januškai nepagailo nės administracijoje.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SON
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

Lietuviška moterų kirpykla |) Dr- Romon Pmewski
v K Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.

BARO firiR-AVIMTIS PTKMPTTNTIK IR TRUMPA- . . ......................... .... ....g DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ (R KT 
| Sav. BIRUTĖ DODON AITĖ (B. M. Dodon). 

$ 2521 CENTRE St.. Montreal. FItzroy 3292.

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

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

w 
9

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

Jonas Zmuidztnas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

$
t

« s
LIŪDESIO V A L A N D O 1

KREIPKITĖS PAS

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WLI.1BRORD AVE KAM

PE. PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN.

Laidotuvių Direktorių

Tel. YO 3440

><»MH^1k^H»tW^4»^^l|i|į|į|>|||ieimiilWWlHWIlllill

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.

| Groseri ia - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. $

$ LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų.
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. 3E 0400. |

Sav. E. BAIKAVIČIUS. $
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KANDIDATŲ J TORONTOAFYLINK. V-BĄ SĄRAsAS.
Toronto Apyl. Rinkimine Komisija skelbia visuomenes ži 

niai, kad j Totonto Apyl. Valdybą sutiko kandidatuoti šie
menys:

30
32
34
32
30
45
32
50
52
38
33
31
32
37
64
40

ae

metų darbininkas 
, studentas 
, Kun.-vienuolis 
, mechanikas 
, studentas 
, mokytojas 
, žurnalistas 
, inžinierius 
, darbininkas 
, administratorius 
, studentas 
, tarnautojas 
, stalius 
, radijo vai. vedėjas 
, buv. Steig. seimo 
, darbininkas 
sutiko kandidatuoti

darbininkas 
savan, kūrėjas 
darbininkas

n.

šie

1. Abromaitis Eugenijus . .
2. Baltakis Jonas ................
3. Barisa Placidas ................
4. Berneckas Pranas ..........
5. Gvildys Juozas ................
6. Jankaitis Juozas...............
7. Kastytis Vytautas .........
8. Lėlis Petras .....................
9. Novogrodskis Jonas . . .

10. Petraitis Viktoras ...........
11. Petkauskas Antanas ....
12. Ranonis Jonas ..............
13. Spalis Bronius ................
14. Simonavičius Jonas R...
15 .Vaidotas Vaclovas ....
16. Skrinskas Vytautas ....

Į Toronto Apyl. Revizijos Komisiją 
asmenys:

1. Šalna Leonas .................... 52
2. Banialis Stasys................. 50
3. Vaštokas Romas.............. 55

KLB Toronto Apyl. Rinki Kadangi į Kontrolės Komsi 
mų Komisija praneša Toronto ją kandidatuoja tiktai trys kan 
miesto ribose gyv. tautiečiams, didatai, KLB Toronto Apyl. Ri 
kad Toronto Apyl. valdybos ir nkimų Komisija skaito, kad jie 
Kontrolės 
pravedami 
Namuose Š. 
12 d. nuo 9 
vakaro.

Renkant Apyl. Valdybą, bal paskiria po vieną atstovą, 
suojama ne daugiau, kaip už se Atstovų pavardes pranešti iki 
ptynis kandidatus, o į Kontro š. m. gruodžio mėn. 5 d. V. Vai 
lės Komisiją — tris kandidatus, dotui, Lietuvių Namuose.

Toronto Apyl. Rinkiminė K-ja.

Komisijos rinkimai yra automatiškai išrinkti ir rin 
Toronto Lietuvių kimų dieną už juos nebalsuoja 
m. gruodžio mėn. ma.
vai. ryto iki 7 vai. Rinkimams pravesti, visos 

Toronto Lietuvių organizacijos

RŪTA
VALYKLA ir SKALBYKLA

Suknelių ir vyriškų kostiumų, marškinių pataisybai 
bei perdirbimai.

Verčiame ir pakeičiame vyriškų marškinių apykakles.
NEMOKAMAI paimame ir pristatome j namus.

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

TORONTO

klas ir atitinkamus kursus ir vi JJ^**^^^*****'**^'- 
si trys tarnauja įstaigose. P. Ir 
ena maloni ir puiki asmenybe. 
Ji daug padėdavo lietuviams 
mūsų darbe. Jauniesiems link, 
me gražiausios ir laimingiau 
sios ateities.

Jurgis Danėnas sukūrė šei 
mos židinį spalio 
Lookout,

mėn. Sioux
Ont. P. J. Danėnas 

yra mielas žmogus ir geras tai 
kininkas KLB Fort William, 
Ont. apylinkėje. Jauniesiems 
linkime gražiausios šeimyninės 
laimės.

K. L. B. Fort William, Ont. 
apylinkės liet, knygynui auko 
jo knygas sekantieji asmenys:
A. Lukas 4 kn., H. Poškus 13, 
Zujus 14, A. Kersevičius 1, V. 
Bružai 10, B. Kašinskas 1.

Knygose yra įrašyta aukoto 
jų pavardės, suantspauduotos 
ir jau išduodamos skaitytoja 
ms. Knygynas patalpintas pas 
p. Bružus. P. V. Bružas eina 
knygininko pareigas.

Visiems maloniesiems auko 
tojams tariame nuoširdžiausią 
padėką.

— Mūsų ligoniai: p. Gelbuo dosi St. Joseph's Hospit., Port 
gis gydėsi General Hospital, P. Arthur, Ont. Jiems linkime 
Arthur, Ont. P. Krupaitis gy kuo greičiau pasveikti.

LONDON, Ont.
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 12 d. — sekmadie vaikučiai. Taip pat kartu malo 
nį Apylinkės valdyba p. Satkie niai prašomi atvykti tėvai bei 
nės salėje, Clarence g-vė 35“ globėjai.
nr. kviečia visuotinį Londono 
apylinkės lietuvių susirinkimą

Darbų tvarkoje — apyskaili 
niai valdybos pranešimai, Apy 
linkės valdybos ir Revizijos Ko 
misijos rinkimai 
jos.

Pradžia 4val. 
vaukime gausiai.
NAUJŲ METŲ

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont. t

3(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles— $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Pinu. B

Eglutė bus mokyklos patai 
pose, Šv. Petro katalikų moky 
klos rūmuose.

Pradžia 4 vai. p. pietų.
L. E-tas.

ir kit. aktuali

po pietų. Daly

SUTIKIMAS.

E. J.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
MŪSŲ GYVENIMO FAKTAI.

Spalio 16 d. KLB Fort Wil žo vieną medei} padovanojo pp. 
liam, Ont. apylinkės lietuviai Drukteniai.
pasodino 4 medžliepius St. Eli Spalio 8 d. pp. Bagdonų dūk 
zabeth bažnyčios šventoriuje at ra Irena ištekėjo už p. George 
minimui J. E. Vysk. V. Brizgio Humby, studento ir didelės žu 
vizitacijos, š. m. liepos 8 d. vies įmonės savininko.

Ekscelencija pasakė . ilgą ii Po bažnytinių apeigų įvyko 
labai svarbią kalbą lietuviams didelis ir gražus pokylis lenkų 
išvakarėse salėje, o sekantį ry salėj, Port Arthur, Ont. svečių 
tą celebravo Šv. Mišias šioje dalyvavo per 200.
bažnyčioje. Pp. Bagdonai yra seni alei

J. E. vysk. V. Brizgis buvo viai, labai geri ir malonūs žino 
lydimas Tėvo Kulbio ir Tėvo nės, turį gražų ūkį. Jie turi vie 
Parulio. ną dukrą ir du sūnus. Visi vai

Šią mintį iškėlė ir savo dar kai baigę augšteųniąsias moky

IŠSKRIDO Į ŠILTUO 
SIUS KRAŠTUS.

Simcoe, Ont. Mūsų žinomieji 
visuomenės veikėjai, pp. Tuiny

Naujų Metų sutikimą Londo ^4 šeima, kaip paukščiai, kurie 
no lietuviai turės p. Statkienės žiemoti išskrenda į šiltus kraš 
salėje, Clarance g-vė 357 nr. 
Pradžia 7 vai. vak.

Gros gera kapela. Veiks tur 
tingas bufetas, Londomškiai 
bei svečiai, norį N. M. sutikime 
dalyvauti, maloniai prašomi is 
anksto užsiregistruoti apyli?. 
kės valdyboje.

KALĖDŲ EGLUTĖ.
Londono lietuvių šeštadieni 

nė mokykla ateinančių metų sa 
usio mėn. 2d. — sekmadieni 
ruošia Kalėdų eglutę. Su dova 
nomis atvykst Kalėdų Senelis.

Be mokinių, kviečiami daly 
vauti ir nemokyklinio amžiaus

Veda sktn.
ŽALGIRIEČIAI 
SUKRUTO.

Pasibaigus stovyklavimo lai 
kotarpiui, Niagaros, Port Col 
born, Welland ir St. Catharines 
bendras skautiškas darbas lyg 
ir aprimo mūsų Žalgirio vieti sidedančią 
ninkijoj.

Skautai-ės tik kala pamokas 
visą savaitę, vakarais tepeižvcl 
gdami skautų įstatus 
vodami, ar nenukrypo 
nuo jų.

Dabar tik pavieniai 
ės ruošiasi sekantiems patyri 
mo laipsniams ir specialybėms, 
nes šeštadieniais ir sekmadie

ir pagal 
perdaug

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 

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

Res.: BE 3-0978

W. A. L E N CK I,

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
telefonas EM. 6-4182 

Toronto

5 GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! X 
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti v

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 3 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai, sj 

V Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.
$ 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773 |
X IVz Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. X 

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS. $

Dr. A.Pacevicius |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS X

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

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

%

Įst. OL 7543. Namų MU 9136

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

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

inž. J. Bulota
DARBAI ATLIKTINI PRIEŠ 

KORESPONDENC1NĘ 
SUEIGĄ.

Vyriausiasis Skautininkas 
perspėdamas savo Krivūlėje 
sk. vadovus apie netrukus pra 

Korespondencinę 
Brolijos Vadovų Sueigą (KB 
V S), kartu ragina atlikti neari 
dėliotinus drabus prieš šią suei 
gą. Joje galės dalyvauti tik tie 
vadovai ir skautininkai, kurie 
bus atsiskaitę su LSB Vadijos 
Ūkio Skyriumi iki š. m. gruo 
džio 1 d. Pagruiidniai nario mo 
kesčiai: a) už 1952-53 m. pc 
3 odl. ir už 1954 m. — 2 dol.

Rajonų vadeivos ir LSB sky 
lių vedėjai savo rajonų ii sky 

apyskaitas pnsiun

tus, ir šiemet, kaip ir kitais me 
tais, pasitraukia nuo šaltos ka 
nadiškos žiemos į šiltuosius kra 
štus.

Kasmet jie lankydavosi arti
muosiuose pietuose — Florido niais visi važiuoja į mūsų dva 
je, Kalifornijoje, bet šiemet esą sios vadovo kun. Mikalausko 
apsisprendę nuskristi toliau į ruošiamas lietuvių kalbos pamo lių veiklos 
pietus — j Pietinę Ameriką — kas, tautinių šokių ir vaidini čia Vyriaus. Skautininkui iki 
Argentiną, Braziliją ir kitas mų repeticijas.
Pietinės Amerikos respublikas. Artinantis Kalėdų šventėms

Pp. Tuinylos išvyksta gruo mūsų skautukai, kaip darbščios 
džio 4 dieną ir sugrįžti žada tik bitelės, lanko lietuvių šeimas ir 
tai 1955 metų balandžio mėne renka aukas drabužiais ir pini 
šio 15 dieną. g ’

Išvykdami pp. Tuinylos linki viams sušelpti.
tautiečiams linksmų Kalėdų šv J 
enčių ir laimingų Naujųjų me tiko mūsų ramstis — valt. Sim unamos pas vyr. sktn. V. Skri 
tų! Kor.

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.

Dundas-Dovercourt garažas
£ 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

I
 Į steigta* prieš 27 metu* X

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

patikrinimas. į r

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. 4 
Ontario Motors League patarnavimas.

Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav’ -ą. X

J. KARPIS
REALESTATE

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

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

« $5.000 įmok. H. Parke, 10 k. 
« Atsk., mūr. n., garažas, aly 
Sva šild., 2 virt., kmb. dažyti.

$10.000 įm., H. Parke, 10 di 
dėlių kmb., atsk., mūr. nin., 
3 virt., priv. įvaž., 2 mūr. 
garažai.

$6.000 įm., Indian Rd., atsk., 
10 did. kmb. ir apšild. sau 
lės kmb., labai gero mūio, 
vand. šild., garažui vieta, 
geras pirkimas.

$2.000 įm., Brock-Dundas, 6 
k., mūr. namas, gara. vieta.

$4.000 įm., Bloor-Ossington, 
6 kmb., atsk. namas, alyva 
šildomas, garažas.

$13.500 visa kaina, Golden, 7 
kmb., atsk. mūr. dupl., aly 
va šild., vieta garažui.

$8.900 visa kaina, Brock-Blo 
or, atskiras, 6 kmb. n., aly 
va šildomas, garažas.

skautai-

š. m. lapkričio 25 d. Apyskaitom 
turi būti su smulkiomis statisa 
nėmis ir specifinėmis periferi 
jos žiniomis.

Visi skautininkai, kurie nėia 
gaiš Vokietijoj likusiems lietu užsiregistravę Skautininkų Sk 

yriuje, kviečiami tai atlikti iki 
Juos sutvarkyti ir išsiųsti su š. m. gruodžio 1 d. Anketos ga

onaičio suorganiuzoti Jūrų ska nską, 250 Hallam St., Toronto,
utai. Ont., Canada. Krivūlėje yra pa

Kur du stos visados daugiau skelbtas registruotų skautinir.
padarys. kų sąrašas, kuriame yra 105 pa

Teta Ona. vardės.

GENERAL INSURANCE
A L. D U D A H

Visų rūšių draudimas
WA 48539 I

SAVI PAS SAVUS! H

• JONAS ČEGYS.
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.

VIENYBĖJE — GALYBĖ $
TAUPYK $

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE X 
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. $
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Ave., X 

Toronto, Ont. KE 3027. £

HAMILTONUI, TORONTU1 IR APYLINKĖMS. j 
Kontraktorius K. TRUMPICKAS j 

Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis | 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder- | 
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren- f 
g i aini alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis. | 

ir taisomi seni apšildymai. |
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. Į 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be | 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 2Y- | 

IMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR :
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS. J

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 |
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951. ;
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HAMILTON
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Hamiltone rado platų atgarsį remti K-jos surengta loterija 
vietos kanadiečių spaudoje ir davė beveik 150 dol. pelno, 
radijo. Abu dienraščiai patalpi HAMILTONO
no nuotraukas (viso 4) iš šuva n v tiAivuu 1 MINO 
žiavimo, taip pat atžymėdami Community Chest paaukavo 10 
šios KT sesiją aprašymais Ha dol., gaudama gražų padėkos 
miltono kronikos puslapiuose.

The Daily News dienraštis 
taip „įsismagino“ rašyti apie 
lietuvius, kad šeštadienio Nr. 
po patalpinta estų tautinių šo 
kių grupės nuotrauka įrašė „Li 
thuanian dancers...“

SKAUDI NELAIMĖ
ištiko Hamiltono lietuvių 
niją: Stasys Puodžiūnas, 
liojęs tūlo Campbell žmoną, bu 
vo peršautas į galvą jos tėvų na 
muose. Išbėgęs į gatvę, jis kri 
to per du blokus nuo įvykio vie 
tos ir po 6 valandų mirė Gene 
ral Hospital.

TIK KELIŲ DIENŲ 
BĖGYJE

N M sutikimui užsiregistravo 
apie šimtas asmenų. Kas numa 
to sutikti 1955 m. Bendr. pa 
rengime, prašom neatidėliojant 
registracijos iki paskutinės die 
nos, o atlikti tai dar šią savaitę. 
Tuo pačiu bus palengvintas dal
bas ir B-nės V-bai. Primename, 
kad NM sutikimas prasideda 8 
v. v. ir tęsis iki 3 vai. ryto.

Į NAUJĄJĄ B-NĖS V-BĄ 
neišstatytas dat nė vienas kan 
didatas. Atrodo, kad rinkiminei 
k-jai teks prailginti kndidatų 
išstatymo datą.

NORS PASKUTINĮ
prieš Adventą šeštadienį Harml 
tone būta net trijų vestuvių, kc 
lių krikštynų, tačiau pobūvis- 
-balius B-nės V-bos džiaugėsi 
nemažu pasisekimu, su KT na 
riais jame dalyvavo per 230 as 
menų, o 16 Vasario gimnazijai hamiltoniečiai užėmė šias paici 

gas: vice-piim. J. Kšivickis, iž 
din. J. Mikšys ir narys J. Gied 
raitis. Linkime sėkmės Kana 
dos lietuviškame darbe! Kbr.

ŠV. POVILO
liuteronių bažnyčioje, Gore n 
Hugson gt. kampe, gruodžio 19 
d.„ 1 vai., lietuvių pamaldos su 
šv. komunija. Kun. M. Kavolis.

laišką ir kartu raštą, prašant 
patiekti lietuvių vaikų sąrašą, 
kuriuos galima būtų apdovano 
ti lėlėmis.

NUSIKALTIMŲ
Kodeksas Jungtinėse Tautose 
atidėtas dviems metams. Kaip 
žinoma, Hamiltono v-ba buvo 
pasiuntusi telegramą Kanados 

koxG delegacijai JT, prašant jį atme 
Pavi sti.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

S

j

$C

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI AUDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVh.SE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, M mtreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

DAR A. A. PUTVINSKIO LAIDOTUVIŲ REIKALU.
„NL" red., sutrumpinusi Vytuvas pasakė pamokslą, ku 

šį straipsnį, bei išleidusi po riamc iškėlė a. a. VI. Putvins 
leminę jo dalį, deda tą jo da kio gerą širdį, pasireiškusią da 

lį, kurioje Dr. J. Januškevi žnai vargšų prieglaudos reika 
čius pasisako kaip liudytojas, lais.
Perskaičius š. m. lapkočio Po pamaldų palydėjome ve 

mėn. 17 d. N. 45 „Nepriklauso lionį į Kelmes kapines, kur ge 
moję Lietuvoje“ p. K. Lukose dulingas kalbas pasakė Teisiu 
vičiaus straipsnį „Tiesa ir lai gurno Ministras (Stašinskas?) 
kas", galima tik gailėtis auto ir dr. J. Januškevičius.
riaus, nes jis dvasiniai taip ap Baigdamas, negaliu neapgai

MIESTO BURMISTRO 
rinkimus laimėjo dabartinis 
miesto galva, didelis lietuvių 
bičiulis, Mr. Lloyd D. Jackson, 
įveikęs savo oponentą Mclnty 
re beveik 10 tūkst. balsų skir 
tumu.

Iš kontrolierių daugiausiai akintas, kad nesugeba atskirti lestauti, kad nekalbant apie K. 
balsų gavo 28 m. Jack A. Mac tiesos nuo melo.
Donald sveikinęs KTsuvaž.).
Jis greičiausiai ir paliks Harnil Raseinių kuopos 
tono vice-burmistru. Šie rinki 
mai dviems metams.

PRIEŠKALĖDINĖS
nuotaikos jaučiamos ne tik ga 
mtoje, (sniegas ir šaltis), bet ir 
krautuvėse. Daugumas jų yra 
atidarytos trečiadienį po pietų, 
o savaitgaliais — didžiausia sp 
ūstis.

Prie didesnių krautuvių Sal 
vation Army dūdų orkestrai 
griežia kalėdines giesmes, rink 
darni aukas neturtingiems sušel 
pti.

Pereitų metų pavyzdžiu ir ši 
emet Gore Park (prie Royal 
Connaught viešbučio) Junior 
Chamber of Commerce jrenge 
gražią prakartėlę.

KRAŠTO VALDYBOJE

Lukoševičių, atsiranda žmonių.
Būdamas Šaulių Sąjungos kurie skelbdami visuomenėje 

valdybos na melagingas žinias, užuot prisi 
rys, buvau įgaliotas dalyvauti pažinę, kad klydo, atkakliai pa 
a. a. VI. Putvinskio laidotuvė lieka prie žeminančios juos nuo 
se. Atvykęs į Kelmės bažnyčią, monės. Man rodosi, ne viename 
radau a. a. VI. Putvinskio kais gali tokiais atvejais kilti min 
tą gulintį ant augšto katafalko, tis, kad, jei toks žmogus ne 
Viena velionies duktė visą laiką „mente captus", jo veiksmas 
sėdėjo ant katafalko pastolo. įrodo jo piktą ir peiktiną valią. 
Po gedulingų Mišių klebonas Dr. J. Januškevičius.

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ GYVENIMAS.
Laiškas iš Bogotos.

Bogotos lietuvių bendruome surenkami visų įnašai eina gr 
nės gyvenimas prasidėjo mažd ynai mūsų kultūriniam darbui, 
aug prieš 6 metus, atsikėlus į Nuolatos veikia lietuviška mo 
čia skaitlingesnėms 
lietuvių iš Europos. Dabar 
skaitoma apie 240 žmonių, 
rs paskutiniu metu keletas 
mų išvyko į Š. Ameriką ir 
nadą.

Įsteigus Lietuvių Namus, 
mūsų kultūrinis gyvenimas la 
bai pagyvėjo. Pirmaisiais mūsų 
č,ia įsikūrimo metais už surer 
karnus tautinio solidarumo įna 
šus buvo išlaikomas gydytojas 
savitarpio sveikatos reikalams. 
Dabar gi, jau metai laiko, tie mažiems.

grupėms kykla vadovaujama p-lės E. Pe 
pri trauskaitės, biblioteka, skaityk 
no la. Čia pat turime spaudos pla 
šei „ u:.— i----: —'j------
Ka

tinimo biurą, kuriam vadovau 
ja p. Č. Černiauskas. Rengiami 
čia musu tautinių švenčių mine 
jimai, paskaitos, pasilinksmini 
mai ir tt. Dabar pakartotinai 
rodomi iš Nepriklausomos Lie 
tuvos brolių Motuzų įsukti til 
mai, kurie nukelia mus savo 
gražiais vaizdais į mūsų paliktą 
Tėvynę ir sukelia vienodai džia 
ugsmo, kaip dideliems taip ir

WINDSOR

a

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! 
Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. 
Kaip dalininkas pas mus uiiba 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. SKOTNICKI.

8 c
VISUOTINIS BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS.

Gruodžio mėn. 12 d. 3 vai. mas, 7. Valdybos ir Revizijos 
p. p., 1100 Cadilac, kampas Ri komisijos rinkimai, 8. Kiaušy 
chmoni, buv. Patašiaus valgyk mai ir sumanymai, 9. Susirinki 
los patalpose, šaukiamas visuo mo uždarymas.
tinis susirinkimas sekančia die Nesusirinkus reikalingam kv 
notvarke: orumui nustatytu laiku, remian

1. Susirinkimo atidarymas, tis KLB įstatų 10 str., tą pačią 
2. Prezidiumo sudarymas, 3. dieną ir toje pačioje vietoje, po 
Praėjusio susirinkimo protoko valandos laiko, t. y. 4 vai. p. p 
lo skaitymas, 4. Valdybos ir Re šaukiamas antras susirinkimas, 
vizijos komisijos pranešimai, 5. kuris bus teisėtas nežiūrint da 
Diskusijos dėl pranešimų, 6. lyvaujančių skaičiaus.
1955 metams sąmatos tvirtini Apyl. Valdyba.

Dėmesio šiam sąrašui!
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką. Štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausis Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
V. Ramonas. CROSSES — angliškai, romanas Kryžiai 4,60
I. Aistis. APIE LAIKĄ IR ŽMONES ............................2,50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ................... 2,2J
žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,5u
Karote Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ...........1,50
N. V. Gogol. MIRUSIŲJŲ SIELOS, iliutr. romanas . . .3.25 
11 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS ..........................
Amerikos lietuvių VARDYNAS .....................................
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS ...........................................
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ............................
F. Moriac. GIMDYTOJOS, romanas ..............................
B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ .....................
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... .........
J. K. Karys. NEPR1KLAUS. LIET. PINIGAI.
Merimee. KOLOMBĄ, romanas...........................................
I. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU...................................
Prof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI...............................
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS.................................
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA...........................................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ..........................
K. Binkis. LYRIKA.............................................................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ...
August Gailit. TOMAS N1PERNADIS. Romanas. . . . 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI......................$
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ..............................$
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE .......................................$
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI ........
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI..............................$
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................$
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ............. .............
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas.............
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.............
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..........................
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams . . . 
S. Zobarskas, PER ŠALTI IR VĖJĄ, vaikams.........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ..........................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.......................................
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito .........
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas ..............................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE .............
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės.........
J. Gailius, KARTUVĖS.................................................

5,00 
. 5.U0 
. 1,50 
.2,50 
. 1,50 
1,75 
2.00 
1.00 
5.00 
2,50 
1,50 
2,00 
2,50 
1,00 
2,50 
0,7E 
2,00 
2,00 
2,50 
2,— 
0,50 
1,— 
1,— 
.2,00 
1,—

JĮ
y ą o A K O ŪKIAI PARDAVIMUI

hm no

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai ' Ūkiai : Sklypai
Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės 
PRANCKEVIČIŲ .. . 

Hamilton Office .... 913
I II f T 'T’ REAL Ir daug kitų panašių. Tie ūkiai yra su traktoriais ir pilnai 

įrengti. Dabar geriausias laikas išsirinkti ūki, matant žemę ir 
nuimtą derlių.
Turiu tris įvairių tautybių pardavėjus (salesmen), o taut e 
čiams aš asmeniškai jau penkt'metai kai patarnauju ir padedu

įmokėti $$ akrų akrų teisių kilns, kaina $$
3.000 . . .. 50 .. 14 . 3 . . . . 23.000
3.000 . . .. 70 .. . . be teisių. . 2 . . . . 18.000
5.000 . .. 67 .. 20 . 3 . . . 44.000
8.000 . .. 125 . 20 . 2 . . . . 28.000
9.000 . . .. 130 .. 28 . 4 . . . . 50.000

10.000 .. .. 167 .. 31 . 5 . . . . 59.000
10.000 . . .. 150 . 34 . 5 . . . 52.500
17.000 . . .. 200 . . 48Į4 . . . 7 . . . . 97.000

1,50 
3,— 
2,— 
2,50 
1,50 
0,75 
0,75 
0,40 
0,80 
1,10 
0 30 
0,30 
1,— 
1 — 
0,25 
0,75 
1,— 
2,50 
0,50 

<un. Valadka. POPIEŽIAI IR LIETUVA ......................... 2,5u
Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA..................... 3.00
I. Cicėnas. VILNIUS TARP AUDRŲ................................ 5,50
Kazys Boruta. BALTARAGIO MALŪNAS.......................2,50
Ig. Šeinius. RAUDONASIS TVANAS ........................ 3,50
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, rom. $ 3,50 
Politinis žurnalas LIETUVA .........................................$ 0,50

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

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

$
$
$
$
$
$
$
$

$ 
$ 
$ 
$ 
$ ė

11. Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, rom. 
J. Mateika, ŽALGIRIO MŪŠIS, spalvomis......................$

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

t 1 17 47 L X LIMITED
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

Skyiiai visoje Ontarijoje. %
ŽUKAS ANTANAS

359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

J. GRAŽYS

:'į

3910 St. ZOT1QUE Si., E. 
RAymond 1—6005.

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

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

i KAILINIUS PALTUS.
< DUODU GERĄ KAILIŲ 
| PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

įsikurti ūkiuose.
CHARLES POCIUS Real Estate.

Tillsonburg, Ont. Tel. 829J

I
DETECTO T. V. & RADIO SERVICE REG’D.

3994 Wellington St., Verdun. Tel. TR 7798.
? TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. 8 

Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro.Sav. A. NIAURA ir A. P1LYPAITIS. i

DE LUXE DRY CLEANERSs
143—8th AVENUE, LAC HINE $

I NE-5-0303 Sav.: P. RUTKAUSKAS. §

StaNu
FINISHING PROCtSS

I A. J. Norkeliūnas 
| (COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT) į

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS $
jį PATVIRTINTI VERTIMAI į

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
v per K
| MONTREAL ENTERPRISES Reg’df
| Tel. RA 7-312 0 $
I 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 J 
v? č*

SPAUSTUVh.SE
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MOWT
MONTREALIS TORONTO

MŪSŲ ŠACHMATININKAI. TRADICINIS NAUJŲ METŲ 
Lietuvių 13 latelio komandi sutikimas Lietuvių Namuose 

nių rungtynių pasekmės: pirm" įvyksta kasmet. Šiemet jau iš 
me rate su Marconi Engeneeri anksto tam sutikimui ruošiama 
ng: Jaugelis 1, Skučas 0, dusi. Praplatinus patalpas ir jas 
atidėti. Antrame rate su lenkais pagrąžinus, susirinkusiai publl 
pralaimėtas vežimas ir visi 4 kai bus jaoku tarp artimųjų pra 
iatai: zero gavo Jaugelis, Blau leisti vakarą ir sutikti Naujus 
zdžiūnas, Skučas ir Sirvydas. Metus. Svečių patogumui yra 
Trečiame rate su latviais: Ju padaryti patalpų planai su nu 
dzenavičius 1, Milė 1, Skučas meruotomis vietomis. Todėl jau 
1, Jaugelis 0. iš anksto bus galima iš planų

Tarpusavio rungtynėse stovi pasirinkti ir rezervuoti sau pa 
ma: Judzentavičius 3, Šiaučiu talpą bei vietą.
lis 3, Viliušis 2, Blauzdžiunas, Vietos menininkams talkimn 
Keršulis, Milė ir Puzarauskas kaujant, patalpos bus specialiai 
po 1. išdekoruotos, pritaikant atitin

Miesto rungtynėse kaunietis karnas šviesas.
Boikovičius laimėjo dvi pirmas 
partijas, Žalys pralaimėjo Joy 
neriui ir Davis.

Šį sekmadienį po pietų AV nuo i u -t jy x a. kaiviuuo t u * < t 1 x c
K. Ambrasas (301), V. Mite Par- salėJe tęsiamas tarpusavio 

lošimas.
VILLE JACQUES CARTIER 
ir Longueuilos tėvai, kurie no 
retų, kad jų vaikučius namuose 
aplankytų lietuvis Kalėdų Se 
nelis, turi paskambinti tel. OR 
42321 — Paulauskui.

Vaikams numatytas dovanė SLA 236 KUOPOS METINIS 
les, gražiai supakuotas, ūžia NARIŲ SUSIRINKIMAS 
šius vaiko vardą, pavardę ir ain 
žiu, pristatyti pas p. Praną Mi 
ckų, 76 Vermont, Ville Jacques 
Cartier. Pakietėhai turi būti pu 
statyti iki Kūčių dienos pietų, 
Kalėdų Senelis lankys vaiku 
čius Kūčių pavakary.
SUSITUOKĖ p. Augustas My 
lė su p-le Ona Petrauskaite, šv. 
Kazimiero bažnyčioje, 
gračios vestuvės.

SKELBIMAS.
Rinkiminės Komisijos 

p. E. Lukošienė yra išstatyta 
kandidatu rinkimams į Montrc 
alio Apylinkes Revizijos Komi 
siją ir nuo š. m, gruodžio
5 d. iš Rinkiminės Komisijos kas, A. Strumila ir P. Lėiis po 
pasitraukia.

Jos vietoje į Rinkiminę Ko 
misiją įeina sekantis kandidatas 
p. Pr. Paukštaitis,
KLB Montrealio Ap. Valdyba. 

SKELBIMAS.
Rinkimai j KLB Montiealio 

Apylinkės Valdybą ir Revizi 
jos Komisiją įvyks 1955 mt. sa 
usio m. 9 d. 
KLB Montrealio Ap. Valdyba.

PROF. V. KRĖVĖS 
MICKEVIČIAUS 

minėjimo apyskaita: 
Gauta prie įėjimo...........185.75
Gauta už programas . . 15.44 

Viso pajamų.... 201,19 
Turėta išlaidų ................ 50,14

Grynų pajamų ..151.05 
Pajamos paskirstytos sekar. 

čiai:
V. Krėvės paminklo fondui 

50,00
Montr. Dramos Teatrui 101.05 

Balansas . 151.05

LIETUVOS KARIUOMENĖS

NAUJA DLK VYTAUTO 
KLUBO VADOVYBĖ

Gruodžio 5 d. DLK Vytautu 
klube buvo metiniai rinkimai, 
kuriuose dalyvavo du trečda 
liai šėrininkų. Kadangi vienas 
trečdalis nedalyvavo, tai tas nu 
lėmė rinkimų rezultatus. Pirmi 
ninku 377 balsais perrinktas J. 
Gargasas (už Šarkį paduota 
276 balsai); šėrų sekretorium 
472 balsais išrinktas C. Yuška 
(A. Navickas gavo 169 b.); pa 
šalpinės sekretorium išrinktas 
Leonas Gudas 400 balsų (J. Pe

SKELBIMAS 
ORGANIZACIJOMS.

III-ai Kanados Lietuvių Die 
nai paruošti, organizacijų atsto 
vų (tai liečia senųjų ir naujųjų 
ateivių organizacijasjir sekcijų 
pirmininkų posėdis šaukiamas 
š. m. gruodžio mėn. 12 d., 12, 
10 vai. Aušros Vartų parapijos 
bibliotekoje.

Posėdžio dienotvarkė:
1) Praeito posėdžio protoko 

lo skaitymas.
2) Sekcijų pirmininkų pra 

nešimai apie atliktus paruošia lakauskas gavo 223); Board di
rektoriais išrinkti — J. Grickū 
nas (339), A. Greibus (317).

LIET. KAR. KŪRĖJŲ-SAVA TORONTO MAJORU 1ŠRIN 
NORIŲ S-GOS TORONTO TAS NATANAS PHILLIPS.

skyrius, kaip Kalėdų dovaną, Pasitraukus ilgamečiam To 
nusiuntė Vokietijos Krašto Lie ronto miesto majorui, dabar na 
tuvių bendruomenės valdybai uju miesto majoru išrinktas Na 
107 dol. 53 et. ir prašė išdalin tanas Phillips, 61 metų am/.ia 
ti šiaip: 77 dol. 53 et., kurie bu us advokatas, 28 metus išbuvęs 
vo surinkti Kariuomenės ir Sa aldermanu. Phillips yra kilęs 
ulių S-gos sukaktuvių mineji iš Cornwall, Ont. Spauda paty 
mo proga Šv. Jono Krikštytojo mi, kad Phillips yra pirmasis 
Bažnyčioje iškilmingų pamaldų Toronto majoras-burmistras z y 
metu — Lietuvos Nepriklauso dų tautybės. Majoro rinkimuc 
mybės kovų invalidams, gyve se konkuravęs Pillips komunis 
nantiems Vokietijoje ir 30 dol. tų kandidatas MacLeod toli ai 
Vokietijoje esančiam kūrėjų - siliko balsų gavime nuo Philhp 

. Taip pat so.
muosius darbus ir numatomus 
darbus, kurie turės būti atlikti 
netolimoje ateityje.

3) Klausymai ir sumanymai.
Pasibaigus pasitarimams III- 

os K. Liet. Dienos reikalu, bus 
prie Apylinkės Valdybos renka 
ma komisija, Tautos Šventės, 
vasario 16 d. minėjimui patuos 
ti.

Organizacijų atstovai prašo 
mi iš anksto turėti pavardes ka 
ndidatų bei jų sutikimą būti 
renkamas į augščiau paminėtą 
Komisiją.

KLB Montrralio Apyl. V-ba.

BUS VISIEMS ĮDOMUS 
PRANEŠIMAS

PLIAS Montrealio skyriaus 
susirinkimas įvyks gruodžio 13 
d., pirmadienį, LDK Vytauto 
klube, 2159 St. Catherine, ku 
rio metu dfpl. inž. J. Bulota 
skaitys paskaitą „Mūsų ūkinės, 
prekybinės, gamybinės ir kitos 
galimybės bei jų įgyvendini 
mas“. Paskaitoje bus paliestas 
ir Lietuvių Namų klausimas, to 
dėl tautiečiai, kurie tais klausi 
mats domisi, kviečiami paskaito 
je dalyvauti. Valdyba.

AUŠROS VARTŲ 
bažnyčios statyba jau labai pa 
stūmėta į priekį. Bažnyčia jau 
turi pastatytas sienas: dedami 
langai, ir pradedama šildyti. 
Numatytu laiku bažnyčia ne 
bus pabaigta, nes, kaip aiškina 
AV biuletenis, statyba susitruk 
dė dėl plomberių streiko, užtru 
kusio per du mėnesius. Klebo 
nas vis nusiskundžia pinigų sto 
ka ir ragina parapijiečius au 
koti bažnyčios statybai.

hell (298) ir J. Petrauskas 
(293) ; kandidatais liko — W. 
Kiškis (283), P. Juškevičiene 
(275), S. Virbalas (264), J. Bi 
levičius (227) ir J. Macelis 
(109). Revizijos komisijon is 
rinkti: J. Mozuraitis 448 bal., 
P. Paukštais 400 balsų ir K. 
Gudžiūnas 380 b.; kandidatu 
liko J. Adomonis (336). Galėjo 
būti kitos balsavimo pasekmės, 
jeigu būtų atėję balsuoti visi 
šėrininkai.

STATYS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS KLEBONIJĄ.

Šeši rangovai buvo padarę pa 
siūlymus statyti Šv. Kazimiero 
parapijos kleboniją. Varžytines 
laimėjo Aušros Vartų bažny 
čios statymo firma, pasiūliusi 
mažiausią sumą — 40.000 dole 
rių.

ABN MONTREALIO SKY 
RIAUS SUSIRINKIMAS

įvyko gruodžio 4 d. Susirinki 
me aptarta kova su komuniz 
mu ir tam tikslui aptartas pa 
naudojimas radijo. Pasisakyta 
už radiją, kuris numatomas ka 
rtą (pradžioje) per mėnesį. 
Tam tikslui numatomi būdai su 
organizuoti finansus. Be to nu 
sistatyta suruošti didelių bend 
rų pavergtųjų tautų koncertų 
ir šaunus balius, kuriame susi 
tiktų visų egzilinių tautų žmo 
nės. Apie tai bus pranešta savo 
laiku.
BENDRADARBĖ p. Pinkevi 
čiūtė-Kažemėkienė, atvykusi pa 
viešėti pas tėvus į Ville Lasai 
le, prisimindama NL talkas, at 
silankė redakcijoje ir dalyvavo 

šviesus kambarys, galima ir su ekspedicijos talkoje. P. Kažėm 
maistu, 5515—13 Avė. 

Rosemount. Tel. RA 2-4410.

Rūpinamasi šiam Naujų Me
tų pobūviui leidimas gauti iki 3 - savanorių skyriui.
vai. nakties, šokiams pasamdy 20 dol. iš savo kasos paskyrė ii
ta padidinta italų kapela. JAV esantiems Nepriklausomy

Namų šėrininkų ponios apsi bės kovų invalidams.
ėmė paruošti įvairių sočių už Kūr.-savanorių Toronto sky žio 12 d., 4 vai. p. p. Lietuvių 
kandžių ir Įruošti prašmatnų bu riuje yra įsiregistravę per 20 Namuose. Kadangi šiame susi 
fetą. Įėjimas 2 dol. asmeniui. k.-savanorių. Didžiuma yia jsi rinkime be eilinių reikalų bus

Bilietus iš anksto galima už jungę į aktyvų visuomeninį dar svarstomi ir organizacijos atei 
sisakyti Lietuvių Namuose pas 
adm. V. Petraitį telef. KE 
3027. Bs.

KLM B-NĖS NARIŲ 
susirinkimas šaukiamas gruod

IŠNUOMOJAMAS

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.

g
Dr. J. Š E G A M O G A S £ 
CHIRURGINĖ ir BEND- $

ROJI PRAKTIKA
office 4906 Wellington 

g VERDUN. Tel. YO 3611. | 

X priėmimo vai.: 2—4; 7—9;X 
v šeštadieniais 11—1 
"R arba pagal susitarimą.

n a m ų 1038 Osborne ©
$ VERDUN. Tel.PO 6-9964 

-STM" "—"UK  X

DANTŲ GYDYTOJAS ;

Dr. J. M A LĮSK A į 
priima: B a m. — 10 p. m: i 
5303 Verdun A., Verdun, Į

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR
Dr. R.

956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

TeleL: FR 7684, EX 8822.

Dr.E.Andrtikaitis
956 Sherbrooke E.

Į Tel. CH. 7239 v

bą. ties veikimo planai, todėl, visos
Skyriaus Valdyba tiki, kad narės maloniai prašomos daly 

panašios dovanos bendrų Nep vauti. V-ba.
riklausomybes kovų broliams 
invalidams ir į sunkią būklę pa 
tekusiems kūr. - savanoriams,

Bs.
LIETUVIAI VALDŽIOS 

tarnyboje. K. Aperavičius nuo 
lapkričio mėn. pradėjo dirb-i 
Ontario provinc. Highway D- 
te, o A. Diržys nuo gruodžio 
m. federalinės valdžios muilų 
d-te.

ĮDOMUS BUS SNAIGIŲ 
vakaras-šokiai, kuris įvyks Nau 
jų Metų vakarą jaukioje „Top 
Hot" klubo salėje. Čia bus pa 
togūs staliukai, gausus bufetas, PRISIKĖLIMO par. statybos 
įdomi programa ir geras orkest kertinio akmens pašventinimas

„TRIMITO“ TREJŲ METŲ 
SUKAKTUVĖS.

Savo trijų metų darbo suka 
kčįai atžymėti, 1955 m. balan 
džio mėn. 30 d., Masaryk Me 
morial salėje, rengią grandiozi 
nį koncertą-balių. Numatyta tai 
kon kviesti Hamiltono liet. ork. 
„Aidas“.

Visos Toronto liet, organiza 
cijos bei draugijos, iš anksto 
yra maloniai prašomos, tą pačią 
dieną, parengimų nedaryti.

T. L. O. „Trimitas ’.

įvyks gruodžio 12 d., 2 vai. pp. bus ne paskutinės.
Lietuvių Namuose. Šis susiiiu 
kimas, kaipo metinis, yra svar 
bus nariams, todėl visų narių 
gausus dalyvavimas yra būti 
nas.

Taipgi pranešama, kad prof.
M. Biržiškai suslėpti komiteto, 
per SLA 236 kuopai prisiųstą 
aukų lapą aukų gauta sekamai
— ŠLA 236 kuopa — 10 dol.
A. Pundžius ir šeima — 5 dol.,
A. Staniūnienė, O. Kanapkie
nė, V. Dagilis, A. Paleckis ir J.
Indrelė po 2 dol., O. Jurkevi - = ........- ----------- t---------- ------ —

tkoini Čienė 1.50, R. Benotas, L. Vek ras šokiams. Be to, šokm metu įvyks gruodžio 12 d. Po 11 vai. 
mėn. teris, P. Budreika, H. Chvedu bus renkama „snaigių karalai

Buvo

narys

tė“, kas suteiks tam tikro įao 
mumo tiek jaunimui, besidžiau 
giančiam kupina lakiu svajonių 
jaunyste, tiek vyresnėms, tik 
vaizduotėje beprisimintiems ne 
rūpestingos jaunystės laimingą 
praeitį.

Į šį įdomų vakarą sausio 1 d. 
8 vai. vak. maloniai kviečia gau

ėkienė į Hamiltoną grįžta po 
Kalėdų švenčių, kurioms žada 
atvykti ir p. Kažemėkas. 
SALALYTĖ Onutė, po atosto 
gų, vėl pasirodė NL bendra 
darbių būrely, kurį pastoviai su 
daro: M. Leknickienė, H. Šulm 
istraitė, A. Pinkevičiūtė, J. Šui 
mistras, K. Leipus, P. Ražanas, 
p. Palaitis, p. Viskanta ir kiti 
pripuolamiau pasirodą, bet vis šventės minėjimo apyskaita; 
tiek laukiami su padėka, nors Gauta pajamų ,106.50
pastovieji yra nusipelnę labai Turėta išlaidų ...........  41.00
didelį įvertinimą ir didelę padė Grynų pajamų . ,65,50 
ką.
„TAURO“ vakaras praėjo la 
bai gražiai ir jaukiai.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
viengungiui. Teirautis po 5 v. 

vakaro telefonu YO 1659.

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 3237

SU1 L1VAN REALTIES
Member of Montreal 

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

Co.

pamaldų bus eisena į statybos 
vietą, kur įvyks pašventinimo 
apeigos. Tai dienai atžymėti 
rengiamas koncertas, kurio pro 
gramą išpildys sol. V. Sabaliau 
skienė ir rašytojas J. Jankus, 
akomp. muz. St. Gailėvičiui

ŠV. ANDRIEJAUS
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, gruodžio 
12 d., 1 vai., lietuvių pamaldos 
su šv. komunija. Po pamaldų

1 dol. — viso 32,50.
Pinigus gavus, minėto komi 

teto ižd. kun. J. Kučingis, savo 
padėkos laiške, nuoširdžiai dė 
koja visiems šią sumą sudėjusie 
ms lietuviams. O. i.

MLB D-JOS METINIS 
susirinkimas Toronte įvyko sek Slal atsilankyti jaunimą ir vyrės 
madienį.

Pirm. Tamošauskas pranešc 
apie D-jos darbus ir ateities pla 
nūs. Jis pareiškė, kad turime 
dar su didesne energija veikti, 
nes mūsų tikslas labai aiškus n 
nesiriša su jokiais vardais ai 
tūlais.

Ižd. Kuolas pranešė apie pi 
niginę apyskaitą iki spalių 28 d.

Pajamų turėta: aukos 16 V. 
gimn. 239 dol., „Keleiviui“ 
181.75, kitokios aukos 246.15, 
įvairios pajamos 115.51, narių 
mok. 52.. Viso — 834.47 dol.

Išlaidos: patalpų nuoma 72 
pasiųsta gimnazijai 297.63, 
„Keleiviui" 235.91, Simonaičiui 
pagerbti 269,59, kitos išlaidos 
82.83, Viso išlaidų 907.96 dol. 
Kasoj yra 158,16 dol.

Revizijos komisijos aktą pei 
skaitė S, Banehs. Atskaitomy 
bė rasta tvarkoje,

Naujon Valdybon išrinkti; J. 
Simonavičius, J, Dragašius, A. 
Kuolas, M, Abromaitis, L, Ta 
mošauskas; revizijos komisi 
jon: St. Banelis, E, Jankutė, K. 
Butienė,

M. Abromaičiui iškėlus klau 
simą dėl įsteigimo Vokietijoj 
Lietuvių-vokiečių susiartinime 

Kazimiero paarpijos klebonui Dr-jos, kurios užduotis ir tiks 
kun. J. Bobinui ir Aušros Var lai kertasi su mūsų D-jos tiks 
tų parapijos klebonui kun, dr, lais, ypatingai valst, sienų klau 
J. Kubiliui už atlaikytas pamal simu, sukėlė gyvas diskusijas, 
das, Lietuvos Kariuomenės šve Nutarta šiuo reikalu išsiaįškin 
ntės proga š. m. alpkirčio m. ti su MLBD Centro Valdyba, 
21 d. Kun. Raibužiui už nuošir L.
džią talką ruošiant šventę. Pas ir t ainiaikaitininkui, Lietuvos Laisvės ORGANIZACIJŲ ŽINIAI. 
Komiteto nariui Ponui J. Audė Kad nebūtų vieni kitiems be 
nui, meno programos dalyviu reikalingų trukdymų, kartais ir 
ms: operos solistei p. E. Karde nuostolių, paskelbiame or gani 
lienei, akompaniatorei p. Sieg zacijų žiniai, kad M. Lietuvos 
rišt, Montrealio Dramos Teat Bičiulių dr-jos Toronto skyrius 
to aktoriams p. p. J. Akstinui U. N. F. salėse 1955 metais 
Ir K. Veselkai ir mieliems tau yra išnuomavęs šokiams salę 
tiečiams už skaitlingą atsilanky sausio 22 d., balandžio 30 d., 
mą į paminėjimą. spalių 29 d. ir lapkričio m. 12
KLB Montrealio Ap, Valdyba, d. Valdyba.

Grynų pajamų
Grynos pajamos paskirstytos 

sekančiai :
Lietuvos karo invalidams 15,00
Taut. Šokiu gr. paremti 25.00

Viso’ ........................40.00
Lieka Apylinkės kasoje
Švietimo reikalams .....25.50

Balansas 65.50
KLB Montrealio Ap, Valdyba.

PADĖKA.
Nuoširdžiai dėkojame; Šv.

6351
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

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

Įmokėti $3.000.

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

TEISININKAS.
Suite 14, Tunstall Building, 

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

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

U

nius — Toronto Jūrų skaučių 
rėmėjų būrelis. 
PAKRIKŠTYTA Dalia Maria Įvyks sekmadieninės mokyklos 
Lapienytė. kalėdinė šventė.
BERNELIŲ mišios, Kalėdų iš Kun. dr. M. Kavolis, 
vakarių naktį, 12 vai., bus lai 
komos Šv. Nikalojaus bažnyčia 
je, Queen ir Bellwoods Ave ka 
mpe. 
KALĖDINIŲ plotkelių, kūčių 
vakarienės stalui galima gauti 
klebonijoje ir po pamaldų sale 
je. 
ŠIĄ SAVAITĘ prie Prisikeli kampe, 
mo statybos dirbo ir daug dar 
bo valandų paaukojo: Tunaitis, 
Šarūnas J., Zaras K., Račkus 
Iz., Alseika A., N. Bronius, Sta 
škevičius J., Bernotaitis A., Zė 
kas Br., Auželis V., Gečas P.

‘ DĖMESIO EVANGELIKAMS
Pranešu, kad Evangelikų Su 

sivienijimo parapijos pamaldos 
su Šv. Komunija įvyks grue 
džio mėn. 12 d., 12.30 vai. po 
pietų Presbiterionų bažnyčioje, 
Dundas ir Dovercourt gatvių

Rastinė: OLiver 4451

Dr. P.MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Tuojau po pamaldų ten pat 
įvyks kavutė ir bus rodomas 
Konfirmandų filmas.
Toronto Evangelikų Susivieui 
jimo Parapijos kun. P. Dagys.

N. L. Nr. 46 straipsny apie Ka 
riuomenės ir Šaulių šventę To 
rente yra klaidingai atspausdin 
ta „dalyvavo apie 200 lietuvių“.

- Turėjo būti „dalyvavo apie 
; ; 1.200 lietuvių“.

t

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.

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

VEDYBINIS SKELBIMAS.

Lietuvaitės mergaitės ar našles 
30—40 m. vedybų tikslu rašy
kite rimtam vyrui. Atsakysiu į 

rimtus laiškus. P. Dilys, 
445 Douglas Str., 

Prnice George, B. C.
------xx — wk~—->

Gy dy to j a-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock Av.
(Įėjimas iš 613 Brock A v.)

i Priima ligonius, gimdyves
: ir moterų ligomis sergan

čias kasdien nuo 1—4 ir 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad.

I
 nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

x ■ xx~----- -xx— xx------

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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