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Atvirkščiai,

JTO PRIĖMĖ REZOL1UCI 
JA, REIKALAUJANČIA PA 

LEISTI NETEISINGAI 
NUTEISTUS

PAVERGTOS TAUTOS PROTESTUOJA PRIEŠ RUSI TORONTO LIETUVIŲ 
JOS IMPERIALISTŲ KĖSLUS.. KREDITO KOOPERATYVO

PJT ir Maskvos konferencija.
Gruodžių 3 d. Pavergtųjų Ju Maskvos konferencijoje mūsų 

ngtinių Tautų — PJT seimas valstybių vardu dalyvaujančios 
buvo susirinkęs nepaprastojo vadinamosios vyriausybes yra 
posėdžio. Jis buvo sukviestas sovietų mūsų pavergtosioms 
ryšium su Maskvoje vykusia va tautoms primestos marionetės, 
dinama Europos saugumo kon neatstovajančios nei mūsų tau 
ferencija, kurioje dalyvavo tik tų valios, nei jų teisingų intere 
sovietų paveigtųjų kraštų ma sų, nei tikrų nusiteikimų. Šios 
rionetės. marionetės susirinko Maskvoje

Maskvos konferencija pagal priimti sovietų iš anksto sukon 
komunistų planus turėjo būti struotos sistemos sutarties ai 
įrankis sutrukdyti Londono n susitarimo forma. Šios marione 
Paryžiaus sutarčių patvirtini tės dabar tik suviešina lig tul 
mą. Sovietai tikėjosi, kad, pa slėptus pasiruošimus karui. Ma 
siūlydami deryboms su Vaka ža to, nauji pančiai dedami mu įvykęs Lietuvos miškininkų bei 
rais tartum naują pagrindą ir sų nepatenkintoms tautoms, bendradarbių susirinkimas įslei 
rodydami daugiau sugyvenimo kad padidintų sovietinės pries gė Lietuvos Miškininkų Sąjun 
ženklų, patrauks likusį pasaulį paudos naštą.
į gerai paspęstus spąstus. Tie 2. Mes todėl iškilmingai pio 
spąstai turėjo nudelsti arba ii testuojame prieš mūsų valsly 
visai palaidoti sudarymą pag įįy vardu Maskvai atsidavusių 
rind^ stipriai apjungtai Euro marionetinių vyriausybių atstu 

vų pasirašytų betkurių įsipai ei 
gojimų galiojimą. Mes skelbia 
me tokius įsipareigojimus nie 
kiniais. Nukreiptas prieš Vaka 
rus, sukonstruotas prieš mūsų 
tautų valia šis naujas sovietų 
grąsinimas tik grasinimu tegali 
būti laikomas ir todėl laisvojo 
pasaulio turi būti atmestas.

3. Mes taip pat griežtai pio 
testuojame prieš Kremliaus ak 
ciją skubos keliu paversti mūsų 
tautas sovietų imperialistinio 
karo mašinos patrankų maistu, 
o mūsų valstybių teritorijas — 
priešakinėmis karinėmis bazė 
mis agresijos tikslams.

4. Mes laisvąjį pasaulį užtik 
riname, kad mūsų tautos tvir 
tai ir nesvyruojamai apsispręs 
dusios skirti visas savo jėgas

jos, Estijos? Latvijos, Lenkijos, sovietų pavergtųjų mūsų tėvj 
Lietuvos, Rumunijos ir Vengri 
jos atstovai susirinko PJT Sc: 
mo nepaprastojo posėdžio šių 
sovietų paver gtųjų valstybių ti 
krąjam nusistatymui pareikšti.

1. Mes konstatuojame, kad

Parama darbo valandos Kalėdų 
ir Naujųjų Metų švenčių savai 
tėse, vietoje įprastų darbo va 
landų penktadieniais ir šešta 
dieniais, bus sekančios: ketvn 
tadieniais 7—9 vai. vakaro gru 
odžio mėn. 23 ir 30 dienomis. 
Prašoma minėtu laiku atlikti vi 
sas operacijas. Po švenčių dai 
bo valandos vėl bus įprasta tva 
rka.

JSISTEIGĖ LIETUVOS Mis 
KININKŲ S-GOS IŠEIVIJOJ 

KANADOS SKYRIUS.
1954 m. gruodžio mėn. 5 ei..

Vaclovas Biržiška įženge

2. Mes todėl iškilmingai pio
Prof.
į aštuntą dešimtį (žiūrėkite str 

aipsnį 4-me puslapyje).

pai. Tačiau tas Maskvos planas 
neišdegė. Perilgai sovietai dru 
mstė pokarinio pasaulio vande 
nis, kad šiandien atsirastų nai 
vėlių, tikinčių Rusijos valdovų 
gera valia. Nepasisekus plataus 
masto žabangų paspęsti, Mask 
vai beliko tenkintis maža gru 
pele, aklai klusnia Maskvai.

Europa tą Maskvos klastą at 
UĖL PARYŽIAUS SUSITA metė. Pavergtųjų Jungtinių T. 

RIMŲ PATVIRTINIMO.
Gruodžio 13 d. tuo reikalu

gos Išeivijoj Kanados Skyrių. 
Jos centras, apjungiąs visus 
miškininkus, yra Chicagoj. Šios 
sąjungos tikslas yra palaikyti 
glaudesnį tarpusavio ryšį, teik Tamulionis ir iždininkas — J 
ti galimumo ribose tarpusavio Tumosas.
pagalbą ir tobulintis progresuo Be to atgaivintas Vasario 1b 
jančiam miškų moksle. Prie jus gimnazijos būrelis Nr. 9. Jo rei 
kviečiama prisidėti visi Kana kalais ir toliau sutiko rūpintis 
doje gyveną miškininkai ir ben valdybos narys J. Tumosas 
dradarbiai. Išrinktoji pirmoji Kuone visi dalyvavusieji ten 
valdyba pasiskirstė pareiga pat sumokėjo už lapkričio ir 
mis: pirmininkas — A. Kant gruodžio mėnesius. Tikimasi, 
vydas, 2 Fern Ave., Toronto, kad atsilieps ir prisidės ir dau 
Ont. tel. OL 7370, sekr. — J. giau prie būrelio.

organizacija Maskvos kėslus 
apibūdino rezoliucijoje, kuri 
įteikta JTO-jai ir pasiųsta Ve 
šingtonui, Londonui, Paryžiui 
ir tt.

Politinė įvykių savaitė
VOKIETIJOJE SUSIDARĖ SĄJŪDIS, SKELBIĄS, KAD 

VOKIEČIAMS REIKIA ATSISAKYTI NUO 
RYTPRŪSIŲ.

Mums, lietuviams, įdomiau resoriai ir imperialistai. Bet, 
sias dalykas paskutiniu metu JAV, sudariusi su tautine Kini 
pasireiškęs Vokietijoje, tai susi ja apsigynimo sutartį, šio uiti 
darymas sąjūdžio, kuris esąs pa matumo neišsigando. 7-tasis JA 
sivadinęs V laivynas tebėra ties Formo

23KAROLINGER KREIS. šaltojo karo eigoje, Maskva
Sąjūdžio idėja yra tokia: Vo per Jungtinių Tautų organiza 

kiečių Drang nach Osten — cijos pilnatį apkaltino JAV esą 
žygis į rytus, politika esanti ji trukdanti susisiekimą Formo 
pralaimėjusi ir dabartinėmis be zos sąsiauryje. Bet JTO visu 
nt sąlygomis esanti nereali. To ma šį Maskvos pasiūlymą ai 
dėl vokiečiai turį atsisakyti pa metė, 
stangų eiti j rytus ir todėl atsi 
sakyti ir tų sričių, kurios brau 
giai kainavusiomis aukomis bu 
vo įsigytos ir dabar vėl praras 
tos, — atsieit — reikia atsisa 
kyti Rytprūsių ir savo dėmesį
nukreipti į realesnius siekius, JAV karo beleisvius. Nutari 
pajieškoti naujų vokiečiams mas vykdyti pavesta JTO gen. 
apsigyventi vietų. sekr. Hamerskjoldui, kuris jau

Galima spėti, kad šis sąjūdis, kreipėsi į kom-Kimjos valdžią, 
nors iš tikrųjų jis yra realiai su kuria jis nori pasimatyti gr 
galvojančių vokiečių atviras sa uodžio 26 d. Bet atsakymo ne 
vo politikos pervertinimas, at sulaukia. Spėjama, kad Maotse 
rodo, nepraeis be pasipriešini tungas turi atsiklausti Mask 
mo, bet mes tokį sąjūdį galime vą... 
tiktai teigiamai įvertinti. Šio Didžiausis susirūpinimas da 
sąjūdžio įtakoje vokiečiai taptų bar yra 
geri mūsų kaimynai, su kuriais 
mes neturėtume sąskaitų jokių.

Labai įdomių dalykų praneša 
korespondentai iš Indijos. Kaip
žinoma, neseniai Indijos prem pradėjo debatus Italijos seimas, 
jeras Nehru lankėsi Peipinge, gruodžio 15 d. pradės Vak. Vo 
kur buvo komunistinės Kinijos kietijos sęimas, gruodžio 20 d. 
svečiu. Visi anksčiau suprato, —Prancūzijos seimas. Esą duo PJT Seimo 1954. 12. 3. rezoliu 
kad Nehru yra komunistinės Ki menų, kad Italija patvirtins, su cija dėl Maskvos konferencijos 
nijos simpatikas. Dabar, kaip 
pranešama,

NEHRU VISAI ATSALUS 
KINIJAI.

Jo atsilankymo, kurio metu 
Nehru daug pamatęs ir įsitiki 
nęs, kad komunistai Kinijoje 
daro tą pat, ką daro ir Maskvos 400 mil. dol. kitiems kraštams 
komunistai; kad komunistinis paremti — Ceilonui, 
režimas, pasmaugęs laisves ii Pakistanui. 
įvedęs vienos komunistų part' 
jos tiraniją, Kinų tautą uždaręs senhoverį dėl nuolaidumo ko 
į baisų kalėjimą, kuriame siau munistams, su kuriais jis esąs 
tėja tiktai priespauda, — Nei. pepakankamai ryžtingas ir ap 
ru įsitikinęs, kad reikia nuo ku gailestavo, kad jis balsavęs už 
munizmo bėgti. Todėl jis labai D. Eisenhoverį. 
atšalęs komunistinei Kinijai, o — JAV gamybinių profsąju 
Indijos spauda pilna antikomu ngų kongresas pasisakė už JA 
nistinių žinių, budinančių jo V pajėgų didinimą, kad JAV 
baisumus. galėtų atsispirti agresijai.

Vienas iš tokių stumiančių

nkiau eis Prancūzijos ir Vak. 
Vokietijos seimuose. Bendrai, 
žinios esančios optimistinės.

TRUMPOS ŽINIOS
— Austrijos kancleris lankė 

Kanadoje.
— Kanada kasmet skiria

Protestuodami prieš Maskvo 
je įvykusią konferenciją, Alba 
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki

si

Indijai,

— MacCarthy apkaltino Ei
tusios sėklos. Tam tikslui po 
išlikusiais miškuose atskirais 
daromos palankios sąlygos sek 
maumedžiais buvo dirbtinai su 
lai sudygti.

Daugelyje miškų ūkių plačiu 
mastu rekonstruojami mažaver 
čių esamų maumedžio augmenų 
sodiniai, įvedant į juos ąžuolą, 

— Eisenhoveris tarėsi su ko kuris sodinamas koridoriniu bū 
nuo kom. Kinijos veiksnių yra ngreso partijų lyderiais vidaus du. Bandymui, Latvijos miškų 

augintojams pasiūlius, Kaišedc 
rių, Kauno ir Kazlų Rūdos miš 
kų ūkiuose pradėtas įvesti juod 
alksnis į pušų sodinius lengvu 
se smėlio dirvose. Tai žymiai 
padidina dirvoje organines me 
džiagas.
Lietuvius išsiunčia į Rusiją, o 

į Lietuvą gabena rusus. . .
Demobilizuoti „kariai“ patrio 

tai karštai atsiliepė į brangio 
sios kp-jos kvietimą ir pareiškė 
norą vykti įsisavinti plėšinių ir 
dirvonų“. Per paskutinį mėnesį 
išgabenti 260 demobilizuotų ka 
rių. Žymi jų dauguma komjau 
nuoliai. Jie turi traktorininkų, 
šaltkalvių, kombainininkų, te 
kintojų, kalvių, šoferių, stalių 
specialybes. Demobilizuotieji

ir Kinijos užsienių reikalų mi 
nisterio pareiškimas per Pcki 
no radiją. Jo lūpomis

KOMKINIJOS VALDŽIA 
PAREIKALAVO JAV PASI 

TRAUKTI NUO 
FORMOZOS,

ir užsienių politikos klaus, 
mais.

— New Yorko lietuviai tie 
mtiniams šelpti šio vajaus metu 
surinko 10.000 dolerių.

— „The Gazette“ gruodžio 
13 d. įdėjo montrealiečio p. Pe 
traškevičiaus ilgoką straipsnį 

kurią komunistai turi užimti, apie pokarinius ateivius Kana 
Tai ir Nehru esą aišku, kad Ki doje. Straipsny paliesti opieji 
nijos komunistai yra atviri ag ateiviams klausimai.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1955 metų proga sveikiname gi
mines ir pažįstamus ir vietoje individualinių sveikinimų 
aukojame Vasario 16-tos gimnazijai 10 dol.

Irena ir Petras Lukoševičiai.

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
Okupantai sutrikdė visą 

Lietuvos ūkį.
Respublikoje, greta „priešą 

kinių“ kolūkių ir rajonų, yra ai 
siliekančių ž. ū. artelių, kurios, 
blogai organizuodamos darbą, 
gauna menkus derlius, neįvyk 
do gyvulininkystės išvystymo 
planų. Respublikos 
pirmaeilis uždavinys parmūnų kartą buvo pasodinta 350 ha 
pavyzdžiu sėkmingai užbaigti plote. Sodinimui buvo panau 
ūkinius metus, atlikti visus sv dota sėkla, surinkta vietos miš 
arbiausius lauko darbus, užtik kų ūkiuose ir gauta iš Altajaus 
rinti gyvuliams šiltą ir sotų žie ir Krasnojarsko krašto. Daugas

LIGOS IR NELAIMĖS. SPAUDOS BALIUS
Stipriai buvo susirgęs Jurgis Montrealy numatomas vasario 

Mačionis. Energingasis ir vik 5 dieną.
rusis vyras buvo visai sunykęs RINKIMINĖS KOMISIJOS 
ir ruošėsi keliauti į Mont Ro 
yal. Bet gydytojai ištyrė, kad 
jį užpuolęs soliteris ir, kaip ko 
ks smakas, čiulpia jo kraują įt
varo į kapus. Bet soliteris ne 
sunku gydytojui išvaryti papar 
čio preparatu. Ir p. Mačioms, 
kai jau ruošėsi mirti, staiga bu 
vo pagydytas. Pasirodė iš tik 
rujų nejuokai, nes išvarytasis 
soliteris turėjo... 16 yardų ilgu 
mo! Tai ar ne tikra pabaisa, ku 
ri tikrai ir stiprų vyrą galėjo 
nuvaryti į kapus?!

P. Mačionis dabar sveikas ir 
linksmas.

P. Šipelienė krito nuo laiptu 
ir taip susitienkė, kad į smege 
nis išsiliejo kraujas. Nelaimes 
ištiktoji paguldyta į Verduno 
ligoninę.

Stipriai susirgo verdunietis

narys K. Toliušis yra išstaty 
tas kandidatu rinkimams į KL 
B Montrealio Apylinkės V-bą 
ir nuo gruodžio 12 d. iš linkimi 
nės kom. išstoja. Vieton jo įei 
na sek. kandid. J. Navikėnas.

KLB M. Ap. Valdyba.
LIETUVAITĖS 

TELEVIZIJOJE.
Jonės Kvietytes 

ma 8 šokėjų grupė 
zijoje gruodžio 12 
vakaro programoje 
canadienne". Šokis 
dviejų kanadiečio kompozitoria 
us Harry Sommers sonatų. 
„Primeval“ ir „Lullaby to a 
dead child“, choreogratija Jc 
nės Kvietytės.

Toje pačioje programoje, vai 
dinime „La dance des regrets' 

p. Maskoliūnas” ir turėjo būti Jonė Kvietytė ir Birutė Vau 
paguldytas į Verduno ligoninę, kunaitė šoko dviese.

Fabrike darbo metu mašinos 
labai sunkiai sužalotas tapo Jus 
tinas Vizgirda—sulaužyta jam 
ranka, sutrenkta galva ir tt. Gu 
Ii Lachinės ligoninėje. 
PATIKSLINIMAS. Vasario 
16 remti būrelio kaikurių rėmė
jų pavardės neteisingai atspaus 
dintos. Turi būti Albertas Da 
sys, ne Dapšys ir p. Gečys ne 
V., bet Algirdas.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ 
norima daryti vieną visiems su 
sitarus. Sekmadienį įvykęs or 
ganizacijų susirinkimas nutarė 
prašyti abiejų parapijų klebu 
nūs tuo reikalu sušaukti organi 
zacijų atstovų susirinkimą šį 
šeštadienį, gruodžio 18 d. 7 v. 
v. Šv. Kazimiero par. salėje. 

Minėjimui vasario 12 dienai 
pasamdyta Plateau salė.

LIETUVIŲ MOKYKLOS
Kalėdų Eglutė rengiama 1955 
sausio 9 d. Verduno mokyklos 
mokiniai ir priešmokyklinio am 
žiaus vaikai registruojami tel. 
He 4330 pas p. Knystautienę 
tarp 7—9 p. m., arba sekmadie 
nį po pamaldų Aušros Vartų pa 

Ką lietuviai pagamina — rusai rapijos salėje 2-me augšte pas 
budintį tėvų k-to narį.

Rosemounto rajono dalyvau 
siantieji eglutėj vaikai registr 
uojami pas p. Kudžmienę CL 
5S79.

Smulkiau apie vietą ir laiką 
bus pranešta vėliau.

Tėvų K-tas.

nių kilniausiam išlaisvinimo įei 
kalui, o po išlaisvinimo galimai 
veikesniam Įsijungimui į laisvą 
jį pasaulį, nuo kurio prieš savo 
valią jos buvo sovietų prievaita 
atplėštos.

MONTREALIS
MONTREALIO ŠALPOS

Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
žemiau išvardintiems Montiea 
ho lietuviams, už paramą reng 
tam pobūviui-vakarui lapkričio 
p. d. Panelėms: L. Gailevičiū 
tei ir J. Rimkevičiūtei už prog 
ramą; J. Adomoniui už para 
mą, suteiktą susisiekimo prie 
monėmis; parėmusiems vakaro 
loteriją fantais: Otienė, Matu 
liai, Adomaitietnė, O. ir T. Sta 
nkūnaitės, Leknickai, Milerie 
nė, Škudienė, Kuprevičienė, Pu 
niškienė, Vaišvilienė, Šulmisti 
aite, Šulmistras, Paunksnienė. 
Knystautienė, Stašinskai, Vdu 
mnkaičiai, Rudinskeinė, Gau 
rys, Zabiehauskienė, Stankevi 
čienė, Povilaitienė, Čapkauskie 
nė, Kudžmicnė, Gražiene, Dau 
kšienė, Giriūnienė, Balsienė, 
Čičkauskienc, Blauzdžiūnienė, 
Čipkuvienė, Daniliauskienė, 
Vilčinskienė; Motuzienė, Rim 
kevičiai, J. Rimkevičiūtė, Pace 
vičienė, Lukošienė, Stankuvie 
nė, Stankevičiai, Mažulaičiai. 
Bagdžiūnas, J. ir B. Lukoševi 
čiai, Iz. Lukoševičius, Kęsgai 
los, Juodviršiai, Vencloviene,

skelbia Vilniaus radijas. Taigi 
komunistai interesuoti, kad kol 
ūkiu gyvuliai būtu aprūpinti, 7khH"i"“nauui \?\JU?UVllslal’ . v c,nclovlel’e’-. « « « «—. . Kariai Siunčiami airotl 1 naujai A IVTnrlcnniPnA ‘■sirnplAitipnp Thet up nesu unina. kad koluk.e orRanizuoiamus vakaru Kaza.-ii d; 1”OrkUI}lel'>e’, Simelaitiene, J.01 gamzuojamus vairarų Kazacn Rimkus, V. Balsiene, Markaus 

kienė, Susavičjus, St. Griciuvic 
nė, B. Šimonelienė, Narbutie 
nė ir A. Keblys. Kartu dėkoja 
me ir visiems vakarą parėmusie 
ms savo atsilankymu.

Montrealio Šalpos Komitetas.

bet jie nesirūpina, kad kolukle ( 
čiai būtų aprūpinti. stano srities tarybinius ūkius.
Sunku išgenėtus miško plotus Tokiu būdu lietuviai šalinami 

atželdinti. j§ Lietuvos ir Lietuva kolom
Greitai augančio ir labai pro zuojama rusais. Per kelis metus 

žemdirbių duktyvaus maumedžio pirmą Lietuvoje jau neliks lietuvių.
Be „švenčių“ kolūkiečiai nei 

bulvių nekasa. . .
Druskininkų rajono kolūkiai 

ir kolūkiečiai, lenktyniaudami 
mojimą. Ypatingai svarbi koi usia maumedžių pasodinta Ka „didžiojo spalio 37 metinių gar

išsiveža...
„Neries“ labuke per 10 mė 

nešiu pagaminta 1000 katilų ir 
ūkių ir kolūkiečių pareiga — uno ir Kazlų Rūdos miškų ūk bei“, įvykdė bulvių bei pieno 3000 radiatorių. Žymią produk 
valstybei artimiausiu laiku įvyk iuose .Be to, j medelynus per paruošų bei supirkimo planą, cijos dalį fabrikas išsiuntė į sz 
dyti paruošas ir valstybinį ž. kelta daugiau kaip 5.000 mau Bulvės ir pienas toliau pristato lies dirvonuojančiųjų ir plėši 
dyti paruošas ir valstybinį ž. u. medžio sėjinukų, išaugusių na rni valstybinių supirkimų tvar ninių žemių įsisavinimo tajo 
produktų supirkimo planą, — tūraliomis sąlygomis iš nukri ka. — nūs, — skelbia Vlniaus radija,

vadovauja 
šoko televi 
d., 7,30 v.

„Fantasie 
susideda iš

Abi šokėjos per televiziją pa 
sirodė labai gerai, tiksliai įsi 
jungė į programą, gražiai kos 
tiumuotos ir įspūdingai pašoko. 
KUN. PEČKYS gruodžio 1.! 
d. išvyko į Čikagą.
DR. ULDUKIS Jonas, iš Wey 
born, Sask., kur jis praktikuoja 
kaip gydytojas, buvo atvykęs į 
Montreal} savo brolio palikimo 
reikalu. Jis turi iškėlęs bylą p. 
Adakauskui dėl namų ir dėl pa 
likimo. Šią bylą dr. J. Uldukis 
dabar perdavė vesti dr. S. Da 
ukšai.

SASKATCHEWAN© AUKSI 
NIS JUBILĖJUS 1955 M. 
1955 metais Saskatchewan? 

piovincija švęs savo auksinį ju 
bilėjų. Dabar jau ruošiamasi 
lai šventei, kuri turės tinkamą 
kulminacinį tašką šiai provinci 
jos pusės šimtmečio pažangus 
šventei ir speicalūs kvietimai 
bus išsiųsti Jungt. Valstybių tu 
ristams.

Šioje šventėje Saskatchewa 
nas pagerbs savo pirmtakūnus, 
supažindins svečius su dabartį 
niu gyvenimu Saskatchewan^ 
ir parems projektus, kurie pa 
augštins provincijos kultūrinį 
gyvenimą.

Turėsime Sastatchewano dai 
lininkų parodas, chorų bei or 
kestrų koncertus, aktorių dia 
matinius pasirodymus. Paroda 
ir iškilmingos eisenos, tautiški 
šokiai ir sporto pasirodymai 
bus taipgi programoje.
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į metinę talką
„Nepriklausoma Lietuva“ šie misterio skiltą Diplomatų šefą, 

met įžengė į penkioliktuosius VLIKą mes laikome Vyriausiu 
gyvenimo metus. Tai tiktai jau Lietuvos laisvinimo organu-sva 
nuoliškasis amžius, bet Kana ibiu ir būtinu, 
dos lietuvių gyvenime jis yra 
nepaprastai reikšmingas.

Labai verta prisiminti, kad daujame, bet 
„Nepriklausoma Lietuva“ gimė kad šie mūsų veiksniai būtinai 
pačiu tragingiausiu lietuvių ta rastų bendrą 
utai ir Lietuvos valstybei laiku, nebūtų jokių nesutarimų, kas
— kai imperialistinis rusų oku musų manymu, yra visai leng
pantas su milžiniška karo maši vai pasiekiama, pareiškus abie , 
na jėga įsiveržė, ir, eidamas ms pusėms būtinos geros va 
tais pat imperialistiniais Rusi hos. Šia prasme mes pritariame 
jos caro keliais, okupavo Lietu KLB Kr. Tarybos priimtai re ‘ 
vą. Prieš tai Kanadoje tebuvo zoliucijai, pasisakančiai už gi ei 
tiktai tų pačių imperialistų Ici tą nesutarimų baigimą, 
džiamas lietuvių kalba rusiškas Sielojamės dėi Lietuvos atei 
laikraštis. ties ir norime ją matyti išsilais

Labai reikšminga, kad „Ne vinančią iš imperialistinės ver 
priklausoma Lietuva“ kaip tik gijos; norime ją matyti didės 
tai buvo pradėta leisti tam tiks nę, negu ji buvo musų nedrau 
lui, kad kovotų su okupantu, gingų kaimynų apkarpyta, mus 
kas labai svarbu, visų taiką, lais nuskriaudžiant; norime matyti 
vę, tautų apsisprendimo ir de ją suvienytą ir apjungtą etno 
mokratiniuis priniepus gerbiau grafinėse ribose — Didžiąją ir 
čiųjų tautiečių sutelkto Mažąją, su Rytų ir Pietų sritį 
m i s jėgomis. Ji, kaip žinoma, mis, kurias imperialistiniai kai 
buvo įsteigta Toronto lietuvių mynai buvo okupavę, mus—lie 
demokratų iniciatyva, sukūrus tuvius — skliausdami, 
prieš tai visų lietuvių organiza Kanadoje gyvenantiems lie 
ciją — Kanados Lietuvių Tary tuviams mes norime, kad visi 
bą. Principinis pagrindas buvo jie čia gerai gyventų ir turėtų
— tarpusavė tolerancija, vieny geras sąlygas. Mes tvirtai
bė ir kova su Lietuvos okupan stovime už darbo žmogų, už jo 
tu. pilnutines teises, už jo teises į

Šie kilnūs ir gražūs šūkiai ir darbą, už jo teises darbe (kad 
dabar yra tas pat tvirtas „Ne nebūtų mėtomas, kada darbda 
priklausomos Lietuvos“ pagrin viui kas įsigeidžia). Tuo tikslu 
das, jungiąs visus gerus valios mes palaimote tikrai demokra 
lietuvius patriotus į vienybę di tinį unijų kūrimąsi, jam atvirai 
desniems tikslams siekti. simpatizuojame. Manome, kad 

„Nepriklausoma Lietuva“ sa Federalinis Kanados parlamen 
vo užnugary neturi nei partijos, tas turėtų imtis didesnės inicia 
nei srovės, kurios ją remtų, ka tyvos darbo žmonių apsaugos 
ip savo partinį ar srovinį laik prasme; turėtų visai Kanadai iš 
raštį. Dėl to kartais tarpe skai leisti įstatymus, kuriais būtų 
tytojų, kurie yra tai vienokių, darbo žmogus apsaugotas nuo 
tai kitokių pakraipų, kyla tūlo darbavių sauvalės; turėtų išleis 
nepasitenkinimo, bet dažniau ti Įstatymą, kuriuo būtų įvestos 
šia tiap esti, kad kuo vieni ne Ligonių kasos, kad ligos atveju 
patenkinti, tai kiti, kitokių pa darbo žmogus staigiai enatsidu 
žiūrų, skaitytojai esti labai pa- rtų gatvėje su šeima, be pagal 
tenkinti. Taip esti todėl, kad bos.
„Nepriklausoma Lietuva“ nė Lietuviškoji bendruomenė tu 
vienai politinei srovei ir nė vie retų apimti visą Žemės rutulį 
nai politinei partijai netarnau ir visi lietuviai turėtų ją dome 
ja, nors objektyvios informaci tis ir joje dalyvauti. Tas nereis 
jos prasme ji visiems nori gra kia, kad jai nebūtų priimtinas ir 
žiai patarnauti. Tai yra pavelde kitų organizacijų gyvenimas n 
tieji iš šio laikršačio steigėjų veikimas. Visos lietuviškosios 
bei Kanados Lietuvių Tarybos organizacijos Kanadoje tun 
puoselėtieji principai, gyvi ir da plačią ir didelių veikimo galimy 
bar. Mums visos partijos yra ly bių dirvą ir sąlygas, kad tiktai 
giai vertingos ir mes jų nesmei būtų daugiau iniciatyvos, dai 
kiame, laikydami jas natūraliu bingumo ir tautiškojo pareigiu 
sąmoningos tautos pasireiški gurno.
mu. Mes tautiečių pagal tiky Labai svarbus yra lietuvybės 
bas neskirstome ir nuoširdžiai išlaikymo reikalas, lietuviško 
gerbiame jų įsitikinimus. M u sios šeimos židinio palaikymas 
ms brangus yra kiekvienas lie ir ypač jaunimo lietuviškasis 
tuvis, kuris laikosi demokrati auklėjimas. Nuoširdžiai džiau 
jos, jungiančios savy laisvės, or giamės, kad daugelis lietuvių 
olybės ir lygybės principus, šeimų atsidėjusios rūpinasi jau 
Mes džiaugiamės, kad yra dar nimo lietuviškumu, jo mokslini 
valstybių, kurios gerbia mūsų mu, augštesniu kultūrinimu, iš 
laisvės ir Lietuvos nepriklauso kylant augščiau esamo standar 
mybės priniepus ir Nepriklau to.
somos Lietuvos Respublikos Turėdama tiek daug uždavi 
atstovus respektuoja kaip ii si nių ir tiek gražių tikslų, „Ne 
tų nepriklausomų valstybių ats priklausoma Lietuva“, kaip n 
tovus, — todėl mes brangina kasmet, baigiantis seniesiems 
me ir savo teisėtus valstybės metams, kreipiasi į mielus skat 
atstovus ir pripažįstame jiems tytojus, Bendradarbius, Talki 
Lietuvos užseinių reikalų mi ninkus, Platintojus ir visus ge

Ką ypač pabrėžiame ir dėl ko 
sielojamės, tai ne tiktai pagei 

laikome būtina,

kalbą ir tai p ją

MŪS VĮ (^SPORTAS
DIDELĖ „TAURO”JAUNIŲ PERGALĖ

Po sėkmingų laimėjimų pries pasekmę pradeda švelninti. 
Hamiltono ir Toronto jaunius. Dar nelaimė — Sinius susiže. 
gruodžio 10 d. tauriečiai turėjo džia ir negali ilgiau žaisti. Tas 
pirmą MBL turinyrinį susitiki priešui vėl į naudą išeina. Gy 
mą su Sir George Williams Co nimas turi daug dirbti, kad su 
llege. Nepaisant studentų dide laikius agresyvius puolėjus, 
lių ūgių ir amžiaus pranašumo, Pagaliau teisėjo švilpukas už 
mūsų jauniai, būdami fiziškai baigia žaidimą 41:31 „Tauro“ 
daug silpnesni, vis dėlto dėka naudai. Už „Taurą“ žaidė ir ta 
savo vikrumo ir geresnio švieti škus pelnė: Aneliūnas 0, Baltu 
nio valdymo sugebėjo prasi onis 0, Gražys 0, Otto 10, Mar 
veržti pro priešo gynimą ir pa kevičius 4, Sinius 21, Širvydas 
siekti pergalę 41:31 pasekme.

Jau iš pat pradžių mūsiškiai 
užima pirmavimą aikštėje, tik 
dėl nesėkmingų artimų metimų 
nesiseka atsiplėšti toliau nuo 
priešoė. Bet apšilus ir „prakiu 
rus kašei“, tauriečiai gražiais 
Siniaus ir Otto praėjimais didi 
na savo kapitalą. Puslaikis bai 
giasi 17:11 lietuvių naudai.

Antrame kėlynyje mūsiškiai 
vėl dominuoja nors studentai, 
žūt būt, nori pasiekti tauriečių

Vasario 16 minėjimo 
klausimu

„Aš renku „Nepriklausomos kad p. Abromonio pasigenda 
Lietuvos’ komplektą, galvoda mieji žmonės Vasario 16 mine 
mas, kad man jis reikale patai jimuose dalyvavo, ir tai per et 
naus. Matau, kad, štai, prasiūc lę metų. KLT Montrealio sky 
jus nuomonėms apie Vasario riaus pirmininką p. A. Navicką 
16 minėjimą, man to komplek pats praeitos Vasario 16 d. ma 
to prireikė. čiau Plateau salėje, o Šv. Kaži

Bet pirma apie nuomones, miero parapijos klebonas vie 
Mano galva, rimčiausiai pasisa šai apgailestavo negalėjęs daly 
kė p. D. Norkeliūnas. Jis sumi vauti, nes buvęs užimtas neiš 
nėjo nepasisekimų priežastis ir vengiamomis pareigomis, 
nurodė būdus joms išvengti. Tarybininkai, atsikirsdami p 
Dėl jo siūlymų nieko negale Abromoniui, galėtų taip pat pa 
čiau pridėti. Jis juos, mūsų ap klausti jį, o kur gi tie kiti, ne 
linkybėse, išdėstė konstiukty tarybininkai, — ar jų tiek yra, 
viai, praktiškai ir, kas svarbiau kad neužpildo salės? Kui jie 
šia, labai žmoniškai, susiprati buvo kai Tayba ruošė minėji 
mo, sugyvenimo, gražaus bend mą? P. Abromonis, rašydamas 
radarbiavimo dvasioje. Man p. h mesdamas kaltinimus Tary 
Norkeliūno pasiūlymai labai pa bai, turėtų tą pat padaryti ir 
tiko. kitai pusei, ir, be to, žinoti,

P. V. Širvydas nedaug paia kaip rašo p. Norkeliūnas, ir 
še, bet dar mažiau pasakė, iš jo tuos nusivylimus, kurių teko 
straipsnio sunku suprasti, ko išgyvent Tarybininkams. Vie 
jis nori. Susidaro toks įspūdis, nas paskutinių, pav., buvo kad 
kad p. Širvydas pasisako už se KLCT pirmininkė iš anksto bu 
paraciją organizacijų, už palai v0 užprašyta pasiruošti į Gar krepšį. Tik geras Markevičiaus 
Rymą susiskaldymo, kaip jis sa bės prezidiumą, bet. . . nebuvo ir Aneliūno dengimas sulaiko 
ko, tarp seniau ir po paskutinio pakviesta... Ar tai prisideda priešą. Ypač puikiai pasirodė 
karo atvykusiųjų. Taip manosi, prie gerų santykių ir gerų nuo Širvydas uždengdamas savo ce 
ar tiktai jis nevaidina, kaip mu taikų sudarymo? ntrą už jį net pusantros galvos
sų dzūkai porina, „kipšiuko ku; O kodėl KL Bendruomenės augštesnj. 
stytojo“ rolę ten, kur jaučiasi Montrealio apylinkės valdyba 
nepasitenkinimo? Kodėl gi jis nepagalvojo: ar ne gražiau bū 
nepasako, ko jis nori, o tiktai tų, kad ir į Torontą panašiai, 
porina nei šiaip, nei taip? sušaukti visų organizacijų ais

P. B. Abromonis lyg ir papi tovus ir bendromis jėgomis įuo 
Ido p. Norkeliūno pasiūlymus, šti tą Vasario 16 šventę, kuri 
Atrodo, kad tie papildymai n juk yra brangi kiekvienam lit 
tiktų, reiktų tiktai geros valios, tuviui, ar jis seniau į Kanadą at 
kad tai būtų padaryta. Tiktai vyko, ar tiktai prieš penketą 
p. Abromonis kažkodėl užsipuo metų? 
la ir KL Tarybą ir Šv. Kazimie Metant kitiems kaltinimus, 
ro parapijos kleboną. Šiame pu pirmiausia reiktų į save pasižiū___ _  ___  _ __ ______ _______________ _________ ____
nkte jis neteisus. Čia man, kaip rėti. Ir bendrai, darykime vis hais kasoje, Kreipėsi į veit. ko M. K. D-jos posėdyje sportinin
sakiau, patarnauja „Nepr. Lie ką, kad vieni kitus gerbtume, lonijos organizacijas bei gyven kų vakarienes reikalu,
tuvos” komplektas. Paskaitęs vertintume ir mylėtume. Tada tojus: apgyvendinimo atvyks

’ . • cančių spoitininkų ir dovanų dos sporto vadovui p. A. Supro
O Vasario 16 šventę, kaip laimėtojams, reikalais. Taip pet nui, kuris nupirko ir atvežė pe

ir darbo pagalbos buvo prašy reinamą taurę iš Toronto.
ta. Visų buvome sutikti su šilta Teisėjams: p. Makauskui, p. 
užuojauta, pagalba, arba nure Bruzgelevičiui, p. Žukui iš To 
dant tikslą, nunčia. Šita proga ronto ir visiems kitiems, kurių 
M. L. S. K-bas „Tauras“ dėke 
ja: asmenims, priglaudusiems 
atvykusius spoitininkus.

Didžiausia šios padėkos dalis 
atitenka Montrealio Lietuviu 
laikraščiui „Nepr. Lietuva“ už 
gražią ir niekuomet nepamiršta 
mą pereinamą sidabrinę taurę kalbas ir linkėjimus turnyro ati 
jaunių krepšinio nugalėtojui.

Taip pat, mūsų mielam siuvę 
jui ir krautuvininkui p. M. Mu 

laikotarpį butų ir pasiilgstama, čiukui, kuris piaturtino turny 
Ir pasiruošti būtų daugiau lai ro staliuką gražia vienkartine 
ko. Ir jėgos, kurios yra ribotos, 
taip neišsisemtų. Gal tas duotų 
ir daugiau vienybės.

Nekaltinkime vieni kitų. Kas 
praėjo — jau praėjo ir nebe 
grįš. Pagalvokime ir pasvarsty 
kime, kaip padaryti, kad alc 
ty būtų geriau, vieningiau, nuo 
šildžiau, kūrybingiau, įdomiau, 

Kai turime minėjimus ir Va patraukliau ir kaip galima gra 
sario 16, ir Tau. šventę, ir Ka žiau. 
riuomenės dieną, ir Mažosios Jei kas turėtų kitų sumanj 
Lietuvos minėjimą ir dar Birže mų, mielai bus priimta, 
lio baisiojo, — tai jau susida 
ro visa serija, kuriai įgyvendin 
ti reikia atsidėjus sekti kalen 
dorių, o kadangi pasiruošima 
ms reikia ir laiko, tai belieka 
tiktai minėjimais ir rūpintis. 
Galų gale iš jų daugelio visi 
per eilę metų pradeda blukti

Todėl ar nebus jau atėjęs me
-'z'ztz^z^^z^z^^^'zV^'zVz^

6.
Baigdamas noriu priminti, 

jog sekančios rungtynės įvyks 
gruodžio 17 d., 7.30 vai. Catho 
lie High school salėje prieš S 
Western YMCA. Būtų malonu, 
jeigu sporto mėgėjai atsilanky 
tų į rungtynes ir nors plojimu 
paremtų mūsų jaunuosius kie 
pšininkus, kurie šiemet vieniu 
teliai atstovauja lietuvius Monl 
realio sporto padangėj. Remki 
me todėl juos ir jų pasiryžimą 
laimėti ir išgarsinti kaip lietu 
vių ir kaip gerų krepšininkų 
vardą. Padirbėti tikrai, sunkiai 
ir daug jiems reikės,nes Mont 
realio krepšinio Jaunių Lygoj 
galima žaisti iki 20 m. amžiaus, 
kada tauriečių amžiaus vidui 

17 m.Kuriam laikui priešas visai kis svyruoja tarp 16 — 
pasimeta ir, atrodo, kad tauiie Bet jie mūsų neapvils, neapvil 
čiai gerai prasineš. Bet neil kime ir mes jų ir nepalikime 
gam, paėmęs minutę, jis naujai vienų. Tad iki pasimatymo sc 
persiorganizuoja, stipriau pra kančiose rungtynėse.
deda dengti ir taškas po taško V. Piečaitis.

VIEŠA PADĖKA.
Lapkričio 20 įvyko Kanados liūnui ir kitiems už pagalbą tr 

jaunių krepšinio turnyras. M. ansportu atvykusiems. Ačiū 
L. S. K-bas „Tauras“, rengda klebonui kun. J. Kubiliui, kur., 
mas šį turnyrą su mažais ištek Raibužiui už tarpininkavimą L.

p. Abromomo straipsnį, tuojau neteks ir vieni kitų kaltinti, 
perverčjau komplektą ir įsitiki C 
nau, kad taip nėra, kaip p. Ab didžiąją 
romonis rašo. Visos vasario lt drauge, 
minėjimo fotografijos rodo,

NL REDAKCIJOS PRIERAŠAS
Vasario 16 minėjimo klausi tas kaip nors koncentruoti 

mas yra pakankamai aiškus, nėjimus, apsiriboti, gal, dviem 
Nėra abejonės, kad būtų gena minėjimais — Vasario 16 ir Bi 
usia, jeigu visi vieningai ir su rželio baisiojo, arba, gal nebent 
sitarę minėtume drauge pajč palikti dar Mažosios Lietuvos 
giai ir įspūdingai. To tiktai ir minėjimą, kaip palyginti labai 
reikia palinkėti. aktualų? O visus kitus, ar ne

Tačiau ar ne metas jau būtų verta būtų suglausti į vieną 
pasvarstyti klausimą: ar tiktai Vasario 16 minėjimą? lokiu at 
nepertvarkyti visų mūsų lietu veju> gal>ma spėti, per ilgesnę 
viškųjų minėjimų?

Kad ir kaip gražiai atlieka 
mas, bet dažnas kartojimas to 
pačio atsibosta, Turint gi dau 
gelį minėjimų, pritrūkstama jė 
gų, pritrūkstama naujesnių for 
mų tam pačiam turiniui parei 
kšti, pritrūkstama originalumo 
ir net įsimetama į trafaretą, o 
trafaretas reikalą jau žudo.

Didelė padėka musų apygar

šventę, minėkime visi

Tarybimnkas J.

IR PASIŪLYMAS

E.

mi
pavardžių negalėjome sužinoti, 
— ačiū. Be to, p. Kibirkščiui, 
p. Gudui, ir p. Berneckui — lai 
ko bei taškų tikrintojams — p. 
Puniškai ir p. Kačergiui dėkoja 
me.

P. Kardeliui ir p. Balzarui už

daryme ir užbaigoje — ačiū.
LKM D-jai ir jos valdybai 

už gražų sportininkų sutikimą, 
atskirą stalą, pavaišinimą ska 
nia vakariene, o kartu p. Stanro staliuką gražia

dovana — taure senjorų nuga kūnaitei už skanų pyragą—nuo 
lėtojui. širdus sportiškas ačiū.

Ir. p. Kasperavičiui ir p. Ga Visiems asmenims, kurie pu 
pučiui — lietuviams kontrakto sidėjo darbu rungtynėse arba 
riams, kurių dovana stovyla ja kur kitur, kurių pavardės yia 
unių nugalėtojui, savo gražu nežinomos — mes dėkojame, 
mu nustebino netik sportiniu. Taip pat, kurie vienokiu ar 
kus, bet ir visuomenę — nuo kitokiu būdu pakėlė sportinin 
širdų ačiū. kų nuotaiką bei prisidėjo prie

Taip gi „Nepriklausomai Lie šios bendros organizacijos, vis 
tuvai“ už nemokamą skelbimą uomet pasiliks dėkinga ir nie 
laikraštyje turnyro reikalu. kuomet neužmirštanti Jūsų.

Pp. Ladygai, Vieraičiui, Va Montrealio Lietuvių Sp. K-bas 
siliauskienei, Pylipaičiui, Ane „Tauras“ valdyba.

Dr. J. Mališka sveikina visus gimines, bičiulius ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1955 metų proga ir 
vieton individualių sveikinimų laiškais, Vasario 16 gim- 
nazijai aukoja 10 dolerių.

Dr. B. Matulionis sveikindamas savo draugus ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių ii N. Metų proga, vieton atskirų 
sveikinimų, aukoja lietuvių Vasario 16 gimnazijai Vo- 
kietijoje 10 dol.______ _________________________________

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikinu Kalėdų šven
čių ir Naujųjų Metų proga ir vieton individualių svei
kinimų Vasario 16 d. gimnazijai aukoju 4 dol.

V. Kačergius.

N L red.
ESTAI DIPLOMATAI APIE

EGZILINĘ VYRIAUSYBę. a.tą išlaisvinu8t Kartu estu dip DĖL „FILATELISTO ŽINIŲ 
’ ’ ’ • PAPILDYMO“

PAAIŠKINIMAS.
„NL“ Nr. 47 „Filatelsito ži 

mų papildymu“ paliečiamas 
mano straipsnelis, tilpęs „NL“ 
Nr. 43 „Skautai-ės filatelisto ži 
niomis“, tad randu reikalinga 
paaiškinti.

Rašydamas straipsnelį, nclu 
rėjau tikslo patašyti Lietuviu 
skautų istorijos, bet įvertinda . 
mas skautų darbus žmonijai n 
tėvynei ir norėdamas Lietuvos 
skautybės 36 metų sukaktuviu 
proga juos pagerbti, jį parašiau 
ir papuošiau savo klišėmis. Su 
minėjau parinktus iš filatelijos 
įvykius Nepriklausomos Lietu 

1 vos laikotarpio skautų gyven' 
mo. Po okupacijos, Lietuvos sk 
autams esant svetur, apie jų 
veiklą paminėjau bendrais bru 
ožais, nes filatelijoje bemaž ži 
nių nėra.

Iš „Filatelisto žinių papildy

Dujsravbus estų valstybės yy lomatas paaiškino, kad Estijos 
atstovybės negalėtų vykdyti jo 
kių egzilinės vyriausybės įsaky 
mų, nes tuo pačiu būtų baigtas 
šių atstovybių oficialus pripa 
žinimas draugiškose valstybė 
se.

Min. K. R. Pusta savo Stauk 
holmo estų laikaršty „Vaiis- 
Eesti“ paskelbtame straipsny 
je „Estija nėra užmiršta“ rašo: 
„Ką atstovauja Estijos Respub 
likos diplomatinės atstovybės? 
Estų egzihnes vyriausybes 
mes, deja, turim dvi; taip pat 
turim daug įvairių komitetų ir 

Estų tremtinių organizaci tarybų, kurių uždaviniai yra 
ligoniams užsieniuose; kas piie jos, pradedant bendruomene, verti dėmesio. Tačiau, nei vie 
to dar ir prideda daug pasiauko įvairiais komitetais ir egzilinė na minėtų organų bei organiza 
jimo tai rašydami laikraščiui mis vyriausybėmis, gali atsto cijų neturi teisiško statuso due 
straipsnius, x!— 
dencijas, 
meratą, tai rinkdami skelbimus, 
tai jam aukodami vieną kitą do 
lerį, dėl kurio pavienis nenu 
kenčia, o laikraščiui susidaro di 
dėlė parama.

Turime daug gerų norų. No 
rime būti tobulesni. Už klaidas bės, Johannes Kaiv pareiškė, bės ir konsulatai būtų uždą 
labai atsiprašome. Dėkodami vi kad jisai yra turėjęs labai daug tarpvalstybiniame forume

rai: Estijos pasiuntinio JAV- 
se pareigas einantis Estijos ch 
arge d’affaires Johannes Kaiv 
ir buv. Estijos užs. reik. min. 
K. R. Pusta, dabar atstovaująs 
Estiją Paryžiuje ir Madride, ne 

ros valios Kanados, Amerikos seniai plačiai pasisakė apie es 
lietuvius ir kituose kraštuose tų vidaus ir užsienio politiką, 
gyvenančius tautiečius ir visus Johannes Kaiv savo kalboje, 
kviečia į metinę talką, į Naujų pasakytoj New Yorko Estų Na 
jų 1955 metų NL platinimo va muose estų organizacijų šuva 
jų. žiavimo proga ir vėliau išspaus

„Nepriklausoma Lietuva“ gy dintoj New Yorko estų laikraš 
vuoja tiktai Jūsų bendromis pa ty „Vaba Eesti Sona“ davė se 
stangomis: kas prenumeruoja kantį paaiškinimą: 
sau, draugams, pažįstamiems,

žinias, korespon vauti tiktai tremtį, bet jokiu bu ti įsakymus Estijos pasiuntinia 
tai rinkdami prenu du ne tautą krašte arba Estijos ms. Šią situaciją labai gerai ži 

valstybę. Sąryšy su dviejų estų no ir jos tvirtai laikosi mums 
egzilinių vyriausybių veikimu, draugiškos valstybės su JAV 
eventualiu tų dviejų organų su priešaky.. Visi bandymai ją pa 
jungimu į vieną ir kartu bandy keisti privestų prie labai papias 
mu prašyti Amerikos pripažini to rezultao: Estija teisiškai nu mas“ patikslinimų mano strai 
mo Estijos egzilinės vyriausy stotų egzistuoti, jos pasiuntiny psniui priklauso: 1) papildy 

lareiškc, bės ir konsulatai būtų uždaryti, mas, kad vieton „Skauto“ po 
; nie metų ėjo „Skautų Aidas“ (apie 

siems už visokeriopą paramą, pasikalbėjimų su augštais Am kas iš estų neturėtų teisės kel tai filatelijoje žinių nėra), 2; 
maloniai prašome remti ir pen erikos valdžios pariegūnais ir ti balso už krašto išlaisvinimą“, mano sakinyje „1928 m. A. Pa 
kioliktaisiais gyvenimo metais, kad Amerika nėra linkusi mine Naujas filmas apie Lietuvą, nemunėje prie Kauno įvyko pir 
kurie visų mūsų pastangomis to pripažinimo duoti. Dar dau „Gimtieji namai", kurios muzi moji skautų stovykla“ papildy 
dar paaugintų laikraštį, kad jis giau: amerikiečiai mano, kad ka yra Kuprevičiaus, vaizduoja, mas mano pialeistų žodžių „ju 
dar galėtų tobulėti. naujos Estijos vyriausybės pa kaip kompartija ir tarybine vy bilėjinė tautinė“ ir 3) tas pats,

„Nepr. Lietuvos’’ redakcija skelbimas galėtų būti logiškas riausybė „tėviškai rūpinasi“ na praleista mano sakinyje „193b 
ir administracija. tiktai Estijos teritorijoje, .šį kr šlaičiais. Nukelta j 7-tą puslapį.
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V laiškas iš Havajų 
RAŠO A. J E N K 1 N S. 

DARBININKŲ JUDĖJIMAS IR KOMUNISTAI.
Prieš 20 metų (1935) Ame us prosytojų, rankinių siuvėjų, arti 9 milionų narių. Būdinga 

rikoje ir kartu Kanadoje km ėsi mašina siuvėjų ir kirpėjų. O tas, kad kai ėjo tas organizavi 
CIO unija, Sidney Hillman, Jo menkesnių darbų, kaip kilpų mo šturmas ir kai organizato 
hn Leiwis, Philip Murray ir siuvėjos, baigtinių darbų (fini riai nuėjo prie fabriko vartų, 
David Dubinsky vadovybėje, šerkos), gijų skabintojai ir pa tai juk jie negalėjo klausti dat 
Šitie darbininkų vadai buvo gc kuotojai visai nebuvo priimami bininko, kokios 
rai žinomi nevien Amerikoj, unijon. F ’ 
jie buvo žinomi Kanadoj ir vi amatiniai pasiskirsymai 
so pasaulio darbininkams, kai visai išnyko, oaigia nykti ir kai priklausai, — visiems davė ai 

dalino na 
visus ėmė 
fabrikuose 
visais dai 
darbo uni

esmi tikybos, 
Dabar to jau nėra, lie kokion bažnyčion eini, kokiam 

i kone Dievui tiki arba kokiai partijai

po sumanūs, pažangus ir agi e 
syvus unijų vadai. Po pirmo pa 
saulinio karo užėjo ir siautė ašt 
ri reakcija prieš darbo unijas, 
kurios karo metu buvo iškilu 
sios ligi 5 milionų narių. Poka 
riniam laike jos buvo taip ap lai, William Z. Foster vadovau 
lamdytos, kad beliko nepilni 3 
milionai; o užėjus pramones 
krizės laikotarpiui 1930-33, ko 
ne visai jos buvo išardytos n 
taip nusilpusios, kad nepajėgė 
nė menkiausių koncesijų išgau 
ti iš stambiųjų korporacijų dar 
bininkų buičiai pagerinti.

Amerikos Darbo Federacija rgį

biniai skyriai. Angliakasių uni sišaukimus, visiems 
ja kalbinius skyrius panaikino rystės aplikacijas ir 
prieš 30 metų, 1919; o siuvėjų j uniją. Tokiu būdu 
seni kalbiniai skyriai patys mir komunistai kar\i su 
šta kartu su „kiiaučiais“. bininkais sugūžėjo į 

Pokariniam laike komunis jas.
Darbininkai organizavosi 

jami, buvo pasimoję organizuo Amerikoj, organizavosi Kana 
ii Amatinių Unijų Lygą — uni doj, jie organizavosi ir Hava 
ją unijoje — tikslu gręžti iš vi juose. Čia susirašė unijon laivų 
aaus Kremliaus naudai. Siuvi krovėjai, cukraus ir ananasų p. 
jų centrinė unija apsivalė nuo antacijų darbininkai, — iš viso 
to komunistinio brudo 1924-6 apie 20 tūkstančių. Senosios 
metais, tuo laiku ir mainienų unijos neperdaugiausiai turėjo 
unija atsikratė tų grąžikų ir da darių ir apribotą skaičių dai 
oi Įrašė savo konstitucijoj, buotojų. Suverbavus gi 9 milio 

visai nesirūpino sustiprinti sa kad komunistai negali užimti jo nūs naujokų organizacijon, jie 
vo jėgas, neplanavo ir nesiryžo kios atsakingos bei vadovaujan ms reikėjo duoti bent kiek pa 
organizuoti paprastus darbiniu čios vietos angliakasių unijoj, 
kus masinės gamybos pramone 
se. O vien tik tenkinosi palai 
kyti nieko nereiškiančias uni 
jas augštai lavintų specialistų 
kurie gaudavo geras algas n 
ne todėl, kad jie turėjo uniją, 
bet dėlto, kad paprasti darbiniu 
kai nebuvo organizuoti. Nois 
tie amatų specialistai ir buv. 
verti dvigubai to, ką gavo, bei 
kai masės darbininkų buvo iš 
naudojamos ir priverstos gyven

MALONUS PAL SIMIN IMAI
Romos Kolizėjus.

Didžiausias romėnų pasaulio amfiteatras — Kolizėjus yra Romos 
garbės simbolis. Čia ateidavo imperatoriai iškilmingomis dienomis 
stebėti gladiatorių kovų ... ir išgirsti penkiasdešimties tūkstančių 
žiūrovų drebinančio riksmo.

Šiandie, nors praeinantieji šimtmečiai iš jo paliko tk griuvėsius, 
idingą praeitį ir puikų miestą. . .jis primena anuos laikus. . . kurie 
gražina mums puikius prisiminimus.

tyrusius darbuotojus. Kadangi $ 
Montrealy, Amalgameitų siu patyrusių vadų pakankamai ne « 

vėjų unijos Bendroji Taiyba buvo, tai teko skirti iš senų uni » 
(Joint Board) tapo apvalyta jų šiaip aktingus unijistus, ku « 
nuo komunistinės vadovybės— rie šiek tiek jau turėjo oi gani k 
Zarkin, Tanchin ir jų šaika — zacinio patyrimo. Jie lavinosi » 
1940 metais. Šių žodžių auto patys, lavino tuos naujokus ii « 
rius turėjo garbę tą valymo dar aptarnavo naujai sukurtas uni » 
bą atlikti. jas. »

ĮSIKŪRĖ CIO UNIJA. jr gar8ŪS b’rnojlm'ai unijistų 
Kaip jau minėjome, Amen susirinkimuose davė progos jie « 

kos Darbo Fdcracija nesirūpi ms įsiskverbti jaunų unijų va » 
ti skurde, tai bendras gyvenimo no organizuoti neorganizuotų dovybėn. Havajuose į unijos vi g 
lygis nebuvo taip jau augštas darbininkų, tai Federacijoj js; ršūnes pateko akiplėša „fellov, « 
ir tie specialistai tokiose aplin kūrė organizacinis komitetas, -traveleris“ Hanrry Bridges. $ 
kybėse gerai gyveno. Kadangi susidedąs iš nacionalinių unijų Jis netrukus čia atsiųstus nepa 
Amerikos Darbo Federacija o; (vadus mniejome pradžioje st tyrusius CIO darbuotojus paša mokratinį pasaulį, kardu ir ug Karo metu buvo įsisteigęs ta 
džiumoje ir susidėjo vien tik is raipsnio), tikslu organizuoti vi lino ir jų vieton sukišo tokius nimi sunaikinti kas yra dėmi rptautinis unijų internaciona 
amatininkų, tai jie ne vien ne sose pramonėse masinės garny gaivalus, kaip Jack Hall ir pa kratiška, tuomet komunistams las, Rusijos tariamosios darbi 
norėjo organizuoti paprastus bos darbininkus industriniu pa našius, kurie šiuo tarpu yra nu buvo įsakyta sabotuoti ir kiek ninku unijos buvo unijų inter 

Tokis vadų pasimoji teisti už kriminalinę komunistų galint trukdyti karo pasiruoši nacionale, kuriam priklausė ir 
mus demokratinėse valstybėse. CIO. Bet netrukus tas interna 
Jie sabotavo, šnipinėjo ir darė cionalas skilo, nes laisvųjų uni 
viską, ką tik galėjo ir už tą iš jų vadai pamatė ir įsitikino, 
davikišką darbą kai kurie atsi kad Rusijos unijos nėra darbi 
dūrė kalėjime. Montrealy, Fi ninku oragnizacijos, kad jų ti 
ed Ross ir Zarkin, šiedu išdavi kslas yra ne darbininkų būkles 
kai, vietos darbininkams labai pagerinimu rūpintis, bet kaip 
gerai žinomi. daugiau prakaito iš jų iščiulpti.

Pagaliau, Hitleris su Stalinu Tam internacionalui skilus, atė 
susipešė ir kai Hitleris atsivijęs jo vėl iš Maskvos komunistams 

siškai stojo j unijas ir palygina turėjo pasirašę bendrą sutartį, Staliną prie pat Maskvos varių įsakymas, kur galima griebti 
kad unijas, kur negalima, jas išardy 

tas jau turėjo iš kremliaus neš ti ar bent gerai aplamdyti. Ko 
dintis į Kaukazo kalnus ir buvo 
priverstas šauktis Roosevelto 
su Churchill pagelbos, ir tik pa 
stariesiems atėjus Stalino kailis 
buvo išgelbėtas. Tuomet komu 
nistams buvo jsakyta jau nepra 
vardžiuoti Roosevelto kraugė 
riu, bet jam padėti. Tai mūsų išmetė laukan komunistus su jų 
komunistėliai persivertė per gal kontroliuojamom vienuolika 

unijų. Kai kurios tų unijų 
šiol yra atkariautos, kitos visai 
išnyko ir šiandien komunistų Harry Bridges, Jack Hall‘ir ki 
kontrolėje teliko nepilnai pusė tus komunistus, o CIO skilimo 
miliono. Nukelta į 6 puslapį.

darbininkus, dargi bijojo, nes grindų.
manė, kai susiorganizuos pu mas buvo sauvaliavimas, nes tų veiklą, bet kol kas yra lais 
prastų darbininkų masės, rei aiškiai buvo kontradikcija Fe vi, nes apeliavo j augštesnį teis 
kės jiems išgauti iš darbdavių deracijos Įsigyvenusioms tradi mą, vaidina kankinių rolę n 
didesnes algas ir geresnes dar cijoms ir organizacijos konstiu dar labjau mulkina nekaltus da 
bo sąlygas, tad neišvengiamai kcijai. Užtai tie vadai su ištiso rbininkus.
kils gyvenimo lygis ir patiems mis unijomis tapo pašalinti iš
bus bloga gyventi. • Amerikos Darbo Federacijos,

Angliakasiai ir rūbų siuvėjai ir tuomet Įsikūrė CIO.
buvo organizuoti įvairių tautų Prasidėjo intensyvus organ;

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA...

Tariama: „B R Ė D I N G S“ Ri, NiCjF

BRADING BREWERIES LIMITED 
Ottawa ■ Windsor ■ Montreal ■ Hamilton

KOMUNISTAI GERI 
AKROBATAI.

Pradžioje antro pasaulinio 
kalbinių skyrių pagrindu, bet ii žavimo vajus. Darbininkai ma karo, kai Stalinas su Hitleriu 
gi amatinių pasiskirstymu. Pa !
vyzdžiu: siuvėjai turėjo skyi, mai trumpu laiku CIO pasiekė tikslu paskandniti kraujuose de smogė jam į* nugarkaulį,

BIRUTES GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS 

DĖŽĖS PO 1 IR 2 SVARUS.
Pirmą kartą Amerikos lietuviai turi Birutės vardu saldainius. Birutės saldainiai pui 
kiausia dovana šventėms ir šeimyninėms iškilmėms, vaidinėms, krikštynoms, sukak 
tuvėms ar vestuvėms. Birutės saldainiai tinka mažiems ii dideliems.
KANADOJE gyvenantieji tautiečiai, atsiųskite čekį ar money orderį sumai — de 
šimt dolerių ir mes tuojau išsiųsime 4 DĖŽES šviežiai pagamintų lietuviško skonio 
BIRUTĖS saldainių.

munistai vėl persivertė rago 
žium ir jau ardė unijas.

To ardymo ir skaldymo me 
tu komunistai Amerikoje užgr 
obė vienuolika unijų su trim mi 
lionais narių. 1946 metais CIO

H vas, lyg tie akrąbatai, ir paliko 
H „didžiausi patriotai“. Tuo tar 
H pu jiems buvo įsakyta dirbti ra 

Rašykit šiuo adresu: g ™.ai uniiOSe ir Jic dirbo’ ir. Val
BALTIC Co., Post Box 96, Brooklyn 11, N. Y., U. S. A. H dz!°s apsigynimo bonus pirko

ir buvo gen, it katukai.

CIO DIDYSIS STREIKAS
Havajuose darbininkų švieti 

mo ir organizavimo darbas ėjo 
per 10 metų. Daugelyje vietų 
jau CIO darbininkus buvo su 
organizavę ir dėjo visas pastai 
gas derybų keliu sudaryti kolek 
tyvias sutartis, bet darbdaviai 
užsispyrė būti nesukalbami, ne 
sutiko tartis ir atsisakė uniją 
pripažinti. Darbininkams neli 
ko kito kelio, kaip eiti kovos 
laukan ir kautynėse atsiekti, 
kas jiems priklauso. 1946 įvyko 
didysis CIO vadovybėje strei 
kas.

Streikas tęsėsi 6 menesius, 
darbininkai laikėsi gerai, visuc 
menės sentimentas buvo stiei 
kuojančių pusėje, ir jie laimėjo. 
CIO vadovaujami, jie gavo te 
kias darbo ir gyvenimo sąlygas, 
apie kurias pirmiau ir sapne ne 
sapnavo. Todėl unija Havajų 
darbininkui tapo savotiška šve 
ntybė. Gavę žmonišką atlygiai 

j; mą, jie galėjo žmoniškai n gy 
k venti. Kadangi jie kitokių vaue 

nematė ir negirdėjo, kaip tik

Kaip kūrėsi Kanadoie 
lietuviai

57.
INDĖNŲ VASARA PAS MANITOBOS ŪKININKUS.

Nors jau kelinti metai, kaip čių didelis ūkis, tuojau už Mi 
rengiuosi „parašyti“ Manito Gregor, Man. Su visai tokia pat 
bos lietuvių ūkininkų įsikūn intencija — apkeliauti visus 
mo istoriją ir jau nebe vieną Manitobos ūkininkus ir juos ap 
dieną ir savaitgalį esu pas juos tašyti — jau sykį šią vasarą čia 
praleidęs, tačiau „istorijos ‘ pa buvau visai savaitei atvykęs, 
rašyti nemoku ir tiek. Nes kiek Bet pasiekęs šią pirmąją „staci 
vienas lietuvis čia yra sava isto ją“, joje visiškai pamiršau savo 
rija, o kol istorija tebegyvena uždavinį ir visa miela savaitė 
ma, ji nėra pilna, arba, tikiiau, prabėgo, bebraidant, lyg jure 
yra per pilna į porą skilčių su se, neapmatomuose LiaukeviČia 
glausti. Be to, reikia prisipažin us laukuose, besimaudant jo du 
ti, kad laikas pas Manitobos lie vose šio pavasario liūčių metu 
tuvius ūkininkus yra visiškai Ki „nusileidusiuose“ ežeruose ir 
toks, kaip, sakysim, mieste prie „besiraškažijant“, lyg inkstui 
darbo ar kad ir namie. Čia tik taukuose. Tad š| sykį planavau 
koją į sodybą įkėlęs pasijunti šią pirmąją mieląją pagundą ap 
lyg kitame pasaulyje, kur lai lenkti ir pradėti’ nuo antro ga 
kas erdvė nebeturi prasmės. 1O. Bet išėjo lygiai taip, kaip 
Viena diena ar šimtas metų — tam žydelio arkliui, kurs negali 
aptvertoje sodyboje ar beribiuo nesustojęs prie kiekvienos pir 
se laukuose, jauti, kad esi, gy mos karčiamos. Ir mano ratuo 
veni, kad yra prasmė, ir grįžti tas kuinas, vos privažiavus po 
lyg saldaus sapno, apie kurį kairei už McGregoro pirmąjį 
atsibudęs neberandi žodžių k. vyliojantį keliuką, pats automa 
tiems papasakoti. tiškai juo pasuko. O sykį pasu

Pasitaikė vieną iš keletos sį kus - kelio galas čia pat, nes 
rudenį šiltu saulėtu „indėnų va dar *š transkanadiškojo plento 
sąru“ gauti savaitę atostogų, jao matoma puošni, lapuočiais 
kurioms kelio galas pasidarė *r skujočiais medžiais apaugus, 
„Mažoji Lietuva“, esanti kai naujoji, neseniai Liaukevičiaus 
vuotoje vietoje, Calberry Hills. įsigytoji antrojo ūkio sodyba.

Pirmoji „stacija“, kaip pap Liaukevičiai, Povylas ir Juh 
rastai, yra p. Povilų Liaukevi ja, mūsų skaitytojams jau tiek

žinomi ne tik iš dėkingų svečių darni tvaną, prisiauginę didžiu 
aažnų spaudoje prisiminimų, les kaimenes galvijų, kiaulių 
bet ir iš jų pačių bent senes bei paukščių. Tai sodyba vaka 
niais metais „Nepriklausomoje rais tikrai panėši Į arką, kuria 
Lietuvoje“ prirašytų straipsnių valdo ir tvarko daugiausiai tik 
bei korespondencijų. Teko jų keturios rankos — dvi jo pa 
knygų spintoje rasti ko ne visi ties ir kitos dvi jo darbščios žrn 
„Nepr. Lietuvos“ egzmeplio onos. Neįšventintam į ūkio vedi 
riai nuo pat pirmojo, kai dar te mo paslaptis ir suprasti sunki;, 
bėjo rotatorium spausdinta. Va kaip čia galima apsidirbti, ir, 
rgu būta numerio, kuriame ne aišku, jei ne tos elektrinės mei 
rastum Povilo vieno ar net uv žiamosios, elektriniai vandens 
iejų straipsnių straipsnelių įvai siurbliai, separatoriau savo ma 
riais patriotiškais klausimais ir lūnas ir įvairūs kiti patogumai, 
vietos žiniomis, o Julijos net ke čia būtų reikalinga keliolikos 
lėtas lyriškų vaizdelių paiašy porų rankų šeimyna. Prisipa 
ta. žinsiu, kad ir aš be darbo nebu

Šiandien jų gyvenimo sąlyvau! Julijos darže skinti cukii 
gos nebepalyginamos. Mylių ii nių žirnių ankštis, pomidorus, 
gurno bei platumo laukuose kia braškes iki sočiai ir savininko 
uras dienas tai keturvagis plu švitančiu raudonu „Meteoru“ 
gas verčia spindinčiai juodą ve aptvertuose laukuose pavaikyti 
lėną, tai kelių sieksnių ilgume bandą buvo tikras malonumas, 
drapokai, akėčios ir „lėkštinės ir aišku, kitokio darbo man ne 
žemę purena, tai kombainas davė, nei aš kitokiam būčiau ti 
derlių į maišus gatavai pila. De kęs. Kad nauju automatiškai 
ja, šiemet kombainui maža dar vairuojamu automobiliu įvažia 
bo, nes per pavasario liūtis už vęs į tvorą išverčiau porą stu! 
sikimšęs upelis buvo visus lai: pų, tebepasilieka paslaptis, 
kus viena jūia pavertęs, kuria;. Prie paskutinio apsilankymo 
lyg Nojus tvanui atslūgus, per galiu pridurti vieną savo atrad. 
visą vasarą įlankose pasiliko ty mą, būtent, kad nuo Portage la 
vuliuoti ežeriukai, kuriuose Prairie iki McGregor plente ap 
laukinės antys turėjo „gerus tikau septynias gyvates, tris au 
laikus“, na ir rudeniui atėjus at tomobiliu suvažinėtas, o ketu 
silygino antiena tiek, kad vic rias labai gyvas. Tai man bu 
nas darbininkas vienu tik šu vo netikėtas siurprizas, nes iki 
viu bene septyniolika ančių pa tol buvau įsitikinęs, kad Kana 
guldė. doje, bent jau Manitoboje, lo

Bepig, turint ko, iš ko ir kur. kių padarų visiškai nėra. Ke 
Liaukevičiai, lyg Nojai nujaus lios buvo išilgdryžės, žalsvai,

rausvai ir gelsvai spalvotos, kai muša bėk!" Bet Butkcvi 
viena žalsvai-pilkai ir juodai čius, kad ir žemaitis, antrosiom 
languota, o viena lyg vario ai tos išminties pusės nebeatsin.i 
aukso. Liaukevičiai tikino, kad nė, tad teko bandyti bėgti kad 
tai nekalti žalčiai, bet aš vis tik ir nemušamam. Deja, lengviau 
jų sau už ančio nedėčiau!.. būtų pabėgti iš Sing-Sing, nei 

_ . , ... iš malonių, vaišingų prietehu
Po kalnus su oz.ais. ūkininkų.

Šį kartą pavyko vaišinguo — Bet gi viena diena be.i 
siu pp. Liaukevičius įtikinti, ko, o aš dar neaplankiau šešiii 
jog „manau biznį“, tad jis pa likusių ūkininkų, aiškinuosi, 
ts, įsisodinęs į savo meteorą ma — Nesirūpink, aplankysi vi 
ne nulakino į patį kitą „Mažo sus ūkininkus ir šį vakarą uu 
sios Lietuvos" galą, už kokių si Winnipege — užtikirno Juo 
40 mylių ir paleido. Įvyko la zas, ir jam pritardama Verute 
pati istorija. Pradedant nuo vėl, lyg magiška lazdele pamo 
antro galo, taip pat reikia pra jus, didelį stalą pavertė gauoy 
dėti nuo pirmos „stacijos’’, ku bės kolekcija. Galų gale buvau 
ria pasirinkau Juozo ir Verom įpokuotas į jų pačių automobi 
kos Butkevičių ūkį. Ii ir abiem lydint išgabentas viii

„Dabar tu pas mus pasilsėsi giuotais, kalnuotais žvyriniais 
visą savaitę!” buvo vaišingojo keliukais per krūmus ir lau 
šeimininko žodis, o kai jis ką sa kus, per staigius šlaitus ir gi 
ko, žinokite, jis tą ir mano. Ma lias daubas nežinoma kryptimi, 
lonioji Veronika, faktais patv A. . .. , , ./ , Šimtamete balerina.irtinti savo vyro nuomonę, kuri
bent šiuo atveju nuo jos nuomo Šį kraštą teko matyti jau žic 
nės nesiskiria, lyg magiška laz mos metu ir bent trimis atve 
dele pamojusi, didžiulį šeimuš jais šią vasarą, ir kiekvieną kai 
stalą pavertė tikru gėrybių eks tą jis man yra naujas. Visa, ko 
ponatu. žmogaus akis ir siela ilgisi, čia

„Duokis mylimas, nebūsi už pilna. Tokio gamtos įvairumo 
mirštąs“, sako sena žemaičių sunku kur rasti. Civilizacija it 
išmintis. Tikrai nebuvau užmir pirmykštė dykuma, įspūdingi 
šias, tik pats viską užmiršau, ir kalnai ir akis žavinčios gilios 
savo pareigą atsiminiau, kai, be daubos, vešlūs laukai ir smėlėti 
viešint ir po žavingus kalnus žviriniai šlaitai, dirbama žeme 
bei slėnius giybus ir uogas be ir pirmykštė dziunglė, sodybos 
medžiojant paskutinioji diena ir myliomis nusitęsiančios dy 
išaušo. Yra Kitas geras žemai kūmos, naminiai gyvuliai ii lau 
Čių posakis, „Kai duoda imk. Nukelta į 6 puslapį.
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lituanistikos, kuri tarnauja n 
mokslui ir menui.

Universiteto biblioteka tai 
yra sritis, be kurios Vaclovo 
Biržiškos įsivaizduoti negali 
ma. Tai buvo stichija. Tarp kn 
ygų, laikraščių, rankraščių, jis 
skendo; jis žinojo visus slapčia 
usius jos užkampėlius. Rei 
kėjo tiktai stebėtis, su kokia

KNYGA APIE VYTAUTĄ 
DIDĮJĮ.

Balio Sruogos „Milžino pu 
unksmė“ šiuo metu paskutinė 
naujiena musų knygų rinkoje. 
Knyga didelio formato, gražiai 

„Nepriklausomos Lietuvos” konvencionahoj formoj ir paro išleista, skoningu ir prasmingu 
Spaudos Baliui kaip 
taip ir šiemet dail. A. 
tienė audžia tautinį 
Šiemet sukaktuviniais 
metais drabužis bus itin puoš našios vertės kūrinių. . .* 
nūs zanavykiškas iš knygnešių 
laikotarpio.

Zanavykių tauitniai draou 
žiai yra patys gražiausi, origi 
naliausi ir spalvingiausi bei tur 
tingiausi sudėtingais raštais. 
Už zanavykišką tautinį drabužį 
dail. A. Tamošaitienė, Taiptau 
tinėje Berlyno parodoje 1937 
metais laimėjo pirmenybes, ga 
vo pirmąją garbės dovaną Euro 
poje, kaip už geriausią namie 
austą tauitnį drabužį, iš trisde 
šimties tautų, dalyvavusių pato 
doje.

Šiuo metu dailininkė A. Ta 
mošaitienė sparčiai audžia savo 
Dailės Studijoje (R. R. 1. Kin 
gston, Ont.) pačius gražiausius 
kaišytinius tautinius drabužius 
vasario 16-tai šventei.
ELENOS KUPREV1ČIŪTĖS 
IR ANDRIAUS KUPREV1

ČIAUS KAMERINĖS MUZI 
KOS KONCERTAS

CLEVELANDE.
Music School

1954 m. lapkričio 22 d. Clevc 
landė įvyko E. ir A. Kuprevi 
čių koncertas, apie kurį spauda 
atsiliepė, kaip žemiau cituoja 
ma:

,, . . . Patiekdami įdomius mu 
zikinius kontrastus, Elena ir 
Andrius Kuprevičiai, brolis ir „ . _ ,
sesuo, laimėjo pasigėrėjimą di (Liet, 
džiulio klausytojų būrio smui 
ko ir fortepijono sonatų piogra 
moję. . . Pianistas Andrius Ku 
previčius, mokyklos i_______
narys, jau yra mums žinomas 
kaipo jautrus artistas su į 
technika ir giliu muzikos su 
pratimu. Jo sesuo turi gražų to 
ną ir techniką tinkančius prie 
jos natūralaus stiliaus ir inter 
pretacinio veikalų pajautimo. . . 
Abudu artistai gražiai panaudo 
jo šias savo ypatybes lietuvis 
kame J. Gaidelio veikale, kuris 
žydėte žydi savo folklorišku 
charakterio Andante dalyje ii 
taip pat Mozarto Sonatoj, ku 
rioje kristališkai aiškus ir išraiš 
kingas fortepijono išpildymas 
lydėjo gražų ir šiltą smuiko to 
ną.

KU LT ŪRLVĖ^KKOjV IK A 
DAILININKĖ A. TAMOŠAITIENĖ MONTREAL1O 
SPAUDOS BALIUI AUDŽIA GRAŽIAUSI DRABUŽĮ.

1954-uįu metu sukaktuvininkai
PROFESORIUI VACLOVUI BIRŽIŠKAI 70 METŲ.

Bet ar kas nors apie jį taip ją spaustuvę pagaliau ir veda, 
galvojo? Kažin. Gal istorikai, Policija spaustuvę suseka, bet 
kurie atsimena datas, saugo chi studento V. Biržiškos nepagau 
onologinius duomenis, gal, ir na, o jis, dabar jau savo tiki a 
galvojo, kad štai profesoriui pavarde ir savu pasu, viešai gy 
jau sukako 70 metų. Šiaip jau vena ir net dalyvauja pirmame 
ne chronologijų specui prof, viešame „Pilėnų kunigaikščio“ meile, su kokiu pietizmu, su ko 
Vaclovas Biržiška yra darbir. vaidinime ir Kanklių chore, 
gas ir garbingas vyras, pilnas 
sumanymų, pilnas energijos, pi 
Inas gyvybės, pilnas kūrybingu 
mo. Ir be darbo „jis nenusėdi”, 
kaip įprasta kasdieniškai šaky 
ti. O vis dėlto, chronologinin 
kai sako, kad Vaclovui Biržiš 
kai jau 70 metų.

Taigi, verta suminėti ir chro 
nologinius duomenis apie šį įžy 
mųjį mūsų lituanistą, knyginin 
ką, enciklopedininką, bibliogra 
fą, bibliotekininką, meno inicia 
torių ir, gal, mažiausia teisiniu 
ką, nors jis yra ilgai advokata 
vęs ir buvęs V. D. Universite 
te Teisių fakulteto Dekanu.

Vaclovas Biržiška gimė 1884 
metų gruodžiai 2 dieną Viekš 
niuose, gydytojo Antano Bir 
žiškos šeimoje. 1895 m. įstojo 
j Šiaulių gimnaziją ir įsijungė į 
antiokupacinę lezistenciją: tie 
čioje klasėje būdamas, jau daly 
vavo proteste prieš rusų prie 
vartavimą mokiniams dalyvauti 
rusų pamaldose. Ta rezistenci 
nė ir revoliucine dvasia taip ir 
įsišaknijo Vaclovo esybėje, ne 
apleisdama jo ir ligi 70 metų.

Dar gimnazijoje būdamas 
Vaclovas Biržiška, išrinktao 
gimnazijos mokinių biblioteki 
ninku, įžengė į tą veiklos sritĮ, 
kuri žymi viso gyvenimo jo di 
džiuosius darbus, kaip bibliog 
rafo, bibliotekininko ir bendiai 
lituanistinių raštų žinovo ypač 
ir bendrai raštijos žinovą.

1903 m. įstojęs Petrapilio uni 
versitetan, studijavo gamtos- 
-matematikos fakultete, toliau 
persikėlė į teisių fakultetą, bet 
ir ten, kaip jis pats sako, labai 
nesižavėdamas teise, lankė isto 
rijos-filosofijos fakulteto pas 
kaitas ir, gal, dar daugiau lan 
kė bibliotekas ir jose rausėsi. 
Tas darbas jam krovė mokslinį 
bagažą, kuriuo visą gyvenimą 
jis dosniai dalinasi su visais 
kultūrininkais, spauda, menin 
inkais, ypač lituanistikos siity 
je.

Universitete jis tęsė rezisten 
cinį-revoliucinį darbą, ir čia pa 
gal savo dvasinę trauką — jis 
buvo slaptosios studentų orga je Vaclovas Biržiška plaukia vi 
nizacijos bibliotekininku.

Žinoma, 1905 metų Rusijos 
revoliucija savo gretose turėjo 
ir studentą Vaclovą Biržišką. 
Uždarius dėl revoliucinių strei 
kų universitetą, Vaclovas sku 
ba į Lietuvą ir Vilniuje, gyven 
damas svetima pavarde, dilba 
slaptoje socialdemokratų spaus 
tuvėje, kuri leidžia priešcari ___ J__ _________ ____ „ _____ 7 ____ r..„7 r...... v _ —__
nius atsišaukimus. Jis tą slaptą telkia ypač daug ir labai retos d. ir bus atvira ligi spalio 30 yra parašyta griežtame stiliuje, čium.

kia pagarba jis vartė retus lo 
liantus ir kaip spindėjo jo vei 
das, kai jis įsigilindavo įėjęs i 
savo mylimą stichiją. Atrodė, 
kad Vaclovas Biržiška 
Universiteto bibliotekoje ir 
vena. O tačiau, jam užteko 
ko redaguoti ir Lietuviškąją 
ciklopediją, kurios jis buvo 
liausiu 
jam laiko 
darbams, užteko jo ir Universi 
tetui.

Užteko Vaclovui Biržiškai 
laiko ir didžios vertės moksli 

Pirmojo Didžiojo kai o metu niams darbams, kaip „Bibliog 
V. B. paimamas į Rusijos ka rafijos žinių“ tomai, kaip „Lie 
nuomenę, kurioje eina daug pa tuvių knygų istorijos bruožai“ 
reigų, būdamas įvariose dalyse kaip „Kryžiuočių keliai į Lietu 
karininku. Po 1917 m. revohu vą XIV amžiuje’ , kaip „Marty 
cijos, nuvertus 
II, jis, 
tuvoje veikusius caro šnipus, us biografijos bruožai“, „Lietu 
sudaro leidinį „Judošių maišą”, viškieji slapyvardžiai ir slapy 
kuris yra, kaip rakštis tūliems vardės“, „Senųjų lietuviškųjų 
Lietuvos nepriklausomybės nie knygų istorija“, „Kaip buvo už 
tais bandžiusiems vaidinti „žy drausta ir atkovota lietuvių sp 
mią rolę’ (kad jis taip paban auda“, „Rašytojų kalendorius” 
dytų į tokį Juodšių maišą surin ir kiti leidiniai.
kti pirmosios sovietų okupaci Prof. Vaclovas Biržiška yra 
jos meto šnipus. . . ot būtų įdo paruošęs 4 tomų „Aleksandry 
mus sąrašėlis. . .). Dėl to „Ju ną”, kuriame moksliškai yra ap 
došių maišo“ yra buvę net iš tarti nuo seniausių laikų lietu 
šaukimų į dvikovą. . . viai rašytojai ir kiti kultūriniu

kai.
Karštai jis ėmėsi ir Lietuvių 

Enciklopedijos darbo, kuris da 
bar, kaip skelbiama, nutrukęs 
jam. Be jo L. Enc. sunku bus 
išsiversti. Jo žinių bagažas yra 
labai svarbus Enciklopedijai.

Išbloškimas iš normalių gy 
venimo ir darbo vėžių, žinoma, 
negalėjo nepaliesti mūsų mielo 
profesoriaus, kaip ir visų mu 
sų, kurių ir gyvenimas ir dar 
bas negali turėti tų vaisių, ko 
kius turėtų normaliose sąlygo 
se dirbant. Todėl mūsų visuo 
menei, bendruomenei ir orgar.i 
zacijoms labai verta susirūpin 
ti, kad tie žmonės, kurių dar 
bas turi nepaprasto svarbumo, 
kaip prof. Vaclovo Biržiškos, 
kad jiems būtų sudarytos sąly 
gos gyventi ir dirbti, kad jų tu 
rimos žinios nenueitų drauge 
su jais į kapus.

Didžiąjam mūsų kultu 
rininkui, įžymiajam lituanistui,

kasmet, do sklandų komponavimo būdą. Albino Bielskio viršeliu. Kny 
Tamošai Jos harmoniškas skonis yra pa gą išleido čikagiškė knyg. lei 
drabužį, kankamai pažymėtinas, kad iš dykla Terra.
Spaudos keltų šį veikalą iš daugelio pa isto

Sugrįžęs i Petrapilio univei 
sitetą, ne tiek paskaitas lanko, 
kiek ištisomis dienomis dirba 
viešojoje bibliotekoje.

Baigęs universitetą, Vilniuje 
dirbo kaip advokatas, bet diau 
ge buvo ir Rūtos bibliotekinin 
ku, o taipgi ir Lietuvių Mokslo 
Dr-jos bibliotekos tvarkytoju. 
Nuo 1912 m. buvo Siaubuose 
advokatu, bet drauge tvarkė ir 
Šiaulių visuomeninę biblioteką 
it Šiaulių ekonomijos archyvą.

tiktai 
gy 
lai 
En 
vy 

redaktorium. Užteko 
ir kitiems gausiems

carą Nikaloju nas Mažvydas“, „Abraham Kul 
archyvuose išknisęs Lie vietis“, „Vyskupo M. Valančia 
veikusius caro šnipus, Us biografijos bruožai“

Nepaprastai yra įdomus lai 
kotarpis Pirmojo pasaulinio ka 
ro pabaigtuvių, kai iš rytų tiau 
kėši vokiečiai ir į Lietuvą skver 
besi rusai, kaip ir dabar, susi 
radę sau talkininkų, deja, ir iš 
lietuvių tarpo. Kapsukas-M ick 
evičius V. Biržišką atlaisvina is 
kalėjimo, į kurį jį buvo padėję 
bolševikai, bet ta sąlyga, kad 
jis sutiktų būti švietimo komisą 
ru. Neilgai jam sekasi vaidinti 
komisarą ir rūpintis Vilniaus 
universitetu, lietuvių mokyklc 
mis ir kitais tautos reikalais. Gi 
eit jį pakeičia Lesčinskis, o Vac 
lovui nieko kita nebelieka kaip 
pėstute žygiuoti į Kauną. Čia. 
jis Lietuvos kariuomenėje — 
karininkų mokslintoju, karių 
švietėju, Augštųjų karininkų 
kursų profesorium ir tt.

Bet nepriklausomoje Lictuvo

„Milžino paunksmė“ 
rinis veikalas, vienas rinktiniau 
siu veikalų mūsų literatūroje, 
gražiausias žiedas Balio Sruo 
gos kūryboje. Veikalui siužetą^ 
iš senosios Lietuvos, iš Vytaute 
Didžiojo viešpatavimo pabai 
gos. Vytauto sumanymas vaun 
kuotis Lietuvos karaliumi ir len 
kų didžponių pastangos sukhu 
dyti jo planus — yra pagrindi 
nė veikalo ašis, apie kurią besi 
sukant, vaizduojamos ano meto 
didžiosios problemos, lietuvių 
ir lenkų siekimai, didikų ir vai 
dovų santykiai ir aplinka, ku 

Elena ir Andrius Kuprevičiai rioje Vytautui teko kovoti.
koncertuos sausio 15 d. Mont 
realy. Kaip matome iš Amen 
kos spaudos atsiliepimų, Mont 
realio ir apylinkių lietuviai tu 
rėš nepaprastą koncertą.
MEDŽIO DROŽINIAI GIM 

TAJAM KRAŠTUI 
ATSIMINTI.

Tokiu vradu yra išleista 
fesoriaus Igno Končiaus 
džio drožinių atvaizdų kny_ 
turinti 224 puslapius, ji tiek sa toriniai šaltiniai. Pirmą kartą, 
vy turi ir drožinių atvaizdų. ir tai tik šiame veikale, susidu 

Reikia pabrėžti, kad iš Ame riame su Jogaila, ne tokiu, ko 
rikos tai bus bene pirmasis to ks jis mėgstamas vaizduoti isto 
ks puikus leidinys. rijos vadovėliuose, bet su kata

Knyga, kaip reta kada, išleis liumi ir žmogum, kenčiančiu 
a, kaip sakoma, liuksusiniu bu dėl jaunystėj padarytų skriau 
du: popierius pirmos rūšies kr dų savo kraštui ir gyvenančiu 
eldinis, labai gražiai atspausta viltimi, kad tik pavyktų didžia 

~ ..> spaustu jam pusbroliui Vytautui atsiko
į vėje), įrišimas kietais viršeliais voti Lietuvai vėl visišką sava 
taip pat pirmos rūšies, su įspau rankiškumą. Čia sutinkame J c 
dais auksinėmis raidėmis. Tai gailienę, intrygantę ir lengvabu 

faculteto tikra‘ stalinė knyga. dę moterį, sutinkame ir maiš
„ūmas Ignas Končius, kaip žinoma, tingąjį Švitrigailą, keikiantį ir 
puikia yra didelis žinovas lietuvių str Jogailą, ir Vytautą, kenčiantį 

tybos, ornamentacijos ir bena Jogailos kalėjimuose ir tetrokš 
rai liaudinės kūrybos. Jis, toje tantį tik vieno — išeiti laisvėn, 
dvasioje ir tame stiliuje ir suku sukilti prieš Vytautą, Jogailą ir 
rė šiai knygai per 200 drožinių, lenkus ir atstatyti Lietuvą nuo 
kurių pagrindinis motyvas yra unijos su Lenkija, nepriklauso 
kryžius ir koplytėlė. Kryžiaus ma valstybe. Vytautui nepasise 
ir koplyėlės motyvai, paįvairi ka planai, staigi mirtis jį užkiu 
narni kitais dar liaudiniais mo mpa beveik prie laimėjimo, ii 
tyvais, yra jo drožybos pagini miršta jis, sudėjęs viltis į Švit 
das.

Visi drožiniai yra puikiai iš sipriešinti lenkų didžponių su 
drožti. Jie turi simbolinę reikš pintame ^voratinklyje., 
mę. Kiekvienas drožinys atlik 
tas individualiai ir tikrai menis 
kai. Leidinys tikrai gražus.

Interesuoti leidiniu, gali gau 
ti pas leidėją šiuo adresu: Mr. 
Liudas J. Končius, 76 Westgl 
ow Street, Dorchester 22, Ma 
ss. USA. Knygos kaina 5 dol.

„The Cleveland Plain Dealer“, 
Arthur Loesser.

„ . . . Elena ir Andrius Kup 
revičius pasirodė gracingai n 
gabiai žavėtiname duo — reci 
talyje, patiekdami pirmaeilį su 
gebėjimą. . . Klausytojai, kūnų 
gausumas perpildė salę, sekė 
artistų programą su įtemptu 
dėmesiu ir entuziastišku piita 
rimu“.

„The Cleveland Press“, 
Rena C. Holtkamp.

Balys Sruoga puikiai pažino 
jo vaizduojamąjį laikotarpį, n 
todėl šis veikalas tartum ano 
meto iškarpa. Ne tik daugelis 
vaizduojamų scenų ir situacijų, 
bet netgi ištisi dialogai tiek tik 
ri istoriškai, kad tartum nura 
šyti iš senųjų kronikų. Visi žy 
mieji ano meto asmens, kaip 
Vytautas Didysis, karalius Jo 
gaila, Jogailienė, Švitrigaila,

pro
me

, yra tikri, kokius juos parodo is
Settlement,

rigailą, kuris tik vienas gali pa

Veikalas taip sukomponuo 
tas, kad Vytauto Didžiojo, pa 
čio svarbiausiojo veikalo veikė 
jo, niekur nėra. Yra tik geleži 
nė ranka, tik jo valia, tik jo nu 
ostabiu tikslumu vykdomi su 
manymai ir planai. Šiuo atžv 
vilgiu „Milžino paunksmė“ gi 
mininga su švedo Paer Lager 

— Smuikininkė E. Kupicvi kvist „Barabu“, laimėjusiu
— Romo Viesulo grankos ančio Bostone, Juliaus Gaide čiūtė sausio 15 d. koncertuoja 1951 m. Nobelio literatūros pr

iš 40 knygų i augina ligi nuos paroda Matrix Galery, New Yo lio, kuri buvo vakar vakare iš Montrealyje, Kanadoje, drauge emiją, kur visa sukasi apie Kr
tabių ribų, bibliotekoje jis su rke buvo atidaryta spalio ii pildyta pirmą kartą. Ši sonata su broliu pianistu A. Kupicvi istų, nors paties Kristaus nie

. kur nėra. v. v.

Programą užbaigė Prokor 
op. 94 Sonata“.

„The Cleveland News", 
Elmer Bacon.

somis burėmis. Sunku sumine
ti jo darbus, išsišakojusius po garbingam mokslininkui ir mic 
mokslo įstaigas, bibliotekas n lam žmogui Vaclovui Biržiškai 
tt. Jis redaguoja žurnalus „Mu garbingų sukakuvių proga hn 
sų senovę”, „Bibliografijos zi kime dar daugelio darbingų u „ . . . Pati įdomiausia 
nios“ ir tt. Bet kas svarbiausia, našių metų — ilgiausių metui šioje programoje buvo jauno 
tai yra tas, kad jis organizuoja J. K. lietuvio kompozitoriaus, gyven
Universiteto biblioteką, kurią —

sonata

Pažinkime laikrodžius
RAŠO LAIKRODININKAS A. Ž U K A S.

Artinantis Kalėdų šventėms, daug kas perka sau arba 
dovanoti laikrodžius, tad Gerbiamus „N. L.” skaitytojus, kiek 
man sąlygos leidžia, norėčiau supažindinti su laikrodžiais, 
jų firmomis, kokybe ir taisymu.

Kaip žinome, dabartinėje rinkoje yra tiek daug įvairiu 
firmų ir įvairios kokybės laikrodžių, kad pirkėjas dažnai iš 
tikrųjų nebežino, kokį laikrodį pasirinkti — „Omega“, „Ei 
g«n“, „Hamelon“, „Waltham”, „Cyma“, „Tisot* ir taip toliau.

Pav., pasirinkime „Omega", kuris jau kiekvienam beveik 
yra žinomas, kaip geriausias laikrodis. Taip, ištikto yra geli 
laikrodžiai, bet nepamirškime, kad jie yra patys brangiausi 
rinkoje..

„Omega“ yra labai sena firma ir geros kokybės, tode; 
per ligus metus turėjo gerų šansų išsireklamuoti ir palaikyti 
augštą ka*iną iki šių dienų.

Kodėl „Omega“ yra geri ir patvarūs? Todėl, kad jie 
yra didelio formato ir geros kokybės (kuo laikrodukas didės 
nis, tuo jis patvaresnis ir jo amžius ilgesnis).

„Omega“ automatiniai nėra iš geriausių, nes jie yra tik 
17 akmenukų (išviso „Omega“ daugiau kaip 17 akmenukų 
dar neteko pastebėti ir esu beveik tikras, kad nėra).

Automatiniam laikrodukui 17 akmenukų nepakanka, au 
tomatui trūksta akmenukų, jisai greitai isdylo ir pradeda da 
ryti kliūtis, jo pataisymas pasidaro gana ; nkus, brangiai kai 
nuoja ir nebekiekvienas laikrodininkas gan pataisyti, nes ten, 
kur nebuvo akmenukų, yra išdilusios skylutes, jos pasidarė 
nebeapvalios, bet pailgos. Automatas, užsukant spyruoklę, 
daro didelį spaudimą į ašeles; kada nėra aku anūko, ašelė grei 
tai išdilina guolį (skylutę) ir ten jau reikia dėti akmenukas, 
o akmenukas įdėti, kur jo dar nėra buvę, yra labai kruopštus 
darbas ir nevisuomet gerai pasiseka, ir tuomet laikrodukas 
jau yra pagadintas; jį sutaisyti taip, kaip reikia, jau nebega 
Įima.

Šiemet, rinkoje pasirodė labai daug laikrodukų naujos 
lirmos 21 ir 25 akmenukų, labai geros kokybės, tikrai, kad 
konkuruoja „Omegą“ ir tesudaro beveik trečdalį „Omegos ‘ 
kainos, — pigūs.

Pav., 25 akmenukų „Towa" vidurių numeris (refrence 
H) F. 1560, automatinis, nebijo sukrėtimo (incabloe), ne

praleidžia vandens (waterproof), tikrai yra geresni už „Ome 
ga“ automatinį“ nes turi 25 akmenukus, jo automatas taip 
greitai neišdils, nes yra akmenukai.

21 ak. „Towa“ incabloe, waterproof, irgi randu nebloge„ 
nį, kaip „Omega“ bet jis žymiai pigesnis.

Yra ir dar labai daug laikrodukų, kurių firmos yra dar 
nesenos, daro konkurencijas žymesnėms firmoms. Jos išlei 
džia labai daug į rinką, už tai gali gaminti žymiai pigiau.

„Cyma“ (angliškai tariant saima) yra neblogi laikrodi! 
kai, bet ir ne iš geriausių. Perkant „Cyma“ laikroduką, lei 
kia būti atsargiam. Aš nežinau, kodėl ir kokiais sumetimais, 
bet yra visai ant paprastų standartinių vidurių uždėta „Cy 
ma“ firmos vardas, taip pat ir ant ciferblato, ir išeina „Cy 
ma“ firmos laikrodis, o faktinai yra paprastas ir žemos kc 
kybės, perkant gi sumokama kaip už „Cyma“, tikrą.

„Bulovą“ Kanadoj ir Amerikoj yra labai plačiai rėkia 
muojami. Iš tikrųjų nėra blogi laikrodžiai, atitinka „Cyma” 
kokybei. Daug kas galvoja, kad „Bulovą ‘ yra kanadiški ar 
ba amerikoniški. Labai apsirinkama. Toronte ir New Yoike 
yra fabrikėliai, kurie gamina tiktai kraštus, o vidurius impor 
tuoja iš Švecarijos, ir jeigu mes pasižiūrėsime į labai daug ki 
tų laikrodukų nežymių firmų vidurius, mes atrasime labai 
daug laikrodukų, kurie turi tuos pačius, su tais pačiais nume 
nais vidurius, kaip ir Bulovą, o už „Bulovą“ nesvarbu, kad 
ir tie patys viduriai, kaip ir kitų paprastų laikrodukų, moka 
ma beveik dvigubai brangiau, mokama už „Bulovą“ vardą.

„Hamelton" yra Amerikoj gaminami, panašios kokybes, 
kaip „Omega“, tikrai yra geri laikrodukai, bet ir kaina yra 
gera, netoli „Omegos“.

„Elgin“ yra gaminami Amerikoj irgi geros kokybės ir 
gero išdirbinio, bet yra labai nepatvarūs, ypatingai taisant, 
kaina panaši, kaip „Omega“.

„Waltham” buvo gaminami Amerikoj, ypatingai juos 
daug dėvėjo ir dėvi kanadiečiai ir Amerikonai, nes buvusi 
labai sena firma ir gera, kol neatsirado geresnių. Galima spe 
ti, kad Hamilton ir Elgin firmos ją sukonkuravo, nes ji pernai 
sustojo leidusi į rinką savo gaminius.

Paskutiniais metais, kuomet sumažino laikrodukų forma 
tą, rankinius laikrodžius išleido perdaug mažais viduriais, jie 
yra visai netikę? Manau tokių dar ir dabar krautuvėse yia 
užsilikusių.

„Longines“, „Wittnauer” yra tos pačios kompanijos n 
gi yra geri laikrodžiai, bet brangūs.

„Gruen” yra švaraus darbo. „Gruen“ yra labai ploni ir 
kraštai gražūs, bet praktiškai tai yra labai nepatvarūs, ypa 
tingai moteriški, nes jų viduriai yra beveik mažiausi už visų 
Kitų firmų. Todėl jie labai opūs, nuo mažiausios dulkelės su 
stoja. Blogesni laikrodininkai, juos betaisydami, labai apga 
dina.. O vyriški waterproof beveik 80 procentų praleidžia 
vandenį, nes jie ne sraigtais užsišriubuoja, bet paprastai už 
spaudžiami. Metus, kitus padėvėjus, ne tik kad vanduo, bet 
ir dulkės į vidurius laisvai eina, kaip į paprastą laikroduką.

Suminėtieji beveik visi yra vienodo brangumo. Jų kai 
nos skiriasi nuo akmenukų skaičiaus, nuo kraštų išvaizdos ii 
t. t.

Daug kas galvoja, kad Šveicariški laikrodžiai yra labai 
geri, o visi kiti, pav., amerikoniški, kanadiški, vokiški, yra 
blogi. Dažnas net su pasididžiavimu pasisakė: — O, mano 
laikrodukas šveicariškas! Tai yra irgi klaidingas galvojimas. 
Nepamirškite, kad Kanadoj, Amerikoj ir visam pasaulyje, 
kiek mes matome rinkoje, arba dėvime yra maždaug nuo 90% 
iki 95% tik šveicariški, o likusieji, 10% iki 5%, pagaminti 
kitose valstybėse.

šveicariškų laikrodukų yra ir labai blogų ir gana daug 
visai be akmenukų, vadinamų „raskopais”, ypatingai šiuo 
metu yra labai daug „reskopais“ laikrodukuose sudėta po 15 
ir po 17 akmenukų ir kas svarbiausia, įsidėmėtina, tie akme 
nukai sukišti be jokio tikslo, tik su priežastimi, kad išpildytų 
akmenukų skaičių. Bet ten, kur laikroduko jautriausios da 
lys, kaip pav., šakutė, palikta.be akmenukų; viskas padarytu 
taip, kad tik patrauktų pirkėjo akį ir už žemą kaina galima bu 
tų parduoti „gražų, nebrangų ir gerą“ laikrodį... Žmonės to 
kių ypač daug turi prisipirkę ir dar tebeperka... Nusipirkęs, 
kuomet sužino, kakią prekę jis turi, tuomet deda pastangas 
jį iškišti bent kokiu nors būdu, pav., siūlo praeiviams gač 
vėje, taveinose, nuduoda norįs išgerti, bet neturįs pinigų, tau 
nusiima nuo rankos puikiai atrodantį lakioduką ir kiša, kar 
tais ir iškiša.

Yra ir nesąžiningų krautivininkų, kurie parduoda tokius 
už gerą prekę, paimdami augštoką kainą.

Jiems garantijos yra duodamos trims mėnesiams, bet 
kas iš šitos garantijos jeigu tas laikrodukas yra beveik neįma 
nomas pataisyti, daugelis laikrodininkų tų laikrodukų visai 
nepriima taisyti. Jų kaina yra nuo 11,95 iki 17,95 dol.

Bus daugiau.

palikta.be
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Lietuvos architektūra ir 
architektas Stuoka

RAŠO ARCHITEKTAS
5.
STUOKOS KATEDRA.

Stuoka - Gucevičius labai at 
sargiai sprendė katedros archi 
tektūrą: vidaus architektūros 
jis beveik nekeitė. Tik katedrai 
iš šiaurės puses pristatė simet 
riniai, kuris vtsomis savo for
momis ir manieromis atitiko 
Šv. Kazimiero koplyčiai, pasta 
tą, o pastato apačioj patalpino

monijos pagrindas ir ypatybė, 
o ne vien tik tikslas atsiekti 
reikiamo efekto.

STUOKOS GAIRĖS 
ATEIČIAI.

Įsižiūrėjus ir jsigyvenus į 
Stuokos kūlimus, atrodo, lyg 
Stuoka būtų buvęs nustatęs bu 

Į*. simom architektų kartom tiki ą 
jį Vilniaus miesto architektu 
ros raidos kryptį.

Leonardo da Vinci žodžiais:- 
„stumkitės pirmyn, tai atim 

darni, tai vėl pridėdami piie 
pirmojo užsimojimo tol, kol ta 
psite visiškai patenkinti savo n

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES

TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

INŽ. V. ŽEMKALNIS.
voja ir tvarkosi, apsivalydama^ 
nuo įvairių svetimybių. Stuo 
kos „atramos taškai" lieka pa 
stovūs ne vien tiktai mūsų ar 
chitektūrai, bet ir visam tautom 
gyvenimui ir tvarkymuisi, kaip 
turtingo, prasmingo gyvenimu 
kanonai.
MENIŠKUMAS STUOKOS 

ARCHITEKTŪROJE.
... . _ . . Mūsų monumentalios arčiu kslu“.

zakristiją, o viršuje kapitulos tektūros puiki pradžia, pasireiš 
posėdžių salę, šiandieną kated kusi Vytauto Didžiojo Trakuo 
los bažnytinio turto saugyklą. se, davė stebėtinai puikią atža 

Stuokos katedra didingai gr lą Stuokos kūriniuose, 
iežta, kaip Ibakų murai. Savo 
proporcijomis, nepaslėpta ma do da Vinci, „nuosekliai išsivys ____ w
se, o tik paryškinta toskanos to iš kitos, o antroji negimsta, mo tikslo, 
kolonada su su dorėnišku Iri jei pirmieji numiršta'. „Miestas“, sekė Aristotelis,

Stuoka yra didelis meniniu „turi būti taip statomas, kad bu šv. Elenos 
kas. Jis sugebėjo įlieti savo kil 
nią idėją ne tiek į savo kūrinių 
paskirus elementus, kiek į ma 
siu išbalansavimą, jų pusiausvy
rą.

Palyginkime du būdingus 
Vilniuje pastatus — Stuokos 
katedrą ir prof. Podčašinskio 
Pylimo gatvėje Evangelikų Re 
formatų bažnyčią, kurią Dr. V u 
robjovas charakterizuoja kai 
po :—

„iškilniai nuobodaus vėlybo 
jo neoklasinio stiliaus pastatą“. 
Arch. Podčašinskio kūrinys sa 
vo idėjoje yra išimtinai pastato 
konstruktyvinių elementų išrai 
ška. Čia matome tik pastatą, ku 
rio paskirtis gali būti kuo įvai 
riausia, tuo tarpu kai katedros 
architektūra, to paties Dr. V u 
robjovo lūpomis sakant: — 

...nors didingai griežta, 
yra išlaikiusi ir savo propoici 
jose, ir detalėse kažkokį vos su lauktu šeimininkų laimėjimu pasirūpinti šiuo 16 m. lietuviu autavimo varžybas vietovėse ii Broliją per pastarąją kadenciją, 
čiuopiamą nuskaidrintos graci pasekme 3:1. ku, įtraukiant į savo klubą ir baigmines varžybas rajono nu Sk. vadovai prašo vyresn. sktn.
jos antspalvį — amžinosios Vii — - - - ....
niaus dvasios antkrytį“.

Stuokos architektūra koris gyvena stiprią krizę. Daugu 
truojama architektonikos dės mas rinktines žaidėjų pasitrau 
niais, sudarytais iš santykio ap kė iš aikštės, dėl užviešpatavu 
krovimo su atrama, ir geometri sios geltonligės, kiti guli ligom 
ne proporcijų teorija — erdvi nėse su sulaužytom kojom, 
nės pastatų kompozicijos tai 

trikampiais syklingo pastatymo pagrindu.

zu, katedra vytautiškai menu 
mentali ir konstruktyvi.

Figūros virs timpano1), ne 
siderinančios su pastato klasiš 
kurnu, taip pat, kaip ir vai pine, 
užstatyta ant Žemutinės pilies 
apsaugos mūro bastiono, Stuo 
kos nei prejektuotos, nei staty
tos. Jos atsirado po jo mirties. 
(Arch. Šulco darbas).

Bastionas, tas vienintelis di 
džiosios epochos liudininkas, it 
saugo daugiavertę savo įstoti 
jos atžalą.

RIMTIS IR DRAUSMĖ.
Tuo pačiu laiku Stuoka pra 

blaivina ir nuramina barokuoja 
ntį Vilnių savo klasiškai per 
dirbtu Rotušės pastatu. Stuoka 
sukūrė tuos rimties bastionus, 
—atramos taškus, — Katedra 
Rotušė, Verkiai, kurie galingai 
apvaldė miestą, jį sudrausminu 
ir suprasmino. Katedra ir jo 
sios aikštė jau nuo Stuokos-Gu 
cevičiaus laikų dominuoja Vii 
niuje, kaipo Lietuvos sostinės 
forumas, nepaisant atėjūnų pa 
stangų suteršti jį „Ekaterino 
mis“, suskaldyti pasibaisėtinais 
garonais, ar fontanais su dirb 
tinom varlėm, gnomais ar gan 
drais, konkių bėgiais ir pana 
šiai. Tačiau Vilnius amžinai ko

„Viena dalis”, rašė Leonai

Ir tikrai, Stuokos-Gucevičia 
us kūriniai Vilniuje ir Verkiuo 
se yra tos gairės, miesto plana 
vimo atramos taškai, prie kurių 
tai pridėdami, tai atimdami, šie 
kiame idealaus miesto užstaty

gama Stuokos sienomis, taip 
pat ir Stuokos įpėdinis piot. 
Mykolas Šulcas užgriozdino ka 
tedros frontoną kerėbliškom 

> viduryje, iš kaires 
tų jame saugu gyventi ir tuo šv. Stanislovo ir iš dešinės šv 
pačiu laiku, kad jo gyventojai Kazimiero statulomis, o taip 
būtų laimingi“ . pat užstatęs ant Žemosios pi

Savo kūriniuose Stuoka aske l*es bokšto sunkią, disharmouu 
tiškai atsižadėjo bet kokios pi a 
bangos, taip svetimos lietuvių 
tautai.

„TAISYTOJŲ” 
PASTANGOS.

Skulptorius Righi (italas) 
karaliaus Stanislovo Augusto 
inspiruojamas dar mėgina savo 
skulptūromis nuaidėti barokine

ojančią katedros kompoziciją. 
— varpinę.

Tai vis tie nelemti „taisyto 
jai’’!... Tačiau katedra pati yra 
tiek tobulai Stuokos sukulta, 
jog visos tos pastangos iškrai 
pyti katedros architektūros pa 
grindinę idėją yra bergždžios.

Daugiau bus.

Veda sktn. inž. J. Bulota
JAV RAJONO SK. VADOVŲ SUEIGA.
27 - 28 dienomis Darnesniai vietininkijų veik 
Conn., buvo JAV lai ir vadovų kompetencijai iš

I-JO
Lapkričio 

Waetrbury, 
pirmojo LSB rajono vadovų su ryškinti buvo priimtos vidaus 
eiga. Dalyvavo rajono vadeiva tvarkos taisyklės. Joms pagrin 
sktn. A. Matonis, jo pavaduoto dą sudarė Pirmijoss ir LSB Va 
jas psktn. A. Banevičius, raju dijos iki šiam laikui paskelbti li
no sk. vyčių vadas psktn. V. Pi tebeveikią nuostatai.
leika ir sk. vadovai iš Bostono, Sueigos dalyviams turiningą 
Worchesterio, Hartfordo, Wa pašnekesį apie skautybės pras 
terburio, N. Yorko ir Elizabet mę tremtyje skaitė vyr. sktn. 
ho.

Abiejų dienų posėdžiai 
jo darnioje ir darbš.čioje 

Londono Wembley stadione šiose rungtynėse vandens spo taikoje. Nutarta stengtis
prie 100 žiūrovų Įvykusios fut rto mėgėjų buvo iš visų Niaga nui įsigyti savo stovyklavietę, utininką v. s. Stp. Kairį ir jam
bolo rungtynės tarp Anglijos u ros pusiasalio miestų. Ar never o tam pasikviesti talkon ir skau padėkoti už tas nepaprastas pa
Vokietijos vienuolikių, baigėsi tetų Hamiltono LSK „Kovas“ tęs. Ruošti rajono praktiniū sk stangas ir darbą vedant LS
lauktu

MŪSŲ SPORTAS
ANGLIJA—VOKIETIJA 3:1. prae 

nuo 
raju

Ant. Saulaitis.
Baigdami šią sueigą pirmojo 

rajono sk. vadovai nutarė pa 
sveikinti LSB Vyriausiąjį Ska

Vokiečių futbolininkai, po la tuo pačiu garsinant lietuvių 
imėtų pasaulio pirmenybių per vardą.

— Lietuvių kilmės futboh 
ninkas vokiečių klube Schalke 
04 Vilimovius dar ir dabar ran 
dasi ligoninėje po nelabai sek 
mingos operacijos.

— Buv. Lietuvos futbolo ii"
') Timpanas 

frontono plotas, dažnai pa Griežtos Stuogos kūrinių pi o 
puoštas reljefine skulptūra, porcingumas yra jo formų bar

! Adamonis ir Budriūnas t
j > „DISTRICT ESTATE BROKERS“ $ 
Į NAMAI PARDAVIMUI: —Įvairiose Montrealio dalyse. X 
į' PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6%

; statybos eigoje. S
!’ ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 
j' plotai. V
C ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
į', Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai $ 

’ mingų atsitikimų. &
1 Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate
> tikslas — Jums padėti! v
> Agentai: A. Markevičius OR 1-9816. X

P Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. X
r Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 8
L Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690. $

galėtojams išryškinti. • Stp. Kairį ir toliau likti prie
Skautų Aido platinimo vaju Brolijos vairo. Pirmasis JAV 

je šis rajonas dalyvauja organi 
■ uotai. Visos rajono vietovės 
taip pat užprenumeruos po 1 
egz. Sk. Aido Vokietijos rajn 
oo skautams,

Skautų ir vilkiukų vienetu 
vadovams numatyta ruošti pa 
sitobulinimo kursus. Priimtas 
rajono veiklos planas, kuriame 
visiems darbams numatytas jų 
laikas ir apimtis.

rajonas netrukus prasidedan 
čiuose LSB organu rinkimuose 
(KBVS) remia vyiesn. sktn. 
Stp. Kairio kandidatūrą ir įsi 
pareigoja remti jo darbus nau 
joje kadencijoje.

LSB Vadijos skyrių vedėja 
ins pasiųstos padėkos už jų dar 
bą Brolijos labui ir šiai rajono 
sueigai atsiustus laiškus.
SKAUTŲ SPAUDOS VAJUS.

Skautėms ir skautams yra pa 
skelbtas skautiškosios spaudoj 
1955 m. vajus. Dalyvauja visi 
skautai-tės ir jų vienetai. Vajus 
vedamas varžybų būdu. Už su 
rinktas „Sk. Aido“ prenumeia 
tas skiltims ir pavieniams pla

Šį kartą anglai sužaidė gerai, 
ypatingai jų veteranas 40 m. ktinės treneris Hahn, vokiečių 
amžiaus Mathews. Sakoma, spaudos pranešimu, trenk uoja 
kad anglų galybė vėl sugrįžta. Norvegijos rinktinę.

Vokiečiai po pasaulio piime — Geru apetitu pasižymėjo 
nybių jau pralaimėjo belgams Maskvos Spartako futbolimn 
2:0, prancūzams 3:1 ir dabai kai, viešėdami vakarų Europo 
anglams. je. Pusryčiams, pav. kiekvienas

TRUMPAI 14 VISUR žaidėjas suvalgydavo šią por nės žaidėjas, Czibor, vėl žaidė
iKUiwrAi 15 V15UK. ciją: litrą pieno, pusę svaro ku prieš austrus, kai jis per 3 savai

— Hamiltono lietuvis Juc mpio, keturis kietus kiaušinius, tęs „nepaėmė“ nė vieno lašelio 
zas Giedraitis, dalyvavęs petei du pomidorus, veršienos kotie į burną. Jis buvo suspenduotas 
tą savaitę plaukymo rungtyne tą, bulkučių, na ir kavos su giic berods 6 mėn.

— Futbolo pasekmės: Itali tintojams skiriami taškai. Skii 
rinkti ja — Argentina 2:0, Vengrija tims pabaigoje bus išvedamas 

~ —Austrija 4:1, Prancūzija — rodiklis: dalinami taškai ir na 
X Belgija 2 :2. Kbr. rių skaičiaus

se už YMCA klubą, 200 jardų tinėle. Nieko sau — ką? 
plaukyme laimėjo 3-čią vietą. — Garsus vengras,

j GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS g

D. E< BELANGER 8c SON 3
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. TR. 1135 į Lietuviška moterų kirpykla | Dr- Roman PmewskiVICTORIA CLEANERS & DYERS Co.
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir t. t.

0.95
0.95
0.90
0.85

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

: Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas. |
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. 1

8 DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- S 
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
f 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. S

BELLAZZI-L AM Y, INC |
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle. H

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

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

Valandos : Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

telef.:
PL 0094

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
MOTERŲ DIENA: 

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. 
Masažistės Jūsų patarnavimui. 

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

(2 g. { rytus nuo St. Laurent Ei.)l

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN - WILLIBRORI) AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

ii 8
4500 VERDUN AVE. VERDUN. Tel. YO 3440

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.

Gros er na - alus
I DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
8

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo regulmrių kainų.
S 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. 'E 0400. |

Sav. E. BAIKAVIČIUS. f
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SAULT STE. MARIE, Ont.
KALĖDINĖS MEDITACIJOS.

Lietuvoje žmonės dažnai sa nt šiuo laiku atsigavimas, su 
Kalėdos — gas mūsų miesto didžiausia darbo 
. Čia gi, Kanadc viete Algoma Steel neinasl 

kaip reikia... Pašaukia 
plieno fabrikas darbinio

KAIP KŪRĖSI KANADOJE LIETUVIAI...
Atkelta iš 

kiniai žvėrys bei paukščiai, svei 
kas, tyras oras, sveikas ii vai 
singas darbas, sotus ir maistui 
gas valgis, rainus poilsis ir sązi 
nė, šaknys giliai įleistos geroje 
žemėje, savijauta, kad esi sau 
žmogus ,sau „bosas“, kone vi to drobėje tūkstančiais rauks 
sagalis valdovas ir karalius sa lių raukšlelių išrašyta tokia ma 
vo kelių šimtų akrų karalyste giška knyga, kuriai, jei raktą 
je. Aš nežinau, ar šioje planelo radus, perskaityti reiktų dienų 
je yra kitas gyvenimas, kuris dienas šifruoti. Jokiu būdu ne 
būtų turtingesnis, pilnesnis ir galima būt pasakyti, kad veido 
tikslingesnis, kaip ūkininko! brožuose dominuoja liūdni, mu 
Tad nenuostabu, kad tokioje rūs ar dramatiški pergyvenimą 
scenoje galima rasti tokių retų užrašai. Priešingai. Jos veidas 
egzempliorių, kaip tas, kurį čia buvo malonus ir sakyčiau links 
pat noriu paminėti. mas ir labai iškalbus. O akys

Sustodami po pusvalandį pas Jy? rteužmirštuolės sauk 
keletą lietuvių ūkininkų (apie kaitoje šypsojosi iš gilių patari, 
kiekvieną jų tektų bent po pus 
lapį parašyti) pasukome keliu 
kais per nudorotas dirvas, pro 
gerą tuziną tvorų bei karklių 
(vartų), skersai kažkokias liu 
nines lygumas ir vėl kalvomis, 
pagaliau pakalnėje pamatėme 

blios išeities išprovokavo muš dar vieną sodybą: tai buvo pp. 
tynęs, unijos skyriaus pirminin Žilinskų ūkis, kurį Žilinskai pa 
kas H. Tachibano sumušė kom 
panijos formaną ir užtai buvo 

Nuo ano garsaus ir laimingo pašalintas iš darbo, o komums 
CIO vadovybėje streiko jau tai dėlto paskelbė streiką, 
praėjo 7 metai. Per tuos ilgus Streikas lietė 359 darbinin 
metus unijistai komunistų va kus, visus Naalehu miestelio 
dovybėje, galima sakyt, nieko 1.400 gyventojus. Tas streikas 
nelaimėjo, negavo nė vieno cen užsitęsė 4 mėnesius ir tik šio 
to daugiau. Vietoje juk niekas mis dienomis baigėsi darbinin 
nestovi, viskas keičiasi, keičia kų pralaimėjimu. Darbdaviai 
si ir darbo sąlygos, keičiasi ir atsisakė priimti darban to sky 
gyvenimo lygis. Šiandien dvi riaus prezidentą, plantacijos 
gubai viskas brangiau, kaip bu darbininkų pirmininką ir vyria 
vo prieš 7 metus ir todėl vie usįjį vietos eilinį vadą. Kolekty 
tos darbininkai už tą patį atly vė sutartis dar labjau apkarpy 
ginimą teagh Įsigyti tik dalį tų ta. 
reikmenų, kurias įsigydavo pir Skirtumas streiko prieš 7 ine 
miau. tus CIO vadovybėje ir dabartį

Šiemet pradžioje metų pasi nio buvo neapsakomai didelis, 
baigė kolektyvinės sutarties tei Anuomet eiliniai nariai buvo 
minas. Komunistai sakydavo, pilni užsidegimo, kupini pasiry 
kad nieko negali daryt, todėl, žimo kovoti ligi pergalės ir vi 
kad kontraktas neleidžia, bet iš suomenės simpatija buvo strei 
sibaigus terminui, žadėjo pakcl kierių pusėje; jie turėjo stiprią 
ti algas ir pagerinti darbo sėly CIO uniją už savo pečių; o da 
gas. Prasidėjo derybos dėl nau bar jie buvo vieni, nedažnai ir 
jo kontrakto, išstatė reikalavi „draugas“ Bridges čia rodė sa 
mus didesnių algų, geresnių da vo nosį. Anuomet užbaigus sti 
rbo sąlygų ir magaryčiom pa eiką, vyko didžiausios demons 
rodė streiko kumštį. tracijos, visur buvo neapsako

Darbdaviai atsisakė patenkin mas džiaugemas, darbininkai ir 
ti reikalavimus ir sutiko kumš visa visuomenė matė šviesesnę 
čiuotis. Komunistai pamatė, ateitį. O dabar darbininkai po 
kad vėjas pučia ne iš tos pusės, keturių mėnesių beprasmės ko 
kaip prie CIO, kad jų unija ne vos grįžo darban galvas nulen 
turi to populiariškumo ir visuo kę, lyg žemę po kojom praradę, 
menės prielankumo, kaip CIO, Nuo čia prasideda darbininkų 
todėl atsisakė nuo savo reikalą savarankus samprotavimas n 
vimų, sutiko su darbdaviais u unijinis .’persiorientavimas. Ate 
vėl įbruko darbininkams tą pa ityje darbininkai bus atsarges 
tį nudėvėtą kontraktą. Bet, ni ir taip lengvai nepasiduos ko 
kaip paprastai, darbininkai tu munistų avantiuriškoms išda 
ri pasirašytą kontraktą patvn vystėms. Pagaliau jie supras n 
tinti ir štai Hutshinson kompa paseks Schenectady, N. Y., ele 
nijos darbininkai atmetė komu ktros darbininkų pramintus ke 
nistų pasirašytą neva naują ko liūs, kur komunistų kontroliuo 

nepagailėjusiai!, ntraktą. Vadai atsidūrė labai bl jama UE unija tapo pasiųsta šu 
ti po plačią Manitobos plovinei savo laiko ir mašinos aplankant ogoj padėtyje. nims šėko pjauti, o patys skai

Skelbti streiką dėl seno kon čiuje 20 tūkstančių grįžo atgal 
trakto nėra prasmės, darbinin CIO unijon. 
kai jį atmetė, nieko naujo ne A. Jenkins.
--^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©&©©©©©©©©©©©©©©©©©t

Dundas-Dovercourt garažasi

1
 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO |

Įsteigtas prieš 27 metus A
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų o 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — X 

patikrinimas. X
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. ? 

Ontario Motors League patarnavimas. X
X Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav-’ ~ią. $ 
-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©- '>©©©©*

kydavo, kad 
padorių bėdos _ 
je, mūsų mieste savo tarpe tu taip, 
rime tik vieną kitą „gaspado 
rių“, beveik visi esame darbini 
nkai — bernaujame Dunn’ui, 
Timmins'ui ar Roddis'ui, tačiau 
bėdų, ypač artėjant Kalėdoms, 
visiems netrūksta. Prie kasdie 
ninių išlaidų prisideda kalėdi 
nės dovanos artimiesiems, šven 
čių proga stalo pagerinimo iš 
laidos, atsigaivinimui skysčiai 
ir t. t. Ta pačia proga reiktų 
prisiminti ir mažiau už mus lai 
mingus, kurie negalėjo niekui 
emigruoti — pasiliko Vokiet' 
joje, ypatingai senelius ir ligo 
nius, na, ir mūsų lietuvišką gi 
mnaziją. Jei siųsti pakietas Ve 
kietijon perdaug ir perbrangu, 
tai Kalėdų švenčių proga bent 
vieną kitą doleriuką pasiųsti 
tikrai galėtume, bent 
dirba... Nebūkime 
is!...“

Nelinksmos šiemet 
nuotaikos. Jau ne vien todėl, 
kad padidėjo bedarbių eilės, su 
nkiau gauti darbą, netikrumas 
ateitimi, depresijos — sunkių 
laikų grėsmė ir tt„ bet yra ir 
kitų pirežasčių.

Ansksčiau vis švenčių proga 
linkėdavome vis vieni kitiems 
sekančias Kalėdas švęsti Lietu 
voje... Dabar tos viltys sumažė 
jo-

Artėjančių . Kalėdų švenčių 
proga palinkėsime visiems mu 
sų kolonijos tautiečiams, o ypa 
tingai „Nepr. Lietuvos“ skaity 
tojams ir rėmėjams viso geriau 
šio. Taip pat pi įminsime atnav. 
jinti — pratęsti „N. L.“ pienu 
meratą, nes bent artimiausiu 
laiku mūsų kolonijoje niekas 
pinigų už šį laikraštį nerinks.

DARBO REIKALAI.
Kaip ir kiekvienais metais, 

žiemai prasidėjtus, bedarbių sk 
aičius sparčiai auga. Nesenia’. 
mūsų miesto „The Sault Daily 
Star“ paduotais duomenimis, 
šiuo laiku mieste apie trečdalis 
dirbusiųjų yra bedarbiai — jieŠ 
ko darbo. Kai kuriems bedar 
biams tas „seasonal unemploy sų mieste pradėjo veikti televi 
ment“ (sezoninis nedarbas) tę zijos stotis, o ligi šiol mūsų 
siasi jau daugiau kaip vieneri mieste užregistruota apie 900 

m . , , . . priimtuvų — televizijos apaia
tų, kas sudaio apytikriai 1 tele 
vizijos aparatą kiekvieniem 40 
mūsų miesto gyventojų.

Vis tas pats.

tie, kurie 
„skrūdžia

kalėdinės

metai. Tuo laiku, kai USA phe 
no fabrikai sunkiai suspėja už 
pildyti prieškalėdinius užsaką 
mus ir bendrai iš spaudos mato 
mas USA plieno pramonės, be

RŪTA
mūsų 
kus atgal ir vėl paleidžia, o jei 
nepaleidžia, tai negauna išdrik* 
ti 40 valandų savaitėje.

Nors spaudoje giriamasi, 
kad mūsų miesto plieno labu 
kas atgausiąs prarastas rinkas 
vakarinėje Kanadoje, bet bent 
tuo tarpu nieko apčiuopiamo ne 
matyti. Štai už mūsų plieno fa 
briką mažesnis toks pat Kana 
dos plieno fabrikas Sidney N. 
S. gavo užsakymą net iš Meksi 
kos už 25 milionus dolerių, o 
mūsiškis fabrikas ir jo savinin 
kai snaudžia... Turbūt jiems pi 
nigų nereikia, nes tuo pačiu lai 
ku jie valdo dar ir kitas dide 
les bendroves.

Paleido kelias dešimtis žmo 
nių ir vietos chromo fabrikas. 
Priėmė nedidelį skaičių naujų 
darbininkų Roddis Comp. fanm 
ros fabrikas ir tos pačios kom 
panijos mūsų mieste didžiausia 
lentpjūvė pradės artimiausiu 
laiku dirbti dviem pamainomis, 
bet visa tai, tik lašas bedarbių 
jūroje...

KITOS NAUJIENOS.
Mūsų apylinkės valdyba lap 

kričio m. 27 d. Bay-view ukrai 
niečių salėje surengė Advento 
vakarą. Nors dalyvavusių skai 
čius buvo neperdidžiausias, ta 
čiau tiek dalyviai, tiek rengėjai 
liko labai patenkinti, nes pobū 
vis praėjo geroje ir blukioje 
nuotaikoje.

Mūsų kolonijos tautietis V y 
tautas Poškus, daugumai pazjs 
tarnas savo linksmu, draugiškų 
charakteriu, savo šposais ii Ii. 
ksmų istorijų pasakojimu, gavo 
iš savo žmonelės Marijos labai 
gražią kalėdinę dovaną — pir 
mąjį sūnų. Sveikiname! Tautic 
tis Vyt. Poškus dirba vietos pi 
ieno fabrike, turi pasistatęs niū 
sų mieste būsimo parko rajone 
gražų mūrinį namą, o be to au 
gina jau nemažą dukrą.

Š. m. lapkiičio mėn. 28 d. mū

VALYKLA ir SKALBYKLA

3-čio pusi.
jos figūrą. Tai lieknutė senele, 
primenanti „sweet sixteen" me 
rgaitę, apsivilkusi lengva vasa 
rine suknele, tik galva apmotui 
ta kažkokiu bašliku, bet veidas, 
veidas! Pilkai balto pergamen

WINNIPEG
TAUTOS FONDO ATSTOV O WINNIPEGE 

PRANEŠIMAS.
Lietuviai ūkininkai, išblaškę Liaukevičiui,

Suknelių ir vyriškų kostiumų, marškinių pataisybai 
bei perdirbimai.

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

364 King St. West, 
Tel. EM 6-2740.

TORONTO

Mrs. ANNA GRYBAS 
savininkė.

PENKTAS LAIŠKAS IŠ HAVAJŲ...
Atkelta iš 3-Čio pusi.

metu neturėjo čia pasiųsti tin gausi, o jei ir gausi, tai kils str 
kamo žmogaus, kuris galėtų ap eikas kitose plantacijose, kils 
lamdyti Bridges’ui komunisti dar didesnė suirutė. Ir jie painu 
nius ragus, tai taip ir paliko Ha tė ant sienos užrašyta, kad jų 
vajų unijos komunistų kontrole vadų dienos suskaitytos. Dėl ke 
je. Bet ne amžinai.

KOMUNISTAI IŠDAVĖ
DARBININKUS.

ją, per poną P. Liaukevičių pri aukotojus, nuoširdus ačiū, 
siuntė savo auką T. Fondui su Tautos Fondo Atstovas, 
moję 10 dol. — Čiurlionio muzėjuje Kau

Aukojo: po 2 dol. pp. G. Ba ne buvo atidaryta Kauno daili 
ranauskas, K. Balčiūnas, J. Lia ninku paroda. Dalyvavo vyies 
ukevičius, P. Liaukevičius ir P. nieji Z. Petravičius, A. Žmuidzi 
Satkūnas. navičius, J. Janulis, P. Tarabil

Visiems aukotojams ir p. da, R. Kalpokas ir jaunesnieji

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

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors,

B. A., L. L. B.
TEISININKAS —

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 : 

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

Res.: BE 3-0978 :

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

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

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai.
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sure eiliuojami ratai.

561-567 KEELE ST. TEL. junction 4773
X iy2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.
| TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

S 
8

Dr. A.Pacevicius £ |
t GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
>5 Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto X «
X Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 e į;
X Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. $ « 
X Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. X S 
X ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. $ s

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 
va 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.

sėjusių duobelių. Aš ją pavadi 
nau šimtamete balerina ir ne 
be prasmės. Nors ji dar nėra 
šimtametė, kažkas apie 90 me 
tų, bet esu tikras, kad ji taip 
pat grakščiai pašoks ir šimto 
metų sulaukusi, kaip ji man pa 
šoko tą dieną, būdama devynių 
dešimtų metų. Žnioma, jei nebe 
man, tai kitam pašoks! Nes, kai 
tik susipažinome ir ji savo švel 
niomis mažomis rankutėmis pa 
ėmusi mano rankas, paprašė sa 
vo vyro atnešti alaus ir išgėrė 
stiklą, jos pirmas „numeris“ bu 
vo „pašokti mielam sveteliui“. 
Ir žemaitiškai surkuodama kaž 
kokį senovės valso motyvą pi a 
dėjo grakščiai suktis kambarč 
lio asloje!

Jaunystėje tarnavusi pas kaž 
kokius žymius rusų karininkus, 
vėliau buvusi kunigų gaspadi 
nė, Į Kanadą atvykusi bent pr 
ieš pusšimtį metų, ir palaips 
niui pasiekusi Manitobos, kur 
su Kanadoje apsivestu už save 
jaunesniu vyru pagaliau „nutu 
pusi šioje papelkėje“.

Taip, metais ji senesnė 
vo vyrą, už mane ir visus 
doje šiuo metu esančius 
vius. Bet dvasia ji pati jauniau 
šioji mergiote. Sutarėme kitą 
kartą plačiau pakalbėti, alaus 
paragauti, ir drauge padainuo 
ti bei pašokti. Jei ne čia, ta’, 
anapus. . . Koks skirtumas.

Tikrai, kaip mano bičiuliai

rdavę naujų lietuvių ateivių sei 
mai, patys gi pasilikę „karšiu 
čiais“ atskirame namelyje su 
privačia sodybėle. Tai garsioji 
p. Žilinskienė su savo vyru, se
ni lietuviai kanadiečiai, daug pa 
tyrę ir pergyvenę ir „svieto“ 
matę. Čia jau ne puslapiai, bet 
ištisi vaikščiojantys tomai Ka 
nados lietuvių Įsikūrimo istori 
jai. Bet pabandyk iš jų tą istoii 
ją išspausti! —

Yra labai senas padavimas, 
kaip vienas Oriento potentatas 
įsakė savo istorikams parašyti 
žmonijos istoriją ir parašyti dar 
jam gyvam esant. Mokslininkai 
atvyko pas valdovą po 25 metų 
su 25 kupranugariais, kurie vi 
si buvo apkrauti istorijos to 
mais, kad net kupranugarių ku 
pros linko. Valdovas tai pama 
tęs tarė: Tai kiek man metų įei 
ktų dar gyventi visiems tiems 
tomams persxaityti! Grįžkite ir 
skubėkite parašyti trumpiau, 
kad dar galėčiau savo amžiaus 
bėgyje perskaityti. Mokslinin 
kai grįžo po 10 metų su 10 ver 
bliudų, apkrautų tomais. Vai 
dovas jau buvo visai persenęs Butkevičiai žadėjo, taip ir ište 
ir, suprantama, mokslininkus sėjo. Tą dieną apvažiavome di 
nuvarė šalin. Tuomet priėjo vie desnę dalį lietuvių ūkininkų, o 
nas senas, senas paprastas var pas vienus, jonus Liaukevičius, 
guolis, kurs tarė: radome net talką — kaimynai

— Viešpatie, aš tau pasaky ir giminės susirinkę paskutinį
siu žmonijos istoriją trimis zo vasarojų nuimti. Žinoma, lauke 
džiais“. prie darbo jų matyti neteko,

— Kalbėk! — įsakė valdo bet ar tai buvo pradėtuves ai
vas. užbaigtuvės, valgomasis staLs

— Jie gimė, kentė, mirė, — lūžo nuo Palaimos gausos ir ka 
pasakė senelis.

Man tai prisiminė pažvelgus 
į senutės Žilinskienės veidą u

už sa 
Kana 
lietu

i **---- " **---------- H77'

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

mbarys aidėjo gimtąja lietuvių 
kalba apie savo, savų ir saviš 
kių reikalus per aštuonius tūkf. 
tančius mylių nuo gimtojo kra 
što. . . J. Pr.

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.

J O N A S č E G Y S. J
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ #S1UVĖ J AS įįį

Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang- ;į; 
liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas. <

Skubus patarnavimas.
Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario, g

*2

$2.000 įm., Brock-Dundas, 6:1; 
k., mūr. namas, gara. vieta.3

$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 į: 
or, atskiras, 6 kmb. n., aly# 
va šildomas, garažas.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

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

Toronto, Ont. KE 3027.

£ V 
f

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR |
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS. t

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 į 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951. |
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DVI NELAIMĖS PEREITĄ SAVAITĘ
vėl palietė Hamiltoną. 14 m. kritusius už Lietuvos laisvę, 
amžiaus Rimas Pronckus, va Taip pat į garbės prezidiumą 
žinodamas vakare dviračiu Sh buvo pakviesti visi kūrėjai sa 
erman g-ve, buvo trenktas au vanoriai ir Vyties Kryžiaus ka 
to mašinos vairuotojo, bebėgau valieriai. Scenoje vietas užėmė: 
čio nuo padaryto susidūrimo pulk. P. Saladžius iš Roceslc 
su stovinčia gatvėje kita maši rio, pulk. J. Giedraitis, maj. J. 
na taip smarkiai, kad rašant Šarūnas, maj. N. Zabulionis n 
šias eilutes, jis guli be sąmonės psk. J. Mačiulaitis. Trumpą žo 
ligoninėje. Koks buvo stiprus dį tarė J. Giedraitis.
susidūrimas galima spręsti iš Pagrindinis minėjimo kalbė 
to, kad nutrauktas nuo kaires tojas buv. Šaulių S-gos vadas 
kojos batas gulėjo nuo įvykio pulk. J. Saladžius išryškino lie 
vietos per 30 pėdų. Pabėgęs tuvį, kaip nuo amžių siekiamu 
mašinos savininkas buvo suuu laisvės, savo augštos kultūros, 
tas nemuose, nes įvykio liūdi nors buv. pagoniškos, bet kii 
ninkai atsižymėjo mašinos N r. nios tikybos — apgynimui. San 
Nelaimingojo tėvai apie įvykį tūrumas, sąžiningumas, teisy 
sužinojo tik po 6 vai., kadangi bės jieškojimas, tie geri lietu 
Rimas prie savęs jokių doku vio būdo bruožai paliko savo 
mentų neturėjo. Abudu dien antspaudą amžiams ir tuo pa 
raščiai patalpino plačius apiašy čiu N L gyvenime. Todėl šian 
mus su nuotraukomis. dieną teisimas buv. Lietuvos

Hamiltono lietuvių kolonijo karininkų ar valstybės tarnauto 
je tai yra jau trečias įvykis su jų, kurie tikrumoje buvo tai 
mažais lietuviukais, kurių vie nai savo tautai, nesiderina prie 
nas, beveik prieš metus laiko mūsų gerų ypatybių. Karinome 
baigėsi mirtimi. nė ir Saulių S-ga mūsų gyveni

Pirmadienį, 2 m. amžiaus N1 me buvo netik kaip laisves sau 
jolė Jakučinskaitė, žaisdama de gotojas, bet ir mūsų kultūros 
gtukais su savo 5 m. amžiaus kėlėjas. Kareivis, l_ __ 
broliuku Kęstučiu, smarkiai ap kaimo ar miesto, pažindavo pei kos ar kojos, su nusilpusia svei čius St., Mikšys K.
degė nuo užsidegusių užuolai atskiras pamokas lietuvių isto kata yra pamirštami. Vienos or j., Bartinikas VI. ir po 1 uol.
dų, suknelės ir kt. Motina ne riją, geografiją, išmokdavo įvai ganizacijos, kurių šauksmai, sp mileris Kazys, Stanius J.,
laimės metu buvo išėjusi į kra raus amato, ir tuo pačiu, po tar 
utuvę. Nijolė taip pat nuvežta nybos laiko, tapdavo vertingais 
į ligoninę. piliečiais.

Už nušovimą Stasio Puodžiū Antrąją, meninę dalį, 
no (lapkričio 28 d.) tūlo kana šeštadieninės mokyklos 
diečio Campbell byla yra atidė niai ir piano L. Šukytė, padek 
ta savaitei laiko.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
minėjimas ir Šiaulių S-gos 35 
m. sukaktis surengta B-nės v- 
bos gruodžio mėn. 5 d. buvo 
pradėta pamaldomis ir Libera 
už visus žuvusius karius, šau 
bus ir partizanus.

Vakare, parapijos salėje mi 
nėjimą atidarė pirm. K. Baro 
nas, kviesdamas pagerbti visus

vėl palietė Hamiltoną.
KLB Hamiltono ap. valdyba gruodžio 31d. Roberts Res 

torane (King ir Sanford g-vių kampas) ruošia

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ

Pradžia 8 vai. v. Pabaiga 3 vai. ryto.

Griežia Hamiltono Aidas.

BUFETAS!

Registruotis iki gruodžio 20 d. pas K. Baroną, 131 Ken

sington Av. N. telef. LI 5-0979, VI. Antanaitį, 99 Na 

pier, telef. JA 8-5834 ir J. Ambraziejienę, 15 Elm, LI

VANCOUVER, B. C.
ATVYKO IŠ AUSTRALIJOS.

Gruodžio 6 dieną pastoviai vyrų, priklausančių garsiąjan. 
apsigyventi į Kanadą iš Austrą „Black Watch“ pulkui. Grįzu 
hjos atvyko Vytautas Karosas, šiųjų tarpe buvo ir lietuvis pus 
išgyvenęs šešis metus kengūrų karininkis Sidaravičius. Šis sta 
žemėje, jis atplaukė australų mbus .raudonplaukis 39 metų 
linijos laivu „Oransey“. Kelio amžiaus karys spaudos atstovą 
nė vandeniu užtrukusi tris sa ms papasaokjo gana įdomią sa 
vaites. Jūrų kelionėje laivas bu vo, kaip liktinio kariškio, karjc- 
vo sustojęs ilgesnį laiką Naujo ra. Pasirodo, kad jis yra tarna 
je Zelandijoje,Fidži irHonolulu vęs penkių valstybių karinome 
salų uostuose. V. Karosui pa nėse. 
tinka švelnus Britų Kolumbi 
jos klimatas ir gamta. Jis apsi 
stojo Vancouveryje. Pailsėjęs 
ir susipažinęs su miestu, tikisi 
gauti čia darbo savo specialyuė 
je. Linkime sėkmes naujoje 
toje!

GAVO PILIETYBĘ.
New Westminster miesto

sme šiomis dienomis Kanados 
pilietybė buvo suteikta 56 nau 
jiems kanadiečiams. Jų tarpe ir 
mūsų tautietis, vėlyvesnės imi 
gracijos ateivis Edvardas Ma 
čiulaitis. Natūralizacijos doku 
mentų įteikimo proga gražų zo 
dį pasakė teisėjas Harry Sulli 
van ir federalinio parlamento 
narys Tom Goode. P. Mačiulai 
čiai yra įsikūrę King George 
Highway, New Westministei.

GRĮŽO IŠ KORĖJOS IR 
JAPONIJOS

Į Vancouverio miestą šio 
Iš savo kasos Š. Fondas pa mis dienomis atvyko atlikę Ko 

rejoje ir Japonijoje karinę prie 
volę 800 Kanados kariuomenes

~xx----------- 1

vie

tei

9-7709.

KLB Hamiltono ap. valdyba.

nėjimą ir jos trupinius dar tiu po 4 dol. kun. dr. A. Tadaraus 
piname. Karo invalidai, gynę kas, po 3 dol.: Giedraitis J., La 

atvykęs is mūsų kraštą, šiandien be ran leišis St., po 2 dol.: Burdina.i 
Karaliūnes

išpildė
moki

tauli

audoje telpa beveik kiekviena 
me N r — gauna tūkstančius, 
o karo invalidai., tyliai, tyliai 
neša savo sunkią dalią* .

HAMILTONO LIETUVIŲ 
albumas iki gruodžio mėn. 15 
d. uėl techniškų kliūčių spaus yra rengiama r ėvų Komiteto 
tuvėje, negalėjo dar pasirodyti, gruodžio mėn. 26 d. Vaikučiai 

> savininkai jau ruošiami programai, laukia 
Se

siuntė 100 dol. j Vokietiją sene 
liams Kūčių stalo pagerinimui.

Visiems aukotojams nuoši. 
lūs ačiū.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Turėdamas 18 metų amžia 
us, jis įstojo savanoriu į Nepii 
klausomos Lietuvos Respubli 
kos kariuomenę. Kai rusai pa 
grobė Lietuvą 1940 metais, jo 
dalinys buvo inkorporuotas į 
Raudonąją Armiją. Karui pi a 
sidėjus, jis buvo paimtas į vo 
kiečių nelaisvę. Kiek vėliau jam 
buvo pasiūlytas vertėjo dalbas 
wermachte. Karo metu jis pa 
teko į amerikiečių 8-tos armi 
jos nelaisvę. Karo veiksmams 
pasibaigus, jis dirbo tos pačios 
armijos statybos batilionuose. 
Vėliau, persikėlęs į Britų zoną, 
tą patį darbą jis dirbo Karališ 
koje Britų armijoje prie Reino. 
Atvykęs, kaip imigrantas, į Ka 
nadą, jis prie pirmos progos 
įstojo į atsižymėjusį „Black 
Watch“ pulką, kuriam teko da 
lyvauti kautynėse prieš Korė 
jos ir Kinijos komunistus. Jo 
tvirtinimu, Kanados karinome 
nė esanti viena iš geriausių, 
aprūpinimas esąs puikus, o vu 
dovavimas pavyzdingas. Pusk. 
Sidaravičius teigia, kad jis kai 
ba 10 kalbų. Grįžę iš Azijos, žy 
gio kariškiai gavo po du mene

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. S K A A B 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

$

$ i

v

lamuodami, pašokdami
nius šokius. Programoje daiy _
vavo šios mokinės: Pusdešrytė rpaįįau spaustuvės savininkai jau ruošiami programai, iaukia 
Milda, Rickytė Nijolė, Choroiu užtikrino, kad prieš N M jis jau ma taip pat tą dieną Kalėdų be 
auskytė Danutė, Stanevičiūtė jjUS pįjnaį užbaigtas. nelio su dovanomis.

PINIGINIS VAJUS bus suruolu pavapi
Kažemėkaitė Irena. Programai T. Fondui Hamiltone dar nepiiJ .
vaikus paruošė A. Grajauskai nai suvestais duomenimis davė ĮDOMUS FILMAI.
tė. Minėjimas baigtas Tautos gražių rezultatų. Surinkta su bus rodomi, šį šeštadienį, gruo 
Himnu. Prie įėjimo surinkta au ma sukasi apie 820 dol. džio 18 d. parapijos saleje. Le
kų 52.25 dol., kurie visi buvo Šiais metais, T. Fondo Ha dviejų angliškų filmų — 
pasiųsti karo invalidams, nes miltono sk. nepasižymėjo anks sų Palaimintoji Ponia“ ir 
visas minėjimo išlaidas B-nės _ _ .
V-ba padengė is savo kasos, kai tačiau jau sekantiems metams me ir lietuviškus filmus iš mu 
tuo tarpu, paskaičius paskuti iki pavasario yra išnuomavęs 3 sų gyvenimo Kanadoje, 1 
niame NL N r. Montrealio ka 
riuomenės šventes minėjimo ap 
yskaitą, daugelis hamiltoniecii; 
kiauše: „kartą į metus suien 
giame kariuomenės šventės mi

M a 
„Pa 

tyvesniais gražiais pobūviais, slaptingoji Indija ’ dar matysi

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 dirba prityręs lietuvis siuvėjas. 
Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

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

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

Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. SKOTN1CK1.

> Kanadoje, kaip 
Royal Connau Kanados Lietuvių Katalikų Ko 

ngresą Hamiltone, H-ąją Lietu 
vių Dieną, gegužinę Weilanue 
ir kt. Išvengti didelės spūsties 
numatomi du seansai 6 vai. n 
8 vai. 30 min. vakaro. Įėjimas 
tik 50 c.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMUI

parengimams
ght sales. Didžiausias paiengi 
mas be abejo bus vasario 19 d.
— tradicinis kaukių balius.

KŪČIŲ STALO
pagerinimui mūsų tautiečių Vo 
kietijoje, vietoje Kalėdų sveiki 
nimų Šalpos Fondui aukojo, po
10 dol.: VI. Kybartas, po 5 doi. dar yra laisvų vietų! Pasinau 
Dalangauskas A., Pulianaus dokime proga, nes registracija 
kas, V. Kazlauskas, A. Ščiuka, baigiasi gruodžio 20 d. Regis

Kompetetmgo
A.

PERKATE ai PARDUODATE?

1 Namai Ūkiai Sklypai
Bizniai ’^Pramoninės nuosavybės

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

X Speciali nuolaida užsakant dabar.
į, Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audrinu
V Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
L Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — P R O S 1 J A M E.
Į i Paimame iš namų ir pristatome.

| NICK’S TAILOR SHOP
| PATAISYMŲ EKSPERTAI.
$ 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

patarnavimo kreipkitės
PRANCKEVIČIŲ .. .

Hamilton Office .... 913
r n /i it v real

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

| 1A < X-F VF X LIMITED |
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIA1

Skyriai visoje Ontarijoje.

X"' -XX".- ' XK
truotis prašome šio Nr. skelbi 
me įdėtais adresais ir telef. N r. sius atostogų.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
šventės minėjimui jau daromi 
paruošiamieji žingsniai. Kadan 
gi naujoji B-nės valdyba gali 
būti išrinkta tik 
„Senoji“ valdyba nori paruošti 
viską, kad nebūtų jokių susitru 
kdymų dėl laiko stokos. Kbr. 
____ PADĖKA.

Praėjus II Krašto Tarybos i 
Sesijos Suvažiavimui Hamiltu 
ne, Apylinkes Valdyba nori pa 
reikšti nuoširdžią padėką visie
ms prisidėjusiems prie suvazic. 
vimo pravedimo ir atstovų pri 
ėmimo.

Gilią padėką reiškiame Auš 
ros Vartų Parapijos Klebonui 
Kun. Dr. J. Tadarauskui už pa 
maldų atlaikymą Krašto Tai y 
bos nariams ir leidimą nemoka 
mai pasinaudoti Parapijos sale 
rengiant atstovams vakarienę. 
Nuoširdi padėka priklauso tai 
kininkavusiems šeštadienio po 
būvio metu: V. Juozokui, P. Pi 
akui, A. Dūdai ir p. Reiniui. Dc 
kojame J. R. Simonavičiui už 
nemokamus skelbimus per ra 
diją. Nuoširdi padėka „Nepriki 
ausomos Lietuvos“ ir „Tevis 
kės Žiburių“ redakcijoms už sk 
elbimus ir visą informaciją ne 
paimant už lai priklausiusio hc m. liepos 8 — 13 d. Pažaislyje 
noraro. Taipgi dėkojame visie prie Kauno įvyko H-oj skautų 
ms tautiečiams, kurie Valdybos stovykla“ ir pataisa prie šio sa 
prašomi nuoširdžiai ir vaišingai kinio, „skautai stovyklavo A. 
priėmė pas save Krašto Tary Panemunės šile, o skautės Pa 
bos atstovus nakvynėn. Ir visie žaislyje (filatelijoje žinių i.ė 
ms hamiltoniečiams nuoširdus ra).
dėkui prisidėjusiems prie šio Kiti „patikslinimai“ mano 
suvažiavimo pasiruošimo ir pra straipsneliui „Skautai-ės filate 
vedimo. listo žiniomis“ nepriklauso.

KLB Hamilto Ap. Valdyba. Br. Abromonis.

sausio men.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
K.L.B. Britų Kolumbijos Ap 

ylinkės Valdyba yra susitarusi 
su vieno likimo estų tautiečiais 
Vancouveryje dėl bendro vaka 
ro. Naujųjų 1955 metų sutiki 
mas įvyks ukrainiečių federaci 
jos salėje, 604 East Cordova 
Street, (Cordova ir Princess 
gatvių sankryža). Numatyta 
programa, šokiams grieš kape 
la, veiks bufetas ir tekės šampa 
nas... Įžanga — 1,25 dol. asine 
niui. Jonas J. Juškaitis.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO J.JUŠKAIČ1O, LL.B.
naujas adresas yra :

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

Vancouver 1, B. C., Canada.
Telefonas: Pacific 4511.

DĖL FILATELISTO. . .
Atkelta iš 2-ro psl.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE LIETUVIS LAIKRODININKAS

iv-

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SEKUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

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

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS” PI GES N ĖS 
KAIP KITUR.

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

StaNu
FINISHING PROCfSS 1

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—O162.|

j ŽUKAS ANTANAS
$ 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321
» - .Kreiptis vakarais po 6,30 **1-

A. J. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

$

S

DETECTO T. V.
3994 Wellington

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

IDE LUXE DRY CLEANERS
' 143—8th AVENUE, LAC HINE I

NE-5-0303 Sav.: P. RUTKAUSKAS. J

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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Naujus Metus sutiksime subuvime gražioje salėje
TAUTIEČIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI SENŲJŲ
TŲ PALYDĖJIME IR NAUJ ŲJŲ 1955 METŲ SUTIKI 
ME. KURIS ĮVYKS GRAŽIOJE BUCHAREST SALĖJE, 
ESANČIOJE 3956 ST. LAURENT STREET, PAČIAME 
MIESTO .CENTRE.
NAUJUOSIUS METUS SUTIKSIME PAGAL I'RADICI 
JĄ — LINKSMAI IR PATOGIAI.

————'---**------- *•-- ** --- **— M ■ — M-- M

STALĄ PAĮVAIRINS K. LUKO FARMOS KALAKUT1E 
NA.
SUBUVIMO PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO, PABAI 
GA 3 VALANDĄ RYTO.
ŠOKIAMS GROS KAPELA. VIETŲ SKAIČIUS RIBOTA 
S, TODĖL SIŪLOMA IŠ ANKSTO ĮSIGYTI KVIETIMU 
S, KURIE GAUNAMI PAČIUOS ASMENIS:
L. GIRINIS — 3885 ST. URBAIN ST., TEL.: PL. 3046;

■ ■m —f — w — it- ir ■ v ir ir

P. PAUKŠTAITIS — 7510 1ST AVE, VILLE ST. M1CJ1 
EL, TEL.: DO 4027;
H. ADOMONIS — 2336 A. KNOX ST., PT. ST. CH-;
S. PAULAUSKAS — 28 LEBLANC E., V. J. CARTIER 
TEL.: OR 4-2321 ;
A. NAVICKAS — 3330 BEIŲLECHASSE, TEL.: RA 2-6834 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS REDAKCIJA, TEL.: 
HE 7920. KLCT

m— ---— M- -------- -r---------------------------- — ir - - — w—

TREČIOSIOS LIETUVIŲ TORONTO
DIENOS ORGANIZAVIMAS JAUKŲ NAUJŲJŲ METŲ 
eina pirmyn. Sekmadienį įvyku sutikimą šiais metais ruošia 
šiame organizacijų, sudarančių „Lietuvos Garsai“ radijo valau 
LD komitetą, susirinkime, ku dėlės rėmėjai. Gauta erdvi pa 
riame dalyvavo apie 20 atstovų, 
pirmiausia B-nės V-bos pirm. 
L. Balzaras paskaitė praėjusių 
susirinkimų protokolus. Po to 
LD komisijų pirmininkai pada 
rė pranešimus apie tai, kas 
veikta. Paaiškėjo komisijos: 
Sporto: A. Blauzdžiūnas, J. 
koševičius, V. Kerbelis, P. 
kauskas ir J. Piečaitis; 
Spaudos ir propagandos:
Kardelis, A. Lymantas, S. Kęs lietuviškoj valandėlėj, 
gaila, L Mališka, L. Girinis ir Programoje be pačio N. Me 
P. Šimelaitis; tų sutikimo taip pat praveda
Pobūvio: G. Rudinskienė, E. rnas linksmasis naujametinis ra 
Navikėnienė, E. Lukošiuvienė, dijo pusvalandis, kur be aktu 
E. Šulmistraitė, p. Daniliaus alijų pasirodys ir muzikos bei 
kienė, M. Leknickienė, p. Gra dainos atstovai. Šokiams grieš 
žienė, J. Rukšėnienė, p. Čipku 
vienė, O. Stankūnaitė, p. Gry 
baitienė ir A. Mališkienė;
Loterijos: K. Lukoševičiūtė, S. 
Remeikaitė, 
K. Toliušis 
Parodos: P. 
uidzinienė, 
dail. S. Remeika;
Patalpų: P. Baltuonis, K. Ku 
dža ir A. Kudžma. 
Koncerto: KLB Montrealio ap. 
valdyba;
Susirinkimų: nebuvo organiza 
toriaus.

Ilgokų diskusijų sukėlė LD vyksta nuolatiniam apsigyveni 
komiteto pavadinimo ir kompe mui pas savo dukterį į USA.

gramoj dr. H. Nagio žodis, lau tencijos bei atsakomybės klau E. •Klupšienė-Čepulytė yra 
žas ir žaidimų valandėlė vaika simas. Nusistatyta: Trečiosios šiauliškė, buv. mokytoja, pla 
ms ir jaunimui. Kviečiami visi Lietuvių Dienos komitetą suda Čiai buvo žinoma visoje Lietu 
dalyvauti.

ŠACHMATAI.
Lietuvių C komandos šach

PAGERBTA ŽYMIOJI AUGŠTESNIEJ1
VISUOMENININKE. LITUANISTIKOS

Marija Arlauskaitė, kaip jau kursai šiemet susidarė labai ga 
žinoma, šiais metais šventė 25- gausūs ir gražus. Juos lanko di 
kių metų mokytojavimo sukai, delis būrys žydinčio jaunimo, 
tį. Ta proga K. L. B. Monti. Į kursus ateina dar vis naujų 
Apyl. Valdyba pereitą sekma lankytojų, kurie labai rimtai se 
dienį pareiškė jubiliatei žodžiu ka pamokas. Šį šeštadienį numa 
sveikinimų bei linkėjimų ir įtei tytas platesnis bendras subuvi 
kė jai adresą sekančio turinio; mas, kuris norima padaryti 

„Marijai Arlauskaitei, Tau įvairesnis, su prieškalėdinė 
tos Fondo Atstovybės Kanado mis nuotaikomis.
je Pirmininkei. Didžiai Gerbia 
moji, Montrealio ir jo apylinkių 
lietuvių vardu nuoširdžiai svei
kiname Jus 25-kių mokytojavi matininkų pirmojo rato pasek 
mo metų sukakties proga ir lin mės su Montrealio Chess klu 
kime Jums sveikatos, asmenis bu: Jaugelis 1, Keršulis 0, Lie 
kos laimės ir Augščiausiojo pa sinskas 0 ir Sirvydas 1. 
laimos, siekiant užsibrėžtų tiks Antras ratas su Kanados In 
lų. Jūsų nenuilstantis pasiauko cometax valdininkais: Blauzdž 
jimas visuomeniniame darbe ir lūnas 1, Jaugelis 0, Keršulis 1 
kovoje dėl tėvynės laisvės, te ir Sirvydas 1.
būnie visiems lietuviams pavyz Lietuvių savitarpio turnyre 
džiu. stovima: Judzentavičius 4, Šia
Kanados Lietuvių Bendruome učiulis 4, Viliušis 4, Žukauskas 
nės Montrealio Ap. Valdyba.

(Parašai).
MLBD-JA Mažosios Lietuvos 
šventę ruošia sausio 23 d., Mc 
Gee salėje, 220 Pine Ave W. 
Organizacijos prašomos tos die 
nos neužimti.

1%, Blauzdžiūnas, Jaugelis, 
Keršulis, Mile, Puzarauskas 
po 1.
NERINGOS skaučių tunto su 
eiga įvyks šį sekmadienį, gruo 
džio 19 d., 3 vai. 30 min. 1220, 
Montain St. (mokykloj, kur vy 
ksta lituanistikos kursai). Pro

SKANŪS LIETUVIŠKI 
GRYBAI KŪČIOMS

Ville Lasalle gyventojams 
Gaurio ir p. Matulio krautuve 
se;

Verduno gyventojams pas p 
Mačionį;

Rosemounto gyventojams 
pas p. Laurynaitj, 1918 Fronte 
nac: ir skambinti telefonu RA 
2-4410.

IŠNUOMOJAMAS butas

P-

talpa — St. Nicholaus bažny 
čios salė Belwood-Queen g-vių 
kampe. Vietos bus nenumeruo 
tos, norint išvengti susigrūdi 
mo.

Be atskirų bufetų užkandžio 
ms ir gėrimams, vakaro metu 

Lu bus pravesta loterija su vertin 
Bu gomis dovanomis, kurių dalį au 

koja lietuviai verslininkai, be 
J. sigarsiną vienintelėj Toronto

n u

T. L. orkestras „.Trimitas“.
Bilieto kaina 2,5 dol., įkuria 

įeina lengvas užkandis ir kok 
tailis. Įsigyti bilietus galima iš 
anksto šiose vietose: Atlantic 
restoranas, 1306 Dundas St

ŠALPAI TORONTE 
AUKAVO.

KLB Toronto Š. K-tas skei

J. Rimkevičiūtė, 
ir V. Vaičiūnaite;
Narbutas, dail. Žm W., Margio vaistinė, 408 Ron 
dail. J. Akstinas, cesvalles Avė., J. Beržinsko kr 

autuve, 1212 Dundas St. W. ir 
Baltic restoranas, 807 Dundas 
St. W.

ŠAUNIOS IŠLEISTUVĖS.
Penktadienį, (10.XI.1954) 

T. L. Namuose įvyko Eugeni 
jos Klupšienės išleistuvės. Ji iš

NAUJA TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA.
1954 m. gruodžio 12 d. KLB

Toronto Apyl. Valdybas rinki bia sąrašą asmenų, aukavusių
muose dalyvavo 200 piliečių. Vokietijoje likusiems tautiečia

Gavo balsų: ms sušelpti ir jų Kūčių stalui
1. Simonavičius Jonas. .. .140 pagerinti.
2. Barisa Placidas................134 Aukavo: L. Kat. Moterų D-
3. Vaidotas Vaclovas . ..134 ja Toronto skyr. 20 dol.; A.
4. Kastytis Vytautas .... 131 Saulis 5 dol., Šv. Andriaus liut.
5. Lėlis Petras . . .
6. Jankaitis Juozas
7. Gvildys Juozas.
8. Novogrodskis Jonas. ... 70
9. Abromaitis Eugenijus. . 69

10. Skrinskas Vytautas. ... 54 viams už aukas ir jų dosnumų,
11. Petraitis Viktoras ....
12. Berneckas Pranas.........
13. Petrauskas Antanas . .
14. Baltakys Jonas...............
15. Ranonis Jonas................
16. Spalis Bronius................

Pirmieji septyni yra išrinkti 3027 ir jūsų auka bus paimta is 
1955 metams j Toronto Apylin 
kės Valdybą.
Toronto Apyl. Rinkiminė Kom.

SPAUDOS ATGAVIMO
50-TIES M. JUB1LĖJINIS

MINĖJIMAS

121
89
79

52
50
44
38

30

bažn. surinkta 17,46 dol., Pu 
moję lietuvių luiter. bažnyčioje 
surinkta 12 dol.

Torontd šalpos K-tas nuo 
širdžiai dėkoja Toronto lietu

klebonui dr. M. Kavoliui ir kun. 
L. Kostizenui, leidusiems tas 
rinkliavas pravesti. Kas dai ne 
aukavo, prašau aukas siųsti i 
LYietuvių Namus, 235 Ossing 
ton Avė., ar skambinti tel. KE

ro Montrealio lietuvių organi voje, kaip žymi visuomeniniu 
zacijų atstovai ir KLB Montre kė, tyli kultūros darbininkė, bi 
alio Apylinkės Valdyba, su šios telė. Ji buvo artimiausia V. Put 
atsakomybe. vio bendradarbė, ilgametė Šau

Pirmininkavęs L. Balzai as lių s-gos Moterų Centro Tary

NORI JSIGYTI SAVO 
VALGYKLĄ?
— pirk mano pusę. _

Neilgos valandos, puikios jei Pranešė, kad Kanados Lietuvių bos narė ir dabrtinė L.Š.S-gos 
gos, gažioj vietoj — Paul’s 
Restaurant & Delicatessen, 

4534 Wellington St., Verdun 
(prie pat Steiųbergo krautu

6 kambarių — su baldais parda vės ir šalia teatro). Pasižymė 
vimui. Teirautis pas L. Jaugclį 
sekmadieniais tel. PL 7588, 
darbo dienomis tel. St. Ustachc 

sur la Lac 5577.

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.

tCL- - XX~— 'A
§ £ 
| Dr. J. Š E G A M O G A S | 
I CHIRURGINĖ ir BEND- |

ROJI PRAKTIKA
^office 4906 Wellington § 

VERDUN. Tel. YO 3611. | 

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

« arba pagal susitarimą.
s) n a m ų 1038 Osborne Av. £
I VERDUN. Tel.PO 6-9964 |
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA | 
priima: 9 a m. — 10 p. m: | 
5303 Verdun A., Verdun, Į 

Telef.: TR 4547.

| NOSIES, GERKLĖS IR | 

AUSŲ
IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

namų.
V. Vaidotas, 

Šalpos Komiteto Pirmininkas.
MLBD TORONTO 

VALDYBA
pasiskirstė pareigomis: J. R. S.

įvyks gruodžio 19 d., 4 vai. po monavičius — pirm., L. Tarno 
pietų Lietuvių Namuose, 235 šauskas vicep., P. Lelis sekr., 
Ossington Avė. Ta proga pas A. Kuolas ižd. ir M. Abromai 
kaitą skaitys Antanas Rinku tis — parengimų reik, narys. L. 
nas, Kanados Kultūros Fondo 
pir-kas. Meninėje dalyje dai 
nuos sol. Ščepavičienė, akomp. 
St. Gailevičius. Pianinu išpil 
dys porą kūrinių D. Ščepavičių 
tė.

Pagerbdami mūsų tautiečiu 
ištvermingą kovą su caristine 
Rusija, kuo skaitlingiausia da 
lyvaukime šiame minėjime. 

Įėjimas moksleiviams ir stu 
dentams nemokamas, kitiems 
programos auka 25 et.

Toronto Apylinkės Valdyba. 
SLA KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

Tarybos Montrealio skyrius Į centro valdybos narė, 
šį komitetą deleguoja savo ats Nors Toronte išgyveno tik 
tovus. porą metų, bet spėjo įsijungti į

Keblumas sutiktas dėl salės. Toronto lietuvišką veiklą. Čia 
Ji tikrai puiki ir tinkama, bet ji darbavosi ir skautų eilėse, K 
dėl perankstyvo samdymo lai LB Šalpos K-te, Prisikėlimo pa 
ko tiktai pažadama pirmenybė, rapijos Moterų Rėmėjų būre įvykęs gruodžio 17 d. L.N. iš 
bet negarantuojama. Todėl nu lyje. E. Klupšienė įkūrė ir l’o rinko naują valdybą. Ją suda 
sistatyta jieškoti kitos tinka ronto šaulių klubą, kur buvo ro: pirm. J. Strazdas, vicep. Ve 
mos salės. valdybos pirmininkė. Bedirbda kteris, prot. sekr. Chvedukac,

Sportininkai iškėlė klausimą ma Toronte visuose lietuviuc kasininku M. Jokubynienė, fili, 
dėl pajamų ir išlaidų. Šis klau se p. Klupšienė įsigijo šimpa sekret. O. Indrclienė, organiza 
simas pavesta išsiaiškinti su tijų. Nežiūrint savo amžiaus ir torium J. Jakubynas. L.
apyl. v-ba. Leidinys nusistaty sunkaus darbo (dirbo domes

jusi augštos rūšies 
Smoked Meet.

Pardavimo priežastis — 
nesveikata.

Rimtai suinteresuotiems kreif 
tis pas Prana Jasutį, 

tel. CH 7879.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
naujame name — galima ir su ta daryti metraštinio pobūdžio, tie srityje), turėjo daug dar eu 
maistu. 2 minulės nuo Sherbio 

oke autobuso.
Kreiptis 2630 Prefontaine.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
viengungiui. Teirautis po 5 v. 

vakaro telefonu YO 1659. 
604—2 Ave, Verdun.

PARDUODAMAS
butų namas (4 butai po 4 km

barius, 4 po 3 kamb.). Kanu
35.000 dol., įnešti 17.500 dol.

Metinės pajamos 6000 doi.
Teirautis pas A. Norkeliūną.

Tel. RA 7-3120.

8

LOUIS MONGEAU

KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3237

JL »■ ■■----- J

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351

neju 
mūs’

L.

Iškelta mintis LD proga ruoš ergijos visuomeninei veiklai, 
ti Pirmąją Kanados lietuvių dai T’“ 
nų dieną, kuri būtų lyg ir įžan leistguves susirinko per pusšim 
ga į visos Amerikos lietuvių tį org. atstovų, draugų, ‘ ’ 
dainų dieną, kuri projektuoja nių, 
ma Čikagoje. išleistuves atidarė mok. Jau

Yra filmavimo,' televizavimo kaitis kviesdamas visus sugie 
ir radijavimo sumanymai, bet doti ilgiausių metų. Labai šiltai 
tai dar bus ateities reikalai, ku sveikino: KMB vardu O. Ind 
rie aiškinami.

MONTREALIS PRIEŠ

Užtat nenuostabu, kad į iš

gimi
vakaro didžioje Club Top 
salėje įvyks didžiulis Snai 
balius. Gros klubo orkest 
veiks bufetas su įvairiais

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

♦ * * 
Moderniškas, geležinių balkių

relienė, skaučių Giriūnaitė, L. 
Sav. Kūrėjų S. Banelis, T. Šau 
lių klubo J. Karka, skautų p. 

Kalėdas jau puošiasi kalėdinėm Stepaitis, Prisikėlimo parapijos 
eglutėm, kurios jau žiba piie T. Grauslys, KLB J. Simanavi 
namų ir miesto aikštėse. Krau čius, KLB Šviet. sk. I. Matuse 
tuvės lūžta nuo gėrybių gausu vičiūtė, šiauliškių ir giminių p. 
mo. Ęatone Kalėdų senelis — Kalendra, L. Karių p. Aperavi 
Santa Claus — jau kelios sa čius, T. L. Namų vardu J. Straz 
vaitės kai apgultas vaikų, pra das.
šančio iš jo dovanų. Jis jų nesi Buvo 
gaili, kad tiktai tėvų piniginės keta E. 
išneštų... įsikurti

SNAIGIŲ BALIUS.
Naujųjų Metų pirmą diena 

(1955 m. sausio mėn. 1 d.) 9 
vai. 
Hat 
giu 
ras,
gėrimais. Apranga semi forma 
Ii. Įdomi programa ir įvairios 
staigmenos, kaip „Snaigių“ ka 
ralienės rinkimai ir tt. Vakarą 
rengia Toronto jūrų skaučių rė 
mėjų būrelis. Maloniai kviečia 
me Toronto visuomenę rezei 
vuoti šią datą ir savo atsilanky
mu paremti jūrų skaučių veik 
lą. Biletai gaunami „Tulpės“ 
svetainėje; staliukus galima re 
zervuoti skambinant tel. LY 
3020. Rengėjai.

įteikta dovanų ir palin 
Klupšienei

Amerikoje.
laimingai

J. Krk.

Telel.: FR 7684, EX 8822.^ konstrukcijos komercinis pasta 
tas Central St., Ville Lasalle. 
40X55 pėdų; pirmame augste 
krautuvė- gioserija, išnuomota 
$125 mėnesiui ir restoranas — 
$75 ; antrame augšte 2 butai — 
$145 mėnesiui. Nuomos meta 

ms gaunama $4.140.
Kaina $31.000.

SIMCOE, Ont.
GRAŽUS SOLIDARUMAS.

Pp. Tuinylos ir Strodomsk durį, 
iai, kaip tie paukščiai, kasmet 
„skrenda“ žiemavoti į šiltus 
kraštus. Šiemet pasiruošė į pie 
tinę Ameriką.

Pereitą sekmadienį, gruodžio 
mėn. 5 d. p. p. O. Dumšienės, 
S. Semienės ir V. Mažeikienės 
inciatyva, pas p. p. Stradoms 
kius buvo suruoštos jų garbei 
vaišės bei išleistuvės ir įteikta 
gražių dovanų.

Koresp.

derliui"

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E. 

jį Tel. CH. 7236

GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ 
BŪRELIŲ SUSIRINKIMAS.

Sekmadienį LN įvyko Tol on 
te veikiančių Vas. 16 gimnazi 
jos rėmėjų būrelių vadovų pasi 
tarimas, dalyvaujant Šalpos F. 
pirm. L. Tamošauskui.

Pasitarime dalyvavo šių būre 
lių vadovai: Ateit. V. Kolyčius, 
Evangelikų J. Usvaltas, Vilnie 
čių S. Kazėnas, Miškininkų J. 
Tumosas ir A. Kantvydas, Būi. 
Nr. 6 A. Jankiatienė ir MLBL 
J. Dragašius ir P. Lėlis.

Susitarta pinigų persiuntimą 
centralizuoti, t. y. siųsti pei 
Apyl. Šalpos Komitetą. Income 
tax sumažinimui būrelių vadu 
vai išduos aukotojams gale me 
tų Šalpos Fondo kvitus. Būre 
lių veiklai koordinuoti ir tarpu 
savio ryšiams palaikyti išrink 
tas inž. P. Lėhs.

Miškininkų būrelis atsinauji 
no ir dabar turi 15 narių. Vilnie 
čių būrelis tik ką prade jo veik 
ti, su 3 nariais.

Į Būrelį Nr. 6 įstojo: Tumo 
sienė, Juodvalkienė, Rinkevičie 
nė. Pastaroji išvyksta į JAV. 
nė, išstojo Narbutas ir Klupšie

Būrelio Nr. 25 (,,Acmes“) 
nepavyko atgaivinti. Jo narui 
galėtų įstoti ) kitus bulelius 
Pageidautina, kad PLIAS įstei 
gtų savo būieli, tik 11 dalyvau 
ja rėmėjų Būreliuose. Gydyto 
jai taip pat galėtų savo būrelį 
sudaryti. L.
— Buvę tremtiniai, nepamirš 
kite likusių niūriose stovyklo 
se savo draugų. Bent viene 
kartą metuose aukokite jiem?

vienos dienos uždarį!

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

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

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

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

įst. LL 9184.

CK______XX------- XX..T..XX

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

; Priima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan- 

; čias kasdien nuo 1—4 ir 
į nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
; nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- 
; ku pagal susitarimą. 
; Telefonas OL 6851

x XX XK~ M

Pataisa.
„Gera rinka tabako 

įsivėlė klaida. Turėjo būti. 
„Dar nėra Kanadoje buvę, kad 
per vieną dieną nupirktų apie 
šimtą milionų sv. tabako", o ne 
miliona.

PATIKSLINIMAS.
„NL” 45 Nr. šių metų lapkr 

ičio 17 d. straipsnyje „Zankovų 
dainavimo ir muzikos studija

Mūsų keliautojai numato ii Hamiltone“, pastebėtos šios kl 
gesnį laiką praleisti Argentine aidos: Atspausdinta komp. 
je, Buenos Aires, aplankyti gi prof. Zauko Zaukov; telef. Nr. 
mines, bei pažįstamus. Grįžda turi būti JA 9-7975; ... prof, 
mi, apsistos kuriam laikui Bra Zanko Zankov apdovanotas ku 
zilijojo, Rio de Janeiro ir, gal nigaikščio Boriso II ordenais, 
būt, Bermudoje. Numato sugr turi būti: karaliaus Boriso III 
Įžti tik apie balandžio mėn. vi ordinais. . r

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. We.t 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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