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Politinė įvykių savaite
MASKVOJE NAUJOS SKER DYNĖS, O PRANCŪZIJOJ! 

NESUTARIMAI.
Naujuosius, 1955, metus su žinoma, prancūzams yra sun 

tinkame Europos tarpusave^e kiai sutinkama.
kovose už reikalą suorganizuc Tuo tatrpu. Maskva nesiliau 
ti Europos gynimą, kai prieš ja grasindama. Be to ji sukėlė 
tą Europos gynimą visomis je ant kojų visose valstybėse jos 
gomis kovoja Maskva. išperėtą penktąją koloną, kun

Žinoma, suprantama ir natū dabar 
ralu, kad Europos susirūpini 
mas apsiginkluoti nuo agresy 
vans užpuoliko yra užpuolikui 
nenaudingas ir pavojingas. To 
dėl, jis prieš tai ir kovoja.

MASKVA,

SVEIKINDAMI MIELUS SKAITYTOJUS, PLAllIJ 
TOJUS, BENDRADARBIUS IR VISUS LIETU 
VIUS VISAME ŽEMĖS RUTULY, — LINKIME VI 
SIEMS VIENYBĖS, SUSITARIMO, TOLERANTIŠ 
KO SUGYVENIMO IR LAUKIAME LIETUVIŠKŲ 
JŲ VEIKSNIŲ SUSIDERINIMO, SVARBAUS LIE 
TUVYBĖS IŠLAIKYMUI IR KOVAI UŽ LIETU 
VOS IŠLAISVINIMĄ. KLCT ir NL.

žiaus
Ir

veda agitaciją prieš Pary 
susitarimų patvirtinimą. Žinios iš VLIK’

KANADOJE 
visokiais pavidalais apsimetę 
komunistai neriasi iš kailio tai 
kindami Maskvos agresoriams

norėdama turėti atvirus kelius palengvinti kelius užpulti vaka 
į Europos vakarus, priešinasi rinę Europą, ir siunčia tai „1 ai 
Europos vakarų organizavimui kos kongreso“, tai „Kanados 
pasipriešinti užpuolimui. Visai moterų kongreso“ vardu proles 
suprantamas ir komunistų tai to rezoliucijas Kanados vyriau 
kinimas Maskvai, nes komunis 
tų partijos, visuose kraštuose ir 
visose valstybėse, yra pareišku 
sios, kad jeigu kils karas, tai 
jos kovos ne už savo gyvena 
mas valstybes, bet už Rusiją. 
Tiktai nesuprantama, kai kiti, 
ne komunistai, veda kovą drau vo gengė sulikvidavo Abakumo 
ge su Maskva už Maskvą. 

Vis dėlto, Italijos seimas

ROMOJE
jau priėmė Londono-Paryžiaus 
susitatrimus. Juos, neabejotina, 
priims ir kitos NATO valsty kovo oponentais, 
bės, kurioms gresia tas pats so Kaip matoma, Maskvos vai 
vietinio imperializmo užpuoli džia tebesilaiko tiktai teroru, 
mo pavojus. Laikosi, kol vieni kitus sker

Prancūzijoje gi dar vyksta džia, šaudo.
už tų susitatrimų priėmimą ko 
vos.

sybei. Taigi, penktoji kolona n 
Kanadoje dirba Maskvos nau 
dai.

tuo 
tus.

MALENKOVAS
tarpu karia savo konkuien
Šiomis dienomis Maienko

vo gengę. Kaltinimas tas pat, 
kaip ir Berijai. Esą Abakumo 
vas fabrikavęs, Stalino 
mu, fiktyvias bylas. Už tai da 
bar Abakumovas atsake 
Ne vienas, bet su kitais

|S3Kj’

M aleii

Jeigu Vakarai sugebėtų p.i 
spausti Maskvą, ji be karo pasi 
trauktų iš užgrobtų valstybių, 
ir suteiktų laisvę, kaip tą pasiū 
lė Pavergtosios Jungtinės Tau 
tos, visoms pavergtoms tauto 
ms taikiu būdu, be karo.

Šiose kovų sąvartose

WASHINGTONAS

PARYŽIUJE
Prancūzijos seimas dėl tų susi 
tarimų patvirtinimo jau kelinta 
diena posėdžiauja. Pirmuoju 
skaitymu prancūzai Paryžiaus 
susitarimus atmetė. Dėl to susi 
laukė griežtos reakcijos. Anglį
jos valdžia pareiškė, kad ar pi susirūpinęs persitvarkyti taip, 
ancūzai patvirtins, ar nepatvir kad Amerika būtų galimai sau 
tins Paryžiaus susitarimus, bet gi ir pajėgi gintis. Tuo tikslu 
Vakarų Vokietija bus įjungta į yra suplanuotas naujos kariuo 
NATO ir bus apginkluota, u menės —
Prancūzija galės likti ir už tos _ „„„ „„„ . k,,, ,
organizacijos ribų... 5.000.000 A FSARG1 NIŲ

Šie pareiškimai ir kitos pran sudarymu.
cūzams nepalankios reakcijos Įdomu, kad NATO paskuti 
privedė prie to, kad antruoju nė konferencija nutarė Europai 
skaitymu Prancūzijos seimas ginti nuo sovietinio užpuolimo 
jau priėmė dvi tų susitatrimų panaudoti
dalis — suteikti Vakarų Vokie atoma
tijai nepriklausomybę ir patvii Al OMĄ.
tinti susitarimus dėl Saaro kraš Žinoma, jeigu suspės panau 
to. Dar vėliau, kai pirmininkas doti, nes užpuolikas pirmasis 
Mendes-Frnace’ pastatė ir vyri gali jį pirmojo smūgio metu p£ 
ausybei pasitikėjimo klausimą, naudoti. Neabejotina, kad agi e 
Prancūzijos seimas patvirtino sorius nesivaržys—smogs kiek 
dar vieną susitarimų paragrafą tiktai pajėgdamas stipriau ir 
— nutarė V. Vokietiją efektingiau.

ISILFISTI I NATO Jungtinių I autų pilnatis
ĮSILEIS H Į NA 1 O. panaikino 30 Izraelio skundu

Belieka tiktai V. Vokietijos prieš Egiptą ir 20 Egipto skuu 
apginklavimo klausimas, kas, du prieš Izraelį.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. gruo
džio 28 d. po sunkios ir skausmingos ligos Toronte mirė

SERGIEJUS PAULIONIS,
kilęs'iš Santakos kaimo, Suvalkų Kalvarijos valsčiaus.

Liūdinti žmona, sūnus ir duktė su šeimomis.

Didžioje skausmo valandoje, netekus mylimo vyro ir tėvo

A. A. SERGIEJAUS PAULIONIO, 
reiškiame gilią užuojautą

Elena, Augustinas ir Vytautas su šeima K u d ž m a i.

būti VT-boje, žino tai ir Tauti 
ninku Centras ir labai keista, 
kad tas, žinojimas jo neveikia. 
Tas sudaro vieną iš painiavų, 
dėl kurių Veiksnių konsolidaci 
ja negali būti efektyviai pastų 
mėta pirmyn.

Paskutiniu metu.
Būsena VLIKe nelengva dėl 

sukeltų nesantaikų, kurios yra 
pučiamos, galima sakyti, be jo 

Taip, kio pagrindo, arba tyčia išgal 
votu pagrindu.

Gaila, kad čia daug kas lai 
koma paslaptyje, kas būtų svai 
bu žinoti kiekvienam lietuviui. 
Bet man teko sužinoti, kad d*, 
bar jau susirūpinęs ir pats iai 
cistinis blokas. Iš jo sferų teko 
girdėti, kad Liaudininkai laike, 
jog laicistinį bloką sugriovė la 
utininkai, New Yorke pareikš 
darni p. Žalkauskui nepasitikė 
jimą. Kodėl jie tą padarė — yr« 
jų paslaptis. Dabar, kai VLIKe 
susidaro tokia padėtis, kad tu 
Ii jo dalyviai neklauso savo cen 
trų ir jie už tai nešalinami iš je, kuriam pirmininkavo VLIK 
pareigų, tai iš viso sunku 
ti kokią nors bendrą kalbą.

Bendras įspūdis yra
Divide et impera 

būsena. Vidurinis elementas, 
kurį sudarytų demokratinės gr 
upės, kažkodėl nesusigieda. Tą 
vidurį, atrodo, galėtų sudaryti 
Liaudininkai, Ūkininkų partija, 
Socialdemokratai ir Mažlietu 
viai. Deja, susitarimo nėra. To 
dėl vyksta kova tarp kraštuti 
nių srovių, kurios VLIKą da 
bar verčja savo partinių grum 
tynių arena.

M. Krupavičiaus pasėtoji sėk

Tęsinys iš praėjusio nr.
Nėra noro. . .

Apie tai daug nereikia kalbc 
ti, nes visi iš M. Krupavičiaus 
pranešimų Amerikoje aiškiai su 
žinojo, kad VLIKo pirminio 
kas D. šefo nepripažįsta. Tą 
pat daro ir D. šefas su VLIKo 
pirmininku. Taigi, noro susitar 
ti nėra iš abiejų pusių.

Iš čia ir VT pirmininko pj. 
stangų nepasisekimas.
niekas negali užginčyti ir to ir 
nereikia, nes kiekvienam aišku, 
kad p. Zaikauskas dėjo nuošir 
džių pastangų Veiksnius šutai 
kyti ir suderinti. Bet jo tos pas 
tangos susidūrė su su nenugali 
momis kliūtimis. Atsiminkime, 
kad su p. Lozoraičiu nesusitarė 
Sidzikauskas, nesusitarė Ka 
minskas ir negali susitarti ii 
Žalkauskas.

Painiavos. . .
Čia kyla dar dėl „neįjungto 

sios" arba „atstumtosios'* orga 
nizacijos, kurios nors ir yra pa 
reiškusios — neturinčios noro 
ir tikslo į VLIKą įeitį, bet fak 
tinai dedančios visas pastangas 
būtinai VLIKe dalyvauti, lyg 
jos ten kokius kalnus nuverstų. 
Dabar jos jau eina VLIKo gna

' uti ,nors pačios jos, VLIKą ne 
igdamos, dar nė vienu pozity 
viu darbu negali pasigirti.

Šios painiavos ypač padidėju 
sios yra dabar, kad New Yorke 
visai neapskačiuotai ir rimtai 
neapsvarstytai Tautininkų sro 
vė pareiškė nepasitikėjimą VL 
IKo ir VT pirmininkams. Ga 
Įima buvo suprasti šį nepasiti 
kėjimą VLIKo pirmininkpi, 
nes jis jau buvo pervažiavęs la (divide...) Amerikoje ir Ka 
Ameriką su piakalbomis, iš ku nadoje duoda vaisių.
rių paaiškėjo, kad jis ne taikos, Kaikas teigia, kad Tautiniu 
ne susiderinimo, ne bendračiai kams tas esą patinka, nes tai 
biavimo jieško, bet, atvirkščiai, esą laidžia Diplom. šefui vysty 
sėja nesantaiaą, kelia neapyna ti savo akciją, kad tuo būdu 
ntą tarp srovių. Bet kodėl Tau įdiegus ir prigydžius ligšiol nie 
tininkai pareiškė nepasitikeji kaip neprigydomus „Kybartų 
mą VT pirmininkui, kai šio vi aktus“. Ši dalykų padėtis, ne 
sos pastangos buvo nukreiptos žiūrint Liaudinikų nutarimų 
į konsolidaciją, niekas VLIKe Clevelande, kurie p. Žalkauskui 
negali išaiškinti, ir kiek man buvę pavesti vykdyti, nedavė 
žinoma, yra neigiamai vertina jokių teigiamų vaisių, nes p. 
ma viso laicistinio bloko. Lozoraičiui visai nesvarbus pri

Nauja nesantaika. pažinimas šefystės, bet svar
bus „Kybartų aktų prigyciy

Ją jau tenka rimtai susitūpi mas. Ar su tuo, pav. sutiks s > 
nti. Atrodo, kad tai yra pakiš cialdemokratai, kurių atstovas 
ta mūsų priešo. Jis vienas iš 
jos džiaugiasi.

Nesantaika padidėjo kai te 
ko iš VT eliminuoti grynai as 
meniniais motyvais p. šidiškį. 
Be pagrindo pūtimas, kad tai 
yra nukreipta prieš Tautinin 
kus. Ne. Ne prieš Tautininkus. 
Tai grynai asmeninių priežes 
čių padarinys.

Dar keisčiau, kai į šią nesan 
taiką be jokio pagrindo Įvelia 
mas ir mažlietuvių atstovas, 
įrodinėjant, kad jis neišlaikęs 
neutralumo ir atsistojęs taip 
sroviniuose ginčuose sprendė 
ju. Tai yra žiauri neteisybė. Čia 
jokių tarpsrovinių, nei tarpgru 
pinių, nei partiniu ginčų nėra. 
Šidiškio eliminavimu iš VT vi 
sai nebuvo tikslo eliminuoti 
Tautininkų atstovą iš VT. Tau 
tininkams tai yra žinoma, kad 
ne Tautininkų čia klausimas,

Lietuvos atstovas Anglijoje 
BRONIUS KAZYS BALUTIS 
(žiūrėk straipsnį 2-me pusi.)

VLIKO POSĖDIS.
1954 m. gruodžio 15—17 d. vavimą šiuose tarptautiniuose 

d. trukusiame VLIKo pasėdy sambūriuose paremti dar dau 
giau, kaip lig šiol.

KAIP SOVIETAI NAIKINA 
PABALTIEČIUS.

Šveicarų liberalų dienraštis 
,,Neuer Zeitung" Nr. 346, 1954 
m., švedų spauda ir visa eilė ki

ras ° pirmininkas M. Krupavičius, 
buvo priimtas VLIKo statuto 
papildymo iš 1952 m. pakeiti 
mas, pagal kurį yra panaikin 
ta VLIKo ir VT Pirmininkams 
nustatoma kadencija. Ryšiun 
su tuo padarytas ir kitas statu tų spaudos organų paskelbė ži 
tinis pakeitimas, būtent: VL1 nią, kad estų tremties organiza 
Ko ir VT Pirmininkams rinkti cijos, būtent — „Estų Tautine 
arba nepasitikėjimui pareikšti Taryba“, „Estų Komitetas“ ir 
turi būti sudaryta paprasta VL »Estų Tautinis Fondas", yra 
IKo narių balsų dauguma vie įteikę Jungtinių Tautų 
toj iki šiol buvusios kvalifikuo mos susirinkimo pirmininkui 
tos dviejų trečdalių daugumos, van Kleffenui, gen. sekretoriui

VT pirmininkas K. Žalkaus Hammerksjoldui ir visoms J 
kas ir URT valdytotjas Dr. P. autų delegacijoms memoran 
Karvelis padarė politinės pade dūmą, kuriuo prašoma imtis rei 
ties apžvalgą. Paskum VLIKo 
pilnatis išklausė Vykd. Tai y 
bos pranešimo apie nuveiktus 
darbus ir ateities planus. Pian.- 
šimai apie nuveiktus darbus 
bus paskelbti skyrium. Išklau 
syta Kontrolės Komisijos pia 
nešimo, kurį padarė jos pirm. 
J. Norkaitis. Pakeistas ir papil 
dytas Tautos Fondo statutas. 
Nutarta paremti Baltų Institu 
tą.

visu

— Lietuvos ministeris prie pasitarti su Lietuvos Diploma 
Čv. Sosto S. Girdvainis atšilau tijos Šefu liečiančiais Lietuvos 
kė Vatikane pareikšti užuojau interesus Vokietijoje klausi 
tos dėl Popiežiaus ligos ir daly mais.
vavo mišiose, kurios buvo atlai — Nauja pramonės šaka su
kytos Šventojo Tėvo intencijai projektuota Kanadoje. Iš lig bet asmens. Tuo pačiu ir p. Si
S. Maria Maggiore bazilikoj, šiol sunaikinamų eglių, pušų, monaičio laikysena jokiu būdu 
akredituotų prie Vatikano dip kedrų, kadugių spyglių bus va negali būti laikoma, kaip ko 
lomatų iniciatyva. romas aliejus, kuris gerą rinką kio tarpsrovinio arbitro. Ne vie

— Pasiuntinybės patarėjas turi Amerikoje, kanadoje ir ki nas p. Simonaitis žino, dėl ku
Dr. A. Gerutis lankėsi Romoje tuose kraštuose. rių priežasčių p. Šidiškis negali

VLIKe taip gina tą sparną, ku 
ris palaiko šias Dipl. šefo pas 
tangas?

VLIKo iškėlimas
į JAV būtų pats sveikiausis. 
Deja, ir čia faktų, kurie kelti, 
geresnes viltis, kaip ir nėra.

Belieka plačioji visuomenė, 
kuri savo susirinkimuose aiš 
kiai ir tvirtai pareikalautų, kad 
Veiksnių vienybė yra būtina ir 
turi būti įgyvendinta. (hlj.)

PRATĘSIAMAS AUKŲ 
VAJUS VINCO KRĖVĖS 
PAMINKLUI STATYTI
Vinco Krėvės Paminklo sta 

tymo komitetas nuoširdžiai de 
koja už jau atsiųstas aukas it 
praneša, kad aukų rinkimas 
pratęsiamas iki 1955 m. kovo 
mėn. 1 d.

— 1000 Indijos policininku 
Kalkutoje buvo paskelbę bado 
streiką, nes valdžia nesutiko 
jiems kakelti algų.

— Argentinos valdžia su 
ėmė 9 kunigus, kurie priešių.: 
si Perono potvarkiams.

kalingų žygių apsvarstyti Sov. 
Sąjungoj ir Pabaltijo valstybe 
se vykdomą genocidą. Šį reika 
lą ištirti ir minimuosius nusikal 
timus išaiškinti turįs tam tiks 
lui sudarytas tarptautinis teis 
mas.

Memrandume toliau pažymi 
ma, kad Jungtinių Tautų inicia 
tyva sudarytąją konvenciją, ku 
ria šios rūšies veiksmai turi bū 
ti baudžiami, yra pasirašę visi 

VLIKas priėmė 1955 m. I- Jungtinių Tautų nariai, tame 
ojo pusmečio sąmatą ir VLIK skaičiuje ir Sov. Sąjunga, jau 
o posėdžių protokolams tašyti 1949 m. gruodžio mėn. Tačiau 
nuostatus. Papildyta Tautos Sov. Sąjunga penkeri metai vii 
Fondo valdyba: A. Liutkui issi kiną šios konvencijos ratūika 
kėlus į Prancūziją ir negalint vimą. Memorandume smulkiai 
eiti pareigų, jo vieton Tautos pavaizduota, kaip buvo vykdo 
Fondo valdybos nariu išrinktas ma tautžudybė Estijoje. 1940- 
inž. P. Narutis, o kandidatu — 41 m. genocidiniai veiksmai p» 
kun. Kenstavičius. lietė 40.000 asmenų. Ligi šiol

VLIKas patvirtino Lietuvos Estija yra netekusi 15 proc. sa 
delegaciją į Pavergtųjų Tautų vo gyventojų, aiškiau tarus. 
Seimą. Pasitraukus iš eitųjų pu kiekvienas kas septintas as 
reigų Lietuvos Raudonojo Kij' muo, įskaitant ir vaikus, yra ar 
žiaus valdybai, VLIKo Pirmini ba negyvas, arba kalinamas, ar 
nkas pareiškė jai už atliktus ba išsiųstas j Sovietų darbo vci 
darbus padėką. Paskum į nau gų stovyklas. Be abejo, ką estai 
jąją Lietuvos Raudonojo Kry skelbia apie savo tautoje vykdo 
žiaus valdybą VLIKas išrinko: mą genocidą, tas pat ttinka Su 
Dr. L. Gronį — pirmininku, vietų vykdomai tautžudybei ir 
mokytoją Jurkaitį — vicepirnii Latvijoje bei Lietuvoje, 
ninku, V. Gailių, J. Venckų ir 
P. Venclauskienę — nariais. 
Valdybos kandidatai: ats. pulk. 
Žukauskas ir B. Prapuolenienė.

VLIKas, išklausęs Specialiu 
sios Komisijos pranešimo, pa 
darė tuo reikalu savo nutari 
mą ir nusprendė jį pranešti vi 
sų VLIKą sudarančių politinių 
grupių centrams.

Iškeliant Lietuvos reikalą ta 
rptautiniuose suvažiavimuose 
(socialistų, liberalų, krikščio 
nių etc.), VLIKas nutarė atstu ms rėmėjams.

AUKOS „N. L”
S. Skučienė, Montreal
A. Urbonas, Montreal...........1,-
J. Mikelėnas, Vitoria, Ont. 2,- 
J. Šulmistras, Verdun . . . .1,- 
J.Dudėnas, Edmonton,Alta 1,- 
A. Kenstavičius, B. C.......... 1,-
R. Vabolis, Que........................ 2,-

Nudširdžiai dėkojame visit
NL.
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TRIGUBAS MŲSŲ ŽYMIOJO TAUTIEČIO BRONIAUS 
KAZIO BALUČIO JUB1LĖJUS.

Visur B. Balučio darbas rim 
tas, apgalvotas, nuosaikus ir 
tikras.

Išėjęs Amerikos Jungtinių

1954 metų gruodžio 29 die 
ną sueina 75 metai amžiaus, 5u 
metų visuomeninės veiklos n 
35 metai diplomatinės tarnybos 
sukaktuvės žinomam Neprikla Valstybių augštąją mokyklą ir 

gerai susipažinęs su amerikie 
tiškąja demokratija, B. Balutis 
yra nuosaikus demokratas, vi 
dūrinės, liberalinės srovės žmo 
gus, nors, rodos, oficialiai jo 
kiai politinei srovei neprikiau

NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE
1954-virtieji metai praėjo, ga gų sukoncentravimas į vieną 

Įima sakyti, perdėm šaltojo ka taikinį ir ateityje laimės, jeigu 
ro ženkle. Šaltojo karo tarptau Vakarai nesusigiedos. O to 
tine prasme, ir šaltojo karo sa kiam susigiedojimui kol kas 
vojo, lietuviškojo, gyvenimo pr perspektyvų maža, 
asme. šaltojo karo ženkle žen Net ir NATO nariai negali 
giame per Naujųjų — 1955 me susikalbėti. Rašant šį straipsnį, 
tų slenkstį — ir tarptautinės po dar nežinia, ar Prancūzijos sei 
litikos ir lietuviškųjų reikalų mas patvirtins Londono - Pai\y 
prasme. žiaus susitairmus. Pirmu skai

Susirūpinimas kyla dėl mūsų tymu tepriimtos tiktai dvi susi 
vienybės, nes, neturėję gero 
sugyvenimo ir gerų santykių, 
aukojant tautos ir tėvynės rei 
kalus partijų reikalams, — Nau 1 
jųjų Metų išvakarėse atsidūrę 
esame katastrofiškoje būsenų 
je. Stovime prieš dar didesnį ne 
sugyvenimą ir dar didesnius ne 
sutarimus. Dalis į VLIKą įeina 
nčiųjų prasitaria jau apie skili 
mą, gal estų, o gal latvių pavy 
zdžiu. .’. „Emigracinis vėžys“ 
gresia pakirsti ir paskutinį, kad 
ir nesklandu, bet vis dėlto šio 
kj tokį sugyvenimą. Neabejoti 
na, kad priešas iš to džiaugiasi. 
Lietuvos okupantas gali dabai 
triumfuoti jau ir mūsų, lietu 
viškame, sektoriuje.

Telieka dabar tiktai viena 
dar padėties gelbėjimo galimy 
bė — nieko nedelsiant kelti VL 
IKą į šią Atlanto pusę, kur jį 
galima būtų rimčiau patvarkj 
ti. Europoje jis jau tikriausiai 
nesusitvarkys ir i 
Šaltasis karas čia yra priėjęs ka 
tastrofišką ribą.

Užmiršusios tautos ir tėvy 
nės reikalus, tūlos partijos, su 
sirūpinusios vien savimi, savo 
apimtyje daugindamos fiktyvi 
nes „organizacijas“ ir kelda 
mos jų pretenzijas įeiti į VLI 
Ką, kad tuo būdu sudarius ten 
balsų daugumą, — kelia ermi 
derį. Negalėdamos kitais būda 
is atsiekti savo tikslų, dabar jau 
ryžtasi VLIKą griauti.

Deja, ir mūsų Diplomatai čia 
neparodo koordinuojančios įta 
kos, taip pat savo dalimi įsivė 
lę į šias grynai partines nesan 
taikas ir net jas pakurstydami. 
Ir spauda nejvertina padėties 
rimtumo, dažnai leisdama kui 
stančius bei kiršinančius stra' 
psnius. Ir visuomenė pasyviai 
laikosi.

Nežinia, kuo visa tai pasiba 
gs, bet naujuosius Metus sutin 
kame labai liūdnomis mintimis 
ir neviltingomis perspektyvu 
mis.

Viena tiktai tvirtetsnė gaiiė 
tebesilaiko dar lietuviškuose ba 
ruošė — tai senosios emigraci 
jos Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuri ir gražiai susitvarkiusi n 
tebesilaiko rimtai, dirbdama ta 
utos ir tėvynes labui. Ją už tai 
galima visu nuoširdumu sveiki 
nti ir linkėti eiti jau pramintais 
ir aiškių gairių keliais.

Pasaulio Lietuvių Bendruu 
menės organizacija vis dar neiš 
baigiama, o kai kur gerokai šlu 
buoja. Rimties ir sugyvenimu 
visur norėtųsi pageidauti dau Valstybių inciatyva. Prie tokių 5* 
giau ir kultūringesnės formos, faktų tenka priskirti Azijos pie Iv 
Norisi laukti ir PLB išbaigimo, tryčių saugumo susitarimus, ik V

Kanadiškame sektoriuje rei je nelabai efektingus, nes tie su J'fl 
kalai pamažu tvarkosi ir rodo sitarimai neapėmė platesnių sri 
žymių eiti geryn. Ypač tenka čių. Ramiojo vandenyno saugu 
pasidžiaugti, kad didžiojoje Ka mo sistema taip pat dar nepasie 
nados lietuvių kolonijoje, Mon kė efektingos formos, 
trealy, einama į konsolidaciją, Sumanus yra Pavergtųjų Ju 
jau kuriama vienybė. Tai ten ngtinių ' 
ka tiktai sveikinti. darymas Jeigu ši organizacija

Pasaulinėje politikoje šaltasis sugebės išvystyti laisvės sąjū 
karas tebevyksta, bet, deja, du dį, tai bus labai naudingas reiš

tarimo dalys — Vokietijos sa 
varankiškumo ir Saaro, — u 
Vokietijos apginklavimo klausi ] 
mas atmestas. Tai ne be sovie 
tų įtakos.

Keisčiausia, kad tai daroma 
tada, kada Maskvoje vyksta di 
dėlė kova del valdžios. Malen 
kovas šių metų bėgyje jau lik 
į/idavo dvi savo konkurentų 
grupes — Berijos šaiką metų 
pradžioje ir Abakumovo šaiką 
dabar. Malenkovas taipgi žiau 
riai skerdžia savo konkurentus, 
kaip ir Stalinas. Tiktai Stalinas 
rėmėsi Berija ir jo valdomuoju 
žvalgybiniu aparatu, o Malen 
kovas jau pats yra priklauso 
mas nuo kariuomenės ir todėl 
Abakumovo grupę išskerdė pa 
dedamas raudonosios armijos. 
Bendrai imant, sovietinis smau 
glys pats ryja savo vaikus. Ry 
ja negailestingai. Susidaro įspu 
dis, kad sovietinis smauglys 

nelšsiiaikys. Jau Piadėjęs yra ryti save iš ki 
to galo — jau yra paspringęs 
savo uodega. Ir visdėlto, besi 
murdydamas savo konvulsijose, 
jis dar sugeba savo pasimurdy 
mais nublokšti nesusikalban 
čius Vakarus.

Kadangi sovietija rimtimi ii 
ramybe negali išsiliakyti, tai 
reikia laukti iš jos naujų avan 
tiūrų, kurios teturi vieną tiks 
lą — imperializmą. Sovietija tu 
ri ką nors grobti. Pirmasis tai 
kinys, kaip matyti, yra Formo 
za, kuri jau veda apsigynimo 
kovas. Taigi, faktinai karas vy 
ksta, tiktai kol kas dar nežy 
miai. Pagal komunistų pareiški 
mus, Formoza turi būti pagrok 
ta. Žinoma, Formoza tai labai 
mažas objektas, ir sovietų im 
perializmas turės kur nors pla 
čiau išsilieti.

Kol kas, beje, sovietai virški 
na Šiaurinę Korėją ir Šiaurinę 
Indokiniją, kurias pasigrobė 
ir, žinoma, neleis joms apsispr 
ęsti savarankiškam gyvenimui, 
nors tokia sutartis ir yra pasira 
syta.

Bendras tarptautinės politi 
kos balansas yia laisvajam pa 
šauliui nepalankus, ne jo nau 
dai. Visus metus Vakarai teoe 
sikankina dėl Europos saugu 
mo organizacijos. Jie savo vi 
daus kančiose sutiko 1954 me 
tus, jie tokiose kančiose sutin 
ka ir 1955 metus.

Tiesa, yra šiokių tokių atslie 
kimų ir Vakaruose, tiksliau pa 
sakius—ten, kur veiksmingiau 
pasireiškė Jungtinių Amerikos

Neužmfirskime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA A't’UKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
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visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš- 
tj gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

usomos Lietuvos visuomenin 
inkui ir diplomatui, Neprikiau 
somos Lietuvos atstovui Angli 
joje Broniui Kaziui Balučiui. 
Šias tikraigarbingasir reikšmių 
gas sukaktuves malonu paminė 
ti, tuom pagerbti ir pasveikinti 
mūsų tautos žymųjį veikėją.

Plačiau ir nuodugniau sukak 
tuvininką pažinti galima iš ame 
rikiečio J. Bačiūno išleistos, 
Vyt. Širvydo suredaguotos, kn 
ygos „Bronius-Kazys Balutis”. 
Mes čia nedėstysime visų apie 
jį duomenų, nes reiktų mažiau 
šia persispausdinti visą sumine 
tą knygą, o dar ir pridėti dau 
giau, nes B. K. Balučio gyveni 
mas, veikla ir darbai yra dideli 
ir išsišakoję po plačias padai 
ras. Čia suminėsime tiktai šį tą, 
kas, gal, sukaktuvininką būdui 
tų iš būdingiausių aspektų.

B. K. Balutis — dzūkas, gi 
męs Seirijuose, augęs gana gau 
šioje šeimoje. Baigęs pradžios 
mokyklą, įstojo mokytojų semi 
narijon, kurią pabaigęs 1898 
metais, trejus metus mokyto 
javo. Bet jo tas darbas nepater. 
kino. Pskove jis išėjo matiniu 
kų mokyklą, 1904 metais. Tai 
buvo karo metas, kai Rusija bu 
vo pasišokusi „kepurėmis užmė 
tyti Japoniją“. Į tą „kepurių 
mėtymą“ buvo pašauktas ir B. 
Balutis. Tačiau suvokęs, kad iš 
to nieko gera negali būti, ypač 
nemalonu, kad reiks ginti tėvy 
nės okupantą - prievartautoją, 
movė per sieną ir 1905 m. atsi 
rado jau Amerikoje.

Čia jis mokėsi Valaparaiso 
universitete ir pradėjo visuome 
ninį darbą, kuris juo toliau, juo 
darėsi vis šakotesnis ir gilesnis.

B. Balutis veikėjas studentų 
tarpe; B.Balutis Amerikos lietu 
vių organizatorius; B. Balutis 
redaktorius; B. Balutis knygų 
leidimo planuotojas; B. Balutis 
diplomatas.

Diplomatinėje veikloje jis ta mingomis sukaktuvėmis ir pa 
ip pat aktingas ir apimąs plači linkėti jam geros sveikatos, is 
as padairas: tai jis užsienių rei tvermės pasiaukojimui kovoja 
kalų ministerijos tarnautojas, nt už Lietuvių tautos teises į 
direktorius; tai jis derybų vedė savarankišką gyvenimą ir ne 
jas; tai jis Lietuvos atstovas, h priklausomybę. Ilgiausių metų! 
gi šių dienų. J. K.

ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS MINĖJIMAS.
1954 m, gruodžio 10 d, Pla ir ne Jungtiniu 

za viešbutyje, New Yorke, įvy menininkai, 
ko Žmogaus Teisių Deklaraci I” 
jos šešerių metų sukakties mi jame dalyvavo Lietuvos Gene 
nėjimas. Jungtinės Tautos šią ralinis Konsulas New Yorke Jc 
deklaraciją paskelbė 1948 m. nas Budrys ir Vice Konsulas 

. gruodžio 10 dieną.

Minėjimą surengė ponios St 
erling F. Boos vadovaujamoji 
UNISOMI organizacija, kurios 

[ tikslas yra sukurti Jungtinių 
Tautų simfoninį orkestrą ir mu

: zikos institutą, kurių dalyviais jungoje, laikui einant betgi jsi Ostravos, Oderbergo, Fesche 
būtų priimami visų tautų, kad galės visame pasaulyje.

vo laikomas Amerikos Lietuvių 
Tautinės .Sandaros prijautėju.

Greta su Lietuvos nepnklau 
somybės nelaimėmis, B. Balu 
tis, Londone begyvendamas ii 
atstovaudamas Nepriklausomą 
Lietuvą prie Didžiosios Britam 
jos vyriausybės, — jis, kaip n 
visi mes, išgyveno didelių smū 
gių ir baisių nelaimių, kurios 
neabejotinai paveikė ir jo sve-i 
katą.

Didžiosios Britanijos vyriai, 
sybė, pripažindama fizinės jė 
gos pirmavimą, negu teisinę bū 
seną, pripažino Rusijos impena 
lizmo padarinius Pabaltijo kraš 
tuose, pripažino ir Lietuvos ok 
upaciją de facto. Tokiu būdu 
ir B. Balučiui, kaip Neprikiau 
somos Lietuvos atstovui, teko 
išgyventi moralinių smūgių, 
nieku neužtarnautų. Dėl tos 
pat priežasties B. Balutis netu 
ri lygių diplomatinių teisių su 
kitų valstybių atstovais. Jeigu 
ne Jungtinių Amerikos Valsty 
bių tvirta laikysena, stipriai at 
remta į teisinius ir moralės pag 
rindus, tai Nepriklausomos Lie 
tuvos atstovas Londone jau se 
niai neturėtų jokių teisių, ku 
rios jam dabar apkarpytos. La 
bai apgailėtina, bet taip yra.

Visokiu atveju mes, lietu 
viai, kur bebūtume ir kokių sm 
ūgių dar patirtume, kokios ne 
tiesos ir moralinių smūgių iš ki 
tų besužinotume, mes mūsų 
mielą sukaktuvininką - jubilia 
tą, garbingą lietuvį, visą laiką 
laikysime Nepriklausomos Lie 
tuvos atstovu ir jį gerbsime, ka 
ip tikrą žmogų.

Tikrai malonu mums pasve* 
kinti Garbingąjį Jubilatą reikš

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga Vykdomosios 
Tarybos ir savo vardu nuoširdžiausiai sveikiname El
tos gavėjus ir skaitytojus, taip pat visus P. L. Bend 
ruomenės veikėjus ir visus laisvajame pasaulyje esan 
čius mūsų tautiečius, linkėdami nepamiršti sunkią ver 
govę nešančio gimtojo krašto, nepamiršti savosios kai 
bos, papročių ir neleisti savo širdyse užgęsti Tėvynės 
meilei bei jos pasiilgimui.

K. Zaikauskas, VT Pirmininkas.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų — 1955 metų švenčių proga sveikinam 
eKanadoje gyvenančius lietuvius, K.L.B. Kr. Tarybą, Apyiiii 
kių Valdybas, visus kitus lietuviškosios bendruomenės dar 
buotojus, o taip pat ir viso pasaulio tautiečius, ypatingai liku 
sius Tėvynėje ir kenčiančius tremty, lygiai kaip ir mūsų vei 
ksnius bedirbančius Tėvynės laisvinimo darbą. Nepalaužiama 
valia ir kovos ryžtas telydi mus šitose bandymų dienose.
Teesie ateinantieji metai dai vienas lemtingas vieningos ko 
vos etapas beeinant į Nepriklausomos Lietuvos rytojų.
Už lietuviškosios kultūros puoselėjimą ir lietuvybės 
išlaikymą!
Už Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizacinės struktū 
ros atbaigimą!

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba

Sveikiname Vasario 16 gimnazijos rėmėjus ir visus mūsų bi 
čiulius bei talkininkus Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais 1955 
metais.
Vasario 16 gimnazija ir PLB Vokietijos Krašto Valdyba.

Vieton pasilinksminimo — Naujųjų Metų sutikimo au
koju jaunosios kartos tautos židiniui — Vasario 16 gim 
nazijai Vokietijoje 5 dol. Bronius Abromonis.

RYTPRŪSIŲ LIKIMAS?
Paprastai gerai informuotas paskelbė, drauge pastebėda 

apie įvairius užsienio politikos mas, jog ateinančiais metais 
įvykius vokiečių savaitraštis gali būti imtasi pirmųjų žygių 
,,'Rheinischqr Merįkur“, Jaiko šiam projektui realizuoti. Šiuo 
mas neoficialiu kancl. Adenaue planu numatoma Rytprūsius, 
rio organu, š. m. gruodžio 17 kurių šiaurinę dalį rusai piimoj 
d. numeryje plačiai rašo apie eilėj stengiasi panaudoti stra 
valstybinio pobūdžio naujus teginiams reikalams, vėl sujun 
eksperimentus Rytų Europoje, gti į vieną vienetą. Šis vienetas 
Čia sovietai kai kur mėgina su būtų išjungtas iš tiesioginio 
daryti sovietiškus „kondominiu icnkų ir sovietų suverenumo ir 

Tautų narių, mo" junginius. 1951 m. pirmas pavadintas „autonomine Mozo 
(oks „tarpvalstybinio pobūdžio vįjos ..........

Minėjiman buvo pakvįesti ir eksperimentas“ buvo sųdar) •- 
~ tas Rumunijoje, įkuriant „auto 

nominę vengrų adminstracinę 
sritį Siebenburgene", Tuo, esą, 
buvęs pašalintas tarp vengrų ii 
rumunų gyventojų šimtmečius 
trukęs „nacionalinis įtempi 
mas". Kitas panašus eksperime 
ntas buvo padarytas įkuriant

Vytautas Stašinskas.
Tarptautinės Žmogaus Tei 

šių Sąjungos pirmininkas p. 
Roger N. Baldwin, kalbėdamas 
minėjime, paieiškė įsitikinimą, 
kad žmogaus teisių gerbimas, „AutonominęOderio Kombinato 
šiuo metu paneigtas Sovietų Są Direktoriją", kurios teritorija

LINKIU LAIMINGŲ IR TURTINGŲ

NAUJŲ METŲ

Irt
VISIEMS MANO

LIETUVIAMS PRIETEUAMS

IR PAŽĮSTAMIEMS

E. L WASYLYSHEN
Public Relations Representative

no, Friedeko, Tropau ir Jagtn 
dorfo apygardose, Beuthen-Op

> sritimi". ,, Autonominė 
Mazovijos krašto' vyriausybe” 
būtų pavesta „autochtonams 
Mozūrų gyventojams’’, o bend 
ra lenkų-sovietų superadmims 
tracija vykdytų savotiškos rū 
šies „kondominiumo” valdžią. 
Ligi šiol mozūrai, „griežtai pa 
ėmus, buvo laikomi lenkų tau 
tos dalimi", bet dabar netikėtai 
pradėta kalbėti apie „mozūrų 
priklausymą slavų tautybei". 
Numatomai „kultūrinei autono 
mijai” paruošti Allensteine pro 
jektuojama įsteigti „Mozūrų 
kultūros institutą“.

Taiso administracijos liniją
triktę apima 22.000 kv. km. Da 

! bar ši „autonominė vyriausybė ‘
vis daugiau išjungiama iš čekų Rytprūsiuose. Vokiečių „Prės 
ir lenkų valstybinių suverenu sedienst der Heimatvertricben 
mo. Galimas dalykas, kad po en" Nr. 45-1954, remdamas.$ 
poros metų jį sudarys visiškai gautomis iš Rytprūsių žinių 
savarankišką „Oderio Koįnbi mis, skelbia, kad mišri lenku

ti nato ūkinę sritį' , kurią bendiai -sovietų komisija yra Rytpru 
M valdys Praha ir Varšuva. siuose pasieniais įvykdžiusi vi

Panašų eksperimentą, „Rhei są eilę „sienos ištatisymų”. Kai 
ftT nscher Merkuh“ teigimu, lenk kurios vietovės, ligi tol valdy 

ai ir sovietai projektuoja ir su to lenkų, dabar įjungtos į Kali 
i j Rytprūsiais. Lenkų iniciatyva ningrado srities adminstraciją 
m 1954 m. spalio mėn. Allenstci pvz. Dogen ir Schiffus vietoves 

ne susirinkusi lenkų — sovietų Gerdavos apskrityje, Oberho , 
M ekspertų komisija pirmą kartą fen-Angerapės apskrityje, Kia 

apsvarstė tokį galimumą. Nese nterwiese ir Spechtsboden-Gel 
fiį niai Varšuvos radijas viešai tai dapės ir kt.

DISTILLERS LIMITED
1235 Philip Square, 

Pt 1724. 
MONTREAL, QUEBEC.

NUKENTĖJĘS KOVOJE DĖL PIRMAVIMO
Simas Miglinas, VLIKe ats niausiai pasireiškia kur kas aš 

tovavęs Liet. Laisvės Kovoto trešnėmis formomis, negu vals 
jus ir, laikydamasis Kovotojų tybiniame gyvenime..." Tą te 
principų, pats būdamas Tauti ma samprotaudamas, S. Mig 

giamaisiais metais buvo stiprės Vakarų pasaulio didžiausis ra ninku srovės, balsavęs prieš jų linas prieina prie išvadų, kad 
odamas pliusų kol kas tiktai ag kinys. Tiktai P.J.T. neturėtų nis, negu orientuojamasis, 
resingąjam komunizmui. Baig ribotis posėdžiais ir rezoliucijo 
ti Korėjos ir Indokinijos karai, 
bet jie aiškiai reiškią komunis 
tų laimėjimus. Vakarų valsiy 
bės nesugebėjo susigiedoti, o 
sovietinis agresorius yra zy 
miai pasistūmėjęs pirmyn — mo, tatip pat neparodo paskuti gyvena aiškų politinį dekadai! 
užėmęs naujų teritorijų ir tuo niu metu didesnio gyvybingu są. Taigi, Naujuosius — 1955 
laimėjęs ir moraliai. Didelis jo mo. Metus sutinkame gana neviltin
dinamiškumas, visų jėgų pajun Bendrai imant, žmonijoje dc gai. 
girnas vienam centrui, visų jė zorientuojamasis veiksnys bai Viena yra tiktai viltis — tai

HUb yid ravcigiuju ju 
Tautu Organizacijos su

mstis it galia — demokratinių srovės atstovą VLIKe, ir dėl to vadinamasis laicistinis blokas
Per praėjusius metus išblėso princip^ųjautimas. Nelaimės me nukentėjęs, bet gerai pažinęs neturi realaus pagrindo jung

mis. prieš tai buvę gana viltingiJAV tu ši jėga gali parodyti stebuk visą VLIKo mašiną, platokai tis; kad mažlituvis yra atsidu
Į balanso pliusus verta dai pažadai. Europa labai dezorien lų, kaip ji parodė Pirmojo ir An pasisako „Tremtyje“ apie „Ko ręs nemalonioj padėtų ne del

įrašyti Europos pietų karinę są tuota. Didžioji jos jėgą-Anglija trojo pasaulio karo metu. Bėdai va dėl pirmavimo". principų, bet dėl politinių riva
Jis rašo: „Tremtyje gyvena lų tarpusavės kovos; kad nau

nt (tąutai esant pavergtai u jų grupių, susidariusių tremty
nustojusiai teisės į valstybinį je, įvedimas į VLIKą padėties
apsisprendimą, tarpgrupinės nė kiek nepagerintų. Jis tam
varžybos, atrodytų, neturėtų teigimui patiekia ir įrodymų,
prasmės... Deja, partinis elerne Mat, visa tai S. Miglinas yra iš
ntas tremtinių gyvenime daž „išgyvenęs savo kailiu“.

jungą, bet ir ji, kai kitose srity rodo susenimo žymes drauge pasireiškus, jį parodo savo ir 
se nėra efektingesnio pasireiški su senimu jos vadų. Prancūzija sugebėjimus ir galią. Taį yra 

viena, kuo dar galima stiprinti 
savo dvasią žengiant per Naujų 
jų, 1955 ,metų slenksttį.

J. Kardelis.
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TAUTOS SĄMONINGUMO IR ATSPARUMO PAVYZDYS
gyvenime įvykių, Nusprendėme, traukiniui susto 

jus, stoties bufete atsigerti ar 
batos. Va, štai čia ir prasidėjo 
mūsų visai nelaukti sunkumai 
Traukinys sustoja kažkokioje 
suomių stotyje ir aš bei J. Sta 
siūnas, kartu su kitais keleivia

Pasitaiko
kurių pradžioje pilnai neįveiti 
ni; tik vėliau, daugiau jsigiii 
nęs, supranti jų reikšmę ir jie 
pasidaro visam gyvenimui ne 
pamirštami ir giliai pamokau 
tis.

Čia noriu trumpai atpasakoti is, skubame į stoties bufetą. Už 
vieną iš tokių nepamirštamų bufeto darbuojasi padavėjai ii 
pergyvenimų, kurių ir man pa padavėjos, 
čiam teko būti dalyviu. Tai bu 
vo hSTitvių studentų kelionė j 
Helsinkį 1917 m. vėlybą pava 
sarį.

Po revoliucijos Rusijoje 19 
17 m., nežiūrint karo melo va 
ržtų, visuomeninis gyvenimas 
išsilaisvinusioje šalyje pradėjo 
virte virti. Sujudo patys rusai, 
bet dar daugiau sujudo ir aktm 
gai pradėjo veikti Rusijos pu 
vergtųjų tautų žmonės.

Tuo metu Petrapilyje veikt 
Lietuvių Studentų Draugija, 
kuri turėjo apie 300 narių. No 
rs ši draugija neturėjo jokios 
politinės programos ir buvo su 
kurta tautiškai - ekonomiškais 
pagrindais, bet ji labai gyvai n 
aktingai reaguodavo į kiekvie 
ną svarbesnį lietuvių visuome 
nės gyvenime įvykį. Gal būt, gome į bufetą ko nors atsiger tą neapykantą, griežtą boikotą ir pataikavimu mūsų tautos sk Juk Suomija lygiai, kaip ir Lie
žinodami šį P. L. Studentų dr tų. Bet kitoje stotyje pasikarto savo engėjui rusui, vis tiek, kas riaudėjams, bet kietu, šaltu, ne tuva, buvo Rusijos okupuota n
augijos visuomeninį ir tautinį ja lygiai tas pat: padavėjai ir jis bebūtų; tą boikotą suomai: palūžtamu,
aktingumą, du žinomi lietuviai, padavėjos mudu su Stasiūnu vykdė ramiai, šaltai, be užgau savo teisių gynimu!
gen. VI. Nagius ir kun. Saba 
liauskas — Žalia Rūta, „Kale 
valos“ vertėjas iš suomių į lie 
tuvių kalbą, sumanė Petrapilio 
liet, studentų D-ją panaudoti 
platesnei tautinei akcijai. Minė 
tieji asmenys tuo metu gyveno 
Suomijos sostinėje, Helsinkiu 
mieste. Jie pasiūlė P. L. Stuo. 
draugijai, kad ji pasiųstų į Hel 
sinkį savo atstovus užmegsti 
draugiškų santykių ryšium su 
Suomijos studentais. Reikia zi 
noti, kad tuo metu Suomija bu 
vo Rusijos valdoma, nors ir tu 
rėjo. autonomijos teisių. Petra 
pilio Liet. Studentų D-ja Dr. V 
Nagiaus ir kun. Sabaliausko su 
manymui pritarė be jokių svy 
ravimų ir tuojau išrinko delega 
cijos narius. Delegacijos pirmi 
ninku buvo išrinktas Stud. B. 
Matulionis ir nariu stud. Ona 
Kerpauskaitė (vėliau gydyto 
ja, mirusi Neprikl. Lietuvoje, 
Kaune).

Greta didžiosios Studentų dr 
augijos Petrapilyje dar veike 
Fraternitas Lithuanica, kuri renka bet kur. Posėdžių salėj spaudą priminti nerado reika 
irgi prisidėjo su savo atstovais; pasirūpinta net transparentas lonet pasiteirauti, kas darosi jos 
tai buvo studentai J. Stasiūnas, „Mūsų Darbas Mūsų Jėgos žinioje esančiose apylinkėse, 
vėliau gydytojas ir keli kiti fra Tau Tėvyne Lietuva.“ Šie, kad Argi tai nedidinimas nusivyli 
ternitiečiai, kaip delegacijos pa ir keli žodžiai, bet jie daug p« mo? 
lydovai. sakantys.

Ši iš 3 studentų susidedanti Kiek galima buvo šiam gra 
delegacija vieną pavasario die žiam šūkiui pritaikyti suvažia 
ną ir išvyko traukiniu iš Petra vimo darbas, čia jau 
pilio į Helsinkį. Atrodo, kad šeimininko priklausė, 
tai būtų senas ir smulkus daly vo bandysiu patiekt 
kas, kurį reikėjo seniai pamirš vo įspūdžių, 
ti. Kam begaišinti savo ir kitų 
laiką tokiais smulkiais prisimi 
nimais? Nesvarstysiu, ar tos 
delegacijos pasirodymas Helsni 
ky turėjo lietuviams teigiamų 
atgarsių vėliau, — ne šiuo tiks 
lu tą kelionę aprašau, — bet ne 
riu nors trumpai priminti tos 
lietuvių delegacijos pergyveni 
mus, ypatingai važiuojant į He moka bendiuomenės solidaru 
Isinkį. Tie pergyvenimai delega mo mokestį, tai ilgiau apsistota 

diskutuojant išrinkimo būdas.
a) Pasiūlyta šį mokestį su 

mažint iki vieno dolerio per me 
tus; prieš pasisakymas, kad du 
doleriai į metus tai tik garbes 
mokestis ir jei kas to nesumo 
ka, tai yra tik lietuviškas atbu 
kimas.

b) Nesumokėjusiems solida 
rūmo mokesčio taikyt tam tik 
ras sankcijas, kaip skelbiant 
juo pašalintais iš bendruome 
nės ar panašiai. Sumokėjusiems 
— lengvatos. Pavyzdžiui įei

Helsinkyje mūsų delegacijos ugiau savivaldos teisių. Bet šuo 
gyvenimo sąlygos iškarto pati miai parodė carų valdžios rusi 
keitė radikališkai, nes čia šuo fikacijos pastangoms tokią ga

LIETUVIAI STUDENTAI VAŽIUOJA Į HELSINKĮ.
RAŠO DR. B. MATULIONIS.

tik tada išgirsta, kai jau laikas liojimų ar žodžių, ar gestų, ar miai jau žinojo, kas mes esą lingą ir vieningą rezistenciją, 
mimikos. Jie, tie paprasti uaibi me. Lietuvių studentų delegaci taip jie vieningai boikotavo ruesti traukiniui išeiti...

Tik po daugelio nesėkmingu 
bandymų mudu su Stasiūnu, 
pagalios supratome, kad nebera 
jokios prasmės daugiau bėgio 
ti į bufetus, nes mes niekur ne 
rasime nė vieno padavėjo šuo 
mio vyro ar moters, kuris mu 
ms paduotų nors stiklą arba 
tos! Nes jie, tie suomiai, mane 
ir Stasiūną laiko rusais esant, 
kadangi dėvime rusų ramijos 
uniformą. Ir taip, ištroškę, su 
liežuviais padžiūvusiais prie go

žinoma, suomiai, o 
prie bufeto keletas dešimčių ke 
leivių, irgi suomių. Mudu su 
Stasiūnu norėtumėm papras 
čjausio dalyko — po stiklinę ai 
batos, bet, varge, suomiai nei 
padavėjai, nei padavėjos mud 
viejų su Stasiūnu nemato ir ne 
girdi; jie skubiai dirba, patar 
liaudami keleiviams, tik ne mu mūrio, turėjome troškulį kęs 
dviem su Stasiūnu. Ir kai duo ti, kol pasiekėme Helsinkį, 
damas ženklas, kad traukinys 
jau turi išeiti ir visi keleiviai 
skubiai apleidžia bufetą, pada 
vėjai kreipiasi į mus, ko mes 
norėtumėm?.. Bet nebelaikąs 
prašyti arbatos, nes jau reikia 
skubėti į traukinį. Pasipiktinę 
stoties bufeto tarnautojų neina 
ndagumu, mudu su Stasiūnu 
laukėme kitos stoties. Vėl be

ninkai — suomiai, seni ir jauni, jai priimti jau, buvo sudarytas 
vyrai ir moterys — visi be skir dvylikos komitetas, j kurį įėjo 
tumo elgėsi vienodai: kai asme visų Helsinkio universiteto kor 
nys, jų manymu — rusai, buvo poracijų atstovai, o tam komi 
reikalingi jų apmokamos pasla tetui pirmininkavo vienas um 
ugos, jie nuduodavo, kad šių as versiteto profesorius. Mus be 
menų nepastebi. galo nustebino to pirmininko-

Tada ne protu supratau, bet - profesoriaus privačiame pasi 
juste pajutau, kad suomis yra. kalbėjime pasakymas, kad suūa 
lyg uolakietas ir nepalaužiamas ryti tai delegacijai priimti ko 
bekompromisinis kovotojas už misiją buvę labai sunku. Jie 
savo krašto laisvę; o svarbiau jau iš anksto sužinoję, kad he 
šia — kad visa suomių masė to tuviai studentai nemoką kaiku 
kia yra. rių Europos kalbų, o iš 30b0

Dabar man aišku, kodėl Kre Helsinkio universiteto studen 
mliaus ryklių gauja po II pašau tų net surasti tokių, kurie pa 
linio karo nebesiryžo Suomijos tenkinamai galėtų su stvykstan 
okupuoti ir paversti savo sateh čia lietuvių delegacija susikal 
tu. Jeigu jie būtų bandę daryti, bėti rusų kalba, buvę labai sun 
jie būtų skaudžiai paspiingę ku. Tie 12 suomių, tariamieji 
suomiškuoju nelinkstančių kau rusų kalbos žinovai, kalbėjo to 
lu.

Ir, mums, lietuviams, yra ko davo nelengva susigaudyti,

Šis patyrimas mums buvo vi 
sai nelauktas ir mums padarė 
gilų įspūdį. Kas gi buvo tie ge 
ležinkelio stočių bufetų patar 
nautojai? Tai Įvairiausio amzia 
us vyrai, moterys bei mergai 
tės, paprasti žmonės, ne profe^i 
niai politikai. Ir jie visi, be išim iš suomių pasimokyti: savo lai jie nori pasakyti, 
ties, veikė — kaip vienas, lyg svę atgausime ir apginsime ne 
kieno įsakyti. Visi jie rodė kie oportunizmu, ne nuolaidomis tuviui turėtų būti įsidėmėtina.

kia rusų kalba, kad dažnai

Ši aplinkybė kiekvienam

bu 
ką

lie

bekompromisiniu valdoma ilgą metą, tik Suomija 
turėjo autonomiją, atseit — da

Laisvoji tribūna.
K.L.B. KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS.

Hamiltonas lietuvių skaičių limas ar kitas koks tvaikas ir 
mi Kanadoje stovi, rodos, tie kada jie pradės rimtai dirbti ar 
čioje vietoje, tačiau savo veik ba pasitrauks ir užleis vietą ki 
la, imant proporcingai pagal tiems. Man rodos šio suvažiavi 
žmonių skaičių, pralenkia visas 
kitas kolonijas. Tai ir tiko, kad 
šis suvažiavimas įvyko Harnil 
tone. Ką Hamiltonas (kitaip sa 
kant Baronas) rengia, kaip tai 
syklė, negalima rast priekaištų. 
Ir šiam suvažiavimui pasiruoš 
ta su didžiausiu kruopštumu. 
Patalpa parinkta pačiame 
miesto centre, puikiausiame Ha 
miltoon viešbutyje. Iš toli gali narna net iki Kanados teismų, 
ma buvo pastebėti tarp dviejų Dabar, vietoj, kad pirma pašali 
angliškų vėliavų ir lietuvišką nūs visuomenėje pačių sukeltą 
trispalvę plevėsuojant. Todėl, nusivylimą, jau žengiama to 
kad ir nepažįstančiam Hamilto lyn primetant kitiems lietuvis 
no, patekus į tą gatvę nebuvo ką atbukimą ar net peršant san 
vargo surasti suvažiavimo vie kcijas, lyg kad ne jie patys kai 
tą. Viduje patalpos puikiausios ti būtų. Per dvejus metus KLB 
tai ir prieš kitataučius graži re Krašto valdyba netik kad pati 
prezentacija, kad lietuviai nesi nesiėmė iniciatyvos, bet ir per

mo atstovų delegatų tarpe bu 
vo nemažai tų pačių, kurie da 
lyvavo garsiajame Montrcano 
seime, kuris ir sukėlė Kanados 
lietuviuose nusivylimą. Patys 
nusivylimo sukėlėjai senokai 
rankas pasispaudę ir jų tarpe 
taika. Bet kai kuriose apylinkė 
se tas nusivylimas tebesitęsia. 
Ginčai pereina į barnius ir ei

nebe nuo 
O kas bu 
keletą sa

lapkiičioŠiame suvažiavime
27 dieną popietinėje sesijoje da 
lyvavau kaip stebėtojas. Nemi 
nėšiu visų diskusijų, bet tik kai 
kuriuos punktus, kurie, mane 
manymu, verti dar diskutuot.

Solidarumo mokestis.
Kadangi mažas nuošimtis su

cijos dalyviams buvo išviso ne 
laukti ir visam laikui nepamirs 
tami liko. Tie pergyvenimai ir 
patyrimai yia raktas atspėti 
mįslę, kodėl milžinas — Sov 
Rusija tik didžiausių aukų dė 
ka vos-nevos nugalėjo kare ma 
žą Suomiją ir kodėl tasai nepa 
sotinamas bolševikinis ryklys 
nedrįso po II Pasaulinio 
praryti mažos Suomijos.

Aiškumo dėliai keletas 
kmenų. Delegacijos pirm. 
B. Matulionis ir narys stud.
Stasiūnas, kaipo Karo Medici nant į bet kokius parengimu- 
nos Akademijos Studentai *urė įleist už mažesnę kainą.
jo dėvėti rusų uniformą; Rusi c) Išlaukt tam tikrą laiką, 
jos kariams buvo iš viso dtau kol visuomenėje praeis pačių 
džiama Rusijos teritorijoje bet centrų sukeltų ginčų nusivyk 
kada dėvėti civilius drabužius; mas.
tad ir į Suomiją, kuri buvo Ru
sijos dalis, tegalima buvo vyk singas pasisakymas, kad du do 
ti rusų kariškoje uniformoje, leriai į metus tai tik garbės mo 
Geležinkeliu kelionė iš Petrapi kestis ir mano manymu, jį reik 
lio į Helsinkį truko 12 vai. Ka tų tik didint, o ne mažinti. O 
dangi Suomija prasideda vos kai dėl lietuviško atbukimo, tai 
30 km į šiaurę nuo Perapilio, yra tik visuomenės įžeidimas, 
tai beveik visa toji 12 vai. kc kuris gali tik dar daugiau atgra 
lionė vyko per Suomijos terito sint nuo bendruomenės.
riją. Daug konkretesnis pasiūly

Važiavome keleiviniu trauki mas išlaukt tam tikrą laiką, 
niu, kuris sustodavo kiekvieno kol praeis nusivylimas. Tik jt 
je stotyje; o ten būdavo bule reiktų pastatyti atvirkščiai; bū 
tai, kur bent arbatos buvo ga tent, kad visuomenė laukia, 
Įima gauti. Vos pradėjome va kol KLB vadovaujančiuose si 
žiuoti, jau pajutome troškulį, uoksniuose praeis ar tai nusivy

kare-

smui 
stud.

sų kalbą, kad tik retas suomis 
labai laužyta kalba tegalėdavo 
susikalbėti rusiškai.

Oficialus lietuvių studentų 
delegacijos priėmimas įvyko 
antrą dieną, didžiojoje univeisi 
teto salėje. Priėmimas buvo to 
ks, kokio mes nė nesapnavome. 
Salėje buvo tūkstantinė minia: 
net stovėti laisvų vietų nebebu 
vo. Čia buvo susirinkusi suomių 
studentija, profesūra, jų šeimų 
nariai. Mūsų delegacijos iškil 
mingo priėmimo programos de 
talių po 37 metų jau nebegaliu 
gerai prisiminti. Bet gerai atsi 
menu, kad Petrapilio lietuvių 
studentų vardu aš turėjau kai 
bėti kaip delegacijos pirminiu 
kas. Išėjau kalbėti studentės O. 
Kerpauskaitės lydimas. Apie sa 
vo savijautą netenka kalbėti, 
nes buvau rusų kario uniformo 
je, o prieš mus buvo tūkstanti 
nė suomių — intelingentų ir st 
udentijos minia. Kalbėjau lie 
tuviškai. Mano kalbą vertė į 
suomių kalbą lingvistas, jei lei 
singai prisimenu jo pavardę, 
prof. Mikkola. Sakoma, kad su 
omiai esą šalti flegmatikai. Bet 
reikėtų pamatyti suomių publi 
ką tą vakarą salėje! Kai baig 
damas savo kalbą pareiškiau, 
kad suomių tautai muša lemia 
moji išsilaisvinimo valanda ir 
lietuvių studentų vardu palm

1954-uju metu sukaktuvininkai
KUN. DR. JUOZO PRUNSKI O SUKAKTUVĖS

„Skrajojnatis kunigas“ arba kun. J. Prunskj, kuriam
„Keliaujantis redaktorius“, t. pavestas redaguoti suplanuotas kėjau, kad Suomija nedelsiant 
y. — kun. dr. Juozas Prunskis „XX Amžius“. pasidarytų laisva ir visiškai ne
jau 25 metai kai dirba rašto Kun. J. Prunskis KD orga priklausoma valstybė, visoje 
darbą. Tai yra žymios sukaktu ną tikrai sumaniai pradėjo vesti universiteto salėje ne aplodis 
vės. ir su laiku išvystė į aktualų ir mentai pasigirdo, bet, nelygi

Juozas Prunskis yra gimęs reikšmingą dienraštį, paskutin nant, aplodismentų audra paai 
> užėmusį, tiražo lo. Taip pat dar gerai atsimenu, 

. .. Tai be kaip mano nuotaiką sudrumstė
abejo, yra kun. J. Prunskio dar po tos kalbos vieno mano drau 

go pastaba, kad aš, kaip rusų 
Linksmas, lipšnus ir smalsiai armijos karys, už tokią kalbą, 

besidomįs gyvenimo reiškiniais, jeigu rusai sužinotų, galiu atsi 
J. Prunskis dalyvavo ir politi durti rusų karo teisme, 
koje. Be ko kita, galima atsklei 
sti tūlą „paslaptį“, kad rašan 
čiam šį straipsnelį besikalbant 
su kolega kun. J. Prunskiu, gi 
mė ir išgarsėjusi KD ir LVLS 
.ašis“.

Kun. J. Prunskis išėjo iš 
„XX Amžiaus“ redakcijos, ka 
ip jis sakėsi, dėl priežasčių, ku 
rias galima būtų apibūdinti 
kaip Putino aptartas „vasaris 
kąsias", — jam, kaip kunigui 
nebuvę galima vesti grynai svi 
etišką laikraštį._______________

Amerikoje kun. J. Prunskis 
yra vienas iš „Draugo“ redakte 
rių. Čia jis jau nesivažo,, nes 
„Draugas" yra leidžiamas vie 
nuolių kunigų, jų ir redaguc 
jamas, daugiau konfesinis laik 
raštis, kuriame nėra tų „svietič 
kų” dalykų, be kurių Lietuvoje 
negalėjo gerai verstis bet koks 
dienraštis.

Ir „Draugui“ kun. J. Pruns 
kio įnašas labai žymus. Jis su 
daro šio dienraščio tartum gy 
vybinį variklį. Jis visur važine

buvo

1907 metais gruodžio 22 dieną iaisiais laikais i 
Žvilbučių kaime, .Daugailių v., atžvilgiu, antrą vietą. 
Utenos apskrities, kunigu įšvęs ; ’ 
tas 1932 metais, baigus Kaune bo ir sumanumo pasekmė. 
VD universiteto Teologijos L 
kultetą, Bažnytinių teisių dak 
taro laipsnį jis gavo 1945 nie 
tais Washingtone.

Spaudoje pradėjęs dirbti bu 
damas klieriku Kauno kunigų 
seminarijoje, apie 1929 metus. 
Jo raštų, kuriuos jis gamina la 
bai greit ir lengvai, buvo daug 
dedama įvairiuose 
kraščiuose.

Tikras spaudos 
teko, kai „Rytui“ 
būti leidžiamam, 
Demokratų srovė Lietuvoje bu 
vo likusi be dienraščio. Tada 
sukruto jau ateitininkiškasis 
unimas, kurio dalis, paremiama 
Švietimo ministerijos, jau buvo 
išsimokslinusi Europos vakaiu 
ose; dalis jau ir titulus įsigijo 
si. Iš jų suminėtini Dr. Dielini 
nkaitis, Dr. Skrupskelis, Z. Ivi 
nskis, A. Maceina, I. Ambraze 
vičius-Brazaitis ir kt. Jų tarpe 
buvo ir kun. J. Prunskis.

Suminėtųjų tarpe nebuvo vi 
siško vieningumo. Vieni jų, išsi 
mokslinusieji vakaruose, buvo 
persiėmę jų kultūra, kuri buvo 
humanistinė, daugiau ar ma 
žiau liberali. Jie sudarė demok 
ratinį sparną. Kita dalis dau ja ir kelionių aprašymais labai 
giau domėjosi iš tolo nusižiūič pagyvina ir gaivina, šiaip jau 
dama Prancūzijos ugniakryži gana ribotos apimties laikraštį, 
ninkais, Belgijos katalikiškuo 
ju fašizmu, Degrelės vedamu.

Seniesiems KD srovės veikė kaktuvėmis ir palinkėti platės 
jams padedant, įsipirmavo vaka mų kultūrinių atsiekimų žurna 
riečiai. Jie į pryšakį išstūmė listikos srityje. J. K.

jo sroves lai

darbas jam 
nebepajėgiai 
Krikščionių

Rytojaus dieną mūsų delega 
ciją vėl ištiko maloni staigme 
na. Kai atsisveikinę su suomių 
studentų korporacijų atstovai*.: 
išėjome iš Universiteto rūmų, 
vykdami į geležinkelio stotį, 
nuo pat univeisiteto rūmų toli 
į miestą buvo špaleriais iš abie 
jų pusių išsirikiavę studentai n 
studentės su gėlėmis ir kėlė mu 
ms ovacijas.

Baigdamas šiuos nuotykiu 
gos kelionės trumpus prisimini 
mus, negaliu nepaminėti iš to 
meto dar vieno dalyko, kuiis 
nieko bendro su liet, studentų 
delegacija neturi, bet kuris ia 
bai vaizdžiai papildo tą patį da 
lyką — vaizdą suomio, kaip 
kieto ir bekompromisinio kove 
tojo už savo tautos teises.

Tuojau po rusų revoliucijos 
1917 žinomas mūsų tautietis 
Martynas Yčas buvo paskirtas 
švietimo viceministeriu laikino 
je Rusijos valdžioje. Kartą M. 
Yčas tarnybos reikalais nuvy 
ko į Helsinkį išsiaiškinti, ar su 
Helsinkiu Universiteto Rėkto 
rium, ar su Suomijos švietimo 
reikalų tvarkytoju, dabar jau 
tiksliai to pareigūno nebeatme 

Reikia už tai kun. J. Prunskj nu. Tarp to suomių pareigūno 
pasveikinti „sidabrinėmis“ su

Aš nesu tikras, kad ir šiame 
suvažiavime visi atstovai tuic 
jo nuoširdų norą rūpintis bena 
ruomenės reikalais. Kaip p. K. 
Baronas kėlė mintį kaip pu 
traukt daugiau žmonių prie da 
lyvavimo balsavimuose, tai vic 
nas ponas rado pasitenkinimą 
pagal Toronto savivaldybės un 
kimus, kad ten esą, dar mažės 
nis nuošimtis balsavimuose da 
lyvavę ir vistiek savivaldybė gc 
rai veikianti. Prašom, ir išlin 
do yla iš maišo. Žmonės bend 
ruomenei nereikalingi, bet tik 
jų pinigai. Jeigu taip, tai as 
tam ponui siūlau pasijieškot ki 
tokių biznių, kurie neatstumtų 
lietuvių nuo bendruomenės. Pir 
ma reik norėt, kad žmonės ben 
druomenėje dalyvautų, tad del 
solidarumo mokesčio išrinkimo 
atpuls visos diskusijos, nes žmo 
nės patys atneš ir ne po du do
leriu, bet po dvidešimtį. Lietu apylinkė buvo užsimojusi orgu ir pasiryžimas pastatyt KLB ti
viai dėl savo gyvybės negali gy nizuoti meninius vienetus, bet nkamoj augštumoj. Jis jieško
vybę paaukot, tai dvidešimt do jai buvo pastotas kelias. Cho tinkamesnių būdų bendruome
lerių tikrai nesigailės (ar ne ras jau kelinti metai organizaci nės įgyvendinimui. Tik ne visi
perdaug optimistiška? Red.), nėję padėtyje. Reik manyt, ka jo pasiūlymai tinkamai įvertina

D . .. .. . . da nors jis bus. Įdomiau apie mi. Pav. jis primena, kad reik
ranesimai is apy m ių. tautinius šokius. Tuos pačius tų krašto valdybai palaikyti gi

Ne visų apylinkių pirminiu šokius Kanados Lietuvių Die atidesni ryšiai su apylinkėmis 
kai buvo. Pranešimai vienų ii nos proga išleistoj knygoj ski kartais jas net aplankant. Kraš 
gesni, kitų trumpesni. Vienas ria Wellandui. Tai gal būt, rci to valdybos pimininkas į tai ai 

srako, kad bent Hamiltonas tuo 
negalėtų skųstis. Gal ir ne is 
blogos valios toks atsakymas, 
bet vistiek čia galima įžiūrėt ti 
uputis ir ignoracijos. Tik čia 
Baronas nesiskundė dėl Hamii 
tono, bet kalbėjo apie visos Ka 
nados lietuvių apylnikes. Pats 
Hamiltonas to ryšio ne tiek rci 
kalingas, kaip kitos mažesnes 
apylinkės.

Šias savo mintis gal ir per aš 
triai išreiškiau, bet vis tik pia 
šyčiau g. redaktoriaus jas atsp 
ausdinti. Mano manymu, lietu 
viams jau laikas pradėt daiktus 

Iš Hamiltono apylinkės pir čiupinėti ne su pirštinėmis ir 
dvelkė noras ne į vatą suvyniotus. 1. S.

iš įdomiausių, kad Wellando kalui esant juos priskirs dar ke 
apylinkės pirmininkas darė pra lioms kolonijoms.
nešimą ne apie Wellandą, bet Įdomu ir tai, kad šio šuva 

Tenka pabrežt, kaip labai tei aP*e St. Catharines. Klausimas, žiavimo dalyvių tarpe buvo ži 
kodėl? Nejaugi St. Catharines nančių St. Catharines apyhn 
apylinkė nebeturėjo savo žmo kės padėtį ir kodėl nei vieno 
gaus? Man rodos, kad St. Cath klausimėlio pranešėjui apie bm 
arines apylinkė apie tai nieko gają pusę? Iš to ir išeina, kad 
nežinojo. Tai buvo kažkokia bendruomenės organizatoriams 
neaiški režisūra. Įdomu, kas vi ir vadovams apylinkių tai sy 
sa tai režisavo? Ir KLB Tary kiu ir visos KLB gyvenimas ne 
bos suvažiavimo 40 atstovų su rūpi. Tas duoda pagrindo ir pr 
visa mandatų komisija klausė, adedančioms reikštis mintims 
kaip rimto dalyko. Pranešimas dėl skubėjimo KLB paskelbt or 
skambėjo labai gražiai. St. Cat ganizuotą ir priešakį pastaty 
barines esanti puikiausia veik mo tinkamų stabdytojų, kad j. 
la. Veikiąs ir choras ir tautiniai nebūt įgyvendinta, 
šokiai ir kita. 1

Tiesa, kadaise St. Catharines mininko Barono

ir M. Yčo pasikalbėjimas vyko 
per vertėją, nes Yčas nemokė 
jo suomių kalbos, o suomis ne 
kalbėjo rusiškai. Pasibaigus pa 
sitarimams, tasai suomis pakv 
ietė M. Yčą pietų. Kai pakvies 
tas M. Yčas atvyko pietų, tai 
kone apstulbo: tasai suomis 
prabilo j M. Yčą taisyklinga ru 
sų kalba ir pasisakė esąs baigęs 
augštuosius mokslus rusų um 
versitetuose. Atsipeikėjęs M. 
Yčas pareiškė didelį nusistebc 
jimą, kodėl jie tarnybinį pasita 
rimą turėję atlikti per vertėją. 
Į tai suomis maždaug taip at 
rėžęs M. Yčui: — Aš esu šuo 
mis ir apie Suomijos reikalus su 
Rusijos pareigūnu aš tegalėjau 
tik suomių kalba kalbėti. Ka 
dangi spėjau, kad jūs nemoka 
te suomių kalbos, 
pasirūpinau tam 
vertėją.

Prisimenant čia 
sitikimus, norėtųsi nevieną mū 
sų tautietį paklausti: koks tau 
tinės savigarbos ir pareigingu 
mo atstumas mus skiria nuo 
suomių ir ar tik nėra mūsų tar 
pe minkštakūnių moliuskų, ai 
seit, sutvėrimų be nugarkaulio, 
kuriuos bet kas tik piršto pasp 
audimu gali lengvai traiškyti?

tai išankslo 
pasitarimui

aprašytus at
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MASKOLIŲ INVAZIJA J LIETUVĄ PRIEŠ 300 METŲ 
(1654 m.)

RAŠO DR. V. S R U O G I E N Ė
Lygiai prieš tris šimtus melų reikalo jis ir buvo vadinamas 

Maskva su visa savo galybe bu nevainikuotu Lietuvos karalių 
vo užgriuvusi Lietuvos rytines i 
žemes. Metais vėliau sekė „bai 
susis tvanas“, kuris sunaikino 1 
Vilnių, Kauną ir visą pietų ry 
tų Didžiosios Lietuvos Kunigai 
kštijos dalį, kada lygiagreta įsi 
veržė ir švedai iš šiaurės. To 
karo istorikas L. Kubala savo 
„Wojna Moskiewska" smulkiai 
dėsto įvykius daugeliu atvejų 
panašius į mūsų laikų okupaci 
ja- • •

1654 m. jau ankstyvą pavasa 
rį caras Aleksiejus Michailow 
čius ruošėsi karui prieš Lietu 
vą. Kaip karštligėj jis samdėsi 
karius užsieny — Olandijoje, 
Švedijoje ir kitur, gabenosi gi 
nklų ir visokios karo medžią 
gos; šaukė karan ir mankštino 
barzduotosios maskvėnus; j Eu 
ropos valdovus išsiuntinėjo sk 
undus prieš Lietuvą ir Lenkiją, 
esą jos nesilaikančios taikos są 
lygų. Jo tikslas buvo: atplėšti 
nuo Lietuvos gudų gyvenamas 
sritis, prisiartinti prie Baltijos 
ir išplėsti Maskvos įtaką.

Balandžio mėnesį jau iš vi 
sos Maskvos valstybės traukė 
ginkluotos jėgos prie sosti 
nės. Aplink Maskvą pristatyta 
palapinių, prie jų iškilioje vie 
toje paruoštas carui „majeslo 
tas“, sostas, į kurį užsilipęs su 
neišpasakyta pompa Aleksiejus 
pats tikrino kariuomenę ir kelt 
jos nuotaiką. Gegužės pabaigų 
je visų bažnyčių varpams gau 
džiant, caras, daugybės popų 
ir bajorų apsuptas, laimino vie 
ną armiją, siunčiamą prieš len 
kus, o su kita pats ruošėsi trau 
kti į Lietuvą. Patriarchas laimi 
no karius, šlakstė juos švęstu 
vandeniu. Vadus caras mokė . , „ „ v
būti drausmingais, narsiai kau Chmielnickio kazokus, atsiėmęs ras, atvilktas iš tolimųjų Rytų, 
tis, globoti ir maitinti savus pa 
vargelius ir elgetas, bet caro 
ir Dievo priešų nesigailėti.

Gegužės mėnesio 28 d. ca 
ras pajudėjo su savo karinome 
ne. Varpai gaudė, tartum visa 
Maskva būtų gaisro apimta. Tr 
aukė pulkai paskui pulkus: sa 
mdytieji vokiečių dragūnai, pui 
kiai aprengti muškietininkai, 
bajorai su šarvais, šalmais ir au 
ksu bei brokatu blizgančiais 
rūbais, raiteliai, gusarai, pėsti 
ninkai, gurguolės, tarnai, žit 
gai caro ir jo palydos brangios 
karietos, apdengtos purpuru, 
įvairiausiais aksomias bei šil 
kais. Kariuomenė ėjo su vėlia Rinkosi seimeliai. Didysis sci 
vomis ir auksu sidabru žėrinč mas paskyrė karui mokesčius, 
iais šventais paveikslais. Trimi Bet bajorai jojo nerangiai, vis 
tai trimitavo, būgnai dundėjo... 
Visas tas iškilmingumas turėjo 
nustelbti liaudies baimę, nes 
tik caras su dvasiškiais troško 
karo, o minios dar nebuvo pa 
įniršusios, kad visi žygiai į Lie 
tuvą skaudžiai baigdavosi...

Netrukus milžiniška caro ka ties Šklovu pirmos didesnės ka 
riuomenė, perėjusi Viazmą, ke utynės — žiaurios ir kruvinos, 
liose vietose peržengė Didžios bet, kaip pranešė vienas daly 
ios Lietuvos Kunigaikštystės vis, „mums laimingos". Didysri 
sieną. Traukė link Polocko, Vi etmonas nesisaugojo, visur pa 
tebsko .užėmė Dorogobužą, su ts dalyvavo, energingai davinė 
ko j Smolenską. Tos visos sri 
tys tada Lietuvai priklausė!

— Skubu, moji gosudarim, 
— rašė caras savo seserims bu 
želio mėnesio septintą dieną — 
skubu, nes gavau žinių, jog Stn 
olenske ir apylinkėse nieko nė 
ra, norėčiau kuo greičiausiai tą 
tvirtovę paimti!

O Lietuva tuo tarpu gyveno 
ramiai. Neseniai buvo patvirtin 
ta amžinoji taika su Maskva, 
caras jaunas, ėjo kalbos apie 
riaušes jo sostinėje. Niekas puo kad ir narsusis Radvila nebega 
limo nelaukė, niekas karo nesi Įėjo atsispirti. Jis ] 
tikėjo. Siena buvo aklinai uždą gęs, gulėjo ūkininko 
ryta ir menkos žinelės pro ją jo padėjėjas, etmonas Gosicvs 
teprasiskverbdavo. kis, laikėsi nuošaliai ir nenuošn

Didžiosios Lietuvos Kunigai džiai, pataikaudamas kaiahui 
kštijos apsauga buvo kunigaikš Jonui Kazimierui, tai menkys 
čio Jonušo Radvilos rankose, tai užėmusiam Gedimino sostą, 
Tai buvo didelis ponas. Jo pilys su kuriuo Radvila nuolat vaidi 
Vilniuje, Biržuose, Kėdainiuo josi, nes jis neleido jam kaip 
se garsėjo puošnumu ir praban reikiant organizuoti Lietuvos 
ga; milžiniški dvarai, didžiuliai gynybos.
turtai ir augščiausi urėdai tei Smalensko žemėje, ties Šepc 
kė jam monarcho galios. Ne be levičiais, Lietuvos kariuomenė

KU LT Ū R A

mi!
1654 m. Jonušas Radvila bu 

vo 42 metų vyras. Portretai vai 
zduoja jį pailgo veido, protin 
gu žvilgsniu, pagal anų laikų buvo visiškai sumušta. Bogušiu 
madą ilgais, žemyn nukarusiais vas Radvila .etmono pusbrolis, 
ūsais, kupiną išdidumo. Jis bu neteko savo puikių raitelių, 
vo dailiai nuaugęs, gerai išmo vo beveik visi pėstininkai... 
kslintas, švelnaus aristokratiš 
ko elgesio. Apvažiavęs visa Va 
karų Europą, pabuvojęs Vokie 
tijos imperatoriaus, Anglijos 
karaliaus rūmuose, Olandijoje 
ir kitur, jis tuiėjo augštų ry 
šių. Pats būdamas kalvinas, gi 
obojo ne tik Lietuvos, bet ir Lc 
nkijos protestantus. Apsisupęs 
neregėta prabanga, prisirinkęs 
rečiausių brangenybių, ne lik 
jis pats, bet ir jo tarnai per iš 
kilmes augsu žibėjo. L. Slarcz 
evski savo veikale „Možnovla 
dztwo polskie 17 w.“ tvirtina, 
kad buvo daug žmonių, kurie 
ne tik jo bijojo, bet stačiai gar 
bino. Visi prieš jį lankstėsi. O 
kiek jam odzių, pagyrų prirasy 
ta! Net iki mūsų dienų išliko 
septynioliktojo amžiaus lietu 
vio poeto Stepono Jaugiho Te 
legos lietuviškas eilėraštis Rad 
vilų herbo garbei:
Tavi, išskėstasparni, o ereli

jėga laikanti atomus kartu mu oniškumo dokumentų” serijoje 
lekulėje, suko galvas ir buvo išleisti knygą, kurioje būtų ai 
mįslė mokslininkams nuo to pasakota, kaip lietuviai po šio 
laiko, kada jie sužinojo, kad vi karo globojo ir šelpė nuo bado 
sa medžiaga yra sudaryta iš šmėklos besigelbstinčius vokic 
molekulių ir atomų. J. S. čių atbėgėlius iš Rytprūsių. Su 
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ, Pra”tama- kad mes tokiu leidi 

mu esame labai suinteresūoli,

1954-TŲJŲ METŲ NOBELIO PREMIJOS.
Blizganti n 

ja susirinko 
certų salėje u 
Hemingway, 1954-tų metų No metų amžiaus amerikonui rasy gyvenanti R. R. No. 1, Kings nes jis daug prisidėtų prie he

puošni auditor: belio premijos už literatūrą lai 
Stockholmo kon mėtoją.

pagerbti Ernest Silpna sveikata neleido 55

tojui apleisti savo namų Kubo ton, Ont., audžia poetei Graži tuvių vardo išgarsinimo, 
je (Didžiųjų Antilų sala), ir nai Tulauskaitei-Babrauskienei 
todėl, Švedijos karalius Gusta gražiausį zanavykų 
vas Adolfas įteikė premiją, tautinį drabužį.
181.646 švedų kronas, (35.000 Poetė Gražina Tulauskaite 
dolerių) Jungtinių Amerikos per 16 Vasario šventę pašilo 
Valstybių ambasadoriui Šved: dys Chicagoj su naujausiu tau 
jai — John Moores Caboet. tiniu drabužiu Nepriklausomy 

Kitos Nobelio premijos buvo bės iškilmėse.
įteiktos keturiems amerikona Ir 
ms
riui Lins Pauling 
profesoriams Johns Enders, Fi bužį. 
ederick Robbins ir Thomas Wc 
Iler, pasidalinusiems premiją 
už mediciną, ir Vokietijos pro 
fesoriui Max Born už fiziką.

Maršalas Birger Ekeberg, ba, pravedusi apylinkėje knygų 
Nobelio Fondo prezidentas, pa vajų, sudarė iš paaukotų kny 

‘ aiškino, apie kai kuriuos sunku gų lietuviško knygyno branduc 
mus parenkant premijos laime lį. Biblioteka jau sutvarkyta u 
toją, kurie suskaldė — padan ja naudojasi bendruomenės na 
no švedų Litetratūros Akadeini riai. Vokietijoje likusiems lietu 
ją, vieniems pasisakant už Er viams, gyvenantiems tik iš pa 
nest Hemingway, o kitiems už šalpų, neįmanoma patiems jsi 
Halldor Kilian Laxness — Is gyti naujų knygų ir biblioteką 
landijos kairiųjų pažiūrų rašy padidinti. Todei Augsburgo ap 
toją. Premijų įteikimo ceremo ylinkės lietuviai apeliuoja į sa 
nijų atidarymo įžanginėje kai vo po visą pasaulį išsisklaidžiu 
boję jis nurodė, kad Alfred No sius brolius, o labjausiai į gyve 
bei pažymėjo savo testamente, nusius Augsburge, kad jie sa 
kad premija privalo tekti asme vo tautiečiams švenčių proga 
niui, kuris literatūros bare su paaukotų bent po vieną lietu 
kurs labjausiai charakteringą višką knygą, kuo tikrai sudary 
idealios tendencijos veikalą“.

Laike diskusijų Švedų Lite ms. 
ratūros Akademija visa eile 
metų ėjo ir laikėsi „idealios ten 
dencijos“ žodžių, kurie buvo ei 
tuojami Alfredo Nobelio testa 
mente ir kurie yra buvę kaipo 
triuškinantis argumentas, prieš 
kai kurias didžiausias figūras 
pasaulio literatūros istorijoje.

Anders Oeąterling, literatu
ros akademijos prezidentas, pa ji septynerių 
reiškė susirinkusiai auditorijai, su sesutėmis duetus ir trio, 
kad, gali būti, tiesą, kad Ernest Šioms mergaitėms trūksta 
Hemingway ankstyvesnieji dar dar vieno akordeono ir gaidų, 
bai-rašiniai „paiodė savo bruta ypač iš lietuviško repertuaic. 
lią, cinišką ir surambėjusią-be Taip pat ir už muzikos pamo 

1 jausmę pusę, kas, gali būti, ska kas tėvai nebeįstengia užsiino 
itoma neatitinkančia, net prie keti, nes 6 narių šeima gyvena 
šinga .Nobelio premijos „idea tik iš bedarbių pašalpos. Reike 

• lios tendencijos" reikalavima tų joms geraširdžių lietuvių pa 
ms. galbos, kad jauni talentai nežū

Tačiau iš kitos pusės, jis (E. tų.
Hemingway) taip pat turi sa 
vyje — apima herojišką pato 

kvėnų lengvabūdiškumą“, — są — užsidegimą, jausmingu 
rašo savo atsiminimuose didy mą, kuris formuoja pagrindinį 
sis Lietuvos konclerįs Stąnislo 
vas Albrechtas Radvila. Ir jo 
nuomonė vyravo ne tik Lietuve 
je, bet ir visoje Maskvos caro 
valstybėje.

Tasai maras privertė masko 
liūs sustabdyti karo veiksmus 
ir vieneriems metams atidėti m 
vaziją į Lietuvą, kuri sekan

. Jis bu neteko savo puikių raitelių, žu 
.Pa 

ts Jonušas, vos iš ligos atsikė 
les, buvo maskolių šūvių taiki 
nys: iš tolo matomas, baltu žiu 
ponu, ant puikaus širmio rai 
tas. Prisivijo jį maskvėnai, ėme 
persekioti... keletą kartų nustū 
mė nuo tilto į raistus, tik eik 
lusis žirgas 
bėgo.

Maskoliai, 
nos linijoje, 
siena, netrukdomi užėmė Polo 
cką, Drują, pagaliau Smalcns 
ką, Vitebską. Kelias į sostinę— 
Vilnių — buvo atdaras. Rusai 
plėšė, žudė gyventojus, degino 
miestus, sodybas. Ištisi plotai 
liko be gyvybes ženklo. Išnyko 
dvarai, kaimai, bažnyčios. 30. 
000 šeimų, sako, rado prieglob 
stį Vilniuje, Kaune. Šimtas tū 
kstančių išvaryta į nelaisvę; zy 
mesniuosius piliečius maskoliai 
išgabeno į Kazanę.

Vienas amžininkas 1654 m. 
juodas, liepos mėnesio 24 dieną rašė:

„Važiuodami į Kalugą mate 
daugybę vežimų, 

traukusių į rytus—juose buvo 
prigrūsta moterų ir vaikų iš 
Lietuvos. Vyrus maskoliai vie 
toje nudėjo ar upėse paskandi 
no. Septynis, aštuonis berniu 
kus ar mergaites galima buvo 
nupirkti už vieną rublį“.

Bet nelaimė paliete ne vien 
Lietuvą. Carui bekariaujant, 

M a

išgelbėjo... jis pa

atsistoję Berezi 
kurią laikė savo

Tris širdy triubas turįs, garsi
šlovė duodas, me pakeliui

Jonuše Radvilai, kunigaikšti
pone, 

Vaivada Vilniaus, didis
Lietuvos etmone!

Betgi Jonušas Radvila nebu 
vo išlepęs. Tai — kraujo ir 
kaulo karys, patyręs kovose, di 
dis karo dalykų žinovas, nes 
jau — pagarsėjęs laimėtojas 
ties Lojovu, skaudžiai sumušęs Maskvoje paplito maras.

iš jų Kijevą. Kareiviai noromis naikino žmones nuo pat vasa 
paskui jį ėjo, nes jis visad rūpi 
nosi savo žmonėmis, už nusikal 
timus ne tarnybos metu atlai 
dus, nors ir šiaip griežtas, bet 
teisingas, bausdavo kavalieriš 
kai, kilniai. Jam visur sekėsi, 
jis visus žavėjo.

Tik apie šv. Joną Vilnių pa 
siekė žinia, kad—Hannibal an vas... Lavonai šlykščiai atrodė, 
te portas — maskoliai jau Lie 
tuvos žemėje. Jį, kaip perkūno 
trenksmas, nuaidojo per visą 
šalį.

Radvila, sužinojęs apie mas 
kolių įsiveržimą, ėmė skubiai 
šaukti Lietuvos bajorus į karą.

ros iki Kalėdų.
„Tai buvo kažkas baisaus,— 

liudija asmuo, pats tą siaubą iš 
gyvenęs.

— Ėjo žmogus į lauką, joje 
raitas ar vežime važiavo — štai 
ga ėmė tinti, pūstis, kaip bur 
bulas, juodavo ir krito negy

Viešpatavo baimė, širdgėla, gir 
dėjai tik aimanas ir keiks 
mus...“

„Maru nubaudė Dievas mas 
kvėnų

dar nesuprasdami pavojaus. 
Liepos pradžioje etmonas tetų 
rėjo 11.200 karių, o priešo 200. 
000 jau buvo Lietuvoje, ties 
Smolensku.

Rugpjūčio mėn. 12 d. per vi čiais, 1655 m., taip žiauriai pa 
lietė musų kraštą, atnešdama 
trylikos metų okupacijos baisy 
bes.

Prislėgti mūsų laikų kančia, 
dažnai pamirštame, kad to pa 
ties priešo jau per ištisus amži 
us mūsų tauta yra taip skau 
džiai skriaudžiama, pamiršta 
me apie mūsų protėvių sielvai 

po savim tą, nes — mirusieji tyli,

sišką saulės užtemimą įvyko

Kad pabrėžus leidinyje žmo 
apylinkes niškumo aspektą, Goettingeno 

Studijų ratelis pageidautų gau 
ti iš lietuvių pasJsakymų, iš ku 
rių matytųsi, kad nežiūrint pra 
gaištingos vokiečių politikos ir 
kiršinančios propagandos, pasi 
taikydavo pavienių vokiečių. 

„Nepr. Lietuvos" baliui kurie nuoširdžiai vienam ar ki,. 
mokslininkams — profeso dail. A. Tamošaitienė audžia 

už chemiją, taip pat zanavykių tautinį dra

LIETUVIŲ KNYGYNAS 
VOKIETIJOJE.

Augsburgo apylinkės vaiuy

tų didelį džiaugsmą pasihkusie

Knygas prašo siųsti apylit.
kės valdybai antrašu: J. Balsys, mgS draugu. 
Donauwortherstr. 159, (13b) 
Augsburg, Germany.

GABIOS MOKINĖS.
Augsburgo vargo mokykloje 

mokiąsi, tarp kitų, trys gabios 
sesutės muzikantės. Jaunausio 

metų, bet groja

tam lietuviui pagelbėjo ar n< 
laimėje užjautė.

Krašto Valdyba tą Studijų 
Ratelio pageidavimą palaiko i. 
prašo tautiečius, kuriems tokie 
atsitikimai yra žinomi ar kurie 
ms patiems teko tai pergyven 
ti, juos aprašyti ir nedelsiant 
pasiųsti antrašu: Litauisches 
Zentralkomitee, (17a) Wein.i 
eim-Bergstr., Postfach 233 Ge 
rmany, aprašymuose vengtina 
apibendrinimų, o iškeltini pask 
iri žmonės, kurie yra mūsų tau 
tiečiams tiesiogiai kokią nors 
pagalbą suteikę. Autoriui pagei 
daujant, pavardės gali būti ii 
neskelbiamos.

Pokario Vokietijos žymūs ve 
ikėjai įvairiomis progomis yr, 
kalbėję apie lietuvius, kaip apie 
tautą, kuri, svctimmųjų prieš 
paudoje žiauriausiai engiama, 
išlaikė tauriausias žmoniškumo 
dorybes, ką ji įrodo ir dalinda 
mosi paskutiniu kąsniu su bu 
vusiu savo priešu ir vėliau nelai

PASKUTINIS ŠIŲ METŲ 
VIEŠAS VASARIO 16 GIM 

NAZIJOS KONCERTAS.
Vasario 16 Gimnazijos šokių 

grupė ir chpras šiemet paskuti 
nį kartą viešai pasirodė Hems 
bache vokiečių jaunimo gi u 
pės suruoštame vokiečių - lie 
tuvių kultūros vakare. Susido 
mėjimas gimnazijos pasirody 
my buvo didelis, ir didelė są 
lė buvo pilna žiūrovų.

Lietuviu gimnazijos choras, 
o ypač šokių grupė, visiškai nu 
stelbė vokiečių jaunimo pasuo 
dymus, Žiūrovai visiškai neįsi 
vaizdavo tokio grakštaus, leng 
vo ir smagaus tautinių šokių at

elementą jo gyvenimo pažini 
rne, vyriškoje pavojų ir nųoly 
kių meilėje sų netųralių stebeji 
mu ir gerbimu kiekviena indi 
vįdo, kuris veda sunkią kovą 
šiame tikrovės — realybės pa 
šaulyje aptemdintame smųr)p- 
-prievartos ir mirties,

Tyrinėjimai n atradimai kitų 
1954-tųjų metų trijų medicinos 
laureatų, daktarų Enders, Rob 
bins ir Weller iš Bostono vaikų 
ligoninės, priartino poliomeli 
tis (polio) ir virusų ligų pagy 
mą dar vienu žingsniu arčiau 
Taip išsireiškė savo kalboje pre likimo, ir publikos aplodismcn 
mijų įteikimo ceremonijoje Di. tai gimnazijos šokėjams į pa 
Svengard, Švedijos vyriausias baigą virto tikra audra, 
virologas. Savo kalboje jis 
dar pridūrė, kad priežastis pa 
prasto persišaldymo tuojau taip 
pat bus greitai žinoma,

Dr. Paųling’o moksliniai tyri

Toji knyga bus viena iš mū 
sų tautos paminklų, kurie yra 
ir už varį tvirtesni. Prisidekime 
savo įnašu prie šio sumanymo 
įvykdymo.

ANGLIJOS LIETUVIAI 
PAKEITĖ NAMUS 

GERESNIAIS.
„Europos Lietuvis“ praneša, 

kad Anglijos lietuviai pardavė 
prieš 4 metus pirktus už 8.000 
svarų namus, už 10.000 svaių 
ir už 1.000 svarų nusipirko 
dvigubai didesnius ir giažes 
nius namus, kurių adresas yra 
sekantis: Ji, Ladbroke Gaide 
ns, London West, 11, telefonas 
PARk 2470. I šiuos namus, ku 
rių remontas atsieis 3.000 sva 
rų, perkeltos dabar visos įstai 
gos, o jų tarpe „E. Lietuvio“ re 
dakcija.

Namų bendrovė atvirai džia 
ugiasi, kad ji padarė gerą biz 
nį: už senuosius namus uždiibo 
2.000 svarų. Iš gautų 10.000 sv 
arų, tiktai 1.000 svarų sumokė 
jo už naujai pirktus namus. Iš 
likusių 6.000 svarų atidavė tų 
rėtą skolą. Ir dabar turi dvigų 
baį didesnes patalpas, kurias 

. remontuojant pritaikė savo rci 
kalams. Bravo Anglijos lietų 

1 viail
APIE LIETUVĄ LENKŲ 

ENCIKLOPEDIJOJE.
, Prof. M. Biržiška, pastebe 
, jęs, kad lenkų Paryžiuje leidžia 

moji enciklopedija labai skysta 
! žiniomis apie lietuvius ir Lietu 
1 va, pasiūlė talką, kurią redakc

jo įsakymus — čia karinome 
nės sparnuose, čia kautynių sū 
kury, keletos žirgų i 
netekęs. Mūsų kariai tiap smar 
kiai šoko ant priešo, kad ne tik Ta proga pravartu prisjtnm 
atrėmė jų puolimą, bet nakties ti, kad 1955 m. gruodžio 12 die 
tamsoje per tris mylias vijosi, ną sueis 300 metų nuo Jonušo 
Maskolių žfivo 7000, o mūsiš Radvilos mirties. Turėtume su 
kių tik 700. Priešas buvo nūs sidomėti tuo Lietuvos valsty 
tumtas už Dniepro. bės vyru, kuris, lenkų apšauk sudėtį ir kilmę,

Nespėta pasidžiaugti laimėj! tas išdaviku, nesusilaukė iki Gunnard Haeg iš Upsala uni 
mu, kai po dviejų savaičių mas šiol rimtos monografijos. versiteto. Šis ryšis, išvedžiojo 
koliai sutraukė tokias jėgas, V. Sruogienė. savo kalboje profesorius Haeg

XX~.... XX XK

SUS1VIE1\ YJ1MAS 
L1E7VHŲ AMERIKOJE 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERĮCĄ 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALE ORGANIZACIJA 
| k u r t a 1886 metais

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

gimimo dienos iki 60 metų
savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
remiami lietuvių kultūriniai reikalai.

pats, apsir i 
> troboje, o |

nuo

XK

Dailios mergaitės ir berniu 
kai gražiai reprezentavo lietu . .
vius, lyg būtų parinkti iš dide ja priėmė., Dabar ^papildomame 
lės jaunimo gausybės.

„ . . . Vietos vokiečių spauda, ilgu
nėjimai gamtos cheminių ryšn. straipsniu paminėdama vakarą v4 *r lietuvius, 
srityje padės ir pamokys moks ir kviesdama lietuvius dažniau 
lininkus apie įvairių medžiagų 

pasakė proį

enciklopedijos leidinyje jau di 
delis pluoštas žinių apie Lietu

XX ~ ~ XX

— Muzikas Adolfas Narbu 
pasirodyti, n etik pabrėžė aud tas iš Toronto persikėlė nuolat 
ringą publikos entuziazmą, bet gyventi į JAV ir įsikuria Los 
ir pačių šokių atlikimą vadin.' Augeles, kur perėmė iš komp, 
spalvų ir judesių svaiginančia J. Bertulio St. Šimkaus vardo 
svajone. Kaip tyčia geriausias choro vadovybę.
lietuvių šokis buvo „Malūnas“, — Gen. St. Raštikis po 3 m 
kurio nuobodžią versiją davė tų sugrįžo į Los Angeles gyve„ 
vokiečių jaunimas. Skirtumas ti.
lietuvių naudai buvo toks dide — Jonas Leonas praneša, 
lis, kad vokiečių spauda bandė kad Lietuvoje veikusi tautinio 
sušvelninti tą įspūdį, pateisiu kų studentų korporacija Neo- 
dama vokiečių jaunimo grupę -Lithuania suskilusi: viena da 
per mažomis repeticijomis 
nuovargiu.

VIENO LEIDINIO 
REIKALU,

bei lis laikosi senųjų principų, o ki 
ta vystanti demokratinį sąjūdį.

„...Labai pasvertoje progia 
moję Elena Kuprevičiūte naro 
dė labai patrauklų, spalvingą 

Goettingeno Studijų Ratelis, skambėjimą ir precizišką tech 
susitaręs su PLB Vokietijoj niką...", — rašo Buenos Aires 
Krašto Yaldyba, nori savo „Zm „La Nation1’.

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

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, 111. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

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

Nariai gauna 
Iš Susivienijimo 
ištikti nariai ir 
Visi kviečiami tapti šios broliškos oijjanizącijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite j centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

Nauja knygelė 145 pusi., angalviu:
ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, — Jono. 19:14. 

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

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

L. B. S. A. 3444 S. Lithuanica Ave. Chicago 8, III.
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Lietuvos architektūra ir 
architektas Stuoka

RAŠO ARCHITEKTAS
LIETUVIŠKUMAS 

STUOKOS KŪRINIUOSE.
Stuokos monumentalios arch 

itektūros idėjos, pasisemtos iš 
mūsų gilios praeities šaltinių, 
nepaprasta, įtikinančia galia, 
pasireiškė jo kūriniuose Vilnių 

'-Neišgarsėjęs mūsų barokas 
bet specifiškai lietuviškai papr 
astos, rimtos ir monumentalios 
romaniškai gotinės ir klasikines 
atmainos, kai tais gal net ir ap 
rengtos mados rūbais, yra mū 
sų architektūros būdingiausi 
bruožai. Palinkimas yra į pa 
prastas, nesudėtingas geometri 
nes formas, kurios taip gražiai 
derinasi su rūsčia mūsų gamta, 
mūsų istorija ir mūsų geometri 
ne liaudies ornamentika.

Vilniaus Katedra, Verkių kū je ties Jašunais. 
rinys, o ir kiti Stuokos kūriniai I---- —•
yra toji gaivinga architektūra, iais: 
kuri yra rišama, komponuoja 
ma drauge, neišskiriamai su 
gamtos peizažu. Anais laikais 
visa eilė bažnyčių, dvarų pasta 
tų ėmė puoštis žaliaisiais plo 
tais ir taikytis prie gamtovaiz 
džio. Taip pasireiškė bažnytinė 
architektūra Pastovuose(1776) 
ir Vileikoje (1783). 
kiau reiškėsi naujoji 
idėja Sčovų rūmuose 
Sapiegų Deiccinoje 
par.) 1786 m. ii daug kitur.

Vilnius ir Naugardukas, ku 
rie barokinę sauvalią išvystė iki 
kraštutinumo, vėliau kaip u si 
priausiai reaguodami tai sauva 
hai persiėmė Stuokos idėjomis 
iki kito kraštutinumo.

STUOKOS PASEKĖJAI.
Gražiausias Stuokos architek 

tūros atgarsis, tai:
1. Sudervos bažnyčia — re 

tunda plane ir iš lauko apsupta 
kolonada, iyg portiką. Arčiu 
Laurynas Bartkevičius.

2. Chąleckio rūmai Tirkšlių 
ose ties Švenčionimis. Taip pat 
parko architektūros užsįmoji 
mas, spėjama Stuokos projek 
luotas, (Proi, M, Mirelowskic 
pastaba).

3. Tyzenhauseno ir Pšezdzie 
ekiu rūmai Pastovuose.

INŽ. V. ŽEMKALNIS.
4. Oginskių rūmai pagal 

chitekto Šulco projektą, staly 
ba įvykdyta XIX šm. pradžioje 
arch. I. Poussier ir daug, daug 
kitų.

Vėliau Stuokos architektu 
ros su gamtovaizdžiu derinimo 
idėjos pasireiškė visu savo gro 
žiu Jašūnuose (1824—28 m.) 
pagal architekto K. Podčašins 
kio planus. Vėliau Jašūnai pa 
garsėjo toje apylinkėje palaidi 
to Vilniaus Universiteto Rėktu 
riaus prof. Jono Sniadeckio rin 
kiniais.

5. Turgavietė [Giduciškiuo 
se.

1925 m. arch. Wędziagolski 
suprojektavo Stuokos - Gucevi 
čiaus stiliuje rūmus Javorovo

ar

Prof. M. Morelowskio žodž

„turtingai plane užkompo 
nuotas neoklasikinis dvaras, 
vienas iš paskutiniųjų kūrybi 
nių Stuokos-Gucevičiaus padai 
rinės (peisažinės) pakraipos 
atgarsių“.

O kiek mes turime kryžių, 
medinių koplytėlių Stuokiškoi, 
pakraipos, stiliaus, pastatytų 
palinktoj gamtos padairoje. fa

Dar ryš
Stuoko? _ _ .

17/6 m., pačia kryptimi eina ir musų mo 
(Slanirio dėmioji architektūra.

Monumentalios būta Stuokos 
dvasios, monumentalūs yra ir 
jo pastatai ir idėjos. Stuokos 
darbai, Stuokos idėjos yra 
grindas mūsų architektūros 
eičiai.

pa 
ai

Galas.

— Japonijos vyriausybę 
Yošidos sudarė Hatojama, 
rio politika būsianti jau kitokia.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Po 
k u

W. A. L E N CK 1, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

HORSESHOE 
TAVERN

Naujas valgomasis atidaro 
mas apie gruodžio 18 d.

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

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

Harry,

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
leiefonas EM. 6-4182 

Toronto 
t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lietuviai advpkatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

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

Tel.: Office EM 3-7461
Res.: BE 3-0978

MŪSUFSPORTAS
SPORTO DIENOS MELBOURNE.

Prieš 5-rius metus Melbour mėjęs prieš Kunsaitį II. III-jį 
no Sporto Klubas Varpas, pi. 
dedamas lietuvių visuomenės, 
suorganizavo pirmąjį krepšiniu 
turnyrą, kuriame dalyvavo Me 
Ibourno, Adelaidės, Sydnėjaus, 
Canberros lietuviai krepšiniu 
kai. Varžybų nugalėtojais iš 
ėjo šeimininkai, laimėdami Mel 
bourno lietuvių bendruomenes 
(padovanotą' pereinamąją tau 
rę. Ši graži pradžia sportinio 
bendradarbiavimo neužgęso, 
bet buvo kiekvienais metais vis 
kituose miestuose tęsiama. Aut 
rąjį turnyrą, kuris įvyko Ade 
laidėje, laimėjo Adelaidės „Vy 
tis“. Jame dalyvavo ir tolimojo 
Pertho krepšininkai. Trečio 
sios krepšinio pirmenybės 1952 
m. buvo pravestos Sydnėjuje. 
Ir čia pirmenybes laimėjo se; 
mininkai — Sydnėjaus „Ku 
vas". Ketvirtosios krepšinio pi 
įmenybės 
longe. Čia 
Geelongo 
jais antrą 
Kovo krepšininkai, 
pirmenybių metu buvo išrink 
tas Australijos Lietuvių Fizi 
nio Auklėjimo v-bos pirminiu 
ku Vladas Daudaras, ir buvo 
nutarta krepšinio pirmenybes 
išplėsti į Australijos lietuvių 
sporto šventę.

1954 metų sporto šventės 
programon, šalia krepšinio, bu 
vo įtraukta vyrų, moterų stale 
tenisas ir šachmatai. Šioje šv 
entėje dalyvavo Adelaidės „Vj 
ties“, Sydnėjaus „Kovo“, Gee 
longo „Vyties“, ir Melbourne 
„Varpo“ sportininkai.

Kova ir laimėjimai: Adclai 
dės „Vytis“ — Qeelongeno 
„Vytis“ 50:32; Melbourne 
„Varpas'1 — Sydnėjaus „Ku 
vas“ 38:37;

Stalo tenisas: „Kovo“ vyrai 
lengvai laimėjo prieš Geelongo 
„Vytį“ 5:0; „Varpas” laimėjo 
prieš Sydnėjaus „Kovą" 5.0: 
Adelaidė laimėjo prieš Geelon 
gą 4:1. Meibournas laimėjo 
prieš Geelongą 5 :0 ir Sydnėjus 
laimėjo prieš Adelaidę 5:0. Vy 
rų komandinėms rungtynėms 
pasibaigus, laimėtoju tapo Me! 
bourno „Varpas“, antroji vieti 
teko Sydnėjaus „Kovui“, tre 
čioji — Adelaidės „Vyties“ kl 
ubui ir kętvirtoji Geelongo 
„Vyčiai".

Moterų stalo teniso komandi 
nėse rungtynėse Sydnėjaus 
„Kovas'1 laimėjo prieš Melbuų 
rno „Varpą“ 4:1 ir tuo tapo ku 
mandinių varžybų nugalėtoju, 
„Kovas" laimėjo krepšinį prieš 
Geelongo „Vytj“ 53:35 (22 
16). „Varpas” — „Vytis“ 38 
33.

žaidynės buvo baigtos Lietu 
vos himnu.

Šeštadienio vakare puikioje 
salėje įvyko šuanus balius spor 
tininkams pagerbti. Baliaus me 
tu „Varpo“ pirmininkas K. Mi 
klius įteikė dovanas stalo teni 
nininkams ir šachmatininkams, 
kurias buvo paskyręs sporto 
klubas „Vai pas“, Melbourne 
„Šviesos“ skyr., Melbourno ai 
eitininkų būrelis ir p. p. Jarso 
vas, Butkūnas ir Vasaris.

Sekmadienį šv. Jono bažny 
čioje buvo atlaikytos kun. Va 
sario iškilmingos pamaldos, po 
kurių šventė buvo baigta eks 
kursija j kalnus.

Alfass
Australijos 

Auklėjimo ir 
posėdis įvyko 
metu. Naujuoju pirmininku iš 
rinktas L. Baltrūnas. Sekanti

A. E. McKAGIE!
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

t <> H - ------------------ -*
Įst. OL 7543. Namų MU 913d

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052A Bloor St. W. Toronto.

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas.

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

$ GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
7 • • .....v Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti X

I
* Imperial Auto Collision |

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI I 

užbaigimas. NEMOKAMAI. v
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. v 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai, y 

561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773 S
X 1Į4 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. X 
X TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS. |

Dr. A.Pacevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

i

PADĖKA BRANGIEMS 
BROLIAMS.

Užplūsti iki šiol dar negirde 
to siaubo barbarų, savo tėvynė, 
teisėti šeimininkai, buvome ka 
ip baisios audros išblokšti iš su 
vo mielų pastogių. Niekuo ne 
nusikaltę, tik kad mylėjome 
brangią tėvynę, nes buvome 
tikri jos vaikai. Už tai teko pa 
tirti pasibaisėtinų pergyveni 
mų: kacetai, badas, šaltis, pasi 
tyčiojimas iš elementarinių žm 
ogaus teisių. Pasėkoj šito tia 
giško likimo, kai kuriems buvo 
sužalota sveikata. Į tokią baisią 
tikrovę patekusiems, jokio dai 
bo imtis ir save išlaikyti visis 
kai neįmanoma. Belieka tenkin 
tis tik pagalba iš mielų brolių. 
Iš kacetų ir kitos priespaudos, 
priešui pavergus tėvynę, ir vėl 
mums teko kaip ir kalėjimas:— 
sanatorija, su griežta discipli 
na, labai blogas maistas ir nui 
ri aplinka, su nežinomuoju likt 
mu, ką ateitis atneš, ar pragiel 
rėjimą, ar spaus dar sunkesnė 
depresija?

Ne visi gali įsivaizduoti mu

vieta teko S. Pranaičiui.
Moterų meisterės vardas te 

ko „Varpo“ žaidėjai Kairaity 
tei, kuri baigmėje po gražios 
kovos laimėjo prieš „Kovo“ Gu 
deikaitę.

Šachmatai.
Šachmatų žaidynes laimėjo 

„Varpas", nugalėjęs Geelongą 
3:2. „Varpui" taškus pelnė: Ci 
vinskas 0, Kvietkauskas 1, Bal 
tutis 0, Seliokas 1, Balčiūnas 1. 
Geelongui: Grigaitis 1, Jonu 
šas 0, Bratanavičius 1, Plečkai 
tis 0, Giedrys 0.

Melbourno „Varpas“ susiti 
ko su Geelongo „Vytim“. Ge 
longas gražiai kovojo tačiau 
„Varpas“ pirmąjį puslaikj bai sporto^ šventė numatyta suruoš 
gė 10:7. Antrame puslaikyje ja 
unieji Geelongo krepšininką., 
nors ir visas jėgas dėdami, ne 
įstengė atsispirti ir rungtynės 
baigėsi 36:8 „Varpo“ pergale.
„Kovas” — Adelaidės „Vytis“ 

32:30.
Baigiant krepšinio varžybas 

susitiko Sydnėjus — Adelaide. 
„Kovas“ pirmą puslaikį laimi so turnyras pasibaigė.
18:13. Antrame pusi. „Vytis" turnyre žaidėjai buvo suskirs bar šelpia, kiek išgali. Nuošir 
atsigriebė ir po penkių minu f
čių santykį išlygino. Paskutinė sės laimėtojas V. Karpavičius Tamstų pastangos stiprins mo 
se minutėse „Kovo“ Kriaucevi turnyrą baigė be pralaimėjimo, raliai ir pagalbos dėka duona 
čjus daro metimą ir „Kovas“
baigia rungtynes laimėjimu 32: žangą padaręs. Labai geras yra kaip jau 115 asmenų (lietuvių;
30. Taškus pelnė: „Kovui" — 
Kriaucevičius 10, Genys 9, šu 
ats 6, Vasaris 6, Koženiauskas 
1, Laukaitis 0, Bernotas 0. 
„Vyties“ klubui — Merūnas 7, 
Petkūnas 7, Jaciųnskis 6, Ki 
tas 6, Visockas 2, Alkevičius 2.

„Kovas“, neturėdamas pia 
laimėjimo, išėjo nugalėtoju, ai; 
troji vieta 
„Varpui“, 
IV-ji Geelongui.
„Vytis", nors susidedanti iš ja 
unių, padarė labai didelę pažar. 
g4-

Šventės
Melbourno 

pirmininkas 
komandoms 
jaus „Kovas“ 
bourno Apylinkės pereinamąją 
taurę, kuri (po trijų laimeji 
mų) perėjo „Kovo“ nuosavu 
ben, ALB Krašto Valdybos sk 
irtą taurę ir Geelongo B-nes 
pereinamąją taurę. Melbourno 
„Varpas“ gavo Merbourno Ap 
ylinkės valdybos ir choro „Ai 
das“ skirtas „Varpui“ taures. 
Adelaidės „Vytis" gavo Kuit 
Fondo Melbourno sk. skirtą 
taurę, Geelongo „Vytis“ gavo 
L.K. S-gos „Ramovė” skiltą 
taurę. Australijos vid. svorio 
čempiono Prano Mikuličiaus 
paskirtą taurę geriausiai kovo

Laimėtoju tapo Victorijos ri jančiam žaidėjui, specialiai ko 
nktinės žaidėjas Sirjatavičius. misijai išrinkus, laimėjo „Var 
gražioje baigminėje kovoje lai po" žaidėjas J. Baškys. Sporto

buvo pravestos Gee 
pirmą kartą žaidė 
„Neris“ ir laimėto 
kartą iš eilės tapo 

Geelongo

teko Melbourno 
III-ji Adelaidei it 

Geelongo

uždarymas.
Apylinkes v-bos 
A. Vingis Įteikė 
dovanas. Sydnė 
gavo A.L.B. Mei

Stalo tenisas.

Dundas-Dovercourt garažas

1
 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO J

Įsteigiąs prieš 27 metu* 
24 valandų patarnavimas.Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų < 

perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — I 
patikrinimas. į

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. Į
Ontario Motors League patarnavimas. ĮAtsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav ~ą. j

J. KARPIS
REĄLĘSTATE

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. 
I Atsk., mūr. n„ garažas, aly 

va šild., 2 virt., kmb. dažyti.
$10.000 įm., H. Parke, 10 di 
dėlių kmb., atsk., mūr. run., 
3 virt., priv. Įvą?,, 3-rnur. 
garažai,

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

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

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

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

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

posėdis.
Lietuvių Fizinio
Sporto valdybos

sporto šventės

ti Adelaidėje ir, jei sąlygos leis.
Kalėdų švenčių metu.

V-ji lietuvių sporto švente 
praėjo puikioje sportiškoje nuo 
taikoje ir tikrai paliko gilų 
pūdį joje dalyvavusiems sporli sų vargą ir kaip dar galima gy 
ninkams ir juos stebėjusiems venti, tačiau pasirinkimo nėra, 
žiūrovams. Vienintelė viltis, kad susilaukia
„Kovo“ stalo teniso turnyras, me paramos iš BALFo. Kai ai;

1954 metų „Kovo“ stalo teni ksčiau jis buvo pajėgesnis, tai 
Šiame ir mus geriau sušelpdavo. Du

tyti į dvi klases: A ir B. A. kla džiausią padėka. Nenuilstamos

turnyrą baigė be pralaimėjimo, raliai ir pagalbos dėka duoda 
V. Karpavičius ypač didelę pa daug vilčių atsistoti ant kojų,

puolimas abejomis raketės pusė šioj sanatorijoj yra atsistoję ir 
mis. Antrą vietą laimėjo V. Bi dauguma dėkingi prietelianis 
nkauskas, su vienu pralaimėji dabar dirba ir save išlaiko.
mu prieš meisterį. Trečia vieta 
teko E. Bernotui.

B klasės nugalėtoju tapo N. 
Gudeikaitė. Ji turi labai stiprų 
puolimą ir įgijusi daugiau žaidi 
mo praktikos, turi vilčių iškil 
ti į pirmaujančių lietuvių mote 
lų žaidėjų eiles Australijoje. 
Antrą vietą laimėjo Šliteris.

Futbolas Adelaidėje.
Vasaros turnyre dalyvauja 

12 pajėgiausių Pietų Austiali 
jos futbolo komandų iš I ir 1F 
divizijos. Rungtynės vyksta 
puikiame Norwood stadione 
vakarais prie elektros šviesos.

Lapkričio 1 d. susitiko „Vy 
tis“ — „Enfield“.

Pirmam puslaiky už „Vytį“ 
žaidė Kitas, Karsteds, Synu 
sas, Gennari, Sadauskas, Ciam 
pi, Laurendi, Čiplys, Jelemc, 
Young, Campbell. Kapitonas

Be materialinės pagalbos, už 
jūrio broliai spaudos darbuoto 
jai šelpė mus dvasinėmis gėry 
bėmis, kurios besigydančius la 
bai teigiamai paveikia. Gavot, 
leidinių, kiekvieną pagauna ma 
loni džiaugsmo bangelė. Kėliau 
tieji nuotaiką psichologinia. 
veiksniai yra neapsakomai di 
dėlė parama sergantiems.

Dauguma laikraščių mus re 
mia reguliariai atsiųsdami vic 
ną ar nes pe kelis egzemplio 
rius. Kai 
dovanojo 

Beveik 
nėjo mus 
niais.

Bibliotekėlė yra kruopščia, 
vedama ir augščiau minėtų prie 
telių ir pačių pacientų suauko 
tomis knygomis pasidarė stam 
bus turtas, kuris priklauso Lie 

Kitas. Pirmas puslaikis baigėsi tuvos valstybei arba visiems lie 
2:1. Įvarčius įmušė Kitas ir Yo tuviams, nes kiekviena knyga 
ung.

Antram puslaiky Synusą pa 
keitė Langevičius ir susižeidu 
sį Sadauską — Giruckas. Šia 
me puslaiky „Vyčiai“ įvaičius 
pelnė Campbel ir kitas. Nela 
mingai sau įvartį įsiridino Lau 
rendi. Rungtynes 4:2 laimėjo 
„Vytis“.

Apie šias rungtynes plačiai 
parašė adelaidiškis „Adverti 
ser", iškeldamas „Vyties“ getą 
susižeidimą.

PADĖKA.
PLB Vokietijos Kr. Valdyba 

gavo iš P. Polgrimo, St. Catiia 
rines, Ont., Canada, rūbų siur. 
tinį su prašymu perduoti jį var 
gingai lietuvių šeimai Vokieti 
joje. Siuntinys perduotas M. Pi 
juvienei Schnelldorfe. Kr. V-ua 
dėkoja p. Polgrimui už. rūpesti 
Vokietijoje vargstančiais lietu 
viais.

kurios redakcijos pa 
savo leidinių.
visos leidyklos maio 

paremti savo leidi

registruota Vokietijos Krašto 
Valdybos sąrašuose. Išaušus la 
isvės rytui perkelsime ją į bra 
ngią Tėvynę Lietuvą.

Nuoširdžiausia padėka visie 
ms rašytojams, paaukavusiems 
savo kūrinius.

Visiems čia išvardintiems ir 
visiems tiems, kuriuos būtume 
praleidę, kurie vienokiu ar ki 
tokiu būdu malonėjo padėti, 
nuoširdžiausiai dėkojame. Esą 
me pasiryžę ir būtume laimiu 
giausi, kad ateity galėtume pa 
sirodyti buvę to verti, t. y. Jū 
sų pastangų dėka išlikti ne vien 
tik žmonėmis, bet ir grynos šie 
los lietuviais. Iš visų jėgų prisi 
dėti prie mūsų Tautos pagnn 
dinių siekių — laisvės atgavi 
mo ir labdarybės nepamiršti, 
kiek leis jėgos.

Gautingo sanatorijoj 
besigydantieji lietuviai.

I
 VIENYBĖJE — GALYBĖ

TAUPYK
LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVEIndėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

$

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

K on t ra k torius K. TRUMPICKAS*
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j senas kroenis. 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJ1MUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.
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goraižio u pakibo prie 33 augš 
to. Malūnsparnis buvo panau 
dotas jam nukabinti“.

SUAUGUSIŲ DVYNUKŲ 
PERSKYRIMAS.

Yra pagarsėję Siamo dvynu 
kai — dvi mergaitės, gimusios 
suaugusios. Jos tokios ir išau

Mokslo-technikos naujienos
PASIVAIKŠČIOJIMAS PADEBESIAIS.

lerių, o 1955 m. šiam reikalui 
paskyrė 200 milionų dolerių. 
Nors Anglija turi mažiau pini 
gų, bet šiemet malūnsparnių 
užsakė už 2,5 mil. svarų st. u 
fabrikuose gaminami 200 ski: go. Viena jų ištekėjo... 
tingų tipų malūnsparnių.

VIETOJ AUTOBUSŲ.
Nustatyta, kad Amerikoj žm 

onės daugiau laiko sugaišta au
tobusais ar lengvomis mašinc 
mis keliaudami į aerodromus, 
negu atlikdami tolimas kelio 
nes vėliau lėktuvais. Todėl nu 
matoma, kad orinio susisieki buvo nutarta perskirti. Jie bu 
mo bendrovės įves pervežimą vo suaugę labai pavojingai — 
keleivių malūnsparniais nuo sa galvomis. Vis dėlto gydytojai 

Leonardo' vo „ofisų" stogų į aerodromus, po ilgų svyravimų surizikavo 
ir, padarę operaciją, Rodney 
Brodie atskyrė nuo Lee Brodie.

Lee iškart liko be sąmonės ir 
mirė, o Rodney gyvas. Bet ir 
jis kovoja su mirtimi. Jam pada 
ryta jau apie 20 operacijų. Jis 
jau ir į tėvų namus atleistas iš 
ligoninės, bet vis dar nesvei 
kas.

Bus įdomu gydytojams stebė 
ti, kaip šis vaikas augs ir koks 
išaugs.

ČIKAGA APGULTA 
DULKIŲ.

Miestų nelaimė — dulkės, su 
kuriomis labai sunku kovoti.

Prieš 45 m. L Sikorsky palei 
do pirmąjį V S-300 malūnspa 
rnį (helikopterį) į orą. Deja, 
vos pakilęs į orą „ūžiantis pau 
kštis“ vėl krito atgal į žemę.

Keliems mėnesiams prasli.i 
kus, po daugelio bandymų, Si 
korski jau sugebėjo ore išsiiai 
kyti 15 minučių ir savo „ūžian 
tį paukštį“ galėjo vairuoti. Ma 
lūnsparnis laikėsi ore, kilo au 
gštyn ir leidosi žemyn, bet ne 
galėjo skristi pirmyn. Ir ši kirą 
tis netrukus buvo nugalėta.

1928 m. ispanas Jan de ia 
Cierra sukonstruktavo „autoži 
rą“, kuris jau galėjo skristi sta 
tmenai. Technikos istoriją žiną 
žmonės tai vadino 
da Vinci 1519 metų konstruoto Jau dabar 3 didelės firmos 
„vertikalaus pakilimo“ mode New Yorke, Čikagoj ir Los An 
liu. gėlės kasmet perveža tūkstai

„Ūžiantieji paukščiai“ ture čius tonų pašto ir įvairių pre 
jo vietą užleisti moderniosios kių malūnsparniais. Viena 
aviacijos lėktuvams, kurie bu New Yorko bendrovė malūnsp 
vo daug greitesni, lengviau pa arnius naudoja keleivių susisie 
gaminami ir ekonomiškesni. 
Jeigu malūnsparniai maža bu 
vo naudojami dėl savo nedide malūnsparniais 
lio greičio II pasauliniam ka apžiūri savo sodus. Vienas vyš 
re nerado vietos, tai jie suvai nyno savininkas susigalvojo 
dino labai reikšmingą vaidme malūnsparniu net vyšnias skin 
nį Korėjos kare. ti. Vyšnioms prinokus jis po

c akut adai medžiais pritiesia paklodžių,
ORO SANITARAI. pats Sg(ja • malūsparnį ir, skus 

Amerikos karo laivyno nau damas medžių viršūnėmis, nu 
dojamais' malūnsparniais Korė purto vyšnias ant paklodžių, 
joj iš pirmųjų apkasų, tiesiog Vyšnios krinta nuo maiūnspar Gatvės nuolat laistomos ir pla 
iš po priešo šautuvų vamzdžių, nio sukelto vėjo, 
buvo išgabenta 2000 sužeistų 
karių. 1000 amerikiečių laku 
nų, pašovus jų lėktuvus priešo 
užnugaryje, buvo išgelbėti ma mi potvynių aukoms gelbėti, 
lūnsparniais, surankiojant juos Nusikaltėliams gaudyti. Ameii 
priešo teritorijoj net iš tokių kos policija pastaruoju metu 
vietų, kur nė amerikoniški „dž malūnsparnius naudoja ten, 
ypai“ neįvažiuotų. kur kitos susisiekimo priemc

Malūnsparniai labai tinka po nės negali pravažiuoti. Iš Mis 
vandeninius laivus sekti, išmė souri kalėjimo pabėgo du kali 
tyti minas, priešo pozicijas iš niai. Prie kalėjimo vartų jie nu 
žvalgyti, ginklų ir karių perve duobė sargybinį. Ilgai bėglių 
žimui bei kitokiems transporto nepasisekė surasti. Bet vieną 
reikalams. JAV karo minister! dieną policininkas pastebėjo 
jos vadovai po Korėjos karo su juodu miegančius laukuose, nu 
sidomėjo malūnsparniais dau sileido žemyn, sugavo, įsodino 
giau, negu kuriuo kitų lėktuvu, i malūnsparnį n parvežė į kalė 
Jau 1954 metais JAV karo mi jimą... 
nisterija malūnsparnių užsisa Žmogus, norėdamas nusizu 
kė už keliasdešimt milionų dc dyti, šoko iš Time Square dan

Adamonis ir Budriūnas |
’ „DISTRICT ESTATE BROKERS“ |

NAMAI PARDAVIMUI: —Įvairiose Montrealio dalyse, ft
PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6% 

i statybos eigoje. ft
J ŽEMĖ PARDAVIMUI: — Pavieniai lotai ir didesni ft 
’ plotai. ft
> ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
> Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai ft
! mingų atsitikimų. ft
' Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate
’ tikslas — Jums padėti!
’ Agentai: A. Markevičius OR 1-9816. ft
i Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. ft

Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. ft
i Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690. $

Bet bus tragedija, kai viena 
jų mirs. Jeigu jos abi drauge 
nesusirgs ir drauge nemirs, tai '$ 
mirus vienai, būtina bus gyvąją ft 
atskirti. £

Kad išvengus tokios katastio ft 
fos, Amerikoje gimusieji suau \ 
gusieji dvynukai Dee Brodie

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

'SSSSSSSSSS,

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS rankų darbas.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

kimui.
Vaisiu augintojai Floridoje 

skraidydami

VIEŠOJE TARNYBOJE.
Malūnsparniai yra naudoja

unamos. Fabrikų kaminai apru 
pinami filtrais, kurie nepraleis 
tų dulkių. O dulkių vis vien 
daug ir labai daug.

Štai Illinois technologijos in 
stitutas apskaičiavo, kad šlapia 
me lapkričio mėnesį ant kiek 
vienos ketvirtainės Čikagos mie 
sto mylios iškrito po 46 su pu 
se tonų dulkių!

Taigi, yra pavojus, kad pei
tūlą laiką Čikaga paskęs dulkė kė, (15 m.), tačiau scenoje jau 
se. tesi labai laisvai. Balsas leng

I
Sekite naujas madas — užsisakykite ft

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.
Speciali nuolaida užsakant dabar. ft

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audiniųPritaikome kelnes prie jūsų švarko. ft

Garantuotas darbas — galima ir kreditan. K

VALOME — PROSIJAM E. i

Paimame iš namų ir pristatome. ft

NICK’S TAILOR SHOP IPATAISYMŲ EKSPERTAI.
Ji 616 Charron, Montreal.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES

TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

ĮDOMUS MOK 
INIŲ KONCERTAS.

Šių metų lapkričio men. 20 
d. McMaster University Mills 
Memorial Liberty Theater įvy 
ko prof. Z. K. Zankovų dainavi 
mo ir muzikos studijos moki 
nių koncertas.

300 vietų salė buvo pilna įvai 
rių tautybių publikos. Nemažas 
skaičius buvo ir mūsų tautie 
čių, kurie pasigėrėjo klasiniu 
menu.

Prityrusių muzikų ranka bu 
vo matoma tiek mokinių paiuo 
Šime, tiek programos pravedi 
me, kuriai konferavo Kanados 
Muzikos Dr-jos sekretorius 
Ross K. Leaver.

Visi dainininkai-ės savo paų 
tijas išpildė orginalo kalboje.

Malonu buvo matyti įvairiu 
tautybių tarpe ir mūsų dvi lie 
tuvaites hamiltonietes — Lai 
mą Šturmaitytę ir Liliją Šuky 
tę.

Pirmoje programos dalyje Li 
lija Šukytė fortepijonu gražiai 
išpildė Bacho Fugettą G-major 
ir Chopino valsą B-minor; pa 
dainavo Schuberto Ungeduld ir 
Arditi II Baccio .

Nors ir labai jauna daininin

WI 8013

£ GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

Port Arthur ir Fort William, Ont.
KOLONIJOS AUKOS, 
lai J. Danėnas, M. Masiulis, J. Žu

DIDELĖS MAŽOS
Pasirodžius Kanados liet.

kąraščiuose žiniai apie Vandutės kauskas, V. Radauskas, U. Ku 
Lingytės ilgą ligą (8 metai gip valiauskas, A. Andriušis, J. Ra 
so lovutėje) ir reikalą operaci stenis, J. Čeponis, A. Baltrušai 
nio gydymo, kuris yra labai br tis, J. Zigmantas, K. Klova, P. 
angus (pagal laikraštį 500 do:. Pretkus, V. Kalėda, A. Mitą 
sumoje), bet tikresnis laidas ja las, Ad. Mitalas, V. K., V. Biu 
ant kojų pastatyti, — mūsų žm žas, P. Kajutis, A. Jonaitis, V. 
onės labai susirūpino jai pade Sibulis, A. Turja; po 3 dol.: F. 
ti. Mūsų tautiečiai nutraukda Druktenis; po 2 dol. M. Avelis, 
mi nuo savęs — atsisakydami A. Butą, Ant. Končius, Joe Ke 
sau ką nors nusipirkti — auko mps, P. Vilkas, J. Dobilas, St. 
jo mergaitės gelbėjimui. Visie Bartkevičius, K. Kaminskiene; 
ms šalpos reikalams suaukoti po 1 dol.: J. Paleckis, A. Miko 
pinigai sumoje 170 dol. gruo nis, A. Mikonis, W. Kureckis, 
užio 6 d. yra pasiųsti KLB š. K. Bindokas, J. Paukštys, J. 
Centro K-to pirm. L. Tamosau Girnius, E. Jukštas, V. Leima 
skui. galimai greitesniu būdu nis, F. Sausons, P. Baltani ir 
persiųsti: F. Tumėnas 50 et.

1. Vandutės Lingytės gydy Ši maža liet, apylinkė suauko
mui 100 dol., jo 5-tą dalį visos reikiamos su

2. P. Survilienės sergančiam mos mergaitės operatyviam gy
vyrui 10 dol. dymui, tai likusią sumą tikiu

3. Šalpos reikalams vargsta greit sukels didžiosios liet, ap 
ntiems Vokietijoje 60 dol. ylinkės.

Aukojo sekantys asmenys: Aukotojams ir rinkėjams už 
J. Suslavičius 15dol., V. Zujus Jūsų nuoširdų pasiaukojimą ai 
10 dol., E. Jasevičiūtė 5,50 d., timo pagelbai — ligonio globai 
po 5 dol. aukojo: H. Poškus,, nuoširdžiausiai dėkojame. E. J.

vutis, sultingas, kolaratūrines mokinėms sulaukus gražaus vei 
vietos gražiai išpildytos. Prog tinimo iš savų ir kitų tautybių 
ramai konferevęs Ross K. Lea publikos, reikia palinkėti ir to 
ver pabrėžė — nors jauna, bet liau sėkmingai tęsti muzikos ir 
labai talentinga ir daug žadan dainavimo studijas. Sk. Si. 
ti ateityje lietuvaitė. —*) ----------

Antroje programos dalyje te ') Kai korespondentas p. Sk. 
ko pasigėrėti L» Šturmaitytc. St., pasiremdamas dar neva ai. 
Ji išpildė Paulinos ariją iš ope toriteto — Kanados muzikos 
ros „Pikų Dama“ ir duetą Pau draugijos sekretoriaus R. K. 
linos ir Lisos wsu latve p. Kai k Leaver — teigimais, rašo, apie 
linos i rLisos (su latve p. Kai k gerą dainavimą 15 metų mergai 
tiją atliko puikiai, su dideliu įsi tės, tai tenka labai suabejoti 
jautimu. Jos balsas stiprus, sui tų muzikų rimtumu ir atsakui 
tingas. Labai gražiai abiejų dai gurnu, o ir įspėti tokių mokinių 
nininkių balsai derinosi duete, tėvus, kad jie rimtai apsižiūiė 
Užtat susilaukė publikos dide tų. 
lių plojimų.

Geriausias tenoras buvo Ed 
ward C. Edwards (anglas).

Paskutinėje programos daly 
je Brahmso ir Liszto kūrinius 
puikiai išpildė dvi pianistės: Do 
ha Zankov - Lapinskie ir June

Tel. TR. 1135VICTORIACLEANERS8. DYERS Co.
i \ *

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

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

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.) Į

D. E. BELANGER 8c SON 3| Caskey.
Retai geras balsas ir techni 

ka matėsi pas dainininkes: Va 
lentiną Zankov-McKinley (so 
pranas), Gloriją Gerula (kolo 
ratūrinis sopranas) ir A. Sime 
niūk (bosas).

Abiems mūsų lietuvaitėms

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

{Lietuviška moterų kirpykla h
$ DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- $ | 

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

ft __ ____ ft »$ 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

BELLAZZI- L AM Y, INC
7679 George SL,TR 5151 Ville Lasalle.

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

e

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Laidotuvių Direktorių

MHMMMMHMMHMMMMMMMMMMMHMMMMMMMt

Reikalas toks: 15 metų jau 
nuoliai pergyvena balso kitimo 
laikotarpį, vadinamą mutaciją. 
Tuo laiku jaunuoliai, dažnai es 
ti, net kalbėti tinkamai negali. 
Naudojant balsą dainavimui, 
gali atsitikti, kad galima Ūku 
visai be balso. Todėl paprastai 
rimtai dainuoti pradedama po 
mutacijų laikotarpio, kada b<d 
sas jau nusistovi ir nekinta.

Kas kita instrumentinė muzi 
ka, jos mokytis reikia tiktai no 
ro, nežiūrint amžiaus. Red

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Jonas Zniuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

I Grožio Kulti ros Salionas
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ.

ft Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus bei 
ft visokeriopus odos masažus.

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

.*zz*z*>^

f Grosenja - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

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

Sav. E. BAIKAVICIUS.

Jft
j-

ft

ft oft
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WINDSORO NEDARBO ŽINIOS.
Windsore kol kas Fordo ko dieninės lituanistikos mokyto 

mpanija nesusitarė su vietos ja. Kiti ligoniai serga namuose 
unija. Daug darbininkų, pci 
5.700, streikuoja. Darbininkai 
streikuodami atsidūrė dideha 
me varge ir skurde. Šeimos ne 
turi ko valgyti. Kaimynas nuo 
kaimyno skolinasi duonos gaba 
lą ir kitus maisto produktus 
Šeimynų vaikai vaikšto per na 
mus^T- elgetauja duonos kąs 
nio. Vaizdas, kaip Vokietijos 
temtyje. Pikietininkai per die 
nas ir naktis guli brezentinėse 
palapinėse, o jų draugai piketu 
oja Fordo dirbtuves. Iš šono 
žiūrint atrodo keista ir liūdna, 
kad tokioj šaly negali kaip no 
rs kultūringiau reikalus tvarky
ti. Bedarbiams ir streikininką 
ms Kalėdos bus liūdnos ir skur 
džios. Viso Windsore be darbo 
yra apie 25.000 žmonių. Kai 
Fordas nedirba, tai ir šalutines 
dibrtuvės neturi darbų bei uz 
sakymų.

Cryslerio Co. pradėjo dirbti 
dviem pamainom. Priėmė nau 
jų ir senų pašaukė per 3.000 
darbininkų. Jų tarpe 8 lietuvi 
us. Šiuo momentu lyg kiek be 
dabių sumažėjo gatvėse ir ma 
žiau vaikšto. Tikimės, kad For 
do kompanija susitars su vietos 
unija ir kaip musė pavasarį, at 
sigaus viso miesto gyvenimas. 
Dabar daug krautuvių yra 
loma pirkimui ir nuomai.

LIGONIAI.
Gailestingoji sesuo Nelė 

rauskaitė, grįždama iš ligonines 
žengė per Tecumseh Rd. Auto 
mašinos buvo kliudyta, perblo 
kšta ant meksfalto. Pasėkoje 
sulaužyta koja. Netekusi šamo 
nės, ji buvo nuvežta į Metiopo 
litan ligoninę. Sunkiai kontūzy
ta nugara ir galva. Dabar koja 
yra gipse, Teks pasirgti ilgiau.

Panelė Marytė Čiųprinskai 
tė sunkiai sirgo galvos ir inks 
tų uždegimu, dabar baigia gy 
ti, Greitai pradės mokytojauti 
anglų mokykloj, Ji yra ir šeštą

ar gydosi daktarų priežiūroje. 
Visiems ligoniams linkime geri 
tai pagyti, linkime linksmų Ka 
ledų švenčių ir laimingų i» žy 
dinčių Naujųjų 1955 metų.

Visuotinis susirinkimas ir 
nauja vadovybė.

siu

Pet

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKA AB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405

Už atliktus visuomenei dai 
bus revizijos komisija ir vedęs 
susirinkimą J. Ražauskas visų 
vardu išreiškė nuoširdžią jam 
padėką.

Bendruos pasikalbėjimuos is 
kilo nepasitenkinimas, kad su 
teiktos nepilnos žinios apie ko 
lonijos veiklą išleidžiant leidinį 
„Lietuvių Diena“, kur pialeis 
ta, kad veikia šeštadieninė mo 
kykla.

Valdyba davusi savo darbų
Gruodžio 12 d. įvyko visuob apyskaitą — atsistatydino, dė 

nis metinis susirinkimas. kodama rėmusiems visuomenes
Iš V-bos pirm. Petro Januš darbus, 

kos pranešimo paaiškėjo, kad 
padaryti: 2 šokių vakarai, 2 ko 
ncertai; vienas dūdų orkestru 
„Trimtasi“ ir kitas operos so 
Irstės p. Radzevičiūtės, 2 pas 
kaitos rr vienas parengrmas su 
programa — verkalu, kurį atli 
ko Detroito vaidintojų grupė, 
vadovaujama p. Pusdešrio.

Dalyvauta ersenoj ir tautinrų 
šokių grupė scenoj Windsor o 
miestur minint 100 metų su 
kaktį. Tautinių šokrų grupė rs 
pildė programą specialybių 
kursų užbargtuvėse.

Paprastu mastu savo koloni 
jos narių tarpe 
CBE radijo stotį 
minimų švenčių, kaip Vasarro o ypač p. V. Tautkevrčienei su laikomos 
16-tos, Motiinos Dienos, Birže grįžus iš ūkių nuo vasaros dar §v. 
lio Tragedijos ir kt. minėjimai, bu, vėl atgaivintas kolonijos

Įsteigtas skautų būrelis. Jam choras, Jam vadovauja p. J. bm 
priklauso visi šeštadieninės mo kevičius. Tiek jo suorgaruzavi 
kyklos vaikai. ^Būrelis priklau mui, tiek jo gyvavimui daug pa 
so Detroito Tuntui ir gerai vei sidarbavo Juozas Mieliauskas, 
kia. kuris neseniai sukūręs seimą

Atgaivinta šeštadeininė mo apleidžia musų koloniją ir pa 
kykla, kuri del patalpų ir moky stoviai apsigyvens Worchesle 
tojų stogos pereitais metais ou ry, USA. 
vo darbą nutraukusi ,

Baigiamas sutvarkyti bend 
ruomenės knygynas. Čia daug 
sumanumo ir darbo įdėjo nau 
jai .įėjęs į v-bą p. Statkevičius 
ir tik šiais metais įgijusi moky 
tojos teisę p. Marytė Čiuprins nuo jo pasitraukė, 
kąitė,

Iš revizijos komisiojs piane 
Šimo, kurį padarė p. E, Zators 
kis, paaiškėjo, kad kasoj dabai 
yra apie 300 dol.

Iš eilės 4 metai apylinkei va 
dovauja Petras Januška, Didės 
nė dalis jo pastangų naujai }si 
kūrusi apylinkė gražiai užsire 
komendavo mieste ir daug su 
cementavo savų lietuviškos vėl 
klos darbe. Del augančios šei 
mos ir kūrimosi priežasčių, kad 
ir labai susirinkusiųjų prašo 
mas, p. Januška toliau vadovai! 
ti nesutiko.

ir per vietos 
padaryti visų

Į naują valdybą išrinkta; 
pirm. Vyt. Kačinskas, iždiniu 
kas ir švietimo vadovas Ignas 
Statkevičius ir sekretorius jo 
nas Urbonas.

KITOS ŽINIOS.
Po ilgo bylinėjimosi galuti 

noj teismo įstaigoj Jonas Gied 
riunas laimėjo bylą prieš vieną 
miesto pilicininką, kuris masi 
na užvažiavo ant jo ir sunkiai 
sužalojo. Jam priteista su vi 
som išlaidom 10.000 dolerių. 
Jis pasveiko, bet dėl rankos su 
laužyto kaulo galės dirbti tik 
lengvesnius daibus.

Keliolikai kolonijos choristų,

Kolonija kaip nuoširdžiam u- 
tauriam lietuviui linki jaukaus 
šeimos gyvenimo ir ten įsijung 
ti į visuomeninį darbą.

Labai apgailestaujama, kad 
tie, kurie turi tinkamus balsus,

VANCOUVER, B. C.
ATVYKO LIETUVIŲ ŠEIMA.

Vis didesnis skaičius mūsų anekaar" (Vakarietis) foto-li 
tautiečių iš kitų valstybių ir togiafiniu procesu išleistas nu 
Kanados provincijų persikelia meris pasirodė Vancouvery gr 
gyventi į Britų Kolumbiją. Šio uodžio mėn. Jo redaktorium 
mis dienomis čia atsikėlė Kazys yra Georg Martinoff, dirbęs re 
ir Ona Grudzinskai su didoka 
šeima. Ponai Grudzinskai yia 
gyvenę Saskatchevvano ir On 
tario provincijose. Jie ištyrė Įsi 
kūrimo perspektyvas ir Quebe 
co provincijoje. Palyginę visas 
galimybes, jie galiausiai nuspr 
endė apsigyventi daugiausiai 
žadančioje Vakarų Kanados 
provincijoje.

P. Grudzinskai buvo apsisto 
ję Jokūbo Urbono svečių namu 
ose. Jie per palyginamai truni 
pą laiką susirado ir nusipirko 
tinkamą ūkį su puikiais trobų 
siais netoli Vancouverio. Jų na 
ujasis adresas yra: R. R. 1, A; 
dergrove, B. C. Grudzinskai 
yra susipratę lietuviai. Jie pre 
nurnerujpjasi „Nepriklausomą 
Lietuvą“ ir kitus lietuviškus 
laikraščius.

LIETUVIŠKOS KATALIKŲ
PAMALDOS

sekmadienio rytais 
Vincento koplyčioje, 853 

Pender Street, Vancouver, B. 
C. Kalėdų pirmą dieną mišios 
10 vai. ryto. Vietos lietuvių ka 
talikų parapijos klebonu jau vi 
są eilę metų yra kun. Antanas bus suvaidinta 3 veiksmų paša 
Traškevičius.

NĖRA ŽIEMOS.
Tuo tarpu kai rytų Kanados 

didmiesčiuose, Montrealy u 
Toronte, spirgina šalčiai ir šia 
učia pūgos, Britų Kolumbijos 
kalnų papėdėje prisiglaudusią 
me Vancouvery klimatas yia 
minkštas ir švelnus. Oras šiltas 
ir storų žieminių paltų niekas 
(nenešioji,. Iškrinta lik kiek 
daugiau lietaus negu vasarą n 
miglos motoristams kiek įky 
resnės. Gamtos mylėtojams Va 
karų Kanadoje tikras rojus. Už 
kelių mylių į šiaurės vakarus 
nuo Vancouverio miesto, pasi 
kėlus kalnų liftu, galima uzsi 
imti slidinėjimo sportu naujai 
iškarusiame augštumų sniege. 
Nusileidus prie vandens, esant

man 
ban

dakcinj darbą Estijoje ir Švedt 
joje. Leidėju pasirašo Vancou 
verio Estų Sąjunga. Laikraštis 
sudaro kultui ingo leidinio įspu 
dį.

Britų Kolumbijos latvių or 
ganizacija jau yra išleidusi 35 
numerius šapirografuoto „Vau 
kuveras Latvicšu Biednbas" 
(Vancuverio Latvių Bendruo 
menės Biuletenis). Sugyvenini 
as bendruomeninėje plotmėje 
tarp trijų Pabaltijo tautų Bri 
tų Kolumbijoje yra darnus. Ir 
estai ir latviai savo leidinius »i 
untinėje Lietuvių Bendruome 
nės Apylinkės Valdybai.

Lietuvi ųValdybos nariai Ii siųsti, 
ria sąlygas bei galimybes ir sv

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

IONO J.JUŠKA1ČIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

arsto, ką butų galima mums 
toje srityje nuveikti.

UŠS1SAKĖ LAIKRAŠČIUS.
KLB Britų Kolumbijos Apy 

linkės Valdyba užsisakė nuo 
1955 metų sausio mėnesio 1 
dienos „Nepriklausomos Lietu 
vos", „Naujienų", ^Draugo“ 
bei „T. Žiburių" laikraščiu» 
Prenumeratos pinigai atatinka 
moms administracijoms jau pa

Jonas J. Juškaitis.

BUS VAIKAMS EGLUTĖ.
1955 m. sausio 2 d., sekma Ruošiant eglutę bus padary 

dieni, 2 vai. po pietų Slovaku ta išlaidų, nes salė kainuos 1 
salėje, Haagar Str. (už Karui; dol., eglutė, dovanėlės. Išlaido 
les) K.L.B. Wellando apyhn ms padengti prie įėjimo bus ie 
kės valdyba ruošia 
lietuvių vaikučiams eglutę.

Eglutei programa turtinga:

apylinkės nkamos iš suaugusių aukos. Ne 
užtenkant surinktų aukų padą 
rytoms išlaidoms padengti, sk 
irtumas bus sumokėtas iš 
linkė skasos.

Valdyba kvietčia visus 
linkės lietuvius dalyvauti 
giamoje eglutėje ir vieną 
valandą praleisti su savo 
naisiais lietuviškoje nuotaikoje 

Apylinkės Valdyba.

apy

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

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

ir nesame patyrę 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. SKOTN 1 CK I.

$
8

Prieš dvejus metus užmegz 
tas ryšys su vietos CBE radijo 
stotim, Kas šeštadienį 2—2,30 
vai. yra tautybių pusvalandis, 
kurį pertransliuoja ir per Toio 
nto CJBC stotis, Labai dažnai 
pusvalandyje dalyvauja ir lietu 
viai. Programa vedama anglų 
kalba ir naudojamos lietuviškos 
plokštelės. Kalėdų pirmą dieną 
apibūdinami tautybių kalėdini 
ai papročiai ir giesmės.

Labai gaila, kad mums nepa 
vyko gauti ne vienos grynai lie 
tuviškos kalėdinės giesmės pio 
kštelės.

Prašomi pasiklausyti tos ra 
dijo valandėlės ir išgirdus lietu estai ateiviai pradėjo leisti sa 
viską dainelę — parašyti svei vo kalba laikraštį. Pirmas „La 
kinimą — padėką CBE radijo----------------------------------------------
stočiai, Windsore. Asmeniški kuris labai mėgsta lietuviškas 
laiškai ne tik padeda mums lie dainas ir keikviena proga pana 
tuviams, bet ir tos programos udoja radijo programai, 
vedėjui Mr. John Jeannette, L Ražauskas.

užsigrūdinusiam, galima 
dytis Ramiojo vandenynų 
gose.

PRADĖJO 
LEISTI LAIKRAŠTĮ.

Britų Kolumbijoje gyv

PERKATE ai PARDUODATE?

Namai Ūkiai Sklypai
Bizniai ' Pramoninės nuosavybės

Atlantic Jewelry
EUROPEAN STORE

170 James St. North, Hamilton, Ont. Telef. JA 9-1487.
ŠVENČIŲ DOVANOS:

TIKRAS GINTARAS
ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI (vyr. ir mot.) 

AUKSO ir SIDABRO PUOŠMENYS.
CHINA ir KRISTALAS.

LAIKRODŽIŲ APYRANKĖS, įvairių rusių.
Mes garantuojame laikrodžių pataisymą vieniems metams. 1 
Su malonumu patarnaujame vokiečių, latvių ar rusų kalbomis'

2

ka pritaikinta eglutei, dalyvaus 
tautinių šokių grupė ir bus pa 
deklamuota keletas eilėraščių. 
Dalyvaus ir Kalėdų Senelis, ku 
ris padalins vaikučiams kuklias 
dovanėles.

TILLSONBURG - DELHI, Ont.
DĖL KORESPONDENTO.

1951 m. pavasarį man atvy XI.25. „Delhi, Ont.“ antrašte 
kus į šią apylinkę, L. Bendiuo je, rašo apie Simcoe. Savo ko 
menės Delhi Ajylinkės Valdy respondencijoje rašo, kad į baž 
bos ir L.U. Tillsonburgo Klube nyčią susirinkę per šimtą lietu 
buvau paprašytas parašinėti į vių ir beveik visi dalyvavę Š« 
spaudą apie šios apylinkės jvy Komunijos priėmime. Aš pats 
kius. buvau tose pamaldose ir būtų

Po dvejų metų, per metinį su gal kiek arčiau teisybės perpus 
sirinkimą prašiau pakviesti ką sumažinus. Po kurio laiko tas 
nors kitą mano pareigoms, nes pats „Korespondentas" rašo 
tokiai „specialybei“ čia yra žn. apie pp. Tuinylų išvykimą į P. 
onių apstu. Neatsiradus norm Ameriką ir nurodo išvykimo da 
čių mane pakeisti, prašė likti tą. O tuo tarpu dar tik už kelių 
dar vienų metų „tarnybai".

Po savo rašiniais, vengda 
mas kaišioti pavardę, pasirašy 
davau sutrumpintai „Koresp".

Prisipažinsiu, kad dėl laiku 
stokos paskutiniu metu truputį 
„aptingau". Keletą kartų apie 
įvykius yra parašęs p. P. Augai 
tis, kuris pasirašė „P. A."

Aš visai nežinojau, kad mūsų 
tarpe yra kažkoks profesiona 
las korespondentas, kuris pasi tuvoje kunigus yra priskyiusi 
rašinėja po savo koresponden prie nenaudingų žmonių kate 
cijomis „Kor“. Man tas būtų gorijos. Dėl to jiems, nuomoja 
nei šilta, nei šalta, 
„Kor" savo rašiniuose būtų pa patalpas, reikia trigubai už jas 
kankamai informuotas ir objek mokėti. Vežikų mokesčiai pri 
tyvus. „T. Žiburių“ Nr. 46. lyginti kunigų mokesčiams.

apy 
re n 

kitą 
jau

dienų turėjome pas pp. Strado 
mskius jiem abiem su pp. Tui 
nylais, suruoštas išleistuves.

Norėdamas, kad iš „Korespo 
ndentų“ mūsų tautiečiai nesi 
šaipytų aš po savo rašiniais pa 
sirašinėsiu tik savo vardo n 
pavardės pirmosiomis raidėmis.

Juozas Žemaitis.

— Komunistinė valdžia Lie

kad sis ne nacionalizuotuose namuose

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

ESTAETE
S ii i W U 1 LIMITED 
jį KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 
g Skyriai visoje Ontarijoj'e.

patarnavimo kreipkitės
PRANCKEVIČ1Ų .. .

Hamilton Office . . 913
REAL

J. GRAŽYS

3910 St. ZOTIQUE St., E.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

RA y mon d 1—6005.
Kreipti* po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č 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—0162.^

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

DETECTO T. V.
3994 Wellington

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

DE LUXE DRY CLEANERS
____  143—8th AVENUE, LACH1NE

NE-5-0303

StaNu
HNlSHtNG PflOCtSi

Sav.: P. RUTKAUSKAS, $

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

$ LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreipti* vakarai* po 6,30 vai.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI 

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI 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 ME 
TŲ PALYDĖJIME IR NAUJŲJŲ 1955 METŲ SUTIKI 
ME, KURIS ĮVYKS GRAŽIOJE BUCHAREST SALĖJE, 
ESANČIOJE 3956 ST. LAURENT STREET, PAČIAME 
MIESTO CENTRE.
NAUJUOSIUS METUS SUTIKSIME PAGAL TRADICI 
JA — LINKSMAI IR PATOGIAI.
PROGRAMOJE: 12 VAL. ORGANIZACIJŲ 
KAI SVEIKINA SUSIRINKUSIUS NAUJAIS
STALĄ ĮVAIRINS K. LUKO FARMOS KALAKUTIENA

i , ,_W ,, ;—Mc

PIRM1N1N 
METAIS.

SUBUVIMO PRADŽIA 7 VALANDA VAKARO, PABAI 
GA 3 VALANDA RYTO.
ŠOKIAMS GROS A. PIEŠINOS VEDAMA KAPELA

„MELODIJA“.
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS, TODĖL
KSTO ĮSIGYTI KVIETIMUS, KURIE
ŠIUOS ASMENIS:
L. GIRINIS — 3885 ST. URBAIN ST.,
P. PAUKŠTAITIS — 7510 1ST AVE, VILLE ST. MICH 
EL, TEL.: CR 0210;

SIŪLOMA IŠ AN
GAUNAMI PAI

TEL.: PL. 3040:

MONT

H. ADOMONIS — 2336 A. KNOX ST., PT. ST. CH.;
S. PAULAUSKAS — 28 LEBLANC E., V. J. 
TEL.: OR 4-2321;
A. NAVICKAS — 3330 BELLECHASSE, TEL.:
P. ŠIMELAIT1S — 1271 ALLARD, VERDUN, 
2859;
J. PAROJUS — 7240 QUERBES ST. TEL.: VI 7634:
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS REDAKCIJA, TEL.:
HE 7920. TK.LCT

CARTIER

RA 2-683 4.
TEL.: 'IR

Malonu pristatyti Rosemounto lietuviams

NAUJĄ SKYRIŲ —

THE MONTREAL CITY & DISTRICT SAVINGS 
BANK

4155 Belanger St. —kampas Pie IX Blvd.

MONTREALIO
SPAUDOS BALIUS 

šiemet sutartas vasario 5 dieną 
didelėje, erdvioje salėje. Tą še kyklų alėdų eglutė Įvyks sau 
štadienį organizacijos ir visi ta šio 9 d. 3 vai. 30 min. po pietų » Manager: Mr. RENE HEBERT. Tel. RA 7-5308.
utieciai maloniai prašomi rezer 325 De Montigny g-ve (išlipti «
vuoti didžiausiam ir šauniau St. Catharine ir St. Denis gat a Bankas — kurį geras patarnavimas išugdė.

‘šiam Montrealio metiniam ba vių susikirtime — ten pat, kur | Bankas — į kurį galima kreiptis ne tik pinigus norint 
liui. Prašome sekti nuolatinę m ir pernai).
formaciją apie tą balių ir sekti Vaidinimas „Kur gyvena Ka R padėti, bet ir reikale, 
baliaus fotografijas. ledų Senelis“, ir inscenizuota
MIRĖ Jieva Karpavičiūtė-Sen pasakėčia „Žiogas ir skruzdė 
kuvienė, susilaukusi 76 melų lė“ eilėraščio ir įvairūs žaidi 
amžiaus, našlė, 1954 m. gruo mai. Kalėdų Senelis apdovanos 
džio 17 d. Palaidota per Šv. Ka visus vaikučius dovanėlėm. Po 
zimiero parapiją.
DIKINIENĖ Bronė gr. 23 d. .š 
vyko į Pietinę Ameriką, per J.

EGLUTĖ VAIKUČIAMS 
MONREALY.

Montrealio šeštadieninių mo

ADAMONIS&BUDRIŪNAS.’

programos šakiai ir žaidimai 
vaikams. Bus ir bufetėlis su ne 
svaigiais gėrimais atsigaivinti. 
Visi vaikučiai, tėveliai ir kiti 
malonūs svečiai kviečiami alsi 
lankyti. Tėvų Komitetas.

LUKAS Kazimieras, išparda 
vęs kalakutus, išvyko į Bosto 
ną pas gimines praleisti šven KARIŪNAS p. Paukštaitis Ji. 
čių. NM sutikimo baliui jis pa švenčių metu lankėsi Montrea 
liko pažadėtus vakarienei ka ly, ir Kalėdas praleido tėvų šei 
lakutus.
PERSIKĖLĖ iš Toronto į Mo AVIACIJOS leitenantas p. Na 
ntrealį Algis Beniušis su žmo vikėnas, Kalėdų šventes praiei 
na ir čia pastoviai įsikuria. dęs Montrealy, pas tėvus, iš 
KLKM draugija prašo praneš skrenda į Europą, kur pakeičia 
ti, kad dr-jos vakaras numato mas Kanados aviacijos dalinys 
mas vasario 19 dieną. Europoje išbus ilgesnį laiką,

moję, Ville St. Michel.

dęs Montrealy, pas tėvus, iš

mas vasario 19 dieną.
VASARIO 16 dienos mineji kol susilauks pakaito, 
mas numatomas vasario X
ną, sekmadienį. Tikslus laikas dovaujama tetkstilės federacija 
ir vieta bus pranešta vėliau.
„TĖV. ŽIBURIŲ“ linotipinin esančiose Sherbrooke, Magog, 
kas p. Abromaitis, viešėdamas Montmoranc ir Drumondville. 
Montrealy, lankėsi „Nepr. Lie Už streiko paskelbimą balsavo 
tuvos“ leidykloje ir apžiūrėjo 98 proc. darbininkų, kurie i ei 
spaustuvę.
PP. KAŽEMĖKŲ šeima, vieše 
jusi tėvijoj bei uošvijoj, pas pp. 
Pinkevičius, Ville Lasalle, po 
Kalėdų jau sugrįžo į Hamilto 
ną.
LANKOSI Montrealy iš Bosto 
no ir vieši pas pp. Adomaičius 
dailininkas Viktoras Andriušis 
su žmona Aldona. Pp. Andriu 
šiai, viešėdami, lanko savo pa 
žjstatmus bei bičiulius.

20 die STREIKĄ nutarė Katalikų va

Dominion tekstilės įmonėse,

kalauja pakelti algas 10 proc.

PP. KĘSGAILŲ SUSIŽIEDAVO GRAŽIOS
INAUGURACIJA POROS.

Steponas ir Jonė Kęsgailos Kalėdų švenčių metu pp 
ties naująja Aušros Vartų baž Monstavičių namuose, Verdu 
nyčja pasistatė naujus gražius ne, įvyko sužiedotuvės Onutės 
namus ir į juos iškilmingai įžen Jonikaitės su Vytatutu Gyviu, 
gė gyventi Stepono gimtadien}, Dalyvavusieji šioje iškilmėje su 
gruodžio 26 dieną.

Naujus namus pašventino 
kun. Kulbis, šiomis dienomis 
sugrįžęs iš New Yorko. Ta pa 
čia proga, — naujųjų namų in 
auguracijos ir Stepono varda 
dienio bei 19-tųjų vedybinių su 
kaktuvių proga, buvo susirrn 
kęs didelis būrys žmonių pagei 
bti naujakurių nuosavuose na 
muose bei varduvių proga. Na 
ujakuriams buvo įteikta prasi 
kūrimui reikalingų dovanų. Ta 
pačia proga buvo pareikšta pp. 
Kęsgailoms gražių sveikinimų 
ir linkėjimų laimingai gyvenu 
nuosavuose namuose (jie pasta 
tyti pagal inž. I. Mališkos pro 
jektą, įvykdytą lietuvių kontra 
ktorių — pp. Kasperavičiaus ir 
Gapučio bendrovės). Šeiminiu 
kai puikiai svečius vaišino, ir 
vakaras praėjo gražioje lietu 
viškoje nuotaikoje.

PETRONIŲ, rosemountiškių, 
jei duktė ir žentas lankėsi iš Ame

sižiedavusiems linkėjo sukurti 
gražią šeimą.

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonijoje Kalėdų metu susižieda 
vo klebono kun. J. Bobino sesu 
tė Elzbieta Bobinaitė su 
lovų Aleksandravičium, 
vės paskirtos vasario 19 
Kazimiero bažnyčioje.

PRADEDAMA ŠV. KAZĮ 
M1ERO PARAPIJOS 

STATYBA..
Kleb. kun. J. Bobinas per pa 

mokslą pasakė, kad jau sutvar 
kyti visi Šv. Kazimiero bažny 
čios ir klebonijos statybos for 
malumai, susitarta su kontrak 
toriais ir jau po švenčių prade 
dama stattyba. Pirmiausia bus 
statoma nauja klebonija, kurią 
pastačius, bus nugriauta senoji 
klebonija ir visame parapijos 
plote bus statoma naujoji Šv. 
Kazimiero bažnyčia.
L KIBIRKŠTYTĖ

Stams 
Vestu 
d. Šv.

DAINŲ VAKARAS T. L. CHORO „VARPAS * 
TORONTE. PARENGIMAS.

Sausio 15 dienos, Klaipėdos 1955 m. sausio mėn. 22 d., 
atvadavimo sukaktuvių proga šeštadienį, 7 vai. vakaro T. L 
Toronto jūrų skautų rėmėjai choras „Varpas" ruošia origi 
ruošia Jūros balių-vakarą, ku nalų perengimą T. 'Lietuvių 
ris įvyks atatinkamai papuos namų patalpose.
tose Lietuvių namų patalpose. Dedamos pastangos, kad šis

Vakaro progr nną išpildo Cle parengimas, savo įvairumu, pia 
velando jūrų skautų oktetas, lenktų visus iki šiol buvusius, 
kuris jau du kaitų pasirodė per 
televiziją, dainavo kelis kartus 
per radiją, na ir nekartą žavėjo 
savąją visuomenę skambiomis 
dainomis.

Sakoma, kad būsią linksma 
ir smagu, nes po trankių šokių 
atsigaivinti visi kviečiami į Nep 
tūno barą, kur tikrai visko pa 
kaks. Šia proga norėtųsi priima 
ti, kad jūrų skautų rėmėjai nu 
tarė ruošti vakarus tik lietuvio 
ms priklausančiose patalpose, 
nes, praktika parodė, ruošian’ 
kitur, svetimtaučiai uždirba iš 
vakaro 300—400 dolerių, o re 
ngėjams lieka nuotrupos ar 
ba skola. Galima ir lietuviškose 
patalpose smagiai laiką praleis 
ti, jeigu rengėjai viską gražiai 
suttvarko, skoningai patalpas _ 
papuošia na ir gerą programą 2ervuoti skambinant tel. LY 
patiekia. Tokiems, kurie viską 
savą niekina, žinoma nevisur ir 
pas svetimuosius bus gerai. 
Tad laukiame gausiai svetelių 
atsilankant ir tuo savuosius pa 
remiant. S.

Įėjimas tiktai su pakvieli 
mais, kurie gaunami pas choiu 
dalyvius.

SNAIGIŲ BALIUS.
Naujųjų Metų pirmą dieną 

(1955 m. sausio mėn. 1 d.) 9 
vai. vakaro didžioje Club Top 
Hat salėje įvyks didžiulis Snai 
gių balius. Gros klubo orkest 
ras, veiks bufetas su įvairiais 
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 tezei 
vuoti šią datą ir savo atsilanky
mu paremti jūrų skaučių veik 
lą. Biletai gaunami „Tulpės“ 
svetainėje; staliukus galima re

3020. Rengėjai.
ŠV. ANDRIEJAUS 

liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, sausio ! 
d., 1 vai., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

A d v o k a t a g
STASYS DAUKŠA, i.L D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

X HK
to)

Dr. J. ŠEGAMOGAS g 
CHIRURGINĖ ir BEND- I

ROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington ? 
VERDUN. Tel. YO 3611. ; ; 
priėmimo vai.: 2—4; 7—9;; ;

šeštadieniai* 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne A v. 
VERDUN. Tel.PO 6-9964 i

NORI ĮSIGYTI SAVO 
VALGYKLĄ?
— pirk mano pusę.

Neilgos valandos, puikios
gos, gažioj vietoj — Paul’s rikos Montrealy ir viešėjo pas 
Restaurant & Delicatessen, tėvus ir uošvius.

4534 Wellington St., Verdun BABY Shower partiją giminai
(prie pat Steinbergo krautu tės ir draugės suruošė Julijai VERDUNO miesto gyventojai 
vės ir šalia teatro). Pasižymė šlekytei Bobclienei ir įteikė gra balsavimu atmetė miesto valdy 

jusi augštos rūšies 
Smoked Meat.

Pardavimo priežastis — 
nesveikata.

Rimtai suinteresuotiems kreip 
tis pas Praną Jasutį, 

tel. CH 7879.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
naujame name — galima ir su 
maistu. 2 minutės nuo Sherbro 

oke autobuso.
Kreiptis 2630 Prefontaine.

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

Metinės pajamos 6000 doi.
Teirautis pas A. Norkeliūną.

Tel. RA 7-3120.

lankėsi 
New Yorke, kur dalyvavo kri 
kštynose. Po Kalėdų ji jau su 
grįžo įMontrealį.

K ■XX—...

DANTŲ GYDYTOJAS

LOUIS MONGEAU
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 323 7

bos sumanymą statyti miesto 
rotušę :— City Hali, kurios są 
mata buvo numatyta 1 mil. 2jU 
tūkstančių dolerių. Už projcK 
tą balsavo 919, prieš — 1.019. 
VIETON judėjimo tvarkymo 
policijos, kurios miestas turi 
apie 500 vyrų, naujas miesto 
burmistras, p. Drapeau, numa 
tąs panaudoti pensininkus, kad 
jie galėtų užsidirbti prie nepa 
kankamo jų pragyvenimo mini 
mumo šiek tietk daugiau pini 
gM-
„TRIMITO“ TREJŲ METŲ 

SUKAKTUVĖS.
Savo trijų metų darbo suka 

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

Visos Toronto liet, organize 
iš anksto

Dr. J. MALIŠKA
: priima: 0 a- m. — 10 p. m:

5303 Verdun A., Verdun, 
Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

c ■■ a "
SULLIVAN REALTIES

Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Co.

6351
neju- 
mūsų

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

♦ ♦ ♦
Moderniškas, geležinių balkių 
konstrukcijos komercinis pasta 
tas Central St., Ville Lasalle. 
40X55 pėdų; pirmame augšte 
krautuvė- gtoserija, išnuomota 
$125 mėnesiui ir restoranas — lietuviai jau baigia išpirkti. 
$75; antrame augšte 2 butai — 
$145 mėnesiui. Nuomos meta 

ms gaunama $4.140. 
Kaina $31.000.

žiu dovanų.

KRIKŠTYNOSE pas pp. Za 
bus iš Quebeco miesto lankėsi 
Romanas Vabolis, kuris su p. 
Petruliene buvo kūmais, pp. 
Zubų krikštadukrelės. Krikšty 
nų iškilmės buvo pp. Petrulių 
namuose, Verdune.

R. VABOLIS, vienas iš negau 
sios Quebeco lietuvių koloni 
jos, švenčių metu lankėsi Mont 
realy, dalyvavo pp. Zubų šei 
mos iškilmėje, lankė savo' bičių 
liūs pas Joną Gricių ir „NL“ re 
dakcijoje, kur apsimokėjo seka 
ntiems metams prenumeratą ir 
dar paliko NL aukų. Ačiū.

IŠVYKSTANČIAM į Lietuvą 
torontiečjui Jonui Skeberdžiui 
sovietų atstovai patarę pinigų 
su savim nesivežti, bet pasitri 
ti daiktų ir paaiškinę, kad jei 
gu daiktus ir atimsią, tai jie 
ten kitiems teksią... Nesunku 
suprasti, Skeberdis jau čia bu cijos bei draugijos, 
vo įspėtas, kad sovietijoje jis yra maloniai prašomos, tą pačią 
neras reikalingų daiktų, todėl dieną, parengimų nedaryti, 
tepasiima jų iš „nuskurusios ii T. L. O. „Trimitas *, 
badaujančios“ Kanados; be to.-------------------------------------------
kad ir tie daiktai, kuriuos jis DIDELI ŽINGSNIAI VIENY 
pasiima sava reikalams, iš jo 
gali būti sovietijoje atimti, o ir 
pats J. Skeberdis, ko čia jam ne 
pasakė, gali būti palaikytas „va 
kariedių šnipu“. Palauksime — 
pamatysime.

ŽEMĖS sklypai, Ville LaSalle,

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.

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

(kampas Bloor - Huron)
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

--------------XX--------------

I
Gydytoja-chirurgė.

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

ku pagal susitarimą.

Telefonas OL 6851
k—4ZZZXX ~

Dr. A. V AL Al) K A 
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

KANDIDATŲ Į HAMILTONO APYL. V-BĄ IR REVIZ1 
JOS KOM. SĄRAŠAS.

KLB Hamiltnoo Apyl. Rir. Apyl. Valdybą ir Revizijos Ko 
kimine Komisija skelbia visuo misiją sutiko kandidatuoti šie 
menės žiniai, kad į Hamiltono asmenys:

Į Ap-kės Valdybą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

BĖS IR KONSOL1DACIJ. .
Atkelta iš 2-ro psl.

Praėjusiame NL n-ry, lauža 
nt straipsnį „Dideli žingsniai 
vienybės ir konsolidacijos kiy 
ptimi“, antrame puslapyje ne 
įdėtta dalis rinkinio, kuriuo už 

antroje pusėje geriamo vande baigiamas sakinys skyriuje „2. 
ns kanalo, parduodami po 15 Vienybės klausimas“. Trečioje 
et. už kv. pėda. Turėdami ome pastraipoje paskutinis sakinys, 
nyje už kelių metų čia būsimas yra toks: 
geras perspektyvas statybai, ne „P. Balzarui
maža lietuvių čia įsigijo žemes jus, A. Lapinas pasiūlo rezohu 
sklypų. Pirmos parceliuojamos ciją: prašyti apyl. v-bą pasilik 
gatvės vieną pusę beveik vieni ti ligi bus persitvarkyta į apyl.

Tarybą, ir susirinkimas nuta 
-------------------------------------------- - ria susitvarkyti ap. tarybos pa

— Mendes-France Prancūzi grindų. Tokiu būdu visos orga 
jos seime gavo pasitikėjimą 310 nizacijos galės dalyvauti ir su 
balsų prieš 117 komunistų u darys Montrealio tarybą arba ndurn S*t. N. 
kitų. seimelį.

suabejo-

Astas Juozas ................. 32 metu tarnautojas
Kežinaitytė Marija . . 28 „ tarnautoja
Lesevičius Pranas ......... 34 „ amatininkas
Mikšys Kazimieras .... 38 „ darbininkas
Mingėla Antanas ......... 41 „ mokytojas
Mikalauskas Aleksandras. 35 „ mokytojas
Noirkus Kęstutis............. 28 „ tarnautojas
Pleinis Jeronimas........... 31 „ darbininkas
Sakalas Pranas ............. 41 „ darbininkas
Skripkutė Liucija ......... 26 „ tarnautoja
Stonkus Juozas ............. 42 „ buhalteris
Vainauskas Alfonsas . .. 36 „ mokytojas

Į Revizijos Komisiją:
Giedraitis Petras ........... • 40 „ ūkininkas
Grajauskaitė Albina . .. • 28 „ gailestingoji sesuo
Savickas Povilas ........... 39 „ buhalteris
Subatninkaitė Valentina 30 „ tarnautoja
Svilas Juozas................... 38 „ inžinierius

1.
2.
3.
4.
5.

KLB Hamiltono Apyl. Rin uojama už 7 kandidatus, o į Re 
kimine Komisija praneša, Han: vizijos Komisiją — 3 kandida 
iltone ir apyl. gyvenantiems tus.
tautiečiams, kad Hamiltono Rinkimams pravesti kviečia 
Apyl. Valdybos ir Kontrolės me visas organizacijas prisiųsti 
Komisijos rinkimai įvyks 1955 savo atstovus.
m. sausio m. 9 d., nuo 9 vai. Balsuotojų sąrašus galima pa 
ryto iki 7 vai. vak., „Aušros sitikrinti pas rink. komisijos 
Vartų“ parapijos salėje, 58 Du pirmininką J. Mikšį, 18 Barton 

Str. W., telef. JA 9-8593.
Renkant Apyl. Valdybą bais Hamiltono Apyl. Rinkim. K-ja.
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