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Politinė įvykių savaite
NEMAŽO VAKARŲ PASITE NKINIMO SAVAITĖ

Pasitenkinimo todėl, kad po 
ilgai trukusių derybų pagaliau i

PRANCŪZIJOS SEIMAS 
PRIĖMĖ PARYŽIAUS

SUSITARIMUS.
Už susitarimus balsavo 287, 
prieš 260 ir susilaikė 80. Šis nu 
balsavimas tuo yra rimtesnis, 
kad ir pirmininkas Mendes-Fra 
nėe gavo pasitikėjimą. Beje, Fr 
ancūzijos seimas padarė aptari 
mą: jeigu Vokietijos seimas ne 
priimtų kurios nors susitarimų 
dalies, pav. apie Saarą, tai jo 
patvirtinimas susitarimų atpul 
tų. Taipgi patvirtinimo f orinti 
Įėję stipriai pabrėžiama, kad 
Vokietijos apginklavimas turi 
būti stipriai prižiūrimas, kad 
Vokietija netaptų vėl militariz 
mo židiniu.
ANGLIJA IR ITALIJA SUSI 

TARIMUS TAIP PAT
PATVIRTINO, 

o Vokietija priėmė pirmuoju 
skaitymu. Kitos NATO valsty 
bės susitarimus tvirtins vėliau. 
Bet svarbiausia jau yra ir tiki 
masi, kad visos kitos valstybe., 
susitarimus patvirtins. Todėl 
suprantamas ir tas pasitenkini 
mas, kuris dabar reiškiasi, net 
nustelbdamas kitus svarbius įv 
ykius.

Nemažą susidomėjimą kelia 
JAV naujojo kongreso susimi 
kimas. 83 kongresą yra laimėję 
Demokratai, todėl jis turi per
sitvarkyti. Tuo tikslu preziden 
fas Eis'enhoweris turėjo pašilą 
rimų su Respublikonų ir De 
mokratų atstovais.
APTARTI NAUJOJO KON 

GRESO DARBO PLANAI IR
POLITIKA,

Po pasitarimų padaryti pa 
reiškimai, kad prezidento nau 
ja programa bus priimta abie 
jų didžiųjų frakcijų.

Baigęs darbus, senasis kong 
resas perdavė susumavęs darbo 
vaisius. Be ko kita Kersteno ko 
misija, kuri vedė tyrimų komu 
nistų veiklos ir metodų, perduo

Palyginti labai įdomus reiški 
nys:
AZIJOS IR AFRIKOS TAU 

TOS RUOŠIA BENDRĄ 
KONGRESĄ.

Kongresas turės įvykti Indo 
nezijos mieste Bandunge. In: 
ciatyva kylusi iš Colombo, (Cci 
lono sostinės), sąjungos. Tiiks 
las esąs: gerų kaimyninių sau 
tykių skatinimas; aptarti ūki 
nius, socialinius ir kultūrinius 
klausimus; nustatyti Azijos ir 
Afrikos valstybių padėtį pašau 
linėje politikoje ir pasverti gan 
mybes taikai išlaikyti.

Kongresant kviečiamos ta 
čiau ne visos valstybės dalyvau 
ti. Nekviečiamos: Formoza, 
Korėja, Izraelis ir kt. Kaip ma 
tome, spalvuotieji kontinentą’ 
kyla, o jie sudaro visos žmoni 
jos daugumą.
PASKUTINĖ AKTUALIJA

— PANAMOS ĮVYKIAI.
Sausio 2 d. nušautas Pana 

mos prezidentas Jose Antonie 
Remon, atėjęs į valdžią pervers 
mo keliu. Spėliojama, kad 
moksle prieš jį dalyvavęs 
verstasis prezidentas Arias. 

Panama šiomis dienomis 
JAV sudarė išplėstą sutartį 
Panamos kanalo, naujų įrengi 
mų ir tt. Dabar, po Remon mir

■ ties prezidento pareigas apėmė 
1 užsienių reik. min. J. R. Guiza 
! do. Krašte paskelbtas karų sic
vis ir sulaikytos kitos pilietinės 

1 teisės bei laisvės.
TRUMPOS ŽINIOS.

— Tito išvykus į Indiją, jų 
goslavijos veikėjams Milovanui 
Džilas ir V- Didijerui iškeltos 
bylos. Jie apkaltinti už tai, kad 
užsienių*spaudoje rašė, jog Ju 
goslavijos komunistiniame rėži 
me nėra laisvės. Džilas esąs oo

■ cial demokratas ir jau seniai ke 
lia Jugoslavijos komunistų klai 
das ir reikalauja teisės sudaryti 
socialdemokratų partiją. Bet ko 
munistinis režimas, kur jis be 
būtų, Rusijoje ar Jugoslavijoje, 
laisvės nepripažįsta ir nepakeli

dama darbus demokratams, ku čia, — todėl ir šiems vyrams kę 
rie tyrinėjimus tęs. Kersteno ko Fa bylas.
misija išvadose siūlo: JAV su 
šaukti kong-są su pav. tauto 
mis, kurias siūlo visokeriopai 
paremti, kad jos nenustotų vii 
čių; nutraukti su komunistiniai 
kraštais prekybą, nes prekiauti 
galima turint humanistinius ti 
kslus, o ne imperialistinius; ręi dybą , 
kalanti pavergtoms tautoms te* - . . . _ ... . „ . , .
sės apsispręsti laisvais rinki J° 50 posėdžių ir apklausinėje jimai laimingų Naujųjų 1955 
mais ir tt. * apie 400 asmenų, liudijusių

JAV kongresas pradeda dar aPie komunistų veikimo meto ” 
bą sausio 6 dieną. dus, prievartavimus ir užgrobi

Lietuviams stebėtinas daį/y mus.
kas yra tas, kad

RUSIJA APSISPRENDĖ 
RYTPRŪSIUS ĮJUNGTI Į 

RUSIJĄ.
Kaip žinoma, Rusijoje pernai 

buvo kilęs klausimas, kaip pa 
sielgti su Rytprūsiais, kurie pa nuimtos maisto varžymo korte 
gal Jaltos nutarimus turi bųti lės, bet maisto kainos trigubai 
grąžinti Lietuvai. Jaltoje, i 
žinoma, rusai plačiai pasinaųdo ginimas pakeltas tiktai 10 proc. ir p. Palaitis. „Veiterys“ nors 
jo tada bųv. Lietuvos „minist Maisto trūksta. ir vienas buvo iš pusės rengėjų
ro‘‘ P. Pakarklio argumentaci

„Nepriklausoma Lietuva” nuoširdžiai dėkoja N. Lietuvos ats
tovams, konsulams ir kitiems lietuviškiesiems Veiksniams ir 
mieliems skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams už kalė
dinius ir naujametinius sveikinimus bei linkėjimus sėkmės.

TORONTO 
TORONTO PRISIKĖLIMO

MONTREALIS
NTUJŲJŲ METŲ SUTIKIM 

AS MONTREALY.
Dėl tūlų potvarkinių bei įsta 

tyminių neaiškumų, kai kas 11c 
tikėjo, kad Naujuosius Metus 
bus galima sutikti taip, kaip jie 
sutinkami Europoje ir kituose 
laisvuose kraštuose, Dėl to įvy 
ko tūlas susiskaldymas. Jau iš 
anksto susidarė atskiri susigru 
pavimai, atskiri parengimai „ . . _ v .
įvairiose didžiojo Montrealio nų žingsnio Toronte, tačiau pa ma dviejų trečdalių balsų ir pri 
miesto dalyse. Atskiri Naujųjų reikalavo virš metų laiko.
Metų sutikimai buvo Verdunt, tiek laiko pareikalavo, kai — r------- ------------------ ------- ---------o------- , — . z----------j-j_ —j~-j~
Ville Emarde, Rosemounte ir ban buvo įkinkytos visos turi ma. Tokiu budu dabar VLIKo niekas Tautininkams kaip or 
kitur. Ypač gausus buvo NM mos jėgos, 
sutikimas Akademinio samba 
rio pas pp. Čipkus ir privatus 
pas pp. Šipelius Verdune.

Vis dėlto pats gausiausis ir 
šauniausis NM sutikimas buvo 
KLCT suruoštas Bucharesto sa 
Įėję, kur buvo susirinkę apie 3 Modestas Stepaitis. 
šimtai tautiečių. Tai buvo tik du sekė procesija su kryžiumi j 
rai linksmas ir jaukus balius 11 pastatų vietą. Šventinimo ąpei 
gražus NM sutikimas. ... —

Naujųjų Metų balius praside 
jo po 7vai. vakaro. Į KLCT su 
ruoštą NM sutikimo balių, be kardinolo, 
montrealiečių, buvo atvykę net visų archidiocęzijos dvasininkų 

laiminimą. Šventinimas baigus 
Tautos himnu. Iškilmės buvo 
filmuojamos „Limos“ studijos.

Vakarė 5 vai. įvyko tose pa 
čiose patalpose koncertas. Pro 
gramą išpildė svečiai iš Roches 
terio: sol. Vlada Sabaliauskienė 
ir rašytojas Jurgis Jankus. So 
listė, dainavusi lietuviškus ir 
klasinius kūrinius, buvo šiltai 
sutikta. Akomponavo muz. St. 
Gailevičius. J. Jankus paskaicė 
iš savo raštų „Liudininką“ ir 
„Kelionė į dangų“.

Statyba yra smarkiai pažen 
gusi į priekį. Gelžbetonio lic-ji 
mo darbai baigėsi, Sustatytos 
kavinės ir abiejų salių (po 800 
vietų) plieno sijos. Eina mūriji 
mas blokų. Tačiau žiema, ^tro 
do, nebeleis tęsti statybos.

Iki gruodžio 10 suaukota ba 
žnyčios statymo fondan 70.455, buvo susirūpinta tik 1954 me
3 7, o išleista 64.312,29 dol. Ne tais. L.O. Komitetas tam reika 
mažai parapijos statybą parė lui iš kasos paskyrė 25 dol. Pct 
mė geraširdžiai Amerikos lietu nai apylinkės valdybai suorga

vadovauja T. nizavus aukų rinkimą, buvo su 
rinkta 57 dol. ir 335 svarai tu 
bų bei avalynės. Šiemet šalpos 
reikalai buvo užkrauti tai pačiai

- kersteno komitetas ture ^dualūs ^eikinū^ai" išlinkę sau!?° 22 d' ^nomo-> UNF salėJ aP- valdybai. Geriau atlikti š; 
(.mv....................... riino,q aranrlin,in. „i™,,™,, darbą, daugiau surinkti aukų,

Žinios iš VLIK’o
VLIKAS ŽYMIAI PERSITVARKĖ.

Gruodžio 16 — 18 dienomis už Atlanto klausimas. Esą bai 
VLIKas turėjo ilgus ir rimtus savę už kėlimą: Liaudininkai, 
posėdžius, kuriuose priimti nu Tautininkai, Ūkininkų partija, 
tarimai turi persitvarkomosios Socialdemokratai ir Laisvės ko 
reikšmės, nes metų gale, — bus votojai, O' prieš visas Krikščio 
jau keli metai, — kai vis susidu nių Demokratų blokas ir Maz

parapijos tikintieji ir pranciško riama su neprasmingais sunku lietuvis. Šito negaliu tvirtinti, 
nai po pusantrų metų darbuo mais. Tie sunkumai buvo tikriau bet jeigu taip įvyko, tai išeitų, 
tės Toronte pasirodė su pirmai šia nesąmonė. Dabar VLIKas kad balsai pasidalino pusiau ir 
siais vaisiais. padarė nutarimų, kuriais vado sprendimas klausimą palieka sc

Gruodžio 12 d. buvo pašven vaudamasis jis tvarkysis demo noje padėtyje. Bet faktinai šis 
tintas parapijos statybos keru kratiškiau, prisiartinęs prie dau reikalas, kiek žinoma, pareis ne 
nis akmuo, gumos, kuri pasireiškia balsuo nuo pačio VLIKo, bet tą klausi

Bažnyčios įsigijimo klausi jant. mą išspręs VLIKą sudarančių
mas Prisikėlimo parapijai tapo Pakeisti VLIKo' statuto para grupių centrai, kurie yra New 
aktualus nuo pirmojo pranciško grafai, kuriais buvo reikalauja Yorke.

“............... i Turiu dar pridėti tai, kas
Ir imta, kad VLIKas nutarimus man buvo pareikšta: Nei VLI 
a. priima absoliutine balsų daugu Ke, nei Vykdomojoje Taryboje

Šventinimo iškilmės buvo 
pradėtos College teatre—įpras 
toje pamaldų vietoje 11 vai. šv. 
Mišioms. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas sol. V. 
Verikaičio, pamokslą pasakė T.

Po pamai

na

su 
del

gas atliko Toronto aręhid, Ge 
neralinis Vikaras Msgr, Bren 
nan, perteikdamas Toronto 

esančio Romoje, ir

iš St. Jeano pp. Paulauskai, pp, 
Mąsevičiai ir kiti dar iš kitų vie 
tų.

Baliaus metų grojo p. Pieši 
nos vedama kapela. Balius už 
truko liki 4 vai, ryto ir praėjo 
labai jaukiai,

Pats Naujųjų Metų sutiki 
mas buvd iškilmingai praves 
tas, NM sutikimo ruošėjas — 
KLCT — sekr. p. L. Girinis 
gražiu žodžiu pasveikino visus 
susirinkusius ir palinkėjo lai 
mingų Naujųjų Metų. Po to oi 
kestras grojo Tautos Himną, o 
visi dalyviai susitelkę giedojo. 
Po Himno sekė kiti sveikini 
mai. „Nepr. Lietuvos“ redakto' 
rius, linkėdamas NL skaityto 
jams ir visiems tautiečiams svei 
katos ir laimės, linkėjo, kad 
1955 metai mus priartintų prie 
Nepriklausomos Lietuvos vals 
tybės atstatymo ir lietuvių tavi 
tos laisvės.

Šaunių žodžiu susirinkusius 
pasveikino LAS pirmininkas p. 
Baltoms ir labai nuoširdžiai sv
eikino Kanados Lietuvių Tary 

kratai sudaro bendrą miesto vai bos Montreaho skyriaus vardu 
p, Leonas Gudas. Po to sekė in

pirmininkas renkamas iš VLI ganizacijai bei politinei srovei 
Ko narių absoliutine balsų dau jokios opozicjois nedaro. Tauu 
guma ir VLIKo nariai absoliu ninkai yra prašomi duoti savo 
tine balsų dauguma gali jam pa atstovą ir jis, be abejojimų, bus 
reikšti nepasitikėjimą. Tuo pat į Vykdomąją Tarybą priimtas, 
principu renkamas VLIKo vice Taip VLIKe ir Vykdomojoje 
pirmininkas, .kuris eina pirmi Taryboje buvo įsakmiai konsta 
ninko pareigas, jeigu šis dėl ku tuota, prašant nepainioti orga 
rių nors priežsačių jų eiti nega nizacijos su bet kuriuo vienu as 
Ii. Taipgi Vykdomosios Tary meniu. Tai yra daugau negu pa 
bos pirmininką ir narius su ta lanku Tautininkams, kai jie ir 
ria absoliutinė visų VLIKo na VLIKo ir Vykdomosios Tary 
rių dauguma, kuri ir jiems ne bos pirmininkams yra pareiškę 
pasitikėjimą gali pareikšti. nepasitikėjimą. Šiuo pareiški 

Taigi, jeigu kas anksčiau mu VLIKas turįs noro įrodyti, 
priekaištavo „valdiškumą“, tai kad jis vienybės ir sugyvenimo 
dabar jau gali būti patenkinti norįs atvirai ir nuoširdžiai.
VLIKo „komitetiškumu“, nes Baigdamas šį pranešimą, sv 
juk tokia tvarka yra komitetuo eikinu visus „Nepriklausomos 
se, ne ministerių kabinetuose. Lietuvos“ skaitytojus Naujai 
Tokiu būdu ir savotiškoji „ve siais Metais ir pasižadu, kieK 
to"' teisė VLIKe atkrinta. leis sąlygos, ir šiais 1955 me

Tas neskelbiama, bet kalba tais informuoti apie VLIKą ir 
ma, kad buvęs ir VLIKo kėlimo jo darbus. (Hlj).

Gilaus liūdesio valandoje brangiam vyrui ir tėveliui
A. A, SERGIEJUI PAULIONIUI 

mirus, žmoną, dukterį ir sūnų su ešimom nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime. „ . , . ■ . , . v .4 a Kibirkščių seimą.

— JAV nuo sausio 1 dienos 
įeina į galią įstatymas, kuris ap 
ima 10 milionų naujų draudžiu 
mųjų socialiniu draudimu,

— Vakarų Berlyno socialde 
mokratai ir krikščionys dėmu

— Austrijos prem. Rabb pa 
reiškė, kad Rusija nesutinka pa 
sirašyti taikos sutarties su Aus 
trija todėl, kad nenori išvesti 
iš Austrijos kariuomenės, kuri 
palaiko okupaciją.

— Rumunijoje tiktai dabar

Balius vyko tikrai naujameti 
nėję nuotaikoje, linksmai ir šau 
niai.

Didelę talką, paruošiant už 
kandžius (p. K. Luko kalaku 
tieną ir kit.) sudarė pp, L, Lei 
puvienė, E. šųlmįstraifė, O, Sa 
lalytė, V, Girinienė, A. Pinke

viai. Parapijai
Bernardinas Grauslys.

MLB D-JOS TORONTO SK.

EDMONTON, Alberta
ALBERTOS LIETUVIAI AUKOJA ŠALPOS REIKALAMS

Šalpos reikalais Edmonlone tai pasakyta, dėl to informavau 
Šalpos centrą.

Naujai išrinkta Apylinkės 
Valdyba šalpos reikalus perima 
tvarkyti taip pat. Todėl, mieli 
Edmontoniečiai, Jūsų auka šal 
pos reikalams mielai bus priirn 
ta Apyl. Valdybos.

Ačiū!
J. Barkauskas.

KLB Edmontono Apylinkės 
Vokietijoj likusiems lietuviams 
tremtiniams šelpti aukų sąrašas.

Aukojo po 10 dol.: Augiai, 
po 5

ruošia grandiozinį parengimą
— Balių su šokiais. MLBD ti šalpos reikalus tvarkyti turėjo 
kslai yra nukreipti lietuvių dc specialiai vienas iš ap. valdybos 
mesį į Mažąją Lietuvą ir į Jūrą, narių. Nors nelabai malonu ši 
Parengimo pelnas ir bus tiems darbą atlikti, apsiėmiau aš, kar . .
tikslams skiriamas. Kviečiami tu eidamas ir iždininko parei Kardeliai, Šiugždiniai;
visi dalyvauti šiame parengime gas. Pranešęs apie aukų rinki dol.: J. Andrulevičius, Dudara

MIRĖ Sergiejus Paulionis. Fa 
laidotas gruodžio 31 d. iš Šv

Vičiūtė ir R, Sližaitytė, Talki Agnietės bažnyčios. Velionis z? 
ninkėms priklauso didelis ačiū, buvo Prisikėlimo bažnyčios ir 
Parengimo vadovavimą sudarė vienuolyno fundatorius.
L, Girinis, H. Adomonis ir P. A B. PABEDINSKAI mini sa 

kaip pašoko, kai darbininkams atiy Paukštaitis, talkino p. Parojus vo 25 vedybinio gyvenimo jubi 
lėjų.

ir vienas buvo iš pusės rengėjų 
_ — Belgijos lietuviškai ben — P- Gureckas, bet jis puikiai

ja ir Rytprūsius atkovojo Lie druomenei pirmininkauja Fu dirbo ir visus aprūpino. Visie
tuvai. Potsdame buvo išvesta nas Sekmokas, labai daug jam ms dalyviams ir visiems talki
Rudkalnio - (Braunsbergo) padeda kun. Jonas Dėdinas, ninkams didelis ir nuoširdus
- Goldapės linija ir Rytprūsiai Pilnos Centro Valdybos nebėra ačiū ir linkėjimai laimingų N.
padalyti: pietinė dalis atiduota iš ko besudaryti.
Lenkijai, o šiaurinė—Lietuvai. — JAV ir Panama pasirasę
Bet kuris gi imperialistas nepa 15 m. Panamos kanalo nuoma 
sinaudojo jėga? Ir Rusija paga vimo sutartį, pagal kurią Ame 
Jiaų, dar svyravusi gal Rytpiū rika Panamai paketurgubiną 
sius prijungti prie teisėtos savi nuomos mokestį ir daro kitų 
ninkės — Lietuvos, vis dėlto pa Panamos naudai pagerinimų, 
gauta imperialistinių apetitų, — 35 kinai studentai sulai 
pagaliau nutarusi sau pasijung kyti JAV, kur jie ėjo augštuo 
ti. . . sius specialius

Tas nesvarbu, kad toks savi vyriausybė jų 
nimasis ne savo neteisėtas ir mano, kad jie 
prieštarauja Jaltos ir Potsdamo tas žinias gali panaudoti karo 
susitarimams__  tikslams prieš Ameriką.

mokslus. JAV 
neišleidžia, nes 
Amerikoje įgy

mą, vėliau aplankiau visus gy vičiai, Kun. B. Jurkšas, Juode 
venančius mieste. Mano apsilan liai, K. Labutis, M. C—._L_ 
kymo tikslas buvo kartu susipa (Šaulienė), K.

■J žinti su seniau ir naujai įsikūru Vaitkūnasj poj dol.: P. Zab 
siais, su jų gyvenimu ir papra 
šyti minėtos aukos. Rezultatai, 
kaip matosi iš aukotojų sąrašo, 
buvo geri dvipusiškai.

Edmontoniečių dar turinčių 
5.000 dol. Lith. Home skolą anr 
savo pečių, šalpos reikalai bu 

ti vertingomis dovanomis. Lin vo suprasti jautriai. Nors ir po 
keta jiems ilgiausių metų ir sėk nedaug kiti, bet aukojo beveik 
mingo gyvenimo. Apgailestau visi. Buvo tokių, kurie nedavė 
ta, kad potvarkiniai suvaržymai ar davė tik dolerį, turėdami jų 
neleido per NM pasamdyti sa tūkstančius, 
lės, kur galėjo dalyvauti didės net keliose 
nis pp. Vilimų bičiulių ir pažis statą, 
tarnų skaičius . Albertos

M. Szaulis
Sadauskas,

J.Copoestake, 
po 2 dol.: J

rys; po 2.50 dol 
J. Barkauskas;
Bendoraitis, Dovydėnai, Gud 
jurgai, Gustainai, Hen. Jogai 
das, Kantautai, Karosai, Kynai, 
J. Paltanavičius, Pilipavičiai, 
V. Radžiūnas, V. Taraškevi 
Čius, Zolpiai; po 1,50: Baltakie 
nė; po 1 dol.: Andrulevičiai, J. 
Armonas, J. Balsys, Baltakis, 
Bajorai, Baleišienė, G. Baleišy 
tė, Druteikai, E. Gedgaudas, 
Garbinčiai, Vai. Halina, Kai 
riai, Kadiai, Kynas, Kasperavi 
čius, Kuraičiai, K. Kareiva, J. 

provincijoje gyve Kirdeikis, A. Kontrimas, A. 
B. DIKINIENĖ sveikina monl nantieji ūkininkai šiemet pergy Mažionis, E. Melikauskas, Mi 
realiečius iš Miami, Floridos, vena krįzę, todėl nedaug kas šiai, Pašukoniai, Pupikaičiai, 
kur ji praskrisdama į Pietų atsiuntė aukų. Bet dauguma jų Petruškevičiai, Remeikai, Rin. 
Ameriką, rado gražią vasarą — pažadėjo atsiųsti vėliau. kūnai, Sližiai, A. Smitas, Urba 
šilta ir saulėta. Nuoširdžiai dėkoju už aukas. Savičius, Vareikai, Venclovai,
J. P. BUNIAI susilaukė gra Ačiū už komplimentus, už paro 
žaus prieauglio , gimė dvynukai dytą nuoširdumą atsilankant, uz 

tuvininkai buvo labai gražiai — berniukas ir mergaitė. Moti pasisakymus, kaikurių, kiekvie 
pasveikinti ir puikiai apdovano na ir naujagimiai jaučiasi gerai, na mintis yra gera jei ji yra nm

Metų!

PAGERBTI PP. VILIMAI
Verdųniečiai Malvina Ka 

mandulytė ir Vincas Vilimai 
per Naujus Metus susilaukė 20 
metų vedybinių sukaktuvių, ku 
rias jiems NM sutikimui suruo 
šė, pp. Jasučių, Dauderių ir Mi 
lašių iniciatyva artimieji drau 
gai, per 70 asmenų. Iškilmė vy 
ko pp. Rasimavičių bute. Sukak 
tuvininkai buvo j-1--1 ----

Kiti teisinosi, kad 
vietose bažnyčias

Vektoniai, Vidugiriai, Zalenke 
vičiai. Viso 140,50 dol.

J. Barkauskas,
Šalpos Reikalams Įgaliotas,
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Lietuviškieji 1955 metų 
uždaviniai

Dabartinė Lietuvių Enciklo 
pedija yra leidžiama nepapras 
tose aplinkybėse: nėra kiek lei 
kiant nei talkininkų, nei archy 
vinių šaltinių, nei parankinių 
lituanistinių bibliotekų, kulias 
yra turėję Lietuviškosios Enci 
klopedijos bendradarbiai. Be 
to, daugelis iš tų, kurie dabai 
dirba Lietuvių Enciklopedijai, 
yra išsiblaškę po įvairius kraš 
tus ir, svarbiausia, dėl egzisten 
cinių priežasčių negali kiek rei 
kiant skirti laiko enciklopcdi 
niam darbui. Todėl pradėjus 
leisti naująją LE, tuojau iškilo 
ne tik didesnės redaktorių bei 
bendradarbių santalkos ir ais 
kesnės bei griežtesnės redakci 
nio darbo sistemos bei plano ir 
atsakomybės klausimas. Tai 
ypač suaktualėjo tada, kai pasi 
rodė, jog šiuo metu visai neįma

na vyr. redaktorių su tais strai 
psniais, kuriuose jis eventualiai 
gali ką nors papildyti.

Nors šitie nuostatai visų po 
sėdžio dalyvių buvo vienu bal 
su priimti ir pasirašyti, tačiau 
vyr. redaktorius tų nutarimų ne 
silaikė. Dėl to ilgainiui susida 
rė tam tikrų sunkenybių: 1. kai 
kurie skyrių redaktoriai pasi 
traukė, ir grėsė pavojus netekti 
kitų pagrindinių bendradarbių: 
2. LE skaitytojuose kilo susirū 
pinimas dėl nevienodo vienų da 
lykų dėjimo ar nedėjimo enci 
klopedijon vien sroviniais ai 
asmeniniais sumetimais, ir 3. 
vyr. redaktorius tam tikra eig 
sena sunkino ne tik patį redak 
cinį darbą, bet ir tolesnį LE le. 
dimą.

Todėl 1954. XII. 27-28 New

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI 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 
— Mr ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

1955 metus sutikome be kiek svarstytinas klausimas, ką ir ko 
nors viltingesnių perspektyvų, kiu būdu įjungti į minimą bend 
Nes laisvasis pasaulis nekonso rą jį darbą. Tegul niekas negabi 
liduotas ir didele dalimi dezor garantuoti, kad po kiek laiko 
ientuotas. Dėl to veržliam sovie. vėl bus sukurta „satelitinio ti 
tiniam agresoriui yra vilčių da po“ organizacijų, bet ir joms 
ryti naujus bandymus, mestis į jau iš anksto reikėtų numatyti 
naujas avantiūras ir siekti nau vietą. Atrodo, esant geros va 
jų užgrobimų, žodžiu, tokioje lios iš abiejų pusių klausimas 
tarptautinėje politinėje būser.o galima išspręsti teigiamai. Tą 
je, kokia yra dabar, agresorius ir padarykime nieko nedelsda 
pasilieka iniciatyvą sau, ir to mi. 
dėl laisvajam pasauliui dar 
daug gali pridaryti nelaimių, 
bėdų ir nemalonumų.

Šiame, tarptautiniame baie, 
kuriuo atsidėję turime rūpintis, 
mes dar labai daug galime pa 
daryti .Galime net visą žmoni 
ją sujudinti.
Sukurkime didžiausį šių laikų 

laisvės paminklą!

noma vienam viską apimti ii 
kontroliuoti; juo mažiau vie

Didžiausis veiksnys — spauda
— turėtų susirūpinti.

Pats esu spaudos darbiniu 
kas, todėl man rašyti apie sp 
audą nelengva. Vis dėlto iš mu 
sų spaudos aš laukiau daugiau 
rimtumo, daugiau koordinuojar. 
čios, jungiančios, nešančios 
rimtį ir susipratimą rankos. De 
ja, to labai pasigendu. Ir jeigu

Yra susidariusios Jungtines dabar tuo reikalu imu žodį, tai 
Pavergtos Tautos, kurios rūpi kad matau, jog nuo spaudos 
naši laisve. Tai geras veiksnys, gali labai datfg kas pareiti.
Ir paskutinis ALT suvažiavi 
mas jau prasitarė apie bendrą tuviškąjį gyvenimą pasukti rim 
su kitomis tautomis veikimą, tesne, sugyvenimo, 1 
Šie du veiksniai, atrodo, galima cijos ir kūrybingumo kryptimi. 
būtų suderinti ir juos panaudo Kai mūsų vyriausieji Veiks 
ti bendram laisvės ir pavergtų niai nerodo nei noro, nei, visuo 
jų išlaisvinimo tikslui.

Be ko kita, kalbant apie suju bėjimo 
dinimą visos žmonijos, man ' 
ding, labai nesunku tai padary spauda, 
ti. Ar JPT, ar ALT projektuo Daugelis spaudoje pasireiš 
jamasis organas galėtų, o rašan kiančių neigiamumų aiškinama 
čiojo nuomone, ir turėtų išeit: laisve. Girdi, kiekvienas turi 
į didelę plataus masto akciją: teisę rašyti ką nori. Tai yra 
visų laisvųjų tautų vardu, viso kreivas laisvės aiškinimas. Lais 
ms ir dalyvaujant toje akcijoje, vė yra augščiausio supratimo 
visame pasaulyje pradėti rink sąvoka, kurios nevalia teisti 
ti parašus po deklaracija, kurio 1 
je visa žmonija pasisakytų už gražiausia 
laisvę už tautų teises apsispięs 
ti ir už pavergtųjų tautų išlais

Spauda galėtų visą musų lie

Yorke susirinkę šios dabartį 
nės padėties ir tolimesnio LE 

nas, nesiskaitydamas su bendro leidimo aptarti, LE redakcijcs 
jo darbo dalyviais, gali įvairių nariai A. Benderius, J. Girnius, 
sričių dalykus spręsti tik viena V. Maciūnas, J. Puzinas bei Pr. 
savo nuožiūra. Todėl 1954. Skardžius ir LE leidėjas J. Ka 
VII. 17 d. įvykusiame LE re počjus, — Pr. Čepėnas paskuti 
dakcijos posėdyje, kuriame da niu laiku pranešė dėl susisieki 
lyvavo A. Benderius, prof. Vcl. mo priežasčių negalįs suspėti at 
Biržiška, P. Būtėnas, Pr. Čepe vykti iš Čikagos į New Yorką, 
nas, J. Girnius, J. Kapočius ir — išpagrindų apsvarstė visus kuris jau du kaitų pasirodė per
J. Puzinas, — tam posėdžiui ginčytinus dalykus bei pateik televiziją, dainavo kelis kartus
pirmininkavo Pr. Čepėnas, o tuosius dokumentinius duome per radiją, na ir nekartą žavėjo
sekretoriavo A. Benderius, — nis ir rado, kad 1. vyr. redakto savąją visuomenę skambiomis
buvo aptarti pagrindiniai redak rius nėra LE leidėjo formaliai 
cinio darbo organizacijos daly atleistas, bet jis pats yra pasi 
kai, būtent — 1. atskirus LE traukęs nuo redakcinio darbo; 
tomus redaguoja atskiri redak 2. tiek LE leidėjas, tiek šio po 
toriai; 2. vyr. redaktorius taiso sėdžio dalyviai mano, kad prof, 
lituanistinius straipsnius, o vi Vacį. Biržiškos talka enciklope 
sus mažesniuosius straipsnuis dijai yra naudinga, ir todėl pa 
paruošia tomo redaktorius; 3. geidauja, kad jis toliau neišsi 
bendradarbių pasirašyti straips skirtų iš LE redakcijos kolekty _
niai neliečiami, tik pataisomos vo; 3. kai kuriuose laikraščiuo neV ptoktfkTp^  ̂ nivyMl,.
jų pastebėtos aiškios klaidos; se pasirodžiusios žinios, kaa kitur> svetimtaučiai uždirba iš tetas kuris
4. gautuosius autorių ir savo pa LE ateityje galėtų virsti tam vakaro 3(j0_ 400 dolerių, o re

ngėjams lieka nuotrupos ar 
ba skola. Galima ir lietuviškose

DAINŲ VAKARAS TORONTE.
Sausio 15 dienos, Klaipėdos Šeimos Brekmanaitės Dragai 

atvadavimo sukaktuvių proga čių duktė.
Toronto jūrų skautų rėmėjai 
ruošia Jūros balių-vakarą, ku 
ris įvyks atatinkamai papuoš 
tose Lietuvių namų patalpose.

Vakaro programą išpildo Cle 
velando jūrų skautų oktetas,

KLAIPĖDOS KR. ATVADA 
VIMO MINĖJIMAS

šiemet Toronte rengiamas M. 
Lietuvos Bičiulių dr-jos Toron 
to sk. kartu su jūrų skautais, 
kurie didelį susidomėjimą ro 
do jūra ir lietuvišku pajūriu. 
Minėjimas ruošiamas sausio 16 
d., sekmadienį, College teatre.

DR. YČUI, TORONTO,
vietoj Kalėdinių ir N. Melu 
sveikinimų paaukojusiam 15 d. 
Vokietijoj likusiems tautiečia 
ms sušelpti, nuoširdžiai dėkoja 
me.

Š. Fondo C. Komitetas.

ties parašytuosius straipsnius tikros krypties leidiniu, neturi 
tomo redaktorius betarpiškai jokio pagrindo: LE ir toliau

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 primin 
ti, kad jūrų skautų rėmėjai nu 
tarė ruošti vakarus tik lietuvio , . _____„ . .
ms priklausančiose patalpose. GIRDĖSIME IR PER RADIJĄ

Atvykstąs iš Clevelando ok 
i sausio 15 dienos 

proga išpildys programą Jūrų 
Skautų Rėmėjų rengiamame L. 
Namų patalpose Jūros Vakare-konsolida ^lkia kalbos taisytoJuJ? kuris’ bus leidžiama laikantis ko di pataipose smagiai iaiką praleis .Baliuj£ taį atJ ta šeštadienį 

kryptimi 1St?ĮS?S kalbą> JU°® frąZ1.na taln dz!a^° ,be.S.al.lskuT l Viem“ ti, jeigu rengėjai viską gražiai sausio m. 15 d. išpildys kelias 
eji Veiks Paciam t°mo redaktoriui; 5. gai LE linijai išlaikyti yra pn suttvarko> skoningai patalpas dainas laike „Tėvynės Gaisai“ 
± vYr- redaktorius visa tai patiK imti bendri redakcinio darbo Dapuošia na ir eera nrozrama valandėlės iš Rt Catcharines. I

menės jau net spaudžiami, suge
> susikalbėti, — belieka 

viena didesnė viltis — rimtoji

rina iš korektūrų; 6. jis taip pat nuostatai, kuriais vadovaujasi 
spaudai paruošia specialinius atskirų raidžių bei skyrių redak 
savo srities dalykus, tiek iš se toriai ir bendradarbiai; redakci 
nosios enciklopedijos paimtus, niam kolektyvui pakaitomis ats 
tiek iš kitų autorių gautus, n tovauja ir jo darbo posėdžiams 
prieš spausdinant duoda kalbi vadovauja spausdinamosios iai 
ninkui peržiūrėti; 7. tomo re dės redaktorius.
daktorius iš anksto supažindi LE redakcija ir leidėjas. PAKRIKŠTYTA Šv. 

evangelikų huteronių 
čios lietuvių pamaldose

SERGIEJUI PAULIONIUI ■ na Selma Dragaitytė, Jono ir

papuošia na ir gerą programą valandėlės iš St. Catcharines. Į 
patiekia. Tokiems, kurie viską šį vakarą kviečiami visos ir visi, 
savą niekina, žinoma nevisur ir Salė bus atatinkamai dekoruo 
pas svetimuosius bus gerai, ta: švyturys, vėliavos, burės, 
Tad laukiame gausiai svetelių inkarai sudaiys jaukią aplinką, 
atsilankant ir tuo savuosius pa Gros geras orkestras ir veiks 
remiant. S. turtingas Neptūno bufetas. Fcl

SERGIEJUI PAULIONIUI 
mirus, jo šeimą širdingai užjaučia 

Aneliūnų šeima.
purvais. Taigi: spauda laisva, 

i šio žodžio prasme 
laisva,bet nepalaida bala,kurion 
kiekvienas, kas gera valia, o 

vinimą, — taikiu būdu, joms kas ir tyčia gali mesti savo pur 
pačioms leidžiant apsispręsti, viną arba užnuodytą akmenį ir 

Toks visų bendromis jėgo paskui džiaugtis „stpriai“ me 
mis parašų rinkimas nesunku tęs ir pridaręs visokių „trobe 
būtų išvystyti į milžinišką visa lių”, kurių „nei išnešti, nei iš 
pasaulinę akciją, kuri sujudintų vežti“ negalima. O šie, ligšiol, 
visą žmoniją ir rezultate duotų deja, mūsų spaudos didžiumoje 
dešimtis milionų parašų, kurie 
būtų įteikti JTO. Tai būtų mū 
sų laikų didžiausis laisvės pa 
niinklas!

Labai gerai, kad tokia incia 
tyva, kaip ALT suvažiavimas 
sako, išeis iš mūsų lietuvių, ku 
rie labjausiai nekenčiame nelais 
vės.

Skubiai turime sudaryti 
Veiksnių konsolidaciją.

Tai yra taip pat labai svar 
bus mums, ypač lietuvybės iš 
laikymo ir Lietuvos laisvinimo 
— tiesioge ir šalutine prasme— 
uždavinys. ______________,__________ __________________ __________ __________ ________ _

Kad. VLIKas ir Diplomatų gu jį pasirodytų nepajėgi, gal kvatoja sarkazmu, lyg nerasda kam kitam, p. Rasteniui žino 
šefas ligšiol dar nesusitarė vie ^as uždavinys geriau pasisektų mas nei argumentų, nei aiškaus ma, kas buvo „Žygis“ ir kas 
ningai veikti, tai yra didžiausia ALTui? Tai vienas, ir būtinas, tikslo, kam jis visa tai rašo, 
gėda, dėl kurios reikia rausti 
ir naktų nemiegoti. 1955 metais 
ši gėda turi būti baigta!

Bet tai yra viena konsoliduo 
tinųjų lietuviškųjų reikalų da 
lis.

Yra žmonių bei organizacijų, kytų mūsų gyvenimą sąmonių ciją“. Tų P. Rastenio suminėtų Nurenbergo bylą, kurioje buvo 
kurios jau bus keli metai, kai gai, vestų jį sugyvenimo, objek 
išdidžiai, įsivaizduodami net re tyvios tiesos siekimo ir visoke 
voliucicmieriais, kelia destruk riopo pozityvaus kūrybingumo 
tyvų triukšmą ir sudaro „opozi kryptimi. Spauda tikrai yra ga 
ciją“, — vieni VLIKui, kiti Dip lybė, bet tiktai tada, kada ji 
lomatams. Visa tai pagrindžia augštai išlaiko tiesos, kūrybin 
ma teigimu, kad Veiksniuose te gurno ir kilnios moralės vėlia 
są „partijų praeities likučiai“ vą.
Taip teigdami, jie nepasveua, šie, suminėtieji, yra pagrindi 
kad tegul ten jau ir būtų liku niai mūsų 1955 metų uždavi 
Čiai“, bet vis dėlto nors šis tas. niai, kuriuos bent pakankamai 
o ką gi jie pozityvaus ir kons aptvarkius, kiti reikalai nueis 
truktyvaus yra sukūrę? Su ko šiųjų paruoštais tiesiais ir ly 
kiu gi kraičiu jie įVLIKą atei giais keliais.
tų? Tautiečiai, 1955 metais rim

Ir vis dėlto, aplenkus visas čiausiai susirūpinkime šiais rei 
nesąmones, laikantis principo. kalais ir sudarę vieningą geros 
„neatmeskime net ir pačio valios talką, juos išspręskime 
mažiausiojo“, jeigu jie nori įsi pačiu rimčiausiu būdu nieko ne 
jungti į bendrą darbą, — yra delsdami.I J. Kardelis.

RIMTUS KLAUSIMUS REIKTŲ RIMTAI IR 
SVARSTYTI

Apgailėtina, kad dalis Šiauri jų dalykų tarep yra: VLIKo 
nės Amerikos spaudos juo to dėties keitimo klausimas, visuo 
liau, juo nervingiau ir pikčiau menės konsolidacijos, LAS-o 

ir jo supainioji

su

stelbė rimtuosius reikalus.
Buvo laukiama iš persiorga ima rašyti, jau net nesiskaityda „apgynimas 

nizavusios Liet. Žurnalistų Są ma su elementarine spaudos eti mas su „Žygiu“, 
jungos koordinuojančios inicia ka. Vis smarkiau įsidega politi 
tyvos. Deja, to nesusilaukta, ir, 
geresnių, vilčių nėra. Susidaro 
nekokia būsena. O kas nors tu 
retų imtis iniciatyvos ir sušauk 
ti bent Šiaurinės Amerikos sp 
audos konferenciją, kurioje bū kergiama ir Lietuvių Enciklope tarukė iš VLIKo. 
tų galima pasisakyti opiaisiais dija. Ir vis su tendencija, vis Kai dėl Vilniečių Sąjungos, 
reikalais; išsiaiškinti negeio piktai. Iš spėliojimų skaldomi tai klausimas, kaip ir kiekvie 
ves; pajieškoti išeičių, susideri vežimai, daromi nukentėjusieji, nas klausimas, svarstytinas, 
nimo būdų ir nustatyti rimto, iš tikrųjų nežinant, kaip ten Tiktai ne piktuoju, 
koordinuoto veikimo, gaires. Ži tikrai yra. Kai dėl LAS ir „Žygio“, tai
noma, geriausia tiktų tai pada Štai p. Rastenis, imdamas p. Rastenis, matyt, tyčia „pai 
ryti L. Žurnalistų S-gai, bet jei svarstyti rimtą klausimą, nusi nioja kortas“. Daugiau, negu 

l žino

Pradėjęs nuo konsolidacijos, 
nės aistros, kad ir nepolitinius p. Rastenis pabrėžia ypač bai 
klausimus imama tempti ant siu turintį atrodytį: „už durų”, 
partinio kurpalio ir dėl to ima Tiktai jo duodamasis Lietuvių 
ma nervintis. Fronto pavyzdys nieko negali

Prie ginčų apie VLIKą jau įtikinti, nes L. F-tas pats pasi

S. turtingas Neptūno bufetas. Fcl 
nas skiriamas jūrų budžių jach 
tai įrengti.

NAUJA JACHTA IR 
NAUJAS VADAS.

Toronto jūrų budžių įgula įsi 
minimi „voldemarininkų“ ar gijo 2 tonų jachtą, palyginamai 
„nacionalistų“ (tai yra faktas, gerame stovyje, nors jachtos 
ne išmislas) vardas, bet nei „Žy denis ir kajutė dar nebaigtas 
gio“, nei LASo ten vardas nefi įrengti.
guravo. Todėl ir kyla klausi Nauju įgulos vadu 1955 me 
mas, kodėl p. Rastenis šiuos da tams išrinktas jūrų ps. G. Kada 
lykus painioja? Ar tiktai netam, nauskas.
kad „nuo ligotos galvos nustū — Belgijoje — Watershei 
mus ant sveikos?“ angliakasys Slavinskas žuvo

Bendrai, bent nuo Naujų Me motociklo katastrofoje, liko 
tų spauda turėtų rimčiau į rei žmona ir 3 vaikai.
kalus žiūrėti. Rimtus klausimus — Iš Belgijos — Liežo S ta 
reiktų rimtai ir svarstyti. Tik sys Tamulis su šeima išvyko į 
tai rimtai svarstydami rimtus JAV — Čikagą. Šiaip emigra 
reikalus galėsime ir susikalbėti cija iš Belgjois, kaip ir sustoju 
ir tuos reikalus rimtai išspręsti, si.

Povilo 
bažny 
Kristi

-i "

DIENOS

— Iš Belgijos — Liežo S ta

Vienintelis tikrai 
iliustruotas lietuvių 
žurnalas pasaulyje.

Metinė prenumerata $5 
Naujai užsisakantiems: 

$4.

yra LAS. Jis tą tikriausiai žino 
uždavinys, kuris reiktų realizuo 51-me „Dirvos“ numery ra jo anksčiau, negu „Žygis” pasi 
ti juo greičiau. šo straipsnį „Pirmininkų konsu rodė. Ir vis dėlto nežinia kuria

Spauda, kurioje iš tikrųjų lidacija“, kuriame sumini eilę is sumetimais jis „Žygį“ painio 
yra gana apstu rimtų darbiniu visokių dalykų, tiktai gale strai ja su LASu.
kų, turėtų būti, greta bažny psnio suminėdamas sarkastine P. Rastenis, rašydamas apie 
čios, tas veiksnys, kuris tvar prasme „pirmininkų konspliua „Žygį“ ir LAS-ą, pripainioja ir 

t 4- < t 11 c.« i ert i m o o o i n i <■» * * * I '«t D T? o o 4* i . NT . • t 1  1 — f f 1 . _ . ..

„Lietuvių Dienų’’ žurnalo administracijos adresas: 
9204 So. Broaway, Los Angeles 3, Calif., USA.

„Lietuvių Dienos“ nuo Naujųjų Metų padidintos. Tel
pa kiekviename numeryje apie 70 puošnių ir aktualių 

nuotraukų. Visad įdomi ir aktuali ir žodine dalis.
Sausio numeryje duodamas pasikalbėjimas su Lietuvių 
Liaudininkų Sąjungos pirmininku J. Audėnu; visa eilė 

kitų lietuviškų ir angliškų straipsnių.
Duokite tik savo pilną adresą „Lietuvių Dienos“ tuoj 

pradės Jus lankyti. Atsilyginti galėsite vėliau

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

| ATLIEKA VISOKIUS SI ? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES
| KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.
| KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
| UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.
| RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
X arba
| SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.
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ilsėtis ant 
kad visuo

GERIAU

SPAUSDINAMA PAVEDUS:

GREIČIAU 
PAŽINSITE

Hon. J. W. Pickersgill,
Minister of Citizenship and 

Immigration

Laval Fortier, O.B.E., Q.C.,
Deputy Minister of Citizenship 

and Immigration

Kalbos ir Pilietybės Klasės 
Naujiesiems Ateiviams

ŠIOS KLASĖS VYKSTA BEVEIK KIEKVIENOJE KA
NADOS VIETOVĖJE. JŲ PAGALBA JŪS 
IŠMOKSITE SAVO KAIMYNŲ KALBĄ IR 
KANADĄ IR KANADIŠKĄJĮ GYVENIMĄ.

ŠIOSE KLASĖSE JŪS PAŽINSITE KAIP
ĮVYKDYTI SAVO ATEITEITIES PLANUS KANADOJE, 
BE TO JUMS BUS DAUG LENGVIAU, KAIP ĮTEIKSI
TE PRAŠYMĄ TIKSLU GAUTI KANADOS PI
LIETYBĘ.

PLAČIAU APIE ŠIAS KLASES SAVO VIETOVĖJE GA 
LITE SUŽINOTI Iš ŠVIETIMO VALDYBOS (BOARD 
OF EDUCATION), PAS VIETINĮ MOKYKLOS VEDĖ
JĄ KLEBONĄ AR KITĄ DVASININKĄ IR PAS SAVO 
TAUTINIŲ GRUPIŲ VADOVUS.

Tarptautinė politine padėtis,
pasi'lymai ir diskusijos

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS NARIO PROFESORIAUS DAKTARO JUOZO 
PAJAUJO ALT 1954 METŲ LAPKRIČIO 12 IR 13 DIENOMIS SUVAŽIAVIME 

PADARYTO PRANEŠIMO SANTRAUKA.
Gavau painų uždavinį, nes CO — faktai, kurie rodo, kad ar ne laikas padaryti kai kurių 

analizuoti socialiniai politinius Sovietai rimtai forsuoja „tai taktinių pakeitimų? Čia, Ameri 
reiškinius yra sunku. Juo sun kaus sugyvenimo“ politiką. Ir koje, jau tikima, kad mums sk 
kiau daryti spėjimus šioje srity su tuo turime skaitytis. riauda padaryta. Dabar reikėtų
je. Tai meteorologo darbas. Pa Kaip į tai reaguoja Vakarai: dėmėsi sukaupti į pastangas 
vyzdžiui, jei 1939 m. britų ir Vakarai žino tikruosius Sovie veikti Amerikos politiką. Čia 
prancūzų delegacija Maskvoje tų tikslus, ir jie ant sovietinės turėtume veikti bendrame Iron 
būtų įspėjusi Molotovo-Ribben meškerės neužsikabins. Bet nie te su kitomis nacionalinėmis 
tropo paktą, gal bent būtų bu kas pasaulyje karo nenori. Yra grupėmis Amerikoje. Siūlyčiau 
vę galima išvengti vokiečių ar stipri tendencija kalbėtis su So suorganizuoti pastovų tautybių 
mijų griuvimo. į Vakarus. vietais, bet tik — to talk Irom koordinacinį biurą. Jei tokį biu

Santykiai tarp tautų ir tautų strenght. Žinoma, kaip dabar ra, pavyzdžiui, būtume anks 
blokų nuolat kinta. Šiuo metu aiškiai matyti, nebus jokių pa čiau turėję, kong. Kerstenui bū 
gyvename ženkle šaltojo kai o sikalbėjimų, kol paskutiniai su tume galėję suteikti stiprią pa 
tarp Rytų ir Vakarų. Ir taip sitarimai dėl Vokietijos nebus galbą rinkimuose, 
jau 10 metų. 19-tojo šimtmečio ratifikuoti ir Vokietija apgink Taryba neturėtų 
eigoje tarptautinės konsteliaci luotą. Tačiau atrodo, kad Vaka laurų ir pasitikėti,
jos pasikeitė kelis kartus. Po rų Europa spaus Washingtona, menė ir toliau bus toks pat stip 
Pirmojo pasaulinio karo vėl vy kad šis priimtų „taikaus sugyve rus užnugaris. Iki šiol Ameri 
ko politiniai manevrai. Paskuti nimo“ politiką, 
nis posūkis įvyko apie 1946 
m., kai Sovietai pradėjo demos kietijoje kuriama ginkluota pa gai? ALT Vykdomasis Komite 
fruoti savo agresyvumą, ir Vaka jėga? Jei prileisti ginkluoto tas turėtų labai rimtai pagalvo 
rai pamatė, kad paskutiniojo konflikto galimybę, tai sprogi ti apie visuomenę. Jam turėtų 
karo sąjungininkas Sovietų Są mas galėtų įvykti gal 1956 ar rūpėti sodas, kuriame vaisiai au 
junga taikoje nėra lojalus ir ko 1957 metais. Bet gal Sovietai ga. Taigi jam turėtų rūpėti, 
operuojantis partneris. Nuo ta suras kokį nors vidurio kelią kad lietuvybė Amerikoje būtų < 
da Amerika pradėjo vadinamą taikingo sugyvenimo laikotar kiek galima ilgiau išlaikyta. | 
ją sulaikymo politiką (contain piui pratęsti. Gal jie bandys Kalbant apie platesnį sekto < 
ment policy), kuri su Korėjos jieškoti susitarimo su pačiais rių, ALT galėtų turėti daug ge ? 
karu įgavo naują aspektą. Pi a vokiečiais. Šitai paskutinei ga ros įtakos VLIKo ir Lozoraičio s 
sideda ginklavimosi lenktynes, limybei mes, lietuviai, turime santykiuose. Reikėtų tik pasvar f 
Sovietai pamato, kad Vakarai būti ypačiai pasiruošę, ir jau dą styti, kaip tai padaryti. Spauda j 
nejuokais stiprėja, ir reviduoja bar reikėtų dėti visas pastan gali padėti, jei ji tik tinkamą po < 
savo politiką, siūlydami taikų gas gauti Lietuvai pilną pripa ziciją užims, nes dauguma re > 
sugyvenimą (peaceful cocixis žinimą iš vokiečių pusės. daktorių yra ALT nariai. Nesu 5 
tence) tarp Rytų ir Vakarų. Šį Reikia laukti, kad eventua tarimų pašalinimas teigiamai < 
pasikeitimą daug kas riša su Hose kalbose su Vakarais Sovie atsilieptų ir į piniginius vajus. 5 
Stalino mirtimi, bet šitai teigti tai padarys nuolaidų. Šios nuo Disk si'oa* '
nėra tikslu, nes taikaus sugyve laidos gali būti Azijoje, gali 18 U8,JO8'
nimo terminą pirmą kartą pabūti ir Europoje, bet sunku įsi Dr, P. Grigaitis pareiškė ne r 
vartojo pats Stalinas. vaizduoti, kad jos liestų Pabal manąs, kad Sovietų Sąjunga ris P. Žadeikis savo sveikinimo bendrą politinės akcijos frontą, ti nesisekę, ir Federacija iširu

Kaip toli šis naujas posūkis tįjį. Taigi jei politinė situacija perša taikingo sugyvenimo po telegramoje Tarybai, galįs įvyk
Sovietų politikoje gali eiti? stabilizuotųsi, Lietuvos reika litiką vien norėdama esamą pa 
„Taikos“ ofenzyva iš Maskvos las Washingtone greičiausiai dėtį pratęsti. Sovietų elgesį dik 
vedama jau nuo seniai. Visi lai kuriam laikui būtų padėtas į ša tuoja paprasti egoistiniai išskai 
kome tai propoganda. Bet 1953 lį. čiavimai. Šiuo metu jie nesijau
m. Kremliaus pradėtas kursas Šitokį atvejį turi numatyti n čia pakankamai stiprūs ir ypa 
politikoje yra daugiau negu pro Amerikos Lietuviu Taryba ir čiai bijąsi ginkluotos Vokieti 
poganda. Esu įsitikinęs, kad ruoštis dinamiškėsnei veiklai, jos, tad ir manevruoją, kad ga 
Kremlius stengiasi išvengti gin Dėl ALT ateities darbų tu lėtų laimėti laiko savo jėgoms 
kluoto konflikto su Vakarais riu sugestijų, kurios yra dvic sustiprinti. Tačiau Sovietai ne 
darbais, ne tuščiais žodžiais, jų sričių: vienos amerikinės, ki sutiksią atiduoti geruoju to, 
Triesto klausimas, santykiai su tos—globalinės. ką yra pagrobę. Taigi sprogi tiją, kad įvairios
Turkija, sutikimas eiti į UNES ALTO yra daug atlikta, bet mas, apie kurį kalbąs Ministe grupės Amerikoje

kos lietuvio širdis buvo jautri, 
Ar Sovietai pakęs, kad ~Vo ir ranka — dosni. Bet ar n

JEIGU JŪS GYVENATE VIETOVĖJE, KUR NĖRA ŠIŲ 
KLASIŲ, JŪS VELTUI GALITE GAUTI IŠ CANADIAN 
CITIZENSHIP BRANCH MEDŽIAGOS, TINKAMOS 
MOKINTIS NAMUOSE. RAŠYKITE: CANADIAN CI11 
ZENSHIP BRANCH, DEPARTMENT OF CITIZENSHIP 
AND IMMIGRATION, OTTAWA, CANADA.

Dr. M. J. Vinikas konkrečiai si. Tačiau Tautybių politinės 
siūlo ALTui imtis iniciatyvos veiklos koordinavimas ateityje 
šiame reikale. Dr. A. Trimakas esąs būtinas, ir lietuviams tek 
galvoja, kad būtų naudinga tu šią imtis iniciatyvos. ALT Vyk 
rėti Lietuvos laisvės draugų ko domasis Komitetas Šį klausimą 

balsų už taikingą koegzistenci mitetą, sudarytą iš įtakingų svarstęs dar prieš Suvažiavimą, 
ją su Sovietų Sąjunga, ir kad amerikiečių. Dr. P. Grigaitis — 
Amerikos Lietuvių Tarybai įei paaiškina, kad praeityje yra bu ro sumanymą nutarta perduoti 
ketų mobilizuotis ilgesnės dis vę mėginimų veikti bendrai su Rezoliucijų komisijai.
tancijos veiklai. kitomis tautybėmis Amerikoje. Visa eliė Suvažiavimo daly

ti bet kuriuo, momentu.
A. Devenienė ir Dr. A. Tri 

makas pripažino., kad ir Wa 
shingtono sluogsniuose esama

Tautybių koordinacijos cent

Visa eliė Suvažiavimo daly 
Paremdamas referato suges Pavyzdžiui, ALT savo laiku bū vių pasisakėdėl antrosios prane 

nacionalinės vo įėjęs Į Rytų ir Centro Euro Šimo dalies, liečiančios referate 
sudarytų pos Tautų Federaciją. Bet diib Nukelta į 6 puslapį.

Musu ūkinės galimybės
DIPL. INŽ. J. BULOTOS P RANEŠIMO SANTRAUKA.

Did. Gerb. NL bendradarbis niai pribrendęs ir nedelsiančic 
Diplomuotas Inžinierius Juo išsprendimo reikalaująs klausi 
zas Bulota prieš kiek laiko tu mas. Iš viso tai gal tik dėl mū 
rėjo pranešimą Pasaulio Lietu sų nerangumo bei susiskaldy 
vių Inžinierių ir Architektų Są mo, kad mes dar neįkūrėme mū 
jungos (sutrumpintai — PLIA sų taupomosios kasos - banko 
S) Montrealio skyriaus susiiin taip, kad ir mūsų PLIAS narių 
kime ir tą pranešimą mielai su bei artimųjų sutaupyti pinigai 
tiko paleisti per „Nepriklauso išmėtyti po daugybę įvairių 
mos Lietuvos” skilts, kaid su bankų, taigi ir nemums ir % ei 
juos susipažintų ir savo minčių na, o skolintojai išmeta kitiems 
galėtų pareikšti ir plačioji visuo dar didesnius % pinigais, 
menė.

Toliau 
lota.

- - Taupomoji Montrealio Lietu
rašo Dipl. Inz. J. bu vjŲ kasa-bankas galima įkurti 

greit ir dabartinėmis sąlygų 
mis, atidarant skyrius (narių pa 
togumui) svarbiausiose vietose, 
prie parapijų ir kitur. Šį klausi 
mą paliksiu atvirą, tepa^akyda 
mas, kad šičia PLIAS Montre 
alio skyrius galėtų parodyti ini 
ciatyvą galutina prasme, ar 
stipriai paremti jau daromus 
mėginimus. Vieną tėrą aiškų, 
kad ką nors rimtesnio nuvėi 
kus, įkūrus, tėra galima tik su 
koncentravus lėšas ir jas tau

Įžanga.
PLIAS valdybos pa 
padaryti pranešimą

Mūsų 
prašytas 
apie mūsų ūkines galimybes, aš 
tam tikslui paruošiau suglaustą 
apžvalgą, ypatingai atsižvelg 
damas į dvi sąlygas:

1. Kad būtų kas nors apčiuo 
piamesnio mums patiems, apra 
šau porą konkretesnių pavyz 
džių;

2. Kad būtų supažindina ir piai ir naudingai pavartojus, 
platesnė visuomenė, tuo pačiu 
paruošiau ir spaudai savo pra 
nešimo santrauką.

Dabargi prašyčiau mielus ko Lietuvių prekyba užsiimančių 
legas pasekti mano suglaustas % yra gyventojų proporcingu 
mintis bei per diskusijas jas pa mui yra labai mažas ir mūsiš 
pildyti savomis, už ką aš būsiu 
dėkingas. J. B.
MŪSŲ ŪKINĖS, PREKYBIN
ĖS, GAMYBINĖS IR KITOS 
GALIMYBĖS BEI JŲ ĮGYVE

NDINIMAS. LIETUVIŲ
NAMAI.

2. PRĖKYBOS ŠAKA.
Iki šiam laikui Montrealio

liūs, bet mes dar patys laikėme tarną ar geresnės progos pasitai riausios gamybos šakos, kurių kį j>er savo pasiryžimą, 
prekybą — krautuvininko ama kiusią prekybą, o mūsų pareiga čia ir per kelias valandas mes ~ 
tą — žydo, bet ne „žmogaus“ tokį morališkai ir materiališka’ negalėtume tik išvardinti, 
amatu. Aš esu beveik tikras, paremti — padėti, 
kad ir dabar mūsų tarpe gal ir 
daugiau atsirastų krautuvinin 
kų, deja „honoras“ neleidžia— 
kaip gi galėtume atsisakyti da 
bar turimos vietelės, ar iš viso 
kam čia galvą laužyti — rizi 
kuoti?!

Tai yra tik apgailėtini įgimti 
mūsų naivumo reiškiniai. Žy 
miai geriau padarytume pasekę tai būtų nerealu ar mūsų atve pamatyti, pav., Luko ar Masevi 
mūsų prekybininkų pavyzdžiu, ju tiesiog nenaudinga. Taigi be čių kalakutų ūkius, kur jų dar 
jau išsigydžiusių nuo to naivu įžangos eisiu prie konkrečių bštumas ir pasiryžimas per po 
mo. mums galimų įvykdyti pavyz rą-trejetą metų juos įrašė į di

Visomis išgalėmis mes turi džių. Pirmiausia pastebėsiu, delio masto maisto gamintojus- 
me remti mūsų prekybininkus’ kad mes negalime dabar ir sva -fabrikantus. Jeigu mūsų alge 
„Savi pas savus!“ kaip buvo sa joti apie milionines bet kokios lės bedirbančių kitiems leidžia 
koma nepriklausomybės laikais, rūšies gamybos įmones, nes tų mums per metus vartyti vidu’i 
Beje, čia ir susikryžiuoja opiau milionų mes neturime ir jei taip niškai 3 ir gal 4-ius tūkstančius 
šia vieta: patriotiškumas ir kon vietoje tebestovėsime tai jų nie dolerių, tai jų ūkiai su 3—4 ir 
kųrenęija, arba paprasčiau: mū kad ir neturėsime. Iš kitos pu daugiau tūkstančiais kalakutų 
su kišenė! Tikra yra, kad mū 
sų žmonės reikale net paėjėtų 
ir toliau, kad tik pas savąjį, de 
ja su sąlyga jeigu jis parduotų 
nebrangiau.

Deja, taip nėra, ir jei mes ne 
siorganizuosime, taip atrodo, 
tęsis ir toliau. Pavyzdžiui, di 
džiųjų parduotuvių, kaip Stem 
berg’o' pasisekimas (šiais me
tais pastatytos 3 naujos krautu 
vės ir 4 milionai gryno pelno) džių, patvirtinančių šią teisybę,

Deja, tiek mes namų pasista 
tę ir greičiausiai ateityje dar 

Tad ir nenuostabu, kad mais daugiau bestatydami, dar netu 
r ar/ivroq aka to Pramonėj badu nemirsi arba rime savos statybinių medžiagų 
GAMYBOS SAKA. tai pramonė( kuri užtikrins dau parduotuvės. Galėtume pagal 

Mums ypatingai gal būtų ši giau ar mažiau garantuotą pasi voti ir apie lentpjūvę miškinges 
ūkinių galimybių šaka, pati įdo sekimą. Reikia tik pasidžiaugti, nėse Montrealio apylinkėse ir 
miausia, tad ir pamėginsiu nois kad iš mūsų tarpo jau yra gra tam tereiktų keletos bendrai su 
ir apgraibomis prie jos apsisto žus pionierių skaičius ir su gra sidėjusių pasiryžėlių su keletos 
ti. žiais rezultatais ir telieka jie tūkst. dol. kapitalu, gi pasiseki

Ir čja aš visiškai nesileisiu į ms linkėti sėkmės, bei naujų mas neabejotinai užtikrintas.
bendrą gamybos apžvalgą, nes jėgų prisidėjimo. Argi negražu

kiai neturi nė vienos didesnės 
parduotuvės. Vis dėlto nors ir 
individualiai, bet tie .kurie pra 
dėjo kaip ir iš nieko ar kurie 
įsigijo krautuves, užkandines 
ar mažesnio masto restoranus, 
daugumoje po keletos metų jie 
„išsimušė“ ekonomiškai į prie 

Apsiriboję daugiau iš PLIAS kį. Kuone be išimties tenka tik 
perspektyvos taško pagvildensi gėrėtis jų pasiektais rezultatais 
me šias ūkines, Montrelio ir ap ir kaip sakoma: „Jų jau nebepa 
ylinkės lietuvių, galimybes:

1. Finansų telkimas — 
bavimas, atseit bankelis.

2.
3.
4.

1.

ver

Neturime mes ir savo kont 
raktoriaūs — kanalizacijos ii 
vandentiekio instaliacijoms, — 
o tai šaka, kur su nedideliu ar 
geriau be jokio pradinio kapi 
talo susidėjus keletai galima 
įvykdyti kontraktus, kur uždar 
bis ir pasisekimas neabejotinai 
užtikrintas.

Pagaliau kurgi mūsų gara 
žas, kai tuo tarpu mes turime 
gerų mechanikų ir šimtus ma 
šinų?

Gal pravartu būtų čia užsi 
minti dar apie vieną įdomią ū 
nei kapitalų nei tarnybos atsisa 
kymo tuo labjau iš pradžių ne 
reikalaujančią gamybos šaką, 
tai vaikams žaislai. Užtenka 
pradėti su vienu bakalitinio— 
polofasinio typo medžiagų 
elektriniu presu ir nežymiu ki 
tų instrumentų kiekiu. Po to 
pasižiūrėjus jau į esamus žais 
lūs ir pagalvojus apie naujus, 
pradėti ką nors gaminti, prade 
dant pavyz. nuo paprasčiausio 
žaislelio išspaudžiamo už kelius 
centus iki elektrinių traukinių, 
sūpynių, dviratukų, ragučių u 
t. t. Šitokiai gamybai pirkėjų 
niekuomet netrūksta.

Nebenorėdamas daugiau nu 
sitęsti aš viena dar norėčiau pa 

galime timiausios PLIAS gamybos ša brėžti, kad mūsų sąlygose ir 
begalvojant apie tėvynės išlaks 
vinimą, mes turėtume visi, kiek 
kas galim spaustis į amatus,

sės gi taip jau yra, kad jei su jau vartosi 5-is ar 8-nis karius 
daug pradėsi ir jei greit ir daug didesniais kapitalais. Pagaliau 
norėsi uždirbti tai visos galimy jie tobulinasi, įgyja praktiką ir 
bes bus atviros į bankrutavimą. jų apyvartoms ribų nematyti— 
Tuo tarpu kas iš mažai pradeda jie yra pavyzdys netik mums, 
tas dažniausiai tikrai ir sveikai 
pradeda taip, kad tokiam nesti 
iš ko ir bankrutuoti nebent pa 
sistūmėti pirmyn.

Čia aš turiu pabrėžti, kad gy 
venimas parodė daug pavyz

bet jau ir vietiniams. Jie irgi 
pradėjo beveik iš nieko — jie 
rodo kelią kitiems. Ypatinga: 
šiandien yra puikių galimybių 
įsigyti apleistus ūkius, tabako 
farmas ir tt.

Kas liečia aprangą, tai apart 
yra tame, kad jis stengiasi par kaip pav. mums žinomi: Edi mūsų keletos stipresnių siuvę 
duoti kuo pigiausiai, na, savai sonas, Rokfeleris, Fordas, na ii jų, mes pasigęstame visiškai di 
me aišku ir pritraukti pirkėjų mūsų Stembergas ar pagaliau desnės siuvyklos, drabužių ar 
kuo daugiausiai. Pas mūsų pre mano A. L. kurioje dirbu, bend avalinės parduotuvių ir pana 
’ ‘ ‘ ............. ........ Tai vis darbščių, bepini šiai, čia irgi dėmesio verta ga
do lyg būtų visiškai atvirkščiai, gių, bet pasiryžusių žmonių pra limybė ir laukianti iniciatorių, 
Prie tokių sąlygų greit mūsų dėtas iš nieko ir išvystytas vė kuriuos mes turėtume progos 
kišenė pastebi apie 30% skirtu Hau iki miliardinių apyvartų su paremti nukreipiant mūsų už 
mą ir žinoma su didžiausia šird tūkstančiais darbininkų bendic pirkimus pas savus.
gėla tenka apleisti savąjį, kito vės. Štai pagaliau mes priartėja

Po šitokio, sakyčiau padrąsi me prie statybų ir kaip tik ai 
nančio apibrėžimo,

kybininkus, apgailėtinai, atiu rove.

Štai pagaliau mes priartėja
ne savojo naudai, atseit doleris
nugali patriotiškumą,

Čia ir prasideda organizuotu klaustis, ką gi mes patys gali kos. 
mo galimybės: tiesiogis prekių me tikėtis ateityje? Bekalbant Fi mo galimybės: tiesįogis prekių me tikėtis ateityje? Bekalbant Prieš paduodant porą konk 

vysi“! Ypatingai čia, prekybos (be tarpininko) pristatymas, fi apie gamybą tuojaus galime pi i rečių mūsų iniciatyvai parodyti 
srityje, mes turėtume susikaup nansinė pagelba, reklamacija ir siminti jos seną ir paprastą isto statybos pavyzdžių, tenka pasi prekybą .gamybą, statybą li
ti ir išmėginti jėgas. -----.--i-----------i— x...:—

Didžiausia prekybos srityje Čia beveik nebūtų įmanoma 
vegržlumo kliūtis yra gal būt išvardinti visas mums prieina 
įgimtas lietuvio, iš senos praei mas prekybos šakas, kaip nuo 
ties, žemdirbo inertiškumas — latines ar atsitiktines, bet vie 
pasitenkinimas tuo, ką jis turi nintelė išvada yra aiški, kad 
— neryžtingumas ir dar dau kas iš mūsų turi drąsos, pasiiy 
giau, gal išdidumas. Jau nekal žimo ir svarbiausia noro, tas

vysi

tt. stengtis išsivaduoti iš mažai pel 
ningo tarnavimo kitiems — tik 
šia kryptimi eidami mes pasida 

nė, nes žmogus nevalgęs neiš baldų dirbtuves, „Artis“ Lady rysime pajėgūs sau ir saviems, 
būna nei dienos. Antroj eilėj ei gos baldų studiją, namų statyto netaip lengvai pražūsime sveti 
na apsiavimas ir apsirengimas, jus-kontraktorius kaip Kaspera mųjų jūroje, bei būsime paje 
Trečioj pastogės gamyba ir to vičius ir Gaputis, elektros insta gesni atstatymui vistiek kada 
liąu jau eina modernio žmogaus liatorių Virbalą ir kitus. Tai nors išlaisvintos tėvynės — ler 

patobulinimo įvai irgi iniciatoriai išsiveržę į prie gviau ir sugrįšime į Ją. (d. b.)

džiaugti, kad mes jau turimeriją ir tai būtent:
Pirmos eilės ir neatbūtina ga gražiai besiplečiančias „Baltic“ 

mybos šaka yra maisto prame Kiaušo ir Šiaučiulio durų n
Prekybos šaka.
Gamybos šaka, 
Statyba ir kitos.

FINANSŲ TELKIMAS.
Kas liečia mūsų finansus, 

tai čia man gal ir netektų ilgiau o__ , o___________ _ ________ .
apsistoti, nebent kad tai jau se bant apie mūsų tėvus ir sene turi nedelsdamas pradėti mėgs gyvenimo
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KV LTŪR W £#KKOjVIK A
TAUTINIAI DRABUŽIAI 16 VASARIO IR 

SPAUDOS BALIUI.
Nepriklausomybės metais — Prof. I. Končius New 

Lietuvoje būdavo tradicija mi Yorke, studentų „Šviesos“ org. 
nėti 16 vasario labai iškilmių pakviestas, kalbėjo apie lietu 
gai. Dauguma moterų ateidavo viškus kryžius koplytėles, 
į iškilmes tautiniais drabužiais, rias lietuviai statęsi atminti 
Šiuo metu ypatingai reikia Ne laimėms ir kančioms, 
priklausomybės šventėse daly 
vaūti tik tautiniais drabužiais 
pasirėdžius.

Šiais metais dail. A. Tarno 
šaitienė savo Dailės Studijoje 
(R. R. 1. Kingston, Ont.) itin 
turi daug užsakymų Nepriklau 
somybės šventės iškilmėms, bet 
pirmoje eilėje ji išaus „Nepi. 
Lietuvos“ Spaudos Baliui Mont 
realy tautinį, zanavykių kr. dia 
bužį.

ku 
ne

rašo Čikagosgų aidų“
„Margutis

„. . .Patiekdami įdomius mu 
zikinius kontrastus, Elena ir 
Andrius Kuprevičiai, brolis ir 
sesuo, laimėjo pasigėrėjimą di 
džiulio klausytojų būrio smui 
ko ir fortepiono sonatų progra 
moję... Piansitas Andrius Kup 
revičius, mokyklos faculteto na 
rys, jau yra mums žinomas ka 
ipo jautrus artistas su puikia 
technika ir giliu muzikos supra 
timu. Jo sesuo turi gražų toną 
ir techniką tinkančius prie jos 
natūralaus stiliaus ir interprets 
cinio veikalų pajautimo..'. „The 
Cleveland News“.

BŪKIME VISI LITUANISTIKOS INSTITUTO NARIAIS!

Mūsų išeiviai, ypač JAV-ėsc, mos ir iš įvairių Amerikoje ir 
ligi šiol bendromis jėgomis yra kitur veikiančių fondų. Šiuo me 
daug nuveikę. Politinei veiklai 
bei politinei lietuvių kovai Ame 
rikoje turi jsteigę ALT-ą, ša’ 
pos larbui — BALFą. Buvo pa 
sigendama tiktai vienos centii 
nės mokslo įstaigos, kuri subu jų : Lietuvos istorinė geografija 
rtų apie save visus užsienyje (K. Pakštas), apie senovinę 
esančius lituanistus moksliniu lietuvių religiją ( Alseikaitė-Gi 
kus ir rūpintųsi lituanistinio mbutienė), apie Vilniaus pilis 
mokslo darbo vykdymu. Prieš (J. Puzinas), Vilniaus miesto 
metus ši taip svarbi kiekvieno* istorija (A. Šapoka), apie 16 
kultūringos, o ypač mažos tau amž. Lietuvos kultūrinį, religi 
tos gyvenime įstaiga buvo įs nį bei politinį gyvenimą (Z. 
teigta. Tai Lituanistikos Insti Ivinskis), Lietuvių literatuios 
tūtas, kuris susilaukė mūsų vei bei kultūros istorijos studijos 
ksnių, visuomenės veikėjų ir pa (V. Biržiška), lietuvių rašyto 
žios visuomenės pritarimo. jų biografijos nuo seniausių lai

Lituanistikos Institutas tu k.L- Biržiška), SLRKA istu 
rėš puoselėti mūsų būdingąją rila. ( , Kučas), Amerikos lie 
kultūrą, atskleisti ir ryškinti ją tLlvlM dainos (J. Balsys), Vi! 
mums patiems, ypač priaugan Universiteto istorija (M. 
čiam jaunimui, kuris dabartinė 1 irzlška)» »r visa eilė kitų, 
mis sąlygomis maža arba nie Murns v*siems turi rūpėti, 
ko apie ją nepatiria, o taip pat ka^ šie ir daugelis kitų vėliau

tu jau yra galutinai paruošta 
ar visai baigiama ruošti nema 
ža tikrai vertingų veikalų, ku 
riuos galima būtų tuojau išleis 
ti. Paminėkime svarbesnius is

KOMPOZITORIUS
PIANISTAS V. BACEVIČIUS 
su Crawford Productions me 
nadžūra pasirašė dvejiems me 
tams sutartį, pagal kurią viso 
je Amerikoje jam bus ruošiami 
koncertai, už kuriuos mažiau 
šiai jis gaus po 3Q0 dolerių uz 
kiekvieną. Ši menadžūra ypač 
yra interesuota simfoniniai* 
koncertais, kuriuose mūsų žy 
musis pianistas skambintų solo 
simfoniniam orkestrui palydint.

Greta mokytojo darbo ir kon 
certų, Vytautas Bacevičius dir 
ba ir kompozitoriaus darbą. Va 
sąrą jis parašė ketvirtosios snn 
fonijos partitūrą — 3-jų dalių. šiuo- metu, ___  __________
95 puslapių. Tai yra jau 16-tas gresia ne tiktai fizinis, bet ir bei jos kultūrą, o kartu parody 
V. Bacevičiaus kūrinys simfoni dvasinis žudymas, i 
niam orkestrui. Be to, jis para 
šė fortepijonui naujus veikalus. 
Poemą Nr. 6 op 56, Dance Fan 
tastic op. 55 ir Chanson Triste 
(liūdna daina).

Kaip matome, V. Bacevičius 
dirba atsidėjęs ir sėkmingai.

MUZIKAI KUPREVIČIAI 
KONCERTUOS IR 

TORONTE.
Teko patirti, kad be Montie

mis sąlygomis maža arba nie

ir svetimiesiems. Bet ypač svar 
bus instituto uždavinys yra 

, kada mūsų tautai

paruoštų darbų išvystų dienos 
šviesą, kad jie pagilintų mūsų 
žinias apie lietuvius, Lietuvą

uvaaimS žudymas, genocidas. ir svetimiesiems, kad mes 
Todėl laisvojo pasaulio lietu esame verti užimti lygią vietą 
vių pareiga yra išsaugoti ir 
plačiau paskleisti tikrą suprati 
mą apie lietuvių tautos bei Lie 
tuvos valstybės istoriją, lietu 
vių kalbą, literatūrą, mūsų mo 
kslinę ir kultūrinę pažangą, 
kada mūsų gimtoje žemėje tai 
nebėra galima, ir viskas yra ša 
liškai nušviečiama.

Tai daryti laisvojo pasaulio 
„. . .Elena ir Andrius Kupre alio, (kur koncertas įvyks šio lietuviai yra atsakingi ne tiktai 

....... ........ . .......... vičius pasirodė gracingai ir ga sausio 15 dieną, 7 vai. 30 min. prieš savo. pavergtuosius bro 
Cri de la Fran biai žavėtiname due — recita 

lyje, patiekdami pirmaeilį suge 
.Šiame koncerte smuiki bėjimą... Klausytojai, kurių ga 

usumas perpildė salę, sekė ar 
tistų programą su įtemptu dė 
mesiu ir entuziastišku pritaii 
mu". „The Cleveland Press“.

„Elenos Kuprevičiūtės kairi 
oji puikiai išlavinta ranka, ku 

šc> P*na ^ySlL!> bet nepaprastai ene 
rgingų virpėjimų, besąlygiškai 
valdo smuiką, išreikalaudami 
iš jo visų tonų kuo didžiausio 
tikslumo. Gi jos dešinioji ran 
ka pasigėrėtinai viešpatauja vi 
sais judesiais“. „I" 
Nachrichten“.

„E. Kuprevičiūtės elegantiš 
ki smuiko užgavimai, sakytum, 
burtų keliu iššaukia šiltą ir šv 
elniai banguojantį toną. Jos 
galingas, temperamentu persu 
nktas grojimas yra apgaubtas 
sveiko muzikinio jausmo ir na 
tūralaus muzikos pojūčio... Sir 

~ nm.ii m i is. t; uivna ixupi vvxviutC, 
mo..., —- rašo Šveicarijos „Neu menininkė jauna, bet su tokiu 
er Zuericher Zeitung“. muzikiniu talentu, kurs gali jai

„Nuo Kauno ligi Buenos Ai nutiesti kelią į didžiausias vii dos klubo leidinys Nr. 5. Turi 
res ir atgal iki Šveicarijos —tis. Visus jos išpildytų kūrinių ny: Prašviesėjimas, Lyguma, 
daug kartų ją galėjo gėrėtis pa dvasinius ir techninius reikalą Pirmoji formulė, Balastas, Nu 
čių gerųjų teatrų lankytojai, vimus ji patenkino šimtu pro lis, Estafetė ir Praradimas. Ku 
Visur, kur tiktai ji pasirodyda centų ir be jokių ypatingų pas ygoje 135 puslapiai. Knygo* 
vo su savo smuiku, ji pajėgė iš tangų“, — rašo šveicarų „Ta kaina klubo nariams 1 dol. Iš 
reikalauti iš jo stačiai stebuklui gesanzeiger“. leista Londone.

„. . .Nepaprastas jausmingu 
mas... Didelis muzikinis talcrt 
tas...“ — rašo 
ce“.

Pianistas Andrius Kuprevičius, kuris drauge su Elena 
Kuprevičiūte sausio 15 d., 7 vai. 30 min. vakaro koncer

tuos Montrealy, Plateau salėje.

KĄ SAKO PASAULINĖ SPAUDA APIE 
E. KUPREVIČIOTį’

Sausio 15 dieną, šeštadienį. 
Platetau salėje, Montrealy įvy
ks pirmasis pagarsėjusios visa 
me pasaulyje, ypač Europoje ir 
Amerikoje1, psmuikipinkės vir

tuozės Elenos Kuprevičiūtės ir ninkė parodė pirmos klasės tu 
plačiai žinomojo pianisto vir bulumą technikoje ir tono išga 
tuozo Andriaus Kuprevičiaus vime 
vieninetlis koncertas.

Praėjusiame „Nepriklausom 
os Lietuvos" numeryje davėme 
jos pačios pasisakymų, o dabar 
duodame tai, ką apie ją kiti sa 
ko, kaip rašo' apie Elenos Kup 
revičiūtės koncertus ir apie jos 
grojimą pasaulinė spauda ii 
Amerikos muzikos žinovai laik 
raščjuose.

„ . . . Didelio svarbumo prog 
ramoje jaunoji koncertantė pa 
rodė nepaprastą, tiesiog ekstra 
ordinarinį talentą“, — rašo Ai 
gentinos sostinės Buenos Aires 
laikralštis „Democracia“.

„. . . Jauna smuikininkė suža

La Šemaine de Pa
ris“.

„. . .Trauko (smičiaus) meis 
terė, augštO' grožio specialistė 
yra ši smuikininkė...” — rašo 
Romos dienraštis „H Quotidia 
no“.

„. . .Puikios technikos, nepa 
prasto jautrumo ir gilaus įsijau 
timo į kūrinius artistė...“ — ia 
šo Vatikano oficiozas „L’Osser 
vatore Romano“.

„. . .Pirmasis Elenos Kupre 
vičiūtės koncertas Romoje suža 
vėjo ir įrodė didelį jos talen 
tą...“ — Romos „II Popolo“.

,,. . .Nuostabi technika, spal
vėjo klausytojus puikiu žvilga vingas tonas... jos grojimas yra
nČiu išpildymu įdomios ir nele dideliai dinamiškas, temperam_____________  ____ __

entingas ir puikaus muzikam uikininkė Elena Kuprevičiūte,ngvos programos...“ — rašo 
Buenos Aires „EI Estandart“.

„. . .Ši jauna smuikininkė gc 
rai žino, kaip išgauti iš savo 
instrumento pilną ir klausyto 
jo širdį siekiantį smuikavimą. 
Didelis jos įgudimas sudaro tai, 
kad ji gali išgauti švariausius 
tonus...” — rašo Prancūzijos 
meno žurnalas „L'Art“.

laisvųjų kultūringųjų tautų šei 
mos tarpe. Ne mažiau yra svar 
bu mums pasirūpinti, kad kiek 
vienas mūsų 1 žymus mokslinio 
kas, kurių už gimtosios žemės 
ribų vargu ar kada bevaliosime 
paruošti, suskubtų parašyti sa 
vo darbus, o. institutas juos iš 
leistų. Tai yra mūsų visų lietu 
vių tiek tautinė kultūrinė, tiek 
ir visuomeninė pareiga. Ir mes 
tai galime padaryti, kaip dauge 
lis ir kitų tautų, įsikurdamos 
panašius institutus bei moksle 
akademijas, yra padariusios. 
Kviečiame tad visus stoti Litu 
anistikos Instituto nariais ir 
tuo būdu jį paremti morališkai 
ir materiališkai. Kiekvienam na 
riui yra teikiamas atitinkamas 
vardas pagal jo įnašų į institu 
to iždą didumą: nario fundato 
riaus, nario globėjo, nuolatinio 
nario, kurie paaukoja institutui 
ne mažiau kaip 1000, 500 ar 
100 dol. ir nario rėmėjo, meti 
nio nario, nario pritarėjo, ku 
rie paaukoja institutui nema 
žiau kaip 25, 10, 5 dol. per mc 
tus. Čia minėtais nariais gali 
būti taip pat draugijos, bendro 
vės ir kitokie junginiai. Už ypa 
tingus institutui nuopelnus yra 
teikiamas garbės nario vardas.

Tad, mielas tautieti, nepalik

vakaro) pp. Kuprevičiai dar liūs, bet taip pat ir prieš svetiin 
koncertuos Toronte, kur jų kun taučius, kuriems turi pateikti 
certą ruošia labdaringoji Cari okupanto nesužalotą lituanisti 
las organizacija. nį mokslą. Šis mokslas nėra ko

kia nors nebūtinai tereikalinga 
atitraukta nuo šių dienų gyveni 
mo abstrakcija, bet yra gyvas 
lietuviškas reikalas, tolimesnes 
perspektyvos akimis žiūrint, ne 
mažiau reikalingas, kaip ir poli 
tinė laisvinimo kova ar šalpos 
darbas. Pagaliau ir pačiame po 
litiniame darbe daugeliu atvejų 
negalima išsiversti be moksli 
ninku pagalbos. Lituanistikos 
Institutas yra nesrovinė kultu 
rinė mokslo įstaiga, tad visų 
lietuvių būtų pareiga ją rem 
ti. Instituto statutas numato ša 
lia tikrųjų instituto narių-litu 
anistų mokslininkų, dar iždo 
rūpintojus, kurių uždavinys 
yra rūpintis institutui lėšų tci 
kimu ir jų valdymu. Į Iždo Ta šio didelio kultūringo darbo 
rybą šiuo metu įeina žinomi vi nuošalėje, bet tuojau pat stoki 
suomenininkai, dvasininkai,pro į Lituanistikos Instituto narių 
fesionalai ir verslininkai. Kiek eiles. Šia proga dėkojame ii

TRUMPOS ŽINIOS.
— Bostone statomas Dicken 

so veikalas „Kalėdų giemė*' 
kuriame H. Kačinskas vaidina 
šykštuoli Skrudžą. Režisuoja 
A. Gustaitienė.

— Komp. V. K. Banaitis pa 
rašė trio arfai, smuikui ir klar 
netui.

— Prof. Vaclovas Biržiška, .□L/ULUUIU VA .... .
Nurnberger kaiP teigiama, yra pats pasitra 

ūkęs tūlam laikui atostogų. Lei 
dejas p. Kapočius jo nesąs ar 
leidęs. Bendrai, leidėjas tesirū 
pinas tiktai leidimu ir į redaga 
vimą L. Enciklopedijos nesiki 
šąs. Tikimasi, kad pailsėjęs pro 
fesorius Vaclovas Biržiška su 
grįš ir dirbs L.E. redagavimo 
darbą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Aloyzas Baronas. ANTRA

SIS KRANTAS. Novelės. Ni vienas toks narys atliks savo tiems, kurie, nelaukę ypatingo 
svarbų vaidmenį institutui ir raginimo, yra pirmieji atsiuntę 
lietuvybei.

Padidėjus lėšoms, institutas 
netrukus galės išplėsti savo 
veiklą ir pasirodyti su spausdin 
tais savo mokslininkų darbais. 
Tada galima bus tikėtis para

savo' įnašus institutui. Sutikimą 
būti instituto nariu kartu su 
piniginiu įnašu (auka) prašo 
ma tuojau pat siųsti Šiuo adie 
su: Institute of Lithuanian Stu 

Nukelta į 5-tą psl.

Pažinkime laikrodžius
RAŠO LAIKRODININKAS A. ŽUKAS.

3.
LAIKRODŽIŲ NAUDOJIMAS.

Kaip jau minėjau, kad waterproof laikroudkai yra geriau 
si kasdieniniam naudojimui, nes nebijo dulkių, sutrenkimo h 
vandens nepraleidžia. Bet praktiškai nevisai taip yra. Pav., 
jeigu išmesite ant cementinio grindinio iš maždaug 1 meti g 
augščio, nėra garantuota, kad nelūžtų spindulio ašelė, o jei 
gu ir nelūžtų, tai gali sulinkti. Dėl dulkių galite nesisaugo ti 
labai, nes j waterproof dulkės labai sunkiai pakliūva. Gali 
patekti tiktai tam tikrais atsitikimais, pav. laikrodininkai, tai 
sydami, per klaidą, arba kitais atsitikimais pamiršta įdėti 
tarpyklį, — tada dulkės ir patenka. Tarpykliai yra 3 rusių: 
guminiai, plastikiniai ir labai minkšto metalo. Užtai atsiimda 
mi iš laikrodininko waterproof laikroduką, atkreipike dėme 
sį, kad būtų įdėtas tarpyklis.

Ypatingai prašau įsidėmėti: tyčia vis dėlto nekiškite wa 
terproof laikroduko į vandenį. Nes, kad ir naujas waterproof, 
nesvarbu kokios jis būtų firmos, arba kompanijos, nėra augs 
tai garantuotas, kad nepraleis vandens, ypač padėvėtas, nes 
visi waterproof stiklai yra plastikiniai, o plastikas-celiuliozė 
manau daug kam bus žinoma, nuo augštesnės temperatūros 
plečiasi ir pasidaro minkštas, o kuomet atšąla, susitraukia u 
vėl sukietėja, po to jūsų laikroduko stiklas pradeda klibėti 
o jei ne, tai vandenį visvien praleis. Ypatingai tas atsitinka 
vasaros metu, kuomet jūs esate maudyklėje ir kaitinatės prieš 
saulę laikydami laikroduką ant rankos ir tuomet pilnai p<. 
kanka kaitrios saulės, kad plastikas įkaistų ir išsiplėstų. Ir 
kitokiais panašiais atsitikimais venkite neįkaitinti perdaug 
laikroduko. Peraugštas įkaitinimas laikrdoukui ir kitais at/c 
jais nėra geras, pav., kuomet įkaista laikrodukas, lygiai taip 
pat įkaista ir jame esanti alyva. Manau, daug kam bus ilgi 
aišku, kad įkaitusi alyva irgi plečiasi ir pasidaro daug skystes 
nė. O ne į visas laikroduko- dalis galima dėti alyvos, ypatin 
gai alyvos bijo plaukas. Jeigu į plauką patenka alyvos, tuo 
met jūsų laikrodukas be galo skuba, per vieną valandą užbėga 
bent kelias valandas. Į plauką dar patenka alyvos ir nuo su 
trenkimo, kartais ir visai nuo mažo. Tam tikrais atsitikimais 
pakliūva alyvos į ratukų dantelius, ypač kuomet laikrodukas

įkaista, arba taisant laikrodininkas perdaug alyvos kaikur pa 
deda. Jeigu pakliūva alyvos į ratukų dantelius, sutrenkus lai 
kroduką, plaukas suvirpa ir pasiekia ratuko dantelius, ir to 
kiu būdu pakliuvusi į plauką alyva pakliūva į ratukų dante 
liūs. Laikrodukas tada jau reikia valyti.

Pakliūva vandens ir per užvedimo galvutę. Galvutėje 
yra guma, kuri po kurio laiko padyla ir praleidžia vandenį. 
Arba jeigu jūsų laikrodukas uždarant bus nestipriai priverž 
tas, — irgi praleis vandenį.

Pakliuvusį į vandenį laikroduką (koks jis bebūtų) ku< 
greičiausiai stenkitės išsausinti, jeigu galite, atidarykite, iš 
irnkte vidurius ir padėkite kur nors šiltai, kad vanduo kuo 
greičiau išgaruotų. Po to neškite pas laikrodininką, kad iš 
valytų. Stenkitės kiek galima greičiau, nes jeigu gerai neiš 
sausint, tai per vieną parą jau jūsų laikrodukas bus pradėję*
i ūdyti. Kol giliai neįrūdijęs, tai rūdys lengvai nusivalo, o 
jeigu giliau įrūdyja, tai reikės keisti naujų dalių ir jums brau 
giai kainuos. Rūdijimo greitis priklauso nuo vandens: jeigu 
sūrus vanduo, tuomet labai greitai rūdija. Pav., jeigu jūs įme 
site laikroduką plaunant indus, ten jau bus sūrus vanduo ; jei 
gu įmetėt į švarų vandenį, jūsų laikrodukas ne taip greitai 
pradės rūdyti. Pakliuvusi į vandenį laikroduką, nelaukite *a 
vaitės arba kelių savaičių, bet neškite kuo greičiausia pas lai 
krodininką išvalyti.

Stenkitės laikrodžių netrankyti (kokie jie bebūtų). Pav., 
sporte, negaudyti sviedinio arba kamuolio, nežaisti krepšino
ii panašiai, kur jūsų rankos gauna sutrenkimą. Pav., kad il
tį umpam laikui išeinant nuo durų nukasti sniegą, ir tai pu 
tartina laikrodukas nusiimti, nekapoti malkų, nekalti kuolu 
ir t. t. Kur tik jaučiat, kad jūsų ranka yra sutrenkiama, nu 
sūmkite laikrodį. Nes nuo sutrenkimo lūžta spindulo ašelė 
arba sulinksta; jeigu nulūžta, jūsų laikrodukas sustoja mo 
ment, arba eina apvertus, o ant kitos pusės sustoja. Jeigu la 
uai sulinksta ašelė, įvyksta lygiai tas pats, o jeigu sulinksta 
labai mažai, jūsų laikrodukas nesustoja, bet jūs nebeturit tiks 
lauš laiko. laikrodukas tai skuba, tai vėluoja. Mažai sutinku 
šią ašelę kartais pavyksta ištiesinti, o daugiau palinkusią jau 
nebeįmanoma ištiesinti, nes ji lūžta. Laikioduko trankymas 
kenkia ir kitoms dalims, pav., stiklas sudūžta arba iškrenta, 
užvedimo ašelė nulūžta arba sulinksta. Perdažnas laikrodžiu 
taisymas irgi trumpina jo amžių ir kenkia kišeniui.

Daug kas mėgsta rankinius laikrodukus nešioti kišenių 
Je, manydami apsaugos nu* sutrenkimo. Iš dalies taip. Bet

kišeniuje irgi gali sutrenkti, ir, be to, kišenius yra labai ne 
saugus nuo dulkių ir įvairių trupinių, ypatingai rūkančio Ki 
seniai pilni tabako trupinių ir jo dulkių. Į tokį kišenių įdėtas 
laikrodukas labai greitai pridulka (turiu omeny ne waterpro 
of). Dedant laikroduką į kišenių, gerai yra suvynioti į nosinę, 
kad ir trumpam dedant į kišenių, jeigu jaučiat, kad kišenius 
švarus, galite dėti ir nesuvynio-tą.

Laikrodukas geriausia prisukti vieną kartą į parą n ge 
nausia yra prisukti vakare einant gult. Kuomet įprasit, bus 
lengva prisimint, antra, vakare yra geriausia prisukti, nes 
dauguma einant gult laikrodukus nusiima nuo rankos ir kur 
nors pasideda, tad per naktį laikrodukas esti šaltesnėj teni 
peratūroj ir alyva pasidaro tirštesnė, ypatingai seniau valyta 
me laikroduke. O kuomet laikrodukas tik ką prisuktas, jo 
spyruoklė turi didesnę jėgą jį varyti, tuomet jis palaiko tiks 
lesnį laiką. Ir dar, jeigu jūsų laikrodukas valytas prieš keletą 
metų ir jūs jį suksit iš ryto, tai maždaug po 24 vai. sekantį 
rytą šaltoj temperatūroj galite rasti sustojusį. Tas pasitaiko, 
jeigu jis seniai valytas, jeigu spyruoklė labai išsidėvėjus ir 
jeigu labai senas laikrodukas. Daug kas galvoja, kad pade 
tas — nenaudojamas, laikrodis kai stovi ilgą laiką, tai yra n 
gerai — kenkia.

Nieko panašaus, laikrodukas gali stovėti nenaudojamas 
nors ir šimtą metų arba ir ilgiau, žinoma, prieš naudojant, jį 
reikia tik išvalyti ir vėl bus naujas.

Tuo pačiu norėčiau priminti, jog yra daug galvojančių, 
aad anksčiau yra buvę daug geresni laikrodžiai, išlaikydavę 
po 20—30—60 net ir daugiau metų, bet prisiminkime, kaip 
juos žmonės nandodavo: pav., kasdieniniame darbe beveik nie 
kas nenaudodavo, užsidėjęs ant rankos laikroduką nekirto 
malkų, neplovė indų, nesimaudė, nemušė bolių ir t. t. ir t. t. 
O naudodavo laikroduką tiktai per metines šventes arba ret 
karčiais eidamas į bažnyčią pasiimdavo. Be to rankinių laik 
rodžių labai mažai būdavo, daugiausia buvo- kišeniniai, o jei 
gu ir naudodavo rankinį laikrodį, tai tik tarnautojai arba vai 
dininkai, be to rankiniai laikrodžiai būdavo daug didesnio 
formato negu dabartiniai.

Tokiu būdu galėjo išlaikyti ilgus metus.
Jeigu mes naudosime dabartinį laikroduką, kaip anks 

ėjau kad naudodavo-, — esu tikras, kad dabartinis laikrodukas 
ištarnaus dar ilgesnius metus negu kad senoviškas ištarnavo. 
Tad nepeikime dabartinių laikroduku, tik mokėkime juos nau 
doti.
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•MUSU ^SPORTAS
ARGENTINOS LIETUVIAI NUGALĖJO AMERIKONUS.
„KOVAS“ — YANKEE ALL dr. A. Kairelis, kvedamas pci 

STARS 46—28 (27—15). sportą plėsti tarp Įvairių tautų 
Sulaukėme savos komandos tarpusavio bendravimą ir broliš 

tvirto laimėjimo prieš ambicin kumą.
gą varžovą, kuris jautė kad dau Po iškilmingo atidarymu 
gelio akys buvo į jį nukreiptos, aikštėj komandos pasiliko to 
kaip į krepšinio tėvynės atsto kių sudėčių: „Yankee All Sta 
vą, nes kaip žinome krepšinis rs“, J. Bollini, Bill Wilt, Ro 
buvo pradėtas žaisti Š. Ameii mero, Sleeswey ir Sende; „Ko 
koje. Šį kartą visose pozicijose vas“ — R. Vedegys, Alf. Janu 
pranašesni pasirodė buvusio ke lis ir J. Bandžius — puolime, 
turis metus Europos krepšinio Ed. Knopfas ir E. Cepelevičius 
meisterio tėvynainiai-lietuviai. — gynime. Rungtynės pradeda

Į išsirikiavusias sporto aikš mos augšta sparta. Abi koman 
tėj komandas svečiams anglis dos stengiasi greitai pasiekti 
kai žodį tarė kun. J. Margis ir pirmuosius taškus. Puikiai dit 
lietuviškai — Sporto Klubo ba mūsų gynėjai, atlaikydami 
„Kovas“ valdybos pirmininkas dvimetrinio Sleeswey ir virtuo

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 

TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

praeity ir dabai nelabai sekės; 
ir prastai sekasi ir dabar. J. Ba 
naitis, tiesa, jį giria kaip sovie 

dies. J .Kutra, Secretary. 2405 tinį, bolševikinį, kompozitorių. 
West 51st Street, Chicago 32, Deja, tai jau prasta atestacija, 
III.

Petras Jonikas,
Lit. Instituto prezidentas,

Anthony J. Rudis
Iždo Tarybos pirmininkas, 

Dan Kuraitis 
iždininkas, 

Jonas Kutra 
sekretorius.

DAINŲ DIENA RUOŠIAMA.
Dainų šventės reikalu posė 

džiavo organizacinis komitetas 
ir repertuaro komisija. Nutarta 
persiorganizuoti iš laikinojo j 
nuolatinį komitetą, o taip pat 
praplėsti ir komiteto narių skai 
čių. Netrukus numatomas su 
šaukti šiam reikalui platus iie 
tuvių susirinkimas.

LITUANISTIKOS INST...
(Atkelta iš 4-to puslapio).

jeigu reikia atsiremti ne kury 
bingumu, o partiškumu. Bet ir 
partija tokiais pasigirti negali. 
Jeigu ką vertinga A. Klenickis 
sukurs, tai jau tiktai nepaitiš 
kai, o kūrybiškai. Tą jis, sulau 
kęs 50 metų, jau turėtų supras 
ti.

— Filharmonija šios žiemos 
sezono metu esą duosianti 30 
koncertų simfoninių, kuriuose 
greta pasaulinių klasikų ir so 
vietinių kompozitorių kūrinių, 
būsią išpildyta ir lietuvių koin 
pozitorių — A. Račiūno, J. Ka 
roso ir E. Balsio kūriniai. Pir
mųjų dviejų simfoniniai kūli 
niai, o trečiojo — koncertas 
smuikui. 30 koncertų, žinoma, 
maža. Be to, kur gi dingo kili 

Dainų šventės Repertuaio lietuviai kompozitoriai, „laure 
komisija apsvarstė šventės re atai“, „stalininių premijų“ lai 
pertuarą. Į repertuarą Įvedama mėtojai? Ar jie su Stalino mir 
20 mišraus choro dainų, 7 vyių timi jau nuvainikuojami? 
choro ir 5 moterų choro dai Stalinas jau ne košer.
nos. Atstovaujami šie kompozi — Okupantinė spauda rašo, 
toriai: Naujalis, Petrauskas, kad Vilniaus Valstybiniame dai 
Sasnauskas, Čiurlionis, Šimkus, lės Institute susitikę dailinin 
Gruodis, Žilevičius, Banaitis, kai su savo mokiniais ir rašyto 
Budriūnas, Kačinskas, Jakubė jai — T. Tilvytis, J. Baltušis ir 
nas, Kačanauskas, Brazys, Stic E. Mieželaitis. Tilvytis kalbėjęs 
lia, Šimutis, Zdanavičius, Gai apie „visąsąjunginio tarybinių 
delis, Štarka, Dambrauskas, rašytojų suvažiavimo reikšmę“ 
Jančys, Sarpalius ir Vanagai ir skaitęs savo eilėraščius. Ži 
tis. Dainų sąrašas išsiuntinėtas noma, jis nieko nepasakė, kad 
susipažinti ir pareikšti savo Maskvos komunistų valdomoji 
nuomones ne Čikagoje gyvenau klika ilgus metus neleido susi 
tiems repertuaro komisijos na rinkti rašytojams ir aptarti „ta 
riams — muzikams. Repertua rybinių rašytojų“ vargus, prie 
ro komisijos pirmininku išrink vartaujant partijai. Ir pats Iii 
tas prof. komp. Vladas Jakube vytis, save 
nas ir sekretorium Juozas 
venas.

Ar

zo Sende atakas. Tačiau tai tę 
siasi neilgai ir greitai išryškėja 
„Kovo” pranašumas. Praėjus 
penkioms žaidimo minutėms, re 
zultatas jau 8—2 mūsų naudai. 
Amerikonai, pajutę priešininko 
persvarą, pradeda žaisti atsar 
giau ir stabdo spartą, jieškodu 
mi silpnų gynimosi vietų. Apie 
kėlinio vidurį V. Petronaitis su 
Arlausku pakeičia E.Knopfą su 
A. Januliu. Ir šaim penketukui 
žaidžiant „Kovas“ išlaiko pei 
svarą. Einant kėliniui į pabaigą 
Knopfas pakeičia Cepelevičių ir 
Janulis Bandžių. Mūsiškiai di 
riguoja žaidimui ir veda 8—12 
taškų persvara. Kėlinys baigia 
mas 27—15 mūsų naudai. Ant 
ram kėliny vaizdas panašus. 
Amerikonai, nors ir matydami 
savo aiškų pralaimėjimą, kovo 
ja ambicingai ir kietai. Turėda 
mi savo komandoj tris augštos 
klasės žaidėjus, staigiom ir ii 
gom pasuotėm stengiasi švel 
ninti rezultatą. Mūsų gynimui 
nemaža darbo duodavo ypač 
dvimetrinio Sleesvvey dengi 
mas. Prieš jo ūgį ir ilgas rankas 
nėra kitokių kovos priemonių, 
kaip labai stropus dengimas gy 
nime ir iš vidutinių distancijų 
metimai puolime. Mūsiškiai, tu 
rėdami gerus pakaitus, visą ruu 
gtynių laiką išlaiko augštą žai 
dimo spartą. Einant rungtynė 
ms į pabaigą koviečiai ne tik ne 
atsleidžia, bet dar didina spai 
tą ir paskutinėmis žaidimo se 
kundėmis einant R. Vedegio 
metimu, rungtynes baigia 46— 
28 savo naudai. Aprašydamas 
šias rungtynes vietos argentinų 
sporto korespondentas pažymė 
jo, kad Kovas buvo nenugali 
mas ir žaidė kaip tikras meiste 
ris.

Vertinant paskirus mūsų 
dėjus, pirmoj vietoj tektų 
minėti komandos vadovą

L Cepelevičių, kuris šias rungty
nes sužeidė su didele energija _
gynime ir gražiais metimais me savo laisvoje tėvynėje. Ly geriausių fabrikų darbus, nes 
puolime. Nemažesnio dėmesio gūs kitų tautų tarpe. Iškilome voro’ siūlas yra ir gražesnis ir

— • •• • • ’ stipresnis.
Ne visi vorai audžia tikslus, tos į kartą. Rytojaus žmogus tu 

Tai daro tik tam tikros vorų rū rėš tik keturis kojų pirštus. Ma 
šys. Geriausios audėjos yra pa Žiūkas kojų pirštelis jau nyks 
teles. Galima pasakyti, kad ve ta. Bet užtat ūgis visų padidės, 
rai yra didžiausi architektai. O moterys? Jos bus panašios i 
Kulminacinis voro darbas yrc savo likimo draugą — didga* 
tas, kad jis sugeba numegzti vės, labai augštos ir... plikos, 
tinklą apkritimo forma. Paste Sudie raityti garbanai!

išviręs „tarybines 
Krci prievartos sriuboje“, jau tiktai 

kartojasi ir nieko negali sukur 
ti. Žinoma, Tilvytis, nekvailas 
ir pastabus, mato „tarybinio 
rojaus“ purvą, kurin jis stipriai

— Bolševikinis J. Banaitis galėtų tėkšti, bet... Borutos u 
garbina A. KlenickĮ, sulaukusį Jakubėno likimas diktuoja lai 
50 metų amžiaus, kaip sovieti kyti liežuvį už dantų. Nuobodu 
nį kompozitorių ir labai gina jo ir satyrikui sovietiniame „rojų 
darbus. Mums žinoma, kad A. je“....... Buržujus“, kokiu ir jis
Klenickis buvo Lietuvos ope buvo, jau „apdainavo“, „buo 
ros orkestro smuikininkas. J. žes“, kokiu buvo ir pats, jau 
Banaitis giria jį kaip kompozi ištrėmė į Sibirą.. Lieka tiktai 
torių, bet kompozicija jam ir patį save likviduoti...

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE.

Tel.TR. 1135VICTORIA CLEANERS &.DYERSCO.
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

ir t. t., ir t. t.

0.95
0.95
0.90
0.85

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

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

% COLONIAL TURKISH BATHS
■ jZ VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Viskas tik už $ l.oo

SiMūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago; 
( 1 ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
'rtr/ Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. <į 

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
MOTERŲ DIENA: telef.:

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 
Į Masažistės Jūsų patarnavimui,

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

(2 S- i rytus nuo St. Laurent El.)l \

Mokslo-technikos naujienos
VORATINKLIS.

Jeigu galėtume suploti plie beta, kad daugiausia vorai au 
ną iki to paties diametro plonu džia savo tinklus naktimis. Kai 
mo, kokį turi voratinklis, nega kurie jų siūlai tinkle naudojami 

sias aikštės darbininkas, pana lėtume pasakyti, kad yra tokiu kaip telefono vielos, kiti palai 
ręs visą eilę praėjimų ir turėjęs 
gerų progų, bet nė vienos jų 
neišnaudojo. Jo darbo pastangų 
mis kiti peln ėtaškus. Kaip K. 
Vedegys taip ir eilė kitų mūsų 
žaidėjų turėtų daugiau dėmesio 
kreipti į elastingesnius šuolius 
driblingą ir metant į krepšį 
švelnų sviedinio atpalaidavimą 
(išmetimą) nuo rankos. Tik 
taip išmestas sviedinys, ypač 
metimuose iš arti, randa kelią j 
krepšį.

Teisėjo pareigas ėjęs Z. jau 
nius, rungtynes pravedė gerai. 

Žaidė ir taškus laimėjo: E. 
Cepelevičius 8, Alf. Janulis 8 
Edv. Knopfas 6, V. Petronaitis tų liaukų, yra šilkas, kaip ir te 
0, A. Arlauskas 8, J. Bandžius kstilės siūlas, iš kurio išaudžia 
14, R. Vedegys 2. mi gražiausi dalykai. Iki šiol

Bendrai paėmus, šios rungty dar yra kaikurie skirtumai tarp 
nės b’uvo graži krepšinio mani chemiškai padaryto siūlo ir to, 
festacija, nukėlusi ne vieną ' kuris naunasi iš vambzdžių. li
tuos laimingus laikus, kai buvo šiandien voras pralenkia net

visuomet, taip ir šį kartą, tvir 
tai savo postuose sužaidė A. 
Arlauskas ir V. Petronaitis. 
Skyrium tektų aptarti R. Vedė 
gio žaidimą. Tai vienintelis žai 
dejas, kuris visas rungtynes 
žaidė be pakaito ir buvo uoliau

žai
pa

pat tvirtumo medžiaga, kaip ko patį vorą, treti naudojami pa 
tas gamtos padaro — voro pa 
gamintas siūlas.

Kaip atsiranda tas nuosta 
bus siūlas. Vorai turi ypatingas 
liaukas, kurios gamina net 7 ru 
šių siūlų. 
Kiekvienos liaukos vamzdelis 
turi skirtingą formą. Tam me 
chanizmui veikti nereikia daug, 
iki jis pradeda, nes voras labai 
greitai gali panaudoti savo apa 
ratą. Jis reaguoja tokiu pat 
greičiu, kaip ir žmogus, kai 
Įkiša savo pirštą į ugnį.

Medžiaga, kuri gaunama iš

verta ir mūsų svečių iš Hurling su savo tautiniu sportu krepšį 
ham talka. Puikus puolimas bu niu virš visos Europos tautų, 
vo Alf. Janulis, kuris savo iš laimėdami šioj srity augščiau 
šokimais ir puikiu driblingu lau šią titulą. Linkėtina, kad mūsų 
žė amerikonų zoną, tuo sudary sportininkai, gyvendami nors ir 
damas progas kitiems žaidė sunkiose gyvenimo sąlygose, 
jams prisiartinti prie krepšinio, kiek galint daugiau atsidėtų sp 
Energingas gynime buvo ir ki ortui, o per jį ir savo tautos 
tas talkininkas Ed. Knopfas, pa vardo iškėlimui. (L).
sireiškęs veržlumu ir greitais — Irano karalius lankycia 
sviedinio perdavimais puolimui, masis Amerikoje, slapta su žin 
J. Bendžius nors aikštėje nieko ona aplankė ir New Yorko už 
neprasikiša savo žaidimo ypa kampius, nes norėjęs susipažm 
tingumu, bet bemaž visose rung ti su visų sluogsnių Amerikoje 
tynėse yra produktingiausias gyvenimu. ,
taškų rinkėjas. Jis puikiai pasi — Burma su kom. Kinija pa 
renka vietą ir stropiai išnaude sirašė sutartį, kuri numato tar 
ja priešo gynimo spragas. Kaip pusavį santykių tvarkymą.

I
Adamonis ir Budriūnas |

„DISTRICT ESTATE BROKERS“ |
NAMAI PARDAVIMUI: —Įvairiose Montrealio dalyse, g 

PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6% $

statybos eigoje. 8

ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni X

plotai. X

ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje. $

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

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate Jf

tikslas — Jums padėti! X

Agentai: A. Markevičius OR 1-9816. T

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. X 
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690. g

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

ties voro pasilinksminimams 
Gamtininkai, kurie stebi vorų 
gyvenimą, prieina išvados, kad 
jų darbas yra tikras gamtos ste 
buklas.

ATEITIES ŽMOGUS.
Mokslininkai apskaičiuoja, 

kad ateities gyvenimas bus sun 
kesnis.

Ateities žmogus po daugelio 
tūkstančių metų, turės labai di 
dėlę galvą, bus visiškai plikas 
ir žlibas (sunkaus matymo) ir 
neturės dantų. Didgalvių laikus 
numato mokslas, remdamasis 
patirtim. Iš tiktųjų, žmogaus 
smegenys vis auga ir nėra pag 
rindo manyti, kad jų augimas 
turėtų sustoti. Beplaukia! jau 
dabar nesustabdomai plinta ir 
plis. Dantys išnyks, nes žino 
gus maitinsis pagamintu mais 
tu ir kramtymas nebus reikalin 
gas. Regėjimas, jau yra seniai 
pastebėta, kad silpnėja iš kai

ŽUKAS ANTANAS | į 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 |
$ Kreiptis vakarais po 630 wL &

DR. DORA GORDON |
DANTŲ GYDYTOJA

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

Grosenja - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

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

Sav. E. BAIKAV1C1US.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

3. E. BELANGER & SON 31
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BELLAZZI - LAM Y, INC
7679 Georgą St.,TR 5151 -'*» Ville Lasalle.

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

Daromo? įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. ■ 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- 8 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1955. I. 5. — Nr. 1 (401)

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

Veda sktn. inž. J. Bulota
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS KORESPONDENCINĖ 

SUEIGA.
Gruodžio pradžioje iš Torou da kelias įvedamas mintis gvil 

to, Kanadoje, į visas pasaulio dentiems reikalams ir tt. KB 
šalis skautų vienetuosna yra VS Prezidiumas sveikina būsi 
išsiųsta Vyriausiojo Skautimn mus atstovus ir kviečia sutelkti 
ko v. s. Stp. Kairio Šaukiamoji jėgas našiam Brolijos darbui. 
Krivūlė. LSB atstovai yra šau 
kiami į visuotinę Korespondc-n 
cinę Sueigą (KBVS) — Broli 
jos veikimui apžvelgti bei atei 
ties gairėms išryškinti ir Broli 
jos organams naujajai kadenci 
jai išryškinti. Tam tikslui KriKorp! Vytis New Yorko sky 
vulėje skelbiamos KBVS tai riaus sueiga. Joje trys naujai pa 
syklės. KBVS turės penkis ko keltieji junjorai — Ed. Kamins 
respondencinius posėdžius: pei kas, R. Kezys ir J. Ulėnas davė 
pirmąjį, tretįjį ir penktąjį po senjoro pasižadėjimą. Iškilmes 
sėdį medžiaga bus siunčiama vedė senj. R. Šilbajoris. Sveiki 
atstovams; per antrąjį ir ketvir no ir iškilmėms skirtą žodį ta 
tąjį — atstovai siųs atsakymus rė Korp! sk. pirmin. fil. dr. H. 
KBVS Prezidiumui. Šios, jau Lukaševičius, vyr. sktn. A. Sau 
antros, KBVS Prezidiumas su laitis, skautų kapel. kun. J. Pa 
darytas iš Clevelando skautinin kalniškis, sk. tėvų vardu — P. 
kų. Jam pirmniinkauja vyresn. Ulėnas, fil. dr. A. Musteikis n 
sktn. Pranas Karalius, 1438 Gr. Frankaitė — New Yorko prie buv. Lietuvoje atlaidų-kei vę sūnaus atminčiai; 
Ansel Rd., Cleveland 6, Ohio, ASDS skyriaus vardu. Iškilmės mošių. r~ ‘ '
USA. Tai yra oficialus KBVS baigto skukiiomis vaišėmis. 
Prezidiumo adresas, tik šiuo act 
resu siųstinas bet koks susira 
šinėjimas KBVS reikalais.

KBV Sueigoje dalyvauja: a)

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

KORP! VYTIS ŠVENTĖ 
NEW YORKE.

1954 m. gruodžio 18 d. Bai 
tic Freedom House rūmuose bu 
vo iškilminga stud, skautų

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

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

kelkime, diskutuokime, nes lai 
kas greitai bėga. Šį, Montrealy 
je rengiama, L.D. turi būti vie 
na iš geriausiai organizuotų, 
turi geriausiai pasiekti savo L 
kslų, turi būti kuo daugiausiai 
išnaudotos visos galimybės.

Todėl prie jos rengimo, paruo 
Šimo, kuo' ir kaip kas galime pri 
sidėkime. Nežiūrėkime į tai, jei 
gu nesame pakviesti, pasisiūly 
kime, o jeigu ir nepriims, tai sa 
vo patarimus, siūlymus, projek 
tu, tiekime komisijai ar „N.L“ 
redakcijai.

Iškritikuoti, neužsigaukime, 
atstumti nenusiminkime. Jieš 
kokime nuoširdžiai geriausių 
būdų ir priemonių tai dienai 
pravesti, nes ji nėra paprastas 
kermošius, ar parapijiniai atlai 
dai, bet lietuvių, visų lietuvių, 
reikalas.

Pr. Šimelaitis.
VAKARŲ INDIJA RUOŠIA 

SI SAVARANKIŠKUMUI.
Vakarų Indijos salos — Ja 

maika, Barbados, Trinidad, To 
bago, Lyvard, Windward ir ki 
tos smulkesnės salos — sutarė 
sudaryti Vakarų Indijos Fede 
raciją, kuri išsirinks seimą ii 
susitars dėl valdymosi būdo.

— Argentinos seimas priėmė 
įstatymą, kuriuo įvedama civi 
line metrikacija ir teismam lel 
džiama nesugyvenančias ar ne 
galinčias sugyventi susituokti 
šiųjų poras perskirti. Perskirtie 
ji turi teisę antrą kartą tuoktis.

— Ligšiolinis Lietuvos Pa
— Popiežius Kinijos katan 

parašė encikliką, kurioje 
ragina būti atspariais, 
įsigalint komunistams Ki

Kad ta diena atgytų dvasia, Jcu 
ri lietuvyje buvo pabudusi 1918 
—1921 metų laikotarpyje. Jei 
gu L.D. tai pajėgtų padaryti, 
jau jos rengimas, dėtos pastan 
gos ir viltys pateisintų tikslą.

Dar ne viskas, ko turėtume 
siekti tą dieną. Gal pats svar 
biausias tikslas turėtų būti, tai 
mūsų jaunimo atvedimas ton 
šventėn. Jis turėtų dominuoti 
netik žaidynių aikštėje, bet ir 
pačiame iškilmingame akte, jis 
turi būti nukeltas ton pasakų

Laisvoji tribūna.
LIETUVIŲ DIENA — AR KERMOŠIUS?

„Nepriklausomoje Lietuvoje“ didingo savo paskirtimi, gimto 
p. Baltuonis, kalbėdamas Lietu jo sodžiaus kryžiaus, pastatyto 
vių Dienos reikalu, ją prilygina kritusio kovoje už Tautos lais 

........... ; turi nu 
Tai nevykęs palygini kelti mus prie smilkstančio au 

mas. Jeigu nebūtų tuom nore kuro, kurstomo kilniųjų tautos 
ta „L. D.“ išpopuliarinti, būtų vaikų — karo invalidų; turi grą 
galima ir ..užsigauti“ žinti mus į tikrovę — į dabartį

Bet aš į L.D. turiu kitą pa nę padėtį, kuiroje esame kovo
_  , Clevelando vietininkijos skau žiūrą. Jos prasmę skirstau į dvi ją dėl atstatymo dvasinių ver 

rinkti atstovai — iš "kiekvienos tų vyčių S. Daukanto būrelis dalis, bet jų viena su kita turi tybių, dėl teisės vėl susirnikti___  ____    r____
vietininkijos ar tunto po vieną 1954 m. gruodžio 18 naktį vie tokį tamprų sąryšį, kad, aš ina prie kryžiaus, prie aukuro, vėl karalijon— Lietuvon. Jis ja tu
nuo dviejų vietininkijos ar tun name netolimame rezervate tu nau, jų negalima atskirti. 1 
to vienetų. Atstovai iš pareigos: rėjo naktinę iškylą — žygį. Pa
1) Skautų S-gos organų nariai sitaikė nepaprastai puikūs žie 
— vyrai: S-gos Tarybos, Gar mos vaizdai apsnigtame šile, 
bės Teismo, Kontrolės Komis; Po skarotomis eglėmis prie ui 
jos, Rajonų vadai ir vadeivos, džiojo sk. vyčių laužo trys kai:
2) Brolijos Garbės Gynėjas; didatai — Mindaugas Gadgau
3) Brolijos Vadijos nariai, 
autų Aido“ redaktorius; 
Vietininkai ir tuntininkai; 
vienetų vadovai iš atskirų — skanių naktipiečių visi sk. 
draugovių, sk. vyčių būrelių, jū čiai grįžo namo, 
rų sk. laivų ar valčių. Atskirais 
vienetais laikomi tie, kurių vie 
tovėse nėra vietininkijos ar tun 
to ir kurie nepriklauso kamyni 
niam tuntui ar vietininkijai.

Užsiregistravę skautininkai
yra tie skautininkai, kurie neda 55.000 mylių bėgių ir tiktai So autorius, iš kur centą pagauti, silkos, akytėmis vaikučiams pa 
lyvauja KBVS kaip rinkti ats vietų Sąjunga ir Jungt. Vaistys kad galėtų įmokėti reikalingą reigą — padėti jiems siekti mo 
tovai arba kaip atstovai iš paiei bės turi daugiau. Canadian Pa užstatą. _ 1~1~ .
gos. Jie privalo būti registruo cific Railway yra didžiausia A - — 
ti LSB Vadi joje ir atlikę mokes transportavimo sistema pašau 
tines prievoles už 1952 - 1954 lyje, kuri apima geležinkelius, 
metus. oro linijas, telefoną, telegrafą

Šios KBVS dalyviai privalo bei viešbučius. The Canadian 
užsiregistruoti KBVS Prezidni National Railways geležinkelis 
me iki 1955 m. sausio 15 d. yra didžiausias Šiaurinėje Ame 
Prie Šaukiamosios Krivūlės pri rikoje. (CS). 
dėtas ir pirmojo KBVS pose 
džio protokolas. Vyriausiasis 
Skautininkas atidarydamas KB 
VS, skelbia 11 skirsnių KBVS 
darbotvarkę, pristato atstovą 
ms KBVS Prezidiumą ir LSB 
Vadiją, praneša kadenciją bai 
giančiųjų vadovų pavardes, duo

SKAUTŲ VYČIŲ IŠKYLA 
APSNIGTON GAMTON.

. . _ • laisvai išgirsti malonią ir grau rį susidomėti, Jos ilgėtis ir dėl
Pirmiausia, jau pačių L.D. džią sutartinę. Ta diena tuii jos aukotis.

prasmė pasikeičia netik dėl lai mus vėl grąžinti Tėvynei-Lietu get taį savas sektorius lis 
ko apystovų, bet ir dėl vietos ir vai. Ji turi pažadinti mumyse nors svarbus ir būtinas" 
mūsų pačių kitoniškos padėties, norą ir ryžtą į kovą uz musų jįs mums bus Alfa įr Q 
Šiandien, išblaškyt! po visus Tėvynės laisvę uz laisvę zmoiu bet dar nebus u jeigu n(? 
keturis pasaulio kraštus, mes jos. Ji turi pake ti mus, nere d ime sįo kragto šeilni 

Sk das, Algis Muliolis ir Donatas turime ir tokių rūpesčių, kurie tai gal net per daug nuvargu cinkams; jeigu jiems nepasaky
4) Jiešmantas davė, skauto vyčio nekamuodavo musų, vykstau sius, po dienos darbų kovai, b xij5
5) įžodį. Po gamtoje nepaprastai čių, anot' p. Baltuonio, į atlai priminti mums mūsų pareigas “V'į’J'“0,“'

vy dus-kermošius. Tėvynei ir žmonijai; priminti ’
Jeigu pastarųjų tikslas iš ren mums mūsų pareigas broliui— 

gėjų pusės buvo pinigo klausi sesei tremtyje; priminti mums 
mas, tai L.D. rengėjai galvoja mūsų pareigas baltagalviui se 
apie pinigą Liek, kad nereikėtų neliui - senelei, baigančiam že 

Kanada stovi trečioje vietoje kelių savo metų darbo sutaupų mės kelionę svetimųjų prieglau 
pasaulyje geležinkelių bėgių at pridėti, kad tik galėtų išeiti iy dose; priminti mums jauniems 
žvilgiu. Turima daugiau kaip giomis. Galvoja, turbūt ir pats žiedams — mėlynomis, lyg vo

KANADOS 
GELEŽINKELIAI.

kams 
juos 
Prieš 
nijoje buvę apie pusketvirto nu 
liono katalikų. Komunistai išva 
rė 2.645 kunigus užsieniečius, 
200 nužudę, 300 laiką kalėjime, 
išvarę 49 arkivyskupus ir 17 
vyskupų laiką kalėjime.

, , — Ekvadoro sostinėje Quito
Sime, kas mes esame, ko tnes buvo didelis susirūpinimas dėl

> mes nonme. susekto ruošiamo perversmo.
O mes jiems turime pasakyti . .,

ir priminti, kad dėka didžiųjų TARPTAUTINE... 
Tautų dalis mūsų likome bena (Atkelta iš 3-čio puslapio.) 
miais, kad didžiųjų „diplomą sugestijas. A. S. Trečioko nuo 
tų” manevrų dėka, atsidūrėme mone, Dr. J. Pajaujo pastabo.. 
čia. Turime jiems priminti, kad apįe lietuvybę Amerikoje esan 
ne mes esame kalti, bet didžio įįos teisingos: senųjų lietuvių 
sios pasaulio1 galybės už tai yra 
atsakingos. Turime jiems tą die mažėja, ir

jėgos visuomeniniame darbe 
-. neilgai trukus, ten- padėti jiems siekti mo . °. . . , , J ‘ , uiaicja, .....

kslo šviesos, savojo krašto mei S Pasiliks gal tik vieni naujieji
Aš manau, kad L.D. turi mu lės ir garbingosios istorijos pa 

myse sukelti tą jausmą, kurį žinimo. 
ima trukdyti per metus kitus Bet, gal ir svarbiausia, ta., 
užneštos šie krašto dulkės; tu kad ta diena suvestų mus visus, 
ri ta diena mus nukelti į lietu nuo kairės iki dešinės, prie vie 
viškus laukus, kur skamba, ma no stalo. Kad nuo tos dienos 
loni širdžiai, sutartinė; turi nu galėtų susikalbėti tautiniais rei 
kelti mus ten, prie kuklaus, bet kalais socialistas su kataliku.

— Pabėgęs Vak. Vokietijos ? 
saugumo viršininkas John pas : 
komunistus sako, kad anksčiau | 
ar vėliau, bet įvyks karinis su : 
sidūrimas, kaip jis spėlioja, Vo | 
kietijos teritorijose.

A. E. McKAGIJE;L
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

1 i ii M~" M H........ .......»

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

GENERAL INSURANCE I
A L. D U D A |

Visų rūšių draudimas t

WA 48539
SAVI PAS SAVUS!

JONASČEGYS. 8

I
 MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

S I U V Ė J AS :
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang- į
liškų medžiagų. Ilgametė praktika. Rankų darbas. &Skubus patarnavimas. LTelef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario. I

Dundas-dovercourt garažas^
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO |

Įsteigtas prieš 27 metus
24 valandų patarnavimas-

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų $ 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — S 

patikrinimas. X

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba, v
Ontario Motors League patarnavimas. £Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav -lą.

riai krito kovoje už pasaulio ateiviai. Dėl to į pastaruosius 
žmonijos laisvę, mūsų tautai bu reikią atkreipti reikiamą dėme 

- va (nukalti vergijos retežiai. si Tas pats A. S. Trečiokas, 
“ Turime priminti, kad tuo metu kaip įr referentas, siūlė ALTUI 

mūsų kilniausi vaikai kentėjo panaudoti savo įtaką nesutaii 
pragariškuose kacetuose. mams tarp VLIKo ir ALTo su

Turime jiems pasakyti, kad švelninti bei ginčams spaudoje 
kol mūsų Tėvynė nėra laisva, likviduoti. Tačiau T. Matas, P. 
kol ji tos laisvės neatgaus, Ka Pivaronas ir kiti galvojo, kad 
nada taip pat negali būti rami. VLIKo ir Lozoraičio nesutari 
Jos aisvei pavojus yra didelis, mai nėra ALTo reikalas. ALT 
Turime jiems priminti, įsak pirmininkas L. Šimutis išdėstė 
miai pasakyti, kad Rusijos im šiuo reikalu tokią ALT Vykdo 
perializmas gresia pavojais ir mojo Komiteto poziciją: apgai 
Kanadai. " ' ' '

Priminkime ir prašykime tą 
dieną, kad likusieji mūsų bro 
liai ir sesės tremtyje, Vokieti jo 
je, galėtų išvykti į laisvąjį pa 
šaulį, kad ir Kanada, kuri pati 
pirmoji išsirniko stipriausius 
iš stipriųjų, priimtų ir silpnės 
niuosius.

Tai yra L.D. uždavinys. Iš 
kils jų dar daugiau. Jau šian

W. A. L E N C K I,

lėtina, kad tokia padėtis lietu 
viuose Europoje susidarė, ta 
čiau ALT nė nesijaučia kompe 
tentingas nei nesitikįs galįs sėk 
mingai įsikišti į minimus VLJ 
Ko ir Lozoraičio ginčus ar bet 
kokiu būdu pasiimti taikintojo 
rolę; ir šiame suvažiavime AL 
T ir Vykdomasis Komitetas 
esąs nusistatęs šio klausimo ne 
kelti.

TEISININKAS

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

Imperial Auto Collision 
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
IVt Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

J. KARPIS
REALESTATE

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

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

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 etefonas EM. 6-4182 

Toronto

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 

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

Res.: BE 3-0978

Dr. A.Pacevicius |
’ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto $
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 g

i Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. $ 
; Priima ligoniu* ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. x

« $5.000 įmok, H. Parke, 10 k. 
» Atsk., mūr. n„ garažas, aly 
« va šild., 2 virt., kmb. dažyti. 
| $10.000 įm., H. Parke, 10 di 
X dėlių kmb., atsk., mūr. nm„ 
» 3 virt., priv. įvaž., 2 mūr. 
« garažai.

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

$2.000 įm., Brock-Dundas, 6 
k., mįir. 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.

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j sena* krosnį*, 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKEJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI. 
Užsakymai priimam it

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
T o r o n t et 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.
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REMKITE GERUS DARBUS LINKSMAI.
Pirmas 1955 šokis Hamiltone sausio 15 dieną, šeštadic 

nį, Roberts Restorane (Kingt Snfd).
Beni Feri muzika. Turtinga loterija.
Bufetas, gėrimai. Pradžia 7,30 vai. v.

Visus maloniai kviečiame.
Rengia: Hamiltono K. Moterų Draugija.

OTTAWA

KVIEČIAME Į DIDĮJĮ ŽIEMOS BALIŲ!
Manau, visi pripažinsime, TFA Kanadoje Hamiltono 

kad jaukiausi ir skaitlingausiai sk. aukų vajaus, vykdyto nuo 
lankomi parengimai yra Tautos 1954 m. spalių 1 d. iki 1954 m 
Fondo skyriaus ruošiami! gruodžio 15 d., apyskaita.

Kviečiame visus geruosius Valdyba, vykdydama šį meti 
hamiltoniečius ir svečius iš ki nį jau ketvirtą iš eilės metų va 
tų vietovių atvykti į didįjį Žie jų Tautos Fondui ir Hamiltono 
mos Balių, kuris įvyks sausio22 lietuvių surašymą, šiemet turė _ 
d. Royal Connaught viešbučio jo sunkesnes sąlygas, dėl užsi šalčio — tačiau papuoštos eg redaguojant K. Baronui ir Si. 

lutės gatvėse, gražiai dekoruo Daliui. Albumo kaina 3 doi. 
tos krautuvių vitrinos (ypač Ea Vertėtų kiekvienam hamiltonie 
tono) liudijo žmonėms apie di čiui j įįsigyti, nes jame kiekvie 
deles šventes. nas atrasime savo veidą.

Lietuviai, senu mūsų papto SVEIKINIMAI

HAMILTONO LIETUVIŲ KALĖDOS.
Nors gamta šiemet pašykštė ir 25 egz. kietais viršeliais. Lei 

jo kalėdinio apdaro — sniego ir dejas KLB Hamiltono valdyba.

Normandie puošnioje salėje, tęsusių nesutarimų tarp VL1 
staliukai nemokamai,.bet nežiū Ko ir Dipl. šefo ir dėl vykstan 
rint to įėjimo kaina tik 1.25 dol. 
Rengėjai tikisi didelės lietuvių 
paramos, todėl, norėdami turėti 
kuo mažiausiai priekaištųnusta 
tė pač,ią žemiausią šioje salėje 
kainą. Vyt. Babeckas, vedąs 
„Aido“ orkestrą, ruošia šiam 
baliui keletą naujų lietuviškų 
šokių. . . .

Šis balius yra geriausia vie ninkams, kurie visi netik sugai 
ta maloniai ir jaukiai praleisti 
šeštadienio vakarą! £--------

LIETUTVišKA KNYGA, 
kaip ir visi kiti mūsų tautiniai 
reikalai, Hamiltone turi pasigė 
retiną pasisekimą ! Antrasis 3 i’ 
valdybos knygų platinimo va 
jus baigtas gruodžio 31 d. Lie 
tuvių tarpe paskleidė knygų už 
1207,51 dol. ir davė pelno 302, 
35 dol., kuris pervestas TF. Jo 
metu parduotos 582 knygos.

Per abu knygų vajus, kuiie 
buvo vykdomi pagerbimui 5ū 
m. sukakties nuo spaudos atga 
vimo, išplatinta 832 liet, kny 
gos, sumoje 2016,31 dol. Iš šių 
vaju gauta Tautos Fondui 504, 
89 dol.

Užbaigimui šių sukaktuvinių 
metų v-ba sausio 1 d. pradeda 
III vajų. Kviečiame visus tau 
tiečius pasinaudoti šia proga n 
iki gegužės 7 d. įsigyti leng 
viausiomis sąlygomis naujausių 
ir geriausių knygų!

DR. J. BALTRUŠAITIS
Gydytojas ir chirurgas.

95 Delaware Ave., Hamilton.
Bendroji praktika, moterų ligot. 
su gimdymo pagalba specialiai.
Priėmimo vai.: 2—8 popietų, 

Šeštadieniais: 9,30—12, 
kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas JA 8-5340.

čio Oakville Fordo streiko, ku 
riame dirba apie 40 Hamiltono 
lietuvių.

Nežiūrint to, vajus davė gra čiu, Kalėdų vakarą praleido sa 
žius rezultatus, ’ ,
(praėjusiais metais $837,15). pildytoje bažnyčioje Bernelių 
VLIKo ir savo vardu nuošir mišias, 
džiai dėkojame visiems aukoto 
jams, o ypač geriesieme talki

BENDRUOMENĖS NARIAMS.
1955 metų sausio mėn. 9 d. 6 dybos ir 2 įgaliotinių rinkimai 

vai. vakaro Sister of Service 5. Revizijos Komisijos rim.. 
patalpose, 478 Albert St. š,au mai, 6. Einamieji reikalai, 
kiamas visuotinis apylinkės na Pastaba. Skirtu laiku kvoru 
rių susirinkimas. mui nesusirinkus, 7 vai. vakare

Darbų tvarka: 1. Atidarymas įvyks kitas susirinkimas, kuris 
ir pezidiumo rinkimas, 2. Vai bus teisėtas, neatsižvelgiant į 
dybos pranešimas, 3. Revizijos dalyvių skaičių.
Komisijos pranešimas, 4. Vai Apylinkės Valdyba.

WINDSOR, Ont.
PRADĖJO VEIKTI FABRIKAI.

Nedarbas, o dėl generalinio pabaigos nematyti. Jei jis pasi
Fordo streiko ypač Windsorą baigtų, veik visi lietuviai vėl 
—tiek moraliai, tiek materialiai turėtų darbo, 
labai slegia ir mūsų tautiečius. 
Paskutiniu laikotarpiu ši pade 
tis kiek pagerėjo, nes pilnu tem 
pu po ilgų vasaros atostogų

r

I

■ i šo keliasdešimt valandų, bet 
Sk. St. dar prisidėjo ir savo asmeninė 

mis aukomis.
Mes tikime, kad Hamiltono 

lietuvių didelės ir tolydžios įta 
mpos pasiaukojimas paveiks 
mūsų vadovaujamus Veiksnius, 
o kitas lietuvių kolonijas savo 
pavyzdžiu patraus pasekti ha 
miltoniečiais.

Žemiau duodame rinkėjų są 
rašą ir jų darbo rezultatus. Šie 
asmenys surinko: 
Bakšys St...........
Urbaitis V. ... 
Patamsis Alf. .
Lesevičius Pr. . 
Normantas St. 
Aušrotas A. 
Daugilis B. . . . 
Kazlauskas V.
Venslovas Br......................... 32,50
Mikšys K............................... 28,75
Povilauskas A....................... 24,5b
Aselskis Br. ........................23,0G
Pilipavičius St......................22,75
Palčiauskas L.........................21,00
Zauka K...................................21,00
Kanopa P.......................  14,00
Kvedaras V.............................. 5,25

Viso . . . 830.25

viso $830,25 vo šeimose, naktį išklausė per Kalėdų ir NM proga B-nės V- 
ba pasiuntė sveikinimus musų 
vadovaujantiems veiksniams

Pirmoji šv. Kalėdų diena pia Vokietijoje ir USA. Pasiųsti pradėjo darbą General Motors 
3 buvo sveikinimai taip pat Ha ir Chrysler fabrikai. Be to, Chi 

miltono m. burmistrui L. D. Ja 
ckson su Ponia, vice-burm. Ja 
ck MacDonald ir kt.

HAMILTONO CENTRINEI
bibliotekai B-nės V-ba vėl įtei 
kė 4 knygas: III ir IV tomą L 
E, Ramono anglų kalbos „Kry 
žiai“ vertimą ir Ig. Končiaus 
Drožiniai Gimtąjam Kraštui 
Prisiminti. Iš viso bibliotekoje 
jau yra apie 15 knygų apie Lie 
tuvą.

UŽSAKAI PARAPIJOS
bažnyčioje paskelbti Sigito Zub 
ricko su Stase Verbickaite.

ČIURLIONIES ANSAMBLIS
atvyksta į Hamiltoną. Dar galu 
tinai nesusitarta dėl datos — 
kovo 19 ar 26 d. d. Ansamblis 
pakeliui koncertuos taip pat Ro 
česteryje. Kvietėju Hamiltone 
yra TFondo Hamiltono' sk.

IŠ LAIKINOSIOS L. NAMŲ 
valdybos Hamiltone pasitraukė 
K. Baronas ir VI. Antanaitis. .

SU ŠIOM ŽINIOM

.214,50 
. .96,25 

. . 75,50 
..59,75 
. .58,00 
. .47,50 
. .46,75

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų
rūbų siuvykla.

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

Vi

RfAi urArt iiMinp

Kompetetingo

PERKATE ar PARDUODATE?

"Namai * Ūkiai '"Sklypai
'Bizniai ‘"''Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės
P R A N CK E V I č IŲ . . . 

Hamilton Office .... 913

[ Illi I I REAL

pas: — <į>
LI 9-4121. |
Main St. East. S 
ESTAETE |

| 11 I V V U1 LIMITED |
g KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI |

Sf Skyriai visoje Ontarijoje. 8

ėjo besisvečiuojant vienų pa: 
kitus, antroji — tai mūsų mažų 
jų šventė — tradicinė Kalėdų 
eglutė, surengta mokyklos tė 
vų komiteto parapijos salėje. 
Mokyklos mokiniai suvaidino 
2-jų veiksmų vaizdelį „Kalėdų 
sapnas“, padeklamavo, o aplan 
kęs Kalėdų Senelis visus vaiku 
čius apdovanojo dovanomis. 
Mokytojai taip pat gavo dova 
nų. Savo įnašu prisidėjo: paia 
pija 100 dol., T. Fondas 50 d., 
Bendr. Valdyba 30 dol. ir Atei 
tininkų kuopa 25 dol.

Hamiltono dienraštis „The 
Hamilton Spectator“ įdėjo dvi 
nuotraukas iš Kalėdų eglutes.

N. Metus sutikta B-nės V- 
bos surengtame pobūvyje. Ro 
berts Restorane. Nors būta ir 
privačių sutikimų, tačiau vieša 
me NM pobūvyje dalyvavo pei 
250 asmenų. Svenkinimo kai 
bas tarė pirm. K. Baronas ir Pa 
rapijos Komiteto vice-pirm. K. 
Stanaitis.

HAMILTONO LIETUVIŲ
albumą „Lietuviai Hamiltone 
1948—1954” šį sekmadienį* po 
pamaldų galima bus gauti para iš Hamiltono Jūsų koresponden 
pijos salėje. Leidinys turi 202 tas atsisveikina su visais N L 
psl. ir 356 nuotraukas su trum skaitytojais, dėkodamas visoms 
pais aprašymais apie kiekvieną organizacijoms ir atskiriems as 
Hamiltono lietuvių organizaci menims už bendradarbiavimu, 
ją. Išleista 400 egz. minkštais Tariu taip pat nuoširdų vii

V . V
8 Sekite naujas madas — užsisakykite a
| KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

X Speciali nuolaida užsakant dabar. j J
a Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audimų L
X Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. y
X Garantuotas darbas — galima ir kreditan. L
| VALOME —PROSIJAM E. T

X Paimame iš namų ir pristatome. X

į NICK’S TAILOR SHOP |
| PATAISYMŲ EKSPERTAI. |

$ 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013 $ „ „
. Valdybos rinkimų dienai

»

I Atlantic Jewelry
i . EUROPEAN STORE
8 170 James St. North, Hamilton, Ont. Telef. JA 9-1487.
| ŠVENČIŲ DOVANOS:
| TIKRAS GINTARAS
| ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI (vyr. ir mot.) 
8 AUKSO ir SIDABRO PUOŠMENYS.
8 CHINA ir KRISTALAS.
| LAIKRODŽIŲ APYRANKĖS, įvairių rūšių.
X Mes garantuojame laikrodžių pataisymą vieniems metams.
X Su malonumu patarnaujame vokiečių, latvių ar rusų kalbomis.

ysler užbaigė milžinišką fabn 
ko praplėtimo pastatą — (da 
bar yra vienas iš didžiausių pa 
statų Kanadoj) ir į jį priėmė ke 
lis šimtus naujų darbininkų. į 
tą skaičių pateko ir 6 lietuviai. 
Tikisi ir daugiau patekti. Pate 
kimas ten komplikuotas, jo ke 
liūs surad op. Statkevičius ir 
jo dėka visi kiti. Fordo streiko

SVEIKINAME 
GERADARIUS.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga 
sveikiname visus Šalpos Fondo 
apyl. komitetų narius bei įgalio 
tinius, bendr. apyl. valdybas, 
kurios eina Šalpos Fondo apyl. 
komiteto pareigas ir visus jų 
talkininkus, kurie savo pašiau 
kojimu padeda vykdyti skurdo, 
senatvės ir ligų prislėgtą bro 
lių bei seserų šelpimo darbą, Ii 
nkėdami visiems linksmų Kale 
dų švenčių ir laimingų N. Me 
tų, kad nė tik nepritrauktų Ta 
mstoms visiems energijos ir pa

nietišką, ačiū N L Redakcijai ir siaukojimo tam kilniam darbui, 
Administracijai už bendradar bet kad ir asmeninė laimė ly 
biavimą beveik per 5 metus, dėtų.
Kiek galėjau, visuomet pasi Taip pat sveikiname ir linki 
stengdavau objektyviai nušvis: me daug laimės visiems tautie 
sti Hamiltono naujienas, ar pa čiams, kurie savo aukomis tūks 
gelbėti Administracijai skelbi tančiams brolių bei seserų Vo 
mais. kietijoj nušluostė nuo išbadėju

Linkiu sėkmės Redaktoriui šio veido rūpesčio ir vargo aša 
Jonui Kardeliui ir visam kolek ras, pastiprino viltis gyventi ir 
tyvui. grumtis su nedatekliais ir sku

Tikiu, kad pasikeitus sąlygų rdu, kurį jiems tenka gyventi, 
ms vėl galėsiu grįžti į NL ben padėjo Vokietijoj vaikučiams 
dradarbių eiles. Kbi. lankyti savo vargo mokyklas

N L redakcija ir administract bei savo gimnaziją, išlikti lie 
ja labai dėkinga p. K. Baronui tuviais-ėmis bei pastiprindami 
už puikų bendradarbiavimą, ku jų maitinimą ir sveikatą.
ris visą laiką buvo objektyvus Kadangi Šalpos Fondui teko 
ir nuoširdus. Red. tikisi, kad p. perimti ir Vasario 16 d. gimna 
Baronas atilsėjęs vėl sugrįš zijos rėmimą, taip pat nuošir 
prie bendro' darbo į bendrą lie džiai sveikiname ir jos rėmėjų 
tuvišką talką.

KLB HAMILTONO 
APYLINKĖS VALDYBA, 

baigdama savo kadenciją, iciš 
kia nuoširdžią padėką visoms 
Hamiltono lietuvių organizaci šaukė tam taip svarbiam mūsų 

Tautą ištikusios tragedijos aki 
vaizdoje pasiaukojimui.

Visiems, atlikusiems artimo 
meilės ir tautinio susipratimo 
pareigą, parodžiusiems savo šie 
los taurumą, linkime, kad šios 
šventės būtų džiaugsmo ir pa 
sitenkinimo šventės.

būrelių narius bei jų nenuilsta 
mus pasišventėlius vadovus, vi 
siems linkėdami asmeninės lai 
mės ir to liepsnojančio pasiryžt 
mo, kuris Jus savanoriškai kaip 
kilnadvasius Tautos sūnus pa

I
 joms ir visiems Hamiltono lit 

tuviams už giažų ir glaudų ben 
dradarbiavimą mūsų kolonijos 
tautiškai-kultūriniame darbe. 

Atskira padėka priklauso KL 
B Krašto Valdybai ir jos Pirmi 
ninkui J. Matulioniui, kurio pa 
rama mūsų kolonijoje buvo 

ypatingai jaučiama. Dėkojame KLB Šaipos Fondo C. Komi-as. 
„Nepriklausomos Lietuvos” ii v

„Tėviškės Žiburių” redakcijų PA IIF^ICO HIM Al
ms už patalpintus mūsų skelbi ■ MJIE JllllMl
mus ir pranešimus. — Pajieškau Praną Rickų, jo

Šį sekmadienį, sausio mėn žmoną Kazę ir dukrelę Dalytę, 
9-toji yra naujosios Apylinkes visi 3 atvykę iš Vokietijos kai 
Visi po D. P. Vokietijoje gyveno 
hamiltoniečįai tą dieną prie ri i Vurtzburge. Kanadoje maž 

8 kimų urnos. Nesvarbu, už ką daug apie 4 metai gyvena. Jei 
X balsuosi, bet balsuok! O išrink patys ar kas kitas sužinotų jų 
j) tai naujai Valdybai sėkmės jos jų adresą, prašau man parašy 
& darbuose!$ K. Baronas
V Pirmininkas.
$ St. Dalius,
8 Sekretorius.

ti, būsiu daugel dėkingas. Prie 
jų turiu labai svarbų reikalą.

Mano adresas toks: P. Plis 
kevičius, 116 Lawrence PI., Pa 
tersan, New-Jersey, U.S.A.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

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

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS P I G E S N E S 
KAIP KITUR.

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

Jonas Zmuidztnas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

t 3994 Wellington St., Verdun. Tel. TR 7798.
TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. |

> Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro. »
Sav. A. NIAURA ir A. P1LYPAITIS. į

■|I)E LUXE DRY CLEANERS!
143—8th AVENUE, LAC HINE 

NE-5-0303 Sav.: P. RUTKAUSKAS, f

Sta-Nu
iiHiSHiNG process

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

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ’1955. I. g. —. Nr. 'f '(401)

Elenos ir Andriaus KUPREVICIU koncertas
PLAČIAI EUROPOJE IR AMERIKOJE IŠGARSĖJU
SIŲ MUZIKŲ — 
SMUIKININKĖS VIRTUOZĖS

ELENOS KUPREVIČIŪTĖS 
PIANISTO VIRTUOZO ANDRIAUS KUPREVIČIAUS— 
VIENINTELIS KONCERTAS MONTREALY ĮVYKS 
1955 METŲ SAUSIO 15 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7 VA
LANDĄ 30 MINUČIŲ VAKARO. 
1 ii “ “ ~~ “

V
M M

Montrealy je!
ŠIS KONCERTAS — REČITALIS EINA ELENOS KUP- 
REVIČIŪTĖS VARDU, NES ŠIAME KONCERTE JI IŠ
PILDO SMUIKO PROGRAMĄ, O ANDRIUS KUPREVI
ČIUS IŠPILDO FORTEPIJONO PARTIJĄ.
KONCERTO PROGRAMOJE YRA ĮDOMIAUSI IR GRA
-------- H;

ŽlAUSI GARSIAUSIŲ KOMPOZITORIŲ IR SMUIKO 
SPECIALISTŲ VIRTUOZŲ KŪRINIAI.
PROGRAMOS APIBŪDINIMAS BUS SEKANČIAME 
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” NUMERYJE.
EIDAMI Į KONCERTĄ, SUSIPAŽINKITE SU PROGRA
MOS VYKDYTOJAIS': 1) PASIKALBĖJIMU SU E. KUP- 
REVIČIŪTE — NL 50(399) nr., 2) SPAUDOS ATSILIE
PIMAIS — NL 1(401) nr. 1R3) PROGRAMOS APYBŪDi 
NIMU — NL 2(402) nr.

mow|real Kaukiu Balius
SKELBIMAS MONTREALIO 

ORGANIZACIJOMS.
Sudarymui KLB Montrealio

apylinkės Tarybos, skelbiama kyklų Kalėdų eglutė įvyks sau 
Montrealio miesto ir apylinkės šio 9 d. 3 vai. 30 min. po pietų 
lietuviškųjų organizacijų regis 325 De Montigny g-vė (išlipti 
tracija nuo š. m. sausio 5 die St. Catharine ir St. Denis gat 
nos iki sausio 23 dienos ima vių susikirtime — ten pat, kur 
mai.

Užregistruoti savo organiza 
ciją prašome šiuo adresu; L. 
Balzaras, 6935 Mazarin St., 
Montreal 20, telef.: PO 6-6232. 
kasdien nuo 6 iki 9 vai. vakaru, 
o sekmadieniais apyl. pirminin 
kas budės Austos Vartų para 
pijos salėje, 377 Willibrord 
Ave, nuo 12 iki 1 vai. po pietų.

KLB M. Ap. Valdyba
Priedas: Ištrauka iš KLB 

Apyl. Tarybų sudarymo taisyk 
lių.

1. Skaitlingose apylinkėse, 
visuotinių susirinkimų funkci 
joms atlikti, renkamos apylin 
kės tarybos.

3. Apylinkės tarybą sudaro. 
a) rinkti nariai, b) organizaci 
jų atstovai ir c) apylinkės vai 
dybos nariai.

5. Kiekviena apylinkėje vei 
kianti lietuvių organizacija... ga 
Ii siųsti savo atstovą į apylin 
kės tarybą. . .

EGLUTĖ VAIKUČIAMS 
MONREALY.

Montrealio šeštadieninių mo

K įvyks š. m. sausio 8 d. 7 v. v.
| POLICIJOS SALĖJE 1474 St. Catharine St. E. £ A. A. PREZIDENTO A. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
X i . • SMETONOS MINĖJIMAS. ŽINIOS.» Įdomiausios kaukes bus premijuojamos. >

šokiams gros „LITUANICA”. Veiks bufetas, loterija ,Ši* 4met? "ausi.° 'Į. . Sausi%6 .d.” Tri^. K.aralhf
« . , -j V- ... ’ 1 sekmadienj, 4 vai. po pietų Pu Švente. Ią dieną visi tikintieji
\ ir daug įdomybių. Įėjimas $ 1,25. f sikėlimo parapijos (kino) sale yra įpareigoti išklausyti šv. M;
« Rengia Skautų-čių Tėvų Rėmėjų Būrelis. į je, Dovercourt ir College gat šių.

vių kampas, įvyks viešas A.A. Pirmasis mėnesio penktadie 
VISUOTINIS SLA 123 MONTREALIO KUOPOS pirmojo ir paskutiniojo Nepu ms — skirtas Švenčiausios Šir 

SUSIRINKIMAS klausomos Lietuvos Respubh dies garbinimui. Misiąs galima
kos Prezidento ir 16 Vasario išklausyti vakare.

šaukiamas šį sekmadienį, sau bulinus šios organizacijos tvai akto signataro A. Smetonos vie STATYBA vykdoma kiek lei 
nuoliktųjų mirties metinių mi džia oro aplinkybes. Nedirbą pa 
nėjimas. rapijiečiai kviečiami darbu rern

Mišios už A.A. Smetonos vė ti statybą. Prie statybos dirbo: 
lę bus laikomos Šv. Jono KrikŠ Andriejauskas J., Račkus Iz„ 
tytojo ir Prisikėlimo parapijose Alseika A., Zaras K., Bernotai 
16 sausio pamaldų metu. tis A., J. B., Mockus J., Šaru 

Minėjime, 4 vai. po pietų, ^a®TJ;________ ...
paskaitą apie velionį skaitys ži 
nomas visuomenės veikėjas ir 

nant moka 1.50, moksleiviai ir Žurnalistų Sąjungos pirminiu 
vaikai po 50 centų. Visi tautie

ir pernai).

Vaidinimas „Kur gyvena Ka 
ledų Senelis“, ir inscenizuota 
pasakėčia „Žiogas ir skruzdė 
lė“ eilėraščio ir įvairūs žaidi 
mai. Kalėdų Senelis apdovanos 
visus vaikučius dovanėlėm, ne 
žiūrint to, ar jie užregistruoti 
ai visai neregistruoti. Tėvams dabar galima bus draustis nuo 

ligos keliais laipsniais, ligi augs 
čiausio mėnesinio pašalpos ga įql redakcijoje. Suaugusieji įei 
vimo 315 dolerių per mėnesį 
Prašomi nariai dalyvauti visi ir 
susimokėti nario mokesčius, o 
taipgi persiregistruoti ] 
naują tvarką. Kviečiami ir nau 
jai norį įstoti bei susipažinti su 
šia naudinga organizacija. Mon

šio 9 d., 12 vai., Aušros Variu ką, tikimasi, kad prisidės dar 
parapijos patalpose, 3 77 Willi daugiau narių.
brord Ave, Verdune. Bus seno 
sios valdybos pranešimai ir nau 
jos rinkimai. Bus informacija
apie SLA persitvarkymą, nes

dovanomis rūpintis nereikia 
nes Kalėdų senelis visiems vai 
kams parūpino dovanas. Po 
programos šakiai ir žaidimai 
vaikams. Bus ir bufetėlis su ne 
svaigiais gėrimais atsigaivinti. 
Visi vaikučiai, tėveliai ir kiti 
malonūs svečiai kviečiami alsi 
lankyti. Suaugusiems įėjimas 1 
doleris, vaikams nemakomas.

Tėvų Komitetas.

E. A. KUPREVIČIŲ konccr 
tan, kuris vyksta sausio 15 die 
ną Plateau salėje 3710 Calijxa 
Lavalle, kvietimų galima gauti

tis A., J. B., Mockus J., Saru

PAKRIKŠTYTI: Alvydas An 
tanas Urbonas, Joana Lukas, L,. 
Lukas, Viktoras Paulius Jaškc 

kas p. Vincas Rastenis iš Nev. vičius, Ramutė Stanislava Knc. 
. . v • , , Yorko. Po paskaitos, momentui

paga- čiai kviečiami pasiruošti daly pritaikintą vokalistų ir instru 
1 nau vauti šiame koncerte, nes tai mentalistų programa. Įėjimas 

bus išimtinos vertės koncertas, — aukos už programas.
trealio kucTpa nuolat auga ir da kokio ligšiol Montrealy lietu Organizacinis Minėjimo 
bar turi jau per 30 narių. Pato viai dar neturėjo. Komitetas.

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 22 DIENĄ, VISI SUVAŽIUOKIME Į HAMILTONĄ!
TYLIAI KRINTANT ŠVELNIOMS SNAIGĖMS, VISUS KVIEČIAME Į

DIDĮJĮ ŽIEMOS BALIŲ, |
| kuris įvyks Royal Connaught viešbučio puošnioje Normandie salėje! Šokiams gros Vyt. Babecko vedamas liet, orkestras $ 
« „AIDAS“ paruošęs šiam baliui keletą naujų lietuviškų šokių! Staliukai nemokami! g
K Nepraleiskime gražios progos, ir visi susirinkime į šį pirmąjį šiais metais Tautos Fondo Balių! X
| Pradžia 8 vai. vakaro. Įėjimas tik 1,25 dol, TFĄ KANADOJE HAMILTONO SK. |

MONTREALIO SPAUDOS 
BALIUJE

sutiko groti p. Z. Lapino veda 
moji kapela Lituanica, pilnos 
sudėties. Kaip prisimename, 
pernai ji puikiai grojo, ir šiemet

Rimtai suinteresuotiems kreip tikimasi publika bus patenkin
tis pas Praną Jasutį, 

tel. CH 7879.

NORI ĮSIGYTI SAVO

— pirk mano pusę.
Neilgos valandos, puikios jei 

gos, gažioj vietoj — Paul’s 
Restaurant & Delicatessen, 

4534 Wellington St., Verdun 
(prie pat Steinbergo krautu 
vės ir šalia teatro). Pasižymė 

jusi augštos rūšies
Smoked Meat.

Pardavimo priežastis — 
nesveikata.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, lL D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E. 

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

RA 2-5229.

ta.
Jau komplektuojama Spaudos 

Baliaus loterija. Be ko kita, 
spaudos baliaus loterijai žade 
vertingą fantą panevėžiečių pp. sytas Birutės Vaitkūnaitės. Šu 
Chazano ir Hanusevičiaus ur kis vaizdavo prieš laiko akis pa 
mo prekyba.

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ 
TELEVIZIJOJE.

Sausio 2 d. vakare Montrea
lio televizijos prancūziškoje entė privaloma. A V bažnyčioje 
programoje „Fantasies canadie mišios bus 7,30, 8 ir 10 vai., va 
nnes“ šokėja ir choreografė Bi kare 8 vai.
rtitė Vaitkūnaitė sukūrė spe Aetinantį penktadienį pirmas 
cialią Naujiems Metams skirtą mėnesio penktadienis. AV baž 
modernaus šokio kompoziciją nyčioje bus mišios vakare 8 v. 
„Laiko siutą“. Siuitos prologas 
ir epilogas paskaitytas kanadie 
tės aktorės buvo taip pat para

XKT-~~ XK

Dr. J. Š E G A M O G A S 

CHIRURGINĖ ir BEND
ROJI PRAKTIKA 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
VERDUN. TeLPO 6-9964

■g"-"" -MM .MM ! MK, "

Sausio 21 d. šaukiamas A V 
naujų ir senų komiteto narių 
visuotinis susirinkimas, kuria 
me 1) bus paskirtas vienas nau 
jas komiteto narys, 2) peržiū 

sirodančius žmonių pavidalus: reta finansinė apyskaita ir 3) 
Žemdirbį, Svajotoją, Du myli metinių rezoliucijų santraukos 
muosius ir Griovėją, kurię nuo sudarymas ir patikrinimas. w 
lat pasirodo Laiko takte. Ketų 
rias vyrų partijas atliko kana 
diečiai šokėjai ir moters rolę B. 
Vaitkūnaitė. Kompozitorių S. 
Levitan tų šokių muzikai paia 
syti pagal choreograafijos ap 
matus davė pati televizijos sto 

8 butų namas (4 butai po 4 km tis. Muzika buvo atlikta fortepi 
barius, 4 po 3 kamb.). Kama jonų, fleitos, baso ir mušamųjų 
35.000 dol., įnešti 17.500 dol.

Metinės pajamos 6000 doi. 
Teirautis pas A. Norkeliūną. 

Tel. RA 7-3120.

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

oke autobuso.
Kreiptis 2630 Prefontaine.

PARDUODAMAS

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
; AUSŲ

IR

Dr. R.
956

Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

AUŠROS VARTŲ LIETUVIŲ RADIJO
PARAPIJOS ŽINIOS. valandėlės vedėjas J. R. Simona

Sausio 6 d. Trijų Karalių šv vičius pranešė, kad radijo pro 
-- gramos „Tėvynės Prisimini

mai“ transliuotos per 4 metus 
iš St. Catharines stoties, dau 
giau nebus. Nuo ateinančio šeš 
tadienio, t. y. sausio 8 d. ši pro 
grama perkeliama į Torontą ir 
bus reguliariai duodama tuo pa 
čiu laiku, nuo 3 vai. iki 4.05 v. 
p.p. šeštadieniais iš galingos 
Toronto stoties CHUM, banga 
1050.

Visokie skelbimai, žinios, sv 
eikinimai priimami tel. OL 
1274. L.

taitė, Antanas Ignas Mackela, 
Edvardas Dailidė, Romualdas 
Arnoldas, Vytautas Dulkė, Eu 
genija Birutė Petrylaitė, Ramo 
na Jadvyga Vaičiūnaitė, Tere 
sė Birutė Jurėnaitė, Algirdas 
Vincas Strumyla, Ona Rūta 
Olekaitė.
BALIŲ rengia „Tėviškės Žibu 
riai“ savo penkmečiui atžymėti 
sausio 15 d. Top Hat Klubo pa 
talpose, Lakeshore Rd., Parksi 
de Dr. Įėjimas — 1.50.

ŠV. ANDRIEJAUS 
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, sausio 9 
d., 1 vai., lietuvių pamaldos, jo 
se bus švenčiama Trijų Karalių 
šventė, baigianti kalėdinį sezo 

Pamokslo'tema: Dievo Gar 
atspindys.

Kun. dr. M. Kavolis.
ORGANIZACIJŲ 

pasitarimas dėl suderinimo 
dviejų minėjimų išpuolančių 
tuo pat laiku —- tai Taut, S-gos 
ruošiamo A. Smetonos 11 m. 
mirties minėjimas ir MLBD 
ruošiamo Klaipėdos atvadavi 
mo minėjimo. Pasitarime daly 
vavo Apyl. V-bos ir MLBD Pir 
min. Simonavičius, Tautin. Pir 
min. — Valys, MLBD ir Tau 
tin. Abromaitis, Lelis, Jūrų sk 
autų Stundžia ir MLBD — Ta 
mošauskas. Nutarta A. Smeto 
nos minėjimą daryti sausio 16 
d., o Maž. Lietuvos Dieną atide 
(i kiek vėliau. L.

NAUJŲ METŲ 
sutikimas šiemet buvo ruoštas 
bent keturiose vietose. Didesnį 
pasisekimą turėjo radijo valau 
dėlės Lietuvos Garsai rėmėjų 
ruoštas Nauju metų sutikimas 
Šv, Mikalojaus salėje, Dalyva 
vo apie 400 žmonių. Kiti paren 
girnai buvo: Pranciškonų Prin 
ce Edward salėj apie 350 žmo 
nių, Liet. Namų Valdybos — 
Liet, namuose apie 100 žm. ir 
Šv. Jono Pašalp. Dr-jos — Šv. 
Jono Bažnyčios salėje apie 1'5C 
žmonių. L.
IK

Dr.K Žymantienę:
Gydyto ją-ęhirurgė.

: Kampas Bloor ir Brock Av. : 
Įdėjimas iš 613 Brock Av.) 

Priima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan
čias kasdien nuo 1—4 ir : 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. ;

S nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- ; 
ku pagal susitarimą. 
Telefonas OL 6851

ną. 
bes

LANKĖSI MONTREALY
Švenčių protarpiu lankėsi 

Montrealy iš kitų vietų tautie 
čių. Ta proga lankėsi ir Nepri 
klausomos Lietuvos redakcijo 
je. Iš Bostono dailininkas Vik 
toras Andriušis su žmona vie 
šėdamas pas gimines pp. Ado 
maičius bei pp. Stankūnaitės, 
lankėsi NL redakcijoje, dalyva 
vo NL ekspedicijos talkoje n 
NL paremti paaukojo 5 dol. Pp. 
Andriušiai jau sugrįžo po savai 
tės viešnagės į Bostoną. Pp. Ai: 
driušiai, viešėdami, matėsi su 
daugeliu pažįstamų ir bičiulių 
ir lankė pp. Judznetavičius, Ka 
rdelius if kt.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS

< i

Raštinė: O Liver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS i i

instrumentų. Programa praėjo 
su geru pasisekimu.
KALĖDŲ SENELIS VILLE 

JACQUES CARTIER.
Kūčių vakarą Kalėdų senelis 

aplankė ir apdovanojo visus Vii 
le Jacques Cartier - Lougueuil 
os šeštadienines lietuviu mokyk 
los mokinius ir šiaip gerus vąi 
kučius. Nepamiršo ir vargeesan 
čios Benečių šeim., jų 5 vaiku 
čiams, švenčių proga, po pakie pradės savo darbą sausio 15 d,, 
tėlį sudarė ponios Janušauskie šeštadienį. Tą dieną pradės dai 
nė, Latvaitienė, Laurinaitienė, bą ir Augštėsnieji Lituanistikos 
Mickienė ir Strėlienė.

Kai kurie vaikučiai pirmą 
kartą pamatė su dovanėlėmis 
lietuviškai kalbantį Kalėdų Se 
nelį, ir tas juos labai sujaudino 
ligi ašarų.

Ponui Razmai — Kalėdų Se 
neliui, kun. Raibužiui jį auto 
mobiliu apvažinėjusiam pas vi 
sus šeštadieninės mokyklos vai 
kučius ir ponioms Janušauskie 
nei, Latvaitienei, Lauraitienei, 
Mickienei ir Strelienei, sudariu 

krautuvė- groserija, išnuomota sloms Benecių seimos vaikucia 
$125 mėnesiui ir restoranas — ms P° pakietėlį, taip pat pp.

Vakarai* ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. < > 
į rytus nuo Dufferin St. Į ’

LOUIS MONGEAU 

KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 32 3 7

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351

neju- 
mūsų

kursai.
G. MACKEVIČIŪTE, Rose 
mounte savo namuose, sausio 1 
d. turėjo gimtadienio staigme 
ną, ta proga buvo apdovanota 
ir su būriu lietuviško jaunimo 
smagiai praleido vakarą.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas »r chirurgas.

1554 Ą Ęloor St. 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.
Tek: namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

xxr;--~--!xK

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

♦ ♦ ♦
Moderniškas, geležinių balkių 
konstrukcijos komercinis pasta 
tas Central St., Ville Lasalle.

n L A J Ir iprZa menesiui ir restoranas — i'u uup pat pp.
Ur.rj.AnarUKaillSg $75 • antrame augšte 2 butai — Kęsgailoms, per kun. Raibužį,

956 Sherbrooke E.
Tel. ČH. 7236.

$145 mėnesiui. Nuomos meta atsiuntusiems šiai šeimai dova 
ms gaunama $4.140. n reiškiame nuoširdžią pade

Kaina $31.000. , kę. * cvų Komitetas.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 

i-i >. . ,diplomuoto teisininko
1ONO JJUŠKAIČIO, LL.B.

naujas adresas yra:
Suite 14, Tunstall Building 

709 Dunsmuir Street
Vancouver 1, B. C., Canada.

Telefonas: Pacific 4511.

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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