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Politinė įvykių savaitėj
KANADA IR JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS 

ATSILYGINA SOVIETŲ RUSIJAI.
Jau prieš kelis metus Mask kurioje apžvelgė praeitų melų 

voje akredituoti Amerikos, Ka veiklą ir nužymėjo ateities dar 
nados ir kiti Vakarų diplomą bu planus, 
tai gavo iš Rusijos komunistų 
diktatūros parėdymą, kad ji? 
negali po Rusiją važinėti. Jų 
judėjimas laisvas tiktai MasK 
vos mieste. Kitur išvykti jie tu 
ri prašyti leidimo.

Vakarai ilgai kentėjo šią m 
diplomatinę priemonę, tur būt, 
laukdami, kad Maskvos dikla 
toriai susipras. Bet viskas vėl 
tui. Todėl, atsilygindami Mask 
vai, dabar

SUVARŽĖ SOVIETINIŲ 
DIPLOMATŲ JUDĖJIMĄ 

ir Jungtinės Amerikos Valsly 
bes ir Kanadą. Žinoma, šios nc 
suvaržė taip, kaip suvaržė Mas 
kva, bet vis dėlto nustatė 
tis, kur sovietiniai atstovai 
galės įkelti kojos...

Ši savaitė nieko ypatinga 
turi, jeigu neskaityti, kad 
JTO GAN. SEKRETORIUS 

HAMERSKJOLDAS 
LANKĖSI PEIPINGE, 

kur vedė derybas su Kinijos 
komunistais dėl paliūosavimc 
neteisingai nuteistų 13 JA v' 
karo lakūnų, patekusių į kinų 
nelaisvę. Sekretorius jau sugrį 
žo į New Yorką, bet dar neži 
nia, kokias žinias parsivežė. 
Kadangi su Čuenlajum jis tarę 
si kelis kartus ir po keletą va 
landų, tai spėjama, kad jis ve 
dė dideles derybas ir kalbėjosi 
plačiau, negu karo 
reikalu,

Savaitės įvykių 
reikia įjungti 
KANADOS SEIMO

ATIDARYMĄ.
Pirmą kartą iškilmingasis Fe 

deralinio parlamento sesijos aii 
darymas buvo perduotas tele 
vizijos. Ypatingos apeigos tę 
sėsi ilgokai, kol Gubernatorius 
priėjo ligi sosto kalbos skąity 
mo angliškai ir prancūziškai.

Tim pačiu laikų buvq 
ATIDARYTAS IR JAV 81 

KONGRESAS,

sri 
ne

nc

belaisvių

grandinėm

SESIJO3

MONTREALIS
PUIKIAI PASISEKUSI EGLUTĖ.

Sekmadienį džiugu buvo ma kurie dar jam į ausį paaiškinę: 
tyti pilnutėlę salę vaikučių su girdi, Dikinis išvažiavęs į Čika 
tėvais, juos atlydėjusiais į eglu gą, tai dabar Kalėdų seneliu p« 
tės šventę. Salė susirinkimu sivertęs p. Akstinas. . . Bet, ži ti 
buvo permaža, perankšta ir per noma, mažesnieji nepatikėjo 
tvanki. Kitimet reikia būtiną: tais paaugusiais realistais ir ge 
erdvesnės šiam reikalui salės, rai padarė, nes užteks dar jie

Šeštadieninių mokyklų tėvų ms to realizmo, kai suaugs... 
komiteto pastangos davė gra Eglutę atidarė p. Lukoševi 
žiu vaisių, o mokytojai su mo čienė, kalbėjo AV klebonas 
kyklos vedėja p. Lukoševičie kun. dr. J. Kubilius, p. Vaza 
ne pryšakyje, labai gražiai pa linskas. Miesto mokyklų vado

ri

TRUMPOS ŽINIOS.
— Prancūzijos 

lyderis Duclos 
kad irsta Prancūzijos 
tų partija.

—• Taikos festivalis 
rengtas Washingtone 
Prezidentūrą, dalyvavo 33 tau tės vaikų šventei programą, ką no prancūziškai ir angliškai, o 
tos, prie 68 pėdų augščio eglu rioje dalyvavo gausus rnokykli komitetas jam įteikė, kaip pa 
tės. nio jaunimo būrys. Scenoje ma dėkos ženklą, p. Urbonaitės

.—. Baden 1______  _______ . _ „ .
Adenaueris su Mendes-France ruzdėles, snaiges, žvaigždutes, 
ir tarėsi dėl Paryžiaus susitar- 
mų vykdymo.

-r- NL skaitytojai Adelė n 
Antanas Linartai, nepakelda 

mi peršilto Miami klimato, ter. 
pardavė savo namus ir kuriasi 
New Yorke.

— Antiamerikoninės veik 
los tyrinėjimo komisija savo ra 
porte praneša, kad greta antį 
amerikoninės komunistų veik 
los Amerikoje veikia dar ir to 
kia pat nacionalistų, vaęį. „Na 
tional Renaisance“ orgahizaci 
ja, kuri taip pat, kaip ir komu 
nistai, siekia jėgą nuversti de 
mokratinę Amerikos santvar 
ką.

— Į Belgijos požemines ang 
lių kasyklas labai daug pateku 
siu vyrų, paskui slapta grįžo 
Vokietijon, įstojo į lietuviškas 
kuopas ir yrą patenkinti gyve 
nimu. Šiuo metų iš užsienio at. 
vykę vyrai, į šias kuopas da-ų 
giau nebeprnmami.

•— Vengrijoje didelė anglies 
krizė: Žmonės negauna kuro ir 
šąla. Trūksta ir maisto'.

— Burmos-premjeras U. Nu,
sugrįžęs iš Kinijos, sako, kad 
Kinijos komunistai norėtų susi 
laukti JAV privačios delegac. 
jos, su kuria jie galėtų išsįąfs kąi“pąąkodė Kalėdų

senelis. Prakaituodamas jis ne 
ąė mąiąą dovanų, kurių kiekvie 
nas vaikas gavo. Čia svarbu bu 
vo ne tiek dovanos, kiek Kalė 
dų senelis, kuris vaikučius su 
domino dar ir vaidinimu—kur 
jis gyvena? Sunku buvo sene 
liui, ypač, kai kurie vaikai ja 
me atpažinę p. Akstiną, o kai

Žinios iš VLIK’o
REIŠKINIAI, KURIAIS REIKIA SUSIRŪPINTI.

Nemalonu rašyti, bet ir tyiė tuojamas tiktai iš frontininkų, 
negalima. Visuomenė tai tu Net ir sekretoriaus vietoje ne 
žinoti. rado, iš Reutlingeno išsirase
Suprantama, aš visą laiką, frontininkę p. Prapuolemenę.

komunistų 
apgailestauja, 

komu uis

buvo su
priešais ruošė Kalėdų senelio bei eglr. vybės vardu p. Gothier sveiki

kinti ir susitarti.
siuntinybės prie Šv. Sosto at 
tache S. Lozoriajis jųųiorą, 
yra Pipl. Šefo pakeltas ) pirmu 
osiųs pasiuntinybės sekreto 
rius ir šiuo laipsniu įrašytas 

Čia be ypatingų ceremonijų: naujame akredituoto prie Vati 
atvyko prezidentas D. Eisenlio kano' diplomatinio korpuso są 
veris ir paskaitė savo kalbą., rašė.

LIETUVIŲ BANKELIS.
Bendrai imant, mes matome, 

kad bankai visur turi gerą paši 
sekimą. Amerikoje, kur lietų 
viai jau seniai įsikūrę, veikia 
didelis skaičius lietuviškų tau 
pymo ir skolinimo bendrovių 
ir kai kurioms taip gerai seka 
si, kad jau yra pasiekusios 5'1 
milionų dolerių kapitalo.

Mes, Kaandoje gyvenantieji 
lietuviai, tokių stambių bendrų 
yių nesitikim; bet jos yra būti 
noš, Toronto bankelis „Parą 
ma” jau pora metų kaip įsistei 
gė ir sparčiai kyla. Montrealio 
bankelis „Litas“ dar tiktai da 
bar kuriasi, nors laikas jau sc 
niai pribrendęs. Interesantų 
skaičius labai didelis ir mes ti 
kime, kad nuo TorontieČių nc 
atsiliksime. Pinigai bus skolina 
mi tiktai bankelio nariams, to 
dėl visi stokime į narių eiles 
ir tikrai nesigailėsime. Kam jau 
pasitaikė jieškoti paskolos, ži
po, kad jos labai sunkiai gauna 
mos. Savo bankely kaip „šei 
mos narys“, daug lengviau bus 
galima tą paskolą gauti. Todėl 
sekmadieni, sausio 16 d. 1 v.
pp. visi dalyvaukime bankeli j 
steigiamam susirinkime Auš 
ros Vąrpi parapijos salėje 37 7 
Willibrord Ave., Verdun.

Kas norėtų smulkesnių žinių 
prašom man paskambinti,

A: Norkeliūnas, 
■— Bankelio Ūkinio Komiteto 

Pirmininkas.

Badene susitiko tėme vaikus, gėles, žiogus, sk darbo tautinę lėlę. Visas vaka 
ras buvo nufilmuotas. Malonu 
buvo atsilankyti gažiame ir 
gausiame atžalyno vakare. 
SERGA: ap. b-nės pirm. L. 
Balzaras, paguldytas į ligoni 
nę, kur laukia operacijos. Su 
sirgusi yra p. Kaušpėdienė. K. 
Gaižius susižeidė ranką. Buvo 
susirgęs J. Urbonas, P. Kas 
lauskas operuotas. Sirgo ię E. 
Skardžiuvienė,

BAŽNYČIOS STATYMO 
FONDO VAJUS

Nuo 15 iki 31 sausio prade 
damas Bažnyčios statymo va 
jus. Bus visi prašomi prisidėti 
prię bažnyčios statymo, Tie 
kurie dar nėra įmokėję neko, 
turės progos atlikti savo pa 
reigą, o tie, kurie jau yrą pusi 
dėję prie statybos, turės pm 
gos dar kelis centus paaukoti. 
Aukojusių sąrašai bus paskelb 
ti, Bažnyčiai aukojo: EI. Vaup 
šienė 200 dol., J. E. Intai, P. 
Petronis, J. Gaudzė ir J. Mali 
šai po 100 dol., B. Žemguly t i 
7 5 dol., M. Zaveckas, J. Mažei 
kaitė, V. Vaičiūnaitė ir J. Siiįc, 
kas po 50 dol. A. Stankevicię 
nė ir Alt'. Viskantas po 40 dol.
A. Vaųpšąs, Br, Staškevičius,
B. A, Gagnon ir H. G. Valui 
liai po 25 dol. (AV).

A V bažnyčia jau turi įdėtus 
langus ir sparčiai tvarkoma. 
Darbai vyksta normaliai.
AV KOMITETO susirinkimas 
įvyks sausio 21 d. 8 vai, vaką 
re. Susirinkime prašomi daly
vauti visk seni ir nauji Komį 
(.etų nariai. Susirinkime dąiy 
vaus ir iš’ vyskupijos, siųstas, 
žmogus. (AV),
W. ICIŠKIS susilaukė 50 metų, 
amžiaus. Ta proga artimieji tie 
augai ir bičiuliai suruošė jam 
vaišes ir jį pasveikino sukaktu 
vėmis, linkėdami sveikatos ir 
geros sėkmės. Ir mes sveikina 
me: ilgiausių metų.

lėlytes, katinėlius, medaumn 
kus ir kitds vaikų pasaulio įdo 
mius dalykus.

Pasakėčioje „Žiogas ir skruz 
dėlė“ vaidino: E. Mikalojunai 
tė, Bartaška, Ž. Mačionytė, D. 
Sibitytė, N. Tauteraitė, R. Se 
gamogaitė, E. Gorytė, J. Šime 
laitytė, D. Gribaitytė, S. Miko 
lajūnaitė, R. Puniškaitė ir S. 
Kuncevič,iūtė. „Kur gyvena 
Kalėdų senelis“ vaidinu: R 
Navikėnas, J. Timpa, M, Tin- 
paitė, A. Petrulis, R. ir V. 
Lietuvninkaitės, J. Llerhardai 
tė. A. Skučas, K. Vilčinskas, 
R. Baršauskas, L, Giriunas, Ą 
Timpaitė, N, Gųdžiūnaitė, R. 
Baršaųskaitė, R. Štrausaitė. 
R, Zizaitė, G. Peleckaitė, K. 
Gerhardaitė, D. Pėteraityte, R. 
ir D, Kųdžmaitės, R. ir V. Va 
siliaųskaitės, E. Durilaitė, 
Barisaitė ir R, Gųdžiūnaitė. 
si vaikai ■— artistai vaidino 
bai gražiai.

Prieš vaidinimus ir po jų dar 
sakė eilėraščius: R. Tekutytė, 
D. Baršauskaitė, N. Jauniutė, 
A. Lauraitis, K. Burčikaitė, J 
Latvaitytė ir R. Mališkaitė. 
Visi vaikai eilėraščius dėklam i 
va puikiai.

Žiųomą, didziaųsiąs sąjūdis

la

ui upi Ull Y luų * A A ■»
kaip žinoma, pasisakau už VL Ne frontininkų būsena gimnazi 
IKą. Kitaip negalima. Jis mus j°je diena po dienos tampa vis 
jungia kovoje už Lietuvai lais trapesnė. Kuo- tas pasibaigs? 
vės grąžinimą. Jis yra mūsų C1““'**:.-“’’1"1—:
vieningos kovos simbolis. L«.
to, visai suprantama, kad oku vu.^n_°’. sonku kam 
pantas ir komunistas prieš ji 
šiaušiasi, jį visaip niekina ir pa 
siryžęs jį išardyti ir visai sunai 
kinti.

Tačiau visai kitas klausimas, 
kas ir kaip reikia daryti, kad 
VLIKas daugiausia atitiktų vi 
su lietuvių arba jų daugumos 
norus, troškimus, pageidavi 
mus. Tuo noriu pasakyti, kau 
VLIKas yra būtinas aptarimu 
ir kritikos,, be kurios jis gali ap 
sikrėsti negerovėmis. Tiktai, 
žinoma, ne griovimo. Galvoju, 
kad konstruktyvi kritika yra 
naudinga.

Dabar, po eilės tūlų peisi 
tvarkymų, yrą kas pasakyti. 
Deją, be gerų faktų, kuriuos 
suminėjau praeitame praneši 
me, yra ir neigiamų, kuriuos 
taip pat reikia suminėti. Turė 
damas prieš akis ne 
džiuosius uždavinius, 
objektyviai kalbant, 
daugiausia pastangų, 
būtų matoma, kad jis 
kia vienybės, sugyvenimo, 
šališkumo, ypač srovių atžvd 
giu, nes tai yra darnos pagili 
das. Darna, mūsų sąlygomis, 
turi būti užkrečianti savo dai 
niškumu, Kiekviena nedarna 
VLĮKui, atrodo, tektų susirū 
pinti ypatingu atidumu ir jaut, 
rųmu.

Žinoma, būnant visai gyveni 
mišku, reikia suprasti, anot pa Ko blokas, kuris 
taries, kad „kiekvieno nagai j vius tiksliau orientuotų. Deja, 
save ręsti“. Taip. Bet vis dėl Tautininkai, greičiausia del pa 
*■" Reikia sikarščiavimotąbloką sugriovė

tiems riestana Ir taip susidarė sąlygos, kad
Tautininkai, nesupratę M. Kru

tiktai di 
VLIKas, 
turi dėti 
iš kui ių 
tikrai šie 

ne

( Gimnazijoje globojami tiktai 
ateitininkai. Kai nėra objekly 

i nors kitam 
reikštis, kad ir varpininkams ir 
jaunalietuviams, arba žiežirbi 
ninkams, arba lietuvninkams. 
O juk ar ne geriau būtų, kad 
būtų sudarytos kuopelės bend 
rojo pobūdžio 
mėgėjų, istorijos, meno, kalbos 
ir panašiai? Niekas neįtartų ša 
liškumo.

Nutolstant nuo VLIKo, kad 
ir Bendruomenėje, KD, kai ne 
turi daugumos, čia veda jau at 
kaklią kovą ir nelabai skaitosi 
su priemonėmis. Taigi, šių da 
lykų ir negalima paskaityti ge 
rais. Jie tūlus žmones net erzi 
na ir net veda iš pusiausvyros.

Girdėti ir jau visai apie ne 
kokius reiškinius. Sakysime 
BALFo įgaliotiniai yra aiškūs 
žmonės. Dabar, kai Stutgaite 
apyl. valdybą sudaro ne KD 
žmonės, tai net ir BALFas „at 
einąs talkon...“

Pranešu tai be pykčio. Sa 
kau, reikia suprasti ir „lenkta 
nagius“, bet kaip visur gyveni 
me yra, reikia pusiausvyros, 
reikia, kad ka s tuos dalykus 
moderuotų. Nieko gi negalima 
turėti prieš oet kurią srovę. J u 
visų nagai į save riesti. Tikta: 
kiekvienam veiksmui reikia ir 
priešveiksmio. Ir jis gali būti. 
Ir jis būtų naudingas. Jis net 
labai reikalingas. Deja...

Aišku, kad reikalą galėtų mo 
deruoti veikęs liberalinis VU 

ir mažlietu

literatūros

save ręsti“. ’J 
to „yra viskam ribos“, 
ir tai suprasti 
giams.

Čia aš ir prieinu prie to punk po taktikos — „divide et impe 
to, kuris nemaloniai nuteikia, ra“ — pasikarščiavo, o dabar 
Daugiau — jis tiesiog jau kelia KD grupė jau pernelyg jižsi 
tūlą susirūpinimą.

Atvirai sakant, KD blokas, 
pasinaudodamas vienos sroves 
taktinėmis klaidomis ir nepio 
tingu užsikirtimu, ima plėstis 
ir stiprintis, tartum užmiršda 
mas VLIKo uždavinius ir dau 
giau žiūrėdamas savo sroves m 
teresų, ne bendrųjų ir svarbių lo, matytųsi, kad VLIKo užnu 
jų tikslų. gariai turėtų rimčiau išsiaiškin

Štai keli faktai: Raudonasis ti, — tai viena. Ir ypač, atsi 
Kryžius sukomplektuotas veik žvelgiant į tikrovę, turėtų susi 
iš vienų L. Frontininkų (tas kalbėti ir nesišiaušti liberalinio 
nieko nereiškia, kad jie oficiu bloko žmonės, nuo kurių sula 

j j. Vasario rimo ne tiktai priklauso VLIK 
16 gimnazijos mokomasis o darna, bet ir jo darbingumas, 
personalas — taip pat komplek (tilj).

miršta ir nėra, kas ją moderno 
tų. Sakykim atvirai — Lietu 
vos ir lietuvių tautos intere 
sais, kai ji šiuos dalykus, atvi 
rai sakant, gana dažnai užmirš 
ta, įsibėgėdama savo sroviniais 
bėgiais....

Man, iš šiapus Atlanto, iš to

TORONTO
PRISIKĖLIMO

PARAPIJOS ŽINIOS,
— Parapijos statyba vykdo

ma sparčiu tempu. Didžia dali 
mi jau atlikti parengimo da1* ranto jūrų skautai bendromis A. MĄ 1UI>IS laikinai uždai ė 
n o; vjinflpntipku'. ir kanalizaci jėgomis ruošia visos savaitės —savo iestoran<i ir nutarė nasidą 
jos’ darbai baigiami paruošti, nuo sausio 15 d; ikį sąųsia 23 ryti ilgesnes atostogas, kūnas ......... .. ___
pasirengta kavinės grindiniui, d. Maž. Lietuvos ^minėjimą. piojektupja praleisti šiltesniu?) VLIKo išėjo). 
Praeitą savaitę dirbo: Andi ie 
jauskas J., Račkus I., Zaras K., 
Auželis V., Alseika A. Darbo 
valandos įskaitomos į B§ For. 
dą, BS Fondui iki šiol suaukc 
ta — 74.194,36.

— Sausio. 9 d. klebonijos pa 
talpose įvyko Kanadoje gimu 
šio lietuviško jaunimo pobūvis

-— 1954 metais, parapijoje 
pakrikštyta — 73, priėmė pii 
mą komuniją — 39, paruošta 
konvertitų 7, sujungta motery 
stės sakramentu 32, palaidota 
12.

PASKAITA APIE DIDfJl 
MARĄ.

Klaipėdos atvadavimo suka 
ktuvių proga, dr. Martynas 
Anysas skaitys viešą paskaita - . - . - - v. .
apie Didijį Mara Prūsų Lietų noriai salėje, rengia grandiozi pos susirinkimas sekančiai ka Gudas, tel.: PO 6-3221 ; mies tamsiai mėlvnas meaz
voje 1709—1 71 1 metais: Ji įvy nį koncertą-balių. Numatyta tai denęijai paliko senąją valdybą, te: J. Parojus, 7240 Querbes pX mOk^ E
ks sausio 23 d., 2.30 vai., šv. kon kviesti Hamiltono lięt. ark. Kadangi dabar vyksta SLA ya tel.: VI 7634 ; užupyje: S Pau J1™ at« į™“^^877
Andriejaus liuteroniu bažny „Aidas“, jus, tai nor| įstoti palengvinto lauskas, 28 Leblanc E., V. J a. Lukoševičienę, tel.. rlB 78//.
čios naraoiios salėi lietuviu na Visos Toronto liet, organiza mis sąlygomis prašomi kreip Cartier; V. St. Michel: P. Pau-y Buvę tremtiniai, nepamirs
maldoms pasibaigus įėjimas vi čijos bei draugijos, iš anksto tis į M. Juodviršį telefonu: HE kštaitis, 7510—1 Avė, tel.; CK kite likusių niūriose stovykH
^ems ?Jsvas- Vk?kvieS yra maloniai pašomos, tą pačią 5956. .. 0210. Visi, kas ką paaukos NL se savo draugų. Bent vien,
vykti tos įdomios paskaitos pa dieną, parengimų nedaryti. ™ —  ------------ r “ ------------ --------------------
siklausyti. T. L. O. „Trimitas \

MAŽ. LIETUVOS SAVAITE 
TORONTE.

Šiemet sąryšyje su Klaipė 
dos kr. atvadavimų M. Liet. Bi 
čjulių dr-jųs Toronto sk. ir To

Minėjimas pradedamas sau sę kraštuose. Vaikų eglutei jis 
šio 15 d. per „Tėviškės Garsų“ paaukojo 10 dolerių, 
radijo valandėlę paskaitėle ir P. KUNCEVIČIUS, NL skaitj 
jūrų skautų pakviestu iš Clevc tojas, gyvenąs Ville Lasalic, 
lando oktetu, o vakare L. Na dirbąs p. Šarkio įmonėje, lėkiu 
muose, tam pačiam oktetui da vu buvo nugabentas į Newfoun 
lyvaujant, jūrų skautų ruošia dlandą, kur (ūlų lą.iką dirbo 
mi šokiai. Sekantį savaitgalį prie naujai pastatytų angai ų 
vėl per lietuvišką rądįjoĮ valan kurioms dėjo duris.
ęįėlę' žųdis apie M. Lietuvą, o SLA SUSIRINKIME organ, 
vakare U.N.F. salėje M. L. Bič. M. Juodviršis davė paaiškini 
Dr-jos ruošiami šokiai, gi sau mų apie organizacijos persitvar 
šio 23 d. 4 vai. College teatie kymą. Dabar SLA savo naria 
iškilmįngas aktas su menine da ms padarė didelių pagerinimu, 
limi. Tikimasi aktyvaus visuo Per savaitę dabar nariai, apsi 
menės dalyvavimo. draudę nuo ligų, gali gauti lig:

TRIMITOM TRF1U METI T 54 d°h PašalPos Pe,r sayait? ir „TRIMVTO^^TTcEJŲ^METŲ per mėn. ligi 325 dol, Apsidia

SERGIJUI PAULIONIU1
mirus, širdingą užuojautą siunčiame jo žmonai,
dukrai ir sūnui

Kliara ir Julius Aniolauskai.

SPAUDOS BALIUI fantus talkintų, būtume labai dėkingi, 
maloniai sutiko parinkti: Rose J- DRAPEAU, Montrealio ma 
mounte A. Navickas, 3330 Bei dalyvavo Montrealio■ dai 
lechasse, tel. RA 2-6834; J. Tr 
umpa, 5655 — 15 Avė., tel. 
RA 2-0284; Ville Lasallle: j. 
Leknickas, 163—9 Avė, tel.: 

ųsfi galima ligi 10.000 dol. Ir TR 4048; K. Leipus 176—8 
Savo trijų mętų dąrho suką pinigai mokami taupymo bu Avė, tel.: TR 6752: Verdune.

kčiai atžymėti, 1955 m, balandų: kas iš SLA išeina gauna vi J.Luokšiūnas, 683 Beatty Ave, 
džio mėn. 3Q d., Masaryk Me sa, ką yra įmokėję. 123 kuo tel. HE 0473: Ville Emarde L.

bininkų organizacijų suruošta 
me priėmime ir pasižadėjo dau 
giau bendrauti su organizuu 
tais darHninkais.
ŠEŠTADIENINĖS mokyklos 
sausio 15 d., šį šeštadienį, pi u 
deda darbą tose pačiose patai 
pose ir tuo pačiu laiku.
PALIKTAS vaikų eglutės pa

SUSIŽIEDAVO Eugenija Gu loterijai, suminėti asmens mie kartą metuose aukokite jiem? 
rklytė ir Ch: Guzevičius. lai priims, o jeigu kas ir dar pa vienos dienos uždarį!
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Kultūros Fondas

LIETUVYBĖS IŠL. TARNY
BOS VALDYTOJO § 

K. ŽALKAUSKO APYSKAI <
TIN1S PRANEŠIMAS | 

VLIKo posėdyje 1954 m. » 
gruodžio mėn. 15—17 dd. v

1. PLB reikalai. ;į
1955 m. atsiranda realios vii S 

tys, kad pavyks sušaukti l’LE 
seimą. Tuo būdu, atrodo, kad « 
ateinantieji metai bus paskuti $ 
nieji LIT egzistencijos metai v 
Jeigu šios viltys vėl mūsų ncap lį 
vils, tai LdT bus atlikus jai uz >: 
dėtas pareigas—suorganizuoti ;į 
lietuvių išeiviją į visiems bend 
ra PLB organizaciją. Tačiau ;į 
konkrečių žygių seimui sušauk !;• 
ti LIT dar nedarė, nes laukia >: 
JAV rinkimų į krašto tarybą. ;i 
JAV LB išrinkus savo konsti j 
tucinius organus, galima bus 
kalbėtis dėl paties seimo su or 
ganizacijos šeimininkais, JAV > 
LB krašto valdyba. <į

Kalbant apie Vyr. Valdybą, !;< 
tenka pasakyti, kad ji perima 
nedėkingą uždavinį. Daugelyje 4 
bendruomenių šiandieną vyrau ?! 
ja labai nebendruomeniškos te $: 
ndencijos. Pirmoje vietoje tai « 
yra pasaulėžiūrinio prado į PL S 
B organizaciją įnešimas, kurj c 
seka partinė politika.

Ši mūsų yda skirstyti visuo 
menę pasaulėžiūriniu aspektu 4 
labai apsunkina PLB tvirtoji ?! 
mą. Net blogiau. Kaikurios gi a 

remiant. Pagaliau K. žiai pradžioje veikusios bend 4

MIELI TAUTIEČIAI, KANADOS LIETUVIAI!
Ne visi vienu laiku ir vie 

nais keliais esame iš Lietuvos 
išvykę, tačiau visus mus juo 
gia bendros pareigos tėvynei. 
O tų pareigų yra daug ir įvai 
rių. Jeigu bandytumėm jas gru 
puoti, tai sugrupuotumėm bent 
į tris pagrindines grupes: kova 
už Lietuvos išlaisvinimą, pa 
galba vargstančjam broliui n 
lietuvybės išlaikymas mūsų pa si globoti ir ugdyti visas kitas 
čių, o ypač priaugančios kartos mūsų lietuviškojo kultūrinio 
tarpe. gyvenimo apraiškas — meną,

Lietuvos išlaisvinimo kova: mokslą, sportą ir kit., tiek ski 
vesti turime eilę veiksnių. Tuo r*an* premijas, tiek kitaip šią 
rūpinasi Vyriausias Lietuvos ve*klą remiant. J _
Išlaisvinimo Komitetas (VT.I Fondas ruošiasi'atkreipti dėme ruomenės, vėliau atsiradus pi1 
Kas), mūsų 
vos Laisvės 
kitų įstaigų 
Tai kovai remti 
organizuotą Tautos Fondą.

Vargstantiems lietuviams 
gelbėti taip pat turime eilę vei 
ksnių: BALFą, Raudonąjį Kr 
yžių, mūsų kanadišką Šalpos

gai neseniai posėdžiavęs Hamii 
tone.

Kultūros Fondo tikslai — 
įvairūs ir platūs. Pirmiausia jis 
perima visą tą darbą, kurį iki 
šiol vykdė KLB Švietimo Ko 
misija, t. y. globoti, derinti 
remti ir reikalui esant organi 
zuoti lietuviškąjį švietimą Ka 
nadoje. Toliau K. Fondas ima

Malonus prisiminimai
Ševčenko Operos Rūmai Kleve.

Taip kaip Klevas, stovėdamas augštai ant dešiniojo Dniepro kran 
to, dominuoja Ukrainos centrinę dalį, taip Ševčenko Operos Rū
mai dominuoja Ukrainos kultūrinį gyvenimą. Tarp jos puikių sie
nų aidėdavo daugelio Ukrainos tautinių operų garsai. . . muzika 
— tai laisvę mylinčių ukrainiečių simbolis.
Nors šiandien Ševčenko Operos Rūmų garbė nebe ta po vei gijo, 
šešėliais, tačiau jie stovi, kaip buvusios laisvos Ukrainos pi įsimi
nimas, prisiminimas, kad ji vėl bus laisva. . . tai malonus prisi
minimas.

JūSŲ MALONUMUI SPAUSDINA
diplomatai, Lietu 
Komitetas ir eilė 
bei organizacijų, 

turime gerai

sį ir į materialines gyvenimo 
sąlygas mūsų studentijos bei 
lietuviškąjį mokslo darbą dir 
bančių mokslininkų, skiriant 
jiems bent kuklias stipendijas.

Visiems šiems dideliems 
tuvybės išlaikymo darbams 
kia lėšų. Jų mes niekur iš 
lies negausime. Tai mūsų 
čių lietuviškojo susipratimo

saulėžiūriniai — partiniam ska 
Idymuisi, net pradėjo silpnėti. 
Didžiausia tačiau yda yra tam 
tikro tautinio drausmingumo 
stoka. Net jeigu leisime, kad 
ilgainiui tokioje masinėje orga 
nazacijoje, kaip PLB, pasiskirs 
tymas pasaulėžiūromis ir parti

lie 
rei
sa
Pa .
rei jeigu net sutiksime, kad tarp 

Fondą ir daug pagalbinių orga kalas. Tikėdami į tą lietuvišką jų vykstanti rivalizacija yra ne 
nizacijų atskirose vietovėse, jį susipratimą, mes ir pradeda išvengiama, tai vis dėlto turi 
Blogiausioje padėtyje iki šiol me darbą. '
yra trečias ir tai labai svarbus lietuvio, kuris liktų 
mūsų tautinės kovos baras — 
lietuvybės išlaikymas.

BRADINGS
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa ■ Windsor • Montreal ■ Hamilton

Tenelieka nė vieno me pasmerkti tuos, kurie šią ri 
j nerėmęs valizaciją paverčia beatodaiii 

Kultūros Fondo, to mūsų lietu ne kova, visai nepaisydami jau 
Tiesa, vybės židinio, veiklos — daibu pačios organizacijos — PLB Ii 

prie VLIKo veikia Lietuvybės ar pinigu. Tepasiekia mus vi kimo.
Išlaikymo Tarnyba, tačiau jai sus, jau pradedančius užmigti

vystyti, kad tą veiklą daugiau dirkos balsas: „Kelkitės, kcl reikštų pasaulėžiūriniai ar ‘net 
jaustumėm mes, užjūrio lietu kitės — vardan tos Lietuvos!“ ] • ‘ ...... ,
viai. Tiesa, atskirose Kanados 
vietovėse veikia mokyklos ir 
organizacijos, kurių veiklą ban 
dė derinti KLB Švietimo Komi 
sija, tačaiu visam tam lietuvy 
bės išlaikymo darbui, bent pas 
mus — Kanadoje, iki šiol trū 
ko dviejų dalykų: 1. dar platės 
nio visą šią veiklą ąpjungian 
Čio organo ir 2. lietuvybės išlai 
kymui būtinai reikalingų lėšų. 
Šią spragą ir imasi užkišti KL 
B Kultūros Fondas, kurį įkūrė 
KLB II Krašto Tarybos šuva 
žiavimas, taip darniai ir vienin

. . . . . . - 1 Nemanau, kad ilgainiui akty
neįmanoma savo veiklą tiek iš tautinės mirties miegu, V. Ku vesnėse bendruomenėse nepasi

. oir.o rtaiūVai ganizacijų varžytynės negali yra, taip sakant, „inventarizuo V lietuviškoms institucijoms, 
silPinti Pačios PLB. ti" lietuvius ir jų gyvenimo są tačiau iki šiol tai įvykdyti ne

Būčiau tačiau tendencingas, lygas. T. y. PLB turi turėti pavyko. Šių dviejų instituciją 
jeigu darydamas įvairių kraštų duomenų apie atskirų lietuvių veikla tačiau bet kokiam siste 
bendruomenių apžvalgą susto socialinę ir ekonominę padėti, matingam darbui yra būtina, 
čiau tik ties neigiamais reiški o taip pat ir organizuotų lietu Jau dabar pasklidus gandams, 
niais ir tylomis praeičiau vilti vių veiklą, 
stiprinančius pavyzdžius.

2. Kultūrinių reikalų 
Vokietijoje planas.

LIT, pasitarusi su švietimo zuoti ir nuolat tikrinti, tobuuu įstaigoms. Šia proga tenka pi. 
komisija ir suderinusi savo nuo ti bei papildyti, kad kiekvienu žymėti, kad kultūrinių įstaigų 
monę su krašto valdybos nusi metu, esant reikalui, būtų pil išlaikymas VLIKui ateity ma 
statymu, parengė platų planą, nas lietuvių gyvenimo atskiruo žiau kainuos, nes atpuola Bib 

liografijos Archyvo Berne sub 
sidijavimas. Kaip žinome, pe 
į eitą vasarą, Dipl. Šefui lankau 
tis Berne, spaudoje pasirodė 
informacijos, kad jis esąs pada 
ręs tam tikrus patvarkymus mi 
nėtame archyve, dėl ko susida 
rė įspūdis, kad šią įstaigą jau 

(„Sofortprog sitarus su švietimo komisijų, savo žinion perėmė Diplomatų 
nustatyti eilę iš įvairių lituanis šefas. Jau pereitą pusmetį bu

kad VLIKas ateity mano šio
LIT per kraštų valdybas stc ms įstaigoms nutraukti iki Šiol 

ngiasi surinkti šia prasme gait teiktą subsidiją, LIT yra gavi
mai platesnius ir preciziskes si iš visuomenės laiškų, kuriuo 
nius duomenis, juos sistema t i se prašoma neleisti žlugti toms

partiniai — politiniai aspektai 
ir būtų išvengta grupinės rivaKLB Kultūros Fondo V-ba.

KLB Kultūros Fondo Valdy locijos. Dar daugiau, tam tik 
ba reiškia nuoširdžią lietuvis 
ką padėką p. inž. P. Lėliui, To 
ronte, už 20 dolerių auką šio, 
naujai įkurto Fondo tikslams.

Ši p. inž. Lėlio auka, Kalėdų 
ir N. Metų švenčių proga, yia 
pati pirmoji kregždė Fondo vei 
klos bare, kuri padrąsina Vai 
dybą darbo ryžtui ir tebūna 
kvietimu — paskatinimu nau 
jiems aukotojams.

K. F. Valdyba.

kuris apėmė pagrindinius mū se kraštuose vaizdas, 
sų kultūrinius reikalus Vokie 
tijoje. Planas susidėjo iš dvic 
jų dalių:

a) bendrieji mūsų kultūri ši

rais atvejais šios varžytines ga 
Ii turėti ir teigiamos įtakos, nes 
pagyvina visuomenės gyveni 
mą, viešos ir intensyvios disku 
sijos ne tik sudomina, bet n 
pagilina platesnių sluogsmų ži 
nias apie įvairių grupių tikslus 
ir siekimus, praplatina žinių 
akiratį, verčia pasitempti ne 
tik atskiras organizacijas, bet 
ir pavienius asmenis. Visa ta. 
yra sveikintina. Tačiau viena 
sąlyga visur turi būti išlaiky 
ta: visos varžytinės, rivalizaci 
jos ar netgi kovos turi vykti P 
LB rėmuose, ją respektuojant 
jų neliečiant. Jeigu gi kokioje 
nors lietuviškoje kolonijoje po 
siskirstoma į dvi priešingas sto 
vykias, kuriose konkurentai 
tampa vienas kito priešu, >u 
kuriuo nepalaikomi santykiai, 
tai, žinoma, tokia padėtis nėra 
toleruotina, gi tas kovas, ku 
rios prie tokios padėties veda, 
tenka 
Kaip 
negali 
gimo,
tanti politinių ar nepolitinių or

Montrealio lietuviai kasmet botas, tačiau balsuojant, kaip 
savo indėliais ir paskolomis pa ir visuose kooperatyvuose, vie 
daro šimtus tūkstančių dolerių nas asmuo turi vieną balsą, ne 
bankinės apyvartos. Visas pel žiūrint pajų skaičiaus, 
nas iš tų sumų nueina į mums 
svetimų bankų sąskaitas. Tuo 
tarpu Kanados įstatymai lei 
džia ir net padrąsina steigti od 
vus, kooperatinius bankelius, 
kuriuose galėtume suteikti sa kliūčių: pinigai bus išmokami 
vo sutaupąs ir iš jų duoti pasko lygiai tokia pat tvarka, kaip iš 
las jų reikalingiems savo tau mokami paprasti indėliai kituo 
tiečiams. se bankuose. Skirtumas bus tik

Lietuviško taupmenų banke tas, kad už savo indėlį gaus 
lio klausimas Montrealyje jau lietuviškame bankelyje dau 
seniai gyvas, tačiau tik praeit,, giau palūkanų. Jų dydį nusta savo nariams jų mirties atveju.vių bibliotekoms 1.460 cgz. lie 
metų pabaigoje jis buvo Ūkiniu tys steigiamasis susirinkimas. Kadangi tatai nariui nieko ne tuviškos literatūros.

tai šitas draudimas 
taupytojams ir sko

kokiais mes visi esą 
nepaprastos reikš

Visos narių taupmenos bus 
priimamos pajų vardu, pav., 
kas įneš 5000 dol., tas turės 
1000 pajų. Norint dalį pinigų 
išimti, tatai nesudarys jokių laikyti nesusipratimu, 

valstybėje partijų kova 
vesti prie valstybės žiu 
taip PLB rėmuose vyks

kai įgyja vertingus draudimus

Lituanistinės medžiagos 
paruošimas.

sritis yra labai svarbi. At 
niai reikalai, kurių įvykdymui eityje šia kryptimi reikėtų 
reikia ilgesnio laikotarpio, kiek daugiau parodyti susido

b) skubiai vykdytinų reika mėjimo. LIT yra numačąusi, su 
lų programa 
ramm").

a) Bendroji dalis apėmė tikos sričių (dailiojo meno, ma Vo archyvui Berne subsidija nu
šiuos skyrius: pradžios mokyK zikos, istorijos, literatūros traukta, pavedant LIT išsiais 
lų steigimas (normalių ir var etc.), kurioms būtų parengti kinti su jos vedėju p. Geručiu 
go), švietimo inspektoriaus {s atitinkami referatai. Jau dabar dėl jo priklausomybės. i Lll 
taigos išlaikymas, parama Va būna iš periferijų prašymų, užklausimą iki šiol p. Gerulis 
sario 16 d. gimnazijai, skaitya juos ta prasme paremti, t. y. nieko neatsakė, todėl t nka lai 
lų ir bibliotekų steigimas, suu prisiųsti atskiroms organizaci kyti, kad spaudoje pasirodžiu 
sidijos knygų leidimui, stipeu joms ar mūsų institucijoms sios žinios yra teisingos ir šį ar 
dijos studentams, parama Bai įvairiomis temomis atitinka chyvą perėmė savo žinion Dtp 
tų Institutui ir kiti smulkesni mus referatus, nes vietoje, ai lomatų Šefas. Tad šios santaų 
reikalai. dėl žmonių ar atitinkamos me pos, kurios susidaro atpuolus

b) Skubiai vykdytinų reika džiagos stokos, tokių referatų subsidijai Bernui, galima su 
lų programoje buvo prašoma paruošimas nėra įmanomas. Tu naudoti PLA ir LBT. Be to, 
konkrečios paramos jau vei kie apžvalginiai svarbiausiais „Knygų Lentyna ’ juo toliau, 
kianoioms mūsų kultūrinėms reikalais referatai galėtų kaipo tuo daugiau įgyja prenumera 
institucijoms. Visas šis planas pagelbinė priemonė būti didele torių, todėl ir jos išlaikymas 
buvo perduotas URT, kad ji parama atskiriems PLB veikė ateityje VLIKui lengvos.
per savo kanalus išaiškintų ve jams, 
kiečių 
vilgiu.

3.
Per

yra išplatinusi pasaulio lietu

laikyseną Šio plano alž

Knygių platinimas.
paskutinę pusmetį LIT

Komiteto išjudintas. Ūkinis Ku Nuo pat pirmos bankelio opeii kaštuoja, 
mitetas jo realizavimui buvo cijų dienos visi pajai bus apdra smulkiems 
išrinkęs komisiją iš A. Norke usti iki 26.000 dol. sumos. Kai lininkams, 
liūno, D. Jurkaus ir P. Skučo pajų susidarys daugiau, ta ap me, įgyja 
Jų rūpesčiu, gerai išstudijavus draudos suma bus atitinkamai mės. 
taupmenų bankelių nuostatus, padidinta. Visoje
buvo parinktas mums tinkamu. Bankelio nariui mirus arba jau veikia apie 20.000 tokių ba pilni, 
usias tipas ir dabar jis jau jrc likus visiškai nedarbingam, jc nkelių su 10 milionų narių. Š sų veiklos stadiją ir pereiti prie 
gistruotas Quobeco provinci turima paskola iki 10.000 yra tos galingos organizacijos na planingo daibo, yra būtina tu 
jos valdžioje. mūsų bankelių centro automa riu bus ir mūsų bankelis, todėl rėti visus duomenis apie lietu

Ateinantį sekmadienį įvyks tiškai panaikinama. Gi kas mir visos taupmenos naujame ban vius, jų gyvenimą, organizaci

4. Medžiagos apie lietuvių 
gyvenimą surinkimas.

Šiuo metu LIT jau yra nema 
žai suplaukę duomenų apie lie 

Šiaurės Amerikoje tuvių išeivius. Tačiau jie nėia 
Norint betgi baigti md

Vietoje, išvertus jas i Kiek liečia PLA, tai šią įstai 
atitinkamas kalbas ir pritai gą turėtų ateityje perimti mū 
kius prie vietos reikalavimų, sų institucijos JAV, nes šios įa 
galima būtų panaudoti per sp taigos ir patarnavimais galės 
audą ar radiją ir tuo budu pa naudotis tik S. Amerikos gy 
remti tinkamą mūsų kultūros ventojai. Sios įstaigos tikrasis 
propagandą net svetimųjų tai laikytojas turėtų būti PLB. Ta 
pe. čiau kol kas įkurta Vyriausioji

„ i i-v . • i - • Valdyba ir kol ji finansiškai su6. LIT subsidijuojamos . ' gj )Stai ir toHau (u 
įstaigos. r.s» remti VLIKas. E|ta>

Baigiant dar reikėtų paminė ■ B. Ssitc 44 metų, paralyžia 
LIT subsidijuojamas įsta! us auka, gyvenęs „geležiniuose 

Nors anka plaučiuose" 18 metų ir 7 mėne
ti
gas LBT ir PLA. Nors anka plaučiuose" 18 metų ir 7 mėne 
čiau ir buvo VLIKo nusistaty sius, mirė West Palm Beach, 
mas šias įstaigas perduoti JA Fla.

Neužmirškime atnaujinti
ta steigiamasis bankelio susinu damas bankelyje turėjo šutai, kelyje bus tolygiai gerai apdr jas ir pan. Tai reikalinga tiek 
kimas, narių registracija ir vai pų, tai jo įdėta suma, iki 1.000 austos ir saugios, kaip ir kiek politinei veiklai, nes yra būti 
domųjų organų rinkimai. l'a dol. padvigubinama, tai yra, ba viename kitame banke. na žinoti, kokiame krašte kuu
proga norime Montrealio lietu nkelių centras prideda antra Steigiamajam susirinkime galima remtis, tiek užsieni© 
vius supažindinti su pagrindi tiek savo pinigų. Taigi, jeigu bus renkama valdyba iš 5 na propagandai, tiek teikiant n

„Nepriklausomos Lietuvos” 
prenumeratos

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI
niais bankelio nuostatais ir at narys mirdamas turėjo 1.000»rių, priežiūros komisija iš trijų formacijas kraštui apie pašau 
kreipti visų dėmesį, kiek daug dol. sutaupų, tai jo įpėdiniai po narių ir paskolų komitetas iš lio lietuvius. Ši sistematizuota 
pirmenybių jis turės prieš ki mirties gauna 2000 dol. Banke trijų narių. Užtat labai svarbu, medžiaga bus naudinga eventu 
tus bankus, kuriuose lig šiol lių centru čia suprantamas ccn kad steigiamasis susirinkimas aliai ir ateities Lietuvai. Pilnos 
mes savo sutaupąs laikėme. trinis organas visų šios rūšies būtų gausingas ir kad bankelio medžiagos surinkimas yra susi

Įregistruotasis bankelis va bankelių Kanadoje. valdomieji organai būtų suda jęs su įvairiomis kliūtimis. Ta
dinsis vardu „Litas“ ir į jį ga Kaip matome, steigiamasis ryti iš pačių patikimiausių irčiau'yra galima ir būtina tuiė 
lės įstoti nariais visi be relig bankelis bus ne tik kaip taupy pajėgiausių asmenų. ti žinias kur, kokios organiza
nių ar politinių skirtumų, įme mo ir skolinimo, bet ir kaip Pr. Rudinskas. c jos veikia, jų veikimo sąiy
kėdami nemažiau kaip vieną pa vertinga draudimo įstaiga. Per Montrealio Ūkinio Komitetu gos, tikslai ir priemonės. Viv 
jų — 5 dol. Pajų skaičius neri savo centrą bankelis automatiŠ Sekretorius. nas tarn i.*tų PLB uždaviniu

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS I VOK4 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 
— M< ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasi kuria ir sugeba apsimokėti.
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JAV užsienio politika sąrysy su
Lietuvos klausimu

ALT VICEPIRMININKO A. A. OLIO PRANAŠIMAS ALT SUVAŽIAVIME.
Ateinantį birželio mėnesį su būti jokios abejonės. Vyriau rikos prestižui pasaulyje tai ke 

kaks 15 metų, kai Lietuvos žrr sias Roosevelto patarėjas Jalto nksminga. Todėl vyriausybe 
onės, kurie dar likę gyvi, keri je buvo Alger Hiss, kuris da nutarė pakeisti savo nusistatę 
čia komunistinę vergiją. bar dėl savo komunistinių ten mą ir neleisti Sovietams savo

Kokia buvo Amerikos valūz dencijų sėdi kalėjime. ekspansijos plėsti.
ios laikysena Lietuvos atžvil 1945 m. gegužės mėn. buvo 1947 m. prezidentas Trumą 
giu per tuos daugiau kaip 14 sušaukta Jungtinių Tautų kon nas ir Valstybės Departamei. 
metų? ferenc/TJa. Aš toje konfeienci tas paskelbė vadinamą „contai

1940 m. birželio 15 d. rusai joje buvau kartu su kitais Ame 
okupavo Lietuvą. Pirmas tos rikos lietuvių misijos nariais, 
okupacijos atgarsis buvo- parei Mes stengėmės pakeisti Jungti 
kštas Amerikos Valstybės Denių Tautų čarterį ta prasme, 
partamento proteste (Liepos kad būtų įrašytas paragrafas, 
23 d., 1940 m.). Under-Secre liečiąs mažąsias tautas, kuiios 
tary of State Sumner Wells pa yra tokioje pat padėtyje, kaip 
reiškė, kad Jungtinės Valsty ir Lietuva, ir leisti joms iškelti 
bės niekados nepripažins to 
kios okupacijos. Tokios pat au 
gštos moralinės vertės antras 
diplomatinis dokumentas, pa 
vadintas Atlanto čarteriu, bu 
vo paskelbtas apie metus laiko 
vėliau, būtent, 1941 m. rugpjū 
čio mėn., kada Churchillis su 
Rooseveltu kariškame laive At 
fanto vandenyne norėjo pade 
monstruoti pasauliui, kad Bri 
tanija ir Amerika siekia vien 
tarptautinio teisingumo ir ma 
žoms pavergtoms tautoms lais 
vės.

Bet mėnesiui praslinkus — 
1941 m. rugsėjo 7 d. įvyksta ja 
ponų ataka prieš Pearl Harbor, 
ir visas Jungtinių Valstybių 
nusistatymas link mažųjų tau 
tų teisių ir jų laisvės staiga pa 
sikeitė. Jungtinės Valstybes 
jau aktyviai įtraukiamos į didz 
jąsias antrojo pasaulinio karo 
liepsnas. Prezidentas Roosevel 
tas ir Valstybės Departamen 
tas pirmoje vietoje galvojo ap 
ie karo laimėjimą, o mažųjų ta 
utų laisvės bylos buvo nustum 
tos. Hitleris taip pat buvo išga 
sdinęs Rooseveltą, kad pastara 
sis, užmiršdamas visus pirmuo 
sius kilnius pareiškimus mažų 
jų tautų teisių ir laisvės įeika 
lu, nutarė visaip pataikauti ko 
munistams, tikėdamas tuo bū 
du įtraukti Staliną į karą kaip 
sąjungininką.

Išvadoje Jungtinėse Valsty 
bėse susidarė Lietuvos laisvės 
bylai visiškai nepalanki atmos 
fera. Tais karo metais, būtent, 
1942, 1943, 1944 ir 1945, jei 
kas viešai kada pakalbėdavo 
apie Lietuvos Laisvės atstaty 
mą, Amerikos valdžios pareigu 
nai raukydavosi. Girdi, komu 
nistai gali interpretuoti tokias 
kalbas kaip antirusiškas. Gir 
di, Stalinas gali pyktelėti ant 
Roosevelto ir neiti į pagalbą 
prieš Hitlerį. Jeigu drįsai pasi 
sakyti prieš komunistus, tave 
pavadindavo fašistu. Girdi, sa 
botuoja Amerikos karo pastai' 
gas... Amerikos visuomenė 
taip pat buvo paveikta, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės su 
kakties minėjimus buvo sunku 
gauti bet koki kongresmaną. U 
Valstybės Departamento parei 
gūnas — gink Dieve! — iš to 
lo nedrįso rodytis.

Tame laikotarpyje įvyko si 
aptos, mūsų atžvilgiu nelaimiu 
gos, Teherano ir Jaltos kome 
rencijos: Teherano konfeienci 
ja 1943 m., o Jaltos konferenci 
ja 1945 m. vasario mėn., kada 
Rooseveltas buvo visiškas ligo 
nis, nes balandžio mėn. jis mi 
rė. Kas tose konferencijose bu 
vo sutarta, nei Amerikos visuo 
menė, nei Kongresas iki šiol Winston Crurchill įjojo į devin 
dar nežino, bet kad Lietuvos tą dešimtį metų. 80-ties sukak 
ir kitų mažųjų tautų sąskaiton tuves jis atšventė labai 
Stalinas daug laimėjo, negali iškilmingai.

nment policy ’, nukreiptą prieš 
Sovietų Sąjungą. „Contain 
ment policy’ gal kam ir žadėjo 
gero, bet Lietuvai ir kitoms už 
Geližinės Uždangos tautoms 
tikrai nieko. Neleisti Sovietą 
ms vykdyti tolimesnės agresi 
jos netiesiogiai reiškia, kad Am 

savo nepriklausomybės bylą J. erika su savo „containment po 
Tautų Asamblėjoje. Mums rei licy“ neprištarauja tam, ką So 
kėjo šiuo reikalu kalbėti su vietai jau yra pasigrobę. Tokia 
Amerikos delegacijos sekreto „containment policy“ interpie 
num. O kas buvo tuo sekreto tacija pasmerktų amžinon ver 
rium? Ogi tas pats Alger Hiss, gijon Lietuvą ir kitas mažąsias 
jis, žinoma, buvo nepalankus 
bet kokioms sugestijoms, ku 
rios eventualiai numatytų Lie 
tuvos laisvės atstatymą. Jungti 
nių Tautų konferencija buvo 
tos tamsiosios Jungtinių Vals 
tybių užsienio politikos dienos.

Šitą padėtį, kuri baigėsi 
45 m., nušviečiau L 
mes suprastume, 
vos laisvės byloje tada taip ma 
ža buvo padaryta.

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus ir T rumanui tapus 
Amerikos prezidentu, prasiae 
jo antras— Valstybės Departa 
mento užsienio politikos laiko 
tarpis. Amerikiečiai pradėjo at 
sipeikėti iš rooseveltinės-komu 
nistinės propagandos, nuo ku 
rios jie buvo apsvaigę karo me 
tu.

tautas, inkorporuotas Sovietų 
Sąjungon.

Bet pačiose Jungtinėse Vais 
tybėse pradėjome justi palan 
kesnes sąlygas Lietuvos bylai 
Jau nebebuvo laikoma nusikal 
timu pasisakyti prieš komunis 

t ig tus. Jau vieną kitą komunistuo 
todėl, kad Janti pareigūną pašalindavo iš 

kodėl Lietu Valstybės Departamento. Kuo 
met Vasario 16 proga vis dau 
giau ir daugiau gubernatoi ii- 
ir merų išleisdavo proklamaci vos, Latvijos ir Estijos nepri kos Lietuvių Tarybos puses Dr. P. Grigaitis pareiškė, 
jas, raginant Amerikos visuc kiausomybės reikalą irgi ture Bet koks didelis skirtumas ta kad varžytis dėl partijų nuopel 
menę galvoti, kad Lietuva tu jo svarstyti, 
retų būti laisva ir nepriklauso I 
ma. Taip kasmet vis daugiau kome generolą Eisenhovverį j. ro metais, kada ne tik kongies partinio taško, 
ir daugiau kongresmanų 
senatorių pasakydavo 
už Lietuvos nepriklausomyoę 
ir jos būdavo įtraukiamos į Ko 

Amerikos visuomenė pra agresinius rekordus. Tai neįvy 
dėjo aiškiau matyti komunisti ko automatiškai. Tai buvo' pa 
nį pavojų pasauliui. Palengva 
prieita išvados, kad mažųjų ne
priklausomų tautų išpardavi 
mas už abejingus Stalino paža 
dus ateityje kovoti prieš bend 
rą priešą, buvo didžiausia dip 
lomatinė klaida Amerikos isto 
rijoje. Laisvės principo supra 
timas ir jo rėmimas Ameiik* 
je buvo sukompromituotas.

Dailininkė Anastazija Tamoša tienė savo studijoje, — R. R 1, Kingson, Ont., audžia Mon 
trealio Spaudos baliui, įvykstančiam vasario 5 dieną, tautu į, Zanavykių būdu, drabužį, ku 
rį kas nors iš baliaus dalyvių iš oš loterijoje, kuriai, be to, mūsų siuvėjas M. Mačiukas taip 
pat duoda du kostiumus pasirinktinai. Tai bus vertingi lot rijos fantai — p. Tamošaitie 
nės išaustas drabužis ne mariau 150 dolerių ir p. Mačiuko kiekvienas kostiumas neina 

žiau 85 dolerių. Keno bus laimė tai išlošti?

likti nuo respublikonų, Lietu vo nemaža pastangų iš Amcri negu demokratai, 
ir Estijos neprt kos Lietuvių Tarybos puses

", rp dabartinės padėties ii to. nų tenka tik dėl to, kad rele
1952 m. lapkričio mėn. išiir kas buvo antrojo pasaulinio ka rentas savo temą nagrinėjo iš

■ _ ................ Kad viena ir
bei Valstybių prezidentu. Ir pirmo manas bijojo eiti į Lietuvos lai kita Administracija maža ar

kalbas je savo kalboje prezidentas Ei svės reikale susirinkimus, bet permaža palankumo Lietuvos
ir Valstybės Departamento ats klausimui, kaltinti vieną ar ki
tovai savo įstaigose negalčda tą kurią 
vo nieko palankiai apie tai pi a 
sitarti. Taip, mes esame toli pa 
žengę savo 
laisvę.

Šiandien 
kad pirmą 
tuvių istorijoje Kongresas Ke 
rsteno rezoliucijoje oficialiai 
pasmerkė Lietuvos okupaciją. 
Todėl dabar prieš mus stovi 
didysis 
kėsime 
progą?

senhoweris štai ką pasakė; 
„Mes (Jungtinės Valstybės) 
niekados nesutiksime atiduoti 
vergjjon bet kurią tautą, kad 
tuo nusipirktume įsivaizduoja 
mą naudą. Aš siūlysiu Jungti 
nių Valstybių Kongresui pri 
imti rezoliuciją, kurioje būtų

siekta tik po didelių Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangų 
Washingtone.

Bet dar stipriau buvo pasisa 
kyta prieš Sovietus, kai prade pasakyta, kad mūsų vyriausy 
jome trečiąjį Jungt. Amerikos’ ' 
Valstybių užsienio politikos lai 
kotarpį 1952 m. Dar prieš res 
publikonų Partijos konvenciją,

___ „ 1952 m. birželio mėn., man tt sisakė prieš Teherano ir Jaltos 
Amerikiečiai suprato, kad Amt ko kalbėtis Lietuvos Nepriklau sutartis.

somybės bylos reikalu su Join.
F’’ Foster Dulles. Jam buvo paves

ta parašyti tą respublikonų pa 
rtijos programos dalį, kuri lie 

TlXlL ; čia Amerikos užsienio politiką
j*s man pažadėjo respubli ją. Tai buvo pirmas 

. konų partijos programoje spe Amerikos 1
į. #4 f suminėti Lietuvos, Lat mas už Lietuvos laisvės a.

vijos ir Estijos valstybes ir aiš tymą po

bė nepripažįsta jokių sutarčių, 
kuriose praeityje buvo sutikta 
su bet kokios tautos pavergi 
mu”. Čia prezidentas aiškiai pa

Ir 1953 m. birželio mėn., po 
13 metų Sovietų okupacijoj 
Lietuvoje, Jungtinių Valstybių 
Kongresas oficialiai priėmė ko 
ngresmano Kersteno rezoliuci

kovoje už Lietuvos

galime pasakyti 
kartą Amerikos lie

klausimas—ar mes mc 
tinkamai išnaudoti šia

Diskusijos:
Ch. J. Kalinauskas pirmasis 

pastebėjo, kad referentas pate, 
kė vienašališką vaizdą apie Am 

oficialus erikos partijų paramą Lietuvos 
valdžios pasisaky laisvės reikalui, kas, girdi, tik 

.s,u sukels Suvažiavime bereikalin 
Under-Secretary o.’ gų diskusijų. Esą, netikslu de 

kiai pasisakyti už aktyvų laisvi Štate Summer Wells pareišk. mokratus pastatyti tokioje b.o 
nimo principą vietoje „contain mo 1940 m. liepos mėn. goję šviesoje. Panašią mintį iš
ment policy’". Jis savo pažadą Amerikos Lietuvių Kongie reiškė ir J. J. Grigalus ir A. j. 
tesėjo, ir pirmą kartą Jungti se pereitų metų lapkričio mėn. Rudis. J. J. Bačiūnas, Wm. T. 
nių Valstybių istorijoje Lietu oficialiai dalyvavo ir kalbas pa Kvetkas ir Dr. S. Biežis gynė 
vos vardas figūravo respubliko sakė Under-Secretary of State A. Olio nuomonę teigdami, 
nų partijos programoje. Denio Donai Lourie ir visa eilė kong kad respublikonų partija dau 
kratų partija, negalėdama atsi resmanų. Tai, žinoma, reikalą giau pasitarnavusi lietuviams

partiją nesą tikslu, 
Nukelta į 8 puslapį.

Jean Cavall lipa bričkon, kai 
kas penktadienį per CBC jis 
keliauja per mistini miestą, 
aplankydamas naktinius klu 

bus, muzikos sales etc.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI A ŪDOS DARBUS; SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNES NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

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

SKAMBINKITE TELEFONU : HEmlock 7920.

Musu ūkinės galimybės 1000 dol. Taigi reikalingas ka darbus atliktume patys. dviem pamainomis nuo 8 iki 14 tuciją, tai ji gali būti labai pa
pitalas namo užbaigimui būtų Apart apiplytinimo, tinka vi ir 14 — 20 vv. Taip kiekvie prasta. Viskas kas svarbesniu.

DIPI 1NZ I RU1 OTOS PRANFiiun HANTRAUK ' 8-0°0 ^ol. Su puse šio kapitalo mo ir stogo nusmalavimo (šie nam mums lešitų vienas savai akcijų dauginimas, perleiui
’ ‘ * KANES1MO SAIN 1 KAUK/\ paprastai galima atsirasti po kontraktai gaunami išsimokeji tinis povakaris ir kas antros sa mas, narių priėmimas ar išstoji

2. tis į standartinę statybos bend stogu ir pradėti eksploatuoti mui) neabejotinai visa kita vaitės viena šeštadienio pamai mas, pardavimas ar likvidavi
PLIAS MONTREALIO rovę. Paprastai dviaugščių rūsį, Mūsų bendrovė veiktų mes atliktume patys. Viena, tai na, arba po 6 vai. per 17-ka sa mas ir panašiai, gali būti spren
SKYRIAUS NAMAI namų rajone standartinio' vidų akcinio kapitalo būdu, many būtų didelis įnašas j mūsų PLI vaiČių. ūžiama visuotina įgaliota ar

tinio dydžio „dupleksas“ būtu čiau 160 pradinių akcijų po 50 AS skyrių, parodytume solida Darbą suskirstytume brigą akyvaizdine dviejų trečdalių ak
Viena iŠ realių galimybių bū apie 30.000 kubinių pėdų. Jų dol. kurias mes solidariai ir pri rūmą, pasipraktikuotume pa domis po 6__ 8 vyrus numatant cijų dauguma. Baigiant šiuo

tų ta, kad mes bendromis jėgo statybos kaina svyruoja apie ncipe po lygiai, ar pagal mūsų tys — pamokintume jaunes pO vieną vadovą, geriausiai jo klausimu dai priminsiu, kai 
mis galime pasistatyti mūsų pa 50 iki 60 centų už k. p. Taigi vidutinį 1954 m. uždarbio koe nius. Tokiam namui reiktų skir žinomai sryčiai. Reikia dar pri mes turime daugybę pavyz 
čių namus. Aš visąi nesigilir tokio namo kaina būtų apie ficientą išpliktume palaipsniui ti apie 3500 darbo valandų iš durti, kad mes galime atsives džių, kada daugumoje be didės 
damas į smulkmenas, čia trum 16.500 dol. Iš praktikos ir kaį ir būtent; po vieną akciją t. y, kurių reiktų išimti apie 500 d. ti pagelbon ir savo pažįstamus. n^s Praktikos, nežinodami vie 
pai išdėstysiu tokių namų pasi kuliacijos yra žinoma, kad grų 50 dol. įneštume iš pat pradžių v. minėtiems kontraktams. Li kurie galėtų užsidirbti ir akei tmių kalbų net su gausiomis 
statymo planą. Kad užsitiįęi.. biai namo kaina galimą išdaiy kitas dvi akcijas t. y. 100 dol. kusias apie 3000 d. v, mes kiek jų bei mums padėti greičiau įsi šeimomis ir su vienu kitu tūks 
pus iš tpkių namų materialinę ti į i-ias dalis, Trys dalys me išpirktume per sekančius 4 nič galime solidariau pasiskirstytu gyti savus namus. Iš savo pu tančiti dol. pradeda ir pasistato 
naudą, jie turi būti arčiau start džiagos kaina arba 7.000 dol. nesiūs po 25 dol. kas menuo me maždaug po 100 d. v. kiek sės, kaip pilnai įgijęs visą prak mūsų darbštus lietuviai sau m. 
dadjnio tipo, t, y., pardavimo Trys dalys darbo kaina ir vie ir dar sekančias dvi akcijas 100 vienam ir už kurias gautume tiką, aš galėčiau pravesti vieną mus> tad ką jau bekalbėti jei 
ar išn,J0rn0Tin?0 atveju lengvai na dalis kontraktoriaus darbai, dol. išpirktume per 10 sekan papildomas akcijas: vieną už iš pagrindinių ir brangesnių mes> pavyzd. per ateinantį pa 
pakeičiamas į vieno ar dviejų jo įvairios išlaidos ir pelnas, čių mėn. Tokiam maždaug lai 50 d. v. Taigi bendrovės akči „plumbingo" ar elektros insta vasari *r vasarą nepastatytume 
butų namą. Principe mes savo šias keturias paskutines dalis kui mes gautume žymesnę dalį jų skaičius pakiltų į 220. Darbą liacijos darbų, ar net ir abu jei PUIAS namo. * 
jėgomis statytume mūsų sky įvykdytume mes patys. Šaky statybinių medžiagų išsimokė išdėstytume maždaug sekau būtinas reikalas būtų. Vieno ir kaip sakoma sun
riaus namą su tolimesne pers sime, kad sklypą mes įsigytu jimui. Tokiu būdų nąmas balučiai: Dirbtume kasdien nuo o Kas liečia mūsų tokios akei kiaušio mums tetrūksta: 
pektyva jį parduoti, atseit plės me vidutinėje vietoje už apie užbaigtas be paskolos, jei mes iki 9 v. v. ir visą šeštadienį nės bendrovės statutą-konsti Pradėti! Bus daugiau.
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Graži mūsų kalba.
APIE LIETUVIŲ KALBĄ. Iš visur ir apie viską KAS YRA LITUANISTIKOS INSTITUTAS.

Lituanistikos Instituto tikslai Instituto nariai
Didieji šių laikų kalbos žino me ir mes, nors retkarčiais, ne 9 Karo lakūnas karininkas tis; pienas vaikam; arbata — Jie yra: Jie yra:

mokslininkai lietuvių rs į svarbiuosius kalbos reiški Henrikas Kinas, verduniečio j. ligoniam ir invalidam; kava — a) tirti lietuvių kalbą, lietu a) tikrieji nariai, kuriais galivai — mokslininkai lietuvių rs į svarbiuosius kalbos reiški Henrikas Kinas, verduniečio j. ligoniam ir invalidam; kava — a) tirti lietuvių kalbą, lietu i , 
kalbą laiko viena svarbiausių nius atkreipti tautiečių dėmesį. Kino brolio sūnus, žuvo lėkiu amerikiečiam, o vargšui pran vių literatūrą, lietuvių tautoty būti asmenys, baigę aukštąjj
kalbos mokslui, kalbotyrai, Be to, ir iš pačių skaitytojų vo katastrofoje. Tik ką buvo cūzui belieka vynas rytą, per rą, Lietuvos proistorę, Lietu mokslą ir pasiruošę savarankis
ypač indoeuropiečių kalboms lauksime gyvo atsiliepimo vedęs. Liko liūdesy tėvai u pietus ir vakare. Vyną vyriau vos istoriją, Lietuvos geografi kam lituanistiniam mokslo dai
(romanų, germanų, anglosak šiam kalbos skyreliui. žmona. sybė nori pakeisti pienu ne tik ją ir Jungtinių Amerikos Vals bui;
su) pažinti. Lietuvių kalba turi tikslias H Phil. Klikūnas, JAV kaio dėl to, kad Mendes - France te tybių lietuvių kultūros istoriją, b) nariai korespondentai, ku

Vokietis hanoverietis Sauei formas, kurių pažeidjmas kai aviacijos kapitonas išėjęs į at geria pieną. Nori sumažinti ai b) rinkti, tvarkyti ir skelbti rjais gali būti asmenys, sugebą 
veinas, mokėjęs 36 kalbas, gra bą žaloja, kartais visai sudaikc sargą, žuvo^ automobilio katas koholizmą.  ’ " ’ ’ ’ . _ . . .. -
žiausia ir vertingiausia kalba jos esmę, jos būdingumą, savai trofoje.
rado Lietuvių kalbą, todėl pa mingumą. Tuo tarpu į mūsų 9 Čikagos vyriausias teisėjas 
ts save laikė lietuviu ir paraše kalbą pradeda įsiskverbti ne Corman paskelbė principinį lei 
didelio grožio himną .„Lietu tai kad svetimi žodžiai, ku smo nutarimą, kad vaikai, gi 
viais esame mes gimę, lietu riuos nesunku atpažinti ir at mę iš laboratoriniu būdu apvai 
viais turime ir būt“. skirti. Tai nėra baisu. Bet pra sintų žmonių, negali būti lai

Didelis Lietuvių kalbos puo deda įsiskverbti svetimų kalbų komi legaliais jų vyrų vaikais, 
selėtojas ir mokovas profesc formos, kuriomis nustelbiamas Gi pats apvaisinimas laikomas 
rius Jonas Jablonskis apie kai mūsų kalbos būdingasis savai neištikimybės veiksmu, pakau 
bų mokėjimą sakė: „Gera yra mingumas, suteikiantis jai gi o karnų pagrindu skyryboms, lo 
svetimomis kalbomis kalbėti, žį, origanalumą. ks vaikas
bet didelė gėda savosios gerai Kaip tas yra svarbu, ypač mas gimusiu ne moterystėj, 
nemokėti“. i _

Profesorius Kazimieras Bū to, jog tūlas kalbos
ga išgarsėjo visame kalbas mo nepaprastai sunku jau pataisy 
kslo pasaulyje, išleidęs tiktai ti. Pav., Maironis, nemokėda 
du tomus Lietuvių kalbos žo mas gerai kirčiuoti, parašė la 
dyno, kuriame parodė, kaip bai populiarią ir labai gražią 
yra svarbi lietuvių kalba žo giesmę „Marija, Marija”. Ji ne 
džių kilmei nustatyti. taisyklingai sukirčiuota ir da

Taigi, mes, lietuviai, turime bar klaidina, ta prasme, mus vi 
gražią, seną, vertingą kalbą, sus. Daug kur giedama netai 
kurią turime saugoti, r--’-5-* ’ *• -• -- ■ ”
gražiai ja naudotis. 1

Nors mūsų kalbininkai, kaip jų naujai pasirodančiuose vei nas pienu esąs pakeistas.
prof. Skardžius, prof. Jonikas, kaluose jau prasiskverbia žy to, alkoholiniai gėrimai apdeda 
prof. Salys, p. Barzdukas ban mūs kalbos netaisyklingumai, mi papildomais mokesčiais 20 
do mūsų kalbos klaidas taisy kurie žaloja ją, bloga prasme proc.;
ti ir nuolat per laikraščius mo keičia jos struktūrą. ryto iki 10 vai. negalės parda Įėję yra ir lietuviukų auklėji
ko mus taisyklingai rašyti, bet Bandykime apsisaugoti nuo vinėti alkoholio; sustiprintos mas savoj dvasioje. Pirm. p. J. 
tenka apgailestauti, kad net tie mūsų gražią kalbą žalojančių bausmės už pasigėrimą. Sunku Čikštas 67 asmenims įteikė me 
patys laikraščiai, kuriuose jie netaisyklingumų, bandykime prancūzui nuo vyno pereiti dalius su Lietuvos ir Argenti

valyti kalbą nuo visokių nešva prie pieno, kada jis taip galvo nos vėliavų ženklais, kaipo AL 
rūmų. ja: vanduo yra skirtas praus PPS steigėjams.

Sekančioje kalbos skiltyje pa
tieksime tūlų konkrečių faktų. 
Ir prašome į talką visus, kas 
tiktai gali kuo prisidėti.

N L Red.

a pastraipoj minėtų dalykų jne patarnauti Lituanistikos Insti
9 Brazilijoje senų lietuvių emi džiagą bei šaltinius ir skelbti tų tuto tikslams;

c) garbės nariai, kuriais gali 
būti L I-ui bei lituanistikos mo 
kslui labai nusipelnę asmenys;

d) nariai fundatoriai, paauko 
ję Ll-ui ne mažiau kaip 1000 
dol.;

e) nariai globėjai, paaukoję^ 
Ll-ui ne mažiau kaip 500 dol.;

f) nuolatiniai nariai, paauko 
ję Ll-ui ne mažiau kaip 100 
dol.;

g) nariai rėmėjai, paaukoję 
Ll-ui ne mažiau kaip 25 dol. 
per metus;

h) metiniai nariai, paaukoję 
Ll-ui ne mažiau kiap 10 ,doi. 
per metus;

i) nariai pritarėjai, paaukoję 
Ll-ui ne mažiau kaip 5 dol. per 
metus;

j) kviestiniai nariai (LI iž 
dui nusipelnę bei ypatingai ver

grantų yra 43.000, naujų lietu dalykų studijas;
vių emigrantų bus apie 600— s) tirti JAV kalbinių, litera 
700. Pradžios mokyklų yra 5, tūrinių, istorinių bei proistori 
jas lanko apie 1.200 vaikų. Be nių, tautotyrinių ir geografinių 
to, veikia viena vargo mokyk mokslų metodus;
la su 20 lankytojų, 4 klasių pro d) atstovauti lituanistikos 
gimnazija, mašinraščio kursai mokslams, 
vaikų darželis ir lituanistikos 
kursai, vaikų darželį lanko 

teismo akyse laiko apie 70 vaikų. Progimnazija ir 
„ „ , „ A visos pradžios mokyklos turi

rašytojams, galime suprasti iš B Šiuo laiku Šveicarijoj gyve visas teises. Dvi pradžios mo 
klaidas na 86 lietuviai, kurių 12 šeimų kyklas ir lituanistikos kursus 

grynai lietuviškų ir 13 mišrių, išlaiko Lietuvių Sąjunga Brazi 
Viengungių yra 33, jų tarpe 6 lijoje, o kitas 3 pradž. mokyk 
našliai ir 1 išsiskyręs. Šveica las, mašinraščio kursus ir pro 
rijoje gyvena 14 ligonių bei gimnaziją — seserys 
nedarbingų lietuvių. Vaikų o 
apie 50 lietuvaičių vienuolių, g| Apie 300 svečių susirinko į 
EI Prancūzijoje didelis susijau i rekybininkų ir Pramonininkų 

_ _ Ginimas dėl vyriausybės išleis Sąjungos vakarienę B. Aires,
mokėti syklingai „Šventas, Dieve” ir to paraginimo vietoj vyno ger 

kitos giesmės. Daugelio rašyto ti pieną. Kariuomenėje jau vy 
' ' . Be

Instituto uždaviniai
Jie yra:
a) laikyti mokslinę bibliole 

ką, archyvą ir kitas savo dar 
bui reikalingas įstaigas;

b) šaukti mokslo kongresus, 
ruošti parodas ir ekspedicijas;

c) skelbti lituanistinių moks 
lų konkursus ir skirti premijas, 
ruošti paskaitas, kursus, leisti 
reikalingą periodiką ir popuha 
rinius leidinius;

d) remti lituanistikos mokslo 
darbą dirbančius asmenis ir rū 
pintis ruošti lituanistikos moks
lo specialistų;

e) palaikyti santykius su mo tingi asmenys, pakviesti Ižde 
kslo1 ir visuomenės organizaci Tarybos).

; kavinės ir barai nuo 5 v. pabrėždamas, kad jos tikslų ei JomĮS> uuos ga i pa ęti Litua
x . m . r. Ir r I o 4-i f 1 i 4'1 Ir o I O tvio

kietės.
pranciš

Avellenedos Lietuvių salėn. 
Atidarymo žodį tarė žinomas 
industrialistas p. Jonas čikč 
tas, apibūdindamas šios profe 
sinės organizacijos tikslus ir

rašo, nuolat pažeidžia mūsų 
kalbos taisyklingumą ir tartum 
užmiršta savo kalbos skyriuose 
duodamus patarimus. Todėl 
tenka visiems susirūpinti ir ei 
ti į talką šiame mums svarbia 
me lietuvybės bare. Bandysi

NEPALIKIME NAMO BE STOGO.

Narių pareigos ir teisės 4 
Mokslinių institutų narių 

(tikrųjų ir korespondentų) pa 
reigos dirbti instituto numaty 

kos mokyklą (studio) Bellevil tą mokslinį darbą. Narių įnaši 
lėj, III., kuri yra viena iš mc 
derniškiausių šiame krašte. Be 

3 Vakarinėje Afrikoje yra ne to, B. Valeika St. Louis uni 
renkant aukas, Vasario 16 Gi uidelė Anglijos kolonija, vadi versiteto pakviestas, jau 
mnazijai Remti Komitetams, narna „Aukso Kraštu“. ~ ’ 
kur tokie yra, tiesiai Gimnazi mų varžybose dalyvavo 3 par lege, dėstydamas muziką, 
jos Namų sąskaiton Vokieti jo tijos: Tautos Susivienijimas, ■ Washingtone Įsteigta lietu 
je, antrašu: Badische Bank, palaikomas katalikų, Ghana pa viams mokykla, kurioje apsi 
Manheim, Litauisches Zentrai rtija, metodistų ir muzulmonų ėmė tikybą dėstyti kun. J. Znu

nistikos Instituto tikslams siek 
ti.

nuo
Rinki rugsėjo mėn. dirba Parks Col

ninku uždavinys remti savo įna 
šais ir lėšomis institutą ir tuo 
būdu sudaryti institutui sąly 
gas vykdyti savo tikslus bei už 
davinius. Instituto nariai Įnaši 
ninkai telkia ir valdo institute 
lėšas. Visi jnašininkai turi teisę 
rinkti jiems atstovaujančią Iž 
do Tarybą.

1954 m gruodžio mėn 23 d šventimo jas telkiant dėka jau komitee Sonderkonto Gymna partija. Rinkimus laimėjo Tau tinas, lietuvių k. — E. Balienė, Moksliniai nariai svarsto iv 
Vokietijos Lietuvių Bendruo yra surinkta didesnė sumos da sium> Konto Nr. 35581, arba tos Susivienijimas, užimdamas Lietuvos istoriją ir geografiją sprendžia instituto mokslinę 
menė buvo be jokių suvaržymų lis kuri buvo reikalinga kad čekiais bei pašto perlaidomis parlamente 71 vietą. Kitos par —prof. K. Pakštas. veiklą liečiančius klausimus,
ir apribojimų Įrašyta į žemei parūpinus Vasario 16 Gimnazi adresu : Litauisches Zentralko tijos, metodistų ir muzulmonų, g| Melbourne' skautų tėvai su Instituto nariai bendrai. renka 
ipotekos knygas kaip nauja jai nuosavą pastogę. Tad šukei mitee> (17a) Weinheim-Berg pravedė 33 atstovus. sirinkime nutarė pakviesti lie instituto prezidentą, kuris ats
Vasario 16 Gimnazijos namu ir kime dar tuos trūkstančius 100 str- Postfach 233. B Bronius Valeika yra pakvies tuvį vyskupą aplankyti lietu tovauja institutui ir vadovauja
^sklypo savininkė. Su ta diena 000 DM ir mūsų tikslas bus vi PLB Vokietijos Krašto V-ba. tas direktorium į Rheins muzi vius Australijoje. jo darbui.
Tyfįįęs savininkas yra atlikęs vi sai Įgyvendintas.
susšavo įsipareigojimus, kūne Vasario 16 Gimnazijos na Pičiūno nuotykiai. Susidūrimas su paukščių baidykle. . .
pirkimo - pardavimo sutartyje mai yra tautos namai, tad tenc 
buvo numatyti. būna nei vieno lietuvio, kuris

Savo ruožtu Krašto Valdyba savo auka nebūtų to įprasmi 
yra minėta sutartimi įpareigo nęs. Drauge prašome ir tuco 
ta per šešis mėnesius nuo įra mūsų tautiečius, kurie jau kai 
šymo dienos išmokėti buvu tą yra aukoję, neatsisakyti nau 
šiam savininkui likusią pilki jomis aukomis savo įnašą padi 
mo sumos dalį — 60.000 DM. dinti, kad bendromis jėgomis 
Be to, trūksta dar 40.000 DM. galėtume sėkmingai tą vajų už 
apmokėti už atliktus ir atlikti baigti.
nūs darbus. Tuo būdu viso la Aukas Vasario 16 Gimnazi 
bo reikia mums dar sutelkti jos Namams prašome siųsti 
100.000 DM arba 25.000 dol. kaip kam patogiau: organiza

Mūsų tautiečių aukų ir pasi cijoms, kurios talkininkauja

Pabaltijo Valstybių Federacija
PARUOŠĖ: DR. JUR. MARTYNAS ANYSAS, 
BALTŲ FEDERACIJOS KANADOJE 
BUV. LIETUVOS KONSULAS IR

PATARĖJAS.

Federaciją sudaranti valstybė Str. 9. Pabaltijo Federacija tam tikru, ateityje nustatysi tinį parlamentą, nustos vietos 
palaikys savo tautinę vyriausy turės bendrą vėliavą. mu, koeficientu. ir balso į Federalinį parlamen
bę, parlamentą, valstybinį apa Tautinių ir kitų švenčių pro 15. Kuri šalis statvs nu ta deleguoti atstovai tik tuo 
ratą su visais ligi šios Konsti ga Federacijos vėliava bus iš 
tucijos įsigaliojimo veikiau keliama kartu su tautine vėlia 
čiais įstatymais bei potvar va. 
kiais, jeigu jie neprieštarauja Visi laivai, registruoti Fa 
šitai konstitucijai ir jos tikslą baltijo Federacijoj teriterijos 
ms ir ateityje nebus pakeisti jūros ir vidaus vandenų uostuo 
Federalinio Parlamento išleis 
tais Įstatymais bei potvarkiais 
sulig šitoje Konstitucijoje nu 
statytais dėsniais.

Str. 4. Kiekviena Pabaltijo 
Federacijos Valstybė priims ir 
akredituos savo kraštuose sve 
timų, valstybių diplomatinius 
bei konsuliarinius atstovus be 
Federacijos užklausimo ir suti 
kimo.

Str. 5. Pabaltijo Federaciją 
sudarančių valstybių suverenu 
mas Federacijos labui ir jos ii 
kslams pasiekti, bus susiaurina 
mas iki šitos Konstitucijos i 
str. pažymėtoms sritims ir ei 
nant tolimesniais šitoje Konsti 
tucijoje nusakytais nuostatais.

Str. 6. Pabaltijo Federahją 
sudarančios valstybės veiks ši 
toje Konstitucijoje demokrati 
niais principais.

Str. 7. Tikyba visose Fede jos valstybė apmokės savo ats 
gynybos, teisingumo, racijos valstybėse šitos Kons tovus Federaliniame parlamen 
ir susisiekimo reika 1 ’’ ' • "• “•

PIRMININKAS, 
GUBERNATŪROS

Latvijos ir EstijosPabaltijo valstybių — Lietuvos,
— nelaimė, — kad jos sovietinio imperialisto buvo oku 
puotos be pasipriešinimo, labai aštriai iškėlė klausimą,
— kas daryti, kad galėtume priešintis agresijai, kad bū 
tume stipresni, atsparesni? Į šitą klausimą sekė atsako
mas — vienybėje galybė. Reikia jungtis ir stiprintis ben 
d romia sutelktomis jėgomis. Gal geriausia jėgų sutelki 
mo forma yra Pabaltijo valstybių Federacija.

Šitą mintį mums įtaigoja jau ir Amerika, bet ši min 
tis ne nauja. Jau po Pirmojo Pasaulinio karo, kai tiktai 
ėmė atsikurti Lietuva, Dr. J. Šliūpas jau tada kėlė Pabal 
tijo Federacijos mintį. Po Antrojo Pasaulinio karo, kai 
paaiškėjo didžioji mūsų tragedija, Latvijos atstovas JA 
V Dr. Bilmanis ypač veiksmingai ėmė kilti Pabaltijos 
Federacijos mintį, ne be Amerikos sugestijų.

Jau bus dvejetas metų, kai Dr. M. Anysas, atsiliep 
damas į šias mintis, sudarė Pabaltijo Federacijos proje 
ktą, kurį čia skaitytojams 
prašome ir atsiliepti, kaip

ir patiekiame. O patiekdami 
tas reikalas atrodo?

Red.
BENDRI NUOSTATAI

Str. 1. Viršuj išvardintos
PREAMBULĖ

Išeinant iš bendro noro vie 
ningai išlaikyti savo nepriklau ys Pabaltijo Valstybės sudaro 
somybę, vieningai apginti savo 10 metų laikotarpiui vieną ben 
kraštus nuo bendrų istorinių drą vienetą užsienio politikos, 
priešų rytuose ir vakaruose, finansų, 
konsoliduoti ir pagerinti per kultūros 
bolševikų okupaciją sugriautą lams. 
valstybinį bei privatų ūkį, išla: 
kyti savo religiją ir nekliudo 
mai ugdyti savo kultūrą ir tau 
tinius savytumus, nepriklauso 
mos Pabaltijo Valstybės —

Estija, Latvija ir Lietuva
— sudaro, kaip žemiau 

nustatyta,
Baltijos Valstybių Federaciją

— Federation of the Baltic 
States —

tr

Visos trys PabaltijoStr. 2.
Federacijos Valstybės skaity
sis ir toliau nepriklausomomis 
valstybėmis, tiktai jų suvere jos ir Federalinių Įstaigų 
niškumas 1 str. suminėtoms si i siekimo kalba kolkas bus 
tims, Federacijos labui ir jos lų.
tikslams pasiekti, laisvu susita Kiekviena federalinė 
rimu bus susiaurinamas, kaip ga pasilaikys tačiau teisę 
sekančiuose straipsniuose nūs tinais 
tatyta.

Str. 3.

se, iškels be savo tautinės ir 
Federacijos vėliavą.

Str. 10. Pabaltijo Federaci
jos vėliava bus tokia:

Str. 11. Pabaltijo Federaci.
ja turės savo Federalinį Herbą.

Jis susidaiys iš Federacijos 
valstybių tautinių herbų komo', 
nacijos: liūtai, trys žvaigždes kol kas neturės 
ir vytis. nės.

Str. 12. Vizos prievolė ke Šitos Konstitucijos numatv 
liauti iš vienos Federacijos va! tos federalinės įstaigos bus pa 
stybės Į kitą, Pabaltijo Federa dalinamos susitarimo keliu ly 
cijos valstybių piliečiams tuo giu skaičiumi ir galimai lygio, 
jau bus panaikinta. verčjai visose trijose Federaoi

Šita Konstitucija tačiau ne jos valstybėse, 
liečia Federacijos valstybių vi 
daus parėdymų dėl nuolatinio 
apsigyvenimo bei darbo ėmimo 
vienos Federacijos valstybės pi 
liečiu kitoje Federacijos valsty 
bės teritorijoje.

Str. 13. Kiekviena Federaci

titucijos nebus paliečiama. te ir visus savo piliečius, dir
Religiniuose reikaluose kie bančius federalinėse įstaigose 

kviena valstybė veiks laisvai ir Federacijos generaliniame sybę. 
savo nuožiūra. ” * * ’ “

Str, 8. Pabaltijo Federaci
susi 
ang

įstai 
iširu 

atsitikimais kreiptis i 
kitą federalinę įstaigą ir savu 

Kiekviena Pabaltijo tautine kalba.

mu, koeficientu.
StL 15. Kuri šalis statys pu tą deleguoti atstovai 

muosius pirmininkus Federali met, kai po įvykusių rinkinių 
niame Parlamente ir federalinė bus paskirti nauji atstovai.
se Įstaigose, priklausys nuo lai Str. 18. Str. 17 posmo 5 atve 
svo susitarimo. ju, Federacijos valstybės įsipa

Jeigu tam tikru atsitikimu reigoja pravesti rinkimus gali 
nebūtų susitarta, Federacijos mai greitesniu laiku, kad nesu 
valstybės sutinka, kad šitie kla stotų Federalinio parlamento 
usimai būtų sprendžiami burtu 
keliu.

Vėlesnėje eigoje pirmininkai 
Federalinėse įstaigose, pasibai 
gus jų kadencijai, keisis alfabe 
tine tvarka.

Str. 16. Pabaltijo Federaci,a -— ,r , . i
bendros sosti Augumą alfabetin^

kitos Federacijos valstybes ats 
tovų.

Str. 21. Federalinio Parla 
mento pirmininkas nevykdys 
valstybės galvos funkcijų. '

Str. 22. Federalinis Parlame 
ntas nutars ir priims įstatymus 
bei potvarkius užsienio polit’ 
kos, finansų, saugumo, teisiu 
gurno, švietimo ir susisiekimo 
reikalais, jeigu jie, pagal šitą 
Konstituciją įeis į Pabaltijo Fe 
deracijos kompetenciją.

Įstatymai bei parėdymai bus 
priimami trim skaitymais kva 
lifikuota dauguma.

Įstatymų priėmimo metu Fe 
deraliniame Parlamente turės 
dalyvauti bent keturi penktad? 
liai jo atstovų.

Str. 23. Federalinis Parlame 
ntas ratifikuos visas Pabaltijo 
Federacijos sudarytas su sveti 
momis valstybėmis sutartis bei 
susitarimus, jeigu jos arba jų 
dalis, einant šia konstitucija 
įeis į jo kompetenciją.

Įstatymų ratifikacijai numi 
tomą str. 22 pažymėta proce 

(d. b.)

FEDERALINIS 
PARLAMENTAS

Str. 17. Federalinis Parlame 
ntas bus sudaromas iš tautinių 
parlamentų atstovų.

Kiekviena federalinė valsty 
bė pasiųs iš savo parlamento 
po 20 atstovų, paimtų propo-. 
cionaliai iš tautinių parlamen 
tų partijų, sudarančių vyriau

veikimas.
Str. 19. Federalinis Parla 

mentas išsirinks savo pirminiu 
ką keturių penktadalių balsų 
dauguma vieniems metams.

Pasibaigus jo kadencijai, jis 
bus renkamas ta pačia balsų

štabe, pagal savo principus ir 
tarifus.

Str. 14. Visos daiktinės išlai 
dos, pav. federaliniams narna 
ms nupirkti, bendrų susisieki 
mo priemonių, biurų nuomai ir 
jų išlaikymui, jei jie bus naudo nčiami atstovai palaikys vietą 
jami federalinių Įstaigų, bus ap ir balsą tautiniame parlamen 
mokamos Federacijos valsty te." 
bių lygiomis dalimis arba sulig Paleidus arba išardžius tau dura bei daugumai

Pasikeičiant vyriausybę su 
darančių partijų daugumai, an 
alogiškai pasikeis ir sudėtis 
Federalinį Parlamentą siunčia 
mų atstovų.

Į Federalinį Parlamentą siu
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se stambesnėse jo kompozicijo žiūtė išpildys jo Scherzo ir Ta 
se yra lengvai pagaunamas ju rantella. Šie kūriniai pasižymi 
ros ūžimas. savo giedria nuotaika, gražio

Antroji koncerto dalis susi mis melodijomis ir yra persui)

jančių kompozitorių kūrinių. Tarpe modernistų girdėsime 
Sekančiame Sebastiano Bacho kurių bene geriausius teks ii mūsų gabaus kompozitoriaus 

girsti šio koncerto auditorijai, ir dirigento Br. Budriūno (da 
Kas domėjosi muzikaliniais fu bar gyvenančio Californijoje,> 
mais, yra matęs filmą „Pagani labai nuotaikingą kompoziciją 
ni“, kurio metu garsusis smui „Raudą". Šioje kompozicijoje 
ko virtuozas, Ehudi Menuhin, autorius, naudodamasis drąsia 
išpldė eilę šio garsaus italų ko modernia harmonija, perduoda 
mpozitoriaus kūrinių. Niccoio klausytojui verksmus ir gai 

visiems muzikos instrumentą Paganini (1782—1840). Šis vi lestį apgiedant laidojamą žuvu 
ms yra gausios ir kaipo geriau sų laikų garsiausias smuiko vir sį Lieuvos karį. Raudos tai yia 
sios klasikinės muzikos kūriniai tuozas, visų smuikininkų kaia grynai lietuviškas folkloras, ku 
muzikos istorikų labai augstai liūs, savo gausios auditorijos ris, manoma, yra kilęs iš stab 
vertinami. žymiausi pasaulio buvo vadinamas burininku, tu meldystės laikų. Kampoz. Bud 
virtuozai paprastai pradeda sa rinčių ryšių su pačiu šėtonu. Jo riūnas yra sukūręs jau nemaža 
vo koncertus - rečitalius, kuriuo pasiektas augštis smuiko tech labai vertingų kompozicijų. Pa 
nors Bocho kūriniu. Jo muzika nikos virtuoziškume dar iki šių ts būdamas puikus vagonų vir 
veikia nepaprastai raminančiai laikų liko nenugalimas. Nuo jo tuozas, yra sukūręs eilę kuri 
ii yra nors labai sudėtinga, ta bendradarbiavimo su velniu tei nių vargonams, mišriems cho 
čiau kartu ir lengvai prieinama gimų atsisakyta tik tada, kaiPo rams, solo balsams, o taip pat 
klausytojui. Gausios Bacho ko piežius Leonas XII 1827 metais ir puikią sonatą fortepijonui, 
mpozicijos tapo atspausdintos įteikė jam auksinio kardo ordi ’ -----
tik šimtui metų po jo mirties na. Paganini, grodamas vise 
praėjus. Šiandien visam pašau pasaulio sostinėse, tapo apdo 
iy yra daug Bacho vardu sutver 
tų organizacijų 
konservatorijų, 
yra grąžinti modernius kompo kompozitoriams.
zitorius prie švelnios ir pras kompozitoriui Berlioziui už jo 
mingos Bacho muzikos, vado kompoziciją „Fantastinė Sin: 
vaujantis šūkiu, „Back to Ba foniją“, Paganini įteikė 4.00G sėjęs vakarų 
uh“ (atgal prie Bacho). dol. premiją (anais laikais tai Amerikoje, savo pirmuoju kuri muzikos formą. Jo veikalai iš

Trečiuoju stambiu kūriniu, buvo miližniška suma pinigų), niu opera „Nosis“, yra labai pildyti labai sunkūs ir reikalau 
būtent Edvardo Griego (1843 Nežiūrint nepaprastai audrin mėgiamas ir dažnai girdimas, ją iš išpildytojo augštos techm 
—1907) smuiko sonata in G- go gyvenimo, bei nesiskaitymu Jo kompozicijos pilnos huinc kos, gražaus tono ir didelio įsi 
-major Op. 13, tapsime perkei su uždirbtais pinigais, Pagam rb ir satyros, įnešą daug origi jautimo.
ti į švelnią romantiką. Šis noi 
vegų kompozitorius, priklausąs 
romantikų epochai, yra pasta 
tęs sau amžiams paminklą. Pat 
sai būdamas puikiu pianistu, su

KOKS BUS ELENOS IR ANDRIAUS KUPREVIČIŲ 
KONCERTAS.

Rašo K. Smilgevičius, L. Mus., Mus. B.
Džiugu yra skaityti puikias dedančios muzikalinės puotos dės iš įvairias epochos atstovau ktos salioninės elegancijos.

• - • i ■ . v . m irort-iri arm ol-i i crirnocrecenzijas apie smuiko virtue šventę, 
zę Eleną Kuprevičiūtę, bet dar f 
maloniau darosi, kai pagalvoji, (1685 — 1750) iš E-major Sui 
kad tai yra lietuvaitė, garsinau tos girdėsime viduro Europos, 
ti mūsų nuskriaustos tėvynės klasikinės muzikos kūrėjo labai 
vardą. Ši lietuvaitė, apdovano gražią ir labai stilingą kompezi 
ta geriausiais talentais, nepap ciją smuikui solo 3 dalis. Ba 
rastai muzikali ir gabi, nesigai chas kūrė daugiausia vargonų 
lėdama didelio darbo ir nekartą ms, tačiau jo kompozicijos veik 
atsisakydama įvairių gyvenimo visiems muzikos instrumentą 
malonumų, atsiekė jau šian 
dien, savo jauname amžiuje, 
meniško Parnaso augštybių. 
Jos smuiko rečitaliai daugely 
Europos sostinių, Argentinoje 
ir Jungtinėse Valstybėse davė 
puikiausius vaisius, nes jos gro 
jimas netik žavėjo klausytojus, 
bet ir suminkštino širdis dauge 
lio garsių muzikos recenzentų. 
Nenuostabu todėl, kad ir Mor.t 
realio visuomenė, ypač ta, kuri 
vertina ir tikrai myli muzikos 
meną, su įdomumu laukia niū 
sų smuiko virtuozės. Ją smui 
kuojant girdėsime sausio 15 d. 
Ją fortepijonu lydės puikus piu 
nistas, jos brolis Andrius, kurio 
koncertas, praėjusiais metais, 
Montrealy praėjo su dideliu pa 
sisekimu. Abu Kuprevičiai duos 
mums tokią puikią programa, 
kuri ne tik muzikos žinovus, 
bet ir klasikinės muzikos mylė 
tojus sudomins, atitrauks juos 
valandai nuo pilko gyveniniu, 
savo žaviomis garsų harmonijo 
mis perkels į mėlynas dausas ir 
leis atsikvėpti, užsimiršti dei 
rytojaus rūpesčių.

na. Paganini, grodamas vise

vanotas gausiais karalių 
bei muzikos nais, o iš uždirbtų pinigų, 
kurių tikslas bias sumas skirdavo kolegoms 

Pavyzdžiu',

oidi
Stan,

KULTURWWKROjVIKA
DIDELIS PASISEKIMAS KUPREVIČIŲ ČIKAGOJE.

štai ką rašo abu Čikagos die Kuprevičius .palydėdamas pia 
nraščiai apie Čikagoje įvykusį ninu. Parodė mums jau žino 
Kuprevičių koncertą:

„Draugas“:
„Smuikininkės Elenos Kup 

revičiūtės koncertas Čikagoje 
šį sekmadienį praėjo su pasise 
kimu. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salė buvo pilna puo 
likos, kuri su dideliu dėmesiu 
sekė visą koncerto eigą. Augs 
ti smuikininkės sugebėjimai ir 
gera technika padarė koncertą 
labai vertingą. Smuikininke, riaus * Kuprevičiaus 
lyg nujausdama, kad publika nuojama, smuikininkė 
pageidauja daugiau lietuviškos visą eilę žinomųjų smuiko kū 
muzikos, bisui davė Budriūnu rinių. Buvo atlikti ir du lietu 
Raudą. V. Jakubėno Melodiją vių kompozitorių kūriniai: pro 
klausytojai sekė su dideliu susi gramoje numatyta V. Jakubė 
domėjimu ir pasigėrėjimu. Ge no „Melodija“ ir antprogranai 
ras smuikininkės partneris bu nė Budriūno „Rauda“, kurią 
vo jos brolis pianistas Andrius smuikininkė pagrojo, atsiliep 

dama į neatlaidžius publikos 
plojimus.

Ypatingai šiltai smuikininkė 
būdavo publikos palydima ant 
rojoje koncerto dalyje, kuri bu 
vo pradėta N. Paganinio vie 
nos stygos variacijomis".

DA1L. A. TAMOŠAITIENĖ
savo Dailės Studiją (R. R. 1. 
Kingston, Ont.) padidins, įsi 
gydama įvairaus tipo staklių 
mokymui ir mano ateityje pu 
imti, naujosios kartos mergai 
tęs, vasaros metu, pasimokyti 
tautinius audeklus austi, kili 
mus rišti ir gobelenus kaišyti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Gabija, literatūros metraštis 

spaudos atgavimo penkiasdeši 
mtmečiui ir tremties dešimtine 
čiuo paminėti. 1954 m. išleido 
Gabijos leidykla, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N.Y. Reda 
ktoriai Jonas Aistis ir Stepas 
Zoborskas, dailininkas Pranas 
Lapė. Įrišta į kietus viršelius, 
552 psl.š kaina 6.50 dol. Met 
raštyje išspausdinta niekur iki 
šiol nepaskelbta naujausia sep 
tyniasdešimties autorių kury 
ba: poezija, proza, drama ir st 
raipsniai. Knyga gaunama le> 
dykloje ir pas spaudos platinto 
jus.

Leidinys atrodo impozantiš 
kai — gražus ir solidus. Gau 
namas „Neprikl. Lietuvos" re 
dakcijoje: 7 722 George St. Vii 
le Lasalle, Montreal.

— Ap. Varnaitytė Bradfoi 
de, Anglijoje, veda chorą.

mus didelius sugebėjimus“.
„Naujienos“:
„Iš publikos gausumo ir iš 

griausmingų ovacijų, kuriomis 
smuikininkė buvo pasitinkama 
ir po kiekvieno atlikto nume 
rio palydima, galima spręsti, 
kad lietuviai yra nuoširdūs mu 
zikos ir ypatingai smuiko mu 
zikos mėgėjai.

Savo brolio pianisto And 
akompo 

atliko

Toliau girdėsime modernios 
programinės muzikos atstovus, 
būtent: rusų kilmės kompozito 
rių Dimitrij Šostakovič (gini 
1906), bei ru prancūzų kompo 
zitorius: Claude Debussy
(1862—1918) ir Maurice Ra 
vėl (1875—1937).

D. Šostakovičius, labai išgar numo Debussy vartoja labai su 
Europoje ir Š. dėtingą harmoniją ir modernią

žmonių mintis, kurias jis kaip 
tik perduoda šiame švelniame 
kūriny „Mergaitė lino spalvos 
plaukais“, (gal lietuvaitė?). 
Atvaizdavimui šio didelio švei

ni mirdamas paliko didžiulius nalumo į šių dienų muziką, 
turtus savo sūnui. Pagnainio Ypač augštai vertinamos yra 
gausios smuikui kampozicijos jo simfonijos, bei klasikiniai ba 
pasižymi savo augšta technika lėtai. Kaip tik ir girdėsime vie 
ir gražiu sąskambiu. „Variaci na baleto siutą, parašytą šo 

Kasdieniška proza taps išbia kūrė, tačiau, daugelį kompozi jos G-stygai“, yra viena iš kio — polkos — formoje. Savo
škyta jau pradžioje koncerto, cijų ir kitiems istrumentams, o jo kompozicijų, reikalaujančių laiku Šostakovičius buvo atsi _
išgirdus pismuosius akordus taip pat chorams bei paskine labai augštos smuiko techni dūręs Rusijos komunistų parti ny ir nuo vaikystės dienų žavė 
švelnios muzikos gražioje sona ms balsams. Iš jo 3 sonatų sm kos. Jinai priskaitoma prie sm jes nemalonėje ir keli jo kuri josi ispanų muzika. Ši muzi 
toje, kurią sukūrė savo laiku bu uikui dažniausiai grojama G- ulkiausių smuiko literatūros kū. niai uždrausti spausdinti. Susi kos šventė kaip tik ir bus už 
vęs garsus smuikininkas, italas -major tonacijoje. Šioje sonalo rinių. Šiame kūriny, reikalau taikymui su Sovietų valdžia, baigta gražiuoju Ravelio kūli 
Giuseppe Tartini (1692 —je ypatingai prasiskverbia heiu jaučiame augščiausių tonų G- Šostakovičius turėjo sukurti niu „Čigonų Rapsodija“. Šiame 
1770). Šis kompozitorius, gnež jiška norvegų tautos dvasia, bei stygoje, taip vadinamų fladžio simfoniją „Gegužės diena“, ku kūriny Ravelis vaizduoja puo 
tas klasikinės muzikos, ypač poetiška meilė jų krašto fiordą lėtais, kaip tik ir pasireiškia še rioje turėjo jaustis revoliurinė 
smuiko, atstovas, buvo ne tik ms, uolėtoms kalvoms, bei Bal toniška kompozitoriaus dvasia, dvasia.
žymus smuikininkas, kompozi tijos jūrai. Mums, lietuviams, Sakoma, kad patsai Paganini Kiek Šostakovičiaus muzika
torius, bet taip pat ir moksli šis kompozitorius yra artima^ buvo išradęs specialų smuiko yra realistinė .kartais kiek per
ninkas, todėl ir gausioje jo sm ir, sakyčiau, daugiausia supran 
uiko literatūroje (jis sukūrė 50 tarnas, nes jo kūrinių temos yra 
sonatų ir 18 smuiko koncertų paimtos iš norvegų liaudies dai 
jaučiama šalia griežtos harmo nų, kurios, kaip ir mūsų, lietu 
nijos, kartojantis kūrinio temo viškos liaudies dainos, yra mi 
ms, taip pat ir griežta sonatos norinėje tonacijoje, daugiausia 
forma, kuri tačiau dar tais lai nostalgiškos, bylojančios apie 
kais nebuvo tiek išsivysčiusi, garsią tautos praeitį, perpintos 
kiek jau ją išvystė vėlyvesnį meile savo kraštui ir jo gamtai, 
kompozitoriai. Tartinio sonatos Griegas, gimęs pajūry ir vciK 
yra trumpos, bet savo gražia visą gyvenimą prie jos pralei 
harmonija puikiai įveda į prasi dęs, mylėjo jūrą, todėl ir viso

Panašiai, kaip Debusy, kure 
ir M. Ravel, tačiau stengdama 
sis duoti daugiau savo individu 
alizmo, žengė dar daugiau i 
modernųjį impresionizmą. Jo 
kūriniuose stipri ispaniška dva 
šia, nes gimęs Ispanijos pasie

taujančius čigonus, grojančius 
savo karštas dainas bei šokau 
čius pagarsėjusius čigonų še. 
kius karštame Pirėnų kalnų ac 
šlaityje.

Šio koncerto programa, kaip 
matome, yra labai plati ir pui 
kiai parinkta. Dėka to kiaušy 
tojas galės puikiai sekti svai

derinimą, kuris jam padėdavęs grubi, tiek prancūzų impresio 
sėkmingiau išgauti įvairius eie nisto C. Debussy muzika, pas’ 
ktus. Paslaptis šio derinime žymi nepaprastu švelnumu, 
niekad nebuvo atidengta, lai tiesiog antgamtiniu tyrumu, 
pe gausių jo kompozicijų, ran Savo kūriniuose jis stengiasi at 

vaizduoti tik grožį, švelnumą, biausias muzikos epochas, ku 
gamtos giedrumą. Jis nemegs rios atskleis jam visą grožį ir 
ta žiaurios realybės, todėl jo šie puikūs muzikos šedevrai 
kūriniuose vietoje audrų, girdi grakščiai lydės jį nuo anksty 
me švelnų vandens čiurlenimą, vaus klasicizmo per paslaptie 
minkštą vėjelį gaudantį mažą gą romantiką, įvairiaspalvį mo 
debesėlį padangėje, bei tyras dernizmą iki šių dienų bujojan

dame ypač originalias sonatas, 
parašytas smuikui ir gitarai.

Koncerto pabaigoje girdėsi 
me dar vieną romantiką, lenkų 
kilmės H. Wieniawski (1835 
—1880) savo laikų garsųjį ca 
ro smuikininką, P-lė Kųprevi

Nukritusi skrendančioj! lėkštė 
nepadarytų tiek daug triukšmo knygų mėgėjų tarpe, 

kaip kad naujai pasirodžiusi
BR. DAUBARO nepaprastos intrygos knyga 

MĖLYNA SUKNELĖ
Knygoje pavaizduota sovietinių šnipų veikla Britanijos 

lietuvių tarpe. Jos kaina tik 1.50 dol.
Reikalaukite visose knygų pardavimo vietose.
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Nauja knygelė 145 pusi., angaiviu:
ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, — Jono. 19:14.

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

Draugas
Žinoma, kad tai įvyko Vilniuje, nes kur kitur rasi tokį 

nuėstą, apie kurį nebaigia dainuoti poetai ir kiekvenas vis 
atranda papasakoti ką nors, kas buvo atsitikę fenai. Taip, 
tenai senų seniausiai -— tiktai istorija ir težino kada — atsi 
rado labai siauros gatvelės, jog storesnis žmogus, atsistojęs 
tokios pradžioje, dar galvoja — eiti ar grįžti — nes nenutilo 
kia, kaip prasiteks, nors eitų pačiu viduriu. Ir kreivos yra 
jos — nežinai ar rasi užbaigą, arba ji gali dingti pirmame 
ųžlūžime — vargas išgėrusiam, kuriam reikia tiesaus kelio 
čia jis galėjo puikiausiai prasiskelti kaktą, jeigu kas to jam 
pirma nepadarė,

Gi viena kita tokią gatvė buvo aptverta augštomis mūro 
sienomis — sienos gal ir ne gatvei saugoti buvo išdaigintos 

•— tai kadaise už jų slėpėsi namai, kurių dabar nebėra, kurių 
niekas ir neatsimena. Tegu — mums užteks žinoti, kad prie 
vienos tokios sienos galo ateidavo berniokas, su kuriuo nie 
kas nedraugavo ir nežaidė.

Jis negalėjo suprasti: kodėl? Kad jis ne čia buvo gimęs, 
ir vietiniai vaikai kartais net jo kalbos neapkentė? Bet tas 
pats buvo buvę ir kituose miesteliuose, kur jis gyveno ligi 
šiolei. Daugelyje miestelių — nes jo tėvas amžinai jieškoju 
kur geriau, taip, jis kasmet, o kartais ir dažniau keitė vie 
tas ir darbus. Jis buvo paprastas darbininkas — sakė tėvas 
— jam buvo vistiek kur ir kas daryti. Taip jie buvo atvykę 
į Vilnių, netrukus po to, kai miestas vėl buvo grįžęs mums -■ 
ii keistu būdu, tėvas užsiliko net kelerius metus. O bernio 
kas vistiek neturėjo draugų. Ne, vaikai nemušė jo, nei pajuo 
kė — tiktai niekas nebuvo pats paklausęs jo ko nors, ar ta 
ręs: — Ateik, — ar, — Pažaiskime. — Niekuomet. Jis bu 
vo mėginęs ir prašytis į draugiją, ir nekviestas įsivelti į ža; 
dimus — ką gi, jo niekas nemetė, bet jis taip netiko prie jų, 
jog netrukus suprasdavo: reikia pasitraukti.

Taigi taip dėjosi, kai jis ir labai mažas tebebuvo, o štai 
dabar ėjo keturioliktus ir niekas nebuvo pasikeitę į gerą — 
net mokytojai, rodos, klausinėjo jį tiktai tiek, kiek negalėjo 
neklausinėti, kaip pareiga liepė — ir paskui jo nebematė. —

Ir jis nesuprato, kodėl. Kad jis nedailus? Taip, bet jis bu 
vo regėjęs vaikigalių bjaurių kaip nežinia kas, tačiau jie 
buvo traukaimi į būrį. Jis buvo nedrąsus, jis nesumojo nie 
ko naujo prasimanyti? — Bet jis sutinka tokius, kurie sla 
čiai yra vėplos, o jų niekas nesišalina, ne — juos pajuokia, 
gal kartais ir apkumščiuoja, bet jie yra reikalingi. Tikta: 
ne jis. — Ir jis nesuprato to niekuomet, nei šiandieną, kai 
sėdėjo atsirėmęs į siauros gatvės murzinai balkšvą sieną.

Jis daug klajodavo >— kas kito jam liko? Nebuvo it 
šiame mieste kertės, kur jis nebūtų buvęs pažvelgęs, ta 
čiau šioje vietoje jie užsibūdavo — gal dėl to, kad ji būvu 
tokia apleista, kaip jis pats. Nieko iš čia negalėjai matyt1 
įdomaus — ne, išviso nieko. Ir tokioje vietoje galėjai žino 
u, kaip labai esi nelaimingas — patogi vieta. Gi šiandieną 
įam buvo dar blogiau negu kitada — jis nežinojo stačiai, 
kur save padėti. Gal dėl knygos? Joje buvo parašyta apie 
Žmones, kurie daug reiškė šioje žemėje net nemirę — vie 
nas buvo tapęs paveikslus, kurie nebluko ir neseno, kitu 
rašytos knygos valdė žmonių širdis, kitą nors keikė, kad 
jis buvo pavergęs daug kraštų, kitas buvo tiek keliavęs po 
pasaulį, jog vardais vadino kiekvieną kalną, ir kaip sa^o 
šunis šaukė ežerus ir upes. O jis? Jis buvo apsėstas nu 
veikti ką nors, kas padarytų jį vertu gyventi — ir pietų 
metu jis pradėjo klausinėti tėvo: kaip? Tačiau tėvas visuo 
met tingėjo kalbėtis su vaiku, ir dabar jis svarstė: — Gal 
jau perilgai buvo užsibuvęs ir jo laimė laukia jo be reikalo 
kitoje vietoje. —

Nebuvo jokia naujiena toks tėvo neatidumas, tačiau 
šiandien berniokui buvo kažko graudu dėlto — gal vis ta 
knyga, — ir šis priėjo prie motinos. Čia jau galėjo nebūt, 
nė žodžio, nė patarimo — tiktai, kad jį paglostytų ar bent 
mielai pasižiūrėtų, bet ji visuomet buvo nuvarginta darbu 
ir savo didžiausio rūpesčio: ką beprasimanys vyras, ir jis 
pasakė sūnui: — Nesimaišyk po kojomis, bėk. — Ir jis iš 
bėgo,

Pakeliui jis buvo aprimęs: Kai jis regėjo žygiuojan 
čius vokiečių kareivius, paskui kitur matė berniokus mu 
šant kamuolį — jis norėjo patikėti jog jų visų veiksmai 
tiek pat menkai teverti, kaip ir jo negalėjimas niekur pri 
sišlieti. Bet kai jis atėjo Čia, jis pasijuto perdaug perpil 
dytas savimi, iki plyšimo. Reikėjo kam nors atiduoti dalį 
savęs. Jis Žvalgėsi, o gatvelė buvo tuščia — ko čia reikėjo

eiti? Nei paukščio, nei šunies, nei slampinėjančjo katino
— tiktai jis vienas. Staiga jis sugalvojo' ir susijuokė — ju 
išsitraukė iš kišenės pieštuką, ne, mėlyną kreidelę, ir atsi 
klaupęs prie murzinos sienos nubraižė joje bernioką, kiek 
.nažesn} už save. Gera sakyti bernioką — tai išėjo toks 
sau nevykęs pavidalas, jis gi nekaip ir pieše, o be to krei 
dėlė lūžinėjo ir siena buvo grumbliuota. — Vistiek pasakė 
jis sau — vis kas nors, ne tik aš. — Jis pagalvojo truputį, 
ir į vieną pavidalo ranką įbruko armonikėlę — jam patiko, 
kad gali dovanoti — ir į kitą neilgai svarstęs, įdėjo obuolį. 
Tai buvo staigus mostas: šita birželio pradžios diena bu 
vo baisiai karšta, jis pasijuto ištroškęs ir pagalvojo apie 
sultingą, vėsų obuolį, — o kad jo neturėjo sau — galėjo 
nors atiduoti pavidalui. Ir nuo tada jis pasijuto susidomė 
jęs savo užsiėmimu ir tuo, kad ir jis gali būti geras, kad 
gali ką nors duoti — jis nebaigė piešęs savo pavidalo ko 
jų sviedinius, visokio dydžio, paskui dar pagrąžino' bate 
liūs, o kai buvo nubraižęs pusę kepurės — kreidelė pasi 
baigė, vieni trupučiai liko jo rankoje. Ir jis tarytum atsi 
budo — jam pasidarė iki nykumo gėda, kad jis taip nieko 
nesugeba: kokia čia pasigailėtina būtybė išėjo iš po jo 
pirštų! Jis atsisėdo, kur buvęs, — dabar tai pasitaikė, kad 
prie išpaišyto berniokų kojų, ir pasakė garsiai:

— Gerai, kad tu pats savęs negali matyti. — Jis žiū 
* ėjo į sieną ir sakė vėl: — Bet, matai, dabar man visai len 
gva kalbėti, o tai, kai meti žodžius į orą — gąsdina. — Jis 
patylėjo, ir kalbėjo vėl: — Jeigu aš turėčiau seserį. Seselę
— pasakė jis švelniai, — aš taip globočiau ją, kad nė vėjas 
jos neišdrįstų užpūsti. O, — sako jis svajodamas, — ji 
būtų mažytė, mama neturėtų laiko, tėtė taipgi — tai ji tek 
tų man, ar ne? Ji šveplotų, ir jai patiktų, kad aš kalbu la 
bai rimtai ir ištariu visas raides. Ji manęs visko klausinė 
tų, be galo klausinėtų, — jis taip susigraudeno, kad nusi 
šluostė akis rankove, ir susigėdęs įsikniaubė į kelius.—Ne, 
nereikia tiek daug — tarė jis, — kas man duos sesytę 
Jeigu taip šuniukas? Aš rodos, jam ir loti padėčiau, ir jis 
galėtų žaisti, kaip jam pačiam patinka, tiktai, kad leistų 
man dalyvauti.

— Gaudyk, — staiga sako truputį smailas balsas, u 
kažkas kaukštelėja berniokui pašonėn, šiaip jau, neskau 
džiai, ir pro šalį pralėkė sviedinys.

Vaikas pašoko nusigandęs — kam gi jis buvo dabar



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. I. 12. — Nr. 2 (402)

Nobelio premijos laureatas rmanentinį (nuolatinį) pradą, klausytų Jums: gera ir bloga, J. SAVICKIO „ŽEMĖ 
Prancūzų kritiko M. Nadeau ekstazė, susikrimtimas ir siel DEGA“ LAUKIA TALKOS

MININT
ŽYMŲJĮ CHORVEDĮ

nuomone, amerikiečių literatu vartas, žmonės ir vietos, ir ko 
ra pasiekė tokio spindėjimo ne ks buvo oras. Jei Jūs sugebate 
dėlto, kad ji būtų talentingos tai suteikti skaitytojams, tuo 
nė už europinę, bet dėlto, kad met Jūs esat rašytojas“. — Hc 
ji išreiškia stipriau, nuošir mingway tikrovė pačioje veika 

_ džiau ir brutaliau šių laikų ne lo užuomazgoje yra tikrai natū 
priklauso tai žmogaus minties (Rev- Intern. 1947, 115). rali, lengvai įžvelgiama. Skvai 
ir įsitikinimų sričiai, kuri iš ” 
lieka be pasikeitimų per am 
žius. Tikroji artisto kūrybos 
versmė ir yra toji srtisi, tas to 
lydumas, ta sėkmė, sruvenanti 
nuolatos žemiau paviršutinių 
sutrikimų (C. Baker. Heming 
way. The Writer 
1952. P. 294).

4. ... Aš esu giliausiai įsiti • 
kinęsi kad jis (Hemingway), 
kartu su Yeats ir Joyce, bus 
vienas iš trijų pagrindinių mū 
sų laikų rašto žmonių. Ir ka 
dangi laikrodžiai ir kalendoriai 
sukasi pirmyn, ne atgal, tai 
nuo dabar jis gali būti stipriau 
šia literatūrinė įtaka, kurią mū 
sų amžius paliks būsimoms kai
toms (Ch. Poore. The Hemin 
gway Reader, 1953. P.xv.).

5. . . . Svarbiausias 
gyvenantis autorius,

RAŠO DR. G. I. ž I D O N Y T Ė
3. . . . Geriausia Heming 

way kūryba laimingai siejasi 
su amžinumu. Kalba, turinys, 
suvokiama simbolinė struktūra

Ernest Hemingway yra vie 
nas populiariausių Amerikos 
rašytojų. Jo populiarumas dar 
padidėjo šiemet jam suteikus h 
teratūrinę premiją. Šio rašyto — ...
jo kūryba, kaip dažnai atsitin sias P° Šepspyio, yra E. Hemi mac,iau 
ka literatūros pasaulyje, yra is (J- “
gyvenusi įvairių prieštaringų 
vertinimų. Štai keletas būdin 
gų pavyzdžių:

1. ... Hemingway „herojai” 
ne gyvi, o tik judą: ne papras 
ti, o tik tušti. Jie nemyli: jie 
tik ilnksminasi. Jie neturi je 
gos: jie tik agresyvūs; ne išdi 
dūs, o tik arogantiški; ne pra 
kilnūs, o tik susičiaupę; ne pi o . . . . . X * 11 Vien VAO n VV1 M V m C4 M WVUVA v
tmgų o tik mokyt!; ne gyveni kritikai gali būtl įvairių nuomo 
miski, o tik ciniški, ne jautus, nj nes fmoniu psichikos dife 
bet atsargūs; ne malonūs, o tik ■ ■ ■
globojantys. Jo stilius nėra pa 
prastas, bet monotoniškas; nė 
ra švarus, bet bergždžias; nėra 
raumeningas, bet kaulėtas; nė 
ra tikslus, bet smulkmeniškas;
nėra gyvenimiškas, bet metras gway plačiai skaitomas, 
tiškas. Jo pasakojimai ne klasiš mu, kad Europoje, kur amen 
kai sutraukti, o nuskurdinti; kietis yra dažnai laikomas šiui 
ne poetiški, o atmosferiški; ne kščiu merkantilistu, Amerikos 
dramatiški, o tik sensacingi; ir literatūra turi didelio pasiseki 
nė kiek negyvybingi ir žemiš mo. Harvardo Un-to prof. P. 
ki, o paprasčiausiai vulgarūs. Millero nuomone, amerikiečių 
(L.L. Barnes, Sc. a. Soc.; 17 rašytojų įtaka Europoje per pa 
(1953), 25). skutimus du dešimtmečius

2. . . . Jis (Hemingway) ne „yra panaši filosofų vyravimui 
turi ryšio su idėjomis, neturi 18-ame šimtmetyje, vokiečių 
ryškių emocijų, nei vilčių atei romantikų epidemijai 19-jo š. 
čiai, nei atminties... Propaguo pradžioje ir vėlesnei Turgene 
jama dvasinė inercija, vidinė vo, Tolstojaus ir Čechovo į ta 
tuštuma ir bejėgiškumas — bū kai“ (Atl. Mo. 188 (1951), 
dingi jo kuriamų charakterių 52). Hemingway priklauso ra 
bruožai, kurie išsvysto į mari šytojų grupei, kuri, kartu su 
nantį nuobodulio bei neigimo Dos '(Passes, Faulkner, Stein 
jausmą... Tie, kurie siūlo žmo beck, Caldwell, Farel, atstovau 
gui atsistot ant savo kojų, ap ja kietąjį, žiaurųjį gyvenimo 
leidžiant poeto mistiką ar šven aspektą. Šių rašytojų įtaka 
tojo tikėjimą, greičiau randa šiandieninei Europos literatu 
žmogiškos valios akstiną ne rai yra neabejotinas įvykis. Eu 
širdy ir net ne galvoj, bet daug ropiečius stebina ir žavi šių ra 
mažiau gerbiamose kūno daly šytojo vaizduojamas ciniškt. 
se (A. N. Gilkes. Fortnighly, sis gyvenimo veidas, taip gerai ę 
1953, 260-1). atitinkąs gyvenimo tikrovės pe £

. O'Hara, 
Kennyon Rev. 13 
581).

Šie pavyzdžiai rodo, kiek kri 
tiku nuomonės gali skirtis to 
paties rašytojo atžvilgiu. Skii 
tumus nustumia iki kraštutinių 
ribų kaikurių kritikų įsijungi 
mas į ekstremistines (kraštui: 
nes) politines sroves. Tačiau 
ir vien tik literatūrą puoselėją

Tuoj bus treji metai, kai knTuoj bus treji metai, kai kn Daugumas Lietuvos žmonių 
ygų leidykla Terra yra įsiparei Julių Starką žino, nes jo pavar 
gojusi Jurgiui Savickiui išleis dė figūravo kiekvienoje operj 
ti jo paskutiniąją knygą „Že skelbiančioje afišoje, kiekviena 
mė dega“. me laikraščio skelbime ir kie

Ši knyga — tai autoriaus me kviename radijo pranešime, 
muarai ir užrašai, apimantys bet labai nedaugeliui teko jį da 
1939 — 1946 metų laikotarpį, žniau matyti. Kuklus išvaizda 
Autorius yra rašytojas ir diplo ir laikysena jis, per operos pre 
matas. Europos ir Lietuvos tra mjeras artistų jėga išvedamas 
gėdiją matęs visai iš kito stebe į sceną, kai visas teatras prem 
jimo taško, negu mes visi. Ka jeros dalyviams karštai ploja ir 
ro pradžioj Jurgis Savickis bu neša scenon gėles, — jis tuo 
vo Lietuvos atstovas prie Tau jau traukdavosi vėl į užkulisį 
tų Sąjungos Genevoje. Įvykta kuriame praleido visą amžiaus 
ms besipainiojant, dėl nesupra ketvirtį. Už tai, kai operos cho 
ntamų priežasčių, jis buvo at ras skambėjo nepaprasta dar 
šauktas iš tos vietos ir pakeis na, visi jautė, kad tai yra ope 
tas kitu žmogum. Jurgis Savic ros chormeisterio Juliaus Štar 
kis grįžo į Kauną, bet čia nic kos darbo pasekmė. Ir tiktai 
kur jau nebepritapo, todėl tuo tada Štarka pasirodydavo vie 
jau per Šveicariją išvyko į pic šai, frakuotas, baltu kaklarau 
tų Prancūziją, kur Viduržemio čiu kai pats vienas išvesdavo 
jūros pakrašty savo vilaitej operos chorą koncertų scenon. 
„Ariogala“ pergyveno visus Ii Ir tai būdavo muzikinės šven 
pasaulinio karo gaisrus. Savo tės, laukiamos ir pasigenda 
išgyvenimus, įspūdžius, susiti mos, kai operos choras, užim 
kimus, Jurgis Savickis apraši tas tiesiogiu darbu, neįsteng 
nėja su dideliu nuoširdumu, davo dažniau pasirodyti, 
nuostabiu atvirumu, nevengda Juliaus Štarkos diriguojamie 
mas net užkulisinių momentų, ji operos choro koncertai visa 
Kartu Jurgis Savickis knygoje da būdavo augšto muziknio ly 
kaip ir gyvenime, didis mūsų gio. Kuo' ypatingai jo choras 
krašto patriotas, taurus ir ma pasižymėjo', — tai nepaprasta 
ms mažai pažįstamas žmogus, darna, balsų suderinimu, išly 

, susirūpinęs savo krašto atei ginimu, tobula intonacija. Štar

Hemingway, vienam iš „bru bus ir platus jo pastabumas pa 
taliųjų“, šis apibūdinimas ypač dėjo jam gerai pažinti gamtą— 
tinka. Jo kūryba yra aštri ir savo krašto, vietomis dar pu 
preciziška (tiksli) tikrovės iš mityvią, Europos, ir, pagaliau, 
raiška. Daugelio jis laikomas Afrikos, kur yra tiek galimy 
natūralistų „vyriausiu kuni ‘ 
gu”. Natūralizmas — sąvoka 

as Artist" labai plati. Hemingway natū 
ralizmas neturi tikslo vaizdu o 
ti aplinką ir įvykius tiek, kiek 
jie egzistuoja patys savaime, 
arba tiek, kiek jie sąlyguoja 
žmogaus buitį. Kaip moralis 
tas, Hemingway stebi išorinį 
pasaulį tiek, kiek tai padeda su 
prasti ir 
jausmų, minties ir valios santy plati — 
kį. Kaip artistas, natūralius Golfo srovės, nuo Ispanijos ir 
reiškinius jis įprasmina, suteik Paryžiaus iki Hurtgeno miškų 
damas jiems ypatingos emoci nuo Tanganikos iki Venecijos 
nės jėgos. ‘ _

— Rašytojo uždavinys yra xi). Visą tą platų šio šimtme 
šiandien perteikti tiesą, — sako Heming čio patyrimą Hemingway, 
įžymiau way. — Aš žinau tik tai, ką žodžiais tariant, aprašo^ kuo 
“ "■ " i — Jam svetimas didak praščiausian

Daugiau ±>us.

MUZIKOS ŽINIOS 
TOBULĖJA.

Paskutinis „Muzikos Žinių tim> be vjitįes kad ja gražią su kos choras giedodamas skambe

bių pasirekšti kovoje su stiebi 
ne jėga. Pažino gamtą, nema 
žiau pažino ir civilizuotąjį pa 
šaulį. Patyrė abiejų kontinentų 
gyvenimą, su barų, kavinių ir 
arenų atmosfera imtinai. Akty 
viai kovojo pirmame pasauli 
niame kare, dalyvavo Ispanijoj 
vidaus kovose bei antrajame 
pasauliniame kare, kaip karo ko 

išryškinti žmogaus respondentas. Jo veikimo sritis 
„Nuo Mįchigano iki

lygumų“ (Ch. Poore, op. cit.

j°
pa

^encija (pasiskirstymas) yra 
tas akstinas, kuris skatina žmo 
nes mėgti vieną ar kitą literatu 
ros rūšį.

Kaip kas bevertintų, Hemin 
Įdo

cituota tinis filosofavimas. Jis nenori 
(1951;, būti įmantriu, „literatūriniu“ 

rašytoju. Kaikas jį vadina agre 
šyviu antiintelektualu, bet jo 
antiintelektualizmo pagrinde 
greičiau glūdi kūrybos origina numeris jau visai gerai 
lumo jieškojimas. Hemingway Tai jau žurnalas, kuris 
rašo tik „buvo taip“ metodu, sai rimtai atstovauti lietuvius 
Jis užrašo „pačiu papraščiau muzikus. Dėl to atkreipiamas 
siu būdu“ tik tai, ką jis mato visų lietuvių dėmesys, nes jis 
ir pergyvena. Tas „papraščiau tuo būdu tampa įdomus kiek 
sias būdas“ sudaro Heming vienam kultūrininkui. Muzika 

way literatūrinę formą, kuri pa ms jis dar ir tuo įdomus, kad ‘didz^l^^^pie^VoO Tie'“irašaTkuriuos7ra~padatęs
sižymi savo nepaprastumu. Pa duoda ir priedus — gaidas S) psL normaliame formate, jos iš iš operų ar jo choro koncertų 
ga Hemingway „visos geros kartą priedu duota B. Budi iii leidimo išlaidos sieks kelis tu rodiofonas, liks ateičiai jo dni 
knygos tuu tą bendrą savybę, no „Piades aušrelė austi , mis kstančius doleriu, todėl be skai gavimo paminklu vienos iš gra 

tytojų talkos leidykla pati vie ziausių Lietuvos muzikos žyde 
na negali išsiversti. jimo laikotarpių — Nepriklau

Šitai suprasdami ir dar nore somos Lietuvos laikotarpio.
darni dar šį sezoną šią knygą Dabar J. štarka, sulaukęs 70 
išleisti, prašome tikruosius kn m. amžiaus ir 45 m. muzikinės 
ygos bičiulius ateiti talkon, pre darbuotės, dirba Brooklyne 
numerata palengvinti šios kny vargoniriiįnku. Prisiminsime, 
gos išleidimą. Knyga bus Ici kad Jubiliatas yra gimęs 1884 
džiama dviem didelias tomais, m. spalio 4 d. Lėlių kaime, Uk 
kurių kataloginė kaina bus 3.75 mergės ap. I9ll m. baigė Var 
dol. kiekvieno. Prenumeratos šuvos konservatorijos vargonų 
kaina 6 dol. už abu tomus. Pre skyrių. Pirmojo Pasaulinio ka 
numeratoriams knyga bus ati ro metu Tbilisy, Kaukaze, dir 
duota įrišta į kietus viršelius, bo muzikos mokytojo darbą, 
persiųsta geram įpokavime ir 1918 m. sugrįžęs Lietuvon, su 
visai tuo pačiu laiku, kai ji pa organizavo Kaune chorą, kuris 
sirodys knygų rinkoje. 1920 m. įėjo į įkurtos operos

Prenumerata telkiama iki va chorą. Visos operos, daugybe 
sario 16 d. JAV ir Kanadoje, koncertų Lietuvoje, Vokietijo 
iki kovo 15 d. Australijoje, An je ir kt. yra jo darbo vaisiai, 
glijoje, Vokietijoje, Venezuelo Tegyvuoja ilgus metus žymu 
je ir kt. tolimesniuose kraštuo sis chorvedys ir kompozitorius 
se. Užsakymus ir pinigus siųs Julius Štarka.
ti adresu: Terra, 748 West 33 -----------------------------------------------
rd Street, Chicago 16, Illinois, anksto prašome busimuosius 
USA. „Žemė dega * prenumeratorius

Šiuo didžiu lietuviškos kny neatsisakyti leisti savo pavar 
gos sunkmečiu, skaitytojų pa dės paskelbti leidinio antrame 
rama leidyklos darbe vertina tome leidyklos garbės taikinio 
ma su dideliu dėmesiu, todėl iš kų sąrašuose. Terra.

atrodo, 
gali vi

spės pamatyt savo gyvenime, davo kaip tikslus instrumen 
Neapsiriko: jis mirė ir palaido tas, meistriškai valdomas. To 
tas tame pačiame pajūryje. ks jis būdavo ir operoje. Ir dėl

„Terra“ neabejoja šios kny to joms muzikinis kritikas, ra 
gos reikalingumu, taip pat už šydamas apie .operą, nerasdavo 
tikrinta, kad skaitytojų ši kny jam jokių priekaištų ir galėjo 
ga bus sutikta su dideliu dėme tiktai pagirti ir pasidžiaugti.

apie 700 Tie įrašai, kuriuos yra padaręs

kad jos yra tikresnės, negu pa riam chorui su fortepijonu. Ad 
ti tikrovė; pabaigę skaityti, resas: 1602 So. 48 Ct. Cicero 
Jūs jaučiatės lyg viskas būtų 50, III., USA. Kaina metamas 2 
atsitikę Jums ir visi įvykiai pri doleriai.
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SUSI v įeis vjimas 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
įkurta 1886 m e t a i a

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

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

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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pasivėlavęs kelyje — manė jis. Bet kai žvalgydamosi atsi 
suko vėl į sieną — jis sustingo: mėlyna kreidele nubrėžtas 
pavidalas — buvo gyvas, berniokas sienoje graužė obuolį, 
jis jau buvo atvalgęs gerą pusę.

•— Mesk man, — pasakė jis vėl, ir pagaliau bernui 
kas gatvėje atsipeikėjo. Labai nedrąsiai, pirštų galais jis 
stumtelėjo^ sviedinį į sieną, ir pamatė, kaip jo draugas — 
jis iškarto taip ir pagalvojo: draugas — taigi, tas, vikriai 
trenkė atgal, tada tai ir prasidėjo tikrasis žaidimas. Ir 
koks!

Nieko, sakytum, ypatingo, mėtyti sviedinį ar daužę 
ti jį kojomis, tačiau taip gali tarti tik tie, kurie nieko neiš 
mano, arba, jau perdaug žaidė savo amžiuje. Gi tai yra 
nuostabu! Kažkaip valandos ritos, lyg nuspiriamos, ir jau 
temo, kai berniukas sušilęs ir išraudęs atsisėdo ant žemes 
taip, kad galėtų matyti draugą. O tasai? Pakėlė kitą ran 
ką, pasitaisė pusę kepurės, kad nenusmuktų visai — taip 
buvo nuslinkus! žaidimo metu — ir pradėjo groti armoni 
kėlė. Gal kas nors būtų sakęs, jog čia tokia menka melo 
dija, ir taip vienoda, kaip koks vėjo ūkavimas ties tuo pa 
čiu plyšiu — taičau toks nieko neišmanytų; čia buvo gi a 
žiausioji daina, kokią kas nors yra grojęs bet kokiu ins 
trumentu. Ir ypač, kai suotemiai atėjo — jie pripildė vi 
są galvelę, kaip indą, ir paskui patekėjo mėnuo. Šviesa 
negalėjo gerai parodyti draugą, taip įstryžai krito spin 
dūlių švitėjimas — bet juk girdėjai armonikėlę, ir jutai, 
kad su tuo garsu alsuoja gyvas žmogus.

— Eik miegoti, — staiga pasakė draugas, ir bernio 
kas turėjo klausyti, nors jis mieliausia būtų pasilikęs čia pat 
nakčiai, tačiau taip buvo gera klausyti, kai tau sako draugas. 
Jis stovėjo dar ir nežinojo kaip atsisveikinti — ir teisybę sa 
kant, buvo kiek baugu: juk jeigu paduotų ranką, ir iš tenai 
ištiestų pirštus taipgiė O jeigu ne? Jeigu nebūtų dar bai 
3iau, ta reikštų, kad nėra neko. Ir jis nejaukiai pasakė:

— Tu nepyk, kad aš taip — taip netikusiai nubraižiau 
tave. —

— O, — sako nuo sienos, — argi ko nors reikia dau 
giau, kaip tik širdies.

— Dėkui, — sako berniokas, dabar buvo taip nuostabiai 
gera ir jis nežinojo kaip išsakyti tai, jis sušnibždėjo, sklidi 
nas meilės: — Tu suvalgyk visą obuolį, aš rytoj nupaišysiu 
naują. — Ir jis nubėgo, ir jam rodėsi, kad jis težino vieną žo 
dį — širdis, ir jis pats nieko kito neturi, itktai širdį. Jis no

rėjo sutikti visus žmones ir visiems būti geras, bet niekas ne
žiūrėjo į jį, ir namie tėvai jau miegojo, tačiau dabar jam ne 
bebuvo liūdna, jis žinojo, kad kažikas galvojo apie jį šią nak 
tį, ir kaž kas jo laukia ryt. — Širdis, — pasakė jis pro miegą 
ir išsigando. — Aš jam net nenubrėžiau širdies! — Ir jis ne 
galėjo atsiminti ar buvo nors nosį ar akis įdėjęs — jis gal 
vojo: pažiūrėsiu rytoj.

Bet rytoj, jis visiškai užmiršo pažiūrėti: jis matė tiktai 
draugą, ir nebuvo svarbu koks jis, ir buvo dar geriau negu 
vakar. Jie kalbėjo nebaigiamai ir kai jis pasakojo draugui 
apie dienos pamokas, jis juto, jog niekuomet pats nebuvo jų 
geriau supratęs, kaip dabar. Jis turėjo viską papasakoti ir 
apie kiekvieną mokytoją, ir žiūrėk tik, jis matė juos daug aiš 
kiau negu klasėse, ir pažino jų gerumą, ir galėjo užmiršti, 
jeigu jie rodėsi neteisūs, bepasakodamas jis matė jų gyveni 
rną, žinojo jog kiekvienas turi rūpesčių ir patį save. Ir mo 
Kiniai buvo minimi, jie taip pat nebuvo blogi, jokiu būdu 
— Draugas klausėsi labai kantriai, jis pridėdavo savo pasta 
bas, ir jis toks protingas — manė berniokas — jis kaip tik tu 
da prabildavo, kai vaikas buvo nesuklystąs ir prasitaręs ką 
nors negero apie ką, taigi, tuo metu draugas taip užklausia, 
jog atsakydamas turi pataisyti savo klaidą.

Žinoma, jie ir žaidė. Bet svarbiausia — ir kalbėdamas ir 
Žaisdamas berniokas juto paslaptingą džiaugsmą, visokius 
kreidelės jo kišenėje nesitvėrė linksmumu: tai jis laukė to lai 
ko, kai prie draugo kojų ima dėti visokias gėrybes, jis stačiai 
ųet nebeišmanė ką jam dovanoti. Kam kalbėti, kad viskas tas 
buvo tiktai keverzonės ir dar vos įmatomos toje murzinoje 
sienoje — tai tik blogos akys galėjo taip įžiūrėti. Ko geio, 
toks galėtų pasakyti, jog ir pats draugas atrodė dar blankiau, 
nes naktį buvo taip vasariškai sodriai lyta — bet ką išmano 
kiti apie jo draugą?

Ir paskui, sutemus, žinoma, grojo armonikėlė.
Taip buvo kasdieną, tasai geras, tikras gyvenimas, ir 

laimė nušliko toli už šios siauros gatvelės: staiga mokytojai 
buvo pestebėję, kad jie iki šiol pražiūrėjo gabų mokinį, labai 
tylų ir mandagų, ir mokiniai stebėjo, kaip jo akys žiba išmis 
lumu, jie jau užsimindavo, jog jie ten ir ten rinksis, ar jis 
neateis? Bet argi jis galėjo kuo kitu domėtis? Dėkojo jiems, 
taip tačiau eiti jis ėjo tiktai pas savo draugą, nes niekur ki 
tur nebuvo taip, kaip su anuo. Jis ėjo ten kasdien, ir buvo la 
bai nusiminęs, kada vieną sekmadienį tėvai jį siuntė pas sa 
vo pažįstamus kaiman atgabenti šiek tiek maisto, jog mieste

taip buvo sunku, gi vaikai lengviau galėjo pralįsti pro gau 
dančius žandarus. Jokiu būdu gerniukas nenorėjo to, tačiau 
neišėjo priešintis: kaip, juk pats draugas buvo pasakęs:

— Na, jau, tu gi žinai, kad tėvai pirmoje vietoje — tuii 
vykti. Pasimatysime. į

— Taip, — sako berniokas, — rytoj tuojau po pamokų * 
Tačiau jis nebebuvo nė mokykloje. Kai jis grįžo kitą 

rytą auštant, po nakties, kurioje, jis žinojo, į miestą krito ru 
sų bombos — kai grįžo namo — nebuvo^ jau tų namų kur tė 
vai gyveno. Ir tėvai negyveno iš viso. Jie buvo užmušti ir 
taip, jog atpažinti jų negalėjai. Jis stovėjo sustingęs, jo siel 
vartas buvo tamsus, tarytum apakęs ir neturįs ašarų — kaž 
kas turėjo paglostyti jo blakstienus, kad pradarytų srovę, kaž 
kas turėjo uždėti rankas ant jo peties, kad jis palinktų, su 
kluptų ir galėtų raudoti — ir jis nubėgo į siaurą kreivą gat 
vėlę, prie sienos galo, prie savo draugo. Bet ir siena buvo su 
griauta — ji taip pat buvo išnešiota šios nakties, tarytum jos 
ir bute nebuvo buvę. Arba, ji buvo pabėgusi: stovėjo tiktai 
vienas suskeldėjęs mūro kampas, ir tenai tame likutyje bei 
mokas regėjo neaiškią, dulkių užneštą ranką — vieną delną, 
nubraižytą mėlyna kreidele.

Jis stovėjo ir neturėjo jokios minties — tik staiga pajų 
to, kad jo petį liečia ranka, delnas glosto jį taip raminamai, 
guodžiamai, jog jis suklupo ir raudojo', kol ašaros ėmė nešt: / 
skausmą, kaip pavasario lietus graužą. Ir skausmas neuž * 
tvindė nei skandino, jis plaukė, ir skalavo širdį, ir ji atsigavo 
ir galėjo pajusti kitų buvimą:

— Jis išėjo, — pagalvojo jis apie draugą, — jis pabė 
go, nes kaip kitaip ranka būtų gyva? Aš surasiu jį.

Tai todėl tasai berniokas bėgo drauge su kitais lietuviais 
iš ano nuostabaus miesto, kuriame per amžius dėjosi nepap 
rasti dalykai. Pakeliui jis vargo, kartais jis buvo priglobia 
mas gerų žmonių, kartais jis paglobodavo dar silpnesnį už sa 
ve. Ir visose vietose ir kelionėse jis žvalgėsi ir jieškojo. Jis 
negalėjo teirautis, jis žinojo, jog nebus suprastas — bet jis vi 
sur pats jieškojo savo draugo, juk jau iš toliausia galėjai pa 
matyti; be vienos rankos, reikėjo tiktai žiūrėti.

Taip jis praėjo ir per visus tremties metus, ir yra čia 
su mumis, kažkur, viename ar kitame krašte. Jis suaugo, jis 
yra protingas, ir jis tebejieško savo drauko, to, kuris yra vic 
narankis. Tačiau pakeliui, savo jieškojime, jis padeda visie 
ms, kurie yra luoši, pavargę, neturi duonos — ir tiems, kurie 
turi abi sveikas rankas ir kojas, bet neturi kas prakalbintų 
juos reikalingą valandą.
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St. CATHARINES, Ont.
DĖL RADIJO VALANDĖLĖS.

Mes savo miestelyje turime tiškumu. Kas blogo ar gera ei 
ir radijo stotį, vad. CKTB, ban na visų lietuvių vardan. Kaip 
ga 620. Per šią stotį jau keli smagu girdėti kitus mus giria 
metai kas kiekvieną šeštadienį nt, statant su kitomis tauto 
nuo 3 vai. iki 4 vai. p. p. yia mis. O tas pilnai galima atsiek 
duodama lietuviška valandėle ti tiktai darbu, kuriam negailė 
Vedamoji p. Simonavičiaus, iš kime atleisti nors mažą nuošim 
Toronto. Gan įdomu girdėti lie tėlį savo malonumų laiko, j. d. 
tuviškai radijo ir pasiklausyti 
naujienų iš lietuviško gyveni 

” p. Matusevičiūtės 
rimtesnio turinio paskaitų. Tik 
išrodo, kad ik šiolei nesisten 

— • — ■ ‘ V S*ama pagerinti lietuvišką mu
«u. “t—.......... S,’ V.“*Matusėv7čius ‘, Nekažka‘P gįrdėti> karto
Alb. Pašilienė, N. Mingėla, St. A. Navickas, J. Krištolaitis, J. Jimas P° keliolika kartų tos pa 
Domeikienė, J. Kažemekas Bartkus, A. eižius, A. Pusdeš «O8_ _®P«
(senj.), Br. Milašius, Pr. Dau 
gėla, VI. šešelgis, J. Karalū 
nas, P. Pleinys, P. Baltrukonie 
nė, Alf. Paukštys, D. Pikienė, 
K. Butkus, A. Maksimavičius, 
Z. Laugalys, J. Banevičius, V. 
Šližys, Br. Erelis, J. Martin 
kus, 1 
lyn, 
kas, Ant. Asimavičienė, M. Ka delis,

čius, P. Žulys, Pr. Gudinskas, nas, M. Stukienė, L. Tadaro 
L. Valevičiene, J. Kanava, A. vič, P. Stuoka, St. Žvirblis, Pr. 
Puodžius, Br. Venslovas, St. Stankevičius, P. Zabarauskas, 
Rukšėnas, A. Jazbutis, J. Pet J. Veryga, VI. Ružinskas, B. 
kūnas, J. Naujokas, M. Macev Mačys, J. Macys, O. Kulienė, 
čiūtė, R. Giedraitis, E. Vemb gyd. O. Valaitienė, J. Valaitis, 
rė, Pr. Pranckevičius, Vyt. Kv Alt. Alsbeergas, N. Sadauskai

HAMILTON
HAMILTONO LIETUVIŲ STATISTIKA.

lietuviu surašę dr. J. Tadarauskas, Alb. Ščiu edaras, D. Slavinskas, K. Guai tė, E. Griniuvienė, J. Arštikai 
duomenys yra ka, J. Kažemekas, J. Svilas, J 

Trečiokas, Ant. Garkunas, Ad

Šiometinio 
mo galutiniai 
šie:

nskas, B. Šilgalienė, j. Tirkšie tis, J. Mačionienė, Č. Tiškevi 
vičius, J. Jokūbaitis, A. Kuras, čius, B. Šeduikis, J. Zavistaus

' N. Bikiniene, 
J. Jamulevi

N.’ Zabulionis o’. JMeižie’ kaitė, J .Pipiras, Alb. Joniką, čius, V. Janušauskas, K. Milą 
Alb. Repčys, Al. Bubliauskas. ševičius, S. Pilipavičius, J. Te 
Z. Gedminas, J. Svidenis, M. lyčėnas, A. Juozapavičius, A 
Apanavičiūtė, E. Apanavičius, Giedrimas, J. Veina, J. Juozai ‘ 
Edv. Sudikas, P. Breichmanas. tis, O. Grigaitienė, A. Dūda, J.
J. Jurgaitis, V. ir E. Inkratai, Pyragius, B. Bartkuvienė, ’ ‘ 
Ad. Tumaitis, Ern. Lengnikas. Apanavičius,

""Hamiltone gyvena 1220 lie Dalangauskas, j. Zurlys, V. Le J- Tolys, V. Miškinis Br Ase kas S. Bikinas, 
tuvių (pr. m. 1122); ju didės vinskas, A. Kaušpėdas, J. Šaiū ^?s, Ant Jonikas, V. Subatm J. Kulakauskas, 
nę dalį sudaro vyrai 651 (pr. nas, 
m. 605) ir moterų 569 (pr. n. nė, J. Liaugminas, L. Stunge 
517). vičienė, J. Mikšys, A. Petkevi

Pagal amžių buvo: vaikų iki čius, M. Keženaitytė, L. Palčia 
6 m. 219 (pr. m. 159), vaikų uskas, J. Šernas, Ad. Kochan 
nuo 6 m. iki 16 m. 101 (pr. m. ka, VI. Antanaitis, P. Frakas, 
131), suaugusių 900 (pr. m V. Norkevičius; po 2.50: O. 
832)’ Stasiulis, Alf. Kybartas, A.

Surašymą vykdant užregist Laugalys, K. Mileris, Z. Didž 
ruota 34 bedarbiai (pr. m. 27) balis, Ig. Varnas, V. Navickas, 
ir 595 dirbantieji (pr .m. 580). Ig. Navickas, St. Raupėnas, M.

Šiemet aukojo TF ,429 lietu Raupėnienė, St,- Gudinavičiū 
viai (pr. m. 429); aukoti atsisa tė, J. Stanaitienė, VI. Jasinevi 
kė 35 (pr. m. 45). čius, St. Šešelgis, Al. Matulai

Lietuviai turi įsigiję 271 na tienė, V. Leniauskas, S. Vyč 
mą (pr. m. 220). niauskas, J. Pranckevičienė,

Aukos vidurkis 1,92 dol. Pr. Lesevičius, J. Ivanauskas, 
(pr. m. 1,95 dol.). V. Venckevičius; po 2.50: K.

Aukos pakvituotos 733,75 d Kvedaras, J. Domeika; po 2. 
Lietuvio pasais ir kvituojamais 75; J. Paukštys; po 2 dol.: 1 . 
ženklais ir 96,50 dol. kvitais. Vaitkus, St. Matulionis, M. Ra 

gauskas, G. Ambraziejus, 
Krivinskas, A. Firavičius, 
Paulauskas, L. Gutauskas, 
Antanaitienė, Vyt Leparskas, p^kškl? VI. Ke^ys^Al? Miką v'asVpo 75 et_______________ r_
J. Bulionis, J Maciulaitis, j lauSkaS) l Pliūra, St. Prapuo 50 et.: J. Mikalauskas, A. Pct 

lenyte, A. Renkys, St. Urbam. ryla, J. Planciukas, A. Trumpi 
vičius, P. Blekys; po 1,25: J. ckienė, A. Petkūnas, R. Gaiža 
Gerčas, V. Mačionis, T. Apana uskienė, V. Domeika, A. Petin 
vičius, Vyt. Juozokas, S. Ve šaitis, J. Blekaitis, R. Froncz 
gys, A. Pauliukas, K. Simaitis: ek, Ad. Matuliūnas, V. Vale 
po 1 dol.: A. Gureckas, Adv. kis, Z. Orvidas, Vilniškaitis, 
Kudaba, Al. Astravas, J. Paškc Alb. Binkė, K. Tumaitis. 
vičius, Vyt. Svilas, R. Kairys, Mūsų V-bos noras, kad atci 
V. Babeckas, J. Čelkus, St. Mu ty aukotojai žemiau 2 dol. nu. 
reika, P. Eismantas, J. Steigvi žėtų, o didėtų skaičius tų, ku 
la, J. Sakalauskas, J. Žukaus rie aukojo 2 ir daugiau dolerių, 
kas, Murauskas, A. Zulienė, j. Kaip esame nuoseklūs savo ck 
Ramanauskas, S. Skripkienė, onominėje pažangoj, —- lygi-. 
S. Bakaitis, P. Giedraitis, St. grečiai didinkime ir mūsų ma 
Rževuckas, P. Balakauskas, P. terialinę paramą lietuvių tau 
Lukošius, A. Bugailiškis, G. < ~ \ _
Indreika. Vi. Stabingis, D. Bra me praktiškai, kad turtas ne la žmogaus. Tempiamas ant so tus, kaip J. Dagys rašo apie sa 
knienė, V. Lietuvninkas, V). « ■- ........ -

ir
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PABALTIEČIŲ BALIUS 
ST. CATHARINĖJE.

Kaip kiekvienais metais, taip 
šiemet, š. m. I. 1 d. erdvioje 

Queensway Hotel salėje St. Ca
tharines, Pabaltiečių trijų tau 
tų (lietuvių, latvių ir estų) įvy 
ko naujų Metų balius. Kad ne 

ris, K. Žauka, Pr. Kažemekas, užpildymas nudėvėtais Ša būtų nesusipratimų, baliaus va 
J. Bubnys, F. Pauža, Juozas Sa baniausko ar vokiškais tangais dovai kiekvienais metais pasi 
kalauskas,’J. Miltenis, P. Luką netik nepagerina, bet dar nu keičia. Pernai turėjo lietuviai, 
vičius, Pr. Rimkus, A. Orakau blukina pačią programą. Piav taj šiemet latviai, o kitais me 
skas, Pr. Jonikas, St. Senkus, Jusiais> 1953 metais Kalėdų lie tais teks estams. Programą iki 
G. Kiliena, P. Bulkė, K. Urba t?vlšką valandėlę atskyrėme šiol stengdavosi - -----

>, or. sielis, j. mdiLn. navičius, St. Savickas, O. Va
>, P. Lukošius, Janina Ka nagaitis, Alb. Lukas, J. Eidu ar v!^. s ai°’ ,. - - r r---------

I. Kazickas T Galinaus kaitis, T. Vainauskas, Alb. Gu kam reikia la?ko; Sakom kltais čių pasirodymas. Bet kažkodėl 
nsuuav’.uęnc ivi dJL, B. Panavienė, V. Pana metais tai tikrai viskas page šiais metais tik vieni estai ke

nevienė, Ant. Pintulis, ’ T Ston vaite, A. Ruzgas, Br. Šlepetys, res ir Jau P11*131 T^lkeJomes uz Homis savo dainelėmis užpildė
kus (69 Victoria N.), P Vaito M. Jurgutis, R. Zubrickas, A. ®irstl betuviskų Kalėdinių gie visa programą. Ir š. m. lietu
nis, VI. Kažemekas, B. Orvy Kamaitis, J. Kamaitis, Falkauu Bet P£a<;ltais metms, t y. vial rengėjai netik nepasisten
das; no 1.75: Vvt. Miškinis, kas, P. Latauskas, J. Dockai Į954> ?„ei Kaledose, _ nei Nau gė lietuviškos programos, bet

gu užpildymas nudėvėtais Š«

. ___ ___ o_____ i visi trijuose
tik iš sveikinimų. Žinoma iš užpildyti. Kitaip sakant, šis 

• Vis balius būdavo, kaip ir pabaltie

kas, P. Latauskas, J. Dockai 
tis, J. Stanius, J. Budnikas, P. 

umpickaitė, V. Vitkevičius, A. Kovelis, J. Jasimienė, VI. Pana 
~ . ................... *' O. Mikšytė; po

das; po 1.75: Vyt. Miškinis, 
po 1.50: V. Sakavičius, M. Tr

ŠIO VAJAUS METU TAU
TOS FONDUI AUKOJO:
Po 2 Odol.: Gyd. L. Levins 

kas; po 11 dol.: J. Mačiukas; 
po 6 dol.: A. Stasevičius; po 
5 dol.: VI. Kybartas, P. Kano čeliauskienė, 
pa, J. Visockis, V. Bugailišky K. Žukauskas, D. Kriaučiūnas, 
tė, J. Giedraitis, J. Steiblys, G. St. Aleksa, Al. Leščiuvienė, A. 
Melnikas, Pr. Sakalas, K. Baro Muliolis, A. Seniūnas, A. Povi 
nas, Ant. Steigvilas, Vikt. I’ii lauskas, G. Vindažius, J. Viii 
kauskas, J. Kšivickas, B. Kio mas, P. Bružas, Z. Žilinskas, 
nas, E. Boguslauskas, St. Bak B. Almonaitienė, K. Vaitkų 
šys, E. Olišauskas, V. Urbai naS( p Gužas, V. Mikalonis, 
tis, St. Baipšys, St. Norman ję Meškauskas, J. Deksnys, T. 
tas, J.^Bajoraitis, J. Kriaučių vinmas> F. Pajarskas, VI. Per 

kauskas, VI. Solovjevas, Ant. 
Geležinis, J. Stankevičius, P. 
Zubas, L. Vindašius, J. Bara 
nauskas, A. Obcarskis, J. Keže 
naitis, Pr. Roqys, V. Kazlaus 
kas, J. Žemaitis, K. Trumpic 
kas, P. Barkauskas, V. Linčia 
uskas, TP. Brasas^ L. Boiusas, Saulius, St. Čižauskaite, O. Be 

rtienė, Alg. Ulbinas, Edv. Ve 
mbrė, J. Žvirblis, J. Stonkus, aukas, mes vis dėlto drąsiai ga 
B. Aušrotaitė, St. Burdinavi lime didžiuotis Hamiltono lie 
čius, M. Juodis, G. Paltarokas, tuviais, dėl jų parodyto dide 
P. Kareckas, L. Meškauskas, lio tautinio susipratimo.
J. Ryckis, J. Samušis, O. Ka Tad dar kaitą dideliu nuošn 
minskienė, J. Adomauskas, durnu dėkojame visiems auko 
Alf. Tamošiūnas, Vyt. Vasilia tojams ir mūsų uoliesiems talki 
uskas, J. Jurgutis, V. Geleži ninkams, o į tuos 35 tautiečius, 
nis, J. Kairienė, Pr. Blinstru kurie mūsų didįjį reikalą šie 
bienė, St. Dramantas, Alb. GLmet atsisakė paremti, kreipia 
riūnas, M. Milkeraitis, A. Rini mės su nemažesniu prašymu,— 
kuvienė, K. Butkevičius, Rauc ateity nelikti nuošaliai nuo mū 
kienė, V. Grikietis, VI. Kunku su tėvynės kančių.
lis, J. Gudaitis, VI. Čėsna, St. TFA Kanadoje Hamiltono Sk 
Rakauskienė, Algis Grajaus 
kas, P. Jakštonis, E. Vilimaitie 
nė, A. Konvaitienė, P. Ankuda 
vičius, Pr. Vizbaras, Alb. Gra 
jauskaitė, An. Grajauskaitė,. 
Alb. Juraitis, Ad. Godelis, St. 
Škudienė, P. Rainys, L. Naima 
vičius, J. Bajoriūnas, J. Radi Piršto raito 
ius, L. Mackevičius, G. Stanė Ir į ožio ragą varo!...

I
 Atlantic Jewelry

EUROPEAN STORE
170 James St. North, Hamilton, Ont. Telef. JA 9-1487.

ŠVENČIŲ DOVANOS: 
TIKRAS GINTARAS

ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI (vyr. ir mot.) 
AUKSO ir SIDABRO PUOŠMENYS.

CHINA ir KRISTALAS.
LAIKRODŽIŲ APYRANKĖS, įvairių rūšių.

Mes garantuojame laikrodžių pataisymą vieniems metams. ' 
Su malonumu patarnaujame vokiečių, latvių ar rusų kalbomis*

J. Bulionis, 
Stankevičius, A. Matulienė, O.

St. Kačinskas,

tis, St. Baipšys,

juose Metuose net ir lietuvis 
kos valandėlės nesulaukėme. 
Girdėjome, ukrainus, čekus, 
lenkus, italus, vokiečius, veng 
rus ir kitus savo tautiečius svei 
kinant, tik nesulaukėme lietu 
vių. Gal tas nesvarbu ar nebus 
dar pervėlu po Trijų Karalių 
Tačiau pasiteiravęs sužinojau, visų trijų, Pabaltiečių pasirody 
kad šiomis dienomis nebūta mas nereiktų užneigti, bet ge 
laiko, o antra čia yra pavienio resuiam vieni kitus pažinimui 
asmens „business“ reikalas, ir geresniam susibendravimui 
Gerai, bet per kelis metus no stengtis rasti progos dažniau 
rėtumėm ir „business“ pagerė panašiems bendriems Pabaltie 
jimo ypatingai naudojantis tau čių subuvimams. j. d.

ir apie vakarą net nepaskelbe. 
Todėl ir į balių lietuvių atvyko 
keli asmens, sužinoję apie tai 
ne ši lietuvių.

Šokių metu ir šiemet buvo 
pravesta fantų loterija.

Manyčiau, kad toks bendras

nas, V. Bartninkas, V. Keže 
naitis, Alb. Jankūnas ,Alf. Fa 
tamsis, J. Povilauskas, S. Gn 
nius, J. Jackūnas; po 4.50: Z. 
Bolskis; po 4: Vyt. Bilevičius, 
Al. Skripkūtė; po 4,25: K. Mi 
kšys; po 3 : B. Šturmaitis, VI. 
Motiekaitis, Br. Liškauskas, 
Br. Grajauskas, J. Pleinys, P. y Virbickas, Z. Pulianauskas, 
Juodelis, J. Eidukevičius, kun Ad. Balsys, B. Meškauskas, 

' St Jakubauskas, J. Girdvainis,
DANTŲ GYDYTOJAS Kl. Jurgelys, A. Barkauskas,

D N S K A a R P- Leilionas, J. Seniūnas, K.
;• Bungarda, V. Liškauskas, P.

iš Europos Lapinskas, Alb. Engelis, j. Ra
3 Barnesdale S. (kmp.King) guckas, B. Daugilis, Ig. Kur

HAMILTON, Ont. peikis, J. Gimžauskas, Pr. Jus
Tel. LI 4-6405 kevičius, J. Araminas, St. Da

----------- ------------------------------------ liūs, Pr. Rimkunas, St. Stasevi

Juodelis, J. Eidukevičius, kun

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKA AB 

iš Europos
•i Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405

| Carlton Clothes Shop 
i LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
X Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų
5 rūbų siuvykla.
g Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!

Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. 
X Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas. 
x Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 
v ir nesame patyię nusiskundimų.
6 Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai,
S ukrainietiškai, rusiškai, lenkiškai ir tt.
| 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
| Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. SKOTNICKL

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai *Okiai *Sklypai
Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės
PRANCKEVIČIŲ .. .

Hamilton Office ... 913

pas: —
LI 9-4121.
Main St. East.

U D O U T
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

g ©

J. GRAŽYS

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

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

SOVIETINIAI PLEPALAI APIE MOKSLĄ
Lietuvoje yra gabus botani „mokslus“. Europos Vakarų 

tos bendram reikalui. Įrodyki kas prof. J. Dagys. Tiktai gai mokslininkai yra išvedę ne šim

mažina artimo meilės jausmo.
Kad ir labai nepalankiose są 

lygose rinkdami šiemet TF

Valdyba. 
--- --------

Kas „Nepriklausomą Lietu
vą“ pastoviai skaito, 
Labai gerai daro:
Tas bolševikus ant mažojo

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

Jonas Znuiidzmas |
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 5-

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

DETECTO T. V. & RADIO SERVICE REG’D.
3994 Wellington St., Verdun. Tel. TR 7798.

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

StaNu
PPOCfSS

IDE LUXE DRY CLEANERS
ųmmmiigĮlįįį^ 143—8th AVENUE, LACHINE

NE-5-0303 Sav,: p*RUTKAUSKAS-

vietinio kurpalio ir okupantų vuosius „pažangiuosius", bet 
prievartaujamas, jis, pagal sc dešimtis tūkstančių visokių au 
vietinį trafaretą, priverstas dirb galų ir gyvulių. Sovietija dar 
ti ne mokslinį darbą, bet vary nėra pasiekusi to, kas yra pa 
ti mulkinimo propagandą. siekta vakarų mokslininkų. So 

Neseniai maskvinė lietuvių vietai tiktai gali mokytis iš va 
spauda įdėjo ilgiausį jo straips karų mokslininkų, bet nieku 
nį, kuriame, pagal sovietinius pasigirti negali.
trafaretus, jis užsipuola religi I. Dagys iškelia sovietinį dc 
ją ir „buržuazinius vakarus“, rlingumą dirvų ir tt. Nesąmo 

Pasakęs visiems žinomų da nė. Kur gi tas derlingumas, jei 
lykų ir visai nieko nauja apie gu nė viena sovietinė valstybė 
Darviną, apie organizmų vysty nepakanka duonos, bulvių, mė 
mąsi, jis vis puola Vakarų ino sos ir vis iŠ vakarų maldauja? 
kslininkus ir giria sovietinius, Kam gi šitie plepalai? Ar tiktai 
kaip Mičiūrinas, Lysenko ir ki tam, kad sovietai mano, jog va 
ti. karuose jie kvailių prisigau

Mes neneigiame to, kas yra dys?
pasiekta Mičiūrino, bet Mičiu ■ Italijos komunistų partija 
rinas buvo tiktai botanikas pra turi daugiau dviejų milionų na 
ktikas, bet mokslinis diletan rių. Partijos veikla paskirst} ta 
tas. Jeigu jį mokslininkai, pa į 97 federacijas, 283 rajonų ko 
gal partijos įsakymą, padarė mitetus, 9.993 partijų sekcijas 
nepaprastu mokslininku, tai ir 52.481 vietovių bei įmonių 
juk ir Stalinas buvo padarytas skyrius. Šalia viso to dar vei 
visų sričių mokslininku ir geni kia Visuotinis Darbininkų Susi 
jum. Tačiau niekam ne paslap vienijimas su □ mil. narių, jau 
tis, kad tai yra blefas, kuriuo nimo, moterų ir veteranų orga 
netiki nei Malenkovas. nizacijos, simpatizuojančios ko

Priblefavęs yra ir pusmoks munistams.
lis Lysenko, ir Dagys tą gerai H Austrijos katalikų žinių ag 
žino. O ko gi vertas sovietinių entūra gavusi žinių apie kar 
.^mokslininkų“ pasisakymas dinolą Mindszenty: jis tikrai 
apie selekciją? Juk selekcija esąs iš kalėjimo išleistas ir tuo 
yra vyresnė už sovietiją ir jos tarpu esąs Budapešte.

| Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 

;l 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.
$ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

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

TeL RA 7-3120
5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Resz’d
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Anschlusso ir kiti įstaty
mai sunkiai miršta

RAŠO DR. M. A N Y S A S.
Tokiu antrašu laikraščiai; naikinti šitą komišką politinę 

,,The London Observer" ir situaciją, kurią sudarė minėtas 
„The Globe und Mail“ patalpi teismo sprendimas. Išeinant iš 
no Berlyno korespondento sti jo, vakarų Vokietija aneksavo 
aipsnį apie Bonnos vyriausy 75.000 Vokietijoje gyvenančių 
bės laikyseną Hitlerio laikuose Austrijos piliečių ir kartu paka 
išleistų teritorialinius reikalus sė Austrijos valstybės pamatus 
tvarkančiu įstatymu. <’

Iš straipsnio paaiškėjo, kad nantiems Austrijos piliečiams tvarkoj 
visi senieji Hitlerio įstatymai, įgyti vakarų Vokietijos pilie 
sudaryti didžiąją nacionalsocia tybę. 
listinę imperiją, ligi šiol nėra T _
formaliai panaikinti. Augščiau niai iš pradžių neigė kiekveiną 
sias federalinis administracijos mintį apie naują anschlusso po 
teismas vakarų Berlyne prieš litiką, bet tuo pačiu laiku trak 
trumpą laikotarpį viename tavo minėtą teismo sprendiny 
reikšmingame sperndime paž) kaip įvykusį faktą, prie kurio 
mėjo, kad pav., Austrijos prie reikia atsinešti su tam tikru 
Vokietijos prijungimo įstaty respektu. 
mas iš 1938 m, nesąs niekuo j‘ r 
met formaliai panaikintas. Jis šant sutvarkyti savo Hitlerinio ties su Vokietija

Vokietija tikrai yra pasiryžusi 
atsisakyti nuo svetimų kraštų 
aneksijos minties. Kas dėl Aus 
trijos pasakyta, galioja ir del 
Sudetų krašto, Lenkijos ir ga 
liausiai dėl Klaipėdos. Be pre 
tenzijų į rytų Vokietiją; ne vie 
nas Bonnos ministeris yra pa 
daręs pareiškimą ir dėl kitų 
kraštų. Aiškiai matoma tenden 
cija palaikyti atdaras duris vi 
siems eventualumams. Pade 
čiai pasikeitus reikės tiktai at 

.. . skleisti senus nepanaikintus is 
duodama teisę Austrijoje gyve tat us ir teisiskai bus viskas

--1 r z, m.'’ t r C' t fl 1-11 I t Iii- 1 U V-V-l .. J

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

IMAMERTAS MAČIUKAS!

e. 
Dar Vokietijoje esant, dar. 

Bonnos vyriausybės sluogs &elį * ™sų stebino ' faktas, 
- • • kad Ahantų mihtarine vyriau 

sybė, turinti visas teises savo 
rankose, tuomet nepanaikino 
Hitlerinio režimo1 politinių įsla 
tymų bei parėdymų. Buvo ma 
noma, jog tai bus atliekamą tai 
kos sutartis pasirašant. Bet ii 

Austrijos vyriausybei pra &į šio1 nesudarius taikos sutar 
met locmanai panaiKiiuas. jis sąru sutvainyu savu auliciuuu hcb ou v unitujd, joiavjr - -
dar tebegaliojąs ir kad išvado palikimo legislaciją, Bonnos vy mai tebegalioja, bent juridiš VeiSlt<^?. 
j'e visi austrai, gyveną vakarų riatųsybė dabar nutarė patiekti kai. Nežinia, ar dabar, apgink ", I’"
Vokietijoje arba vakarų Berly parlamentui įstatymo projektą, luojant vakarų Vokietiją, ji . . . - . . . .
ne, tebesą Vokietijos piliečiai, atšaukiantį 1938 įstatymą, su bus įpareigojama šituos įstaty 11 
Jų esą apie 75.000. Atrodo, kad lig kuriuo Austrija buvo įjung 
sprendimas, vice versa, duoda ta į III Reichą. 
Austrijos piliečiams, gyvenan Bet arčiau žiūrint, matoma 
tiems Austrijoje, teisę įgyti VP tam tikra klasta: įstatymo pro 
kietijos pilietybę, jeigu jie tai jektas nepasako, kad anschlus 
panorėtų. so įstatyrnas panaikinamas, bet

i c i'

k

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

TRUMPOS ŽINIOS. JAV UŽSIENIO POLITIKA SĄRYŠY SU LIETUVOS
— P. Vytė labai gražiąi pą . , •- o , •

dainavo KLCT suruoštame Na Atkelta is 3 puslapio,
ujųjų Metų sutikime. Jo teno nes JAV užsienio politiką nūs bėju Dr. A, Trimakas, A. J. Al 
ras labai vertas dėmesio. P. Vy tato abi partijos. Antra vertus, eksis, T. Matas, J. Glaveskas ir 

šitie (Staty studijuoja Montrealio uni demokratų laikais Lietuvos kl P. Vainauskas, visi pripažinda
----- :..T, —t-------------------------------------------------------------  ---- -—i... rn^ kacj aį,j JAV partijos rėmė 

lietuvių tautos laisvės pastan 
gas, ir kad ateityje reikia abie 
jose paramos jieškoti, L. Šimu 
tis dar pastebėjo, kad paskuti 
niuose rinkimuose ALT stei 
gėsi padėti Lietuvos draugams 
be partijų skirtumo. A. J. Ru 
dis pareiškė, kad j Tarybą bei 
jos konferencijas nederėtų neš

ausimas juk nebuvo nustumtas
— Nijolė Stadalninkaitė, pi.į šalį, bet priešingai — vis vi 

ji anisto ir okmp. V. Bacevičiaus są laiką darė pažangą, ALT iki
mokinė, pasirodė kaip gabi pia šiol galėjo prieiti prie kiekvie 
nist ė. nos Administracijos Washing

— E. Dvarionaitė-Miniukie tone dėl to, kad nesivadovavo 
nė, baigusi Hartforde muzikos siauru, partišku nusistatymu.

’ _ j > Lietuvos reikalų!
čios vargonininkė, gąlimę tikėtis paramos ir iš de

— J. Švedas Lietuvoje nusi mokratų ir iš respublikonų.
skundžią, kad negaminama ha Šiuo pačiu klauismu dar kai Ų partinių klausimų, 
udies instrumentų, nespausdi

, nesirū 
pinama muzikiniu gyvenimu.

— Tarybinių Lietuvos kom 
pozitorių s-goje labai nusiskųs . 
ta nedarbingumu, netvarka ir 
L t. Švedas kaltino Klenickį, 
Klenickis Švedą ir Nabažą, kad 
šis ne sovietiškai paruošęs J.

. Pešty

i ųs panaikinti. Greičiausia 
ne,

Žengiant Vokietijai į rytus, , , v T , , r .
šitie įstatymai, kai kuriais alsi mokslus, yra sv, Luko bazny Ir ateityje 
tikimais, gali turėti tikraj są 
votiškos reikšmės; Vakarų Vp 

Šitas sprendimas iškėlė dide sako, jog jis yra gegenstands kietija gali aiškinti, jog ji fąk 
lį nusistebėjimą Austrijoje, iš los (be reikšmės), Kitais žo tiškai atstato seną, ligi tol ga 
pradžių jis buvo traktuojamas džiais sakant, tai yra reikalas, 
juokdarių darbu, bet pamažu apie kurį dabartiniu metu ge 
austrai pradėjo susirūpinti kai riau nekalbėti. Praeitis ir ątei 
paaiškėjo, kad Bonnos vyriau tis palieka atdara.
sybė jokiu būdu neskubėjo pa Iškyla klausimas, ar vakarų

V — .J JL X VI * V—V V V—' V V V— *-/ V. * A y “ " A V —— “ * 1
liojusią juridinę padėtį, ir kad n?ma lietuviškų gaidų, 
jos pretenzijos juridiškai nit 
kuomet nebuvo panaikintos.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkų jame ginu 

nėms, draugams ir pažįstainie 
ins už išreikštas užuojautas mu Gruodžio monografiją, 
su liūdnoje valandoje, netekus nių ir krtikų rezultate perrink 
mylimo vyro ir brangaus tėve ta naują valdyba ir pirmininku 
lio A. A, bergijaus Paųiionio. išrinktas St. Vainiūnas, jo pa

Dėkingi esame Tėvams Pia vad. J. Juzeliūnas ir sekretoi 
nciškonams už patarnavimą lai riurn E, Balsys.
ke laidotuvių. Ypatingą pąuė EAST AND WEST 1954 m, 
ka tėvui Pauliui, kuris iki pas 3 nr, Adresas: Alliance House, 
kutinės valandos rūpinosi ve 12, Caxton St., London, S, W- 
lionio sielos reikalais. 1. England. JAV ir Kanadoje

Visiems nuoširdus ačiū už 2 dol, metams.
aukotas §v. Mišias, prisiųstas Turiny 3 nr.: Vedamasis, Eu 
gęjes, ątsilankųjsįems į rožąn ropieČiai turi pasirinkti, Kelias 
čių ir palydėjųsįemą 
amžino poilsio vietą.

§ų Jumis pasilieka 
velionieg

žmona, sūnus ir
šeimomis,

Kiekvieną sekmadienio vak arą per CBC iš Winnipego 
girdėsime šį chorą su F. Hubble vargonais.

CBC pranešėjas Larry Palcf, CBC Pašto Ženklų Klubo 
vicepirmininkė Jane Hutton ir klubo pirm. D. Patrick.

$ Sekite naujas madas — užsisakykite R
t KOSTIUMĄ, VASARINI AR ŽIEMINI PALTĄ. | 

S Speciali nuolaida užsakant dabar. x
g Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių
X Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. g
$ Garantuotas darbas — galima ir kreditan. K 
| VALOME —PROSIJAM E. |

* Paimame iš namų ir pristatome. x
| NICK'S TAILOR SHOP I
| PATAISYMŲ EKSPERTAI. j
S 616 Charron, Montreal. — —■ — — WI 8013

y'eliopj į nuo blogybės, Baltiška autono 
piiją įp kf.

nuliūdę — Rusiją sutikusi Amerikai 
grąžinti 27 laivus, iš gautųjų is 

duktė su Amerikos 735 laivų skaičiaus. 
, Jeigu. Amęrika atgaus šiuos lai

vus, tai bps viso atgavusi 9eį

PAJEESKO JIMAI k — Norvegų spauda praneša, 
— Antano Vitkausko, kuus kad Rusija Skandinavijos paste

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 

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

--------- ------------ , ----- ------------------ r-„- v 2521 CENTRE St., Montreal. Fltzroy 329'ž. f
atvyko į Kanadą 1947 m. miš ny (Švedijos, Norvęgįjos ir Šuo 
ko darbams, jieško Kostas Kra mijos) laiko sutelkusi 25 diyizl 
sauskąs, Number g, Rothenbur jas kariuomenės, turi apie 406 
gerstr, , „
ne, Germany.

is, JNųrnberg, Kothenbur jas kariuomenes, turi apie 40b 
, 39A b-Eibl., U.S-A. Zo aerodromų, pritaikytų 15.000 

lėktuvų,

PR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

LIETUVIS LAIKRODININKASŽUKAS ANTANAS
359Ą-8 Ave., Ville LasaHe, Que. TR 4321

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

Kostiumas .............0,95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ...................0.90
Skrybėlė ...................0.85

ir t. t., ir t. t.
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.

:«««: n: u n t: 11»» I
Adamonis ir Budriunas |
„DISTRICT ESTATE BROKERS" |

NAMAI PARDAVIMUI: —Įvairiose Montrealio dalyse. S

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

statybos eigoje. a

ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni ‘x

plotai. $

ŪKIAI PARDAVIMUI: —Moptrealip apylinkėje.

Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai !

pningų atsitikimų. ! Į

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate •

tikslas — Jums padėti! •

Agentai: A. Markevičius OR 1-9816, 5

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. L
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro, LRes. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690. &

I
Groserija - alus |

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. |
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. | 
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. ^E 0400.

Sav. E. BAIKAVIČIUS. F

BELLAZZI- LAMY, INC
TR 5151 7679 Georg® St*» Ville Lasalle.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUg

LIŪDESIO VALANDOJ

D. E« BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE I 
Viskas tik už $ l.oo

TcU) Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago<;
T * /) *r arlr^t*s- Naudinga svorio mažinimui. >!;

> 'yCj f Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. »
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. t

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

V momm Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d,

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE» i • . ■_ > T , . ' i ■ .

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VEVDUN. TcL YO 3440| (2 g- į rytus nuo St. Laurent Bl.)Į/_ _ „ b

Daromos jv. darys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti jv. 
medžio dirbiniai.

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

mnmmmmmtmmmmmmmumttnttttnmmwtmntmmmwtmttmmti
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:: ,,Jerry Brazlot“ anksčiau buvęs su Jack Ostafew Heating 
;• Cbmpany Limited, dabar yra SHERMAN’S HEATING : 
H COMPANY dalininkas. Mr. Brazlot turi 16 metų pa 
•j tyrimą ventiliacijos ir šildymų įrengimų srityje ir jo klie :: 
H ntai yra geriausi jo sumanumo, apdairumo ir sąžiningumo ::: 
•• liudininkai. Mes įruošiame ir aptarnaujame visų rūšių aly 
H vos, anglių ar gazo šildytuvu s. Mr. Brazlot taip pat turi ::: 
« didelį patyrimą visų rūšių air conditioning srityje.
H Pigesne kaina mes rengiame alyvos^ šildytuvą su vienų ::: 
♦♦ metų NEMOKAMU DALIŲ PARŪPINIMU IR VEIK g 
g NEMOKAMU APTARNAVIMU už tik 285 dol. — MC 
H KANT IŠ KART AR IŠSIMOKĖTINAI.
H MES APTARNAUJAME 24 VALANDAS.
H Nepamirškite išsikirpti šį skelbimą ir pasidėti arti šildytu :: 
g vo — kad prireikus, žinotumėte kur kreiptis.
p SHERMAN’S HEATING COMPANY.
H 537 Queen St. W. (kamp. Auginta), Toronto, Ont. 
♦tJNaktj JU 9832 24 valandų tarnyba. Dieną EM 8-5375. 
TtmitmitmttititttiunituKWttittttuxtitztitittniitntttuutttitnmuiitittmttttv

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.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

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

St. CATHARINES, Ont.
NAUJA LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

Po Įvykusios krizės visi lietu 
viai susiprato ir vieningai išsi

VAL D’OR LIETUVIAI 
AUKOJA.

Nors Vai d‘Or lietuviai issi 
šakojusiame bendruomenima 
me gyvenime jau nebepasireiš 
kia, kaip seniau, bet šalpos rei 
kalams parodė savo jautrumą. 
Štai prieš Kalėdas per p. J. Čer 
niauską Šalpos Fondo C. Komi 
tetas gavo šalpai 23 dol., ku 
riuos suaukojo po 5 dol.: Pr. 
Gedvilą, P. Jakubavičius, J. te 
rniauskas, 3 dol. J. Butkaus 
kas, po 2 dol. — K. Kavulskis, 
A. Želvys ir 1 dol. Pr. Vičiulis.

Visiems aukoto jams, supi a 
tusiems reikalą sušelpti varge 
likusį tautietį, nuoširdžiai uė 
kojame. Tas parodytas gražus 
Vai d’Oro vyrų pavyzdys duo 
da vilčių, kad jie taip pat parų 
dys jautrumą lietuviškam rci 
kalui paremti laisvame pašau 
lyje esamą lietuvišką Vasario 
16 d. gimnaziją ir suorgani 
zuos jam remti būrelį, kaip kad 
yra įvairiuose fabrikuose ir di 
augų tarpe tokie būreliai susi 
darę Su dėkingumu ir viltimi.

Š. Fondo C. Komitetas.

SIMCOE - DELHI, Ont.
ŠAUNIOS SUKAKTUVĖS.

Per Naujus Metus pp. M. K. patingi žmonės. Turi suaugusi
Veiveriams sukako 30 m. ve sūnų, kuris taip pat yra lietu rinko energingą L. Bendruom- 
dybinio gyvenimo. Kaimynai vių mėgiamas ir kalba lietuvis 
čia panašių progų nepamiršta kai be priekaišto.
Pp. O. Dumšienė, O. Matelie 
nė, A. Škudienė ir J. Vertei 
gos kaimynišku rūpestingumu 
buvo suruošta jiems graži staig dieninės mokykos 
mena. Sukaktuvininkų pagerb tas, Courtano 
ti buvo suvažiavę netik iš apy surengė vaikams eglutę, 
linkės, bet iš Hamiltono ir Te, 
ronto svečiai. Vaišės t,sėsi per 
dvi dienas.

Pp. Veiveriai yra kilę nuo 
Kazlų Rūdos, vedę Lietuvoje, 
į Kanadą atvyko 1927 m. vie 
nas ir po metų atsiėmė žmoną. 
Ilgesnį laiką gyveno Toronte. 
Prieš 15 metu atvyko į tabaky 

PRAĖJO „SNAIGIŲ“ BALIUS. nūs. Dabar turi vertingą išmo
Kaip ir visi jūrų skautų vakd būrelis žada 1955 m. savo veiK tabako farmą, kurią jau 

rai, taip ir lauktasis „Snaigių ‘ lą pastiprinti ir moraliai bei ii atlc*ave pusininkui, o patys pa 
balius, praėjo puokioj nuotai nansiškai padėti jūrų skautė slstatė Sia^U namą prie Simco, 
čkoj. Vakarą rengė Toronto jū ms eiti pasirinktu keliu ir ugny

< „- — i- ' ~ • jūrine idėja lietuviu tarpe.
R. M.

Pajūrio atvadavimo sukaktuvių proga, sausio 15 dieną 
visos ir visi eina j

JŪROS VAKARĄ—BALIŲ. 
Toronto Lietuvių Namuose.

Programą išpildys Clevelando oktetas. Neptūno bufe 
tas, loterija, gera muzika, įvairenybės. Pradžia 8 vv, 

Jūrų Skautų Rėmėjai.

rų skaučių rėmėjų būrelis, Į ku 
rį neseniai Įsijungė naujos ener

ti
24-to kelio.

Pp. Veiveriai šioje apylinke 
je žinomi kaipo malonūs ir sim

Kalėdų Eglutė
Kalėdų antrąją

J. Z. 
vaikams, 
dieną, šešta
T. Komite 

miesto salėje

Kalėdų Senelis apdUvanojo 
visus susirinkusius vaikučius 
gražiomis dovanėlėmis, neap
lenkdamas nei jų mokytojų, ja 
unimas atsidėkodamas Kalėdų 
Seneliui už dovanas padeklama 
vo gražių eilėraščių, padainavo 
bei paskambino pianinu.

L. B. Valdyba ir L. U. Kiu 
bas, „nujausdami“, kad K. Sa 
nelis gali atsilankyti, dar prieš 
adventą padarė parengimą ir 
iš gautų pelnų „papildė” Sene 
liui maišą.

J. Z.

ndos Frankienės.
Parengimai.

L. Bendruomenės parengi 
mas Įvyks sausio mėn. 22 u., 
šeštadienį, slovakų salėje, Pa 
ge ir Welland gatvių kampas.

Parapijos vakaras, kuriame 
dalyvaus „Aukuras“ iš Hamil 
tono su gražiu vaidinimu, įvy

nės Valdybą sekančios sude 
ties: pirm. S. Šetkus, vicepirm. 
P. Šukys, sekr. A. Dauginaitė, 
Iždin. J. Vyšniauskas, narys A. 
Paulionis.

Naujų Metų sutikimas.
Niagaros pusiasalio lietuvių ks vasario mėn. 19 d. 

choras ką tik pradėjęs veikt; 
jau suspėjo suruošti šaunų po 
būvį Naujųjų Metų sutikimui, 
kuris praėjo laba ilinksmai ii 
nuotaikingai, skambant galiu 
gai dainai prie turtingai paruo 
što stalo.

Kalėdinė Eglutė.
Mažųjų dramos ratelis gra 

žiai reiškiaei, pasirodydami 
jau antrą sykį. Kalėdinės eg 
lutės proga suvaidino pasaką. 
Karalaitė Teisutė, parašyta Va piet.

Šeštadieninė mokykla.
Lietuvių šeštadieninė mu 

kykla pradeda pamokas sausio 
15 d., Šv. Alfredo parapijos pa 
talpose, Carlton ir Niagara gat 
vių kampas.

Tautiniai šokiai.
Tautinių šokių grupė, vado 

vaujama Z. Jakubonio, renkasi 
sausio mėn. 16 d. St. Patrick's 
salėje, Niagara Falls, 2 vai. po

gingos jėgos: pp. Indrelienė ir 
Šadeikienė, inž. Buntinas ir p. 
Dabkus. Programoj dainavo so 
listė M. Vilčiauskaitė, akompo 
nuojaitt muz. Gailevičiui, iš 
traukas iš
Jauki Club Top Hat salė buvo tų rėmėjų būrelis, Lietuvių na 
beveik pilna svečių, o ponios ir muose rengia šaunų Jūros vaka 
panelės buvo taip puošniai ap rą-balių. Programą išpildys 
sirengusios, kad „Snaigių“ ka Clevelando jūrų skautų okte 
ralienės rinkimo komisijai ne tas. Tos dienos proga salė bus 
buvo lengva padaryti galutinį išpuošta vėliavomis, blykčios 
sprendimą. Komisija, suside švyturys, plasdens burės. Ats: 
danti iš konsulo p. Gylio ir po gaivinimui visi gaus ko tik tro 
nios, dr. Anysų, inž. Buntino kš turtingame Neptūno bufete, 
ir solistų p. Vilčiauskaitės ir p. Be to bus loterija, kur galima 
Verikaičio, paskyrė karūną Vi laimėti vienos dienos kelionę 
dai Balsytei. P-lė Balsytė yra jachtą ir kitką. Oktetas dai 
pati jūrų skautė, ir gražus bu nuos- ir per radiją iš Toronto, 
vo vaizdas, kai kitos jūrų skau šeštadienį 3—4 v. pp. laike 
tės savo laimingąja!, baltai pa „Tėvynės prisiminimai" valan 
sipuošusiai sesutei uždėjo karu dėlės.
na ir įteikė rožių puokštę. Po M Dr. R. Rachlinaitė, kilusi is 
to svečiams buvo išdalintos ro Kybartų, universitetą baigusi 
žės ir sekė valsas, kurį pradėjo Berlyne, dentisteriją praktika 
„karalaitė“ su „Vandenės“ lai vusi Kaune, 1941 metais pei 
vo krikštatėviu p. inž. Bunti Aziją pasiekusi JAV, daba; 
nu. Programą sklandžiai ir gra yra pirmutinė dantistė JAV 
žiai pravedė p, Šadeikiene-Lič karo aviacijoje, turinti leitenan 
kūnaitė. Jūrų skaučių rėmėjų to laipsnį.

JŪROS BALIUS - 
- KONCERTAS.

Sausio 15 dieną, kada vis: 
minime savo pajūrio išlaisvini 

operų ir operečių, mo sukaktį, Toronto jūrų skau

VILNIAUS
’Gruodžio 7 d. 

tas išleido trijų 
20, 35, 60 lyrų vertės su Vii tų lenkiškumą, išleido specialų 

papildomą „Ėlta-Press“ numė 
rį, kuriame duodama išsamių iz 
torinių žinių apie Aušros Var 
tų šventovę ir išryškinama tik 
roji dalykų padėtis. Biuletenis 
buvo išsiuntinėtas visiems Itali 
jos laikraščiams, žinių agentu 
roms ir radiofonams.

Tikslus ir greitas reagavi 
mas iš lietuvių pusės, ypatin 
gai Elta-Press komunikatas.

AUŠROS VARTŲ PAŠTO ŽENKLAI.
Vatikano paš klaidinančių žinių propagavi 
ženklų seriją mui apie Vilniaus Aušros Va:

BUS A. SMETO NOS MINĖJIMAS.

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

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

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

I Imperial Auto Collision
j Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI
$ užbaigimas. NEMOKAMAI.
$ Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai.
3 Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai.
| 561-567 KEELE ST. TEL. junction 4773
K iy2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.
į TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

I
Dr. A.Pacevičius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto XTelef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 8

Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. X 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. V 

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

niaus Aušros Vartų Marijos, 
nuo senų laikų lietuvių garbina 
mu „Mater Misericordiae“ (da 
ilestingumo Motina), paveiks 
lu. Vatikanas išleisdamas tuos 
ženklus, norėjo pavesti paverg 
tąsias tautas Marijos globai ir 
tuo pačiu pagerbti pavergtąją 
Lietuvą. Lenkai šį piašto ženk 
lų išleidimą panaudojo savajai 
propagandai, stengdamiesi įro o . __________
dyti, kad jų išleidimu Šv. Sos užkirto kelią tolimesnei lenku 

propagandai šiuo reikalu Itali 
joj, Elta-Press komunikatas bu 
vo paskelbtas spaudoje ir per 
duotas per Italijos radiją. Itali 
jos Katalikų Akcijos organas, 
dienraštis „II Quotidiano“, ku 
ris gruodžio 3 d. buvo parasės 
klaidingai apie Vilniaus šven 
tovę, gruodžio 15 d. pasitalpi 

panašių no 53 eilučių pranešimą apie 
™ Vatikano pašto ženklų išleidi

Pranešama, kad sausio mėn nas tėvas’B. Mikalauskas. Tuo 
16 d. (sekmadienį), po St. Ma jau po pamaldų paskaita, ku 
ry‘s bažnyčia, 10 vai. įvyks rią skaitys svečias iš Montrca 
viešas pirmojo ir paskutiniojo lio p. Stp. Kęsgailą.
nepr. Lietuvos ir Vasario 16 ak Maloniai prašome: 'Wellan 
to signataro Antano Smetonos do, St. Catharines, Niagara Fal 
vienuolikos metų mirties suka Is, Port Colborne ir apylinkių 
ktuvių minėjimas. lietuvius kuoskaitlingiausiai ar

Mišias laikys mūsų klebo silankyti. KLTS.

tas norėjo pagerbti lenkišką 
šventovę. Gruodžio 3 d, pasiro 
džius „L’Osservatore Roma 
no” vienašališkai žinutei, paini 
tai i šlenkiškų šaltinių, j tai bu 
vo atkreiptas Vatikano kompe 
tentingų įstaigų dėmesys, kur 
buvo apgailestautas šis faktas 
ir patikrinta, kad ateityje bus 
stengiamasi išvengti į 
dalykų. VLIKo Informacijos 
Tarnybos Elta-Press redak., 
kad užkirtus kelią tolimesniam

A. E. McKAGDE; b 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

f~" n----- H ......  n ----- t

Įst. OL 7543. Namų MU 9136

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052A Bloor St. W. Toronto.

i GENERAL INSURANCE
AL. DUDA

Visų rūšių draudimas g
WA 48539 I

SAVI PAS SAVUS! g

i
Dundas-Dovercourt  įoraiasf

1244 DUNDAS ST. W., TORONTO
Įsteigtas prieš 27 metus &

24 valandų patarnavimas. 8

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 8 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 8 

patikrinimas. X

Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba, v

Ontario Motors League patarnavimas. gAtsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: “<ą. $

mą, kuriame duodama trumpa 
Vilniaus Aušros Vartų istoi' 
ja, pažymint aiškiai, kad Vii 
nius yra Lietuvos sostinė, kati 
Vatikanas išleisdamas šiuos že 
nklus, pagerbė didvyriškai ko 
vojančią lietuvių tautą už savo 
tikėjimą ir ištikimybę Apašta 
lų Sostui. Pranešimas yra pa 
puoštas Aušros Vartų Šven 
čiausios Panelės ir kunigaikšty 
tės Barboros Radvilaitės pavei 
kslais, pažymint, kad pave 
ikslas buvo pieštas Vilniuje, ga 
limai to paties autoriaus nupic 
šusio Radvilaitės portretus.

Elta. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

W. A. L E N C K I,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 mefonas EM. 6-4182

Toronto

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS 
RINKTINĖ,

senos ir naujos dainos, gaidos 
ir kit., 559 pusi., įrišta, red. 
Eug. Matuzevičiaus Vilniuje 
1954 m., siunčiame registiuota 
siunta gavę Money Order 3.80 
dol. vertės. Turime žodynų, va 
dovėlių ir mokslinių knygų vi 
somis kalbomis. Teiraukitės 1a 

šydami lietuviškai
Modern Book Distribution, 
187 Fulham Rd., London, 

S. W. 3., England.

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

HAMILTONUI, TORONTU! IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimam h

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.
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Elenos ir Andriaus KUPREVIČIŲ koncertas
Montrealyje!

PLAČIAI EUROPOJE IR AMERIKOJE 

IŠGARSĖJĘ' ŠIŲ MUZIKŲ — 

SMUIKININKĖS VIRTUOZĖS
ELENOS KUPREVIčIŪTĖS

PIANISTO VIRTUOZO
ANDRIAUS KUPREVIČIAUS —

VIENINTELIS KONCERTAS MONTREALY ĮVYKS 
1955 METŲ SAUSIO 15 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 8 VA
LANDĄ VAKARO, 3710 CALIXA LAVALLEE GAT.
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 
ŽIAUSI GARSIAUSIŲ KOMPOZITORIŲ IR SMUIKO 
SPECIALISTŲ VIRTUOZŲ KŪRINIAI,
Koncertas įvyks P 1 a t e a u salėje, visi kviečiami atsilankyti.

MO WT^REAL

SEKMADIENIO POBŪVIAI,

į Kiekvieną sekmadienį nuo 8 vai, vakaro Šv, Jono para- <; 
■ pijos salėje (Dundas-Gorevale kampas) vyksta pobū- <;

viai, kuriems groja visų mėgiamas „TRIMITO** orkes <; 
i; tras. Sekmadieniais, nesant kitokių pramogų, visuome ;j 
;; nė kviečiama atsilankyti ii praleisti laiką
i: savo tautiečiu tarpe. ;

SKELBIMAS RINKIMŲ BANKELIO „LITAS“

TO Ę$NT O
MAŽOSIOS LIETUVOS 

ŠVENTĖ.
Sausio- 23 d., sekmadienį, 4

ORGANIZACIJŲ PIRMININ 
KAMS AR JŲ ATSTOVAMS.

Sausio 16 d. 12.30 min. Auš 
ros Vartų parapijos salėje yra vai. po pietų, i 
kviečiamas visų Montrealio salėje, 220 Pine Ave. W. Ma 
Liet, organizacijų pirmininkų žosios Lietuvos Bičiulių Mont 
ar jy įgaliotų asmenų pasitari realio Skyrius rengia sausio 15 
jnas dėl sudarymo bendro kan d. minėjimą. Minėjimui pritai 
didatų sąrašo į KLB Montrea kytą paskaitą skaitys MLBD 
lio Apyl. Tarybą.

REIKALU.
Skelbiame lietuviškąja! vi 

suomenei ir liet, organizacijų

steigiamasis susirinkimas ir va A. A. PREZ. A. SMETONOS MLB D-JOS TORONTO SK.
Idomųjų organų rinkimai įvyks minėjimas, prasidės 4 vai. po sausio 22 d. žinomoj UNF salėj

. ------ - . šį sekmadienj, 1955 metų sa pįetų Prisikėlimo par. salėje, ruošia grandiozinį parengimą
D'Arcy McGee žiniai, kad KLB Krašto V-bos usio mėn. 16 d. 1 vai. p. p. Auš ^ur gir(Jėsime įdomią p. V. Ras — Balių su šokiais. MLBD ti

A... -<i7 nutarimu rankamųjų atstovų i ios Vartų parapijos salėje, 37 7 tėnio paskaitą apie velionį. kslai yra nukreipti lietuvių dc
Montrealio Apylinkės Tarybą Wilhbrord, St., Verdun, Que. iečiame visą Toronto visuome mesį į Mažąją Lietuvą ir į Jūrą, 

nę savo atsilankymu pagerb‘i Parengimo pelnas ir bus tiems 
> atminties Lietuvos tikslams skiriamas. Kviečiami 

visi dalyvauti šiame parengime

Dalyvaukime visi! p
Montreąlio Ūkinis Komitetas. ta kilnios

A. NORKELĮŪNAS bankelio valstybės vyrą.
steigimo reikalu prašo visus pa Org. Rengimo K-tas
surašiusius prašymą, dalyvauti A. SMETONOS minėjime Col ŠV. ANDRIEJAUS 
pas jį susirinkime sausio 14 d., lege teatre sausio 16 d., 4 vai. liuteronių bažnyčioje, Carlton 
penktadienį, 8 vai, vakaro. Bus pp., dalyvaus E. Kųprevičiūtc ir Jarvis gt. kampe, sausio 23 
svarbus pasitarimas dėl „Lito“, ir A. Kuprevičius, kurie išpi! d., 1 vai., lietuvių pamaldos. • 
Adresas; 5637 Jeanne d'Arc, dys meninę dalį. Kun. dr, M. Kavolis,

skaičius nustatytas 30 asmenų.
Galutinė data 
ms pristatyti 
B Montrealio Apylinkės Tary

KLB M. Apyl. Valdyba mantas. Meninėje dalyje dafy bą, nustatyta š, m. sausio mį 
vaus išraiškos šokėjos B. Vait 26 d. imamai. Kandidatų sąra 
kunaitė ir J. Kvietytė ir vienas šai pristatomi Rinkiminės Ko 
iš Montrealio Dramos aktouų. misijos pirmininkui p. L, Giri 
Tautiečiai maloniai kviečiami niui — 3885 St. Urbain Str., 
Mažosios Lietuvos šventėje ko telef. PL 3046 ir GR 8393. 
skaitlingiausiai dalyvauti. Montrealio Apylnikės Tary

MLB D-jos Valdyba, bai išrinkti, taikomos KLB Kia g __ — - - ~ - __ H A

- a i ELENOS ir ANDRIAUS i
12(361) iš 1954 mt. sausio m.
24 dienos .
KLB Montrealio Ap. Valdyba.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ

Montrealio sk. pirm-kas A. Ly

E. A. KUPREVIČIŲ koncer 
tan, kuris įvyks sausio 15 die 
ną Plateau salėje 3710 Calijxa. 
Lavalle. Kvietimų galima gauti 
NL redakejioje ir prie įėjimu 
į koncertą. Suaugusieji įei 
nant moka 1.50, moksleiviai ir 
vaikai po 50 centų. Visi tautie 
čiai kviečiami d a 1 y- 
vauti šiame koncerte, nes tai nį 8 valandą vakaro, ne 7,30, 
bus išimtinos vertės koncertas, kaip anksčiau buvo skelbiama, 
kokio ligšiol Montrealy lietu 
viai dar neturėjo.

ĮSPĖJIMAS: E, ir A. Kuprevi 
čių koncertas prasidės šeštadie

kandidatų sąrama 
rinkimams j KL

KUPREVIČIŲ

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.

IŠNUOMOJAMAS kambarys
naujame name — gražus pietų bažnyčioje, Jeanne Mance ii 
pusėje, 7415 - 2nd Ave, Rose Prince Arthur gt. kampe, sau 
mount. Teirautis kiekvieną die šio 16 d., V2.30 vai., lietuvių pa 
ną nuo 2 pp. iki 8 vai. vakaro, maldos,

KURSAI. Lituanistikos, šį šeš 
tadienį, sausio 15 d,, 1Q valan 
dą ryto po švenčių pradeda dal
bą toje pačioje mokykloje: 

įei 1220 de la Montagne, tarp St.
Catherine j.r Dorchester gat

SKELBIMAS.

NORI ĮSIGYTI SAVO

ĮK______ XK

yDr. J. š E G A M O G A S J 
CHIRURGINĖ ir BEND- |

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

šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą. a 

namų 1038 Osborne Av. 6 
VERDUN. Tel.PO 6-9964 t

— pirk mano pusę.
Neilgos valandos, puikios 

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.

Rimtai suinteresuotiems kreip 
tis pas Praną Jasutį, 

tel. CH 7879.

16 sausio, sekmadienį (tuojau po a. a. Prez. A. Smetonos minėjimo — V. Rastenio pa 
skaitos) 5 vąl, p. p. Prisikėlimo par. :—■ kino salėje, Collcge-Dovercourt gt.
KVIEČIAME VISUS ATS1LANKYI Į ŠIŲ MUZIKOS GARSENYBIŲKONCERTĄ.

Mokyklinio amžiaus vaikai bus įleisti veltui (tėvų globoj;
Įėjimas — doleris už programą, Org. Rengimo Komitetas.

DANTŲ GYDYTOJAS

LOUIS MONGEAU 

KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 323 7

MONTREALIO SPORTO DAINOS SUSIRINKIMAS. PRANEŠIMAS.
klubas „Tauras“ sausio 22 d. T.L.M. Šalpos grupės „Dai Buvusios prekybos mokyk

Dom Polski salėje, 1862 Wcl na“ metinis narių susirinkimas los „Žibintas“ mokinių žiniai 
Skelbiame Montrealio mies lington St., ruošia linksmus su įvyko sausio 9 d., 3 vai. pp. 51 pranešama, kad sausio 29 d. 1 

to ir apylinkės lietuvių žiniai, kius. Vęiks bufetas ir šokiam Woodside Ave., pas p. Rukšie vai. v. Toronte, 941 Dundas 
kad yra sudaryti rinkikų sąia gros kapelą Lituanięa. Rezer hę. Str W., Šv. Jono parapijos salė
šai, rinkimams į KLB Montre vuodami šią datą linksmapi lai v. VERIKA1TIS sausio 25 d., je (P° bažnyčia) įvyksta šuva 
alio Apylinkes Tarybą. Kiek ko praleidimui paremsite spor g.15 p. m. Konservatorijos važiavimas, kviečiami visi daly 
vienas lietuvis-vė, gali pasitik pįninkųs. Sekančiame NL nr-y Įėję turės koncertą, akomponuo vauti, Iniciatoriai,

jant E. Meek. Įėjimas laisvas. . ..1 \ \ — Pakrikštyti: Vanda Nijo-
„..T Jė Miniotaitė, Angela Zoiija

Folertaitė, Danutė Klara Hia 
juk, Reimųndas Albertas Nių 
neva, Zuzana Janina Banytė, 
Marija Regina Angelika Dubi 
nskaifė,

Raštinė: OLiver 4451

C — JJtr — 'JCIT'" JL""

SULLIVAN REALTIES
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Dr. J. MAL1ŠKA
priima: B a- m. — 10 p. m;
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR į 
j AUSŲ 

IR
Dr. R.

I 956
Telel.: FR 7684J EX 8822.

tas Central St., Ville Lasalle.
40X55 pėdų; pirmame augšte

S j krautuvė- groserija, išnuomota
$125 mėnesiui ir restoranas — 
$75; antrame augšte 2 butai — 
$145 mėnesiui. Nuomos meta 

ms gaunama $4.140.
Kaina $31.000.

Co.

6351

neju- 
mūsų

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.* * ♦

Moderniškas, geležinių balkių 
konstrukcijos komercinis pasta

alio Apylinkės Tarybą, 1 
vienas lietuvis-vė, gali pasitik jjninkus. Sekančiame N L 
rinti, ar jie yra įtraukti į rinki bus daugiau.
kų sąrašus šiuo adresu; J. Lu 
koševičius — 1860 Des Mar 
chais St. Montr. 20, telef. IIE 
7877, kasdien nuo 6—9 v, vaka 
ro. Kiekvieną sekmadienį A, 
Vartų parapijos salėje nuo 12 
iki 13 vai. Be to įsirašyti į rin 
kikų sąrašą galima bus ir baisa 
vimo metu vietoje.

PO ATOSTOGŲ, 
mokslas Ville Jacques Cartier 
—Longuilos lietuvių šeštadie 
ninėj mokykloj prasidės sausio 
mėn. 15 d., 2 vai. pp. senose pa 
talpose (1897 Chemių Chanib 
ly, St. Charles berniukų mokyk 
los 7-toje ir 9-toje klasėse).

Laukiama, farmoje baigusi 
darbus, pp. Masevičių Ašarėlė, PP. PUZARAUSKAĮ 
iš lietuvių klubo pp. Jonušų monte nusipirko namus, 
mergytės ir k. vaikučiai, kuue 
iš viso nelankė ar buvo nutrau 
kę šios mokyklos lankymą.

Tėvų Komitetas.
ŠV. ONOS PAŠALP1NĖ 

draugija ruošia nepeprastą va 
karienę, su įvairiais valgiais rr 
gėrimais, kuriuos pagamis pa 
tyrusios šeimininkės, šeštadie 
nį, 15 sausio š. m. Lietuvių Vy 
tauto- Klube, 2159 St. Cathcri 
ne St. East., 7 vai. pp. Įžanga 
1.5 dol. Prašoma vaikučių neat 
sivesti.

KUPREVIČ1ŪTĖ Elena 
kstanti koncertuoti į Montrea 
lį, atskrenda sausio 12 d,, 10 y. 
15 min, p,m, (atskrenda lėktų 
vu iš New Yorko Colonial An 
Lines).

PIANISTAS
K. SMILGAVIČIUS

Naujų Metų proga širdingai 
sveikina savo lietuvius mosi 
nius: Kristutę Kalpokaitę, Mij 
dą Bilėvičiūtę, Raimundą Lai 
mikį ir Klaudijų Girdžių, bei ta 
pačia proga primena, kad dar 
galėtų priimti daugiau lietuvių 
mokinių. Susižinojimui skąm 
binti telefonų RĄ 7-3005.

Outre

ątvy

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO JJUŠKAIČIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

ntųi kalėdinėje rinkliavoje su 
rinkta 729,25 et.

— Susituokė Sabina Vaba 
laite ir Apo.l. Gotcaitas.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

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

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

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

įst. LL 9184.

a Kastine: ui-iver v

I Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

L 1082 Bloor W. Toronto 4. ? 
j? į rytus nuo Dufferin St. ® 
K

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO '

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

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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