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Politinė įvykių savaitė
GENEVOJE NĖ VIENU KLAUSIMU NESUSITARTA, 

BET RUSAI IŠ KONFEREN CIJOS LAIMĖJO.
Genevos konferencija pasi svos minties daugiau, negu ca 

baigė. Rusai atmete visus Va ras bijoję. Ir bijo tikslių susita 
karų pasiūlymus. Todėl konfe rimų, nes jiems geriausia yra 
rencija Vakarams pasibaigė drumsti ir naudotis, 
fiasko.

Kas kita Rusijai.
RUSIJA LAIMĖJO, 

nes apramino šaltąjį karą, įbau 
gino Vakarus pasakomis apie 

Rusijos ir satelitų galingumą, 
'v tetėno karą, kuriam dabar ji 

turės laiko ramiau ruoštis ir 
kas yra svarbiausia, 
SUDARĖ SĄLYGAS IŠVYS 
TYTI PENKTOSIOS KOLO

NOS VEIKIMUI.
Vakarams tokiu būdu Gene 

vos konferencija labai barngiai 
kainos.

Blogiausia, kad Vakarai Ge 
nevos konferencijose neišsilai 
kė augštumoje, pasimetė ir stip 
riai pakriko. Iš to dar didesnis 
Rusijos laimėjimas, ypač atsi 
žvelgiant į drumstimus Azijo 
je, Kipre ir tt. •

Svarstant kultūrinių sa.nty jas, kuriose :
kių praplėtimo klausimą, kuią kad Maroko nepriklausomybė Jauja išsprendimo, kuiis yra 
Molotovas taip pat atmetė, Dui sutarta. būtinas tvarkai bei saugumui
1 s teisingai pastebėjo, kad — Indijoje lankosi Bulgani Europoje atstatyti.
SOVIETAI BIJO LAISVOS nas ir Chruščiovas. Pavergtųjų Tautų Asamble

MINTIES. — Adlai Stevenson pareis ja susirinkusi New Yorke, 26
Bet tai joks paslapties aiški kė, kandidatuosiąs į JAV pre dieną, pasiuntė trims Vakarų 

nimas, nes kas gi dabai nežino, zidentus 1956 metų rinkimuo užsienio reikalų ministeriams 
kad Rusijos diktatoriai bijo lai se. raštą, kuris užbaigtas šiuo pa

šiokioms Sovietų „taikos“ gun 
dymams ir neišdavė principo, 
kad negalima spręsti atutos h 
kimo, neatsiklausus jos pačios 
nusistatymo, išreikšto jos lais 
vai išsirinktos atstovybės.
ŽENEVOS KONFERENCI 

JOS PROGA
Sovietų Sąjungos užvaldytų 
kraštų atstovai yra Įteikę trijų 
didžiųjų valstybių užsienio rei 
kalų ministeriams raštą, kuriuo 
primenama reikalą atstatyti tų 
kraštų nepriklausomybę. Kai 
Damas raštas yra paskelbtas 
šveisarų ir kitų kraštų spaudo 
je.

Rašte be kita ko pasakyta: 
„Primesta Rytų ir Centro Eu 

ropos tautoms tyla negali su 
kliudyti joms dvasioje būti šio 
je konferencijoje. Jos yra sąži 
nėję visų, kurie tikrai rūpinasi 
taikos atstatymu. Jos sudaro 
pačią taikos problemos esmę, 
su kuria jų byla yra neatmez 
gamai surišta.

Ši byla buvo Prezidento Ei

Viena tačiau išryškėjo:
JEIGU NESUSITARIAMA, 

TAI KARAS?
Deja, sovietai ir čia laimėjo, 

nes Vakarai karo nepradės, o 
sovietams iš viso nereikia pra 
dėti, nes jie veda permanent!

> nį karą, kurį Vakarai toleruo 
ja. O vis dėlto

DIDELIS KARAS
NEIŠVENGIAMAS.

Tiktai kada, kaip ir kokiu
du?

Praėjusi savaitė įdomi dar 
tuo, kad įvyko ir dar kitų žy 
mių dalykų.
Į MAROKO SOSTĄ SUGRĮ
ŽO SULTONAS JUSUFAS.

Marokiečiai jo sutikimą pa senhoweria pateikta pirmąjai 
darė nepaprastai iškilmingą, iš Ženevos konferenciaji ir, vis 
siliejusį į dideles demonstrac; tiek ar ji įrašyta ar neįrašyta 

- sultonas pasakė, derybų dienotvarkėn, ji reika

bū

ŽYGIAI RYŠIUM SU ŽENEVOS KONFERENCIJA reiškimu:
„Asamblėja tiki, jog steng

Tai yra „Nepriklausomos Lietuvos” talkininkai: viršuje (iškairės) red. J. Kardelis, adm. 
G. Rukšėnas, M. Leknickienė ir J. Leknickas (jie abu jau 15 metų pastoviai talkina), J. 
Šulmistras, K. Leipus ir R. Otto (Montrealio sportininkas, bet dažnas NL mašinistas). 
Apačioje talkininkai lanksto laikraštį. Kairėje — F. Pinkevičiūtė, E. Šulmistraite, P. Ra 
Žanas ir O. Salalytė. dešinėje—• A. Viskantas, p. Reutas irp. Otto. Trūksta St. Palaičio, 
šios nuotraukos autoriaus, kurie pastoviai talkina, nors talkose dalyvauja ir daugiau as

Ryšium su Ženevos konfe virta, Sov. Sąjungai labai svar damosios pašalinti tikrąsias ta 
rencija Pavergtosios Jungtinės bu gauti bent kiek atvangos rptautinio įtempimo priežastis, 
Tautos išleido specialią brošiū ginklavimosi lenktynėse, kad Vakarų demokratijos visu rim 
rą. Joje pirmiausia nurodo, kad tuo būdu būtų galima bent tumu reikalaus mūsų tautų lais 

kiek palengvinti savajam ūkiui vės bei nepriklausomybės atsta 
ginklavimosi naštą, neatsilie tymo ir nepriims jokios rūšies 
kant nuo Vakarų. Penkta, „Že saugumo pakto, kuriuo galėtų dėl vardo, klausimas atidėtas, 
nevos dvasia“ turi įgalinti Ry būti pripažintas < 
tų-Vakarų ūkio bei kitokių mai tas devynių kadaise laisvų bei ruošti vien tiktai Montrealiui, 
nu išplėtimą, labai naudingą nepriklausomų Centro ir Rytų nes paruoštasis projektas buvo 
Sovietams, šešta, Sovietams la Europos kraštų pavergimas“, taikomas visai Kanadai. Kiti 
bai svarbu savo pasitarimais su 
Vakarų Galybėmis 
SILPNINTI PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ PASITIKĖJIMAS.

menų, tiktai ne taip pastoviai.

MONTREALIS VLIKO SESIJA AMERIKOJE
MONTREALIO SEIMELIO *as dalyvaus? — Ar pakviesti Tautininkai? — Vliko ir Vyk 

ciomosios Tarybos pirmminkiį klausimas.—Koalicijos role.-—
VLIKo sesija, kaip žinoma, lų, ypač kad naujomis sąlygo

ŽENEVOJE SOVIETAI 
TESIEKĖ ĮTEISINTI 
SAVO UŽGROBIMUS 

ir susakldyti demokratinį fron 
tą. Ženevos konferencija dar 
kartą pavaizdavo, kad taiptau 
tinė taika neįmanoma, nepašali 
nūs tarptautinės įtampos prie 
žasčių. Savo poltikos nauja tak 
tika Sovietai siekė įrodyti Va 
kaiams, kad dėl ginklų naikina
mosios galios baisumo ginkluo Vakarų demokratijų skelbia 
tas konfliktas pasidarė neįma mais principais bei pažadais ir 
nomas. Tuo Sovietams yra pa tuo būdu sėti defetizmą ir sugy 
vykę įtikinti Vakarus. Pasta venimą su Sovietų primesta pa 
ruošė pasitarimuose Vakarai dėtimi.
jau nebesijautė galį kalbėti Pastaroji Ženevos konferen 

(kaip derybų šalis, savo pusėje cija buvo „Ženevos dvasios“ eg 
arinti jėgą. Antra, Sovietai šie zaminas. Jos darbotvarkėje ne

kė įtikinti Vakarus, kad laisva buvo visuotinės taikos plano, o 
jam pasauliui negresią sovieti tik Vokietijos sujungimas, tai 
nės agresijos pavojus. Ir tuo gi tik taikos klausimas Vokie 
Sovietn.s yra pavykę įtikinti, tijos erdvėje. Tačiau sovietinė maloniai pranešama, kad lapkr. 
Dėl to ir 1-";1— —--------- ——1A —-- - ---
VAKARŲ GINKLAVIMASIS 

ATLEIDŽIAMAS.
Trečia, Sovietams buvo svarbu 
baigti jiems nenaudingas vaidi 
namas šaltasis karas. Ženevos 
pasitarimais jiems tatai iš da 
lies yra pavykę pasiekti. Ket Vakarų Galybės nepasidavė

taikos samprata pasirodė visai 
kitokia, nei Vakarų. Sovietų 
„taika“ pasirodė ne kas kita, 
kaip pastangos
RUOŠTI KELIĄ SOVIETŲ 

ATEITIES 
UŽGROBIMAMS.

Kazimieras Otto jpne JLmotipo.

susirinkimas buvo sušauktas
praėjus} penktadieni piumti. kartą šaukiama New Yorke, mis ir jų pageidavimai gali bū 
statutui, bet kilus diskusijoms iapkrįgįo 24—27 dienomis. Šis ti realizuoti. Žinoma, laikantis 

. , . .. ’ nutarimas, prisimename, buvo demokratinių principų — pri
ar sus ipiin pavedant komisijai statutą pa ja tas ^ar daiyVaujant Tau pažįstant daugumos valią.
IP IS1QV11 r»A1 ^ii^c«4-i irion Filrf-Oi IVl m •» * r 11111 *. . < 1.1 .1 • • 1 1 —5., • • 11tminkams. Todėl tikimasi, kad Tikimasi, kda VLIKo sesijo 

ir Tautininkai dalyvaus. Kiek je dalyvaus ALTo, LLK diplo 
žinoma, Tautininkai tikrai esą matų ir kt. atstovai.

i faktas, kad 
je. Bendrai, vis dar nenustoja Dr. P* Karvelio ir E. Turausko 
ma vilčių, kad Tautininkai su atsilankymas Amerikon įnešęs 
grįš į bendrą darbą siekiant be daug nauja ir žymiai pakeitęs 
ndrųjų visiems lietuviams tiks vilkines sąlygas. Bet pripažįs 

tama, kad dabartinė KD ir L V 
LS koalicija (kaip tokiais atve 
jais kalbama — ne iš meilės, 
bet iš reikalo, pačiam likimui

Pakartodami čja šitą pareis klausimai svarstyti trumpiau. kvies’ti dalyvauti šioje sesijo Pripažįstamas 
kimą, mes pabreziame, jog tai Vasario švente numatyta mi ■ - . • J , . •- - ..
yra rimtas bei iškilmingas šim nėti vasario 20 d., sekmadieni, 
to milionų europiečių balsas, 4 vai. po pietų, Plateau salėje, 
kreipiamas į dalyvaujančius Že kuri diena prašoma organizaci 
nevos konferencijoje valstybės jų ir privačių susibūrimų rezer 
vyrus“. vuoti šiai šventei. Šventės mi

Šį raštą pasirašė Lietuvos, nėjimas pavestas ruošti sven 
Estijos, Lenkijos ir Rumunijos tės Prezidiumui su teise koop 
buv. užsienio reikalų ministe tuoti asmenis, kuriuos jis ras 
riai ir Latvijos ir Vengrijos ats naudinga pakviesti, 
tovai.

MONTREALIO TAURO
ŠACHMATININKAMS

KLUBO

Prezid. pirmininkas St. Nagi 
nionis pranešė apytikrę (galu 
tinai dar nesuvestą) Trečiosios 
Liet. Dienos apyskaitą: paja 
mų turėta 5488.62 dol., gryno 
pelno 537.98. Kai bus gauti pi 
nigai už visus skelbimus ir už 
visus metraščius bei ženklelius,

TORONTO
RINKIMŲ REIKALU.

Toronto Apylinkės Tarybon suvedus) taip pat suvaidino di 
kandidatų sąrašų įteikimo lai ?ell vaidmenų jog daromi dide 
kas pratęsiamas iki š. m. lapkn į. Pakeitimai- Ilgamečio VLI 
čio men. 30 dienos imamai.

Rinkimų Komisija.
DETROITO LIETUVIŲ

Teatras, vadovaujamas p. Z. ma todėl, kad norima išlaikyti 
Arlauskaitėą-Mikšienės, gruo vienybę visų.

džio 4 d. atsilanko loronte su Deja, pirmininkus rasti tin

Ko pirmininko pasitraukimas 
—yra pats didysis įvykis. Ir 
Liaudininkai K. Žalkausko ne 
stato į pirmininkus. Taip daro

27 d. A V parap. salėje tuojau 
po pamaldų įvyks individuali 
adllUrnvFsurlSmaatininkus’ peln° SUma Pasikeis’ neigiama Liudviko Fuldos’komedija „GI nelengva? Dėl supranta 
kurie sutiko dalyvauti turnyre, P1^1*1*;- v ušas“. mų motyvų atkrito vysk. V.
prašau atvykti ir atsinešti sa D rfdžiį° įkirti IS^dol ^r^v a K’i-M?erU B'nČS Tor°nt° Briz8io kandidatūra. Kelios ki 
vo figūras ir lentas. Į turnyro Pradz‘ai Pask£ti 15 dot. ir vy Apylinke, šio parengimo renge tos — taip pat nebuvo sėkmei 
atidarymą žada atvykti p. J. Ža k!tantiems l ^r. laiyoos pose ja> maloniai kviečia visus Togos. Dabar, kaip teigiama, rim 
, 7 ’ v. j. / džius — po 10 dol. Firm. p. Na ...... » r »

ginioniui pareikšta padėka uz 
daug rūpesčių, ruošiant 3 L.

lys —supažindinti su. žaidimo 
taisyklėmis ir tvarka. Esamieji 
žaidėjai burtų keliu yra susi pfiena 
skirstę sekančiai: 1. V. Širvy 
das, 2. V. Judzentavičius, 3. 
J. Šiaučiulis, 4. J. Viliušis, 5. 
A. Keršulis, 6. A. Mliė, 7. V. 
Žilinskas, 8. J. Adomaitis,. 9. 
A. Lesinskas, 10. J. Malaiška, 
11. J. Žmuidzinas, 12. J. Blau 
zdžiūnas, 13. p. Jaugelis, 14. p. 
Lukša. Jei dar kas norėtų daly 
vauti turnyre, prašome priside 
ti. Kviečiame ir pernykščius da 
lyvius — p. Puzarauską ar' p. 
Skučą. Ypač kreipiamės į jau 
nimą ir siūlome įsijungti į šach 
matų sportą nebijant pralaimė . ....
jimų, nes šie grūdina nuotai puliari asmenybė, nes buvo Šv. alio lietuviškoms 
kas laimėjimams. J. Šiaučiulis. Kazimiero parapijos zakristijo paremti.

AUKOJO „N. L.

gos. Dabar, kaip teigiama, rim 
ronto ir apylinkių lietuvius tąsiausia kandidatūra esanti KL 
dieną iš anksto rezervuotis, g Kr. V-bos pirmininko Jono 
kad pamačius šią linksmą ko Matulionio, iš Toronto. Atro 
mediją. do, kad ši kandidatūra priimti
Bcts na visiems

Tebūnie lengva įnirusiems to.
Prasčiau yra su VT pirmini 

nko pareigomis, kai Liaudiniu 
kai jos nereikalauja. Tuo tarpu 
nesą kitų pasiūlymų. Gal sesi 

Adomo Mickevičiaus 100 me jos metu bus išsiaiškinta?
tų mirties sukakties minėjimą Žinoma, ne be tūlų „užkuli

ir įsigijusi autoriteMIRĖ DU SENI LIETUVIAI
Praėjusią savaitę mirtis išro

vė iš Montrealio lietuvių tarpo Montrealio kalno žemele, 
du senus tautiečius: mirė Juo 
zas Kliasevičius, turėdamas 75 
metus amžiaus ir Jonas Leške 
vičius, sulaukęs 78 metų am 
žiaus.

Juozas Kliasevičius paliko Montrealyje ruošia K LB Kul šių“... Esą sunkumų ir kitų, 
žmoną Oną Kajeckaitę-Klesia tūros Fondo Montrealio sky ALT nenorinti VLIKo kėlimo 
vičienę, 3 dukras — Oną, Ade rius gruodžio 18 d. A. V. para Amerikon, kai kitų yra net la 
lę ir Bertą ir 4 sūnus — Laury pijos salėje. Smulkesnė progra bai griežtų reikalavimų būtinai 
ną, Vilių, Alfonsą ir Jurgį. ma bus paskelbta vėliau. Minė kelti... Kur čia šuo pakastas?

Jonas Leškevičius buvo po jimo pelnas skiriamas Montre Taigi, čia iškylanti LLK rolė, 
” ‘ ‘ j mokykloms kuris, nežiūrint nuneigimų, vis

dėlto turįs patrauklumo vaidin 
nas. ę IŠVYKSTA į KLB Kr. Tary ne vien LLK-to rolę... Iš to

Abu mirusieji palaidoti Šv. bos suvažiavimą Toronte St. įr kYla kai kuriū komplikaci 
Pr. Mickus, Mtl..................1.— Kazimiero parapijos Klebono Naginionis, V. Giriūmenė, P. JM—
V. Sibulis, Auden, Ont. 12.75 kun. J. Bobino, bet pamaldas Rudinskas, B. Povilaitis, K. Bet palinkėkime VLIKo se 
A.irS. Pundziai, Toronto 10.— laikant AV bažnyčioje, nes Šv. Andruškevičius, St. Kęsgailą sijai sėkmės — rasti geriausius 

Nuoširdžiai dėkojame už pa Kazimiero bažnyčia yra staty ir A. Lapinas. J. Kardelis dėl sprendimus bei išeitis.
rėmimą. NL. bos eigoje. NL sukaktuvių negali vykti. Jūsų kor.

ADOMO MICKEVIČIAUS 
MINĖJIMAS
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15 metų 
sukaktuvių proga

Labai įdomu po 15-kos metų bar paminimos NL sukaktuvės, 
pasižiūrėti praeitin, visai neto Minint sukaktuves, nereikia 
limon praeiti, bet nepaprastai gražiau ir nuoširdžiau pasisaky 
reikšmingon, perpildyton dide ti, kaip pasisakė buvę N. L. re 
liais įvykiais žmonijai ir mūsų daktoriai ir leidėjai (žiūr. 3 
tautai. _ pusi.).

Tie 15-ka metų sugliuvė dau Dabartinei redakcijai ir ad 
gelį laisvų valstybių, išardė da ministracijai gi susidaro malo

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS.

KLB Krašto Valdyoa savo 10. Rezoliucijų ir sveikini 
posėdy, įvykusiame 1955 mt. mų priėmimas, 
rugsėjo 30 d., nutarė sušaukti 
Krašto Tarybos II-ją sesiją 19 
55 mt. lapkričio 26-2 d. d. To 
ronte T. Pranciškonų salėje, 
32 Rusholme Park Cres., aptar 
ti darbotvarkę:

1. Atidarymas,
2. Prezidiumo ir komisijų su 

darymas,
3. Centrinių organų praneši 

mai,
4. Apylinkių reikalai — refe 

ruoja J. Kšivickis,
5. Pasaulio lietuvių seimas,
6. Statuto pakeitimas — re 

fer. K. Grigaitis,
7. Tolimesnė veikla — ref. J. 

Matulionis,
8. Sąmata 1956 mt. — refer,

J. Mikšys,
9. Centro organų rinkimai,

11. Sumanymai ir laisvos pa 
stabos,

12. Uždarymas.
Pastaba: po kiekvieno pra 

nešimo paklausimai ir diskusi 
jos.

Kadangi atskirų pakvietimų' 
nebus siunčiama, prašome vi 
sus Krašto Tarybos narius su 
važiavime dalyvauti.

Tarybos sesijos atidarymas 
lapkričio 26 d. 10 vai. ryto. 
Pietų pertrauka nuo 3 iki 4 v. 
Popietinis posėdis nuo 4 iki 7 
vai. Pobūvis 8 vai. vakaro. Lap 
kričio 27 d. pamaldos 11 vai. 
Posėdis nuo 2 iki 8 vai. vaka
ro. Pobūvį ruošia Toronto ap KREPŠINIO
ylinkės Valdyba. Prisikėlimo parapijos

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos" 

prenumeratos
IR PARAGINKITE AITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU : 
DĖKITE PINIGUS l VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU; NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE 
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
vise inetus, gali mokėti dalimis. Nauja, atvykusieji Iaikraš-| 
t; gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti?

MŪS U $8 PORTAS-
ŽAIDYNĖS TORONTE 
salės Aušros klubui atstovavo A. 

KLB Krašto Valdyba, atidarymo proga, lapkričio 12 Mickevičius — 14, A. Bunti 
—13 dd. PPSK Aušra surengė nas—9, A. šiurna— 9, D. Lau 
krepšinio žaidynes, kuriose be rinavičius II — 6, D. Venckus 
šeimininkų dar dalyvavo n — 4, K. Grigaitis |— 5 ir J. Mi 

hadai Tie innADAC tiidictaaac Montrealio Tauras bei Toron ckevičius — 1. Iš geresnių za:PABALTIS UŽDARAS TURISTAMS. tQ Vytis Antrojl Vyties ko dėjų pažymėtini A. Buntinas ir
 ........... ... ..........................Anglų liberalų „The Man to, kalbą tokio politinio realiz manda nebuvo priimta, šešta D. Laurinavičius II. Visi vyru 

ugelio tautų gyvenimą, o šių nį proga.Nuoširdžiausiai....... pade ckester Guardian“ aprašo atsi mo kalba, kurią Vidurio Euro dienio rungtynėse Aušra laimė kai, daugumoje perėję Vyties
tarpe ir lietuvių tautos, kuri be Roti Skaitytojams už nuolatinį Jankym9 rusū Intunst galvų ir pa supranta — tiesmuka, ciniš jo prieš Taurą 59 :53 ir Vytis mokyklą, žaidė gerai, ryžtit^
veik po pusantro šimto metų giaudų ryšį su redakciia ir ad JT pasitarimus su anglų Cook ka, į nieką neatsižiūunti, r" - - ----- ; ---- - —■  -------- -1—~ ----- “—
okupacijų ,'buvo atkūiusi Lie 
tuvos valstybės viešpatingumą. 

Labai reikšminga, kad tiktai 
per 22 savarankiško gyvenimo 
metų nepriklausomoji Lietuva 
padarė tiesiog stebuklus, įro 
džiusi, kad laisva tauta tikrai 
gali daryti stebuklus, tvarkyda 
ma gyvenimą naujais savais pa 
grindais, laisva nuo okupacijų. 
Todėl, kai vėl atėjo' okupacija, 
sąmoningieji tautos sūnūs, atsi 
radę laisvuose kraštuose, tuo

Ką rašo kiti

, žaidė gerai, ryžtim 
, sy pavargusius tautiečius nusiau gai ir nepadarė gėdos savo**m<| 

turizmo įstaiga. Inturisto gal kiu ir šiurkšti, ir gili bei jautri, bė 83 :49, Sekmadienį, baigmė kytojams — dabartiniams prie 
va, Ankudinov anglų spaudai Adenaueris maž dar atsilaikys, je susitiko’ abi Toronto koman šininkams. Iš jų ateityje reikia 
pareiškė, pereitais metais,, gir bet jo įpėdiniai — kasžin?“ 
di, du milionai rusų buvo turis 
tai — bet tik savame krašte. PRALAIMĖTI POSŪKIAI.
Vos dviem tūksatnčiams leista Vėliausiame pranešime Mon aikštėje ir todėl visų nekantriai mažu atgauti.  ̂Štai neperseniai 

lį Lenkiją, Vengriją ir Rumum trealio „The Gazette“ žinomas laukiamas: Vytiečiai norėjo ".........................
įrodyti savo neginčijamą pra 
našumą. Aušriečiai turėjo pro 
gos nukarūnuoti buvusį dvigu 
bą Š. A. lietuvių čempioną.

Žaidynes sekant 
niam žiūrovų skaičiui

glaudu ryšį su redakciia ir ad JT pasitarimus su anglų Cook ka, į nieką neatsižiūunti, 
ministracija.

Mūsų laikraščio išsilaikymo 
pagrindą sudaro vis dar saikty 
tojų prenumerata, nors paly 
ginti žymiai yra vystomi kon 
taktai su firmomis, kurių deda 
mi skelbimai jau sudaro paly 
ginti žymias pajamas. Tat ir 
šią poziciją tenka gražiai ver 
tinti.

Tautiečiai laikraštį taip pat 
remia dar ir aukomis. Tikrai gi 

jau suskato gelbėti tautą iš oku labai jautrių laisvam lietu 
pacijos ir jai grąžinti savaran v*škam žodžiui tautiečių, kūne 
kiško, nepriklausomo gyveni “
mo sąlygas.

Neabejotina tiesa, kad tiktai 
visų lietuvių vienybe gali pa 
daryti . daugiausia ir atsiekti 
maksimalių rezultatų, nes „vie 
nybėje - galybė“.

Labai malonu konstatuoti 
faktas, kad Kanados lietuviai 
pirmieji visame pasauij-je ėmė 
si iniciatyvos šią tiesą įgyven 
dinti. Jie pirmieji įsteigė visų 
lietuvių bendrą, bendriems ti 
kslams siekti ir įgyvendinti or 
ganizaciją, pavadinę ją Kana 
dos Lietuvių Taryba, kuri sa 
vo esmėje yra bendruomeninė 
organiacizja, jungianti visokių 
poltinių pažiūrų ir visokių reli 
ginių įsitikinimų lietuvius.

Siekdama savo tikslų, Kana 
dos Lietuvių Taryba, kuri vy kūmų yra, nes reikia įsigyti kad ministerių konferencija Ge mano memuarų 
riausiu savo organu išsirinko naujų mašinų, kai pradžioje nevoje yra į ‘ 

Centro Tarybą (KLCT), aiš pirktosios buvo jau tada suse Vakarų diplomatijai slogutį — čiuose, kalba 
i ■ ■ ,' „ ’. ............... ’■ " ’ '
no, kuris informuotų visus lie daugiau jas susendino. - __ __ t_______ hvivxmv

tuvius, visų pirma lietuviškai yra reikalingos bent naujesnės. se siūlant) atsukti nugaią Va ti Staliną dėtis prie karo prieš Taigi Vytis nežaidė pilna suele
siais reikalais, neįmanoma efek Tat, jeigu mieli skaitytojai pa karams ir susidėti su Rytais. Japoniją. Karščiausia, tačiau, timi,
tingai veikti. Todėl pirmu sa rems sumanymus, kurie yra su Rusai turį ką vokiečiams duoti ginčytasi apie rusų vcigiamas
vo nutarimu nutarė įsteigti lai projektuoti progreso kryptim:, 
kraštį, kuriam davė simbolišką tai galima bus realiuoti pagrin 
savo siekiams vardą — „Nepri dinį persitvarkymą visai nau 
klausoma Lietuva“. jais pagrindais, ir spaustuvės

i „Nepriklausoma Lietuva“' pertvarkymą.
gyvuoja jau 15-ka metų, ir tas Kaip sako patarlė: „Iš žmo 
sukaktuves dabar mes ir mini nių po siūlelį — ir nuogam ma 
me- rškiniai“, taip ir čia: jeigu skai

Minėjimas ne visiškai šutam tytojai būtų malonūs, sakysi 
pa su istorine „Nepriklauso me sukaktuvėms pažymėti, 
mos Lietuvos“ įkūrimo data, prie prenumeratos pridėti tik 
bet minėjimas daromas atsižvel tai po vieną lyšną dolerį, tai su dabar nėra prasmės J. Palec plačiai buvo paskleistas, kad se 
giant į laiko ir aplinkybių sąly sidarytų kapitalas, kuris jau lei kiui bet kokį laišką rašyti, nes kusi po pirmosios rusų okupa 
gas. Šis laikas bus tartum vidų stų pradėti persitvarkymą. O J. Paleckis ten nieko nereiškia, cijos vokiečių okupacija tą me 
tinis aritmetinis skaičius tarp jeigu pridėtų po 2 dol., — tai Paleckiui pavesti tiktai ruporo morandumą panaudojo, kaip 
„Nepriklausomos Lietuvos“ ir persitvarkymo reikalas būtų re uždaviniai, kuriuos jis mecha kaltinimą, nukreiptą prieš M. 
jos leidėjo — Kanados Lietu alizuotas tuč tuojau. mškai ir atlieka. Krupavičių, kai jis su dr. K.
vių Tarybos — įsikūrimo datų, 
nes KLT įsikūrė 1940 metų ru 
gsėjo mėnesį, o N. L. pradėta 
leisti 1941 metų vasario mene 
sį. Bet KLT numato sukaktuvi 
nį suvažiavimą padaryti apie 
vasario mėnesio pradžią, tai da

dos — Aušra su Vytimi. Tai tikėtis daug ko geto.
buvo pats pirmasis šių dviejų Pereitais metais praradę for 
klubų susirėmimas krepšinio mą, vytiečiai pradeda ją vėl pa

ją. Tačiau, jei anglai bus malo amerikonas komentatorius, 
nūs, kitą metą bus rusams leis Walter Lipman, rašo: 
ta vykti į Angliją ir Škotiją. 
Anglai, tačiau, jau dabar gali 
už 400 dol. nusipirkti 23 dienų 
trečios klasės ekskursiją po aš 
tuonius Sovietijos miestus, tik 
ne į Rygą, Vilnių, Kauną ar Ta 
liną. Pabahis esąs turistams, 
kolkas, uždarytas. Ta pati eks 
kurisija pirmąja klase kainuo 
tų 1.000 dol. Matyti, krašte, 
kur „visi lygūs, tik vieni dau 
giau lygūs, negu kiti“, klasės 
nepanaikintos. V.
RUSAI VILIOS VOKIEČIUS žin‘me- kad apsiginklavime įsi 

viešpatavo negyvas taskas — 
Žinomi politikos ^stebėtojai, pusiausvyra. Gaila, kad Vaka 

1 rų politika Vokietijoje tokia ne 
... . _______ Rusai, be abejojimo

je „Tribūne“ sako: tarsis su vokiečiais ir vokiečiai
..Prieš dtšimt metų Amen tartis norės. Mums teks rasti 

i reikalų departa kelią neprarasti Vokietijos ii

„Genevos dvasios palaidoji 
mas priklauso nuo. supratimo, 
kas ta dvasia, išriktųjų, yra. 
Ji nėra — šypsotis ir sutikti. 
Tikroji Genevos dvasia yra lak 
tas, kad, nerimaujančios žmoni 
jos akivaizdoje, galingųjų vals 
tybių galvos viešai pareiškė, ne 
vartosią atominių ginklų. To 
kiu būdu, Tokiu būdu, karas 
negresia ir karo grasa klausi 
mai nebus sprendžiami. Tikro 
ji Genevos dvasia glūdi pripa

x viskam žodžiui tautiečių, kurie 
į parodo jam ir taurų gestą ir ne 

mažą pasiaukojimą. Tai yra 
gražu. O doleris prie dolerio su 
daro ne tiktai medžiaginį, bet 
ir moralinį indėlį leidybom Tai 
sudaro ir tikrą pasigtožėjimą 
jų augštu susipratimu ir gera 
širdimi.

Be pasiauokjančių bendra 
darbių ir be talkos esamomis są 
lygomis labai kunku būtų leis amerikonai*J. ir S. Alsop, savo 
ti laikraštis. Todėl didelė jiems skiltyje New Yorko dienrašty iNikšti.' 
padėka.

Eg norėtume lairkaštį ir pa 
didinti, ir pagražinti, ir pada ]fOS užsienių i ” \ ‘
rytį įdomesnį, _ bet sunki pra mento patarėjas, George F. Ke NATO. Pirmus posūkius jau lyS__
džia, ypač po karo, kuris buvo nnan vykusiai nustatė Ameri pralaimėjome“. ’
nualinęs civilį gyvenimą, nepa kos linįją šaltojo karo metu vnMcrorMri i a

lankiai užblokavo didesnes per prjeg kelias savaites, po ilgos 1 L*-5 t LKtlNCliJA, 
spektyvas, į kurias tiktai pama kelionės patyrinėti Euiopą, p. Vienas iš vėlesniųjų buvu 
žu pradedama kopti. Bet sun Kennan laiške spaudai nuiodo, šio Amerikos prezidento Tru 

dalių, kurios 
pirmas žingsnis j skelbiamos Amerikos laikraš 

. . x 1 apie Potsdamo
kiai suprato, kad be savo orga nusios, o keli darbo metai dar kad Vokietija bus paveikta (tau konferenciją ir sako, vienintelė

■ .Todėl tos apjungimą ir rinkas Rytuo paslaptis ten buvo — prikalbin

Windsor© žaidynėse jie leng 
vai įveikė seną ir kietą prieši 
ninką Detroito Kovą, nuo ku 
rio pavasarį buvo nemenkai nu 
kentėję. Be abejo, Vytis paio 

rekordi dys atkaklią kovą bandydami 
(per atgauti Š. A. lietuvių meisterio 

300), rungtynės prasidėjo su titulu ateinančiose VI Sporti 
dideliu vytiečių nervuoiumu ir 
netikrumu. Aušriečiams vyku 
šiai mėtant, jie pajėgia pasek 
mę išlaikyti apylygiai, kartais 
net vyraujant. Vytiečiai berei 
kalingai dengdami zoną neiš 
vysto reiikamos spartos ir pir 
mąjį kėlinį telaimi 3 taškų skir 
tumu 26:23. Antrajame kėliny 
je Vytis pameta nervuotumą ir 
pradeda žaisti. Taškams pašto 
viai didėjant, Vytis rungtynes tinėje krepšinio lygoje, kurioje 
nžtikrintai laimi 31 taško skir žais geriausios ukrainiečių, len 
tumu — 80:49. kų, latvių, japonų, jugoslavų,

Už Vytį žaidė ir pelnė tas ir lietuvių komandos, nuolati 
kų: R. Preikšaitis — 26, O. Ku nis šios lygos dalyvis S. K.

■ 21, A. oupronas — 8, j. Vytis šiemet joje nebedaly 
Žukas — 8, M. Duliūnas — 8, vaus, dėl viešai neskelbiamų 
M. Ignatavičius — 5, A. Mitą priežasčių. Lietuvius atstovaus 
las — 4 ir D. Laurinavičius — PPSK Aušra, žaisdamas Lit 
0. Ypatingai gerai pasu odė R. huanians (atseit lietuvių rinkti 
Preikšaitis ir O. Kulys. Vytie nės) vardu, 
čių tarpe nebuvo vieno iš pajė 
glausiu jų žaidėjų A. Vaičiulio, 
o B. Mackevičiaus Žaidynių pa 
reigūnai dėl surastų techniškų, 
kliūčių neleido užregistruoti.

nėse Žaidynėse Čikagocj. Tam 
jie dabar jau sparčiai ruošiasi.

Nugalėtojams dovanų nebu 
vo įteikta, ko, žinoma, buvo ti 
kėtasi iš šiuo metu turtingiau 
šio lietuvių sporto klubo. Žiū 
rovų vienašališkumas aušriečių 
naudai priminė aistringas lietu 
vių-latvių rungtyniavimus sto 
vykliniais laikais. — apb —

Bathurst — College tarptau

P. AUGUSTINĄ KUDŽMĄ
ir

P. ELEONORĄ NAVICKAITĘ, 
sukūrus lietuvišką šeimą, sveikiname

S. ir A. Ališauskai.

kaip

mškai ir atlieka.
Tat, turime gerų siekių, turi Sovietuose gi visagalė yra Grinium ir J. Aleksa pasirašė 

me gražių planų, bet visa tai bolševikų partija, nuo kurios kitą memorandumą, adresuotą 
realizuozjama tiktai bendromis priklauso ir visa valdžia. Tik Hitleriui ir nukreiptą prieš vo 
pastangomis, ko ir tikimės. tai partija gali, ką gali, padary kiečių okupaciją Lietuvoje •

Ačiū, dėkui visiems, visiems! Šita M. Krupavičius, žino prieš lietuvių žemės ir kitų tur
Leidėjas KLCT, Redakcija ge.r^i žinojo, - 

ir Administracija.

tautas, Churchill tada Stalinui 
prikišo ,,geležinių tvotų“ sta 
tymą ir sulaužymą visų Jalto 
jc duotųjų pažadų. Stalinas at 
siliepęs: „Tai vaikų pasakos“ 
Nors ilgokai ir aštrokai ginčy 
tąsi, nieko neišspręsta ir pa 
vergtųjų tautų klausimas dar 
ir šiandien neišspręstas. Stali 
nas, Tumanas sako, buvo kaip 
žmogus, kuris pavogęs karstą 
su visu numirėliu, visomis pa 
jėgomis skyrėsi dalyką išspręs 
ti „diplomatiniu keliu“, jis et 
gėsi, kaip žmogus, kuiis nore 
jo kuodaugiausia prisigrobt.i

VLIKO PIRMININKO 
LAIŠKAS

Montrealio Seimelio 
pirmininkui.

Mielas Pirmininke,
Gavau Jūsų išleistą III Ka 

nados Lietuvių Dienos Metras 
tį. Metraštis ir estetingas ir 
simpatingas. Daug jame ir nau 
dingų straipsnių ir dokumenūr 
čijos — paveikslų ir duomenį i 
Reik pasidžiaugt, kad Kanada 
gal vienintelė iš L, Bendiuome 
nių, kuri tos srities neapleidžia. 
Ateities tai bus svarbus įnašas 
mūsų tremties istorijai.

Su augšta pagarba
M. Krupavičius. 
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„NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI”.

Gerbiamas Redaktoriau!
S. m. lapkr. 9. „Nepriklauso 

mos Lietuvos“ 44 numery pa

NESUSIPRATIMAS DĖL M. KRUPAVIČIAUS LAIŠKO 
J. PALECKIUI.

„Margutis“ buvo paskelbęs, atsakydamas Margučio redak 
kad sekančiame numeryje įdės cijai, teisinasi, kad jo rašyto 
M. Krupavičiaus laišką, pirmo laiško turinys buvęs visai kito 
sios okupacijos metu rašytą J. ks, bet nepasako, kokį laišką 
Paleckiui. Tačiau „Margutis“ jis rašęs“.
pažado netesėjo. Kilo klausi Taigi, dėl to, matyti, „Mar 
mas, kodėl? gutis“ to laiško ir nepaskelbė.

Dabar „Vienybė“ taip tą kla O reikalas, apie kurį „Nepri 
risimą aiškina: klausoma Lietuva“ rašė jau

„Margučio“ redakcija pasiu prieš dvejus metus, yra kiek ki 
ntė Krupavičiui to laiško teks tokis, negu jį iansavo „Margu 
tą, prašydama jį pasiskaityti, tis“.
kokie samprotavimai vertė jį M. Krupavičius J. Paleckiui 
tokį laišką rašyti. Krupavičius, laiško nerašė. Nebuvo tada ir

PABALTIEČIŲ DIENOS
__Vokietijoje atidėtos į ateinan stebėjau kelius netikslumus są 

. čių metų kovo mėnesį.Kadangi rXsy su mano kelione Kanado
— todėj jis į tų grobimą, umsedlenų sodini estai ir latYiai lįg laiku nepri J • dariau nranešF

Paleckį ir nesikreipė. mą į lietuvių sodybas, prieš žy statė muzikinės medžiagos, tai a mu pianjF
M. Krupavičius rase memo du naikinimą ir tt. Tada, vokie svarbiausia del to ir teko jas ne “ ’ ^oronJ

randumą komunistų - bolševi čiai, vesdami tardymą, kaltino atjdėti- Lietuviai žodinę ir mu «tTA7O Je tu ir Torom n 
kų partijos vyr. sekretoriatui, dr. K. Grinių, kaip, girai, jis su zlkin? programos dali yra pa n,nt ir roronio
Ir tai jokia paslaptis, nes tas tikęs dėti parašą po memoran 
memorandumas buvo multipli durnu su kun. M. Krupavi 
knotas ir plačiai Lietuvoje pa čium, kuris komunistams įtei 
skleistas. Kaip sakyta, apie šį kęs memorandumą ir prašęs 
memorandumą prieš dvejus me priimti į bendradarbiavimą?
tus buvo rašyta ir „N. L-je“. Tad „Margučio“ skelbiamo 

Kadangi „Margutis“ rašo ji sensacija yra jokia sensacija

Krupavičius turi visišką pagrin lykas, O to memorandumo nuo 
dą sakyti, kad tokio jo laiško rašų dar turi daugelis lietuvių. ...... „„„„
nebuvo. Ir tikrai laiško J. Pa Jeigu „Margutis“ turi laišką limesnių vietų. Iš Hamiltono at 
leckiui nebuvo. Bet buvo me J. Paleckiui, tai greičiausia jis vyksta p. K. Baronas, is Ameri 
morandumas komunistų - bolše yra koks falsifikatas. O su fal kos atvyksta pas p. Baltauską 
vikų partiojs gen. sekretoria sifikatais, žinoma, geriau ir ne būrys svečių, kurie taip pat ža 
tui;. prasidėti. „Margutis“, matyti, da būti mūsų parengime. Yra

Šio memorandumo istorija dėl to suabejojo ir to laiško ne daugiau pasižadėijimų atvykti 
tiek plačiai žinoma ir tiek jis paskelbė. Ir gerai padarė. j NL sukaktuvių minėjimą.

ruošę. Š. m. lapkričio mėn. ga kuoPos 20 met^ gyvavimo su 
le žadama sušaukti visų trijų pa 
baltiečių tautų kultūrininkų ir . . . ,
jų draugų vokiečių bendrą pa J3!1’ kad atgaivintoji SLA Ha 
sitarimą Lunaburge. loks pasi 
tarimas buvo numatytas suša 

“■«“““&* „ifiaiguLis įaso ji sensacija yra joKia sensacija, ukt* anksčiau pabaltiečių die 
apie laišką J. Paleckiui, tai M. nes tai yra plačiai žinomas da nvJ Pioga Stuttgarte.
" " ■ • • — > N. L. SUKAKTUVIŲ

• minėjime žada būti svečių iš to

kaktuves.
Tik Toronte esant sužino

miltono kuopa turės savo susi 
rinkimą lapkr. 6 d. ir tos kuo 
pos veikėjai prašė juos atlanky 
ti. Mielu noru tą būčiau atliku 
si, bet kadangi tą dieną ir tuo 
laiku jau anksčiau buvau pasi 
žadėjusi dalyvauti Toronto SL 
A narių pasitarime, tai Hamil 
tono kuopai pasižadėjau kada 
nors ateity atvykti jeigu būsiu 
naudinga jų pastangose stipri 
nant SLA veikimą.

Su gilia pagarba
Alena Dėvenienė.
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Jie sukure ir ugdė „Nepriklausomą Lietuvą”

Viktoras Dagilis, Marija Aukštaitė, Jonas Yla, Marija Arlauskaitė, Leonas Girinis, Pranas Rudinskas,
pirmasis „NL ledaktoiius. antroji „NL redaktorė. trečiasis ,,NL“ redaktorius. ketvirtoji „NL” redaktorė. penktasis „NL“ redaktorius. šeštasis „NL“ redaktorius.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ TIKSLAI IR 
UŽDAVINIAI,

kaip juos pasako N L „kūmas“—pirmasis Kanados Lietuvių 
Tarybos pirmininkas Augustas Frenzelis.

„1940 m. rugsėjo mėn. susi iki šiol niekad neatsisakė su 
formavus Kanados Lietuvių Ta patarnavimu mūsų reikalams, 
rybai iš penkių skirtingų orga 
nizacijų, rinktų po 2 atstovus 
nuo organizacijos, K. L. ’i. pir 
niuoju uždaviniu turėjo išdub 
ti savo veikimo taisykles, dėl 
kurių įvyko karštų susikirtimų 
dėl nekalto žodžio demokratija. 
Kadangi atstovų skaičius pasi_____
dalino lygiomis, tai tik pirmi bus dirva amerikiečių spaudai, riant komunistus) atstovus.

Atstovų susirinkime be vir 
šui minėtų dar dalyvavo: O.

KĄ SAKO PIRMASIS REDAKTORIUS, 
davęs laikraščiui vardą — Viktoras Dagilis, 
m. rugpjūčio m., tuoj ją taip pavadinti) buvo mano 
užgrobimo Lietuvos, buto patalpose, 196 Palmers 
lietuvių tarpe kilo ton Avė, Toronto, todėl man tinkamai prižiūrimas, auga ir rybos, šis žurnalas išsilaikė.

SENIEJI LIETUVIAI DIRBO, KAIP BITUTĖS 
AVILYJE, —

sako ketvirtoji N L redaktorė mokytoja Marija Arlauskaitė.
„Kaip tas pasodintas medelis, Dėka Kanados Lietuvių Ta

ninko balsas turėjo persvarą 
demokratiškiems principams, 
bet matant, kad dėl to gali išir

„1940 
po rusų 
Toronto 
mintis įsteigti tam tikrą orga teko ne tik daugiau padirbėti, bujoja, ir nesinori, kad jis nu Neturėjome spaustuves, bet ge 

už lai vystų, taip ir Montreaiio lietu ros valios Ville Lasalliečiai pa 
viai stengėsi naujai išleistą „N. kaitomis mus priglausdavo: pu 
L.“ ugdyti ir išlaikyti iki to nai Matuliai, Kuprevičiai, Lėk 
momento, kada atsiras tinka niekai. Atvykdavo į talką ir sa 
mas redaktorius. vo jaunuosius pratindavo pne

Kadangi vos tiktai atsiradus darbo ponai Saialai, Dunčikai, 
„N. L.“ Montrealyje man teko škudai, Zabielai, Vilimai, Ba 
eiti administratoriaus pareigas, rauskai, Vytai, Juškevičiai, A. 
išvykus p. J. Ylai, ir redakto Novickas, J. Trumpa, S. Yas 
riaus pareigos visu svoriu už pelkis, J. Jurėnas ir daugelis ki 
griuvo mane. Su pagalba geros tų, — visi dirbo ir pala .ė savo

Geriausi bendraarbiai buvo valios žmonių, darbą i. i_.au tautos, savo vienintelę lietuvis 
A. Augu šie: M. Nevidomskis, M. ir J. nuo 1946 m. balandžio mėn. iki ką spaudą, ir jų dėka šiandien

Mūsų mėnesinis leidinys ne ną, kuris su Lietuvos užgrobi bet ir nešti atsakomyb 
galėjo patenkinti plačiau skai kais vestų kovą. Pirmas pasita krašč.o išleidimą laiku, 
tančią visuomenę ir kiekvienas rimas įvyko tarp K. Burės, A. 
„Nepriklausomos Lietuvos“ sk Frenzelio ir V. Dagilio. Vėliau 
aitytojas skaitys ir vieną kitą buvo pakviesti: O. Indrehenė, 
amerikiečių laikraštį. Juo di M. ir J. Jokubynai, J. Novogro 
denis bus „Nepriklausomos dskis ir kiti, kurie, pasitarę, iš 
Lietuvos“ tiražas, juo didesnė kvietė visų organizacijų (išski

Pirmas numeris pasirodė 
1941 m. vasario men. Darbas 
nebuvo lengvas, nes nė vienas 
iš mūsų tame darbe netuiėjo 
me patyrime. Pinigų laikraš 
čiui leisti sumėtėme mes patys. 
Vėliau jau pradėjome gauti .s 
skaitytojų.Be to, „Nepriklausoma Lie 

tuva“ bus vedama srovinio pa . . _
ti visas bendras darbas nirmi kantumo keliu’ kad suderinus Kalinauskiene, A. Čiriunas, P. 
ti visas benaias aaioas, pirmi • akciia bendram lie Leksas, Kavaliūnas, ±_. ----- --------- . , „ _r-----__ --------------------
ninkaujantis pasiūlė tą reikalą \ ° - darbui Tokiu nla tis» Balčiūnas ir gal kiti, ku Jokubynai, O. Indrehenė, j. No 1947 m. liepos men. P. Leonas matome mažą medelį išaugusį
atidėti kol atvvks is Chicavos pažiūrų laikraščio nei ame jau neprisimenu, Visi nuo vogrodskis, F* t? —„a:

rikiečiai, nei kitų kraštų lietu 25^! Sas’TXE) „k!.1?!’./
viai mums negali kol kas paro ' 
dyti. „Nepriklausoma Lietu 
va“, tai pirmas lietuvių politi 
nio pakantumo ekspeiimentas, 
pirmas bandymas sutelKti visas 

. sroves į vieną organizuotą kū 
ną išvystymui galingo sąjūdžio 
Lietuvos vadavimui.

Išleisdami „Nepriklausomą 
Lietuvą“, mes pildome mūsų 
rėmėjų ir simpatikų valią, ku 
rie kaip Toronte, Montrealyje, — pagimdė Torontas.

atidėti kol atvyks is Chicagos 
Lietuvos konsulas P. Daužvai 
dis, kuris buvo užprašytas pra 
kalbų. Dėka p. P. Daužvar 
džiui šis klausimas i. 
ręstas teigiamai. Ta 
diena buvo 1940 m. 
mėn. 2 d.

Kadangi K.L.T. ir 
syklėse turėjo užduotį turėsi 
savo spaudą, tai laiku nedel 
siant buvo šis klausimas svars 
tomas ir prieita išvada, kad ne 
žiūrint to, kad neturėta nei žur 
nalistų, nei lėšų, vis dėlto ban 
dyti leisti savo jėgomis nors 
mėnesinį rotatorium spausdina 
mą leidinį vardu „Nepriklauso 
ma Lietuva“. Tad 1941 m. ruo 
šdamiesi minėti Vasario 16-tą 
išleidome pirmąjį numeri 22 pu 
slapių su Laisvės varpo atvaiz 
du viršuje.

K. L. Tarybos ir „N. L.“ už 
sibrėžtą tikslą, aiškiai nušvie 
čia tuometinės K. L. Tarybos 
vykdomojo komiteto, kaipo 
„N. L.“ leidėjų žodis. Čia jį pa 
tiekiu ištisai:

MŪSŲ ŽODIS — VIENY 
BĖS GAIRĖMIS.

„Mes klystume manydami, 
kad kanadiečiams nereikalin 
gas laikraštis ir kad jis pakenk pareiškimo, matome, kad 
tų amerikiečių spaudai, kuri L.“ tikslas buvo kilnus“.

Brazilijos ir jos lietuviu 
gyvenimo aktualijos

svarbioji 
lapkričio

savo tai

St. Batkienė, R. Gudas, kuris nepaisydamas į didel| medį.Taip visi seniejiŲe
> u km v.eti nuovargio iš dienos darbe, au tuviai diribo, kaip bitutės avily

dos Lietuvių Tarybą. Pirminiu niai. Iš toliau turėjome rašyto kojosi per naktis, kad tik grei je. Tai yra gražus pavyzdys,
ku išrinktas A. Frenzelis, sek ją M. Aukštaitę ir J. Ylą, (vė čiau išspaudus rotatorium rei įdant burtume savo jėgas kar
retorium K. Burė. liau redagavusius šį laikraštė kiamą kiekį lapų. Mūsų šapiro tu nes kjekvienam džiugu ma

tant savo' spaudos klestėjimą, 
matant savą tautą augant ir 
stiprėjant“.

VIENYBĖ — SĖKMĖS PAGRINDAS, — 
sako KLCT pirmininkas Jonas Leknickas.

Mes visi,nežiūrint| Įnūsų politi cipais pagrįsto bendradarbiavi 
ne naip xvavnut, r-&_____ _________ Karšti Bet Nemunas banguoja mūsų nių pažiūrų, partines pinuaušo mo ir bendravimo.
taip ir kitose kolonijose reika patriotai lietuviai su Gen. Liet, kraujuje; mūsų ilgesiai ir siel mybės, religijos, o daugiausia — Bendras darbas yra labai 
lavo tokio leidinio. Nuo jų pri konsulu G. L. P. GrantSuttie vartai nepaiso marių platumų; — nepartiniai, laikomus vieny malonus ir įdomus, pabrėžia p. 
klausys ir tolimesnė „Neprik prieky — į pirmus vystyklus mes esame Lietuvos širdies da bės, kurią Kanadoje palaiko Leknickas, — Aš sveikinu vi 
lausomos Lietuvos“ ate’itis: jos j9 suvystė; išleido į pasauų var lis... Pulsuojame jos gyvybe, Kanados Lietuvių Centio Tary sų vienybę, bendią darbą, to

retorium K. Burė. 1
Leisti ir redaguoti šį laikraš lį), dr. Pr. Šacikausną, Loretą 

tį išrenkami: K. Bure, V. Da Bružikaitę, Povilą Liaukevičių, 
gilis ir P .Kundrotas. Kadangi J. Urboną ir kitus iš J. Valsty 
redakcija (jeigu buvo galima uių“

SPARNUOTAS ŽODIS
antrosios N L redaktorės rašytojos Marijos Aukštaitės.

„Nepriklausomą Lietuvą" mo išnešti ir išmesti už jūros?

grafistė buvo p-lė E. Norusevi 
čiūtė, (Ponia Gingras). Ji nie 
kuomet neatsisakydavo atlikti 
reikalingo darbo.

techniškas patrauklumas ir tu gelio vargti, kančiomis ir gar audžiame mintimis Jos mintis; ba ir jos organas „Nepiiklauso leranciją ir tų principų nešėją 
’ nors esame maži, bet alsuoja ma Lietuva“. Nereiktų užmirš‘‘ v

me Jos kilnia, amžina ir dide ..... ,. t. ti, kad visiems lietuviams rcile Dvasia.
Ši Dvasia ir veda mus, kur kia nuo vienybės bent nenutol 

mes bebūtumėm: ar už kalnų, ti ir laikytis demokratijos prin 
ar už manų. Ar uiinisterio 
kėdėje, ar iabriko ugnių pra 
gare. Kai ten Lietuvą užgulė 
nelauktas maras, kančios ir rū 
pėsčiai, — čia Kanadoje būrėsi 
iš fabrikų, siuvyklų ir kasyklų 
kietų delnų broliai į Kanados 
Lietuvių Tarybą, ir steigė Lie 
tuvos laisvės šauksmo tribūną 
tokią, kokią jie galėjo, kokią su 
prato ar ištesėjo. O toji mūsų

be vainikuotis.
Nebuvo jam lemta ištekliuo 

se gimti, nei aukso šaukšteliu 
gauti maistą, — ji gimė tik iš 
didžių, Lietuvą mylinčių šil

riningumas. Su jų pagalba mes 
ją gerinsime, tobulinsime, il
gai su laiku, medžiagiškai su 
stiprėję, spausdinsime išlieto 
mis raidėmis.

Todėl, brolau ir sese, jeigu džių, išeivio vargo prakartėlėj.
tu už savo tautybės išlaikymą, Nepagimdė JOS nci giius mo
uz atsteigimą Lietuvos V aisty ksias neį poezinės mūzos, nei
bes Nepriklausomybės, temk dolerinis iŠ8kaičiavimas, tik
„Nepriklausomą Lietuvą n lietuvįo -rdį pulsuojantis

Prisldek Prie &'arbinS° u'Tėvynės vargas, savų brolių 
ckdziojo lietuvių tautos dai kangįa> ašaros, kraujas ir kan 
1)0 ■ kinių šauksmas; pagimdė ją So

Iš augščiau tilpusio leidėjų pulingiji Lietuva Motina, per
N. savo tikrų vaikų sielas ir širdis.

Tai kas, kad mes toli nuo Ne tribūna, tai ir buvo „Nepriklau 
muno? Tai kas, kad mes liki soma Lietuva“.

me Jos kilnia, amžina ir dide 
le Dvasia.

ir puoselėtoją Kanados lietuvių 
tarpe — „Nepriklausomą Lie 
tuvą“, linkiu daugelio sukaktu 
vių ir gražios sėkmės".

(pasinaudota (214) NL nr.)

tos. vietos lietuvių tautinio są Campos Novos“. Tat kur din 
jūdžio padarinys. Pernai tam go toji nuosava žemė? 
sąjūdžiui vadovavo tik vaist. J. 
Lukoševičius, o dabar Senojo 
Malūno lietuvių Vaigo mokyk 
lą jau turi vietos lietuvių is 
rinktų vadovybę,kūnai pavesta 
rūpintis teisiškai organizuoto 
ratelio sudarymu, Vargo Mo 
kyklos išlaikymu ir pastatymu 
atitinkamų patalpų su sale.

Šie ktiek anksčiau paminė 
jau L.K.B. chorą ir LSB mo 
kyklas. Lietuvių Katalikų Ben 
druomenės, kaip pilietiškos or 
ganizacijos, jau nėra. Ji palaido 
ta prieš kelerius metus, po to, . , , .
kai buvo pakeisti įstatai, kad suorganizavo Šventadienių Po 
tos B-nės turtas, jai nustojus 
veikti, atitenka vienuolynui. ——
Dabar veikia tik buvusios jos - .
sekcijos — Choras, Vyrų Bro yinksnaitienę, pas mus jau 
lija ir Marijos Dukterys — gry 
nai bažnytinės organizacijos.

Kitas mūsų kolomjos 
skaudulys tai LSB — Lietuvių 

Sąjungos Brazilijoj pavestas 
turtas.

LSB smuko ir kėlėsi. Per karą 
jos veikla buvo sužlugdyta. 
1947 m. mokyt. S. Bakšys, grj 
žęs vėl į S. Paulį, atgaivino 
lietuviškas pamokas buv. Dr. 
J. Basanavičiaus ir buv. Dr. V. 
Kudirkos mokykloje. Vėliau šį 
darbą tęsė mokyt. St. Kubiliū 
nas ir rašyt. K. Pažėraitė. At 

' važiavo muz. J. Kaseliūnas ir

reikalautų nepalaikyti jokių tų įvestos nuolatinės lietuvių 
santykių su SSSR iki kol rusų kalbos pamokos. Ypač gimnazi 
kariuomenė nebus atitraukta joj, nes augštesnėse ir vidurinė 
iš pavergtų kraštų — iki kol pa se mokyklose šalies įstatymai 
vergtoms tautoms nebus grą (žiūr. Šv. M-jos programą) lei 

džia mokyti visokių kalbų, pa 
gal mokyklos laikytojų nuožiū 
rą.

Naują lietuvybės srovelę pa 
laiko keli inteligentai, daugiau 

. . . ucu uu^uytuivū ux caiuz-aviivo,
Sia tvarko klebonas. B-nės

turtas, apie .10 sklypų, jau din 
go ir tūli šulai jau ginčija, kad 
tokio turto nė nebuvę, nors 
1948 m. gruodžio' 25 d. parapi 
jos organe „Mūsų Lietuvoje“ 
nr. 26, patsai klebonas skelbė, 
kad... „Gruodžio m. 5 d. Ben 
ruomenės susirinkime svarsty 
ta salės statybos klausimas.

Nuo seniau veikiantieji lietu Nutarta neatidėliojant organi

žinta nepriklausomybė.
S. Paulyje šiemet
prasidėjo gyvesnė lietuvių 

kultūrinė veikla.

džiojo mokykloje, V. Beloję, o 
LSB pasamdė mokyt. Magdale

pažįstamą poetę. Pati LSB iš 
likusių kelių narių išaugo į vi 
dutinišką organizaciją su 83 
tikraisiais nariais. Bet tai bu 
vo tais laikais, kada jai pirmi 
ninkavo eiliniai tautiečiai — 
Al. Bagdonas, Marijus Dantas 
fabu siuvėjai) ir Ant. Tama 
šauskas, mechanikas, kurį nuo 
pusės metų pavadavo p. A. Am 
razevičienė, gana sumaniai 
dusi LSB reikalus.

Tuo metu apie LSB labai 
žnai būdavo rašoma vietos 
tuvių laikraščiuose, ypač , 
niose“, kur tuometinis jų re 

----- x—c ----- o--------- —j —c — — — -----------------  ---t— — —---— ------ *-•- x... .*j v>v. ..wu.iiui.u0, xxEivD H1UUD1U3 uaiuus n piUJU1M.U9, daktorius S. Bakšys nuolat gv 
spaudos agentūrų dėmesį į Lie tuvos įstaigos —- Lietuvos Pa šiemet, po 10-ties metų, S. Pau viloje (L. K. Vytauto Didžio ligi bus išrinktas nuolatinis sta ildendavo mokyklų reikalus ir 

. l. j. » ... , v -  . .   • Būdavo ir kar

II.
Šiemet Brazilijos sostinėje, Rio de Janeiro, įvyko 

du dideli suvažiavimai:
XXXVI Tarptautinis Eucharis vęs S. Paulio lietuvių kolonijos 
tinis Kongresas, liepos mėnesy kapelionas ir mūsų bažny
je ir Tarpt. Prieškomunistinis čios (lietuvių Šv. Juozapo baž Seniau vietos ir užsienio spau 
Lotynų Amerikos valstybių ko nyčia Zelinos viloje) statyto doje man nekartą teko nusiskų 
ngresas, rugpjūčio 22-25 dd. jas ir šiandien tebelanko lietu sti, kad lietuvių bažnyčia ir 
Pirmąjame lietuvių tautos ir viškas šeimas, kaip garbingiau seselių Pranciškiečių vienuoly 
pavergto mūsų Tėvynes atsto sias ir visų laukiamas svečias, nas su gimnazija tik tiek lietu 

viški, kad kunigai ir vienuolės 
yra lietuvių tjėvų vaikai ir kad 
juos išlaiko lietuviai, bet bažny 
čioje vaikai katakizuojatni sve 
tima kalba, o vienuolyno moky 
klose visai nesigirdi lietuviško 

Labai gaila, kad antarsis ko žodžio. Kaltininkai atsikirsda

jos Lietuvoje, jaunas kun. šeš 
kevičius ir kelios vienuolės, 
bet... pikti liežuviai sako, kad 
tas visas lietuviškas sąjūdis bu 
vęs tik tyčia staiga išpūstas pa 7 
demonstruoti savo tautinę veik 
lą vysk. V. Brizgiui, apie kurio 
patriotines nuotaikas ir čia pla 
čiai kalbama.

vavimas buvo beveik be prie Jis stengiasi priminti nutautę 
kaistų. Sostinės lietuviai suren jusiems, kad ir jie tebėia Lietu 
gė lietuvių bažnytinio meno pa vos vaikai... Šiaip tautiečių, ne 
rodą, o iš S. Paulio atvyko LK dvasiškių, šiame kongrese iš 
B choras... Be gausaus būrio užsienio, išskyrus argentiną, 
Brazilijos lietuvių daug tautie nebuvo, 
čių atvyko ir iš kitų šalių. Tarp 
jų tenka paskelbti vysk. V. ngresas, antikomunistinis, mū vo sakydami (ir rašydami JAV vybės židiniai yra Anastazijaus zuoti salės statybą/Tam reika 
Brizgį, vadovavusį Tylos Baž siškių buvo pražiopsotas. Jį lietuvių katalikų laikraščjuo viloje, kur du kartu savaitėje lui išrinkta komisija, kurios už 
nyčios apeigoms ir tuo budu at pražiopsojo ar tyčia boikotavo se), kad aš juos šmeižiu. Bet pa lietuviškai vaikus pamoko mo davinys atlikti visus paruošia 
kreipusį kongreso dalyvių ir net čia užsflikusios Nepr. Lie dėtis pasikeitė tik šiemet. Tik ky to jas St. Kubiliūnas, Belos muosius darbus ir piojektus,

tuvos ir kitų pavergtų tautų siuntinybė Rio de Janeire, ku lio lietuvių bažnyčioje lietuvių jo mokykloje), kur dirba muz. tybos komitetas. Komisijon iš LSB paskirtį.
laisvinimo bylą. Gerą įspūdį riai buvo geriausia proga nuvaikai pirmąjai komunijai pa J. Kaseliūnas su mokyt.. Mg. rinkti: kun. K. Miliauskas, P. čios kritikos. Gal dėl to ši orga 
čia paliko ir pralotai — Jonas šviesti Lietuvos reikalus ir gau ruošti ir vėl jų tėvų kalba. Gi Vinkšnaitiene ir Senajam Ma Narbutis, St. Butrimas, H. Va nizacija tvarkėsi ir nuolat stip 
Balkunas su Ignu Albavičium, ti paramos jos laisvinimo bylai, prie vienuolyno mokyklų suor lūne (Moinho Velho rajone), lavičius ir J. Švėgžda (vėliau rėjo. Jos parengimai — gegu 
atvykę iš JAV, kun. salezietis Kitos Sovietų pavergtos tautos ganizuoti lietuvių kalbos kur kur dirba mokyt. Simas Bak išsikėlęs į Kanadą, — S. B.), žinės, vakarai, net narių susi 
Pr. Gavėnas, iš Italijos, kun. buvo budresnės. Kongresas nu sai. Būtų malonu, kad šia kryp šys. Pirmosios dvi mokyklos Salė bus statoma Bendruome rinkimai būdavo gausiai lanko 
Ant. Perkumas, iš Venezuelos, tarė, kad, grįžę į savo kraštus, timi pradėtas judėjimas plistų, veikia LSB patalpose ir jos glo nės nuosavoj žemėj V. Zelinoj, mi. Šiandien viskas apsivertė 
o kun. Beneiktas Sugintas, bu visi atstovai, Kongreso vardukad mokyklose ir gimnazijoj bū boję, gi pastaroji yra grynas kur susikerta av. Zelina ir Rua Nukelta į 8-tą psl.
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Laiškai Redakcijai
Visų pirma reiškiu nuošir mą: „Išgerti po 10 uncijų pie 

džią padėką p. J. Pr. už taip no prie kiekvieno valgio“. Ir 
puikiai paruoštą santrauką gan štai kodėl. Pienas skilvio rūgs 
įdomios bei naudingos knygos 
„Artritis and Common Sense“ 
Nors aš dar šios ligos neturiu, 
bet mūsų tautiečiams, turintie 
ms šią ligą, šis susipažinimas 
atneš gan didelę naudą, o ypač 
tiems, kurie dar negali gerai ar 
visiškai skaityti anglų kalba per ilgesnį laiką pasidaryti ane 
knygų. miku. Tą jau net pastebėję mū

Bet vis dėlto, aš norėčiau sų kaimo žmonės ir sakydavo: 
pareikšti tam tikrų prieštaiavi „Negerk saldaus pieno pavai 
mų dėl patiektos dietos. Visų gęs lašinių ar mėsos, nes paleis 
pirma privalėtų atsiminti visi, vidurius“. Tat pienas gerti, su 
ir šia liga sergantieji, kad ne tinku, labai sveika, tik po 3-jų 
reiktų maišyti vieno valgymo valandų pavalgius, 
laikotarpyje krakmolinio mais prieš gulant kartu su žuvies 
to su baltyminiu bei riebaliniu, taukais — cod liver. į Kaip tą 
pav. kaip kad jūsų nurodyta: suprasti: su lašiniais pienas ne 

. „Avižinė košė (oatmeal) yra gerai, o su žuvies taukais gerai, 
labai tinkamas maistas vartoti Ar žuvies taukai ne liebalaif 
su sviestu“. Čia pagal Dr. Da Red.) 
niel C. MunrO' knygoje „You Nors yra sakoma, kad jokiu 
can live longer than you think“ būdu nepiršk savo dielos drau 
teoriją būtų daug naudingiau, gui ar pažįstamui, bet vis dėl 
jeigu jūs tą avižinę košę valgy to aš neiškenčiu ir pasiūlysiu, 
tumėt su saldum pienu, bet ne atsidėkodamas už paruošimą 
su sviestu. „N. Lietuvoj“ virš minėto strai

Be to šis daktaras dar labai psnelio autoriui, perskaityti 
protestuotų prieš jūsų nurody Dr. Munro mano paminėtą kn 

ygą. Aš esu daug anglų kalba 
iš medicinos srities perskaitęs 
knygų, bet šia labjausiai susi 
domėjau. Čia patiekiama nauja 
teorija, t. y. carnivorų, visiškai 
priešinga vegetarų teorijai. Be 
to, .būtų džiugu, jei „N. Lietu 
va“ paruoštų ir patalpintų san 
trauką virš paminėtos mano 
knygos.

Taip pat dėkoju „Nepriklau 
somai Lietuvai“ už paminėto 
straipsnelio patalpinimą.

Tamstas gerbiąs,
A. Kantvydas.

TIP TOP TAILORS

tis neutralizuoja, kadangi jis 
yra šarminės reakcijos, o jei 
tuo laiku bus valgoma - mėsa, 
riebalai ar kitas maistas, kuris 
virškinamas tik prie rūgščios 
reakcijos, jau čia ir gausis prieš 
taravimas — toks žmogus gali

POPULIARIAUSiAS
SUKIRPIMAS KANADOJE

Tip Te p Tailor’s 
“TRIM LOOK”
siūti pagal išmatavimą

geriausia

Ranka sukirp
ti ir pasiūti _
pagai išmata (g fl |^|| 
vimą iš pJIVUJĮI 
kiausios ang , 7?
liškos vilnos. **** T

„TIP TOP* RŪBAI 
Tip Top „TRIM LOOK“ su 
kirpimo rūbai turi siauresnius 
atlapus ir pečius, sukirptus pa 
gai natūralias kūno linijas. Tip 
Top firmos įvesti Kanadoje ir 
dabar nešiojami nuo vandeny 
no

! GYVENIMAS KANADOJE

iki vandenyno.
Gtrantuojame, kad 
būsite patenkinti, 

sugrąžinsime 
pinigus.

Duodame 
KREDITAN.

TIP TOP
yra 

visur
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KAIP A TIDAKKTI SASKA! TA BANKE
Kanadoje yra tiek daug priežasčių, dėl ku 
rių verta taupyti: jūsų nuosavas namas, 
automobilis, jūsų nuosava prekyoa, ir p. 
Taupykite banke. Visus Kanados bankus 
prižiūri Kanados vyriausybė. I'as juos jū 
sų pinigai gulės SAUGIAI.
TAUPOMOJI SĄSKAITA: tai sąskaita, 
kuria kanadiečiai labiausiai naudojasi. Už 

I jūsų įdėtus pinigus į metus 2 kairus išmo 
I ’ ..............
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Vasario 16 gimnazija pavojuje* 
Skubiai jai aukok!! TF-55-3

I 
I 
I 

jc bus Įrašytas balansas, taip, kad jūs vi | 
suomei žinotumėte, kiek pinigų 
banke.
Čekių knygelė : Bankas jums išduos 
knygelę. Naudokime juos, kai pagal 
lą norėsite išimti iš banko pinigų, 
vienas banko tarnautojas jums parodys, ■ 
kaip čekį išrašyti. Tai visiškai lengva. I

Kanąda suteikia daug galimybių pra j 
dėti savo prekybą. Einamoji sąskai | 
ta yra patogiausia prekybininkams, g 

EINAMOJI SĄSKAITA: Už šią sąskaitą I 
nemokamos palūkanos, be to bankas už I 
patarnavimą ima labai mažą atiyginimą. I 
Kiekvieno mėnesio gale jūs gausite atgal * 
sunaudotus čekius, kurie tiks kaip kvitai. I 
Tai palengvins jums sąskaitybą.
JUNGTINĖ SĄSKAITA: Tai einamoji g 
sąskaita, kurią gali naudoti du asmenys g 
(biznio partneriai arba vyras ir žmona), g 
Žmonės atitinkamai įvertins jus, jei ture g 
site sąskaitą banke. Atidarykite dar šian g 
die. Taupykite nuolatos. g

turite |
" I

čekiu I
reika 1
Kiel*

ka procentus — ir pinigus jūs galite išsi 
imti, kada panorėsite, bentkada, neįspė 
jus iš ‘anksto.
Taupomąją sąskaitą galima pradėti net su 
$ i. Tik įženk į banką ir parodyk šį skel 
bimą už stalo stovintiems tarnautojams. 
Bankas paprašys jūsų pasirašyti savo pa 
vardę ant identifikacijos kortelės. Bankas 
šią kortelę laiko tam, kad jūsų pinigus 
nepaimtų kas nors kitas.
Taupymo knygelė: Bankas išduoda taip

I pat mažą knygelę su jūsų sąskaitos nr.
I Įdėdami pinigus bankan, arba išimdami, 
1 visuomet įteikite banko tarnautojui šią
I knygelę. Kiekvieną kartą šioje knygelė
J SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽIAUGTIS GYVENIMU KANADOJE. .. I

SHORTS
Prancūziško stiliaus 
apatinės kelnaitės, 

glaudžiai pritaikytos, vėsios, 
patogios... megstos iš švel 
n-os, šukuotos medvilnės... ly 
gios siūlės... visas jusmuo 
elastingas ir dvigubas pryša 
kinis klostąs sudaro tvirtą 
prilaikymą. Pritaikytos prie 
Jerseys. W 19-54

Graži mūsų kalba.
O VIS DĖLTO ME TAS PERSITVARKYTI...

Taisyklė, kad „laikas nešto gi reiktų mokiniams aiškinti, 
vi vietoje“, tinka ne tiktai lai kodėl iena ir iešmas reikia taip 
kui, bet ir... kalbai. Ir kalba tarti, kaip tariama joti, jauja? 
nestovi vietoje — kinta. Kas Dar blogiau yra, kad net suau 
vakar buvo neaišku, šiandien gę jau žmonės ir net išmoksim 
jau yra išaiškėję. ti vyrai jau ima darkyti tūlų žo

Kalbant apie A. Rinkūno lei džių ištarimą, nes laikosi seno 
džiamus vadovėlius ir pagalbi sios rašybos. Juk piauti ir pjau 
nius lietuvių kalbai mokytis są ti — skirtingi išeina žodžiai, 
siuvinius, kyla tas pat klausi Kaip mokiniui išaiškinti, kad 
mas: ar ne metas jau persitvar piūklas (pagal seną rašybą) 
kyti ir rašybos klausimu? reikia ištarti kaip pjūklas (pa

A. Rinkūnas, atsižvelgdamas gal naują rašybą)? Ir kodėl 
kanadinių sąlygų, randa speci taip yra? 
finių kanadinių lietuvių kalbos Gyvenimas eina pirmyn, ii 
mokymo sunkumų. Tai yra tie jau neatsilaikyti senąjai rašy 
sa. Bet mes patys dalinai kalti, bai. Jau eilė laikraščių priėmė 
kad tų sunkumų kiekį daugina „Lietuvių Kalbos Vadovo“ pa 
mi-e besilaikydami užsikonser siūlytą rašybą. Tiktai užkiete 
vavę, besilaikydami formų, ku ję konservatoriai dar vis tebesi 
rios dabar jokiu būdu nepatei laiko mažiausia logiškos, o tuo | Loyolos universitetas Čika pažymėtus slapyvardėmis, (ra
sinamos. pačiu ir pažiausia teisingos ra goję atidarė naują studentų be do, kad slapyvarde „Žaltys“ pa

Štai, kad ir joto klausimas, šybos. Argi mokytojai priklau ndrabutį, kuris galės sutalpinti žymėtas projektas patiekė ge
Tai-tiktai vienas pavyzdys. Ar so prie šiųjų? 357 studentus. riausią idėją, kurią komisija

BRADING BREWERIES LIMITED 
Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton 

(Prašykite BRADING’S — tariama BRĖDINGS) 
IŠSIKIRPKITE IR PARODYKITE BANKE. 

(Žodžiai anglų kalboje skirti banko tarnautojams).

Mūsų švietimo vadovybei 
jau metas persiorientuoti ir per 
eiti prie logiskesnės ir teisin 
gesnės rašybos, kurių jau se 
niai diktuoja pats gyvenimas.

(A. Rinkūnas. Kregždutė ra 
šo I d. abėcėlės rašymas. Gau 
narna „Žiburių“ bendrovėje, To 
ronto 941 Dundas St. West).

TO ANY BANK
Please help the 
bearer to open 
an account with 

you.

PREMIJUOTAS KLB NARIO ŽENKLAS.
Krašto Valdyba skel
KLB nario ženkliukui 
Jury Komisija, : aside 
pirmininko T. Valiaus

KLB 
bia, kad 
įvertinti 
danti iš 
ir narių: inž. J. Kšivicko ir inž.
A. Šalkausko, peržiūrėjusi 13 
ženkliuko konkursinių projek 
tų, kuriuos patiekė 8 asmens,

pripažino tinkamiausią KLB 
nario ženkliukui ir nutarė jj 
premijuoti išmokant autoriui 
KLB Krašto Valdybos skirtą 
premiją sumoje 100 dol.

Komisija, atidariusi
riaus „Žaltys“ voką, rado, 
kad juo yra A. Mačiulionis, 
gyv. 1 Kelsey St., Kidman Pa 
rk, Adelaide, South Australia.

I

auto

KLB Krašto Valdyba.

J. PAUKŠTELIS

Artojaus džiaugsmai
(Ištrauka iš romano „Kaimynai“).

Klėtis kvepėjo grūdais, švęstomis žolėmis ir rūkytais kum 
piais, kurių pašelmenėje buvo prikabinta. Vidun pro langių 
ką vis šviesesnius žvilgsnius leido auštanti diena. Tartum iš 
miglų busdami, ėmė ryškėti kuparai, raudonomis lelijomis pa 
marginti, iš šiaudų dirbti geltoni siekai, gorčiai, puspūrės ant 
aruodų, kampe nuo riebumo pajuodusios taukų sposkos. Šven 
tam Jurgiui žirgas tarsi labjau piestu atsistojo, smakas raudo 
nesnius nasrus iššiepė, Karaliūnaičja linksmesnė pasidarė.

Lovoje, giliai į pagalvį įsikniaupęs, miegojo Jonas. Lo 
va minkšta, klėtis vėsi, kvapi — gera miegoti taip išsitiesus. 
Tik pro miegus jis girdi, kaip, tartum už kokio šimto mylių, 
gegutė kukuoja, tetirvinąs mala ir dar — lyg gieda kažkas, 
lyg aimanuoja. . . Jis numano, kad dabar pavasaris, rytas, 
tur būt, drėgnas, kvapnus ir nepaprastai gražus. Bet lovoj 
visų geriausia. Nejučiomis apsiverčia ant kito šono ir dar 
labjau prilimpa prie pagalvio. . .

Kieme kažkas sušneka: ar neinate po kryžiumi giedoti? 
Kažkas atsiliepia. . . Jonas atsimena pro miegus, kad dabar 
kryžiaus dienos. . . Eis ir jis, būtinai eis! Ir šit, rodos, siūs 
telėja iš lovos, nubėga pašulnėn, šalto vandens kibire nusi 
prausia, nauju drabužiu apsivelka. 'Rytas toks skaistus, žalu 
mu kvepia — nueis giedoti, ją pamatys. Jau bėga, rodos, pa 
gal šilą, per rasą brenda — šile volungės, strazdai, meletos, 
dagilėliai gieda, klausantis net krūtinėj saldu. Šit, jau jis ir 
pamūšyj prie to augštojo kryžiaus, kuris nuo kranto matyti 
už keletos varstų. Pro diemedžius saulė teka, o Belecko ir 
Saliutės balsai tokie graudūs, net Mūšos skardžiai ūkaudami 
atsiliepia.

— Nuo perkūno, žaibų, audros ir ugnies gelbėk mus 
Viešpatie!. . .

Už tvorelės prie kryžiaus želia tirštos krūvos šaltame 
čių, čebatėlių, žirnikų. Šioj pusėj vėdrynai, kmynai. Jonui 
taip gera čia, ant to skaistaus Mūšos kranto, klaupiasi tarp 
kmynų, tarp linguojančių vėdrynų ir taria sau patylomis:

nuo perkūno, žaibų, audros ir ugnies gelbėk mus, Viešpatie! 
O saulė pro diemedžius aukso spinduliais trykšta ir užlieja 
visą apylinkę. . .

Bet sudunksi prieklėtis, durys subeldžia ir pasigirsta 
motinos balsas:

— Jonuk, kelkis, saulutė jau teka.
Praveria akis — iš tikrųjų, jis ne pamūšyj prie kryžiaus, 

o tebeguli šiltoje lovoje. Bet nors ir labai būtų gera dar pa 
sapnuoti, šoka iš lovos, pro langiuką žvilgterėja: tikrai, iš 
miglų rytuose, lyg iš dūmų, lenda raudonas saulės kraštelis. 
Sušiūra, lyg sudreba žalias rugių laukas prieškalnėje, susiju 
dina, sušvokščia sena obelis prie kelio, gumbuotomis sako 
mis susiskeriačioja — Jonui rodos — lyg persižegnotų. Nežy 
miai sumeta ir jis kryžių ant krūtinės, dhžą sutempia, plau 
kus augštyn suverčia ir išeina ant prieklėčio. . . Aplinkui lau 
kai žaliuoja, paukščių balsai verda, taip čia laisva, skaistu, 
kad norėtųsi skristi, sparnus pakėlus ir skraidyti, skraidyti 
viršum savo brangios, meilios žemės.

Pas naują daržinę Adomas jau arklį kinko. Jonas šoka 
atgal į klėtį, užsimeta ant pečių kuone pilną maišą miežių ir 
pastriuoksėdamas nulekia prie ratų.

Dirva ką tik suarta, papurusi, sultimis kvepia, daigais. 
Jonas su maišu staigiai žengia į vidurį — jis, tarsi, giidi tos 
žemes svaigų kuždesį: berk, berk grūdą. Ok, kad sužeistu, 
kad sužaliuosiu, javas bus, kaip mūras, iš dirvos grius*. . .

Nubloškė maišą, atrišo, kraštus atraite — miežiai kve 
pia tokie tiršti ir gryni. Nusiėmė kepurę, didelį kryžių per 
juos permetė, prisimena — taip darydavo jo tėvas, senelis, 
visi sodžiaus rimti gaspadoriai taip daro. Lukniene netolie 
sc stovi, su šiaudų kūleliu. Ji rimta ir susikaupusi. Luknienė 
visada pati eina sūnui biržyti. Miela žiūrėti, kaip brangus 
grūdas — Dievo dovana iš jo rankų į šventą žemę byra. Bir 
žydavo ji ir vyrui, bet sūnui biržyti daug maloniau, links 
miau, tarpais net graudu darosi — taip jo žingsniuose, jo 
rankų mostuose kažkas lyg nepaprasto. . . Prisimena išvarg 
ti vargai po tuos laukus, sunkūs metai. Lūpos ima virpėti iš 
dėkingumo Dievui, kad juos sveikus laiko, kad kasmet tokie 
gražūs, linksmi pavasariai atsilanko į mūsų palšus slėnius, 
kad taip gausiai obelys, it marčios baltais nuometais pasipuo 
šusios, žydi, kad rugiai pakluonėje gūžtomis nuo žemės ima 
kilti.. ..

— Ark, sūneli, sėk plačiuosius laukus! — tartum® :o 
jos susikaupusios akys,

Bėręs pirmą saują, Jonas žvilgtei'ėjo į motiną, ir jo ta 
mus, minkštas žvilgsnis tartum atsako: arsiu, mama, sėsiu, 
taip miela sėti į savo dirvą ir laukti iš jos kylančio javo, lauk 
ti vaisiaus geltono ir gryno, kaip auksas, . .

Ir jis šiandien toks taurus atrodo su grūdų sieku po krū 
tine, lyg archengalas didžiulį aukso trimitą pasirišęs — sau 
lės virpančių spindulių apibertas, lyg jos laiminamas, ties 
galva vyturėliai sidabrinėmis srovėmis švirkščia. Jonas žen 
gia taip lengvai prieš kalną ir pakalnėn, tartum jokia sunku 
ma po krūtine jo nesvertų. Motina šalia vis tokia pat susikau 
pusi, bet žingsniuose kieta, atkakli, tartum dar šimtą metų pa 
siryžusi vaikščioti po tuos laukus ir grumtis su vargais, kų 
rie, it sunkūs akmenys, patys priešais ritasi, viską naikinda 
mi. . .

Staiga sėjėjo veidas labjau nušvinta, lyg jame tirštesnis 
pluoštas saulės spindulių būtų atsimušęs — nuo pamušio, pro 
šilą, kur gegutė kukuoja, atėjo malonus dainininkės bal^*- .. 
Stabtelėjo, pasiklausė: kitais metais gal jau ji čia jam s!

Ir įsivaizduoja, koks giedras tada bus rytas ir kaip links 
rnai vyturėliai virš galvų čirena. . .

Lyg staiga pabudęs, vėl meta stiprų žvilgsnį priekin, 
vėl, tik dar platesniais mostais, aukso srovėmis pilte pila grū 
da į garuojančią dirvą. . .

*
Pavalgė pusryčių — šilto ragaišio su čirškiančiais spir 

gaiš, tokių skanių ir kvapių, į kuriuos pasižiūrėjus tuo liežu 
vis pradeda nieštėti, ir bematant pranyko nuovargis iš kojų ir 
pečių, kuris, visą keleną su sieku pakaklėje vaikščiojus, jau 
buvo beatsirandąs. Liepęs Adomui užakėti, kas pasėta, pats 
isimovė širmąjį į pavalkus ir išjojo pūdymų arti. Įstojo į va 
gą: na-a, širmi, trauk! — Niekas negali suprasti, Kaip jam 
šiandiena gera, kaip linksma. . .

Bet ir širmis traukia, kad nė raginti nereikia, kuone te 
kinas. Tokio arklio visoje apylinkėje, tur būt nėra. Nė už 
tūkstantį litų jo niekam neatiduotų. Širmio ir storas spran 
das, nuo kurio karčiai ilgi, tankūs, skaromis maskatuoja, ir 
ausys, kuriomis taip gudriai karpo, ir akys. . . Jonui taip gra 
žu ir miela, kad nors priėjęs paglostyk, pabučiuok į tą dailų,
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KULTŪWB#KRO^IKA
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRE 

SO PROGRAMA
Bendruomenės Čikagos apy du pagrindiniai pranešimai: vie 

gardos v-bai sutikus pasiimti nas JAV kultūrininko ir kitas 
kultūros kongreso rengimo dar — Kanados kultūrininko; 3) 
bus, Bendruomenės vaidyba sp atskirų kultūrinio darbo sričių 
alio 9 d. posėdy padarė kong (pvz. mokslo, literatūros, mu 
reso reikalu tolimesnius nuta zikos, dailės, vaidybos ir tt.) 
rimus: 1) kongresą vadinti Ju sekcijų posėdžius vykdyti bir 
ngtinių Amerikos V-bių ir Ka želio 30 d. vakare (šeštadie 
nados lietuvių kongresu; 2) nį) ; 4) dėl pranešimų temų ir 
organizuoti • du plenumo posė pranešėjų plenumo posėdžiuo 
džius, kuriuose būtų padaryti se pasitarti su B-nės Tarybos

nariais, prašant juos pasisaky jų, draugijų ir kitų kultūrniių 
ti ir apskritai dėl kultūros kon vienetų atstovus: 1) Lietuvių
greso.

Kultūros kongreso reikalu 
raštas Kanados Lietuvių B-nės 
Valdybai parašytas spalio 22 
d., JAV LB Tarybos nariams 
—spalio 28 d. Kultūros kon 
gresas įvyks 1956 m. birželio 
30 ir liepos 1 Čikagoje Dainų 
šventės metu.

Rašytojų Dr-jos (2 atstovus), 
2) Lituanistikos Instituto, 3) 
Lietuvių Profesorių Dr-jos, 4) 
Lietuvių Žurnalistų S-gos, 5) 
Lietuvių Kalbos Dr-jos, 6) Lie 
tuvių Kult. Instituto, 7) Lietu 
vių Dailininkų ir Architektų 
S-gos, 8) Lietuvių Dailės Insti 
tuto, 9) Amerikos Lietuvių In

PASKUBINKITE
KALĖDINĮ PAŠTĄ

Pasiųskite savo Kalėdų atvirutes, laiškus ar siuntinius 
draugams ar giminėms laiku, kad jie tai gautų dar prieš 
Kalėdas.

Štai paskutinės. išsiuntimo datos pašto gavimui prieš
Kalėdas j Europos kraštus:

Išsiųskite prieš:
LAIŠKUS: SIUNTINIUS:

Jei jūs gyvenate:

Ontario ir Quebec— lapkr. 29 Lakr. 23
(oro pašt.-XII-13) (oro siunt.-XII-12)

Manitoba, Alberta, lapkr. 26 Lapkr. 21
Saskatchewan— (oro pašt.-XII-14) (oro siunt.-XII-10)

New Brunswick, lapkr. 30 Lapkr. 19
Nova Scotia, P. E. I., (oro pašt.-XII-14) (oro siunt.-XII-12) 
Newfoundland—

British Columbia— lepkr. 25 Lapkr. 19
(oro pašt.-XII-13) (oro šiunt.-XII-10)

JŪS GALITE PASKUBINTI KALĖDŲ PAŠTĄ,
JEI PRISIMINSITE:

^Adresuokite aiškiai, teisingai, pilnai
*Adresą rašykite bloko raidėmis. Ant siuntinių ra 
šykite adresą ant viršaus ir taip pat viduje, nep; 
mirškite užrašyti ir savo adresą.

^Visuomet užlipinkite atitinkamą pašto ženklų skai 
čių. Duokite savo pašto įstaigai pasverti visus 
oro pašto laiškus ir siuntinius — ir bendiai viską 
—išsiųsdami būkite tikri, kad užtenka pas. ženklų

^Patikrinkite ar užrašėte adrese pilną gavėjo vals 
tybės pavadinimą. Kiek galima vartokite krašto pa 
vadinimą anglų kalboje, pav. rašykite geriau GER 
MANY, bet ne Deutschland; POLAND, bet ne 
Polska.

SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ PRAŠYKITE
SAVO PAŠTO ĮSTAIGOJE.

o CANADA POST OFFICE

žinierių ir Architektų S-gos 
(architektų sekcijos), 10) Lie 
tuvių Mokytojų S-gos, 11) 

Jei lietuvių kultūros proble Amerikos LRK Vargonininkų 
ma buvo aktuali nepriklauso S-gos, 12) Lietuvių Enciklope 
mai Lietuvai, turėjusiai visas dijos redakcijos kolektyvo, 13) 
sąlygas jai svarstyti ir spręsti, Lietuvių Literatūros Dr-jos, 
juo aktualesnė ji tapo neprik 14) Lietuvių Studentų S-gos 
lausomybės netekus. Iš vienos JAV, 15) Mokslinių Studijų 
pusės tenka ir vėliau sąmonin Klubo, 16) Tėvynės Mylėtojų 
gai rūpintis ir nusistatyti esmi Dr-jos, 17) Dainavos ansamb

JAV KULTŪROS FONDO 
TARYBĄ SUDARANT

niais tautinės kultūros klausi lio, 18) A. Stephens ansamblio, 
mais ir iš antros pusės reikia 19) Čikagos vyrų choro. To 
vykdyti konkrečiuosius kultu liau Kultūros Fondo Tarybos 
rinius uždavinius. nariais buvo pakviesti dar 8 pa

Bendruomenė visų pirma skiri kultūros darbuotojai bei 
yra skirta kultūrinei lietuvybei rėmėjai. Kultūros Fondo Ta 
—lietuvių tautos mokslui, me rybos posėdžiuose sprendžia 
nui, švietimui — ugdyti ir sk muoju balsu taip pat dalyvaus 
leisti. Tai visų gyvųjų lietuvių ir Bend-nės Val-bos narys kui 
didysis tautinis uždavinys ir tūros reikalams.
pareiga. Bet bendruomenė visa 
tai galės sėkmingai atlikti, kai 
turės specialių organų, kur be 
ndram kultūriniam darbui su
siburs jau jį dirbančios draugi

ORGANIZUOJAMA JAV 
BENDRUOMENĖS 

ŠVIETIMO TARYBA
Įvairiems lietuviško švieti

jos, dainos, muzikos, dailės ir mo klausimams tarti, darbui de
kitų meno šakų vienetai, kultu rinti ir švietimu besirūpinan 
rinės institucijos, pagaliau ir čioms institucijoms jungti nu 
paskiri kultūriniais reikalais tarta sudaryti Švietimo Tary 
besisieloją ir besirūpiną asme bą. Į ją nariais kviečiami: lietu
nys. vių mokyklose dirbančjų sese

Todėl Bendruomenes valdy lių kongregacijų (Šv. Kazimie 
bai rūpėjo visas mūsų kultūri ro Seserų, Šv. Pranciškaus Se 
nes jėgas sutelkti į vieną orga serų, Nukryžiuotojo Jėzaus 
na, kuriam pavedami specialūs Seserų ir Nekalto Prasidėjimo 
kultūriniai udaviniai ir rūpės Seserų) atstoves po vieną nuo 
čiai. Suprantama, kiekviena dr kiekvienos kongregacijos ir 
augija ir toliau dirbs savo sri Lietuvių Mokytojų S-gos 4 ats 
ties darbą. Bet į bedrąjį orga tovus. Švietimo Tarybos posė 
ną kiekviena ateis su savo da Ižiuose sprendžiamuoju balsu 
limi, o šios dalys jau sudarys taip pat dalyvauja ir B-nes V- 
kultūrinių siekimų bei uždavi bos narys švietimui, 
nių visumą.

Toks specialus organas tau 
tinės lietuvių kultūros reikalą 
ms bus Kultūros Fondas. Ben

BENDRUOMENĖS IDĖJOS 
SKLEIDIMO KELIU

„Lietuvių Dienų“ žurnalas
druomenės valdyba apsvarstė spalio mėn. numerį paskyrė Li 
ir priėmė laikinuosius Kultu etuvių Bendruomenės reikalą 
ros Fondo nuostatus ir numatė ms. Įdėti šie straipsniai: J. 
Kultūros Fondo Tarybos su Kardelio „Pasaulio Lietuvių 
dėtį. Bendruomenės kūrimasis“ (ve

Į Kultūros Fondo Tarybą damasis), J. Šlepečio „JAV Lie 
B-nės Valdyba nutarė kviesti tuvių Bendruomenės Taryba“ 
šių mūsų kultūrinių institucį kun. Stasio Ylos (Bendruome

VIENYBĖ
Amerikos Lietuvių Savaitraštis 

Eina nuo 1886 m.
Seniausias lietuvių laikraštis pasaulyje. 1956 m. vasario 

6 d. minės 70 metų sukaktį.
Leidžia ir redaguoja

JUOZAS TYSLIAVA 
Prenumerata metams:

6 dol. Kanadoje, 5 dol. Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
VIENYBĖ

412 Bedford Avenue Brooklyn II, N. Y.

LIET. OP. SOL. ELZBIETA KARDELIENĖ
dalyvaus „Nepriklausomos Lietuvos" 15-kos 
metų sukaktuvių minėjime, kuris įvyks šį šeš 
tadienį, lapkričio 26 dieną, 7 valandą vakaro, 
punktualiai, Montrealyje, DLK Vytauto klu 
be, 2159 St. Catherine St. East. E. Kardeliene 
minėjimo koncertinėje dalyje išpildys J. Gruo 
džio, Šopeno, Verdi ir kt. kūrinius. (Plačiau 
apie tai žiūrėkite skelbimą paskutiniame šio 

numerio puslapyje).

nės Tarybos nario) „Kultūri kūrimasis — „tai yra mūsų ta 
nė lietuvybė“, Kipro Bielinio utinio susipratimo, tautinio są 
„Organizacijos klausimu įkul moningumo, visuomeninio orie 

tūros reikalams“. Taip pat duo ntavimosi ir politinio subiendi 
ti pasikalbėjimai su visais Ben mo klausimas". „Lietuvių Die 
druomenės Valdybos nariais— nos" šiuo numeriu Lietuvių 
St. Barzduku, dr. Alg. Nasvy Bendruomenei atliko labai gra 
čiu, K. Auguliu, J. Slernpužiu, žų patarnavimą. Dėkui už tai! 
Alf. Mikulskiu, Ig. Malėnu bei (JAV Bendi. Žin.)
J. Staniškiu ir su mokslinio dai 
bo 40 metų sukaktį š’/enčian 
čiu Bendruomenės Tarybos na 
riu prof. Steponu Kolupaila. 
Numery taip pat įdėti visų B- ■ Čikagos jaunas lietuvis A. Ki
nės Tarybos ir Valdybos narių gas laimėjo „Mr. Chicago" kon

— Op. sol. J. Augaitytė su 
pianiste Rajauskaite koncertą 
vo Filadelfijoje ir Čikagoje.

atvaizdai. Vedamoji mintis pa testą, kaip turįs raumeningiau 
sakyta šiais J. Kardelio žodž šią ir gražiausią kūno sudėjimą
iais: Lietuvių Bendruomenės Čikagos vyrų tarpe.

Įsigykite nepaprastai įdomią knygą 
Nelės Mazalaitės 

NEGESTI S 
Romanas

Išleido Lietuviško Knygos Klubas
Aplankas dail. Jono Pilijiausko

206 puslapiai, kaina 2 doleriai.
Romanas vaizduoja išgyvenimus tremtinės moters, civi 
liškai susituokusiuos su skyrybų bylomis besiverčiančiu 
turtingu Amerikos advokatu

Gaunama „N. L. Redakcijoje.

drėgną snukutį, kaip bučiuodavo, kai dar širmis mitulys tebe 
buvo, toks dailus ir vikrus. . .

Velėna dryksta, šnara, purios, vėsios riekės klojasi po 
kojų — ardamas lyg paslaptingai šnekėtumeis su žeme, it su 
kokia mylimąja, kai labai pasiilgęs. Todėl arti Jonas nuo 
pat mažens labjau mėgsta, negu akėti ar kitą darbą dirbti. 
Ypač, šiandien jis tą sultingą dirvą myli, taip myli, kad nore 
tusi paimti kiekvieną jos grumstelį, jos velėnėlę, kur sliekas 
sau taką prasigraužęs ar gležnas diegelis šiepiasi, iš tamsaus 
savo namo galvytę kišdamas, paglostyti, pakvėpinti.

Nuo šilo pūkšterėjo vėjelis saldžiomis pušų ir berželių 
kvaptimis, ir Joną toks nepaprastas linksmumas apima, kad 
net nepajunta, kaip uždainuoja:

„Tylus vakaras be vėjo, be vėjo, 
Lakštingala čiulbėjo, čiulbėjo. . .“

Bet Jonui nepavyko išreikšti savo nuotaikos — daina 
taip šiurkščiai, nesklandžiari išėjo, kad net širmis nustebęs 
gryžtelėjo', uodega sušmiaukštėjo: et, vyreli, geriau nutilk!

Jonas ir pats išsigando, net paraudo — toks ramus oras, 
dar gali kažin kur jo balsas nueiti. — Ir per visą dieną nebe 
drįso burnos praverti, nors pirmiau drąsiai traukdavo, nebi 
jodavo, kad oras toks ramus, ir jo balsas „gali kažin kur nu 
eiti. .."

*
Vakaras. Užsimerkė gėlės, sugrįžo paskutinė bitelė į sa 

vo avilį. Diendaržyj sunkiai dūsauja sugulę gyvulėliai, gale 
klėties retkarčiais suampsi šunelis. Pagaliau ir jis nutyla — 
užmigo po kūtės slenksčiu išsitiesęs. Tik nenutyla dainos 
aidas kažkur toliuose skundęsis, ir kiemo žolelė vis labjau 
mirksi sidabriniais rasų lašeliais. Čiobreliai, ramuneliai, do 
bilai lauke nesiliauja ir naktį smilkę savo kvepalų, žvaigž 
dės mirkčioja, tylu, nors dūsauk ar verk krūtinę susiėmęs, 
kad pasauly tiek daug nepasisekimo, kad dienos gęsta, kaip 
tie vakaro aidai tolumoj, kad prieš pat erdves, tas tolumas, 
tą mintimi neaprėpiamą dangų tu, kaip menka sraigelė prie 
juodos velėnos prigludusi. . .

Jonas slankioja po kiemą, žvalgosi į žvaigždėtą dangų, 
bet mato priešais tik dvi mėlynas žvaigždeles, daug šviesės 
nes ir nuostabesnes už anas, kur danguje. Mato jas ir uŽsi 
merkęs. Ir dūsauja tokiu ilgesiu, kokiu dūsauja šilas pavasa 
lį atsibudęs...

PASLĖNIŲ DAINININKĖS.
Iš rytų Atslinko šėmas vakaras. Sumigo slėniai, pamiš 

kės, laukų lygumėlės sumigo. Ant žolės nusidriekė drėgmė, 
pasirodė blizganti rasos lašeliai. Labjau pakvipo dobilai prie 
kelio, o palangėse mėtos ir diemedžiai. . .

Vakarienės pavalgęs, Jonas išėjo ant prieklėčio su armo 
nika. Kiekvieną šeštadienį prieš guldamas jis ją piavirkdo. 
Armonikai aidint, rodos, dar labjau nutyla vakaras, labjau nu 
tyla sapnuojantis šilas ir rugių laukas pakluonėje, kaip eže 
ras.

Pagrojo vieną valsą, pagrojo kitą, susimąstė. 'loks gry 
nas mūsų laukų oras, tokios gražios naktų tylumos. Žiūri į 
dangų, į saulėlydžius vakaruose. Priešais dunkso tamsių pir 
kių siluetai, kiek toliau — Pasienių arimai, juoda garbana 
susiklostę.

Po kaire visą pietų kraštą dengia Niūronių pušynas, iš 
tolo it koks milžiniško paukščio sparnas.

Šit, nuo pasienių, pro šilo kraštą, per vasarojus ataidi 
daina. Daina tokia ilgesinga, liūdna, kad nuo jos, tartum, 
žvaigždelęs labjau suvirpa, šilo viršūnės, šiurpo nukrėstos, 
žemyn palinko...

Nuo seno pasieniečiai garsūs savo dainomis. Gai vargai, 
kurie po šias lygumas viesulais ulioja, gal miškų sunkios rau 
dos, gal naktų ilgesys juos taip liūdnai ūkauti išmokė.

Bet šįkart Jonas tuose aiduose dar daugiau išgirdo. Tai 
ji ten dainuoja, ji!*. Tas pats švelnus, gilus balsas, kuris 
prie kryžiaus tąkart skambėjo. Ir nepamatė, kaip pašoko 
nuo prieklėčio. Akyse tas pat skaistus, kiek nuliūdęs veidas 
ir nuostabiai dailus lūpų krutėjimas, kažkokį džiaugsmą, ilge 
sį širdyje keliąs. . . Ir baisiai dabar norisi Jonui ją pamatyti.

Eis, būtinai eis! Kiti juk kiekvieną šeštadienį po vaka 
ruškas, po gegužines vaikščioja, o. jis. . . Kas, ar jo laukai ne 
išdirbti, trobos nebaigiamos statyti? Anądien Narvaišiuosc 
net visi stebėjosi, ir senis Apkis neiškentęs paklausė: ką ten, 
pani Lukna, statai ant kalno, ar palocius? Ui, žiba tviska!. . .

Nuėjo į klėtį, numetė armoniką ant lovos, kuri net atsi 
duso krisdama, užsivilko geresnį švarką, plaukų klastą ant 
šalies sušukavo ir pasišokinėdamas, ežia pagal rugius, išsi 
skubino į sodžių.

Valiulio kieme būriavosi jaunimas. Pašalėje, ant lente 
lės, mergaičių apsupta sėdėjo Baronienė. Nors jau šeštą de 
šimtį baigianti, daug vargo mačiusi, našlė, bet tokia skaisti, 
gyva ir tokių didelių žibančių akių, kad kiekvienas, j jas pa 
žiūrėjęs, lyg gyvesnis darėsi, — ant rankos pasirėmusi, mė 
tos lapelį prie nosies pridėjusi. '

— Dar, dėdienyt, dar, šit ir Saliute padės, — prašė mer 
gaitės. — Kad tamsta taip gražiai moki.

— Na, gerai, kokią gi čia jums pradėti, gal „Pavasarėlis 
bus"?

— Pavasarėlis, pavasarėlis! — šaukė kitos. Baronienė 
atsikrankštė, sienos atsirėmė.

— Tik tu, Saliute, trauk kartu su manim. Eik čia, sės 
kis, duok savo galvą arčiau, va — šitaip.

Saliute atsisėdo, pridėjo galvą prie Baronienės galvos, 
ir abi pradėjo:

„Pavasarėlis bus, pavasarėlis bus,
Paukšteliai užgiedos, piemenėliai raliuos!...”

Daina suskambėjo' taip sutariamai, jausmingai, kad prie 
tvoros stovęję bernai, pusberniai tuoj atsigręžė į tą pusę.

— Ar padūko, kaip gražu! — susikeikė Valiulio Petras.
Vieni priėję mėgino pritarti, kiti, kurie balso neturėjo, 

tik pečius judino, svyravo į šalis, tardamiesi, kad tuo jau 
jie ir pritaria. -

Aidai liūdni, ilgesingi.
Visados pasieniečių dainos liūdnos, kai Baroniene jas 

dainuoja. Ne veltui ji kitiems sako: tai mano skausmas, tai 
ašaros, išraudotos Pasienių laukuose vargą vargstant, vaikus 
į svietą leidžiant, vyro Vinkšnėnuose ant kapų šaukiant. Ar 
vra kur kita motina, kuri turėtų taip peiliais subadytą širdį? 
Išauginau šešis, kaip ąžuolus, išvargau, išpuo^elėjau, ir ne 
žinau, kur jie man pradingo. . . Vienas prie Varšuvos galvą 
paguldė, kitas prie Tilžės, kiti po Amerikas, po Argentinas 
išlakstė, sparnus iškėlę, kaip sakalai...

Raudodavo Baronienė galvą susiėmusi. Tada ir kitos, 
kurių vyrai dar gyvi tebėra ir vaikai po svietą neišsiblaškę, 
neišturėdavo neverkusios.

Iš kur, sakydavo, jai ir sveikatos besiranda, kaip nepa 
ilsta viena, kaip gulbė, klykauti per naktis!. . .
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Lietuvių Enciklopedija iki sumą bus galima mokėti dali 
šiol buvo spausdinama su tam mis, susitarus su administraci 
tikra egzempliorių atsarga, ja. Tolimesni tomai siunčiami 
kad ją galėtų įsigyti ir tie, ku apsimokėjus iš anksto arba iš 
rie dėl kokių nors priežasčių pirktinai.
jos dar neturi. Iš suplanuotų Užsakymai siųstini šiuo ad 
20 — 21 tomo šeši jau išspaus resu:
dinti, septintasis išeis gruodžio J. Kapočius, Lietuvių Enciklo 
mėn., o VIII ir IX ruošiami, pedija 265 C Street, South Bos 
Darbas eina visu įtempimu. ton 27, Mass. U. S. A.

Tolimesnis atsargų darymas Galima kam patogiau užsisa 
perdaug apsunkina leidyklą, kyti „Nepr. Lietuvos“ redakci 
Todėl nuo VIII tomo Lietuvių joje: 7722 George St., Ville 
Enciklopedija bus spausdina Lasalle, Montreal, P. Ų.
ma be atsargu, t. y., tik prenu
mpratnriamc IŠRAIŠKOS ŠOKIO VAKA

Kad norintieji dar galėtų įsi RAS MELBOURNE 
gyti pilnus komplektus, skel Emilijos ir Julijos Kesminai 
biamas Lietuvių Enciklopedj' čių išraiškos šokio vakaro-kon 
jos išsirašymo vajus. certo programa buvo tuo įdo

Lietuvių ’’EJnciklopcdija — mi, kad matėme ne tik šokius, 
didžiausias lietuvių kultūrinis palydimus pianinu, bet ir šo 
darbas už Lietuvos sienų. Iš kius su deklamacijomis bei inst 
tos ateities kartos semsis žinių rumentų, kaip simboliai, palydi 
apie lietuvių kultūros laimėji mus. Reikia pažymėti, kad tai 
mus. Joj jaunimas jieškos tie yra pirmas seserų Kesminaičių 
sos apie savo tėvų žemę ir juos pasirodymas. Pažvelgus į pro 
pačjus. gramą buvo matyti, kad įdėta

Lietuvių Enciklopedija —labai daug darbo jieškant nau 
kiekvienos lietuvių šeimos ne jų minčių, idėjų ir joms išreikš 
atskiriamas draugas, lietuvis ti judesių, kurie atitktų moder 
kos šilumos šaltinis. Nelikite nųjį atomo amžių. Muzika bu 
be jo! vo beveik vien tik moderniųjų

Vieno tomo kaina $7.50 plius kompozitorių — kuri ir reika 
persiuntimo išlaidos, Kanadoje lauja naujo priėjimo bei išreiš 
su persiuntimu 7 dol. 98 et. Su kimo priemonių. Šokyje „Me 
radusiam 6 naujus prenumera dis ir Aš“ buvo aiškiai matyti 
torius vienas komplektas duo moderniojo meno įtaka. Įdo 
damas kaip premija. Užsisakiu mus šokis buvo „Šaukimasis“ 
siems ir įmokėjusiems bent už išpildytas pagal Stephen Spen 
vieną tomą, visi 6 tomai siun der eilėraščio deklamavimą, 
čiami iš karto. Už juos likusią Emilijos Kesminaitės šokis

posvenmu

tertiO’iR m m

JAV LIET. BENDRUOMENĖS TEATRO STUDIJA 
ČIKAGOJE.

Čikagos Apygardos šo „L. ir M.“ I što pranešimo 
Tarybos nutarimu te aišku, kad Filharmonijos salė 

prieaugliui ugdyti ati dabar turi vargonus, matyt, nu

L. B.
Kultūros 
atriniam _ ___ ,___
daroma Čikagoje Teatro Studi kniauktus iš kokios nors gerus 

r vargonus turėjusios bažnyčios.
ATSIŲSTA PAMINĖTI 
LITHUANIA THROUGH

THE AGES by dr. A. Šapoka. 
Lithuania — country ant na 
tion. Editor T. J. Vizgirda, iš 
leista Vokietijoje. 200 iliustra 
cijų ir neilgas Lietuvos istori 
jos tekstas anglų kalba. Kaina

Ja> kurios išlaikymą finansuoja 
L. B. Chicagos Apygardos Vai

- -------------------- dyba. Studijoje bus dėstomi šie
Veda sktn. inž. J. Bulota. teatro meno

D A crr i/iiur z>nAA>>i kai: vaidybos sistema, improvi
PASEKIME GRAŽIU PAVYZDŽIU. zacija, teatro

Visi I JAV rajono vienetai, Visais prenumeratų reikalais rija, Lietuvos 
per Rajono Vadeivą „Skautų labai prašoma kreiptis tik nau sceninė kalba, plastika, grimas, 
Aido“ administracijai pasižade juoju adresu, 
jo 1956 metams užsakyti po 
„Skautų j................

esantiems lietuviams skau šoma ir toliau likti tokiais pat per 6 semestrus. Kandidatės ir 
tams. gerais talkininkais. „Sk. Aido“ kandidatai į studijos klausyto

Šis gražus ir sektinas pavyz adm. dabar yra Brolijos Vadi jus priimami nuo 14 m. am 
dys tebūnie akivaizdus paskati jos skyrius ir todėl visi platin žiaus, išlaikę įstojamuosius eg 
nimas visiems kitiems Kanados tojai yra maloniai prašomi pa zaminus. Egzaminams kiekvie 
ar JAV rajonų vienetams. Da silikti šio skyriaus nuolatiniais nas kandidatas turi mintinai 
bar, kai visoje lietuviškoje sp bendradarbiais. „Sk. Aido“ ben mokyti po vieną paties pasirink

bei mokslo daly

ir kostiumų isto 
teatro istorija,

estetika, lietuvių kalba, lietu
2) Visų sesių - brolių—„Sk. vių literatūra, psichologija. Šių 

Aidą“ Vokietijoje Aido“ platintojų maloniai pra dalykų kursas bus išeinamas 3.50. 
lietuviams Tai leidinys, kuris labai tin 

ka anglams, bet jis tinka, kaip 
dovana, bet kam įteikti, nes šio 
je knygoje daugiau pasako ilius 
tracijos, negu prie ju patiekti 
žodiniai tekstai. Leidinys la 

u i ------------------ „—----- ---------- j- r- -----t i------- x---------- bai gražiai išleistas ir tinka,
audoje paskelbta akcija Vokie dradarbiai“ savo keliu prašomi tą lietuvio autoriaus pasakėčią kaįp dovana, norint bet ką su 

pažindinti su Nepriklausoma. 
Lietuva, — kokia ji buvo.

Šis leidinys gaunamas „Ne 
priklausomos Lietuvos" redak 
cijoje: 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal, P. Q.

Gutave Flaubert. 
BOVARY. Romanas. Iš pranc. 
kalbos vertė Alė Rūta. I dalis. 
Nidos leidinys.

Ver II outh

tijoj esantiems lietuviams skau būti nuolatiniam kontakte su ar eilėraštį. Laiškus, parašytus 
tams paremti, „Skautų Aido“ skautų vienetų vadovais — tun Teatro Studijos 
užprenumeravimas būtų viena tininkais, vietininkais ir pan., šiuo adresu: D. Velička, 7838 
gražiausių jiems dovanų, o kar nes jiems taipgi rūpi „Sk. Ai So. Green St. Cricago 20, Ill. 
tu ir mūsų besiartinančių Šv. do“ piniginis pajėgumas ir per Laiške, be kito ko, reikia nuro 
Kalėdų proga gerasis darbelis, tai visokeriopas jo tobulėjimas, dyti klausytojo pavardę, var 

Sesės - broliai ir vienetų va Labai prašoma mielųjų bend dą, gimimo datą ir adresą bei 
dovai, pasistenkime pradžių radarbių bei vienetų vadovų telefoną. Norintieji pasiinfor 
ginti savo bendraminčius, liku tuoj užmegzti ryšį su adminis muoti studijos reikalais, prašo 
sius Vokietijoje. L. E-tas. tracija ir pranešti savųjų pagei mi telefonuoti šiuo numeriu:

PRANF4IMAS davimų, sugestijų ar atsiradu Vincennes 6-7624.
FKANES1MAX siu kliūčių, kad visa tai būtų — Čikagoje Trylika Žiburių

„Skautų Aido administraci galima išsiaiškinti ir tuoj pa teatrinį literatūros montažą pa 
ja norėtų paskelbt išmos savo skelbsiman vajun įsijungti visu ruošė dramos aktoriai: Z. Ke 
pageidavimus: atsidėjimu. Valaitytė, M. Lemešytė Algi

1) Mielųjų sesių-brolių bei Tų platintojų-bendradarbių, mantas Dikinis, J. Kelečius, 
visų prenumeratorių labai pra kurie dar dėl kurių nors prie Ant. Rūkas, specialiai Spaudos 
šoma atkreipti dėmesį į nau žasčių nėra pilnai su adminis metų uždarymui. Spaudos Me 
ją „S. A.“ administracijos ad tracija atsiskaitę, prašoma sąs ■ v 1 v'” - '
resą: L. Eimantas, 310 Erne kaitas išlyginti, žinoma, dai
ry St., London, Ont., Canada, prieš naujo vajaus terminą. 
-------------------------------------- 3) Taip pat visų mielųjų pre 
„Kojinaitės“ įnešė linksmesnės numeratorių, kurie yra dėl ku 
nuotaikos ir lengvumo. Atro rių nors priežasčių iki šiol ne 
do, kad sesės Kesminaitės šoki atsilyginę, 
„Concerto“ buvo paėmusios greičiau atsilyginti, 
kaip pagrindinį dalyką. Veidro T" _ '
dinio pobūdžio judesiai davė įs paramą iš kalno tariu skautiš 

ką ačjū.

vardu, siųsti

PONIA

GARSUS PASAULYJE... NUO 1816 
IMPORTUOTAS IŠ ITALIJOS

I DABAR...PIRMĄ KARTA.. |
| GAUNAMAS KANADOJE! |

Garsiausias pasaulyje Vermutas... 
stebėtinai žema kaina.
Patiekite pagal savo skonį!

CINZANO
Jonui kieme pasirodžius, visi sužiuro, sušnibždėjo: žiū, 

ir Lukmenes šventasis atėjo — argi jau atsibodo su močia už 
pečky karunkas giedoti! . . .

Uoginto Ona su Bitaičio Nastazija net suprunkštė už 
diemedžių stovėdamos. Kad tave bala, koks gražus—matyt, 
jau kas parūpo bitsui! Žiūrėsime, apie kurią ims dabar spar 
ną rėžti...

Atėjęs atsistojo prie trobos kertės, pats didumo kuone 
lyg pastoge, pasirėmė ir žiūri. Saliute ir Baronienė nesiliau 
ja vis naujus posmus ringavusios. Jonui vis neramiau darėsi 
krūtinėje, tartum oro ėmė trūkti: kur berasi gražiau dainuo 
jant!. ..

Iš gatvės atėjo su armonika. Visi tuoj sunerimo, suju 
do — šokti rengėsi. Ir Jonas pro kitus puolė prie Saliutės, 
kad kas pirmas neišvestų, bet nebespėjo — ją išvedė Valiulio 
Petras. Užkaito, lyg per veidą gavęs, apsidairė, ar kas nesi 
juokia, o paskui — sugriebė Bitaičio Nastaziją ir davė garo, 
kad net visi žiūrėjo.

— Tai, mat, Jonas — kas gi žinojo, kad jis taip vikriai 
kojas išraitytų, — stebėjosi pusberniai. — Matyt, pavasaris 
vyrui atsiliepia. . .

Jonui net klastas ant akių uždribo, o kakta, sprandas 
raudonavo, prakaitu apsipylė, lyg rugius pjaunant. Nastazija 
nėrėsi iš kailio.— Jono įsikabinusi sukosi, skrido, net sijonas 
švilpė. Ir vis jai norėjosi dar smarkiau, dar vikriau — taip 
gera buvo su juo šokti...

— Dieve, kaip jis šoka! — nebesitverdama vietoje, kai 
bėjo Zenkės pusmergė. — Stačiai ant rankų nešioja. Kad 
mane išvestų, nebijočiau nė į pačią peklą su juo nušokti. . .

Bet Jonas neišvedė, nors ši tyčia po kojų jam pynėsi, — 
užgrojus naują polką, jis vėl puolė prie Saliutės ir dabar šo 
ko su ja visą vakarą. Tiesa, iš pradžių, kažkas, ne labai sekė 
si — dukart numynė koją,'vieną kartą smarkiai į tvorą atsi 
trenkė, šilti pradėjo, bet paskui, kai įsišoko', tai kaip paukš 
čiai skraidė po kiemą. Ji tokia lengva, kaip pūkas, ir taip mo 
kėjo prisitaikyti prie kiekvieno jo judesio. . .

Šoko Jonas, ir vis galvojo: kad tik dar nebaigtų tos pol 
kos. O jei ir baigtų, aš jos nepaleisiu. Užgros kitą, ir vėl 
mes šoksime. . . šoksime.. .

Vakaruškos pasibaigė. Gatve klegėdamos eina mergai

(Skelbimas).
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė
Overseas Cargo Co. 

siunčia į Lietuvą siuntinius su 
angliška medžiaga kostiumams, 
maistu, avalyne, vaistais ir kit. 
ir į kitus Europos kraštus su 
pilna 100% garantija. Visi mo 
kesčiai sumokami čia—gavėjas 
nieko nemoka. Siuntiniai siun 
čiami iš Europos sandėlių — 

tad greitas pristatymas.
Overseas Cargo Co., 4426 S. 
Rockwell St. Chicago 32, Ill., 

U. S. A.

tų uždarymo iškilmes organiza 
vo LB Chicagos Apyg. Kultu 
ros Taryba.
PRAHOS KONSERVATORI 

JOS VARGONŲ 
PROFESORIUS

Irzi Reinbergeris, pakviestas 
koncertų į Sovietiją, koncertą 
vo ir Lietuvoje. Jis išpildė J. 
S. Bacho kūrinius Vilniuje, 

Administratorius. Filcharmonijos salėje, kaip ra

prašoma galimai

Už visas geras pastangas ir

pūdį, kad Kesminaitės yra dvy 
nės, arba kad vienas asmuo šo 
ka prieš veidrodį. Šis šokis bu 
vo labai ilgas ir todėl vietomis 
atrodė monotoniškas. J. Wie 
niawsko „Žaismas erdvėje“ tik 
rai suteikė žaismo įspūdį, tik 
buvo neužtenkamai erdvės pa 
jautimo. Gaila, kad šokis „Be 
Tėvynės“, pastatytas pagal B. 
Brazdžionio eilėraštį, buvo pa 
lydėtas deklamacija anglų kai 
ba.

Visų šokių kostiumai buvo 
taip pat seserų Kesminaičių kū 
ryba. Jie buvo malonūs akiai, ig d. ir tęsis ligi gruodžio 31 
nors vietomis jie ir ne visiškai dienos. Parodos vieta; Almus 
atitiko šokio minčiai.

Šiuo pasirodymu seserys Ke 
sminaitės įrodė, kad jos yra ge 
rokai techniškai ir kūrybiškai 
pažengusios jypatingai šokiuose 
„Ledas“, „Concerto“, „Aistra“

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PARODA AMERIKOJE
Almus Gallery jau nepirmą 

parodą ruošia lietuvių dailinin 
kų. Dabar suruošta paroda, ku 
rioje dalyvauja šie lietuviai dai 
lininkai: A. Elskus, A. Gaidį 
kas, V. K. Jonynas, A. Belapet 
ravičius, V. Kašuba, A. Kašu 
ba, P. Lapė, A. Merkei, E. Ur 
baitis ir R. Viesulas.

Paroda atidaryta lapkričio

Gallery, 77 Steamboat Rd., Gi 
eat Neck, N. Y., USA.

— Sol. Bičkienė įstojo į ope 
ros chorą, kuri gastroliuoja Či 
kagoje. Ten ji atliksianti ir ma 
žas roles. Solistei, kuri nori pa

buvo išryškinta techniškoji pu daryti dainininkės karjerą, ne 
sė. verta stoti į operos chorą, nes

Malonu, kad Emiljia ir Juh tuo ji pakerta savo ateities per 
ja Kesminaitės dirba šioje me spektyvas, kaip jas pakirto A. 
no srityje jieškodamos naujų Brazis, sutikęs Metropolitaine 
kelių ir priėjimų. (TP). dainuoti visas mažas roles.

CALVERT pastabos...

KANADIEČIAI SAKO
„Take Leave“ (tariama teik lyv) 

yra mandagus būdas pasakyti, kad
Galima pasakyti taip pat

tės, iš paskos, rankas į kelnių kišenes susikišęs, kepurę ant 
pakaušio atmetęs, seka Jonas. Saliomėja jį, lyg koks magne 
tas, traukia prie savęs, atsiskirti negali.

Kūdra šį vakarą tokia graži, spindi, it stiklinė, vietomis 
ajerai būreliais susiglaudę miegti, žvaigždės nardo, o varlių 
giesmė tokia ilgesinga, kaip tos nakties tolumos. Susijieško 
jo akmenuką ir paleido — vandens srovė, it sidabras, ištiško 
ir suvirpėjo mėnesio šviesoje.

— Ot, ir nemoki, tur būt, ranka nugulėta, — prikišo Bal 
trūniukė. Kitos susijuokė garsiai, į akis Jonui pasižiūrėjo. 
Tik viena Saliute, pirma eidama, tartum nieko nematė. Jonui 
ir pikta ir gera, kad ji nedalyvauja tame ermyderyje. Palau 
kit, žinosit, kaip dantis rodyti! Čiupo Baltriūniukę, glėbin ir 
neša prie vandens. Ši žviegia, spardosi: Jonai, nebūk gi! — 
bet iš jo glėbių, neatrodė, kad per daug veržtųsi.

— Onyte, nepasiduok, stumk jį į vandenį! — čirškė ki 
tos, sujudusios.

Prinešęs Jonas tik kojas pamirkė: dabar žinosi, kad rei 
kia ramesnei būti!

— Iš tikrųjų, žiūrėk visą bliuskelę perplėšei, — skundė 
si ši, — argi be nagai, nebeduok Dieve, kaip grėbliai.

— Jei jau taip nori, suimsime, tat, visos ir ištiesime vi 
dury gatvės, kaip kokį poną, — užsistojo kitos ir, rodos, jau 
nagus kėtė jį griebti. Bet Jonas tik žvilgterėjo skersomis, su 
niurnėjo kažką po nosim ir vėl krito į vidurį, kaip vilkas į 
avių būrį. Tik šįkart, net visos nustebo, jis sučiupo ne Uo 
gintaitę ir ne Plūkaitę, kurios priešais ėjo ir, rodos norėjo 
kad jas sučiuptų, bet — Klybo Salomėją, kuri slinko beveik 
atskirai.

— O ką ir manai, kad tavęs tai negalima? — pasakė lyg 
teisindamasis, o širdis krūtinėje taip trenkė, tartum laukan 
iššokti mėgintų.

Bet prie vandens nešė ją visai ne taip, kaip Baltrūniukę 
— prie šono prisispaudęs, tyčia kojas pamaskatuodamas, o 
gražiai visu glėbiu suėmęs, švelniai prie krūtinės priglaudęs, 
žengė prie kūdros pamažu, stabtelėdamas, kad tik ilgiau tek 
tų nešti.

— Paleisk, Jonuk, paleisk, kam taip reikia! — šnabžde 
jo_ delnu glostyama jo švarko atlapą, kad Jonui net per visą 
kūną ėjo . Kitos žiūrėjo kiek aptilusios: kodėl gi nesispardo.

„Take leave
nori baigti vizitą. Galima pasakyti taip pat „after 
this drink I must take my leave“. Išvykstančiam sve 
čiui gali būti pasakoma: „call again arba „come 
again“. Vaišingumas yra kanadiečių tarpe labai ver 
tinamas.

CALVERT HOUSE
AMHERSTBURO. ONTARIO

kam duodasi, kas, ar patinka?. . . (
Pasiūbavo, sustojęs, viršum kūdros, pasiūbavo, paskui 

dar spustelėjo kartą, brūkštelėjo smakrą pagal jos plaukus ir 
paleido'. Saliute nė pusės žodžio nepasakė.

Einant namo visą laiką rodėsi, kad tebelaiko ją savo glė 
byje, kad ji tebebraukia delnu jam per švarko atlapą: paleisk, 
Jonuk, paleisk. . .

Lyg naujoms jėgoms siūbtelėjus, sutankino žingsnius ir 
pagrioviais, nežiūrėdamas nė kad rasa, parėjo namo.

*
Rytmetys. Pro pirkios langus šviečia saulė. Auksiniuose 

jos spinduliuose, kurie plačiomis juostomis driekiasi skersai 
pirkios ir atsimuša į sieną, žaidžia tūkstančiai dulkelių. Pirkia 
šilta, pilna skanių kvapų nuo garuojančių puodų. Už lango, 
diemedyj dagilėlis gieda, po orą svaido juodai mėlynos kregž 
dės. Darželyje tulpės tokios sunkios, nulinkusios, it taurės, 
svaigaus gėrimo pilnos.

Už švariai numazgoto stalo sėdi Jonas. IŠsiprausęs, baL’ 
tais marškiniais apsivilkęs, drėgnus plaukus ant šalies susišu( 
kavęs.

Dar niekados jis nematė tokio šviesaus rytmečio, kaip 
šiandien. Visa pirkia, tartum, nebe ta. Šypsos, rodos, ir šv. 
Agota paveiksle ant sienos su duonos gabalu rankoje, ir Izido 
rius vagoje, ant kelių priklaupęs, ir pats Kristus su baltu avi 
nėliu prie krūtinės. Ant motinos skarelės vyšnių lapeliai tokie 
žali ir gyvi, kad norisi priėjus vieną paimti ir pakvėpuoti.

— Gal, mama, šiandien pas daktarą važiuotum? — laik 
raštį sulenkdamas, paklausė Jonas.

— Kas, ar man vaikeli, sakai? — vikriai atsisuko moti 
na. — Kam man reikia to daktaro — vistiek — jis man naujos 
širdies nebeįdės. Žiūrėk, kad tau pinigų užtektų reikalinges 
niems dalykams. . . Geriau tu pasirūpintum man marčią par 
vesti, kad nebereikėtų taip sunkiai dirbti, — pridėjo lukterėju 
si. — Tai geriausias būtų vaistas.

Šiandien jam taip norėtųsi kam nors ką gero padaryti, bičių 
liškai ką nors pakalbinti ar net glėbin paėmus suspausti ir pa 
bučiuoti — juk tame gyvenime esti tiek daug šviesių va 
landų!. . .
(Romaną „Kaimynai“ galima gauti NL redakc. kaina 2.50).
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District Estate Brokers
Adamonis & Budriūnas

Spalio 24 d. sukako dveji Royal Insurance Kompanijai, 
metai nuo šios įstaigos darbo £- - 
pradžios. Per du intensyvaus javine §įą įstaiga 
darbo metus šis biznis yia iš 
vestas į gyvenimą ir pristato 
mas visuomenei kaipo daugelio 
pastangų, supratimo, paramos, 
rūpesčio vaisius — jau išaugęs, 
sutvirtėjęs, pastovus, turįs sa 
vo formą ir vardą.

Ši įstaiga yra pirmoji ir dar 
vienintelė šios rūšies lietuvių 
bzinio įstaiga Montreal) je.

Ūkiai pardavimui. Ūkių par 
’ _j atstovauja 

Mr. Paul Gingras, B. SA., ag 
ronomas dirbąs Covansville, 
Que., Bedford Que., Frilings 
burg Que. ir kitose artimose 
apylinkėse. Turime galimybę 
pasiūlyti įvairaus dydžio ir su 
dėties ūkių.

V — Įstaigos tikslas — yra
Jums padėti. Kalbant atvirai—

Darbo pradžia — buvo ne už dyką nedirbame. Bet čia yra 
lengva, nes pradėta buvo iš nie iš paskutiniųjų stengiamasi pa 
ko. Buvo tik idėja, principai ir daryti darbas kuo geriausiai ir 
išsklaidyta medžiaga. Dveji paimti minimalinį standartinį 
metai buvo nuolatinio formų atlygiui111?; Šis principas ir bus 
jieškojimo, darbo ir tobulini davęs įstaigos augimui pagrin 
mo ir plėtimo metai. Yra dide dą. Šiuo principu vadovauda 
lis skirtumas visur palyginus rnasis dirba visas įstaigos perso 
darbo pradžią su dabartimi. nalas: tiesioginis ir padedama 
Darbo apimtis — sis.

I—Namai pardavimui. Jų pa VI — Darbo operacijos — 
siūlyti galime visame Montrea Klientų pareikalavimai, pasitei 
lio rajone ir įvairių: naujų —ravimai priimami telefonu ar 
senesnių: Dupldx, Triplex, Co išdėstomi apsilankius įstaigo 
ttages. Bungalows. Be residen je. Įstaiga dirba nuo 9 vai. ry 
cinių namų galime pasiūlyti ko to iki 9 vai. vakaro. Prieš vyks 
mercinių pastatų. Ir paskuti tant geriau paskambinti. Šutei 
niuoju metu buvo atkreiptas kiama informacija, rodomi na 
dėmesys į apartmentų namus, mai, žemė, įkainojami pastatai 
nešančius apie 23% % pajamų paskoloms ar draudimui — ne 
— grynai investacijos tikslui, mokamai. Duomenys pristato 
Bendras listingų skaičius šie -1U raštu, kad būtų naudingi at 
kia 200. Mums visada trūksta eičiai. Namai pardavimui ima 
listingų. Pareikalavimas yra di mi keliais būdais — su parašu 
delis. Prašome pranešti apie tu n laisvu žodiniu susitamnu. As 
rimą pardavimui namą. menys, kurie nurodo biznio ga

II — Žemė pardavimui — Įgnybę, atlyginami iki 10% 
Pavienių lotų galime pasiūlytiI1UO įstaigos pajamų, — bizni 
visose miesto dalyse. Tas pats psdarius. Musų tikslas turėti 
pasakytina apie didesnius že kuo daugiau pardavimui ob 
mės gabalus. Dideliais plotais 
—investacijai su gera ateitimi 
galime pasiūlyti naujojo Rose 
mounto rajone. Jei galvojama 
statyti, labai patartina įsigyti 
žemės lotą anksčiau, nes žemė 
brangsta. Ir pasakytina, kad 
niekur taip neuždirbsi, kaip 
kad investavęs pinigus į tinka 
mą žemės gabalą. Žemes listin 
gų skaičius siekia 50.

III — Paskolos namams — mens, su kuriuo- norima kalbėti neriui, Abitibi Power & Paper 
Vadinamos „Mortgage“ yra st palikti savo pavardę, telefo Co. Mr. F. W. Stevens asmeny,

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO' Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

4

CrissXCross
(Patent.d 1945)

French Shorts
Prancūziškos kelnaitės

Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus elasti 
nis liemens raištis — patentuo 
ti, patys užsisega, „C r i s s ir 
Cross“ priekis suteikia patogią 
išvaizdą — pagamintos iš pui 
kios rūšies šukuotos medvilnės. 
Lengvai išskalbiama — nerei 
kia lyginti. Ilgai nešiojasi. Tin 
ka prie Jerseys. W 18-54

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

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

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

TABAKO ŪKIAI
Užpirkęs ūkį, nori pusininko su $ 6.000. Prityręs tabako 
augintojas, galėtų vienas ūkį vesti arba kartu gyventi.
$ 30.000 ūkio jnešimą mainytų į namus Toronte arba 
Hamiltone. Geras ūkis 130 akrų, 52 akrų teisių auginta, 
pilnai įrengtas.
Del papildomų informacijų kreiptis:

C. Pocius Real Estate
Tillsonburg, Ont. Phone 829J.

padėkoti p. J. Glemžai, p. J. 
Daugėlai, p. J. Strazdui, p. V. 
Noreikai, p. A. Šileikiui, p. K. 
Jasiūnui už perdavimą koope 
ratinio darbo principų.
bant Kanadoje ne vieną darbą 
už įgytas žinias tenka dėkoti

yra 3 atskiros linijos — ilgai kiui, Sault St. Marie, Ont., p. 
laukti neteks. Telefonui esant A. Gauriui, „Rūta“ grocery sa 
momentui užimtam — tuojau vininkui ir p. P. Juodkojui — 
sukti vėk Atveju, nesant. as „Nida“ Construction — part 

_ ________________„„ ■ ------1 neriui, Abitibi Power & Paper 
Vadinamos „Mortgage“ yra st palikti savo pavardę, telefo Co. Mr. F. W. Stevens asmeny, 
atybos eigoje ir užbaigtiems na n9 ir reikalą. Jūsų telefoną pri padėjusius pirmuosius žings 
mams. Daugiausia įstaiga dir imančiam. Šiuo metu dirbame nius šiame krašte žengti. Nuo 
ba su Trust Kompanijom, Mo žmonių: P. Adamonis, A. girdi padėka asmeniniams prie 
rtgage Kompanijom, Insuran Budriūnas, D. N. Baltrukonis, teliams, rėmusiems finansiškai 
ce Kompanijom ir Bankais. Pa J- Gražys, A. Markevičius, J. ar moraliai: — Arlauskų šei 

._____ 11*____ '11_________________________ *7« L? • -» ir «skolos dydis priklauso nuo na 
mo vertės ir rajono, Kuiiame 
jis yra. Vidurkis apie 50%. 
Procentas irgi priklauso nuo 
rajono ir kitų aplinkybių. 
Daugiausia yra 5 % %, nors ir 
6% šiuo metu laikoma standar 
tiniu. Už paskolų parūpinimą 
paskutiniuoju laiku atlygini 
mas neimamas. Atveju, kada 
pastatas yra rajone, Kur kom 
panijos nėra suinteresuotos in 
vestuoti pinigus — ir tenka 
jieškoti kitų šaltinių — už to 
kių paskolų parūpinimą imama 
iki 1% komisijos. Daugiaausia 
irbame — Conventional Loan re 
srityje, Turime galimybės parū 
pinti paskolas pagal C.M.H.C. 
ir Provincial planus, i~ 
reikalų tvarkymą perima Mr. . . , . , .
R. Quellette — buvęs General S1 J16™’ kurie padėjo fortnuo 
Trust of Canada Mortgage Sk * darbo charakterį. Sugestijos 
yriaus tarnautojas. 

IV—Draudimas — Turimas 
leidimas apima visas draudimo 
šakas, visus objektus išskyrus 
žmogų — jo gyvybę ir sveika 
tą. Draudžiame namus, baldus, 
mašinas, įrankius, nuo visų ne 
laimingų atsitikimų. Dirbame

jektų, kad būtų galima paten 
kinti pareikalavimą.

VII — Darbo aparatas — Įs 
taiga yra 177 Sherbrooke Stre 
et West — prie Bleury Street. 
Šiuo metu ji užima visą 2-jį au 
gštą. Telefonas PL 85501 —biznių partneriams: p. L. Biels

Bedir

vių laikraščiams, 3 Montrea 
lio dienraščiams. Įstaigoje dir 
bantiems agentams ir visiems 
kitiems atliekantiems pagelb: 
nį darbą.

Ypatinga padėka priklauso 
Mr. H. Messier — Įstaigos no 
tarui. Mr. L Ross — parlamen 
to nariui-advokatui specialiems 
reikalams ir Mr. G. Desaulnie 
rs — Įstaigos advokatui. Esą 
me dėkingi paskolų kompani
joms, su kuriomis pastoviai tion“ su $ 50—100.000,00 kapi jantiems paremti. Pagaliau, 
dirbame. 1. The Tontreal City talu. Tai bus organizacija — ju jei kas, siekdamas tikslo, su
& District Savings Bank Mr. ridinė užperkanti pigiau pasi klupo kely, bet turi didelį pa
F. Roy, 2. The Impeiial Life taikiusį nekilnojamą turtą —siryžimą gyvenimui, tegul už 
Assurance Co of Canada Mr. žemę, namus, kad vėliau par eina čia: gali atsirasti ii darbas
R. Cusson, 3. Crown Life Insu duotų su uždarbiu. I'eks eiti ii atlyginimas.
rance Co Mr. B. Vaillancourt, prie, akcijų. Už privilegijuotą Bendrai paėmus—jei būsime 
taip pat 4. Prudential Insuran sias akcijas bus mokama 5—6 sveiki, padės Dievas, padėsite 
ce of America Co, 5. General °/o palūkanų. Paprastosios ak ir Jūs visi, kaip kad iki šiol — 
Trust of Canada Co, 6. Credit cijos dalyvaus pelne u nuosto padirbėsim. Tikimės, kad viste 
Foncier-Franco Canadien, 7. lyje. Kas tuo domėtųsi — prams bus kuo pasidžiaugti. Kai 
Lesovegarde Insurance Co., 8. gome kreiptis. Čia nežadama po tautiečiams nesakome: pirki 
Canada Permanent Mortgage lengvo pelno avantiūros ir gali te, imkite, darykite tik per 
Corp. 9. New - York Life Insu mybės kiekvienam tvarkyti vi mus! Patariame pasitikrinti ir 
rance Co., 10. National 1 rust sus reikalus. Čia reikia pinigų, palyginti mūsų pasiūlymą su 
Co. Esame dėkingi bendradar darbo ir žmonių, apsisprendu kitų. I tai tikrai verta, nes ne 
biaujančioms pardavimui šios siu, dalinai rizikuojančių, pasi kartą teko perimti kitų prade 
srities firmoms: The Royal tikinčių. Faktinai ši organizaci tą darbą.
Trust Co, Beaver Realties Nor ja jau egzistuoja. Ji turi savo ------ - -
man Realties. Mr. S. Colombe. kapitalo $ 20.000,00, yra užpir giaW*sįe"]t7a'ma* 
Esame dėkingi mūsų banka kusi $ 45.000,00 vertes turto. ’
ms: he Royal bank of Canada Tokiu atveju mažesnius objeg 
-Head office Mr. J. Scholos ir tus galime patys užpirkti — ir 
Verdun-Wodland Branch Mr. greitam pardavimui esant — 
T. D. Collins. prašome kreiptis.

XII. Tolimesnis darbo plėti XIII. Žvilgsnis į visuomenę, 
mas. „District Estate Brokers“ Dirbam — imame pinigus, siu 
teks dar tobulinti, plėsti. Čia lome pirkti, siūlome imti pas 
labai reikalingi žmones, kurie kolą, siūlome drausti. O ar dau 
nori dirbti daugiau negu jiems giau 
užmokama. Labai reikalingi Ben

- Arlauskų šei 
Skučas, J. Zienka, F. Jasutis, mai, Montrealy.

Mr. R. Quellette. XL Oficialioji plotine. Isvys
tyti biznį į stovį, koks jis yra

VIII — Darbo pajėgumas — dabar, būtų buvę neįmanoma, 
Paskutiniu metu į mėnesį yra; jei esą kartu bendradarbiai ne 
nuo 1 iki 14 pardavimų. Parū būtų įdėję tiek daug darbo ir 
pinama nuo 4 iki 12 paskolų, laikinai dirbę nebūtų parodę 
Yra uždedamas nuo 1 iki 5 In tiek daug rūpesčio. Jų yra de 
surance Policy. Tas užtikrina sėtkai, juos sutinkame kiekvie žmonės, kurie gerai nusimano padėti" 
išsilaikymą, pelną ir duoda pa ną dieną. Nuo jų priklauso, kad gįos srities <" ' 
grindą tikėti ateitimi. Įstaiga diena būtų gera, nuo jų pri teisingi, ir stengtųsi duoti sa 1955 mT pelno "skirti? 1. Šalpos 
yra nariu „Corporation of Re klauso, kad išlaidų butų ma vo klientams kuo geriausią pa reikalams Vokietijoje liku 
al Estate Brokers of the Pro žiau. Jiems priklauso darbo sė • *• • • •
vince

IX. 
reikšti 
siems, 
klientais. Yra malonu dėkoti 

Paskolų tiems» kurie tikėjo į šią įstaigą 
- rėmė finansiškai. Esame dėkin

XIV. Žvilgsnis į ateitį. Ko gi 
, norima, ko lau 

kiama iš šitos įstaigos: Nori 
:.g ma turėti organizaciją, pajėgią 

spręsti visus su nekilnojamu 
turtu susijusius reikalus.

Su nuoširdžia pagarba, 
Jūsų P. Adamonis,

be to galime pasiūlyti;’ 
tiki šiol nebuvo galima 

. Stovint tvirčiau, jau 
darbe, nuoširdūs, yra padarytas projektas iš

TAVO VIENKARTIN&S 
AUKOS LAUKIA TOKS 

TANČIAI LIKUSIŲ 
VOKIETIJOJE! 

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBI ŠALPAI!

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

of Quebec“.
Mūsų pareiga yra pa 
nuoširdų dėkingumą vi 
kurie tapo šios įstaigos

iš visuomenės yra laukiamos, 
vertinamos ir už jas esame 
dėkingi.

X. Privačioji dalis. Įstaiga 
yra dalininkų principu. Jais 
esame P. Adamonis ir A. Bud 
riūnas. Abu ūkininkų vaikai ir 
sutapime abudu arti suaugę su 
Lietuvoje gražiai išsivysčiusiu 
pieno ūkiu ir pieninėmis. Tad 
šitoje vietoje tegu bus ir leista
v—..........'>«""• 1 >t~—

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyVe 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 w., 
šeštalieniais 2—4 vai. pp.

Būstinė: Lietuvių Narn i 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. KE 3027.

kmė ir didžiausia padėka. Į šį 
skaičių įeina mūsų -mergaites, 
dirbusios ir tebedirbančios įs 
taigoje, abiems Kanados lietu

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštad'enius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

tarnavimą. Jiems čia ateitis ir siems, 2. Vasario 16-tosios gim 
atlyginimas užtikrintas. Tai nazijai, 3. Aušros Vartų bažny 
jau įgyvendintas faktas. čiai, Montrealy, 4. Raudonajam

Projektas apipavidalintas ir Kryžiui ir 5. Red Feather. Jei 
savo laiku jis virs į statutą-cha pelnas pasirodytų stambus ir 
rakterį „Investment Corpora pastovus, projektupojama pa 

stovi stipendija socialinius ir 
ekonominius mokslus studijuo

A. E. McKAGLJE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Automatiniai I
 Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 Hayden Street 
(netoli Bloor ir Yonge) ■ 

Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7 461 iRes.: BE 3-0978 ft

TELL CANADIANS 
ABOUT LITHUANIA!

Give your English - speaking 
friens a book about Lithuania 
from „Dalgininkai" of 1863 to 
Kaunas opera and Palanga, al 

so about 1/3 of Lithuanian 
nation in the U.S.A:

AN IMMIGRANT’S STORY 
By Arėjas Vitkauskas

Price $3.75. Send checK or mo 
ney order to: Philosophical

Library, Inc., Publishers P. O. 
Bqx, 1317, New York 6, N. Y. 
THIS IS THE FIRST AMERI 
CAN BOOK WITH GREEN 

LITHUANIAN RŪTA ON 
ITS COVER. KEEP One 
BOOK ON YOUR TABLE.

radio priimtuvai
Š. m. rugsėjo mėn. 20 d. atsidarė naujas 

vokiečių gamybos
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koerting-Blaupukt 
pardavimo skyrius agentūra 

MONTREALY,
4900 Grand Bld., N. D. G. 

Tel. DE — 2223.
Šiai agentūrai vadovauja Inž. V. Stankevičius.

Didelį susidomėjimą kelia automatiniai SABA radio 
aparatai, 

reguliuojami iš kito kambario.
Visų rūšių aparatai duodama 

išsimokėjimui ligi 24 mėn.
Darbo valandos: kasdien nuo 7 v. v. ligi 9 v. v. ir 

šeštadieniais nuo 10 v. ryto ligi 6 y. y._

GENERAL INSURANCE 
AL. DUDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS I

I
Dunaas-Dovercourt garažas

1244 DUNDAS ST W„ TORONTO
Įsteigtas prie. 27 metus

24 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas.

Auto korpuso darbai (Bod) ėnFender). Vilkiko pagalba.
Ontario Motors League patarnavimas.Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav ną. J
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'a KNIT-GOODS

NYLON’U
SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR PIRŠTAIS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOTIOUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0051.

DARBINES KOJINES
Štai yra Tamstų g e 
riausias pii kinys eks 
tra 
tra

patvarumui — eks 
patogumui — eks .• 
vertei. Patvarios į

PENMANS C
darbo '<■

kojinės 
yra gaunamos stiliumi 

storiu pi įtaikytos 
kiekvienam darbui.

TAIP PAT APATINIAI VIRŠUTINIAI RŪBAI

BRAZILIJ1OS...
Atkelta iš 3-čio pusi. , 

augštyn kojomis. Vienas iš lie 
tuviškumo židinių pačiame LS 
B centre, Mokoje, Rua Litua 
nia, 67, jau visai likviduotas, 
nėra jokių pamokų, jokio kul 
tūrinio pasireiškimo. Visi buvę 
(sutaupyti ir už parduotus na 
mus gauti) pinigai jau išleisti. 
Patys LSB nariai dingę.

Šių metų pradžioje pirminin 
ku tapo išrinktas pramoniniu 
kas Juozas Ciuvinskas, buvęs 
Lietuvos kariuomenės savano 
ris ir atsargon paleistas su ka 
pitono laipsniu.

LSB vardu esamas turtas nė

ros Fondui .........$.. 21.12 į
Į 40% už 1955 m. KLB Krašto s
> Valdybai ............ ‘...$ 42.24 g

Viso .. $102.46 S
> Solidarumo mokestį už 1955 «
> m. sumokėjo šie asmenys: Ali
Į šauskas J., Alonderis J., Alon x
* deris V., Btronas K., Bogušis «
> K., Bukys K., Bušauskas J., g
> Dainora J., Daraška V., Daugi %
> nas P., Dauginaitė A., Dilys x
> J., Galdikas K., Gečiauskas B., g
[ Girevičjus J., Grigas Juozas, «
k Jrigas Jonas, Kavalėhs J., Ka a 
į lainis J., Kukanauskas M., Kuk |
> ta St., Kuraitis A., Markuškis 9.
> J., Meškauskas P., Navasaitis S
> J., Palujanskas V., Paukštys |
Į J., Paulionis A., Pavilčius V.,
> Panumis A., Platakis Vac., Pi >į
> liponis Z., Polgrimas P., Pus -
Į lys L., Satkevičius J., Skeiva Ubeika A., Vaitkus St. (Currie
Į las J., Satkus V., Stankevičius St.), Vaitkus St. (Westchester
> K., Staugaitis, A., Stundžia K., st.), Visockis A., Vyšniauskas
> Šarapnickas J., Šetikas A., Šet J., Zubrickas S.
t kus S., Šukys P., Švažas A., KLB St. Catharines Ap. V-ba.

! Port Arthur ir Fort William, Ont.
\ MŪSŲ APYLINKĖS SEKRETORIUS

> Petras Kajutis vedė savo boso do Centro. Komitetui Toronte.
> dukterį miss Miskelly. Vietos Aukoji: po 12 dol.: A. Mitalas

lietuviai surengė „Shower1' p. ir E. Jasevičiūtė; po 10 dol.:
p. Kaminskų bute. Jauniesiems P. Pretkus ir J. Prišas; 5 dol.:
įteikta gražus virtuvės stalas Katalikas; 4 dol.: X.; 3 dol.: J.
ir kėdės. Špokauskas; po 2 dol.: J. Kaz

Vestuvės įvyko Fort Willia lauskas, Ant. Mitalas, S. Kniu 
m’e, spalio 29 d. Gražus priėmi kšta, V. Sibulis, P. Kajutis, K. 
mas buvo, pas jaunosios tėvus. Kaminskas, F. Tutlys, V. Joku

Povestuvinės kelionės buvo bauskas, H. Poškus, V. Bru ra privatinė nuosavybė, o visų 
išvykę į JAV. Jaunieji apsigy žas, A. Jones; po 1 dol.: F. Ba Brazilijos lietuvių bendras tur 

“ tas,skii*tasjų kultūrinės veiklios 
palaikymui! — Dabar pasitvir 
tina, kad būgštavimai turėjo pa 
grindą. J. Ciuvinskas, pasižadė palaikyti ryšį su tautos kamie 
jęs sutvarkyti LSB turto doku nu. S. B,

Žinomi nuo 1868. (WS-11-4)
« ______________________________
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St. CATHARINES, Ont.
DĖL SOLIDARU ’O MOKESČIO.

Prieš porą mlėnesių KLB St. šiuo metu, esant blogoms 
Catharines apylinkės valdyba perspektyvoms, daugeliui netu 
pradėjo solidarumo mokesčio rint jokių paajmų šaltinių, vai 
rinkimo vajų. Deja, prasidėjus dyba solidarumo mokesčio ne

mentus ir sutraukti visą kolo 
niją į LSB narių eiles, jeigu 

J tik bus išrinktas, dabar jau ei 
na prie jos likvidavimo, veda 
propagandą už esamų mokyk 
lų rūmų pardavimą ir sudary 
mą privačios akcinės bendro 
vės su biznieriškais tikslais. 
Dėl to ir narių skaičius vėl ma 
žinamas. Šiomis dienomis teko 
girdėti, kad grupė LSB narių 
tarėsi su advokatu pasiryžusi 
prašyti vietinės valdžios inter 
vencijos, jeigu jos pirmininku 
užsispirtų įvykdyti savo suma 
nymą.

Dauguma narių ir mūsų ko 
lonijos dauguma pageidauja, 
kad LSB pasiliktų kultūrine or 
ganizacija ir kad jos durys bū 
tų atidarytos visiems lietuvia 
ms, ypač šeimų galvoms — tė 
vams, kurių vaikai turi būt pa 
ruošti tęsti kultūrinę veiklą ir

veno savo rankomis laisvalai gdonas, J. Citavičius ir P. Ba 
kiu statomame name, 2230 Ra činskas.
nkin St., Fort William, Ont. Aukų surinko: A. Kamins 
Jaunavedžiams linkime geriau kienė 42 dol., P. Pretkus 
šio pasisekimo šeimyniniam dol,. J. Špokauskas 13 dol., M. 
gyvenime. Jonaitienė 10 dol..

— P. p. Kaminskai švenčia Aukotojams ir rinkėjams 
12 metų vedybinio gyvenimo oširdžiausias ačiū, 
sukaktuves. Tai

18
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McKinnan įmonės darbininku rinks, bet norintieji sumokėti Ilgiausių ir lai Con".T
streikui, kuris paliete nemaža prašomi kreiptis į valdybos na 
lietuvių, o vėliau pasikeitus 
apylinkės valdybai, mokesčio 
rinkimas buvo nutiauktas.

Tenka pasidžiaugti St. Cat 
barinės lietuvių visuomeninių 
reikalų supratimu ir tikėtis, 
kad ateityje visi, kas kuo gali 
nrisidės prie bendro lautinic. 4%% 
kultūrinio bei visuomeninio 
darbo.

rius.
St. Catharines apyl. v-ba pa 

siuntė centrui solidarumo mo 
kesčio nuošimtį sekančioje su 
moję:
15% už 1954 m. KLB Kultu

ros Fondui ..........$ 10.20
už 1954 m. KLB Kraš

to V-bai .................... $ 28.90
20% už 1955 m. KLB Kultu

KAINBOW
Distributors Co.
Sa vininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
409 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

■©•^®©©^©**>-W^©St^^S.*>®*.^*3>$>$i3a&©©©©®©©©©©©©®©©S

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINT! VERTIMAI

mingiausių metų. and Co. savo laikraštyje Sar
~ gent News aprašo lietuvio tre

VASARIO 16 D. GIMNAZI mtįnį0 Vytauto Vaitužio, kad 
JAI REM FI šįs išradimą pagerinti spe

surinkta aukų 83 dol. cialių replių gamybą, fabriko
Pinigai ir aukotojų sąrašas vadovybės buvo apdovanotas 

pasiųsta K. L. B. Šalpos Fon 200 dol. premija.

| DR. D O R A C O P P C N i :
g DANTŲ GYDYTOJA

K Kalba lietuviškai
g Tel.: WAinut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

Dr. Roman hthwski j 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. J 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistes. » Į 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. >

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

Detedo T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, pio 
Ic.šteiėb. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
i-i'ii.i, šaidyiuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV,

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davanų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W------------Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

J, f, WILSON

I
 GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

per '*

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d .Tel. RA 7-3120 ;!6695 - 35 Avė., Roserrount, MONTREAL 36 
p

- - --------- .-.■'.-,*.’W-*5.*i-©©©®©©©.-M.^©©©©©©©®©©©©©©©©®^©^®*

Laidotuvių Dire/t torius
5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS iR TRUMPA 
LAIKIUS FRIZAVIMUS DAŽYMĄ (R KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAJTĖ (B M I.W011J.

2521 CENTRE St., Mont. FItzroy 3292.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
13 METŲ JŪS1, TARNYBOJE 

GARANTUOTA S i~> ARBA S.

259—3 Ave., ViHc Lasalle. TR 4588.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠV ARI AL

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOT1QUE St.,E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

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

SAV K. KIAUŠAS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- j 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasafle, Montreal, ;
P O Tel.; HU 8—0162.'

ir J. Š I A U C I U L I S

;®©©©©©©©©©©®©©©©©©©©®©©®©®®®®®©©®®©©©®©©®®®©©S®®*

COLONIAL TURKISH BATHS I
V VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO |

JfvVn)? SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE |
G/' Viskas tik už $ 1.10 v

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

(. S/i f Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. a 
y ’’ - Atdara kasdien nuo 2 p. M. iki 5 A. M. $ 

. MOTERŲ DIENA. telef.: |
kas antradienį nuo 2pm iki 1.1 pm. PL 0094 įj 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVL„ MON1K1..M <

(2 g. į rytus nuo St. Laurent LI ) ’

DE LUXE DRY CLEANERS! I* *.
*©©©©©©®®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©®©©©©®®©©&*

StaNu
___  143—8th AVENUE, LACHINE

8 17 K'TOr Lietuviams nuolaida.
/ - O / Z 7 Sav,. r. RUTKAUSKAS. „ 7X -- ---------- _____,

>®©©©©©©©©®©©©<>©©m©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©c»o©©©©©©©<»' >©0®®©©©©©©©©©©©©©©4>&©©®©®®©©©©©©©©©'C^<*wi*w®*®<**
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KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA
susirinkimą ti N. Metų sutikimo.

vai. p. p. Pa Tad dar kartą Hamiltono sp 
Dundurn St. ortininkai, kviečia visus vietos 

ir apylinkių lietuvius į svetin 
atidarymas, gą ir gražų Royal Connaught

ko išskrido į Rdtha; Grįš apie 
gruodžio 20 d> Jį pavaduoja jė 
zuitas tėvas St. Ktilbiš.

VISŲ BŪRELIŲ VADOVAI 
prašomi surinkti iš rėmėjų au 
kas už rugsėjo, spalio ir lapkri 
čio mėnesius ir pristatyti Vas. 
16 Gimn. Remti K-jos iždiniu 
kui St. Bakšiui iki guodzio 5 
dienos.

šaukia visuotinį 
gruodžio 3 d., 5 
rapijos salėje, 58 
N., šia tvarka:

1. Susirinkimo
2. Susirinkimo pirmininko ir viešbutį, paskutinio šio sezono

sekretoriaus rinkimai, pasilinksminimo.
3.

>lo
4.
5.
6.

pranešimas,
7. Vasario 16 Gimnazijai re 

mti komisijos pranešimas,
8. Lietuvių Namų Hamilto mėnesį kiekvienas, 

ne įsigijimo Laikinosios Vai pavyzdys, kad vienoje šeimoje, 
oybos pranešimas,

9. Revizijos Komisijos pra 
nešimas,

10. Balsavimo Komisijos su 
darymas, 11. Valdybos ir Revi 
zijos Komisijos rinkimai,

12. Klausimai ir sumanymai,
13. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku kvorumui 

nesusirinkus, susirinkimas įvy 
■^ta vieną valandą vėliau ir ne 
i'ūrint dalyvaujančių skaičiaus jęs. 

bus teisėtas. Kviečiame visus das, 
Hamiltono ir apylinkes lietu 
vius šiame susirinkime dalyvau 
ti.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

SPORTININKŲ PASiLINK 
SMINIMAN — BALIUN

didžiausiame Hamiltono viešbu 
tyje — Royal Connaught — gustinavičjų 25 dol. 
privalome atvykti visi! O t am ~ 
yra du svarbūs argumentai — leziečių gimn.Italijoj 54,50 do 
savo atsilankymu pareinsime lerių. Ši suma irgi surinkta per 
sportuojantį jaunimą ir į vargą tą pačią rinkliavą, 
patekusius tautiečius, nes po Panaši rinkliava, vykdyta 
būvio metu rengiama turtinga 1^54 m. nuo kovo 15 d. iki birž, 
Katalikių Moterų Dr-jos lote 20 d. davė 738,25 dol. Šiemet 
rija yra skiriama Kūčių stalo ir rezultatai perpusę mažesni dėl 
Kalėdų eglutės papuošimui mū to, kad didesnė dalis hamilto 
su į vargą patekusių brolių ir niečių buvo neaplankyta, nes 
sesių. tiūko savanorių rinkėjų. Kad

Gražiausia Hamiltono salė, hamiltoniečių dosnumas nesu 
šį šeštadienį, lapkričio 26 d. mažėjo, rodo šis pavyzuys: Br. ninkas Julius Kayser L Co. n 
privalo būti užpildyta ir jauni Grajauskas savo rajone surin tuoj paskelbė, kad stambiausia
mo ir „senimo“ ir taip pasišok ko per 100 dol., o tokių rajonų fabriko dalis, esanti Bathurst
ta, kad per keturias „pasnin Hamiltone yra apie 10.
ko“ savaites (advento metu jo' Lapkričio 4 d. lankėsi pp. De 
kių pasilinksminimų nebus) ga veniai. Ponia Devenienė pada 
lėtumėme ramiai ilsėtis ir lauk rė pranešimą, ryžtingai pasisa 

kydama .už 
Kad ir kas bebūtų Vilkas turi 
būti išlaikytas.

KLEBONAS KUN. DR. 
J. TADARAUSKAS 

lapkr. 22 d. 5 v. v, iš New Yor

Praeito susirinkimo proto 
skaitymas,
Valdybos pranešimas, 
Tautos Fondo pranešimas, 
Šalpos Fondo Komiteto

GRAŽIAUSIAS LIETUVIS 
KŪMO PAVYZDYS!

Praėjusią savaitę į Vasario 
16 gimn. rėfhėjus įstojo Vm 
cas, Petronėlė ir Irena Jakima 
vičiai, pasižadėdami aukoti 
nuo rugs. 1 d. po 1 dol. kas 

Tai retas

kuri savo pajamomis neišsiski 
ria iš daugumos mūsų, būtų 
net trys rėmėjai. Jie savo įstoji 
mu užbaigė naujai jsteigtą bu 
relį Nr. 16, kuriam vadovauja 
St. Pilypavičius.

Šiuo metu Hamiltone veikia 
6 pilni būreliai Vas. 16 gimn. 
ir 2. Saleziečių; naujai steigia 
mas _ ___
liet. gimn. remti dar tik įpuėsė

3-čias būrelis saleziečių

Jam vadovauja Z. Orvi 
tel. JA 2-9980 u dar trū 
10 narių. Geruosius tautie 
prašome prisidėti.

Lapkričio 7 d. pasiųsta Vo 
kietijos Bendr. V-bai U. S. 30ž 
dol., Vas. 16 gimn. rūmų skolo 
ms mokėti. Šią sumą sudarė pa 
vasarį vykdyta rinkliava po na 
mus, davusi 282 dol. ir Delhi 
Bendr. V-bos auka per M, Au

ksta 
čius

Tą pačią dieną pasiųsta sa

MIRĖ.
Lapkričio 11d. staiga darbo 

vietėje mirė Jonas Galinauskas 
širdies liga, sulaukęs 47 m. Jo 
pažįstamųjų pasakojimu velio 
nies šeima 1941 m. ištremta į 
Sibirą. Paliko apie 8.000 dol. 
gryn. pinigais, kuriuos paėmė 
Trust Co. Testamento nepah 
ko.

Kiek anksčiau mirė senesnės 
imigracijos *lietuvis Janulevi 
čius, apie kurį smulkesnių ži 
nių neteko sužinoti. Sk. St.

28 M. VEDYBINIO
gyvenimo sukaktis buvo atšvę 
sta p. p. A. St. Šukaičių šeimos 
namuose, dalyvaujant per 30 
svečių iš Hamiltono ir net apy 
linkių. Kalbose ir dovanomis 
palinkėta atšvęsti jau 30-tinę 
Vilniuje, kur A. Šukaitis ėjo 
valstybės tarnautojo pareigas, 
Tenka pažymėti, kad p. p. Su 
kaičiai nevengia organizacinio 
darbo — A. Šukaitis Hamilto 
no SLA kuopoje eina iždininko 
pareigas, yra valdybos narys 
bankelio Talka, St. šukaitienė 
nuolatinė Hamiltono choro da 
lyvė, SLA kuopos narė, o taip 
pat nekartą savo skaniai pa 
ruoštais valgiais, papuošdavo 
stalus įvairiuose KL B-nės vie 
šuose priėmimuose. Daugiau to 
kių šeimų! . - ° i

iliustravo
Kanados
Dzen is

O'Keefe’s užsakymu 
Latvijoje yimes 

dailininkas Eduards

seni KANADOS papročiai
Vienos kepsnys per metų metus 

populiarus valgis—tai pokylis, 
į 1 ui į : usirenka geri draugai. . .

Šokdami prie degančio laužo 
’ ir užsikąsdami apkeptomis Vienos 

dešrelėmis ir bulkutėmis, visi 
puikiai praleidžia laiką.

OLD VIENNA
i»n

lėtumėme ramiai ilsėtis ir lauk

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

LONDON, Ont
PERKELIAMAS TEKSTILĖS FABRIKAS

Londono Holeproof Hosiery 
Co. fabriką, turintį iki 250 dar 
bininkų, neseniai pirko stam 
bus pramonininkas - tekstili

VANCOUVER, B. C.
TRUMPAI.

— S. K. Vytis stalo tenisi 
ninku treniruotės vyksta kas 
antradienį ir ketvirtadienį va 
karą Šv. Jono' parapijos salėje. 
Žaidimai praeina gražiai drau 
giškoje nuotaikoje. Pageidauti

Kanados Lietuvių Bend- 
i ruomenės Britų Kolumbijos 
1 APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos ?irmininke.s 

Advokatas
JONAS J. JUŠKAU IS, 

LL. B.
Suite 14, Tunstall Building 

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

Telefonas: Pacific 4511.

dalyje naujo savininko dar pa 
liekami, kaip tai trikotažo sky 
rius ir siuvykla Luxide, mote 
riškų kojinių (be siūlės) sky 
rius ir pan., bet apie 150 dar 
bininkų — vyrų ir motei ų —_ 
neteks darbo, jų tarpe keliolika na ten matyti dar didesnį būre 

lį jaunų (10—18 metų) žaidė 
jų, nesvarbu ar jie yra kada no 

pri rs raketą rankoje laikę ar ne,— 
— vyresnieji juos visuomet mielai 

pamokys.

gatvėje, perkeliama j Shcrbro 
oke, Quebec. Perkėlimą numa 
tomą įvykdyti net prieš Kalė 
das, nes Sherbrooke viskas, gii 
di, galėsią vykti ekonomiškiau 
ir harmoningiau.

lietuvių.

PRIMINIMAS.
Malonu londoniškiams 

mint, kad lapkričio 26 d. 
šeštadienį Bibliotekos Audito 

Kaip žinoma, tekstilės pra rijoj, Quen‘s Avė 305 nr., skau 
monė Kanadoj vadinama mer 
dinčia pramone. Ir Londono 
Holeproof Hosiery šią vasarą 
pergyveno ilgesnį streiką, nes 
norėjo mažinti darbininkams 

PERKATE ai PARDUODATE? į atlyginimą Tiesa, darbininkų 
v unija po 43 dienų streiko įsko 

vojo „Status quo“, bet kompa 
nija sutartį rašydamasi daug 
nerizikavo, nes, reikia manyti, 
kad jau tada fabriko pardavi BUVO METAS — TU ĖMEI, 
mas jau gerokai buvo įpusėjęs. DABAR TAVO LAIKAS 

Tiesa, kai kurie kompanijos DUOTI. AUKOK ŠALPOS 
skyriai, esantieji kitoje miesto FONDO VAJUI!

paramą Vlikui.

Kompetetingo

Namai Ūkiai *Sk!ypai
Bizniai ’ Pramoninės nuosavybės

pas • —
LI 9 4121.
Main Si East.
ESTAETE

1 A 17 V/ V A LIMITED
KANADOS STAMBINUS REALTORIAI

Skyriai r įsoje Ontarijoje. *

patarnavimo kreipkitės
P R A N C K E V i Č IŲ . . .

Hamilton Office .... 913

i n a ft rr real

I HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS C 

g Geriausius vyriškus ir moteriškus i
$ kostiumus ir paltus i Į
S siuvatik ’’
t G. PALM E lt CUSTOM TAILORS : 
x Geriausia medžiaga į >

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą. L
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. K

> (netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. X 
$ Sav. G. Palme r-P a 1 i 1 i ū n a s. g

Tei.TR. 1135

VICTORIA
CLEANERS

DYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

0.95
0.95
0.90
0.85

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

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.

I TEL. IR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

tų vyčių Lituanikos būrelis reti 
gia visai mūsų kolonijai Lietu 
vos kariuomenės šventes minė 
jimą.

Statoma net du veikaliukai: 
St. Lauciaus „Pavojingoje zo 
noje“ ir St. Santvaro „Aušra 
ties Vilniumi“. Pradžia 7 vai. 
vak. L. E-tas.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. 
Žemė pardavimui: — Pavieni lotai ir didesni plotai. 
Ūkiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje.

: — pastatams ir kit. objektams nuo 
nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 
Jums padėti!

SAULT STE. MARIE, Ont.
KITOS NAUJIENOS.

— Farmerių A. V. Skaržins Šiuo metu ligonė, apleidusi ligo 
kų šeima vėl padidėjo viena at ninę, gydosi namuose pas sūnų 
žala. Vėl sūnus! Ta proga reik Igną GirdzeviČių. Palinkėsime 
tų pasveikinti laimingus tėvus, ligonei kuo greičiausiai pa 
o ypatingai naujagimio moti sveikti.
ną, kuri nebodama nesibaigian — Mūsų valdybos narys šal 
čių ūkyje darbų rizikuoja išau pos reikalams Viktoras Staškū 
ginti didelę šeimą, duodama nas baigė įvykdyti rinkliavą pa 
tuo pavyzdį bevaikėms <.r vien silikusiems Vokietijoje reika 
vaikėms moterims. lingiems paramos tautiečiams.

— Apolonija Girdzevičienė Pasižiūrėjus į aukų lapą, atro 
paslydo, puolė ir susilaužė ko do, kad mūsų kolonija šioje sri 
ją. Nugabenta ligoninėn ji tu tyje nebus paskutinė.
rėjo labai sunkią pieraciją. Korespondentas.

< , UKiai parda
] Draudimas:

Agentai:
D. N. Baltrukonis VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
J. Zienka TU 2712 A. Gražys RA 7-3148
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriunas RA 7-2690.

LIŪDĖS1O VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun. — — Tel. YO 3440.

PAJIESKOJIMAI
Gen. Lietuvos konsulas Ka 

nadoje skelbia šių dviejų lietu 
vių pajieškojimą:
1. Valentino Vilkėno, 

dento-techniko ir
2. Zigmo Malakausko 

čiaus.
Adresus prašoma

Lietuvos Generaliniam Konsu 
latui Toronte (11 Granadier 
Heights, Toronto, Ont.).

buv. stu

iš Suba

pranešti

gautas iš Lietuvos, Skuodo ra 
jono, Mosėdžio pašto, Gaubiu 
kaimo, rašytas Nastės Kubilai 
tės. Kadangi nei p. Misevičiui, 
nei NL redakcijai nežinomas 
yra p. Leonavičiaus adresas, 
tai skelbiamas šis pajieškoji 
mas, prašant atsiliepti p. Leo 
navičių, arba jį 
nešti jo adresą, 
jam prisiųsti iš 
tąjį laišką.

— Antanas

žinančius pra 
kad galėtume 
Lietuvos gau

Garbašauskas,
— Jonas Misevičius (iš Abi kilimo nuo Panevėžio prašo 

tibi P. & P. Co. Ltd, Coper La mas atsiliepti ar žinantieji jo 
ke, Regan, Ont.) NL redakci adresą pranešti: E. Žitkus, 
jai atsiuntė ten gautą laišką ad 1839 E.' 90 Str. Cleveland 6, 
resuotą p. Leonavičiui. Laiškas Ohio, U. S. A.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptu vakarais po 6,30 vai.

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 G“rge S‘” Vili. Lasalle.

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

nnnntxttmwnmmntumrtmtuummttmnunnnmttwnmmmtmimmm
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Sį šeštadienį, lapkričio 26 d., „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
15-kos metų sukaktuvių minėjimas

MINĖJIMAS ĮVYKSTA DLK VYTAUTO KLUBO PA 
TALPOSE: 2159 ST. CATHERINE STREET EAST. 
MINĖJIMO PROGRAMA BUS ŠITOKIA:
1. NUO 7 IKI 8 VALANDOS VAKARO BUS AKTAS- 

-KONCERTAS. KONCERTĄ IŠPILDYS OP. SOL. E. 
KARDELIENĖ'. Nurodyto laiko bus laikomasi tiksliai, 
todėl svečiai prašomi rinktis 6.30 vai. vakaro.

2. PO AKTO-KONCERTO TUOJAU PRASIDĖS VAKA 
RIENĖ, lygiai 8 vai. vakaro. Vakarienė bus su K. Luko 
kalakutais ir kitokiais valgiais.

3. PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI, GROJANT KAPE 
LAI.

PLAČIAU ŽIŪRĖKITE MONTREALIO KRONIKOJE.

I TAUPYK, SKOLINKIS
'' savo kredito kooperatyve S

„LITAS”
£ Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai < 
$ duodamos betkokiam geram tikslui. ė

Ved. D. Jurkus, He 4280. |
Pirm. A. Norkeliūnas, RA 7-3120. $
Adr.; 6695—35 Ave, Montreal 36. |

Pastabos: 1. Vakarienė bus labai gera.
2. Prie vakarienės bus visokių gėrimų — stip 
rių ir silpnų, kas kokių norės.

KVIEČIAMI visi, be išimčių, tautiečiai atsilankyti ir ge 
rai praleisti priešadventinį šeštadienį.

ĮĖJIMAS—ĮŽANGA tiktai S 1.50.
BUS LINKSMA, JAUKU IR MALONU.

236 SLA KP. KONCERTO — BALIAUS ATGARSIAI.
Lapkričio 5 d. įvykęs Toron pakojis, Noriu miego etc.; pra 

te 21 metų 236-tos SLA kuo dedant Lietuva brangi motyvu 
pos gyvavimo ir viso SLA 70 ir baigiant suktiniu. Kvartetas 
metų jubilėjaus minėjimas bu ir valsas susilaukė karštų ova 
vo itin sėkmingai, kaip svečių cijų, o liet, popuri galutinai už 
gausumu, taip ir turininga — valdė publiką ir teko pakartoti, 
žavia programa. Svečių tarpe Atrodo, kad mūsų visuomenę 
buvo malonu matyti ii gen. ko labjausiai žavi savos lietuvis 
nsulą min. V. Gylį su Ponia.

A. Deveųienės kalba.
Kadangi SLA Pild. Tarybos 

sekr. Dr. M. J. Vinikas negalė

NEPRIKLAUSOMOS LIET UVOS 15 METŲ SUKAKTU 
VIŲ MINĖJIMAS 

žada bėti labai gražus ir įspūdingas.
Aišku, kad. minėjimas gavęs iš Toronto, didžiausiu rū 

įvyks DLK Vytauto klubo pa pėsčiu didžiąja dalimi ir išlai 
talpose, kurios visos yra užlei ko.
džiamos šiom iškilmėm, šio Lapkričio 26 d., 7 vai. vaka BANKO „LITAS“ INDĖLIAI DLK VYTAUTO KLUBO

dieną, pradedant ro, visi maloniai kviečiami j pO paskutinio visuotinio susirin šėrininkai nominavo naują vai 
Vytauto klubą, 2159 St. Catlie kimo pradėjo sparčiai augti, dybą. Kitų kandidatų nesant, 

C- Dabar „Litas“ jau turi 15'4 na laikomi išrinktais: klubo pirmi
Visus prašome rinktis 6.30, rius su 19.300 dol. indėlių. Pa ninkas p. Skinkis, sekret. p. 

kad ,galėtume visai punktualiai žymėtina, kad daugelis šeimų Džiaugys, vicep. p. Naujokas, 

tas ir koncertas ir 8.00 — va žamečius vaikus, kurie čia mo vizijos komisija - H. Adomo J° a*vTykt1’ ta‘ JO vietoje turėjo ziką instrumental muzikas A.
' kosi taupyti. nis, A. Navickas ir p. Gudžiū ™.e SLA P Tarybos iždo glo Pnelgauskas, kuris šiemet šve

Paskutiniame „Lito“ valdy nas. Kiti bus renkami. į boara be^ P- ku.ri af ncia muzikinio darbo 30 metų
bos posėdyje nutarta taupyto direktorius yra šie kandidatai: 7k? vyro M. Devenio ly sukaktį. Jubiliatas pasveikin 
ju patogumui, indėlius priimi J. Bakanavičius, P. Juškevičie 
nėti ne tik sekmadieniais „Li nė, A. Bernotas, K. Ambrazas, 
to” būstinėje, Aušros Virtų Pa p. Macijauskas, K. Juška, p. 
rapijos salėje, bet ir pas valdy Gručkūnas, J. Baršauskas, p. 
bos bei revizijos komisijos na Mitchell, J. Mozūnaitis, p. Pla 
rius namouse, būtent: ušinis ir p. Virbalas. Į Šerų sek

Domas Jurkus, 1940 Desmar retorius du kandidatai: Alber

6.30 valandą vakaro.
Nuo 7 v. iki 8 vai. bus trum rine St. East, 

pas aktas ir koncertas. Kancer 
tą sutiko išpildyti operos solis 
tė E. Kardelienė, kuri padai 
nuos Gruodžio, Šopeno, Verdi 
ir kt. dainų.

Įspėjama, kad bus laikomasi 
griežto punktualumo.

Po akto-koncerto bus vaka 
rienė, kuriai vadovauti sutiko 
labai prityrusi šioje srityje po 
nia Vaupšienė. Vakarienė bus 
gera — su kalakutiena, dešro 
mis ir tt, kaip tą moka p. Vaup 
šiene padaryti.

Žinoma, prie vakarienės bus 
visokių, kokių tiktai kas norės, 
gėrimų.

Po vakarienės bus šokiai, 
grojant orkestrui.

Kadangi 15 metų NL minė ji 
mas vyksta paskutinį šeštadie 
nį prieš adventus, tai yra pas 
kutinę proga jaunimui pasišok 
ti, o vyresniems — gerai paba 
liavoti ir gražiai praleisti tą 
vakarą, prisimenant vargus ir 
džiajugsmus „Nepriklausomos 
Lietuvos“, kurią Montrealis,

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.

vykdyti programą, 7.00 — ak „Lito“ nariais įrašė ir savo ma finansų sekr. J. Juškevičius, re 
f.-- 1------------------ a --  .. .. - — ----- — -
karienė.

NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS BENDROVĖS 

POSĖDIS
Gruodžio 3 dieną, 5 vai. po 

pietų šaukiamas „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ bendrovės vai 
dybos, board direktorių ir įga 
liotų atstovų posėdis. Dalyvavi 
mas būtinas. Susirinkimo vie , . „ - _ - ,
ta „Nepr. Lietuvos“ redakcija. chais* Cote St' Paul> tel' HE tas Norkeliūnas ir p. Greibus.

Vaidvba 4280; Buvo vienas mistifikuotas

LIET. KARIUOMENĖS .
šventė šiemet paminėta tiktai 7-3120;
bažnyčioje, bet labai gražiai. Inž. Leopoldas Balsys, 6830 
B. Abromonis parūpino gražų —24th Avė, Rosmount, 
vainiką; puikiai buvo papuoš RA 2-6334; 
ti altoriai. Klebonas dienai pri 
taikė pamokslą; prie savanorių 
vėliavos stovėjo kūrėjų - sava 
norių garbės sargyba. Pamal 
dų metu Gounod Ave Maria 
giedojo viešnia iš JAV p. Seš . . .
tokaitė (gana gražus, sultingas Metinis „Lito“ susirinkimas studijos mokiniai: N. Jau 
sopranas, tiktai reikalingas mo numatomas šaukti sausio mene niūtė, J. Tauteraitė, R. Sega 
kyklos) ir Sasnausko Kad šir sį. Nors bankas veikia nepilnus n?2&ait®’. J' Pauhutė ir N. Kh 
dį, svečias iš Toronto p. Simą* metus, tačiau jau šiais metais čiutė. Visos pianistės, išskyrus 
navičius (pajėgus ir simpatin ne tik numatoma išmokėti tau 
gas, tiktai nekultivuojamas bal py to jams 4% palūkanų, bet ir 
sas). Svečiai solistai pagraži premijas skolintojams propor 
no iškilmes. cingai jų sumokėtoms už pas
--------------------------------------—~ kolas palūkanoms.

Visais paskolų reikalais krei

Albertas Norkeliūnas, 6695- klausima^, kažkodėl nukrųip 
-35th Ave, Rosemount, tel. RA tas prieš J. Kardelį, kuris nei 

raštu, nei žodžiu į Klubą nesi 
kreipė ir nieko neprašė, o betgi 
klausimas buvo svarstomas. 
Kažin, kas tą klausimą suiabri 
kavo ir kokiais tikslais?

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS 

rudeniniame pradžios metų 
koncertėlyje buvo pristatyti

tel.

Hur 
tel.

Pranas Rudinskas, 6612 
teau St., Ville Emard, 
HE 2938;

Inž. Juozas Bulota, 7712 Ge 
orge St., Ville Lasalle, tel. HE 
3119.

Metinis

no iškilmes.

kos melodijos. I. ir A. Sidaravi 
čiūtės taipgi apdovanotos gėlė 
mis.

Liet, popuri akordeonui mu

dima. tas ir palinkėtas dar daugelio
A. Devenienė padarė plačią kūrybingų metų muzikos sri 

SLA veiklos apžvalgą ir skati ty. Jam taipgi įteikta SLA ju 
no klausytojus tapti šios frater bilėjinis albumas, 
nalės organizacijos nariais; 
nes SLA yra, ne tik, kad viena 
iš seniausių ir didžiausių, turin 
ti apie 16.000 narių, gyvybės ir 
ligoje apdraudos organizacija, 
bet SLA taipgi yra ir lietuvis 
ka tvirtovė, kur puoselėjama 
Lietuvos vadavimo, labdaros 
bei kultūriniai barai... „Jei ne 
SLA, tai nebūtų buvę nei AL 
To, nei BALFo...’’ j

DR. J. ŠFGAMOGAS

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

Programą sklandžiai prave 
dė parengimų kom. pirm. St. 
Jokūbaitis, kuris, šiam parengi 
mui daugiausia darbavosi ir vi 
su kuo rūpinosi, todėl už pasi 
sekimą jam tenka ir didžiausias 
kreditas.

Margumynai.
___ , _________  t ___ ____ Po programos pasišokta, gro 
~ r '~_________ pareiškė A. jant Trimito orkestrui. Svečius
Devenienė. Jos kalba griaus vaišino turtingas valgiais ir 
mingais aplodismentais palydė gėrimais bufetas. Loterijoj iš 
ta, o pati kalbėtoja į 
ma gėlių korsažu.

Koncertinė programa.
Solistė Stefa Mašalaitė pa 

dainavo: „Kur bakūžė ’ — L-. 
Šimkaus, „Sudiev amžinai“ ari - .
ją iš Traviatos (itališkai) ir rbo; jie net ir ne nariai. Visie 
„Vilią, Vilią“ iš Linksmosios ms mieliems talkininkams yie 
našlės“ Jos švelnaus soprano nokiu ar kitokiu darbu priside 
melodijos publiką itin sužavė jusiems, pareng. kom. varau, 
jo, todėl ir ovacijų jai nepagzi 
lėta. Solistė nusinešė du buke 
tus gėlių.

Pirmą kartą lietuvių scenoje 
pasirodęs solistas Algis Vely 
vis padainavo: „Oi kas' 
Šimkaus, „Kai žvaigždės mir 
gėjo“ ariją iš Tosca Puccini

papuošia leista trys fantai.
Parengimų kom. iš narių su 

silaukė stiprios ir nuoširdžios 
u talkos. P. Kvedukienė vikriai 

aptarnavo stalus, o V. Pilėnas 
visą vakarą prie baro sušilęs di

J. Pauliūtę, kuri mokosi dainuo 
ti. Beveik visi 22 mokiniai (jų 
tarpe 3 dainininkės) ką nors iš 
pildė. Įdomu buvo, kad pačios 
jauniausios mokinės, vos po ke 
lių pamokų, jau galėjo ne tik 
tai paskambinti, bet skambin 
damos ir padainuoti lietuvių 
liaudies dainų. Koncertėlis pra 
ėjo gražiai, tėvams suteikęs ne * „v....... — __________ » __

Didž. Gerb. A. Vartų parapi tiktai susirūpinimo, kad vaikai (iį^liškai^ir ° Sugrišk į Sorent suomenei už gausų atsilanky 
jos Klebonui Tėvui J. Kubiliui gerai pasirodytų, bet ir pasi't(>.. _ E. De’Curtis (ital.). Po mą.

karstų ovacijų dar padainavo Tai pirmas SLA parengimas,

IŠNUOMOJAMAS didelis
dubelinis kambarys Rosemoun ptis pas banko vedėją D. Jur 
te, dviem vyrams, jeigu nori kų, tel. HE 4280. Pr. R. 
ma, — su maistu arba porai ve NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 
dusių su pasinaudojimu virtu

• vo. Teirautis vakarias po 6 vai.
tel.. RA 1 6908. atlaikytas pamaldas ir Liet, grožėjimo momentų, kai vaikai

Kariuomenės šventės intenci gražiai muzikuoja. Tėvai mo 
t LOUIS MANGEAU f 
S KURO ALIEJUS | 
S 114-1 Ave., Ville Lasalle. a 
yS No. 1 Imperial Products 8 
? TR 3 2 3 7 t

St.

tariu nuoširdų lietuvišką ačiū.
Taipgi širdingai dėkojame 

„N. Lietuvos“ bei kitų laikraš 
čių redakcijoms, talpinusioms 
spaudoje reklamas, taip pat ir 
radijo va). „Tėvynės Prisimini 
mai“ vedėjui p. J. Simanavičiui 
už garsinimus, o labjausia vi

kariuomenes svemes gražiai muziKuoja. revaj mo )>Diciteneello“ — R. Falvo (ita kad Šv Jono parapijos svetai
jai pritaikyto pamokslo paša kytOjai vardinių proga {teike liškaį) šis pirmasis debiutas nė buvo perpildyta—teko su 
kaitei’ iš °FiLSfiios’ ir p J SSi PUlklU d°VanU ir graZlU gellU* klausytojams padarė gerą įspū sispausti. Kitą kartą pasirūpin 
mXavSiSTToro  ̂ ŠAUNIOS VESTUVĖS dį. Solisto malonus ir potencia sim erdvesne sale, tai visiems

dotas mišių metu giesmes, A-n Augustino Kudžmos ir Eleo lūs tenoro balsas žada gražią bus maloniau ir patogiau. 
VarųZapi ■“>«» Navickaitės vestuvės pra ateitį. Geriausios sėkmės! A.

• -- choro da ėjusi šeštadieni buvo vienos is Velyviui {teikta SLA auksinio
už pritaikintų ka šauniausių. AV bažnyčioje jau jubilėjaus albumas.tui p. A. Piešinai ir 

lyviams-vėms i 
riuomenės šventei giesmių 
dojimą. ,

LKKS S-gos Montrealio 
Valdyba.

IŠVYKO Į U.S.A.
savanoris - kūrėjas Antanas Ši 
pelis su žmona Elzbieta lapkri 
čio 21 d. Ponai Šipeliai šešta 
dienį ir sekmadienį turėjo atsi vėlyvos nakties.
sveikinimo vaišes į kurias bu šv JONO LIUTERIONIŲ 
vo sukviesti montrealiečiai ku v v. . v.
rėjai-savanoriai ir bičiuliai. Vai bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
Sės buvo labai gražios, buvo pa * r.1”ce gt’ kampe, lap
reikšta išvykstantiems daug gr kncio 2/ d., 12.30 vai. pp., Jie 
ažių linkėjimų ir įteikta dova tuviU^Pa'maldos su išpažintim 
nų prisiminimui iš Montrealio.
AV BAŽNYČIOS VARGONŲ 
pašventinimas yra paskirtas 
sausio 21 d. Ta proga bus ren 
giamas koncertas ir vakarienė. 
Organizacijos prašomos tą da 

Dr.E.Audrilkžlltisl 5 sklypai NDG prie Sherbrook rezervuoti suminėtam tiks 
(40X90), sklypo kaina $3.000.lui* Choro Valdyba.
Skubiam pardavimui naujas 5 ~ Utuamstikos kursai šį še

butų namas Ville Lasalle. .““1 Pamokas> kaip ir 
__ _ ~ kitais šeštadieniais.

VIEŠĖJO pas p. PinkeviČius

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I Š K A 

priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun, 

Tel.: TR 4547 »

p NOSIES, GERKLĖS ir | 
|! AUSŲ SPECIALISTAS | 
į: ir CHIRURGAS | 

| DR. R. CH ARLAN DS 
į 956 SHERBROOKE E. | 

| Tel.: FR 7684. EX 88221
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

S * namų telefonu HE 7877.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351

neju- 
mūsų

| 956 SHERBROOKE E. S
Tel.: CH 7236. I

Raštinė vakarais*.
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

Advokatas

$ Suite 306, Aldred Building
MArquette 8045

pįe navedžius sutuokė kleb. kun. Solistams akomponavo muz.- 
& J. Kubilius. Sutuoktuvių metu -komp. St. Gailevičius, kuriam 
sk giedojo op. sol. E. Kardeliene taipgi įteikta jubilėjinis albu 

’ ir svečias iš Toronto d. Simą mas.
Pagaliau scenoje pasirodė su 

akordeonais jaunuoles Ingrida 
ir Astrida Sidaravičiutės, ku 
rios išpildė: „kvartetą“ iš Ri 
goletto, Valsą iš Fausto ir lie 
tuvišką popuri, čia įpinta Ty 
kiai, tykiai Nemunėlis, Klutn

ir svečias iš Toronto p. Simą 
navičius. Vestuvėse dideliame 
būry svečių buvo' vyskupo Pai 
taroko sesuo ir p. Šeštokaitė it 
JAV. Po bažnytinių apeigų bu 
vo šaunus balius, užsitęsęs ligi

Lapkr. 6 d. pirm. J. Strazdo 
bei pp. Drunseikų rezidencijoj 
dalyvaujant garbės svečiams 
D r. M. Deveniui su Ponia, S 
LA kuopos valdyba bei pareng. 
kom. su šeimomis turėjo šeimy 
nišką kavutę. Ta proga su vieš 
nia p. A. Deveniene pasitarta 
SLA reikalais — nutiesta toli 
mesnio veikimo gairės. P. Dru 
nseikienei už suruoštas puikias 
vaišes ir malonų priėmimą nuo 
širdžiai dėkojama.

S. Pundžiuvienė.

Raštinė: O Liver 4451

ir komunija.
Kun. dr. M. Kavolis.

MONTREALIO CHORAS 
šį penktadienį turės repeticiją 
naujoje vietoje — mokykloje, 
1220 de la Montagne gatvėje, 
tarp St. Catherine ir Dorches 
ter gatvių, 8 vai. vakaro, 

į šomi jau dalyvaujantieji ir 
čiami nauji choristai.

PRANEŠIMAS.
Pranešame, kad šioje įstaigo 

je pradėjo darbą p. F. Yesutis, 
kaip real estate pardavėjas ir 
Mr. R. Quellette, anksčiau dir 
bęs General Trust of Canada 
Co Mortgage Skyriuje M pas 
kolų reikalams tvarkytoju. Rei 
kalui esant M prašome kreiptis 

IŠNUOMOJAMAS 6 kamba jie mal°«aii Ju.msePaDdį'.
. , Ariamoms & Budnūnas.

rię butas. HE 1974. PL 850L

kai.

NEBRANGIAI 
parduodamas aliejinis pečius 

šildymui. 
Skambinti ME 7-8831.

Pra 
kvie

Dr. P. MOKK1Š
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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. vt 
(pagal susitari^

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronlo . 
priima ligonius ir gimdyves’ 
nuo 2—4 pp. it 6,30—8 w„ 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
TeL ME 2933

Dr. A. Bacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-2 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
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