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VLIKAS PERSITVARKĖ
VLIKO PIRM. — J. MATULIONIS, NARIAI — J. KAMINSKAS IR H. BLAZAS. 
VYKDOM. TARYBOS PIRM. — ALENA DEVENIENĖ, NARIAI — P. KARVELIS 
IR M. GELŽ1NIS. VLIKAS BUS AMERIKOJE, O VYKD. TARYBA — EUROPOJE.

KVIEČIAMI Į VLIKĄ GRĮŽTI VISI PASITRAUKUSIEJI.
(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)

Pirmoji Vliko sesija JAV 
posėdžiavo 4 dienas (lapkr. 24 
—27), New Yorke.

Sesiją atidarė VLIKo pirm. 
Prel. Mykolas Krupavičius. Vy 
kdomajai Tarybai atstovavo 
Dr. P. Karvelis. Sesijos sekre 
toriais buvo pakviesti H. Bla 
zas ir J. Stikliorius.

Sveikinimai gauti 
iš Liet. Ministerio Povilo Ža 
deikio ir per jį Mr. H. Trivers 
State Departamento vardu pra 
šė pranešti suvažiavusiam VLI 
Kui linkėjimus išspręsti savo 
uždavinius. Asmeniškai susirin 
kusį VLIKą sveikino Gen. Kon 
sulas Jonas Budrys, ALTas at 
siuntė sveikinimo telegramą, 
kurią perskaitė M. Kižytė, ir J. 
Šlepetys pasveikino VLIKą 
Amerikos Lietuvių Bendruome 
nės Tarybos vardu. Taip pat 
savo sveikinimus sesijai pilsiu 
ntė VT pirm. K. Žalkauskas sa 
vo ir V. T-bos vardu.

Sesijoje dalyvavo 
24 VLIKo atstovai nuo 8 poli 
tinių grupių ir sąjūdžių dabar 
VLIKą sudarančių, t. y. po 3 _ 
atstovus nuo kiekvienos. Pačio Trimakas; Tautinės problemos 
je pirmojo posėdž.o pradžioje išeivijoje ir tremtyje — H. Bla

Alena Devenienė
nauja VLIKo Vykdomosios 

Tarybos pirmįnįnkė.

statymo koncepcija — V. Sidzt
kauskas ir J. Audėnas; Lietu_____________
vos laisvinimo organizacija — zidiumo posėdį 
prof. J. Kaminskas ir di. A. - -

pakeitimus ir suteikė visiems nancių Iuv-ą ^.Jisrnet 
24 atstovams balsavimo teisę. vo Kipras Bielinis. - 
Vėliau buvo priimti jau anks 
čiau

VLIKo grupių sutarti 
principai:

kad VLIKas renka savo prezi 
o.ūmą iš 3 asmenų, kad VLIKo 
sesijos dabartinėms sąlygoms 
esant šaukiamos JAV, bet kad 
kiekviena sesija nutaria, kur ir 
karia rinksis seaknčioji VLIKo 
sesija, kad Vykdomoji Taryba 
yra VLĮKo centrinis vykdoma 
sis organas, kuris dabartinėms 
sąlygoms esant su visomis jos 
įstaigomis veikia Europoje, ir 
kau VT sudaro 3 asmens, VU 
Ko rinkti ir jam atsakingi. De 
taliau VLIKo Prezidiumo ir 
Vykdomosios Tarybos funkcijo 
ms aptarti ir jas į VLIKo sta 
tūtą įtraukti, sudaroma iš visų 
grupių speciali

VLIKo statuto keitimo 
komisija.

Į ją kiekviena grupė pati 
siunčia po vieną atstovą.

Prel. Mykolas Krupavičius 
atsistatydino iš VLIKo pirmi 
ninko paerigų, Karolis Žalkaus 
kas prisiuntė atsistatydinimo 
iš VT raštą savo ir savo kole 
gų Dr. P. Karvelio ir M. Gele 
žinio vardu; taip pat del nęsvei 
katos prisiuntė atsistatydinimo 
iš Tautos Fondo pirmininko 
pareigų p. Gailius.
VLIKas išrinko prezidiumą: 

Pirmininku Joną Matulionį ir 
nariais Prof. Kaminską ir H. 
Blazą.

Vykdomosios Tarybos pir 
mininku išrinkta Alena Deve 
nienė, o nariais Petras Karve 
lis ir Martynas Geležinis, ku 
rie pasiskirstys darbo sritimis 
patys.

Tautos Fondo Pirmininku 
išrinktas prel. Mykolas Kru 
pavičius.

VLIKo sesijoje
pranešimus darė: VLIKo veik 
los — prel. M. Krupavičius; 
Vykd. Tarybos veiklos - Dr. 
P. Karvelis; tautinės- padėties 
raida ir Lietuvos išlaisvinimo

Politinė įvykių savaite
MILŽINIŠKAS ATOMINIS SPROGIMAS RUSIJOJE

Komunistų veidmainiavimui nėra ribų.
Rusijos komunistai, o jų pa buvo Maskvos apgauti, taip n 

diriguoti, ir viso pasaulio so dabar pasiduos įkalbami ir pa 
vietiniai satelitai, ypač penk darys dar vieną neapdairumo 
tosios kolonos nariai, visur triū beprotybę.
bijo ir tebetriūbija, kad Ameri Bet, atrodo, kad Vakarai jau 
ka sulaikytų bandomuosius ato vis dėlto perkando Maskvos 
minius sprogdinimus. Tuo tar klastas ir veidmainystes. Štai, 
pu

PATYS RUSAI, PRIEŠTA 
RAUDAMI SAVO REIKALĄ

VIMAMS, DARO ATOMI 
NIŲ BOMBŲ 

SPROGDINIMUS,
atvykti į minėjimo atidarymą, *r komunistai neprotestuoja ir 
jį padarė sekretorius L. Giri nereikalauja iš Rusijos, kad Ji 

tą. ’ 1 bandomuosius sprogdinimus.
L. Girinis NL leidėjų vardu Yis3 pasaulį apibėgo paskutinė 

padėkojo visiems gausiai atsi 2ima, kad Rusijoje padarytas 
lankiusiems į minėjimą ir visie milžiniškas vandenilinės bom 
ms prenumeratoriams-skaitytobos sprogdinimas, kurio atomi 
jams bei bendradarbiams. Jis Įiės dulkės jau pasiekė Japom 
trumpai suminėjo leidėjų pas 
tangas sumoderninti laikraščio

„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS” 15-KOS METŲ SU 

KAKTUVIŲ MINĖJIMAS
Minėjimas praėjo pagal iš 

anksto paskelbtąją programą, 
beveik visiškai punktualiai, tik 
tai su 5 minučių skirtumu. La 
bai malonu konstatuoti, kad ta 
utiečiai buvo labai punktualūs. 
jau prieš 7 vai. užpilde visą sa 
lę, kuri darė gražų įspūd[. Tai 

kad tautiečiai

VLIKo sesija
pasiuntė sveikinimus: 

Prezidentui Eisenhoweriui, Va yra įrodymas, 
Istybės Sekretoriui J. F. Dul yra visiškai punktualūs, jeigu 
les, State Departamentui per yra įsakmiai prašomi laikytis 
Min. P. Žadeikį, Mm. P. Žadei punktualumo ir dėl to turi m 
kiui ir per jį Lietuvos Pasiunti teresą.
niams, Laisvos Europos Komi .........
teto pirmininkui Mr. Shepards 
onui, ALTui, JAV Lietuvių 
Bendruomenei.

Priimta rezoliucija, 
visas iš VLIKo pasitraukusias 
grupes grįžti atgal vieningos 
kovos už Lietuvos laisvę vai
dam

Sesijai baigiantis, nutarta se 
kančią VLIKo sesiją šaukti J 
A V, New Yorke, o šaukimo lai 
ką ir tikslingumą pavesti nusta 
tyti išrinktam VLIKo Prezidiu 
mui.

Tenka dar pridėti, kad trijų 
asmenų VLIKo Prezidiumas 
savo veikloje VLIKo statuto____  _____ ____ _____ _ ___
bus įpareigotas svarbesniems n&rit į 20-tus metus tiek turės, 
politiniams ir principiniams Red. j Kardelis trumpai 
klausimams spręsti šaukti į pre kalbėdamas, konstatavo didel, 

su sPtendžia Kanados lietuvių tautinį ir po 
litinį susipratimą ir patriotiz 
mą, nes jie pirmieji, anksčiau 
nrgu kitų šalių lietuviai, 1940 
m. Rusijai <’ _ " r' ' 
suskato burti į visumą visus lie 
tuvius, o sudarytoji Kanados 
Lietuvių Taryba, Lietuvai gei 
bėti iš okupacijos, tuojau įstei

sugrįžęs iš kelionės į Maskvą 
KANADOS UŽSIENIŲ REI 

KALŲ MINISTERIS L. 
PEARSON ĮSPĖJO VAKA 

RUS NEPASIDUOTI 
MASKVOS KLASTOMS. 
Pearson sako, kad Maskvoje 

jt i______ ___________ ___ . .jis patyręs, jog Rusijos komu
nis, vedęs ir visa aktą-koncer nustotų daryti atominių bombų nistai „naująja savo politika“ 

i i nori iaįmįtį sau iaįkO) o koeg
zistencija padaryti paraustinj 
darbą, kuriuo jie tikisi daugiau 
laimėti, negu karu, kuris jiems 
nebūtų tikras. Todėl Pearson 
Įspėjo Vakarus nesumažinti bu 
drumo ir Atlanto organizacijai 
tupintis geru apsiginklavimu.

Lygiai tokias mintis pareiš

NL leidyklos pirmininkui J. 
Leknickui dėl darbo negalint

J4-
Rusai veidmainiauja be ribų, 

leidimą Tr" padaryti’jį gražesnį Jle reikalauja sudaryti nusigin 
bei įdomesnį. Del tiražo, tai p. klavimo sutartį ir po to Ameri kė ir 

i-—- -- BUV. JTO sekretorius 
TRYGVE LIE,

nes sovietai karui ruošiasi visu 
stopumu.

Vandenilinės bombos, milži 
Kadangi Maskva yia pagar niškos jėgos, išsprogdinimas 

sėjusi laužymu sutarčių, tai Va Rusijoje atkreipė viso laisvojo 
karai nėra tokie naivūs, kad pa pasaulio dėmesį į didelį pavojų, 
tikėtų dar viena sutartimi, ku kuris kaskart vis dar didėja is 
rią Maskva ir nemirktelėjusi su Rusijos pusės.

—i ------------------- ; -- ■- laužytų, — todėl reikalauja re —.Norvegijos sostinės Oslo
okupavus Lietuvą, aiįų garantijų, bet Maskva ne rusu atstovybėje sprogo bom 
.........sutinka. Rusija vis dar laukia, ba, kurią padėjo tūlas jaunuo 

kad Vakarai, kaip jau nekartą lis, už ką jis nubaustas.

Girinis padarė per pusantro 
tūkstančio klaidą. f 
dėlto NL vis dar neturi kol kas
5.000 tiražo, bet tikisi, kad ei

-- * ka turinti sunaikinti atominius 
Deja? vis ginklus, o pati

RUSIJA KARŠTLIGIŠKAI 
GAMINA ATOMINIUS 

GINKLUS IR BOMBAS.

muoju balsu visų tų VLIKo 
grupių atstovus, kurie neįeina 
į trijų išrinktųjų skaičių. Tuo 
būdu 
svarbiems klausimams spręsti 

orezidiumas padidės iki 8, ligi 
nesugrįš "pasitraukusieji.° £ r , uen is oKupacijos, tuojau įstei

Pačių VLIKo dalyvių ir &ė „Nepriklausomą Lietuvą“ 
"NTz*— w» z-v T— 1 z- z-v o 1 1 Z“\ ZS T"O ti -" L—l1 r— 1 tl 1 " - - — 1 —kuri tokiu DUGU yra tos kovos 

instrumentas, lygiagrečiai- pasi 
stačiusi dar lietuvybės išlaiky 
mo ir humaniškumo, demo 
kratijos bei darbo žmonių apgy 
nimo tikslus. Šiuose baruose, 
ir KLT, ir NL leidėjų ir redak 
torių, o taipgi ir talkininkų, 
yra labai daug dirbta ir daug 

" padaryta, kad NL mini jau 15 
metų sukaktuves. Redaktoriai 
—V. Dagilis, M. Aukštaitė, J. 
Yla, M. Arlauskaite, L. Giri 

> nešė parei 
gas, ugdė laikraštį. Bet ne jie 

" ,: talKoje: L. 
Gudas visą laiką rotatorium N 
L spausdino; A. Navickas, kaip 
ilgametis KLCT pirmininkas,

Visi referuoti klausimai bu 
vo plačiai" alskutuoti, dalyvau 
jant diskusijose visiems VLIK 
o nariams. Visais klausimais 
rezoliucijas ir pasiūlytus nuta 
rimus derino redakcinė komisi 
ja, kurią sudarė: E. Turauskas, 
prof. J. Vitkus, prof. J. Kamin 
skas ir inž. A. Novickis. VL1 
Ko sąmatos patikrinimo n pati 
kslinimo komisiją sudarė: P. 
Vainauskas, K. Bielinis, J. ~ 
žemėnas ir R. Skipitis.

Pažymėtina, kad VLIKas 
darė nutarimą, jog

P LB Seimą šaukti 
ir suorganizuoti pavedama JA bus pašalinti, todėl jis laukia l„.l i
V LB Valdybai su Kanados L iš visuomenės kuo plačiausios yįeni> o didelėje 
B Valdyba susitarus. paramos. u - - -

pa

leidybai daug aukojo. Laikraš P. Juškevičienė su L. Giriniu 
tis turėjo pastogę pas tautie jai įteikė gražų buketą rožių, 
čius — Matulius, 
Ku'pit’as, Salalas, 
Navikevičius, Šv.
parapijos salėje ir k. Tūlą laiką jau sunku buvo sutalpinti. La 
laikraštį leido Lietuvos garbės bai malonu, kad į NL minėjimą 
kons. Grant - Sutie, kuris visą atsilankė visų imigracijos kai 
laiką NL rėmė. J. Kardelis, pri tų tautiečiai ir visų profesijų— 
siminęs NL darbuotojus ir pre daktarai, inžinieriai, darbinin 
numeratorius, jau mirusius, pa kai, biznieriai, amatininkai 
prašė susikaupimo minute juos visokio amžiaus ir visokio už 
atsiminti ir pagerbti jų atmin siėmimo. Daugelis nuoširdžių 
tį. J. Kardelis pasidžiaugė, kad lietuvių pasidžiaugė, kad subu 
lietuvių konsolidacija kaskart vimas buvo ir tuo gražus ir ma 
darosi didesnė ir glaudesnė, o lonus, kad jame dalyvavo įvai 
buvusių nesantaikų ir nešusi rių ateivijos kartų žmonės ir 
pratimų laikai praeina, nes vi visi gerai jautėsi. Buvo studen 
si vis tvirčiau įsisąmonina, kad tų, jaunimo, kurie šoko ypač, 
visiems reikia dirbti vienybėje bet vyresni- neapsileido. 
ir darnoje. Pagaliau jis dėkojo 
visiems tautiečiams, kas kuo 
nors NL padeda.

Sveikinimus red. 
trumpinimo laiko 
skelbti laikraštyje, 
nėjo, kad yra sveikinimų su pa mos, jo paaukoti; skanias deš 

_______ ___ ________ lydą: tūlas geradaris, sveikina Nukeltai 8-tą psl.
mas. Pajamos nerealios, apy su 20 dol. priedu, P. Magdale 
linkėms nepaliekama nei pusės na Juškevičienė 15 metų suka 
surinkto solid, mok. Jis siūlė ktuves sveikina su 15 dolerių 

_____j_____ _______________  ___ _ kai kurias išlaidų pozicijas suPr‘e^u; PP- Pundžiai iš Toron ę Kalasauska, Wpg„ Man. 2.- 
liucijų — Dr. Jasevičiūtė, p. La jo J- Matulionis, kuris grupavo mažinti. Bet pas'išakius Matu to — su 10 doL^pp. mdrelės o. ir J. Indrelės, Toronto . .5,- 
pinskas ir kun. Gutauskas; no 
minacijų — Januška, Kšivic 
kas ir Meilus. Pirm. J. Matulio
nis padarė gana platų praneši Liet. Dienų. Be to, iškėlė B- 
mą, tačiau daugiausia lietė ben 
drybes, tiktai gale pasakė, kad

Pa

pa

New Yorko visuomenės, kuriai 
vienokiu ar kitokiu būdu teko 
VLIKo sesiją stebėti, vertina 
ją palankiai dėl pozityviai ves 
tų diskusijų ir padarytų spren 
dimų. Jei ne visi padarytais sp 
rendimais yra visai patenkinti, 
tai vis dėl to nepaneigia šios 
VLIKo sesijos didžiules svar 
bos Lietuvos laisvinimo orgam 
zacijos ir pačios kovos už lais 
vę reikalui. VLIKui atvertus 
naują lapą, jis tikisi, kad visi 
nesklandumai, varžę jo veiklą, *£’ „^Rudinskas

Leknickus, Po to sekė vakarienė, kurios 
Arlauskus, dalyviai užpildė rūšinę salę ir 
Kazimiero viršutinę salę. Daugiau žmonių

B

KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Dalyvavo 35 atstovai iš įvai mui. Laiką ir vietą nustato L. turėjo daug rūpesčių, kad NL 

rių apylinkių, išskyrus iš toli Išlaikymo Tarnyba, susitarusi eitll lr lseitU savo laiku. Ji? u 
mų vakarų apylinkių. su atatinkamo Krašto Valdybo

Sesiją atidarė K. V. Pirm. J. mis.
Matulionis, pakvietęs į prezf Bendr. Statuto pakeitimu bu 
diumą Dr. A. Šapoką, ir mont vo norima papildyti 8 str.: Kr. 
realiečius, Dr." -Giriūnienę ir V-bai duodama teisė nustatyti 
inž. Naginionį. Sekretoriavo apyl. valdybų metinių rinkimų 
Dalius iš Hamiltono ir Kačjns laiką. Tam nepritarta, tik iš 
kas iš Windsoro. reikštas pageidavimas.

Sudarytos komisijos: rezo Apm tolimesnę veiklą kalbė

sąmata 1550 dol. sumoje yra 
perdidelė, kai kurios Išlaidų 
pozicijos yra nereikalingos, 
kaip pav., reikalų ved. atlygini 
mas. Pajamos i

žadėjo, su 
tikslu, pa 

tiktai sumi

š
Vakarienė buvo pirmos ru 

šies, nepaprastai puikiai paruo 
šta — skani ir gausi. Patarna 
vimas prie stalų buvo geresnis, 
negu galima buvo pageidauti. 
Kalakutai buvo K. Luko far

AUKOS „N. L”
visą veiklą į tris veiklos sky lioniui, Rinkūnui Matusevičiū iš Toronto su 5 dol., viena mi 
rius: kova dėl Lietuvos laisvės, 
Pasaulio liet, seimas, ruošimas

D. Norkeliūnas, Montreal. .2,- 
V. V. Treigiai, Simcoe, Ont. 1,- 
S.L.A. Hamiltono kuopa 10,- 
M. Juškevičienė, Montr. ..15,- 
Krasauskas, Montreal .... 2,- 

Nuoširdžiai dėkojame už pa 
ramą. NL.
KALĖDINIAI IR NAUJAME 

TINIAI SVEIKINIMAI 
Sveikinimai (su sezoniniais 

simboliais) gaunami „Nepr. 
Lietuvos“ redakcijoje—30 kor 
telių su persiuntimu 1 doleris.

Adresas: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q., 
Canada.

DR. P. KARVELIS 
HAMILTONE

VLIKo Vykd. Tarybos na

nėjimo dalyvė — su 5 dol. 
Aukotojams didelis ačiū! 
Po to Politinio Koimteto var 

du sveikino jo pirmininkas dr. 
J. Žmuidzinas ir iš Hamiltono 
atvykęs SLA kuopos pirminiu 
kas K. Baronas, sveikinęs KL 
B Hamiltono apyl. valdybos, 
Tautos Fondo Hamiltono sk. 
ir SLA Hamiltono kuopos vai 
du ir įteikęs 10 dol. SLA var 
du. K. Baronas, be to, sveikino 
Montrealio lietuvius Hamilto 
no lietuvių vardu.

Sveikinimai skelbiami sky 
rium wžiūr. 2 pusi.).

L. Girinis, padėkojęs už svei 
kinimus, pakvietė dainuoti op. 
sol. E. Kardelienę, kuri padai

___________= x navo J. Guodžio „Darbuokis, rys dr. P. Karvelis bus Hamil 
sąmatą, J. Matulionis atsisveikino* su triūsk“, Šopeno „Ruduo“, Mo tone sekmadienį ir prieš Hamil 
Mikšys, KLB._____________________________ ' ""
P. Lelis f

tei, sąmata priimta be pateisų.
Kr. Valdybos organų rinki 

mai nepraėjo iš karto, nes įmes 
tų balso kortelių ir dalyvaujan 
čių atstovų skaičiai nesutapo. 
Rinkimai buvo pakartoti. Į Kr. 

_ _ V-bos organus išrinkti: J. Jo 
propagandai. Susirinki kubynas, kun. J. Gutauskas,

nės ekonominės tarybos reika 
_ ____  _____ __  _____ ___ lingumą. Jis siūlė, be to, at 
Kr. Vald. nutarė atsistatydin spausdinti ponios Hyder kai 
ti. Atsistatydino ir Kultūros bos dalį, kuri puikiai paruošta 
bei Šalpos Fondo pirmininkai Liet. 1 _ _
— A. Rinkūnas ir L. Tamošaus mas tam pritarė. Dr. S. Čepas, B. Jackevičius,
kas. Rinkūnas siūlė Kr. Tarybos Pr. Kvedaras, p. Kažemėkaitis.

Apyl. reikalus referavo inž rinkimus daryti kas 3 metai, Kandidatais liko: L. Tamošaus 
Kšivickas. Daugiausia lietė ko nes dažnas apylinkių ir krašto kas ir p. Frenzelis.
lonijų padarytus kultūrinius organų rinkimas trukdo1 orga Po rinkimų buvo priimtos re 
parengimus. nų darbą. Tam pritarta. zoliucijos, sveikinimai, padėko

Pažymėtina, kad mažose ko Dėl IV Liet. Dienos ruošimo ta buv. vald. už darbą, ypač 
lonijose solid, mokestį sumoka referavo Wellando Agyl. pirm, atsiskiriančiam J. Matulioniui, 
net iki 100 pore., o didžiose—Eižinas. Jis pareiškė: esą susi kuris numatytas VLIKo pirmi 
10—20 proc. . tarta su Windsoru IV Liet, die ninku. V. Vaidotas plačiau pa

Popiet buvo svarstomas Paną ruošti Windyore. —
šaulio Liet. Seimo klausimas, tam pritarė.

________  ___________  Buvo pastatytas klausimas, ar Svarstant 1956 m.
perspektyvos — Dr. P. Karve šaukti pasaulinį, ar regioninį kurią referavo ižd. J.
lis ir Vaclovas Sidzikauskas; liet, seimą. Nubalsuota (16 —kilo gyvų diskusijų.
Lietuvos nepriklausomybės at 12) pritarti i _ . .

Taryba aiškino apie J. Matulionio pa 
kvietimą į VLIKą, ir gale pats

2. net „Dedikaciją“ ir Verdi ari tono lietuvių susirinkimą pada
_______________v__ ______ ___________________________ j t- _ _____________ Suvažiavimas baigtas Tau ją iš op. Traviata. Solistė susi rys pranešimą aktualiais die 
regioniniam sei pareiškė, kad K. V. sudaryta tos Himnu — 2 vai. pp. P. L,laukė karštų aplodismentų ir p. nos klausimais.
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Prenumerata metams:
Kanadoje ......................... $5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 
Visur kitur .....................$6.00
Tek«fo eilutė-................. et. 0.15

Po komunistų botagu
SOVIETINIAI PA VAROVAI SIAUTĖJA

Sovietinė spauda pilna sovie vai ir dabar nerodo reiklumo 
tinių - komunistinių varovų bo kolūkių pirmininkams įvedant 
tagų pliaukšėjimo, čaižant kol tvarką fermose, užpajamuo 
ūkiečių nugaras ir strėnas. Ką jant pašarus. Tokia padėtis su 
gi okupantas gali daugiau ir daro pavojų, kad kolūkiai žie 
skaudžiau mušti, kaip ne vals mos metu gali turėti rimtus 
tietį - kolūkietį? nuostolius gyvulininkystėje,

Tiesa, botago tenka ir kom jeigu nebus imtatasi skubių pr 
partijos pareigūnams ir net mi išmonių gyvulių žiemojimui

Ši įsakymų ir skudimų litam 
fak ja ilga, Per vis3 vedamąjį.

O štai kitas varovų įsaky 
mas:
„Spartinti bulvių ir daržovių 

paruošas“.
Apie tai rašo „Tiesos“ veda 

masis Nr. 257(3858). Atkreip 
kime dėmesį, kuriam tikslui tos 
paruošos. Štai įrodymas: 
„tokie respublikos rajonai, dien“ 
kaip Salantų, Skuodo, Simno, 
Ramygalos, Tauragės, Šedu 
vos, lėtai pristato bulves u dar 
žoves į priėmimo punktus, žlug 
do šių produktų paruošų, pla 
no vykdymo grafiką. Nepai 

lyje žemės ūkio artelių pašarai sant to, kad Šakių rajone bul 
atliįrr aliai ('ląįkomi įųžpajamuo. vių paruošų planas tėra įvykdy

7920.
Subscription Rates:
...............................$5.00
& S. America $ 5.50 _

$ 6.00 nistrams, bet todėl, kad jie ne gerai organizuoti“, 
pakankamai pliekia botagu ir " ’
lazdom kolūkiečius. Štai ir f 
tai ir pavyzdžiai:

„Tiesa“ lapkričio 3 d. 
261w3862) įsakinėja;
„Visuomeniniams gyvuliams 

— šiltą ir sotų žiemojimą**.
Čia būdinga tai, kad visų pir 

ma rūpinamasi ne žmonėmis, 
bet gyvuliais, o žmonės dėl tų 
gyvulių tiktai komunistų bota 
gaiš čaižomi.

Štai suminėtos „Tiesos” fak 
tai:

„Nepatenkinama padėtis su 
sidarė Lazdijų rajone. Dauge

VEPli.IKL-AUiS.UAAA HET-U^t
I N D E P ENDENT L1TH U A N I A

, " Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Telefonas: HEmlock

Yearly 
Canada 
America
Other Countries
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00 

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitaiimą, gauna nuolaidų.

Sukaktuvinsai sveikinimai
GEN. KONSULO MIN. V. GYLIO SVEIKINIMAS

„Nepriklausomos Lietuvos“ lio ir Seimelio Prezidiumo var 
15 metų sukakties proga redak du leiskite išreikšti širdingiau 
toriui ir bendradarbiams nuo sius linkėjimus „Nepriklauso 
širdžiai linkiva sėkmingai tęst mos Lietuvos“ Penkiolikos Me 
garbingą misiją Tėvynės nau tų Sukaktuvių proga. Šis kant 
dai ir žmonių gerybei — 

Gyliai“.
INFORMACINĖS TARNY 

BOS IR ELTOS 
SVEIKINIMAS

Didžiai Gerbiamasis 
Redaktoriau, Leiskite palinkėti, kad seka

Vykd. Tarybos Informaci utys penkiolika metų būtų žy 
nės Tarnybos ir Eltos varau miai lengvesni ir žymiai trum 
nuoširdžiai sveikinu „Neprikl. pesni. 
Lietuvą", mininčią 15 metų su 
kaktį, linkėdamas geriausios 
sėkmės.

„Nepriklausoma Lietuvą" 
per šį laiko tarpą yra išvariusi 
platų barą lietuviškosios spau 
dos darbe. Savojo krašto išlais 
vinimui visų pozityvių jėgų tol 
kimas ir lietuvybės svotui išlai 
kymas — štai tie du pagrindi 
niai mūsų uždaviniai, kurių tu 
ri imtis visi mūsų tautiečiai be 
pažiūrų ir įsitikinimų skiitumo. 
Džiugu konstatuoti, jog „Ne 
prikalusomos Lietuvos“ įtakin 
go Kanados lietuvių spaudos 
organo, Įnašas ir šiuose darbo 
baruose bus svarbus.

Su tikra pagarba
M. Geižinis.

Inf. Tarnybos Valdytojas.
POLITINIO KOMITETO 

SVEIKINIMAS.
Politinis Komitetas visų pir 

miausia sveikina tuos didžia 
dvasio- ryžto lietuvius, kurie, 
prieš 15 metų, susirūpinę dėl 
lietuvybės ir savo tautos gyvas 
ties, įžiebė svetur esantiems 
mūsų broliam ir sesėm tautinės 
liepsnelės žiburį — „Nepriklau 
somą Lietuvą“. • •

Geriausieji jo sveikinimai ir 
šio laikraščio leidėjai, Kanados 
Lietuvių Centro Tarybai, ku 
rios nuopelnus iškalbingai nu 
sako jos pačios nuolatinė glo 
ba bei rūpesnis šį savaitraštį 
leidžiant.

Greta jų mūsų sveikinimai 
šio laikraščio visi redaktoriai, 
administratoriai, bendradarbiai 
ir savanoriai talkininkai, kurių 
sudėtos jėgos ir darbas, sudaro 
garbingą bei svarbią jų auką jo 
jo gyvenimui ir ukdymui.

O dabartiniam jos redakto 
riui p. Jonui Kardeliui, ir sun 
kiomis sąlygomis įstengusiam 
„Nepriklausomą Lietuvą“ įspų 
dingai pagerinti, sveikindami 
linkime geriausios kloties ją to 
liau tobulinti ir išauginti į visai,. . . . . . ... , . . ----------------- ---------- ----------------------------------------------&—j c »-■• — • ----------
stambų, kiekvienai lietuviškai tuviui, kuris tik mokėjo skai niškos sėkmės ir sveikatos lie mi Jums sveikatos ir ištvermės 
širdžiai’patrauklu laikraštį. tyti, Nepr. Lietuvoje, teko dau - •• ’ ’ ’
(Sveikino Dr. J. Žmuidzinas). £iau negU Sykį susTa^inti su 

z l amctnc vArfinanmič ir namn 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BIČIULIŲ DRAUGIJOS 

KANADOS CENTRO 
VALDYBA

M. L. B. Dr-jos Kanados Ce rAėdamį Tamstą 
ntro Valdybos vardu sveikinu 
„Nepriklausomą Lietuvą“, jos 
redaktorius, administraciją ir 
bendradarbius per penkioliką 
metų sunkų spaudos darbą dir 
busius.

Pasirinktasis kelias budinti 
lietuvių sąžinę telydi ir tolimes 
nius „Nepriklausomos Lietu 
vos“ numerius. Siekimas vieny 
bės tremtinių tarpe tebūnie įvy
kusiu faktu netolimoj ateityje, 
o Lietuvos bylos puoselėjimas 
tebūnie vanikuotas laisva Ne 
priklausoma Lietuva.

Vilius Pėteraitis,
M LB D-jos Kanados Centro 

Valdybos Pirmininkas.

MONTREALIO SEIMELIO 
Mielas Pone Redaktoriau, 
Montrealio Apylinkes Seime

Nr.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS I VOKią IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiai, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasi kuria ir sugeba apsimokėti.

rus ir garbingas kultūrinis dar 
bas yra vienas didžiųjų tautos 
laisvinimo darbų, gi puikus 
„Nepriklausomos Lietuvos" 
klestėjimas išreiškia jos darbuo 
tojų pasišventimą bei sugebėji tais, bet aktai apie jų perdavi tas vos keliolika procentų, čia 

Pone mą. mą saugoti atsakingiems asme jų pristatymo tempai per pa 
nims nesudaryti. Maža skiria starąjį penktadienį labai smar 
ma dėmesio šiaudų surinkimui, kiai sulėtėjo. Panevėžio rajo 
Beveik visur jie palikti Kūlimo nas per tas pačias penkias die 
aikštelėse, blogai sukrauti, ne nas pristatė valstybei bulvių be 
apmatuoti ir neužpajamuoti. veik keturis kartus mažiau, ne 
Nesaugomas ir toks vertingas gu per ankstesnį penktadienį, 
pašaras, kaip pelai. Jie daugu Vykdant daržovių paruošas, sm 
moję atvejų laikomi lauke ir arkiai atsilieka dauguma res 
genda. Nežiūrint to, kad rajo publikos tarybinių ūkių, jų tai
no kolūkiai turi mažus kiekius po Dūkšto, Staškūniškio, Nor 
stambiųjų pašarų, kraikui nu kiškio, Rokiškio, Vilkaviškio'.

Su augšta pagarba
Stasys Naginionis, 

Montrealio Seimelio
Prezidiumo Pirmininkas.

PROF. DR. A. RAMŪNO 
SVEIKINIMAS.

Gerbiamas Redakto matoma nauloti šiaudus. Tuo Bet tarybinių ūkių ministerija 
tarpu kitos išeities nejioškoma. nesiima konkrečių priemonių 

širdingiausius sveiki Gerai žinoma, kad labai vertin šiam atsilikimui įveikti.”
Nepriklausomos gas kraikas yra durpės, tačiau „Negalima taip pat taiksty 
’ - - --------x:— planas rajone tis ir su tuo, kad daugelyje ra

kolūkiečiai, nukasę bul

Didžiai 
riau:

Siunčiu 
nimus 15 
Lietuvos“

m. „J 
sukaktuvių proga. 

Ramūnas.

IŠ TOLIMŲJŲ VAKARŲ.
Didžiai Gerbiamas Redakto 

riau p. J. Kardeli!
Didžiuodamiesi Jūsų nepa

Ką^rašo kiti
GEROS AKYS DŪMŲ NEBIJO.

„Per šviesiai dažytas“ prane viltišką nepasitikėjimą mūsų 
Šimas „Lietuvos veidas šian broliais Lietuvoje — mūsų tau 

dienraštyje „Drauge“ tos kamienu, kurio, aišku, liko
(Čikagoje, nr. 218-219) susi daugiau negu vienas gyvento 
laukė L. Damulio (N. L. nr. jų nuošimtis. Tas reikštų, pa 
42) ne temdyti norą, bet ban vyzdžiui, nepasitikėti mūsų st 
dymą duoti porą „patikimų ži udentija, kuri į jai brukamus 
nučių'*. Pranešimas spaudoje, Leninus bei Stalinus, gali būti, 
sako, jau susilaukęs neišvarai atsiliepia, kaip mes, lietuviukai 
jamų komentarų, su abejoji ir latviukai, atsiliepdavome dvi 
mais ir prieštaravimais. Daly klasėje rusų mokykloje Latvi 
kas principinis. Su juo susidu jos Subate, 1908—1912 metais, 
ria (ir ateityje gal dažniau su Visi mokytojai buvo rusai. Kas 
sidurs) visos lietuviškos redak rytą pamokas pradėdavome su 
cijos. Kiekvienas redaktorius „Bože caria chrani“, (Dieve 
verčiamas spręsti, skelbti, ar carą saugok) himnu, kurį mes, 
neskelbti patikimą iš Lietuvos nors ir pusbalsiai, paversdavo 
„gerą“ žinią. Visu nuogumu me „Bože caria poenoroni“ 
klausimą pastačius — ar išviso (Dieve, carą palaidok).
yra bet kurio pagrindo geroms, Jei mes tikime, kad Lietuvo 
šviesioms žinioms iš Lietuvos, je liko ne pirštais susakitomi 

Išveskime L. Damulio pati lietuviai, bet tvirtas, nepalauž 
kimą žinią iki kraštutinės išva tas tautos kamienas; jei tiki 
dos: viename šiaurės Lietuvos me, kad jis dvasia nepasidavė 
miestelyje, nepr. Lietuvoje tu rusams; jei tikime, kad mūsų 
įėjusiam 2.000 gyv. (spėjama, broliai ir seserys kas rytą ke 
visi lietuviai?), po „reformų“ lia, pei dieną ką nors dirba bei 
ir „sielos gydymų“ teliko 20 galvoja, o naktimis apie ateit; 
senųjų. Visi kiti nauji — spėja sapnuoja, — tai turime tikėti, 
me kitataučiai. Reiškia, „iš pa kad iš Lietuvos gali ateiti ge 
grindų pakeistas šio miestelio ro, Tačiau stoja klausimas — 
gyventojų veidas“ — lietuvių ar skelbti? Gal skelbimas mus, 
telikę vienas nuošimtis. Iš to silpnavalius, paveiks mūsų ryž 
L. D. darosi išvadą, „gali būti tą susilpninti?

> Aišku, redaktoriai ir eiliniai 
Reiškia, mūsų skaitytojai neturi ganėtinų min 
, rodos, buvo tuvų bei šukų išminti ir iššu 

30-tas nuošimtis) miestuose kuoti spalius nuo gero lino. Čia 
Taigi, ne kolūkiečiams r ei nebėra! Jei ir tffbutu naudinga turėti

jų paruosimo
įvykdytas 16,6 procento. Iš 22 jonų
kolūkių tik 6 parouse durpių_ves savo tarybiniuose sklype 
kraikui ir tai nedidelius kie liuose, atidėlioja jų paruošų vy 
kius. Kraikui taip pat galima kdymą. Tokia padėtis, pavyz 
panaudoti lapus, nendres, sa džiui, yra Simno rajone, tačiau_ __ ______________ .
manas ir kitas medžiagas. De paruošų įgaliotinis Simno rajo panašiai pakeistas ir kitu mies 

laužiama valia siekiant užsibrėž ja- ir šios galimybės neišnaudo nui nesiima priemonių, kad kol teliu veidas". - — - * -
to tikslo, Kanados Lietuvių Ta jamos. Daugelis Lazdijų rajo ukiečiai statytų bulves valsty tautos (kurios, 
rybos Vancouverio skyriaus na no kolūkių nesirūpina gyvuli bei;
riai ir Valdyba „Nepriklauso ninkystės patalpų paiuošimu 7 _ ---------- __ _ ...
mos Lietuvos" 15 metų sukak žiemai. LKP Lazdijų rajono ko kia spantnti bulvių ir daržovių nuoš. telikojrfįnas _ kaip He „studijų“ ratelį, kokius turi 
tuvių proga sveikina jos steigė miteto ir rajono vykdomasis paruošas ir ne „višuoineninia^^y^-^jotui ir širdžiai išrodo Amerikos universitetai (Colu 
jus ir redaktorius — ankstyves komitetas nesieme reikiamų ms gyvuliams , bEūpan -............................. . _ v- -
nę Kanados Lietuvių patriotų priemonių, kad kolūkiai iš an tui. vąJdzigip'Maskvai.
kartą, dabartinius leidėjus — ksto gerai pasiruoštu gy viliĮ- ir čaižo kolūkiečių nugaras 
Kanados Lietuvių Centro Tary ----- -
bą, Redaktorių p. Joną Karde tais trūkumais, 
lį, jo mielus bendradarbius, sp 
austuvės darbuotojus, talkinin 
kus, skaitytojus ir rėmėjus, ir ______
linki ištvermės siekiant šviesės daktoriau! 
nės lietuvių tautos ateities ir 
mūsų brangios tėvynės Lietu 
vos išlaisvinimo iš žiaurios ko 
munizmo vergovės.

K. L. Tarybos Vancouverio 
skyriaus valdyba

Emilis Smilgis, Jonas Macijaus 
kas, Balys Vileita, Jokūbas 

Urbonas.
Vancouver, 1955. II. 20.

SVEIKINIMAS IŠ 
EDMONTONO

Ryšium su „Nepr. Lietuvos*
15 metus įžengimu, prašau

žiemojimui, sušitaikstė su rim sovietinis, okupantinis, bota 
Rajono vado gas. . .

IŠ WINNIPEG©.
Didžiai Gerbiamas Pone

Lietuvą.
Į^e Ta pačia proga linkiu kuo ge 

riausios sėkmės ir ištvermės ir 
„Nepr. Lietuvos“ gimdytoja 
ms ir D. G. Redaktoriui p. J.

Kadangi didelis atstumas
leidžia asmeniškai atvykti į „N. , . . . , - -.
L.“ penkiolikos metų sukaktu Kardeliui ir jo padėjėjams, pn 
vių minėjimą, tebūnie man leis - ~ w

ne

pastangos iškovoti laisvę bei mbia, Harvard, Syracuse, Ford 
nepriklausomybę Lietuvai, ku ham) ir Anglijos (Oxford, 
rioje iš šimto gyventojų tik vie Cambridge) studijuoti Sovietų 
nas lietuvis? Sąjungą ir, bendrai, slavų daly

Senovėje romėnai sakydavo kus. Lietuviškas ratelis rinktų 
„nieko gero iš Afrikos“ — nes visą prieinamą medžiagą: spau 
ten gyveno ir veikė jų priešai dą, žurnalus, komisarų pareis 
kartageniečiai. Jei nusistatyti, kimus, atbėgelių pasakojimus, 
kad nieko gero iš Lietuvos, ką Tą medžiagą žinoviškai persi 
tas reikštų? Mano nuomone, jojęs, galėtų kritiškai pasverti 
tai reikštų šimtu nuošimčių be Nukelta į 7-tą puslapi

* • • •• ■ - • •. jungdamas nuoširdžiausius ko
ta nors laišku pasveikinti ir ynplimentus uz jų ligi šiol įvy 
palinkėti Tamstos redaguoja kdytą^sunkų ir pilną jiasiauko 
mam laikraščiui ir toliau klės 
tėti ir tobulėti šiose sunkiose 
aplinkybėse. Tegu „Nepriklau 
soma Lietuva" savo teisingu ir 
atviru žodžiu prisideda prie 
Nepriklausomos Lietuvos ats 
tatymo!

Kartu prijungiu „Canadian 
Postal Money Order’į (No. 10. 

Tamstą neatsisakyti priimti ma 669.460) 7.00 dol. sumai iš ku 
no nuoširdžiausius sveikinimus rių 5dol. už 1956 m. plenume 
ir geriausius linkėjimus Tams ratą, o likusieji 2.00 dal. „Ne 
tai asmeniškai ir Tamstos veda priklausomai Lietuvai**, 
mam savaitraščiui. Kiekvienam Linkėdamas

i

Mizara. . . užsisvajojo. . . Reikia tikėtis, kad tai anks 
Amerikoje gyvenančiam sun čiau ar vėliau ir bus!“

ku suprasti Rusijos komunistų ” 
sovietinius diktatorius. Ir 
žara, pats save laikydamas 
munistu, jų nesupranta. 

Mizara svajoja: 
„Aš galvoju ir apie tai: 

nebūtų galima mums, lietuvia 
ms amerikiečiams, susilaukti, 
sakysime, kokio nors daininin 
ko iš Vilniaus? ...

Girdėjau, Vilniaus Valstybi baliauskaitė, Juozapaitytė, Sve 
nėję operoje jau yra keletas ntickaitė, Kelbauskas ir kt. Tai 
„Kiprų Petrauskų“. ’"'* "

Kaip miela būtų no. s vieną 
jų išgirsti ir pamatyti pas mus!

Yra Lietuvoje ir žymių pia 
nistų, ir žymių smuikininkų, ir 

_____ „ __r _________ ____jau pasižymėjusių šokikų. Vis 
ja, dabartinis sudilęs linotipas tai nauji talentai, pasiekę augs nininkų .

Jūsų įdomaus laikraščio 15 — didžiausia tam klintis Mu tą meno laipsnį bėgyje pastarų Tiktai. . .Mizara 
metų šventės džiaugsme deduo ms atrodo, kad jei visi skaity jų dešimties metų. no, kad iš Lietuvos
si į Jums artimųjų eiles, tikrai tojai šios sukakties proga, po O, kad nors vienas jų galėtų išleidžiami. Nieko 
linkėdamas spaudos žmonėms dolerį, kitą paaukotume naujo mus aplankyti ir savo menine si—diktatūra. Dar 

linotipo fondui, tai patys nieko liepsna amerikiečius lietuvius Mizara... 
nepajustume, o mūsų „N. L.“ pašildyti! 
išvaizda neužilgo būtų daug pa 
trauklesnė ir tobulesne, o leidė 
jams sumažėtų vargas juoda 
sis. Linotipo fondui prašome 
priimti mūsų kuklią 10 dol. au

jimo darbą.
Reiškiu giliausią pagarbą

J. Skardis.
1955. XI. 26.
Sault. Ste. Marie, Ont., Canada

SVEIKINIMAS IR 
INICIATYVA.

Augštai Gerbiamas, Pone 
Kardeli,

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
15 metų sukakties proga, nuo 
širdžiai sveikiname Jus, jau ke 
lėtą metų gražiai ir sėkmingai 

Tamsiai asme redaguojantį „N. L.“, linkėda

Bus, Mizara, bus, tiktai nu 
Mi vertus okupantus, 
ko

Ar

O kai dėl artistų ir laiko, tai 
vis dar ir dabar Lietuvoje yra 
stipriausi senieji, prieš 20—30 
metų paruoštieji, su Kipru Pet 
rausku pryšakyje. Operoje — 
K. Petrauskas, Gutauskas, So 
deika, Mažeika, Kučingis (kur 
jis?), Stasiūnas; balete — Są

ku, Jus gerbiąs sunkiame spaudos darbe.
Eug. Kalasauskas. Lai „Nepriklausoma Lietu 

NFPRIKI I IFTUVAI“ va“ nuolatos progresuoja, kaip „NLPK1KL. LILI U VAI , turini taip ir techniškai. De 
KANADOJE. - - r

Tamstos vertingomis ir pamo 
kančiomis idėjomis mūsų myli 
mos tėvynės kūrimosi laikotar 
pyje. Mes, Kanados lietuviai, 
galime būti dėkingi likimui, tu

* ~* i savo tarpe.
Ačiū dar sykį.

Su tikra pagarba
Dr. J. Dovydėnas”.

IŠ ST. CATHARINES, ONT. T A vJ. A. V-se.
Didž. Gerb. p. Redaktoriau! _ „
„Nepriklausomos Lietuvos“ PONUI J. KARDELIUI

15-kos metų sukakties proga, „Nepr. Lietuvai“ — šiam _________ ______________ ___
aš, kaipo skaitytojas nuo pat puikiam, pilnam (tolerancijos, ką.
“ ’ ’ ’ *■ _ ” Su gilia pagarba Jūsų

A. S. Pundžiai.
— Amerikos Balso iš Euro

linkėtinų dalykų.
Su ilgiausiais metais Jūsų 

Algirdas Gustaitis,

vis „buržuaziniai. . ,**
Bet yra ir naujų — Adamka 

vičius, Siparis, Aleksiūnaitė, 
Saulevičiūtė, Petraškevičiūtė. 
Kas ir būtų, jeigu jau ir neatsi 
rastų iš dainingos tautos dai

niausima 
artistai ne 

nepadary 
pasvajok,

Mandrapypkis.
JURGIO. SPURG1O SPIRGAI.

Mano kaimynas, Jurgis Pa „Dirva“ Clevelande ir „Dar 
priemokas sako: „Skaitau To bininkas“ Brooklyne minėjo 
ronto Liūdną Balsą, blaivus, ir savo 40 metų sukaktis. Kad ši 
skaitau girtas — ir vis nieko ja taip darbininkas būtų arti dū
me nerandu!“ vos, arba dirva arti darbininko,

----------  gal atatiktų dalgei kotas?
Rusai paleido vokiečių belai -----------

atvykimo į Kanadą, norėčiau nepartiniam ir vienam iš ge 
pasveikinti ir palinkėti geriau riausiųjų Š. Amerikoje savait 
sios sėkmės lietuviškos spaudos raščiui — jo 15-kos metų su ________ ______ ________ ________ _______ I
baruose skleisti lietuvišką tau kaktuvių proga, linkiu kuo ge pOs programa girdima Lietuvo svių, kurių tarpe daug nacių. -----------
tinę mintį, stiprinti ir ugdyti riausios if gražiausios ateities, je kasdien 21 vai. — 19-os, 25- Matyti, iš šių jau viską pramo Šiandien daug kalbama apie 
vienybę atnešančią geriausią o taip pat pasisekimo užsibrėž įų( 31-0, 41-o ir 251-o metro ko: pavyzdžiui, parduoti egyp Vakarus ir Rytus. Kas žin, kas 
ateitį mūsų laukiamai Laisvą tų uždavinių vykdyme, o ypa bangomis. Ji kartojama: 12 tėnams ginklų, kad šie žudytų atsitiko su Šiaure ir Pietumis? 
jai Lietuvai. tingai kovoje su komunizmu, Val. 45-ios minutės naktį—41-o žydus.

Kuogeriausios kloties p. re Tėvynės meilės tautiečiuose ža ftietro banga, 7 vai. 30 min. ry 
daktoriui ir visiems bendradar dinime ir akcijoje už Lietuvos to — 25-ių, 41-o ir 49-ių met _______ __.o_____ w ________ ______
biams. išlaisvinimą ligi musų svajonių rų bangomis ir 15 vai. 30 min. rėjo du bilionu skolų ir lizdą brangius

Su pagarba išsipildymo — grįžimo į laisvą, —10-os, 25-ių, 31-o, 41-o ir 49 pridergusiu paukščiu išlėkė pa „guttaimo'
Juozas Dilys, nepriklausomą ir demokratinę -jų metrų bangomis. ...........

-....-........ Kas žin kam „gut-taimų“ jie
Peronas Argentinoje priape šką lietuviai ant rankos dėvi 

laikrodėlius? Juk 
metu laiko nežiūrij 

Prof. Dūda.ukščių keliais.
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Jeigu kiltu karas...
Šis straipsnis yra ištisai paimtas iš plačiame pašau 

lyje pagarsėjusio filosofo Bertrand Russell naujausios 
knygos „Human Society in Ethics and Politics". Dau 
geliui iš musų laukiantiems III-čiojo pasaulinio karo, ar 
teisingiau pasakius, po to sekančių pasikeitimų, „kaip 
gervėms giedros“, šis strraipsnis, o ypatingai jo pabai 
ga nepatiks, nes Bertrand Russell yra plačiai žinomas, 
kaipo besąlygines taikos šalininkas - pacifistas. Tačiau 
ar B. R. yra toks vienas? šiame straipsnyje, kaip maty
sime, yra kai kurių ir labai įdomių minčių — juk tai ra 
Syta vieno iš didžiausių pasaulio mintytojų ir filosofų.

Vertėjas.
Jeigu rytoj prasidėtų III-čia riausybes, kaip tokias kokias 

sis pasaulinis karas, tai, galima rusai turi Lenkijoje, Vengri jo 
butų laukti trejopų logiškų pa je ir Čekoslovakijoje? Ir ar bū 
sėkmių ar išdavų: galėtų būti tų įmanoma tokiomis vyriausy 
Vakarų pergalė; galėtų būti ko bėmis sudaryti tvirtą komunis 
munistų pergalė; arba karas pa tinę tvarką visame pasaulyje? 
sibaigtų lygiomis. Šiame pasku Aš tuo netikiu!
tiniame"atvejuje, jei karas baig Mes jau matėme, Rytų Vo 
tusi lygiomis, galėtų pasilikti kietijoje sunkumus pavergti - 
dvi galimybės ateityje. Pirmoji _ sutramdyti vakarietišką civili 
tai butų tokia, kaip po Amieno ZUotą bendruomenę. Be to, Ry 
sutarties, kas butų beveik tik jli Vokietijos gyventojų skai 
tai atsikvėpimo laikotarpis, lai čius yra nedidelis ir jos sienos 

yra artį nuo Busijos. Būtų so 
vietams didelė problema išlai 
kyti jėga tokią didelę ir taip 
griežtai prieš juos nusistačiu 
šią valstybę, kaip kad Jungt. 
Amerikos Valstybės, o jų tero 
ro priemonės ir jų slaptoji po 
licija čia tuojau pasijustų beje

KANADA: svarbus
Vakarinio Pasaulio partneris

ke kurio abidvi pusės rengtųsi 
kiek galima greičiau atnaujinti 
tą karą. Arba antroji, kaip gale 
30-ties metų karo, Vestfalijos 
sutartis arba taika, kuri padėtų 
tašką, paženklintų galą ideolo 
ginių ginčų ir karų epochai, 
kad pradėtų abipusį bendrą ir 
sutartiną tolerancijos periodą. gest 

Aš nenorėčiau šiuo momen 
tu svarstyti,
kas galėtų atsitikti, jei karas 

pasibaigtų lygiomis, - 
palikdamas abi puses sveikas— 
nepaliestas kaipo organizuotas 
valstybes. Ko aš norėčiau, tai 
yra panagrinėti — pasvarstyti, 
ar yra kokia nors pageidauja 
ma ir priimtina pasaulio vyriau 
sybės forma, kuri galėtų pasi 
rodyti ir išsirutuliuoti iš ku 
iros nors pusės (Vakaių ai ko 
munistų) pergalės.

Pirmiausia panagrinėkime 
Sovietų pergalės hipotezę. To 
kia hipotezė (neįrodyta prielai 
da) privalo būti labai skausmin 
ga visiems tiems, kurie yra ne 
komunistai, tačiau aš bijau, 
kad šiuo laiku reikalai yra to 
kioje padėtyje, kad tai privalo

Rytų imperija sukurta perga 
le neišvengiamai sugriūtų ir su 
skiltų, kaip kad buvo istorijoje 
su Atilos ir Tamerlano (Timu 
ro) sukurtomis imperijomis. O 
jei tokia imperija sugriūtų, tai 
Vakarų pasaulio galingesnės 
dalys atgautų savo nepriklau 
somybę. Tada, jų pyktis, neapy 
kanta ir baimė būtų dar dau 
giau pasireiškią negu dabar, ir 
visa vakariečių energija būtų 
nukreipta ir sutraukiama rėva 
nšo-atsikeršinimo vilčiai. Tai 
gi, kaip matome, kad tarp pas 
kutinių eilučių nėra geresnio 
pasaulio sukūrimo vilites, o 
taip pat nei ilgiau besitęsian 
čios unijos — pasaulio sujungi 
mo po tironišku totaliniu rėži 
mu.

Į___ ________ __ _____ Dabar pasvarstykime, kas at
r-j-Uma nrif sitiktų tuo atveju, jei sekančio 

oUil priimta, . išeitu nu
laida. To nebūtų galėję būti 
pirmaisiais metais po 1945-tų 
jų metų, kada Jungt. Atn likos 
Valstybės dar tebeturėjo ato 
minės bombos monopoli. Ta 
Čiau tuo laiku Jungt. Amerikos 
Valstybių vyriausybei nei ne 
atėjo į galvą, kad nedraugingu 
mas ar priešingumas Rusijai antra“mT~yra’ Magina
butų neišvengiamas, o Jungt. mos atsiginkluoti, ir nėra jo 
Amerikos Valstybių ginkluoto kios garantijos> kad už 20-ties 
sios pajėgos norėjo kuo grei m nuo šiandien> šios dvi val 
ciausiai vykti namo ir nelabai bgs turės snes vyiiausy 
nonai butų pradėję kitą karą. bes negu tos> kurios buvo nu 

abar toji politine situacija verstos Il-rojo pasaulinio karo .. . ..
pasikeitė, o karine situacija pasėkoie Pradetb kokia
taip pat yra skirtinga todėl, p PanaJši'os igdavos j virg šiuo laiku 
kad Kinija pasidarė komumsti minėtas galėtu atsiti^tl jei ^a Del virspaminetų priežasčių, 
ne o dar labjau todėl, kad So karai lai*ėt ‘ m j paJsauUnĮ aš negalvoju, kad sekantis ai 
vietų Rusija turi atomines ir . 4- * dėsnis karas pasibaigęs kuriosvandenilio bombas. ^arą. Rusija ir Kinija yra per £ atneštu ko

• • -i j-- i • daug dideles, kad galėtu būti, . F • v •<. „4. —Taigi viską sudėjus, šiuo lai laik*mos užimtos jė*a Deį kurį kj nors ilgiau besitęsiant page 
ku yra toika situacija, kurioje „ . ... įsitikinimas Tung ^Jimą. Be to>as nelieciubaisausVakarai negali būti pilnai už tinės"1 ImeHkS V-^sc/^ kuris įvyktų laike

tikrinti savo pergale prieš visų bėdų priežastis yra komu se anci° .aro’ ° .^P Pa lr ------- .-■ . .. . , . , „„.Asa CaH h.iri Vari
komunistus. nizmas, o' ne didžiųjų pasaulio mybę’ ,kad organizuotos vyriau mai ir nagrinėjimai, kaip bebū abiejose pusėse. Gali būti, kad _ ~______

Kas gi atsitiktų pasauliui jei pajėgų konkurencija — lenkty sybeS bet kurioje Vlet°Jf tų>. Pnkį?u.so siek tleK lolunes pirmas ir lengviausias žingsnis portuotu maistu, 
gu rusai pasiektų pilnos perga niavimas, padarytų tai, kad ru ^VasaSau S ttoai nrhmu- » susitaikinimą
M.ir j, gintos pajėgos „1 k HM. g.ėiUi vis įjf* “ J™ 
imtų visas strategines pozici kas butų atleista - dovanota, vedima ir svarsjas Jungt. Amerikos Valstybė j’ei jie demonstruotų ir paraduo ta t^nant gias
se, o lygiai taip pat Vakarų Eu tų, kad jie jau nebe komums kokį būtų rezultatai,
ropoję? tai- Nacionalizmas, kuris yra V ’ , . * k t „jAr būtų tada įmanoma su tikroji visų bėdų priežastis, pa ] gį įlitikai; į 4 gis 
kurti per visą pasauli veiksmin sihktų ir tuojau po to turėtume T, J* 
gas, paklusnias satelitines vy vėl tokią pat analogišką įtemp ^žsispyru ?ai ’ jieg

koti susitarimo tarp Rytų ir 
Vakarų, ir ne tokio susitarimo, 
kuris būtų paremtas ginkluotų 
jų pajėgų augščiausia galia - 
- viešpatavimu.

Aš nenoriu paneigti, kad jei 
gu kada nors būtų sukurta pa 
šaulio vyriausybė, tai, gali bū 
ti, kad kai kurie jėgos elemen 
tai būtų panaudoti, kad tai pa 
darius visuotina. Šis klausi . - . , , .- .- .. , ... . -mac t-air, ir- daimoiio slme» kad karine situacija tam vedančias į treciojo pasaulinio rytų senoviškas, primityvaus po
- . F S .P yra paiankį. Aš negalvoju, kad konflikto tuštybę. būdžio, koks tiktai ir galėtų bū

1 _ ‘ j Ką ligi šiol pasakiau apie ti įmanomas po visų pramonės
ti, pagerėti, kol toki abipusiški III-čiąjį pasaulinį karą, aš pri centrų sunaikinimo. Iš tokios 
įtarinėjimai dar egzistuos. Pa ėmiau ir rėmiausi, kaip aš anks universalios anarchijos, žmoni 
gerėjimas galėtų būti tik tada, čiau minėjau, nuomonėmis ir ja, galimai, tik laike tūkstančio 
kada kiekviena pusė bus įtikin prielaidomis įgudusiai padary metų įžengtų vėl į atnaujini 
ta, kad, nors priešingoji pusė tomis karinių specialistų. Ta mą, kuris vadintųsi „civilizaci 
atsispirtų nuo agresijos, tačiau čiau aš negalvoju, mes turėtu ja“, kuris įgalintų žmones vėl 
pati nepradės karo - agresijos, me būti užtikrinti, kad visos pakartoti visą nenaudingą to 

ypatingai, kada toji opozicija Jeigu abidvi pusės, Rytai ir tos prielaidos ir spėjimai pilnai bulėjimo-pažangos procesą dar 
turi nepalankius jausmus dėl Vakarai, būtų tuo įtikinti, tai pasitvirtintų ir įvyktų karo at vieną kartą.
karo pralaimėjimo. Tačiau jei tikros derybos ir realus įtem veju. Jeigu karas prasidėtų, ga Šis spėjimas, kaip bebūtų, 
gu visos galingos valstybės su pimo sumažinimas pasidarytų Ii atsitikti, kad dėl didesnių kaip ir kiti spėliojimai, gali bū 
tiktų, tai jos dar vistiek turėtų galimas. Šiuo tarpu tai yra sun miestų sunaikinimo, dėl totali ti, klaidingas optimistams. Ta 
daryti spaudimą ypatingai į kiai įmanoma, nes abidvi pusės nio komunikacijos suardymo, Nukelta į 6-tą psl.

Daugelis pasaulio kraštų perka Kanadoje jie 
ms reikalingo maisto, žaliavų savo pramonei ir 
taip pat pagamintų prekių. Laisvai piekiauda 
mi su kitomis tautomis kanadiečiai daug pri 
sidėjo prie kitų kraštų gyvenimo lygio pakeli 
ino.
Taip pat ir kitais būdais Kanada prisidėjo, 
kad pasaulis būtų saugesnis ir kad visiems 
žmonėms būtų geresnis gyvenimas. Mes, dirb 
darni Jungtinėse Tautose, pasidarbavome tai 
kai. Pasiųsdami specialistus ir suteikdami fi 
nansinės paramos kitiems kraštams,^ padėjome

jiems išnaudoti savo turtus, parengti specialis 
tų kadrus ir tuo pagerinti savo gyvenimo sąly 
gas.

Pasidalindami savo -urtais ir žiniomis, kanadie 
čiai bandė sustiprinti tarptautinį sugyvenimą. 
Visi Kanados piliečiai yra šio darbo bendrinin 
kai.

Visas su Kanados pilietybe susijusias informa 
cijas galite gauti pas jums artimiausio teismo 
raštininką (Clerk of the Court) arba the Ca 
nadian Citizenship Branch, Ottawa.

karo“ atveju'V?^£ lšeitM n« 
galėtojais.

Prisiminkime kas atsitiko po 
Il-rojo pasaulinio karo 

Vokietijoje ir Japonijoje. Abi 
šios buvę priešų valstybės, ne 
žiūrint Prancūzijos prieštaravi 
mo viename atsitikime, o Aus 

, yra ragina

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION ?
OTTAWA CANADA

Hon. J. W. Pickersgill 
Minister

Laval Fortier
Deputy Minister

S kubėk,
L ietuvi,

A pdrausti
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 
visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.

S L A draudžia: Gyvybę — iki $ 10.000,00
Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar neiaimin 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudą.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y„ U. S. A.

egzistuoja mažiau civilizuotas pasaulio — Rytai ir Vakarai, — yra pil dėl gaisrų alyvos ir žibalo lau 
dalis. nai užsiėmę, kiek galėdami nau kuose (šaltiniuose). Visa tai

Šitoks spaudimas, be abejo, dodami visus savo iškalbingu gali privesti prie to, kad di 
galėtų pasiekti savo tikslo be mo patyrimus ir sugeoėjimus, džiulės kariaujančios armijos 
tikro karo, o jeigu tikras karas nurodant ir atidengiant priešin galėtų būti paliktos be maisto, 
būtų reikalingas kokiame nors gos pusės blogybes ir piktumą, ir todėl būtų priverstos plėšti, 
ypatingame atvejuje, tai gale Aš nemanau paneigti tokių blo Tada visas
tų būti trumpas karas, nedaran gybių egzistavimo Aš noriu procesas gali iengvai pasibaigti 
tis gyvybinių — esminių nuos tiktai pasakyti, kad jokių nau pilna anarchija
tolių žmonijai. 'Toki svarsty dingų tikslų tuo nepasiekiama Q. .f kr’aštuose>

kur gyventojai maitindavosi im 
, didelė dalis 

• * gyventojų išmirtų badu, tuo
Trečiasis pasaulinis karas, būtų sutartis, kad abidvi pusės laiku kai maistą ekspartuojan 

kaip jis besibaigtų, kaip ir du laikytų priešišką — nedraugiš tieji kraštai ir sritys turėtų da 
pirmieji pasauliniai karai, ne ką propagandą tam tikrose n lintis derlių su plėšikaujančio 
išspręstų jokių problemų, o bose. Sekantis žingsnis turėtų mis kariuomenėmis. Visa tai at 
priešingai, sukurtų dar- blogės būti leisti teisingą informaciją neštų panašią situaciją, kaip 
nį pasaulį, negu jis buvo prieš pasiekti žmones už „geležinės tuo laiku, kada sugriuvo rome 
pradedant karą. Valstybės vy uždangos“. Šiuo melu, kiekvie nų imperija. Didžiulės valsty 

; rų - politikų tikslas turėtų būti nam žinoma, rusai neleidžiami bės išnyktų, o maži vietiniai 
įtikinti, abi puses šia tiesa, ir žinoti tikrą teisą apie Vakarus, vienetai užimtų jų vietą. Plėši 
taip pat įtikinti kiekvieną pu Iš kitos pusės, tai ne visiems kaujančių bandų vadai pasida 
sę, kad ši tiesa yra suprantama vakarų žmonėms yra žinomas rytų vietiniais despotais, ku 
priešingos pusės. Mes, vakarie faktas, apie didžiulę kompani rie aprūpintų savo žmones tin 
čiai, jokiu būdu nepatikėsime, ją, kuri buvo pravesta Jungt. kamu maistu už jų apsaugą 
kad Rusija nepradės neišprovo Amerikos V-bėse išvalant bib prieš įpykusius gyventojus. Jei 
kuoto puolimo. Ir, nors tai ga Ipotekose knygas, duodančias gu toks kovojimas nusitęstų, 
Ii atrodyti nesąmonė mums, ru informacijų apie Rusiją. Šito tai jis nebūtų gerai organizuo 
sai, lygiai taip pat, negalima kios kliūtys abipusiam suprati ta karyba ar karo menas pri 

iai a įtikinti, kad mes susilaikysime mui neduoda nieko gero, bet klausąs nuo atominių bombų, 
klausi nuo Puo^mo> jeigu mes galvo tik blogo ir sukelia nuotaikas, lėktuvų ar benzino, bet pasida

tikoje, yra kiekinis, ir neturėtu yra . ./ nc8al™ju sau 
būti remiamas abstraktaus 
principo pagrindu. Iš musų ar 
gumento išaiškėja tai, kad

pasaulio vyriausybė negali 
būti įsteigta atsižvelgiant į

didelių ir svarbių kraštų 
opozicijų,
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Graži mūsų kalba.
SVETIMI SAKINIAI MŪSŲ RAŠTUOSE

Jeigu svetimas žodis kalboje nius su bet kur pamestu pažy 
(barbarizmas) bado akis, tai miniu ir atrodo, kad iš viso net 
svetimas sakinys savoje kalbo ir nežino, kad gali būti ir ki 
je jau labai skaudina, nes saki taip. Imkime faktus. Bažnyčios 
nys tai augštos vertės kalbinis augštieji pareigūnai (augštieji 
vienetas — tai kalbos dvasia! bažnyčios pareigūnai). Istori

kulturwWkrovika I KANADOJE f

„Buvo rašyta, kad 
_______  __ _______ _________________  ___  ___ __ __ Adomas Mickevičius
O tačiau mūsų raštuose būda jos juodieji amžiai (juodieji is lietuviškai, užrašinėjo lietuviš 
vo, o ypač dabar jau ir labai torijos amžiai). Europos didžio ^as dainas ir — svarbiausia — 
dažnai taikosi negerų, svetimų, ji krizė (didžioji Europos kri Fs Pats save laikė lietuviu, 
mūsų kalbai netinkamų saki zė). Mano mąstymai vedė ma Tai kas, kad Mickevičius ra 
nių. ne vis artyn ir artyn prie kata šė lenkiškai! Patys lenkai ture

Prašau pasižiūrėti į pavyzdį, likybės, kurioje aš matau juda jo rašytojų, kurie rašė kitomis 
paimtą iš vieno lietuviško laik izmo tobulą papildymą (ma kalbomis.
raščio: „komunistų geiinima no..., kurioje aš matau tobulą 
sis tų sričių gyventojams mato judaizmo papildymą).

Ar, pavyzdžiui, suomių rašy 
_ _  _ _ _ _ Sociali tojai nerašė švedišaki, o veng 

si ir komunistų spaudos vis di nės apdraudos naujas įstaty rų ir čekų — vokiškai? 
dėjančiame draugiškame nusi mas (naujas socialinės apdrau 
statyme laestadianizmo (religi dos įstatymas). Adresas: Ne 
nė sekta, pavadinta pagal Lap priklausomos Lietuvos Ponui 
landijoje veikusį protestantų Redaktoriui (Ponui Nepriklau 
kunigą Laestadių 1800—1861) somos Lietuvos Redaktoriui), 
ir kitų religinių sektų, kurioms Kauno Augštesnioji Technikos 
daug lapių priklauso, atžvil Mokykla (Augštesnioji Kauno 
giu“.__________________________ Technikos Mokykla). Vilniaus

Cituotame sakiny pabaigą tu Pirmoji Amatų Mokykla (Pir 
rėjo sudaryti šie du paskutiniai moji Vilniaus Amatų mokyk 
žodžiai: „laestadianizmo atž la). Lietuvos Generalinis Kon 
vilgiu“. Tačiau autoriui atrodė sulatas ten ir ten (Generalinis 
tinkama įterpti tarp tų žodžių Lietuvos Konsulatas ten ir 
sudėtinį sakinį skliausteliuose ten). Pirmieji šios santvarkos 
ir dar eilę žodžių, reiškiančių nuogą realybę pajutome mes, 
‘tūlą aplinkybę. Iš to viso išėjo politkaliniai, kai užsisklendė 
(ne gavosi!) tokis jovalas, ku už mūsų pečių kalėjimo kame 

!rį galėjo parašyti tik mums ne ros geležinės durys (pirmieji 
pažįstamos kultūros individas, nuogą šios santvarkos realybę 
bet ne lietuvių kultūros žmo pajutome mes, politkaliniai, 
gus. O kas jį parašė? — Žino kai už mūsų pečių užsisklendė 
me. Štai kur drama, kuria mes, geležinės kalėjimo kameros du 
vyrai, atsikratykime. Atsikraty rys). Pastarajame sakiny žo 
kime pagalios!! Kadangi tokių dis geležinės, imant dalyką iš 
sakinių mūsų spaudoje taikosi esmės, sako, kad tai geležinės 
jau gana daug, tai duoti čia durys. Kas sakys, kad geležinė 
daugiau, kaipo ypatingų pavyz kamera, 
džių, nelaikau tiksliu. — 
me prie temos.

Sakiniai, kuriuose 
nys pastatytas ne savo 

Visi pavyzdžiai imti 
viškų knygų ar laikraščių. Sk 
liausteliuose duodami pataisyti 
sakiniai. Vienas gražiausių Mai 
ronio sakinių: Užmigo žemė, 
tik dangaus negęsta akys sidab 
rinės... Bet paprasta kalba ta 
tai turėtų skambėti: žemė už 
migo, tik negęsta sidabrinės 
dangaus akys. Tačiau nemaža 
yra tokių, kurie sako: žemė už 
migo, tik negęsta dangaus si 
dabrinės akys. Jie nenujaučia, 
kad suderintasis pažyminys tu 
ri pirmenybę prieš nesuderintą 
jį ir turi eiti pirmuoju, o ne 
antruoju. Šis pažyminių šukei 
timas daro sakinį jau svetimu. 
Tatai tegali būti pateisinta po 
ezijoje ar kitais specialiais si. tvarka lietuvių kalboje laisva, 
metimais, bet paprastoje kalbu Tos laisvės randa mano pažįs 
je to neturėtų būti. tamose keliose kalbose, ne tik

Tačiau, kai kurie rašantieji, lietuvių. Bet laisvė reikalauja, 
kažin kodėl nekvaršindami sau kad būtų laikomasi tam tikro 
galvos, masiškai gamma saki se, jos leidžiamose, ribose. Per

Ar švediškai rašęs poetas 
Runebergas nepaliko suomia 
ms himno, kurį jie tebegieda?

Pagaliau, kiek betrūko, kad 
lietuvių tautos himno autorius 
būtų rašęs ta pačia kalba, kaip 
ir Mickevičius?

Adomas Mickevičius buvo 
lietuvis.

Ne vien lietuvių tautosaka 
Adomas Mickevičius domėjosi.

Jis domėjosi ir jų literatūra, 
kurią tada, nemažiau, negu šia 
ndien, atstovavo Kristijonas 
Donelaitis.

Štai kaip Mickevičius atsilie 
pia apie Donelaičio poemų lei 
deją Rhesą -—

„Prieš keletą metų jis išlei 
do lietuvio Donelaičio poemas 
apie keturis metų laikus, para 
šytas egzametru. Tos poemos, 
savo turiniu ir kalba, mums 
yra įdomios dar ir todėl, kad

>a«.ys, gewm. parodo lietuvių liaudies pa o durys nežinia ko J , -. — J. n:- - . , . , , iv. nrnriu vaizria Ariu crprniaPereisi kios, suklys ir pirmykštes to 
sakinio redakcijos vistiek nepa 
teisins. Jeigu ;gi dėstant žo 
džius šia tvarka kartais nebūtų 
aišku, kurį gi dalyką pažymi 
nys apibūdina (kamerą ar du 
ris), tai sakinį verčiau suskal 
dyti į du aiškius ir taisyklin 
gus, o ne suvelti ir padaryti sve 
timą savai kalbai.

Sakinys jau kalbos dvasia. 
Kalbos dvasios žalojimas dide 
lis nusikaltimas. Niekas nėra 
absoliučiai tobulas ir neklystan 
tis. Tačiau kas be atodairos 
brenda per savo rašliavą, kaip 
per balą, ir drabstosi, vos šiaip 
taip sulipdytais sakiniais, ati 
tinkančiais gal jo kur nusižiū 
retą modelį, o ne lietuvių kai 
bos dvasią, tas dar turi moky 
tis sakinio sudarymo.

Yra manančių, kad žodžių

pažymi 
vietoje, 
iš lietu

pročių vaizdą. Ačiū gerbia 
mam vyrui. Jis, būdamas kita 
tautis, daro gėdą tautiečiams, 
taip mažai besidomintiems sa 
vo tėvynės istorija“.

Sakykite, ar Mickevičius, ne

APIE ADOMĄ MICKEVIČIŲ 8
rašo Tysliava:
poetas būdamas lietuvis, būtų taip ra Ą 

mokėjo šęs?“ 8
i Visai teisinga. §

NAUJI BOLŠEVIKINIAI 8 
LEIDINIAI. 8

i x
. Okupuotoje Lietuvoje išleis x 
■ ta iš spaudos M. Glemžaitės kn 8 
yga „Lietuvių tautiniai drabu 8 
žiai“; turi 208 psl., gausiai iliu 8 

. struota. Pirmoje dalyje patei X 
kiami lietuvių senovės liaudies 8 
rabužių pavyzdžiai ir įdėtas jų 8 

’ aprašymas, antroje dalyje api 8 
budinti šių dienų atskirų sričių g 1 
tautiniai drabužiai. Duoti įvai 8 
rūs žemaičių, augštaicių, zana 
vykų, kapsų, dzūkų, klaipėdie 8 
čių drabužių, galvos apdanga 
lų bei audinių pavyzdžiai. Įdė 
ta ir trumpa istorinė liaudies 
drabužių apžvalga.

Išleista teisės mokslų kandi 
dato Žukovo ir doc. Domaševi 
čiaus knyga „T. Lietuva — ly 
giateisis TS narys", Pupeikio 
ir Kavaliausko — „Liaudies 
švietimas T. Lietuvoje“, auto 
rių kolektyvo apybraižų rinki 
nys „Sportas T. Lietuvoje“ 
Petrovo „T. Lietuvos pramo 
nės pakilimas“ ir kt.

Valstybinė Grožinės Litera M. Pukic neseniai 
tūros leidykla išleido H. Korsa pasakas iš P. Cvirkos rinkinio 
kienės knygą „Gyveniman iš „Nemuno šalies pasakos". Iliu 
ėjus“, K. Binkio Rinktinę, i stracijos D. Tarabildicnės. Es 
kurią, be jo eilėraščių, sudėtos tiškai išspausdinti trys M. Sluc 
poemos „Tamošius Bekepu kio apsakymai. Lietuvių vaikų 
ris", „Kriaučius Motiejus“ kom. rašytojų kūrybos rinkti 
„Jauniausia Lietuva“, Stasio S. nė spausdinama Armėnijoje. 
Vaukšo „Keršto ugnį“, Žilio Panašus rinkinys 1956 m. išlei 
nio romaną „Būdviečių mokyk džiamas Azerbaidžano vaikų ir 
lą“, „Čepajevą", A. Griciaus jaunimo literatūros leidyklos. 
„Karšta vasara“, Vinogradavo 
romanas „Paganinio pasmerki 
mas“, Lazdynų Pelėdos raštų 
5, 6 ir 7 tomai, R. Mizaros ro

Jūsų ateitis yra šviesi!
Nesvarbu, ar jūs Kanadoje gyvenate jau seniai 
ar tik atvykote dabar, bet jūs tikrai prisidedate 
prie šio krašto pažangos.
Jūs pasidarėte dalininku Kanados augime ir ga
lėsite pasinaudoti Kanados šviesios ateities vai
siais.
The Bank of Nova Scotia yra Kanados augimo 
dalininku jau nuo 1832 metų. Turėdamas virš 
380 skyrių visoje Kanadoje ir užsienyje The 
Bank of Nova Scotia gali jums padėti kiekviena 
me banko reikale.
Skubiam ir mandagiam patarnavimui atvykite 
pas jums artimiausio Bank of Nova Scotia vedė
ją. Verta su juo susipažinti.

The BANK of NOVA SCOTIA
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. (1503)8

„Praeities šešėliai“, V. K. Ja jų Lietuvoje žurnalo „Perga 
ciunsko „Pabaltijo miesto eko lės“ numeryje įdėta, be kitų, 
nominiai ryšiai su Rusija kapi ir Kazio Borutos ištrauka iš 
talizmo epochoje", „Didžiojo romano, 
tėvynės karo laikotarpio LTS piai prieš perversmą' 
R spauda“, rusiškai A. Vienuo 
lio „Kaukazo legendas“. Mask 
vos literatūros leidykla „Diet 
giz“ išleido P. Cvirkos apsaky 
mų rinkinį vaikams rusiškai 
100.000 egz. tiražu „Cukriniai 
avinėliai“. Lietuvių kom. rašy 
tojų kūrinių vertėjas j estų k.

išvertė 27

pavadinta „Pašešu

ŽVILGSNIS PRAEITIN

einant ribas, laisvės reikalavi
mai pažeidžiami, automatiškai manas „Kelias į laimę ’, A. Bal 
pažeidžiama kalba, didžiausias takio eilėraščiai „Lietučiui dul 
tautybės pažymys. kant“, J. Marcinkevičiaus ras

Kuriems nesvarbu, kur dėti tų II tomas, A. Puškino raštų 
pažyminio žodžius, nesvarbu ir V tomas, Bairono poezija, Al 
aplinkybių žodžių vieta. Jie ir manacho „Jaunieji“ 7 knyga, 
jais drabstosi, ką pamatysime LTSR Veteranijos Akademi 
vėliau. I. D. jos darbų II tomas, A. Upyčio

Įsigykite nepaprastai įdomią knygą 
Nelės M a z a 1 a i t ė s 

NEGESTI S 
Romanas

Išleido Lietuviško Knygos Klubas
Aplankas dail. Jono Pilipausko 

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

Gaunama „N. L Redakcijoje.

Išleista: A. Venclovos „Ke 
lionė po Kiniją“, M. Sluckio ro 
manas apie „tarybinių vaikų gy
venimą vaikų namuose“, pava 
dintą „Geri namai“, Algirdo 
Pociaus apsakymai „Rytmetis 
Užgirių kaime“, A. Vienuolio 
rinktinių raštų 7 tomas. Skel 
biama, kad A. Vienuolis, nors 
ir sirgdamas, įtemptai dirba, pa 
rašė didelį pluoštą memuarinio 
pobūdžio kūrinių, tarp jų yra 
ir „Platelių ežero paslaptis".

NAUJAS LIETUVIŲ 
DIENŲ NUMERIS

Lietuvių Dienų žurnalo lap 
kričio men. numery telpa dau 
giau kaip 60 iliustracijų iš lie 
tuvių visuomeninio, organizaci 
jų, parapijų ir pavienių asmenų 
gyvenimo ir veiklos JAV-se ir 
kituose laisvojo pasaulio kraš 
tuose. Viršelį puošia dail. Po 
vilas Puzinas su žmona Aušra 
savo studijoj. Lietuvių Dienų 
pren. metams kainuoja 5 dol. 
Gaunama: Lietuvių Dienos, 
9204 S. Broadway, Los Ange 
les 3, Calif.

„Pergalės“ žurnalas įsidėjo 
A. Vaivucko pagyrus „Ameri 
kos lietuvių rašytojui Rojui Mi 
žarai“. V. Sirijos Gira apžvel 
gė valstybinės politinės ir mo 
kslinės literatūros leidyklos 
Vilniuje išleistą J. Talmanto 
paruoštą „Lenkų-lietuvių kai 
bos žodyną“, turintį apie 20. 
000 lenkiškų žodžių ir visą eilę 
tokių terminų, kurie nefiguruo__________________ _ _____
ja net ir .^.Dabartiniame lietu Lapkričio numery rašo: J. 
vių kalbos žodyne“. Lenkų-lie Vaičeliūnas, K. Mockus, Prel. 
tuvių kalbos žodyną 1922 m. Krupavičius, K. V. Dabušis, 
buvo paruošęs A. Lalis. Ta pro Nelė Mazalaitė, Kl. Jurgelio 
ga V. Sirijos Gira pastebi: „Da nis, R. Skipitis, Gen. St. Raš 
bar mums atrodo visiškai natū ' ’ ----- 
ralu, kad Vilniuje kasdien išei 
na įdomus dienraštis „Czerwo 
ny Sztandar“, lenkiški žurna 
lai, yra lenkų mokyklos, prie 
leidyklų — lenkiškos redakci BUVO METAS — TU ĖMEI, 
jos (ir savaime suprantama 
leidžiamos lenkiškos knygos)“. DUOTI. AUKOK ŠALPOS 
Naujausiame sovietinių rašyto

tikis, K. V. Paulauskas, St. Pil 
ka, W. M. Chase, A. Mickevi 
čius, V. Mačiūnas, B. V. Dun 
dzila.

DABAR TAVO LAIKAS

FONDO VAJUI!

kių mandrybių, gaspadoriškai, riau važiuoti į Kauną, nors ir žmonių, kaip bičių avilyje, Pri gerokai apiplyšę ir tik vienas 
gal būt dėl to, kad tas tvarky jaučiausi dar nevisai stiprus, sistatėme su Raseinių komiteto 
masis buvo nedidelės apimties Vasario 6 d. kartu su komiteto liudijimais tvarkdariui su trika 
ir visi viens kitą pažinojome.

Visi buvome
gyvenimo žiauriai išvarginti, 

todėl kiekvienas, nors ir ma 
žiausias gyvenimo į _ ’ ’ 

mas, ar patobulinimas, buvo vi 
sų su paistenkinimu priimamas. 
Vėliau sužinojome, kad ir kito 
se Lietuvos vietose mūsų žmo 
nės panašiai ėmė tvarkytis, bet 
„Raseinių Respublika“ chrono 
loginės pirmenybės vis dėlto 
niekam neužleis, net ir pačiai 
Lietuvos Respublikai...

Pastaroji, tiesa, turėjo Vasa gaivalai - plėšikai. Dar tą nak 
rio 16 d. Nepriklausomybės pa tį prieš mums čia atvažiuojant 
skelbimo Aktą, bet iki lapkri Čekiškės milicijos būstinė jų bu 
čio mėn. Valstybės Taryba bu vo gerokai apšaudyta. Teko pa

ženklas rodė, kad jię priklauso 
kariuomenei — trikampis ant 
rankovės.

Apsiginklavimas 
įvairus: čia buvo ir vokiški, ir 
rusiški šautuvai, o net ir „ber 
dankos“.

Pertraukos metu priėjau 
pakelti į leitenantus. Pr^ vieno karininko ir paklau 

- ■ • ■ siau, kodėl apmokymas toks
vienodas, kodėl kareiviai moko 
mi tik vaikščioti ir koją laikyti. 
Karininkas atsakė, kad komen 
dantūros kuopos ruošiamos Va 
sario 16 d. paradui.

Aplink aikštę stovėjo didelė 
žmonių minia. Pasibiagus ats 
kirų kuopų mokymui, kaž ko 
ks karininkas įsakė suvesti vi 
sus kareivius į vieną vietą ir 
žygiuoti su daina. Vienas 

karininkų sultingu baritonu 
uždainavo:

Išėjo tė-ėvelis į mišką, 
Išėjo motnėlė į imišką... 
Netoli mūs stovėjo kažkokia 

 ____ _ kaimo moterėlė ir visą laiką 
bėjo rusiškai su stipriu 'lenkis žiūrėjo į kareivius. Kai jie su 
ku akcentu. Jis man pasakė, stojo ir daina nutilo, moterėlės 
 ____ 1 ' . --------- ’ -*i 
ką, bet turiu vėl atvykti pas jįj gatvėje veidu į seminarijos 
poryt, t. y. vasaro 10 d. ir tuo vartus ir garsiai prabilo: 
met jis pasirūpins mano doku — Vai Dievulėli mano! Vai 
mentais ir transportacija. ir gražus tie musų maskoliai!... 

_ Grįždamas į savo nakvynę Žiūriu, o gi mano švogeriui
_ Mieste visur vaikščiojo Rotušės Aikštėje, susitikau su ašaros, kaip žirniai, rieda per

tai, bet kietai, tvarkė gyveni vokiečių ir mūsų patruliai. Pa švogeriu Mockevičium, Šakių skruostus...
■' ’ ' ' .................. ’ i — Ką, Augustinai, graudu?

sų gminos teisėju. Jis buvo iš — paklausiau.
šauktas į Kauną ir gavo pasky — Kur gi nebus graudu! Ne 
rimą taikos teisėju į Šakius. Su jaugi mes esame laisvi? Nejau 
stojova pažiūrėti, kaip aikštėje gi mes ištiktųjų nepriklauso 
mūsų karininkai moko karei mai gyvensime?! Kokia laimė! 
vius. Visi kareiviai ir karinin Kokia didelė laimė! 
.kai buvo įvairiausiai apsirėdę, Bus daugiau.

raštininku Šusteraičiu, tam rei mpiu ant rankovės. Jo išvaizda 
kalui užvaryta pastote, išvyko inteligentiška, visi parėdymai 
me į Kauną. Vakarop atvažia aiškūs ir tikslūs. Vėliau sužino 
vome į Čekiškę, iš kur kita pa jau, kad tai buvo komendantu 

• “ stote turėtumėm važiuoti į ros raštininkas Petras Gužas, 
pagerini j^aun^ Čekiškės milicijojė mu kurį, pusantrų metų praslin 

nvo vi pasakė, kad teks čia nakvo kus, man teko pristatyti prezi 
ti, nes jokia pastotė dėl didelio dentui j ’ ‘ ' į 
pavojaus naktį nevažiuos. Da Mano bendrakeleivis Šusterai 
lykas toks, kad Čekiškės-Vilki tis pasiliko čia, aš gi iš to pa 
jos apylinkėje
pradėjo siausti neva bolševikų 

partizanai,
tikriau pasakius, tai tamsūs

Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu
(Atiminimų ištraukos).

RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
PULK. K ŽUKAS, 

steigti Suėmimo Komitetą, Fi 
nansų Ministerijos — iždinę, 
o Vidaus Reikalų — Apskri 
ties Valdybą. Krašto Apsaugos 
Ministerija prisiuntė eilę pot 
varkių dėl savanorių priėmimo 
ir transportavimo Kaunan. 

Nuostabu, kad žemaičiai šau 
kimą stoti savanoriais savo kra 
štą ginti priėmė be ypatingo en 
tuziazmo. Priešingai buvo rytų 
Lietuvoje, o ypač Dzūkijoje. Iš ___ ____ _____ ____ ____ ___ ____ _
Raseinių miesto ir jo apylinkės vo tide okupanto suvaržyta, sikloti šiaudų 'ir pernakvoti, o 
į mūsų komitetą atvykdavo tik katj jokio- veikimo rodyti nega vasario 7 d. rytą leistis tolimes 
pavieniai žmones, pasileirauda įėjo. '
vo, kiek kariuomenėje duos — 
duonos, mėsos, algos ir vėl 
grįždavo namo. Per visą sausio 
mėnesi gal tik koki desimti sa turi būti pripažinta pirmiausia & & &
vanorių tepasiuntėme. Tą gali Edelio vaistinės „klubui“, kut 
ma paaiškinti tik tuo, kad be kilo mintis apie tą mūsų „nepri pamačiau šiurpų vaizdą. 
Sleževičiaus atsišaukimo, kuris klausomybę". Buvo vykusiai Kuone visi namai nuo Viliam___________
mažai kam buvo žinomas, kitos pagautas momentas didžiausio polės iki Laisvės Alėjos buvo ka(į esu skiriamas į 1 pėst. p,ul nervai neišlaikė. Ji atsiklaupė 
agitacijos nebuvo. Tiesiogio pa vokiečių nusiminimo ir dėl to be langų ir durų. Nuo tvirtovės ■ ' " " ----- —5J - - - ”
vojaus nuo bolševikų dar nebu iš okupanto pusės didelio pasi bombardavimo laikų 1915 m. 
vo, o be to, jog žemaičiai pasi 
žymi savo šaltumu... 

15. „1-------------- ---------------
LIKOS“ PIRMENYBĖ.

Žvelgdamas išsyk į visą Ra mą, neleisdamas įsiviešpatauti klausiau savo kareivių, kur yra aps.° ūkininku, buvusiu prie ru 
' i chaosui. mūsų komendantūra? Pasiro

dė, kad savanorių surinkimo 
punktas įsteigtas buvusiame ru 
sų apygardos teisme, kur vė 
liau ir mūsų apygardos teismas 
buvo.

Surinkimo punkte

MINISTERIS
4.

14. SAVANORIŲ 
PAŠAUKIMAS.

Besirgdamas domėjausi 
sauliniais įvykiais, Raseinių 
venimu ir tvarkymusi. Tary 
bos oficioze „Lietuva" buvo 
daug visokių potvarkių dėl mū 
sų nepriklausomo, savarankiš 
ko gyvenimo. Iš „Lietuvos“ su 
žinojau, kad esu šaukiamas į 
Vilnių užimti Generalinio Šta 
bo viršininko padėjėjo vietą, 
bet buvau visai silpnas ir iš lo 
vos pajudėti negalėjau. Visi bu 
vę karininkai ir puskarininkiai 
turėjo iki sausio 16 d. atvykti 
į Vilnių, arba į Kauną. Nega 
Įėjau vykti, nes d-ras Kavaliau 
skas prikaustė mane prie lovos 
bent iki vasario 1 d. Su dideliu 
susijaudinimu perskaičiau nau 
jo ministerio pirmininko

Sleževičiaus atsišaukimą 
Lietuvos vyrams 

stoti savanoriais besikuriančion 
kariuomenėn. Kiek jame buvo 
patriotizmo!

1919 m. vasario mėn. pra 
džioje, kiek sustiprėjęs po Ii _ 
gos, pradėjau vėl lankyti komi šeinių 1918 m. gyvenimą, turiu 
tetą. Jau iš Kauno, kur persike pasakyti, kad mes, raseiniškiai, 
lė mūsų vyriausybė, buvo atva pirmieji numėtėme vokiečių ok 
žiavę keli pareigūnai tvarkyti upaciojs pančius ir iš visos Lie 
vietoje valstybinio gyvenimo, tuvos pirmieji pradėjome sava 
Taip Tiekimo ir Maitinimo Mi rankiškai tvarkytis. Tiesa, tva 
nisterijos atstovas <-----— • • • ............................

pa 
gy

Raseinių savanoriško 
gyvenimo garbė

nėn kelionėn.
Jau gerokai sutemus įvažia 

vome į Kauną, kuriame gimiau 
ir augau, taigi gerai jį žinojau.

ties Gužo gavau parėdymą ryt 
vykti į Krašto Apsaugos Minis 
teriją.

Vasario 8 dieną buvau 
ministerijoje 

prie pat Įgulos bažnyčios, 
nai, kur vėliau buvo Kauno Ko 
mendantūra. Įspūdis, lyg va 
kar dienos savanorių surinkimo 
punkte: daugybė žmonių ir at 
vykstančių ir tarnaujančių. 
Mane priėmė savo žinion ri 
kiuotės skyriaus pareigūnas ru 
sų kavalerijos karininko unifor 
moję. Tai buvo karininkas Voi 
tekūnas. Nustebau, kad jis kai

te

priešinimo neturėjome. Augš beveik viskas taip ir liko nesu 
tos pagarbos vertas energingas tvarkyta, nes nebuvo nei kam 
Viktoras Kuraitis, mūsų komi tvarkyti, nei medžiagos tvarky

.RASEINIŲ RESPUB reto pirmininkas, kuris griež mui.

II.
1, PRADŽIA TARNYBOS 

KARIUOMENĖJE.
Nežiūirnt d-ro Kavaliausko 

atvažiavo rkėmės gana primityviai, be jo uždraudimo, aš vis dėlto nuta
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St. CATHARINES, Ont.
ST. CATHARINIEČIA1 IRGI KVIEČIAMI GRĮŽTI Į 

„TĖVYNĘ“.
Pakutiniuoju metu, Berlyno Lenkijos Vyriausybės grjžtan J

sovietų zonos akcija grąžinti čiųjų į Lenkiją repatriantų 
tremtinius į savo kraštus, ne globos reikalu nutarimas. To 
užmiršo' aplenkti ir mūsų nedi liau sąlygos, kurios yra patvir 
dėlę lietuvių koloniją St. Cat tintos komunistinės vyrjausy •- •- :
barinėje. Tokį, propagandos iš bės grįžtantiesiems kandidata 
verstą į lietuvių kalbą laikraš ms, sugrįžusiems darbas gauti 
tuką: „Už sugrįžimą į tėvynę“ ir tt. Vienu žodžiu pažadamas 
gavo viens K. S. iš St. cathari angeliškas gyvenimas. Labai visiems LSB 
niečių. Yra tai kelių puslapių keista, kad jau ir lenkai susirū džio mėn. Šv. Kalėdų Gerojo linkime su' pagalbos reikalin 
leidinys, užpildytas bemaž vien pino mūsų „vargais", ir tarp lie Darbelio mėnesiu Vokietijoje gaiš. Surinktus ir gražiai su 
iš kitų kalbų vertimais. Be ragi tuvių pradėjo varyti akciją gią esantiems skautams ir sakutė tvarkytus drabužius pristatyk! 
nimo — sugrįžti, neužmiršta iš žti į Lenkiją. Ar ir raudonieji ms paremti. ' me vietovių šalpos organizacijo
koneveikt užsienio gyvenimas, jau seka baltųjų pėdomis — sa Neuždirbantieji Brolijos na ms, kaip BALFo skyriams ir 
Žadama amnestija, laisvė, dar vintis svetimtaučius savo „ro riai aukoja ne mažiau 10 centų, pan., nukreipdami viską augš 
bas. Iš pašto antspaudo ir siun dakais“? Bet mes, steatharinie o uždirbantieji 
tėjo adreso: Berlynas, 65 Bei čiai lietuviai nebuvome ir nesą centų, 
vienstrasse, matyti, kad yra siu me Lenkijos piliečiais ir todėl 
nčiamas iš Berlyno 
zonos — akcijos centro.

Žingeidu, iš kur gaunami 
tikslūs adresai? Matomai gerai 
veikia „penktoji kolona“.

IR LENKAI SU RUSAIS.

POSVCTISOU

Veda sktn. inž. J. Bulota.
LSB VADIJA PASKELBĖ

vienetams gruo rėkime savo atsargas ir pasida

ne mažiau 25 čiau minėtu adresu.
Ir gyvenamose vietovėse Šv.

Draugininkai surinktus pini Kalėdos yra geraiusia proga at 
sovietinės nieks negali ir neturi turėti jo gus perduoda tuntininkams likti savo pareigas artimui pa 

kių reikalų nei pretenzijų prie (vietininkams, kurie juos išsiu gal nusistovėjusias lietuviškos 
mūsų. Ne tik mes gerai žino nčia Vokietijos rajono vadeivos skautijos tradicijas. Skiltimis 
me, kiek verti yra komunisti adresu: Mr. Adolfas Venciaus ar po 2—3 skautus aplankyki 
niai gražūs pažadai bei kiek jie kas, (16) Huettenfeld b. Lam me sergančius’ tautiečius ligo 
yra sulaužę sutarčių ir pasiža perthęim, Litauisches Gymna ninėse nunešdami jiems nors ir 
dėjimų, bet ir visas laisvasis pa sium, Schloss Rennhof, Germa mažų dovanėlių, pakvieskime

Pastaruoju metu, kaikurie saulis žino, kad visos komunis 
vilniečiai lietuviai pradėjo gau tų vyriausybės yra melagių ir 
ti lenkų kalba laiškus iš Otto apgavikų gaujos, jų pažadai tė 
wos, kurie pasirodo yra Lenkų 
Atstovybės Kanadoje agitaci 
niai raginimai grįžti lenkams j 
savo gimtąjį kraštą. Pavadin 
tas: „Polish news items issued 
by the press office of the Po 
lish Legation in Ottawa“, 183 
Carling Ave., Nr. 67, 1955. IX. 
26 d. Rotatorium spausdintas 
vieno lapo dydžio. Laiško pa 
čioje pradžioje, užvardyje skai 
tome: Prezidiumo Tautinės

tuntininkams likti savo pareigas artimui pa

TIP TOP TAILORS

AIRIJOJE
PASKUTINĖS MADOS

ir jie yra 
pasiūti 
pagal jūsų 
išmatavimą.

2 pe.

TIP TOP
ĮSTAIGOS 

yra 
visur

Duodame
KREDITAN

Tinka visoms progoms. 
Irish Twists stipri me 
džiaga. Populiari visoje 
Kanadoje. Pirkite pa 
sitlkėdami iš Tip To 
ps, kur gausus ang 
lų med. pasirinkim.

„Tip Top“ rūbai

W. A. LENG KI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

REIKALAUKITE

y? 71 J? APATINIU
Taupumui, patogu 
mui ir šilimai, tai 
yra patvarūs, leng 
vai skalbiami žie 
miniai apatiniai 
baltiniai, pagamin 
ti iš natūralios me 
rino medžiagos. 
Visiškas užganėdi 
nimas už kuklią 
kainą — pažymė 
tina baltinių vertė. 
Gaunami marški 
niai, kelnės ir apa 
tiniai kombinzo 
nai vyrams ir ber 

niukams.

ny. nepasiturinčių šeimų vaikus į
Vokietijos rajono skautams savo kalėdinių eglučių pobū 

reikalingi ir drabužiai. Peržiū vius ir pn.
Skautas yra draugas savo ar 

timui ir brolis kitam skautui!

OLANDIJOS SKAUTĖS
kas dešimtį metų ruošia jubile 
jines stovyklas, į kulias taip 
pat kviečia kaimyninių kraštų 
—Belgijos, Prancūzijos, Ang 
lijos, Vokietijos ir Liuksernbur 
go skautes. Šią vasarą teKo lai 
mė ir mūsų skautėms Vokieti 
joje, kurias olandžių skaučių 
stovykloje atstovavo Gulbių jū 
rų skaučių valtis. Iš valties tik 
3 tegalėjo dalyvauti. Tačiau ir 
tas 3-jų Gulbių trejetukas — 
V. Teišerskaitė, vair. R. Ma 
riūnaitė ir valt. V. Kaminskai 
tė puikiai atstovavo lietuvaites 
skautes.

ST. CATHARINES SKAU 
TAI GAUNA PARAMĄ.

Lapkričio 4 
nes mieste, p. 
įvyko skautų 
mas. Niagaros 
tų vadovas P. 
skautų rėmėjų 
reikalingumą ir pasiūlė išrink 
ti valdybą. Į skautų rėmėjų vai 
dybą buvo išrinkti: p. Dainora, 
p. Paulionis ir p. Kukta.

Naujoji skautų rėmėjų valdy 
ba iš karto griebėsi -darbo. 
1956 m. sausio m. 14 d. St. Ca 
tharines mieste slovakų salėje (jumo> bet tinklo sudraskyti ne 
skautų rėmėjai rengia vaKaią'gajėję. Vienas paukščiukas bu 
skautų naudai. Pageioaujama, v.„ jau nebegyvas, o antras — 

irgi mažai begyvas: gulėjęs po 
voru, kuris jį veikęs savo seile 
mis.

KAIP LAŠIŠOS APEINA 
KRIOKLIUS.

Lašiša didelė ir stipri žuvis.

ra apgaulė.
Mes trokštame būti laisvi ir 

grįšime tik į Laisvą Lietuvą.
j. d.

— B-nės valdybos iždininko 
S. Zubricko žmona buvo išvež 
ta į ligoninę. Vėliau paaiškėjo, 
kad susilaukė dukters. Ta pro 
ga Sigitui ir Stasei valdyba siu 
nčia didžiausius sveikinimus, 
ir gimdyvei linki sveikatos.

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA.

Šiais metais šeštadienio mo 
kykla veikia gan pavj zdingai _ _______ ____ _______
ir daug geriau už praėjusius kas, A. Liaksas ir A."Paulionis’ 
metus. Matyt kitos jėgos, kita Baigdamas negaliu neprisi 
tvarka ir kitos pasekmės, o dar minti kai kuriu asmenų nusi 
turint atmintyje) kad nepasikar skundimą, kad jau ir St. Catha 
totų ir šiais metais panašiai, ■ ■ ■ • • - •
jieškoma naujų ir geresnių ke 
lių. Lapkričio 4 d. p. Daugino 
bute įvyko tėvų ir vietos b-nės 
valdybos pasitarimas. Ypatin 
gai gražiai susirinkusius tėvus 
pasveikino dabartinis kleb. tė 
vas Juvenalis Liauba. Jis nuro 

mokyklos svar

laidas. Tiems reikalams, nutar 
ta steigti mokyklos Kasą, į ku 
rią kiekvienas tėvas per metus 
įsipareigoja įnešti 3 dol., o te 
vai, kurie mokyklon savo vai 
kus patys pristatys, mokės tik 
1 dol. Paaiškėjus, kad mokyk 
los reikalams yra dar ir dau 
giau išlaidų, kasai papildyti nu 
tarta kreiptis į visus kolonijos 
lietuvius. Būkime tiki ai susi 
pratę lietuviai — paremkime 
taip svarbų lietuvybei išlaikyti 
punktą. Dabar į mokyklos tė 
vų komitetą įeina: J. Bušaus

rinėje atsiranda tėvų, kurie į 
mūsų mokyklos reikalus žiūri 
pro pirštus, visai nėra ja suinte 
resuoti, reiškia, skaito tai be 
reikšmių dalyku ir vietoj leis 
ti savo vaiką į mokyklą, jie tuo 
laiku išsiunčia slidinetis bei į 
kiną. Yra ir tokių, kurie tiesiog 
pasisako, kad jam lietuvių kai 
bos nereikia, nes jo vaikai į 
Lietuvą nebegrįš.

d. St. Cathari 
Dauginu bute, 
tėvų susirinki 

apylinkės skau 
Balsas nurodė 

i organizacijos

Garsūs 
nuo 1868 m. 
(71-FO-4)

kad kle Lietuvą nebegrįš. Lietuviška 
rūpesčiu šiais metais mo kalba tik trukdanti gerai ang 

kyklai patalpos yra gautos prie liškai" išmokti.
Kaip gaila ir 'graudu darosi 

girdint tokius mūsų nedidelei 
tautai taip žalingus reiškinius. 
Už tai mes negalime n pykti, 
kad kartais prieš kitas tautas 
mes užskaitomi atsilikėliais ir 

kio atlyginimo.. Vaikų mokyk nustumiami į blogesnes ir pas 
lon pristatymu rūpinasi J. Skei kesnes vietas. Tuo keliu eida 
valas. Nors jis savo vaikų netu mi liksime dar didesniais atsi 
ri, bet pasiimtą darbą atlieka 
labai sąžiningai ir pagirtinai. 
Nusiskundus, kad tam tikslui 
labai sunkiai gaunama mašinos, 
susirinkusieji nutarė apmokėti 
išvežiotojams nors benzino iš

italu parapijos visai dovanai.
Dabartiniu metu mokytojau 

na viso keturi mokytojai: tė 
vas Vyt. Balčiūnas, Ant. Gverz 
dys, Stasys Šetkus ir Zen. Pili 
ponis. Visi mokytojai neima jo

likėliais.
Dar, ten pat, po pasitarimo 

P. Balso iniciatyva, iš tėvų tar 
po, liko išrinkta skautų rėmėjų 
valdyba, į kurią pateko: J. Dai 
norą, A. Paulionis, St. Šetkus 
ir kandidatu St. Kutka.

Tėvas.(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.

TAISAU RADIO 
aparatus.

Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

Advokatai.
(Barrister. Solicitor, Etc.)
1O52A Bloor St. W. Toronto.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kreditr koperatyve 
„P A R A M A“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Da rbo valandos:

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

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

Mokslo- techniko* naujienos
TANKAI — LĖKTUVAI

JAV gen. štabo viršininko pasispyrus šoka iš vandens, 
gen. Taylorio adjutantas R. Nušokus netoli krioklio vir 
B. Rigg paskelbė straipsn; šaus, ima vėl šokti augštyn ir 
apie ateities ginklus. Jis sako, šoka tol, kol įkrinta į vandenį; 
kad 1970-ais metais Amerika įkritus — plaukia tolyn, 
turės skrajojančius tankus. Tie 
tankai galės riedėti žeme, bet 
galės pakilti į orą, kad aplenk 
tų išsprogdintus tiltus, nūnuo 
tus laukus ir kitokias Kliūtis.

VORAS PAUKŠTĖDA.
Šiltuose Amerikos kraštuose 
yra voras vadinamas „paukšt 
ėda“. Ilgio jis yra apie 6 colių. 
Vienas keleivis rašo, kad jis 
matęs medy labai didelį vorą 
besisukinėjantį savo tinkle. Nu 
ėjęs prie voratinklio, rado ja 
me įsipainiojusius du paukščiu 
kus. Paukščiukai buvę zylės di

kad artimesnių apylinkių lietu 
vių organizacijos tą dieną neda 
rytų kitų parengimų.

Naujai skautų rėmėjų valdy 
bai linkime daug sėkmės. P. B.

37 SKAUTŲ SUKAKTUVĖS
LSB I-jo JAV rajono vadei pavasarį jį eina iš’jūrų į upes 

va lapkr. 1 d. —- 37 m. Lietu nergti. Plaukia ji prieš vandenį, 
vos skautijos sukakties proga jįeškodama ramaus kampelio, 
išsiuntinėjo aplinkraštį visiems Kai kacįa jį priplaukia krioklį, 
musų skautų vienetams Atlan Bet lašiša moka ir per jį perei 
ti pakraštyje. Šventės proga I- tl. jį peršoka. Visa tai ji daro 

taip: pririečia uodegą prie gal 
vos, tada stipriai ir smarkiaiA. E. McKAGUE

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Automatiniai

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

vokiečių gamybos
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Kcertinį-Blaupukt
pardavimo skyrius agentūra

MONTREAL Y, 
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 v. v.
niiuniiimtiiiiiin»:i»ntttttn<tn»tt:

sis JAV rajonas sveikina mūsų 
skautų įkūrėją vyr. sktn. Petrą 
Jurgėlą, buvusius pirmosios sk 
ilties skautus ir visus buv. ir es 
amos skautų vadovybės narius, 
sėkmingai vairavusius per visą 
tą laiką mūsų skautijos laivą.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Publie, 
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

Taip lašišos pereina per ak 
menis ir krioklius. Tokios jų 
kelionės ir suvažiuoja pasižiū 
rėti įvairių kraštų žmonės.

SKRAIDANČIOS ŽUVYS
silkės didumo. Plaukioja bū 
riais. Vandeny jas gaudo įvai 
rūs jūrų gruobuoniai. Negalė 
damos iš jų išsprukti, skraidau 
čios žuvys šoka iš vandens, iš 
tiesia pelekus, lyg sparnus, ir 
skrenda oru. Nors šios žuvys 
negali, kaip paukščiai, irtis, 
bet pakyla per 7— 8 pėdas virš 
vandens.

BEBRAS NETURI DARBO 
VALANDŲ

Bebras yra kartu ir architek 
tas ir statytojas. Jis yra sočia 
lūs, pripažįstąs ir praktikuojąs 
vienpatystę, ir dorovingas. Jis 
yra darbštus ir nepaperkamas, 
išradingas nors ir konseivato 
riškai nusiteikęs. Ko daugiau 
galima reikalauti iš bet kurio 
gyvulėlio. Nuo senų laikų jis 
yra išmokęs sulaikyti ir išlaiky 
ti vandenį, kada žmonės po 
trijų šimtų metų apsigyvenimo 
šiose vietovėse tik dabar tai pr 
adeda mokintis. Kada bebras 
pasirenka vietą savo sandėlia 
ms, tai srovę jis nukreipia ša 
lin, ir ten yra sausa ir pavasa 
rio potvynių metu taip sausa 
kaip ir vasaros metu. Bebras ir 
indėnas eina kartu, kol baltasis 
žmogus su savo ginklais ir spą 
stars neišnatkina abiejų. (CS)

PRIETAISAS ŽEMĖS ŪKIUI
JAV Agrikultūros departa 

mentas pradeda bandymus su 
naujais traktoriais, kuriuose 
yra įmontuotos dinamo mašr 
nos. Tai gali būti naudinga 
ūkyje, kai audra staigiai su 
trauko elektros laidus ir kai rei 
kia savos, kad ir nedidelės,jėgai 
Kės šaldytuvams palaikyti ir 
šviesai. Taipgi iš traktorinio di 
namo galima gauti elektrą lau 
kuose, kur elektros laidai nėra 
privesti.

iDunaas-Dovercourt įoraits
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 (Bodyft Fender). Vilkiko pagalba.

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėst- ragai pageidav-'mą.
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Laiškai Redakcijai
Prašau NL įdėti sekantį pa tu posūniu, kad nori visus ly 

sisakymą. giai atminti, noriu atkreipti dė
Dėl buvusių korespondenci mesį, kad Italijoje taipgi veikia 

jų kas lietė mane ir šeštadieni lietuvių gimnazija, kurioje mo 
nę mokyklą bei parapiją, būna kosi apie 60 pačių neturingiau 
nt kun. Mikalauskui dvasios šių moksleivių, daugiausiai iš 
vadu, noriu pareikšti kas seka: Vokietijos, bet taipgi iš Anglį

Korespondencijos tuėjo pasi jos, Prancūzijos, Italijos, Pietų 
lodyti, nes laikas buvo pribren Amerikos ir kitur, 
dęs ir aš turėjau būti ar komu 
nistas, ar komunistų persekio 
jamasis - priešas.

Išvažiuojant kun. Mikalaus 
kui iš St. Catharines, radome 
reikalinga išsiaiškinti apie susi 
dariusią būseną — visokius iš 
sireiškimus, kąrespondencijas 

ir tt. Ir išsiaiškinome.
Iš kun. Mikalausko paty 

riau didelį nuoširdumą. Jis ap 
gailestavo, kad kaikune parapi

Jie ten ruošiasi augštesniam 
mokslui ir amatams, pagal ga 
bumus ir palinkimą.

Taigi—kreipiuosi į geros šir 
dies lietuvius: nepamirškime ir 
lietuvių gimnazijos Italijoje. 
Savo auką galima siųsti tiesiai 
gimnazijos direktoriui;

Rev. J. Zeliauskas, Instituto 
Lituano, Castelnuovo D. Bos 
co (Asti), Italy. Taipgi galima 

_ _ aukas siųsti per gimnazijos ats
jonys skundžia nekaltus žmo toVą — Kun. A. Sabaliauską, 
nes esant komunistais. Kun. 13g Beach St. Paterson, N. 
kartais ir paklausąs žinių apie j. arba per mane: Rev. P. M. 
tokį žmogų, kuris mažai jam Urbaitis, c.-o. Mr. J. Kerulis, 
yra asmeniškai žinomas.

Aš esu patenkintas, kad tas 
melagingas šmeižtas surado 
lą.

Dėkingas esu lietuviams, 
rie didele dauguma, ne tik 
džiais, bet laiškais atėjo į 
galbą. 
St. Catharines. 1955.XI.19.

LAIŠKAS GRįŽUSIO Iš 
KOMUNISTŲ KALĖJIMO.

Dešimt metų išbuvęs Kinijo 
je, kalintas trijuose komunistų 
kalėjimuose, o dabar pasiekęs 
JAV-bes, nepaprastai apsi 
džiaugiau, kad mūsų tremties 
lietuviai yra tokie malonūs, 
nuoširdūs, atjaučią savo bro 
liūs ir lietuviškus reikalus. Yp Su kiekvienais metais, kuriais 
ač miela, kad kreipiamas nema III-čiasis pasaulinis karas yra 
žas dėmesys į paramą lietuvia atidedamas, šitoks galas pasi 
ms moksleiviams, 
tiems lietuv'škose 
I ’.uropoje.

Jausdamas, kad
ji lietuviai neturi ne vieno lie galima greičiau? 
tuvio moksleivio laikyti užmirš Bus daugiau.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL
TELEFONAS: CR 0051

STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA

ku
žo

. _ . Pa ketų siuntą.
J. Šarapnickas.

2421 W. 45 St., Chicago 32, 
Ill., U.S.A.

Iš anksto visiems dėkoju. Vi 
sų pirma dėkoju tiems, kurie 
jau prisidėjo, kad tai gimnazi 
jai galėjome išsiųsti CARE pa

Su pagarba
Kun. Petras M. Urbaitis.

STUDENTŲ SANTARA SURUOŠĖ KILNOJAMĄ 
PARODĄ.

Tikslu pagyvinti veiklą kul dentijai ir profesūros nariams, 
tūrinėje srityje, Lietuvių Stu Kad paroda atkreipė amerikie 
dentų Santara ryžosi suruošti čių dėmesį, rodo jau vien dide 
kilnojamąją jaunųjų dailininkų lis ją lankiusiųjų skaičius, 
meno parodą įvairiose Jungti Vietos dienraštis parodą gana 
nių Valstybių vietovėse. Tiki plačiai aprašė, o universiteto 
masi tuo būdu pristatyti bent televizijos stotis paprašė paro 
dalį mūsų jaunesniosios kartos dos rengėjų suteikti interview, 
dailininkų ir kartu 
studentijos, 
suomenės, dėmesį į jų darbus, niojo meno pasekėjai. Tinka

Dauguma parodoje dalyvau mas parodos įvertinimas, ta 
jančių dailininkų yra jau anks čiau, bus patiektas spaudoje 
čiau pasižymėję — ar tai daly vėliau.
vaudami įvairiose savo darbų Lapkričio 19 paroda atidary 
parodose, ar gaudami stipendi ta Detroite. Iš ten ji bus per 
jas už savo gabumus, ar pn kelta į Clevelandą, Chicagą,

Tačiau tas dar nereiškia, k< 
studentai visai menu ncsidon 
Ten pat išsprūdo kai kieno a 
ri reakcija prieš, ne pagal Mr 
Vanderbilt naujausią etikei 
knygą nupieštus pakvietimi 
ateinančiam studentų balių 
Betgi didžiuma susninkusi 
pritarė pakvietimų autoriui tu 
pasisakydami už origmalurr 
bei nuoširdų „kitoniškumą1 
„Mūsų svarbiausia knyga es 
me patys mes”, buvo atsakyt 
kritikams.

Vakarą papildė vienas st 
dentas, spalvotais vaizdais p 
rodydamas pluoštą dabartini 
architektūros iškilesnių pavy 
džių, taipogi užsimindama 
bendrai apie architektūrą.

Džiugu, kad Toronto stude 
sis metinis balius puošniame tai tinkamai praleidžia savo p 
Club Kingsway įvyks ne sau būvius, juos ruošdami jau i 
šio 21 d., kaip kad anksčiau bu anksto numatytomis kultūrin 
vo pranešta, bet vasario 4 d. ims temomis. Sekantis 
Pakvietimai jau gaunami pas ras numatomas pravesti 
visus studentus. Telefonu krei kinėje nuotaikoje, 
ptis pas Juozą Gvildį ME 54 76 
ar Danutę Mitalaitę "" 
2-5144. Iš kitų vietų tašyti (Michigano valstybėje 
pastarąja! adresu: 96 Pinecre žiemos stovyklą, j kurią žadi 
st Rd. Nėra dar peianksti įsi vykti ir nemažas būrelis toror. 
gyti pakvietimų į šį visuome tiečių. Mdntrealio ir kitų viete 

akademinį bei prijaučiu si 
udentai prašomi kreiptis pas 
Gytį Šerną, 25 Triller St. To 
ronto. — apb —
NORI SURINKTI $ 100.000 

PRIEŠ KALĖDAS.
Organizacija „Care“ Kanado 

je neseniai paskelbė, kad ji no 
Be to, rinti surinkti visą $ 100.000 sa

— Akademinis Skautų

vak> 
mus

---------------- • s?->1
RO dis gruodžio 27—scausio 2 dd 

’ ’: ruošią

- - - ... nės su studentais susiartinimo
atkreipti Visi parodos dalyviai, kaip iš vakarą, nes vietų skaičius klu 

;, kaip ir pačios vi jų kurinių matyti, yra moder be a gana rįbotas. 
ja---- : : ... j-_i...- ------- —.nA1-A:n: - =*— Akademikai skautai savo 

metinę šventę paminėjo savųjų 
tarpe lapkričio 11d. Įspūdžiais 
apie studentų skautų veiklą tė 
vynėje su jaunaisiais akademi 
kais pasidalino filisteriai K. 
Grigaitis ir S. Kairys. P 
buvo parodyta pačių akademi v0 daromoj rinkliavoj prieš Ka 
kų suktų filmų iš skautų Jam lėdas ir pasiųsti pasaulyje esan 

tiems nelaimingiems žmonėms. 
Norima pasiųsti maisto siunti 
nėlius vaikams pietinėj Azijoj 
ir rytinėj Vokietijoj. (CS)

PAJIEŠKOJIMAI
— Dėl svarbių žinių Emilija 

Greitaitienė jieško savo vyro 
brolio Prano Greitaičio. Jį pa 
tį arba žinančius apie jį prašo 
me rašyti: E. Greitaitis, 6427

JEIGU KILTŲ KARAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

čiau mes neprivalome, pamiršti
galimybės modernios moksli,
nės karybos kuri, pakol ji pati klausydami garbės korporacijo Philadelphią, Bostoną ir New 
susilauks galo,

gali išnaikinti žmonių rasę.

besimokan daro vis labjau galimas. Ar tu 
mokyklose rime mes, tuo remdamiesi, tu 

rėti vilties pamatyti IlI-čiąjį pa 
mūsų gerie saulinį karą prasidedant kiek

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

ViiKus l<įų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

ms. Kaip grupė, tačiau, lietu Yorką. __ ______ ___ _
vių visuomenei jie nebuvo pn Parodą globoja Garsės Ko boree bei studentų gyvenimo.
statyti. mitetas, į kurį įeina žymieji lie — Lapkričio 18 d. Šv. Jono

Kol kas parodoje yra sutikę tuvių veikėjai Jungtinėse Vals par salėje KLSS Tor. skyrius 
a_i iz....... xr._i ...i o . r'ir surengė arbatėlę, kuri buVo

pravesta meno tema. Dail. F. 
Valius skaitė paskaitą, supažin 
dindaiias studentus tu pagrin 
diniais meno aspektais. Po to 
iškilusiose gyvose diskusijose 
išaiškėjo, kiek mažai žinių apie 
meno pasaulį mūsų busimieji 
inteligentai teturi — vadinasi, 
neatsiliekama nuo vylesniųjų! Briand, Montreal 20, Canada.

dalyvauti Vytautas O. Virkau, tybėse. Santaros CV prašymu, 
R. Žukaitė, D. Juknevičiūtė, D. visą parodos rengimo darbą ko 
Sakalauskaitė, A. Pagaiyte, N. ordinuoja Raimundas Mieželis. 
Vedegytė - Palubinskienė, J. 
Šapkus ir N. Bartuškaitė.

Paroda lapkričio 6 dieną bu 
vo atidaryta Illinois universi 
tete, lietuvių ir amerikiečių stu

(Is)
TORONTO STU

DENTŲ VEIKLA.
— Toronto studentų didy

Šį DR. DORA GORDON 
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montrjgį-

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal Fltzroy 3292.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120 

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

DARBĄ ATLIEKU
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI. :

| KAINOS PIGESNĖS

į? KAIP KITUR. J
3910'St. ZOTIQUE St.,E. '

RAymond 1-6005.
Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

rainbow
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

ir A. ANŠELEV1ČIUS.I. CHAZANAS
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

Detecto 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, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įv. darys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
dirbiniai.
ir J. ŠI A U Č I U L I S

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

ME 7-6727 ■ Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS.

———— ^3
DOVANI SįUS-pJhn | ŽOVIETŲ^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

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.

ŽU

</. F. WILSON
laidotuvių Direktorius |

& 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 A

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS t

D. E. BELANGER & SONS
10 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

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

$ COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10» Ą ViSKas linukų, i.iv

jMūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 1 f įj ( >< , ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. :
I (. 'rfi/ Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.I Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
J . MOTERŲ DIENA: telef.s
| kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. P L 0094
| ' Masažistės Jūsų patarnavimui. \

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 17' \
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

’ (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA
šaukia visuotinį susirinkimą kytojas J. Domeika iš Brandfor 
gruodžio 4 d. 5 vai. p. p., sek do ir meninė dalis. Maloniai 
madienį (ne gruodžio 3 d. kaip kviečiame visus dalyvauti šia 
ka dbuvo paskelbta praeitame me minėjime.
nr.). Parapijos salėje, 58 Dun
durn St. N., šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko ir

sekretoriaus rinkimai,
3. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
4. Valdybos pranešimas,

Fondo praneši je ir Westdale'Collegiatte audi 
torijoje.

Fondo Komiteto

At-kų kuopos v-ba.
APYSKAITA.

Tautos Fondo A-bės Kana 
doje Hamiltono sk. surengtos 
„Aukuro“ penkmečio šventės 
1955 m. lapkričio 5 ir 6 d. d. 
Royal Connaught Crystal sale

5. Tautos 
mas,

6. Šalpos 
pranešimas,

7. Vasario 
mti komisijos pranešimas,

8. Lietuvių Namų Hamiltone 
įsigijimo Laikinosios V-bos 
pranešimas,

9. Reviz. K-jos pranešimas,
10. Balsavimo K-jos sudary 286 po $1.50..

mas, 92 po $ 1.00. .
11. Valdybos ir Reviz. K-jos iš moksleivių:

rinkimai, 17,ipo|$ 1.00
12. Klausimai ir sumanymai, 41 po$ 0.75 . . .
13. Susirinkimo uždarymas. 26 po $ 0.50 . . .
Nustatytu laiku kvorumui ne 

susirinkus, sus-mas įvyksta vie 
ną valandą vėliau, nežiūrint da 
lyVaujančių skaičiaus bus teisė 5. Aukų už programas prie 
tas. Kviečiame visus Hamilto ' - — -
no ir apylinkės lietuvius šiame 
susirinkime dalyvauti. 
KLB Hamiltono apyl. valdyba.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

HAMILTONE.
K. L. B. Hamiltono Ap. Vai 

dyba ruošia paskutinį šių metų 
parengimą — Naujų metų suti 
kimą, kuris įvyks gruodžio 31 
d. Royal Connaught Hotel, Nor 
mandie salėje.

Hamiltono Ap. Valdyba kvie 
čia Hamiltono ir tolimesnių bei 
artimiausių vietovių taueitčius 
dalyvauti bendrame Naujų Me 
tu sutikime.

Kadangi vietų skaičius ribo 
tas, todėl prašome staliukus 
užsisakyti iš anksto raštu arba 
telefonu pas1 valdybos"AJrius: 
Kazį Mikšį 18 Barton St. W., 
telef. JA 9-8593 arba pas Pra 
ną-Sakalą 62 Knyvet Avė , tel. 
Ja 7^614,6,

ŠATRIJOS RAGANO3-
-Marijos Peękauskaitts 25 m. 
mirties sukakties minėjimas 
ruošiamas Hamiltono At-kų gr 
uodžio 11 d., 5 vai. pp., parapi 
jos salėje. Paskaitą skaitys mo

16 Gimnazijai re

$$
1. Už 191 įėjimo biletus po

$ 1.50 ..............................286.50
2. Bufeto pelnas ........... 79.35
3. Už pakvietimus į „Aukuro" 

premjerą „Tėvas" 
iš suaugusių:

290 po $ 2.00 $ 580.00
$ 429.00
$ 92.00

SS
1. Salės nuoma ir pat. 157.00
2. Honor. H.Kačinskui 130.00
3. Už H. Kačinsko butą ir

maistą 2 sav................. 39.40
4. Atspausdinimas 1000-čio

programų .................160.00
5. A. Trumpickui už deko

racijų piešimą ............ 20.00
6. Rūbai artistams ....37.35
7. Rež. E. Kudabienės išl.

už 2-jų sav. vaikų
priežiūrą ............. ....23.80

8. „Aukuro" aktoriui už
praleistą darbo diena 16.00

9. Gėlės .......................... 10.40
10. Važinėjimo išlaidos . .26.90
11. Už darbą 1 pašaliniam

asm. prie dekoracijų • .5.00 ru(jenį jau buvo 3 rinkliavos, įsitraukė visuomeninėn veik „N. Lietuva“, „Tėviškės Žibu
12. Už medžiagą dekorac._96.24 §ajpos Fondo, Aušros Vartų lon: ji aktyvi Liet. Kat. Moteriai“, „Naujienos“, „Draugas“,
Viso „Aukuro išlaidų 722.09 Bažnyčios vargonams ir Bend rų dalyvė, Vasario 16 d. gimna „Lietuvių Dienos" ir kiti. Klie
Viso išlaidų........ 1151.03 ruornenės nario moekscio, nuta zijos ratelių rėmėja, visų svar ntams nėra kada nuobodžiauti
Grynas pelnas ...     588.74 rg hamiltoniečių, nauja rinklia besnių parengimų šeimininkė, laukiant savo eilės. Čia vyrauja

Pastaba I: „Aukuro turėta va §įaįs metais nebeapsunkinti. skaniausių valgių gamintoja ir lietuvių periodinė spauda bei
puiki Lei rūpestinga motina, žurnalai. Tai tikrai pagirtinas 
Daug kartų motinos dienos pr ir sektinas dalykas. Kl. G.

ARTĖJA ŠVENTĖS.
Pradedame galvoti apie do 

vanas saviesiems ir draugams. 
Gera lietuviška knyga yra gra 
žiausia dovana, lietuvybės išlai 
kymui knygos vertė nepakeičia 
ma. Todėl, kai T. F. v-bos na 
riai jus aplankys su lietuviška 

— Hamiltono lietuvis gydy knyga, nes platinimo vajų nori

geriausias
KINGS BEER pralenkia 

visus kitus

baliaus metu, lapkričio 5 d., Io
terija davė jam $ 110.00 gryno 
pelno. _________  ______ _______ . _ _ .............. ..... . .... ..............

Pastaba II: 10% nuo pelno -bos iždininkas Vincas Urbai šeimos motina ir gausiai apdo

IŠVYKO AMERIKON.
Hamiltono Tautos Fondo V oga pagerbta kaip skaitlingos

$ 17.00
$ 30.75

.$ 13.00
Viso iš 752 asmenų $ 1161.75

4. Už reklamas į „Tėvo" 
programą ............$ 135.0'0

$58.87 pervesti Šalpos Fondui, tis, spalio 29 d., išvyko su žmo 
o iš likusių pinigų 50% $269. na Amerikon. Ta proga pas J. 
94 perduoti „Aukurui“ pagal Kazlauskienę ’ 
susitarimą (Protokolas Nr. 
iš 1955 m. rugsėjo 12 d.

St. Bakšys 
Vedėjas.

J. Pilkauskienė 
Iždinihkas.

vanota.
1955 m. XI. 13 d. jos bute 

Hamiltone įvyko kuklios, bet 
nuoširdžios vaišės, kuriose da 
lyvavo tik artimieji.

Kl. Girdvainis.

___________ į buvo suruoštos 
kuklios išleistuvės ir išvykstan 
čiam įteikta dovana — V. Krė 
vės raštai. Vaišių metu, v-bos 
pirm. S. Bakšys, padėkojo p. 
Urbaičiui už sąžiningą darbą ei _ . . „ .
nant iždininko pareigas ir pa tojas, kuris čia yra labai popu užbaigti iki naujų metų, paro 

NL pastaba: Dėl red. klaidos linkėjo, kad ir Amerikoje nepa liarus, susilaukė antro kūdikio dykite gerą valią ir jautiią šir 
Hamiltono seklbimas nebuvo mirštu tautinių reikalų ir akty — sūnaus. Jie jau augina dūk dį įsigydami bent po vieną kny 

viai įsijungtų į visuomeninį dar relę, 
bą.
HAMILTONO AP. VALDY 
BOS NARYS PR. SAKALAS 
pakeitė antrašą. Hamiltono Ap. 
visoms organizacijoms parengi 
mų reikalais kreiptis nauju ač ir mums patikimu pavidalu 
resu: Pranas Sakalas, o2 Kny audai pateikti. Kiekvienas

įdėtas.
HAMILTONO SLA KUOPA

įėjimo į „Tėvo“ spek.$ 77.17
Viso pajamų $ 1739.77

I. TF A-bės Hamiltono sk. gavo jau ir savo numerį, kuris 
išlaidos:

1. Už salę ,
2. Orkestras
3. Pakvietimai .
4. Skelbimas ir klišės

„T. Ž“.........................
5. Leidimas muzikai. .
6. Už v-bos narių praleistą

1% darbo dienos . .. . 20.00 J. Mikšys. Kartu primenama,
7. Gėlės ........................... 9.00 kad visais kuopos reikalais pra
8. Važinėjimas ir kt. išl. 13.80 šoma kreiptis į pirmininką K.
9. Šventės nuotraukos met

raščiui .......................
10. „Aukuro” penkmečio

yra 72. Atrodo, kad jai yra duo 
tas tas pats numeris, kokį ji 
turėjo įsisteigusi Hamiltone 
1916 m. Tenka taip pat džiaug 
tis, ka djos narių skaičius didė 
ja. Po paskutinio susirinkimo; vet Ave., Hamilton, Out.

10.00 lapkričio 6 d., į ją nutarė įsto 
ti: pp. Stosius, K. Stanaitis ir

$$
. .125.00
. .. . 80.00
. ... 13.24

18.21

gą ir tuo atliksite pareigą lietu 
Dr. L. Levinsko kabinete la viškam spausdintam žodžiui, 

bai gausu lietuviškos spaudos: L. S.

KĄ KITI RAŠO...
Atkelta iš 2-ro psl.

Rygoje, Vilniuje ir Taline ga 
lės turėti jau savus viešbučius 
ir tuo būdu, minimuosiuose 
miestuose priimti svetimšalius 
turistus. Š. m. spalio mėn. į 
Rygą atvykusi danų turistų eks 
kursija dėl viešbučių stokos tu 
rėjo nakvoti laive. Taip bent 
visą tą reikalą, kodėl ligi šiol 

“ turistai nebuvo įsileisti į Pabal 
--- ------- * r j lijv AiaaLuS, „Helsingin Sano 

do siūlymas turėti studijų ra mat“ bendradarbiui aiškino So 
telių yra geras. Bet tokių rate vietu kelionių biuro „Inturist* 
lių ar kitais vardais įstaigų, direkt. Vlad.' Ankudinov, atvy 
yra. Tačiau mūsų žinios apie kęs 3 dienu vizito į Suomiją. Į 
sovietus yra skirtingos, negu Helsinkį jis užsuko grįždamas 
Amerikos ir Anglijos. Iš tikrų iš Londono per Stockholmą, 
jų mes ir be studijų žinome kas 
ten daroma. Mums užtenka jau 
pačių rusų spaudos ir radijo ži 
nių, kad turėtume bendrą vaiz 
dą. Detalės čia supratimui tik 
tai nedaug duoda.

sp 
ge

Tel. neralinis štabas turi žvalgybos
JA 7-6146. skyrių sekti priešą, sužinoti jo

K.L.B. Hamiltono Ap. V-ba. silpnas ir stiprias puses. Mes 
gi į kovą ruošiami be žvalgy 
bos. Vyt. Sirvydas.

Red. mano, kad p. V. Širvy įįjo”'kraštus”
ONAI KAČINSKIENEI 
60 METŲ SULAUKUS.

Lapkričio 12 d. sukako 
metų Onai Dimitravičiūtei-Ka

Baroną, 131 Kensington Av. 
5.00 N. telef. LI 5-0979.

Visi nariai, užpildę aplikaci činskienei. Ji gimė Vencentina 
pagerbimo vakarienė 45 as. jas, privalo laike 30 'dienų nu vo viensėdyje, Smalvų valse., 

Zarasų ap. 1918 m. gegužės 11 
d. ištekėjo už atkaklaus žemai 
čio Igno Kačinsko. Nuo 1923 
m. ponai Kačinskai apsigyve 
no Dabotkų kaime, Nev arenų 
vai., Telšių aps.

Abu Kačinskai buvo šviesūs 
. ir apsiskaitę žmonės; susipratę 

pasėdyje .nusprendė vurengfi~yį-e>,ivįaipatriotai. Tokią jie ir 
nirmo „o c i 1 i r, ten, i „i m • rZ_S: -f .

daktarą O.a) gėrimai ...................... 63.70 vykti pas kuopos
b) važinėjimo išlaidos. . 5.00 Valaitienę, 57 Burrih St. savo
c) užkandžiai ................ 35.99
d) atiygin sent _
e) patalpos nuoma . ...'25.

sveikatos patikrinimuį, Po to 
minkei 10.00 laiko, aplikacijos nustoja ga 

____..J'"' 2J.(?£Įjios *r jas teks pildyti iš naujo, 
Viso" TF^V-bos išlaidų 428.94 latfkiąnt ^perskaitymo visuoti

II. „Aukuro“ v-bos išlaidos:

pakviestas suomių turizmo s- 
gos pasitarti turistų Kelionių 
reikalais tarp Suomijos ir So v. 
Sąjungos.

Valdyba savo paskutiniame

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *Ūkiai *Sklypai
Bizniai ‘Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės
PRANCKEViČIŲ .. .

Hamilton Office .... 913

f n n itt real

pas • — 
LI 9-4121.
Main St. East.
ESTAETE

A 1. 1-F V7 V JL LIMITED
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Geriausius vyriškus ir'moteriškus 

kostiumus ir paltus
- s i u v a t i k

G. PALMER CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W.
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345.

Sav. G. Palme r-P a 1 i 1 i ū r> a s.

pirmą pasilinksminimą Atvely gavošeimą išaugino. Kačinskie AMERIKĄ SU SOVIETIJA 
kio šeštadienį. Ši data jau užre padOva'nojo Tėvynei 8 'kūdi LYGINANT,
gistruota Ap. valdybos parenkįus: penkįs sūnus ir tris dūk Bostono „The Christian Scie 
girnų kalendorėlyje. Pabuvyje teris. Du sūnūs mirė maži. Su nee Monitor“ dienraštyje Vi 
numatoma ir įdomi programa, augusį duktė Janina mirė bol das V. Gaisas paaiškina ameri 
tad jam ir pradėta rengtis. ševikų okupacijos metais. Gyvi konams, ką iš tikrųjų reiškė So

Hamiltonieti! Įstodamas į tebėra 3 sūnūs: Henrikas Čika vietų delegacijos, tavorščiaus 
Hamiltono SLA kuopa, užitk g°je- Vytautas Windsote, Ont. Kozulia yra narys rusų statybi 

: __  :_ _ r-:___ ____  (jis yra LB pirmininkas) ir St. kos gyvenimo ir Sovietijos.
gyvena kartu su motina Hamil Kozuila yra narys rusų statybi 
tone. Jos vyras pašinui ė trem ninku delegacijos, atvykusios 
tyje 1945 m. sausio 24 d. Vo pažiūrėti, kaip amerikonai sta 

savo metinę'rinkliavą atidėjo kietijoje, Rachminge) Wuert. to apartmentus. Gaisas sako :ę 
iki sekančių metų pradžios. Pa 1949 m. O. Kačinskienės vai 
prastai ją pravesdavo spalio kai atsikvietė ją Kanadon. Tik 
mėnesį, bet atsižvelgdama, kad atvykus p. Kačinskienė tuojau

rinsi sau ir savo šeimai gėrės 
nę ateitį.

TAUTOS FONDO V-BA

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.
Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 

Jums padėti!

LAIVAI LAIMI KOVĄ SU 
LEDAIS.

Kovoje su šiaurės ledais di 
džiausiąs laivynas — viso 120 
laivų — neseniai baigė trijų 
mėnesių kelionę, nuvežę 548. 
000 tonų krovinį, kuris yra pa 
liktas aprūpinti statomą rada 
ro liniją tolimoje šiaurėje, kuri 
vadinasi D. E. W. (Distant 
Early Warning — ankstyvas 
perspėjimas iš toli). DEW te 
siasi 3.000 mylių išilgai visą 
šiaurės kontinento sausumą.

Vyriausybės oficialūs parei 
gūnai sako, kad visa operacija 

amerikonas moka nuomos už pasisekė nuostabiai gerai. Be 
tokį pat plotą po 250 dol. Gra veik kiekvienu atsitikimu lai 
žiai skamba, bet pasvarstykime vai su kroviniu buvo pajėgūs 
uždarbius. Sakysim, ameriko juos pristatyti pagal iš anksto 
nas uždirba dolerį valandai, o numatytą paskirstymą visose 
rusas rublį. Tokiu būdu, ameri tiek rytinėse, tiek vakarinėse 
konas dirba 250 darbo valandų šiaurės dalyse, 
išsimokėti savo nuomą, o rusas 
turi išdirbti tūkstantį valandų. 
Jei amerikonas pirktųsi namą, 
tai išsimokėtų per 25 metus, o 
rusui imtų visas šimtas metų“.

„Kozuila, pavyzdžiui, sako, 
Maskvoje kvadratinis metras 
bute kainuojąs 1000 lublių, o

mi»nu::»tt»ii»tiiiiit»it:»ii»i:iiiiiii»i»n»ti»„:»»:ntt»nttttttiii»i»»tti

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. Budriūnas RA 7-2690.

Laivai vežė krovimus vieni 
’ iš vakarinių krantų, kaip San- 
‘ -Francisco, San Diego ir Seat 

tie, o kiti slinko rytiniais kon 
tinento krantais ir ėmė krovi 

ĮSILEIS TURISTUS JAU IR nius iš Norfolk, New Yorko, 
Į PABALTIJO KRAŠTUS? Bostono. Kalifato, Saint John, 

New Brunswick. Jie susitiko 
pirma, negu kad įėjo į ledų vie 
tas ir pasirūpino palydovais.

— Sov. Čekoslovakijos atsto 
vas Anglijos valdžiai pareiškė 
protestą, kad jo atstovybėje

Suomių laikraštis „Helsin 
gin Sanomat“ lapkričio 4 d. ra 
šo, kad Sovietai ruošia atpigin 
ti keliones į Sov. Sąjungą. Tu 
ristai būsią įsileidžiami net į 
centrinę Aziją, o nuo ateinan 
cių metų galėsią lankyti taip kažkas įtaisęs mikrofoną. Vai

Tel. TR. 1135
P3* i,Dabaf džia ištyrė ir konstatavo, kad

VICTORIA
CLEANERS
OYERSCt).

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ..............0.95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė .....................0.90
Skrybėlė .....................0.85

LIŪDESIO valandoje

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

lankyti Pabaltijo valstybių ne mikrofonas tikrai įtaisytas, o 
są galima todėl, kad ten nesą kiausytuvas krautuvėje, bet vi 
tinkamų turistams priimti vieš įruošęs vienas atstovybės 
bučių. „Inturist 1950 m. pa tarnautojas...
daręs klaidą, kad del bustų sto
kos senuose viešbučiuose pave — JAV žurnalistas Svare ra 
dė vietinėms organizacijoms, šo, kad po Stalino mirties bu 
Tačiau Sovietai tikisi, kad 19 vo tikėtasi permainų, bet jų 
56 m. liepos mėn. „Inturist“ beveik neįvykę.

C. Halpin Funeral Home Reg’d
Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 

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

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 George St - vale Lasalle.

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

»im>m»tmtHn»i:niin»niiiiiiii»»»MHW»innnttimnttntaiBn:nmw»
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TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve I 

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui. 

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

0

MOWT^REAL
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.

Vaidyba.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS, 
kurį ruošia KLCT, bus Verdu 
ne Bowling Academy salėse.
Leidimas gautas sutikimą ruoš ’STUDENTŲ s-gos Montrea 
ti ligi 2 valandų nakties. Bus jį0 skyrius lapkričio 20 d. susi 

, ... _± rinkime išrinko naują valdybą:
pirm. V. Bruzgėlevičius, įV. 
Vaičiūnaitė — vpirm. ir ižd. ir 
J. Gražytė — sekretorė (adr.: 
5725—16 Ave, Rosemount, tel. 
RA 1-3148).

IŠ ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ VEIKLOS.

Montrealio šeštadieninės mo 
kyklos Longel, Verdune ir Ro 
semounte su dideliu entuziaz 
mu ruošiasi Kalėdų Eglutei vai 
kams, kuri numatoma sausio 7 
dieną. Visose mokyklose vyks 
ta repeticijos. Žadama labai di 
dėlė ir graži programa.

Rosemounto šešt. mokyklą______ ,________ ________
š. mėn. 12 d. vizitavo valdžios tarnavo ponios ir panelės: 
mokyklų komisijos inspekto Gurklys, — 
rius Mr. Ho-ue lydimas mokyk ginekz, J. 
lų globėjo kun. dr. J. Kubi nagas, F. 
liaus. _ kevičiūtė,

Verduno Šešt. mokyklos iš kaitė, N.
tytė, I. Venckus, G. Džiaugy 
tė. Patarnavimas buvo puikus.

Aukojo visokių skanumynų: 
E. Vaupšienė, E. Intas, P. Ja 
kubauskienė, p. Staniulienė, 1. 
Venckus, J. Rimkevičiūtė, A. 
K.-Braginekz, I. Gurklys, I. 
Bendžaitis ir E. Kardelienė.

Transporto ir salių tvarky 
mo talkoje dar dalyvavo A. 
Vaupšas ir J. Intas.

Kasoje buvo G. Rukšėnas, 
kontrolėje H. Adomims ir P. 
Paukštaitis, bare karšto darbo 
turėjo A. Navickas ir L. Gu 
das.

Visoms ir visiems čia sumi 
nėtiems reiškiamas didelis ir mą režisorės 
nuoširdus ačiū. O ypač didele -Mikšienės, 
padėka p. E. Vaupšienei, ku tą L. Fuldos 5 veiksmų komedi 
riai teko vadovauti visai tarny ją „Glušas“, tenka pasidžiaug 
bos organizacijai, daugiausia ti, kad šio sambūrio vaidintojai 
teko rūpesčių ir darbų, taip maloniai sutiko ir torontiečia 
meistriškai, puikiai atliktų, kad ms suteikti progą, pasigėrėti 
susilauktas visų NL sukaktu šios komedijos pastatymu, ku 
vių minėjimo dalyvių augščiau rią pamatysime gruodžio 4 d., 
sis įvertinimas ir pagyrimas. 2.30 vai. pp. 62 Claremount, 
Dėkui nuoširdžiai visoms mie 
loms talkininkėms ir taikiniu 
kams.

Didelis ačiū visiems 
bei tautietiems,

rinktas tėvų komitetas pasi 
skirstė pareigomis sekančiai: 
pirm. p. Barteška, vicep. p. 
Tauteris, nariais p. Piešinienė, 
p. Mikalūnienė, p. Mažeikienė 
ir p. Burba. P-lis.

„NEPRIKLAUSOMOS ,
LIETUVOS“ MINĖJIMAS. |

Atkelta iš 1 psl. į
įas, kopūstus ir kitą maistą pa ? 
gamino p. Eleonora Vaupšiene i 
su dukra Eleonora Intas. Va į 
karienės metu virtuvėje darba S 
vosi E. Vaupšienė, Ana Motu « 
zienė, Anastazija Stankienė, ku į 
rios turėjo didelį darbą, bet nuo S 
širdžiai atliktą. Į stalą labai gr ?■ 
akščiai, vikriai ir paslaugiai pa £ 

: I- ii 
A. Klimavičiūte-Bra " 
Klimavičiūtė, A. Va 
Pinkevičiūte, J. Rim 
O. Salalytė, B. Jasec 
Staniulytė, E. Atrai

TORONTO, HAMILTONO IR APYLINKIŲ
dėmesiui:

Šį sekmadienį, gruodžio 4 dienai 12.30 vai. punktua 
liai, lenkų salėje, 62 Claremont, Detroito Lietuvių 
Dramos Sambūris, režisuojant ir dalyvaujant Z. Aliaus 
kaitei-Mikšienei, suvaidins

nepaprastai linksmą L. Fuldos komediją
„GLUŠAS.

Visi lietuviai maloniai prašomi atsilankyti.
įėjimas tiktai i doleris. Pradžia lygiai 2.30.

K. L. Moterų B-nės Toronto Skyrius.

SVARBUS SLA 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį SLA Montre 
alio kuopos nariai prašomi būti 
nai dalyvauti susirinkime, ku 
ris įvyks AV salėje tuojau po
pamaldų ir kuriame turės būti SIRGO J. Pelakauskas, U. Vie 
padaryti balsavimai į SLA cent škelienė, A. Tamošauskas, K. 
ro organus kandidatų visoms Ambrazienė. 
pareigoms. Senieji nariai, be to 
prašomi užpildyti blankus page 
rintam apsidraudimui. Kas ne 
sumokėjęs mokesčių, prašoma 
susimokėti.

PAGIMDĖ M. Skruibytė - Cer 
nienė dukterį, E. Palubinskai 
tė-Maila dukterp 
MONTREALIO atstovai — 
Naginionis, 
Rudinskas,

S. 
S. Kęsgailą, P. 

A. Lapinas ir B. 
Povilaitis sugrįžo iš Toronto 
pirmadienio 3 vai. naktį, o p. 
Giriūnienė — antradienį. 
PAKLAUSIMAS „L. Balsui" 
Jeigu „Kardelio pakalikai“ už 
darė Klubo serus, tai kodėl da 
bar neatidaroma,- ar ir dabar 

sudaro

vakarienė ir visokių gėrymų. 
Įėjimas pagal pakvietimus, ku 
rie gaunami NL red. ir pas KL 
CT narius, asmeniui po 2 dol. 
Kvietimus prašome įsigyti i& 
anksto. Bus šokiai ir muzika.
INŽ. NAGINIONIS tarnybos K LIETUVIŲ KATALIKIŲ Klubo administraciją 

Moterų D-jos Montrealio sky „Kardelio pakalikai“? 
riaus metinė šventė, kuri buvo 
numatyta rengti gruodžio 11 
d., nukeliama neribotam laikui.

K. Lietuvių Katalikių Mote kLB Montrealio Seimelio 
rų Dr-jos Montrealio sk. 1956 zidiumui nepasiseks šiemet su 

___ -- — -_____ J Kariuomenės 
Vakarienę su įdomia šventės paminėjimo platesne ęiams 

prasme, LKKS S-gos Montre taip gausiai atsilankė į minėji 
alio Sk. ėmėsi iniciatyvos tam mą ir užpildė visas Vytauto 
įvykiui paminėti nors siaurės klubo patalpas. Ačiū ir Klubo jai, esančiai sunkioje padėty, 
niu mastu, būtent: pirmininkui p. Skinkiui su Po Pakvietimai įsigyjami prie

a) Užprašė A. Vartų para nia- ° ta'Pg1 ir visai klubo vai įėjimo.
- - -......................... — .. ----- Maloniai visus kviečia —

K.L. Moterų B-nės Toronto 
Apylinkė.

reikalais išvyksta į New Yorką 
ir Filadelfiją.

L. AKAD. SAMBŪRIO 
ŽINIAI.

Gruodžio 2 d., penktadienį, 
8 vai. vak. Berry mokykloje 
įvyks L. Akademinio Sambūrio 
susirinkimas. Narių dalyvavi 
mas būtinas. V-ba. _ _
PP. ŠUPLEVIČIAI, Pranas ir zervuoti šiam rengėjui. 
Adelė, sulaukę 25 metų vedybi 
nių sukaktuvių, buvo gražiai 
pagerbti ir apdovanoti vertin 
gomis dovanomis.
VIEŠĖJO pas p. Baltauską iš 
Amerikos B. Vyšniauskas, pp. 
G. Penny Rousseul, kurie daly 
vavo ir NL minėjime.

INFORMACINIS 
PRANEŠIMAS.

Iš spaudos paaiškėjus, kad
Pre

•TĄSYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26

152 Notre D ame St. £.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

m. vasario 11 d., rengia Užga ruošti Lietuvos 
vėnių 
programa ir šią datą prašo re 

' V-ba.
MONTREALIO CHORAS 

šį penktadienį turės repeticiją 
naujoje vietoje — mokykloje, 
1220 de la Montagne gatvėje, 
tarp St. Catherine ir Dorches 
ter gatvių, 8 vai. vakaro. Pra . . - . - ....
šomi jau dalyvaujantieji ir kvie Tėvas J.Kubilius sutiko atlikti, 
čiami nauji choristai. b) Mišių metu dalyvavo baž
VIENGUNGIŲ Kūčios projek nyčioje su savo vėliava ir pade b 
tuojamos AV bažnyčios salėje. vainik^ Prle Knstaus statu j,

tau tie 
kurie

pijos bažnyčioje ’ lapkričio 20 dybai bei šermonams, kurie lei 
dienai mišias ir tai dienai pri do pasinaudoti Klubo patalpo 
taikintą pamokslą, ką mielai mis.

DR. J; ŠE GAMOGAS
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. 
Verdi’n. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I š K A 
priima : 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A.. Verdun,

Tel.: TR 4847

MORKŪNAI, Antanas su Al 
dona, viešėdami Hamiltone, bu 
vo pp. Mažeikų dukters Vita 
Jijos krikšto tėvais.
MUZIKAS V. Kerbelis su žm

DR. P. KARVELIO 
PRANEŠIMAS.

Šeštadienį, gruodžio 3 d. Pri
sikėlimo parapijos (pranciško druomenės Kr. V-bos pirminiu 
nų) didžiojoj salėj įvyks Vyk kas Jonas Matulionis pirmadic 
domosios Tarybos Užsienio nį išvyko į New Yorką galuti 
Tarnybos Valdytojo Dr. P. Ka nai susitarti dėl VLIKo pirmi 
rvelio pranešimas Toronto vi ninko pareigų, kurioms jis yra 
suomenei. Visi kviečiami daly kviečiamas. Bs.
vauti. L.

„GLUŠAS“ TORONTE
Girdint gražius atsiliepimus 

apie Detroito Lietuvių Dramos 
Mėgėjų Sambūrio, vadovauja 

Z. Arlauskaitės- 
vykusiai suvaidin

J. MATULIONIS IŠVYKO 
Į NEW YORKĄ

Bbv. Kanados Lietuvių Ben

lenkų salėje.
Komedijos „Glušas“ atvyks 

pamatyti , ne tik torontiečiai, 
bet ir apylinkių lietuviai, nes 
jau „Pinigėliais“ yra puikiai 
užsirekomenduota. Pelnas ski 
riamas Vasario 16 d. gimnazi

JŪRŲ SKAUČIŲ 
PENKMETIS TORONTE
Vandenių penkmetis praėjo 

pakylioj nuotaikoj ir grynai 
skautiškoj dvasioj. Salė buvo 
išdekoruota jūriškai (su didžiu 
liu žybčiojančiu švyturiu) ir 
prisirinko pilna puošnios pub 
likos. Laivo vadė Gražina Any 
saite pristato valtis ir jų valtį 
ninkes — O. S. Kukauskienę, 
T. Šalkauskaitę ir D. Kontro 
taitę ir bendrai su svečiais dai 
nuojamos valčių ir laivo tradi 
ciriės dainos. Laivo adjutante
I. Ropienė skaito 5 metų veik 
los apžvalgą. Seka šventei pa 
kviestų kalbėtojų kalbos: p. 
Vasiliauskienės ir sk. Šarūno. 
Vandenės krikšto tėvai — p. 
Šadeikienė ir p. Buntinas ir rė 
mėjai — p. Indrelienė ir p. Dap 
kus, apdovanojami meniškais 
adresais. Linkėjimai ir sveikini 
mai kons. Gylio, v. sk. prof. 
Kairio, Šatrijos tunto atstovės 
sk. Gailiūnaitės, tuntininko sk.
J. Požėros, budžių vadovo sk. 
H. Stepaičio ir „Vaidoto" lai 
vo vado J. Anyso. Meninės da 
lies montažas sužavi nematy

KLCT ir N L. ------------------------------
NEPAMIRŽKIME prieš šven LATVIJOS NEPRIKLAUSO 
tęs musų neturtingųjų brolių ir MYBĖS ŠVENTĖS PROGA 
seserų, pasilikusiu Vokietijo ~-------- Ū
je. ‘ r ,^“leiLAMfi5nio apsisprendi tais graKsciais taut, šokiais ir
KLEBONAS išvažiuoja mi.-rijn“5*0 ir laisvė kultūrinio plėtoji negirdėtom švelniom dainom.

c) Pripuolamai tą deiną atsi j Cambridge. VįggĮ;^Veikalą1Č
lankę Montrealyje svečiai — kreintle į reiKaiau
p-lė O. šeštokaitė iš FiladęlfU^^^U^Tevą J. Aranaus 

jos ir p. J. Simonsvičiūs iš To .TAURO“MUZIKAS v. liemens su zm • v ... MONTREALIO „TAURO“
ona-dramos aktore ir fotografe - PaPrasX 1 11116,11 su.1 ° šachmatininkų turnyras prade , , ,6. .v šventes naivairinimui surriedo , , ... -- , . ,r ...
bei 3 vaikais žada atvykti iš 
Argentinos šį trečiadienį.
K. BARONAS, viešėjęs Mon 
trealy 3 dienas pas pp. Cibus, 
išvyko į Hamiltoną.
P. MELVYDAS iš Toronto la
nkėsi NL minėjime.

I
 LOUIS MANG-EAU Š

KURO ALIEJUS | 
114-1 Ave., Ville Lasalle.
No. 1 Imperial Products c

I TR 3 2 3 7 I

I. G. ELECTRIC Rd
Ele xtros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

šventės paįvairinimui sugiedo 
ti giesmių.

d) A. Vartų parapijos cho 
ras ir Jo dirigentas p. A. Pie 
šina nors ir pavėluotai paprašy 
ti, mielai sutiko prisidėti prie 
šios šventės paįvairinimo.

Labai gaila, kad mišių metu pe ir vienas pajėgiausių Mont 
nebuvo matyti daugiau nei vie realio šachmatų žaidėjas Ig. Ža 
nos organizacijos su vėliavomis lys, už ką jam dėkojama. Ten 
— net ir skaučių-tų nebuvo, ka tikėtis, kad šiemet ir I.™— 
Tai jau labai liūdnas reiškinys, realio miesto šachmatininkų pi

Ateičiai norėtume paprašyti rmenybėse mūsų varnas bus 
vietos bendruomenes Vadovy stipriau ir garbingiau ginamas, 
bės, šiuo atveju Montrealio Sei turnyro P'rmoj° rato pasek 
mėlio Prezidiumo, pranešti mum™’s. žaidėja pasidalino se 
ms nors dviem mėnesiais anks kančiai: Blauzdžiunas 1 Ei 
čiau, kad jie Liet. Kariuomenės mutls 0 I Jaugelis 0 — Žilinskas 
šventės pamin.jimo neįuoš ir 1 > Judzentavičius 1 — Bitau 
tai atlikti perleidžia mums. No tas °! Adomaitis 0 — Žalys 1 ; 
rs musų skyrius susideda tik 
iš 12 žmonių, bet mes laiku pa 
informuoti tokį paminėjimą su 
ruošime.

LKKS S-gos Montrealio Sk.
Valdyba.

tas lapkričio 27 d. AV salėje. 
Pradžioje p. Ig. Žalys supažin 
dino su šachmatų taisyklėmis 
ir palinkėjo geros sėkmės. Šis 
šachmatininkų turnyras žaidė 
jų skaičiumi padarė rekordą, 
dalyvavo 18 žaidėjų, kurių tar

i NOSIES, GERKLĖS ir i 
I AUSŲ SPECIALISTAS : : 
J ir CHIRURGAS
j DR. R. CHARLAND 
j 956 SHERBROOKE E.
| Tel.: TR 7684. EX 8822

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

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

Lietuvį Atstovą
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju- 
mūsų

Dr.E.Andrukaitis
: 956 SHERBROOKE E. :

Tel.: CH 7236.

sklypai NDG prie Sherbrook 
(40X90), sklypo kaina $3.000. 
Skubiam pardavimui naujas 5 

butų namas Ville Lasalle.

5

Raštini vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

Advokatas
Suite 306, Aldred Building

507 Place D’Armes MArquette 8045

MAČIUKAS MAMERTAS, 
lietuvis siuvėjas Montrealyje, 
praneša visiems lietuviams, 
jog jam duoti užsakymai iki 
Kalėdų švenčių bus atlikti lai 
ku ir sąžiningai. Taip pat p. 
Mačiukas praneša, kad jis yra 
pajėgus atlikti užsakymus iki 
Kalėdų švenčių, kurie jam bus 
duoti ir iki šių metų gruodžio 
11 dienos.

PRANEŠIMAS.
Kuriam laikui nepriimu laik 

rodžių taisymui namuose. 
Laikrodininkas Antanas Žukas.

IŠNUOMOJAMAS 
didelis kambarys 

Rosemounte, vienam 
asmenim, su teise 

virtuve.
Teirautis tel. RA

IŠNUOMOJAMAS 
rių butas.

mosi idealai didelėje Europos Daino syra senosios,jau beveik 
dalyje yra sutrempti jėgų, sve užmirštos Klaipėdos krašto Ha 
timų tautoms ir jų teisėtiems udies dainos, išmokintos pat 
siekiams. riarcho Martyno Jankaus sese

Jungtinės Valstybės niekad rs. Šokiams vadovauj ap. Šadei 
nepamirš, kad Latvijos žmo kienė. Montaže kalba ir dėklą 
nės yra tarpe tų pavergtųjų tau muoja D. Meilutė. Seka humo 
tų, kurių įgimtos teisės sveti rištiniai pasirodymai :Jūratės ir 
mos galybės valdžioje yra -gru Kastyčio inscenizavimas, sesių 
biai paneigiamos. Latvijos Ne Anysaitės ir Salkauskaitės bu 
priklausomybės paskelbimo riavimo feljetonas ir jūreivių 

£ metinių proga, laikau tinkamu šokis. Programa pasižymi tuo-, 
dar kartą pabrėžti Jungtinių kad buvo labai nuoširdžiai išgy 
Valstybių ryžtą nepaliaujamai venta ir pravesta. Sesės švytė 

cii darbuotis dėl taikingo neprik jo tokia puikia nuotaika, kad ja 
Mont lausomybės grąžinimo visoms 

tautoms, kurios buvo laisvos 
prieš tragiškuosius antrojo Pa 
saulinio karo įvykius.

Aš reiškiu savo nuoširdžius 
linkėjimus, kad teisėtos latvių 
tautos viltys įsikūnytų, — pa 
sakė viceprezidentas Nixon.

— Tito pareiškė, kad Jugos 
lavijoje bus vykdoma nauja po 
litika — bus gaminamos pla 
taus vartojimo prekės.

— Anglija Jordanijai duoda 
10 sprausminių lėktuvų ir ap 
siima ginkluoti ją.

— Australijos žurnalistai pa 
sisakė prieš varžymą judėjimo.

0; Balza 
Malaiška

nejučiomis apsikrėtė ir svečiai, 
ir šitas vakaras liks ir atmini 
me kaip tikrai skautiškai ir 
jaunatviškai atšvęstas. Gero 
vėjo Vandenėms ir sekančio 
sėkmingo penkmečio! — vb —

„VARPO” PARENGIMAS
Liet. Namuose turėjo gerą pa 
sisekimą. Svečių buvo pilna ir 
Kr. Tarybos atstovų. L.

Malaiška 1 — Lukša 
ras 0 — Leniskas 1; 
1 — Bitautas 0.
SPAUDOS BALIUI, 
yks 1956 metų vasario 4 dieną, 
jau yra pasamdyta viena iš di 
džiausiu, gražiausių ir patogiau 
siu Montrealy salių — Mount 
St. Louis salė, miesto centre. 
Organizacijas ir privačius ren 
gėjus prašome vasario 4 dienos 
datą rezervuoti Spaudos baliui, 
kaip tradiciniam didžiausiam 
metiniam parengimui.

kuris įv

LIETUVIŲ NAMŲ
Bibliotekoje nuo spalio 23 d. 
knygos bus keičiamos tris kar 
tus per savaitę: antradieniais ir 
penktadieniais 7—8 vai. vak. ir 
sekmadieniais 12—1 vai.

ar dviem 
naudotis

1-6908.

6 kamba
TR 1974. ms.

TRUMPOS ŽINIOS
— Anglijos spauda svarsto 

klausimą, ar verta įsileisti į 
Londoną Bulganiną su Chruš 
čiovu, nes būdami Indijoje jie 
kaltino Angliją sukėlus karą, 
kai karo sukėlėjai yra buvę Sta 
linas su Hitleriu.

— Admirolas Byrd 8-iais lai 
vais išplaukė į Pietų ašigalį, 
kur darys tyrinėjimus.

— Naujas Argentinos vai 
džios galva suėmė 3 kunigus, 
priklausančius fašistų organiza 
cijai, kuri kursto darbininkus 
prieš valdžią.

— Gen. Aramburu pareiškė, 
kad liberalų laikraštis „La Pra 
nsa“ bus grąžintas savininka

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO 

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v 
(pagal susi tari m-''

Dr. A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toron t o 
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

Kanados Lietuvių Bend- 
I ruomenės Britų ,K°lumb*j°J 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAU IS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

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

Dr. A. Pacevicius
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 11-5 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

* >
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