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P Mitinė įvykių savaite 
BULGANINAS SU CHRUŠČIOVU PAGAUTI 

MELUOJANT
Nauji sovietiniai triu kai Berlyne ir Montrealy

Vakarus, ypač Angliją sujau bažnyčios padėtį Rusijoje, pasi Apjungimas visų pozityviųjų bet tiesa, akip „adata maiše“ 
dino Bulganino ir Chruščiovo kvietė čia tris popus iš Mask tautos jėgų į glaudų vienetą nepaslepiama. Visiems aišku, 
melai, kuriuos jie skleidžia sa vos, kurie pareiškė, kad Rusijo yra laikomas dideliu įvykiu. Ne kad Vlikas ir jį sudarančios 
vo kelionėse pei pietinę Aziją, je esą 20.000 bažnyčių ir 35.000 tiktai pačių lietuvių, bet ir Am grupės yra pasiryžusios pada 

erikos valstybininkų, kurie po ryti visa, kas yra įmanoma, 
zityviai vertina jėgų susikonso kad lietuvių pastangos nebūtų 
lidavimą. tuščios.

Prezidiume, kiek žinoma, Šia prasme, kaip žinoma, Vii 
darbas verda dideliu tempu, ko sesija kreipėsi į visus lietu 
Nauji žmonės stropiai įsijungia vius ir kvietė juos į bendrą dar 

nepasiduoti ardan 
čiai propagandai, kuri naudinga 

Apsitvarkius savo tarpe, da tiktai lietuvių tautos ir Lietu 
romi žygiai JAV valdinėse ir vos priešams. Lietuvių konsoli 

aktingumas, žino politinėse sferose. Mezgami ko dacija yra pagrindinis sčkmin 
ma, yra didelis. Maskva ir Ber ntaktai su kitų pavergtųjų tau gos veiklos tikslas, 
lyne sugalvojo naują triuką. 
Girdi, Berlynas dabar yra ryti 
nės Vokietijos sostinė... Tai, 
esą, dabar Berlyną tvarkysią 
rytinės Vokietijos rusų valdo 
mieji komunistai...

KANDIDATŲ SĄRAŠAS Į KLB TORONTO 
APYLINKĖS TARYBĄ.

KLB Toronto Aglinkės Ta mų Taisyklių 24 str. pak., skel 
rybos Rinikmų Komisija, pasi bia alfabeto tvarka sudarytą pa 

Vliko sesijos vaisiai dideli, tenkintieji gali daryti kliuvinių, remdama KLB Tarybos Rinki siūlytųjų kandidatų sąrašai

Žinios iš VLIK’o
VLIKO SESI JAI PASIBAIGUS

Indijoje ir Burmoje Bulgani 
nas su Chruščiovu
MELAVO, KAD VAKARAI 
PRADĖJĘ 2-JJ PASAULINI

KARĄ,
kai visiems žinoma, kad karą . _ _
pradėjo Hitleris, susitaręs su UKRAINIEČIAI MONTREA į darbą ir, kiek žinoma, yra tvir bą, kvietė 
Stalinu, Maskvoje 1939 metais 
pasirašę sutartis. ,

Šis sovietinių diktatorių triu 
kas yra taip pat „nauja politi 
ka“, kurios taktika yra tokia:

PULTI LENGVIAU, 
NEGU GINTIS.

Todėl Bulganinas su Chruščio 
vu pradėjo pulti Vakarus, o jų 
pasiuntiniai puola Vakarus 
Jungtinėse Tautose, svarbiau 
šia — Ameriką, kad, girdi, truk 
domas nusiginklavimas...

Ar tai nėra akiplėšiškumas, 
kuris, peržengė Vakarų nenu

kunigų.
Kažin, ką rastų ten Kanados 

minėti kunigai? Ir kaip ten tos 
bažnyčios laikosi? Ir kaip kuni 
gai gali veikti?

Gerai, kad

1. Ažubalis Petras, ...
2. Bačėnas Vincas . . .
3. Banelis Algimantas,
4. Barcevičius Broniuj,
5. Barisa Placidas, ...
6. Bubelis Eugenijus, .

Dūda Algis, .............
Dvilaitis Juozas, . ..

LIO AERODROME TUOS tai pasiryžę darbingumui.
MASKVOS PROPAGANDI 
NINKUS PAPIKETAVO.
Maskvos

tų centrais. Tenka patirti, kad Vykd. Ta
Žygyje į Washingtoną bus ir rybos pirm. A. Devenienė į Eu 

Matulionis ir A. Devenienė, ku ropą galės išvykti tiktai apie sa 
ri ten turi gerų ir plačių pazin usio mėn., o dr. P. Karvelis, ap 
čių ir augštą įvertinimą. Šis lankęs Kanadą numatąs išvyk 

_________ faktas turi didelės reikšmės, ti gruodžio 9 dieną, jeigu nesu 
Bet kadangi yra valstybių su Šiame bare labai svarbūs geri sidarys ypatingų sąlygų.

tartys, kurios nustato, kad ka ryšiai su Lietuvos atstovu min. Tat, visi į bendrą darbą. Kas 
ro sąjungininkai valdys oku ” - - > - f—

j______puotą Vokietiją ir jos Berlyną
matytas ribas? Bet yra faktas, tok kol Vokietija bus .sujungta, 
kad ----------- -—

MASKVOS SATRAPAI 
KALTINA VAKARUS TUO, 

KUO JIE PATYS YRA
KALTE _T

Kaip sakoma, „nuo ligotos Vokietijoje, 
galvos ant sveikos“ meta kalti 
nimus. ' - - - - - . ,

Tiktai yra įdomu, kad meluo gį1? derinti su Rusijos žygiais, reiškęs, jog Bulganin. 
*_• .... Č'ia iv eerlii.ri nprva viri#* moe Irorl Vi#*+i-i/i <

tai vakariečiai savo notomis pa 
reiškė Rusijai, kad
SOVIETAI ATSAKINGI UŽ 

TVARKĄ BERLYNE,

Tat, visi į bendrą darbą. Kas 
P. Žadeikių, kuris visada -šiltai buvo pasitraukęs iš Vliko, da 
atsineša prie pozityvių ir nuo bar turi gerą galimybę sugrįžti 
širdžių pastangų. ir įsijungti į visų lietuvių tiks

Beje, prileidžiama, kad nepa lų siekimą. Jūsų kor.

PABĖGĖLIŲ KOMISARO PAREIŠKIMAS.
— JT augštasis komisaras gal, jeigu tik nori. Komisaro 

o taipgi ir už tvarką rytinėje pabėgėlių reikalams Vokietijo pareiškimu, Vokietijoje gyve 
, je Goedart Haagoje dar kartą na tik 13.111 iš Sov. Sąjungos 

Gaila, bet yra faktas, kad Va pasiakė pabėgėlių reikalais. Jis kilusių pabėgėlių. Į šį skaičių, 
karai nespėja savo politinių žy jau anksčiau Bonnoje buvev. pa savaime suprantama, kaip pa 

„„„ C:" D——:iq '^igi žymėjo toliau komisaras pabė
ti laisvame pasaulyje "nėra *leng ^*a *r 'glūdi nepasisekimų prie mas, kad Vokietijoje eEą*apie gėlių reikalams, neįeina Lietu 
va. Melagius tuojau išaiškina. zastys. lnn ..... *•• " ■*' ” •-
Štai, Kalkutoje pats šenninin 
kas, Indijos premjeras Nehru 
turėjo viešai mitinge atitaisyti 
sovietinių diktatorių akiplėšiš 
kus pareiškimus ir pasakyti, 
kad _
INDIJA ATSIRIBOJA NUO 
SOVIETINĖS PROPAGAN 
DOS, KURI ARDO TAUTŲ 

SUGYVENIMĄ.

100 tūkstančių norinčių grįžti vos, Latvijos ir Estijos pilie 
į tėvynę sovietinių piliečių, nė čiai. Kiekvienas gali laisvai ap 
ra tikras. Visi asmenys Vokie sispręsti ir 
tijoje yra laisvi ir gali grįžti at nevykti.

- -------- . ■ ■■. Augštojo
Kitą rytą, lapkričio 4 d., vi^*uo metu

37 m. amž., kunigas.
'47 „ buhalteris.
24 „ studentas.
42 „ >• namų pardavėj.
36 „ kunigas.
31 „ inžinierius.
30 „ ,, apdr. agentas.
38 „ miškininkas.
50 „ teisininkas.
36 „ šeimininkė.
51 „ tf prekybininkas.
49 „ vaistininkas.
55 „ šeimininkė.
45 „ dipl. miškinink.
46 „ ekonomistas.
34 „ stalius.
53 „ ekonomistas.
31 „ mokytojas.
38 „ t, darbininkas.
45 „ ft tarnautojas.
39 „ chemikas.
48 „ .. inžinierius.
32 „ f. moktojas.
34 „ »» vaistininkas.
40 „ mokytoja.
47 „ inžinierius.
45 J. prekybininkas.
41 „ »9 tarnautojas.
53 „ >» tarnautojas.
50 „ šeimininkė.
45 „ darbininkas.
39 „ »# Liet, namų adm.
61 „ prekybininkas.
41 „ darbininkas.

38 „ mašinistas.
34 „ inžinierius.
38 „ Radijo progr. v.
35 „ teisininkas.
52 „ 99 darbininkas. ..
44 „ ekonomistas.
38 „ bankininkas.
49 „ 99 teisininkas.
35 „ 9t inžinierius.

65 „ b. St. Seimo n.
50 „ f 9 šeimininkė.

7.
8.
9. Gabaliauskas Stasys, ...

10. Gailevičienė Herta, .........
11. Germanavičius Vladas, .
12. Grigaitienė Stasė, ...........
13. Jonaitienė Ona, .................
14. Kantvydas Albinas,.........
15. .............. J
16. Kazlauskas Vladas, . .
17. Kazlauskas Vladas, ..
18. Krikščiūnas Vytautas,
19. Kuolas Aloysas, ....
20. Kuolas Augustinas, ..
21. Kvedaras Pranas ....
22. Lelis Petras, ................
23. Mačiulaitis Pranas, . .
24. Margis Jonas, ............
25. Matusevičiūtė Izabelė,
26. Meiliūnas Mečislovas,
27. Motušis Kazys..............
28. Naudžius Kostas...........
29. Novogrodskis Jonas, .
30. Pabedinskienė Bronė,
31. Paršeliūnas Antanas,
32. Petraitis Viktoras, . .

Portofejus Adolfas, . 
Pusvaškis Steponas, .. 
Račys Jurgis..................
Ruzgai t is Pranas, .... 
Simanavičius Jonas R. 
Sleževičius Vacys, . . 
Stanaitis Juozas, ....

Kaškelis Juozas,

TRUMPOS ŽINIOS
— Esanti statoma Kauno 

hidroelektrinės gyvenvietė. Jai 
miško medžiaga gabenama iš 
Karelijos. Hidromazgo statyba, 
kuriai esą skiriama 80 mil. rub 
lių, būsianti pradėta sekančiais 
metais. Užtvankoje vanduo bus 
pakeltas 21 metrą, o užtvanka 
užimsiant! 84 ketvirtainius ki uiuziauam amiasuc uzj-  o 

Nehru pareiškė, kad draugys lometrus. Statyba vadinama “„usnauXes^EHnto—Iz gėlių troškimus.
tė jėga nepasiekiama Tam ti HES. ' SVuTyne“;GenI™kon Šiuo metu lenkai savo akei

kslui reikia geros valios ir no — Kipras Petrauskas lapkri ferencija. Per savo visas šešias jai „grįžti į tėvynę“ Prancuzi 
ro. Indijos spauda atsiliepė tarp čio 23 d. minėjo 70 metų sukak dienraščio laidas phskino šim j°je išleidžia labai stambias su
pat atvirai pareiškusi, kad so tuvių, ta proga režisavęs ir pa tams tūkstančių skaitytojų mas pinigų. Grįžusiųjų kiek di
vietiniai svečiai piktnaudoja In ts Otelo rolėje dalyvavęs, Ote akjs tremtinių reagavimu į sopesnį sakičių davė čekai — 
.„.„e lo operoje. vietų „žurnalistų“ svečiavimą apie 180 narių. Vengrai ragi

— Vilniuje mirė prof. Jonas si. Jie įsidėjo didelę demonstra nusius „grįžti namo raudon.
Vabalas - Gudaitis, lapkr. 14 d. ntų nuotrauką, kurioje net dv agentus demaskavo Vienoje.

— Izraelio nesantaikos su iejuose plakatuose matomas Vak. Vokietijos min. Oh__ 
Egiptu ir jo sąjungininkais te laisvės norinčios Lietuvos var laenderio pareiškimu Bonnoje 
besitęsia, pakurstant sovie das. it
tams. Santykių būsena—įtemp Lapkričio 5 d. „Los Angeles šiemečių
ta, bet JAV moderuoja įsitem Times“ paeiliui antrą dieną raginta su . . . . . .

' ----- ------ ,.j_ Lletuvos, Latvijos ir Estijos pi apylinkes lietuvių susirinkimą.
Dienotvarkėje:

Jau ankstesniame pasikalbę 1. Atidarymas.
jime su vienu tremtiniu žurna 2. Prezidiumo sudarymas.

vyWi kur nori ar

Kcrr.isaro įstaiga 
globoja apie 1 mil. 

si Los Angeles amerikiečių die asmenų, kurių daugumą suda 
nraščiai išskirtiną nutiicimą ap r° pabėgėliai nuo sovietinio re 
rašė, kiti net iliustravo. 308. žimo. Pats augštasis komisaras 
000 tiražą turintis „Mirror Ne Goedhart yra prieš karą lankę 
ws” šį reikalą iškėlė pirmon s*s *r Lietuvoje; jis gerai žino 
vieton didžiausia antrašte, už j°s vargus ir dabartinius pabė

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. Statulevičius Aleksas, ...
41. Sernas Petras.......................
42. Tamošauskas Liudas, . . .
43. Ulozas Bronius,..................
44. Vaidotas Vaclovas.............
4 5. Valiulienė Marija, ............
Pagal KLJ3 Rinkimų Taisyk mojo viešojo šio sąrašo paskei 

lių 25 str., skundai dėl paskelb bimo dienos lietuvių radijo va 
tųjų kandidatų gali būti paduo landos metų, t. y. š. m. gruo 
ti LKB Garbės Teismui betar džio mėn. 3 d.
piai arba per Rinkimų Komisi įlinkimų Komisijos Būstinė 
ją 7 dienų laikotarpyje nuo pir 91 Roncesvalles Avenue,
Tarybos KLB Toronto Apylinkės Rinikmų Komisijos vardu: 
Antanas Liūdžius, pirmininkas. Juozas Tamulionis, sekretorius.
Toronto, 1956 m. gruodžio m 3 d. . ,

uijos vaisingumą.
Dar prasčiau Chruščiovui se 

kėši Burmos sostinėje Rangu 
nyje, kur sovietiniai diktatoriai 
turėjo pasikalbėjimą su laisvą 
ja spauda.

Chruščiovas, akiplėšiškai vei 
dmainiaudamas, pareiškė, esą 
Rusija tautoms siekianti lais 
vės ir nepriklausomybės... Ta 
da vienas žurnalistas paklausė, 
ar tai liečia ir rytinę Vokietiją? 
O kitas žurnalistas užklausė,
AR SOVIETINIS SIEKIMAS 
TAUTOMS LAISVĖS APIMA 

IR PABALTIJO 
TAUTŲ LAISVĘ?

Chruščiovas į šiuos klausi 
mus neatsakė, pradėjo koliotis munistų perversmo organizaci

ŠAUKIAMAS WINDSORO KALĖDINIAI IR NAUJAME 
Vak. Vokietijos min. Obei LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS T1N1AI SVEIKINIMAI 

Gruodžio 18 d. Kroatų salė Sveikinimai (su sezoniniais 
lapkričio 7 d., „be tėvynės už je, 2520 Seminole St., 3 vai. p. simboliais) gaunami „Nepr. 

padėtis esanti suly p. K.L.B. Windsoro apyl. v-ba Lietuvos“ redakcijoje—30 kor 
vokiečių padėtimi, šaukia visuotinį Windsoro ir telių su persiuntimu 1 doleris.

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

HAMILTONO 
EVANGELIKAMS

Redeemer Lutheran bažny 
čioje, Main Street E. ir Wexfo 
rd gatvių kampas, Hamilton se 
kmadienį, gruodžio 11 d., 3 v. 
po pietų pamaldos lietuviams 
evangelikams. Pamaldas laikys 
Toronto Malonės parapijos kle 
bonas kun. L. Kostizenas.

Parapijos Komitetas.

pimą. šė apie įvykį, šį kartą nutylėda
— Prancūzijos Faure kabinę mas apie kitas tautybes, temi liečiu yra 23.304.

tui gavus nepasitikėjimą, pa nedarnas baltiečjus. a" an st'*sn,a
leistas Prancūzijo sparlamen O „Miror News“ ._t----- ..... _ _ .. . . .
tas Naujo rinikmai paskirti sa d. laidoje įsidėjo visuotinai skustu, isreiksdamas V ometijos 3. Praėjusių susirinkimų proto
usio 2d aitomame laišku skyriuje dalj federal, vyriausybės nuomonę, kolų skaitymas.

— Rusijoje sudarytas didžia atsišaukimo, kurio dideli skai fed- mir*- Oberalendens yra pa 4. Pranešimai: pirmininko, ka
usis istorijoje karo biudžetas, čiai buvo išdalinti piketavimo WSS. kad be tėvynės užsie sininko, revizijos komisijos.
— . — r. ..... nipriai naiinnrlamipci rtnlit Ą sirmafa mpfamclaip Rusija nusiginkluoja...

— Irane atidengta didelė ko

O „Miror News“ lapkr. 5

aitomame laiškų skyriuje dal)

metu.
Šitie įvykiai Los Angeles so 

vietams taip numušė ūpą, kad

federal, vyriausybės nuomonę, kolų skaitymas.

: sininko, revizijos komisijos, 
niečiai, naudodamiesi polit. 5. Sąmata 1956 metams, 
prieglobos (azylio) teis'*, taip 6. Rinkimai: apylinkės valdy 
pat turi teisę reikštis kultūrinė

mus HMtsdKe, prauejo Kouons mumstų perversmo orgamzaci  ““ V.“ . r“ ;e ir nolit veikloie Nedali būir užbaigė spaudos konferencija, pryšaky su Tube, kurios ry Jle >?et b9°Je ls viešbučio išeiti £ £ P^- vešioj: N egali bu 
ia šiai c„ R«i<tiin<t komunistais nėr ir visų rūšių amerikiečių polici f1 Jx.em® parausta ai nurodyta,

• a.- • • . L • 4.- SaiKlxslJos s P® :a inns sau^oio uniformuoti ir KUria linkme jie gali politiškai
Bet sovietiniai satrapai ne ti Rusijos atstovybę aiškiai nusta juos saugojo umiormuoti ir neveikti H

ktai pietinėje Azijoje daro triu tyti. Organizacija apėmė 500 Clviįiai apsirėdę. vacvktii imcti r-itac

kus. Tie triukai pasiekia ir Ka karo sąmokslininkų. -
nadą. Norvegijos premjeras ir i Phonix City, kuris žinomas

Štai, naivūs (o gal jų sateli Austrijos parlamentarai lankė ^-a^P didysis gembliariavimc^, 
tai, sąmoningai norį padėti so si Maskvoje.
vietinei propagandai), Montre — Churchillis abejoja, ar so 
alio United Church kunigai, vietinius ponus verta įsileisti 
kad sužinotų „tikrą tiesą“ apie Londoną.

bos, revizijos komisijos.
7. Sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.

Prašome visus atlikti savo _ 
reigą ir kuo skaitlingiau susirin 
kime dalyvauti. Valdyba. PATIKSLINIMAS: pp. Kudž 

 mų vestuvėse dalyvavo ne vys 
išlaiko ti jaunus žmones kasyklų pn kupo Paltaroko, bet vyskupo

pa

SOVIETŲ ŽURNALISTAI KALIFORNIJOJ NUSVILO 
Mūų bendradarbio iš Los Angeles, Calif.

Mainydamiesi linkčiojimais, singų klausimų.
Kremliaus valdovai į Jungtines 
Amerikos Valstybes pasiuntė 
keletą savo spaudos žmonių, su 
sipažinti su JAV.

Kaip žinoma, juos naujieji 
Amerikos piliečiai pasitiko la 
bai kietai. Clevelande, Ohio, 
net spaudos konferencija pa kį matė televizijos ekranuose, 
iro, kai lietuvis paklausė tei girdėjo per radiją.

Kalifornijos, Los Angeles 
didmiestyje, juos piketavo di 
deli būriai naujųjų amerikie 
čių, kurių daugumą sudarė lie 
tuviai ir kiti pabaltiečiai.

Jau tos pat dienos, lapkričio 
3, vakare milionai žmonių įvy

Iš Los Angeles rusai išvyko KASYKLŲ INSTITUTAS 
-i- - -......................... KANADOJE.

b.---- q, Ontario provincija iaioiAu v* juu.iuc „„JJ...... h** r, j , , - „T v t*
nedoro gyvenimo miestas. Apie Kasyklų Institutą (Institut ot žiūrėtojais, braižytojais, labo Padolskio sesuo. KLB Kr. La 
tokias padugnes sovietai mie Mining) prie Hailebury, apie rantais, geologų padėjėjais ir 
liausiąi informuos savuosius 100 mylių į žiemius nuo North dirbtuvių technikais, 
komunistinėje spaudoje. Bet ar Bay miesto. Tai jauniems vy ___ ____ d._“ ______1
jie bus tiek etiški, kad aprašys rams, kurie interesuojasi Kana trijų metų tiems, kurie turi au 
reakciją prieš juos laisvųjų pi J • ” “ ■ ‘ - - - ....
liečiu? Tra-ta.

Mielą Prietelių
PETRĄ ŠUKĮ 

su šeimą, dėl jo dėdės
JONO GRICIAUS 

mirties, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
P u r tu lią šeima.

. rybos suvažiavime dalyvavo 
100 mylių į žiemius nuo North dirbtuvių technikais. ne A. Lapinskas, bet A. Lapi
Bay miesto. Tai jauniems vy Institute yra dveji kursai - ^. Aprašant NL sukaktuvių 

- • / j . švente buvo praleista pp. Vili
U11Ų HICIU LIČIUI. KU11C IUU dll j* t • 1 1*
PŠtesniosios mokvklos 10 klas Pavard=> kūne kelis metus gstesmosios mokyklos lupias. NL laįkė namuoge ir

- ■ ■- ... -- k]^ rė jai didelę paslaugą. Dėl ne
susiorientavimo taisant korek 
turą, pp. Purtulių pavardė išė 
jo sudarkyta 2-me puslapy, to 
dėl ją pakartojame pirmame pu 

■’ slapy ir ir pp. Purtulius atsipra 
‘ šome.

dos turtais po žemėmis. g . _ . _
Mokyklos tikslas yra paruoš pažymėjimus, ir dvejų į-—*-- 

kurie turi pažymėjimus 12 kla 
šių. „ ,

Hailebury' augštoji mokykla T 
pradėjo savo darbus 1912 me 
tais. Laike vasaros atostogų, 
kurios tęsiasi keturis mėnesius, 
studentai turi galimybę prak

dirbėti kasyklose ir kartu užsi ’ PO S V A J U Su
dirbti pinigų tolimesnėms stu * įi tr iu c i 
dijoms. (CS).
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VLIK’o persitvarkymas
Šis svarbus įvykis vertas ypa tų ir kaip beargumentuotų, jų 

tingo pažymėjimo. Ne todėl, išėjimas iš Vliko yra pasitrau 
kad Vilkas persitvarkė, bet to kūnas iš bendrojo fronto kovo 
dėl, kad tas persitvarkymas su je už Lietuvos laisvę ir nepn nės Broliai ir Seserys, 
tikslina kovos už Lietuvos lais klausomybę. Jokie argumentai, Kanados Lietuvių Bendruo 
vę veiksmus, kad paryškina pa net ir menės Antroji Krašto Taryba,
siryžimus, kad įrodo Vlike da patys rimčiausi, negali pateisiu susirinkusi į antrąją stesiją To 
lyvaujančių grupių griežtesnį ti išėjimo iš bendrojo kovos ronte 1955 m. lapkričio 26 — 
susitelkimą, susicementavimą fronto už Tėvynės laisvę. Jeigu 27 d., su giliu skausmu prisime 
į kietą kovingą vienetą, kuria Tautininkai kalba apie tūlus ne na brangiosios Tėvynės sunkų 
me sroviniai tikslai (taip mėgs gerumus Vliko, tai tuos nege likimą, pagarbiai lenkia galvas _
tami kaikieno pūsti į padanges rumus galima šalinti tiktai daly prieš didvyrius, kritusius kovo rinkusi II-jai sesijai Toronto,__ _____ __________ _____
uždengiančius debesis) nušali vaujant, bet ne bėgant. Tat, je su baisiuoju okupantu, didž sveikina visus Kanados lietu „Ginklu negalima užkarti sant
narni į paskutinę vietą arba be Tautininkai, jeigu jiems tikrai iuojasi jūsų nepalaužiama valia vius ir linki: sėkmės ir ryžto varkos žmonėms. Tokiu būdu,
veik visai eliminuojami. rūpi Lietuvos laisvės ir nepri beginant religinius ir tautinius einant laisvės kovos ir lietuvy komunistų partija priėjo išva

Tas faktas, kad tos demokra klausomybės kova, dėl ko nėra idealus net koncentracijos sto bės išlaikymo keliu,
tinės srovės, kurios vieningai abejojimų, tai jie nedelsdami vykiose ir kalėjimuose, ryžtasi 
atkūrė demokratinę nepriklau turėtų grįžti i bendrą frontą, o kartu su jumis aukotis, dirbti

$ 6.00
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
viso metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauni bargan tol. kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Ką rašo kiti
ATOMINĖ BOMBA BE SŪNŲ IR POSŪNIŲ.

New Yorko „Tribūne“ korės me ir eiliuotą panegiriką komu 
pondentas pranešė iš Mask nistų partijos garbei. Visas lei 
vos: dinys galima suskirstyti sekan

, čiai: liaudies gamyba, Puški 
Žurnale „homunist ilgokas nas jr Lermantovas, sovietinė 

wradzecka) literatūra ir lenkų 
dabartinė literatūra. Nors va 
dovėlis išleistas lenkų kalba, 
bet autoriaus pavadinimas ir 
vadovėlio paskirtis, žodžiai: 
„dla klasy szostej“ atspausdin 
ta rusų rašyba —■ Kirilica, o iš 
leidimo vieta: „Kaunas“, spaus 
tuvės adresas ir kiti spausdini

- - ... mo atžymėjimai yra daryti lo
• dos, kad ateityje komunizmo tynų raidėmis-lietuviškai. Au 

REZOLIUCIJOS pergale ateis ne karu, bet eko toriumi yra atžymėta Z. Rzes 
------ -= o-t-- .■--------1------- t,---------------------- — j------------------ ---------------------------, ----------------- .. . nominėmis rungtynėmis. Šitas zowska

somą Lietuvą, dabar vėl lygio ne bandyti būti užnugariniais ir kovoti, kad greičiau gimtoje Lietuvybės islaiaymo reikalu sakoma ne laikinais sumeti
_ ____ _______________________ ' . ’ • ' . KLB Krašto Taryba, susinn mais, bet dėlto, kad pilnai ata Dabartinėje Tarybų' Lietu 
laisvinimo* frontą, —’yra reikš ra abejonės, kad visi lietuviai Idealai, dėl kurių daugelis mirš kusi antrąjai sesijai Toronte, tinka Sovietų Sąjungos gyven vos sostinėje — Vilniuje, mies 
mingas faktas. Tokie faktai po nuoširdžiai pasveikins Tauti ta, nemiršta. Lietuvių tauta, yra minties, kad lietuvybės iš tojų reikalui. Čia sprendžiama to bibliotekoje paskutiniuoju 
litiniame gyvenime yra ypatin ninku sugrįžimą į bendrą kovos kurios vaikai guldo galvas, kad laikymas yra pirmaeilis lietu svarbiausias mūsų gadynės kla laiku buvo surengta lenkų lite 
gi reiškiniai — reti ir stebinan už Lietuvą ir lietuvių tautą fro ji gyventų, prisikels laisvam ir viškosios bendruomenės uždą usimas: kaip gyventi ir leisti ki ratūros paroda. Be lenkiškų 

’ ~_____ ' • • parodo^ kad ntą. To reikia ir tikėtis, nes tė nepriklausomam gyvenimui, vinys. Ji kviečia lietuviškąją vi tįems gyventi.“ Vienas Vaka knygų, buvo išstatyta vertimai
. . __ -----  > Didžioji prisikėlimo diena artė_suomenę palaikyti ir remti lie rų diplomatas, po pasikalbėji lietuvių ir rusų kalbomis. Ta

ja ir greit išauš. —:X1—:— —’—'----- : ’ ... --------ivr—i------- —a::—------ i..i

Kanados lietuviams
Šie 1955 m. primena įvykius, 

pro kuriuos negalima praeiti ty 
lomis, nepadarę ypatingų išva 
dų, nepaskatinę imtis ypatingų 

nėra Priemoni,l-
Jau 15 m., kai Lietuva Sovie

mis stoja petys petin į Lietuvos partizanais prieš tą frontą. Nė žemėje nušvistų laisvės rytas.

Skaudus Tėvynės likimas ir 
gyvenamasis momentas mums 
stato du svarbiausius uždavi 
nius: visomis jėgomis remti 
Lietuvos išlaisvinimo darbą ir 
išlaikyti gyvą lietuvišką sąmo 
nę.

Tik būdami vieningi, gerai 
organizuoti, visi susibūrę į ben 
druomeninius vienetus ir ken 
čiantiems broliams padėsime, ir 
patys nepaskęsime svetimųjų 
jūroje.

KLB Krašto Taryba, susi

redakcinis, pasirašytas centrali 
nio partijos komiteto, kur atsi 
sakoma Lenino minties, būk 
tarp kapitalistinių ir socialisti 
nių valstybių vyksią dažneją 
karai, kurie baigsis kapitalizmo 
žlugimu. Redakcinis pasakoja:

ti. Tokie faktai 1 
tautos žmonės yra vieningos ra tiktai vienas kelias: su vi 
valios ir kad jie tautos laisvės sais į bendrą frontą.
ir valstybės nepriklausomybės Ar reformos jau išbaigtos? 
tikslus stato augščjau visko! Politiniame gyvenime tokio 
Prieš tokius faktus blanksta klausimo nėra. Reformos yra 
bet kokie pučiamieji į debesis permanentinis reiškinys. Tą tu 
nesutarimai; prieš juos tirpsta rį žinoti kiekvienas politiškai 
visi tvirtinimai, kad Vliką su galvojantis asmuo. Tat, ir šios 
darančios srovės esą besirūpi vliko reformos, žinoma, 
nančios tiktai savo partiniais faktas, kuris amžinai stabilizuo -

. - ja būseną Ne gio Vliko refor tų Rusijos okupuota, jos nepn _______ o__
klausomybė ir laisve panaikin se mokyklose;

r_______ _ .Ta
Chruščįovu, ^pareiškY: proga Maskvos radijas paskel 

kad atominė bį kad „lenltiškąja literatūra 
____ • , - istysos mases dirabnciosios Lie 

- • i________ tuvos gyvai interesuojasi . Lenir posūnius, į kapitalistus , . .. . L
ii nrnnnažis kų autorių veikalų galima rasti 
J P P • visose Lietuvoje esančiose bib 

liotekose ir sąryšy su įvykusia 
Vilniuje paroda Klaipėdos ir 
Vilniaus bibliotekose yra įsteig 
ti atskiri lenkų literatūriniai 
skyriai. Dabartinėje Lietuvoje 
dar yra pasilikęs didelis skai 
čiuos lenkų, kurie turi savo pra 
dines ir vidurines mokyklas su 
dėstomąja lenkų kalba, o taip 
pat didelis skaičius yra lenkų 
studentų, studijuojančių Vii 
niaus universitete.

Tas parodo, kad okupantas 
netik mūsų A. Mickevičių ati 
davė lenkams ,bet, kaip aiškė 
ja, jis ir visą Lietuvą ruošiasi 
atleisti. O lenkas nors būda 
mas nelaisvėje, vistiek, ir ten 
lietuviui kiša koją. Prie ko eina 
ma ir kas tuo norimą atsiekti, 
aiškiai matoma, o mums tas pi! 
nai tvirtina, kad slavas, ar rau 
donas ar baltas ir kur jis bebū 
tų, mums lietuviams nebuvo ir 
nėra draugas. j. d.

tuviškąsias mokyklas, burtis į 
visuomenines organizacijas ir 
kitokius kultūrinius sambūrius, 
skaityti savąją spaudą, dirbti 
kultūrinį ir organizacinį darbą 
sutarime ir vienybėje.

Be to, Krašto Taryba randa 
naudinga išleisti lietuviams mo 
kytojams vadovą, kad jie gale 
tų sėkminigau dirbti lietuviško 
_ _ > taip pat laiko

ta, jos geriausi vaikai kankinaj^eįkaiįnga suruošti kad ir trum 
mi, žudomi ir tremiami. pus pedagoginius kursus ypač

Jau keliolika metų kai esame tose vietose, kur stinga kvalifi 
atskirti nuo gimtojo krašto, kuotų mokytojų, kad dirbantie 
jau gan ilgas laikas gyvename jį mokyklose gautų pagrindinių 
išsisklaidę po plačiąją Kanadą, žinių reikalingų pedagoginiame 

darbe.
Pasaulio Lietuvių Seimo 

reikalu
KLB Krašto Taryba, apsvar 

sčiusi pasaulio lietuvių seimo

nančios tiktai s 
reikalais; prieš tai nyksta viso 
ki „argumentai“ dėl tabu daro___
mo „tęstinumo“ ir visi panašūs arbios 
„argumentai . būseną iš esmės. Bet, viena,

Tat šis Vliko persitvarky jos nėra dar didelė tobulybė, 
mas be jokių abejojimų yra pa nes pav. geriau būtų, jeigu da 
grindinio svarbumo. lyvautų Tautininkų srovė. Jie

Pabrėžtina: ne todėl, kad pa ms sugrįžus, juk savaime aiš 
sitrukė M. Krupavičius ir ne to ku, įvyktų vėl tūlų reformų. Ki 
dėl, kad atsistatydino K. Žal ta vertus — ne visi bus paten Lietuvos“ išvarytąja lietuvišką
kauskas. Politiškai subrendu kinti ir personaline sudėtimi, ja vaga Kanados lietuvių orga
siems juk yra aišku, kad čia kai nuo jos pareis darbų efek nizaciniame, ekonominiame ir
yra ne asjnenų klausimas, bet tyvumas. kultūriniame gyvenime,
veiklos, gairių, psiryžimų. As Tačiau reikia konstatuoti Pats pasirinktas vardas: 
mens niekur ne amžini. Vieto svarbių pliusų naujoje persona „Nepriklausoma Lietuva“ — klausimą, priėjo nusistatymo,
je vienų — stoja kiti. Lietuvos, iinėie sudėtvie Tai liečia nau Yra toi‘ spindinti žvaigždė, ku kad toks seimas galimai aiti
...................... " ' ' ' ri savo šiluma visų musų, pa miausiu laiku butų sušauktas.

mos pažymėtinos, kaip labai sv 
, keičiančios ligšiolinę

je vienų stoja kiti. Lietuvos, Hnėje sudėtyje. Tai liečia nau
jos laisvės ir nepriklausomybės juosius asmenis. Yra žinoma, . • - T.
klausimas yra amžinas. Jam ir kad t Matulionis A. Devenie Pūtusių P° platųjį pasauli Lie Ji sušaukti turėtų bendruome 
reikia sucementuoti visas jė „a nrn.fpsnr;„« t’ Kaminskai tuvos sūnų ir dukterų, širdyse ninis organas tai jam pavedus 
gas! Paskutinis Vliko persitvar ,r Henrikas Blazas yra inicia „;u, SaH, VT.TKn T.ieiitvvbės Išlaikvmo
tymas kaip tiktai tą įrodo. Ir tyvingi, sumanūs, veik 
.tai yra svarbiausia. lūs, energingi, labai darbingi ir

gaivina tą didžiąją vilti i1 žadi VLIKo Lieutvybės Išlaikymo 
na tiems darbams, kurie yra Tarnybai Pasaulio lietuvių sei 
verti meilės, garbės ir pašiau mui paruošti šauktini regioni 

Labai svarbus Vliko sesijos tolerantingi &a’smens. Esamomis kavimp. . . niai atskirų kraštų bendruome
..—----- i—i—.• —? . - ... Amžiais pnminikte, kad nių seimai.

**v*w»m į y tai Via jauai gviao . *•
Vliką visas iš jo išėjusias gru Vliko viršūnių sudarymas. Yra mes> kaip paukščiai išmesti is 
----  .. . .... . gimtojo lizdo ir gyvenimo su 

kurių-audrų blaškomi, nepraras 
tume arba neužmirštume kelio

įskaityti fiktyvias grupes — nesklandumų, kurie vis dar bu atSal ir nepaklystume
Laisvės kovotojų ir Lietuvių vo raitom! pakelėmis, kaip juos Atstovaukite tą Lietuvos ve 
fronto. Pirmieji yra tie patys pastojantieji akmenėliai. Jiems veirsėli, kuris augstai įskilęs i 
tautininkai, o antrieji — Krikš mes nuoširdžiai linkime sėkmės padanges ties gimtosiomis so 
čionių padalinys, o kadangi Kri ir ištvermės, ko jie neabejoti|d.ybomls- arba gegutę, kun tų g allma panaudoti mažesnėse 
kščionys dalyvauja, tai per nai bus reikalingi. ........ ........kolonuose, kur nei choru, nei
juos dalyvauja ir L. F. Tat, Visuomenė gi kviečiama į 
faktinai rezoliucija tetaikoma bendrą talką, nes tiktai vienin 
,Tautininkams. gaį veikdami galėsime daugiau

Tautininkų išėjimą tenka ap šia nuveikti ir daugiausia laimė

nutarimas — kviesti grįžti į sąlygomis tai yra labai geras 

peš. Faktinai išėjusių yra tik vilčių iš jų susilaukti labai vai 
tai viena Tautininkų grupė. Į singos veiklos. Yra pagrindo iš 
išėjusiųjų skaičių nėra prasmės jų susilaukti išlyginimo ir tų 
.* ’ •• •• • • - - - ... -

Laisvės kovotojų ir Lietuvių vo raitom! pakelėmis, kaip juos

mo su 
„Rusai supranta, 
bomba neskirsto 
nūs 
ir proletarus, nes 
ta jokio luomo“. Centralinio ko 
miteto redakcinis, tarp kitko, 
skelbia: „nuo kapitalistinio pa 
šaulio jau atsimetė įaudonoji 
Kinija ir Rytų Europa (reiš 
kia, ir Lietuva). Sako, tik rung 
tyniavimas nustatys, kuri 
mybos sistema geriausia.

IŠ LENKŲ SPAUDOS.
Dabartiniu metu lenkų išei 

vijos spaudoje dažnai tenka ras 
ti žinučių ir iš Lietuvos apie 
ten gyvenančius lenkus. Čia, no 
rs trumpai patieksiu skaitytojų 
žiniai kelias įdomesnes žinutes:

Valstybinė pedagoginės lite 
ratūros leidykla — Kaune iš 
leido lenkų kalba vadovėlį 
„Wypisy literatury“, skiriamą 
vidurinės mokyklos 6-tąjai kla 
sei. Pačioje pradžioje vadovė 
lio randame ištrauką iš Stalino 
kalbos, pasakytos VIII-me VL 
KSM (Komsomolo) suvažiavi

ga

Mūsų kultūrinės reprezentaci 
jos reikalu

KLB Krašto Taryba laiko _ ____
naudinga įsigyti kilnojamąją kiti Amerikos komunistai lietu las asilo nepažintų, o betgi tai 
tautodailės ir meno parodą mū viškai varo agitaciją, kad girdi yra faktas.
sų tauitnei kultūrai reprezen dabar Lietuva esanti laisva ir štai R. Mizara, aprašydamas 
tuoti kitataučių tarpe, kuri bū nepriklausoma. krokuviškės Czerny-Stefanskos

. _ . ” ‘ Gal Bimba dėl to pasakytų, koncertą New Yorke, kolioja
kolonijose, kur nei chorų, nei kodėl Lietuvą valdo rusai, jei asilais tuos lenkus, kurie tą, ■ 
sporto klubų nėra, kad lietuvių gU Lietuva laisva? Kodėl už vertą pasigailėjimo komunistų 
vardas būtų žinomas ir ger kiekvieno lietuviško „minist pastumdėlę piketavo. Tuo tar 
biamas. ro“ nugaros stovi rusas, kuris pu Mizara visai neatpažino sa
D .. .. ■ • -r, . _ diriguoja tą „ministrą“? Ar neįėję susirinkusių savo bendraPeticija Jungtinėms Tautoms panIšu J ’padėtį s’ balvonė bliovių. Keista, bet faktas tik

KLB Krašto Taryba prašo jįu> kai žmogus balvonėlį tam ras... Nes pats Mizara tą paša
Krašto Valdybą galimai grei pO jo judesiams pritaikytą šniū ko.
čiau paruošti ir pasiųsti petici pagal kurio patempimus tas „Ligonis pradėjo bludyti...“ 

nistras“ - ir daro judesius” - -
šoka? Tegu IBimba tai paaiški J Jomkas. Taigi, Jonikas, 6 ua Udi peroną nofs ir Judamas ligoms, vis del
na’ to kažkaip susiprato, kad blū

Kieno trumparegiškumas? dija.
Bimba komunistų „Laisvė Ir blūdija gi Jonikas. Nėra 

'* kaltina Amerikos valdžią kito tokio nors ir pačių besme 
_ ; 1“* . geniškiausių arba mirtinai pa 
Čia kyla° klausimas; ar trum pirktų Amerikos komunistų, 

paregis gali matyti kito trum kurie taip blūdytų, kaip Joni 
paregiškumą, kai jis nemato kas. Tikrai „ligonis bludija“... 
net to, kas dedasi po jo nosim? Mizara pripažįsta melagystę.

Štai, New Yorke yra iš Lietu Mizara samprotauja, kad ko 
vos atvežtas prof. J. Matulis, munistų siunčiamų „Laisvės“ 
Kodėl Bimba jo nemato? Ko redakcijai laiškų iš Lietuvos 
dėl Bimba nepadaro su juo pa neverta spausdinti, nes juose 
sikalbėjimo? Kodėl Matuliui esą ne viskas tiesa, kas rašoma, 
nevalia pasisakyti, jeigu jisai esą perdėjimų, dėl kurių gali 
yra laisvas žmogus? Kodėl Bim būti nesmagumų laiškų rašyto 
ba viso to neamto, o kaltina J. jams...
A.V. valdžia trumparegišku Gerai nors tiek, kad prisipa 

— Vakarai Vokietiją gali pr mu, kai pats Bimba ne tai kad žįstama, kad laiškai nenušvie 
alaimėti Maskvos naudai, — ra trumparegis, bet tiesiog i— žli čia tikrų faktų.
šo pasauliniai laikraščiai. _ bas? ____________ ________ ,. Mandrapypkis,

Paklausimas Bimbai.
Bimba, Mizara, Jonikas ir

Asilas asilų nepažino...
Keistas tai reiškinys, kad asi

šiltą pavasario naktį nutūpusi 
gimtojo sodo obelyje, šaukia: 
namo... namo... čia laukai near 
ti, čia rugiai nepjauti.

Greta visko, nuoširdžiai taip 
gi linkime ,kad, Nepriklauso 
mos Lietuvos Redaktorius, 
mielas J. Kardelis, be laiko ne 
pavargtų ir nepalūžtų neišvy _ _ r_o_______r_____ ____
dęs Laisve sušvitusios Neprik j? Jungtinėms Tautoms tėvy baivonėlis — šiuo atveju 
lausomos Lietuvos.

Su pagarba:
J. Bertasius.

„Nepriklausomos Lietuvos" 
penikolikos metų sukaktis tei 
kia man labai malonią progą at 
siliepti keliais žodžiais.

Nueitas 15-kos metų spau „į lenktyniauja TS KF XX 
dos darbo kelias liudija didelę suvažiavimo garbei. 
Tamstos paties ir Tamstos ben ’ 
dradarbių meilę pasiimtam už 
daviniui, taip pat nemažesnę 
patvarą sunkioje išeivijos spau 
dos veikloje. Jei laikraštis ši 
tiek metų išsilaikė, savo turisiu 
sustiprėjo ir įsigijo savo skai 
tytojų simpatijos ir paramos 
tolimesnei pažangai, tai tik laik 
raščio vadovybės ir artimiausių

nės laisvinimo reikalu.
DIENOS NEUŽTENKA 

DARBUI.
Darbą reikia organizuoti 

taip, kad jis vyktų 2 pamai 
nom. Naktį ruošti žemę, o die je' 
ną sėti. Daugelis mechanizato traumparegiškumu.

Kolūkiuose stokuojama mėš 
lo. Tuo tarpu be organinių trą 
šų gerą derlių netaip jau leng 
va gauti.

Kolūkio valdybos nutarimu 
už kiekvieną prie derliaus nu 
ėmimo išdirbtą laisvalaikį bus 
papildomai išduota po 1.5 kg 
grūdų. Už išdirbio normų vir 

15-kos metų sukakties bendradarbių branduolio dėka. slJlm3 atlyginimas padidina

Sveikinimai
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ REDAKCIJAI!

Priimkite mano ir Dr. B. Ma tuvos“
tulionio sveikinimus ir geriau proga. Geriausios sėkmės ateičiai!
sius linkėjimus Redakcijos Ko Žvelgiant į praeitį, tenka gi v. Čižiūnas.
lektyvui, „Nepriklausomos Lie liai džiaugtis „Nepriklausomos Paterson, N. J., USA.
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Tautines problemos išeivijoj ir tremty j"‘"-----------------------------------------
HENRIKO BLAZO REFERATAS VLIKO SESIJAI NEW YORKE. ! GYVENIMAS KANADOJE !

Lietuvių tautinės problemos Ji gerai ją gynė ir tebegina šia kymas išeivijoje, nes lietuvybė 
už Lietuvos sienų nėra naujas me krašte iki šios dienos, tai iš esmės pasidaro tas mūsų Lie 
dalykas, bet sena problema, ku kindama VLIKui jo uždavinių tuvos laisvinimo kovos arsena 
riai nepriklausomos Lietuvos siekti, o kartu remdama me las, kuris ir dabar turi ir atei 
laikais nebuvo teikiama pakan džiagiškai, kiek tik išgali. tyje turės aprūpinti mūsų poli 
karnai reikšmės. To pasekmė, Tad Tėvynės Lietuvos ir Lie tinės kovos frontą medžiagi 
kad šiandien senosios išeivijos tuvybės, didžiąja raide rašo niais ištekliais ir kovotojais, o 
kraštuose susiduriama su sun mos, vardu tebus leista iš šios taip pat būti mūsų tautinės mo 
kūmais. tribūnos padėkoti senąjai išei ralės ir ryžto kovoti ištvermės

Čia, gyvybinius savo tautos vijari — Amerikos Lietuvių Ta šaltinis.
reikalus aptardami turime būti rybai už jos atliktus darbus Yra du pagrindiniai klausi 
atviri ir drįsti pažvelgti tiesiai Lietuvai. mai, į kuriuos visa lietuviškoji
į akis, kaip karti ji bebūtų. Ta pat proga tegu bus leista išeivija nors ir negali tiksliai

Turime prisipažinti, kad Ne padėkoti Balfui ir visiems apie atsakyti, tai bent žinoti juos 
priklausomos Lietuvos rūpės jį susispietusiems tautiečiams, turi:
čiai lietuvių išeivijos likimu bu kurie gelbėjo brolius varge, pa 1. Kaip ilgai užsitęs Lietu 
vo per siaurai suprasti ir per laikydami juos gyvus lietuvy vos laisvinimo kova? ir
menkai įvertinti, nes padarė lie bei fiziškai ir ruošiasi patiems 2. Kaip ilgai ištvers išeivijo 
tuvybei už valstybės sienų iš didiesiems broliškos pagalbos je tautinis susipratimas ir lietu 
laikyti. Pavyzdžiui: 1) Prieš ir šalpos darbams, kai toji šal vybė, kad tą kovą būtų galima 
Pirmąjį Pasaulinį karą West pa galės pasiekti Sibiro kanki ištesėti iki galo?
falijoje įsikūrę keli tūkstančiai nius ir kenčiančią tautą Tėvy Yra pasaulyje dvi tautos, ku 
lietuvių išeivių iki šiandien yra nėję. rios į panašius klausimus yra
dingę be pėdsako; 2) beveik Reiškiame savo pasigėrė ji atsakiusios ir įrodžiusios, kad 
nieko nebegirdėti apie senuo mą ir didžią padėką visoms se išeiviai, nustoję savo krašto ir 
sius lietuvius išeivinius Skotijo nųjų lietuvių išeivių organiza net gimtosios kalbos, kovoje už 
je, kurių ten buvo priskaitoma cijoms šiame krašte, kurių vie savo tautos ir valstybės laisvę 
kelios dešimtys tūkstančių; 3) nos jau yra atšventusios «pvo gali ištverti šimtmečius ir net 
lietuviai išeiviai Brazilijoj, ku 50 metų veiklos jubilėjus, o tūkstančius metų ir, pagaliau, 
rių ten po 1927 metų prisirinko kitos ruošiasi švęsti neužilg 70 savo tikslus pasiekti.
iki 40.000, iki šiol nėra sudarę metų veiklos sukaktis, tuomi Tai izraelio vaikai ir airiai, 
bendruomenės ir jų tarpe dau vaizdžiai parodydamos, kaip Tad ir mums lietuviams, nega 
giausia vyrauja nusiteikimai, atkakliai lietuvių tautinės prob lintiems numatyti savo krašto 
priešingi Lietuvos valstybingu lemos išeivijoje jų buvo vykdo išlaisvinimo dienos, tenka per 
mui. mos, kiek joms dirbta ir kokių siimti izraelitų tautiniu ir tau

Mūsų susirūpinimas, siekiąs reikšmingų ir pasigėrėtinų vai tinių papročių konservatyvu 
kiekvieno lietuvio išeivijoje iš šių pasiekta visose lietuviško mu, nepalūžtama valia išlaiky 
likimo, savaime aišku negali veikimo srityse: tautinėje, re ti išeivijoje savo organizaci 
aplenkti tą lietuvybei žūstančią Ilginėje, kultūrinėje, savišalpos jas ir bažnyčias, atkaklumu sa 
šimtatūkstantinę tautiečių ma ir kitose. vo tikslų siekiant, o kartu užsi
sę ir mūsų augščiausia tautinė Tik dabar galime visai tei spyrimu ir kantrumu savo tau 
pareiga visas jėgas sutelkus, giamai įvertinti, ką reiškia ši tinę ir valstybinę kovą laimėti, 
gelbėti lietuvybei, kas dar gali krašto išeivijos beveik šimto Bet ir iš airių galime įsisavinti, 
būti išgelbėta. metų pastangos ir darbas lietu kad gyvendami išeivijoje sveti

Tad ypač su didele pagarba vybę išlaikyti, kai mūsų pačių mų tautų tarpe, net po ilges
tenka minėti senąją išeiviją šia pastangos per paskutinius me nio laiko savo kalbą pamiršę 
me krašte, Jungtinėse Valsty tus suorganizuoti stiprią lietu ir pasiekę svetimų bendruome
bėse, kurios laisvėmis ir sve vių bendruomenę, nėra nusise nių ir valstybių viršūnes, netu
tingumu naudojamės čia šian kusios taip, kaip tikėjomės. rime išsižadėti nei priklausyti 
dien, spręsdami mūsų svetimų Tačiau senųjų šio krašto iš savo tautai, nei jos kovai už 
jų pavergtos tėvynės išlaisvini eivių pavyzdžiai ir ilgų dešimt laisvę talkinti ir net svetimuo 
mo reikalus. Lietuvos išeivija mečių darbas yra šviesi skati sius įtikinti, kad Vasario 16 
šiame krašte jau beveik šimtą nanti viltis ir užtikrinimas, proga nešioti švarko atlape ar 
metų per kelintą savo kartą dir kad lietuvybė išeivijoje yra ga prie krūtinės prisisegus lietuvis 
ba lietuvybės išlaikymo darbą, ji ir kad šviesūs savo patriotiz ką vytį ar trispalvę juostelę 
ne tik pati savo jėgomis išsilai mu ir idealizmu tautiečiai yra yra taip pat garbinga ir tradi 
kiusi, bet išvariusi plačią vagą tie šviesuoliai, kurie švietė ir cinga, kaip Šv. Patriko dieną 
lietuvio išeivio tautinę sąmonę švies visų lietuvių išeivių tau airišką žalio dobilo lapą, 
žadindama, lietuvišką kultūrą tiniam jausmui palaikyti ir lie Tad lietuviškų tautinių prob 
ugdydama, pati save šviesda tuvybės išlaikymo darbui dirb lemų visą apimtį prieš savo 
ma, būdama apjungta tautinė ti. Garbė jiems, o taip pat kiek akis turime. Jau ne nuo šian 
se, politinėse ir tikybinėse or vienam lietuviui išeiviui, kuris dien VLIKas ir jo Vykdomoji 
ganizacijose, o taip pat savo nuo savo tautos nenutolsta, bet Taryba stengiasi jas narpalioti 
Tėvynės Lietuvos ir savo tau pasilieka jai ištikimas amžinai, ir tuo keliu yra jau gerokai pa 
tos reikalų nepamiršdama. Ši Lietuvai bolševikų vergijon žengta. Kad darbas nevyko to

metų pastangos ir darbas lietu kad gyvendami išeivijoje sveti
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KAIP GAUTI ŠEIMOS PRIEDUS
Kanados vyriausybė nori, kad jūsų vai
kai naudotųsi visomis šio krašto gėry
bėmis. Tam tikslui Kanados vyriau
sybė padeda jums auginti jūsų vaikus 
iki jie pasiekia šešiolikos metų amžių. 
Ar jūs esate jau Kanados piliečiu, ar 
dar nesate juo, bet, kiekvienu atveju, 
jūs turite teisę prašyti šeimos priedo 
savo vaikams, kurie gimę Kanadoje — 
arba, kurie gyvena Kanadoje nemažiau 
vienus metus.
Šeimos priedai išmokami motinai—taip 
pat reikalinga užpildyti prašymo blan 
ką kiekvienam vaikui atskirai.
Blankų šeimos priedams gauti yra 
kiekvienoje pašto įstaigoje.

Vyriausybė moka šeimos priedus 
sekančiai:

* $ 5 mėnesiui
už kiekvieną vaiką iki šešių metų

* $ 6 mėnesiui
už kiekvieną vaiką nuo 6 iki 9 me 
tų amžiaus

* $ 7 mėnesiui 
už kiekvieną vaiką nuo 10 
metų amžiaus.

* $ 8 mėnesiui
už kiekvieną vaiką nuo 13 
metų amžiaus.

Jei pakeičiate adresą, būtinai
praneškite tai vyriausybei, kad čekio 
pasiuntimas nesusitrukdytų.

iki 12

iki 15

tuojau

Pasiimkite šį skelbimą, kai eisite į paštą gauti šeimos priedo blankų. Prašy
kite pašto viršininko, kad jis padėtų užpildyti minėtą blanką.

SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽIŽAUGTIS GYVENIMU KANADOJE...

RADI IV G S
į į- / BRADING BREWERIES LIMITED

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton
(Prašykite BRADING’S — tariama BRĖDINGS) 

IŠSIKIRPKITE, NUSINEŠKITE PAŠTO ĮSTAIGON. 
< (žodžiai angliškai skirti jūsų pašto viršininkui).

POSTMASTER

bearer to fill out 
necessary forms

Allowances.

tos reikalų nepamiršdama. Ši Lietuvai bolševikų vergijon žengta. Kad darbas nevyko to 
išeivija labai apčiuopiamai pri pakliuvus, o VLĮKui su dešim kiu spontanišku tempu, kaip
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Pereinant prie konkrečių lie savaime suprantama, kad lie lių atšalusius atgal laimėti, lie 
tuvybės išlaikymo išeivijoje pro tuvybės išlaikymo išeivijoje dar tuvybei ištikimus sustiprinti ir 
blemų tenka suminėti: bas atiteks PLB Vyriausiai V-lietuvybės perdavimą naujoms

1. Visų išeivių visuose kraš bai, kai ji bus sudaryta. Ji ap ’- f. ~ > - -—, • ---------- . .. ■_ . J 1. Visų išeivių visuose kraš bai, kai ji bus sudaryta. Ji ap išeivių kartoms užtikirnti, kad
sidejo pne nepriklausomos Lie timis tūkstančių tautiečių trem buvo tikėtasi, ne veiksniai kai įUOSe suradimas ir apjungimas tars ir sudarys bendrus lietu ji būtu pajėgi visus tautinius fnivne afcfntvmn ir cavn crancin j_ i — — __ ____ y 1_ •__ a__  z-« U J ... . . . J .• *.. —,---- j——-------- ... .—.—, tautinėse organizacijose, nuuų vių nuiiuimes veiklos gaires, ir, jei reiks, Lietuvos vadavimo

viltys gal ypač naujieji, kurie brendo vainikas būtų Lietuvių Krašto lituanistinio švietimo išeivijoje darbus perimti ir vesti juos iki
e»-—------- --c —-——— ——«- ---£----- ----------- j------------- -  -j~’ — dcuuiuuiucucs, o visų kraštų programas, šalpos ir savišalpos galutinio laimėjimo, neatsižvel
pildė, o tarptautinė Vakarų po rėjo visas sąlygas mokslą pa jungianti viršūnė Pasaulio lie organizavimo formas, išeivių giant į tai, kiek ilgai tą kovą

tautinio jaus litika vis daugiau nukrypo į to siekti, persiimti visomis tauti tUvių Bendruomenė. ekonominio palaikymo ir stipri reiktų kovoti.
"j ’’ > kios su Rytais laviravimo ir pu nėmis vertybėmis, išgyventi 2. Bendrieji visų kraštų išei nimo galimumus, o taip pat ~

tuvos atstatymo ir savo gausio tyje atsidūrus, ypač kai po An ti, bet patys lietuviai išeiviai, tautinėse organizacijose, kurių vių kultūrinės 
mis medžiaginėmis aukomis, ir trojo Pasaulinio karo ;~“x ...
savo kraujo auka Lietuvai lais greit Lietuvą išlaisvinti neišsi Nepriklausomoje Lietuvoje, tu Bendruomenės 
vę kovojant. ] ' — ' ■ • • - • •

Šios išeivijos 1
mo negalėjo pažeisti jokia nuo kios su Rytais laviravimo ir pu nėmis vertybėmis, išgyventi 2. Bendrieji visų kraštų išei nimo galimumus, o taip pat Bet PLB galutinai ir pajė 
skauda ir jų neapvylė jokia iš siau sugyvenimo formas, ku jos kulturinį kilimą ir pasiekti vįų uždaviniai — kultūros, švie priemones, kaip iš dabar esą giai ant savo kojų atsistojus, 
silaįsvinusių brolių ignoracija, rios pavergtųjų išlaisvinimą nu taip medžiaginį gerbūvį. Po timo, šalpos ir savišalpos, eko mos lietuvybės išlaikymo būk jos ryšys su VLIKu negali ir 
bet tautos nelaimės valandai iš kelia tolimesnei ateičiai. Vis Lietuvos tragedijos atsidūrę nominio stiprėjimo ir talka VL lės, kuri daugiau tenkinasi dar neturi nutrūkti. VLIKo veda 
mušus, 1940 metais ši išeivi daugiau įsitikiname, kad po pa tremtyje ir išeivijoje, jie turėtų iKo politinėms akcijoms. ištikimų lietuvybei tautiečių su ma kova lėl Lietuvos išlaisvini 
ja tuoj susiorganizavo į ALTą grindinio musų tikslo — Lietu suprasti, kiek savo tėvų žemei 3. pįgrindinė bendruomenės laikymu ištautėjimo, pereiti į mo ir PLB kova dėl lietuvybės 
ir visomis jai prieinamomis vos laisvinimo, arba ir greta jo ir tautai liko skolingi ir kaip sa mažųjų padalinių reikšmė di lietuvybės išlaikymo ofensyvą, išlaikymo tėra vienos ir tos pa 
priemonėmis stojo ginti sveti pati svarbiausia mūsų tautinė vo skolas Lietuvos laisvinimui tižiuosius lietuvybės išlaikymo panaudojant visas priemones čios nedalomos kovos dalys, 
mųjų pavergtos Lietuvos bylą, problema yra lietuvybės išlai ir lietuvybei mokėti. uždavinius vykdant. lietuvybei dėl politinių klaidake Nukelta į 8-tą psl.

karo
veiklos gaires,

o visų kraštų programas, šalpos ir savišalpos

Jeigu kiltu karas sa tai yra mitas, kuris negali žiauriomis gyvenamomis pa nijai, kurios ištiktų sekančio tebėra jėga, tačiau turėti bet
būti priimtas nei vieno suge talpomis ir bendrai sunkiu gy karo pasėkoje. Tai yra todėl, kokią įtaką Rusijai, tai reikia
bančio racionaliai galvoti. venimu todėl, kad energija ir kad priešingoji pusė tai supras sugebėti įtikinti Sovietų vyriau

Tačiau kaip gali būti šitoks darbo patyrimas išeikvojami tų ir vertintų kaipo baimės įro sybę — ir tiktai vyriausybės ga
o tai tiktai padrąsintų Ii tikėtis padaryti efektyvių re

zultatų.
Aš pasiūlyčiau Indijos vy 

riausybę paskirti komisiją, su 
sidedančią grynai tik iš indų, 
kurie galėtų būti žymūs politi 
kai, ekonomistai, mokslininkai 
ar kariniai ekspertai. Šios ko 
misijos tikslas būt ųpilnai nau 
tralioje dvasioje tyrinėti ir aiš 
kinti visas blogybes, kurias tek 
tų patirti jei „šaltasis karas“ 
pasidarytų „karštuoju karu“.

2.
NOBELIO LAUREATAS FILOSOFAS B. RUSSEL.

Tokia viltis būtų racionali, tuštumą ir menkumą ir pano 
jei mes jaustumėsi priversti nu rėš duoti ir priimti įtikinančiais 
sivilti galimybe menko kiekio užtikrinimus dėl bendro abipu 
save apsaugojančios išminties siško apsisprendimo ir pasiry 
mūsų politikuose, kurių ranko žimo išsaugoti taiką, 
se mūsų likimas ir fanatiškosios Koki galėtų būti pirmieji žin “Vt »u>z; z“ B‘t!(lcu*sYYu“ uupiesiam.1 ■ • j, „1 1 r Tam reikia atidengti 11 skelbti sovietų grėsmę kiek galima juopublikos, kun JUOS palaiko. gsmai tokiame procese? Rytai visas komunistu glogybes, sk desnėmif spalvomis.

Kas hecja mane, tai aš nesu įĮ Vakarai lygiai taip pat yra leigti ju sukeiavima> suokalbių
kol kas taip giliai nusivylęs. Aš šiuo momentu valdomi fanati kitokiu machinacijų terorą ir
vis galvoju, kad jeigu karas ga kų, kurie taip pat yra apsėsti ir daryti vfską> kas tik įmanoma, 
11 būti pakankamai ilgai išven Įsikalę galvon priešingos puses ka/ sukliudytų komunįzmo pa 
giamas, kad duotų pakankamai blogybes, piktumą ir nedoru žini ir ju pažiūru supratimą. 
laiko su tuo susijusioms pavo™?. kad Įsivaizduoja priešin Tagiau tai nėra'tas, ko valdymo 
jams suvokti, tai gabūs — ta g°s puses sunaikinimas atneš menas ig politiku jr augštųjų 
lentingi valstybių vyrai ir jų tų tukstancius metų; besitęsian pareigū F reikalauja. Jeigįi. 
politika gali nuvesti keliu pil cius gerus laikus. Sovietų vy ^eS“anksčiau aiškinomės,

------------------- _______________ j;j____riancvhp natnr-zri-ynii nalailrrk .pasaulio bėdų ir nesusipratimų
Tam reikalingos ideologij’ą, sulig kurios neapy išsprendimas negalima surasti

fanatizmas sulaikomas nuo sa pasiruošimams karui. Jungtinė dymą, <
vo blogo velniško darbo? se Amerikos Valstybėse kong priešingos pusės karingumą ir 

Nuomonė, kuri šiuo laiku vis resas turi būti įtikinamas, kad priekabumą. Šioji situacija yra 
labjau plinta Jungt. Amerikos dabar ne laikas sumažinti paja visiškai panaši į tokias, kokios 
Valstybėse yra ta, kad fanatiz mų mokesčius, o tai gali būti dažnai iškildavo dvikovų laikų 
mas gali būti mušamas-kovoja įtikinama tik didžiausia kampa dienomis, kada du vyrai, kurių 
mas tik tokiu pačiu fanatizmu, nija ir pastangomis nupiešiant nei vienas nenorėdavo nužudy 

ti ar būti nužudytu, buvo varo 
mi dvikovon baimės, kad jų ne 
palaikytų bailiais. Privačios dvi 
kovos jau išnyko, tačiau tarp 
tautinės dvikovos pasilieka su 
tiksliai tokia pačia absurdiška 
psichologija. Kas galėtų būti

nai apsaugojančiu nuo didesnio riausybė pavyzdžiui, palaiko
masto karų. "" ” ” _ "' ' _ __
priemonės bus drąstiškos, bus kanta visuomet buvo ir yra karu, tai koks išsprendimas pri priežasties yra įsitikinusi, kad 
sutikta ir susiremta su pajėgio išjudinti jėga _____ .(L 1 —--- --’—
mis ir galingomis kitos rūšies žmoniškuose reikaluose. Sovie me ir palaipsniui mažinant abi karnai stiprūs ir tuo atbaidysią

Vienas iš pagrindinių daly 
kų, kurie daro šią situaciją ir 
taip aiškiai matomai beviltišką, 
yra tai, kad abidvi pusės,
r. . - . 1 ■ . ■ -• psiviiviv-eįja. ivas gcucLU uull r—“— — J -.-j—  
Rytai ir Vakarai, turi žinomą £ada * kad galima būt„ su Tos blogybės ir nelaimės, ku

žemo lygio racionalumą... — ■■ . • -° .... .. :xi-:iz.. .z...:..
Kiekviena iš dviejų priešingų mmsuau auuuci.
pusių įsitikinusi, kad bus kitos ža^fų “kurias mes jau nagrinė ne tik kariaujančias puses, bet 
užpulta, jei bus viltis laimėti • - - —--  -—« --- —
karą. Kiekviena pusė dėl tos nistų

yra

mažintį abipusišką įtarinėjimą? rios iškiltų busimo karo atveju, 
Dėl' anksčiau paminėtų prie abej°. paliestų ir pažeistų

:, komunistų ar antikomu taip pat ir neutraliuosius, no 
rs tai galėtų būti mažesniame 
laipsnyje. Po to, kai šioji ko 
misija užbaigtų savo studijas, 
tai Indijos vyriausybė turėtų

sunku blokui padaryti 
pirmą žingsnį.

nuomonėmis ir pažiūromis, bet tai yra net su prietaringu užsi pusę neapykantą ir baimę. Sun kitą pusę nuo karo pradėjimo- Tas pirmasis žingsnis, aš gal įteikti išsamius raportus apie šį
nežiūrint to, gali būti, pavojus degimu įsitikinę „neginčytina“ kūmai pradėti taikingą į susi -užpuolimo. Kada kurį nors pu voju, privalo būti padarytas darbą visų didžiųjų valstybių
privers su tuo sutikti. dogma, kad abiejų pusių (ko taikinimą vedančią politiką iš sė padidina savo ginklavimąsi, neutralių valstybių, todėl, kad vyriusybėms, ir pakviesti šias

Tie, kurie stato žmonijos at munizmo ir kapitalizmo) mirti kyla tame, kad abidvi pusės, tuo padidinama priešingos pu tokias valstybes niekas neap vyriausybes ’ išstudijavus virš
eitį augščiau už akimirksnišką na kova priklauso nuo ekono Rytai ir Vakarai, yra įsitikinu sės baimė ir todėl ir šioji pusė kaltins bailumu, " • -

valo būti rastas tik susitaikini tik ginkluojantis busią pakan

eitį augščiau už akimirksnišką na kova priklauso nuo ekono Rytai ir Vakarai, yra įsitikinu sės baimė ir todėl ir šioji pusė kaltins bailumu, o be to, kas paminėtus ranortus nareikšti 
ir prabėgantį žaidimą politiko minio determinizmo aklų pajė sšos, kad saugumas gali būti padidina savo ginklavimąsi. dar svarbiau, tai jie gali kalbė gavo nuOmonesP_  sutikima ar
je, privalo tikėti, kad prieš įvy gų, ir kad ši kova, kada ji ateis, surastas tiktai ginkluojantis. Nė viena pusė nedrįsta pra ti į abiejų pusių vyriausybes be nesutįkimą su Komisijos snė 
ksiant eksplozijai, abidvi pu privalo pasibaigti sulig Mork Rusijos gyventojai turi būti dėti taikon vedančių veiksmų jokių įtarinėjimų dėl nedrau jjmajs ,r numatymais J " 
sės, dabartiniame Rytų ir Va so pranašavimais, komunizmo patenkinti prastu maistu, pras ar judėjimo, ar išryškinti tas gingumo ar priešiškumo. Vaka J y
karų konflikte, supras to viso pergale visame pasaulyje. Vi įtais drabužiais, netikusiomis visas bolgybes ir pavojus žmo rų valstybėse viešoji nuomonė Bus dugiau.
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KULTŪRLVE^fC^O^IKA
PAGAUSĖJO MONTREALIO LIETUVIŲ MENININKŲ 

ŠEIMA
Atvyko B. ir V. Kerbeliai Plungės gimnazijos ir Mokyto
Iš Argentinos šią savaitę pe jų seminarijos kapelionu, klebo 

rsikėlė į Kanadą Vytautas ir ._
Beatričė Kerbeliai, abu meni 
ninkai — Vytautas Kerbelis 
muzikas, kompozitorius ir Beai 
ričė Kerbelienė dramos aktorė. 
Be to, jie abu yra ir fotogra 
fai. Abu apsigyveno Montrealy 
je. Montrealis, tokiu būdu, iš 
kart praturtėjo dviem meninin 
kais. Tai sudaro naujų meni pamokslininkas. _ _________
nės veiklos galimybių. Be to, visada susirenka pasiklausyti vavimo metus. Choras yra įdai 
kadangi jie abu ir fotografai, o daug žmonių. 
Montrealis, išvykus į Čikagą p. 
Juknevičiui, liko be savo foto 
grafo, tai ir iš šios pusės Mont 
rialis praturtėjo šios srities sa 
vo specialistais. Pp. Kerbelių 
šeima turi ir 3 gražius vaiku 
čius, tat ir lietuviškasis Mont 
realio lietuvių atžalynas pagau 
sėja. Naujiems Montrealio lie 
tuvių kolonijos nariams linki 
me sėkmės naujoje gyvenimo 
vietovėje.
STEIGIA ALUMNŲ KLUBĄ

JAV lietuvių studentų s-gas

tuvoje išleistos K. Borutos pa 
ruoštos liaudies pasakos, kurių 
surinkta 45.

LINDĖ — DOBILAS, 
Julionas, parašęs romaną „Blu 
das“ ir eilę studijų meno ir Ii 
teratūros klausimais, 
prieš 21 metus.

JONAS SAUNORIS, 
agronomijos studentas Okoje, 
kaip gerai besimokąs ir pažan 
gus studentas, laimėjo karališ 
ką žiemos stipendiją.

ŠV. CECILIJOS CHORAS
Aires, Argentinoje,

mirė
nu Pašaltonyse ir Žvingiuose. 
Tremties metu pastoracinį dar 
bą dirbo Wiesbadeno ir Dillen 
geno lietuvių stovyklose. Į 
JAV atvyko 1950 m. ir gerą 
globą rado pas vaišingą klebo 
ną kun. A. Linkų. 1952 m. bai 
gė žurnali stikos kursus.

Sukaktuvininkas yra žymus Buenos Aires, Argentinoje, 
Jo pamokslų lapkričio 12 d. atšvęnte 25 gy

Mokslo-techniko* naujienos jones, pirma buvusias, galuti 
nai“.

PER 24 VALANDAS NAUJI NAFTOS LAUKAI Visos šios operacijos buvo 
Vienas italų žurnalistas ap Grįžusieji iš Sov. Sąjungos atliktos iš lėktuvų. Priešakinė 

skaičiavo, kas nutinka viduti karo belaisviai pasakoja apie dalis buvo išskridus! iš Otta 
nio dydžio' žmogui ir jame pa Sovietų surastus naujus naftos wos ii įkūrė bazes.
čiame vienos paros metu. laukus. Kur gauti naftos ir ben Svarbiausioji dalis paliko Ot 

i tawą paskutinioji. Ji keliavo 
: 600 mylių atstu nuo siaurės ašį 
: galio. Surašinėjo pranešimus 
> apie anglies išteklius ir jų atra 
i dimus ir išžvalgė visą sritį su 
magnetometeriu 
fifos.

Instrumentas 
syse rodė uolų

1 mumas ir augštumas tiek sau 
' sumoje, tiek ir vandeny.

„Mes užtikome dideles siitis 
anglies“ sako Ottawos geolo 
gas. „Mes taip pat užtikome 
sritis, kurios atrodo labai esan 
čios palankios gręžimams gau 
ti naftai".

Jis sako, kad jie yra pasižy 
mėję šimtus kvadratinių mylių 
kur yra gipso sluogsniai, kurie 
guli šiaurėje ir rytuose nuo 
RCAF bazės prie Resoliute, 
Cornwallis saloje;, pagrindine 
je operacijų bazėje. Paimti pa 
vyzdžiai trijų tonų kieky turi 
būti ištirti, kad būtų galima pn 
eiti prie galutinės išvados apie 
mineralus šiaurėje.
INSTRUMENTAI 
TI ŽVAIGŽDŽIŲ MUZIKAI.

Iki šiol dangaus kūnus milži 
niškoje erdvėje apčiuopdavo te 
leskopais. Nors ir kažin kaip ii 
gina jų vamzdžius ir didina 
stiklus, bet vistiek dangaus erd 
vės tokios plačios, kad ir di 
džiausios žvaigždės teleskope 
atrodo kaip aguonos grūdai. 
Dabar susikūrė visiškai nauja 
astronomijos mokslo rūšis, ku 
ri pritaikė parabolinę anteną ir 
pagavo garsus, ateinančius iš 
žvaigždžių.

Kadaise graikų filosofas Pla 
tonas kalbėjo apie sferų muzi 
ką. Šiandien jo žodžiai virsta 
realybe. Iš tos žvaigždžių „mu 
zikos“ daug ką sužinome. Pa 
vyzdžiui, naujieji tyrinėjimai 
parodė, anksčiau buvo tik spė 
jama, kad Paukščių takas, kurj 
mes matome šviesią naktį, kaip 
šilką, nusidriekusį per dangų, 
susideda iš milžiniškų spirali 
nių sistemų. Šis aparatas turi 
i. kitą gerą privalumą — juo 
galima sekti dangaus kūnus vi 
są laiką, kai tuo tarpu teieško 
pais dažniausia stebima tik šv 
iesią naktį, kai geras matomu, 
mas. Taip pat teleskopai turi 
ir savo matomumo kampą, — 
vamzdį perdaug nuleidus, ne 
begalima stebėti, o to visai ne 
ra parabolinėje antenoje.
■ Lietuvos kino studija rengia 
si statyti filmą pagal enkavedis 
to Guzevičiaus romaną „Kalvio 
Ignoto teisybė“. Tarp visų stu 
dijos diarbininkų tėra tik viena 
lietuviška dail. Bulako pavar

Žmogaus širdis suplaka 103. zino visai IV mechanizacijai bei 
400 kartu perpumpuodama 20. motorizacijai Sovietai jau se 
000 litru kraujo ir per parą jj nial,suka galvas' Re!kla i°,ne 
kūne pakeičia 3.200 kartų. Ka tlk Šimtams tūkstančių trakto 
ulu smegenyse gimsta apie mi rlL- zemes ūkyje, bet ir daugiau 
bardas kraujo celių. Kvėpuoja kaiP 1 mihonui automobilių, 65 
žmogus apie 23.000 kartu, įtra šarvuočių divizijoms, 70 aviaci 
tikdamas 12.000 litrų oro, per 
plaučius išvarydamas apie 20. ~
000 litrų kraujo ir per inkstus 
apie 1.440 lt. Vidutiniškai kas 

navęs plokštelių, dainavęs per dien suvalgo 1,75 kg maisto ir 
Sukaktuvininko brolis yra radiją ir televiziją. Chorui ii išgeria 1,40 lt skysčio. Orga 

rimtas smuikininkas, dabar gar gesnj laiką vadovauja Rymavi nizmas pagamina -,80 lt seilių 
sėjantis Amerikoje. čius.

FRANCOIS MORIAC KULTŪROS FONDO
Nobelio premijos laureatas klausimais Liet. Rašytojų Dr- 

Francois Moriac, autorius dau jos pirm. Beri. Babrauskas „Dr 
gelio romanų, sulaukęs 70 me augę“ patiekė platų straipsnį 
tų amžiaus. Jis yra gimęs 1885 apie Fondo tikslus ir konkre 
m. spalio 11d. Bordeaux mies čjus uždavinius, 
te, Prancūzijoje. ATSIŲSTA PAMINĖTI

FRA ANGELICO. DARBAS, kultūros ir visuo
Sukako 500 metų nuo žyma menės mokslų žurnalas, 3 nr. 

us italų dailininko Fra Angeli adresas: 636 T —

jieškodami na

Plačioj erdvėj tarp Volgos ir 
Uralo, pasirodo, susikūrė nau 
jas naftos centras — antrasis 
Sov. S-gos Baku. Prie Kuibyše 
vo ir netoli Volgos kilpos tik 
vienais 1947 m. buvo gauta jau 
8 kartus tiek naftos, Kiek viso 
je Sov. S-goje 1940 m. Naftos 
rasta, taip pat į pietus nuo Mo 
lotovo vardo pramoninio mies 
to prie Karnos, be to, Ferghano 
baseine, prie Turasevio, centii 

ga pusę milimetro, barzdos —■ nėję Azijoje, prie Irkucko, ne 
0,6, nagai — vieną penktadalį, toli Baikalo ežero ir prie Ochoc 

ko jūros. Sachalino saloje nori 
ma sukurti „trečiasis Sovietų 
Baku“ centras. Iš visos Sovic 
tų naftos produkcijos, 1953 m. 

________ _______ „ __ __ _ .... „„„ _ __ _ , - tonų, Baku 
centro valdyba yra sumaniusi co mirties. Fra Angelico buvo So, Boston Mass., USA. Meta tariafi3-000 žodžiu ir perskaito produkcija šiandien nesudaro
ir jau daro žygių įsteigti Aka gimęs 1387 m. Italijoje, Vec ms 1 dol., atskiro nr. kaina 25 R Cnn
deminį Alumnų Klubą, kurio chio vietovėje. Buvo vienuolis et.
nariais būtų studijuoją augštuo ir piešė daugiausia bažnytinio „Darbas“ dabar yra labai
sius mokslus ir juos baigusieji, meno kūrinius. Jis daugiausia rimtas žurnalas, stovįs greta
Klubas steigiamas Čikagoje ir gyveno arti Florencijos, Fjezo Aidų, Varpo, Tėvynės Sfergo.
jo sekretoriato adresas yra šis: le vienuolyne ir tą vienuolyną Ir šis numeris labai turtingas
D. Dirvianskaitė, 4931 So Ar jis išpuošė savo kūriniais. Bu aktualiais straipsniais ir kelia
tesian Avė.
BUHALTERIJOS KLAIDA.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubo Kovo meno mėgėjų gru 
pė, spalio 15 d. išėjo į sceną su 
Vytauto Alanto 3-jų veiksmų gyvenąs Detroite, parašė nau 
komedija '„Buhalterijos klai ją romaną „Senas kareivis Ma 
da“. Režisavo Aldona Berno tutaitis”, kuris netrukus žada 
taitė, talkininkaujant visai gru pasirodyti, 
pei. Muzika Alg. Pluko. Vaidi 
no: _ ~
ragytė, Dalia Čelkytė, Teodo 
ras Rocas, Vyt. burokas, _ _
Guoda Petrauskaitė, Juigis Bai Lietuvos vaizdų albumo laida, 
kovas ir Vincas Gilius.
„ATŽALYNO“ PREMJERA

Kazio Binkio 5 veiksmų pje 
sė „Atžalynas“, dideliu pasise 
kimu statytas Lietuvos teat 
ruošė, pirmą kartą bus suvai 
dintas Sydnėjuje.

„Atžalyną“ stato Sydnėjaus 
Lietuvių Teatras Atžala. Rėži 
suoja Julius Dambrauskas, 
lyvauja pačios stipriausios 
nos pajėgos Sydnėjuje.

PAMOKSLININKAS 
ŽYMUS

Kun. Adolfas Paukštys 
met švenčia kunigystės sidabri ; ; 
nį jubilėjų. Jam bičiuliai lap - ■ 
kričio 20 d. suruošė pobūvį Chi ! 
kagoje. 1930 m. baigė Kaune 1 J 
Vytauto Didžiojo universitete ; 
teologijos mokslus ir įšventin ■ 
tas kunigu. Ilgą laiką buvo į

ir 1 lt prakaito, bei 1,50 lt virš 
kinamųjų sulčių ir išvysto vie 
ną dešimtąją arklio jėgos.

Akių vokai sumirkčioja 12. 
240 kartų, galvos plaukai paau

Žmogus ligi užmigimo, jei ne 
serga nemiga ir yfa ramios są 
žinės, praleidžia 13 min. ir mie

. ga apie 8 vai. Per parą sutryp
EastBroadw'ay’ eioJa mažiausia 4 km kelio, is siekusios 58 mil.

nešamas debe
sluogsnių že

vo produktingas, 
bu galima rasti 
1455 m.

RAŠYTOJAS 
JANKUS,

apie 6.500. nė trečdalio, kai tuo tarpu se
žmogaus kūnas reikalauja niau užimdavo Per 60 procentų.

bent 80 gramų proteino, 8 gr DIDELI TURTAI KANADOS 
druskos, 1 gr. kalkių, 15 miii 
gramų geležies, 1,3 mgr vitami 
nu A, 1,2 mgr vitaminų B, vai 
siu su vitaminais C nuo 70 ligi 
100 gr, 0,002 mgr vitamino D 
ir 3 mgr vitamino E,

Moters širdis per parų plaka 
110.000 kartų, kvėpuoja 25, 
900 kartų, suvalgo 1,35 kg, iš 
vysto vieną keturioliktąją ark 
lio jėgos. Užmigti ima 16 min.

KLAUSY

ŠIAURĖJE.
Anglis, nafta ir kiti minera 

liniai turtai yra dideliuose iš 
tekliuose Kanados šiaurėje ir 
galimybės juos išnaudoti pr. 
klauso tik nuo pinigo, taip sa 
ko Dr, Y. O. Fortier, senas 
šiaurės tyrinėtojas, sugrįžęs po 
penkių kelionės mėnesių iš šiau 
rėš.

_ Dr. Fortier sako, kad jo su
ir miega 8 vai. 40 min. Žodžių, daryta grupė iš 11 žinovų geo 
per parą pasako bemaž triskart logL.' ir 10 studentų ištyrinėjo 
daugiau nei vyras, bet, skaito ir sudarė žemėlapiams medžią 
ne daugiau už vyrus. gą iš šiaurės regiono plotų 120.

--------- -—----------------------- 000 kvadratinių mylių.
„Mes atradome daugybę da 

niais daviniais. Knyga gauna lykų laike šios kelionės“ paša 
ma J“'6*' Dienų leidykloje, 92 kė jis. „Vienas iš jų tai yra,

todėl jo dar momis mintimis. Kiekvienam 
visur. Mirė susipratusiam asmeniui jis įdo 

mus pasiskaityti.
Dr. A. Šapokos LITHUA 

NIA THROUGH THE AGES 
iliustracinę Lietuvos istorijos 
santrauką papildomai išleido 
Liet. Dienų leidykla. knyga 
puikiai įrišta kietais viršeliais, 
kaina 3.50 dol. Tai gera Kale 
dų dovana Amerikoje girnų 
šiam jaunimui ir tiems amen 
kiečiams-anglams, kurie norėtų 
susipažinti su Lietuvos praeiti 
mi ir nepriklausomo jos gyveni------------ ------ , .Jlo. „,!««» « jų uai yra,
mo padaryta pažanga kulturi 04 S. Broadway, Los Angeles kad naftos ir kitos mineralų ga 
nėję ir ekonominėje srityje. La 3, Calif, ir „Nepr. Lietuvos“ limybės Kanados šiaurėje yra 
pažanga yra pvaizduota puikio redakcijoje: 7722 George St. pasakiškos. Manau, kad vyriau 
mis iliustracijomis ir statist! Ville Lasalle, Montreal 32. sybė finansuos ir kitą kelionę,

JURGIS

: Vyt.-BemoU NijokMąu NAUJA^LIETUVOS VAIZDŲ

Išėjo nauja V. Augustino

pavadinta „Lithuania*'. Albu 
mas gražus ir naudingas.

DANGUS GRIŪVA
Tokiu vardu okupuotoje Lie

Da 
see

šie

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 
spaustuvė

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

KAINOS ŽEMESNES NEGU KITOSE SPAUSI UVh.SE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

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

SKAMBINKITE TELEFONU : HEmlock 7920.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atiminimų ištraukos).
RAŠO BU V. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.
S. 7 ^ Vasario 14 d. išstovėjau

2. PIRMOJI KOVŲ AUKA. šai Pri.e Aleksoto kariamos
Vasario 10 d. nuėjau į minis 

teriją. Tenai kaž-koks sumiši 
mas. Rotmistras Vaitekūnas įtei 
kė man raštišką paskyrimą į I 
pėstininkų pulką, bet pridūrė, 
kad dabar dar neaišku, kur bus 
jo buveinė. Liepė dar kitą die 
ną ateitu Seaknčias dvi dienas 
buvo ir vėl tas pats sakoma. 
Vasario 13 d. man buvo įsaky 
ta vykti nebe į Alytų, kur I pės 
tininkų pulkas formavosi, bet 
į Mariampolę.

Ministerijoje sumišimas la 
bai augšto laipsnio. Pasirodė, 
kad I pėst. pulkas gerokai bol 
ševikų apdaužytas, o

pulko vadas, karininkas 
Juozapavičius užmuštas.

tamsios ir tuščios. Sustojome manausku. Iš jo žodžių supra paėmė. Į mano pasiūlymą „ge Jie noriai ėjo „savo valdzą gin 
prie komendantūros. Energin tau, kad dabartinio pulko vado rai pavakarieniauti“ irgi neigia ei“. Ilgametė priespaudą ir nie 
gas komendantas, kar. Motiejų „išgrūdimo“ reikalu į Kauną mai atsakė, bet tieužsigavo ir kinimas iš rusų ir lenkų pusės 
'- ' J teigiamai išugdė jų tautinį atsparumą, o

tų tinkamiausias užmušto kar. pravesti. Kitą dieną buvome graži jų tėviškės gamta buvo 
Juozapavičiaus įpėdinis. Prisi įjungti į vokiečių centrinę ir padariusi įtakos jų sielai, pada 
miniau Kerenskio laikus rusų galėjome laisvai kalbėti ne tik riusi juos linksmus, optimistiš 
kariuomenėje... Tiesa, pulko su savo komendantūra Mariam kai nusiteikusius.
vadas kar. Ramanauskas ir man pelėje, bet ir su Kaunu bei 
blogą įspūdį padarė. Tai buvo Alytum, kur pasiliko atskiros 
senas rusų armijos karininkas, pulko dalelės.
apie 60 metų amžiaus, kuris tik 
ačiū karui nerikiuotėje dasitai 

, Komendantas pasakė man, navo iki pulkininko. Lietuvis 
mane į, Mariampo kad artimiausias patrulis nu kai nemokėjo nė žodžio.

ves mane į Miškinio viešbutį, Buvau paskirtas ryšio ko 
mes važiuojame į kur pernakvosiu, o ryt turėsiu mandos viršininku.

— atakė šoferis ir prisistatyti naujam pulko va 
dui, karin. Ramanauskui. Iki 3. 

pamačiau kelis prašvis niekur nepatariama e

nas-Valevičius davinėjo įsaky išvyko kar. Ladyga, kuris bū pažadėjo klausimą 
mus savo raštininkui (vėliau 
leitenantui) Radzvickui. Iš 
įsakymų turinio supratau, kad

kalba eina apie tik ką 
sušaudytus kelis bolševikus,

___ —_ __ _ kurie užpuldinėjo besitraukian 
gerokai sušalęs, pamačiau sun I pulką Liudvinavo miestely 
kvežimį su mūsų kareiviais ir Je‘ 
šoferiu. Sustabdžiau ir papra T* 
šiau priimti 
lę.

— O kad 
Starapolę,1) 
davė gazą. 

Kiek vėliau 
kariškus vežimus su mūsų ka ti, nes yra pavojinga. mieste pat pulko štabo. Visa komanda _ 
reiviais ir kroviniais. Priešakį esą bolševikų, o Liudvinave jie susidėjo iš poros dešimčių raš kais ypatingai geri, lyg su savo

ii 
ir

Artimiausią sekmadienį pul 
ko kareiviai buvo nuvesti į baž 
nyčią pamaldų. Po jų buvo pa 
radas — tai Vasario 16 d. pir 
mosios metinės. Mano ryšinin 
kai, taigi ir aš, rikiuotėje neda 
lyvavome, nes neturėjome gink

4. PULKAS KURIASI.
Pulko kareiviai buvo labai iš 

mėtyti. Pora kuopų gyveno ge 
rokai apardytose „gusarų“ ka - . -
reivinėse, kiti gi mieste pas gy Bažnyčioje patriotišką pa 
ventojus. Visi kareiviai buvo niokslą pasakė kun. Andziulis, 
savanoriai - dzūkai. Nedidelio R.ai?aa^d?1Ps. pasibaigus, karei 
ūgio, linksmi vyrukai ir geri viai išsirikiavo Bažnyčios gat 
patriotai. Santykiai su karinin v®je. Išvaizda nekokia: šautu 
■ •   , vai nevienodi, o jau apsirėdy

niame vežimėlyje sėdėjo trans per langą metė rankines grana tingų 'kareivių, kelių telefono vyresniais broliais. Negaliu' pa mas lr apavas, tai neduok Die
porto viršininkas, karo valdi tas ir užmušė karo valdininką aparatų ir dviejų špūlių lauko miršti, kaip vieną vakarą, atė ve‘

.. .............................. " ’ kabelio. Jokio j?s netarnybos metu pas savo — Icke! Zei, zei, kliumpės! 
. , , ryšininkus, radau jų tarpe pul — sušuko prie manęs žydukasryšio su nieku nebuvo. ko štabo viržininką> kitam.

LU, aax ^aUC.aa. aunoman Man buvo pavesta nueiti Į liką> jo broiį — puskarininkį ir 
padarė švelnaus ’ ir malonaus Yokie«*l komendantūrą ir pra dar apie 10 kareivių. Abu Cap 
žmogaus įspūdį. Kiek kitokį įs mu.sM PJįlko likai graudžiai dainavo :
- -- - - - - stabą su vietine centrine. Tam „Kad noriu verkiu,

reikalui gavau 100 markių, ku ’ 
rias turėjau įteikti komendan 
tūros raštvedžiui, nuo kurio 
pranešimo komendantui tas pri 
klauso. Nuėjau.

Raštvedys Hašker,

KYŠIO NEPRIĖMĖ...
Ryšio komanda buvo prie

ninkas Pėstininkas, kuris ma Ruzgį.
ne mielai sutiko paimti su sa Kitą dieną nuvykau į pulko 
vim, nes jis kaip tik į Mariam štabą ir prisistačiau adjutan 
polę ir važiuoja. Važiuodami tui, kar. Žadeikai, kuris man 
per Ąžuolų Būdos mišką 

matėme gulinčių daug 
telefono stulpų.

Pulkas traukiasi Mariampolės Tai buvo tos dienos vietos 
link. Į mano klausimą, kaip aš ševikų darbas, 
galėčiau pasiekti savo pulką, Į Mariampolę atvykome 
man buvo duotas patarimas vy sutemus. Visur pilna vokiškų 
kti į Aleksotą ir tenai prie kar ir lietuviškų patrulių. Gatvės 
čiamos daboti pravažiuojančias-----------  _ . „ „ .___  __ .
mašinas. Šoferiui duoti už nu Starapolę,1) — atsakė šoferis ir kar. Galvydį-Bykauską, o da vėliau mūsų kariuomenės
vežimą 2—3 markes. _ lė. Red. , bar tas pats daroma su kar. Ra lūs karo valdininkas, kyšio

bol

jau

pūdį gavau iš pulko Štabo' vir 
šininko, kar. Čapliko. Atrodė, 
kad tai

didelės valios žmogus, 
bet nieku nepatenkintas.

Pirmą dieną jis man papasako 
jo, kaip „išgrūdo“ pulko vadą

— Aš tau (čia rusiškai išsi 
koliojo) — parodyčiau „kliutn 
peš“, jei nebūčiau rikiuocėje— 
atsakė supykęs dzūkelis.

Iš Prostkos namų balkono į

uo
ne

kad noriu dainoju“...
Vėliau dainavo ir linksmes

nes dzūkiškas dainas drauge kareivius ir į minią kalbėjo kar. 
su kitais kareiviais, labai gra Ladyga, po to praleidęs visus 
žiai ir sutartinai. Savanoriai da savanorius iškilmės maršu su 
ugumoje buvo _ dainomis. Orkestro dar nebu

skurdžių vaikai, bet dideli V°’
patriotai. Bus daugiau.
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ALEKSAS AMBROZAITIS
ir 

REPREZENTACINIS MON TREALIO LIETUVIŲ 
CHORAS

keliamas į Lietuvos sostinę — 
Vilnių, kur taip pat duba vals 
tybiniame radiofone.

1940 m. rudenį jis jau Lietu 
vos Filharmonijos orkestro kla 
rnetistas-koncertmeisteris.

Lietuvos Filharmonijos jis 
siunčiamas į visos Rusijos ir 
jos okupuotų kraštų instrumen 
talistų konkursą, kur (Maskvo 
je) laimi pirmą vietą. Vokiečių 
okupantams uždarius Filhar 
moniją, A. Ambrozaitis vėl Ra 
diofono simfonijos orkestre, o 
po to, kai ir iš radiofono oku 
pantas orkestrą išvaro, Vilniaus jęs choro organizavimu, paklau 
operos orkestre pirmasis klar siau p. A. Ambrozaitį.
netistas. Be dalyvavimo orkest Neblogai. Pradžia visai ge 
re, A. Ambrozaitis, — kaip ra, — atsako maestro, gyvai do 
prominentinis klarnetistas, tu mėdamasis savo muzikiniu dar 
rįs labai gražų, muzikaliai tau bu naujame krašte ir naujose 
rų toną, puikią techniką ir jaut sąlygose.
rų meniškumą, — dalyvauja in — Ar chorui dar trūksta da

ENCIKLOPEDIJOS REDA GAVIMAS PASISKIRSTY 
TAS IKI GALO.

Lietuvių Enciklopedijos re daguoja V. Maciūnas, 
dakcijos kolektyvas, posėdžia Prašomi visi, kas turi kokios 
vęs spalio 30 d. Bostone, toli nors medžiagos, ypatingai lie 
mesnį enciklopedijos redagavi čiančios Lietuvą ir lietuvius, 
mą pagal atskiras raides pasi ar šiaip kokių pageidavimų, 
skistė šitaip: siųsti juos LE redaktoriams

K iki Kj imtinai—J. Puzinas, šiuo adresu: Lietuvių Enciklo 
K1 iki galo — Pr. Čepėnas, 
L raidė — J. Girnius, 
M iki Mn 

nas,
Mo iki galo 

nas,
O ir P iki

Girnius,
PI iki galo, Q ir R iki Rh im 

tinai — J. Puzinas,
Ri iki galo ir S iki Se imti 

nai — Pr. Čepėnas,
Sf iki galo — J. Girnius,
Š ir T — J. Puzinas,
U, V, W ir X —Pr. Čepėnas,
Z, Ž ir papildymai — J. Gir 

nius.
Raidės L bus išleistas atski jau , spaudoje (sulankstomas 

ras tomas LIETUVA, kurį re įrištas 2 dol., sieninis 3.50).
Liet. Enciklopedija dar gali 

ma užsisakyti. Išsimokėjimas 
su lengvatomis, susitarus.

Visa tai galima užsisakyti 
tiesiai iš leidėjo, arba per „Ne 
priklausomą Lietuvą“, 7722 
George St., Ville Lasalle, Mon 
treal 32, P. Q.

Leidėjas prašo, kas gali, už

Verta suminėti dat vienas dirbėję, turėsime suruošti jau 
originalus faktas. Pp. Ambro tikrąjį choro pasirodymą. Dar 
zaičių šeimai vykstant laivu j negaliu pasakyti, kada tai ga 
Kanadą, kai kelionė užtruko lės įvykti, bet apytikriai — apie 
dvi savaites, A. Ambroziatis ir kovo mėnesį. Į tą koncertą, be 
laive suorganizavo' chorą, daly choro galvoju pakviesti ir mū 
vaujant chore ir 
rėdamas gaidų, 
kūrinių ir juos 
pamaldų metu, 
nas tai užskaitė
kiu, nes laivo veikimo laikotar d. Čikagoje yra ruošiama JAV 
pyje tai buvęs pirmas įvykis, ir Kanados lietuvių Dainų Sven 
Taigi, muzikas ir laive pasireiš tė, — ar negalvojate apie daly 
kia, kaip muzikas.

Kaip organizuojamas 
Reprezentacinis choras ir 

koki jo planai?
Kaip gi Jums sekasi cho g j. Kardelienės, bet numa 

ro organizavimas, - susidome įr £emažų sunkumų> kai ke 
lionė tolima...

— Gal gi galima būtų kaip 
nors padėti tuos kliuvinius nu 
galėti?

— Mes ir tikimės visuome 
nės paramos ir prijautimo mū 
sų pasišventimo, pasiaukojimo 
darbui, kuris yra brangus mū 
sų tautai, tėvynei ir mūsų kolo 
nijai Montrealy, apie kurios 
šaunumą esu girdėjęs dar 
damas Brazilijoje, — sako 
Ambrozaitis.

— Suminėjote repertuarą, 
koks jis numatomas?

— Pirmoje vietoje, žinoma, 
mūsų lietuviškasis — liaudies 
dainos ir orginalioji mūsų kom 
pozitorių kūryba, bet bandysi 
me ir iš pasaulinės mizikinės 
literatūros, o ši yra nepapras 
tai didelė ir galima pritaikyti 
įvairiems tikslams ir galimybe 
ms. Bet tai jau tolimesnės atei 
ties darbai.

— Kaip eina choro darbas?
— Kol kas mes tvarkomės,

žmonai. Netu sų vietines solistines pajėgas, 
sukomponavo Sudarę tinkamą repertuarą, no 
dainavo laive rėsime pasirodyti per radiją ir 
Laivo kapito televiziją.
istoriniu įvy — Ateinančių metų liepos 1

vavimą joje?
— Kaipgi? Labai būtų miela 

joje dalyvauti ir mūsų chorui. 
Jau esu susirūpinęs ir Dainų 
Šventės repertuaru, kurį esu ga

pedija, 265 C Street, South 
Boston 27, Mass., U. S'. A.

imtinai-J. Puzi LIETUVIŲ

ENCIKLOPEDIJOS
VII tomas baigiamas spausdin 
ti ir bus išsiuntinėtas apie gruo 
džio pabaigą.

V. Krėvės raštų I tomas jau 
spaudoje ir apie sausio galą 
bus išsiuntinėjamas prenumera 
toriams. Užsisakant reikia įmo 
keti 5 dol., o už kiekvieną nau 
jai pasirodantį tomą mokėti po 
4 dol.

Lietuvos žemėlapis taip pat

ir N — Pi. Čepe

Pi imtinai — J.

Montrealio lietuviai , kurie 
permanentiškai turėjo chorų, dividualiniuose solistų koncer lyvių? 
protarpiais jų netekę, negali tuose, su Kuprevičium, Vainių — Turime jau per 40 daly 
nurimti. Atvykus muzikui Ale nu, Špinalskiu ir kt. vių, bet norint sudaryti gerą
ksandrui Ambrozaičiui, kuris Atsiradęs tremtyje, A. Amb — pakankamai pajėgų ir efek 
iš Brazilijos buvo pakviestas rozaitis nesitenkina savo mu tingiau veikiantį chorą, dar rei 
kaip tiktai kąip chorvedys, su zikiniais atsiekimais ir dar gili kia daugiau dalyvių. Ypač trū

, sidarė galimybės suorganizuo na studijas Augsburgo konser ksta dar moteriškųjų balsų. Bra 
vatorijoje ir Miuncheno muzi zilijoje buvo priešingasvaizdas, 
kos Akademijoje. — pastebi p. Ambrozaitis, — ten

Kai po karo prasidėjo emi daugiau buvo mergaičių?) 
gracija, J. Malaiškos iškviestas 
į Braziliją, A. Ambrozaitis da 
lyvauja sostinės, Rio de Janei 
ro, simfoniniame orkestre, kiek 

ir vėliau — laimi konkursinę Sao 
Paulo 400 metų sukaktuviniam 
simfoniniam orkestrui organi bas bus stėkmingas.

... — Koki Jūsų, ruošiant cho
rą, planai?^ IWJ ,„co vvalxkvl„„,
- Pradžioje norime pasiruo bet pO jsjaujų Metų pasiimsime 
šti Vasario 16-tos šventei, ku darbo stipriai, Aš kviečiu visus 
riam tikslui dabar taikome ir Montrealio lietuvius, kurie turi 
repertuarą. O po to, gerąi pa balsą, ateiti į chorą ir jame- da 

lyvauti. Mūsų darbas bus tada 
°) Jos, stigdamos lietuvių vy našiausis ir efektingiausis, kai

ti reprezentacinį Montrealio 
lietuvių chorą, kuris galėtų pla 
čiau raikštis ir reprezentuoti 
garsios dainomis mūsų tėvynės 
Lietuvos dainos meną. Toks 
choras jau pradeda darbą. To 
dėl gera proga yra parašyti 
apie dirigentą ir apie chorą 
jo planus.

Dirigentas 
Aleksas Ambrozaitis.

Ši pavardė yra gerai žinoma 
visam lietuviškajam muzikos 
pasauliui. Bet verta, su ja, šia 
proga, dar plačiau susipažinti, 
kad galėtume turėti tikslesnį 
vaizdą, kas imasi šio atsakingo 
darbo,

1916, IX. 1 d. gimęs gražio 
J e panemunėje — istoriniame 
Zapyškyje, Lietuvos V aisty oi 

nę Konservatoriją 1939 metais 
baigė Kaune, drauge su daini 
ninkais K, Gutausku, Jasaity 
te, Mažrimaite, V. Baltrušai 
čiu ir kitais dabar vaidinančiais minus ir priimtas j Muzikų są 
žymią muzikinę rolę — vieni iš jungą bei gavo teises dalyvau 
eivijoje, kiti likę Lietuvoje.

Jau nuo 1938 m., dar būda 
mas Konservatorijos studentu, 
A. Ambrozaitis pradeda dirbti 
Lietuvos Radiofono orkestre, 
diriguojamame B. Dvariono, 
kaio klarnetistas. 1939 m. per

ir

— Ar Tamsta patenkintas 
balsine choristų ir chorisčių me 
džiaga?

— Balsai labai geri ir labai 
muzikalūs. Malonu su jais dirb 
ti. Aš tikiuosi, kad mūsų dar

rą, kur jie turės didelį malonu 
mą, nes dainuosime labai gra 
žias lietuviškas dainas ir pašau 
linio repertuaro pačius gražiau 

_ sius kūrinius.
Tokiems p. Ambrozaičio ti 

kslams negalima nepritarti ir 
drauge norisi kviesti visus bal 
singus lietuvius ir lietuves de 
tis į šį chorą, kuriame ne tik VII tomą sumokėti ligi gruo 
tai bus malonu dirbti kiekvie 
nam choro dalyviui, bet kurio 
darbas gražiausia pasitarnaus 
lietuvių tautos reikalams ir mū 
sų mielai Tėvynei, Lietuvai.

Baigiant pasikalbėjimą, A. 
Ambrozaitis dar prašė išreikš 
ti viešą jo padėką jį į Kanadą 
atkvietusiai KLCT ir daug pa 
dėjusiems atkvietime asmenims 
— J. Leknickui, J. Žmuidzinui, 
J. Kardeliui ir Kanados Imigra 
cijos Įstaigai, gražiai įvertinu 
šiai Montrealio lietuvių norą 
turėti savo tautinį chorą.

A. Ambrozaičio adresas yra 
šis: 6828 Monk Blvd, Ville Em 
ard, telef.: TR 1974.

J. K.

bu
P-

zuoti konkurse pirmą vietą ir 
persikelia į Sao Paulo.

Uždarius tą orkestrą, jis ve 
da Liet. kat. Bendruomenės 
chorą Villa Zelinoje ir vargo 
ninkauja lietuvių parapijos baz 
nyčioje, koncertuoja sų chorų 
salėse ir brazilų bažnyčiose, z _ t _

duodą koncertus per ra rų, teka už brazilų. Į tai turė choras bus skaitlingas ir darbin 
diją ir televiziją. Jig taipgi ve tų atkreipti dėmesį Kanados gas. Maloniai kviečiu mergai 
da dar dviejų brazilų bažnyčių lietuviai vyrai. J. K. tęs, moteris ir vyrus dėtis į cho
chorus ir dalyvauja simfonmia 
me Radio Gazette orkestre, ligi 
išvykimo į Kanadą.

Montrealyje jau išlaikė egza

džio 20 d.

2000 DOLERIŲ LIETUVOS 
SIENOMS STUDIJUOTI
Amerikos Lietuvių Taryba 

paskutinėje savo sesijoje nuta” 
rė sutikslinti savo atskirų orga 
nu darbą ir Lietuvos sienų stu 
dijoms paskyrė 2000 dolerių. 
Tai yra labai svarbu.

AMERIKOS IR KANADOS 
LIETUVIŲ DIENAI, 

kuri ateinančiais metais įvyks 
Čikagoje, daugelis chorisčių už 
sisako tautinius drabužius dail. 
A. Tamošaitienės vedamoje 
Meno Studijoje, 85, R. R. 1, 
Kingston, Ont., Canada.

ti simfoniniuose orkestruose ir 
muzikiniame 
me.

Tai tiktai 
stambiaisiais 
ta A. 
veikla.

Kanados gyven

pačiais 
apmes 

Ambrozaičio muzikinė

trumpai, 
bruožais,

Sausio mėn, Karyje p r a-s; 
dedama spausdinti grąi-f 
kų klasiko Ksęnofono:;

„Dešimties Tūkstančių 
Žygis“,

Užsisakykit Karį nedels-i 
dami(metams tik $5.00),;; 
arba prašykite vieną eg->: 

. zempliorių nemokamai;:; 
Š susipažinimui; rašykite::;

KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N.Y., USA::

ATKREIPKITE DĖMESĮ 

PASKUTINĖS NAUJIENOS
Kan. J. Tumo-Vaižganto monografija, A. Merkelio 

parašyta vienam tome, įrišta, 398 pusi. . . ...........
Altorių šešėly V. Mykolaičio-Putino vienoj knygoj 3 

tomai, 631 pusi., įrišta...................,,,,,,,,...............
Didžioji Virėja M. Varnienės, 792 pusi.....................
Tautinis Auklėjimas Šeimoje V, Čižiūno, 220.............
Gero elgimosi Vadovas J. Grabausko, 144 pusi...........
101 Daina su žodžiais ir gaidomis, 122 pusi,..............
Aukso Mintys M. Čapkaųsko, aforizmai ir mintys 

įvairių autorių, 526 p.usl. .......................... ................
Vilniaus Albumas, liuksusiniam popieriuje, 194 pa 

veikslai, 232 pusi,, spėjama kaina. (Šis alb, išleistas 
Kaune 1955 metais), ................................................. 10.00

Prašomą šį sąrašą iškirpti ir pažymėti ženkliuku X 
kas pageidaujamą. Tuojau išsiųsime, pridėję gražią 
kalėdinę dovanėlę.
Čia pat gausite rašomąją mašinėlę Olympia, kuri 
turi pilną lietuvišką raidyną ir dar 4 raidynus kilo 
ms kalboms. Savo kokybe ir visais kitais atžvilgiais 
pralenkia visas esamas mašinėles, o kaina net pi 
gesnė.

Kreiptis: J. Karvelis 3322 S. Halsted St. Chicago 8, 
U. S. A. Tel. YArds 7-0677.

$$ 
6.00

6.00 
6.00 
1.50
2.00 
1.00

6.50

CALVERT pastabos...

„On me“ (tariama on my)
Tai charakteringas ir gražus kanadiškojo gyvenimo 
būdas. Čia žmonės randa malonumo pavaišinti vie 
nas kitą. Vaišintojas viešoje vietoje savo svečiams 

pasakys, kad jis apmoka pilną sąskaitą — 
„this is on me“.

CALVERT HOUSE

ADOMAS MICKEVIČIUS %

PONAS TADAS
(IŠTRAUKOS)

Iš I Giesmės

Tėvyne Lietuva, meilesnė už sveikatą! — 
Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato. 
Kas jau tavęs neteko. Nūn tave vaizduoju 
Aš ilgesy grožiu sujaudintas tavuoju.

Šventoji motina, Čenstakavos gynėja, 
Tavim ir Aušros Vartai Vilniuje garsėja. 
Tu Naugarduko žmones su pilim globoji, 
Išgydė ir mane šventa globa tavoji. 
Kai sergantį mane motutė tau aųkojp. 
Apmirę akys vėl gyvybe suliepsnoję 
Ir tuoj’ galėjau aš prie tavo slenksčio stoti, 
Kad grąžinai sveikatą Dievui padėkoti, 
Taip tų ir mus grąžinsi į Tėvynę mįelą, 
Dabar gi neški mano ilgesingą sielą 
Į tas kalvas miškingas, į lankas žaliąsias, 
Kur Nemunas plačiai banguoja mėlynasis; 
Į tuos laukus derlingus, pasėliais spalvotus, 
Paauksintų kviečių, balkšvų rugelių plotus, 
Kur gintarinės svėrės, kaip pusnis grikųčiai, 
Kur rausta dobilai ir podirvio žvangučiai, 
O viskas apsupta ežia, kaip juosta, lygia, 
Joje laukinių kriaušių ten ir ten pridygę,

Iš II Giesmės
Kuriam iš mūs nemielos tos jaunystės dienos, 

Kada su šautuvu išklysdavai pats vienas 
Ir švilpdamas ėjai lig tolimiausio baro, 
Kur laukuose tau ežios kliūčių nesudaro.

Medžioklis Lietuvoj, kąip laivas jūros plote. 
Jis gali sąp visur nevaržomas klajoti, 
Jisai kaip pranašas dangaus žymes suvokia, 
Įurias tik šaulio akys pastebėt išmokę.

Jis kaip raganius žemę kalbina ir klausia, 
Jr ji garsų daugybę kužda jam į ausį.

Antai griežlė suriko. Kur ji? Nieks nežino.
Ji nardo kaip lydys po pievos žalumyną.
Štai ties tavim augštai žydriam padangių mėly 
Girdi varpelio garsą — pirmą vyturėlį.
Štai aras nusklendė, plačiai sparnus išskėtęs — 
Žvirbliai jo nusigando, kaip carai kometos.
O vanagas pakibęs žydry grobį seka, 
Lyg prismeigtas drugys sparnais nekantriai plaka 
Vos pastebės kur paukštį ar kiškelį jauną, 
Į grob; iš dangaus kąip meteoras šauna.

Kada mums Dievas duos pabaigti šią klajonę 
Ir grįžus įsikūrę gimtiniame dirvone, 
Tarnauti raiteliuos, kur prieš kiškius kariauja, 
Ąr pėstininkuos, kur vien paukščių lieja kraują?

1 Tik pjautuvai ir dalgės būtų mūs gynyba, 
Q spaudą pavaduotu ūkio sąskaityba.

Jau saulė ties Soplicais kilo patekėjus 
Ir švietė daržinėj pro stogą įspindėjus 
Į kvepiančio šienelio priverstą šalinę, 
Kurioj jaunimas sau pasiruošė nakvynę. 
Mirgėjo aukso srovės, skleidėsi ir kriko

- Nuo spindinčio stoge skaidrios šviesos kasnyko. 
Saulutė vis kaskart aiškiau miegaliams šviečia 
Ir lūpas spinduliu kutendamas paliečia;
Taip ir bernelio greit nubuda^t nesulaukus, 
Mergaitė varpa glosto jo akis ir plaukus. 
Jau ir žvirbliai kraige straksėdami žirena, 
Ir žąsinas triskart pakluonėje sugageno, 
Tuoj, antys, kalakutai bendrą šneką randa, 
Ir varo piemenys iš tvartų laukan bandą.

Iš III Giesmės

(Grovas ir Tadas randa Telimeną miške, „Mąstymo šventovė 
je“. Grovas įteikė jai savo, piešinius).

Ji piešinius žinovės žvilgsniu tyrinėjo 
Ir mandagumo žodžių Grovui nešykštėjo. 
Ji gyrė atsargiai, bet noromis drąsino, 
Nemažą talentą piešėjui pripažino. 
„Linkiu sėkmės, .kalbėjo, ir pasisekimo! 
Italijoj jieškoki, Grove įkvėpimo. 
Dangaus žydrumas! Sodai rožėmis nukloti, 
Ir jūs, sraunaus Tiburo vandenys putoti, '
Ir baisios, plikos uolos Pauzilipo skliautų! 
Tai štai kur dailininkas įkvėpimo gautų.
O čia, pas mus, tikriausiai jautrų mūzų vaiką 
Niūrus dangus be saulės numarins be laiko. 
Jūs piešinį rėmeliais, Grove, aptaisysiu 
Ar su kitais geriau jį albume laikysiu“.

Ir ėmė jie plepėt apie dangaus žydrumą. 
Bangų ir vėjų gausmą ir uolų augštumą, 
Bastūnų papročiu šauniai įsismaginę, 
Gėrėjos svetimu, o niekino gimtinę.

O čia juk Lietuvos miškai aplinkui ošia, 
Taip nuostabiai gražiai, didingai pasipuošę! 
Čia apyniai aplink jievas vainikais pinas, 
Jaunuolišku šermukšniai raudoniu dabinas, 
Lazdynai, kaip menados, lapais apkaišyti, 
O lapuos riešutai, kaip perlų kekės, švyti. 
Žemiau miškų mažyliai: putinai, erškėčiai, 
Ten vilkuogės juoduoja tarp rausvų aviečių, 
Medeliai, krūmai šakomis susikabino, “
Kaip šokyje būrys mergaičių ir vaikinų. ~
Aplink jaunavedžiai. Praaugę visą būrį. 
Antai pora iš augšto į mažylius žiūri — 
Gražna ir ūgiu niekas’jiems prilygt negali:
Tai baltliemenis beržas ir žalia liepelė. 1 .
Toliau senoliai stebi, kaip jų ainiams klojas:
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DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETAS KVIEČIA ATYDŽIAI 
RUOŠTIS DAINŲ DIENAI.

Iki busimosios JAV ir Kana kaip yra nurodyta Dainų Šve 
dos Lietuvių Dainų Šventės, ntės sąsiuvinyje. Kitokiu atve 
kuri bus 1956 m. liepos mėn. 1 ju galėtų susidaryti sunki pade 
d. Chicago Coliseum patalpo tis vyrų ir moterų chorams. Be 
se, liko tik 7 mėnesiai. Tokio jų Šventė tikrai nebūtų pilna, 
didžiulio masto šventei pasiruo 5. Komitetas sudarė Spaudos 
šti laiko visai nedaug. Todėl bei Propagandos Komisiją. Jos 
šiuo metu Dainų Šventės Komi pirm. VI. Butėnas, kurio adre 
tetas kreipia visų chorvedžių, sas: 3619 So. Blake St. Chica 
chorų valdybų ir choristų ypa go 9, Ill., telef. — LA 3-2089. 
tingą dėmesį į deramą pasiruo 6. Komitetas primena kampo 
Šimą ir ragina nedelsiant at zitoriams, kad gruodžio 15 d. 
likti: baigiasi terminas sukurti dai

1. Prašome visus chorus šia nai, kuri bus premijuota ir iš
me veiklos sezone įtraukti Dai pildyta Dainų Šventės metu 
nų Šventės repertuaro dainas mišraus jungtinio choro. Kū 
į savo repertuarą, kad tuo pa rinys turi būti siunčiamas šiuo 
čiu galėtume geriau ir leng adresu. Dainų Šventės Komite 
viau pasiruogti Šventei. Neati tas, c. o. Mr. J. Kreivėnas, 
dėliokime paskutiniems 3 mė 1620 So. 48 Ct., Cicero 50, III. 
nesiams, nes reikalas yra per 7. Chorai, kurie dar neatsakė 
daug svarbus ir opus, kad gale į Koimteto paskutinę anketą, 
tume delsti. Jau visi užsiregis prašomi skubiai atsakyti. Ko 
travę chorai yra gavę repertu mitetas pastebi, kad kai kurių 
arus nemokamai. chorų vadovybės labai neran

2. Buvę choristai, dainavę giai atsako į raštus ir tuo būdu 
Dainų šventėse Lietuvoje ir labai apsunkina Dainų Šventės 
Amerikoje, kviečiami ir šiame ruošimo eigą. Už Dainų Šven 
krašte suprasti ir įsigilinti į tės pasisekimą esame visi atsa 
lietuviškos dainos reikšmę ir kingi: lygiai Komitetas, lygiai 
šiai Dainų Šventei padėti savo chorai. Todėl prašome dirigen 
dainavimu. Tai yra visų lietu tus ir chorų valdybas į tai at 
vių reikalas, o ypač tų, kurie kreipti rimtą dėmesį ir atsaky 
gali dainuoti. Vyresnis ar jau ti į Dainų Šventės Koimteto 
nesnis esi — visi mielai laukia laiškus, anketas ir paklausi 
mi kiekviename parapijiniame mus.
ar pasaulietiškame choie. Cho 8. Dainų Šventės Komitetas 
ristų šiandien nėra perdaug, žino dar daug lietuvių gyvena 
Raginame visus lietuvius, ga mų vietovių, kuriose visiškai 
linčius savo balsu prisidėti prie nėra lietuvių choro. Mes prašo 
Lietuvos išgarsinimo, pasirink me bet kam imtis iniciatyvos 
ti sau patinkamą chorą ir kar sudaryti naujo choro branduo 
tu su visais dalyvauti Dainų lį, pakviesti asmenį, galintį ves 
Šventėje Chicagoje. ti chorą ir pradėti darbą. Gal

3. Lietuvės moterys ir mer choras ir negalės paruošti viso 
gaitės Dainų Šventėje dalyvau repertuaro, tačiau tikrai galės 
ja tautiniais rūbais, tačiau nė paruošti jo didelę dalį ir daly 
ra kliūtis ir tų rūbų neturinčio vauti šventėje.
ms. Būtų įspūdinga, jei didės 9. Dainų Šventės Komitetas 
nis skaičius galėtų jais vilkėti, yra nutaręs išleisti Šventės lei

4. Visi didesnieji chorai būti dinį - vadovą. Leidinyje turės 
nai privalo paruošti visą Dainų tilpti visa medžiaga, liečianti 
Šventės repertuarą, nežiūrint kiekvieną chorą, dalyvaujantį 
ar tai privalomos dainos ar ne. Dainų Šventėje. Todėl visus už

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.

Vermouth
GARSUS PASAULYJE. .. NUO 1816

IMPORTUOTAS IŠ ITALIJOS

I DABAR...PIRMA KARTĄ... |
1 GAUNAMAS KANADOJE! įig £

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

CINZANO
tam tikras anketas. Iškilus sun 
įkumams, prašome kreiptis į 
Komitetą.

13. Turima žinių, kad kai ku 
riose vietovėse yra chorai, ta 
čiau šiuo metu neturi vadovų. 
Komitetas ragina nenuleisti 
rankų ir padaryti viską, kad su 
radus dirigentą, kuris ruoštų 
chorą ir dalyvautų šventėje.

14. Komitetas prašo visas 
lietuviškųjų laikrašjių redakei 
jas neatsisakyti garsinti Dainų 
Šventę, spausdinant kronikos 
žinutes, reportažus, pasikalbėji 
mus, straipsnius ir kitokius ra 
šinius apie Šventę.

15. Pakartojame svarbų pra 
šymą, kad šiai plataus masto 
Šventei yra reikalinga nemaža 
suma pinigų. Kiekvienas cen 
tas yra vertingas lietuviškosios 
dirvos purenimui. Aukas gali 
ma siųsti šiuo adresu: Dainų 
Šventės Komitetas, Chacago 
Savings and Loan Association, 
Acc. No. 15043, 6234 So. Wes 
tern Ave. Chicago, Illinois, U. 
S. A.

Dainų Šventės Komitetas pa 
stebi, kad jau yra didelis susi 
domėjimas Dainų Švente. Mes 
tik norime priimnti, kad ši Šven 
tė nebus tik šiaip sau papras 
tas minėjimas, bet pirmas to 
ks didingas lietuviškosios dai 
nos iškėlimas bendromis jėgo 
mis savųjų ir kitataučių tarpe. 
Dainų Šventė tebūna mūsų Ta 
utos Švente!

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas.

VISOJ KANADOJ VYKSTA 
ŠALPOS VAJUS — 

AUKOKIME I

siregistravusius chorus prašo 
me nedelsiant siųsti reikalingą 
medžiagą vadovui spausdinti. 
Tą medžiagą sudaro: a) choro 
istorinis aprašymas nuo pat jo 
įsikūrimo pradžios, b) kas yra 
buvę choro vadovais bei dirį 
gentais per choro gyvavimo 
laikmetį, c) kas chorui labjau 
šiai padėjo išsilaikyti, d) at 
siųsti dabartinę choro nuotrau 
ką, e) atsiųsti dabartinio diri 
gento nuotrauką, f) choro vai 
dybos ar tos vadovybės, kuri 
tvarko choro reikalus, nuotrau 
ką ir g) visą medžiagą, kuri 
choro supratimu, būtų naudin 
ga Dainų Šventės leidiniui. 
Medžiagą prisiųsti adresu: Dai 
nų Šventės Komitetas, c.o. Mr. 
J. Kreivėnas, 1620 So. 48 St., 
Chicago' 50, Ill.

10. Jei kuriam nors chorui dar 
trūksta Dainų Šventės repertu 
aro knygų, arba, jei kas dar nė 
ra gavęs, tegul kreipiasi tuojau 
pat augščiau minėtu adresu, ir 
repertuaras bus išsiųstas. ,

11. Komitetas reiškia didelį 
džiaugsmą kai kurių chorų ne 
mažu susidomėjimu švente ir 
ragina visus chorus rūpintis 
jau dabar kelionpinigiais ir pa 
daryti viską, kad galėtų atvyk 
ti Chicagon ir kartu su visais 
galingai priminti pasauliui, jog 
Lietuva mūsų širdyse dar gy 
va.

12. Kanados Lietuvių chorai 
turi jau dabar nedelsiant užsi 
registruoti JAV konsulatuose, 
kad galėtų gauti laiku vizas įva 
žiuoti į šį kraštą. Reikia suda 
ryti choro sąrašą, jį pateikti 
JAV Konsulatui ir užpildyti

St. CATHARINES, Ont.
ŠTAI IR PO DIDŽIOS ŠVENTĖS!

Kariuomenės šventė praėjo veik nebuvo. Todėl ir šia į šven 
puikiai visais atžvilgiais. Buvo tę maža kas teatvyko.
plačiai ta proga pagarsintas Ką į tą viską galima atsaky 
Lietuvos ir lietuvio vaidas šia ti?
me krašte. Vietos n svečiai lie Beveik nieko. Nebent tik ap 
tuviai turėjo progos pagyven gailestauti, kad apie tokius da 
ti vieną kitą valandą lietuvis lykus iš viso atsiranda žmonių 
kos kultūros dvasia n pamiršti dar pakalbėti. St. Catharines 
nors trumpam laikui kasdieny lietuviai yra perdaug kultūrin 
bę. Atsiradęs to viso rezultate, gi, kad galėtų apie šios lūšies 
kad ir nedidelis pelnas, bus pa dalykėlius net pamanyti. St. ka 
siųstas muši* karo invalidams, tariniečiai visados mieliausiai 
kartu su Šventų Kalėdų linkeji 
mais ir primins jiems, kad yra 
žmonių, kurie jų dar nepamir 
šo.

Dabar apie pačią šventės ei 
S3-

Gražiai papuoštoje salėje 
„Ramovės” skyriaus pirm-kas 
V. Eižinas šventę atidai ė Ka 
nados himnu ir pakvietė pas 
kaitos svečią iš Ročesterio pul 
kininką P. Saladžių. Paskaita 
buvo neilga, tačiau labai stip 
ri, gyva ir širdinga. Po to se 
kė „Varpo” choro koncertas iš 
pildęs su pakartojimais per 20 
dainų. Tokio dainavimo, žino 
ma, šis mūsų miestas dar ne 
buvo girdėjęs. Lietuviai džiau 
gėsi ir didžiavosi lyg patys dai 
nuodami. Tikrai — šiuo choru 
galima didžiuotis. Lietuviška 
kultūra sušvito virš visko ir ne
vieną įtikino, kad ir lietuvis ga 
Ii pasiekti ir net kitus pralenkti 
jei, žinoma, to tik panori.

Ilgai st. katariniečiai šio cho 
ro nepamirš. O kai primirš — 
vėl jį pasikvies. Tą st. katan 
niečiai padaryti gali. Atsilankė 
į koncertą beveik visi. Retas ne 
atėjo. Didžiausia St. Catharine 
je salė pavirto tikrai labai ma 
ža. Neiškenti žmogus nepridū 
ięs, kad šį chorą tuietų ir ga 
lėtų pasikviesti visos lietuvis 
kos gyvenamos vietovės, nes 
„Varpo” choras sudalo labai 
prieinamas sąlygas. Iš kitos pu 
sės, padarius tinkamą reklamą
— jį mielu noru klausys kiek 
vienas apsišvietęs kanadietis.

Po koncerto įvyko pasilinks 
minimas praėjęs taip pat labai 
sklandžiai, užtat, kad rengėjai
— visi ramovėnai dirbo tikrai 
nuoširdžiai ir rūpinosi, sve 
čiais. Šia švente ramovėnai 
pilnai įrodė turį daug ugnies 
dirbti. Linkima jiems visad bū 
ti tokiais — tai bus didelis indė 
lis į šio krašto gražiai pražydu 
si lietuvišką kultūros ir visuo 
menės gyvenimą.

PASITAISYMAS.
Šios šventės metu buvo pasi 

gendama niagariečių bei velan 
diečių. Priežastis gi to žinoma. 
Viena, antra simpatingų poniu 
č,ių pakalbėjo, kad girdi St. ka 
tariniečiai vienas kitą prikalbi 
nėja nelankyti parengimų, da 
romų Niagaroje ir Welande ir 
užtat tie nutarė tuo pačiu atsi 
lyginti... Ir kaip sykis paskuti 
,niUose šių vietovių parengt 
muose st. katariniečių tikrai be

lankosi ir lankysis, tiktai reikia 
atjausti tai, kad jie yra labai už 
imti savo nuolatiniais parengi 
mais, o čia kaip tyčia dar strei 
kas trečio mėnesio bėgyje. No 
ri-nenori, nebegali tautiečiai, ir 
tai viskas. Turėkime kantry 
bės, pasitaisys laikai ir st. ka 
tariniečiai plūste užplūs.

NIAGAROS PUSIASALIO 
ŠVIETIMO CENTRAS.

Tai tikra tiesa. St. Cathari 
nės šeštadieninė mokykla da 
bar pavirto tokiu dideliu daly 
ku dėl to, kad Niagaros ir Wel 
lando lietuviai tėvai nutarė sa 
vo vaikus siųsti St. Catharines 
lietuvių mokyklon. Tuo būdu 
mokyklą lanko jau pei 50 lie 
tuviukų! Tai toks turtas, kad 
negali žmogaus širdis nesidžia 
ugti.

Be to mokykla perkelta į St. 
Josephs gražias mokyklos pa 
talpas. Gautos dvi puikios kla 
sės, gal būt, nemokamai ir vi 
sam laikui. Jei taip ir toliau ei 
sis, vyrai nenusigąskime, gali 
me prieiti prie dar puikesnių 
dalykų. Bet apie tai vėliau ka 
da nors.

PONO RASTEN1O 
PASKAITA

Tautininkų sutirpstame vaka 
re sukėlė nemažų diskusijų, 
ypač ten, kur jis paskelbė, kad 
vienybė, tas per amžius išgar 
bintas dalykas, jo nuomone, 
nėra nei kiek svarbus, jei bara 
masi vien tik jos besiekiant, o 
daugiau nieko. Skamba neblo 
gai, bet žinoma, negyvenimiš 
kai. Antanas Smetona savo vi 
są gyvenimą pašventė vieny 
bei, nors jos ir nepasiekė. Jo 
„Vienybės Gairėmis” knyga p. 
Rastenio, atrodo, liko pamirš 
ta. Šiaip ar taip — barsimės ar 
mylėsimės, bet be vienybės nič 
nieko nebus. Tą visi žinom ir 
nieko nauji triukai nepadės. 
Gaila tik, kad į šios paskaitos 
diskusijas vienas tautietis įne 
šė apgailėtinai nekultūringą bū 
dą. Tačiau pamirškime šį nema 
lonų atsitikimą, kaip mus že 
minantį dalyką. Vietos tauti 
ninkai — puikūs lietuviai — su 
ruošė vakarą, grąžtai, nors žmo 
nių dėl esamo streiko ir gausių 
parengimų buvo nedaug.

— Mirė vietos pavyzdinga 
lietuvė - sena kanadietė Gečia 
uskienė. Užuojautos šeimai nu 
eina pareikšti visi b-nės lietu 
viai. Vaga.

Ten skroblas išdidžiai, tvirtai išsišakojęs, 
Ten šnara topoliai ir ąžuolas barzdotas. 
Per amžių penketą surembėjęs, kuprotas; 
Jis savo protėviais pasiramstyt galėjo, 
Nes jie, anksčiau numirę, čia suakmenėjo.

O Tadas sukinėjos, pyko nuobodžiavo, 
Nes pats pašnekesy visai nedalyvavo. 
Bet kai anie pradėjo gaubint ir minėti 
Kitų kraštų medžius, jų grožiu sužavėti: 
Alyvą, kaktusą, mahonį ir migdolą, 
Ir tują, ir citriną, kvepiančią iš tolo. 
Valakų riešutą, fygas ir apelsiną, 
Kad gražesnių žiedų ir lapų jie nežiną, — 
Taip Tadui buvo koktu tų niekų klausyti, 
Kad jau nebegalėjo pykčio sulaikyti.

Tėvynės gamtą jis nuo pat mažens pamilo, 
Tad, žvelgdamas į mišką, įkvėptai prabilo: 
„Lankiau botanikos aš Vilniuj sodą 
Ir ten mačiau, kaip medžiai tie visi atrodo, 
Kurie dabina Rytus ir Italų šalį. 
Argi kuris mūsiškiams beprilygti gali? 
Ar aloes su ūgiais, kaip kietais basliukais? 
Mažytė citrina su aukso skrituliukais — 
Tikra neužauga, suklypus, bet turtinga, 
Kaip kokia senmergė,. kuriai gražumo stinga? 
O gal jums kiparisas įspūdį padaro? 
Bet jis ne liūdesį, tik nuobodulį įvaro. 
Jisai, girdi, prie kapo taip liūdnai atrodąs! 
O tai, išties, liokajus — nejudrus, vienodas, 
Nedrįstąs pajudėt, nė kryptelt netikėtai 
Iš baimės nusižengti dvaro etikietai.

Ar ne. gražesnis mūsų beržas svyruonėlis, 
Sukaupęs liūdesį močiutės-sengalvėlės, 
Kai ji, staiga netekus mylimo sūnelio, 
Skausmingam sielvarte rankas į dangų kelia? 
Arba jaunos našlės, kai, pašarvojus vyrą, 
Ji garbanom lig žemės gedule nusvyra?

Dėl ko gi, ponas Grove, jei myli tapybą, 
Nebepaišai mūs medžių, mūs miškų, sodybų, 
O grįžai į derlingas gimtines vietoves 
Lyg pajuokai uolas vaizduoti pasišovęs?"

Bet Grovas tarė jam: „Gamtos spalvų žaidimas — 
Tai fonas, medžiaga, o siela — įkvėpimas. 
Vaizduotės polėkiais jisai toli nuklysta, 
Nors skonį ir dėsnius, ir saiką pripažįsta. 
Gamta ir paskirtis varžyt mūs neprivalo, 
Mes turime pakilt į sferą idealo!
Ne viską, kas gražu, paveikslan įtepliosi. 
Pats kada nors iš knygų šitai sužinosi. 
Reik daiktus sugrupuot, kol perkelsi į drobę. 
Reik oro ir dangaus, kur visumą apglobia. 
Italijos dangus I Dėl to peizažo meno 
Didieji meisteriai Italijoj gyveno.
Be vieno Breigelio, be to, dar Ruisdalio, 
Ar kuo kitu dar šiaurė pasigirti gali? 
Iš didelių daugiau nė vieno nepažįstu. 
Dangaus, dangaus tikrąjam reikia peizažistui!“

„Tip pat ir mūs Orlovskis, — tarė Telimena, — 
Soplicų akimis įprato vertint meną.
(Soplicoms, mat, vien tai sujaudina krūtinę, 
Kas primena gimtinį kraštą ir tėvynę), 
Orlovskis įžymus tapytojas, piešėjas 
Darbais ir talentu plačiausiai išgarsėjęs, 
(Turiu aš keletą jo škicų įsigijus), 
Pagirtas ciesoriaus, visos augštos draugijos, 
Gyveno rūmuose su ištaigom kaip rojuj, 
O vien apie tėvynę nuolatos svajojo. 
Minėdamas Lenkiją ir jaunystę savo, 
Jos dangų ir miškus su pomėgiu vaizdavo“.

„Protingai darė”, Tadas vėl karštai prašneko: 
„Italijos dangus, kiek man patirti teko, 
Atrodo tartum ledas, smėlio nuskalautas. 
Man šimtąkart gražesnis debesuotas skliautas. 
Pas mus pakelk vien galvą ir kiekvieną sykį

Kaskart naujus vaizdus iš debesų paišyki. 
Kiekvienas vis kitokis: šitai ^rudeninis 
Ropoja kaip vėžlys, vandens apsčiai pritvinęs. 
Nuo skliauto tartum ilgos kasos nusidriekę. 
O tai lietaus pratrūkę srovės žemę pliekia. 
O kitas su ledais, kaip sviedinys, su vėju 
Dumbluotai mėlynas marmėdamas artėja. 
Bet net ir kasdieniniai, jei stebėt juos moki, 
Baltučiai debesėliai, o kaskart kitoki: 
Išsyk lyg būtų gulbių ar žąsų pulkelis, 
Kai jį, lyg sakalas, draugėn sugins vėjelis. 
Bet štai jis auga, pučias, šonais susiliečia, 
Karčius įgyja, kojas, šauniai sprandą riečia, 
Rikiuojas prie kitų, visi būrin patekę, 
Kaip greitakojai žirgai per padangę lekia 
Baltučiai kaip sidabras; štai jie kinta vėlei, 
Iš karčių ir sprandų stiebus, bures iškėlė, 
Žirgai laivu pavirto ir iš lengvo plaukia 
Per tą padangės jūrą mėlyną ir jaukią”.

Grovas ir Telimena žvelgė sužavėti, 
Ir Tadas susimąstęs liovėsi kalbėti, 
Tik nejučiom rankytę spaudė Telimenos. 
Taip slinko valandėlės tos žavingos scenos. 
Tau Grovas vėl vaizdų albumą atsidaro 
Ir imasi pieštuko, tik staiga iš dvąrp 
Čia skambalas pietums kaip tyčią nuaidėjo, 
Ir daugybe balsų tuoj miškas suskambėjo.

Nuleido Grovas galvą ir nuliūdęs tarė: 
„Ak, kiek tai kartų varpas šitaip mums padarė! 
Ar didelė mintis, ar žavesiai jaunystės, 
Ar polėkiai vaizduotės, viltys bičiulystės, 
Jautrių širdžių jausmai, — kai varis tik prabyla, 
Tuoj viskas drumsčias, nyksta, amžinai nutyla". 
Ir klausė Telimeną jo atsidusimas: 
„Tad kas belieka?“ — ji atsakė: „Atminimas!”

Vertė V. Mykolaitis-Putinu.



1955. XII. 7. — Nr. 48 (448) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

SAU LT STE. MARIE, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.
Lapkričio 26 d. vakare lenkų goma Steel“ kompanija planuo 

salėje mūsų kolonijos valdyba ja dar naujus fabriko praplėti " 
surengė Lietuvos Kariuomenės mus, kurie atsieitų apie 50 mi 
Šventės minėjimą. Progrmoje lionų dolerių. Būsią statoma 
buvo tautiečio Vinco Skaržins „hot and cold rolled sheet 
ko trumpa paskaita, „gyvas pa Is“. 
veikslas“ ir subuvimas. Minėji 
me dalyvavo didelis tautiečių 
skaičius ir kitataučių - kanadie 
čių, latvių ir estų svečių. 
Apie minėjimą dalyviai labai ventojų mieste buvo suorgani 
gerai atsiliepia. Gautąjį už šį zuotas kataliką berniukų gim 
vakarą pelną, kiek teko girdėti, nazijos statymo fondas. Aukos 
vietos valdyba paaukos lietu buvo renkamos per miesto ka 
viams karo invalidams.

Minėjimo dalyviams

PRAGIEDRULIAI PRABLA 1VINO SUDBURIO 
apylinkės lietuviškosios ben Labai sveikintinas šis valdy

GERIAUSIA DOVANA
KALĖDOMS IR NAUJIESIEMS METAMS

Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bet kokią nuotaiką, 
vils, nes ji geriausis Jūsų draugas.

Dr. A. Šapoka, LITHUANIA TROUGH
(Lietuvos istorija vaizduose)

A. Norimas. NAUJAS VEIDAS, novelės 
3 Lietuvių Dienos METRAŠTIS 
3. Liet. Dienos gražus ŽENKLELIS, Vytis su Gedimi

no stulpais, dėvėti prie krūtinės ......................................0,30
B. Sruoga, MILŽINO PAUNKSMĖJE 2.50
Žurnalas VARPAS, su aktualijomis ....................................1.00
Lietuvių ENCIKLOPEDIJA, tomas ...................................... 7.98
Lietuvos ŽEMĖLAPIS, įrištas ................................................ 2.00
Lietuvos ŽEMĖLAPIS, sieninis ........................................ 3.00
V. Varnienė. DIDŽIOJI VIRĖJA ..................................... 6.00
Vaizdų albumas. HAMILTONO LIETUVIAI..................3.00
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai .................. 6.00
L. Dovydėnas. NAKTYS KARALIŠKIUOSE, apysaka 2.00
M. Jelucič. CEZARIS. Romanas. 3 dalys po . . ................ 2.00
Anglų kalba A KISS IN THEDARK, romanas ................ 2.00
T. Heyerdahl. KON-TIKI. . . 
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO...................................
S. Būdavas. UŽDRAUSTAS STEBUKLAS, romanas.. 
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS 

NEPRAŽUS .....................................................................
Metraštis GABIJA ......................................................................
P. Andriušis. TIPELIS, romanas..........................................
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas.......................................
Žitkevičius. DAIKTAI IR NUORŪKOS
J. Paukštelis. KAIMYNAI, ro manas ................................
Dr. Garmus. NEMUNO PAKRANTĖMIS......................
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ..................
Žurnalas LIETUVA ...............................................................
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.................................. 1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ .............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE 1,50 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS ...........................................
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ...........................
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................
Merimee. KOLOMBĄ, romanas..................
I. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU...................
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ................
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTE
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .........................
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI.....................
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI 
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI ................
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .........................................................
J. Balys, JLIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI . 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ............. ................
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas................
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS................
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .............................
S. Zobarskas, RIESTAUSIO SŪNUS, vaikams .... 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...........................................
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito .........
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas................................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE .............
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės.........
J. Gailius, KARTUVĖS....................................................

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

ėkite į voką pinigus ir siųskite, — tuojau gausite knygas.

ir apylinkes hetuviskosios ben Labai sveikintinas šis valdy 
druomenės padangę. Daugelis bos žingsnis, net ir didžiausių 
iki šiol buvusių minėjimų ar skeptikų neapvylęs, suruošiant 
šiaip subuvimų praeidavo nepa tokį koncertą. Reikia tikėtis,, 
likę gilesnio įspūdžio. Gi lap kad ir sekančios valdybos pana 
kričio 26 d. Sudburio ir apylin šių keliu eis — bent kartą per 
kės valdyba suruošė Kariuome metus suruoš koncertus.
nės šventės minėjimą, ir ta pro Kariuomenės šventė lietuviš 
ga iš Toronto pakvietė koncer kosios radijo valandėlės taip 
tui du jaunus kylančius lietu pat buvo paminėta. To pusva 
vius dainininkus — St. Mašalai landžio išlaidas padengė bend 
tę ir V. Verikaitį, jiems akom ruomenės v-bos pirm. Leonas 
ponuoti S. Young. Kasperiūnas. Programa buvo

Pirmą kartą Sudburio lietu paruošta penktadienį ir įkalbė 
vių bendruomenės istorijoje ta. Sekmadienį, 15 min. prieš 
tiek daug žmonių susirinko uk programos pradžią, (valandėle 
rainiečių salėje. Susirinkusius girdima kas antrą sekmadieių 
valdybos narys Vyt. Staškevi per CHNO radijo stotį Sudbu 

, atidarydamas minėjimą, ryje — banga 900) valandėlės 
Šio 1 d. fondo vadovybė pra paprašė sugiedoti Lietuvos him vedėjas Rimas Bagdonas gavo 
nešė, kad iš 4000 išsiųstų para n4 ir pristatė v-bos pirm. Leo iš radijo stoties pranešimą, kad 
ginimų aukoti atsakė 2200 ir n4 Kasperiuną, kuris Susirinku lietuviškoji programa iš juostė 
paaukavo ar pasižadėjo aukoti 
364.407 dolerius. Gimnazija 
kaštuos apie 450 tūkstančių do 
lerių, taigi trūksta apie 85 tū 
kst. dol., bet tikimasi šią sumą 
be didelių sunkumų surinkti.

GERAS PAVYZDYS 
LIETUVIAMS.

Šią vasarą mūsų 36.000

mil

gy

talikų bažnyčias išsiuntinėjant 
ren laiškus visiems parapijiečiams, 

gėjams reiktų visdėlto užmes dirbantiems šeimų galvoms. Be 
ti nepunktualumą, nes svečiai to> šis opus reikalas buvo pri 
susirinko 1—2 vai. vėliau nusta menamas visose katalikų baz

ir

bUbitiHAU vo-i,. vtnau nuoia-------------------- — -----------~ ----- ------------ r ~----  v.
tytos programos pradžios lai nyčiose laike pamokslų. Lapkn clus> 
ko. J 1 J nanr.

PLIENO FABRIKO 
NAUJIENOS.

Pas mus jau žiema, o 
liam nustebimui, kaip kad bū 
davo kiekvienais metais, šiuo 
laikotarpiu, atleidimų iš darbo 
dar negirdėti. Nors atrodo, kad 
be laikinų atleidimų iš darbo, 
plieno fabrikas neapsieis, bet 
tai bus mažesni, kaip kitais me 
tais.

Prieš Kalėdas mūsų miesto 
plieno darbininkai tikisi gauti 
taip vadinamų „back time pay“ 
(atlyginimo skirtumą už pra 
ėjusį laiką), kuris šešiems tūks 
tančiams darbininkų, darbo 
unijos skaičiavimais turėtų bū 
ti apie 1)4 miliono dolerių. 
Tai graži Kalėdinė dovana, ta 
čiau daugumai tų, kurie yra že vių bendruomenės namų, lietu 
mesniųjų atlyginimo kategori vių maldos namų, lietuviškų 
jų (aišku, kad nevisi gali gauti mokyklų — lietuvybės išlaiky 
mechanikų, kranų taisytojų, mo tvirtovių!
elektrotechnikų ar panašų atly Bet, gaila... Viską, daro tas 
ginimą!) patariama nebūti per mažytis žodelis „bet“!...
daug optimistiškiems... Dar Korespondentas,
viena naujiena plieno darbinin-------------------------------------------
^®.s’ °. Patvirtina ir toron Vasario 16 gimnazija pavojuje! 
tiskis biznierių laikraštis „Fi Skubiai jai aukok!!
nancial Post tai kad mūsų „Al 
Mt:

didc

siems tarė šventės progai pri lės buvo per apsirikimą ištrin 
taikintą žodį. ta... Tuo metu jau tebuvo likę

Abu daininkai koncertuoti 10 min. iki programos pra 
buvo pasirinkę lietuviškųjų dai džios. Laimės dėka pasisekė su 
nų ir arijų. Gražiai balansuota sisiekti su p. Kasperiūnu, kurs 
programa publikos yra mieliau šoko į mašiną ir vieną minutę 
priimama, ką aiškiai įrodė šis prieš pradžią prisistatė stotyje. 

Katalikų gimnaziją kitų me koncertas. V. Verikaitis, kurį Kai žmonės klausėsi progra 
tų vasarą iškilmingai pašven mes ir per radiją ir televiziją mos, kurios metu buvo R. Bag 
tins J. E. vyskupas Dignan, o esame girdėję, _ _ _
po to neatidėliojant bus tokiu išpildymo publikos buvo 
pat būdu renkamos aukos ir ka kviestas daugiau 
talikių mergaičių gimnazijai.

Jeigu mūsų tautiečiai Š. Am 
etikoje panašiai pareikštų sa 
vo dosnumą ir lietuviškų rei 
kalų supratimą, tai visoje Šiau 
rėš Amerikoje galėtų atsikurti 
stebėtinai didelis skaičius lietu

po programos dono žodis angliškai ir p. Kas 
iš periūno kalba kariams, niekas 

padainuoti, nė negalvojo, kad šį kartą toji 
Stf. Mašalaitė, kurią daugumas programa, kaip sakoma, tik per 
mūsų tik pirmą kartą girdėjo ugnį ir vandenį žmones pasie 
moe, pasirodė puikiu balsu. kė. (b)

::

A i.. DŪDA
Visų rūšių draudimas

SAVI
airtiamtiUBmawensnsmn

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo krediti koperatyve 
„PARAMA“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo 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.

Automatiniai

radso pnuntuvai
Š. m. rugsėjo mėn. 20 d. atsidarė naujas 

vokiečių gamybos.
RADIO PRIIMT U V Ų

Saba-Koerting-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 y. y.

IDunacus-Dovercourt garazaĄ
.1 1244 DUNDAS S i W., TORONTO

{steigtas prie. 27 metus
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeirma'. stabdžių sureguliavimas — 

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Rod fcFender). Vilkiko pagalba. 

Ontario Motors League patarnavimas.
į išdėstomas pagal pageidav:—ią.

Ontario Mc
g Atsiskaitymas už darbą

Knyga Jūsų neap

THE AGES . .3.50

2.50
1.00

1.50
2.60

2.50
6.50 
3.00 
3.50 
1.00
2.50 
1.00 
2,20

LAIŠKAI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
Dabar, kai rusai truputėli neištenkame pinigų nupirkti 

pravėrė geležinę uždangą, pa drabužių. O dar ir senelę mu 
sipylė iš Lietuvos 
prašymai.

Visi, be išimčių, 
„gyvename gerai“, 
ms visko trūksta, 
natūralu, kad 
kia visokios rūšies.

Sergantieji prašo vaistų, o 
sveikieji — svarbiausia apsiren 
gimo ir maisto.

Štai kelios būdingos ištrau 
kos iš laiškų.

Rašo tūlos gimnazijos moky 
toja:

„Mes gyvename gerai, bet 
jeigu galėtumėt, tai būtų labai 
gera, kad atsiųstumėt apsiren 
gimo. Tiesa, mums tai sunku

laiškai ir ms reikia globoti. Bet mes gy 
vename gerai. . .“

Rašo iš Vilniaus: „. . . A-tė 
prašo prisiųsti nuotrauką ir 
klausia, ar R-tė neturi lėlės, 
kuri atsimerkia ir užsimerkia, 
ką R-tė valgo, kuo rengiasi, ar 
gražios jos suknelės, kokios sp 
aivos batukai, ir taip be galo ji 
nori žinoti. A-tė džiaugiasi, 
kad turi pažįstamų už vande 
nyno, nes jie pradžiugina geru 
žodžiu arba dovanėlėmis. A-t. 
prašo ir jos neužmiršti... Tiesa, 
A-tei susikoncentravo akies tin 
klely džiovos kilmės užddgi 
mas, reikalingas ilgo ir bran 

_  ____ ____ ____ ______gaus gydymo, taip mes ir ne 
rašyti, nes, kaip rašo mūsų ta prisiruošiam pradėti gydymą, 
rkbinė „Tiesa“, jūs (badauja nes nejstengiame... Kai jus mu 
te... Jums turbūt labai sunku “s parašysite, galėsime ir dau 
gyventi, bet jeigu jūsų neap £*au ghą parašyti, kas jums įdo 
sunkintume, tai būtume labai mu...
dėkingi už drabužius. Trečiame laiške rašoma, kad

Dirbu aš ir dirba vyras, bet, vyras jau negyvas, o šeimos 
nors gyvename gerai, bet galu vienas narys Irkutsko srity, ki 
su galais nesuvedame, ir vaikui tos Omske, trečias aukso kasy

, rašo, kad 
bet. . . mu 

Todėl visai 
prašymai plau

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

M. D. MORTON,

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052A Bloor St. W. Toronto.

A. E. McKAGdE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461 
Rea.: BE 3-0978
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klose prie Lenos, Sibire. Ir laiš 
kas baigiamas daina: „Ei žyvi, 
netužy, umrioš ne v ubytok“... 
(tai gyvenk, neaimanuok, o nu 
mirsi — nuostolio nebus).

Ketvirtame laiške rašoma: 
„Tėveli, gavome pranešimą, 
kad pašte yra mums siuntinys, 
bet labai susirūpinome, nes už 
jį turime sumokėti 3.000 rub 
lių muito. Mes tiek pinigų ne 
turime ir niekur negalime tiek 
daug gauti. Jeigu tu, tėveli, ne 
gali ten nieko padaryti ir pa tanas ir Vytautas Matulaičiai, 
gelbėti mums tą siuntinį gauti, Jieško jų mirusio brolio Vinco 
tai jis bus grąžintas atgal...“ duktė. Svarbios žinios. Jieško

Pasirodo, kad siuntinių kon mieji ar žinantieji apie juos pra 
tora per klaidą nenurodė, kad šomi atsiliepti 'šiuo adresu: P. 
muitas apmokėtas. O siuntinys Statkienė, 7236 So. Rockwell 
—maisto, už kurį siuntėjas su Str. Chicago 29, Ill.

mokėjo tiktai 10 dolerių. Tat, — Nuo spalio 30 d. Romos 
žinokite, siuntėjai, kad neap radijo lietuviškoji programa 
mokėtu muitu siunčiant, adre perduodama kas vakaras 20.50 
satai siuntinių nepajėgia iš vai. — 21.10 vai. Vid. Euro 
pirkti, nes sovietiniai muitai ’ ---- - - — -—
yra perdėm plėšikiški, piratiš 
ki.

PAJIESKOJIMAI
—Pajieškomi broliai An

pos laiku 41,15 ir 50,34 m trum 
pomis bangomis ^arba mega 
ciklais 7.29—5.96). Romos ra 
dijo vadovybė patenkino lietu 
viškų transliacijų vedėjo Dr. 
J. Gailiaus pakartotinį prašy 

lietuviškosioms 
vėl išgauta 20

ma — dabar 
transliacijoms 
minučių.

— Izraelio 
egiptiečius, nes jie buvę žvalgy 
bos tikslais peržengę Izraelio 
sieną.

kariai nušovė š

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ i.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — CbaneI — Yardley.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.
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PRIVERČIAMŲJŲ DARBO STOVYKLŲ VAIZDAI Prie jų padirbimo daugiausiai

Gauta lietuvio dvasininko pa lietuviais, nors ir nemokėda Pris.id.ėj° ukrainiečiais ir kiti su 
šventinta stula, pasiųsta į Va mi lietuviškai, išmoko visą eilę ‘“tieji, t?0 budu pareikšdami 
karus. Ji yra Vlike. Vėliau ją sovietinių darbo vergų buičiai sav° Padek* m pagarbą kancle 
su tam tikromis iškilmėmis no pavaizduoti charakteringų tei rl-ul’ -kad J1S taiP d.^siai belais 
rimą su Vokietijos katalikų minų. T' J __
bažnytinės vyriausybės žinia mos „lygiomis teisėmis su vy 
perduoti šv. Tėvui. Ją išsiuvi tais“, 1

gias išdirbio normas, kaip ir vy 
rai. Todėl ir jos skiriamos prie 
pačių sunkiausių darbo vergų 
Sov. Sąjungoje darbų.

ųnai OAiti LUKU LC1 . . ... ,
Moterys, besinaudoda Y1“ J suimtųjų reikalu pasisa 

ke Maskvoje. Grįzusis buvo 
turi “t^ip^plt“ atlikti ly 1949 m’ suimtas LenkiJ°je-

APLINKRAŠTIS DĖL
REPATRIAVIMO.

______ — Pagyvėjus „Sniego“ ope 
" Draudžiamosios zonos dar racijai, Vykd. Tarybos pirmi 
buose ir stovyklose sargybinių riinkas K. Žalkauskas yra iš 

__o___ ______  _________ o_ labai griežtai saugojamos. Jei leidęs visoms LB Euiopos kraš 
ms. Gavę siuntinuką iš tėvy kas jas tik peržengia — šauna valdyboms bendraraštį, pra 
nės, jame įdėtus maisto pro be įspėjimo.________________ šydamas įspėti lietuvius, kad
duktus arba aprangą dalijasi Sibiro darbo vergų stovyk Pas Ju?s. Saiį atsilankyti kom 
taip pat su vokiečiais suimtai lose randama visokių kraštų gy agentai įvairiais^ viliojimais ar
siais ir kitais stovykloje laiko ventojų, net negrų ir eskimų. net au laiškais iš likusiųjų Lie
maišiais. Dėl tokios nuošir Ypač eskimai sakosi negalį su tuvoje artimųjų. VT pirminin
džios paramos ir kitų užjauti prasti, kam juos uždarytus ten kas pataria lietuviams su to nius į Lietuvą siunčia iš Lon
mo grižusiųjų vokiečių lietu laiko. Jiems labai sunku ir sūkiais agentais nesileistiij, kai dono- (Anglijos), jiori paaiškin
viai labai gerbiami. Ir brangina valgiu, ir su ' ’ ’ *' ’ "
mi. Daugeliui iš jų lietuvis reiš 
kia nepaprasto pasiaukojimo ir 
atsparumo žmogų. Štai viena 
gail. sesuo pasakoja, kaip per 
didįjį badmetį Rytprūriuose 
vienas lietuvis dvasininkas oku 
puotoje Lietuvoje maitino ir

perduoti šv. Tėvui. Ją išsiuvi 
nėti mūsų tautietės turėjo slap 
tai, kad nepastebėtų MVD age 
ntai.

Lietuviai parodo solidarumą 
ne tik savo tarpe, bet ir kitie 
ms pagalbos ar paramos reika 
lingiems bendro likimo drauga

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E.. MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0051

REFERATAS...
.. „„ - - . „ . - Atkelta iš

_a neįprastu darbu, bas ir iš anksto apgalvoti, kaipti štai ką: mūsų bendrovės siu y £ VLIKas turi rūpintis ir 
tad stengiasi pabėgti, o sargy tokiais atvejais yra geriausia nesamos gėrybės daugumoje 
biniai juos šaudo. Sovietai jau kiekvienam pasielgti. Apie pa yra angliškos kilmės ir jos daž 
kiek keičia savo politiką: sten našaus pobūdžio atsilankymus nai yra pigesnės nei ameriko _ „„„„ ~
giasi mažinti darbo vergu sto tautiečiai paskatinti pranešti niškos. Tad pačios siuntinio gė svinimo“kovar*ve7ti7 
vykias ir jas perkilnoti, o jų policijai. Savo bendraraščiu VT rybės nesudaro nei pusės tos - -...........................
įnamius padaryti „laisvaisiais“ pirmininkas kviečia visus lietu 

_-...................j................ — - Faktiškai skirtumas susidaro vius laikytis didžiausio sohda 
viskuo rėmė net 16 iš Karaliau nebent toks, kad „laisvai įkur rumo lr vienas kitam padėti, 

So dintieji“ neturi gyventi už spy kad bendromis jėgomis autų 
gliuotų vielų tvorų, bet vistiek galima atlaikyti komunistų ak 
negali iš skirtosios teritorijos cijos spaudimą.
pasitraukti. Jie paprastai dirba Ta pagja pjrOga visi lietu 
tą patį darbą, kokį yra ir anks vjaj( kurie nėra priėmę sveti 
čiau dirbę, laikyti spygliuoto mos pilietybės, ypačiai gyve 
mis vielomis aptvertose stovyk nantieji Vokietijoje, paraginti 
lose. Bet sovietai dabar jau ga išsiimti Lietuvos užsienio pa 
Ii prieš užsieniečius _ girtis sus Vokietijai Lietuvos okupa

3-čio pusi.
Tautieti ir Broli, Sese, 

šiandien pavergtoji Lietuva į 
tave yra sudėjusi visas savo iš

sau užtikrinti visos išeivijos pa 
” ramą dviem atvejais:

1. Lėšų telkimu Lietuvos lai silaisvinimo viltis, nes tik tu te 
; beturi tą didžią teisę ir laimę,

. - . 2. Lietuvių išeivijos talka V gyvendamas laisvajame pašau
sumos, kurią tenka sumokėti £jj£o vedamoms politinėms a lyje, lietuviu būti ir lietuviu iš 
uz siuntinj. kcijoms Lietuvos laisvinimo ko likti. Ten tėvynėje okupanto

Čia patiekiame Rusijos mo va vedant. _ prievartaujami, nutautinami ir
kesčius, kuriais yra apdėtas Šį pranešimą baigiant butų nužmoginami broliai tos laimės 
kiekveinas siuntinys. apsilenkta su tikrove, jei nebu ir teisės nebeturi, bet, ir nelais

("siunt vertėsi skyrium paminėti tie mažie vės pančiais sukaustyti ir prie 
USSR Fee Cost or ji ir mažiausieji bendruomenės vartaujami, lietuvybės neišsiža
merchandise 10% padaliniai ir i juos susispietę da, bet kaip per ilgus šimtme

gyve 2. Insurance ....................... 5%
3. USSR Fee ...................... 1%
4. USSR Inspection . . . .$ 1.51
5rFugitation ....................$1.50
6. USSR Licence Fee ..$0.66
7. Natification Fee...........$0.18

Kaip žinome, Rusijoj nėra
privačių draudimo bendrovių, 
viską draudžia pati valstybė. 
Tai nežiūrint per kur ir per ką

Daugelis, kurie siunčia į Lie siuntinys siunčiamas, visur tas simojimai, bet iš kitos pusės, be duosi lietuvybę 
pat draudimas, tie patys mo 
kesčiai.

OVERSEAS CARGO CO. 
bendrovės laikinis adresas yra:

čiaus atbėgusių vokiečių, 
vietai, apie tai sužinoję, vėliau 
tą dvasininką suėmė ir ištrėmė 
į Sibirą.

Kyšininkavimas ir vogimas 
tiesiog virtę liga. Jei kas turi 
pinigų — daug kur gali prieiti 
ir geriau gyventi, žinoma, kiek 
tokiose sąlygose iš viso Įmano _ ___ ____ _ ________
mas geresnis gyvenimas. Kar „naująja politika“: žiūrėkite, "fmo nepripažįstant, lietuviai 
tais gali padėti net ir į karcerĮ pas mus darbo vergų jau nė nĮekad nebuvo ir nėra laikomi 
uždarytiesiems, jei uždarytojo ra... ar bent nebus — visur vis Sovietų piliečiais, ir jų neliečia 
draugai sudeda iš skurdžiu sa „laisvi piliečiai“: _ jokie Sovietų repatriaciniai rei
vo „dalių“ kokį nors kyšelį ir Netoli Šiaurės Ledjūrio ki kalavimai (VTP). 
kam nors jį įteikia. Taip pat už lęs streikas truko net 42 die 
kyšius kitam brigadininkas už nas. Jis buvo malšinamas lėk 
rašo normą, kurią įskaito pilna tuvais, tankais etc. Jame ypač 
norma. Tuo tarpu faktiškai už aktyviai 
neatliktą normą turi atidirbti moterys, 
kiti. Iš Silezijos kilęs vokietis pa

Būdingas dalykas — kad dovanojo kancleriui Adenaue ______ _______  _ . _
daugelis svetimšalių, turėję di riui pačių darbo vergų dirbtus AS CARGO CO. (jos pareigu 
rbti drauge su darbo vergais šachmatus ir cigarečių dėžutę. nas jau g metai kai dirba toj 4426 S. Rockwell St., Chicago VLIKo vardu

srity), kuri visus savo siunti 32, Ill., tel. YA 7-4337.

PRANEŠIMAS.

reiškėsi pabaltietės tuvą (Rusiją) siuntinius, tei 
raujasi, kodėl jų tokios augs 
tos kainos.

Lietuvių bendrovė OVERSE

rbti drauge su darbo vergais šachmatus ir cigarečių dėžutę.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. H'A 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. I
DR. D0RAG0RD0N t

DANTŲ GYDYTOJA į

Kalba lietuviškai f
Tel.: WAinut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal. j;

tautiečiai, kurie ne teoretiškai čius, taip ir dabar, ją perduoda 
planuoja Lietuvybės išlaikymo savo vaikams amžinam tėvų že 
darbą globaliniu ar kurio kraš mės paveldėjimui ir išlaikymui, 
to mastu, bet vykdo jį savo ma Tad ir tu, nenusidėdamas sa 
žos apylinkės ratelio ir savo vo prigimčiai, negali ir neturi 
šeimos aplinkoje. Jie yra tas teisės savo tėvynės niekad išsi 
svarbiausias, nors ir mažiau žadėti. Turi atlikti savo šven 
sias, visų tautinių ir lietuvybės čiausią pareigą ir ją atliksi, 
išlaikymo problemų ratelis, j vardan visų tautų Kūrėjo, var 
kurį iš vienos pusės sueina vi dan savo tautos, vardan Lietu 
si mūsų didieji projektai ir už vos. — Pats išliksi lietuviu, per 

: savo vaikams 
kurių dalyvavimo, gilaus tauti ir, jei taip bus lemta, net per 
nio jausmo ir šviesaus idealiz kartų kartas išlaikysi ją savo 
mo nė vienas projektas negali tautai ir išlaisvintai tėvynei 
būti įvykdytas. Lietuvai.

Tebus leista iš šios tribūnos ----------------------
' i tam pagrindi BUVO METAS — TU ĖMEI, 

niam lietuvybės nešiotojui viso DABAR TAVO LAIKAS 
pasaulio lietuvių išeivijoje pa DUOTI. AUKOK ŠALPOS 
sakyti: FONDO VAJUI!

Lietuviška motery kirpykla
! DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. g

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

{VAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel; RA 7-3120

6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

■paMcesssssssssssssscssssscsssssssssssacsscessssssssssssaMMOMMSssss?

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 

PASIRINKIM Ą.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

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

Lietuviams specialios nuolaidos.

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

DOVANŲ SIUSTINIAI { SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas

Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

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. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. B 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai s>i 20 metų praktika Lietuvo- J 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—016Ž
unutuuiu:ut:n:uwn:i:iniiiiuiiiiiii:iii:ii:»u::uu:u:miitiiiiiii:it»mm»

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

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

Z F. WUS0N
S laidotuvių Direktorius I

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

GENE RALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 3c SONS
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

I

s COLONIAL TURKISH BATHS : 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO < 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. i į \

3963 COLONIAL AVE., MON I hi ai

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.) <
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•ffj čius vaidinimo metu: L. Ver Steig vilas, V. Svitas, J. S vilas,

T T A A A T T k. T bickaitei> G- ir-L. Bakaitytėms, J. Stanaitis, A. Skripkutė, A.
I-- 1 /\ /\ A I -JArYvJįI 11 J |\ / G-. N. ir G. Latauskaitėms, Vy ščiukas, O. Ščiukienė, J. Tre
JL Jty—X.Z V \ I I / JL J. v tautui Sližiui, Z. Stanaičiui, J. čiokas, M. Uikienė, L. Urmo

Giedraičiui (jr.), Vyt. Apana naitė, N. Zabulionis, V. Zauka, 
vičiui, A. Laugaliui ir E. Petru K. Žukauskas, J. Žukauskas, 

ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ šaičiui. ’ - •
proga, tarp kalnų sveikinimo cijos V. Laniausko ir kt. Malo v. paruošusiai skanią ir gra 
kortelių, pereinančių šio mies niai kviečiame visus skaitlinagi zl5. vfkarlen? G- Kačinskienei, 
to paštą, nemeza dalis bus ir dalyvauti šiame minėjime, 
lietuviškai rašytų. Žinoma, ge At-kų kuopos valdyba, 
ra ir gražu pasveikinti ir palin 
keti švenčių nuotaikos savo dra 
ugams, pažįstamiems ir kitie 
ms artimiesiems, bet mums lie 
tuviams tas paprotys, bent Lie 
tuvoje, nebuvo taip labai arti 
širdies. Todėl,žinodami Jūsų rengėme jo 5 m. sukaties šven
gerą širdį ir dosnią ranką, krei tę, kuri Hamiltone praėjo su 
piamės su prašymu ir pasiūly retu pasisekimu ir sutraukė į 
mu, kaip ir pernai metais, vie „Tėvo“ spektaklį 752 svečius, 
toje šventinių sveikinimų pa Reikia pažymėti, kad sukviesti 
skirti vieną kitą dolerį, arba ir į dramą 60% visų kolonijos lie 
penkinę, Kūčių ir Kalėdų sta tuvių galima tik toje tautiškai 
lui seneliams ir ligoniams Vo sąmoningoje bendruomenėje, 
kietijoje. Duokime jiems, ten kaip Hamiltono!
varge ir nepritekliuje gyvenan Po visų darbų mes su dide 
tiems, pajusti, kad geriau gyve liu pasigėrėjimu ir džiaugsmu 
ną užjūrio broliai švenčių pro maloniai dėkojame visiems tau 
ga ypatinagi juos atsimena. Ga tiečiams, kurie dalyvavo šioje 
rantuojame du zuikius vienu šventėje ir dar kartą pridavė 
šūviu; sudarysime skaidresnę mums moralinės drąsos ir jėgų 
Kalėdų nuotaiką vargšams Vo mūsų lietuviškame darbe atei 
kietijoje ir su pasveikinimas nė čiai.
vienas nebus užmirštas, nes vi Be abejo, yra tikra, kad tik 
si vietoje sveikinimų aukoję, mūsų žymaus aktoriaus Henri 
apie tai pažymint, bus skelbia ko Kačinsko dėka, mes galėjo 
mi spaudoje. me to pasiekti. Už jo įdėtą šiai

Pernai ta proga buvo suau šventei ruošti 2 savaičių inten 
kotą 110.50 dol. Šiemet tikimės syvų darbą, už kurį paėmė, pa 
mažiausia dvigubai. Kad nesu lyginti, kuklų honorarą, mes 
sivėluotų pinigų persiuntimas, ne tik savo, bet ir visų hamilto 
esame jau iš mūsų turimų ištek niečių vardu labai ir labai dėko 
lių tam reikalui paaukavę 108 jame! 
dol. Nuo Jūsų priklausys ar Ruošiant šią šventę, teko ša 
Kalėdų šventės seneliams ir Ii tiktis daugelio tautiečių pagal 
goniams Vokietijoje šiemet bus bos, kurie, dėkui jiems, mielai 
gausesnės ir linksmesnės kaip padėjo. Šia proga mes reiškia 
pernai . me gilią padėką šiems mūsų tai

Kad ir mažiausia auka bus kininkams : 
paimta iš namų paskambinus a) platinusiems pakvietimus 
A. Kšivickienei, tel. JA 9-9022,— Salomėjai Šernienei, Tillton 
J. Kazlauskienei, tel. JA 9-3796 burg, Alf. Kuzmivckui, Paris, 
arba J. Giedraičiui, tel. T J 4- Ramanauskui, Oakville ir ha 
4956. Jeigu kas turėtų pageida miltoniečiams — E. Kudabie 
vimų pasiųsti aukas jų pačiu, nei, L. Šturmaitytei, A. Paukš 
nurodytiems asmenims, mielai čiui, A. Kaušpėdai, J. Jokūby 
tai padarysime. nui, V. Panavaitei, A. Stasevi

Tikimės visiško Jūsų, mieli čiui, A. Laugaliui ir St. Juozą 
hamiltoniečjai, pritarimo!

KLB Šalpos Fondo 
Hamiltono K-tas.

ŠATRIJOS RAGANOS —
Marijos Pečkauskaitės 25 m. 
mirties sukakties minėjimas ru 
ošiamas Hamiltono at-kų gruo 
džio 11 d. 5 vai. p. p. parapijos 
salėje.Paskaitą skaitys mokyt. 
J. Domeika iš Brandfordo. Me 
ninėj dalyj solistės L. Šturmai 
tytė ir V. Panavaitė, deklama

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
AČIŪ!

Lapkričio 5 ir 6 d.d., bendra 
darbiaudami su „Aukuro” Dra 
mos Mėgėjų būrelio nariais, su

J. Zurlys.
Kurie dar nesumokėjo soli 

darumo mokesčio, tuos prašo 
me sumokėti pas valdybos įga 
liotus rinkėjus arba pas a-kės 
ižd. J. Pleinį kiekvieną sekma 
dienį prieš pamaldas ar po pa 
maldų spaudos kioske.

Maloniai prašome neatsisaky 
ti nuo šio vienkartinio 2-jų do 
lerių metinio mokesčio kuiį su 
mokėdami atliksite lietuviško 
solidarumo pareigą ir tuo pačiu 
paremsite mūsų visų tautinj bei 

KLB H. Ap-kės Valdyba.

PADĖKA.
Praėjus Kariuomenės šven 

tės minėjimui reiškiame gilią 
padėką: atvykusiam iš Cleve 
lando pulk. K. Žukui už įdomią 

_, skaitytą minėjime, 
sol. A. Paulioniui, J. Kanevai 
tei ir Antanaičiui 
mos išpildymą, Pr. Lesevičiui 
už solisto parvežimą iš St. Cat 
barines ir atgal. Ypatinga pa 
dėka tenka ponams J. Giedrai bar sudaro pp.

užleidusiems erdvų ir gražų 
kambarį „Aukuro“ penkmečio 
pobūviui M. ir J. Dockaičiams.

e) V. Domeikai ir Konteniui, 
padėjusiems rūbinėje.

Ir visiems tautiečiams, pasi 
kvietusiems į šią šventę svečių 
iš kitų vietovių ar kuo nors ki 
tu prisidėjusiems prie šventės 
iškilmingumo, reiškiame mūsų 
gilią pagarbą ir gražų lietuviš 
ką ačiū!

Visiems aūkuriečiams, o 
ypač jų v-bos p-kui A. Paukš 
čiui, rež. E. Kudabienei, A. Ka 
ušpėdai ir J. Jokūbynui už dar 
nų ir sutartiną bendradarbiavi 
mą!

Tikime, kad neklystamai ga 
Įima konstatuoti, jog tik visuo - - -
tinė Tamstų, Mielieji hamilto 
niečiai, parama rengėjams su 
artino mus į vieną didelę lietu 
višką šeimą, tuo pačiu labai su 
stiprino mūsų bendrą tautinę 
kovą už Lietuvos išlikimą. 

Visiems visiems didelis ir 
nuoširdus ačiū!

Šia proga primename, ir kvie 
čiame į ateinantį mūsų didesni 
parengimą — Žiemos Balių — kojame visiems  ___ —~ t - -- - - ___- . -   ______  „____
kuris Įvyks Royal Connaught ms aukas, kurių buvo surink reiškė nuoširdžią padėką buv. ties Vilniumi“. Nors ir trumpi, 

komitetui, nes konstatavo, kad bet visi trys veikaliukai labai 
per metus laiko mokyklėlė buvo atvaizdavo mūsų žaliųjų miškų 

brolių-partizanų kovas ir žy 
gius.

Mažieji skautukai dėžutėmis 
parinko aukų Vokietijoj liku 
siems lietuviams skautams su 
šelpti, Šv. Kalėdų proga.

Šin nuotaikingan ir dėmesio 
vertan minėjiman galėjo atsi 
lankyti ir daugiau tautiečių, 
nes salė erdvoka ir įžanga bu 
vo nebrangi. L. E-tas.

LONDON, Ont
NAUJAS MOKYKLOS PAVUKęS KARIUOMENĖS 

TĖVŲ KOMITETAS. ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS
Londono lietuvių šeštadieni Lapkričio 26 d. Bibliotekos 

nės mokyklos mokinių tėvai iš auditorijoj visai Londono kolo 
rinko naują komitetą, kurį da niaji skautai vyčiai suruošė gr 

_____  j __ ___ ' ’ . Ruikis, Lopą ažų kariuomenės minėjimą.
čiams už paskaitininko priėmi tauskienė ir Aglinskas. Turiningą ir gilių minčių
mą bei globojimą jam Hamilto Malonu pastebėti, kad senas paskaitą skaitė L. Kuras. Skau 
ne esant ir taip pat už suruoš tėvų komitetas per savo meti tų vyčių būrelis gražiai suvai 
tas vaišes programos dalyvia nę veiklą sutelkė nemaža lėšų dino St. Lauciaus „Pavojinga 
ms bei svečiams. Taip pat dė it naujam komitetui perdavė je zonoje“, A. Švilpos „Uždavi

:----- _ atsilankiusie per 60 dolerių. Susirinkimas iš nį“ ir St. Santvaro „Aušra

už progra

pavičiui.
b) padėjusiems baliaus me 

tu: E. Grovienei, A. Motuzie 
nei, Palčiauskui, Žiliui,. A. Mak 
simavičiui ir A. Kaušpėdai.

c) priiminėjusiems mūsų sve

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

kitų metų sausio 2 d.
TFA Kan. Ham. sk. Valdyba.

SOLIDARUMO MOKESTĮ 
už 1955 m. sumokėjo šie asme 
nys: J. Adomauskas, C

ta 59.65 dol.
Kartu atsiprašome progra Ė.” £kJ^“”.’ 

mos dalyvius ir visuomenę del šiem£. mokslo metams tėvai 
- ................  ,-------------- nesitikėto nuolatinio svetimtau idėjo sutartu mokesčiu. Be

nys: J. Adomauskas, O. Ado ęnj ėjimo j salę, kas sudarė tnu paJskirta reikiama suma pl 
mauskas, V. Antanaitis, S. Ale ksm? minėjimo metu. Tuo pa ni vadokliams pirkti, kuriais 
ksas, P. Breichmanas, K. Bun clu atsipraso St. Michael sales b * 
garda, J. Bulionis, V. Babec savininkai dėl įvykusio nesusi 
kas, A. Bugailiškis, S. Baipšys, pratimo salės išnuomavimo rei 
J. Čelkus, V. Šėsna, O. Cėsnie kalu, 
nė, K. Čeliauskas, O. Čeliaus 
kienė, B. Daugilis, J. Eiduke 
vičius, J. Eidukaitis, J. Inkra 
tas, A. Jankūnas, M. Jonikas, 
J. Jūraitis, A. Jonikas, Al. Jo 
nikas, A. Feravičius, A. Garpū 
nas, Alg. Grajauskas, Ant. Gra 
jauskaitė, L. Gutauskas, St. Gu 
dinskas, V. Grikietis, K. Gu

naudosis mažiau pasiturinti mo 
kiniai.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Londono lietuvių šeštadieni 

nė mokykla Kalėdų eglutę ruo 
šia 1956 m. sausio mėn. 8 d.— 
sekmadienį mokyklos patalpo 
se, 4 vai po pietų. Atvyks Kale 
dų Senelis su dovanėlėmis. Mo 
kiniai ir vaikučiai ruošia jam 
priėmimą ir savo pasirodymus.

patarnavimo kreipkitės 
PRANCKEVičIŲ .. . 

Hamilton Office .... 913

I n f WIT REAL

Kompetetingo

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai *Ūkiai ’Sklypai
* Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

pas: — 
LI 9 4121.
Main St. East.

ESTAETE
U A 1/ V/ L,. 1 LIMITED

KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 
Skyiiai visoje Ontarijoje.

$ HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS 

į} Geriausius vyriškus ir moteriškus
9 kostiumus ir paltus

G. PALM E K CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. 
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-334S.

Sav. G. Palme r-P a 1 i 1 i ū n a s.

< •

Tel. TR. 1135VICTORIA
CLEANERS 
OYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA;

Kostiumas ............0,95
Paltas (lengvas) 0.95

Suknelė .........'... . 0.90
Skrybėlė ..................0.85

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

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

winwinumiuMiwiwnii i11111i n iHmiiimumaM

KLB Hamiltono Ap. v-ba. 

DU KONTRASTAI.
Hamiltono dienraštis „The 

Hamilton Spectator“ patalpino 
nuotrauką Oakvilles high sco 
oi dviejų mokinių, kaip laimėju 
siu mokslapinigių premijas. 
Vieno spavardė įrašyta kaip ir 

dinskas’ S? GudTnavičiūtė, v“ mokyklos sąraše — Sunny An 
Kėžinaitis, J. Kėžinaitis, P. Ka ceylcb <Saule . Ąnceviciute). 
rėčkas, J. Kažemėkas, J. Kaže JelSu PP- Anceviciai norėjo su 
mėkienė, VI. Kybartas, E. Kj anglinti savo pavardę — tai la pereitą 
, • • * • —— t • f r -V O 1 O 1 % C1 T" 1 LZ" f\ TV c Cl 1 Cf SI 111 T I f* — —— r, 1 1 T • Q ft <bartiene, J. Karaliūnas, r. Kri 
vinskas, S. Kačinskas, A. Kaus 
pėda, P. Leilionas, A. Lietuv 
ninkienė, P. Labuckas, V. La 
niauskas, V. Liškauskas, V. Le 
vinskas, J. Martinkus, V. Miš 
kinis, V. Mikailoms, J. Mačiu 
laitis, G. Martišius, F. Mala x uo laimu ua, sava, _ -, , .-
kauskas, I. Navickas, A. Obca tę, šio dienraščio puslapiuose ombrovski, is Čikagos, 
rskas, A. Paukštys, V. Pilnaus tilpusioje Westdale mokyklos 
kas, J. Pilkauskienė, V. Par mokinių nuotraukoje (taip pat 
kauskas, P. Pleinys, A. Pau su premijomis) tarpe angliškų, 
lauskas, S. Prapuolenytė, K. ukrainietiškų ir vokiškų pavar 
Rusinavičienė, J. Ryckis, J. Ra džių, taisyklingai buvo įrašyta 
guckas, A. Repčys, J. Rama Aldona Gurgzdys. Atseit pa 
nauskas, E. Simansonas, A. vardės pakeitimas dar nėra lai 
Stasevičius, G. Skripkutė, L. ptas arčiau premijos. 
Skripkutė, V. Sakavičius, A. kultūrinį darbą.

IAdamonis
„DISTRICT ES

(Skelbimas)

PRANEŠIMAS
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO COMPANY 
yra gavusi iš didelės anglų fir 
mos HASKOBA, Ltd., Londo 
ne, D. Britanijoje atstovybę, ją 
atstovauti Amerikoje ir Kana 
doje. Minėta anglų bendrovė 

______ ___ t _ jau 11 metų kai prekiauja sti 
kaimynams lenkams arba rusa tijo valstybių. Vienas jų, pava Rusija ir yra išdirbusi lanks 
ms. Gaila, kai mūsų buvę vei dintas „No peace unless Balts čią sistemą siunčiant individua 
kėjai, taip greit išsižada savo free“ ir pasirašytas Dorothhy liūs siuntinius į visus jos kam 
pavardės, kaip vieno iš įrody Dutkus iš Maywood, N. J. ir pus (mūsų gi bendrovės dal
ino savo kilmės krašto.

Tuo tarpu dar tą pačią savai

HAMILTONO DIENRAŠTIS
„The Hamilton Spectator” 

‘ j savaitę atspausdino 
bai apsiriko, nes su galūne — du padėkos laiškus už patalpin 
ich, jie tik pasitarnavo mūsų tą K. Barono laišką dėl Pabai

i ir Budriunas
STATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
Paskolos: 5J4% 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!
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 1-3148
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.

9

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

antras — „Freedom Needed buotojai jau 8 metai kai siun 
for peace“ pasirašytas Loraine tinėja siuntinius).

Lietuvių bendrovė per minė 
tą anglų firmą HASKOBA, 
Ltd., siunčia į LIETUVĄ (ir 

Daugelis hamiltoniečių gau kitus Europos kraštus) siunti 
na laiškus iš Lietuvos arba nuo njus su angliška medžiaga kos 
ištremtų į Sibirą giminių. Ta tiumams, maistu, avalyne, vais 
čiau vieno lietuvio laiškas turi tais ir kita. Siuntinio pristaty 
ir mažą istorijėlę: iki 1950 m. mas garantuojamas visu 100% 
jis susirašinėjo su namiškiais, — pilnas draudimas. Visi reika 
gyvenančiais gimtinėje, tačiau lūigi mokesčiai sumokami čia, 
vėliau tas ryšys nutrūko, nes Amerikoje, siuntinio gavėjas 
pasirodo, visus išvežė į Sibirą, nieko nemoka. Kadangi siunti 

Tik dabar, oro paštu, per 17 niai į Lietuvą pristatomi iš Lon 
dienų, jis vėl gavo sąsiuvinio la dono, tai duoda galimybę juos 
puošė parašytą laišką. Pasiro labai greitai pristatyti (tik apie 
do, kad ištremtieji buvo užklau 4—5 sav.).
sę Kanados ambasadą Maskvo Tad, jei kas yra pasirengęs 
je, teiraudamiesi hamiltoniečio siųsti į LIETUVĄ siuntinį— 
antrašo. Nuo pasiteiravimo die yįsį jnOs siųskite per lietuvių 
nos laiško gavėjo adreso, po bendrovę OVERSEAS CAR 
dviejų mėnesių ir buvo gautas GO co > kuri atstovauja ang 
Hamiltone iš giminių. . . iš Si --------------- _ . -
biro laiškas.

LAIŠKAS IŠ SIBIRO.

— Buvę tremtiniai, nepamirš 
kite likusių niūriose stovykla 
se savo draugų. Bent vien? 
kartą metuose aukokite jiem; 

vienos dienos uždarbį!

lų firmai HASKOBA Ltd., Lo 
ndon, Great Britain.

Prašykite mus į Lietuvą siun 
čiamų gėrybių sąrašą (vaistų 
atskiras sąrašas).

OVERSEAS CARGO COM
PANY 4426 S. Rockwell St.

Chicago 32, 111., U. S. A.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

„LITAS”
i Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 

duodamos betkokiam geram tikslui.
Ved. D. Jurkus, He 4280.

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
Banko kambary.

Adr.: 6695—35 Ave, Montreal 36.

tii»itiiiiiiiii»tm»mi»ii»iiiii»itm»t»nni»niiiiii:iiii»iiittnnnnttntnaį

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

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

tiitiiiiiiuiuiiuiiii»iiiiimiiiiiiiii»iimniwiiiiiitijii»:nwi»n»tnttniiitiint
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MOKT1REAL
ŠAUKIAMAS KLCTARY ŠAUKIAMAS SEIMELIO
BOS PREZID. POSĖDIS PREZIDIUMO POSĖDIS
Šį penktadienį, gruodžio 9 Gruodžio 11 d., sekmadienį, 

d., 8 valandą vakaro „Nepri tuoj po 10 vai. pamaldų. Auš . .
klausomos Lietuvos“ redakcijo ros Vartų parap .salėje, šaukia J v. . P . .. 
je šaukiamas KLCT Prtzidiu mas Montrealio Seimelio Prezi ,s' " 
mo posėdis ir prašomi visi na diumo posėdis, 
riai dalyvauti.

Pirmininkas.
ADOMO MICKEVIČIAUS

100 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS

Gruodžio 18 d. (sekmadienį) TAUTININKŲ CENTRAS. 
5 vai. p. p. Aušros Vartų Para 
pijos salėje KLB Kultūros Fon

Prezidiumo narių dalyvavi 
mas būtinas.

Prezidiumo Pirmininkas
Stasys Naginionis.

KANADOS LIETUVIŲ

Naujai išrinktoji Kanados 
_______ _______ _________ Lietuvių Tautinės S _

do Montrealio Apylinkės Komi Centro Valdyba pasiskirstė pa 
sija rengia Adomo Mickevi reigorrus sekančiai: pirm. K. 
čiaus 100 metų mirties sukaktu Andruškevičius, vicep. A. Lapi 
vių minėjimą. nas, sekr. J. Knystautas, ižd. J.

Paskaitą apie A. Mickevičių Navikėnas ir vald. narys ir pa 
ir jo kūrybą skaitys P. Gir tarėjas J. Adomaitis.
džius. KAUKIŲ BALIŲ sausio 28

Meninę programos dalį atli d. ruošia LAS skyrius. Dau 
ks: Lietuvos Valstybinės Ope giau žinių seks kituose NL nu 
ros solistė E. Kardelienė, pia meriuose.
nistas K. Smilgevičius, dramos 
aktoriai B. Pūkelevičiūtė ir L. 
Barauskas.

Gautas iš minėjimo pelnas 
skiriamas Montrealio Lituanis 
tikos mokykloms paremti.

Visi tautiečiai kviečiami atsi 
lankyti į šį kultūrinį parengi 
mą, kuris bus įdomus ir šutei 
ks gražių įspūdžių bei vertingų 
žinių ir minčių.

PLIAS MONTREALIO
inžinierių paskutinis šių metų 
susirinkimas įvyks pirmadienj 
gruodžio 12 d., 7 v. 45 min. va 
karo Vytauto klube, 2159 St. 
Catherine St. E. Narių dalyva 
vimas būtinas.

Inž. V. Kongelis laikys pas 
kaitą apie modernius šildymo 
įrengimus.

Inž. VI- Stankevičius darys 
pranešimą apie FELL (lenkų, 
estų, latvių ir lietuvių) inž. s- 
gos veiklą.

DR. P. KARVELIS DARYS KUN. DR. F. JUCEVIČIAUS 
PRANEŠIMĄ PASKAITA.

šį ketvirtadienį, gruodžio 8 d. Bus vieša įdomi paskaita 
Aušros Vartų salėje, tuojau po prie šiltų pietų stalo. Paskaitą 
vakarinių mišių, 8 vai. vakaro. —„Kur mes keliaujame“ skai 
Kaip Vliko Vykdomosios Tary tys kun. dr. F. Jucevičius, gruo 
bos narys, dr. P. Karvelis pa džio 11 d. — sekmadienį 1 vai., 
darys politinę apžvalgą ir nu A. V. parap. salėje. Viešus pie 
švies Vliko darbus bei jo nau tus ruošia Gyv. Rožančiaus Dr- 
' ! r’ • ja. Nuoširdžiai kviečia narius

Visi tautiečiai kviečiami į pra ir visuomenę skaitlingai daly 
nešimą atsilankyti vauti.

Dr. P. Karvelio pranešimai 
Hamiltone ir Toronte padarė 
gerą įspūdį ir klausytojus pa 
tenkino. Pranešimo 
ma bus prelegentui 
klausimų.
MONTREALIO B

DR. KARVELIO 
PRANEŠIMAS.

Jis apžvelgė visą pokarinę di

VAKARAS JŪRAI 
PRISIMINTI.

1956 m. sausio 14 dieną, 
džiųjų valst. politiką. Liet, tau Klaipėdos ir pajūrio atvadavi 
ta buvo išmesta iš istorinės j mo sukaktuvių išvakarėse, Jū 
naują geopolitinę padėtį — at rų skautų rėmėjai Lietuvių Na 
sidūrus sovietų replėse. Dabar muose rengia šaunų tradicinę 
vedama ideologinė kova globa Jūros Vakarą su daugeliu įvai 
liniu mastu. Ir mes toje kovoje renybių. Gerbiamą visuomenę 
esame. Mūsų uždavinys — kad ir bičiulius prašome gausiai at 
Lietuvos problema pasaulinėj silankyti ir tuo 

Gruodžio 11 d. A. V. bažny politikoj būtų gyva ir kad mes ją jūrą.
čioje bus ypatingas Nekalto būtume jos dalyyiai. Dabar cen 
Prasidėjimo M. Marijos šven trinė problema yra Vokietijos

Sąjungos krepšinio turnyre dalyvauja ir tės paminėjimas. Iškilmingos pa apsiginklavimas, kuris gali už 
Tauro krepšininkai, kurie pir maldos 11 vai., per kurias gie sitęsti 4—5 metus. Nuo vokie 
mas rungtynes laimėjo prieš dos sol. E. Kardelienė. Pamoks čių apsiginklavimo problemos 
Senator 74 prieš 70. Sekančios lą sakys kun. dr. F. Jucevičius, išsprendimo priklausys ir pa 
rungtynės šį antradienį ir šį TRETININKŲ vizitatorius t. vergtų tautų išlaisvinimas. Per 
penktadienį Catholic High Sch ~ " 
00I, Durocher gatvėje. Laimė 
tose varžybose dalyvavo ir taš 
kus pelnė: Bukauskas 31, Otto 
24, Šipelis 8, Piečaitis 7, Suite 
2 ir Aneliūnas 2.
SPORTO KLUBAS TAURAS 
yra numatęs sausio 14 d. pa 
kviesti Toronto Aušrą krepšį 
nio draugiškų rungtynių ir ta 
proga suruošti šokių vakarą. 
Organizacijos prašomos tą da 
tą rezervuoti sportininkams. 

Tauro V-ba.

metu gali
duoti pa

KLASĖS

Vyresnieji Montrealio 
Ateitininkai.

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
ŠVENTĖ prisiminti savą

P. Šarpnickas, vykdamas j Mon ėjęs prie mūsų lietuviškos poli 
trealį, kelyje turėjo nelaimę ir tikos, 
negalėjo laiku atvykti.

MAŽOSIOS
Bičiulių Dr-jos 
kimas šaukiamas sekmadienį, 
gruodžio 11 d., 4 vai. pp. Liet. 
Namuose. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti, nes dėl mažo 
dalyvių skaičiaus susirinkimas 
jau buvo atidėtas.

IŽGANYTOJO

LIETUVOS 
metinis susirin

V-ba.

TORONTO

prelegentas sako, kaci 
Vlikas. perkeltas į JAV dėlto, 
kad buvo pasigendama ryšių liuterionių bažnyčioje, 

St. W. ir Indian Road 
susi gruodžio 11 d., 1.30 vai. pp.,

Bloor 
kampe,

VYTAUTO KLUBO 
organų rinkimai buvo praėjusį 
sekmadienį. Šerų sekretorium 
iš dviejų kandiadtų — A. Nor 
keliūno ir p. Greibaus, balsų 
dauguma išrinktas Albertas 
Norkeliūnas.

Board Direktoriais iš 12-kos ____________
kandidatų pagal balsų daugu SPAUDOS BALIUI,, kuris įvy rė platų pranešimą iš praeitų šioj Vliko :
mą išrinkti: K. Juška, J. Gric ks puikiausioje Montrealy tam metų veiklos, pažymėdamas, sveikino, Alto pasveikinime bu 
k??.nas’. V' Mitchell, J. Bakana tikslui salėje, Mount St. Louis, kad iš pobūvio gauta apie 300 vo ne tik Šimučio, Grigaičio ir 
vičius ir S. Virbalas. vasario 4 dieną, prieš užgavę dol. pelno. Vaiylos parašai, bet ir Olio.

NOMINACIJOSE Į SLA nias, fantai gerų tautiečių jau Minint kariuomenės metinę Mes turime suprasti, kad 
centrą iš susirinkime dalyvavu siunčiami. Vienas pirmųjų gra šventę Šv. Jono par. bažnyčio esam tautos dalis, kuri gali lais 
šių 19 Montrealio kuopos na žų fantą atvežė p. Vaškys. Ba je klebonui kun. P. Ažubaliui vai kalbėti, kad daugumos nusi 

-----  - ---- --- ’’ ~~ ------- sutikus, buvo padaryta pinigi statymas turi būti pagerbtas.
nės rinkliavos Vokietijoje pasi Jis priminė Rastenio laišką sa

TORONTO KŪRĖJAL 
-SAVANORIAI VEIKIA.

su savo tautiečių mase.
Demokratinių grupių -----.. u., »«.. FF.,

jungimas apima 90% visų tau lietuvių pamaldos su išpažintim 
. ... . , komunija.

Po pamaldų, maždaug 3 v. 
pp., ruošiama kalėdinė eglutė 
vaikučiams ir kavutė suaugu 
siems. Visi lietuviai evangeh 
kai kviečiami dalyvauti. Ji įvy

tiečių. Vlikas turi būti ten, kur 
jis turėtų exteritorialumo tei 
sės, nes Vlikas veikia pasauli 

Lapkr. 27 d. įvyko Kūr.-sa niu mastu. Iš Paleckio kalbos 
” vanorių Toronto skyriaus narių Maskvos Soviete, matyti, kad 
d metinis susirinkimas, kurį vedė Sovietams Vlikas sudaro daug______ _____ ____}____

VI. Kazlauskas, sekr. St. Kvie nemalonumo. Santykiai su dip ksta Alhambra Avenue United 
cinskui. Pirm. St. Banelis pada lomatais visą laiką palaikomi, bažnyčios sekmadienio mokyk 

„1.-. .„ ... sesijoj ir Žadeikis los salėje, vienas blokas nuo Iš
ganytojo bažnyčios.

Kun. dr. M. Kavolis.
SUSIRGO ELZĖ JANKUTĖ

Šeštadienį, vykdama į darbą, 
Elzė Jankutė gatvėj paslydo, 
pargriuvo ir sulaužė kojos kau 

______ ................    lą. Dėl to ji ilgesnį laiką pri 
likusiems ir į vargą patekusie vo atstovuji Vlike pažymėda, versta gulėti lovoje namie, 
ms kūr. - savanoriams bei lais mas, kad tokiais metoais mes 
vės kovų invaliams, kurios da patys diskriminuojame save pa 
vė: pernai 77 dol., šiemet 52 saulinės opinijos akyse, 
dol. Šiemet prie Tėvų Pranciš J___________ " ' '
konų bažnyčios durų tam pa vieningą arba ir ištesėti šioje 
čiam tikslui padaryta rinkliava likiminėje kovoje.
- " --1- . . ...... f,0 trumpos pertraukos buvo ‘paminėjimą? ' Apie 800

Kur.-savanonai yra duiziai paMausunai ir atsakymai, ku žmonilf talpiJnanti Technikos 
dėkingi Šv. Jono Parapijos kle —“ J— .—i- i-.:i— - < .

Vartų parapijos saleje, Banko bonuj kun p. Ažubaliui visoke 
kambary. Kas turi klausimų, 
susijusių su taupymu ar skolini 
mu, nepraleiskite progos pasi 
teirauti savame banke. 

MONTREALIO TAURO
10265 Verville St., naujame na ŠACHMATŲ TURNYRAS 
me du butai — 4% dideli kam VYKSTA PILNU TEMPU, 
bariai, šildymo pečiai, balkonai. 
Apatiniame augšte $ 62.50, vir 
šutiniame — $ 68.00 mėnesiui. 

Gražiai aptvertas kiemas. 
Teirautis tel. DE 8852.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
labai geroje vietoje, 
3320 Place de Lery, 

tel. LA 2-9173.

i LOUIS MANGEAU | 
g KUROALIETUS $ 
8 114-1 Ave., Ville Lasalle. <- 
g No. 1 Imperial Products 8 
I TR 3 2 3 7 g

rių, Kalinauskas gavo 19 balsų, liūs žada būti labai įdomus.
Dargis 13, Vinikas 13, Trečio 
kas 9, Gugienė 7, Čaplikas 3, 
Devenienė 18, Maceina 9, Bne 
dis 3, Biežis 19.
STUDENTAI numato susirin ]įį _____ ________ ,
kimą gruodžio 18 d. po 10 vai. paskolų 14’000,— dolj narių 
pamaldų AV salėje. . - ............. . .

______ SIRVYDAS Vytautas jau su nio susirinkimo gerokai pagy davį 75^0*1. 
b Kviečiami dalyvauti svečiai grįžo atostogų, kurias pralei vėjo. Bankas veikia kas sekma 
bei suinteresuotieji.

PLIAS Valdyba.

LIETUVIŲ BANKAS 
„LITAS“ AUGA.

Pradėjęs veikti sausio mene 
sį, lapkričio gale pasiekė inde 

l 20.000,— dol.; paskolų

157. Susidomėjimas po paskuti

LATVIŲ NEPRIKLAUSO 
MYBĖS PASKELBIMO 

. . MINĖJIMAS TORONTE.
Lapkričio 19 d. latvių bend 

'°ruomenė Toronte suruošė Lat 
vijos Nepriklausomybės paskel 

Apie 800

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite «5—86 

152 Notre Dame St. E. 
tel. UN 1-2013 ir BE 7296 
Res. 5657—12 Avė., Rsm. 

RA 2-5229.

DR. J. ŠEGAMOGAS
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.: PO 6-9964.

do Amerikoje, lankydamas su dienį nuo 11 iki 1 vai. Aušros dėkingi šv. jono Parapijos kle He užėmė dar tiek laiko, 
žmona savo vaikus. Vartų parapijos saleje, Banko bonui kun p Ažubaliui visoke Paleidus per rankas lėkštes,

riopai remiant k.-savanorius jų Tautos Fondui surinkta apie
* veikloje. 80 dol.

Iš patiektos v-bos apyskai Bendrai, pranešimas buvo įdo ^“^a budėt?,“sujungti visas jė 
tos matyti, kad vien pereitais mus, ypatingai atsakymai į pa |as> ‘ būti stipriais jeigu nori 
metais turėta apie 500 dol. paklausimus, kurie atrodo visus - - - •
jamų, iš kurių apie 300 dol. nu patenkino.

_________ _____ siųsta Voiketijoje pasilikusie Dr. Karvelis yra geras kalbė
Praeitą sekmadienį, nežiūrint ms k. — savanoriams bei karotojas. Jo dikcija aiški, tempera J_u avclK.1Jlu x 

blogo oro vis tiktai susirinko invahams sušelpti ir apie 200 mentu gyvas ir kalba įtikinanti. mistras „ Phillips pažymėda 
gražus skaičius žaidėjų ir vyk dol. lieka kasoje, kaip fondas ne 1
dė antro rato žaidynes. Kiek laimėje atsidurusiems savo na 
vienas atkakliai kovojo ir ne riams pagelbėti. Susirinkimas 
norėjo atiduoti brangaus taško pavedė v-bai nupirkti vieną Lie 
savo priešininkui. tuvių Namų Šerą 25 dol. sumai ^&VJlKli.1>UĘCTloIulJ „aznycjoj, Jlf v<uuu. jam lauv.ų mama ....

Gana įdomi partija vyko ta lr Įgahavo v-bą atst v 1 s y 1424 Davenporį pd Toronto gai nesą nežinomi, nes ir jo pro 
rp Ig. Bytauto ir J. Viliušio. Vi riul numatytame Apylinkes Sei gruodžio u d-, 9 4S ^viai> kilę i§ Pabaltijo, buvę 
liušiui netekus valdovės, grėsė me yje. pamaldos lietuviams evangeli taip pat skriaudžiami anų laikų
skaudus pralaimėjimas. Deja, . psvars y as on re 10 s y kams pamaldose dalyvaus Si režimo kaip dabar visos už ge 
Ig. Bytautas neturėjo laimės iš ria“s. pasiūlymas sudaryti is.a nodo Ontarijos provincijos sek ležinės uždangos likusios rytų 
naudoti laimingos progos ir nadoje nuo kitur nepriklauso retorius kun H. Erdmanas. Europos tautos. Linkėjo, kad 
prieš atkakliai kovojusį J. Vi centrą. Sis reikalas paves Kun L Kostizenas latvilf siekimas atstatyti laisvą
liušį kapituliavo. tas valdybai smukiau įsnagn * ......... .............

Ilgos ir kovingos partijos vy neti ir surinktus duomenis pa 
ko tarp A. Mylės ir J. Adomai tlektl artimiausiam visuotiniam 
čio ir tarp V. Judzentaviciaus 
— Viliušio, kur pirmieji turėjo 
laimės išlošti.

IŠNUOMOJAMI 
du butai 

1 mėnesį veltui! 
A h u n t s t i c,

mokyklos salė buvo užimta Ii 
’’ gi paskutinės vietos.
" Latvių Bendruomenės vice 

pirm. p. Švanks iškėlė reikalin

kurie atrodo visus ma padėti iškovoti Latvijai 
. smurtu pagrobtą hepirklauso 

Dr. Karvelis yra geras kalbe mybę
1 Po jo sveikino Toronto bur

mas, jog jam tenka didelė gar 
PAMALDOS bė šitame minėjime dalyvauti

EVANGELIKAMS ir kad jis kalbąs netik savo, bet 
Malones pirmoj lietuvių eva ir viso Toronto miesto gyvento 

ingelikų-Iįuterionių bažnyčioj, jų vardu. Jam latvių tautos var 
m = i* ?">

gruodžio 11 d., 9 vai. 45 min. tėviai, kilę iš Pabaltijo, buvę 
pamaldos lietuviams evangeli taip pat skriaudžiami anų laikų

DANTŲ GYDYTOJAS'

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

Tel.: TR 4S47

NOSIES, GERKLĖS ir 
| AUSŲ SPECIALISTAS 
| ir CHIRURGAS | 
į DR. R. CHARLAND 
V 956 SHERBROOKE E. | 
i Tel.: FR 7684. EX 88221

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

susirinkimui.
Skyriaus valdyba perrinkta 

_ ta pati, būtent: St. Banelis, St. 
Gal kiek silpniau ar nesėkmė Čepas ir A. Aperavičius.

lydėjo A. Lesinską prieš L. Bal 
žarą ir R. Lukšą prieš V. Žilins 
ką. L. Balzaras pasirodė yra ga 
na pajėgus žaidėjas. Ig. Žalys 
— J. Siaučiulis po pusantros va 
landos J. Šiaučiulio atkaklaus 
gynimosi laimėjo Ig. Žalys. _____ _ ______

J. Blauzdžiūnas prieš A. Le jos North Parkdale United baž 
sinską laimėjo nesunkiai. nyčioje. Joje dalyvauja anglį 

Po antrojo rato žaidėjai su konų, baptistų, liuterionių, me 
laimėtais taškais seka: Ig. Ža todistų, presbiterionų ir susi 
lys 2, V. Judzentavičius 2, J. vienijimo (United) bažnyčių 
Malaiška 2, ’L. Balzaras 2, V. kunigai. Joje nedalyvauja pro 
Blauzdžiūnas 2, V. Žilinskas 2 testantų sektantinės organizaci 
A. Mylė 1, J. Viliušis 1. jos, nedalyvaujančios ekumeni 

Noriu priminti gerb. šachma niame sąjūdyje. Joje Išganyto 
tininkams, kad kiekvieną sek jo liuterionių bažnyčios anglų 
madienį tuojau po pamaldų A. kunigas Brose pateiks praneši 
V. parap. salėje vyksta sekan mą apie liuterionių bažnyčią, 
čių ratų žaidynės. Prašau vi Joje pirmą kartą dalyvaus dr. 

sklypai NDG prie Sherbrook sus daylvaujančius atvykti. Ir Kavolis.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

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

Dalyvis.
1 

PROTESTANTŲ KUNIGŲ’ 
KONFERENCIJOS

Protestantų kunigų susibūr 
mas (Ministerial) Toronte gr 
uodžio 7 d. renkasi konferenci

a Buvo išreikšti sveikinimai 
Kastinė: OLiver 4451 v Lietuvos gen. konsulo V. Gy 

X lio, Estijos konsulo p. Markaus, Dr. P. UOKKIS i Ontarijos provincijos seimo ats 
nANTii rvnvTniAS I lovo P- Yaremkos, kuris kartu 
UAN 1 V i 1 OJAb g perdavė ir Ontarijos ministerio 

pirmininko Leslie Frost sveiki 
nimus, o Federalinio Kanados 
parlamento atstovas p. Tereck 
perdavė Kanados min. pirm. St. 
Laurent linkėjimus Latvijos ne 
priklausomybės paskelbimo pa 
minėjimo proga. Po te sekė 
koncertinė dalis. A.

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

5
(40X90), sklypo kaina $3.000. kam patogu"1 susilošus ^sužaisti Gruodžio 14 d. Išganytojo 
Skubiam pardavimui naujas 5 namuose 2—3 partijos namuo liuterionių bažnyčioje įvyks To 

butų namas Ville Lasalle.

Dr. N. Novo<ickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO 

Telefonas WA 3-2003 
Priėmimo valandos nu< 

9—12 ir nuo 2—£ vai. v 
(pagal susitarim-

Dr. A. VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
pr> < < ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
uais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Rafitinė vakarai*: 
2104 Mount Royal St E.

9©®©®©®©©®®®©
LA 1-7926—8873 f

Advokatas ■J

g
MArquette 8045

J®®®©©®®©®®©®®®©©©©®®®©®©©©®®©®®©®®®®®®®®©©®©®®®®,

Suite 306, Aldred Building

se šiokiomis dienomis. Tuo pa ronto liuterionių kunigų konfe 
čiu turnyrą baigsime rencija. Joje bus diskutuojama

Yra ruošiamos draugiškos aPj® Bažnyčios ir valstybės san 
komandinės rungtynės tarp vo tykius, kurioms diskusijoms pa 
kiečių ir ukrainiečių komandų. sudaro Kavolio pra 
Vieta ir data bus pranešta ve nešmias.
liau- LIETUVIŲ NAMŲ

Tad pasistenkime ! Bibliotekoje nuo spalio 23 d.
J. Siauciulu. knygos bus keičiamos tris kar 

LIESUNAITIS Vytautas vie tus per savaitę: antradieniais ir 
Sėjo Detroite, kur dalyvavo p. penktadieniais 7—8 vai. vak. ir 
Pikūno vestuvėse. sekmadieniais 12—1 vai.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAI ! IS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada.
Telefonas: 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-J 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
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