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Politinė įvykių savaite
PASAULIS SKĘSTA PRIEŠTARAVIMUOSE 

Indijai Goa klausimas — kolonializmas, bet Pabaltijo 
okupacija — tvarkoje. . .

Rusijos „naujoji politika“, Pabaltijo valstybių padėties, 
sustiprinta Vakarų neapdairiai tai Krišna Menon, nerasdamas 
primta „Genevos dvasia", pri argumentų už, tiktai pyko ir 
vedė žmoniją prie nepaprastai tvirtino, kaip papūga, sovieti 
didelių prieštaravimų. Priešta nį teigimą, kad, girdi, tai esąs 
ravimai dabar tokie dideli, kad kitas klausimas.. . Sovietiniam 
nesiskaitoma su jokia logika, pataikūnui Krišna Menon 
jau nekalbant apie teisingumą, 
kuris dabar išstatytas tartum 
tiktai pajuokai. Objektyvaus 
teisingumo sąvoka dabar pasta 
tyta į anekdotišką padėtį. ~' 
singumas — lyg rodiklis: 
pasuksi, ten eina...

NIEKUR
NESUSIKALBAMA

Tei 
kur

GOA — TAI KOLONIALIZ 
MAS, BET PABALTIJO 

VALSTYBIŲ OKUPACIJA 
— NE...

Tai yra ryškiausis visiško 
žmonių pakrikimo — loginio ir 
moralinio — pavyzdys.

Kai taip dabar sudrumstas 
vanduo, tai lengva jame gaudy

Jungtinėse tautose susikirto ti propagandos apsvaigintą žu 
pirmininkas su Irako atstovu vį. Ir Bulganinas su Chruščio 
dr. Al-Jamali ir Indijos atstovu vu tai daro išsijuosę. Jie dabar 
Krišna Menon. Reikalas užsika Azijoj turi labai gerą pjūtį, ku 
bino ant Pabaltijo valstybių, Iz riai ypač, padėjo ne diplomatiš 
laelio ir kt. kai neatsargus Dulles pasisa

Tai įdomus reikalas, dėl ku kymas dėl Goa. Žinoma, įkan 
din tam sovietiniai imperialis 
tai pasisakė priešingai, glosty 
darni apsvaigintus indus pagal 
plaukus — Goa turinti priklau 
syti Indijai, o Taivanas — Ki 
nijos komumnistams ..

Taip susidaro
NUOMONIŲ KAKOFONIJA,

ADOMAS MICKEVIČIUS,
kurio 100 metų nuo mirties sukaktuvių minėjimas Montrealy 
bus šį sekmadienį, gruodžio 18dieną, 5 vai. po pietų Aušros 
Vartų parap .salėje. Visi kviečiami dalyvauti. Plačiau skaity 
kite 8-me šio numerio puslapyje.

Mielą 
ALBERTĄ JONELĮ 

su šeima
dėl Jo brangios M a m y t ės mirties Sibiro taigose 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Morkūnų šeima.

MONTREALIO LIETUVIAI
Jus jau lanko su aukų la tas darbe. Trys mažamečiai vai 

pu ir prašo iš Jūsų aukos. kučiai, 9 ir du 5 metų;
Netikėta, kad praėjus 10-čiai 2. Riaukų šeima. Motina pa 

metų nuo paskutinių parako guldyta paralyžiaus, trys maži 
dūmų išsisklaidymo, nieku ne vaikiučiai. Vyro algai uždėtas 
kalti žmonės bus laikomi neži areštas, kad atmokėjus giminė 
niai, neretai atskirti nuo arti ms kelionės ir įsikūrimo skolą, 
mųjų vien dė Ito, kad jie savo 3. Benaičjų šeima. Penki ma 
sveikatą turėjo palikti vergų ži vaikučiai. Vyras nervų ligo 
darbo stovyklose. Jie reikalingi ninėje.
pagalbos. Gal yra ir daugiau, bet iiuo

Šalpos Fondo rinkliava vyk metu apie kitus nėra žinių. Jei 
doma vieną kartą metuose. Ji gu kas tokių šeimų žinotų, pr* 
turi būti mūsų garbės pajuti šoma skambinti telefonu TR 
mo ir mūsų sąžiningumo įrody 2859 Šimelaičiui, arba HE 
mas. 5956 p. J. Kęsgailienei.

Nuo pareigos nelaimingajam Turintieji vaikiškų batukų 
padėti neturėtų moralinės tei drabužėlių, megstukų ir balti 
sės niekas atsisakyti. Neturėtų nukų, prašomi pranešti nurody 
atsisakyti dėl to, kad pašalpos tais adresais, nes šios šeimos 
reikalingam žmogui dar niekuo paramos yra būtinai reikalin 
met kultūringame pasaulyje ne gos ir tai skubios paramos, 
buvo statomi joki reikalavimai.

Todėl, kai pasibeldžia rinkėjas 
-rinkėja, visi atsiminkime, kad 
tūkstantį kartų geriau duoti, 
negu prašyti.Būkime dosnūs.

REIKIA VAIKUČIAMS
DRABUŽIŲ

rio reikia pasisakyti. Sovietai 
Jungtinėsna Tautosna įnešė 
TARPTAUTINIO ĮSITEMPI 

MO KLAUSIMĄ, 
kuris ir buvo diskutuojamas. 
Irako atstovas, kalbėdamas tuo 
klausimu, suminėjo pavyzdžius, 
kurie iliustruoja įsitempimą. 
Jis suminėjo Alžyro ir Pabalti kurioje skęsta, nesugebėdamas 
jo valstybių klausimus. Bet už orientuotis, eilinis nepartinis 
protestavo Prancūzijos atsto įr nepolitikuojantis žmogus, ne , . t, , • ttj

vas dėl Alžyro, o Rusijos atsto turįs politinio pasiruošimo. (Bemas— papildytas Bulganino, eno
vas Kuznečov dėl Pabaltijo ko kita, tai yra ryškus įrody PABALTIJO VALSTYBIŲ Faujo pasiūlymais. Ttio pa 
valstybių. Abu jie reikalavo ne mas, koks neprotingas yra reiš KLAUSIMAS, ciu tuscias, nie u ep r , - - ■
minėti Irako atstovo suminėtų kinys dabartiniais laikais nesi kaip matome vis dažniau ir vts s°vietų • Pa^lymas atmestas, materialmę padėti: .
kraštu T klausima isinainioio uniitika • ii= vra nand.n -• ’v t - Sovietai siūlo pasitikėti tiktai 1. Mamerto Vapsvos, kuris Kazys Lukas paaukojo 10
ir Indijos atstovas Krišna Me aas tiktai tipnU J k-urip ina^p^ ^’irciau iškeliamas Jungtinėse kodiniu pasižadėžimu, kokių jie prieš 8 mėnesius sunkiai sužeis dol. 5 dol. gimnazijai ir 5 dol. 
ir Indijos atstovas Krišna Me gas tiktai tiems, kurie mases Tautose. Jis įeina į sąmonę vi sula£ž jau apie pusantro -- benlrai šalpai. Visiems dėkoja
non, kurto laikysena ypač yra nori valdyti, kaip avių bandas). Sų JT atstovų, o ypač tų atsto KARVFI IS ma. P. Šimelaitis.
Įdomi, Kad Kuznecovm nemie Grjztant prie susikirtimo Vų, kurių kraštai taip pat jau DK- F- KARVELIS
las Jungtinėse Tautose, reikia pa įįa didžiųjų imperialistų skilau TRUMPOS ŽINIOS

PABALTIJO VALSTYBIŲ sakyti, kad das. Ir tas klausimas, be jokių — Dvi didelės JAV darbinin
MINĖJIMAS, SOVIETŲ MANEVRAS abejojimų, vis aiškiau ir vis kų unijos sussijungė į vieną,

tai yra aišku, bet kad Indijos iškelti JT įsitempimo klausi tvirčiau įsigyvens Jungtinėse apimančią 16 milionų darbmin 
atstovui Pabaltijo valstybės pa mus buvo tikimasi išpūsti į so Tautose kų, kurie vadu issirmko Geor
sirodė rakštimi jo sąžinėje, tai vietams naudinga gaisra, bet iš Jungtinėse Tautose tarpe ki ge Meany, 
sunku buvo tikėti. Bet tūlas ėjo atvirkščiai. Irako atstovas tų klausimų, vis dar svarstomas Naujas apsijungimas pas.sa 
žurnalistas Spivak vis dėlto tai kalbėdamas apie sovietų iškellr 
gražiai išaiškino. Ir išaiškino tą įsitempimo klausimą, kaip NUSIGINKLAVIMO
kaip tiktai Indijos argumentų, tiktai nurodė labai ryškius pa KLAUSIMAS.

Kaip žinoma, Indijoje ligšiol vyzdžius — Alžyro, Pabaltijo KT. , , .. , , ._
dar yra Portugalijos kolonija, valstybių, Viduriniu Rytu ir tt. . Nera abejoJlmU, kad !s to -
vadinama Goa. Kai dabar Dul Tas, žinoma, nepatiko visu pir ko. n5isels> bet Propagandos de mat vadai po Burmos prakti 
les pasisakė, kad Goa ligšiol ma kolonialistams, na ir jū sa ?iai/a vis dar linksniuojamas kos, atsisakė atsakmeti spau 
yra laikoma Portugalijos kolo telitams, kaip Indija, kuriai }r Jungtinėse Tautose. Reikia dos atstovams į paklausimus li
nija, tai Indijoje kilo didelis Goa sritis, tebelaikoma Portu ko"s*atu,ot!’ praėjusioje sa pažadėjo tiktai perskaityti sa 
triukšmas ir pasipiktinimas, nu galijos, yra kolonializmas, ke ?aiteJe’ kaiP. tlk,tal buvo Prl!m vo raštišką pareiškimą. Taip bi 
ėjęs taip toli, kad Amerika kai liąs tarptautinį įsitempimą, bet ta rezoliucija, kuria pasisako jo sovietiniai satrapai teisybes 
tinama palaikymu kolonializ Pabaltijo valstybių okupaciją, ma 1S e 1 tehevvkcta
mo. Bet kai žurnalistas Spivak kelianti taip pat tą tarptautinį UŽ VAKARIEČIŲ PLANUS. eraiku k£vos už susiiunaima su 
p,l.pyrt Indijos „t,(„v, dil (.tempta, _ ,al tolonl.l.z „ JT 5 ,ovka

nius pasisakė, kad nusiginkla — Izraelio ir Egipto santy 
vimas įmanomas tiktai veikiant kiai, spaudžiant JT, eina švel 
efektyviai inspekcijai ir efekty nyn. Tikimasi karo išvengti, 
viai kontrolei. Planas priimtas — Anglai pasisako prieš so 
kombinuotas. Jo pagrinde Ame vietinių vadų lankymąsi Londo 
rikos prezidento, pasiūlymas, ne.

ALEKSANDRUI PIEŠINAI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai, sūnums 
ir giminėms

Aušros Vartų Parapijos Bažnyčios Komitetas.

Montrealio Bendruomenės nariui,

ALEKSANDRUI PIEŠINAI
mirus, Šernai ir giminėms gilią užuojautą reiškia

Montrealio Seimelio Prezidiumas.

Skaudaus liūdesio valandoje, staiga mirus

SVEIKINIMAS.
Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname savo gimines, 
draugus, gerus pažįstamus ir visus tuos, kurie 

sielojasi ir dirba dėl Lietuvos.
A. ir P. Š i u g ž d i n i a i.

GIMNAZIJAI AUKOJO.
P. Šeidys, gyvenantis Verdu 

ne, pats paaukojo gimnazijai 
šelpti 5 dolerius ir parinko au 
kų iš kitų tautiečių. Aukojo: 
E. Jurkšaitis 5 dol., J. šeidys 
5 dol., A. Žukas 2 dol., J. Locai

Montrealyje yra kelios šei tis 1 dol., Alb. Brilvicas 1. dol., 
mos, patekusios į gana sunkią Aloyzas Brilvicas 1 doL ir E. 

Grikinis Į dol. Viso 16 dol.

DR. P. KARVELIS 
TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖJE

Vliko Vykdomosios Tary 
bos narys Dr. P. Karvelis ap 
lankė Tautos Fondo įgaliotinę

K.L.B. KRAŠTO VALDYBA 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

K.L.B Krašto Valdybos po 
p. M. Arlauskaitę ir Vliko bei sėdyje, įvykusiame Lietuvių 
Vykdomosios Tarybos vardu iš Namuose gruodžio 9 d., pasi 

kė prieš sovietinį imperializręą reiškė nuoširdžiausią padėką skirstyta pareigomis sekančiai. 
ir kolonializmą. visiems Kanados lietuviams už Pirmininkas — B. Sakalauskas,

_ _ Delbi, Indijoje, Bulgani aukas Tautos ir Tėvynės gelbe I vice-pirmininkas — V. Vaido 
no ir Chruščiovo spaudos kon jimo reikalams, o Tautos Fon tas,

nie ferencija neįvyko, nes sovieti do Atstovybei Kanadoje dar Iždininkas — P. Kvedaras, 
~ ’ buojantis už kilnius tikslus. Biuro xedėja-sekretorė — E.

Dr. P. Karvelis prašė ir atei Senkuvienė, 
tyje visus lietuvius dirbti vie Protokolo sekretorius — kun. 
ningai ir solidariai.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Ateinančių metų sausio 7 d. 

Kroatų saleje, 2520 Seminole 
St., Windsoro lituanistinės 
„Marijos Pečkauskaitės“ šešta 
dieninės mokyklos mokiniai 
stato dviejų veiksmų „Švento R. Vabolis, Quebec, Que. 1,— 
ji Naktis“ vaidinimą. Ta pačia S. Jankauskas, Ville J. 
proga Kalėdų senelis išdalins Cartier ............................ 0,75
mažiesiems dovanas. Po vaidi J. Klimas,Vancouver, B.C. 2,— 
nimo suaugusiems, šokiai ir KLB Br. Kolumbijos 
veiks bufetas. Pradžia 7 vai. Apylinkė ........................20.59
Kviečiame visus paremti šešta Didelis ir nuoširdus ačiū vi 
dieninę mokyklą. siems savosios spaudos rėmė
K. L. B. Windsoro apyl. v-ba. jams. N L.

Brangiam Tėveliui 
A. f A. 

ALEKSANDRUI PIEŠINAI 
staiga mirus, brolius Aliuką ir Rimutį, jų mamytę, 
brolį ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Montrealio Skautų Tuntas.

Gilaus liūdesio valandoje, mylimam vyrui ir tėvui

ALEKSANDRUI PIEŠINAI
mirus, jo šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. į 

Verduno Liet. Šešt. Mokyklos mokiniai 
mokytojos ir Tėvų Komitetas.

dr. J. Gutauskas, 
Valdybos nariai — S. Čepas,

B. Jackevičius ir
Kažemėkaitis.

AUKOS „N. L”

ALEKSANDRUI PIEŠINAI
mirus, Jo žmonai, sūnums, giminėms ir artimiems gilią 
užuojautą reiškia

Eleonora ir Augustinas Kudžmai.

Muzikui
ALEKSANDRUI PIEŠINAI

mirus, skaudžiai prislėgtai šeimai, p. Piešinienei ir 
sūnums, gilią užuojautą reiškia

D. ir K. SmilgevičiaL

Jūros skautų rėmėjui,

ALEKSANDRUI PIEŠINAI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ir sūnums.
Montrealio Jūros Skautai ir Rėmėjai.
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Prieš 50 metų
DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO REIKŠMĖ

Prieš 50 metų Lietuvos Sos sų pirma — žemės reforma, rei 
tinėje — Vilniuje buvo susirin kalavimas, greta laisvės, ir že 
kęs kelių tūkstnčių lietuvių su mės, realizuotas tiktai Steigia 
sirinkimas, kuris yra žinomas mojo Lietuvos Seimo.
Didžiojo Vilniaus Seimo vardu. Visai suprantama, kad visa 
Kas buvo Didysis Vilniaus Sei tai darėsi tautiniu pagrindu, 
tnas, kokia jo reikšmė ir kodėl Lietuva budo ir kėlėsi savaran 
lietuvių jis yra minimas? kiškam gyvenimui.

1905 metais, po didelio cari Taigi, Didysis Vilniaus Sei 
nės Rusijos pralaimėjimo karo mas buvo naujas etapas, po Lie 
su Japonija, buvusios Rusijos tuvos sukilimų, į Lietuvos sava 
žmonių nepasitenkinimas išsi rankiškumą. Tai buvo naujas 
plėtė į revoliuciją, nukreiptą tautos pabudimas viešpatingu 
prieš žmonių kontrolei nepasi mui. Tai buvo naujas smūgis 
duodančią carinę visvaldybę. Jei carinei visvaldybei. Tai buvo 
gu dešinieji Rusijos elementai naujas stiprus lietuvių tautos 
siekė tiktai konstitucinės mo gyvybingumo pažadinimas vei 
narchijos, kurioje galėtų carą ksmui už tą gyvybingumą. Tai 
kontroliuoti, tai kairieji aiškiai buvo visų pirma, lietuvių tau 
norėjo nuversti carizmą ir įves tos išvengimas rusiškos, vo 
ti respublikinę santvarką, ku kiškos, lenkiškos okupacijos pa 
rioje patys žmonės galėtų išsi ruoštų kapų.
rinkti sau valdžią ir patys vai Ir lietuvių tauta, lietuvių 
ytls’ j liaudis, Lietuvos žmonių masė

Pavergtosios Rusijos tautos po to jau buvo gaji ir veikli. Ir 
buvo pirmosios, kurios veiks jį atgijo, įsigyvėjo, kaip ugnele 
mingai dalyvavo šiame sąjūdy įg pO pelenų ir susilaukė, išsiko 
je, tiktai jų siekiai buvo kiti: vojo, sau laisvę ir savarankišku 
pavergtosios tautos siekė savo mą.
laisvės ir savarankiško gyveni Didysis Vilniaus Seimas yra 
mo. Lietuvių tauta buvo viena svarbus ir reikšmingas lietuvia 
tų, kuri gyvai dalyvavo 1905 ms įr tremties bei emigracijos 
metų revoliuciniame sąjūdyje prasme.
ir, deja, tas teisėtas ir teisingas 1905 metų revoliucinis sąjū 
savo pastangas ir siekius aplais dis ir susietas su juo Didysis 

__tė krauju savo sūnų ir dukterų, Vilniaus Seimas, įtraukęs į sa 
apmokėjo geriausių savo žmo ve mases Lietuvos jaunimo, 
nių gyvybėmis ir visą kartą už kaip nukreiptas prieš caro vis 
grūdino kalėjimais, ištrėmimais valdybę, buvo tai carinei visval 
į Sibirą ir kančiomis, skausmu aybei priešingas ir todėl perse 
ir pasiryžimais siekiamąjį tiks klojamas. To sąjūdžio dalyviai 
lą vis dėlto laimėti. buvo gujami, persekiojami ir

Nežiūrint persekiojimų, neat todėl turėjo trauktis už carinės 
sižvelgiant į pavojus, lietuvių Rusijos monarchinės visvaldy 
tauta, pagauta tiktai žinios gįs ribų, kaip jie dabar traukia 
bei tiktai gando, masiškai siun sį nuo komunistinės visvaldy 
tė savo atstovus į Vilnių, kur į,ės, vadinamos despotiniu to 
jie susirinkę sudarė minimąjį taiizmu. Tokiu būdu susidarė 
Didįjį Vilniaus Seimą. 1905-ųjų metų DP arba politi

Didysis Vilniaus Seimas, po niai emigrantai. Vieni jų bėgo 
ilgos Lietuvos valstybės seimų į artimiausią Vokietiją, kiti to 
pertraukos, tartum atgaivinęs liau į Vakarus, o treti į užjū 
senosios Lietuvos nepriklauso rius.
mybės seimą, svarstė vykstan Kanadoje mes taip pat turi 
čią tautos būseną ir bandėm ties me Didžiojo Vilniaus Seimo da 
ti Lietuvos ateities gaires. lyvių, kurie, kaip Rusijos per 

Nors Seimas nebuvo rinktas sekiojamieji, pasitraukė už Lie 
tikru demokratiniu būdu, ta tuvos ribų ir dabar, deja, bai 
Čiau jis jautėsi esąs Lietuvos gia jau išmirti ir Kanadoje ap 
Seimas ir padarė sprendimų, ku sigyvenusieji. Tas Didysis Vii 
rie turėjo didelės prasmės ir niaus Seimas ir buvo dalies lie 
reikšmės lietuvių tautos ir Lie tuvių ateivių į Kanadą pasitrau 
tuvos valstybės ateičiai kimo iš Lietuvos priežastis.

Vos pabudusi „Aušros“ me Tat, kaip matome, Didysis 
tu, nors ir tvirtai žadinama Vilniaus Seimas turėjo didelę 
„Varpo“, tauta dar tiksliau ne politinę, socialinę ir net emigr 
siorientavo, todėl ir Seimas, antinę reikšmę, giliai įbrėžusią 
kurio vadovaujanti intilegintų žymes į mūsų tautos ir valsty 
grupė nebuvo vieningos nuo bės istoriją.
monės, dar negalėjo tiksliau Ir šiandien, kovodami su pa 
precizuoti tautos siekimų, tai vergimu> su smurtu ir prievar 
ciau, gal, daugiau pasąmonėje, tavįmu, kovodami už žmonišku 
negu atviroje viešumoje, Sei tautų teises į apsispren
mas vis dėlto nedviprasmiškai dimą> _ mes neabejotinai esą 
nusmaigstė Lietuvos Neprik me tiesioginiai sekėjai Didžio 
lausomybės siekimo gaires, ku jo Vilniaus Seimo principų, 
riomis tauta spontaniškai metė Tat> kitų mūsų vidujinės 
sl. k“rtl savarankiškumą, deja, jėgos šaltinių, stiprinkimės ir 
rusiškojo okupanto sutrukdy Didžiojo Vilniaus Seimo dva 
tą. Tai yra svarbioji politinė sįa> tautai davė ne tiktai 
Seimo veiklos pusė. naujų impulsų, ne tiktai naujo

Ne mažiau buvo svarbi ir so įžvelgimo ateitin, bet ir liauju 
cialinė šio sąjūdžio pusė. Sei jėgų veiksmingumui, pasiryži 
mo metu susikūrė L. Valstie mams ir pasiaukojimui, siekia 
čių sąjunga, kurios tikslas bu nt Didžiųjų tautos tikslų.
vo — socialinės reformos ir vi J. Kardelis.

ALEKSANDRUI PIEŠINAI
staiga mirus, brangiai Valei ir sūnums giliausią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi
Artūro ir Leonardo Grabošų šeimos 

ir Eugenijus Meškauskas.
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Dabar palengvintos sąlygos
įsigyti pilietybei tiems, kurie

gyvena toliau nuo teismų

Šis naujas potvarkis teliečia tuos, kurie gyvena toliau negu 50 mylių

Jei jūs gyvenate daugiau negu 50 mylių nuo artimiausio teismo ir 

tinkate tapti Kanados piliečiu, dabar jau galite užpildyti prašymą 

pilietybei gauti savo gyvenvietėje.

Atitinkamų pilietybei gauti prašymo formų reikalaukite rašydami: 

Registrar of Canadian Citizenship, Ottawa, Canada.

nuo artimiausio teismo. Tie, kurie gyvena arčiau negu augščiau 

nurodyta, privalo pilietybei gauti prašymą ir dabar įteikti artimiausio 

teismo raštvedžiui.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA CANADA

Hon. J. W. Pickersgill 
Minister

Muzikui, Aušros Vartų bažnyčios vargonininkui,
ALEKSANDRUI PIEŠINAI 

mirus, skaudaus liūdesio valandoje, 
Šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučia

 E. ir J. Kardeliai.

ALEKSANDRUI PIEŠINAI
staiga mirus, jo šeimai, netekusiai mylimo vyro ir tėvelio, 

šioj didelėj skausmo valandoj nuoširdžiai užjaučiame
Elena Kudžmaitė ir Kibirkščių šeima.
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ALEKSANDRUI PIEŠINAI
staiga mirus, p. p. Navikėnų šeimą, netekusią mylimo 

brolio, dėdės ir švogerio, nuoširdžiai užjaučiame
Elena Kudžmaitė ir Kibirkščių šeima.

ALEKSANDRUI PIEŠINAI
staiga mirus, Jo šeimai reiškiame gilią užuojautą 

Aušros Vartų Parapijos Choras.

Skausmo ir liūdesio valandoje, mylimam 
vyrui ir brangiam tėvui

Laval Fortier
Deputy Minister

ALEKSANDRUI PIEŠINAI
staiga mirus, Poniai Valentinai Piešinienei su šeima, 

p. p. Navikėnų, Kudžmų šeimom, giminėms ir 
artimiesiems gilaus skausmo valandoje reiškia

užuojautą ir kartu liūdi
Dikinienė su šeima, D. P. Pundzevičiai ir E. J. Grybaičiai.

Gilaus liūdesio valandoje, mylimam vyrui, tėvui ir broliui

ALEKSANDRUI PIEŠINAI
mirus, Jo šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučia 

Paužėnų ir Murauskų šeimos.

Broliui, 
ALEKSANDRUI PIEŠINAI, 

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
p. ELENAI NAVIKĖNIENEI 

Montrealio Šalpos Komitetas.

Skaudaus liūdesio valandoje

ALEKSANDRUI PIEŠINAI 
mirus, 

jo šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučia 
_______________________ LAS Montrealio skyr.

aotūL
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KAIP DIRBA VLIK’as
VLIKO PIRMININKO M. KRUPAVIČIAUS PRANEŠI MAS VLIKO SESIJAI APIE 

VLIKO VEIKLĄ IR JO DA RBO SĄLYGAS
„Visos Vliko veiklos, kiek ir vo pavyzdingas. 1945 m. birže gumos statutas nėra niekur nu 

kaip jis dirbęs per visą savo gy lio-liepos m. apie tris savaites statęs. Opozicijos pasiūlymu 
vavimo tremtyje laikotarpį, ne tie santykiai buvo visai pairę— kalbamas statuto straipsnis bu 
aprėpsi. Pagaliau ir nėra reika dėl kilusių tarp laicistų ir nelai vo pakeistas taip pat paprasta 
lo taip toli siekti, — kalbėjo cistų bloko kivirčių. Jie buvo balsų dauguma ir tik vienu sk 
Vliko sesijai pirmininkavęs M. likviduoti minėtų blokų vienin aitymu. Tada jiems ir statutas 
Krupavičius, — nes tolimesnė gai sutartu žinomu protokolu, buvo geras, ir nebuvo jo laužy 
praeitis jau istorijai priklauso. Pasitaiką tarp grupių kivirčai, mas. Arba vėl: atskiros nuomo 
Savo pranešime aš apimsiu tik apskritai imant, natūralus da nės nepriimamos prie protoko 
laiką nuo mano padaryto pra lykas, bet turint omeny mūsų lo tais atvejais, kai tas klausi 
nešimo tuo reikalu paskutinia gyvenamas sąlygas ir didžiulę mas nebuvo diskutuotas, nei 
me atsilankyme šioje pačioje atsakomybę už siekiamus tiks Vlikas savo nuomonės nebuvo 
Amerikos žemėje, vadinasi, lūs bei objektą, kurio ginti yra pareiškęs. Iš to opozicija pada 
nuo 1954 m. gegužės mėnesio pašauktas Vlikas, didžiumai tų rė išvadą, kad Vliko didžiuma 
ligi paskutinio Vliko posėdžio, kivirčių negalima surasti jokio neduodanti opozicijai pareikš 
t. y. ligi 1955 m. rugpjūčio m. pateisinimo. Abejoju, ar gali ti savo nuomonės, ją varžanti 
13 d. ma bus rasti galimybę nuimti ir neleidžianti jai eiti Vliko ats

Vliko veikla ir jos sėkmingu nuo J ° atsakomybę tautai ir is tovo pareigų laisvai. Du pavyz 
mas nėra visai nepriklausomas, torijai. Bet, iš antros pusės, su džiai. O jų yra visa eilė. Bet ir 
kaip nėra visai nepriklausoma pasigėrėjimu turiu šia proga šie nušviečia pakankamai opo 
kiekvieno pavienio1 žmogaus ir konstatuoti, kad Vlikas, dirb zicijos kelius ir tikslus. Visoj 
kokios organizacijos veikla, damas realų darbą ir jausda jos opozicinėj akcijoj nėra nei 
Pirmiausia, Vliko veikla labai “aa savo atsakomybę, greičiau krislo teisybės, 
priklausoma nuo tų valsty 
bių, kurios lemia tarptautinėj 
politikoj. Antra, ji priklauso 
ma nuo jo vidaus susitvarky 
mo ir tarpusaviu santykių. Čia 
paliestina tarpusaviai Vliko 
atstovų santykiai ir santykiai 
su Stasiu Lozoraičiu. Ir, paga 
liau, trečia — nuo finansinių iš 
teklių. 

Apie sprendžiamųjų valsty 
bių įtaką į Vliko veiklą neten 
ka ir kalbėti. Visi tai žino ir 
lengvai supranta. Nedaug teks 
kalbėti ir apie finansų išteklių 
vaidmenį Vliko veikloje. 
Tautos Fondo iždinė varginga. 
Vlikas neįstengia dėl to savo 
veiklos išvystyti riet ligi paken 
čiamo lygio. Aš manau, kad ne 
vienas yra susipažinęs su pas <nsti ir komj£omituoti visuom£ 
kutintųjų metų TF apyskaita, nės ak y^k Tokįa ici 
lĘcnmfmrls cnannai ir I H vien . ttt, . , v . •ja Vilkui kaštavo ir autoriteto, 

ir lėšų, nors jos akcija buvo 
paremta dažniausiai nieku ne 
paremtais argumentais ir sta 
čiai prasimanymais. Iliustraci 
jai — keli pavyzdžiai. Opozici -v. -
ja tvirtino ir Vlike, ir spaudoj, pusės svarbesni Lietuvos lais n? aP‘e projektuojamąjį raštą, žime išsitektume 
kad Vliko ir VT pirmininkų ka vinimo reikalu raštai prieš pa 

laikvmo akeiios Net nati noli dencija turi būti vieneri metai, siunčiami duodama susipažinti laikymo akcijos. Wet pati poli Vlįkui nutaru kad kadencij ................................................. -
tine laisvinimo veikla labai ri __ _ t
bojama ir stabdoma dėl pinigų 
stokos. Nedaug yra vilties Vii 
ko pajamas padidinti. Vlikas 
daugiausia yra pinigiškai remia 
mas Alto ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės. Be šių dviejų 
paramos Vlikas vargu galėtų 
savo darbą dirbti.

Iš vidaus santykių klausimo 
čia manau bent trumpai pami 
nėti grupių santykius ir santy 
kius su St. Lozoraičiu. Apskri 
tai reikia pasakyti, per šį de 
šimtmetį tie 

grupiniai santykiai

Abejoju, ar gali ti savo nuomonės, ją varžanti 
ma bus rasti galimybę nuimti ir neleidžianti jai eiti Vliko ats

tarpusavy susitardavo, negu 
grupės. Tai įrodo Vliko š. m. 
birželio mėn. 6 dienos susitari 
mas praplėsti bendradarbiavi 
mo bazę ir suformuoti Vliko or 
ganus. Tai neįvyko dėl kai ku 
rių grupių priešingo tuo reika 
lu nusistatymo. Gražus ir nau_____
dingas grupių atstovų susitari mtiniškai visuomenei. Jieškota 
mas griuvo, ir santykiai dar • • • „ .. .
labjau paaiškėjo. Tas grupių 
santykių paaštrėjimas prasidė 
jo pereitais metais.

Opozicijos veikla
buvo beatodairinė, su priemo 
nėmis buvo nesiskaitoma. Kai 
kurie laikraščiai darė įspūdžio, 
kad kiti Lietuvos ir lietuvybės 
reikalai jiems nerūpėjo ir kad 
pagrindinis jų tikslas buvo silp

Antras Vliko vidaus santy 
kių labai opus ir žalingas mūsų 
laisvinamąja! veiklai yra

santykis su St. Lozoraičiu.
Ši byla yra jau gerokai įsisenė 
jusi ir gerokai įkyrėjusi ne tik 
Vlikui, bet ir visai lietuvių tre

.1

O'Keefe’s užsakymu iliustravo
Latvijoje gimęs Kanados 

dailininkas Eduards Dzenis

kutiniųjų metų TF apyskaita, 
išsiuntinėta spaudai ir TF visų 
kraštų atstovybėms. Dėl tos 
priežasties Vlikas negali paga 
minti net propagandinės ir re 
prezentacinės literatūros, reika 
lingos laisvinimo reikalui. Jis 
turi dėl tos pačios priežasties la 
bai apriboti ir palaikymą kulty 
rinės veiklos, ir lietuvybės iš

visokių išeičių. Pasitarimų ir 
pasikalbėjimų su juo buvo 
daug, bet visa baigėsi be teigia 
mų rezultatų, o jei kur ir pavyk 
davo susitarti, kaip. pvz. Ber 
no konferencijoj, II Reutlinge 
no pasitarime 1952 m., Pary 
žiaus pasitarime 1952 m., tai 
po kiek laiko Lozoraičio buvo 
nuo tų susitarimų atsisakoma. 
Taip pvz., Pryžiaus pasitarime 
abiejų pusių buvo sutarta, kad 
„reikalinga nustatyti praktiš 
kas bendradarbiavimas tarp 
Vliko pirmininko ir Lozoraičio. 
Šis praktiškas bendradarbiavi 
mas vykdomas Lozoraičiui ir 
Vliko pirmininkui tariantis'1 
Dar prieš tai buvo sutarta,

seni KANADOS papročiai
Važiavimas rogėmis yra senas Kanados 
paprotys, likęs iš pirmųjų ateivių laikų.

Dar ir šiandien šis paprotys 
atgaivinamas šaltos žiemos vakarais, 

kai jauni ir seni važiuoja linksmoje 
kompanijoje arklių traukiamoserogėse. OLD VIENNA

žygių jis ten mano daryti. Ko linkme visą laiką stengiausi ko sesiaji. pasiūlė ją svarstyti 
ks tai praktiškas bendradarbia dirbti. Lietuva yra ir turi būti kartą į metus, bet Vilkas rado 
vimas. Tuo tarpu Vlikas jam visiems lygiai brangi, ir todėl reikalingu į tą pasiūlymą atsa 
ir kitiems diplomatams savo ren visi turime tilpti viename lais kyti šiuo nutarimu: „Sąmata 
giamus raštus įteikti augštes vinimo vežime. Daug per savo rengama visam pusmečiui, 
niems veiksniams pasiųsdavo 10 metu darbolaikį Vlike pade kaip ligi šiol buvo praktikuoja 

kad nroiektuoiami bet kurio* su prašymu pateikti jų nuomo jau pastangų, kad visi tame ve ma . Sąmata ne viena eina. Ją
- ” J - - - - - račto sjmp iccif-^ir+nmir kad visi lydi visa eilė neatskiriamų paly

Bona dar daugiau pablogino viena kryptimi sutartinai žy dovų — sąmatos vykdymo apys 
Vliko santykius su Lozoraičiu, giuotumėm. Nekalbėdamas' kaita, TF stovio patikrinimas. 
Jo dėka Bonoj negauta tai, kas apie senesnius laikus, primin etatų peržiūrėjimas, Vliko— 
buvo žadėta Vlikui suteikti“. siu tik paskutiniuosius šiuos Kontrolės Komisijos revizijos 

Toliau M. Krupavičius pla metus. Metų pradžioje turėjau aktas ir VT narių sekančiam 
čiai išdėstė santykių su St. Lo pasitarimą su opozicijos atsto pusmečiui darbų plano ir patik 
zoraičiu bylą. Tas visuomenei vais tuo reikalu Weinheime. rinimo pereito pusmečio atlik 

,nc jau žinoma. Po Weinheimo du pasikalbėji tų darbų svarstymas. Tai tirs
J - Kas darytoj™? mus su jais turėjau Reutlinge čiausias ir svarbiausias punk

T____ ,u„ . T .J ..Z™ ' ne, ir laimingai priėjom prie bir tas darbu tvarkoje.Lozoraitis visas Lozoraičio veikla, ar bus ji su žeįo 6 diel£s Tik
- ____  . > tarta> ar nesutarta su Vilku, y kad t susitarimas bu

vo sukliudytas. Į tą vieną ve 
žimą dar kartą pamėginau įso 
dinti ir Lozoraitį“.

jos kitai pusei ir pateikti dėl to raš 
klausimas atstatomas kaip pir to savo nuomonei. Balutis, Bač 
miau buvęs, opozicija puolė kis ir Graužinis to susitarimo 
Vliką, kad jis neteisėtai kalen ir dabar laikosi, Žadeikis nevi 
cijos -terminą pakeitė, kad sta sada, o Girdvainis lig šiol nė 
tūtas gali būti keičiamas tik vienu žodžiu neprasitarė. J' 
kvalifokuotos balsų daugumos Vlikui nepateikė nė vieno ofi 
ir tai padaryta todėl, kad pir cialaus rašto. I 
mininkai galėtų neribotai sėdė sutartis miršte pamiršo. Prieš tarta, ar nesutarta su Vliku, 
ti savo' kėdėse ir imti algą. Tuo pirmąją Keturių Didžiųjų Že nieko nepadės Lietuvos laisvini 
gi tarpu Vliko statutas nereika nevos konferenciją aš eile laiš mo reikalui, kaip lygiai nepa 
lauja tokiam statuto pakeiti kų kviečiau Lozoraitį susitik keis jo eigos, ar Vlike bus 10 
mui kvalifikuotos daugumos, ti ir sutarti vieningą veiklą toj narių, ar 100. Bet, kita vertus, 
bet pakanka paprastos balsų konferencijoj. Mano laiškai turiu konstatuoti, kad Lozorai 
daugumos. Vliko statuto 19 jam buvo rašyti IV. 22, V. 11, tis ir jo beatodairinė veikla nė 
str. tuo reikalu štai ką sako: V. 24, VI. 18 ir VII. 10 tele ra palanki tam laisvinimo rei 
„Vilkas taria paprasta posėdy grama. Į pirmus jis atsakė nei kalui. Jis jau nemaža jai yra

įvairavo. Tarpais jie buvo visai je dalyvaujančių narių balsų giamai, o į paskutinius jis at pakenkęs. Tas liūdnas faktas klausimo^ būtent**nrie“’“““ organų, žmonių klausimu. Iš 
patenkinami, kaip pvz. vyks dauguma, jei svarstomam klau sakė tik konferencijai pasibai visiems yra žinomas. Tik ką > • P esmės tam užsimojimui prita
tant į Berno konferenciją, vi simui šių nuostatų nenustatyta gus. Į antrąją Ženevos konfe gautas iš Madrido raštas ryš sąmatos svarstymo. riu. Ilgesnį laiką vadovaują or 
sos grupės sugebėjo kalbėti speciali dauguma“. Tokios spe renciją nuvyko nieko Vlikui ne kiai tai patvirtina. Aš esu vie Sąmata svarstoma kas pusme ganai gali kartais nepastebėję 
viena burna. Vieningumas bu cialios tam reikalui balsų dau pranešęs ir nepranešė, kokių no vežimo šalininkas — ir ta tis. VT 1954. XII. 15-17 Vii Nukelta į 7-tą puslapį.

Savo pranešimą baigiu. Šis 
pranešimas iš mano ilgamečio 
pirmininkavimo pirmą kartą vy 
ksta kitame krašte ir kitose są 

““čia* M. Krupavičius išdėstė ^S056' “^ėjau, kad grupių 
savo naują projektą, kuris ta atstovli susirinkimuose . daug 
čiau nepraėjęs. buv° .tar,tas» Įva‘Fiais> labai, ak

„Apleidęs visą eilę kitų Vii *ualiais busimais ii- be kita 
ko darbu, pereinu prie paskuti ko- aPie Pakeitimą Vliko ir jo 
mo klausimo, būtent: prie

Jeigu kiltu karas tai vienu iš viršpaminėtų, ar mas ir vystymas supratimo, tame šimtmetyje Anglijos va Vienas iš jų — gali būti pats 
kitokiu būdu, tada būtų įmano kad tam tikros ir žinomos lais gys būdavo kariami, o vis dėlto svarbiausias — yra 
ma pradėti judėjimą link toli vės rūšys, kurios atrodė labai tada buvo daug daugiau vagys .. . .
ir giliai siekiančių problemų, brangios, yra ilgiau neįmano čių negu dabar. Rusų fanatiz pajėgumas kentėtu 
Viena iš tokių pirmoje eilėje mos ir negalimos planetoje, ku mas nesumažės, jei Jungtinės Žmonija galėtų ir sugebėtų ne 
spręstinų problemų būtų
atominės energijos kontrolės

sutarptautinimas.
Antrojo pasaulinio karo pa

baigoje Jungt. Amerikos Vals

3.
NOBELIO LAUREATAS FILOSOFAS B. RUSSEL.

Aš galvoju, kad jei minėtoji kuriame būtų jieškoma tokių 
komisija gerai įvykdytų savo viršpaminėtų klausimų išspren 
darbą tai sunku būtų nesutikti dimo, kad tai duotų pastovumą, 
su jų išvadomis, spėjimais ir o ne vienos ar kitos pusės dip 
numatymais. Galimai tik šito lomatinę pergalę.
kiu būdu pasidarytų įmanoma Kiekvienam, kuris neapakin tybės' padarė pilnas ir pagyri purie'"Xaktik'uo'iami0 mfeste 
įtikinti Rytų ir Vakarų vyriau tas vienašališkais jausmais ir mo vertas pastangas šia krypti * -- -■ J ’
sybes, kad nė viena pusė nega įsitikinimais, turėtų būti aišku mi, tačiau rusų įtarinėjimai pa 
linti tikėtis ką nors laimėti pra ir matoma, kad pasaulio reika darė šias pastangas ir triūsą “°“„nbriTa
dėdama agresiją. lai politikoje nenusistovės ir ne abortyviais — per anksti gimu ‘ e p ?..
Savanaudiškumo argumentai susitvarkys tol kol Vokietija siais. Per paskutiniuosius poka ^„"kas neužsigauna.

pasiliks padalyta ir kol bus at rimus metus rusų įtarinėjimai . ...... .. .. „„„
yra toki aiškus, toki, lemiami ir sisakoma pripažinti faktinąją nesumažėjo, o Jungt. Amerikos w. Anarchine laisve kuria, lig tįktaį mokslinės dvasios ir nuo vieniai asmens gali būti laimiu 
taip nutveriantieji ir jeigu jie Kinijos vyriausybę. Valstybių įtarinėjimai sutvirtė s10! džiaugėsi valstybė, yra ly taįkos išplėtimu. Aš tuo galvo gi arba nelaimingi, ir kad kiek
butų įteikti abiems pusėms neu . jo. Mes privalome tikėti ir lauk Siai taJP nelmanoma ir negali ju ne apįe techninį gudrumą, vienas atskiras asmuo - indivi
tralios valstybės vyriausybės, okietijos problema šiame procese pasikeitimo įr mo .rniame Pasau*yje>.kaiP bet apie įpratimą spręsti ir ver das, kuris kenčia, tuo parodo 
nedalyvaujančios konflikte, tai, galį būti išspręsta tiktai rusų tas pasikeitimas pasidarė dau ^utų neįmanoma anarchinė lais fįnti pasiremiant parodymais klaidą ar trūkumą žmoniškos 
po svarstymo ir negrinėjimo pe nuolaidomis, o Kinijos proble giau galimas nuo tada, kai jau ve pėstiems ar šoferiams Lon £r ai§kjais daviniais, o suspen išminties ir bendro žmonišku J..A . • . . — . • ..... - - - . ... J zlzvvtzt o T- Mnrir mf-irnca . ... ... •
daujamą efektą Rytuose ir Va Jungt. ‘
karuose. nuolaidomis. Jeigu abidvi pu

Gi, kada abidvi pusės sutik sės, Rytai ir Vakarai, tikrai bū . _ -. - .-. -- r--------j~- &-------- - t-------  „„iwe j... <.
tų ir pripažintų, kad karu ne tų raginamos ir varomos noro ar įkalbėti Sovietų Rusiją ar rna> faį tarn privalome įvykdyti —indų, musulmonų, katalikų ri, kaip tėvų 
bus pasiektas ginčų išrišimas, sumažinti karo riziką, tai to J}111®4’. men . s Valstybes at fanatizmo sumažinimą, 
tada derybos greitai pasidary kios abipusiškos nuolaidos ne s”“” P'' -i—
tų įmanomos ir įtampa politiko būtų sunku padaryti. Aš galvo tautines_ nepriklausomybės. Ta 
je tuojau atslūgtu. Tuomet jau ju, kad privesti ir paruošti abid ciai!’. ko^ ,tai nebus padaryta, pa 
reiktų jieškoti būdų oficialios vi priešingas puses prie sutin saubs nebus saugus.
propagandos šiurkštumams su kančio su tuo galvojimo ir apį Mano nuomone, geriausia ko 
mažinti ir diplomatiniuose sprendimo, neutralios valsty galima tikėtis, yra „i"

rią technika padarė maža ir per Amerikos Valstybėse fanatiz išmatuojamu kiekiu sumažinti 
pildyta. mas augs didesnis. Jungt. Ame kentėjimus, vargą ir skurdą pa

Kiekvienas, kuris yra pripra rikos Valstybių fanatizmas yra šaulyje, tačiau tas nepavyks 
tęs prie miestiško gyvenimo, 
savaime suprantama, sutiks, 
kad įvairūsTaisvės suvaržymai, 

j :, nė
ra reikalingi retai apgyventa 
me kaime. Susirinkus miniai

paprašo parodyti pasą, tai dėl

rusų fanatizmo gaminys ir j tol, kol mes leisime priešingie 
vienintelis galimas efektas yra ms, neprotingiems ir neraciona 
atsispindėjimas, kuris dar dau liems įsitikinimams padalinti 
giau padidina ir paragina rusų žmoniją į tarpusavyje nedrau 
fanatizmą. giškas ir priešiškas grupes.

, . . . , _ . Gudri žmonių bendruomenė,
Jeigu pasaulis privalo būti politikoje, kaip ir visur kitur, 

suvienytas, prisimena, kad net didžiausios
o toks jis turi būti, jei nori is grupės susideda iš individų - 
likti ir išsilaikyti, tai gali būti pavienių asmenų ir kad tie pa

riodo, būtinai iššauktų Pagei ma galėtų būti išspręsta tiktai abidvi priešingos pusės turi dono ar New Yorko gatvėse. duojant sprendimą ir suprati mo bendruomenėje.
j r>..x - Amerikos Valstybių atomines ir vandenilio bombas. Tačiau, jeigu bet kokios ru mą, kur tokių įrodymų ir davi Valdymo meno ir politikos

. sies tarptautinė vyriausybė tu nių trūksta. tikslai neturi būti abstraktūs.
r* Pridaryti galima ir įmano Fanatizmai, kokie jie bebūtų Jie turi būti tokie aiškūs ir tik 

j meilė mažiems 
ar komunistų, yra viduramžių vaikams. Pasaulis reikalingas 

Privalėtų būti įpratimas at palikimas. Ir vienas iš pirmųjų išminties ir žmoniškų jausmų 
sižvelgti ir dalykų, kuris turėtų būti pada šilimos lygiai tiek pat. Tačiau

. . , . rytas laike „detente“ periodo, abiejų šių dalykų šiuo laiku
vertinti žmonių bendruomenes taį vjsur visų vyriausybių nu žmonijai trūksta, bet reikia ti 

_ . . . ,s m°ks“nes puses, traukimas ir nustojimas padrą kėtis, kad nevisada taip pasili
mažinti ir diplomatiniuose sprendimo, neutralios valsty galima tikėtis, yra „dėtente“, o ne reiškiant jausmus ir aist sinimo fanatiškam aklumui ir ks.
sluogsniuose". atstatyti. Sekan bės gali vaidinti ir atlikti nau laike kurio baimė galinčio kilti tas. Tiktai ne žiauriu negailės neapykantai, kurią šis fanatiš Iš Bertrand Russel naujau
tis po to žingsnis būtų kongre dingą ir lemiamą darbą. karo būtų atslūgusi, nekabanti tingu nepageidaujamo elgesio kas aklumas iššaukia ir gamina, sios knygos „Human Society
sas, kuris ” turėtų apsvarstyti Jeigu tiesioginės įtampos virš galvų ir, kol toks laikotar pasipiktinimu ir atstūmimu ga Kai kurie dalykai yra bendri in Ethics and Politics“ sulietu
visus ginčijamus klausimus ir priežastys būtų pašalintos ar pis tęsiasi, palaipsniui ugdyda Įima tai pakeisti. Aštuoniolik visoms žmoniškoms būtybėms, vino J. Skardis.

sisakyti nuo pilnos absoliučios
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KAIP LIETUVOJE PAMINĖTOS MICKEVIČIAUS 
MIRTIES 100 METINĖS

Tinkamai A. Mickevičiaus kad pavergtieji vistiek vieną 
100 metų mirties sukaktis pakartą tą laisvę turės išvysti, 
minėta 1955. XI. 26. visame — Ryšium su A. Mickevi 
laisvąjame pasaulyje. New Yor čiaus 100 mirties metinių su 
ke suruoštąjį minėjimą pradėjo kaktimi Vilniaus viešojoje bib 
kard. Spellmanas. Lenkas prof, liotekoje buvo suruošta „ekspo 
r- - .................... —
vičius mylėjo ne tik Lenkiją, visa eilė foto nuotraukų, vaiz 
bet ir Lietuvą. Meninėje produojančių įvairius poeto gyve 
gramoje pasižymėjo ir lietuvė nimo laikotarpius. Bibliotekoje 
solistė F. Korsakaitė, padainabuvo taip pat surengta A. Mic 
vusi Aldonos ariją iš operos kevičiaus knygų, išleistų lietu 
„Lietuviai“. Net ir vokiečių livių, lenkų ir rusų kalbomis, pa 
teratai yra sudarę tam tikrą ko rodą. _r_,o_____x___________ ,
misiją, kuri yra pasiryžusi vo Kauno pedagoginėje mokyk aktai, apsčiai išmarginti A. Mic 
kiečių visuomenę supažindinti loję ištisas mėnuo buvo skirtas kevičiaus rankraščiais, turi 
su „Mickevičiaus palikimu". A. Mickevičiaus mirties 100 mais iš suimtų filaretų už jų ry 
Norima duoti „Pono Tado",metų sukakčiai paminėti. Lap sius su dekabristais, ar šiaip 
,,Krymo sonetų”, kai kurių nove kričio 26 d. buvo sušauktas iš tardymo ir kalinimo metu. Ska 
lių ir k. dalykų vertimus. Micke kilmingas mokyklos posėdis, tinama, kad ta medžiaga kas 
vičiaus sukaktis gražiai pami kuriame dalyvavo Trakų, Mins nors susidomėtų ir pasinaudo 

a aa.-i - Adomo Mickevičiaus ir lie
tuvių literatūros klausimams 
nušviesti. Toji medžiaga, kaip 
pažymi V. Abramavičius,) „dar

„siekti ten, kur vyzdis nepasie nisterija gavo iš Lenkijos siun 
kia, ir laužti tai, ko protas ne tinį, kuriame duota apsčiai me 
pajėgia“. Ji vėliau yra tapusi džiagos, kaip poetas gyveno už 
jaunųjų patriotų kovos už lais Lietuvos ribų. Kelionės žemėla 
vę simboliu. Vilniaus ir Kauno pis, retų paveikslų fotokopijo 
bibliotekose, neskaitant kai ku mis ir graviūromis atvaizduoja 
rių namų apyvokos daiktų, kaip mas Mickevičiaus buvimas Ita

DIDELĖ BIRŽIŠKŲ ŠEIMOS NELAIMĖ
Mirė Kazys Barauskas.

Biržiškų-Barauskų šeimą iš esant būtinai reikalinga praneš 
tiko visa eilė nelaimių, skau ti visuomenei apie tos šeimos 
džiai jas palietusių. Prieš 10 skaudžias nelaimes ir paskatin 
savaičių tragingai žuvo prof, ti gausius Mykolo Biržiškos 

kėdžių, staliuko ir kt., saugomi lijoje, Vokietijoje ir Prancūzi Mykolo^ žmona, o dabar—prof, mokinius bei K. Barausko drau 
...... . ■ • • . - ^ar Poet° autografai — vienas joje, taip pat jo susitikimai su 13 ’

Haleckis pažymėjo, kad Micke zicija . kurioje buvo išstatyta kitas laiškas, eilėraščio tekstas, įžymiausiais tų šalių mokslinin 
T ' ”'1~ t~'-~ -.—..i......... atvirukas ir albumas su A. Mic kais bei rašytojais. Kaip žino

kevičiaus įrašais. Tačiau archy ma, Mickevičius susitikdavo su 
vuose, ypač Vilniaus valstyb. Goethe ir kt. didžiaisiais kūrė 
archyve, yra turtingas doku jais, 
mentų rinkinys — filaretų ir 
filomatų bylos, Vilniaus mo 
kyklų apygardos (kuratorijos)

M. Biržiškos žentas — Kazys gus priartėjusių švenčių proga 
Barauskas, palikęs senelį pro šią šeimą prisiminti, 
fesorių su dukra Ona ir trim — ■
mažamečiais, 3—9 metų. Ona 
Biržiškaitė - Barauskienė sun 
kiai susirgusi ir paguldyta į Ii 
goninę, kur ji turės ilgiau gy 
dytis. Tat senelis liko su ma SVARBI IR MALONI ŽINIA 
žais vaikučiais. - , - • • ,„ „ , , . Taip buvome užsiėmę da,rKazys Barauskas — dar vi bai £ad neturėjome laiko net 
sai jaunas vyras tiktai arti 40 sveikinima „Nepriklausoma! 
metu. Bet jam teko nelengva Lietuvos„-j5_kos ^etu sukak 
našta — aprūpinti savo nema čįai aš ti. užtat ‘a di 
zą seimą ir abu uošvius. Kaip užsia^dži/u nauja audckia žfc 
teigiama, jis mire del persidir .-. , -. . :■ • , ,* .., ■ . • , ■ • maiciu krašto tautini drabuži,Oimo, sustojus atsisakiusiai - - - - - -- --
veikti širdžiai.

K. Barauskas yra baigęs Lie 
tuvos universitetą ir paruošęs , - 
daktaratą, kaip literatas, huma ast° tautinis 
nitaras. Gabus ir darbštus vy spalvų, 
rafe, humaniška asmenybė. La Šiuo metu Dailės Studijoje 
bai gaila, kad per ankstyva mir audžiami tautiniai drabužiai 
tis nusinešė anapus žymų kultu studentiškam jaunimui, daugiau 
rininką. Drauge tai yra dide šia į Chicagą.
lė skriauda nelaimėse likusio Po Kalėdų turėsiu daugiau 
ms šeimoms. Dėl tų nelaimių laiko, vėl prirašysiu žinučių. 
Los Angeles veikęs Biržiškos 
vardo komitetas išleido net spe 
cialų atsišaukimą, kuriame sa 
koma, kad prie M. Biržiškai pa 
remti sudėtų aukų „prisidėjus 
žentui Kaziui Barauskui savo 
kukliomis santaupomis, bet tuo 
pat metu dar įsiskolinant ligi 
9.000 dolerių, Biržiškos is-BašIŲ PĖDSAKAIS.

Prof. M. Biržiškos adresas: 
1122 So. Magnolia Ave., Los 
Angeles 6, Calif.“

Grožinės Literatūros Leidyk 
ia išleido A. Mickevičiaus Rink 
tinę lietuvių kalba. Leidinyje 
yra šie skyriai: lyrika, sonetai, 
baladės, poemos. Mickevičiau^ 
kūrinius į lietuvių kalbą yra iš 
vertę V. Putinas, E. Matuzevi 
čius, J. Marcinkevičius, E. Mie 
želaitis ir A.Churginas. Sov.Lie 
tuvos Grožinės Literatūros Lei 
dykla išleido lenkiškai A. Mic 
kevičiaus rinktinę poeziją, taip 
pat spausdinami jo atlikti verti 
mai. Kauno Muzikinės Dramos 

t ■ • Teatras paruošė „dabartinio
J ’ lenkų dramaturgo“ Aleksand
Mokslų akademijoje buvo ro Mališevskio pjesę „Baladės 

atidaryta literatūros paroda, jr romansai“. Pjesė skirta A. 
kurioje buvo išstatyti A. Mic Mickevičiui ir vaizduoja veiks 
i i ._ i ma, Vykstantį Kaune ir Vilnių

je 1820—1823 m., kai poetas 
rašė garsųjį to paties vardo cik 
lą.

ADOMO MICKEVIČIAUS 
MINĖJIMAS

Šimto metų nuo Adomo Mic 
kevičiaus mirties sukaktuvių 
minėjimas susilaukė platesnio 
atgarsio ir mūsų spaudoje.

Gerai yra, kad pradedama 
apčiuopti tikrieji A. Mickevi 
čiaus gyvenimo, kūrybos ir nu 
sistatymų bruožai, išsiaiškina 
ma jo vieta lietuvių tautoje ir 
kūryboje.

Rimtais pasisakymais šiapus 
geležinės uždangos pasireiškė 
Pr. Naujokaitis, Dr. šešplau 
kis, o tartum įžangą tam davė 
Montrealyję gyvenąs Pranas 
Dom. Girdžius, per „Nepriklau 
somą Lietuvą“ davęs puikią A. 
Mickevičiaus apibraižą.

Niekas, atrodo, nesuabejoja, 
kad A. Mickevičius buvo labai _

Lapkričio 24 d. Vilniaus un- kūrybinga, rimtą ir idėjomis de yra pasiekti A. Mickevičiaus ® Joseph Kotcka, Notre Dame
to rūmuose buvo suruošta „stu gusi asmenybė. Tiktai Jonas lygio. Ir ar jam dera niekinti universitetui pndovBnojo 11.000

.., ..„u ..a. „„„v UUVX.O m, n.ux,u vi-iimgų uuu dentu mokslinė konferencija", Aistis „Drauge“ straipsnyje tą poetą, už kurį niekas dar po knySU- J*s yia plieno pramonės
jimai pavergtoje Tėvynėje ir menų. Autorius įrodinėja, kad o lapkričio 25 d. — „iškilmin apie A. Mickevičių apgailėtinai etingiau, gražiau ir geriau ne darbininkas. Jis dar 4.000 kny
leidžiami jo raštų leidimai ten Mickevičius, „jausmingai ap gas un-to tarybos posėdis“, ku „nušnekėjo“. Tiesiog negražu parašė apie Lietuvą, kaip A. paskirstė kitoms kolegijoms,
turi praeiti pro bolševikinę cen dainuodamas lietuvių liaudies rį atidarė rėkt. Bučas. Apie ir neskanu skaityti, ’kaip jis Mickevičius? ■ Metrikų iš Lietuvos neįmano
zūrą — jie toli gražu nepasiro heroizmą, papročius, mūsų kra Mickevičių paskaitą skaitė vyr. Mickevičių lygina su kažkokiu Montrealio lietuviai, neužda rna gauti, nes juos persiųsti rei
dys tokie, kokie būtų paties što gamtovaizdžių grožį, am dėstytoja Narvydaitė, paskum kumečiu ir niekina jo poeziją, rydami akių prieš tiesą ir isto kia gauti Maskvos įstaigų leidi
Mickevičiaus suredaguoti ir iš žiams susiejo savo vardą su koncertavo un-to lenkų studen Tat, į atvirą J. Aisčio žodį, no rinius faktus, A. Mickevičių mas.
leisti. Mickevičius siekė Lietu Lietuva“. Kaune gimė didinga tų ansamblis ir akademinis cho rs ir paremtą dar B. Brazdžio minės šį sekmadienį, gruodžio 3 „Amerikos Lietuvis“, 42 me
vai ir Lenkijai laisvės. Visuose jo giesmė „Giesmė jaunystei", ras. nio autoritetu, vis dėlto reikia 18 dieną, 5 vai. po pietų Auš tus Worcesteryje ėjęs savaitraš
jo raštuose atspindi gili viltis, kurioje jis kviečia jaunuosius Sov. Lietuvos Kultūros Mi pasakyti taip pat atviru žodžiu: ros Vartų salėje. tis, sustojo.

nėta ir . Suomijoje. Visa eile ko ir A. Mickevičiaus gimtinės 
laikraščių įsidėjo apie jį strai Naugarduko pedagoginių mo 
psnius, nušviesdami Mickevi kyklų dėstytojai bei mokslei 
čiaus kūrybinę ir politinę veikviai. Per ją mokyklos choras t__ _________ __________
lą. „Helsingin Sanomat" paskel sudainavo dainą „Miela Neris, laukia savo lietuviškojo tyrinę 
bė prof. V. Kiparskio, Helsinmūsų upelių gimtinė“, kuriai 
kio valstyb. un-te slavistikos muziką parašė mokyt. Drau 
dėstytojo, ilgą straipsnį, kuria gys. Be Mickevičiaus slėnio ir 
me įrodinėjama, kad Mickevijo vardo akmens, taip pat „Po 
čius nors lenkiškai rašęs, beteto namelio“ Mickevičiaus gat 
jautėsi esąs lietuvis. Panašų pavėje, atžymėti ir Rotušės aikš 
vyzdį turi ir suomiai — tai jų tėję Nr .12 namai, kuriuose mo 
tautinis dainius Runebergkytojaudamas apskirties moky 
(1804—1877),_ kuris taip pat kloję, beveik 4 metus išgyveno 
save laikė suomiu, nors švediš poetas. Tuose namuose anks 
kai parašė visus savo veikalus, čiau buvo jėzuitų namai, o da 
tam skaičiuj ir Suomijos tautibar yra Kauno miesto vidurinė 
nę giesmę. Taigi, kaip suomiai mokykla Nr. 9. Prie šio namo 
Runebergą laiko savo tautiniu pritvirtinta bolševikinė „memo 
dainium, taip ir lietuvių tauta, rialinė lenta“. Lietuvos gamtos 
samprotauja autorius, gali Mic vaizdai yra tvirtai įsprausti į 
kevičių laikyti savo dainium“ visą eilę poeto kūrinių. Girstu

Ir lietuvių spauda bei radijas pio slėnys apdainuotas poemo 
plačiai paminėjo Mickevičiaus je „Gražina“, o Adomo Micke 
sukaktį, iškeldami jo darbus irvičiaus vardo akmuo minimas 
nuopelnus Lietuvai, apie kurią „Konrade Valenrode”. A. Mic 
jis yra skelbęs: „Lietuva, tu kevičiaus biografų nustatyta, 
man esi kaip sveikata, tik tas kad poetas, gyvendamas Kau 
tai tesupras, kas tavęs nete ne, be „Gražinos“, parašė dar 
ko"... Per radijo transliacijas dramą „Vėlinės" (I, II ir IV 
buvo pažymėta, jog jau nieko d.), balades „Lelijos“, „My 
nekalbama apie Maironio, Kuliu", „Tukajus“, „Svitezis“, 
dirkos, Gustaičio ir kitų išvers „Svitezietė“ ir visą eilę eilėraš 
tuosius Mickevičiaus kūrinius, čių, kurie yra vieni iš gražiau 
c ypač tuos, kuriuose pavaiz šių jo kūrinių, 
duotas rusų valdžios žiauru Kom. žurnale „Pergalė” 
mas. Laisvieji lietuviai šiandien (Nr 9-1955) išspausdintas vii 

-tebesižavi....jo raštų grožiu —mečio -Vlado Abramavičiaus 
mylėdami laisvę ir didingą tė straipsnis apie „Adomą Micke 
vų šalį. Tačiau netenka abejo vičių Vilniuje ir Kaune“. Jame 
ti, kad visi Mickevičiaus minė duota kai kurių vertingų duo

kevičiaus rankraščiai, jo kuri 
nių leidiniai lietuvių, rusų, len 
kų, gudų, prancūzų, anglų, če 
kų, persų ir kt. kalbomis, Pary 
žiuje skaitytos jo paskaitos, Ii 
teratūra apie jo gyvenimą ir kū 
rybą. Eksponatų tarpe yra ir 
1826 m. Maskvoje išleisti šone 
tai bei jų vertimas persų kalba. 
Buvo išstatyti taip pat 1883 m. 
Leipcige išleistos poemos „Po 
nas Tadas" ir „Vėlinės“, kurias 
iliustravo italų dail. Andriolis, 
1851 m. Paryžiuje išleistos po 
cmos „Konradas“ ir „Gražina“ 
lenkų, prancūzų ir anglų kalbo 
mis, iliustruotos lenkų dail. Ki 
šievičiaus braižiniais. Kaune 
„respublikinėje bibliotekoje" 
buvo atidaryta paroda, skirta 
Mickevičiaus šimto mirties me 
tinėms paminėti. Joje buvo iš 
statyti A. Mickevičiaus kuri 
nių pirmieji leidiniai, išleisti 
dar jam gyvam esant, rankraš 
čių nuotraukos, archyviniai do 
kumentai apie poeto gyvenimą 
Kaune.

ŽVILGSNIS PRAEITIN

kurį skiriu „Nepriklausomos 
Lietuvos“ Spaudos Baliui.

Spaudos Baliui Žemaičių kr 
drabužis šviesių

Geriausių Švenčių!
A. Tamošaitienė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Juozas Švaistas. KNYGNE

— ’ .......... Romanas
rauskai bendrai užsipirko na iš lietuvių spaudos draudimo 
mus ir juose įsikūrė, tikėdamie laikų. Išleido „Bendrija“, Vo 
si lengvesnių gyvenimo dienų, kietijoje. Knyga įrišta kietais 

Tačiau likimas Biržiškų-Ba viršeliais, 296 puslapiai, kaina 
rauskų šeimai lėmė kitaip. Šei n knygos įsigijimo vieta nepa 
ma pasiliko labai sunkioje būk žymėta. Leidinys gražus, pa 
Įėję.

Los Angeles lietuvių visuo 
menė jautriai atsiliepė į šią šei 
mą ištikusias nelaimes ir suau 
kojo dviejų laidotuvių išlaido 
ms padengti. Komitetas, nors

Leidinys 
ruoštas bibliotekai.

Alė Rūta. NUNEŠK, UPE 
LI, ŽĄSŲ VARGUS. Aštuo 
nių vaizdelių rimuotas vaidini 
mas vaikams. Išleido „Bendri 

tuo u7pu6savo‘veiklos“’fo7ma Ja“> 64 Pus? Kaina ir įsigijimo 
liai neatnaujindamas ir nebevieta nepažymėta.
drįsdamas visuomeniniu mastu VĖPLA 1(6) nr. 1956 metų, 
prašyti aukų, vis dėlto jaučia Labai vykęs sovietinių diktato 

rių (1 puslapyje) šaržas.
net ir geriems poetams sunku _ , ,

■ - * Mickevičiaus ■ Joseph Kotcka, Notre Dame

Balandžio 1 d. 1919 m. buvo ninko, pagalbos, 
paskelbtas visoje Lietuvoje 

naujokų ėmimas.
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu ^op8u?^pboa88

imtos į Alytų, bet aš turiu pa 
siruošti priimti daug naujokų, 
juos kokiu nors būdu apgink 
luoti ir siųsti į I pėst. pulką pa 
pildymus. Mano batalionas bus 
jau nebe III bat. I pėst. pulko, 
bet I atsargos batalionas. Kas 
daryti? L~2L..
priemonių ir galimybių beveik ba). Jie padėjo aptvarkyti ka ir. . . visos musų viltys turėti 
jokių. reivines, kad turėčiau kur ir šviesą nuriedėjo Suvalkų link.

kaip nors apnakvydinti savo Mūsų laimei laikas
2. NAUJOKAI PLAUKIA, naujokus. Per juos gavome iš rą, tai galėjome ir 

Balandžio m. apie 15 d. tie vokiečių stiklų langams ir is gyventi, 
siog iš ministerijos gavau įsa tartoko visai žalių lentų dūri 
kymą, kad esu skiriamas I at ms įdėti ar pataisyti, narams, Praslinkus keliom 
sargos bataliono vadu, kurio sv stalams ir suolams pasidaryti, iš Kauno atvažiavo 
arbiausias tikslas apmokyti ir Mūsų laimei balandžio pra Šulcas tikslu sutvarkyti mums 
paruošti kautynėms greitu lai džioje iš kareivinių 
ku prisiunčiamus naujokus. Be 
to man priklauso Alytaus, Sei 
nų, Mariampolės ir Vilkaviškio

(Atiminimų ištraukos).
RAŠO BUV. LIETUVOS KR AŠTO APSAUGOS 

PULK. K ŽUKAS.
kevičiaus tipo žmonės, tokiu 
laiku, kaip 1919-20 m. m. bu 
vo labai reikalingi ir daug nu 
veikė. Juk nieko neuždegs tas, 
kas pats nedega. ..

Atsisveikindamas jis įsakė 
pulko vadui išduoti visiems ka 
reiviams po 1 svarą marmela 
do,' už ką valstybės kontrolė 
vėliau jam padarė nemažą įs 
kaitą.
I ATSARGOS BATALIONAS

1. Pulkas j Alytų.
Neilgai teko man būti ryšio 

komandos viršininku. Kovo m. 
vidury pulko vadas, kar. Rama __ _______ _______ ________
nauskas gavo kitą paskyrimą, komendantūros.
o jo vietą užėmė kar. Ladyga. Greitu laiku pradėjo masiš 
Pulkui buvo įsakyta grįžti į kai plaukti naujokai. Iki gegu 
Alytų ir tęsti formavimą. Vo žės 1 d. jų

MINISTERIS
6.

5. ATVYKSTA 
VICEMINISTERIS.

Vieną vasario mėn. dieną 
vome įsakymą visiems susirink 
ti kareivinėse, nes turi atva 
žiuoti viceministeris, kar. Zas 
kevičius, apie kurio didvyrišką 
žygį prieš bolševikus Jezno sri 
tyje mes jau žinojome. Čia 
pirmą kartą pamačiau „gusa 
rų" kareivines. Iš oro jos at 
rodė neblogai, tik buvo išdau 
žyta daug langų ir išimta du 
rų. Viena kareivinė buvo visai 
tvarkoje ir su elektra, bet ji bu 
vo vokiečių užimta. Kitoje ka 
reivinėje mūsiškiai šiaip-taip 
pritaikė gyvenimui dviems kuo 
poms patalpą. Tenai mes ir su 
sirinkome.

ga

ną, kur ir ministerijoje ir butų vo gaunamos iš žydų. Spėjome, 
Tokioje keblioje padėtyje re skyriuje gavau vieną atsakymą: kad vietinė

tai kam gyvenime teko būti!
3. SUNKI PRADŽIA.

Tais sunkiausiais laiakis da 
ug pagalbos turėjau iš nauaji 
paskirto Mariampolės komen 
danto, kar. Skučo ir apskrities 
viršininko V. Ambraziejaus. 
Abu jie užmezgė gerus santy 

___ kius su vokiečių komendantūra Suvalkų žydelis, apžiūrėjo pir
Uždavinys didelis, o 3r soldatenratu (kareivių tary kinį, vikiečiai nuėmė armatūrą

— Viską vokiečiai turi mu 
ms palikti, nes taip sąjunginin 
kai reikalauja. Jei išvež, tai tu 
rėš tuojau grąžinti.

Visi mano argumentai ir mal 
davimai nuėjo niekais. Grįžau 
nieko nepešęs.

Po poros dienų atvažaivo iš

bolševikų, organizacija tyčia 
drumstė santykius, 

kad tuo būdu palaikytų nuola 
tinį įtempimą ir sutrukdytų mu 
ms ramų organizavimosi darbą.

Mus nuginkluoti buvo leng 
va, nes iš viso turėjome vos 37 
šautuvus. Į mano aliarmuojan 
čius prašymus ministerijai gau 
davau atsakymą:

— Truputį palaukite, nes vo 
kiečiai, santarvininkams reika 

ėjo į vasa laujant, turi visus esamus Lie 
be šviesos tuvoje ginklus atiduoti mums. 

Nieko iš Lietuvos jie neturi iš 
vežti.

O tuo tarpu
iš Lietuvos riedėjo 

apšvietimą. Jis pasisamdė gy tmukinys po traukinio su viso 
venantį Mariampolėje vokiečių kij3111*8 gėrybėmis, ypač su gink 
inžinierių elektriką, kuris suda ^a*s-_ Vien Kauno tvirtovės gė 
rė sąmatą pravesti mums elekt vez^.]nu? Aleksoto iki

pratęstas atskiras geležinkelis. 
Kas ir kokiu būdu galėjo jiems 
tą išvežimą sutrukdyti?

5. VILIOJANTIS 
PASIŪLYMAS

Balandžio pabaigoje atvyko 
pas mane komendantas kar. 
Skučas su jaunu inteligentiškos 
išvaizdos vokiečiu, vietinių ka 
reivių revoliucinės tarybos (Sol

savaitėm, 
inž. Tadas

išsikraustė vokiečiai, 
palikdami geroje tvarkoje vie
n? kur galeTjaU £ rą iš miesto. Už sąmatos suda Garliavos, išilgai plentą buvo
pinti iki 800 vyrų. Joje buvo jam buvo sumokėta lsoo —— —<.......
net geležines lovos markiu, o j

Prieš išvažiuojant, pas_ ma vien kabelio p^imas\r *pratę 
ne atėjo vokiečių pareigūnas simas turį kaiFnoti 200.000 mar 
iyg ir ūkio vedėjas ir pasiūlė w lius dar visog armatūros 
nirlrti visa plplrrrns srnri Irnri . . . .r _ , . .. .~įsigijimas. Į rudenį turėjome is 

‘ miesto elektrą. Geras biznis!
37 šautuvai ir 1 sudaužytas mo priekaba, kurioje buvo dinamo, 4. SANTYKIŲ

Apie kovo 15 d pulkas išžy komas kulkosvaidis. Adminis skirstymo lentos ir reikalingi DRUMSTIMAS.
~7ušu“šv Onos 2^0‘lMnZ Siav° i Alytų, Mariampolėje gi traciJosaP?rate vie“s maj‘inĮ elektros .stočiai jankiai ° be Nežiūrint gerų santykių su J TZ1U.
. rusų Sv. Onos 2-jo Imps liko trfj į batalionas, ku m° valdininkas Udzga, kur! to dar visa medžiaga 500 svie vokie£iais me° dažnai audavo datenratho) pirmininku. Kalbe 

rio vadu buvau paskirtas aš. Pu.lkas. Pf*<» man laikinai. Ka sos taškams. Uz visa tai jis pra me žini kad jie nori mus nu jo jis rusiškai visai švariai.
Nekoks tai buvo batalionas: ka ^ivines beveik visos be langų se 5000 markių (tais laikais ginkluoti. Pasirodo, kad ir vo — Ponas komendante, — pa

  reivių nedaug, ginklų dar ma f be d,UrU’ lovų ir čiužinių, apie 100 dol.). Mums jis pahe gįečius asiekdavo gandai> būk sakė jis, — jums reikalingi gin 
Kareivius nuteikė-patriotiškai žiau, o kuopų vadai buvo kari be katilų maisto virimui ir mais ka savo elektro-monterj, kuris mes no<me juos n|ktį užpulti klai?
ir kovingai. Negerai tuomet ninkai š„ D. ir B., nuo kurių *<? sa^dehų’ be svlesos lr kros viską Įrengs_ pagal reikalą ir jr igžudyti. JSusidarė padėtis, — Taip reikalingi. O kokių
apie jį pagalvojau: Kerenskio pulkas norėjo atsikratyti. Visi nnl‘ O^čia dar . . apmokins musų žmogų. Tam kad mes ko ne kasnakt išstaty jūs turite?
laikų revoliucinis karininkas— trys be saiko girtuokliavo, šau Alytaus ir Seinų monteriui mes duosime musų davome s]apukus prie kareivi —Nuo raketinio pistileto iki
agitatorius, kokių man nema dėsi, triukšmavo, pridarydami komendantūrų praneša, kad karelvio užlaikymą ir algą. miesto link, o vokiečiai tą sunkiosios artilerijos ir aviaci
žai teko matyti 1917 metais, nemaža rūpesčio ir man, ir ko lenkai visur veržiasi, tai gi jie Pasiūlymas puikus! patį darė prieš mus. Kieno čia jos.
Vis gi reik pripažinti, kad Zas mendantui, ir policijai. jaukiasi mano, kaip savo virši Kitą dieną nuvažiavau į Kau darbas? Žinios daugiausia bu Bus dugiau.

Atvažiavo viceministeris, ka k“«į. Pride"f* gavau apie 4000 Jįg Tūkfo vedėjas i7 pasiūlė
rininknc besiskverbiančių bolševikų, tu. . . ..... _ A • * jmmuknninicas zasKeyiCius. Kaz-KoJq mūsn IrraSfa anlpiat? tai ir su Jais 3 karininkus: Geru pirkti visą elektros stotį, kuri 
keistą įspūdį jis man padarė. 2,.. . , t laitį, Budrevičių ir Petruškevi apšviesdavo jų patalpas. Ebjek
Milinė ir frenčas dar iš rusų ka ? kariuomene nriešin sustah Visas apginklavimas buvo: tas buvo toks: sunkvežimis su 
riuomenės. Atsilapojęs. Iren J r P Šautuvai ir 1 eur1au$vta<a „T-i^L-aVia Vurirue Huvr. riinamo
čo gal tik dvi apatinės sagos už 
segtos, balta kieta apykaklė 
ir.. . _ * ~
nio ordeno kaspinas!

Zaskevičius kalbėjo labai 
karštai.
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KULTURWWKROMIKA stlidla 1 - gyvenimas ir veikla
JAV LIETUVIŲ STUD ENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Per Padėkos šventę Clevelan ji versija būtų eliminavusi iš 
gro ban buvo suvažiavę JAV lietu Sąjungos veiklos skautus ir san 
for viai studentai į savo metinį są tariečius. Pastariesiems vienin 

skrydį. P ’
įgaliojimais atstovaujami 365 
studentai. Suvažiavimui pirmi 
ninkauti buvo išrinkti V. Ka 

: pa mantas ir A. Sužiedėlis, sekre 
1 toriatan D. Bartuškaitė ir V.

Gaškaitė, rezoliucijų komisijon 
K. Keblys, L* Sabaliūnas ir A. 
Snarskis. Suvažiavimas išklau 
sė centro valdybos pranešimų 
apie veiklą ir kitų Sąjungos or 
ganų bei su ja susietų instituci 
jų raportus. R. Mišauskas refe 
ravo apie šiemetinę Studentų 
Šalpos Fondo aukų rinkimo ak 
ciją, V. Gaškaitė pranešė apie 
besiplečiantį Sąjungos Užsie 
nio Skyriaus (leidžiančio vie 
nintelį anglišką lietuvių infor 
macinį 
darbą, 
liūnas 
Gaires“ ir Sąjungos metraštį.

Didesnė suvažiavimo dalis 
buvo paskirta įstatų keitimo kalbėti pajėgaus jaunimo.
svarstymui. Nors ktii suvažia čiau jis nebuvo 
vimo darbai buvo atlikti gry kas, ir jų šeimininkavimas su 
nai dalykiškoj, bendradarbiavi važiavime 1 
mo nuotaikoj, įstatų klausimas bių jieškojimu i _ ________ _______ __  ___ _____ ___ _____,___ __________ ____
iššaukė tam tikro įtempimo, ka insinuacijomis apie kitaip ma b0‘ Aušros komanda jau sužai karnai anglų, vokiečių, estų ir 
daugi vienos grupės pasiūlyto nančius. (g) dė dvejas rungtynes. Pirmose, kitokių kanadiečių, norinčių ap

poros dešimtų taškų skirtumu mokamai žaisti krepšinį bet kie
Trotters, no, šiuo atveju lietuvių, vardu. 

_______ gi nuostabiai gerai ko Norint, galima net ir visą 
vėsi prieš vieną iš stipriausių „lietuvių“ lygą suorganizuoti! 
Toronto komandų ir lygos favo ----- • . — —
ritus — lenkų Andy’s A. C., 
jiems pasiduodami 66:101.

Šiame susitikime, pirmame 
penketuke žaidė „parapijonys“: 
Jaworski, pelnęs 12 taškų, Sch 
obler — 10, Ways — 10, Kivi

KOMP. BANAITIS BAIGIA OPERĄ
K. V. Banaitis beveik jau bai deikos, Koncerte vargonais 

gė rašyti operą „Jūratė“, ta jo Marija Mondeikaitė ir 
čiau jis labai sunkiai gyvena, tepionu A. Kučiūnas. 
dažnai serga, o pagalbos be 
veik jokios. J. Bačiūnas, kuris 
beliko vienas iš būrelio tų as 
menų, kurie kompozitoriui ope 
ros kūrybos palaikymui siųsda 
vo kas mėnesis po 10 dol., to 
dėl ir darbas labai trukdosi. J. 
Bačiūnas (Sodus) kreipiasi į 
tautiečius piktu įvertinimu, jei 
gu jie daug pinigų išleidžia vi 
šokiems niekams, o neparemia 
kompozitoriaus, kuris kuria ope 
rą. Paduodamas čia K. V. Ba 
naičio adresas, kad galima bū 
tų su juo susisiekti ir paremti 
jo kūrybinį darbą: Mr. K. V. 
Banaitis, 377 So. 4th Street, 
Brooklyn 11, N. Y., USA.

SKULPTORIUS
ANTANAS MONČYS

yra gavęs is Prancūzijos vai afijos parodai, kuri įvyks Phi 
dzios užsakymą atremontuoti ladelphijoje. Tos parodos daro 
garsiosios Strasburgo katedros f .. ■ _----- -----------
karo metu sužalotas skulptūras 
-statulas. Užsakymas yra di 
delis. Skulptorius turės darbo 
bent trejetą metų.

VYTAUTO DIDŽIOJO
KANTATĄ,

PELNINGA DRAUGYSTĖ VISIEMS

PASKAITOS APIE 
MAŽĄJĄ LIETUVĄ

Čikagoje yra sutarta eilė 
skaitų apie Mažosios Lietuvos 
problemas. Artimiausiu laiku 
skaitys paskaitas kun. dr. V. 
Bagdonavičius, G. Galva, isto 
rikas E. Nauburas ir rašyt. B. 
Babrauskas.

DAILININKAS 
PAUTIENIUS 

sunkiai sužeistas ir paguldytas 
į vieną Čikagos ligoninę. Užva 
žiavusi mašina sužalojusi veidą 
ir labai dailininką sutrenkusi.

DAIL. R. VĖSULAS 
yra pakviestas į jury komisiją 
nariu Amerikos grafikos-lito

mos kasdien ir yra augšto meni 
nio lygio. Jose laimėję premijas 
kūriniai pereina Philadelphijos 
meno muzėjaus nuosavybėn.

STANKEVIČIUS Aloyzas sa 
vo knygos „Vienas mėnuo pas 
prakeiktuosius“ pirmąją laidą 

sukurtą komp. J. Žilevičiaus, jau išpardavė. Dabar ruošiama 
gruodžio 4 d. išpildė „Daina antra prancūziška laida ir kny 
vos“ ansamblis, vedamas S. So ga verčiama į anglų kalbą.

Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Dalyvavo arba būvi gai laikantis, įstatų pakeitimas | Scotia yra jūsų partneris padedąs augti Kanadai 

nepraėjo (jam reikėjo dviejų X kartu ir Jums!
trečdalių balsų). Smulkūs ir $ Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su
nereikšmingi pakeitimai, kurie 8 jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova
buvo priimti, buvo priimtini Scotia skyriumi, ką daro daugybė kanadiečių, 
visiems. Būdinga, kad pirmą sy Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomo- 
kį Studentų Sąjungos istorijo £ jį sąskaita, ar naujas užsiėmimas—Jūs įsitikinsi- 
je ateitininkai, kurie visą laiką £ te, kad jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje
skaičiais stiprėja, sudarė dau 8 teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas,
gumą ir net — po to, kai jie X o ■ — , x- , ...sauvališkai diskvalifikavo Bosi Susipazmktie su savo BNS skyriaus vedeju —jo 
tono skyriaus atstovus — ab S patyrimas biznyje ga 1 reikšti dolerius ir centus 
soliučią daugumą. | Jusll k,senele’

f The BANK of NOVA SCOTIA 
mažai iš jų pasireiškė gyvuose 9 
debatuose. Iš samariečių deba S 
tavo vien senoji gvardija, iš 
akademikų skautų aplamai nie 
kas nekalbėjo (išskyrus A. 
Snarskio pasiūlymą įvesti lo 
terinį valdybos rinkimo būdą), 
ir vieni ateitininkai teturėjo 
............................................. Ta 

džentelmeniš

leidinį „Lithuanus") 
R. Babickas ir S. Šimo 
pranešė apie „Studentų

5
I

Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. (1502)

MŪSŲ S P ORTAS'
SPORTAS TORONTE

Tarptautinėje Bathurst — Toronto lietuviai negali išlai 
College krepšinio lygoje lietu kyti dviejų stiprokų krepšinio 

pasižymėjo prieka vius atstovauti pasišovusi Pri komandų, pasirodo yra visai be 
" t įr negražiomis sikėlimo parapijos Sporto Klu pagrindo, nes atsiranda pakan

. . a - • j poros aesimrų usku^Msto-tecnnikiM naujienas pralaimėjo jugoslavųJ antrose gi nuostabiai
LENKTYNĖS DĖL SAULĖS ŠVIESOS IR ŠILIMOS

_ • i » . • Amerikos mokslininkai jau liavimu būsią galima taip pa
Vdivllll IlScll išranda būdus panaudoti sau veikti augalus, kad bus galima

lės šviesą, kuri neša šilimą, kaip išauginti tokių javų rūšių, ku 
Nors 15 metų nėra ilgas gy Vedama ir tvarkoma, suma ją sunaudoti žemės paviršiuje, rios galės augti ir Sacharos dy 

venimo tarpas, tačiau N. L., jis naus, sąžiningo ir nuoširdžiai Jau yra išrasti būdai’ vandens kūmoje ir ašigalio srityje, 
yra itin reikšmingas. Atsime teisingai, siekiančio bendros garinimui ir jūrų vandens va KAc pn MFTIIV 
nu, kai prieš 15 metų pačiu sk vienybės, žurnalisto, p. J. Kar lymui nuo druskų. ® v-
audžiausiu ir pavojingiausiu delio, radusio gausų visuome Daromi daug didesni bandy Leo Cherne ir jo tyrinėjimų sild — 9, ir, matyti per klaidą
Lietuvai ir tautai metu, kuklių nės pritarimą, N. L. nepalygi mai panaudoti saulės šviesą ir instituto pranašavimai apie tai, prie šių vyrukų pritapęs, lietu
pajėgų būrelis įvykdė cnergin namai pagerinta ir padidinta, šilimą namų šildymui ir kitie šas bus po 10 metų, teigia: bus
gą ir drąsų sumanymą leisti sveika ir gyva, lanko savo skai ms tikslams. Tačiau daug kas dirbama tik 4 dienas savaitėje:
N. L. tam, kad žodžiu kovotų tytojus ir bičiulius. dar nutylima, laikoma paslap butas bus šildomas ir apšviečia
su „Liaudies Balsu“ parsidavu Tad, švenčiant N. L. penkio tyje. mas saulės šviesa; saules ener
siu svetimos ir žalingos mūsų likos metų nueitą kelią, belieka Kadangi ne viena Amerika gija bus pajungta net šaldytu 
tautai šalies interesams. Ir ne palinkėti jai, tuo pačiu- sąžinių tuo rūpinasi, tai susidaro lenk vams varyti; automatiškai bus 
žiūrint, kad ją globojo kuklios gu keliu žengti ir ateity, spren tynės, kuriose dalyvauja ir Ru galima atidarinėti ir uždarinėti 
pajėgos, nepaisant, kad ji pa džiant ir gvildenant rimtus kla sija, pasijungusi ypač daug Vo buto duris ir langus: aplink že 
šaulį išvydo tik kelių puslapių usimus lietuvybės darbuose, kietijos', Lietuvos ir kitų oku mės kamuolį visą laiką suksis 
sąsiuvinio pavidale, ji vis dėlto, Gerb. p. Kardeliui linkėtina puotų šalių mokslininkų. žmogaus gamybos mėnulis ir 
atliko reikšmingą darbą žiau daug kantraus patvarumo savo Galimas dalykas, kad ateity kad iš New Yorko į Londoną 
^iuoju mums lietuviams mo pareigose, o mieliems bendra je valstybės nepasidalys saulės galima bus nuskristi per 5 va 
mentu. Ji sujungė, į vienos min darbiams ir talkininkams, daug šviesos ir šilimos. . . landas, rankinis laikrodis, ku

ris bus kartu ir radijo priimtu 
vas, tekaštuos 25 centus. . .

KATĖ GERIAUSIA GIRDI

T. L. S. K. Vyties ir B. C. 
Lygos vadovų pastangos suda 
ryti grynai lietuvišką rinktinę 
atsimušė į neįveikiamas kliūtis. 
Vytiečiai, kurių didelė dalis 
yra taipogi ir Prisikėlimo para 
pijos nariai, yra nusistatę Klu 
bą išlaikyti nepriklausomu ir 
bendru visam Toronto lietuvių 
sportuojančiam jaunimui. Nepa 
vykus surasti bendros kalbos 
su Antruoju Klubu, jie įstojo į 
kitą krepšinio lygą, kuri žaidi 
mus pradės tuoj po Naujų Me 

tvirtinimas, kad tų. Pa.

vis Buntinas — 9. Dar dalyva 
vo Grigaitis, Šiurna, Laurinavi 
čjus ir kt. kartu uždirbę liku 
sius 18 taškus.

Kai kieno

ties kovas, visą Kanados lietu energingos kantrybės ir parei 
vių išeiviją, ryžtingai sugreti gingumo uoliai ir nuoširdžiai 
nusią jėgas bendram darbui.

Pagaliau, ji pasiekė ir ana 
pus vandenyno mūsų tautos 
vaikus, negilestingai išvytus 
priešų iš gimtųjų namų ir radu 
sius prieglobstį svetur, karo nu 
teriotų kraštų griuvėsiuose Jų 3 Amerikos Misijos apskaičia gal- į^Musio" priešo“ miestu J 
tarpe, N. L. ne vienam padėjo vo, kad visame pasaulyje yra jr tvirtoves 
susisiekti su šio krašto lietu apie 4 mil. raupsuotųjų. šie robodniai ginklai jau ga
viais ir surasti savuosius. N. L. ■ Garsėjantis lietuvis kino ar lninami ir kaikurie ju sieks net 
ir mieliems tremtiniams, bena tįstas J. Šernas, pradėjęs kino 12,ooo myliu per valanda grei 
miais tapusiais, tuomet buvo, artisto karjerą Paryžiuje, da čl0 į r ga]įs sU£aikinti už ‘s.oOO 
tuo geru ir savu sviesos zibure bar persikėlė dirbti į Hollywo liu |santį taikink 
bu, suteikusiu tremties keliu odą ir čia suka jau antrą filmą. Tikimasi, kad už 10 metu

Per kelis metus jis jau dalyva jAV galės pasakytl visiems ag 
i? apieJO-tyje filmų. lesoriams, kad jiems pradėjus

ŽINIOS APIE NAUJAS 
RAKETAS

JAV karinė vyriausybe vie
teikti savo talką, kuri N. L. 
padės reikšmingai ir- vieningai 
jungt skaitytojus, išsisklaidžiu šai paskelbė, kad jau gamina 
sius po platųjį pasaulį. mos naujos H-Bomb raketos,

N. L. skaityt, kurios galės išsprogdinti užjū
—___—— ryje esančius taikinius. Paspau

dus jungtuką būtų paleistos į

liu, suteikusiu 1 
žengiant daug džiaugsmo ir 
įvairios naudos.

Džiugu buvo, kai atėjus gali ™ L>u Egipto mokslo vyrai iš kokį nors karinį veiksmą, jų 
mybei, iš karo griuvėsių ir niū leido knygas apie Kristų. Vie kragtai bus visai sunaikinti, 
rių lagerių, pradėjo atvykti pas noje knygoje aprašomas Kris 
mus, priešų nuskriausti mūsų taus gyvenimas ir sugriauna yAy 
tautiečiai, iš kuriu tikėtasi ir ma nuomonė, kad Kristus bu virnl1 
laukta nepalyginamai gabesnių v° tik legendarinis asmuo. An 
pajėgų ir sumanumo. Jiems, su troje knygoje išdėstomas Kris 
didžiausiu noru ir buvo paveda taus mokslas.
ma ne tik N. L. vadovavimas, VISOJ KANADOJ VYKSTA 
bet ir visas išeivijos lietuvių ŠALPOS VAJUS — 
veiklos atsakingas darbas. AUKOKIME!

Automatiniai

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

vokiečių gamybos
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koerting-Biaupukt
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 i< kito kambario.
Visų rūšių aparatai duodama 

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

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

VIENAS SVARBUS KLAUSIMAS.
Visi puikiai žinome, kad nės, nes priklausyti, kaip da 

kiekvienas lietuviškas parengi bar atokiai esančiam Velandui, 
mas yra brangus, nesvarbu, praktiškai beveik lygu nuliui, 
kas jį beruoštų. Tiesa, yra vie Paimkime paprasčiausį pavyz 
rias kitas tautietis visai teisin dį — nėra kam puikioje Niaga 
gai nustebintas, kad puikūs roję suruošti net tokios šven 
Niagaros lietuviai negali suda tės, kaip 16 vasario.
ryti K. L. B-nės 'skyriaus, ko Tiesa, šios rūšies šventės pel 
siekia viso pasaulio lietuviai - "no neduoda. Jų klubai gal dėl

Iš visų žinduolių gyvulių ge sueiti visiems į vieną pagrindi to ir neruošta, bet lietuvių gar 
riausią klausą turi katė. Gar nę pasaulio lietuvių sąjungą, bė to reikalauja ir nėra jokio 
sus, kurie banguoja 20.000 kar Štai Kanada beveik visa jau pasiteisinimo, girdi, atšventė 
tų per sekundę, žmogus negali sujungta. Trūksta Niagaros me kitoje bendruomeneje. 
girdėti, tuo tarpu kai katė dar bendruomenės. Tiesa, yra lie Dabar artėjant 4-jai Lietu 
girdi garsą, banguojantį per mi tuvių klubas. Tas labai gražu, vių Dienai būtų be galo puiku, 
nutę iki 60.000 kartų. Taigi, Yra juk visur visokių draugi kad jos centre stovėtų Niaga 
katė kelis kartus geriau girdi jų, grupių ir klubų, bet ko trū ros lietuvių b-nė, priklausanti, 
negu žmogus. ksta Niagarai tai lietuvių b- kaip ir kitos vieningai visai Ka

nados lietuvių bendruomenei. 
Ar ne tiesa?

Tegu atleidžia mieli niaga 
riečiai už šias visas mintis. Gal 
kiek ir padidintas, tačiau aišku, 
neginčytinas. Nežiūrint to Nia 
garos lietuviai bendrame Nia 
garos Pusiasaffb lietuvių kultu 
riniame darbe dalyvauja su di 

-------------,-----------------aJ------- ------------- j- ------------ v--  džiausiu įnašu, pav.; kad ir sk 
vokiečių įstaigų skiriamos skur loss Rennhof, Hutenfeld b. La autų suorganizavime, sportu ir 

----------------------------------- x parengimais. Bet būtų gražu
juos matyti mūsų visų bendruo 
menėje, kaip atskirus skyrius. 
Nėra abejonės, kad vieną dieną 
tai jie ir padarys.

KŪR. - SAVANORIŲ ŽINIAI
Spėjama, kad keliosdešimt b) Miesau, 4204 Labor Service 

Liet. Kar. Kūrėjų - Savanorių Company (G) ; Juozas Kriščiū 
kaip neatitinkančių emigraci nas — sekretorium. Jo adresas: 
niams reikalams, yra pasilikę (22 b) Heidesheim, Krs. Bin 
Vokietijoje. Tik maža dalis pel gen, 4204 Labor Service Com 

Šie nauji ginklai sutampa su nosi sau duoną vienur kittir be pany (G) ir Kazys Motgabis— 
kariuomenės perorganiza dirbdami, o kita dalis gyvena iš nariu. Jo adresas: (17 a) Sch 
pagal naujausias atominio 
koncepcijas.

JAVAI AUGS IR 
DYKUMOSE

Švedų mokslininkas Ake Gus 
tafsson, dalyvavęs atomų žino 
vų Ženevos konferencijoje, sa 
ko, kad radioaktyviniu spindu

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

TEISININKAS —

vimu 
karo

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

'Toronto.

džios pašalpos. Keletas iš jų mpertheim. (Vasario 16-tos 
yra invalidai arba TBC ligo Dienos Gimnazija).
niai. Apjungti visus ten esan
čius kūr-savanorius ir geresniu Visus brolius kūr. - savano 
aprūpinimu jų būvį, 1955 m. rius> gyvenančius Vokietijoje, 
sausio 5 d. Vokietijoje yra įs Skyriaus Valdyba kviečia prie 
teigtas Liet. Kar. Kūrėjų-Sava šl° skyriaus prisijungti. Visais 
norių Veteranų S-gos Skyrius organizaciniais reikalias prašo 
ir Valdybon yra išrinkti sekan r7a kreiptis į Valdybos sekreto 
tys asmenys: Viktoras Sutkus rl*l-
—pirmininku. Jo adresas: (22

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ
TAUPYK 

savo kredite koperatyve 
„BARAMA”

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

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

Vaga.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario'. I

 NEIMAN, B1SSF I 1 ii
& SEGUIN

Barristers, Solicitors, :į

Notary Public. i

35 Hayden Stmt J

(netoli Bloor ir Yui:s, > | 
Toronto 5, Oni

Tel.: Office EM 3 . t t j
Res.: BE 3-(i'- 8

i Dunaas-Dovercourt garazaĄ
1244 DUNDAS ST W., TORONTO

Įsteigtas prie. 27 metus
24 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. 

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: -ą.

<!
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VIEŠNAGĖS PIETŲ KOLUMBIJOJE ĮSPŪDŽIAI

(Atkelta iš NL 44(444) n-rio) žvakutę pastato, kad pasisek 
Medelyno miesto (Kolumbi tų, arba kartais pasižada dalį 

joje) skurdą padidina ir tingi pavogto turto bažnyčiai skirti... 
nystė, kuri pastebima šiltuose Kraštas labai katalikiškas ir 
kraštuose ir kuri priveda prie religingas. Labai garbinama 
vagiliavimo. Marija, kurios stovylomis puo

Nors ir buvau įspėta ir pamo šiamos aikštės, skverai, pake 
kyta atsargumo dviejų kolum liai ir gyvenamų namų sodeliai, 
biečių sankeleivių, pastebėjų Marijos paveikslą matysi auto 
šių nerūpestingai padėtą ant busuose, išpuoštą gėlėmis ir 
stalo mano rankinuką Barran visuomet degančiom spalvo 
guillos aerodrome, valgant pus tom lemputėm, krautuvėse, tur 
ryčius, tačiau antro atsilanky guose ir bet kurioje karčiamo 
mo metu Medelyne likau vik je.
riai apvogta gatvėje. Kada ir Daug bažnyčių ir visos at 
kaip, nepastebėjau nei aš, nei daros iki vėlaus vakaro, ir nuo 
su manim buvusi giminaitė, tik lat lankomos. Bet kuriuo laiku 
kai attikusios visus reikalus ren užėjus, girdėsi grupėmis bal 
gėmės lipti į autobusą, pastebė šiai kalbančius rąžančius.
jau atidarytą rankinuką ir iš jo Patekus Kalėdų švenčių me 
ant juostelės kabančią atidary tu, krito į akį beveik kiekviena 
tą tuščią piniginę. Po to įvykio me bute gražiai įrengtas Betle 
rankinuką nešiodavausi stip jus, užimantis visą kambario 
riai prispaudusi po pažaste iš kampą. Taip pat meniškai įreng 
ko lietuviai juokdamiesi paša tų, teko matyti aikštėse ir skve 
kojo atsitikimą, kaip ir tokiu ruošė. Vietoj eglaičių, spalvo 
atveju iš vienos ukrainietės bu tom didelėm pūslėm ir elektros 
vęs ištrauktas rankinukas su lemputėm papuoštos gatvėse, 
pinigais, o jo vietoj įbruktas augančios tujos. Papuoštos jos 
lentgalio išstovėjo iki vasario 9 d. tik ge

Daug įdomių dalykų teko rokai patuštėjusios. Užklausus, 
girdėti apie šią populiarią pro kodėl taip ilgai nenurengiamos, 
fesiją. Esanti sena ir stipri va gavau atsakymą, kad nėra kam 
gių organizacija, kurios nariai nurengt, nes dar skaitomos 
gerai paruošiami tam „darbui“, atostogos.
Turinti ji savo nuolatinį mece Kalėdinės yra didžiausios va 
natą iš augštesnės klasės, kurie saros atostogos, kada mokslei 
vagims moka mokesčius ir to viai ir įstaigų tarnautojai atos 
dėl yra saugūs nuo apvogimo... togauja apie 2 mėn. Didelė da 

Ypatingai nepatikimi tarnai, lis išvažiuoja į tinkas (ūkius), 
o be jų sunku apsieiti, kadangi Judėjimas tada, kaip mieste, 
gyvenimo sąlygos gana primi taip ir visame gyvenime labai 
tyvioc. Elektriniai daiktai, kaip mažas. Tradicinis kalėdinis pa 
plytos, šaldytuvai, skalbiamos tiekalas — iš kiaulienos, todėl 
mašinos, dulkių siurbliai ir kit kiekviena šeima, turtinga ar 
kas panašaus — didelis liuksu biedna, būtinai skerdžia kiaulę, 
sas, gi darbo jėga labai pigi. Kalėdinių sveikinimų ir ben

■ Normali kaina tarnaitei 40—60 drai kitokiom progom, retoj 
pezų mėnesiui. Tarnaitė viską krautuvėj užtiksi vieną kitą ir 
padaro, tik labai nepatikima; tai amerikoniški, su angliškais 
nuo jos viskas rakinama ir nuo užrašais.
lat vienas šeimos narys turi bū Per Naujus Metus nuėjus j 
ti namie, nes vieną palikus, Medelyno didžiąją katedrą, ku 
daug ko galima nerasti. ri, rodos, skaitoma 7 pasauly 

Vagystė net neskaitoma už pagal dydį, buvau nustebinta 
nuodėmę ir jos neišpažįsta per pamačiusi taip daug basom ko 
išpažintį, — apie tai pasakojo jom, nors ir apsirengusių šven 
vienas kunigas, kuris klausyda tadieniškai. Retą moterį pama 
mas išpažinčių, niekad nėra gir tysi su skrybėlaitė. Visos jos, 
dėjęs, kad kas pasisakytų esąs ispanų papročiu, dėvi mezginių 
pavogęs ką. Tuo tarpu jis pui šalikėlius bei skarytes tik užsi 
kiai žinojo, kad vagia. Eidami metusios ant galvos. Vyresnio 
vogti, dažnai Marijos garbei ir amžiaus — juodos spalvos, jau

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ R U B Ų

MAMERTAS MACIUKAS

aL'GŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051.

mėlis nustatys Valdybai gaires, 
ką ir kaip ji turi dirbti ir gale 
metų priims Valdybos ataskai

Seimelis sustiprins bendruo 
menės organų autoritetą, bend 
ruomenės narys iš anksto žinos 
kur padedami jo įmokėti mo 
kesčiai ir jis noriai tą mokestį 
mokės.

Solidarumo mokesčio surin 
kimas yra didelis darbas. Kiek 
vienas supranta, kad vienas 
žmogus (kasininkas) niekuo 
met neįstengs suringti mokes 
čio iš 2—3 tūkstančių žmonių. 
Šiame darbe gali pagelbėti Sei 
mėlio nariai, kurių numatoma 
bus apie 50 žmonių.

Montrealyje, visi Seimelio
SEIMELIS IR SOLIDARUMAS jo, kakuriose mažesnėse apy nariai įsipareigojo rinkti solida

. . linkėse solidarumas bendruo rumojnokestĮ. Tai geras pavyz
Rašo inž. Petras Lelis. menei pasiekė visą 100%, t. y.

Pagaliau ir Toronto lietuvių susidarys maždaug iš 40 — 50 visi apylinkėję gyveną lietuviai 
Bendruomenė pasuko į tikres atstovų. užsimokėjo bendruomenės mo
nes vėžes, sudarydami platesnį Kai kas kelia klausimą, kam kestį, tuo tarpu kai didžiosiose 
visuomenės balso atstovavimą tas Seimelis reikalingas ir ką kolonijose solidarumą pareiškia 
bendruose reikaluose.

Toronto Seimelio (Apylinkės 
Tarybos) rinikmai paskelbti 
gruodžio 18 d. ir kandidatų są 
rašas jau sudarytas. Kandida 
tų sąstatas gana įvairus, yra 
atstovų iš įvairių srovių ir įvai 
riaušių profesijų, taigi yra iš 
ko pasirinkti. Lieka tik išrink 
ti geriausius iš geriausių 25 as 
menys. Kai dar prisidės orga 
nizacijų atstovai, tai Seimelis

nos — baltos. Labai gražiai tas 
atrodo ir visom tinka. Vyrai 
darbininkai ir ūkininkai dėvi 
ant pečių užsimetę „ruaną“ 
būtinai skrybėlę, nors ir basas. 
(Ruana, tai keturkampis gėlu 
mbės ar kitos storesnės medžią 
gos gabalas su iškirpimu per 
vidurį, užbaigtas apykakle ir 
ziperiu, galvai prakirti). Rua 
na atstoja apsiaustą ir daugu 
ma ją dėvi, o šventadieniais dė 
vi baltos spalvos.

Bus dugiau.

dys Torontui. Per Tarybų su 
važiavimus, mūsų gražiakal 
biai kultūrininkai visada šau 
kia „gelbėkim mūsų jaunimą 
nuo ištautėjimo, gelbėkim lietu 
vybę. Duokite pinigo — viską ISO V • Arvi vm A. V* Arf xz /CZ Tiu,^ vv* v —* • << X °

ir atrodo apsiėjom be jokio Sei lidarumas bendruomenei daug padarysim .
mėlio. Kas bendruomenės gy priklauso nuo bendruomenės Tą Plnig$ galima lengvai 
venimu daugiau domisi ir jos narių balso atstovavimo bend Sautl» reikia nepatingėti jį 
struktūrą geriau pažįsta, gale ruošė organuose. Pas mus, ToPaJ®tl-
jo pastebėti, kad vistik kažko ronte, ypatingai šiais metais, . Toronto apylinkėje galima 
trūko bendruomenės autorite labai menkai pasireiškė visuo butų kasmet surinkti 4 tukst. 
tui palaikyti. menės balsas bendruomenės a°l- užtektų ir šalpai ir švie

Nuo LOK laikų Toronte ne reikaluose. Anksčiau būdavo tunui, stovykloms, chorui ir va 
buvo jokios viešos tribūnos, šaukiami organizacijų pirminin sa^10 gimnazijai. Dabar tų 
kur galima būtų visiems susi kų susirinkimai, kurie pareikš reikalų aprūpinimo piniginę 
rinkti ir įvairius atskirų grupių davo nors atskirų organizacijų naštą neša tik 10 — 20 /o visų 
priešingumus išlyginti ir į bena nusistatymą bendruose reika kolonijos lietuvių. Seimelio pa 
rą darbą visus suburti. Tiesa, luose. Šiemet ir tokių susirinki re^Sa butų ir tą naštą paskirst/ 
turime visos Kanados lietuvių mų nebuvo, išskyrus rugsėjo tx ant v?sl^ lietuvių pečių. Bend 
balso reiškėją Krašto Tarybą, 30 d. susirinkimą, kuris buvo [uomenės narių tarpe pasitaiko 

.. kuri kasmet susirenka bendrus specialiai sukviestas pareikšti įvairaus tipo feodalų ir pseudo 
ir reikalus apspręsti, bet šio orga nuomonei dėl Seimelio reikalin doktrinierių, kurie su nepasi 

no nutarimai negali sudaryti gurno, 
didžiųjų kolonijų lietuvių masė " 
je tokios įtakos, kokią sudary 
tų vietos seimelis.

Mažesnėse kolonijose bend 
ruomeninės idėjos penetracija 
į mases yra daug didesnė negu 
didžiosiose kolonijose. Kaip iš 
paskutinio Krašto Tarybos su 
važiavimo pranešimų paaiškė

jis veiks? Iki šiol jo neturėjom tik 10—20% visų lietuvių. So

mų nebuvo, išskyrus rugsėjo ** ant vįslJ lietuvių pečių. Bend

DR. DORA G O F P O N

Kaiba lietuviškai
Tel.; WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Teh RA 7-3120

6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

RAINBOW
Distributors Co
Savininkai-panevėžiečiai

1. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIC1US.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys, 

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

tenkinimu žiuri į KLB pastan 
Organizacijos vienu balsu Sas suvienyti visus lietuvius į 

pritarė Seimelio reikalui ir stiprų organizmą, bet tokių 
Apylinkės Valdyba visus pa Yra nedaug ir jų įtaka nežymi. . 
ruošiamus darbus Seimelio rin Neužtenka isninkti sVimel? 
kimams jau atliko. Taigi, atro11 manyti, kad jis tuojau visas 
do, Seimelį jau turėsime, ir negeroves pašalins. Jei jam iš 
jam teks spręsti pirmuosius už karto neparodysim pritarimo ir 
davinius paramos, jis greit pasirodys be

Visų pirma, Seimelis išrinks kraujis organizmas it tuščias 
sau prezidiumą, kuris ir bus indas.
Apylinkės Vykdomasis orga Didžiausias Seimeliui pritari 
nas, t. y. — Apylinkės Valdymas bus, jei jo rinkimuose da 
ba. Antras svarbus Seimelio lyvaus kuo daugiausia žmonių, 
darbas bus pajamų ir išlaidų są Kiekvienas bendruomenės na 
matos sudarymas ir priėmimas, rys, eidamas rinkti Seimelio, tu 
Samata ir apyskaita tai yra pa ri atsiminti netik savo teisę, 
grindiniai organizacijos struk bet ir pareigą, t. y. — būti soli 
tūros elementai. Apie organiza driu bendruomenei. Gruodžio 
cijos veikimą, geriausia galima 18 d. šūkis turi būti: už Seime 
spręsti, ne iš ilgų pranešimų, lio solidarumą!
bet iš sąmatos ir apyskaitos sk P. Lelis.

DOVANŲ SIUSTINTAI I 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 davanų siuntinių persiuntimo 
firma - .i

International Gift Parcel Cerviceį
1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BElalr 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.
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

DE LUXE DRY CLEANERS;

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

J. GRAŽYS
i SIUVU NAUJUS IR 
J TAISAU SENUS 
į KAILINIUS PALTUS, 
| DUODU GERĄ KAILIŲ 
| PASIRINKIMĄ. 
| DARBĄ ATLIEKU
| SĄŽININGAI

IR ŠVARIAI.
KAINOS PIGESNĖS 

KAIP KITUR.
3910 SL ZOTIQUE St.,E. 

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

J. f. WflSON
I laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

^©®©©®©©®®©®®®©®®®®®®©®®®&©©®®©©«©©®®®®®©®®©®©©©©s

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE ■
Viskas tik už $ 1.10 ?

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago g 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 8 

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

143—8th AVENUE, LAC HINE | 8 3963 COLONIAL AVE., MON 1 Kt A >
rj ry Lietuviams nuolaida. | 8 - St. Laurent Bl.)

O/-47 Sav.: P. RUTKAUSKAS.
rfi-cr-F-ft^IOccoocooooocoooocncrnrtrrrrTrfnrxTrrrrrr »®®®#®®®®©##S®®®®®©®®©®©®©©®S®®«©«®©©©«©©©©©©©©®©|

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q. Tel.: HU 8—0162.
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HAAAI L TOM
PRANEŠIMAS RINKIMŲ REIKALU

KLB Hamiltono Apylinkės no, bet neri duoti progos, kuo 
visuotinis susirinkimas, įvykęs didesniam tautiečių skaičiui su 
1955 m. gruodžio 14 d., rinki siburti bendrame pobūvyje, 
mams pravesti į Apylinkės Vai Už tat ir įėjimas tik 2,5 dol. . 
dybą ir Kontrolės Komisiją iš 
rinko šią Rinkiminę Komisiją: 
St. J. Dalius — pirm., J. Ston 
kus-sekr., J. Kazlauskienė, A. 
Kšivickienė ir A. Paukštys na 
liais. Rinkiminė Komisija šiuo 
skelbia visuomenės ir organiza 
ei jų žiniai:

Geriausi

N. Metų sutikimas yra vie 
nintelis metuose ir išskirtinas 
iš visų kitų parengimų ir todėl 
Ap, Valdyba kviečia Hamilto 
no ir apylinkių lietuvius kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Salės talpa yra ribota, todėl 
prašoma staliukus užsisakyti

1. Kandidatų sąrašai į Apy iš anksto. Už staliukus atskiro
linkės Valdybą ir Kontrolės mokesčio nebus imama. Užsa 
Komisiją patiekiami Rinkimi kyti pas K. Miškinį, tel. JA 9- 
nei Komisijai nevėliau 1955 m. 8593 arba pas Sakalą JA7-6146. 
gruodžio 31 d. imamai, Rink. Taip pat Ap. Valdyba krei 
Komisijos pirm. S. Daliui, 506 piasi į hamiltoniečius, prašyda 
Sherman Ave. So., Tel. FU 5- ma paaukoti loterijai fantų. Sk 
8602. ambinti J. Pleinys JA 2-2698,

2. Aplinkės Valdybai ir Kon M. Kėžinaitytė JA 9-8441 ar 
trolės Komisijai kandidatus iš ba Kęst. Norkus JA 8-5090 ir 
statyti turi teisę kiekviena 10 fantai bus paimti iš namų, 
lietuvių grupė. Sąraše negali 
būti daugiau kaip 10 kandida 
tų. Siūlomas kandidatas ir siu 
iytojai turi būti sumokėję soli 
darumo mokestį.

3. Kandidatų sąraše turi bū
♦ i kandidato pavardė, vardas, 
amžius, prefesija ir adresas.

linkėjimai

Šventėms!

Hamiltono Ap. Valdyba.
HAMILTONO KOVAS — 
HAMILTONO VOKIEČIAI 

11:5
Pirmosios draugiškos stalo 

teniso rungtynės tarp Hamilto 
. no LSK Kovas ir Hamiltono

Drauge su kandidatų sąrašu vokiečių baigėsi lietuvių laimė 
įteikiami raštiški sutikimai bū jjmu n .5 pasekme. Už Kovą 
ti renkamais. žaidė ir taškų laimėjo: A. Gra

KLB Hamiltono Apylinkės jauskas 4, Z. Stanaitis 4, K. 
Rinkiminė Komisija. Paltarokas 3, A. Trumpickas 0.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS GVILDYS — ZULPS
HAMILTONE. Šiuo metu, kuriam laikui (2

KLB Hamiltono Ap. Valdy—3 mėn.) Hamiltone yra apsi 
ba Naujų Metų sutikimą tuo stojęs torontietis Pr. Gvildys, 
šia Royal Connaugrt Hotelyje, todėl vakarais, parapijos salė 
Normandie salėje. Tai yra pir je, susirenka daug stalo teniso 
mas kartas, kad lietuviai N. Me mėgėjų, pasitreniruoti su mūsų 
tųs sutiks gražiausiame ir di meisteriu. Dažnai atsilanko JA 
džiaųsiame Hamiltono viešbu V ir Kanados latvių meisteris 
tyje.

N.
gruodžio 31 d. Gros Vyt. Ba 
becko vedamas orkestras „Ai 
dai". Veiks bufetas su įvairiais 
gėrimais. Pasistiprinimui, svies 
tainiai bus duodami nemoka 
mai. Taip pat bus progos išmė 
ginti savo laimę turtingoje lo 
terijoje. Pradžia 7 vai. vakaro. 

Ap. Valdyba, ruošdama šį 
N. Metų sutikimą, nejieško pel

VANCOUVER, B. C.
NAUJA BENDRUOMENĖS VALDYBA

Lapkričio 26 d. įvykusiame gruodžio 26 d., 2 vai. po pietų 
Britų Kolumbijos lietuvių visuo Jugoslavų Kultūros namuose^ 
liniame susirinkime buvo paaa 767 Keefer Street, Vancouver, 
ryti buvusios valdybos, revizi B, C. Prie papuoštos eglutės at 

______ ____________ _______ ’ , Vasario 16 d. vyks Kalėdų senukas su dova 
skelbiamos spaudoje ir siunčia gimnazijos rėmėjų būrelio va nomis mūsų mažiesiems. Eglu 
mi asmeniški pakvitavimai. Iki dovės ir Tautos Fondo įgalio tės programą paroušti maloniai 
šiol dar nebuvo skelbti šie au tinio pranešimai. Paaiškėjo, sutiko Zita Kaulienė. Visi tė 
kotojai: po 10 dol. K.L.K. Mo kad Per praėjusios valdybos ka vai kviečiami atvykti su savo 
terų Dr-jos Toronto Skyrius, denciją padaryti 7 susirinki vaikais į šią pirmą Britų Ko 
Šv. Jono Krikštytojo Pašalpinė naai, minėjimai bei subuvimai, lumbijos vaikų eglutę.
D-ja, P. Augustinavičius, J. Jautos Fondui per 1955 pirmą 
Dragašius ir dr. Valadka. Po pusmetį surinkta 209.25 dol., 
5 dol. — K. L. Socialdemokra Vasario 16 d. gimnazijai auko 
tu Toronto Sk., High Park Fo ta 340.00 dol. Britų Kolumbi 
od Market, J. ir U. Bleizgiai— jos apylinkė praėjusiais metais 
restorano savininkai ir „The Ti pjrmą kartą dalyvavo K. L. B. 
mes“ Store — sav. Beržinskai. Krašto Tarybos rinkimuose. 
Po 33 dol — K. činčius. Po 2 Susirinkimas į naują valdybą dė rugsėjo 
dol. dr. K. Žymantienė, Ronces išsirinko: Advokatą Joną J. Jus Kanados įstatymais, 
valles Grocery, „Luna“ Photo U. Praną Judicką, Petrą Baro trumpinta į „Justis“.

K.L.B. Britų Kolumbijos 
Apylinkės Informacija.

K. L. B. KULT. FONDO FIN.
SKYRIAUS PASKUTINĖ 

ATASKAITA
Finansų Skyrius, kaip KLB 

Kultūros Fondo padalinys, bu 
vo įsteigtas tuojau po 1954 m. 
spalio 27—28 dd. Kr. Tarybos 
suvažiavimo, Hamiltone.

Aukavusiųjų pavardės buvoJ°s komisijos,

BENDRUOMENĖS PIRMI 
NINKAS SUTRUMPINO 

PAVARDĘ
K. L. B. Britų Kolumbijos 

Apylinkės valdybos pirminin 
ko adv. Jono J. Juškaičio pavar 

„ j > 12 d., pasiremiant 
buvo su

vant,o vjiuųt-iy, pj-zuim x uutu -- ------------- r j----------------- ----------------------c--------------

ir M. A. Basalykas. Po 1 dol. "4, Joną Trešką. Į revizijos ko 
misiją išrinkti: Aldona BaronieE. J. Jankauskas, I. Aštraus

kas, A. Beresnevičius ir J. Gru “ė, Adomas Kaulius ir Kazimie 
bevičius. ias Skrinskas. '

Iš K. L. B. Apylinkių gauta sumanymuose pasisakyta 
sekamai: Toronto Apylinkės—glaudesnį 
100 dol., Hamiltono Apyl. — ' 
40 dol., St. Catharines — 31, 
32 dol., Rodney Apyl. — 20 
dol., Britų Columbijos Apyl.— 
6 dol. Pastaruoju laiku dar gau 
ta iš pavienių: St. Merkelio, J. 
Dūdėlos ir J. Prakapo po 2 
dol.

Viso per metus gauta: 
Asmeniškos aukos . . . .339,50 
Draugijų............................115.00
Iš Apylinkių ..................205.32 ,,

Viso $ 659.82
Š. m. lapkričio mėn. 26—2. 

d. d. įvykusiame KLB Tarybos 
suvažiavime Toronte, Kultu-, „
ios Fondo Valdyba atsistatydi skaičius svečių. Buvo pravesta 
no, taigi ir Fin. Skyriaus ka 
dencija baigta. Šia proga reiš J 
kiame širdingą padėką visiems ! 
tautiečiams ir net ne mūsų tau 

Už suruoštą mums staigme tos žmonėms, 1

KlNGSBEER

įas Skrinskas. Diskusijose ir 
i už 

į bendradarbiavimą 
tarp K. L. Bendruomenės Bri 
tų Kolumbijos Apylinkės ir K. 
L. Tarybos Vancouverio Sky 
riaus. Nutarta daryti bendrus 
minėjimus ir kitus parengimus.

SPAUDOS BALIUS
Šeštadienį, lapkričio 26 d. K. 

L. B. Britų Kolumbijos Apylin 
kės naujoji valdyba surengė su 
buvimą, kurio obalsis buvo: 
„Tautieti, paremk lietuvišką 

Tai buvo paskutinis 
27 pasilinksminimas prieš adven 

tą. Į tautinėmis spalvomis pa 
puoštą salę atsilankė didelis

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKES VALDYBOS 
RAŠTINĖ 

ir Valdybos Pirmininkas
Advokatas ir Notaras 
JONAS J. JUSTIS, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 

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

Telefonas; Pacific 4511

VLIKO VEIKLA...
Atkelta iš 3-čio pusi, 

platesnio ir tikresnio laisvini 
mo kelio, eiti siauresniu ir ne 
tiek tikru ir sėkmingu keliu. 
Nauji žmonės ateis su nauja 
iniciatyva ir nauju įžvalgumu 
bei užsimojimais bei energija. 
Tik pribijau, kad nepaimtų pa 

_ , gunda per dažnai Vliko vairuo
' _į Zulps, kurio žaidimas su Gvil na mūsų persikėlimo proga į mest ąšūkio gilią reikšmę ir at NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS tojais mainikauti. Vienų metų 

Metų sutikimas įvyks džiu kelia didžiausią susidomė nuosavą naują namą, už gra sįlįepė aukomis, kas kiek išga a.-Ks., u^,.
-- - — " • — t jimą. ------ -------------

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

PADĖKOS
loterija, gauta gryno pelno 41. 
18 dol. Pusė tos sumos pasiųs 
ta „Nepriklausomos Lietuvos“ 
ir kita pusė „Tėviškės Žiburių“ 

kurie suprato leidėjams.

, žias bei vertingas dovanas ini lėdamas.
oratoriams pp. Pr. Judickui, Sveikiname naujai išrinktą 
Aug. Valaičiui ir visiems kitie Kultūros Fondo p-ke p. Iz. Ma 
ms musų draugams vancouve tusevičiūtę ir linkime jai geros 
riečiams prie šios mums sureng sėjos ir vėliau pjūties, Lietuvis 
tos staigmenos prisidėjusiems, tosios Kultūros dirvonuose.
reiškiame nuoširdžiausią pade Lietuviškajai visuomenei at 
ką. _ . _ . simintina, kad lietuviškoji sėk

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Kompetetingo
A.

’Namai *Ūkiai *Sklypai
^Bizniai ’Pramoninės nuosavybės

Susitarus bendruomenei ir darbas —. tal J°ks. darbas,- ?er 
tarybai, Nauju Metu sutikimas metus galima tik Įeiti j darbą, 
rengiamas bendrai, ‘ šeštadienį, s“ Juo susipažinti ir susidaryti 
gruodžio 31 d. Balius įvyks Ju Pla"us’, , Metinmi darbininkai 
goslavų Kultūros namuose, 767 
Keefer Street, Vancouver, B.
C. Pradžia 9 vai. vakaro.

LATVIŲ NEPRIKLAUSO 
MYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Britų Kolumbijos lietuvius 

latvių nepriklausomybės šven 
tės minėjime atstovavo K. L. 
B. .Britų Kolumbijos Apylinkės 
valdybos pirmininkas. Jis paša 
kė sveikinimo kalbą ir palinkę 

sėk

Metiniai darbininkai 
darbo kliuvinys. Be to, manau, 
kad didelė klaida ir pavojus ma 
nyti, kad savos partijos kiek 
vienas žmogus tinka kiekvie 
nam darbui. Kiekvienoj parti 
joj yra visokių žmonių. Reika 
linga tad daugiau žiūrėti į žmo 
gų, o ne į partiją, renkant Vii 
ko vadovybę. Į ją turi būti su 
traukta partijų smetonėlė ir au 
toriteto, ir sugebėjimo atžvil 
giu. Lietuva verta tokio pasi 
rinkimo ir tokio pasiaukojimo. 
Naujai renkamiems Vliko ir jo 
organų vairuotojams aš linkiu 
nuoširdžiausiai, iš savo širdies 
gilumos surasti plačiausią, tie 

. — — - - „cuu, siausią ir trumpiausią kelią i
; J. A. V-se, parašė operetę „Abe kas norėtų ją statyti prašau Kolumbijos Apylinkės ir K. L. laisvąją tėvų žemę — mielą ir 
, jotinas Asmuo' ir jos vieną eg kreiptis šiuo adresu: Mr. B. Sa T bos vancouverio Skyriaus brangią mūsų Lietuvą“ — bai 
, zempliorių prisiuntė Kanados kalauskas, 235 Ossington Avė., < - - ......................... —
[ lietuviams. Jis leidžia ją statyti Toronto, Ont.
> bet kam su viena sąlygą—10% 
! gryno pelno turi būti skiriama 
; Kultūros Fondui.

DAINOS „....... „„„ ....„.„„„j.
Nauja daina mišriam chorui. Salomėja ir Julius Sakalauskai. ]a išeivijoje krinta svetimon dir 

J talką, įtaiką. SarreV Centre’ B' C’ ..............................................
Jau yra atspaudinta, labai tin 
ka į programą minėjimui 16 Va 
sario. Ta dainą galima gauti 
prisiunciant 1 doleri adresu: rįnskas> kHęs iš šakių ap., Bub 
Mr. K. Žiziunas, 65/1 lėliu vai., Usieniu kaimo. Jieš
Ave. Rosemount, Montreal, feo brolis Jonas Atsiliepti ad 
Canada. resu . M Lesinskas, Box 353, du^ dabar perdavus K. L. B-nės

tąl, B. C„ Canada. Krašto Valdybos pirmininko
11 pareigas p. B. Sakalauskui, per

Muzikas J„ Bertulis, gyvenąs duodu ir šį muzikos veikalą. Jei

von ir kad reikia visomis jėgo
me ■■■■ a i mis remti tuos> kurie stengiasiPAJIESKOJIMAI tą sėklą išauginti sveiką ir lie

— Jieškomas Juozas Vied
urvišką gentkartę.

K.L.B. Kultūros Fondo 
Finansų Skyrius.

PERKATE ar PARDUODATE?

Ji buvo pasiųsta^mano var įo broliškai latviy‘ tau‘tai 
mės kovose dėl laisvės.

KALĖDŲ EGLUTĖ
K. L. Bendruomenės Britų

patarnavimo kreipkitės
PRAN-CKEViČIŲ .. .

Hamilton Office .... 913

pas : — 
LI 94121.
Main St. East.

J. Matulionis, 
Buvęs K.L. B-nės Kr. 
Valdybos Pirmininkas.

bendrai ruošiama eglutė vaika gė savo pranešimą. Vliko pirm, 
ms įvyks Kalėdų antrą dieną, M. Krupavičius. Elta.

RIDOUT ąEALLu5iSTTEADETE 
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Geriausius vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus 
siuva tik

G. PALMER CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga 

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

Sav. G. Palme r-P a 1 i I i ū n a s.

VICTORIA 
CLEANERS' 
& DYERS Co.

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 
0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. t., ir t. t.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 

Jums padėti!

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

GENERALINISSTATYBOS KONTRAKTOR1US

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

“A. Budriūnas RA 7-2690.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

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

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

»ntnta»tn»»»:::»nH»in»::>»nn»»t»»utH»i»iuM»iin»>Miim«unnimmi ’

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

D. E< BELANGER SONS 
lo METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

S TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyvo 

„LITAS”
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.

iiiiiiiiunitiuittttiiiit»»iiiiiiiiiit»iriit»titniiii»ttititiitiiiiti:iiiiiiiiiiiiiimm

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

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

ųtiutiniiummmmimnuiiimuimiun..  n,
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Si sekmadieni, gruodžio 18 diena, visi 
į ADOMO MICKEVIČIAUS minėjimą!

PLAČIAU APIE POETO ADOMO MICKEVIČIAUS MINĖJIMĄ SKAITYKITE ŠIO PUSLAPIO MONTREALIO KRONIKOJE.

I
 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

Tel. LO 5613.

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 
adv. A. L I Ū D Ž I U S.

Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 
atliekami dar šie reikalai:

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 
(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYMAI LIETUVON 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 

su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS j VISAS PASAULIO ŠALIS.

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 
iš įvairių Draudimo B-vių ir 

Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS L1UDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.
PALAIDOTAS AUŠROS VA RTŲ PARAPIJOS 

VARGONININKAS A. PIEŠINA
Praėjusį ketvirtadienį, gruo nių, raganų, kartais net ištisą 

džio 8 d., netikėtai susirgo Auš medį, su šakomis ir lapais, ūki 
Dr. P. Karvelis po praneši ros Vartų parapijos vargoninin ninką sėdintį ant šieno kupetos 

mo dar turėjo pasikalbėjimą su kas Aleksandras Piešina. At su dalgiu ir grėbliu ant peties, 
Politiniu Komitetu, kurio veik grojęs rytines mišias, 10 valan įvairių kraštų valdovų, prince 
lą jis teigiamai vertino, lihkėda dą pasijuto negerai, bandė par siu ir daugybę kitokių. Geriau 
mas sėkmės. vykti namo, bet pakeliui apsil sios kaukės būdavo premijuoja

Viešėdamas Montrealy, dr. po. Tuojau buvo iškviesta grei mos. Dažna kaukė fotografuo 
P. Karvelis lankėsi NL redakci toji pagalba, kuri nuvežė į ligo davosi, kad pasiliktų prisimini 
joje, domėjosi jos darbu ir lin ninę, bet A. Piešina jau neat mą. Balius paprastai praeidavo 
kėjo sėkmės. Montrealy dr. 
Karvelį savo mašina aptarnavo 
Jonas Lukoševičius, 1___
viešnage pp. Giriūnai.

MO^TfREAL
ADOMO MICKEVIČIAUS 100 METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS
Gruodžio 18 d. (sekmadienį) padarė platoką pranešimą apie 

5 vai. p. p. Aušros Vartų Para pasaulinę politinę raidą ir apie 
pijos salėje KLB Kultūros Fon lietuviškuosius reikalus. Dr. P. 
do Montrealio Apylinkės Komi Karvelis kalEejo plačiai apimda 
sija žengia Adomo Mickevi mas temą, giliai liesdamas klau 
čiaus 100 metų mirties sukaktu simus. Jo nupieštas pasaulinės 
vių minėjimą. politikos veizdas yra gana peši

Paskaitą apie A. Mickevičių mistiškas, tačiau su optimistinė 
ir jo kūrybą skaitys P. Gir mis prielaidomis, nors ir kons 
džius. tatuojąs dideles vakariečių klai

Meninę programos dalį atli das.
ks: Lietuvos Valstybinės Ope Lietuviškus reikalus, po Vh 
ros solistė E. Kardelienė, pia ko sesijos New Yorke dr. P. 
nistas K. Smilgevičius, dramos Karvelis vertina teigiamai ir ti 
aktoriai B. Pūkelevičiūtė ir L. kiši geresnės ateities. Be ko ki 
Barauskas. ta, dr. P. Karvelis pasisakė už’

Gautas iš minėjimo pelnas visų lietuvių vienybę, nes tiktai 
skiriamas Montrealio Lituanis ji galinti tuos reikalus ir tai vie 
tikos mokykloms paremti. nybėje su kitomis pavergtomis

Visi tautiečiai kviečiami atsi tautomis iškelti į rimčiausias 
lankyti į šį kultūrinį parengi tarptautines pozicijas. Jis taip 
mą, kuris bus įdomus ir šutei gi pasisakė atvirai už pasitaru 
ks gražių įspūdžių bei vertingų kusių grįžimą į Vliką.
žinių ir minčių. Prelegentui buvo patiekta
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS, klausimų, į kuriuos jis atsakė, 
kurį ruošia KLCT, bus Verdu 
ne Bowling Academy salėse 
Leidimas gautas sutikimą ruoš 
ti ligi 2 valandų nakties. Bus 
vakarienė ir visokių gėrymų. 
Įėjimas pagal pakvietimus, ku 
rie gaunami NL red. ir pas KL 
CT narius, asmeniui po 2.50 et. 
Kvietimus prašome įsigyti iš 
anksto. Bus šokiai ir muzika.

DR. P. KARVELIO 
PRANEŠIMAS

Vliko V. T. užs. tarnybos 
ved. dr. P. Karvelis aplanke 
Montreal] ir nemažam būriui 
Montrealio lietuvių AV salėje

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite 65—M 

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

RA 2-5229.

DR. J. š E G A M O G A S
C H I R U R GINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKĄ 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn.Tel.:PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M ALI ŠKA | 
; priima: 9 a. m. — 10 p. m. :s 

i 5303 Verdun A.. Verdun, ?
Tel.: TR 4647 f

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E.
Tel.: FR 7684. EX 8822

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. :

Tel.: CH 7236.

TORONTO APYL. TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Praėjus 7 dienų nustatytam staliukus ir vietas prie stalių 
terminui dėl pasiūlytų kandida kų.Visi stalai ir vietos rezor 
tų, jokių skundų Rinkimų Ko vuotos. Vienos vietos kaina 5 
misijai nebuvo įteikta. dol. Sutikimo metu gros TLO

Primename, kad rinkimai Trimitas aštuonių sąstate, gie 
įvyks gruodžio 18 d., žemiau dos kvartetas ir sol.'V. Verikai 
nurodytose vietose:
1. Lietuvių Namuose nuo 9 vai.

r. iki 9 vai. vak.
2. Prisikėlimo parap. salėje nuo

9 vai .ryto iki 1 vai. p. p.
3. Šv. Jono Krikšt. parapijos sa pianistė E. Ritche. Įėjimas 1 

Įėję nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. dol. Pelnas skiriamas statybai.
p. p. — Vaikų Darželio Kalėdų
Rinkimų Komisija kviečia ir Eglutė įvyks sekmadienį, gruo 

prašo visus lietuvius, nežiūrint džio 18 d., 4 v. pp., Prisikėlimo 
pažiūrų ir įsitikinimo skirtumo, salėje.
atvykti balsuoti. Balsuokite už — Rengiamos parapijos ben 
ką tik norite, bet balsuokite, droš kūčios. Gali užsiregistruo 
Įrodykite tuo, kad jūs esate ak ti pavieniai ir šeimos. Laisvos 
tyvūs lietuvių bendruomenės 
nariai.
Rinkimų Komisijos Pirminin 

kas: A. Liudžius.
Sekretorius J. Tamulėnas.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Pradedant šiuo sekmadieniu 
11 vai. šv. mišios bus giedotos 
su „asperges“. Šios šv. mišios 
visad yra aukojamos už parapi 
ją. Pamokslai šių mišių metu 
yra skiriami visai parapijai, 
kaip visai organizacijai. Dėl tau 
tinių švenčių minėjimo šių mi 
šių metu ir pageidautinų patrio 
tinių pamokslų parapijos vado 
vybės yra sekąs potvarkis: tau 
tinės šventės, kurios liečia visą 
tautą ir tiesioginiai kiekvieną 
tautietį, yra minimos per šias 
šv. mišias su pritaikintu pamo 
kslu. Jos yra Nepriklausomy 
bės šventė ir baisiojo birželio 
minėjimas. Kitos tautinės šven

tis.
— Gruodžio 17 d., 8 vai. v., 

Prisikėlimo salėje įvyks koncer 
tas. Jį išpildys sol. V. Verikai 
tis, smuikininkė C. Gundy ir

aukos po kūčių.
— Gautas iš Lietuvos laiš 

kas be adreso. Rašo Valžienė 
Veronika iš Šiaulių. Kas ją pa 
žįsta, gali kreiptis į kleboniją.

— Sekmadienį 3 vai. pp., U 
NF salėje B-C lygos rungtynės: 
„Aušra“ ir „Latvians“. Futbo 
lo treniruotės kiekvieną šešta 
dienį nuo 2 vai. pp. iki 4 v. v. 
Treneris Mr. Scocin. Šachmatų 
treniruotės kiekvieną ketv., 7.30

sigavo. linksmoje ir geroje nuotaikoje.
c______ Velionis buvo pašarvotas 1956 m. sausio 28 d. ir Mon
butu bei pas Wilsoną, kur jį lankė dau trealio lietuvių visuomenė ga 

_ o_ ________ gelis žmonių, sunešusių dauge lės pamatyti tradicinį lietuvis 
Gruodžio 9 d. dr. P. Karve lį vainikų, o gruodžio 12 d. jis ką kaukių balių, kurį rengia 

lis lėktuvu išskrido į Europą, per savo bažnyčią, kuriai atida 
Pakeliui į Vokietiją, jis sustos vė savo jėgas, palaidotas Mont 
Londone, kur turi sutartą pasi realio kalno kapuose, Montrea 
matymą su Lietuvos ministeriu 
p. Balučiu, Paryžiuje su dr. 
Bačkiu ir po to grįš į Reutlinge 
ną.

MONTREALIO CHORAS 
šį penktadienį turės repeticiją 
1220 de la Montagne mokykloj, 
tarp St. Catherine ir Dorches . _ ...
ter gatvių, 8 vai. vakaro. Pra sol. E. Kardelienė, pagiedojusi sija bus sudaryta iš susirinku 
šomi jau dalyvaujantieji ir'kvie Gounod „Reųuem“ (kurį velio sios publikos. 11 vai. įvyks pre 

. ’ mijų įteikimas ir jas laimėjusie 
ji turės publikai pasirodyti sa 
vo tikruosius veidus.

Baliuje grieš orkestras „Litu 
anica“. Bus bufetas su įvairiau 
siais gėrimais ir užkandžiais.

Balius įvyks Labor Associa 
tion Hali, 5101 Esplanade Str., 
kuri talpina apie 600 žmonių.

Pradžia 7 vai. vak., pabaiga 
1 vai. nakties.

Maloniai kviečiame visus at „ ... .
vykti, o šiuo metu ruošti savo lų studentai, keli tūkstančiai, Kuolas, Lelis, Abromaitis,

LAS Montrealio skyrius. Jau 
šiuo metu priskaitoma apie 30 
asmenų, kurie žada ateiti su 
įdomiomis kaukėmis.

Trims geriausiom kaukėms 
yra skiriama 100 dol. premija:

lio universiteto kaimynystėje.
Gedulingas pamaldas už ve 

lionio sielą laikė parapijos kle 
bonas kun .dr. J. Kubilius, SJ, į—50 dol., II—30 dol. ir III— 
asistuojamas kun. Aranausko 20 dol. Tenka priimnti, kad 
ir svečio iš Amerikos kun. če daugiau dėmesio bus kreipiama kurlos hecia yesiogmiai pa 
kavičiaus. Gedulingas mišias į originalias kaukes. Todėl jau s lra ml,)e‘ ° ne lesiosimai vi 
giedojo tuo užsiimąs kelių as laikas pradėti jas ir gamintis, 
menų ansamblis ir Lietuvos op. Premijoms paskirstyti komi

čiami nauji choristai.
PP. KETURKŲ šeima persike 
lė gyventi į nuosavus namus 
ties A V bažnyčia, 1555 rue de 
Seve. Sėkmės nuosavuose na 
muose!

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS 

114-1 Ave., Ville Lasalle. 
No. 1 Imperial Products

TR 3 2 3 7

I. G. ELECTRIC R d
ElcKtros

IGNAS
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

5

nis Vėlinių dieną prašė, jam 
mirus, pagiedoti) ir vieną lietu 
višką maldą. Žmonių bažnyčio 
je buvo, kaip sekmadienį, pilna 
bažnyčia.

Į kapus palydėjo daug auto 
mobilių, o prie atviro kapo at 
sisveikinimo kalbas pasakė pa 
rapijos vardu Klebonas, choro 
vardu Jonas Lukoševičius, buv. 
jo mokinių vardu A. Ališaus 
kas ir kūrėjų savanorių B. Ab 
romonis.

Į laidotuves buvo atvykę p. kaukes. Nepraleiskite progos pa nepatenkinti, kad savivaldybė 
Piešinienės broliai — Mikalo būti lietuviško kaukių baliaus pakėlė 
jus Meškauskas iš Sudburio ir nuotaikoje. Rengėjai, kainas,
Kostas Meškauskas iš Hamlito 
no ir A. Piešinos seserys — F. 
Zarankienė su sūnum Justinu 
ir Ona Piešinaitė iš Bostono. 
(Plačiau apie A. Piešiną 
NL nr.)

TRADICINIS
KAUKIŲ BALIUS

VLIKĄ SUDARANČIŲ 
GRUPIŲ PASITARIMAS 
Sekmadienį Lietuvių Namuo 

se Vliko pirmininkas J. Matu 
lionis darė Vliką sudarančių 
grupių nariams pranešimą, ku 
ris buvo uždaras ir kitų grupių 
nariai nebuvo įleidžiami. L.

M.L.B.D. SUSIRINKIMAS
Apie valdybos darbus pranešė 

J. Simonavičius. Buvo surengti 
3 parengimai ir Klaipėdos atv. 
minėjimas. Didelio pelno ne 
gauta ir dėl to nuo ketvirto pa 
rengimo atsisakyta.

Ižd. Kuolas pranešė apie iž 
do stovį. Dauigausia yra perer 
namų sumų — Vasario 16 gim 
nazijai ir Keleiviui remti. Apy 
varta siekia 800 dol. Kaso] 158 
dol. Simonavičiui pasiūlius, nu 
tarta duoti iš Dr-jos kasos E. 
Jankutei, kuri dabar negali dir

skirą grupę, o netiesioginiai vi 
sus tautiečius, yra primenamos 
11 vai. šv. mišių metu, bet ne 
turi pritaikinto pamokslo. Šių 
švenčių rengėjams pageidau 
jant šiai progai galima skirti ki 
tas šv. mišias, kurios neskirtos 
visai parapijai.

— Jau sudaryti Naujų Me 
tų sutikimo staliukų planai ir 
paruošti biletai. Biletai parduo dėl^urižeidlmo? 50~ doT. pa 
darni tik klebonijoje, nes ten §al ir remiamam Vas. 16 
prie planų galima pasirinkti gimn. mokiniui 10 dol. Kalėdų 
- dovanoms. Nutarta naujos v-
STUDENTŲ DEMONSTRA bos nerinkti, bet persitvarkyti

CIJOS MONTREALY tai pačiai. Dabar vald, sudaro: 
Montrealio augštųjų mokyk Simonavičius, Tamošauskas,

sek.

tramvajų ir autobusų 
išėjo į demonstraciją. 

Kaip paprastai, tuo pasinaudo 
jo tamsusis elementas ir susi 
siekimo įmonei bei visai nieku 
dėtiem asmenims padarė apie 
120 tūkstančių dol. nuostolių 
—sužalojo tramvajų, autobusų, 
nutraukė kabelių ir išdaužė lan 
gų. Yra suimtų asmenų, kurie, 
pasirodė, ne studentai.

AKADEMIKŲ ŽINIAI 
Gruodžio 16 d., 8 vai. vak.

6351 
neju- 
mūsų

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

butų namas Ville Lasalle.

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. K.

LA 1-7926—8873

Advokatas

Suite 306, Aldred Building
MArquette 8045

VERDUNO ŠEŠTAD.
mokyklos mokiniai lapkričio 
mėn. aukojo Vargo mokykloms 
Vokietijoje: R. Piešina 1.10, 
po 1 dol.: J. Šimelaitytė, D. Zu 
oaitė, Rasa ir Rima Puniškai 
tės, po 80 et.: K. Barteška, po 
75 et.: A. Mažeikaitė, po 50

Prisiminus laisvojoj Lietuvoj et.: G. Januškevičiūtė, Vaidu 
darytus įvairius linksmavaka tis ir Aušra Lukoševičiai, L. 
rius, balius ir kitokius parengi Gedvilaitė, D. Šeidytė, po 40 
mus, bene įdomiausias būdavo et.: E. Gorytė, E. Mikalojūnai Berry mokykloje įvyks Liet, 
vadinamasis kaukių balius - tė, E. Tekutis, J. Tauteraitė, Akademinio Sambūrio susirin 
-maskaradas. Jis paprastai bū R. Urbonas, po 35 et.: D. Bar kimas. Bus H. Nagio paskaita 
dąvo rengiamas paskutiniaja teškaitė, po 30 et.: Rūta ir Liuk ir pasitarimai N. M. sutikimo 
me mėnesyje prieš užgavėnes, recija Bendžiutės, Birutė ir Vy klausimų. Narių dalyvavimas

Tenai galėdavai pamatyti tautas Safrončikai, po 25 et.: būtinas, V-ba,
įvairiausių kaukių: angelų, vėl N. Jauniutė, D. Dargytė, G. AUGŠTESNIUOSE Lituanisti 
-------------------------------=---------- įĄdomonis, D. FJlĮpJavičto'tiė. kos kursuose šį šeštadienį bus 
IŠNUOMOJAMAS kambarys M. Girdžiutė, R. Tekutytė, Arū Liet, geografijos ir teatro pamo 
Rosemounte prie Wassono gat nas ir Regina Staškevičiai, po kos.
vės, su teise naudotis virtuve ir 20 et.: A. Keturka, po 10 et.: M. L. BIČIULIŲ Dr-ja Mažo 

Skambinti vakarais ~ ~
. .po keturių RA 1-9979.. .

DISTRICT ESTATE 
BROKERS 

Parduoda:
gražiai įreng kęs į Montreal] ir pirmadienį bar reiškiasi. Dail. A. Tamošai 

__ ' Skambi dainavo per vieną Montrealio tienė jau audžia tam baliui gra 
nant kreiptis į F. Jasutį: PL radijo stotį ariją iš op. Don žiausį fantą — žemaitišką švie 
8502 — LA 2-7879. Carlos. Balsas skambėjo gra gų drabužį.
PARDUODAMAS SKLYPAS liai>_____________ . • — Iranas atmetė Rusijos pro

(25X90 pėdų)
5 Ave., Ville Lasalle.

Kaina $ 2100.—.
Teirautis HE 7596

8 Labai pelningą, gra 
'i tą lietuvių valgyklą. 
' nant kreiptis i F. T;

R. Kličius, A. Burbaitė, A. Ado sios Lietuvos šventę ruošia sau 
monis, po 5 et.: D. Sibitytė, J. šio 15 dieną ir tą dieną prašo 
Andruškevičiūtė, B. Gudaitė, rezervuoti tam tikslui.
B. Kuncevičiūtė. Viso aukų 15. SPAUDOS BALIUS vasario 4 
75 et. d. bus Mount St. Louis salėje.
VERIKAITIS V. buvo atvy Susidomėjimas balium jau da

žiai. — Iranas atmetė Rusijos pro
B. ABROMONIS pakviestas testą dėl įsijungimo į Bagdado 
dalyvauti 50 metų sukaktuvi paktą, kurį sudarė Turkija, Ira 
nėję montrealiečių meno rank nas, Irakas, Pakistanas ir Bri 
darbių parodoje, kuri įvyks Mo tanija, — tikslu gintis nuo So 
utrealy. _______________ vietinės agresijos.

Dr. A.VALADKA
‘ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

entgeno) kabinetas.
Tek ME 2933

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir ChiAirgas 
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

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