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Į

Politinė įvykiu savaite
AMERIKOS VALSTYBĖS VYRAI PASIŽADA 

NEUŽMIRŠTI PAVERGTŲ JŲ TAUTŲ
Ateinančiais metais pasižada pavergtųjų tautų klausimą 

kelti Jungtinėse Tautose.
JAV prezidentas D. Eisenho — Gen. Sierov, kuris vykdė 

weris ir sekr. F. Dulles Kalėdų trėmimus į Sibirą Lietuvos, Lat 
ir Naujųjų metų proga paskel vijos ir Estijos žmonių, kuris 
bė atsišaukimą, kuriame sako sunaikino Kalmukų, Totorių, 
ma, kad pavergtosios tautos ne čečencų ir Ingušų tauteles, sla 
turi nusiminti, nes
ATEIS VALANDA, KADA 

JOS BUS LAISVOS.
Amerika niekad neužmirš 

Rusijos pavergtų tautų. Atei 
nančiais metais Amerika kels 
Jungtinėse Tautose pavergtųjų 
klausimą. Šia tema kalbėjo buv. 
prezidentas Hooveris, kandida 
tai į naujus prezidentus A. Stė kų dėžute, 
venson ir Harriman. Stevenson 

. „ - sako, kad Amerika laukia va
mas iš Čikagos į New Yorką, is susitarta bendradarbiauti, kaip iandos> kada pavergtosios tau 
lėktuvo prisiuntė laišką, kuria ligi šiol, paliekant kiekvienam tos bus {aįsvos 
me rašo: „Iš Čikagos skrendu šių veiksnių tokią pat veiklos j ta chorą Taikos festivly 
į New Yorką. Su ALTu posė sritį ir apimtį, kokios jie turėjo įe prie Baltųjų rūmu, kur da 
džiauta labai pasekmingai. Išsi per visą laiką. _ jyvavo dugelis'tautų, įsijungė
aiškinta, susiprasta visais klau Pasiremdamas ALT suvazia 
simais. Rezultatais esu paten vimo vienbalsiai priimtu nutari 
kintas. Bendradarbiavimo at mu, Vykdomasis Komitetas yra KALBĖJO IR LIETUVOS 

mosfera aiški. Komunikatas se pasiryžęs teikti Vlikui visok<* MINLIį\ERIS P. ŽADEIKIS. 
1— —T->_ n n—; -. £ .v,sis'tautos nori taikos, lais

bet sovietinis 
agresorius kelia nerimą, orga 
nizuoja sąmokslus ir kelia ka pusiau.
rus. — Darbiečių partijos lydė

Jordano valstybėje buvo suriu, atsisakius Atle, išrinktas 
keltos didelės demonstracijos Heckel, vidurio lyderis.

1 — Popiežius pasiūlė valsty

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SKAITYTO 
JUS, BENDRADARBIUS, PLATINTOJUS, RĖMĖ 
JUS IR VISUS LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS 
GELEŽINĖS UŽDANGOS SVEIKINAME NAUJAI 
SIAIS 1956 METAIS IR LINKIME DAR DIDĖS 
NIU PASIRYŽIMU DIRBTI LIETUVYBĖS, LAIS 
VĖS, ŽMONIŲ GERBŪV O BARUOSE IR DAR 
DIDESNIU ATSIDĖJIMU KOVOTI SU SMUR 
TU, KLASTA, PAVERGIMU IR IŠNAUDOJIMU 
DARBO ŽMONIŲ IR TAUTŲ BEI JŲ VALSTY 
BIŲ. KLCT ir NL.

LIETUVIŲ VISUOMENĘ
Jis supranta, kad jo pastangų 

Hitlerio oku sėkmingumas priklausys, kiek 
buvo sudary v>s pastangos bus savos visuo 

tas Vyriausias Lietuvos Išlais menės remiamos. Todėl priim 
vinimo Komitetas. Jį sudarė vi toj rezoliucijoj VLIKas kviečia 
sos politinės partijos ir kovos visus apsijungti Lietuvos laisvi 
sąjūdžiai vieningu sutarimu, nimo darbui. Visos grupes, ku 
1944 metų Vasario 16 dienos lios laikosi 1944 metų Vasario 
deklaracijoje, toje Lietuvių 16 dienos deklaracijos pagrin 
Tautos Laisvės Chartoje, Vy dų, kurios siekia išlaisvintąją 
■ iausias Lietuvos Išlaisvinimo Lietuvą atkurti kaipo demokra 
Komitetas iškilmingai įsiparei tinę valstybę, lygiomis su kito 
gojo tol vdovauti lietuvių 
tos kovai, iki Lietuva vėl 
laisva ir nepriklausoma.

Tos šventos priesaikos 
sėjimas visiems mums yra 
reigojanti prievolė ir tikslas.

Stiprus tautos pavedimu ir tautinę vienybę parodė Ameri 
talkinimas visų lietuviškųjų vei kos lietuviai, kurie per paskuti 
ksnių VLIKas per eilę metų nį Amerikos Lietuvių Tarybos 
ėjo Lietuvos reikalų sargybą suvažiavimą New Yorke, kuris 
Vakaruose. Tuo pačiu metu pa įvyko prieš pat VLIKo sesiją, 
ti tauta vedė ir tebeveda žūtbū vienbalsiai nutarė remti VLI 
tinę kovą su sovietų okupantų Ką visomis išgalėmis — mora 
pavergtoj Tėvynėj. Tūkstan liai ir medžiagiškai. Visa lietu 
čiai didvyriškų žygių liudija vių išeivija laisvąjam pasaulyje 
mūsų tautos pasiryžimą būti kviečiama pasekti tuo pavyz 
būti laisva. Tautos kovos didvy džiu.
riškumas laimi Lietuvos laisvi Vis sunkėjant! Lietuvos lais 
nimo reikalui pasaulio pripaži vin.mo kova šiandien kaip me 
nimą ir paramą. kad reikalauja sutelkti visas

Kova už mūsų tautos laisvę mūsų gyvąsias jėgas. Betko 
tuo pat metu vyksta laisvuose kiam skaldymuisi turi būti pa 
Vakaruose. Sovietams nepavy darytas galas.
ko pateisinti Lietuvai padaryto VLIKo sesija pareiškė nuo 
smurto ir gauti jam pripažim širdų norą bendrai dirbti su 
mą. Lietuva kartu su jos kaimy Lietuvos' pai.iuntiniiais, atide 
nėmis Latvija i rEstija daugu dant į šalį visus ginčus dėl kom 
mos valstybių yra pripažįsta petencijų. VLI Kia s, įsi
mos laisvųjų tautų lygiateise pareigojęs atstovauti ir ginti lie 
mis narėmis, tik Sovietų gink tuvių tautą, o kartu ir Lietuvos 
lu okupuotomis. Laisvojo pašau valstybę, supranta, kad i=>i yia 
ho padedami ir toliau kovosi ir Lietuvos pasiuntinių bendras 
me, kol Lietuva taps nuo visų 
okupantų laisva.

Kovos dėl laisvės metams už 
sitęsiant ir tarptautinei pade 
čiai kintant, esamomis sąlygo 
mis VLIKas šiuo metu renkasi 
savo pasėdžių Jungtinėse Ame yia daug nuveikusi Lietuvos 
rikos Valstybėse. Čia pasaulio reikalui šiame krašte ii bendra 
skaitlingiausioje lietuviu išeivi me darbe VLIKas su Taryba - _ . ,, - - , -
joje jis tikisi rasti gausių talki neturėjo jokių nesklandumų. lyvos Generalinis Konsulatas funkcijų susiaurinimo, 
ninku kovai už Lietuvos laisvę Teisingai suprantant VLIKo ir nekedu°dąs naujų he
suaktyvinti. VLIKas yra dė Amerikos Lietuvių Tarybos tuviškų užsienio pasų ir nebe 
kingas šio krašto vyriausybei, veiklos sritis, kaip vienas ant Prat?sias senųjų pasų galioji 
kuri, šiandien lemiamai įtaigo ram talkininkavimą, VLIKas ne rno.’ sluornl pranešama, _kad Ne 
dama pasaulio įvykius, remia abejoja, kad i 
mūsų tautos pastangas išsilais mas ateičiai yra patikrintas, 
vinti. Šiame krašte taip pat ren VLIKo santykiai su Lietu 
kasi pavergtų Tautų Seimas ir vos Laisvės Komitetu bei su 
veikia kitos tarptautinės insti Lietuvių Delegacija Pavergtų 
tucijos, kurios gali padėti VLI Tautų Seime yra aiškūs. 
Kui sėkmingai Lietuvos laisvi VLIKo sesijos New Yorke 
nimo kovą plėsti. nutartas VLIKo persitvarky

VLIKe praeityje būdavo ne mas yra padiktuotas gyvenimo
sklandumų ir pasitaikydavo ne tikrovės. Tačiau nei VLIKo tinkamų brangesnių vaistų, ku T skyrius ir Amerikos Lietu 
sutarimų neesminiais klausi prigimtis, nei jo pagrindinis t, — j----------- -----------
mais, kurie sunkindavo VLIKo tikslas nekeičiami. Vadovauda 
darbą. Tie nesutarimai, išnešti mas lietuvių laisvės koyai visa 
viešumon, davė kai kam pro me pasaulyje, VLIKas teikia 
gos tyčia kelti visuomenėje ne ypatingą svarbą mūsų kovos 
pasitenkinimą, o VLIKo opozi frontui Europoje, kur veikia 
cijai suteikė galimumą VLI VLIKo Vykdomoji Taryba su 
Kui priekaištauti ir, ypač pasta visomis jos įstaigomis.
ruoju metu, sąmoningai kenkti Persitvarkęs VLIKas yra pa 
jo autoritetui ir orumui. siryžęs darbe plačiau užsimoti 

VLIKas laiku sutarė reikalin ir tiki, kad sunkėjančios sąly 
gas Lietuvos laisvinimo prie gos jam nebus nenugalima kliu 
mones sustiprinti. Lapkričio tis savo paskirtį vykdyti. Kar 
men. 24—27 dienomis vykusi tu suprantama, kad VLIKo dar _____

bo sėkmingumas pareis nuo to, l. Gronis ___________
kaip jam pavyks konsoliduoti Kreuz, Bonn 1, Postfach, Ger r--------------------
“ ■ • •----- •-----—•— druomenes narių. Balsų daugu jungtines Tautas.

Lietuviai,
Prieš 12 metų 

puotoj Lietuvoje

tau mis gali VLIKo darbe dalyvau 
bus ti.

Tautinė vienybė tebūnie VL 
ište IKo', visų lietuviškųjų veiksnių 
įpa ir lietuvių visuomenės bendro 

darbo pagrindas. Gražų kelią į

Montrealio Seimelio Prezidiumas Šv. Kalėdų ir 1956 
Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikina Seimelio na 
rius, visas Montrealyje veikiančias lietuviškas organi 
zacijas ir visus Montrealio lietuvius, linkėdamas as 
meninės laimės ir ištvermes kovoje už tautos laisvę.

Montrealio Seimelio Prezidiumas.

VLIKAS IR ALTAS GRAŽIAUSIAI SUTARIA
VLIKo pirmininkas, skrisda pasiekta visiško susipratimo ir

ka, — prisius Dr. P. Grigaitis, riopą paramą, moralinę į
Gerų švenčių. Jūsų J. Matulio terialinę, ir linki geriausios sėk vės ir gerbūvio, 
nis“. mės pirmininkui ir kitiems VLI

O štai ir minimasis komum Ko pareigūnams, jų atsakinga 
katas:

PRANEŠIMAS
VISUOMENEI

ptai lydėjo Bulganiną ir Chruš 
čiovą per Azijos valstybes.

— Tito ir Hail Salasi paskel 
bė komunikatą, kuriame sako 
ma, kad taika bus tada, kai vals 
tybių nepriklausomybė bus ger 
biama.

— Išrastas radio aparatas be 
lempų. Jis didumo sulig degtu

— Pertvarkyta Anglijos vai 
džia: -užsienių reik. min. dabar 
Selwyn Lloyd, krašto aps. L. 
W. Monckton, iždo min. Mac 
Millan.

— Rusveltienė ir dar per 30 
asmenų prašo amnestuoti nu 
teistus už sąmokslą j^ga nuvers 
sti JAV demokratinę santvar 
ką.

— JT Saugumo Tarybos na 
nu priimti du — Jugoslavija ir 
Filipinai, kurie laiką pasidalys

me darbe bei pastangose dėl pa 
vergtos Tėvynės išvadavimo iš 
sygrimo jungo.

"*■ ^Vyriausioji: 'Lietuvos Išlais su tikslu Maskvos agresoriui   Popiežius pasiūlė valety 
Amerikos Lietuvių Tarybos vinimo Komiteto pirmininkas ir atpalaiduoti rankas agresijai, bėms uždrausti atominius gink

Vykdomojo Komiteto pasitari Amerikos Lietuvių Tarybos Ten ekstremistų, Maskvos 5- jUS- 
muose su Vyriausiojo Lietuvos Vykdomasis Komitetas ragina sios kolonos narių padarytos   Izraelio premjeras Ben 
Išlaisvinimo Komiteto pirminin gyvenančius Jungtinėse Ameri demonstracijos už tai, kad Jor Gurįon pakartotinai pasiūlė
kįl Jonu Matulioniu, Iznc X/alcf trhAcp it- vicamp laia danac rtriA Ra ori a H o * _ *
je, gruodžio 17 ir 19 d. d., bu vajame pasaulyje lietuvius lai pakto, kurio tikslas gintis nuo 
vo apsvarstyta visa eilė Lietu kytis vienybės, kad sujungto Rusijos agresijos.
\ os laisvinimą ir bendradarbia mis jėgomis galėtume pagreitin

ti Nepriklausomybės grįžimą ir
Nuoširdžioje atmosferoje ėjų Demokratijos atstatymą mūsų

reikalas. VLIKas New Yorko
sesijoje priimtoje rezoliucijoje vimą liečiančių klausimų.
reiškia nuoširdų norą ir darniai
su pasiuntiniais dirbti Lu luvos šiuose pasikalbėjimuose buvo brangioje Lietuvoje.
laisvinimui,

Amerikos

, Chicago kos Valstybėse ir visame lais danas neprisidėtų prie Bagdado E ■ Dremierui Nesserui su 
3 rl rl V-iii noiamo nacQiilvif* lot na Ir f-n- Lrnrirt filrdac trinf-ic nuo . . * ,v . .v. .

sitikti ir išsiaiškinti nesutari 
mus, bet negauna atsakymo.

— JT gen. sekretoriui paves 
ta sutaikyti Izraelį su Syrija.

nukreiptos prieš prancūzus. — Pasibaigė Jungtinių Tau 
Tat Naujuosius Metus sutinka tų plenumo sesija.
me labai neramioje atmosfero — Keli pseudokatlikiški vys 
je, kurią ypač pakurstė Mask kupai iš Čekoslovakijos ir Len 
vos diktatoriai — Bulganinas kijos lankosi šiauriniame Viet

ALŽYRE TAIP PAT 
RIAUŠĖS, 

prancūzus.

Lietuvių. Taryba LIETUVOS KONSULATO KANADOJE PRANEŠIMAS.
veikia 

jos su Chruščiovu, važinę Azijoje name ir įtikinėja gyventojus, 
ir kurstę Azijos žmones prieš kad Rusijoj yra rojus.
Vakarų vlstybes. Iš visų reiš — Rusijoje, sugrįžus iš Ame 
kinių, kurie susikaupė ligi 1956 rikos statybinei komisijai, pra 
metų slenksčio, nėra duomenų sidėjo „racionalizavimas staty 
daryti kokius viltingesnius pro bos“ 

23. gnozus. Padairos niaukiasi.
TRUMPOS ŽINIOS
— Švenčių metu Kanadoje 

susisiekimo nelaimėse žuvo 
apie 70 asmenų, o Amerikoje 
apie 800.

— JAV siunčia į Europą 6 
batalionus, aprūpintus Corpo 
tai tipo iš tolo valdomais svie 
diniais, pakraunamais ir atomi 
niais užtaisais. Kiekviename ba 

pagerinti savo maitinimosi są — Rūta Lee - Kilimonytė tlione yra po dvi baterijas, o 
lygas. Tokios piniginės pašai Kalėdų švenčių metu, nuo gruo kiekvienoje baterijoje po 4 šau 
pos reikalu dažnai jie kreipiasi džio 16 d. iki sausio 6 d., su US dykles. Sviediniai pataikomi į 
į Lietuvos Raudonąjį Kryžių. O artistų grupe pildo programą taikinį už 70 mylių.

L. R. Kr. Vyr. Valdyba ma Amerikos kareiviams Philippi — 175.000 vokiečių savano 
loniai tad kreipiasi į visus tau ne Islands, Guam ir Hawaii. riškai įstojo į Vakarų Vokieti 
tiečius laisvame pasaulyje ir 
prašo suteikti nors mažą pini 
ginę auką L.R. Kryžiui, kad jis 
galėtų sušelpti Igonis ir į ypa 
tingai sunkias sąlygas pateku 
sius tautiečius.

L.R.K. adresas laiškams: Dr. 
Litauisches Rotes

Ryšium su paskleistais iš ne nnė Įstaiga Toronte 
aiškių šaltinių gandais, jog Lie kaip ir anksčiau, be jokio

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas Toronte 

(11 Grenadier Heights) 
santykių^^darnu priklausomos Lietuvos Konsulą Toronto, 1955 m. gruodžio

MIELI TAUTIEČIAI! ŽINIOS IŠ KALIFORNIJOS
Tarpe pasilikusių lietuvių — Konsului Dr. J. J. Biels 

Vokietijoje pagal apytikrius dakiui, jo 65 m. amžiaus sukakties 
vinius esama apie 690 Tbc. ir proga, sausio 8 d., 1956 Holly 
500 įvairių chroniškų ligonių, wood Roosevelt viešbutyje ren 
Jie yra reikalingi piniginės pagiamas pagerbimo banketas, 
šalpos, kad galėtų įsigyti ata Rengimo inciatyvos ėmėsi AL . . . . rr. 1 A .. . . T ■ .
rių ligonių kasos neapmoka, irvių Bendruomenės apylinkė, 
pagerinti savo maitinimosi są — F-'

esą atsisakoma „palo 
cių“ statybos ir einama prie 
praktiškos, amerikoniškos sta 
tybos.

— Burmos ir Rusijos premje 
rai padarė bendrą pareiškimą, 
kad Taivanas turįs priklausyti 
Kinijos komunistams, tiktai jie 
užmiršo, kad toks jų paslsaky 
mas prieštarauja jų. pasisaky 
mui dėl tautų apsisprendimo.

— Į Vakarus sugrįžo prieš 
kiek laiko į Sovietus 
policijos vadas Jones, 
antrą sensaciją.

— Kinija visą laiką 
ja Rusiją — prieš Vakarus ir 
pirmiausia prieš Formozą.

— Rimčiau posėdžiavo At 
lanto santarvės ministerial, ku 
rie jau grįžta prie Genevos kri 
tikos.

— 5000 m bėgimo pasekmė 
net 3 kartus šiemet buvo page 
rinta. Paskutinį kartą vengras 
Iharos šį nuotolį prabėgo per 13

pabėgęs 
sudaręs

ginkluo

ŽINIOS IŠ PRANCŪZIJOS JOS kariuomenę.
LIETUVIŲ GYVENIMO.

Naujoji Pr. Lietuvių
Bendruomenįės Taryba. ___

Gruodžio 15 d. jvyko Pr. Lie davimu, nors jis teisinasi, kad 
tuvių B-nės rinikmai į Krašto jį komunistai buvę pagrobę.
Tarybą ir Garbės Teismą. Rin —Pavergtos tautos protestą t““? n'^n'nasir'kda
Irimuose dalyvavo 75 proc. Ben vo prįeš komunistų priėmimą į ’ • pasaulio rekordą Padruomenės narių. Balsų daugu jungtines Tautas. maS naUJ? pa“U1-° F

Pinigams: Badische Bank, į Pl L. B-nės Kn Tarybą — Kalifornijoje didžiuliai
Mannheim, Germany, Konto: trinkti šie asmenys: O. Bačkie lietūs iššaukė milžinišką potvy _ — — — — vi A Lr i 1 n T Daf-rz-io i « « L' ’ I '««• • n . • 1 . 1 a n

— Suimtas netikėtai sugrį 
žęs iš Rusijos buv. Vakarų Vo 
kietijos spugumo viršininkas 
Jones, kaltinamas valstybės iš

New Yorke VLIKo sesija pasi 
žymėjo vieningu visų noru pa 
šalinti praeities nesklandumus 
ir glaudžiai bendradarbiauti su 
savąja visuomene bei lietuviš 
kais veiksniais. Pagrindinės mū 
sų politinės partijos, kurios de___  ______  ____  __________ . _____ -r> ______ _______  «•___
mokratinių Lietuvos Seimų lai veiksnius, visą lietuvių išeiviją L. R. K. Vyr. Valdyba. Švirmickas, gen. št. pulk. J. La gės, nuostoliai siekia per 150 
kais atstovavo Seimuose 99% širdim atjausti mūsų pavergtos TEGU NORS MENKA DALIS nskoronskis, P. Klimas, jr., Dr. milionų dolerių, 
lietuvių tautos, kartu su kitų tautos likimą ir nepalūžtant tikė NUO GĖRYBIŲ PILNO ” J ----- ”
politinių grupių atstovais vie ti, kad lietuvių tautos laisvės STALO TENKA VOKIETI- 
ningai įvertino padėtį, vienin kova bus laimėta. Prezidiumas JOJE VARGSTANTIEMS 
gai sutarė VLIKo ateities kelią visus kviečia stiprinti vienin LIETUVIAMS,
į Lietuvos išlaisvinimą ir vie gas pastangas Lietuvai vaduoti. 
ningai nutarė juo eiti į tikslą, Kenčiančiai tautai Tėvynėje,---------------------------------------------- _
atidedant į šalį viską, kas truk kankiniams bolševikų kalėji lyje siunčiame Kalėdų Švenčių mą išrinkti: Dr. S. Bačkis, Pr. 
dė VLIKui dirbti darbą. muose, vergų stovyklose ir tre ir Naujų Metų sveikinimus, lin Dulevičius, A. Michelevičius, 

VLIKas nepaneigė ir tų, ku mtiniams Sibire, o taip pat lie kėdami nenustoti vilties. kandidatai: S. Matulevičius, K. 
ne iš bendro darbo traukiasi, tuviams išeiviams visame pašau VLIKo PREZIDIUMAS. Šeduikis.

lietuvių išeiviją ir suburti visas
veikiančias lietuviškas jėgas
Lietuvos laisvinimo darbui. ______ _____ __________________r---,

VLIKo pavestas, Prezidiu Litauisches Rotes Kreuz Nr. nė> kun. J. Petrošius, E. Turaus n}> kurio metu nuskendo per 40 
mas kviečia visus lietuviškus 3824. kas, ?• Venskuvienė, A. V. žmonių, 50.000 liko be pašto

E. Aleksandravičienė, E. V.\i______ ________ ________________
ciekauskas, E Turauskienė, O. Nuoširdžią padėką reiškiu vi 
Gecaite-Peruche, kandidatais—siemg javo prieteliams prisiun

’ Darbutas, . tusĮems Kalėdinius sveiki
Visčiulis. nimus! Visus ir visas Jus svei

Į Pr. L. B-nes Garbes Teis kinu su naujaĮs 1956
linkiu daug tyraus džiaugsmo 

!’ ir laimės.
Ignas Šajauka.

lyginimui paduodame 1912 m. 
šios distancijos pasaulio meis 
terio suomio Kohlemainen lai 
ką — 14 min. 36,6 sek. Ši pa 
sėkmė išsilaikė net 10 m., ka 
da garsusis Nurmi pagerino 1,2 
sek.

AUKOS „N. L”
J. Jurėnas, Lachute, Que,*v— 
J. Šulmistras, Verdun .1,— 
A. Kenstavičius, B. C.......... 1,—
Tautietis iš Amerikos . .. .3,— 

Nuoširdus ačiū už paramą.
NL.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1955. XII. 28. — Nr. 51 (451)

VEPRIKIrAUSrnAlA
I N D E P ENDENT L1TH U A N I A 

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

Prenumerata metams:
Kanadoje  ..........$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ..................... $6.00
Tek=»n eilutė..................et. 0.15

HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates: 

Canada .............................. $ 5.00
America & S; America $ 5.50 
Other Countries ......... $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

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

Palydint 1955 metus

PRIEŠKOMUNISTINIS KOMITETAS URUGVAJUJE.
Jau kelinti metai Urugvajuje dienraščiuose: „Accion“, „Ei 

veikia Comite de Nacidnes en Bien Publico“, „EI Pais“, „Le 
Lucha Centre Comunismo“ Maniene“, „EI Plata“, „EI Die 
Tai yra tarptautinis pavergtų rio“ ir „EI Debate“. Taipgi 
tautu ateivių komitetas kovoti plačiai komentuota per radio 
prieš komunizmą. Jį sudaro: foną.
Armėnijos, Čekoslovakijos, Es Tas labai supykdė vietos ko 
tijos, Latvijos, Lietuvos, Lenki munistų partiją ir Sovietų Ru 
jos, Kinijos, Kroatijos, Rumu sijos Ambasadą, nes apapt jų 
nijos, Šiaurės Kaukazo, Veng čia veikia slaptai pats vyriau 
rijos, Ukrainos ir Urugvajaus sias Sov. Rusijos špionažo cent 
atstovai. ras, kuris diriguoja visoje Ame

Kadangi šis komitetas atsto rikoje komunistų veikimą, 
vauja milionus savo tautiečių šiuo atveju naujai nuskam 
pavergtų Sov. Rusijos, yra di bėjo Lietuvos vardais per ispa 
deliai vertinamas ir krašte turi nų kalba radiją dėl jos tragedi 
didelį prestižą. jos ir laisvės reikalavimai, dė

Šio koimteto pirmininku yra ka mūsų tautiečių darbštumo, 
didelis lietuvių draugas, urug —is.
vajietis visuomenininkas J. P. — Bob Baker ir Nino Vai 
Martinez Bersetche, o iš dviejų dės kova buvo labai žemo lygio, 
komiteto sekretorių, vienas yra Abudu sunkiasvoriai daugiau 
lietuvis žurnalistas, Urugva šoko valsą, o ne boksavosi. Nors 
jaus Žurnalistų Sąjungos na laimėjo pirmasis, tačiau atrodo, 
rys Albinas Gumbaragis. Bokso S-ga neduos jam susi

Lapkričio 7 d., Sov. Rusijai tikti su meisteriu R. Marciano.
minint savo 38 metų revoliuci — Raudonosios Kinijos fut ___________ ________ _
jos sukaktį viešai spaudoje ir bolo rinktinė užsikvalifikavo ; pjne Crest Rd. Toronto 9, Vi 
per radiofoną, pasirodė šis ko Olimpiadės baigmės rungtynes, cepirm. — Dr. E. Norvaišienė, 
mitetas. nes Filipinų užsienių reikalų io2 Gothic Ave., Toronto 9,

Jo vardu buvo paskelbtas ma ministerija nedavė savo sutiki iždin. — O. Indrelienė, 202 St. 
nifestas su sekančiais punktais, mo šių rungtynių pravedimui. Clarens, Toronto, sekret.__  St.
kad: Taigi kiniečiai pateko be ko Jakaitis, 429 Brock Ave, To

1) Rusijos . revoliucija“ nė vos į tolimesnes rungtynes. : 
ra kas kita, kaip įjungimas ki — Vienas geriausių pasaulio ;t A. Gurevičius— K-to nariai. kitain b?ic de
tų valstybių į Sovietų orbitą; futbolo žaidėjų — vengras F. Paskutinieji du atstovauja K-tą da’os snaudoie ir nasiunčiami
. ?2. klmU™vPažad.aL?U.° P,uskas, parašė. knyg*’ kuri°ie atitinkami pal^itavF^i

Prašome visų apylinkių Sal Tą proga tenka pareikšti nuo 
pos Komitetus ir pavienius as širdžią padėką pp. V. V. Trei
menis (kurie neturi progos pa giams, Delhi, Ont. už 20 dol.
aukoti per savo apyl. šalpos k- auką skirtą džiovininkams ir
tus) pinigines aukas siųsti Cen seneliams Vokietijoje.

Sveikiname visus malonius aukotojus ir L. Bendruomenės 
Apylinkių Šalpos Fondo veikėjus Naujų 1956 Metų proga 
linkėdami sėkmės šalpos darbfįK.L.B. Šalpos Fondo C. K-tas.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

Neramus, klastingi ir grės Maskvos sugebėta žymiai apar 
mingi tai buvo metai. Tiesa, dyti ir apgriauti. O kai Mask 
Amerikos prezidentas D. Eisen vai pasisekė prasiskverbti su sa 
howeris, atidarydamas Taikos vo propaganda ir militarinėmis 
festivalį, apsidžiaugė, kad šie jėgomis į Artimuosius Rytus, 
met pirmosios Kalėdos po Ant tai vadinamosios Europos apsi 
rojo Pasaulinio karo, kada yra gynimo santarvės efektingumas 
įamu ir nekariaujama. Bet ki dar daugiau yra sumažintas, 
taip galvoja Bulganinas. Agre čia galima tiktai priminti, jog 
singasis komunizmas karo fron Maskva sudarė v. Varšuvos ko 
to nėra uždaręs. Jeigu karštasis mbinaciją, kuri tačiau yra tik 
karas sulaikytas Korėjoje ir In tai propagandinis triukas, nes 
dokinijoje, tai jis tebesitęsia visi Rusijos satelitai jai negli 
prie Formozos ir naujai paruoš būti nepaklusnūs. Nepaklusnus 
tas Artimuosiuose Rytuose. beliko tiktai Tito, bet ir tai Bul 
Maskvos imperializmas negali ganino ir Chruščiovo poklonų 
priimti taikos, kurios trokšta dėka suminkštintas. 
Vakarai, nes taika sovietiniam .

yr*Visus 195-uosius metus vy . ’ .. .
ko negirdėto masto klasta, kuū« tarPe >r Ameriką pnpazi 
rios kulminuotę sudarė keturių n%anksS>iau..« atsisakytus pn 
susitikimas Genevoje, pagim £^*3:^T^aranLiI 

pavadintą ..Genevos dvasia , vi bF • -i astai įsileisti į Jungtines Tausu atviru cimskumu Molotovo * t j &~ tas. Šia prasme mes negalimeužbaigtą 4 užsienių reikalų mi . ... , & .• a.- - i __pasidžiaugti ir Kanados vyriaumstenų konferencijoje toje pat F laikvsena kuri n/t di 
Genevoje. Ar begali būti žiau sy?es. laikysena, kuri net di 
resnė ir bjauresnė klasta, kai aziuojasi šioje srityje 
vienas užsieniu reikalų ministe ciatyva> pareikšta per sveikatoj 
ris vienu „niet“ anuliuoja ke ^misteri p Martin. Neaoejoja _ --------------------- r -
tūrių valstybių galvų susitari ma’ kad uz tai teks skaudžiai at valėtų palaikyti diplomatinius 
mus, palydėtus iškilmingais pa fakytl ateityje. Tokios klaidos santykius -• ------ -

. . . • lengvai neisnerkamos. Paktas. :reiškimais ir net ,,i&uvilhgiaho , A . ------- z j- j-c -j—- c —5 -- . - - w. - z . -. . .
švnsenomis Šitų faktų bruta kad smurtu perversmmes vai mokratijos grovikę ir laisves retų sumažinti tarptautin; įsi 
liai žiaurų ir piktai’ ciniš džios ir agresija užgrobtos be* budelį, ir tempimą.
ku akivaizdoje atkrinta bet ko Pavergt°s valstybes pripažįsta 7) laisvųjų krafffcų gyventi? ’— Anglijos darbiečių šuva 
kios viltvs iog galima būtų pri mos teisėtomis, —- savaime supo jaį privalėtų lapkričio 7 dieną žiavime Attlee atsisakė iš lydė 
leisti bet koki susitarimą bet nuoJa galimybes ir jų paskatini paskelbti kaipo gedulo dieną, rio pareigų. Jo vieton išrink 
kokiu svarbesniu klausimu. in4> kad tai prileidžiama ir pas Manifestą pasirašo komiteto tas buvęs ministeris, vidurio 
T iudniausia kad šitokiu žiau save> savo vMstyhėje. Jeigu blo pirmininkas su abiem sekreto žmogus, demokratas Morrison, 
riu faktu akivaizdoje Vakarai Sis pripažįstamas gėriu kitur, riais. — D. Britanija ir JAV pa

npsnnranta visu realu tai logika reikalauja ji pnpazin manifestas buvo paskelb skelbė Austriją neutralia vals 
mu tragingosū,s būsenos. « Sėriu ir pas save’ didžiuosiuose Montevideo tybe.

Maskva, aukodamas! savo ti Tat, praėjusieji pasauliniai 
kslams, ryžosi į negirdėto nusi metai reikia pripažinti, kaip ne 
žeminimo žygį — visa diktatu sėkmingi, pilni pralaimėjimų 
rine savo viršūne nuėjo į Tito metai. Pralaimėjimų, kurių nė 
kanosą ir keliaklupčiaudama kiek neatsveria tie menki lai 
jį atsiprašė, žinoma, tikslu jį mėjimai, kurie galima butų su ■ .-t, .laimėti savo imperializmui. Ma registruoti. Praėjusių metų gam myb? pabėgėliams išemigruoti. Banevičfene, Hamburg, 
skva ir prieš pat Naujuosius tinės audros irkatastrofos paa.10 !®tatymo veikl™° g.aįa baig ’F
Metus apvažinėjo Aziją, jai pa darė milžiniškų medžiaginių gruodžio 31 d., o pa
žadėdama sovietinio rojaus mi nuostolių, 
gdolų. Tuo pačiu žygiu ji jau nelaimes ir 
parodė, kad ji tikisi Aziją ne tuojame ir

ti tautoms laisvę buvo pakeista įdeda įdomiausius prisiminimus 
jų suvaržymu, persekiojimu ir iš savo futbolo karjieros. Rašy 
vergove; damas apie pasaulio pirmeny

3) komunizmo ekspansija, bes, jis smarkiai puola vokietį
palietusi Europos širdį, mėgina Liebrich, kuris jį smarkiai su 
veržtis į Ameriką; žeidė. Vengras, nors dažnai bu

4) Maskvos diplomatiniai pa vo ir be kamuolio, tačiau vo 
siuntiniai Komunistų partija keitis tyčia jį „kaustė“. Kaip 
ir Maksimo Gorkio su Slavų S- prisimename, pasaulio meiste 
ga Urugvajuje yra šaltinis in rio titulą laimėjo Vokietija, lai 
filtruotis į krašto gyvenimą jo mėdama baigmėje prieš veng 
sovietizavimo tikslu,

5) kenksmingas elementas
visi tie, kurie lanko komu

būvius;
6) Urugvajaus kraštas nepn

rus 3:2.
— 250 repatrijuotų iš Rusi 

jos vokiečių iš rytinės Vokieti 
jos perbėgo į vakarus.

— Dulles pareiškė, kad so 
„„„„„„ .. ______J____ j su Sovietais turint vietinių diktatorių pareiškimai
.istorinėmis lengvai neišperkamos. Faktas, omenyje jų vyriajusybę kaip de Indijoje nerodo, kad Rusija no

PRANEŠIMAS IR ĮSPĖJI MAS TREMTINIAMS IR 
RĖMĖJAMS.

Amerikos valstybė išleido sp 27, Schonbergstr. 9, Germany, 
ecialų įstatymą, teikdama gali ’ “ ~ ~

KLBENDRUOMENES REIKALAI
SUDARYTAS NAUJAS KLB ŠALPOS FONDO CENTRO 

KOMITETAS.
Gruodžio 11d. Šalpos Fon tro Komiteto Iždininkui betar 

do C. K-tas, susirinkęs posė piškai augščiau pažymėtu adre 
džio Lietuvių Namuose, pasi su.. Čekius arba pinigines per 
skirstė pareigomis sekančiai:

Pirmininkas — V. Sonda, 53
laidas neadresuoti asmeniniai 
(tas sudaro bereikalingų išlai 
dų), o dėti pilną mūsų fondo 
pavadinimą angliškai, būtent 
„Canadian Lithuanian Commu 
nity Relief Fund“. Pinigai tuoj 
bus persiųsti vargą vargstantie 
ms į Vokietiją, arba panaudoti 

_ kitaip pagal aukotojo valią. Au 
ronto. V. Bacėnas, St. Dargis kojusįų pavienių asmenų pavar ii A I -iiroin r m c  +-rv noriai _ _ *L - . - > • e

K. L. B. KRAŠTO VALDYBA,
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina: VLIKą, 
ALTą, L. L. Komitetą, BALFą, Diplomatinį Korpusą, 
viso pasaulio L. Bendruomenės Kraštų Valdybas bei 
visas Apylinkės Valdybas, visas Lietuviškas organiza 
cijas bei visus Lietuvius šiapus ir anapus geležinės už 
dangos, ir linki — darniame sutarime siekti augščiau 

sic tikslo — Mūsų Tėvynės išlaisvinimo.
K, L. B. Krašto Valdyba.

Linksmų Švenčių ir Laimingų 1956-jų metų.

K. L. B. Toronto Apylinkes Šalpos Fondo Komitetas.

_ ULRA-CRS-NCWC, Mrs. E. 
‘ Gros

se Allee 41, Z. 317, Germany.
.___  - - ULRA, Mr. A. Mariūnas,

Tartum lygiagreta skutinis terminas emigracinia Frankfurt a. M.-Hausen, Indus 
nuostolius konsta ms dokumentams sudaryti yra triehof 7—19, Germany.
politiniame žmoni 1956 m- rugpjūčio 31 d. Po to ULRA, Mr. J. Rupkalvis, 

trukus turėti 'savo žinioje, nes jos gyvenime. laiko emigracija į Ameriką bus Salzgitter - Lebenstenstedt, Da
. . J,;;** neįmanoma. Nuoširdžiai kiek chsgrabtn 3. Germany.

su savimi veziojosi „garsųjį ge Lietuviškame sektoriuje pra vleną ragįnUj kad kreiptumėtės URRA, Mr. J. Bruvelaitis,
nero ą, zv SY ■ ėjusieji metai nebuvo kuo nors ( ULRA emigracinius biurus ir Wehnen, Post Ofen, u. Ouden

ier°v*h urįs žymesniu laimingi. Buvo nesėk pradėtumėte savo emigracija, burg i Oldbg., Germany.
ks is tų kraštų issiųsti i Rusi mių Tenka net apgailestauti jei ne j USA tai į kitas gali ULRA, Rev. V. Pupinis, S. - . - . -
ją darbo vergų, kiek reiks kon Tautininkų pasitraukimą iš ben Jnes BALF er^igraįinę pagalb^ j„ SalzbJrg, Lager Parsch, Ba mokyklos gyvenimu ir nebuvo 

įrengti, kaip jis tą padarė Pabal gjau> j§ kitos pusės, yra stam 
tijo valstybėse. Tad grėsmė vi besnių pliusų . VLIKas labai 
sam pasauliui yra neabejotina, žynaiai persitvarkė ir tuo suda 

Šitos grėsmės, kurios fone rg' naujų galimybių ir grįžti pa 
gludi dar Rusijos atominės bom suraukusiems ir taisyti klaidas, 
bos, akivaizdoje visai blanksta jeigu jų kur buvo, ir naujai 
1955 metų pozityvesni faktai, tvarkytis. Tai yra labai vertin 
kaip Austrijos taikos sutartis, ga jeigu jirie to pridėsime, kad 
Vakarų Vokietijos laisvės atga jungtinėse Amerikos Valstybe 
yimas ir įjungimas į Atlanto są se jau sukurta Lietuvių Ben 
jungą. ruomenės organizacija, tai vaiz

Beje, pačiose 1955 metų išva das bus dar geresnis ir viltinges 
karėse bei žengiant per 1954-nis. Tuo ir norisi baigti žen 
55 metų slenkstį buvo sukurtas gian per 1955 metų slenkstį, lin 
vadinamasis Paryžiaus paktas, kint visiems Lietuviams laimin 
vėliau papildytas Europos pie gesnių ir viltingesnių 1956 me 
tų sąjunga, deja, metų bėgyje tų. J. Kardelis.

SVEIKINIMAS.
Vilniečius ir visus lietuvius Kanadoje, nuoširdžiai 

sveikina Kalėdų šv. ir N. Metų proga.
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Toronto Skyr. Valdyba.

MOKYKLA VEIKS.
„Sudbury lietuvių šeįitadie bet kadangi mokytojai nėra sa 

ninė mokykla yra atsidūrusi kri mdomi, tai bendr. valdyba nu 
tiškoje padėtyje“, pranešė mo tarė įteikti visiems vienodas do 
kyklos vedėjas kun. A. Sabas ir 
nuo gruodžio 1 8d. mokyklą už 
darė iki atskiro prantšimo. Ka 
dangi bendr. valdyba rūpinasi

vanas.
1955-56 mokslo metams mę 

kytojauti sutiko kun. A. Sabas 
mokyklos vedėjas, G. Lumbie 
nė ir R. Bagdonas, nesitikėda 
mi gauti jokio atlyginimo. P. G. 
Lumbienei netikėtai susirgus ir 
nebegalint toliau tęsti mokyk

~ . •• . i I.. i ... . i------------------- -  —------nes emigracinę pagaioą I., oaizourg, įžagei x-aitcentracijos stovyklų ir kur jas drojo lietuvių kovis fronto. Ta telkia ne tik į USA, bet ir į bet racke 16, Z. 13, Austria. . - z
.renart, kain ,1R ta nadare Pabal x.-_.. « ...--------- a------------— Kanadą, Vene ULRA, Prof. Dr. W. Zipser, varymą, tai randa reikalo pra

cuelą, Kolumbiją ir t. t Wien 18, Semperstr. 41 - la. nesti, kad mokykla nebus uzda ............................. ....
Tiems, kurie neturi giminių Austria. ryta ‘r ,bus d®dam°s pastangos loje darbo> bko tįk du mokyto

ar pažįstamų Amerikoje, buto ULRA, Prof. Dr. W. Zipser,*r tonau išlaikyti. jai. kun A Sabas ir R. Bagdo
ir darbo garantijos bus parū Wien 18, Semperstr. 41 — la, Susikūrus lietuviškąjai šešt. nas. Kadangi R. Bagdonas ga 
pintos. Pirmutinė sąlyga norin Austria. mokyklai, buvo sudarytas tėvų Ii su vaikučiais dirbti tik sekma
čiam į USA emigruoti yra pri ULRA, Dr. S. A. Bačkis, 5, komitetas, kuris ir rūpinasi mo dieniais, tai liko tik mokyklos 
statyti visų šeimos narių, su tue de Messine, 5, Paris 8, Fr kyklos išlaikymu. 1954 m. rug vedėjas kun. A. Sabas, kuris še 
ėjusių 10 mm. amžiaus, dideles ance . pjūčio 30 d. visuotiniame tėvų štadieniais turi dirbti su visais
plaučių nuotraukas. ULRA, Mr. Henning Sebbe susirinkime, k-to pirm. A. Stra vaikučiais. Lankančiųjų liet.

Įspėjamu kad BALF visiems iov, Ornekulsvej 11, Charlotten kaskui pranešus apie mokyklos šešt. mokyklą yra apie 20 vai
tiems, kurie nenorės emigruoti lund, Danemark. padėtį ir jos išlaikymą, paiškė kų.
ir dirbti, šalpą ateityje nutrau ULRA, Rev. Dr. J. Vaišnojo, kad mokykla be bendr. vai p Venckevičienė mokytoja 
ks. ra, Via Corsica 1, Roma, Italia, dybos paramos toliau agzistuo vusi’ anksčiaUt suprasdama šeš

BALFo biurai- * ULRA, Dr. J. Danauskas, 2, ti negali, tai vienbalsiai nutarė tadįerdnės mokyklos lĄkalin
trr o a t u ™ u AV‘ du,Chant d Oiseau, Walu prasyti, kad bendr. valdyba per sutiko tu< NMetų 
ULRA-Hauptburo, Munchen Nukelta j 7-tą puslapį. imtų sėst, mokyklą ir rūpintųsi įsjjungti į šį taip SVarbų lietuviš 
- - - ——————- ■ ; —- tolimesne jos egzistencija. Pa kumo išlaikymo darbą ir moky

„Sovietų elgesys verčia Va estui Augustui Šildai, kuris dir talpos mokyklai yra nuomoja t0;autį mokykloje Atrodo kad 
karus stipriau suglausti eiles, ba virėju Kingstono viešbuty mos iš Christ the King, bažny dar susipratusių lietuvių 
tikslu geriau atsispirti būsimie je Canberroje (sostinėje). Bul čios klebono, už kurias bendr. kuri/nežiūrint jokių sunkumų’ 
ms karingojo komunizmo puo ganinas Šildą vadina „Brangiu valdyba moka 20 dol. mėnesiui. aukojasį §įam taip svarbiam 

i“ įr prašo neklausy Mokytojai nėra samdomi, bet darbui. p. G. Lumbienė, labai

informuota apie mokyklos už

Ką rašo kiti
PRANCŪZIJA ATSISTOS ANT KOJŲ.

Anglų „The Listener“ žurna gyventojų skaičium, nei pramolimams. Tokiu būdu, anglų ir tėvynainiu
le, Anglijos valstybinio radijo ne, nei ginkluotomis pajėgo amerikonų vadų pasitarimas, ti „teroristų“' kuNe~ etą'“ Au dirba' šį' taip svarbų lietuvybės tpgaUestavo"’’ kad ^nebegidUrti 

’ Stephen ’ King nus- Man rodo.s’ *v?k«u .Vaka be abejojimo svarstys jų vado gustą kalfamą negrįžti „tėvy išlaikymo darbą iš pasiaukoji bPg ti mokslo metų ir vapėsi į
sak^l. rus verčia netiek rūpintis del vavimo ateiti Vakarų koahcijo nėn“. Sovietu Sąjunga, sako, gi ™o. Taip, kaip tėvų komitetas bendr valdvba kad iai K,krta
..”T.le’ kui?e zmo, kas Francu Maskvos tikslų, kiek sutvarky je ir solidarumo pagrindus. Po na savo piliečiu Reikalus visuo anksčiau,-taip pat ir bendr. vai dovana _ 20 dol būtų pasiųs 

zija istikrųjų yra ir prisimena ti ir sumoderninti visus Vaka Genevos įvykių eiga mus moko pasaulio kraštuose Bulgam dyba dabar kiekvienų švenčių 16 Vasario eimnaziiai parem
jos genialų įnašą Vakarų civili rų demokratiškosios bendruo privalumo eiti savo taikos ke P j„v._ „K,-,, proga įteikia mokytojais pinigi .• R j Valdizha mmšir
zacijai, jos ateitimi neabejoja, menės narius. Prancūzija eina liu, ir nežiūrėti, ką rusai kur nJ±U P nę dovaną, š. m. Šv. Velykų
Visos, nuo 1945 metų, pasireiš atlikti savo“. pasakoja ar skelbia“. dų ^g^eliams nėra ir visi * moL,tojams> dų hetuvišką aciu už taip kil
kurios jos silpnybės, mano SAVO KFI III AR A« RF r AI VOS? &auna ar 4 ir vie ą. vedėjag> p A Baltutienei,nų Um lenes &est3-
nuomone, kilo iš jos norėjimo, SAVU KELIU AR Aš BE GALVOS? Šildąs laišką įteikė Austrah p. J. Vaiceliūnui ir p. Montvi Bendr. valdyba tikisi, kad
neturint ganėtinai pajėgų, vai Montreaho „Star“ dėl būsi New Yorko „Times“ dienraš jos policijai su pareiškimu: lai buvo įteikta piniginė dova mokytojai ir tėvai supras litą, 
dinti didžiosios valstybės rolę, mojo Anglijos premjero Edeno čio korespondentas praneša iš „Ką, ar jie mano, kad aš iš gal na po 25 dol. Dalis mokytojų šešt. mokyklos reikalingumą ir 
Juk Prancūzija negali prilygti pasimatymo su prezidentu Ei Australijos apie premjero Bul vos išėjau? Tol negrįšiu Esti buvo nepatenkinti, nes nebuvo mokykla veiks, kaip veikusi. 
Amerikai ir Sov. Sąjungai nei senhoweriu Washingtone rašo: ganino vardu laišką, prisiųstą jon, kol ją rusai valdys 1“ atsižvelgta į valandų skaičių, Bendr, Valdyba.
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LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ SVARSTANT. Bendruomeninės pastabos. tų kalbų ir posėdžio vienu me

Santrauka J. Audėno minčių, pasakytų š. m. lapkričio 25 d. KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS IR BENDRUO tu krito žemyn- Seni žmonės 
New Yorke, VLIKo posėdyje. MENĖS REIKALAI. pasakytų T- bloRas ženklas-

. Bet viskas laimingai baigėsi ir
Pirmiausia kalbėtojas nesu aitome spaudą, kurioj pirmą šiemetinėje KT antroje sesi mybė „pralįsti“ į viešumą, pa po dviejų balsavimų urbi et or 

tinka su bendra numone iš viso vietą užima Lietuvos reikalai, joje neteko dalyvauti, —........... ’ ---- -
ir su kitų kalbėtojų pareikšto negana, kad organizuojame ben sprendžiant iš spaudos— 
mis mintimis, kad bolševizmui druomenines institucijas lietu ėjo darbinga nuotaika, 
perdaug lengvai duodasi užval vybei išlaikyti. Mes turime gal vieno laikraščio pareiškimu, ne 
dyti pasaulis tik ideologinėmis voti ir dėl būsimos Lietuvos, ko su tokia didele 
priemonėmis. Kalbėtojas neži kią mes ją norėtume turėti, 
nąs nė vieno krašto, kurį bolše Norėtume ją turėti ne tik lais 
vikai būtų užėmę šaltu ideolo vą savo forma, bet ir laisvą sa 
giniu, o ne ginklo karu. Ginkvo turiniu. Nemanykime, kad 
luotos jėgos, užėmusios Lietu tai yra perankstyva ir kad tatai 
vą ir kitas Pabaltijo šalis, ka tėra tik nerealių svajotojų užsi 
ro ginklu buvo užimta pusė spyrimas, kuriuos ne vienas pa 
Suomijos, Besarabija, Lenkija lydi skeptiška šypsena. Prisi 
ir visi Balkanai ligi Adrijos jū minkime Varšuvos studentus 
ros. Karo ginklu užėmė Kiniją, su Vincu Kudirka priešakyje 
Vietnamą ir kitas vietas. Norėjau 1887 metais svajojusius 
jo užkariauti ir Pietų Korėją, apie būsimą Lietuvą, ruošiu 
bet čia sutiko stipresnio gink sius draugijos „Lietuva“ įsta 
lo pasipriešinimą ir toje vieto tus, kuriuose buvo numatytos 
je bolševikai buvo net atgal at būsimos Lietuvos tam tikros 
stumti. gairės. Prisiminkime Lietuvos

Bet reikia žinoti, kad ką bol Tarybą Vilniuje, turėjusią sun

tačiau veikti visuomenę, spaudą ir ra bi galima buvo sušukti — habe 
“ T”* > reikalais, o mus papajn — naują Krašto

... ----- -r-, . Valdybą.
Prie jos ir norėčiau sustoti.
Iš anksto pasakau — Dieve 

gink, nieko blogo. Tenka tik 
1 atsiranda žmo

•ji pra diją lietuviškais i 
nors kartu ir mūsų Tėvynės vargais. 

: Ne kartą teko išgirsti, kad 
.pompa“ kaip Hamiltone' tam sąlygos yra žy

praeitų metų Hamiltone. miai geresnės negu kitose kolo ____  ____
Labai gaila, bet kaip tik ta nijose -Taip, tačiau Hamiltone džiaugtis, kad ________ _____

pompa ir yra reikalinga, gyve tas viskas nebuvo atsiekta šim nių, kurie apsiima tą ‘naštą pa 
nant šiaurės Amerikos konti to metų bėgimo greičiu, bet kelti. Bet prie jos pąkėlimo, 
nente. Tai yra vienintelė gali sportišku terminu tariant—ma kaip sunkumų kilnotojui, ten 

ratonu. Ir šiandien, esant pažin ka eiti palaipsniui, tik po dide 
čiai spaudos ir radijo asmenų lių ir ilgų treningų, 
tarpe, ne tik svarbesni lietuviš 

talpinami dienraš 
taip pa|t randamos 
iš paprasčiausių šo

Geriausi

linkėjimai

doje, o VUKas turėtų mora 
liai ir materialiai paremti Lietu 
vos Ūkio Atstatymo Studijų 
Komisiją, ruošiančią studijas 
šiais ateities klausimais.

3. Lietuvos vieta tarptauti 
nėj plotmėj. Vargu bau naudo 
simės neribotu suverenumu. 
Teks santykiai megzti, o gal 
net apsijungti su kitomis vals 
tybėmis. Kokia gi mūsų pažiū

Šventėms!
Ad rem — ne visi nariai nau 

josios valdybos išrinkti iš Kr. 
Tarybos tarpo. Kokiu pagrin 
du 1953 m. suvažiavime Toron 
te buvo pakeistas statuto para 
grafas, leidžiąs KV nariams, ne 
būtinai būti KT nariais — dar 
ir šiandien nesuprantu. Kam 
tuomet reikalingi rinkimai? Ai 
tai yrą savos rūšies Kanados 
lietuvių „Gallupo Institutas“ 
patikrinimui asmens svorio vie 
šame gyvenime, drąsos parody 

------ —-r ----- --------------- ---------- j——r----7 —> —- — r- ivuciuvuo ou a.ic.a Aiuoų aunu Į itįj.vicLAo, mas, skelbiant savo profesiją, 
tų ar kuriai nors tautai laisvę dvidešimt dvejų laisvo ir sava kaimynais, ketvirti stovi už vi stenkimės išpopuliarinti tą ne metus (moterys!), nebijant ne 
duotų. To nesulauksime. rankiško gyvenimo _ praktikos saeuropinį apsijungimą. Mu vykusį anglų kalba Lietuvos patekti į išrinktųjų tarpą.

Antras dalykas, tai bendroji galime nesidomėti busimos Lie ms juk reikia susidaryti nuomo „Lithuajnia“ vertimą (kodėl Tuomet visą pioocdūią si 
nuomonė, kad pasirodžius bai tuvos reikalais, jos santvarka ir nę, pagrįstą kad ir keliuose va Latvija ir paliko tik dėka pačių prastinkime neruošdami joki, 
saus galingumo atominiams gin visa tai palikti ateičiai, kai bus riantuose. Šiam reikalui turėtų latvių — f 

būti sudaryta autoritetinga ko 
misija projektams paruošti, ste ___________________________
bint tarptautinių įvykių raidą. mas, taip ir šis turėjo tam tik doje:

ki įvykiai 
čjuose, bet 
nuotraukos 
kių vakarų.

Kartojau 
me tik savo tarpe įvairių šuva 
žiavimų pasikalbėjimus ir re 
zoliucijų skelbimus! Eikime su 

—x , ..- _■ r 6. „.Asą kiekvienu didesniu lietuvišku
ševikai užėmė, nieko niekam ge kūmų kai dalis tarybos narių ra • įaj? yįenj kalbame už Pa įvykiu plačiuoju frontu į Kana __ • ________ __________ 4.__ A .rrinvt-oi e 4-z-xrr L i n 4-ilr 11 . . .. . . . .. . _ J . J ......... 1 ... .

ir kartosiu — baiki

ruoju. negrąžina. Todėl neturė griežtai stovėjo tik uz demokia į,altij0 valstybių apsijungimą, dos visuomenę; išeikime iš vi 
kūne iliuzijų, kad~ diplomatiniu tinę Lietuvą. kiti u- Baltoskandijos, treti no šokių „hausų“ ar parapijinių
keliu ką nors bolševikai grąžin Jei taip buvo tada, tai ar po retų federuotis su kitais mūsų salių į reprezentacines vietas,

rankiško gyvenimo praktikos saeuropinį apsijungimą.

klams, joks karas esąs nebeįma laisvė atgauta. Palikdama vi 
nomas. Jis sunaikinsiąs visą sas teises pačiai tautai pasisa 
žmoniją ir civilizaciją. Kalbėto kyti visais savo krašto susitvar 
jas mano, kad tai irgi yra la kymo reikalais, vis tik turime 
bai perdėta. Iki pasaulio neval jausti pareigos ir dabar uavo 
do viena sutartinė sistema, stip mintimis ir darbais rištis su 
ria jėga paremta, karai bus ne kraštu ir jam bent šį tą paruoš dįjuotk jos 
išvengiami. Jokie baisieji gink ti. 
lai jo nesulaikys. Baisus gink 
las yra ir nuodingosios dujos, ri ateities Lietuvai gaires rouš 
Bet ar jos buvo vartojamos? ti? Ne kas kitas kaip Vyriausia 
Yra net tarptautinės sutartys, sis Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
oraudžiančios jų vartajimą. mitetas turi imtis šios iniciaty 
Tad kodėl negali būti sudaryta vos. 
tarptautinių sutarčių nevartoti j VLIKą sudarančios gru 
galingųjų Bombų? pės ne kartą yra pasisakiusios,

Toliau kalbėtojas paliete mū kad būsimos Lietuvos santvar 
sų išeivių psichologinį su pa ka turės būti demokratinė. Bet 
vergtuoju kraštu ryšį ir kaip kas ligi šioliai mūsų tuo reikalu 
priemonę laisvinimo reikaluo yra padaryta? Ar yra bent šiek 
se pabrėžė, kad reikia įtraukti tiek tam pasiruošta? — Ne. Gy 
kuo daugiau žmonių j būsimos vename ir veikiame 1922 m. de 
Lietuvos įvairių sričių atkūrimo mokratiškos konstitucijos dva 
paruošiamuosius darbus. šia. Deja, ateičiai reikia toji 

Lietuvos laisvinimo eigoje konstitucija kruopščiai peržiū 
svarbiu faktorium yra mūsų iš rėti, nes naujasis pasaulis bus 
eivių psichologiniai ir morali toliau nužengęs ir reikės ne tik 
niai ryšiai su kraštu. Bendrai naujos dvasios, bet ir, naujos 
imant kiekvienas išeivis tokius demokratinės formos pajieško 
tyšius palaiko su savo sodybo ti. Praverstų Jr kitus teisės ko 
mis, darbovietėmis, giminėmis, deksus peržiūrėti, 
pažįstamais ir t. t. Bet to nega 2. Būsimos Lietuvos sociali 
na. Reikia, kad įvairių sričių nė struktūra tikrai turės atro 
darbuotojai tuos ryšius palai dyti kitaip negu ji buvo 1940 
kytų konkrečiais dėl būsimos metais ir negu ji yra dabartinėj 
Lietuvos paruošiamaisiais dar okupacijoj. Šituo klausimu 
bais. Negana, kad kasdieną sksvarbu būtų pasisakymai spau

vertimą (kodėl Tuomet visą procedūrą su 
. __ „.1...__ , ___________ j-l.ių

Latvia) plačiausiose balsavimo kortelių, urnų ar rin 
masese. kiminių būstinių, o tik kiekvie

Kaip ir kiekvienas suvažiavi najs metais, KV meta šūkį spau
. ' i " ’.J.: Lietuviai! X kolonijoje

4. Turime sudarytas dvi ko rų užkulisių. Atrodo, kad dau šaukiamas Tėvynės mylėtojų su 
misijas — Lietuvos Rytams ir giau asmeninių ginčų ir nesusi važiavimas. Dalyvaukime iš vi 

sos Kanados kuo skaitlingiau 
šiai! Aptarsime visus lietuviš 
kus reikalus, išrinksime KV ir 
t. t. Ir gal to pakaks?! Ir taip 
kiekvienais metais, ar net du 
kartus į metus! Gal toks šuva 
žiavimas bus dar našesnis (dau 
giau galvų), dar darbingesnis, 
negu dabartinių 30 plius B-nių 
pirmininkai?

Be abejo, tai ne išrinktųjų ne 
iš KT asmenų kaltė (gal jie 
kaip tinkami žmonės buvo an 
kščiau, prieš suvažiavimą, pra

Lietuvos Vakarams tirti ir stu pratimų, asmeninių simpatijų 
J > turėtų būti irgi ir antipatijų vieno antram. Mū 

VLIKo dispozicijoj moraliai ir sų Vytis, priklijuota ant šie 
Tad kas gi darytina ir kas tu materialiai remiamos. nos Scotch tap(!!!) neatlaikė

ŽVILGSNIS PRAEITIN

ATKREIPKITE DĖMESĮ 
PASKUTINĖS NAUJIENOS

Kan. J. Tumo-Vaižganto monografija, A. Merkelio 
parašyta vienam tome, įrišta, 398 pusi.....................

Altorių Šešėly V. Mykolaičio-Putino vienoj knygoj 3 
tomai, 631 pusi., įrišta......................................................

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

įvairių autorių, 526 pusi..................................................
Vilniaus Albumas, liuksusiniam popieriuje, 194 pa 
veikslai, 232 pusi., spėjama kaina. (Šis alb. išleistas 
Kaune 1955 metais)............................................. ............10.00

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

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

$$ 
6.00

6.00 
6.00 
1.50 
2.00
1.00

6.50

už KT narį - kandidatą, jaučia, 
kad jis bus tinkamu atstovauti 
jo kolonijos ir visos Kanados 
lietuviškus reikalus. Nesvarbu, 

.______ _______________ i_____ kad jis gaus 300—500—1000
syti?), tačiau jeigu renkama K ba^®^’ Svarbu, kad jis turi pasi 
T visos visuomenės, iš jos tar tikėjimą ir įdėtas Į jį tų baisa 
po turi būti išrinkti ir valdybos .....................
nariai. Vėliau, įvairių komisijų 
sudarymui (ŠF, KT ir t. t.) ga 
Įima papildyti jas pašaliniais as 
menimis, sudarant įvairių fon 
dų ir komitetų pilnus sąstatus 
iš tokių, kuriems arčiau širdies _ 
yra tautiečių šelpimas, mūsų bėjimams suvažiavime, ar skir 
kultūra ir pan. tam darbui?

Tuo tarpu, iš paskutiniojo Nuvalkiotąs posakis sako — 
KT suvažiavimo susidarau įs vox populi, vox dei. Skaityki 
pūdį (iš spaudos), kad tikrieji niės daugiau su ta lietuviška Ka 
nariai tik kalbėjo, o darbui įkin nados visuomene. Jeigu spaudo 
kyti surado visaį pašalinius as je linksniuojame kaip netinka 
menis. Konkrečiai. Kiekvienas rną mūsų ateities gyvenimui 
balsuotojas, atiduodamas balsą Nukelta į 6-tą psl.

vusiųjų viltį.
Šiandien, jau ne vieno teko 

išgirsti nuomonę, kad perdaug 
narių į Krašto Valdybą parteko 
visiškai net ne iš KT kandida 
tų tarpo. Kur yra tie visi išrink 
tieji? Ar jie renkami tik pasikai

vilkėdavo me peoviakų archyve buvo tarp kalėjime sutiktų sėdėti, bet dau karininkai, o komandų viršinin
kurių abi kitų dokumentų leitenanto Ci giau tai nenorėtų... kai ir augščiau turėdavo sau

NEDAUG REIKIA BŪTILAIMINGU kreipėsi į mane, prašydami de
inuu. graduoti juos į jaunesniuosius

Kaip aš savo gyvenimą tvar karininkus, tuomet jie gautų

šepęs, apdriskęs, 
trumpus kailiukus, 
rankovės laikėsi ant kelių siū vinskio ranka rašyti duomenys 
lų; už vieno bato aulo visuo apie I ats. batalioną ir visų ka 
met turėdavo šaukštą, gi už ki rininkų charakteristikos, kurių 
to — burninę armonikėlę. Ne būdingiausia buvo apie Įeit. Go T _ . ______ _______ =__
maža vargo turėjau, kol prive nionskį: „žydas, karštas Lietukiau? O gi į Mariampolę atva algos 200 markių mėnesiui ma 
džiau jį „prie tvarkos“. Vėliau vos patriotas, neapkenčia žydų žiavau naminio milo kostiume žiau, bet gautų dovanai karei 
tai buvo didelio mokslo ir augš ir lenkų. Puikiai šaudo“. Apie liu, kurį man Raseiniuose pado vio maisto davinį. Visas blogu 
tos užimamos vietos žmogus, kar. Gerulaitį parašytas tik vie vanojo sesuo. Lagamine ture mas buvo tame, kad pradedant 

--------- x_j:_ . —:_i----- ” l-u:.:.. .— gegužės mėnesiu iš viso nusto 
jome gavę algas, nes

pinigų ižde nebuvo.
Karininkų žmonoms, tame 

skaičiuje ir mano žmonai, teko 
turgaus dienomis eiti į miestą 
(apie 2 km) parsigabenti mais 
tą. Kartą pas mane „visai ofi 
cialiai“ į .tarnybinį kabinetą 
atėjo mano žmona ir visų ka 
rininkų žmonų vardu paprašė, 
kad joms turgų dienomis būtų 
duodamas nors gurguolės veži 
mas maistui parsivežti. Kai aš 
dėl perdidelio tuometinio uolu 
mo nenorėjau sutikti, tai žmo 
na paklausė, o kaip su karei 

Seinas (žydas Šernas, _ £ 'Simeles^keičia, ~..Šlto taJ neanąu. bet vis sienos, apgriauta krosnis ir dau ^gaF'jirTiems^atv^ža
- Už ką gi jis davė’ Si* Žinau’ bet kad Prie^ vadai kis iTa 7rXcf , Ls?’Turi jau'su jos ar^n

Uz nieką uz S kad oda karininkais keistųsi, tikrai pa ka>?pf7Svtaka Miegojome ant grindų, o vai taig sutįkti ir nuį tQB «ienos
— Uz nieką, uz tai, kad odą sauJ -e b da nebuvo imti, kaipo peoviaką. gytl patogiai prisitaikydavome d k savaitėje joms

priėmiau... atsakiau jam ir, kaip išeitį, Teko Pykinti jam. kad Ka „ au Kartu savaitėje joms
— i£.3 tciiTistči padarei.— juk . -- -- - —

č*a kyšys! ką, kuris tuomet baigė vyti bot “s’ ,bet. -T?U 3‘? por’ 20 sistatyti. Buvo didelis džiaugs
— Kysys? Negali bucį! Tai g’^kus iš Lietuvos dzm lenk1Kka. moka Tam m mr-------.------------------ --------------------------------

as jam juos grąžinsiu. . ’
Kai jis savo supainiotas pa Vėliau pasirodė, kad būnant 

reigas perdavė kar. Pažemec atsargos batalione   ~   ____ ________ ______ ________ ________ ___ ______ ___
kui, kasoje trūko apie 2000 mar Civinskas organizavo lenkų Kauną, iš ten nuvyko į I pulką, pat lentų rašomą stalą Ir porą dvi algas: kovo mėn^OO mar

Į. mano šauksmą dėl karinin kių, kuriuos man teko vėliau iš POW gana stiprią „placowką“. areštavo tikrą peoviaką, bet be kėdžių. kių, o balandžio — 1200. Vė
kų trūkumo, ministerija vis dė savo algos padengtų nes atskai j0 artimiausias padėjėjas ir PO vežant siauruoju geležinkeliu Kaip nedaug žmogui reikia liau pusę metų iš viso jokių ai
to reagavo ir pradėjo siųsti ka tgomybėje nei pradžios, nei ga\v agentas buvo karininkų vai j*s Per iššoko ir pabėgo. bdti laimingu, ypač jaunam... gų ir pats neėmiau ir kitiems 
rininkus. Jau gegužės mėn. tu 1° nebuvo galima surasti. —--a: . t -i . i. ==-.

rejau 14 ar 15 karininkų. Iš jų 1 .
visų pareigingiausias buvo kar. vokiečių 1 
Kemėšis, tylus ir kuklus, bet su nepasotinamu apetitu, 
geras darbininkas.

Ne mažai vargo turėjau ir su

Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu
(Atiminimų ištraukos).

RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.

8. savo karininkais, nes jie beveik
8. KETURI TŪKSTANČIAI vi.si bu™ 19.17 T pakėlimo, 

NAUJOKU taip vadmami „Kerenskio pra
. porščikai“ ir apie kareivių pa

Apie balandžio mėn. vidurį ruošimą kautynėms teturėjo _ .
atsiuntė man 4000 naujokų. Da menką supratimą. Kelis jų čia kitą įdomų karininką. 
Jį jų tuojau atidaviau 3 kuopo charakterizuosiu. Vaclovas Civinskas,
ms, kurios išžygiavo į Alytų. 
Vis dėlto padėtis buvo nepap 
rastai sunki. Kartu su manim 
buvo tik 4 karininkai ir nė vie 
no puskarininkio. Teko iš tų pa 
čių naujokų čia pat „kelti“ į vir 
šyląs ir puskarininkius ir rink

nas žodis: „psiakrev...” jau porą pamainų baltinių, tru 
Vaclovui Civinskiui išvažia Putl maisto ir tiek.

vus, kitą dieną iš Kauno atvy Pirmą laiką gyvenau Miški 

žiavo pas mane žmona. Susijieš 
kijome kambarį. Pasilikus man 
III bataliono vadu, pribrendo 
reikalas keltis į kareivines, ku 
rias vokiečiai pradėjo tuštinti, 
kad galėčiau būti prie savo ka 
r eivių.

Kaip kareivinės buvo daugu 
moję be langų, be durų ir be 
lakandų, taip lygiai buvo ap 
leisti ir esamieji tenai du na 
mai karininkams. Persikėlėme.

.geriausią“ butą. Vi 
• . _ suose kambariuose tik plikos

.. ta* nežnau, bet vis sienos, apsiauta krosnis ir dau

10. GIRA JIEŠKO
PEOVIAKŲ.

Atskirai turiu pasakyti apie ko pas mus leitenantas Kazys nio viešbutyje. Kovo mėn. atva 
. _• Tai bu Civinskas, Šakių apskr. ūkinin

________________ Vaclovas Civinskas, Felicijos kaitis. Po to, keliom savaitėm
Karininkas P., pirmutinis at Bortkevičienės sesers sūnus, 

sargos bataliono ūkio vedėjas, Jaunas, gražus, mandagus ir 
kurį galima apibūdinti dviem elegantiškas, tik prie ^tarnybos 
žodžiais:

chaosas ir betvarkė.
Mano komandiruotas į Vilka

praslinkus, 2 vai. nakties pas
mane
atvažiavo Žvalgybos skyriaus 

viršininkas Liudas Gira
su keliais žvalgybininkais. Pri 

____________ _______ __ kėlė mane.
ti į mokamąją kuopą. Tai" jau vjškį priimti odos transportą, žintj, kad^š’^su lenkas,o °len ~ Ponas vade’ aš atvykau 
nedarbas! Mano laitaei iš taip Jis grjzęs parode man puikius, kariuomenėje tarnauja maarestuotl tamstos dalies leite 
„pakeltų“ teko tik vieną puška lakiruotus batus: no brolis, Dorpato universiteto nantą (^1Y,msk?.‘ , , ----- -----
nninkį degraduoti, bet ir tas — Zurekite, ponas vadze (jis Hetuviu studen\u draugijos pir“ .° k“° J,s vardu? ~ Pa Užėmiau 
vėliau už ypatingą pasižymėji buvo dzūkas), kokius batus mininkas Iškeiskite mus... klausiau aš.

jokio uolumo nerodė. Kartą atė 
jo jis pas mane su tokiu keistu 
pasiūlymu:

— Ponas vade, turiu prisipa

mą kautynėse su lenkais vėl bu man . .
vo pakeltas į puskarininkius, odos rangovas) davė! 
Beveik visi jie mano pasitikėji 
mo neapvylė. Jų tarpe buvo tū 
las Iškauskas, mano paskirtas 
mokomosios kuopos viršyla, uo 
liausiai savo pareigas pildė, o 
vėliau gerai tarnavo policijoje 
ir ilgus metus buvo apskrities 
policijos vadu.
9. SU KUO TEKO DIRBTI.

kas ir aš prvailau jį tuojau su
imti, kaipo peoviaką. __ ___ ______ ________

— jam u, Kaų, iSCių, Teko paaiškinti jam, kad Ka ant plačių pafangių: buvo ga
tuojau komandiravau jį į I pul ,zys Šilanskas ne tik ne peovia Hma ir sėdėti įr porą lėkščių pa

džių lenkiškai moka. Jam gi tur mas> kai kareiviai įnešė mums u— o-o   r ____
būt įdomus Vaclovas Civins jg visai žalių lentų lovą, stalių susidarė 5 žmonių šeima. Vai 
kas, kuris neseniai išvyko į 1 ką ir porą kėdžių. Kiek vėliau gyti norėjome, o pinigų lyg ir 
pulką. Tuomet Gira grįžo 4 padarė į vado kabinetą tokių nebuvo, nes iki tol gavau tik

buvo duodama 
transporto priemonė.

Jau gegužės mėn. pas mane

_ ■ gyklos virėjas. Jiedu suklaid Pas lenkus Civinskas buvo . vr-n a n a o i icti ivnc nemokėjau, bet apie šitą vėliau.
Karininkas G. Tik grįžęs išno kelis raštininkus ir telefonis Vilniuje teisėju. Apie 15 metų LIETUVOS Didelis išganymas buvo, kuo

belaisvės. Išbadėjęs, tus> žadėdami jiems augštas praslinkus p. Felicija Bortkevi KOLŪKYJE... met įg žmonos tėviškės gavau
vietas, kai lenkai užvaldys Lie čienė sakė man, kad jis nepa Kiek sunkesnis buvo maisto lengvomis sąlygomis nusipirk 
tuvą. prastai ilgisi Lietuvos ir, jei jam klausimas, nes kareivio maisto ti melžiamą karvę. Tai buvo

Nekrašo sode Kaune, rasta leistų grįžti, tai net pusę metų davinį gaudavo tik jaunesnieji turtas! Bus dugiau.
Anarchistinių pažiūrų 

ir tokia pat išorine išvaizda: ap
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KRISTIJONAS DUONELAITIS
TADA DAR TEBĖBUVO DIDŽIOJI LIETUVOS 

KUNIGAIKŠTYSTĖ.
Prie Lenkijos prijungtą, visai Vis paklusnus, vis nusižeminęs 
nusilpusią ir merdinčią, ją vai būsimas poetas ruošėsi Viešpa 
dė Augustas Antrasis iš Sakso ties tarnybai.
nijos, o rusu kunigaikštis Dol 
gorukis, Petro Didžiojo malo 
ningas tarnas, maišė savo mik 
lia rankele ir drumstam van

1714-1780
RAŠO PR. DOM. GIRDŽIUS

Kai
Augusto Antrojo Lietuvoje 

įnirtę bajorai kardais kapojosi 
deny“šupirkinėjo‘Lietuvos dva konfederacij°se dėl savo presti 
ruošė bajoru sielas, gyvas ir *r teisių, vos kelios mylios i 
mirusias Vakarus nuo Kybartų grėsė

Šiurpiai šaltos ir drėgnos ta kraštui sudirbtuvinimas ir žmo 
da buvo žiemos Rytprūsiuose, ^aus suamatimmas. Kad auta 
ten, kur Prėglius, susėmęs dur ms’, mazgotėms bei padurkams 
pynų vandenis, ritosi į Baltiją. ?.lekad netruktų nenaudėlės pa 
Ten Pnckus, padorus sulcas, 
ketvergį kumelį apžergęs, varė 
mūsų tėvus dergiant vežti po 
no javus į Karaliaučių. Per di . , .
džiausius šalčius piktadarių Vii darbo ir mesl° cia lauke Palai 
kų išsižiojusios rujos tralaluomos- 
damos parmušdavo ir ketvergį Tri tada Lazdynėliuose au 
kumelį, sudraskydavo ir paršin 6° septyni nagingi nagingo tė 
gą kiaulę. Briedžiui ėmė dary v° vaikai; mokėjo padirbti lai 
tis ankšta Romintoj. Jis pirmą krodžius, barometrus ir piani 
kartą išgirdo šautuvo trenksmą nūs. Vienas iš jų, Kristijonas, 
iš karaliaus Fridricho Wilhelmo >ŠII}oko gerai graikiškai ir loty 
dvarų.

Tada per pačius šalčius.
Naujųjų Metų dieną, 

sušvito ten žvaigždelė — gimė kjetėjo.
Karų ir marų baimė praėjo, 

tik nepraėjo vargas. Kai savo 
skaisčiausioj jaunystėj ištekė 
jusi Marija Teresė buvo pa 
skelbta Vengrijos ir Bohemijos 
karaliene ir Vokietijos impera 
toriene, anksti netekęs suma 
naus tėvo, našlaitis

čios ne vyrų, o šaltyšių buvo ra 
ginamos austi ir baltinti. Sūdo 
roti riešutus ir grybus. Kaip 
kolonistės vokietės kad daro. Iš

mškai, tapdamas vėliau kunigu. 
Jis skambino savo paties pada 
rytu pianinu, bet nesuamatėjo 
pagal Vakarų madą. Ir nesuvo

Kristijonas Duonelaitis-Donali 
tius, amžininkas imperatorie 
nės Marijos Teresės, Emanue 
lio Kanto ir dviejų prašmatniau 
siu karalienių: Kotrynos Antro 
sios ir Marijos Antuanetos.

Jau eina du šimtai keturias 
dešimt antrieji metai nuo tos 
dienos, kai didysis mūsų poe 
tas išvydo pasaulį ten Lazdyne Kristijonas atvyksta į didelį 
lių kaime. Sueina lygiai 175 me miestą Prėgliaus žiotyse, 
tai nuo jo mirties. Maždaug du Ne garsonu kavinėn, nei šaltkal 
šimtai metų nuo kūrybinio pra viu dirbtuvėm Našlaitis ir be 
žydimo. turtis, misdamas Karaliaučiaus

Ak, kiek amtstrotų, dumčių katedros pauperiume, gal kitus 
ir Šulcų, žandarų ir nacių, nu aptarnaudamas, tas dvasios 
mirė ten per du šimtus metų! aristokratas išdrįsta siekti kla 
Apie šitą mistišką tikrovę Prie sikinės filologijos, kad su mo 
kus Enskiui kalbėjo, o Seimas kytais rabinais galėtų ginčytis, 
ramino. Vienas poeto žodis te Gerai išmokęs lotynų, graikų 
išliko skurdui ir nuodėmei liu ir hebrajų kalbų, mokėjo dai 
dyti lietuviškojo kraujo ir pra vokiškai ir a la mode prancūziš 
kaito prisisunkusio j žemėj.

Lazdynėlių kaimas 
buvo Gumbinės parapijoj. Ten 
monotoniškuose durpynų ir 
juodžemio plotuose pirmasis di 
džiojo naujagimio pravirkimas 
dar nebuvo sutrikdytas spie 
giančio garvežio ir autostradų 
kakofonijos. Pro ten tekėjo Pi 
sos upelis, toliau Įsra ir Alna, 
Prėgliaus didieji intakai. Tol 
minkiemis, Darkiemis, Žydkie 
mis, Juodlaukis tebebuvo gyvi 
liudininkai mūsų tėvų kalbos, o 
ten dar toliau, į pietvakarius, 
už Prėgliaus gulėjo po žeme

T.KUIAVVSUIKAI

Pričkus:
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Enskys:

„Aš daugsyk, pažebodams sav nuplikusį kuiną 
Ir karčius žilus ant sprando jo pamatydams, 
Su dūsavimais išvystu savo senystę“.
„Štai, briedkriaunis šis, ant šalto preikalo kaltas, 
Rodos, tik žiūrėk, jau nei išdilusi delčia 
Ar kaip baisiai koks nukumpęs vanago snapas.

kai, kad pažintų Fridricho Di 
džiojo favoritą ir svečią, pran 
cūzų Voltaire. O kai šiuodu 
prie Berlyno Sans Souci pily, 
rydami varles ir austres, juoke 
si iš lietuviško drimelio būro, 
poetui susopo širdis. Dievobai 
mingam Seimui geriau, kad to 
ks prancūzpalaikis, kuris be po 
terių ėsdamas varles bei rupu 
žes, pamiršta Dievą, „kad toks 
išdykėlis tik sausą plutą nukąs 
tų“.

Tada Kristijonas, dėl maisto 
stokos ir sunkaus darbo kartais

sivaikščioti po laukus, kad sal kumelio, keikdamas jo neišbu 
džiai parašytų. Tolminkiemio dindavo.
klebons juose gyveno Kas pa per keturiasdešimt met 
vasari jam gandras kaleno, nuo . , -*•«,, . .
gi stagarai, anot jo, jam raudo tnsdesimt šeši Tolmikiemio pa 
darni kloniojos žiema, peršin ka,1mai. e3° 1 nuzmogeji
gos kiaulės ir išalkusios avys Dvylika Šulcų tą nuzmogi
verkdamos jo pašaro maldavo. vykde’ Amtmonai įsake,

J r karalius to norėjo. Poetas tai
Baudžiava buvo gyvenimas, užrašė keliais spondėjais: „Po 

Jo raidai pakeisti didžiai moky ns ir tarnas jo peklon tik bėga, 
tas teologas neruošė ginkluoto tik bėga". Jis laikė tai 
sukilimo. Tik su vienu amtmo me. Tai buvo 
nu bylinėjosi visą amžių. Bylą va nuodėmė. Tai buvo 
laimėjo numiręs. zametrų leitmotyvas.

.... Atsitiko vieną rudenį, kad
Vargas nugalėtiems. Vyžlaukio valsčiuje keikdama

Palaužti, išniekinti, jie tiesia sis amtsrotas negalėjo sušauk 
rankas į nugalėtoją atėjūną. Ne ti dvylikos Šulcų. Nė kuilio sa 
tekę savigarbos, nustoja būti vo darže Mykolas nesvilino, 
sau žmonėmis. Dočys šautuvą užtemdydamas dūmų debesiais 
naudojo ne prieš atėjūnus. Šau saulę, nepjovė Paikžentis avi 
dydavo tik varnas, supleškin no luino. Užėjo Septynerių Me 
damas kaimynų trobas. Prisin tų Karas. Per Rytprūsius trau 
jęs šutintos varnienos, karčia kė necivilizuota kariuomenė ir 
moję pešdavosi su saviškiais 
taip žiauriai, kad kraujas ir vė 
malai per visą karčiamą tašky 
davos. Plaužiūnas, nuvykęs Ka 
raliaučiun dalgės, pragėrė vo 
kiečiams paskutinį nuplikus) 
kuiną, kuris jį baudžiavon vilk 
davo. Kad turėtų iš ko karaliui 
čyžą sumokėti, bažnyčioms bei 
mokykloms kyšterėt, dvi Hide 
le dešras Enskys įdeda bernui, 
važiuojančiam į mišką medžių 
vogti, ir dar didesnę vieną pri 
deda iš tikros širdies, lyg impe 
ratorišką ordeną kokį, jei ber 
nas pargrįžta, neišpantintas vo 
kiečio eigulio. O lėtas Slunkius, 
lietuviškiausias bėdžius, kad dė žinias. Pasibaigus Septyne 
nieko nematytų, nieko negirde rių Metų Karui 1765 metais, 
tų, praknarkdavo ištisas žiemas trys lieję žmonių kraują didieji 
pas kakalį šiltą, kol pavasarį pasidarė draugai, nes buvo kas 
Šulcas, užsiritęs ant ketvergio dalintis.

LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ 
GYVENO PASKUTINES DIENAS.

Fridrichas Didysis Sans Souci stojo lankyti ir guosti baudžiau 
pily pasakė tada prancūziškai: ninkus, praleisdavo dienas sa 
„Rusijos imperatorienė Kotry vo sodne su kastuvu rankose, 
na ir aš tai — du banditai, bet Medžiai 
kaip Austrijos davatka Teresė ti, jei 
susitars su nuodėmklausiu

grubi ir
nuode 
nevaly 
jo beg

Tolminkiemio klebonas turėjo 
slapstytis Romintos miškuose. 
Ten, ošiant gžuolynama,' jis . 
laikė žmonėms pamaldas, o vii 
kai ir meškos šokinėdami klau 
sė, kas atsitiko? O atsitiko, kad 
tušai, paėmė Berlyną, pasiliko 
piie Nemuno ir Vislos ilges 
niam laikui, ir sugrįžus žmonė 
ms iš miškų, Tolminkiemio kle 
bonui buvo rusų valdžios įsaky 
ta pasakyti pamokslą apie neži 
nomą šventąjį Aleksandrą 
Nevskį. Ir klebonas pasakė — 
apie nedorąjį kalvį Aleksandrą. 
Šventraštis išgelbėjo.

Karališkuose dvaruose gau

Ak, brolau! šio stungio, šio nudilusio stungio, 
Aš taipo gailiuos, kad kartais verkt nesiliauju: 
Nes jis trylika metų, man dešras mėsinėjant, 
Ir lašinių šmotus ant svodbų mandagiai pjaustant, 
Kaip baisi ugnis, per mėsą šokdavo kietą 
Ir, kaip koks smarkus bindokas, skeldavo kaulus. . .“ me biznyje. 
„O tu, miels Dieve! tu, dangiškas geradėji! 
Tu pirm amžių, kaip mes dar dūmot negalėjom, 
Jau išmislijai, kaip kartą mes prasidėsim 
Ir ko mums reikės, kad šviesą šią pamatysim.

turėjo gyventi ir tarp

šia - žmones išmiršta lietuviškoje 
žemėje.

Jis mylėjo ją ir niekados nelan 
dar kė svetimų kraštų. Jo kūryba 

tarp mūs nesirado, kaip žmo pasiekė svetimus kraštus tik 
_ gus tuls yr‘, kad jis smaguriaut po ilgų metų. Tai buvo jo naš 

lė žmona, Valtarkiemio klebo 
1772 pirmasis Lenkijos pasi nas Jordanas ir prof. Liudvikas 

dalinimas — įvyko. Vasalas pa Rėza, surinkę ir išsaugoję poe 
laidojo siuzereną ilgam. Tų pa to palikimo dalį. Gimęs didžiu 
čių metų sausio pirmą dieną kūrėju, jis nesisavino didybės. 
Versaly atsikvėpė. Marija An Mylėjo žmones labjau už save, 
tuaneta turėjo pirmoji prakal Taika yra tikroji didybė, 
binti senojo karaliaus vyriausią 

. _ ..ją meilužę, Madame du Barry,
ras, teologas, galįs naudotis še įgalino. šitokiam įtempime prancūzai
šiomis kalbomis, gerai valdąs Paskui poetas Karaliaučiaus negirdėjo Lenkijos pagalbos 

___________ pianiną ir vargonus. Ar tai nuo valdžios parėdymu buvo 
ir istorinės gramatikos. Mokė stabu, jei ten sulaukęs jau gai 
damas kelias gražiausias kai bingo vyro amžiaus, kada jis 
bas, pačia gražiausia ir turtm tinka būti renkamas teisėju ar 
giausia jis rado savo tėvų ir b® cenzorium, koks vaikpalai 
prosenelių kalbą.

Seimas: Tada poetas parašė:
„Bet toksai razbaininks

Mes, glūpi daiktai, n’išmanom tavo davadą;
Ir tavo mislys, neigi bedugniai mums pasirodo, 
Kad mes kartais per giliai pasidrąsinę žiūrim“.

„Metai“, KR. DUONELAITIS.

išsižioja“.

LIUDININKAS PIRMOJO LIETUVOS PADALINIMO.
x b__ ___________ nualpdamas Albertinos Kolegi Grįįįo užgrūdintas darbui vy ka natūra ir išsimokslinimas jj

amžinoj ramybėj tūkstančiai j°j> be teologijos 
mūsų brolių prūsų ir geležimi 
apisikausčiusių riterių, sprendu 
šių žiauriose Žalgirio kautynė 
se Rytų ir Vakarų likimą.

Po 1709 metų ištikusio maro, 
dabar ten tuščiuose laukuose 
vos bėdžius gyvulėlis nupuvu __ ____ ___ ___ ______
šia uodega rėplinėjo, vos vieną utėliui MUkui rūpėjo vapėti vo utėlius? 
ragą bepanešdamas. Ištisi lie kiškai, kai jau pramokęs pen Trejus metus išbuvo Stalupė 
tuviški kaimai iškrito, nei lapai, kias Bleberio kiaules suskaity nuošė 
kad paskui būtų vietos ir prak įj( stojo ponui batų valyti. Dar 
tiškam vokiečiui, ir storam švei nebuvo gimęs Franz Boppas, in 
carui, ir išdykusiam prancūzui, doeuropiečių prokalbės tyrinėto

Tai dėlto mažas jas, prof. dr. Šulco lietuvių kai vos vienuolika kilometrų nuo

užsispyrė mokytis lietuvių 
rašomosios kalbos

paskirtas klebonu.
J Tolminkiemį, 

ten arčiau Romintos miškų, už

šauksmo.

Jis mirė
tais pačiais metais, kaip impe 
ratorienė Marija Teresė, jau su 
rūkusi boba — tūkstantis sep 
tyni šimtai aštuoniasdešimtai

Negirdėjo Lenkijos ir Lietuvos siais. Kaip nežinia iš kur atkly 
dęs dangaus šviesylas užgęsta 

numirė doras 
tI „ , - • Per

keliasdešimt metų nepabaigęs 
savo ilgiausio kūrinio.

margį, Mykols Tai buvo prancūzų revoliucijos 
šėmį gyrė, prie kiaultvarčių ple išvakarės.

tragiško šauksmo
avo tėvu ir Da cenzorium, koks vuiKpaiai , nei vyžoti bėdžiai, musų bro firmamente
Tik tokiam kis jam būdavo tik snarglius ir kurių toliau į pietus prasideda Hai> ramiojo Prėgliaus pakran kunigas didelis poetas, 
iifk uvFivicuii j " iRtntriniu nrusu kras ____  i_ i__ keliaRnpRimt metu nenaežeringas istorinių prūsų kraš tėse. Jie arė ponų laukus, už 

tas. Tai buvo 1743 metai. Po gUiti, lėti žengę paskui kantru i>Metų 
, kelių mėnesių atsitiko, kad jis jautį Lauras ‘ ‘ -

sulaukęs trisdešimties, vedė r ■ •
Galdapės miesto teisėjo duktė peruodamj apje besidairančią Marįia Antuaneta iau ruošėsi
1} Ona Regina Olifant. Ją pall atvanroę miltine Krizas ėio -vA3 Antuaneta J“ū uosęsi
1-o tik viena karta__ mirdamas v a ,nf°? £lltlnt . a®. J gihotinon, kad paliktų amžinai

> ko tlk Y ą k rtą nurdamas, ubagais, kai jj supleškino lieps jauna. į Karaliaučiaus’ pusę po
Kriziukas augo Dievo baimėje bos Seminare Karaliaučiuje jau Suvalkijos. Gaudė jo vargonai igUgt^n" "os. žagrę per
ir susimąstyme. Ant ūkininko v*s> hetutnskos priegaidės protestantiškam bibhju ir gies Augusta Zerbst iš An fa?s ”įi^ dVafU

Lin tyivtih kriste. Aideio ivpumose - J . ° -. .v. ... . Knygeles ir pirmdb nuvozud garuojančiu nasrų
vo kepurę ponui. Enskys dar raudonas liežuvėlis 
spardėsi; klykaudamas vokiš blėkas, nuo. zūbų“. 
kais batais kumelės nugarą dau (Apdainavau aS 
ze. Ne Žalgirio musin jis jojo, y \ H ir medži 
ne j Kosciuškos pulkus, tik pn kaį dįd Cčzaris 
siryti. - - ■ - -

bažnyčios kantorium ir 
mokyklos rektorium,

ir susimastyme. mu. umilhiku .... , i ooiiia rtUEUbid lciusl
stalo dieną ir naktį gulėjo pade skambėjimą. Vėliau poeto bo mynų r s ’ rii.^t, po keliu metų ištekėjusi
ta šventa biblija. O kai Fridm5rlskuose hegzametruose Liud maldos^ monotoniskos^ir^ rus „
richas Wilhelmas Pirmasis 
ėmėsi kariškai ir ekonomiškai 
tvirtinti kraštą, siųsdamas čion 
kolonistus, dažno raudonų ply 
tų tvarto sienoje pavieškely ga 
Įėjai skaityti išmintingus seno 
vės poeto žodžius graikiškai ir 
vokiškai: „Išminties pradžia lai 
kyk Dievo baimę“.

Tai buvo naudinga karaliui 
ir praktiška aspirantui piliečiui 
pramokti vokiškai. — -
lių žmonės vadino 
Seržantu.

Nevadino savęs
jaunasis Kristijonas, nors jo tė 
vas buvo ne baudžiauninkas, o 
laisvas pasiturįs ūkininkas.

DAINOS
Nauja daina mišriam chorui.

Į talką, į talką.

laukus, „Iš 
jo seilėtas 
kabojo, neiuž Petro Trečiojo, Rusijos ca 

rienė KotrynaAntroji. 
Tokius įvykius gerai žinojo 

rašvtasis laikė baimė ie benrasi Rytp™sių karališkieji dvarai, rašytasis, laike baimėje beprasi Ten skaitė laikraš£ius Prisival 
dedančias merginas, latrus ir x .
paleistuvius. Tik tokiu sekma ft au,strll3 lr kaY.iaro;,ten Ponai 
*1. . , . F . Incp liiimnpri znirenami nenadiemo pavakarių puntoniskoj. „„„z.; aonu piešiu, r-aiaiui jų idiiidi ~----- --- ------- --------------- > -—  j- p*—»
Tnschuld srimefn X^s U neskaitė Kvanto PaJuošt? bibli driskai rijo mažuosius. Jis nu pan), 
ben“, „Die Freunschaft Davi Jos vertimo megiedojo šventų 
ds und Jonathans“, „Gluck und fles“7: ° kul’ "ulmd? vokis 
- - • - - kai keksaudavo. Ponai jų nesu

drausdavo: karališkosios vai 
džios buvo uždrausta su tarnais 
kalbėti lietuviškai.

Tada buvo dar baudžiava.

vikas Rėza, Augustas Sleiche šios; Graikiškai ir vokiškai įra 
ris ir Neselmanas klausysis jos, Sytas lozungas payieškely, kaip 
nei lakštingalos skambančio Kristui Nazarėnui kadaise pa 
vamzdžio, nei vargonų bei cim 
bolų muzikos.

Tai buvo jau tūkstantis sep 
tyni šimtai keturiasdešimtieji 
metai. Tada Kristijonas, 

baigęs teologijos mokslus, 
paliko Karaliaučiaus universi______ ________ „_________

tetą, o Emanuelis Kantas atvy Ungluck“ kartu su jo paties pa kl 
ko ten. Lygiai tiek pat tylus, rašyta muzika tiems kūrinėlia " 
kantrus ir darbštus. Pradėjo ms įr giesmėms, 
nuo teologijos, netekęs tėvo, 
pateko vargan. Tais pačiais me Stalupėnuose jis parašė _________ _______________
tais mirė Karalius Seržantas lietuviškai šešias pasakėčias, Pono javelius užsėti, nuvalyti, 
grauždamasis, kad jo sūnūs lais Kad žmonės patys save ten pa nuvežti Karaliaučiun parduoti, 
vamanio Voltaire išpaikintas, žintų, kaip moko sena Rytų iš pOna mylėti — reikėjo. Už. po 
nepaleistų vėjais Rytprūsių„Jeimintis. Apie lapę ir gandrą, ru nūs‘melstis. Baudžiava buvo, 
nabašmnkas butų žinojęs, butų dikį jomarkininką, šunį didgal kaip vargas, vientisa ir organiš 
pavydejęs, kai Fridrichas Didy vį, juodvabalį (Autorius tąjį ka. Iš baudžiavos kūrėsi Poezi 

. . j i u - i dalinosi Lenkiją. Buvęs va gyvi vadino tikruoju jo vardu), ja. Baudžiava buvo gyvenimas.
Jau yra atspaudinta, labai tin salas kareivišku batu sutrypė vilką provininką ir ąžuolą gyr r*_ 1_ L__ :__ . ___________
ka į programą minėjimui 16 Va savo ambicingą siuzereną. pelnį. Tarp pamaldžiųjų surin 
sario. Tą dainą galima gauti Tada poetas grįžo vėl atgal kimninkų civilizuotas teologas 
prisiunčiant 1 dolerį adresu: į Prėgliaus augštupį, arčiau mokėjo kartais gerai prasijuok 
Mr. K. žižiūnas, 6571 — 10 Kauno Vilniaus ir Gardino tn ti pro protestantišką rimtį. Ho 
Ave., Rosemount, Montreal, kampio, kad senatvėje būtų gyracijaus „ridendo dicere verum“ 
Canada. vas _ .ji padarė poetu didaktikų. Svei

laukus, gy 
tuo tarpu 

kardu švais 
tesi prie vandeningo Eufrato, 

1 lošė liumperį, žiūrėdami nepa Tolminkiemio klebonas jau nugalėjęs diktavo pasidavėlia 
J dorių piešiu. Palaidi jų tarnai buvo senas kariauti, kai didieji jus, skindamasis kelią Olim

Tąjį kara 
Karalium

nė bajoru

„Haec super arvorum cultu pecorum canebam 
Et super arboribus, Caesar dum magnus ad altum 
Fulminat Euphraten bello victorque volentes 
Per populos dat iura viamque affectat Olympo“.

.Georgicorum“ lib. IV, P. Vergilius Maro.

Per keturiasdešimt pavasa 
rių, vasarų ir dergiančių rude 
nų bei žvarbių žiemų Rytprū 
šių kaime poetas sutapo su tą 
Ja 
Thomsonui, Kristijonui Kleis 
tuį jo amžininkams, užteko pa

organiška visuma. James

VIENYBĖ 
Amerikos Lietuvių Savaitraštis 

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

6 d. minės 70 metų sukaktį.
Leidžia ir redaguoja 

JUOZAS TYSLJAVA 
Prenumerata metams:

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

_______ 412 Bedford Avenue Brooklyn II, N. Y._______
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KULTŪRW£#KKO^IKA AAIW^SPOBTA SUDBURY, Ont.
* LVl'JU V/ AJ Jl K. L. B-NĖS SUDBURY VALDYBA PRANEŠA,

ADOMAS MICKEVIČIUS PAGAL SOVIETIŠKĄ OKU kad visuotinis susirinkimas ir nė komisija, į kurią įeina Aug.
PANTO NUTARIMĄ ATIDUOTAS LENKAMS. . • KAROLIS POŽĖLA rinkimai į naująją valdybą ii Jasiūnas, Vyt. Lumbis ir J. Pau

48(474) „Literatūra ir Mėli. štai, lapkričio 27 d. Vilniaus Rugsėjo 4 d., plaučių vėžio.į>irdaus trenerio ir globėjo. revizijos komisiją įvyks 1956 laitis. Kandidatus siūlyti nusta 
nas“ laikraščio numeris yra pa operos ir baleto teatre buvo at liga, sulaukęs 61 m. amžiaus, Prieš keliolika metų, Požėla m- sausio 15 d. 6.30 v. vakaro, tyta rinkimine tvarka bent ku 
skirtas Adomo Mickevičiaus naujintas Čaikovskio baletas mirė imtininkas Karolis Požėla. Europoje susipažino stambaus Christ the King bažnyčios ma i iam iš rinkiminės komisijos — 
paminėjimui. Iš vedamųjų pa „Miegančioji gražuolė“. Kas at Greta Šarkio-Žukausko, tai bu sudėjimo prancūzą Maurice Til žojoje salėje. Sudaryta linkimi narių iki 7 sausio, 1956. (V. S.) 
sisakymų aiškiai matoma, kad naujino pastatymą? — Rusai, vo garsiausias lietuvių sportilet’ą ir jį prikalbino imtis. Po ----- —- . ■ — ., i . , ---------- .. j...
A. Mickevičius sovietinio oku Maskvos teatrų meno vadovai ninkas - profesionalas Ameriko žėlos ištreniroutas Tillet, kaip 
panto nutarimu yra „atiduotas — Moisejev ir Salnikova... O je. imtininkas, plačiai išgarsėjo ir
lenkams“. Reimeris, Mykolai Vilniaus Dramoje režisuoja tū £ Požėla gimė Steigvihų savo mokytoją laikė geriausiu 
tis-Putinas, Marcinkevičius ir las Šein... Kas norite, tiktai ne kaime, Žeimelio valse., Šiaulių draugu. Jų nuoširdi draugystė 
kiti A. Mickevičių vadina „len lietuviai. Visi jie, kaip rašė Ler aps Imtynių sportą pradėjo tęsėsi visą laiką. Išgirdęs apie 
kų tautos genijum“. Tiktai la----- *------ T ■’*■*----- —------ - - *- ■ - — ..n.su------ t'.-u — <—-----------
bai sunku jiems poetą užtempti 
ant lenkiško ir drauge sovietiš 
ko kurpalio. Visi jie, neišven 
giamai „pagarbindami“ kompar 
tiją ir sovietinę santvarką, nie 
kaip neįstengia nekalbėję apie 
poeto kūrybą, apimančią Lietu 
vą. Mykolaitis - Putinas taip ir 
praverčia visą ilgą straipsnį kai ras 1956 m. rengiamas Toron 
bedamas apie jo kūrybą susietą te, Prisikėlimo parapijos salė 
su Lietuva, ir tas falšyvas te je balandžio 15 d. 4 vai. Su šiuo 
orinis poeto atidavimas dar ryš koncertu jungiamas ir 500 dol. 
kiau parodo tą falšą. premijos įteikimas už literatu

Bet už ką galima pagirti oku ros veikalą. Koncertą — litera 
puotosios Lietuvos poetus, tai turos vakarą rengia žurnalo lei 
už jų pasiryžimą išversti A. <*i— 
Mickevičių į lietuvių kalbą. Jie 
jau yra davę gražių vertimų, o 
užsimojimai dar didesni. Ka 
dangi jaunųjų rašytojų yra ga 
biai rašančių, tai jie tikrai pa 
darys vertingą darbą, jeigu iš 
vers A. Mickevičių į lietuvių : 
kalbą, o jau Lietuvos žmonėms : 
pats Mickevičius pasisakys, kas 
jis yra. Kai supančiota laisvoji 
kūryba, visai praktiška yra pa 
daryti gerų vertimų, ypač di. 
džiųjų autorių, kaip A. Micke ' 
vičius, Puškinas, Lermontovas, 
Baironas ir tt.

LENGVATOS NAUJIEMS 
ATEIVIAMS 

AUSTRALIJOJE 
Australijos parlamentas 

ėmė įstatymą, pagal kurį 
bar iš Europos atvykusių gydy 
tojų nereikalaujama lankyti um 
versiteto; jiems leista tiesiog 
laikyti egzaminus. Ta teise jau 
pasinaudojo lietuvė gydytoja 
dr. V. Barkauskienė-Barkus, ir __ 
išlaikė egzaminus. Pagal tą įs je 
tatymą ji turės 5 metus dirbti 
ligoninėje, kurią nurodys vai 
džia.

CHURCHILEO FONDAS _ _ ........... . ............
W. Churchilliui minint 81 Je gyvenančio J. Vilkaičio bro tai tam pasipriešino ir savo tau pareigU atleistas. Jis dabar sp ministruoja ir jodinėti mokina,

metu sukaktuves, anglu visuo r*s> buv?s žemės Ūkio Akademi tybės neišsižadėjo. Ir visur, kur orto re’d. 5 metus jau ten gyvenąs Lietu
menė sudėjo 725.000 svaru jo jos Dotnuvoje rektorius rusų tik jis imdavosi pabrėždavo sa v°s majoras A. Andriūnas. ____________
vardo fondui, iš kurio dalis eis buvo atremtas į Sibirą su sei vo lietuvišką kilmę. — g“™"0LAr"’ atsto Labai PaPuliarios ir gaidžių tik saulėje,
Churchillio vardo muzėjui joma ir ten miręs. Snnrrinml™ amžini na.ibai tm? 1956 m- Ohmpjadeje atsto .......................................................................... j
dvare įrengti, o kiti pinigai jo — Stasys Tamulaitis rašo du gus, K. Požėla iš ringo pasi 
bus paskirstyti labdarybės tiks romanus — vieną iš Lietuvos, traukė ir pasidarė imtynių or 
lams.

RUSAI UŽPLŪDO
LIETUVĄ

VIEŠNAGĖS PIETŲ KOLUMBIJOJE ĮSPŪDŽIAI 
Rašo B r. Dikinienė.

4. tojo savininftas laimi gerokai pi
Kalumbiečiai vidutinio ūgio nigo, nes žiūrovų susirenka 

ir smulkaus sudėjimo; retą su daug.
tiksi augšto ūgio. Labai opūs Mano dėmesį atkreipė sutik 
sveikatos atžvilgiu. Keista pasi ti gatvėj indėnai, kurie savo iš 
rodė, kai pamačiau, tik saulei vaizda ir apranga tiek vienodi, 
nusileidus, daugumą žmonių kad neatskirsi vyro nuo moters, 
gatvėj nosinėm prisidengusių Apsirengę jie baltom, gana siau 
nosį ir burną — apsisaugoti rom (kiek žemiau blauzdų) kei 
nuo peršalimo... nėm ir baltais marškiniais ii

Nemažai teko matyti aklų pa gom rankovėm, galvą prisiden 
idavinėjant gatvėj loterijos Di gę juoda fetrine skrybėle, arba 
lėtus. šiaudine, „ruana“ ant pečių ir

Krašte daug raupsuotų, ku nešioja supintus iki galo j ka 
rie izoliuoti specialiai jiems są plaukus, kabančius ant nuga 
įruoštose stovyklose. Vieną ki tos. Visuomet basi. Juos nuolat 
tą su atvirom žaizdom, sutiksi sutiksi gatvėj pardavinėjant sa 
ir gatvėj sėdintį ir prašantį iš vo išdirbimo įvairius daiktus: 
maldos. kilimėlius, šiaudines skrybėles,

Nepasižymi kolumbiečiai kašeles, papuošalus ir kitko.
„ " ; Jie esą labai užsispyrę, dide

sėjimu, viskas „manana" (ry Ii saugotojai savo tradicijų ir

į Lietuvą subėgo Petrapilyje, dar prieš Pirmąjį Požėlos mirtį, Tillet, kuris sirgo 
J Z ~ T* Pasaulinį karą, kur greitu lai širdies liga, susijaudino ir, ga 

jo, tapdamas viduti v?s širdies priepuolį, tą pačią 
nio svorio Rusijos čempionu, dieną mirė. 
Kaipo toks, jis sėkmingai daly Abu dideli draugai palaidoti 
vavo keliose sporto Olimpiado šalia vienas kito Lietuvių Tau 
se.

Revoliucijos metu, Požėla su 
gastroliuojančia imtininkų tru 
pe atsidūrė Sibire. Raudonajai 
armijai artinantis, pabėgo į Ki 
niją, o po kurio laiko per Japo 
niją atvyko į Ameriką.

Apsigyvenęs Čikagoje, Pože 
la įsijungė j Čikagos lietuvių 
kolonijos sportinį gyvenimą, ‘darbis buvo parašęs vienam žai 
greitai pagarsėdamas, kaip stip dėjui laišką, prašydamas pasi 
rus, puikios technikos imtiniu dalinti įspūdžius iš mūsų sos dideliu^važtag^u^žodž^ te 
ka!Lo, ■ Hnės. Šiomis dienomis jis gavo sėjimUi viskas >>rnanana" (.. „ ----------- - u

m. oze a turėjo pir atsakymą, kuriame futbolinin toj). Nemėgsta pasakoti apie papročiu. Dar daugelis jų tau 
mas tarptautinio masto imty kas prisipažįsta, kad jie tik pie save ir savo kraštą> bet mėgsta telių gyvena neprieinamose 
nes Amerikoje, kuriose lengvai tavo Vilniaus aerodrome, o pa klausinėti apie viską. Susitikus džiunglėse ir niekas jų nei pa 
nugalėjo Kanados čempioną čiame mieste nebuvo. Dėkoja sveikinimosi paprotys — ran siekti, nei pajudinti negah.
Karl von Wurden ą. Nuo tada už laišką ir kartu pridėjo Vo ka per petj patapsnoti ir būti Kraštas didelis, turtingas, 
ne crarcpl-i ir ampri Iriprii» x ... *■ . o »

montovas, į
„dlia sčastja, deneg ir činov“...________
Spjauna į Maskvą, jeigu gali pa ku išgarsėjo, 
gyventi Vilniuje. ‘ ~

AIDŲ KONCERTAS 
TORONTE

Kultūros žurnalo „Aidų* 
koncertas — literatūros vaka

tinėse kapinėse Čikagoje.
M. Kojelis.

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Kaip žinome, Vokietijos 

futbolo rinktinė, skrisdama 
rungtynių prieš Sov. Sąjungą, 
buvo sustojusi ir Vilniuje. Ne 
priklousomos Lietuvos bendra

dėjai — pranciškonai.

„AUKURAS" ATŠVENTĖ
5 METŲ SUKAKTUVES.
Savo sukaktuvėms paminėti 

Hamiltono „Aukuras" išleido 
gražią programą-leidinį, kuria 
me daug kultūrininkų ir visuo 
meninkų pasisakė del mėgėjų . . . 1 . . - įjaiaponvų, „ uuu marles umcus, luiungas,
teatro iš esmės, jų tarpe ir „Ne JIS etn® ^a^setl lr. amerlkleclŲ kietijos futbolo rinktinės nuot naj užklausti kaip tau sekasi ir bet tvarkos jame maža, nes vai 
priklausomos Lietuvos“ redak tarpe. Požėla ypatingai isgarsc rauką su visų žaidėjų parašais. ig eilės kaip einasi visiems šei džia labai nepastovi. Ji neren 
torius J. Kardelis, senas meno j°’ ^aa^nugąlejo^tuomctinį^ pa atrodo, kad Jūsų bendradarbis, mos nariams, 
kritikas. Jis ir NL skiria daug ’ * ° ""
dėmesio menui ir kultūrai kiek 
viename savaitraščio numeryje,

Girdvainis.
AUSTRALIJOS „ŠVIESA”

VEIKIA
Geriausia „Šviesa"

pri 
da

karna, o verčiama, ir gana daž 
nai. Valdžios pareigūnai, žino 
darni savo viešpatavimo trum 
pą laikotarpį, daugiau rūpinasi 
savo ateities užtikrinimu, negu 
krašto gerove.

Vos pernai pastatyta kariška 
kl.l ...ėL i._i r*om beveik kiekviename didės valdžia, jau mano buvimo metu 

kr"Mon7reaTio**Ano’iwttesW Van niame m*este yra „Makarena“ buvo susilaukusi nepasitikėji 
couvervie pasekme 34:19. Tuo (.atskiras stadionas). Medelyne mo ir apie Bogotą sukilėlių gru 
tarpu, Toronte, rytines ir vaka 
rinės Kanados susitikimas bai 
gėsi mažu rezultatu 6:6.

— Tarptautinėje ledo rutu 
lio lygoje pirmauja Montrealio 

P. Bičkienė išvyksta į Eu veikėjai apsilankė pas Požėlą, Canadians. Stebėtis tenka ant 
ropą tobulintis dainavimo srity prašydami jį anglų spaudos ats ra New - Yorko komandos vie 
!“• tovams nesiskeįbti esant lietu ta, kai tuo tarpu Toronto ir De

— Draugo romano konkurso viu, bet rusu, kadangi jis esąs troit klubai savo žaidimo klase 
komisija gavo 8 romanus, ku kilęs iš senosios Rusijos Imperi šiemet gerokai kritę, 
riuos dabar skaito. jos ribų, buvęs rusų Olimpinės

.. . , ~ , - ----’ u * - r iiivo uai icuna.
šaulio imtynių čempioną johny yra vienintelis lietuvis, turįs to Mėgsta išgerti, bet niekand 
Meyers. Visa didžioji Amen kį prisiminimą nuo pasaulio fut negeria valgant, pirmiausia nu 
kos spauda apraše šią musų bolo meisterio — Vokietijos geria, kiek patinka, o po to jau 
tautiečio pergalę ir Požėlos var jinktinės. valgo
da?9?iklŽ K apoežė!aaSaapsillnkė - Kanados fuotbal meiste Diliausias ir mėgiamiausias 

Lietuvoje, kur Kaune ir Klaipė rio vardas atiteko Edmontono
doje davė keletą parodomųjų komandai, kuri baigmėje įvei . .

Australijoje, kur ji turi kelius. lun£tynių. 
skrius — Sydnėjuje, Adelaidė Gastroliuodamas Europoje, 
je, Canberroje. „Šviesa“ ruošia Požėla Paryžiuje nugalėjo Pran 
paskaitas, pranešimus, vaka cūzijos čempioną ir Londone 
rus. Australijoje „Šviesa" ge visą eilę geriausių Britų impe 
rai prigijusi ir gyvybinga. rijos imtininkų. Tų gastrolių 

___   . ... . . . „ metu, Londono rusu kolonijos

veikia

„Makarena“ talpina 7.000 žiū pės mėgino kelti neramumą. Te 
rovų. Per kiekvienas rungtynes ko ir man praleisti vieną nėra 
nuduriami 7—8 jaučiai, kurių mią naktį, nuvykus su Mardo 
mėsa atiduodama Liednuome, bu aplankyti p. Kazakevičių jų 
nei. Kai atvyksta žymesni „to „finkoje“ netoli Begotos. Tą 
rero“ iš kitų kraštų, biletų kai popietį kariuomenės daliniai* 
na siekia iki 60—70 pezų ir rei pro šalį važiavo malšinti sukilę 
kia užsisakyti iš anksto.

Antras mėgiamas sportas — 
arklių lenktynės. Medelyne net 
2 hipodromai; vienas miesto, ki 

— Buv. Vancouverio footbal tas milionierių, privatus, kurį
— Prof' Y.' vilkaitis-. C‘kago komandos dalyvis. Požėla griež treneris lietuvis A. Stukas iš išlaiko savo malonumui. Jį ad

kitą iš Amerikos gyvenimo.
— Jurgis Jankus jąu išleido 

naują romaną „Senas kareivis 
Matatutis“, per Terros leidyk 

Graži Lietuva. Ir, turtinga lą.
dar ir po okupacijų bei dabai — Muzikui, kompozitoriui, 
esanti po okupanto padu. To teoretikui kun. dr. Braziui mi 
dėl plūsta į ją visi, kas tiktai ga rus, jau suėjo 25 metai.

liūs.
Kaip nevienodas Kolumbijos 

žemės paviršius, taip nevieno 
das ir klimatas. Žemose vietose 
nepakenčiamai karštas ir drėg 
nas, augštose vėsokas. Malo 
niausis klimatas vidutinėj augš 
tumoj, kur ir yra Medelynas. 
Oras sausas, kad ir karštas, bet 

_ . . ■ . ., tinę 1VOO m. czumpjaucjc arsiu t •" A ■ • ” r ' --- . ’ ats*stojus pavėsy,
Sportininko amžiui pasibai J Kitchener komanda, žai ^ngtynes Auginami specialios lengvai jis pakeliamas. Ypatin 

-’° ~ P”1 ūžiantį Ontario „A" klasėje. veisles nedideli gaidžiai raudo gai malonios, vėsios, gaivinau
■ E , . naic rili Irute ura Ir lute ir Irninm „1_-.Io.-___ —

. - • . . •- r> • Rusai, tuo tarpu, atrodo, norigamzatonumi ir treneriu. Kaip ~ .r v. . i r atsirevanšuoti uz pereitu metųtreneris nuoširdžiai stengdavo ...................... f .. ‘ . 7, ... pralaimeiima ir anksti atvyko į si savo žinias ir sugebėjimusr . r? ‘ *. • £s.„
j , . . - f vakaru Europą treniruotėms,perduoti mokiniams, uz ka pa T. . - r %. , . • ‘ r Jie jau yrą sužaidę ir keliasstaruiu buvo mėgiamas ir gerJ JJ r° _ ° runp’tvnesbiamas. Žinomas musų imtinių 6 7 

kas Juozas Vincą, atvykęs iš — Norvegijos futbolo rinkti 
tremties Amerikon, Požėlos as nė pralaimėjo dvejas rungty 
męnyje taip pat susilaukė nuo nes: prieš Olandiją 3:0 ir Vo

Automatiniai
mn:nttiiiiiu::iiii;iiiiiiiiii»;inniiiin

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

TEISININKAS —

radia pfumtuvai
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 iš kito kambario.
Visų rūšių aparatai duodama

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

šeštadieniais nuo 10 v. ryto ligi 6 v. v.
aiinntW»ltllllllllHHItll“!l»llu»MM»1MUUU»»|in«ummiiimuĮi»iĮUĮĮĮUi|mi

I
 VIENYBĖJE — GALYBĖ

taupyk 
savo kredite koperatyve 
„BARAMA”, 

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: >

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 5T oronto, Ont. KE 3027. •

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

nais plikais kaklais ir kojom, gios naktys. Nors ir skaitoma 
Jie labai pikti ir‘kapojasi iki amžina vasara be atmainų, ta 
paskutinio kraujo lašo, o laimė čiau kolumbiečiai lietaus perio 

dus vadina žiemos laiku. Saus 
ros metu nusenka upės, žolė pa 
gelsta, nudžiūsta lapai ant me 
džių ir sausros pabaigoj vaiz 
das liūdnas.

Lietaus periodui užėjus įvy m. inaujaa mutviu uasaunu iv , _ , . __ * J
kietiją 2:0. Norvegus tiemruo kordas), Kuzniecov desimtko .“.K n^ietoį;is pradeda 
ja buv. Lietuvos futbolo rinkti ^eje rtla_?6200 mklUiatiewP slinkti kainai, užgriaudami ge 
nės treneris Hahn. iekordas) 200 m Ignatiew — J,

21 sek., 3000 m su kliūtimis 8 .
t M......... m n *■ min. 49,6 sek., trišuolis — Ščer S;
Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138 bakov 15,92 m, rutulys Ovse 

pian 17,12 m diskas — Grigai 
ka 55,50 m.

— Amerikiečiai „importuo 
ja“ iš Kanados ledo rutuliniu 
kus, o šie, atsilygindami — 
amerikiečių futbolininkus. Mo 
ntrealio klubas jau su kai ku 
riais žaidėjais pasirašė 1956 m. 
sutartį.

VISOJ KANADOJ VYKSTA 
ŠALPOS VAJUS — 

AUKOKIME!

— Rusijos lengvosios atleti 
kos piremnybės Tbilisi davė ne 
blogų pasekmių. Pažymėtinos: 
Zybina rutulio stūmime 16,67 
m. (naujas moterų pasaulio re

M. D. MORTON,

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

ležinkelio linijas su traukiniais, 
. Prieš 

mano atvykimą, liūčių metu, 
Medelyno kalnas pajudėjęs, pa 
laidojo apie 200 žmonių. Dar ir 
man teko matyti tos šiurpuliu 
gos tragedijos vaizdus knygy 
nu ir fotografų vitrinose ir Tė 
vo Tamošiūno filmoj, o taip 
pat mačiau nelaimės ištiktą vie 
tą. (b. d.)

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

Tel. LO 5613.
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai;
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYMZ ’.LIETUVON 

ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS } VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS

. iš įvairių Draudimo B-vių ir
Workmens Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

A. E. McKAGIJE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir .Notaras 

Tel. EM 4-1394, EM 4-139S 
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors.

Notary Public. ;;
35 Hayden Street ?! 

(netoli Bloor ir Yonge) g
Toronto 5, Ont. g 

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

Dunaas-Dovercourt garažai
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: ~ią.

n.su
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VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOT1QUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0051.

MAMERTAS MACIUKAS
St. CATHARINES, Ont.

RAŠYTI REIKIA TIKTAI TEISINGAI.
Neseniai per St. Catharines tik atitrauktų žmones nuo pa 

lietuvių koloniją nuūžė uraga rengimo. Nesigailėjo net tokius 
nai dėl šeštadieninės mokyklos, gandelius paleisti, būk lenko 
bent išoriškai, baigia aprimti, manai daro parengimą, tai ne 
Ar ateityje, dėl vienokių ar ki verta pas juos eiti. Tokia propa 
tokių priežasčių, jie nepasikar ganda nemažą dalį St. cathan 
tos? Tokie įvykiai kenkia ir niečių ir wellandiečių nuo pa 
bendrai lietuviškumui ir asme rengimo atitraukė, 
niniam žmonių sugyvenimui. Ir paskutinis įvykis tautinin 
Jų išvengti visose organizacijų kų parengimas St. Catharinėje. 
se dirbantieji ir ypač į spaudą Čia jau beveik viešai užeidinė 
lašantieji privalėtų viską dary jama pas žmones ir telefonu at 
ti labai atydžiai ir apgalvotai, kalbinėjama buvo neit pas tau

Mano- dėmesį atkreipė „N. tininkus. Į tolimesnes vietas 
L.“ 48 Nr. Vagos straipsnis net laiškų pasiųsta su ta pačia 
apie St. Catharines. Jis ten ra propaganda. Kas buvo tie pro
šo, kad viena, antra simpatingų pagandistai prieš vilniečius ir Jį. 
poniučių pakalbėjusios, kad St. dabar prieš tautininkus, šiose 
cathariniečiai vienas kitą prikal vietovėse gyvenantiems gerai 
binėja nelankyti Niagaroje ir žinoma. Jie visi figūruoja sąia 
Wellande parengimų, už tai šuose greta paties p. Vagos, 
tuo pačiu pastarieji atsilyginą Tai kam dabar sakot-negerai ? 
St. Catharines kolonijai. T* .................. .

Kad tokie atkalbinėjimai vy — buvo gerai, o kai patys savo 
ksta ne tik St. Catharines, bet veiksmus pajutot ant savu kai 
ir Wellande, tai tiesa. Bet mie ho, tai jau kaltos simpatiškos 
las Vaga, nemesk kaltės kažko poniutės. P. Vaga, vis dėlto lai 
kioms poniutėms, nes čia ne jų kykitės rimties. Irgi privalote 
darbas. Keletas atsitikimų apie žinoti, kad St. Catharinėje yra 
šiuos atkalbinėjimus, kitaip sa žmonių, kurie rimtai ir teisin 
kant norą pakenkti vienas ki gai žinias ir įvykius registruo 
tam. ja.

Š. M. pavasarį Niagara Falls Tam pačiam straipsnyje iš 
Lietuvių Klubas ruošė didelį pa kreiptos p. Rastenio mintys. ____ ____ ,___ _____ _______________________ _ ______ _
rengimą ir buvo užėmęs St. Pat Rašoma, būk Rastenis paskei ros vaikai atvežami į St. Catha Kanados Tautos Fondo Ats ^ar mus“ v*sas laikas sunaudo
rik salę. Paskutinę savaitę ren bęs, kad vienybė nėra nei kiek rines pradžios mokyklą, bet iš „ra numačiusi iš tdpt- jamas. skubiam užsakymų išpil

OAKVILLE, Ont.
SKELBIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.

. . 1956 metų sausio 8 d., 5 v. 4) Valdybos ir revizijos ko
Kaip kitiems bandėt kišt koją p p p a. Lukoševičiaus bute, misijos pranešimai, paklausi 

i .. - i„. y j Hawthorne Rd. KLB Oak mai ir diskusijos,
villes apyl. valdyba šaukia vi 5) Valdybos ir revizijos ko 
suotinį Oakvilles ir apylinkės misijos rinkimai, 
lietuvių susirinkimą. 6) Einamieji reikalai ir suma

Dienotvarkė: nymai,
1) Susirinkimo atidarymas, 7) Susirinikmo uždai ymas.
2) Prezidiumo sudarymas, Prašome visus susirinkime
3) Praeito susirinkimo proto skaitlingai dalyvauti.

kolo skaitymas, , Apyl. Valdyba.

PAJIESKOJIMAI
—. Pranas Marcinkėnas jieš 

ko: 1) Kadzilauską Vincą, Pet 
ro sūnų; 2) Rastaitį Stasį ir 
žmoną Oną, buv. Tribaitę.

Pagal esamas žinias, gyvena 
Kanadoje.

Prašau atsiliepti, arba žinan 
tieji prašomi pranešti šiuo adre 
su:

Pr. Marcinkėnas, 4942 Da 
niels Ave, Detroit 10, Mich, U. 
S. A.

— Jurgis Taruška, sūnus 
Petro, kilęs iš Brazių km., Smil 
gių vai., prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: Mrs. A. Pauls,

vos Išlaisvinimo Komitetui, UI. Žinaniteji apie jį prašomi 
kad jis nėra vienas, kad su juo pranešti tu opačiu adresu. Jam 
mes visi, už tuos pat tikslus, už yra labai svarbus laiškas nuo ar 
tuos pat uždavinius, už didelj timų giminių.
vieningumą, už gimtojo Krašto 
išlaisvinimą.

Aukokime Tautos Fondui! 
Tautos Fondo Atstovybė 

Kanadoje.
BUS IŠSIUNTINĖTA

Visi, kas užsakė per lietuvių drelienei, p. Stepaitienei, p. Ka 
bendrovę Overseas Cargo Co. lendrienei> p. Vasiliauskienei, 
1 Lietuvą siuntinius (per Lon Skukauskienei, p. Pažėrai, 
doną) ir iki šiol negavo uzsa širkai ir visiems kitiems, ku 
symo gavimo pakvitavimo, tai rie teikėsi nuoširdžių va 

mokyklos. Tiesa, kad iš Niaga ŠEŠI DOLERIAI METAMS dar prašome kiek palaukti. Da iandų praleisti drauge su ma 
nimi.

Dėkinga esu visiems už bran

PADĖKOS
Labai nuoširdžiai dėkoju už 

suruoštą man penkiolikmečio 
paminėjimą rengėjams: p. In

gėjai nuėjo sutvarkyti salę pa svarbus dalykas. Netaip. Jis api Wellando vaikų nebuvo nė sy^e^o Kanadoje gyvenančio lie dymul’.lr kaiP tlk kiek atslūgs gias ir vertingas dovanas, ku 
rengimui, bet salės savininkas budino, kad vienybės nėra ne kio ir jie nežada vežti. Vaikų ■ Dragvti Jskl% T pondui JU gavimas, tuojau visiems is rios man amžinai primins jūsų 
jiems pareiškė, kad klubo pirmi dėl paties tikslo, bet dėl sieki skaičius irgi beveik per pus ma vienos dienos uždarbi metams siu"tines‘me pakvitavimus. nuoširdumą.
ninkas telefonu salę atsakęs ir mo metodų. Ir tai vienybė ne žesnes negu penkiasdešimt, T • bū • g -- . į. • Specialaus siunčiamų j Lietu Dėko:u visiems sveikinusio 
narpncrimn npdarvs TClnhn r»ir hiivn nataielrtn nėr dešimt metu. Sir»andr»i#» . * V3 vaistu SHTHSO DritrukomC. JO__ - _ _  z. i__  r>___ — _-parengimo nedarys. Klubo pir buvo pasiekta per dešimt metų, Spaudoje keliamos netikros ži 
mininkas tuo buvo labai nuste tai jos bejieškant negalima dar nios dažnai skaitytojus priver 
bintas, nes jis apie tai nieko ne ilgiau laukti ir nieko nedaryti, čia netikėti ir tikromis.
žinojo. Salės savininkas dar pri Belieka išeitis dirbti atskirai, Ir dar pavyzdys, kuris turė 
minė, kad per telefoną jis ne kaip kuris išmano. jo būti plačiau paminėtas. Čia
galėjo matyti, kas tą pranešimą Primenu, kad rašymas į spa turiu galvoje p. Vagos minimą 
davė, o jei lietuviai vieni kitie ūdą yra didelis ir atsakomingas vieno tautiečio nekultūringą 
ms kenkia, tai ne jis kaltas. Per darbas, todėl jis reik dirbti aty įnašą paskaitos metu, kurį jis 
telefoną vis dėlto pažino, kaa džiai ir tiksliai. Tai nėia para siūlo pamiršti. Jeigu tie triukš 
pranešimą davė vyras, o ne mo žymas laiško privačiam asme madariai bus lengvai pamiršta 
teris. Išėjo laimingai, kad salė niui, kurį skaitys tik vienas ir mi, tai jie taip įsisiūbuos, kao 
dar nebuvo kitiems išnuomota, arba jį perskaitęs pasiliks, arba be policijos pagalbos nebegalė 
tai parengimas nesuiro. Klubas numes. Spaudon patekusį žodj sime nieko padaryti. Tas tautie 
jautė, kas tą padarė, bet tikrų skaito tūkstančiai ir jis pasilie tis šioje apylinkėje gerai žino

vo pageidauta praeitaisiais' me ^?istų sąrašo pritrukome, jo ms ūodžiu: §v jono Parapijos 
page ura p e r t laukiame atsiunciant is Londo Klebonui kun. p. Ažubaliui, 

no (Anglijos). Kaip tik jis bus prisikėlimo parapijos Klebo 
pautas, visiems nrasant.ems ų nul Tėvui Bernardinui> Evan 

„ T . geliku parapijos klebonui dr.
Is Lietuvos yra gaut! laiškai, kun kavoliui, Toronto Apylin 

kuriuos prašome atsiimti: John kės Pirmininkui p. Simanavi 
Mitkis, P S. Virkutis (ar Vit čiui> Gailiūnaitei, p. Dane 
iukis) ir V. Malcas. liui, Stepaitienei, p. Anysai
Overseas Cargo Co., 4426 b. tei> p Pažėrai> p. Tamulioniui, 
Rockwell St. Chicago 32, Ill. p girkai, brangiems šokėjams 

BENDRUOMENINĖS PAS... ir mieloms „Vandenėms“.
Atkelta iš 3-čio pusi. Už sveikinimą raštu dėkoju 

įvairų vadizmą ir kitą diktatu mielam Čiurlionio Ansambliui, 
rą; eikime tuo keliu, kurį dau P- N. Gugienei, p. Jankūnui, p. 
guma numatė ir nusprendė, Stasevičiui ir brangiems namiš 
kad yra daug geresnis ir pato kiams.
gesuis. Dar kartą tariu viąiems —

Priešingu atveju, sekančiais ačiū! Jūsų parodytas nuoširdų 
metais, galėsime nerasti pilno mas bus man ramsčiu kartais 
KT kandidatų sąstato, ne ne sunkiuose šio darbo momentuo 
vienas galės atsakyti: posėdžių se ir paraginimu su dar didės 
pasiklausyti ir taip galiu, o jei niu atsidėjimu dirbti tėvynės 
gu norės išrinkti į KV — gale labui.
siu sutikti ten pat, posėdžių sa 
Įėję. . . K. Baronas.

tais, taip prašoma ir dabar. ‘ 7~ —■
Šešių dol. auka metams yra gautas, visiems prašantiems 

pakeliama kiekvienam dirban jšsiuntinėsime. 
čiam lietuviui. Be abejo turime 
ir kitų lygiagrečių fondų, ku j 
rie taipogi prašosi paramos. ; 
Mes primename Tamstoms, , 
kad kur ir kada beaukotumėte, 
atsiminkite, kad T. Fondui 
skirtoji auka yra tas kraujas, 
kuris palaiko pulso plakimą vi 
same lietuviškame organizaci 
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įrodymų neturėjo, gal dėl to ty ka ant visados. Spaudon paduo mas. Bet vis dėlto jis daugely niame gyvenime. Sustotų tavo . 
iomis ir praleido. tos, kad ir truputį neteisingos je parengimų parodė ir santūru brangioji auka, sustotų ir tnu

Birželio mėn. Wellande vii žinios, kituose sukelia reakciją mą. Gal ir šiuokart jis būtų taip s4 organizacinis hetuviskas pul i 
niečiai ruošė Jonines. Kad žmo ir tuo pačiu vienybę griauna, pasielgęs, jei nebūtų buvę kurs sas- «
nės neitų į šias Jonines, atkai Pageidautina, kad būtų para tytojų. Net po parengimo pasi "
binėjimas vyko viešiau.Vienur- šyta viskas ir neperdėtai. Kaip girdo tautininkų adresu grasi 
-kitur net specialiai buvo ruo pavyzdys. Ilgą laiką reklamuo nimų. Kokie jie bebūtų tie „ka 
šiami privatūs pobvūviai, kad tas nesamas choras. Arba dėl riagos“, bet vis dėlto spauda

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Gyvename dienas ir įvykius, 
kada staiga ir netikėtai gali bū 
ti pašaukti mūsų veiksniai prie 
didžiojo uždavinio vykdymo. 
Ir koks būtų jų nevaisingas dar 
bas, jei mes, užnugaris, nebūtu 
me iš anksto šį uždavinį parė 
mę savo aukomis.

Šiuo trumpu atsišaukimu

yra toks botagas, kurio ir jie 
bijo, todėl šis įnagis ir reik pa 
naudoti, kitaip turės užsidaryti 
visi lietuvių parengimai.

Baigdamas atsiprašau p. Va
gą už atvirai mano pareikštas mes dar kartą kreipiame Tams 
pastabas. Jas darau 'pritarda tų dėmesį į T. Fondo didįjį rei 
mas Tamstos mintims, kad ko kalą, prašydami ir ateityje nuo 
lonijoje turėtumėm gražų ir kul širdžiai įsipajreigoti, gal ir ne 
turingą lietuvių sugyvenimą, iš karto, tai bent dalimis skirti 

Sėkmės, p. Vagai, atsakomin šešis dol. metams.
game spaudos darbe. Kiekvienas mūsų paaukotas

Skudutis. centas rodys Vyriausiam Lietu

Amžinai dėkinga
Jūsų A. Šadeikienė.

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

DOVANŲ SIUSTINIAI į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS paskolos

PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

I MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
| Teis RA 7-3120

j 6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

J. GRAŽYS

Į
SIUVU NAUJUS IR < 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. Tf'

DUODU GERĄ KAILIŲ Ou

PASIRINKIMĄ. Joj
DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.KAINOS PIGESNĖS

KAIP KITUR.
3910 St ZOTIQUE St.,E.

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

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: W Alnu t 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

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.

mnntnK:n:mnt::»:n:iii::r::n::nit:tit:i:::inii:iit::i:i:i:iuurmtu

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

IfflfiDE LUXE DRY CLEANERS!
143—sth AVENUE, lachine 

j 71/i IZ *7 K7T7 Lietuviams nuolaida. C
glKZZL Z“OZ^Z Sav.: P. RUTKAUSKAS. §

Montreal™ atstovą 
Mr. Manfred Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.
JOS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davarų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BE lair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

Z F. WilSON
S laidotuvių Direktorius g 

yg 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 $

1

I

S' COLONIAL TURKISH BATHS : 
y VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

vyo SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

, Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
< J< j ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
'n'J f Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
(jj** MOTERŲ DIENA: telef.:

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MONT REAL 
g. į rytus-nuo St. Laurent Bl.)



1955. XII. 28. — Nr. 51 (451) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

LONDON, Ontsu šiomis 1955 Šv. Kalėdomis, L., Melninkas G., Zabulionis 
tegul jos būna laimingos ir Die N., Pranskevičius A., Narkevi 
vo palaima Jums gausi. čius V., Blauzdys V., Gutaus 

Kada Naujieji 1956 Metai iš kienė D., Šarūnas J., Zurlys J., 
auš, aš melsiuos, kad mes ga Celiauskas K., Ščįuka A., Lese 
lėtume dirbti kartu (kaip mes vičius P., Lukoševičius K., Pliū 
dirbome praeityje), kad Naujie ra L., Karaliūnas J., Mureika 
ji Metai atneštų visiems užtik St., Ročys P., Patamsis A., Gri 
rintą taiką. Dėl Jūsų Tėviškės, nius B. Didžbalis Z Tiškevi dž^7To“ vai? vaTlT^aus"so ^^i. Plačilu žiūrT praeiti 
kuri yra pavergta, mes turime cius C., Baronas K Sakalas P., listas Rimkus. šokiams gros numery. D E. F.
su naujupasiryzimu dirbti vie Kaneva J., Kazlauskas V., Sau o z *"•
ningai Jos išlaisvinimui ir pil ils VI., Maižys Kl., Kanopa P., 
nai Nepriklausomybei. Kaneva J. ^Victoria Ave.), Ra

Aš dėkoju Jums visiems už cevičus B., Trečiokas J., Kro 
Jūsų išreikštą draugiškumą ir nas B.; po 4 dol.: Bulionis J., 
už Jūsų paramą mano darbe ir Savickas P., Vieraitytė G.; po 
man asmenišaki, kurią teikėte 3 dol.: Baguslauskas E., Meš 
taip nuoširdžiai per visus šiuos kauskas K., Raucienq B., Ki 
metus. Jūsų draugiškumas ir lienė G., Zubrickas R., Jasine 
parama buvo augštai įvertinti, vičius VI., Mikšys K., Jleinys

Dar kartą aš linkiu visiems Jer., Adomauskas J., Jankus P., 

Naujųjų Metų. ‘ gis VI., Laugalys A., Dalius Problemomis susipažinti.
Jūsų Edith Hyder. St., Firavičius A., Antanaitie V1si Vokietijoj ir Austrijoj

DIMVI IAWOC APVCVAIT1 nė E” Stanaitis J., Balsys A., šalpos reikalingi yra žinomi 
RINKLIAVOS APYSKAITA. Krištolaitis J., Orvydas B., šeš 

KLB Šalpos Fondo Hamilto tokas, Pleinys P., Burdinavi 
no A-kės Komiteto metinės rin čius St., Mikutaitis J., Paukš 
kliavos, vykdytos nuo 1955 m. tys J., Zbarauskas P., Kveda 
rugsėjo 1 d. iki 1955 m. gruo ras V., Kochanka D. Arštikai 
džio 1 d., apyskaita. tis J., po 2.50 dol.: Leščius J.,

Šiemet metinė rinkliava, pra Liškauskas Br.; po 2 dol.: Gar 
, dėta šūkiu „Ne mažiau penki kūnas A., Gureckas A., Čelkutė 

o nės šalpai“, buvo stengiamasi D., Kudaba, Blekaitis J., Asi
JU Kalėdų Seneliui'dovanėleš su MplvičiuTVulauTyH du ?onklu atlikti aplankant, kiek įmano manavičius J Koperskis L Te
tvarkyti padeda patys tėvai ir hai, o Budrikui skaudžiai su “a. ^desni skaičių hamiltome ycenas J Jokūbaitis J., Mes 
jas pristato iki gruodžio m. 30 triuškinta koja. Dar nežinoma, clli- Musų mielųjų talkininkų ir kauskas E., Juozapavičius A.,
d. tėvu komiteto namuose ar ar teks ją amputuoti, ar pavyks geraširdžių aukotojų dėka rin Aselskis Br., Valevičius J., Pun ■ •
mok vedėjui. sugydyti. Abudu nukentėję dir khavos rezultatai tikrai labai ^ius A., Stundžia J., Brasas P., da pagvitavimus.

Programą atliks mokyklos ba plieno fabrike ir šios nela. gr“u,s- Is 385 tautiečių surink Bajoraitis J , Kamaitis A., Ka Tikybiniu ar p 
mokiniai.

Kviečiame visus atsilankyti 
ii paremti mokyklos darbą.

Tėvų Komitetas.
HAMILTONO 72 SLA

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
HAMILTONE

Hamiltono Ap. Valdyba kviečia Hamiltono ir 
apylinkės tautiečius atsilankyti į 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 

kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 31 d.
Royal Connaught Hotel, 
Normandie salėje.

Staliukus užsisakyti pas:
K. Mikšį Tel. JA 9-8593 arba P. Sakalą Tel. JA 7-6146.

GROS VYT. BABECKO „AIDA S“.
Pradžia 7 vai. vak.

VISI J LONDONĄ!
Šaunus Naujų Metų sutiki puikus kariuomenės orkestro 

mas Londone įvyks gruodžio džasas (profesionalai). Veiks 
31 d. gražioj Odd Felows Te bufetas su visų rūšių gėrimais! 
mple salėj, 555 Dundas St. Pra Biletai — prie įėjimo.. Kviečia

Belgi

Hamiltono Apylinkės Valdyba.

šalpos veikloj BALFas neda 
ro.

Patirta, kad kai kurie girtuo 
kliai, nenorintieji dirbti, ar sa 
vanaudžiai ir sugebą prašymo 
laiškus išsiuntinėti, rašo laiš 
kus laikraščiams į Ameriką ir 
į kitus kraštus, kreipiasi į orga 
nizacijas ir pavienius asmenis.

EGLUTĖ HAILTONO LIETUVIŲ VAIKUČIAMS.
Vysk. M. Valančiaus šešta kuopos narių eiles, 

dieninės prad. mokyklos moki 
niams ir jos dar nelankantiems, 
nuo 3-jų metų amžiaus, ruošia 
ma Šv. Kalėdų eglutė sausio 2 
p. p. N. Metų pirmadienį, 3 
vai. p. p. Aušros Vartų parapi Hamiltono lietuvių koloniją: 
jos salėje, 58 Dundurn Str. N. Aukuro teatro aktoriui A. Juo

Tuo užtik 
rinsi sau ir savo šeimai 

gražesnę ateitį.

DVI NELAIMĖS IŠTIKO

ĮSPĖJIMAS.. .
Atkelta iš 2-ro psl. 

we-St. Pierre, Bruxelles, 
que.

Būdmas Europoj, aplankiau 
visas skaitlingesnes lietuvių 
gyvenamas vietas Vokietijoj 
bei Austrijoj. Turėjau ir turiu 1 mastus, Kreipiasi j orga 
>>"><•?’ k“«'" “ ii.

...... ° . . „ . nroblemomis susinazmti ...
Mano nuoširdus patarimas 

spaudai ir visuomenei — šalpą 
tvarkyti organizuotai, tai yra, 
per Bendrąjį Amerikos Lietu 
vių Šalpos Fondą arba per Ben 
drąjį Kanados Lietuvių Šalpos

BALFo organizacijai. Maisto, 
drabužių ir pinigų išdalinimas 
yra puikiai vykdomas per B AL ™
Fo sutvarkytą^ tinklą. Ypatin Foncją jr t. t. ir visas aukas siųs 
gai Vokietijoj salpos veikla yra per §įas centrines labdaros or 
gerai išvystyta, nes čia visame ganizacijas. Kurie gaunate as 
krašte yra^ 122 vietovės, kurio„meniškai laiškų ar prašymų, ir 

i._*........ i i„ . g. per(juokjte juos centrinėms
šalpos organizacijoms, o jos tin 
karnai ištirs ir dalykus teisingai 
sutvarkys. Ne tuos reikia šelp 
ti, kurie moka gražiai prašyti, 
bet tuos, kuriems šalpa labjau 
šiai reikalinga.

Kan. Prof. Dr. J. B. Končius
BALFo Pirmininkas.

se veikia lietuvių šalpos komi 
sijos. Kamisijoms iš Miuncheno 
centro paskirstomos gėrybės, o 
jos išdalina reikalingiems šal 
pos žmonėms. Visi, gauną di 
desnę ar mažesnę šalpą, išduo

Tikybiniu ar pasaulėžiūriniu
ta 943,75 dol. Nuoširdžiai dėko maitis J., Vaina J., Petrušaitis atžvilgiu jokios diskriminacijos 
jame visiems aukotojams bei L., Giedrimas A., Vitas V., - ...... --------
mums talkininkavusiems ir vie Zbarauskas K., Bungarda K., , _ . , _ . T . .. ... ,,kH, Uu.ybS. J.-noil,, bu.« "" - Jūrai,is A.. Daugilis’B., Gra

įsilaužęs į vienus privačius na ...........
mus, tačiau užkluptas kaimynų " " "

kuopos susirinkimas įvyks sek nespėjo pabėgti ir revolverio 
madienį, sausio m. 8 d. tuoj po šūviu pats save peršovė. Jo gy 
pamaldų, parapijos salėje. Vi 
suotinis susirinkimas šaukia 
mas šia dienotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Praeito susirinkimo protoko 

lo skaitymas.
5. Aplikacijų skaitymas.
4. Naujų narių priėmimas. 

Valdybos rinkimai. 
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas. 
Visų narių dalyvavimas 

.tinas.
Hamiltono 72 kuopos v-ba.

mės įvyko darbo metu.
TIK 17 METŲ

5.
6.
7.

Svilas V., Lengninkas E., Rže Indreika G., Gudinavičiūtė St., 
’ vuckas S., Martinkus J., Lukas Balakauskas P., Raupėnas S., 

A., Čelkus J., Tumaitis Ad., Pintulis A., Vainauskas T., Gu 
qJ Jakštonis P., Navickas Ig., Ba rgždys A., Štaras J., Milkerai 

beckas V., Galinauskas J., Ka tis M , Petrauskas J., Grigaitis 
zickas J., Klypas J., Vilimas J., J., Mikšytė O., Rimkus F., Py 
Jakubynas J., Rukšėnas S., Gri ragius J., Mikalonis V., Bane 
nienė E., Juodgalvienė I., Vit vičius J., Petkūnas J., Tumai 
kevičius V., Veryga J., Prans tis K., Bubelienė A., Grunskis 
kevičius P., Rankauskas J., Ei P., Mažeika A., Banaitis G., Va 
dukevičius J., Petraška A., Pa nagaitis O., Sudikas E., Šukie 
navaitė V., Petkūnas J., Doc nė Z., Sadauskaitė N., Samusis 
kaitis J., Stasevičius M., NemūJ., Stankevičius P., Pajarskas 
ra V., Žilvytis K., Linčiauskas F., Petkūnas A., Šemaitis A., 
V., Matulaitienė A., Stosius P., Aisbergas A., Laniauskas V., 
Mačiukas J., Lekutis J., Vietai Mickūnas E., Gutauskas A., 
tis Z., Normantas S., Mikalaus Trumpickas K., Bilevičius St., 
kas A., Tolys J., Bolskis Z., po Žemaitis J., Eismontas P., Steig 

, 1.75: Milaševičius K., po 1.50: vila J., Vasiliauskas V., Karalė
PraPuo j ny Navickas A., Pakalniškis B., nas St., Žemaitis J., Narkevi 

Svideris J.; po 1 dol.: Kairys čius J. Geležinis V., Blekys P., 
R., Szwanik E., Čerškutė O., Savickas S., Dalan A., Paškaus 
Pleskūnas J., Paleliūnas J., Ma kas L., Tamošiūnas A., Mačio 
tulienė A., Juozaitis J. Stanė nis V. po 0.50 et.: Zauka K. 
nas G., Stuka P., Kezys V., Na Matome, kad net 42% — ne 
usnonis G., Vindašius A., Šo toli pusės — aukotojų aukojo 
pys B., Lietuvninkas V.,_ Lietuv po 2 dol., o ir po penkinę auko 
Binkienė A., Vizbaras P., Saka jusiu nuošimtis visai gražus— 
vičius V., Kareckas P., Norke 17.4%. Tikime, kad ateityje šū 
vičius V., Šlepetys B., Matuliu kis „Po peniknę šalpai" save 
nas A., Biekša M., Misevičius daugiau pateisins ir artės prie 
P., Ambraziejus G., Vindašius 100%.
L., Kežinaitytė M., Valskis V., Aukos vidurkis 2.45 dol., kas 
Vengrys B., Milašius B., Ka Hamiltino organizacijų istorijo 
žemėkas Pr., Daugėla, Venskeje dar nebuvo girdėta. Tai ro 
vičius V., Pusdešris A., Rinku do, kad hamiltoniečiai yra ypa 
nas A., Rainys P., Leilionas P., tingai jautrūs šalpos reikalams. 
Plančiūnas J., GirdvainisJ., Jur Griežtai iš principo atsisakiu 
gelis Kl., Vuikis M., Mačiulai šių aukoti buvo tik keletas. Lin

., Grajauskaitė A., 
kimo. Ypatingai dėkojame p. Juškevičius P., Žvirblis J., Ru 
St. Bakšiui, mūsų rinkliavos sinavičius V., Jonikis M., Jan 
įeikalu nuolat apeliavusiam į kūnas A., Stasevičius A., C1 
hamiltoniečių sąžinę spaudoje, šauskas E., Misevičius P., Ka 
ze ko rinkliavos rezultatai bū minskas A., Palčauskas L., Per 
tų buvę žymiai menkesni. kauskas V., Juozapavičius SS., 

Duodame rinkėjų sąrašą ir jų Ryckis J., Kežinaitis V., Keži 
darbo rezultatus: Surinko: naitis J., Bosas P., Mileris K., 
Giedraitis Juozas ...........196.— Norkus K., Bubnys J., Pašilys
Bakšys Stasys...................152.50 V., Stanaitis K., Kažemėkas
Kazlauskai J. ir V..........151.75 Vyt., Simaitis, Senkus S., Bo
Narkevičius Vincas .... 115.50 binas P., Mingėla A., Vinda 
Kšivickienė Alina........... 99.00 Sius G., Sakalauskas J., Lauga
Grinius Balys ............... 90.00 lys Z., Bikinas S., Venslovas
Leniauskas Vacys...........61.50 Br., Gudinskas P., Beipšys S.,
Norkus Kęstutis ........... 52.50 Bakaitis S., Leveris J., Kaušpė
Žvirblis J............................ 25.00 da A., Aušrota A., Paulauskas

Viso .. 943.75 A., f" J ‘ ‘
Aukos vidurkis yra 2.45. tė S., Maksimavičius A., Joni 
Rinkliavos metu Šalpos Fon kis J., Seniūnas A., Krivinskas 

dui Aukojo: F., Murauskas J., Stankevičius
_ Po 15 dol.: Dr. Levinskas L., J., Pulinauskas Z., Kožunaus

Mano”'mieliems prieteliams ^ik^S. P°J° 4° V ?ak§7skas J- Mikalauskas J., Tėvelis 
lietuviams ju dvasios vadams, St., Kybartas VI Virbickas A., A. .Kybartas A Baranauskas, 
organizacijų atstovams ir jauni?0 5 dol.: Lazdutis M., Ausma Gelzims A., Guzas P Draman 

nis J., Jackūnas J., Gudinskas tas St., Barusas L., Vaitonis 
’ v. ...... . K., Varnas I., Vonžadas Ona, P., Guja F., Giedraitis R., Levi

Mano nuoširdus linkėjimai Stonkus z._ jazbutis A., Valai nskas V., Čečkauskas Z„ Nar 
tis Jer., Kalmantavičius A., Pe butas K., Giedraitis P., Kačins 
tkevičius A., Žulys P., Steiblys kas S., Martišius G., Antanai 
J., Navickas V., Kvedaras K., tis, Jakovickas V., Domeika A., 
Giedraitis J., Paškevičius J., Eidukaitis J., Vaitkūnas K., Ru 
Svilas J., Kažemėkas V., Ga pinskas V., Gaižauskas R., Ju 
linies Ed., Kažemėkas J., Skrip zokas V., Šukaitis A., Repšys 
kienė S., Pilkauskas V., Steig A., Šukaitis V., Vilniškaitis J., 
vilas A., Kšivickis J., Simanso Panavas VI., Jasimas J., Jano 
nas E., Kun. Tadarauskas J., kas A., Pipiras J., Dūd aA., St

Bo‘keXičiu%K" Juo”kas J aBubliausk?s A > Gert~is J., Lukošius P., Žulys A., kime, kad laimė juos lydėtų ir 
rnaitn "b K. ieV1ClUS 4’ Šn“rwS 4’^traVaAS’ A pana™-US Bugailiškis A., Petrušaitis A., jiems niekada netektų prašyti 
5 A vaį?uskaS Dlr^’’ APauksty? A." ApaTnV1C:USBaltrukonis K., Aleksa S., Kr kitų paramos-
se A., Matukaitis VI., Klevas E., Apanaviciute M., Inkratas iaučiūnas D Keršys A _ Mulio Dar karta dėkojame visiems

vybei gręsia pavojus. Policija 
padėtį tiria, tačiau įstrigusios 
kulkos ligoninėje iki šiol nepa 
vyko išimti.

DIDELI ŠALČIAI
Kalėdas užklupo Hamil

bu

Hamiltonieti! Žengdamas j
1956 m. įstok į Hamiltono SLA

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

prieš 
toną. Temperatūra krito beveik 
iki 15 laipsnių žemiau nulio.

MRS. E. HYDER 
SVEIKINIMAS

Visiems gerai žinoma lietu 
vių bičiulė Mrs. Edith Hyder, 
CHML radio stoties komenta 
tore, Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me 
tų proga KLB Hamiltino apyl. 
v-bai prisiuntė sekančio turinio 
sveikinimą. ę

PERKATE ar PARDUODATE?

* N amai *Okiai *Sklypai 
"Bizniai ’Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo pas: — 
L1 9 4121. 
Main St. East.

patarnavimo kreipkitės 
A. PRANCKEViČIŲ... 

Hamilton Office .... 913

RIDOUT re1^istteadete
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Geriausius vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus

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 aliliūnas.

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

« lis A., Pikienė D., Stabingis aukojusiems ir aukų rinkėjams 
į VI., Uurbanavičius St., Žukaus ir linkime linksmų ir jaukių 
S kas K., Stankevičienė M., Frei švenčių.
'' manas F., Prunskis K., Jurgu KLB Š. F. Hamiltone Komit.

HE 0211 Off in e: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

BELLAZZI- L AM Y, INC
TR 5151 7679 George St- VU!. LasalU.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis. 

iiiiiHHHUitttmtnttttnii:iiuiinttiii»iiniiiiiii»ii»i»Kttt»i»»n»»mtttt

Tel. TR. 1135

CLEANERS OYERSC0.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 
0.95 
0.95 
0.90 
0.85

LIŪDESIO VALANDOJE

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

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

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

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

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

„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.
Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS i

D. E. BELANGER St SONS Į: 
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
t 259—3 Ave., Vdle Lasalle. TR 4588.
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BUKIME NAUJUJU 1956 METU SUTIKTI
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 31 DIENĄ, 8 VALANDĄ VAKARO, MONTREALIO LIETUVIŲ VISUOMENES SUSIBŪRIME, apie ką plačiau skaitykite Montreaiio kronikoje.

KLCT PLENUMO POSĖDIS MOKYKLŲ PASIRODYMAS
šaukiamas sausio mėn. 8 dieną, Sausio 8 d., sekmadienį, 4 v.. 
3 vai. po pietų „Neprikl. Lietu P-P- A. V. parapijos salėje Mon 
vos“ patalpose. Visų dalyvavi

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS, MONTREALYJE mas butlnas’ Prezidiumas.
kurį ruošia KLCT, bus Verdu tain St., tarp St. Catherine ir NEOKANADIEČIŲ 
ne Bowling Academy salėse Dorchester, mokyklos salėje. PRIĖMIMAS PAS MAJORĄ 
5855 Verdun Ave., Verdun. Repeticijoje žada dalyvauti Gruodžio 27 d. Montreaiio 
Leidimas gautas sutikimą ruoš Kult. Fondo Įgaliot. Stp. Kęs miesto majoras p. J. Drapeau 
ti ligi 2 valandų nakties. Bus gaila. Kviečiami ir nauji dar savo kabinete priėmė neokana 
vakarienė ir visokių gėrymų. choristai ir choristės, nes po diečių atstovus, viso apie 50 as 
Įėjimas pagal pakvietimus, ku Naujų Metų bus jau ruošiama menų, kurių tarpe lietuviai — tuviškų mokyklų mokinių pa nizacija, kuri pritara KLB tiks
rie gaunami NL red. ir pas KL si Vasario 16 d. minėjimui.. kun. J. Kubilius, dr. J. Segamo rengimą. lams, gali siųsti savo atstovą į
CT narius, asmeniui po 2.50 et. GDAŽIOS VARDUVĖS IR gas, dr. J. Mališka, dr. B. Povi MAŽOSIOS LIETUVOS Apylinkės Tarybą.
Kvietimus prašome įsigyti iš SUKAKTUVĖS laitis ir dir. J. Jurkus. Majoras Tam reikalui visos organiza vakarą, įvykstantį vasario 4 d.
anksto. Bus šokiai ir muzika. Visuomenininkas Tautinio bnksmu būdu pasveikino nauja šventė bus minima ne sausio 15 cijos prašomos iki 1956 m. sau puošniame Club Kingsway, tė

Kvietimų galima gauti pas s jūdžio Montreaiio skyr. pir kanadiečius ir, J
šiuos asmenis: L. Gudą 1829 rn:n:nkas t Kultūros Fondo EuroP°3 pastangas s.----- - - •
Springland, Mont. 20; A. Na T„aliotini’s Montreaiio Seime Jungtines Europos valstybes Mac Gee saleje Pine Ave West zacijos raštišku įgahavimu 1 
vieką 3330 Bellchasse, tel. RA prezidiumo narys švietimo teiKė! kad. mes čia galime suda 220. Paskaita bus svečio is To nranešti aniv tai Anvlinkes Va 
2-6834; S. Jaspelkį 2055 Mont reįka[ams t>ei kitu organizacijų jungtines tautas, 
gomery ; J. Parojų 4172 Park dalyvis> p. Steponas Kęsgailą 
Lafontaine, tel.: LA 6-2222; varduves turi 2-ja Kalėdų Šv.
H. Adomonį 2336 A Knox PS Stepono, dieną. Šiemet gi at 
Ch, tel.: WI 4886 ir NL redak Vykusiems jo pasveikinti susi 
cijoje HE 7920. darė staigmena, nes pasirodė,

Pabrėžiama, kad Naujųjų kad ponai Joana ir Steponas
Metų sutikimas bus geras. Va Kęsgailos turi 20 metų vedybi 
karienė bus puiki: kalakutiena. nes sukaktuves, kurios sutampa 
dešros, užkandžiai ir kt. Zo su p Stp. Kęsgailos varduvė 
džiu stalas kaip dera sutin mls Kadangi į vakarą susirin 
kant Naujuosius Metus. Jau pa ko nemažas būrys sveikintojų, 
samdytas ir orkestras, kuris ( — .............
gros šokiams. _ 31 puįkias vaišes, tai drauge bu

Susidomėjimas Naujųjų Me vo paminėtos ir p. Stepono ir
tų parengimu didelis. Kvieti p joanos vedybinio gyvenimo 
mai jau gerokai išpirkti. Bus 20-ties metų sukaktuvės. Jubi 
žmonių iš įvairių Didžiojo Mo jįatai buvo gražiai pasveikinti 
ntrealio dalių. Kas tikrai pasi ;r į§kj įminga giesme palinkėti 
ryžęs Naujus Metus sutikti lie -- 
tuvių susibūrime, tepasiskubina 
Įsigyti pakvietimų iš anksto.

Na, kas iš anksto nepasirūpi 
ns kvietimais, jų galės gauti 
prie įėjimo.

LIETUVIŲ CHORO 
REPETICIJA

mowt^real j trealio Lituanistinės Mokyklos 
rengia visuomenei ir vaikams 
pasirodymą su puikia progra TORONTO LIET. ORGANI TORONTO APYLINKĖS 

ma — Kalėdų eglute. ZACIJŲ ŽINIAI TARYBOS NARIŲ ŽINIAI
Vaikų registruoti nereikia, KLB Toronto Apylinkės KLB Toronto Apylinkės Ta 

nes Kalėdų Senelis turi paruo Valdyba, pasiremdama Apylin rybos pirmoji sesija šaukiama 
šęs užtektinai visiems vaikams kįų Tarybų sudarymo taisyklių 1956 m. sausio 8 d. (sekmadie 
dovanų. į 5> praneša, kad kiekviena apy nį), 4 vai. p.p. Lietuvių Namuo

Kviečiame visus į šį puikų lie linkėję veikianti lietuvių orga se.
Toronto Apylinkės Valdyba.

į TORONTO STUDENTŲ

primindamas <L» bet savaitę vėliau — sausio šio 5 d. imtinai paskirti Tary ra likęs tik labai ribotas pa 
sudaryti 22 d-> 4 vab P° pietų D’Arcy bon nuolatinį atstovą su organi kvietimų kiekis. Norintieji atsi 

lankyti į šią, jau į tradiciją įe

PERMAINOS SŪNŲ IR 
DUKTERŲ DRAUGIJOJE
Iš valdybos pasitraukė p. 

Petronis, p. Šipelis ir Myk. Gu 
das. Dabar v-bą sudaro: A. Ja 
nušis — pirm., A. Matiukas — 
vicep., J. Pelakauskas — fin. 
sekr., J. Braknys — prot. sekr., 
|. Vilkelis — ižd., J._ Petraus 
kas ir V. Rimavičius — nariai.

° P- Kęsgailienė buvo paruošų KALĖDOS MONTREALYJE

220. Paskaita bus svečio iš To pranešti apie tai Apylinkės Vai jusią studentų su visuomene su 
ronto Dr. M. Anyso. ' ... . . .

MŪSŲ KREPŠININKAI 
GERAI LAIKOSI

Tauro krepšininkai žengė

dybos Pirmininkui.
Kartu organizacija Įmoka

Apylinkės Iždininkui numatytą torontiškį ttudentą, arba skani
10 dol. mokestį. U...1 „1.

_ 1 Gruodžio 18 d. išrinktoji 25 RO 2-5144. __ a.
naujus metus be- pralaimėjimo, asmenų Taryba kartu su atsiųs
paskutinėse rungtynėse nuga tais organizacijų atstovais ren
Įėję Italų klubą — 56—48. kasi pirmąjai sesijai 1956 m. ______ __ _________ tl _ ..

Italams talkininkavo keletas sausio 8 d. (sekmadienį), 4 v. p.p. Toronto Lietuvių Namuo 
j.. ._ . augšto p.p. Lietuvių Namuose. se šaukiamas metinis T. L. Spo

Toronto Apylinkės Valdyba, rto Klubo Vytis susirinkimas 
italams cv. .. ,—£.c sekančia dienotvarke:TORONTO JURŲ SKAUTES k Susirinkimo atldarymas.

siartinimo šventę, prašomi ne 
atidėliojant kreiptis į bet kurį

binti Danutei Mitalaitei tel.

VYTIES SUSIRINKIMAS
kasi pirmąjai sesijai 1956 m. Sausio 8 d., sekmadienį, 2 v.

žydų ir centre žaidė 
ūgio negras.

Rungtynių pradžioje 
pasisekė padaryti du metimus, - uuaumiuiuu nuuaiyuiaa,
bet neužilgo Otto staigūs prasi giliai užjausdamos prof. M. Bir 2. Prezidiume sudarymas, 

šiemet dar puošnesnės, negu bū veržimai bei Bukausko tikslūs ziškos šeimos nelaimę, Kalėdų 3. Vykdomųjų organų praneši 
davo kitais metais. Visas mies metimai padėtį švelnina ir pir švenčių proga jo šeimai išsiun mai, 
tas išsipuošė milionais lempu mą puslaikį laimi 32—20. tė 10 dol., o antrą Kalėdų die 1. Statuto papildymo klausi 
čių žibančiomis eglutėmis, ku Už Taurą žaidė ir taškus pel su dovanėlėm ėjo lankyti lie 
rios pastatytos beveik prie kiek nė Bukauskas 13, Bunys 8, Ot tuvių miesto ligoninėse. Jos tai 5. Veikimo gairių nustatymas, 
vienų namų. Pats miestas yra to 25, Šipelis 4, Piečitis, Gra P°g' paaukojo 30 dol. Vasario 6. Vykdomųjų organų rinkimai, 
dekoravęs miesto dalis, kurio žyS įr Aneliūnas po 2. 10 d. gimnazijai ir užsakė 3 7. Klausimai ir sumanymai,
mis sudaryti specialūs autobu 
sų turai, veikią nuo gruodžio 25 TORONTO AUŠRA

mas,

Ilgiausių metų.
KELIAMAS LIETUVIŲ 
TEATRO KLAUSIMAS
Montrealyje dabar yra jau iki sausio 8 dienos. Turas trun : Montrealį rungtis su Tauru 

didelis dramos aktorių, baigų ka po pusantros valandos ir kai atvyks sausio 14 dieną. Tai bus 
siu dramos mokyklas, branduo noja 50 et. Nepaprastai puoš krepšininkų susitikimas.
lys: B. Pūkelevičiūtė, p. Maniai išpuoštos geležinkelių sto PAt.AV,. „ did -1 - v-a i-v ' c''-----------’ --------r r~
laiškienė, p. Kerbelienė, J. Aks tys, didžiosios krautuvės, didie T1Z15KAI 1 Eb jųįnę padėtį ir vykstančią kovą 

įvyks, kaip ir kitomis savaitė tinas, L. Barauskas, K. Vesel ji pastatai. Montrealis Kalėdų -BARAUSKIENĖS SEIMAI. tarp dviejų ideologijų, 
mis, penktadienį, gruodžio 30 ka. Yra ir šiaip norinčių prisidė švenčių ir Naujųjų Metų savai 
dieną, 8 vai. vakaro, 1220 Mon ti. Todėl yra susirūpinimas pa temis atrodo kaip miestas - pa 
____________________________  judinti klausimą iš vietos ir ne saka.

AnVOTCATAS dU°tLTta?"t?“S?^yti’ • t
123 SLA KUOPOS metinis su 
sirinkimas šaukiamas sausio 8 
dieną AV salėje tuojau po pa 
maldų. Nariai prašomi dalyvau

_ . Klausimai ir sumanymai,
„Skautų Aidus" skautams Vo 8. Susirinkimo uždarymas, 
kietijoj. Kr.

INTELEKTUALŲ KLUBE
Gen. Konsulas V. Gylys darė 
pranešimą apie tarptautinę po

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite S5—te 

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠFGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

!

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

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

Po susirinkimo įvyks sporti 
ninku arbatėlė su šokiais. Į šį 
susirinkimą kviečiami visi as 
menys besidomį sportine veik 
la. Narių dalyvavimas būtinas. 
Nesusirinkus kvorumui, po va 
landos bus šaukiamas kitas susi 
rinkimas, kuris bus laikomas 
teisėtu nežiūrint dalyvių skai 
čiaus. V-ba. ..
OPERETĖ „VIENGUNGIAI“ 

______ _____________ _____ V. persitvarkė. Dabar pirm. L. Ta komp. D. Andriulio bus stato 
Gražienė, V. Ivanauskienė, O. mošauskas, vicep. I. Simonavi ma vasario 11 d. UNF salėje. 

c__________j___ Televizija ir radijas davė spe Januškevičienė, M. Pakulienė čius, sekr. P. Lelis, ižd. A. Kuo Ruošia 236 SLA kuopos muzi
ti visi, nes bus valdybos rinki cialias programas. Televizijoje j. šipelienė; po 2 dol.: K. Bal las, parengimų reik. M. Abro kos mėgėjų grupė. L.

VIETOJ ŠVENTINIŲ 
sveikinimų paskyrė „Vasario 
16“ gimnazijai paremti: Felik 
sas Jonynas 10 dol., Vincas Ba 
čėnas 5 dol.

Ap. Šalpos Fondo K-tas.
LIETUVIAI SVEČIUOSE 

PAS O KEEF.
Didžiausia alaus b-vė O’Ke 

et per J. Simonavičių sukvietė 
lietuvius į vaišes savo centrinė 
se patalpose Dundas-Victoria.

P. Simonavičius pristatė pub 
likai visos Kanados O’Keef ma 
nagerius ir turintį ryšį su Liet. 
Namais Chorvatą.

Buvo geros vaišės ir alaus už
L.

Ištikus Onos Biržiškaitės-Ba Klubo valdyba palikta ta pa 
rauskienės šeimą nelaimei — ti: pirm. Sližys, vicep. Simona 
mirus K. Barauskui, Montrealy vičius, sekr. Meiliūnas. L.

Bažnyčios Kalėdų dienomis gyvenanti p. Kibirkstiene pada MLBD VALDYBA 
buvo pilnos žmonių, ir AV baž re rinkliavą minėtai seimai pa _
nyčia nesutalpino žmonių. Aukav°: P° ldol:: X’

J *■ (iravipnp V I vananętipnf1 (J

DANTŲ GYDYTOJAS'

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

Tel.: TR 4547

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E. 
LA 3-7684 Res. ME 1 6168

mai, apsimokėjimas mokesčių, pasirodė, kitų tautų tarpe, ir zarįenė, J. Kęsgailienė, V. Kli maitis. Nutarta Klaipėdos atva 
pranešimai ir naujų narių pri lietuvių mokyklos, davusios ne įįenė> A. Rimkienė, E. ir J. Kar davimo paminėjimą ruošti sau 
ėmimas. Prašomi dalyvauti vi didelę programėlę, gaila, per dejįaį; po 5 dol.: Efertai, J. šio 15 d. Prisikėlimo parapijos 
si. Valdyba, monotoniškai patiektą. Vis dėl Grašys, St. Naginionis, L. Ur salėje. L.

LIETUVIŲ NAMŲ
priestato II-jo augšto užstaty 
mo darbai pradėti ir jau išmū 
ryta siena. Ši statyba kainuos 
apie 7000 dol. L.

Pradėjęs veikti sausio mėne ELZ£ JANKUTĖ, 
si, lapkričio gale pasiekė inde 
lių 20.000,— dol.; paskolų sulau?lusl koJ?- tures bgomne 
paskolų 14.000,— dol.; narių Je išbuti aPie 3 mėnesius. Ją ten 
157. Susidomėjimas po paskuti ko daugelis torontiečių. 
nio susirinkimo gerokai pagy PIRMA KONCERTĄ 
vėjo. Bankas veikia kas sekma §ė prisikėlimo parapija sa 
dieni nuo 11 iki 1 vai. Aušros vo naujose tal Pe.

„........................................................... Var? Pa«PiJOS salėje Banko vo y_ <,erik£itis į dvi svetim sisakymas.
prl^S kambai7’ Ką® turi klausimų, tautės Koncertas turėję pasise NAUJŲ METŲ sutikimas Pri 

Kalėdas išskrido 1 Čikagą ir susijusių su taupymu ar skoliniJ r v . .grįš tiktai po N. Metų. mu/ nepraleiskite progos pasiklm*’ v*X
P. KEMEŽYTE, kosmetikė, iš teirauti savame banke. LIETUVIŲ NAMŲ P^os / užimtos
Toronto, dabar vieši Montrea SPAUDOS BALIUI, kuris įv Bibliotekoje nuo spalio 23 d. Tik kam nors atsisakius, liktu 
lyJe’ yks 1956 metų vasario 4 dieną, k««amos tris kar jaiSVų vietų. Gros „Trimitas",
1 —~ jau yra pasamdyta viena iš di us De

džiausiu, gražiausių ir patogiau 
šių Montrealy salių — Mount 
St. Louis salė, miesto centre. 
Organizacijas ir privačius ren 

Labai pelningą, gražiai įreng gėjus prašome vasario 4 dienos 
tą lietuvių valgyklą. Skambi datą rezervuoti Spaudos baliui, 

nant kreiptis į F. Jasutį: 
PL 8502 — LA 2-7879.

DADniinnAMAC cvi vo a c to malonu buvo matyti televizi įonas įr p0 i odol.: Kibirkščiai.PARDUODAMAS SKLYPAS ---- ------------- - — ■
(25X90 pėdų)

5 Ave., Ville Lasalle. 
Kaina $ 2100.—.

Teirautis HE 7596

joje tautiniais rubais musų moylso 45 doj pinigai pasiųsti per 
kyklų mokines.
ŽIEMA Montrealį šiemet aplan 
kė bent 3 savaitėm anksčiau, ne 
gu praėjusiais metais. Didelių 
šalčių nėra, sniego nedaug, 

LOUIS MANGEAU | oras &ana pastovus ir sražus’ 
KURO ALIEJUS xl HAMILTONĄ Naujųjų Me 

114 1 Ave Ville Lasalle X tų sutikti išvyksta O. Salalytė 114 1 Ave., V Ule Lasalle. a -r R pinkevičiūte, kurios vie 
No. 1 Imperial Products g savo sesučių šeimose — pp.

TR 3 2 3 7 g Norkų ir pp. Kažemėku šeimo

NL redakciją.
LIETUVIŲ BANKAS 

„LITAS“ AUGA.

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius
GURCINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

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

Lietuvį Atstovą 

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju- 
mūsų

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

butų namas Ville Lasalle.

LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

Suite 306, Aldred Building
507 Place D'Armes MArquette 8045

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

kaip tradiciniam didžiausiam 
metiniam parengimui.

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
J. Skučas RA 2-6152

A. Gražys RA 1-3148

t

A. Markevičius OR 1-9816
J. Zienka TU 2712
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas -— PL 8501.-
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.

_ > keičiamos tris kar ]aįSvu vietų. Gros „Trimitas", 
tus per savaitę: antradieniais ir giedos kvartetas ir sol. V. Ve 
penktadieniais 7—8 vai. vak. ir fikaitis. Veiks bufetas su kie 

tais ir minkštais gėrimais, o 
valgiai, kuriuos ruošia PBRM 
Būrelis, bus sudėti ant stalų.

sekmadieniais 12—1 vai.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778. 

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

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toron t o 
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

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumb>ips 

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.

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO 

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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