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VT PIRMININKE A. DEVENIENE AKTUALIAISIAIS jo garsinti „Kauno jūrą" E. apie užtvankos vietą neturime.
KLAUSIMAIS kreipėsi į vieną iš geriausių tos Man atrodo, kad užtvanka bus

Naujai išrinktoji Vykdomo atsakyti tik apie vasario mėn. srities žinovų, prof. Step. Kolų statoma 2 km augščiau už Pa
sios Tarybos pirmininkė Alena pabaigą. Bet, rodos, artimiau pailą. žaislį, tarp Laumėnų kair. kran
Devenienė, pries atvykdama i siais darbais butų kontakto klau — Atidžiai seku naujienas ^e ir Vieškūnu deš. krante, nes 
Deutlingeną, pirma ketina su simas, informacijos gavimo ir apje hidroelektrinių <
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Politinė įvykių savaitė
PRANCŪZIJA NEGALI IŠEITI IŠ POLITINIŲ 

SUNKUMŲ
Iš to galima matyti, kad Fau 

re seimo paleidimas jam neiš 
ėjo į sveikatą. Bet palauksime 
galutinių rezultatų, kai jie bus 
gauti iš visų vietų.

SUSIJAUDINIMAS 
NEMAŽAS

sukeltas prez. Eizenhowe^rio ir 
J. Dulles pareiškimais apie pa 
vergtųjų tautų išlaisvinimą. 
Chruščiovas su Bulganinu dėl 
to šėlsta. Kuo tas šėlimas pasi 
bigs, dar nematyti.
SUDANAS NUTARĖ BŪTI 

NEPRIKLAUSOMAS
Dėl Sudano buvo varžomasi. Jį 

valdė Anglija, o norėjo jį vai 
dyti ir Egiptas, bet susirinkęs 
Sudano seimas nutarė Sudaną 
padaryti savanrankišku. Ameri 
kos prezindentas jau'pasveiki 
no Sudaną, kaip laisvą ir nepn 
klausomą valstybę.
TRUMPOS ŽINIOS
— Ottawoje sudegė Rusijos 

pasiuntinybės namai. Spėjama, 
kad Naujų Metų sutikime rusai 
gerokai įkaušo ir nesugebėjo su 
sitvarkyti. Iš tų namų savo me 
tu buvo pabėgęs Rusijos šnipus 
išdavęs Guzenko.

— Kalėdų metu iš rytų į va 
karinį Berlyną pabėgo 2.000 
asmenų.

— Montreaiy esančio tarptau 
tinio oro susisiekimo centro pre 
zidentas pareiškė, kad per 1955 
metus lėktuvai pervežė 70 mil. 
žmonių.

— Šiaurinėje Korėjoje ruošia 
masi naujam puolimui:

Paskutinės savaitės politinio 
dėmesio centras buvo Prancūzi 
ja. Prancūzijos premjeras Ed

= -------------------- . statybą čia slėnis teturi 2 km platumo. 8ar Faure Pal,eido parlamentą
stoti Londone, o paskui Pary perdavimo tobulinimo klaus» okupuotoje Lietuvoje. Ant Ne Toji vieta yra 2 km platumo.11 tikėjosi kad rinkimai atneš 

mas, politinės aKcijos suderini muno buvo planuojamos dvi di Toji vieta yra 7 km į rytus nuo
Kauno miesto centro. Atrodo, . _
kad stotis bus 40.000 kw galin v?s Peštls> kai komunistai ėmė 
gurno. Tačiau Lietuvos sąlygo nnkimUS 1ŠejO
se hidroelektrinė turės didelę 
reikšmę ir be bolševikų propa 
gandos tikslų. Dirbtinis ežeras 
(Kauno jūra), vietomis ligi 3 
km platumo, 84 kvadr. km plo 
to, bus didžiausias Lietuvoje 
(Narutis teturi 80).

Jei ne karas ir okupacijos, 
sietuva galėjo turėti tą it ki 

jos, nes Vlikas yra nutaręs VI* T, NATO, Azijoje, Vid. Rytuo semiant slėnį, tačiau nesiekiant tą hidroelektrinę per 15 metų; 
perkelti į politiškai tinkames se. Tarptautinė padėtis yra di Verknės žiočių, kur buvo nu tam buvo ruošiamasi ir tam bu 
nes sąlygas. Toliau VT pirmi delio judėjimo laikotarpy. Nie matyta kita galingesnė stotis, vome parengę jaunų inžinierių 
ninkė atsakė į šiuos klausimus: kas negali pasakyti, kaip pakry Dabartinis rusų sumanymas ga kadrą. Tokia statyba nesudaro 
1. Kaip po persitvarkymo: Jū ps Rytų-Vakarų santykiai arti Ii būti techniškai racionalus, jei ypatingų techniškų sunkumų: 

su darbo sritis prasiplečia ar miausioje ateityje. Mes turime antroji užtvanka bus numatyta gaila, kad ją vykdo svetimieji 
susiaurėja?
— Mano manymu. Vykdomo 

sios Tarybos darbai nei susiau 
rėjo, nei prasiplėtė. Visuomenė 
je buvo priekaištų, kad VT ne 
visas sritis buvo pilnai apėmu 
si, todėl pirmoje eilėje teks pa

žiuje. i
Kalbėdama apie tai, kad išvy mas ir suaktyvinimas, nekalba desnės užtvankos — Birštono 

ksta viena, savo šeimą palikda nt jau apie drąsios liet, politi kilpoje ir augščiau Kauno. 1932 
ma JAV-se, ji apgailestavo tą nės sąmonės kėlimo, lietuvybės ..34 m. Susisiekimo Ministerija 
faktą, bet pareiškė: „kada apsi išlaikymo, Švietimo ir kultūros buvo paruošusi preliminarinius 
imi dirbti ir dirbti, tai jauti, klausimus, ligi visų kraštų ben projektus hilroelektrinės ties 
kad turi atsakyti ne tik savo druomenės sušauks Pasaulinį Petrašiūnais („Mergaičių sa 
šeimai, bet ir visai lietuvių tau Seimą ir perims tuos reikalus ja“) įr tįes Pažaisliu. Ties Pet 
tos šeimai“.

Klausiama apie VT būstinę 
ir pareigų pasiskirstymą, paais 
kino, kad tuo tarpu ji vykstan 
ti į Reutlingeną ir tenai žiūre 
sianti, kur bus geresnės saly netikra. Tai jaučiama visur: J m, gauti 42.000 kw energijos, _ ____ ___________ ___ «......» < •• . . . . • • . v ■ , •

savo žinion. rašiūnais buvo manoma pakelti
5. Ar dabartinė politinė situaci vandens lygį 8,7 m ir panaudo 

ja yra palanki Jūsų uždavi ti 22.000 kw energijos, vengia 
niams atlkiti? nt krantų apsėmimo. Ties P

— Tarptautinė padėtis yra žaisliu buvo norima kelti 14,5

jo srovei laimėjimų. Bet koali 
cinės grupės pradėjo tarp sa

vieningi. Todėl
NAUJIEJI PRANCŪZIJOS 
SEIMO RINKIMAI NEAT 

NEŠĖ NIEKO GERA.
Galutinių rinkimų rezultatų, 

rašant šias žinias, dar nėra, bet 
jau ir dabar matyti, kad rinki 
mai neišėjo toki, kokių pageida 
vo E. Faure.

Prieš rinkimus Mendes Fran 
ce dar panaudojo drastišką pro 
pagandinį triuką — apkaltino 
Faure vyriausybę, kad ji lei 
džianti kriminalinius veiksmus. 
Esą
POLICININKAS ALGYRE 

POZUODAMAS FOTOGRA 
FUI NUŠOVĘS ALŽIRIETJ.

Tas padarė neigiamo įspū

sekti viską labai atsidėję, atsar ties Siponimis, augščiau Balbie okupantai, neprileisdami lietu 
giai vertinti įvykius ir kiekvie riškio, kur ji buvo 'planuota vių inžinierių, ištremtų kitur, 
nu metu būti pasiruošę veikti 1943 m. Nemuno patvenkimas Vienu atžvilgiu rusams leng 
Lietuvos laisvinimo naudai 21 m, ligi 47 m virš jūros, yra viau: jie nesivaržydami varys 
taip, kaip susidariusi padėtis iš gan radikalus: bus paskandin panemunių gyventojus iš jų se džio, nors apkaltinimas dar ne 
mūsų reikalauja.

Mūsų vidaus susiskirstymas, 
žiūrėti, kas yra nepilnai pada kuris pastaruoju metu ypač pa 
ryta arba i rvisai nepaliesta, ir lodė palinkimo didėti, kelia 
reikės tuos darbus vykdyti. Be dar dldesnį susirūpinimą. Vie 
to, persitvarkęs Vlikas, reikia ningumas mums reikalingas ne 
manyti, nustatys plačią laisvini gražiam šūkiui prieš kitus pa 

- * sirodyti. bet mūsų darbo sėk
mei. Ir todėl vienybes reikia šie-]aiką sukaupė per 20.000 kapi SERGA: Jonas Vaišvila, Ver 
v? n<L,Ieoretlskai- bet praktis ta]o, išmokės 4% dividendus ir dune> nukrįto iaiptais įr susižei 
kai. V 1 visomis pastangomis skoiintojams premijas. dė, dėlto paguidytas į Verduno ,
tosieKs. Šeštadieninės mokyklos pra lio-onine • Mecelvtė T ennė fain bę— • .
6 Kokia širdimi paliekate J. A. plėtė veiklą ir sutraukė dau pat tlIlėjo atsigulti į ligoninę ; . Tiesa’ rinkimai .vyko susiblo pristatė 7 000 lėktuvų 

V.? giau mokinių. Normaliau kiek j Navikėnas jau išėjo iš ligom k?v.im? SruPemis ir pagal susi gabena tankus. Pietine
— Visuomenei dirbu nebe veikia Augštesnieji kursai. nįs yįsį jįe yra dr j §egamo 

pirmus metus ir žinau, kad tik Montreaiy įvyko eilė svarbes gos priežiūroje. Serga Juozas 
ruosius jausmus i eikia laikyti nių suvažiavimų. Valinčius ir gydomas General
sau, nes ir prie geriausių jaus Paminėjome ir savo laikraš ligoninėje P R Siniūtė po 
mų ir norų vis atsiras, kas mes čio, „Nepriklausomos Lietu operacijos jau pasveiko, 
akmenį. Bet nesvarbu, kad tai vos”, 15-kos metų sukaktuves, .
atsitrenks į mane, o svarbu, kas taip pat ne tiktai visai Ka GYVENTOJŲ statistika rodo, 
kad tai nepažeistų mūsų bend nadai, bet ir Montrealiui yra di kad Montrealy kasmet dingsta 
rų idėjų ir darbo. Elta. delis pliusas. be zmios apie 4.000 žmonių.

— Vliko prezidiumo oirmi Montrealis nemažai aukoja DR. ANCEVIČIŲ ištiko šir 
ninkas J. Matulionis su kitais didiesiems reikalams ir šalpai, dies smūgis, dėl ko jis paguldy 
prezidiumo nariais ir VT pirm. 1956 metais linkėtinas dar di tas į ligoninę.
A. Deveniene gruodžio 23 d. dėsnis Montrealio lietuvių vie 
lankėsi Vašingtone. Lietuvos ningumas ir veiklumas.
Respublikos pasiuntinybėje ma ;23 SLA KUOPOS metinis su S paTrūšiiš,''kaip‘“r‘pre'ii 

sirinkimas saukiamas sausio 8 dentą Eisenhoweq. Smūgis at 
dieną AV salėje tuojau po pa sitiko jam viešint pas pp. Deve 
maldų. Nariai prašomi dalyvau nius švenčių metu.

— aauvv unamuu.. t“"valdyb°t n"kl TORONTO ARCHEOLOGAI
pavestas Vlikui. Ir tai yra Vlf, M Oi.Y.*luu •“ mai, apsimokėjimas mokesčių 
ko ir oolitiniu eruniu reikalas kas Krupavičius, nepaisyda pranešimai ir naujų nariu pri dalyvaus ekspedicijoje, kuri ka
Man praktiškam darbe Iv^ūslnaS ^dytojų patarimų bent ėmimas. Prašomi dalyvauti vi sinės Jerichono miesto griuvę 
visi kurie trali Dadėti ta darha tns .savaites išbūti jų pnežiuro sį. Valdyba, sius. Ekspediciją daro Britų ar 6. Vykdomųjų organų rinkimai,
atlikti. je’ ^buvęs ligoninėje tik 8 die jj^į SPAUDOS baliaus beliko cheologinė mokykla. Ekspedici 7. Klausimai ir sumanymai,
4 Ar P-alėtnm Tarnam SiandUr, naS’ J nuolatinius pa tiktai vienas mėnuo. Ponios ir j? finansuoja Toronto laikraštis 8. Susirinkimo uždarymas.

um ,lamsta siandien s'tanmus ir lankėsi Čikagoje. panelės susjrūninusios pasiruoš Globe and MaiL Po susirinkimo įvyks sporti
nusakyti artimiausia praktlš (Tevelande matėsi <U1 Amerikos fr j. bUb,ruPlnublos pasiruoš t J r' 1 cieveianae matėsi su AmeriKos tl šltam metiniam didžiausiam ČIGONŲ BARONO gastrolės, ninklĮ arbatėlė su šokiais. Į š| 

ir iškilmingiausiam baliui. kurias rengė juru skautės Van susirinkimą kviečiami visi as 
i““--—'— ’".E“*“- SUGRĮŽO iš Amerikos p E denės, davė pajamų 2.507.00, menys besidomį sportine veik

ykdymo eilę te Europon išvyksta sausio 11 d., išlaidi 2 177 40 nelnn 420 51 la. Narių dalyvavimas būtinas.
Nesusirinkus kvorumui, po va 
landos bus šaukiamas kitas susi 

bus laikomas 
dalyvių skai

ta visa eilė žymių panemunių nų sodybų, skandins miestelius ištirtas. Komunistams tai buvo 
sodybų, kaip Rumšiškės, Dar ir bažnyčias. Nemuno užtvanka ’ 
sūniškis, Birštonas. Ypač gaila gali būti pavojinga karo atve 
Birštono, kurio parkas bus 3—ju: ją susprogdinus, bus sunai 
4 m po vandeniu. Neaiškus Pa kintas Kauno miestas! E.

mo darbo programą, kurią jam 
pavedė Vliko sesija. Po to gali 
atsirasti naujų darbo sričių, ku 
rios pareikalaus VT pastangų 
išplėtimo ir darbuotojų persi 
tvarkymo.
2. Kokiu būdu ir kaip Tamsta 

manai VT darbą tvarkyti?
— Stengsiuosi, kai VT būtų 

su visa visuomene ir visiems. 
Suprantama, kad daug priklau 
sys nuo santykių su kitais veiks 
aiais. VT nori žiūrėti j darbą 
praktiškai, teorinę pusę palik 
dama Vlikui. Todėl, jeigu bus 
kokių uždavinių, kurių VT ne 
galės įvykdyti, bet kuris nors 
kitas veiksnys tai galės atlikti, 
VT prašys to veiksnio talkos. 
Čia turiu galvoje diplomatus,

įe, įsteigtas kooperatinis ban ko į Kaliforniją žiemos atosto 
kas „Litas“, kuris per trumpą gų.

labai naudinga propagandos 
tikslui. Nenuostabu, kad kada 
du pešasi tai trečiasis naudoja 
si, ir
KOMUNISTAI RINKIMUO 

SE IŠĖJO DIDŽIĄJA 
PARTIJA,

kuri pagal Prancūzijos parla 
mentarines tradicijas turi būti 
kviečiama sudaryti vyriausy

blokavimą yra turimi šie
PRANCŪZIJOS SEIMO

RINKIMŲ DUOMENYS:
Mendes France koalicija 181
Edgar Faure koalicija .148
Komunistų .......................... 146 v.

Rusija 
ir tebe 
Korėja

Seimą, bendruomenę ir kt. . . _ . .„ T, . „ tesi su Lietuvos įgaliotu miniso. Kaip Tamsta ziun j visuome teriu p žadeikiu> taip pat lan 
nes konsolidaciją Ar tai jei kė į JAV Valstybės Departa 
tų } VT uždavinius? mente. P
— Konsolidacijos klausimas _ Tauto sFondo pirmiinin

TORONTO
VYTIES SUSIRINKIMAS
Sausio 8 d., sekmadienį, 2 v. 

p.p. Toronto Lietuvių Namuo 
se šaukiamas metinis T. L. Spo

BIRŽIŠKĄ Vaclovą, Profeso rto Klubo Vytis susirinkimas 
rių, ištiko širdies smūgis, to 3ckančia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Vykdomųjų organų praneši 

mai,
1. Statuto papildymo kiausi 

mas,
5. Veikimo gairių nustatymas,

kų darbų programą? LB pirmininku St. Barzduku.
— Artimiausius praktiškus — VT pirm. A. Devenienė 

darbus ir jų v; '
ks nustatyti išsiaiškinus vieto kiek vėliau į ją išvyks Tautos 
je su Vliko prezidiumu ir, Euro Fondo pirm. M. Krupavičius, o 
pon nuvykus, ištyrus vykdymo vėlaiusiai — gal net vasario 
galimybes. Šiuo klausimu visai pradžioj — Vliko prezidiumo 
konkrečiai VT, manau, galės pirm. J. Matulionis.

Šulmistraitė, šventes praleidi! išlaidų 2.177.49, pelno 429.51.
“ Čint°iei ?■’ F‘- ?^nkeviČiįrtė LIETUVIŲ NAMŲ 
ir p.O.Salalyte, viešėjusios Ha . v v . , .
miltone savo sesučių šeimose— Bibliotekoje nuo spalio 23 d. rinkimas, kuris 
pas pp. Kažemėkus ir pp. Nor 
kus. 
KUN. KULBIS, pavadavęs Ha 
miltone kun. Tadarauską, jau 

Praėjusieji metai Montrealio oficialiai paskelbė Montreaiy sugrįžo į Montrealį. Pakeliui 
lietuviams buvo labai reikšmin Lietuvių Dieną ir taipgi oficia jis kurį laiką buvo sustojęs To 
gi ir svarbūs. liai savo kabinete padarė lietu ronte.

Didžiausis įvykis — sudary vių priėmimą, suteikęs nemoka LANKĖSI iš Toronto St. Dau
mas visų lietuvių vienybės, vai mai reprezentacinę miesto salę, gėla, viešėjęs pas pp. Baršaus tu esti keli vieši parengimai, 
nikuotos išrinkimu bei sukūri Pastatyta nauja Aušros Var kus. dėl ko nukenčia rengėjai. Kad . ;.
mu Montrealio Lietuvių Seime tų parapijos bažnyčia, vadovau KARDELIENĖ E., kaip Lietu to neįvyktų, ateityje KLB Mon Rimantas^ Nerijus Kowbell, Ka 
lio, kuris metus laiko gražiai di jant kun. dr.. J. Kubiliui, pa vos operos solistė, yra kviečia trealio Seimelio Prezidiumo pa   —......
rba ir yra nuveikęs palyginti di šventinta Montrealio kardinolo ma dalyvauti Lietuvos operos rengimams 1 
dėlių darbų: gražiai paminėjęs J. Em. Paul Emile Leger, ku 35 metų sukatuvių minėjime ma. 324 9th Ave., Ville Lasai 
minėtinus įvykius ir ypač gra ris taip pat lietuviams parodė New Yorke. le, tel.: TR 4826, registruos vi
žiai suruošęs Trečiąją Kana didelį dėmesį ir per visas Mont JONUŠKAITĖ Vincė, I 
dos Lietuvių Dieną bei 50-ties realio bažnyčias paskelbė Lie vos operos solistė, šiomis dieno tas. 
metų lietuvių įsikūrimo Kana tuvių Dieną. mis telefonu skambino iš New Organizacijos,
doje sukaktuves. Įpusėta statyti ir Šv. Kaži Morko ir perdavė g

Lietuvių istorijon įrašytina, miero pąrap. bažnyčia, vado Naujametinius linkėjimus Mont anksto pasiinformuoti apie pa atvykę St. Bonaventūro um
kad pirmą kartą Meontralio vaujama kun. J. Bobino. realio lietuviams. rengimus ir suteikti tikslias pa versitete studijuoją T. Tamulio
miesto majoras p. J. Drapeau Lietuvių vienybės atmosfero NAGINIONYTĖ Regina išvy renginio datas. nis *r T. Baltrušaitis.

PRAĖJUSIŲ METŲ MONTREALIO BALANSAS

teisėtu nežiūrintkngos keičiamos tris kai 
tus per savaitę: antradieniais ir čiaus.
penktadieniais 7—8 vai. vak. ir PAKRIKŠTYTI:

ra, Vytautas Vitkus,
Paulius Vaičiūnas, Dainora Jaz 
mina Liucija Gadišauskaitė, 
Juozas Antanas Stasys Berži' 
nis, Marija Sally Puodžiukai 

i. tė, Viktoras Harry Červinskas, 
’ Birutė Marija Kartavičiūtė,

sekmadieniais 12—1 vai.

ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI

Pasitaiko, kad tuo pačiu

Povilas Kit
Darius

susirupinusi.

me

____ .  rj zimieras Darius Simonaitis, Rū 
narys Aug. Kudž ta Marija Vaičiūnaitė, Rūta 

Angelė Elena Juzukonytė, Vi 
da Adelė Juzukonytė, Viktoras 

Lietu šas'numatomas parengimų" da Jonas Kulikauskas, Vladas Bro 
nius Stockus, Linas Viktoras 

ruošiančios Priščepionka.
geriausius viešus parengimus, prašomos iš ATOSTOGŲ į Toronto buvo

nis ir T. Baltrušaitis.

1956-jų metų naujagimis su 
sidomėjęs, kokius balionus lei 
džjia havajiškai užsimaskavusi 
moteris — ar tai yra praėju 
siu metų Genevos balionai, 
kuriuos paleido Bulganinas 
su Chruščiovu, ar tai yra tie 
balionai, kuriuos,. Vakarai 
siunčia su bibliomis į rytus ir 
kurie labai nepatinka Mask 
vos viešpačiams? Gal tai yra 
naujai paruošti balionai, ku 
rinais Maskva pasveikins 
Naujuosius Metus? O gal tai 
yra ne balionai, bet burbulai, 
kurių daug paleista praėju 
siais metais, o šiemet ruošia 

masi leisti da~
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„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 O. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Orderiu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauni bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti

DĖL ATSILIEPIMŲ APIE VLIKO PERSITVARKYMUS
NL paprastai į polemikas nei vertinant naujus VLIKe reiški 

na, nes, viena, yra pakanakmai 
rimtų reikalų, apie. kuriuos rei 
kia rašyti ir, antra, palemika, VLIKe lygiomis atsistojo trys 
ypač nerimta ir nepakankamai__ y L _________
sąžininga, nieko gera neduoda, skaitlingais atsisėdo greta vie 
Bet dėl atsiliepimų apie VLI nas kito, kaip lygūs. Jie tokiu 

būdu nuvertiną skaitlinguosius 
ir reikšminguosius...

„Nepriklausoma Lietuva“ 
kaip tiktai šį trijų srovių sutari 
mą ir tikrai valstybingą ir vie 
nintelį kartą taip rimtai pasi 
reiškimą ir vertina kaip istorinį.

nius.
Draugas susirūpinęs, kad

srovės. Girdi, neskaitlingi su

Ko persitvarkymus vis dėlto 
reikia pasisakyti.

VLIKo sesija New Yorke ir 
jos metu padaryti peitvarky 
mai bei persitvarkymai sukėlė 
lietuviškosios visuomenės susi 
domėjimą ir iššaukė nemaža ko 

sitvarkymu nusičiaudėjo, KLBENDRUOMENES REIKALAI
primerkė dešinę akį, treti prun jau daugiau kaip 15 metu. Rim 
Kštelejo o buvo ir tokių, kurie tai ir sažiningai kaibanį, šitų 
nusi eike. Jie, kaip galima spe trijų srovių Lietuvai ir užtektų.
tb.dar dSai Pl“®1? Ą keiks!S. Jų sparnuose, kaip ir kitose rim j--- --------------------- •—j j-- • ---------------------- ----- j

tus ižemrėme tragiškos tarntau grindų vra T Amerikos Vals Tiems’ku.r1^ keikiasi ir P}ustas1’tose ir politiškai subrendusiose ba gruodžio 19 d. posėdy tarėsi ba gruodžio 19 d. posėdy vėl 
_______  _______ t., k.-.__  neverta nieko atsakyti. Jie yra tautose, sutilptų visos mūsų Pasaulio Lietuvių Bendruome svarstė Chicagoje 1956 m. bir 

neišmano^ kaip nių Seimo šaukimo reikalais, želio 30 ir liepos 1 d. įvykstan 
....... ' " ' ’ -v, i_ r-------- • jAV jr Ranados lietuvių 

kultūros kongreso klausimus. 
Viename plenumo posėdy nu 
matyta svarstyti tema „Tauti 
nė kultūra — tautos išlaikymo 
pagrindas“, pranešėją kviečia 
JAV Bendruomenė. Tariamasi, 
kad antrąjam plenumo posė 
džiui temą parinktų ir pranešė 
ją pakviestų Kanados Bendruo 
menė. Taip pat numatyti šių 
sričių sekcijų posėdžiai: moks 
lo, literatūros, kalbos, muzikos, 
dailės, vaidybos, istorijos bei ar 
cheologijos. Aptarti ir sekcij'. 
posėdžių organizatoriai, kurie 
ms bus pavesta atlikti visa, kas 

duolys išaugtų į pilnos sudėties Yra/nsiję su posėdžių darbais: 
seimo šaukimo komitetą, atlie parinkti pranešimų bei pasikal 

Tai pinui n ir niekad negalės duoti; f M................................ i“ Ss
ikant, rei belieka palikti tiktai galutinai manote, kad jus ir skaitlingi ir .y. , ■

Prenumerata metams:
Kanadoje ..........................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00
Tek«tn eilutė.................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitaiimą, gauna nuolaidų.

Traginga būsena
LIETUVIŲ TAUTA GYVA, BET AR ILGAM?

Į naujuosius 1956-tuosius me dar ir minimalinių moralinių pa

PASAULIO LIETUVIŲ PARENGIAMIEJI KULTU 
BENDRUOMENIŲ SEIMAS ROS KONGRESO DARBAI

JAV Bendruomenės Valdy JAV Bendruomenės Valdy

- , ■ • j ■ T u- L L • • tu- ucvcna uicau aisaKyci. jie yra tautose, sutilptu visos mūsų ,Jasaulio Lietuviu Bendruometinęs būsenos akivaizdoje: so tybes bet jos vienos. Jų būsena tamirpasamdyti, kad plūstųsiąi srovės ’kuriosP neišman0 kalp niu Seimo šaukimo reikalais, 
vietinis totahstims pasaulis, is tragiška. Ar del to reikia ste keiktusi Tie dirba už Tndnšianą v. . , K-ullUb. t . , , P , * , • rDlėtes savo kolonializmą lim ne bėtis kad Eisenhoweris lienė • -J f Judosiaus čia ir kuo pasireikšti, kad kuo buvo įklausytas informacinis 

gia^i ir juos tiktai papirkimu nors atsikratytų vienos nuo ki pirmininko pranešimas. Pasisa 
matytų ribų, pajuto savo galią pasiaiškinti prieš Chruščiovą salima būtu laimėti“ bet La w vienus nuu ki r .ir esamomis salvėmis savo savo Baltuosius Rūmus iog a ■ \ i i • ’... ! ’ bet ka tų. Jos neranda spalvų, net nekyla, kad seimas turėtų jvykti mintar"rperX%S jį "d girdi. aSS pa tTprlkS X U? T'

pasidarė visiškai nesukalbamas, vergtųjų tautų laisvę... taikiu palikti besiplūstančius ir besi J°™S intl °PozlclJas- bduT UresnėT^Kspren
Ir juo toliau, juo jis mažiau budu. Gerai čia tiktai tas, kad keikiančius. Tie keikiasi iš nvk . r.egul gl Pasako P- Brazaitis, n _ __ Pu..„
bus sukalbamas, jeigu Vakarai 
neparodys daugiau proto ir rea 
lios būsenos supratimo.

Pajutęs Vakarų silpnybę, so 
vietinis totalistas atsimetė 
nuo Genevos susitarimų, 
nuėjo dar toliau. Sovietinis to T" 
talistinis imperialistas nepa gelbėti nuo užpuolimo, tai yra 
prastai sukurstė Aziją ir jau su būtina visų Vakarų vienybė. Be 
gebėjo suskaldyti Artimuosius vienybės, kurios vis dar tvirtai 
Rytus. Tolimuosiuose Rytuose nėra, sovietinis agresorius ruo 
sovietinis imperializmas atsidė šiasi triumfuoti, 
jęs ruošiasi karui, kurio jis ne O mes? Mes, lietuviai, šiuos 
baigė nei po Antrojo Pasaulinio metus pradedame taip pat su 
karo. Dabar jis ruošia naujus skilę ir nevieningi. 
žygius: jo tikslas dabar pulti metai, kuriuos sutinkant, 
Taivaną ir pradėti veiksmus Ar kia konstatuoti regresą. Deja, pūti. ° reikšmingi, tai kam sėdate gre
timuosiuose Rytuose, kam pra Tai yra taip pat tragiška. get kitos pusės ką pyktis ta su neskaitlingais ir nereikš 
džia jau yra duota Mažojoje Regis, viena yra aišku: Kaip duoda gero? __  Nieko. Kiekvie mingais? Ko nesiimate vieni?
Azijoje. J[os židiniai palaikomi bebūtų netobula, nesklandu, — nas pasikarščiavimas reiškia ne Bet, jūs suprantate, kad tai yra 
xr.j _ t j x _ i > ' ', suerzintus i._.

vus, juo mažiausia proto, nau
> ir pozityvumo 

O jeigu atsiminsi ms,

būdu. Gerai čia tiktai tas, kad keikiančius Tie keikiasi iš nvk Pegul gl Pasako P- Brazaitis, a -i • j-i. . i KciKiancius. jie KeiKiasi is pyK , . . , . , dus vietos klausima, toliau busAmerika vis dėlto „neatsisako kad niekai in auo-ščiau ne Kurls mirksi tiesimąja, kuo gi . . ,. • i » . i u .c °’ Kaa nieKas JV augsciau ne . , . . p . eL-iriac, einama prie seimo šaukimo koir neatsisakys tos kovos, bet vertina ir niekas daugiau nepa J° Eieįuv^„ P^onta® sklnasi miteto branduolio sudarymo 
tragiška, kad Amerika aiškina sinlo nuo Krikščionių Demokratų Ritėto oranauono suaaiymo
nrieš Chruščiovą Iv? Washing t1- i, • -v. • partijos principu? Kad p. Bra (butų natūralu, kad į sį branpries vnrusciovą, lyg wasning Tiems, kurie piktai reagavo, .V.J. H įeitu kuo daugiausia Bentonas būtu kuo Maskvai nusi aaiima būtu tain nat niktai at zaiciui nePatinka P- Krupavi ąuoll leitP daugiausia tsen 

T- JA...... galima outų taip pat piKtai at - barzda tai reikia iai! ąa druomenes Tarybos narių). Br
J1S V' ’ v k r ■' Sakyti> b>av” P' Vykintui, kuris :Qd2ius“ steigti’ Gal tas visas anduolio uždavinys būtu darbą 

Viena, kas Vakarus gali is VLIKa sulvvinn kelmu he Juazius steiSu- uai tas visas 7 „ 4-------- Jt., ft k ?• frontininkų sąjūdis nevertas varyti toliau — užmegzti san 
įsakmi vahma butu at«akvt, ____ barzdos rykius su Kanados ir kitų kraš

plauko! Bem 1956 metais būki tų lietuvių bendruomenėmis, su 
me rimtesni ir nevaidinkime po sisiekti su Lietuvybės Išlaiky
litinių vaikų, nes dabar ne žais mo Tarnyba ir t. t. Po to bran 
mų metai! ’

„Draugui gi del jo aimanų kant. visus parengian;uosius bėjimų temas, pakviesti'prane

šaknų, galima būtų atsakyti, . T, -
kad kelmas be šaknų šaknis dar vieno Krupavičiaus 
gali duoti, o drauge gali išau 
ginti stiebus, kurie gali duoti 
žiedų ir vaisių, bet. . . jeigu kei 
mas turi jau supuvusias šaknis, 
tai toks kelmas jau nieko nega

Viduržemio srityje. Jos židiniai mes turime laikytis vienybės! susivaldymą, 
kurstomi ir Tolimuosiuose Ry Netobulumus ir nesklandumus , 
tuose ir Azijos Pietryčiuose bei turime šalinti bendromis pas dingos rimties 
AfrT*oje- .1X. . tangomis; ir jėgomisi Kitokio vertinime. Cj-O--------------------- o, _ r......_

Jokių vilčių nėra sujungti rimto kebo nėra. Skaidymasis me mūsų bendrą ’ būseną, tai apie stabilizavimus ir „baigti 
Korėją taikiu budu kaip ir su —tai savižudybe. Tokiais daly teks sutikti, kad karščiavimasis persitvarkymus”, reikia primin 
jungti Vietnamą. Šie židiniai kais žaisti šiais laikais yra ne ir pyktis gaU kenkti tiktai mu £ kad litika a dinamiškas 
laukia karimo sprendimo, kurj leistina, nes tai yra nusikalti ms patiems. reikalas Politikoje sustingi
ruošia sovietinis imperialistas, mas prieš tautą, kuri gyvena Nevieningai dėl VLIKo per mas _ tai mirtis. Persitvarky

Ir kur tiktai bepažvelgsi, vi baisiausią savo istorijoj tragedi sitvarkymu, ryšium su pasitrau maį _ tai politiniai keliai, bū 
sur sovietinis imperialistas yra ją. kimais, pasirodė Tautininkai. dai ir priemonės.
ofenzyvoje. Visas kitas pašau Štai, pravėrus geležinę už Tysijava aįškiai užėmė patrio T , x. .. ..
lis tiktai ginasi, kur dar pajė dangą, jau yra paaiškėję baisių tinę ir rimta pozjcija ir pasisa Ir da.bar lietuvių vi
gia gintis, bet daugelyje vietų dalykų: ištisi kaimai išvežti į l-a „Tenvhe nors ii nebūtu to suomene pasveikintų naują per 
viskas „taikiu būdu“ pamažu 'Sibirą, Sihįiro tremtiniai tra buja Nes kad ir netobula vie sitvarkymą: Tegul į VLIKą su 
slenka veržlaus imperialisto pu gingai šaukiasi pagalbos. Ten nvbį vįs dėlto vra vienybė. Di £rižtV Tautininkai, ir jiems V 
sėn. žmonės miršta, šąla, badauja, r ya gi kitaip mano. Reikia ma LIKo pręzidium.e rezervuota

Grėsmė Vakarų pasauliui au nuplyšę, likę be jėgų. Mūsų tau nyti>kad blaivi, patriotiškumu vl.^ta- Tokl“ atvej.? VLJrK?vPfe 
ga ne metais, bet mėnesiais ir tos tragedija tuo baisesnė, kad jr vienybės svarbumo suprati Zldiume dar reiktų Mazlietu 
dienomis. Sovitijoje sąmonin ji vykdoma dalinai ir mūsų tau mu paremta nuomonė nuomonė 
gai laikomi žmonės alkani, kad tos žmonių rankomis. O mes, paims Tautininkuose viršų. To 
būtų darbingesni ir svajotų čia, nepasidaliname pirmavimo, tiktai ir reikia linkėti, supran 

tant, kad kito kelio nėra, jeigu 
norime kovoti už lietuvių tau 
tos reikalus ir už Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymą.

Gana keistokai reagavo Kri 
kščionių spauda. Ji, beje, kaip 
ir Tautininkų spauda, yra su

ner skaldymosi kelias, kurio nie 
kam netenka linkėti.

O tiems Sėjos Liaudininką 
. kurie primygtinai kalba

mą. ’ * ’ sričių kultūros darbuotojais ir
SENELIAI, LIGONYS IR t. t. Bendruomenės Valdyba į 

NEDARBINGIEJI LAUKIA darbą nori įtraukti abiejų kraš 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS tų (JAV ir'Kanados) visas gy 

RANKOS vąsias kultūrines jėgas.

Bendrų idėjų brolį, skautą vytį 
JUOZĄ DABKŲ 

ir
P-lę MONIKĄ DZETAVECKAITĘ 

sukūrus šeimos židinį, broliškai sveikina

Dr. J. Basanavičiaus Skautų Vyčių Būrelis.

apie užgrobimus turtingų kraš mums tautos reikalus nusveria 
tų, iš kur galima būtų pasiplėš asmeninės ambicijos.
ti, kaip jie pasiplėšė ir dar te Tragingiau, nes visa sovieti 
beplešia Pabaltijo kraštus. Tie nė spauda, pradedant „Pravda“' 
alkani žmonės kala ginklus. O ir „Įzvestijomis“ ir baigiant 
žmonių jiems užteks, ypač pasi provinciniais laikraščiais, vie 
grobus Kiniją. Sovietams gi nu balsu subliuvo, kad lietuviai . ...........  , _
žmonių negaila. Jie milionus jų nepasiduoda sovietizacijai, ne skilusi į dvi sroves kurios taip 
paklojo Antrojo Pasaulinio ka paklusta okupantui. Tai, paro griežtai nuomonėmis nesiski

vių. Taip pertvarkytas' VLIK 
as prezidiume turėtų 5 narius, 
kurie apimtų visas sroves, sąjū 
džius ir rezistencijas. To ir r ei 
kia linkėti įžengiant į 1956 me 
tus.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
PATARIMAS MŪSŲ JAUNI MUI IR VYRESNIEM

„Skautų Ai 
dar neatitrūkusiam nuo das“, redaguojamas v. sk. Ste 

jo administrate 
lietuviškus laikraščius pre rius — L. Eimantas, 310 Erne 

numeruotis 1956 metams?
Suaugusieji paprastai turi 

pamėgtą savo spaudą, kurią 
skaito iš metų į metus. Man no 
risi, kad mūsų jaunimas nebū 

Š. m. gruodžio 20 d. Studen tų 1956 metams paliktas be lie

Ir vėl baigiasi metai. Lietu tis yra mėnesinis 
viui 
savo tautos, kyla rūpestis, ko pono Kairio, 
kius

Pr. L. B-nės Studentų 
Sekcija

Šiais mokslo metais Paryžių 
j e yra tikrų studentų 17 ir du 

ro metu; jie jų ruošia dar dau do, kad lietuvių tauta dar gy Ha“kaip Tautininkų spauda* kandidatai’ Strasburge yra 3
giau „paskutinei ir lemtingąja! va, bet tragiška yra, kad toks bet savo nevieningumą parodo S^U en^ai"
kavai“-................................ visų sovietinių laikraščių sutar aplinkiniais keliais. O ir „rody L.......  ___________ ___ ____________ r_____________

Aiškiai žinokime: jeigu Mastinis, taigi iš augščjau padiktuo klinė“ KD spauda taip pat pa tų sekcija išsirinko naują valdy tuviškos spaudos. Jiems patie
kvos diktatoriai atsimetė nuo tas, subliuvimas rodo, kad re reiškė tūlo nepasitenkinimo. La, jun įeina — L.
valstybės galvų sudarytų susita presijos prasidės dar didesnės, Dėl to tenk< pasisakyti. Ne pik Bačkis ir P. Klimas, jr. 
rimų, tai aiškiai apsisprendė Įr masės lietuvių tautos žmonių tai polemikai, bet ' pozityviai ' B L inf.
žūt būt laimėti kovas ir, jeigu bus išdeportuotos į Sibirą ir ki 
„taikiu būdu“ ko negalės pasi tas rusų pavergtas sritis, o į 
grobti, tai panaudos ir karinę Lietuvą vis tebevežami ubagai 
jėgą. is Rusijos gilumos ir net Kini

Nesąmonės kalbamos apie jos. Tai yra vykdomas lietuvių 
nusiginklavimą ir atsisakymą išsklaidymas per sovietų oku 
naudotis atominiais ginklais, puotus plotus ir tai yra planin 
Jeigu tiktai reikės, tai Maskva gas lietuvių tautos naikinimas 
panaudos visas priemones. Už bei žudymas.
tai ji nesutinka nusiginkluoti ir Taigi, viską suglaudus krū 
nesantaika, kad nusiginklavi von, gauname tikrai tragišką 
mas būtų kontroliuojamas. So vaizdą, kuris išauga prieš mus 
vietų diktatoriai įsitikinę, kad 1956-jų metų slekstyje.
jau artinasi „paskutinis ir lem šių faktų akivaizdoje turime 
tingasis mūšis“, kuriam jie pa gerai apsigalvoti, veikti save ir 
naudos visas jėgas, nieko tam kitus žmones, visame pasaulyje, 
nesigailės ir dėl nieko nesivar kad ir jie suprastų būsenos tra 
žys. gingumą ir pasirūpintų sutelk

Visas kitas pasaulis suskilęs, ti jėgas už saugumą, už taiką, 
nesupranta pavojaus ir gyvena už darbo ruonių gerbūvį ir už 
kas sau. tautų bei jų valstybių laisvę.

Vienintelė jėga, kuri laikosi J. Kardelis.

ry St., London, Ont. Canada. 
Metams 3 dol.

Kiekviename 1955 m. „Sk. 
A.“ numeryje buvo įdėta daug 
iliustracijų. R. Mieželio verčia 
mas iliustruotas apsakymas 
„Vaiduoklių škiltis‘\ iš šuo 
mių - sovietų karo, jaudina ir 
intriguoja mūsų jaunuosius ne 
mažiau už kamikus. Arba vėl 

laivo „Admiral

bą; jon įeina — Z. Mikšys, Rič. ms, aišku, geriau įvairūs komi 
kai, net protingai su jais pa 
kalbėjus, jie mielai ima ir skai 
to spaudą savo tėvų kalboje, didvyriškas 
(Žinoma, jei tėvai yra susipra Graff Spee“ žuvimas, 
tę ir savo' kalbos juos išmokę). 

Tinkamas jaunimui laikrašPADĖKA
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir brolis

Skautė Marytė Lekniutė šią 
Nukelta į 7-tą puslapį.

Mielam Prieteliui
MAJORUI ADOLFUI MITALUI 

mirus,
PONIĄ MITALIENĘ, ŠEIMĄ IR ARTIMUOSIUS, 

nuoširdžiai užjaučiame.
M. J. Adomaičiai.

ALEKSANDRAS PIEŠINA
Buvęs Montrealio „Aušros Vartų” parapijos vargoni 
ninkas, mirė 1955 m. gruodžio mėn. 8 d. ir palaidotas 

gruodžio mėn. 12 d. Montrealio kapinėse.
Mes dėkojame visiems, kurie suteikė velioniui pasku 

tinj patarnavimą ir palydėjo į poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kleb. tėvui Kubiliui, 
tėvui Aranauskui ir kun. Čekavičiui, kurie atlaikė ge 
dulingas pamaldas už jo sielą. Ypač dėkojame kleb. 

tėvui Kubiliui, kuris palydėjo velionį j kapines.
Nuoširdžiai dėkojame oper. sol. E. Kardelienei už 

giedojimą bažnyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie užprašė Šv. 

Mišias už jo sielą ir prisiuntė velioniui gėlių ir vainikų. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, pažįstamiems, drau 
gams ir visiems pareiškusiems užuojautas asmeniškai, 

per laiškus, laikraščius.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už kūno lankymą 

koplyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems taip skaitlingai 

dalyvavusiems laidotuvėse.
Nuliūdusi žmona, sūnūs ir seserys.

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Lietuviai mandagumu ne Klumpė, tačjau, teigia, literatu 

prancūzai: poniai Devenienei roję nugali talentas, ne pinigas, 
paėmus VLIKo Vykd. Tary .... .......,
bos pirmin. pareigas, kiti jai Raį vokietis rašo lenkui isto 
nei skrybėlių nekilstelėjo. riją — lenkas pyksta. Kai len 

» - fcas rago vokiejtįuį istoriją —
Kai kuriems mūsų rašytoja vokietis pyksta. O kai aš, vėlai 

ms naują knygą parašyti tai namo parėjęs papasakoju žmo 
kaip naują kepurę užsimauti, nai istoriją __ ji pyksta. Maty 
nors knyga tiek originali kiek ti> istOriku būti nedėkinga, 
ta kepurė.

Mano kaimynas Jurgis Pa 
priemokas sugalvojo naują šū 
kj mūsų komunistams: 
miai lietuviškojo kiemo, orga 
nizuokitės! Teprarasite savo 
landynes!“

Kur

Štai, gera tema apysakai: Af 
rikos gorila prasiveržia pro ge 
ležinę uždangą, įsismaugia į 
viršūnes ir užima Chruščiovo 
vietą.

Kada Anglikonų bažnyčioms
Henrikas nagys teigia, lietu pasiūlyta Anglijoje įsivesti pa 

viška knyga žengianti „kritiš trauklesnio pavidalo pamaldas, 
kon žlugimo situacijon“, bet si pienas dvasiškis pareiškė: „Ba 
tuaciją išgelbėtų „šitame kraš žnyęios uždavinys yra ganyti 
te galingi pinigą turintieji“ aveles, ne patenkinti ožius“. 
Mano kaimynas, Kejetonas Prof. Dūda.



1956. I. 4. — Nr. 1 (452) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Teisingumas
blogį nugalės

PAVERGTŲJŲ
KO NAUJŲJŲ

EUROPOS TAUTŲ SEIMO PIRMININ 
METŲ ATSIŠAUKIMAS J PAVERGTĄ 

SIAS TAUTAS.
vieneri metai nių valdovų ir jų pastumdėlių 

pasitikėjimo rody 
neturėtų paskatin

Baigiasi ir vėl
mūsų nepaliaujamos kovos dėl apgaulingas 
mūsų tautų laisvės ir nepnklau mas niekad 
somybės. Besibaigiančiuose me ti jūsų nematomis jiraciti pr 
tuose, nežiūrint visų priešingų šį faktą. Stiprėja įsitikinimas, 
reiškinių, buvo mūsų byloje ir kad kova dėl taikos yra taip 
žymių laimėjimų. pat kova dėl laisvės. Laisvojo

Pirmą kartą dabartinėje Di pasaulio tautos tolydžio iš tik 
džiųjų Galybių konferencijų is ro aiškiau suvokia, kad ir jos 
torijoje buvo iškelta formaliai pačios atsidurs pavojuje, jei ne 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslo bus išplėstos laisvės sienos. Ar 
vakijos, Estijos, Vengrijos, Lat bereikia šio bendrojo sentimen 
vijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ru to geresnių įrodymų, kaip atsa 
munijos laisvės bei nepriklauso kingų Vakarų politikų dabartį 
mybės byla. Pirmą kartą šiais niai pareiškimai! Šį sentimentą 
metais buvo pripažinta, kad mū turbūt geriausia išreiškė 15-os 
sų kraštų pavergimas buvo vi milionų Amerikos organizuotų 
nas pagrindinių taikos kliuvi darbininkų vadas.
nių. Pirmą kartą šiais metais „Konfliktas tarp komunizmo 
Didžiosios Vakarų Galybės ais ir laisvės, — pareiškė Susijun 
kiai pripažino principą, kad tei gūsių Amerikos Darbo Federa 
sė išreikšti tautos valią laisvais cijos ir Pramonės Organizacijų 
rinkimais yra kiekvienos tau Kongreso pirmininkas Mr. Ge 
tos svarbioji teisė ir vienintelė orge Meany, — yra mūsų lai 
priemonė pašalinti įtempimui kų problema. Ji užtemdo visas 
iš visos eilės svarbių Europos kitas problemas. Nuo to, kaip 
reikalų. Pagaliau pirmą kartą išsiris šis konfliktas, priklausys 
per eilę metų Sovietų Sąjunga ir visos žmonijos ateitis. Aš 
buvo priversta viešai prisipazin trokštu, kad atominio amžiaus 
ti, kad ji bijo laisvų rinkimų, ii išvakarėse mes — visas laisva 
tuo būdu parodyti savo absur sis pasaulis— galėtume sukaup 
diškų pretenzijų melą, kad jos ti moralinę drąsą ir visas jėgas 
smurtu ir klasta Vidurio ir Ry taikai išlaikyti ir visų kontinen 
tų Euripos kraštams primesta tų visų rasių ir religijų vyrų il
sis režimas esąs valdžia, įsteig moterų laisvei sustiprinti.“ 
ta atitinkam tautų valios. Šie žodžiai, pasakyti tikrojo

Šių laimėjimų ir didėjančios laisvės kovotojo, turėtų palai 
Vakarų jėgos šviesoje turėtų kyti Jūsų viltį ir tikėjimą si Ka 
būti vertinami ir kaikurių da ledų vakarą. Laisves kova gali 
oartinių mus nuvylusių įvykių būti sunki ir ilga kova, bet su 
reikšmė. Šitoksai vertinimas ve Dievo pagalba ji baigsis taip, 
da tik prie vienos išvados. kaip kad ir visad istorijoje baig

Nors pasaulinė kova dėl tai davosi — teisingumas nugalės 
kos, paremtos laisve ir teisingu blogi. Su šia nuotaika ženkime 
mu, visoms tautoms ir visiems į naujuosius metus nepalaužia 
žmonėms netvirtėja taip gi ei mai apsisprendę kovoti, kol mū 
tai, kaip mes norime, — bet n., sų šventasis tikslas — mūsų 
abejotinai daroma nuolatinė pa tautų nepriklausomybė ir lais 
žanga. Vakarai tvirtėja Nei ko vė, visų jūsų pagarba — bus 
munistų gyrimasis, nei sovieti pasiektas.

Koks turėtų būti
tautų apsisprendimas

ro

Po komunistų botagu
KAIP SOVIETŲ UJAMI KOLŪKIEČIAI IR KAIP 

BARAMI PAVAROVAI
Kad sovietinėje sistemoje mui likviduoti. Deja, faktai

tvarkos nėra, apie tai netenka , o, kad reikiamos išvados nepa 
nei kalbėti. Bet komunistų pa; darytos. Per paskutinį dešimta 
rija, „geriausia iš geriausių n dienį rajonas pažengė tik 8,5 
vienintelė tokia gera“, vis vien procento. Viena iš atsilikimo 
neriasi iš kailio, plaka botagu priežasčių yra <■?., 
kolūkius, kolūkiečius ir parti niam dirvų arimui 
jos botagais aprūpintuosius panaudoja arklių, 
kompartijos pareigūnus. „Aleksandrijon

Štai, kaip visa tai atrodo pa telė šiems darbais 
čios „Tiesos“ išdėstyme, „Tie skirti dešimtis arklių. Tačiau, 
sos“ Nr. 269(3870), lapkričio užuot tai padarę, kolūkio vado 
mėnesio 13 d.: vai sudarė sąlygas daugeliui

„Deja, ne visouse rajonuose kolūkiečių važinėti arkliais dar 
panaudojamos visos priemonės, bo dienomis po turgus ir kitais 
įgalinančios paspartinti dirvų asmeniškais reikalais. Labai 
arimą. Dar daugiau. Daugelyje blogai išnaudojama ir Skuodo 
rajonų ir kolūkių pastaruoju MTS technika. Daugelis trak 
metu šie darbai smarkiai šulė torių stovinėja be jokių rimtų 
tėjo. Štai, pavyzdžiui, anksčiau priežasčių. Dėl blogo kilnoja 
pirmavę Naujosios Vilnios ir mųjų dirbtuvių darbo, mecha 
Trakų rajonai pastaruoju metu nizatoriai negauna laiku para 
ėmė atsilikti ir iškrito iš res mos ir todėl smulkūs gedimai 
publikinės Garbės lentos. Per išveda traktorius iš rikiuotes 
paskutinį dešimtmetį Naujo keletai dienų. MTS partinė oi 
sios Vilnios rajono kblūkiai ru ganizacija mažai rūpinasi politi 
deninio dirvų arimo planą įvyk niu darbu traktorininkų tarpe, 
dė tik 7,6 procento. Labai blo Socialistinis lenktyniavimas or 
gi reikalai daugumoje Klaipė ganizuotas formaliai, mechani 
dos grupės rajonų. Tačiau tų zatoriai nežino nei savo, nei 
rajonų vadovai taikstosi su to kai mynų darbo rezultatų, nes 
kia padėtimi, iŠ esmės rudeninį niekas jų nesuveda ir neskel 
arimą paliko savieigai, nusiša bia. Rajono vadovai neužtikri 
lino nuo vadovavimo šiam ypač no, kad kolūkių artojams ir 
svarbiam darbui. Tik tuo ir te mechanizatoriams būtų teisin 
galima paaiškinti tą faktą, kad gai taikomas materialinio suin 
Sedos rajone per peskutinį de teresuotumo principas. Todėl 
šimtadienį, tai yra nuo lapkri daugelyje žemės ūkio artelių ar 
čio 1 dienos iki 10 dienos, dirvų tojai negauna papildomo atly 
arimo plano vykdymas padide ginimo už atliekamus rudeni 
jo vos 1,7 procento. Leistina nio dirvų arimo darbus. Tokia 
paklausti partijos Sedos rajono padėtis kelia d(i<žžiausią neri 
komiteto sekretorių drg. Kaire mą, nes, jeigu nebus imtasi pa 
lį ir rajono vykdomojo komite pildomų priemonių, rudeninio 
to pirmininką drg. Konstanti arimo planas rajone gali būti 
navičių, ar jie jaučia atsakomy sužlugdytas.
bę už rudeninio arimo plano Kolūkių valdybos privalo ne 
įvykdymą, už sekančių metų delsiant paskirti dirvoms arti 
kolūkinį derlių. kiek galima daugiau kolūkie pavasario sėjai dirvos būtų su

Neskiriamas dėmesys dirvų čių, numatyti ir laiku išmokėti artos iš rudens — kovinis kai 
arimui Skuodo rajone. Čia iki artojams papildomą atlygini mo partinių organizacijų, visų 
lapkričio 10 dieons šių darbų mą. Reikia plačiai išaiškinti vi : ' ..
planas įvykdytas tik 29 procen siems kolūkiečiams, kokią di nys‘ ■ 
tais. Pagal rudeninį dirvų ari džiulę reikšmę derliui turi ru Kaip matome, nesigailima 
mą šis rajonas užima paskuti deninis dirvų arimas. plakti ir kolūkiečių, kuriems
niąją vietą respublikoje. Atro Dirvų arimas turi būti nuo tenka pirmieji sovietinio bota 
do, kad, matydami tokią pade latinio partinių organizacijų dė go smūgiai, ir partiniai orga 
tį, rajono' vadovai turėjo imtis mesio centre. Jų pareiga — or nai, kad jie nepakankamai 
veiksmingų priemonių atsiliki ganizuoti veiksmingą socialist! plaka kolūkiečius, ir net „mi

Henriko Blazo kalba, pasakyta Pavergtų Tautų Seime 195S 
m. gruodžio mėn. 13 d., New Yorke. Tarptautinė* Ūkininkų 

S-gos delegacijos vardu.
Tautų apsisprendimo princi nauti proletarų luomui nuga 

pas tarptautinėje politikoje yra lėti dekadentinę buržuazinę va 
iškilęs XIX amžiuje. Jis turėjo Istybę, dėtis prie pasaulio revo 
įtakos tautų išsilaisvinimui Bal liucijos ir siekti komunistinio 
kanuose ir net vieningos Itali pasaulio sukūrimo.
jos apjungimui. XX amžiuje, Komuni.tų praktika rodo, kad 
Pirmojo Pasaulinio karo metu jŲ kelia* paneigti tautų 
ir po jo, tautų apsisprendimo apsisprendimo teisę 
principas buvo iškeltas JAV įr verg^į tautas visuomet buvo 
Prezidento W. Wilsono ir pri tas pats.
vedė prie atstatymo Rytų ir Vi 1940 'metais, karine jėga už 
dūrio Europos valstybių, o taip grobUB tris Pabaltijo valstybes, 
pat ir trijų Pabaltijo valstybių, jų pirmasis Šuolis buvo sudary 

Paskutinį dešimtmetį tautų ti iškamšinius „liaudies“ «wi 
apsisprendimo principas buvo mus ir iškamšines vyriausybes, 
nuolatinis ginčų objektas Jung Antrasis šuolis buvo varu pri 
tinėse Tautose. Ne todėl, kad versti tuos iškamšinius seimus 
tautų apsisprendimo sąvokos ir vyriausybes pasiprašyti „lais 
aptarimas būtų neįveikiamas, va valia“ įjungti Baltijos vai* 
bet todėl, kad politinės ir eko tybes į Sovietų Sąjungą. Tai 
nominės kliūtys trukdo pašau buvo nuogas tautų apsisprendi 
lio galybėms pripažinti tautų mo teisės suklastojimas. Už 
apsisprendimo principą saistan grobtos tautos neturėjo prie 
čiu. Tačiau neseniai ponas Ur monių ir būdų savo tikrai va 
quia, EI Salvadoro atstovas Juliai pareikšti. Jų valia buvo su 
ngtinių Tautų Trečiame Komi klastota Kremliaus įsakymu.
tete, spalių 2 7 d., tautų apsi Tas pat po 1945 metų atsiti 
sprendimo principą išreiškė ga ko kitose Rytų įr Vidurio Eu 
na paprastai. Jis pasakė: ropos valstybėse, kur komunis

„Tautų apsisprendimas nėra ^ų prievarta sudarytos iškamši 
išimtina valstybės teisė, bet žm nės vyriausybės buvo privers 
onių, nepriklausomai nuo to, ar tos politiniais ir ekonominiais 
jie valstybę sudaro, ar ne. pančiais susirišti su Sovietų Są 

Taip suprastą tautų apsispię junga. Toji Kremliaus prievac 
ndimo principą norėtume dėti ta yra Šlykščiausias Sovietų Są 
musų argumentų pagrindai! jungos naujas kolonializmas Eu 
prieš Sovietų Sąjungą, pavergu.iopos širdyje. Tai yra negirdė 
šią žmones ir tautas. tas tautų teisės laužymas ir
Ūkininku Sąjungos, apjungiau tai X™ dvide*imtojo šamtmoeio 
čios Rytų ir Vidurio Europos pūkininkiją, drįstu priminti . Kytų ‘r ,Vld“no Eur<^ dkl 

e ;„ • i j • f t? ninku vardu, kuriems Tarptau šiam Seimui, kad minėto Euro .. , X, . . . ’ o__„ ’ .... tinė Ūkininkų Sąjunga atstovau pos regiono, o lygiai ir visos. . • .4? ~ • i • . Ja, turime pareikšti, kad tautųEuropos ūkininkai visuometJ ... . .
buvo ir tebėra tikrieii tautinės apsisprendimo tclS€ yra tautų

J n! r pagrindinė ir bendrinė teisė 
sąmones saugotojai. Daugelio f ,• ... . „.svetimu tironų pavergti ^Por kurti nepriklausomas tautines 
tos, Habsburgųf jHohencoler valstybes, o taip pat teise at 

nuo nu, Romanovu arba dabar Kre įUr,U nepriklausomas Rytų k 

r g • t t titn’ii’ pe „ nuo a,os. 11 .CJ° Pabaltijo, valstybes, kurios Vi
Ir štai mes matome 1 oronto tautinių ir žmoniškųjų teisių j,og jj^dien yra Sovietų Są 

— - jungos pavergtos.
Ūkininkai visuomet troško Taip pat pareiškiame, kad 

savo tautų išlaisvinimo, tautų apsisprendimo teisė pri

RŪPINTOJĖLIS DIDŽIAJAME ALTORIUJE
Visais žmonijos laikais liau mis skausmo bei sielvarto 

dies menas individualiajai kū taikomis. 
rybai buvo ne tiktai pagrindas, 7 ” ' ~
bet ir neišsemiamas šaltinis. Iš pranciškonus į Prisikėlimo baž sargyboje, 
tikrųjų ir individualioji kūryba nyčios didįjį altorių iškeliant 
išsivystė iš primityvinės, liau Rūpintojėlį, varganą, nusiminu

si ir lindintį visuotiniu liūdesiu, nepriklausomų tautinių valsty klauso užkariautoms ir paverg 
Tai, atrodo, yra jautrus šių ■•-••••••

pareiški iaįkų nuotaikų supratimas, at
jautimas. Tai gali biiti laikoma tvarko*, o taip pat bendradar tautas pavergusiai. Sovietų Są
— epochiniu reiškiniu . biavimo tarp tautų. _ "

Tikriausiai, jeigu mūsų tau Praeityje tautų apsisprendi du pavergtų tautų, kurios ko 
ta gyventų savarankišką gy mas neveikė nei kaip principas, monistinės diktatūros ir polici 
venimą, jeigu mes turėtume nei kaip teisė. Jis iškildavo, nio režimo sąlygose negali lais 
prosperavimo sąlygas, jeigu kaip pusiausvyros išlaikymo vai pareikšti savo tikros valios, 
mūsų mintys kiltų į tolimus jieš tarp galiūnų pri-oiGciė. Vien Esame giliai įsitikinę, kad 
kojimus, plačias erdves,—mes tik tokios pusiausvyros suin tautų apsisprendimo teisei įku 
jieškotume kitų motyvų — ryž mas arba karas sudarydavo pro nyti negana ją liaupsinti tarp 
to, drąsos, heroiškumo — skel gą prisiminti tautų teises. Taip tautinių institucijų deklaracijų 
tume uolas, skrostume erdves, buvo devynioliktame šimtmety se ir chartose, bet 
Dabargi, mūsų tautos būsenų je Balkanuose ir taip atsitiko
— nepaprastai vargana. Ji ant dvidešimtame šimtmetyje Eu 
bedugnės krašto. Šimtametinis ropoję po Pirmojo Pasaulinio
mūsų tautos kankintojas rusas, karo, kada W. Wilsono tezės teisingai ir garbingai vykdoma 
pajungęs į talką dar kitus plėš buvo dalinai pritaikytos, o pa ir kuris sudraustų visus tarp 
rimus, yra pasiryžęs lietuvių ts tautų apsisprendimo princi tautinių susitarimų ir chartų 
tautą visai sunaikinti. Todėl pas net įrašytas į Tautų Sąjun laužytojus.
daugelio mūsų žvilgsnį trau gos konvencijos 22 straipsnį. Esame dėkingi Indijos dele 
kia su mumis kenčiantis Rūpin Antram Pasauliniam karui gatui Tėvui Jerome d'Souza, 

Lku tojėlis. Ir todėl, sąmoningai ar vykstant, kada Europos valsty kuris Jungtinių Tautų Trečia 
intuityviai, mes turime Toron bių jėgų pusiausvyra braškėjo, me Komitete lapkričio 3 dieną, 
to Prisikėlimo bažnyčioje Rū tautų apsispdendimo principas kalbėdamas apie tautų apsi 
pintojėlį. buvo išreikštas Atlanto Char sprendimą, pareiškė: z

Jį išdrožė iš medžio skulpto tos, vėliau 1942 metais buvo „Ji atneš palaimą daugeliui 
rius Kašuba. Tai yra didžiulis įterptas į besikuriančių Jungti kovojančių tautų, kurios tiesi* 
darbas. Viena skulptoriui, ra nių Tautų pirmąją deklaraciją savo rankas į išsilaisvinimo tau 
šančio nuomone (gal ir netiks Washingtone^ pakartotas Kai rę, bet kurios mato kitas ran 
lia), galima pasakyti: Rūpinto ro deklaracijoje 1943 metais ir kas, siekiančias atitraukti tą 

kankinamoje netiesos ir jėlis pernaturalistiškas. Kūrė kitur.
Todėl Rūpintoje jas ne būtinai turi griežtai lai Po Antrojo Pasaulinio karo 

kytis tūlų liaudinių pavyzdžių, Vakarų demokratijos pripažino 
kurių, beje, yra ir realistiškiau ta principą galiojančiu, 
sukurtų. • ii daugelis milionų žmonių

Bendrai, pats principas—yra Azijoje, Afrikoje ir Viduriniuo 
tinkamas, o šiems laikams Rū sc Rytuose atgavo savo tautų tų ^apsisprendimo principą 
pintojėlio panaudojimas, iškeli laisvę ir atstatė nepriklauso 

, galima pa mas valstybes.
Bet Sovietų Sąjunga, kuri po 

J. K. 1945 metų pergalės sustiprino 
 . savo imperiją, padidindama ją 

i j v. , , nukariautomis ir pavergtomisa--------m lenktyniavimą tarp artojų, mstnjos , kad sios nepakanka valstybėmis, teore sakydamas į p. Lawrence Spi
mechanizatorių, tarp traktori mai varo partines orgamzaci V... . • • - • * r — • *—=-
nių brigadų. tiktai ir vra riskai tautų apsisprendimą

Užtikrinti, kad visos skirtos

dinės kūrybos, atskiriems indi 
vidams vystant tobulėjimą — 
studijuojant formas, j 
mo būdus, analizuojant meniš 
kuosius pasireiškimus bei ve 
dant iš to dėsnius, atseit — me 
ną surnokslinant.

Šie reiškiniai yra bendri visų 
rūšių menams, neišskiriant iš 
_ ___________________ Bendrai, 
individualiosios kūrybos pra 
dai, šaknys glūdi liaudies meno 
lobynuose, kaip ištakuose į pla 
čia, šakotą ir įvairiomis spalvo 
mis besireiškiančią menų kons 
trukciją.

Bet ir jau labai išvystytuose 
individualinio meno plotuose, 
kokie dabar yra, liaudies menas 
nenustoj'a savo reikšmės. Yra 
labai nuostabi liaudies dvasios 
savybė — nepaprastas intuity
vumas, nepaprastas subtilumas 
išreikšti gyvenamojo laikotar 
pio dvasinės būsenos esmę, 
rios dažnai nesuvokia net dide 
ji individualūs kūrėjai. Tai ne 
paprastai vertingas reiškinys.

Kai baudžiavos laikų dievą 
dirbis drožė iš medžio gabalo 
Rūpintojėlį, jis jam davė tas for 
mas, kurios buvo jo sieloje, pr 
slėgtoje vargo, baisaus pažemį 
nimo, 1 
nusiminimo, 
lis išėjo varganas, nusiminęs, 
ašarotas ir kenčiąs netiesos 
skausmą.

Dabarties lietuvis, visa tai 
gyvai jaučiąs, savaime atsime 
na Rūpintojėlį ir vėl yra paža 
dintas nuotaikos jį matyti, su mas į didįjį altorių 
juo bendrauti, jam savo sielą iš vadinti epochą budinančiu reiš 
lieti, besidalintant tomis pačio kiniu.

bių steigimo, įvedimo jose toms tautoms, bet ne užkariau 
demokratiškos ir humaniško* tojui — Sovietų Sąjungai, tas

... ‘ ’ 2biavimo tarp tautų. junga neturi teisės kalbėti var
Praeityje tautų apsisprendi du pavergtų tautų, kurios ko

kad rudeni 
ko.akiai ne 
Pavyzdžiui, įO neį žodinio meno.

žemės ūk.o ar 
galėjo iš

būtina sudaryti stiprų 
priežiūra* organą, kuri* 

užtikrintų, kad ta teisė bu*

i atitraukti tą 
taurę nuo jų lūpų. Tai įrodys, 
ką mes dažnai įsivaizduojame, 
jog kolonializmas ir autokrati 
ja yra mirę. Tai išeitų geriau 
šiai naudai tų, kurie, mes tuo 
tikime, nuoširdžiai palaiko tau

Bet tuo pačiu metu turime 
apgailėti pareiškimus, kuriuos 
Indijos atstovas prie Jungtiniu 
Tautų p. Krišna Menon padare 
šių metų lapkričio 27 dieną per 
NBC televizijos programą, at

jas, kurios tam tiktairir yra, U!>Rc“. ir
kad pildytu diktatūriniu, oku *l. PWsta ir šiandien net re 
pacinių, viršūnių įsakymus.

Kas dar neišguitas į „plėši 
nius“, į katorgas, į Sibirą, — 

žemės ūkio darbuotoju uždavi tas Lietuvoje turi prakaituoti 
—apiplyšęs, nuskuręs, alkanas 
Tai bent sovietinis rojus!

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

mia jo įterpimą į Žmogaus Tei 
.... siu Chartą, bet praktiškai nau 

doja tą principą vien tik savo 
komunistinei propagandai.

Jau iš pat pradžių Leninas 
' savo komunistiniuose pamoky 
iriuose skelbė, kad tautų apsi 

’ sprendimas nereiškia tautų tei 
sę kurti savo nepriklausomas 
tautines valstybes ir pasirinkti 
sau valdymosi būdą, bet apsi 

. sprendimo principas turi tar

vak klausimus. Jie buvo, kaip 
seka:

Spivak: Jūs netikit, kad 
Rusija 1940 metais užgrobė ir 
pasiglemžė Baltijos valstybe®?

Menon: AŠ apie tai neži 
nau.

Spivak: Kas, jūs manot, 
atsitiko su jomis?

Menon: Jos yra Sovietų 
Sąjungos dalis.

Spivak: Taip, bet užgrob 
tos.

Nukelta į 6-tą psl.
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POETUI KLEOPUI JURGELIONIUI 70 METŲ
Vienas stipriausių Amerikos 

lietuvių poetų yra Kleopas Jur
gelionis, kuriam dabar sukako 
70 metų amžiaus, Amerikos lie 
tuvių atžymimo poeto pagerb 
tuvėmis. Šia proga žiupsnys 
apie jubiliatą žinių ir jo poezi 
jos pavyzdžių.

K. Jurgelionis yra gimęs 1886 
metais sausio 1 dieną, Skapiš 
kyje. Augštesniuosius mokslus 
ėjo Petrapilyje. Bet jie buvo nu 
traukti 1905 metų revoliucijos, 
kuri jautrų ir susipratusį jau 
nuolį į save traukė. Gresiant pa 
vojams, buvo priverstas bėgti i 
užsienius. Pirmiausia buvo su 
stojęs Austrijoje ir dvejus me 
tus studijavo Krokuvos, kuri ta 
da buvo po 3-jo Lenkijos pada 
linimo atitekusi Austrijai, uni 
versitete filosofiją.

1908 metais išvyko į Amen 
ką, kur studijavo teisės moks 
lūs, o baigęs universitetą, dirbo 
įvairiose įstaigose. Bet jo pri 
gimties patraukimas buvo — sp 
auda. Todėl jam teko dirbti 
„Lietuvoje“, „Naujienose“, „Tė 
vynėje“.

Visą laiką K. Jurgelionis reiš 
kiasi ir kaip poetas, nors ir ne 
rodydamas yptingo veržlumo. 
Yra išleista jo kūrybos „Glūdi 
liūdi“, „Mįslių knyga“, daug 
vertimų, ir dabar jau turįs pa 
ruošęs naują eilėraščių rinkinį.

Senatvėje daugelis žmonių 
susirūpina nežinomąja ateitimi. 
Bolševikų spauda dabar jau ra 
šo, kad ir Jubiliatas esąs besi 
mėtąs į mistiką. Bet tai jau as 
mens klausimas ir jo sąžinės 
reikalas., į kurį niekam nevalia 
kištis, nes toks kišimasis nieko 
padaryti negali: ką žmogus tu 
ri savo mintyse, to iš jo atimti 
negalima, kaip lygiai jam jėga 
ir duoti negalima.

Reikia pasakyti, kad K. Jur 
geltonio kūryba turi savo vei 
dą, turi savaimingą originalu 
mą ir talentingumą.

ARABAITĖ
Nesutepta, 
Nepridengta, 
Visa balta 
Ir nekalta, 
Arabiškai raita, 
Mylėt ir jot greita, 
Nelaisvėn vyro paskirta, 
Štai tu nuo arklio numesta, 
Man palikta — 
Našta, 
Karšta. . .
Tik būk tu man šventa.

AR NE TIESOS
Tas semiama, kas barstoma 

ir pilama,
Tas laikoma, kas imama

ir mylima, 
Tas mylima, kas mylima

ir mylima. 
Sueinama, kai einama

ir jieškoma, 
Sujungiama, kas jungiama

ir jungtiną, 
Ir mylima, kas mylima

ir mylima.

MERGELĖ ID BERNELIS
Lygi pievelė, 
Gula žolelė, 
Gula mergelė, 
Gula ir žiūri, 
Žiūri ir laukia, 
Laukia bernelio.
Bėga žirgelis, 
Joja bernelis, 
Joja ir žiūri, 
Žiūri ir jieško, 
Jieško mergelės. 
Štai čia ji guli, 
Štai čia ji laukia, 
Laukia bernelio.

ŠOKĖJA
Tas švelnutis liemenėlis, 
Su paunksnės kelmeliu, 
Baltutėliu, apvaliu, — 
Juosmenėlio dailumėlis! 
O toliau dirva platėja, 
Rausta mergiški veidai, 
Mirga šokio pažadai, 
Kojos kojiškai kerėja. . .

JAV IR KANADOS LIETU VIŲ DAINŲ ŠVENTĖS VYKDOMASIS KOMITETAS 
Dainų Šventės Komitetas posėdžio metu Chicagoje. Iš kaiiės į dešinę: vicep. Albinas 
Dzirvonas, patarėja Juzė Daužvardienė, pirmininkė Alice Stephens, vicep. Justas Ku 
dirka, gen. sekr. Juozas Kreivėnas, sekr. Agnė Jasaitytė, vicep. Vytautas Radžius, sek. 
Elena Blandytė ir Spaudos bei Propagandos komisijas pirm. Vladas Būtėnas. Dainų 
šventė įvyksta 1956 m. liepos mėn. 1 d. Chicago Coliseum patalpose. Joje dalyvauja visi 

Kanados ir JAV lietuvių chorai.

LIETUVA — VISŲ REIKALAS
šūkiu Čikagos Liet. Tarybos nėse Tautose iškelti Lietuvos 
pirmininkas Dan Kuraitis buvo klausimą.
sušaukęs daugiausia prekybinin _ Jau pasirodė puošnus ir 
kų susirinkimą, kuriame aptar turiningas Lietuvių Dienų Kalė 
ti ALT darbo planai, pasisaky dinis numeris. Jo viršelį puošia 
ta už lietuvių veiklos vienybę ir 
ALTo reikalams suaukota per 
1.000 dolerių. Numatyta dar, 
kaip mobilizuoti aukas, kurių 
svarbiausia paskirtis — Jungti

New Yorko Lietuvių Moterų 
grupė, tarptautinėje parodoje 
surengusi lietuvišką eglutę. Ga 
usus kronikos ir kt. skyriai duo 
da daugybę liet, gyvenimo ir 
veiklos vaizdų.

O CALVERT pastabos... O

KANADIEČIAI SAKO

BOSTONO DRAMOS
TEATRAS, 

režisuojamas Al. Gustaitienės 
ir adminstruojamas rašytojo 
Ant. Gustaičio, šiomis dieno
mis davęs V. Karklinio kome 
diją „Raudonasis vynas“, kurio

4

. Ilgiausių Poetui metų! Ir kū Tarp rūtų žalia šokėja 
rybingumo! Šoka šokį, šokinėja.

Į sėja
L Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik-
:: rastis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
? Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

ŽVILGSNIS PRAEITIN

„Make up“ (tariama, meik ap)
„Make up“ yra dažniausiai vartojama aprašant kos 
metinius dalykus arba apie kosmetikos naudojimą. 
Bet „Make up“ kartais gali reikšti visai kitą daly 
ką — atstatyti draugiškus santykius po susipykimo 
paspaudžiant vienas kitam ranką.

CALVERT HOUSE

LIETUVOS VALSTYBĖS 
TEATRO SUKAKTUVIŲ 

MINĖJIMĄ
New Yorke ruošia ALB-nės 
Kultūros taryba. 35 metų su 
kaktuvės bus sausio 21 dieną 
Cornegie Hali. Minėjime daly
vaus operos, dramos ir baleto 
artistai.

— Dail. K. Žoromskio 10- 
ties metų darbo sukaktuvėms pa 
minėti darbų paroda tęsis Čika 
goję ligi vasario 16 dienos. Pa 
rodą vyksta 6653 So. Artesian 
Ave.

G. KAJECKAS LAIMĖJO 
RETORIKOS KONKURSĄ
Lietuvos pasiuntinybės Wa 

shingtone patarėjo sūnus stu 
dentas Gabrielius Kajeckas lai 
mėjo Kolumbijos distrikto te 
levizijos retorikos konkursą, 
pavadintą Voice of Demokracy. 
Jam yra 16 metų ir jis kalbėjo
tiktai 5 minutes. Amerikos sos
tinės spauda rašo, kad mūsų 
tautietis konkursą laimėjęs la 
bai efektingai, operuodamas 
vieno cento moneta.

„KNYGŲ LENTYNA“ 
EIS IR TOLIAU

je vyriausioje rolėje dalyvauja 1955 m. n pusmetyje dėl re 
^Henrikas Kačinskas, yra pa daktoriaus p. A. Ružancovo 
kviestas gastrolių į Montreal}, sveikatos stovio ir pasunkėju 
Bostone premjera pasisekė la sįų darbo sąlygų buvo susitruk 
bai puikiai ir sudomino plačią dęs bibliografinio biuletenio 
ją publiką. „Knygų Lentyna“ leidimas.

KIPRAS PETRAUSKAS
Lietuvos operos vienas iš įkū 
rėjų, jaunystėje pasireiškęs Vii 
niuje Rūtos teatre statant Mi 
ko Petrausko operą „Birutė*’, 
1906 metais, — tat šiemet su 
kanka 50 metų, kai jis pasireiš 
kė, kaip gero balso dainininkas 
ir Ljetuvos visuomenės buvo

Šiuo pranešama visuomenes ir 
prenumeratorių dėmesiui, kad 
p. Ružancovas, dabar pasveikęs 
maloniai sutiko „Knygų Lenty 
na“ toliau redaguoti. Abu š. m. 
„Knygų Lentynos“ numeri? 
po 12 puslapių išeis po Naujų 
Metų.
lietuvybės Išlaikymo Tarnyba.

pasiųstas į Petrapilio konservą — Prel. M. Krupavičius išė 
toriją mokytis dainuoti. Jam jo iš ligoninės ir nuvyko į Illi 
stipendiją davė „Žiburėlis“, ku neis valstybę Tautos Fondo rei 
rį komunistai Lietuvoje uždą kalais.
rė, nors jis taip pat šelpė ir P. — VLIKo pirm. J. Matulio 
Cvirką. Pasibaigusiais metais nis ir Vykdomosios Tarybos 
K. Petrauskui suėjo 70 metų pirmininkė A. Devenienė sau 
amžiaus. Okupantas jį privertė šio vidury išvyksta į Europą, 
mokytojauti, nors jis pats sakė: A-rcII,c-rA d a 
„Aš pats moku dainuoti, bet ATSIŲSTA PAMINĖTI 
kaip kitus mokyti, aš nieko ne Gustave Flaubert. PONIA
nusimanau“. Okupantas, vietoj BOVARY. II dalis. Nidos lei 
duoti jam pensiją, privertė se dinys. Londonas, Europa.
natvėje dirbti. Nidos leidiniai gražėja, tobu

— Adelaidės lietuvių teatro- lėja ir dabartinė knyga jau mei 
-studijos aktorius Karmazinas striškai išleista.
iš Australijos persikėlė į Ame AIDAI Nr. 10. 1955 m. Šis 
riką. Aidų numeris paskirtas Ado

— Kazio Bradūno poezijos mui Mickevičiui paminėti. St
rinkinys „Devynios Baladės“ raipsniai verti dėmesio, tačiau 
išeina iš spaudos. ne be kritiško vertinimo.

R. — žydas ir raštvedys karo- m., buvau atskirtas nuo I pėst. dengė tokią ugnį ir perėjo prieš liais per Lazdijus. Jo tikslas bu 
vald. A. pulko. Mano vadovaujama da puolin, kad lenkai pradėjo' sku vo aiškus.

2—3 dienom praslinkus pas lis buvo pavadinta I atsargos biai evakuoti Seinus, manyda Man pradėjus kalbėti su kar 
mane atvažiavo su plačiais įga batalionas. Mano žinion buvo mi, kad mes juos didesnėmis jė Asevičium, į mūsų kambarį įs 
liejimais vidaus reikalų vicemi pavesta kariniu atžvilgiu visa gomis puolame. Apie tai man veržė gerokai išsigėręs partiza 
nisteris Janušauskas ir d-ras Ši Suvalkija. Kas buvo Alytaus vėliau pasakojo kun. Galeckas. nų vadas, kunigas Juozaitis, 
leika. Mariampolėje jie koopta komendantu, nebeatsimenu, ro Jam, kaipo Dievo tarnui, lai — Kas čia darosi, papasako

Kaip Lietuva išsivadavo is okupantu
(Atiminimų ištraukos).

RAŠO BU V. LIETUVOS KR AŠTO APSAUGOS 
MINISTERIS PULK. K ŽUKAS, 

atostogų.
Tas paveikė. Moteriškė kiek 

nusiramino. Aš priėjau prie 
jos, raminančiai patakšnuojau 
per petį ir nusivedžiau į savo A. stalčiuje radome porą desėt vidaus susitvarkymą ir veiks 
kabinetą. Apsiraminusi ji is ' ' ...
pasakojo, kad per naujokų ėmi 
mą kas tik turėjo 600 markių, 
visi buvo nuo kariuomenės at 
leisti. Čia pat ji man išvardino 
kelis paleistus Paprieniškius 
naujokus. Prižadėjau vyrą pa 
leisti rodos 1 mėnesio lauko 
darbams, bet tuo tarpu jis turi 
baigti naujoko apmokymą.

Sujaudino mane 
moteriškės pasakojimas. Nejau 
gi pas mus tokia šlykštybė da 
romą?! Sėdau rašyti raportą. 
Kitą dieną dar mano raportui į 

margus žemės ir mažą kūdikį; Kauną neišėjus, pas mane atė

leika. Mariampolėje jie koopta komendantu, nebeatsimenu, ro Jam, kaipo Dievo tarnui, lai
vo d-rą Grinių ir d-rą Mickų, dos karin. Švambarys-Švabraus kyti rankose ginklą nepridera, kit, — užkalbinau aš. 
Visi — Tuojau šitą rupužę, len 

kų šnipą, karsime. Jau pasiun 
čiau ir virvę atnešti.

-— To, kunige, nedarykite. 
Žinokite, kad pulkininkas Rebu 
lis yra karinės misijos Lietuvo 
je šefas,

— Bet, kad jis, bjaurybė, ši 
to užtarnavo. Koks jo čia atva 
žiavimo tikslas, jei ne šnipinė 
ti? O šnipui vienas galas: virvė 
ant 
šų.

kas. Seinų komendantu buvo tai visas 
staiga nuvykome j naujokų kar, Asevičius, Mariampolės —• 

karin. Skučas, o Vilkaviškio ka 
rin. Zaskevičiųs, Visi jie buvo

9.
' 13. NEGRAŽUS DALYKAS.
' Šeštinės ar Sekminės 1919 
; m. Labai gražus rytas. Išėjau

■ pasivaikščioti alėjoje prie kari 
ninku namų. Prie manęs priėjo 
jauna kaimietė.

— Ar tai Tamsta būsi ponas 
vadas?

— Taip.
— Ponuli, paleisk mano vy 

rą iš kariuomenės. Mes būsime 
Tamstai labai dėkingi.

Ilgai ją įtikinėjau, kad šito 
padaryti negaliu, kad kariuome 
nė turi būti, kad ji reikalinga 
nuo priešo apsiginti. Ji man 
vėl aiškino, kad juodu su vy 
ru vargingai gyveną kaž-kur ne 
toli Prienų; kad turinti tik 6 

kad kol vyras namie buvęs, tai j° naujokas — žydas, 
šiaip-taip vertęsi, o dabar gi — Ui, ponas vade, aš jums 
visai gyvenimo nesą. Maldavo M nors noriu prašyti.
mane, tvėrėsi ranką bučiuoti, Beveik ta pati istorija, kaip 
pinigu siūlė... Kai gi pamatė, ir su moterim.
kad nieko iš to neišeis, staiga — Kaip aš biednas žydelis tu 
atšoko nuo manęs ir su didžiau tėjau tik 200 markių ir daugiau 
siu įniršimu negalėjau duoti, tai mane ir pa

ėmė,, o kaip bagočių vaikai 
pradėjo man plūsti: (čia jįs išvardino kelias Prienų

■— O jūs, rupūžės! Kaip už žydų pavardes), tai jie visi pa 
600 markių turtingus, tai gali huosuoti. Aš nieko nesakyčiau, 
te atleidinėti, o kad mano vy bet jie dabar iš manęs juokiasi, 
ras neturėjo tiek pinigų, tai čia jau maža raportą rašyti! 
jūs jį ir paėmėte! Rupūžės, ru Kitą dieną važiavau į Kauną, 
pūžės, rūpužės!! Ministerijoje griežtai pareikala

Palauk, moterėle. Tu nesi vau komisijos, kuri peržiūrėtų 
mes ramiai pakalbėsi visą naujokų ėmimo darbą. Ma 

riampolės komisijos sudėtis bu 
Nenoriu as su tokiais vėl vo tokia: pirmininkas — kari 
ir kalbėtis. ninkas R., nariai—daktaras R.,
Eikš, tavo vyrą paleisiu pirmininko pusbrolis, daktaras
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ėmimo komisijos būstinę, 
kur paėmėme visas knygas, do 
kumentus ir raštus. Raštvedžio labai veiklūs ir pareigingi. Į jų

kų tuščių paliuosavimo iš ka mus stengiausi kuomažiausia 
riuomenės blankų, bet su visos kištis. Kiekviena komendantu 
komisijos narių parašais ir ants ra turėjo savo kareivių kuopą, 
paudomis. o Seinų net 3.

Mums peržiūrinėjant sąrašus Seinų komendantūros rajone 
paliuosuotų dėl nesveikatos visą laiką ėjo 
naujoku, d-ras Mickus sušuko. ... , , .
- A, Ovsėjus Grinbergas. kautynes su lenkais.

Ir tu čia! Pats Seinų miestas buvo lenkų
Pasirodo, kad tas Grinber rankose, bet mūsiškiai 3 kartus 

išmusinėjo juos iš ten. Po vieno 
Seinų paėmimo kar. Asevičius 
tarp kitų trofėjų prisiuntė man 
paimtą iš lenkų komendantu 
ros didelį sieninį žemėlapį „Po 
Iska od morza do morza“. Šis 
žemėlapis aiškiai rodė, kad ne 
tik visa Lietuva, bet* ir pietinė 
Latvijos pusė iki Dauguvos bu 
vo „tikra Lenkija“. Vėliau tas 
žemėlapis kabojo Kaune Karo 
Muzėjuje.

15. KUNIGAI PARTIZANŲ 
EILĖSE.

Mūsų kovoje su lenkais Sei 
nų rajone labai padėdavo1 parti 
zanai, kurių vadų tarpe yj^itin 
gai pasižymėjo Kučiūnų klebo 
nas kunigas Galeckas ir Ruda 
minos vikaras kun. Juozaitis. 
Pastarasis buvo didelis, karštas

gas iš Lazdijų prieš naujokų 
ėmimą kreipėsi pas d-rą Mickų, 
prašydamas išduoti liudymą, 
kad jis turi trūkį. Už tai jam 
siūlė 200 markių. Tą patį paša 
kė .ir d-ras Grinius, kad ir pas 
jį jis buvo. Kitą dieną Grinber 
gas buvo atgabentas iš Lazdijų, 
apžiūrėtas ir rastas visai svei 
kas, nors buvo paleistas dėl trū 
kio.

Komisija dirbo 3 savaites ir 
rado daugiau kaip 200 naujo 
kų, kurie sveikatos atžvilgiu bu 
vo be priekaištų, tačiau buvo 
nuo karinės prievolės atleisti 
dėl ligų.
Visa naujokų ėmimo komisija 

buvo atiduota teisman.
Jų byla buvo nagrinėjama 1921 
m. pradžioje. Visi jie gavo, ro 
dos, po 6 mėn. kalėjimo, bet 
bausmės atlikimas jiems atįdė 
tas iki karo veiksmų pabaigos.

Nieks iš jų bausmės neatliki 
nėjo. . .

14. SUVALKIJOJE.
Nuo balandžio 15 d., 1919

jo valdymo įrankis buvo lazda. 
Kuomet jo partizanai įsikarš 
čiuodavo ir jis negalėdavo nei 
balsu, nei švilpdamas jų sustab 
dyti, tai eidavo1 išilgai savo fron 
co, suduodamas partizanui laz 
da per minkštą vietą, o kai tas 
atsipeikėdavo, jis jam sakyda 
vo:

— Žmogau, taupyk šovinius, 
lenkų jau nebėra.
16. ĮVYKIS SU PDANCŪZŲ 

KARININKU.
.Kartą, rodos rugpjūčio mėn., 

kar. Asevičius sumanė Seinus 
iš lenkų atsiimti. Kiek galėjau, 
daviau jam paramos ir pats nu 
važiavau aptarti su juo puoli 
mo klausimą. Apie vidurnaktį 
privažiavau prie Lazdijų, kur 
buvo kar. Asevičiaus būstinė. 
Pilnas miestelis ginkluotų vy 
rų. Prie komendantūros aikš 
tėję virš visų galvų kažkokia 
raudona galva. Nieko nesupran 
tu. Mano šoferis visą laiką duo 
da signalą pasitraukti iš kelio.

Išlipęs prie komendantūros 
pamačiau kitame automobilyje 
sėdintį prancūzų pulkininką Re 
bulį (Reboul), kurį

partizanai rengėsi pakarti, 
kaip lenkų „šnipą“ Tikrenybe 
je jis tokią rolę čia ir vaidino. 
Greičiausia lenkai, pajutę, kad

patriotas, bet kartu ir didelis ai mes kažką rengiame, pranešė 
koholio mėgėjas. jam į Kauną, o tas, pasiėmęs

Kučiūnuose ilgą laiką dėl apsaugos mūsų karininką
.. ........ L Liormaną, „sumanė“ važiuoti Mums bevažiuojant per Lazdipartizanai vieni laike frontą. -v • c 11 t, • • j , J t ,. _ is Kauno į Suvalkus nebe geru jus jo adresu buvo girdimi kei 

Kartą lenkai naktį norėjo juos ir tiesiu plentu per Kalvariją— ksmai ir kumščių grasinimai, 
užpulti ir sunaikinti. Jie ati Cipliškius, bet aplinkiniais ke Bus daugiau.

kaklo ir važiuok sau į vir

Teko su kunigu jau 
kategoriškai pakalbėti 

ir paimti „šnipą“ savo globon. 
Bet kunigas negalėjo nusira 
minti ir užtikrino, kad kelyje 1 
Seinus jis bus partizanų nušau 
tas.

Išėjau iš komendantūros ir 
per karin. Liormaną pranešiau 
Rebuliui, kad jis turi grįžti ; 
Kalvariją ir iš ten tiesiu plen 
tu važiuoti į Suvalkus. Parau 
do pulk. Rebulis ir davė man 
suprasti, kad aš jam negaliu nu 
rodinėti kelio, nes jis važiuos 
ten, kur pats ras reikalo.

Matyt, gerokai paraudęs bu 
vau ir aš. Kategoriškai jam pa 
sakiau, kad šiandieną jis va 
žiuos tik tuo1 keliu, kurį aš jam’ 
nurodysiu, arba. . . jis netoli nu 
važiuos. Iki Kalvarijos aš jį pa 
lydėsiu ir tik tuo būdu galiu ap 
saugoti jo gyvybę.

Supykęs Rebulis liepė pasuk 
ti savo automobilį ir, man jį 
lydint, nuvažiavo į Kalvariją.
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MUSU Wp ORTAS
darbiui teko matyti filmai iš pa 
šaulio pirmenybių 1954 m.) at 
rodo, kad pasaulyje geriausiai 
žaidžia vengrai, austrai, jugosla 

. o vai ir urugvajiečiai, tačiau 1954
LIETUVIŠKASIS SI ORTAS TORONTE m. šveįcarįjoje vykusiose pirme

— Ar tai dabar madoje esan pinkais, sportininkų tėvai ir nybėse šios tautosg neturėjo lai
čios tarpklubinės konkurencijos šiaip besidomintieji lietuvių mės, kai tuo tarpu vokiečius — 
pasėkoje, ar pasiilgimo baltojo sportinio jaunimo gyvenimu, visą laiką lydėjo sėkmė, 
sviedinuko, stalo tenisas mūsų Jų svarūs patarimai ar konkre — Lenkijos futbolo meiste 
kolonijoje nuostabiai atkuto, ti parama gali daug prisidėti rįu tapo Varšuvos kariškiu klu 
Šiemet per kelias lygas yra už prie veiksmingesnio darbo ūg bas WKS Warszawa. Prieška 
registruota net penkios lietuvių dant jaunimą per lietuviškąjį jiniame Lenkijos gyvenime Va 
komandos. Aušra turi savo ats sportą. — apb — ršuva didelės rolės nevaidino,
tovus antroje ir ketvirtoje divi 
zijoje, Vytis — pirmoje, antro 
je ir trečioje. Aušros komanda 
žymiausioje lygoje sukasi len 
teles priekyje su 4 taškais prieš 
vieną. Antroje, tiek Vytis, tiek dos 
Aušra vaduojasi paskutinėmis vaus pirmaujanti Ontario 
vietomis su neigiamu žaidimų lygoje Kichener — Waterloo 
santykiu 1:4. Trečios divizijos komanda. Pereitą savaitę ji lan 
Vyties komanda dar tebesitiki kėši Hamiltone ir sužaidė čia 
pirmojo laimėjimo. Tačiau, vi draugiškas rungtynes su Tiger 
sas lietuvių nesėkmes atperka jauniais. Nesunkiai laimėjo Ki 
Vyties pirmoji komanda, žai tehener pasekme 7 :4. Prie pro 
džianti augščiausioje Toronto gos, tektų pažymėti, kad Lietu 
stalo teniso lygoje. Ji, pereitą vos ledo rutulininkai tik vieną 
savaitę laimėjusi prieš stiprius kartą pasirodė pasaulio pirme 
latvius, užsitikrino antrąją vie nybėse Prahoje. F 
tą. Iki šiol vytiečiai laimėjo 4 vienoje grupėje su Lenkija, Vcn 
rungtynes, pralaimėjo tik stip grija ir Rumunija, jie pralaimė 
riausiai Toronto komandai, če jo pirmiesiems pasekme 8:1, v 
koslovakams, kurių eilėse žai ngrams net 15:0, bet laimėjo 
džia Kanados meisteris. Pirmo prieš Rumuniją 1:0.
je komandoje dalyvauja P. Gvil — Lietuvos ir kartu Sov. Są 
dys, J. Nešukaitis, V. Neiman jungos bokso gyvenime iškilo 
tas, ir O. Rautinšas, taikiniu nauja žvaigždė — sunkiasvoris 
kaujant estui H. Jurman. Ši Juškėnas, laimėjęs prieš daug 
grupė, vykusiai vadovaujama kartinį meisterį A. Sočiką. Jū 
Jono Nešukaičio, tapo sportinio bu bendradarbis (jeigu ncapsi 
susiklausymo pavyzdžiu visie rinka, gali pasakyti ir daugiau 
ms vytiečiams, apie jį, tai yra Vilniaus krašto

— Po naujųjų metų yra nu lietuvis, nuo Švenčionių, pasižy
matoma pravesti Klubo pirme mėjęs bokse jau lenkų okupaci 
nybes, o po to, išaiškinus rink jos metu, dar būdamas maž 
tinės sąstatą, pradėti rimtai daug 13—14 m. amžiaus, 
ruoštis artėjančioms Čikagos — Vokiečių sportiniame gy 
bei Pabaltiečių Žaidynėms, įvy venime vėl pasirodė lietuvių 
kstančioms pavasario pradžio kilmės sekančios pavardės: Ab 
je. romeit, Adomeit, Naujoka, Ke

— Sausio 8 d., 2 vai. Lietu . < t. Naujoks yra studentas ir
vių Namuose įvykstantis Vy puikus lengvaatletas, laimėjęs 
ties klubo metinis susirinkimą.; Europos studentų pirmenybėse 
žada būti labai įdomus ir gyvas. 200 m bėigme antrą vien, pa 
To pasėkoje yra galima pagilo sėkmė 22,1 sek. 
dinė reorganizacija, norint is — Vokiečių futbolas pergy 
likti ir toliau dabartinėje klubo vena aiškią krizę. Po laimėtų pa 
stiprybėje. Taipogi, iš valdę šaulio pirmenybių, jie daugumą 
bos pusės bus siūlomas statuto rungtynių pralaimėjo, Ir pas 
papildymas, įvedant Garbės kutinės š. m, Romoje prieš Hali 
Teismo instituciją. Pakeisti ją gruodžio 18 dč taip pat lai 
įprastinę susirinkimų pilką nuo mėjo šeimininkai — italai, pa 
taiką, po1 oficialiosios dalies yra sėkmė 2:1. 
ruošiama šeimyninė arbatėlė Prieš tai, italai Budapešte 
tuo sukeliant dar glaudesnį beri prie 103 tūkst. žiūrovų pralai 
dradarbiavimą sportininkų t.i mėjo vengrams tik paskutinėse 
pe. žaidimo minutėse 2:0, vesdami _ . _

Tikimasi, kad į susirinkini. daugiausia defensyvinį žaidimą, somas ji sustojimas futbolo rink 
atvyks ir kada nors buvę sporti Bendrai paėmus, (Jūsų bendra

t:; t: i, t'. mtttttttttti
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— Lenkijos futbolo meiste

— apb — ršuva didelės rolės nevaidino. 
Futbolo centru buvo Silezija. Ir 
vėl prisiminimas: Kauno rinkti

I8

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

A

TRUMPAI IŠ VISUR.
Kaip jau esame minėję, nį 1939 m_ Varšuvoje pralaimė 

1956 m. žiemos Olimpiadėje, jo 5-2. 
įvykstančioje Italijoej, Kana

ledo rutulininkus atsto ~ F“tbol° rungtynėse Cairo
mieste Egiptas — Ispąnija (0:4 X 
ispanų naudai) publika „iš pyk X 
čio savo žaidėjus apmėtė akme g 
nimis, bonkomis, daugelį jų sm X 
arkiai sužeisdama. X

— Tarpvalstybinėse rungty X 
nėse daugiausiai yra pasaulyje g 
žaidęs A. Romeo' (Urugvajus) $ 
net 81. Tolimesnė eilė yra se £ 
kanti: Minelli wšveic.) 79 ir 

Dalyvaudami trečias, garsusis Puskas (Ven 
gr.) 74, Janes (Vok.) 71, Wri 
ght (Angį.) 70, Boszik (Ven 
gr.) 67. Septintą vietą užima 
pabaltietis Firmann (Estija), 
žaidęs už savo valstybę 64 kal
tus. • J

— Per vienas rungtynes Ne 
apolyje įvyko didelės muštynės, 
kur apie 150 asmenų buvo su 
žeista. Italų futbolo sąjunga ža 
dėjo uždaryti stadioną, signor 
Lauro, Neapolio burmistras ir 
tikrasis klubo tvarkytojas (klu 
bas jam tarnauja asmeniškam 
ir politiniam gyvenimui), nuvy laukiu savojo laikraščio gim 
kęs į Romą, pagrąsino net savo tąja kalba. Gyvendami senių 
klubo pasitraukimu iš futbolo priegiaudoje mes neturime lė 
lygos. Atsieit propaganda ir pa š nei užsakyti laikraštį nei įsi 
jamos tuii eiti kaitų panem gyti kokią nors lietuvišką kny 
et circenses! ga> — mes esame lyg kokioje

Šių muštynių (ir daugelio ki saį°je atskirti nuo pasaulio. Da 
tų) pasekmės: Italijoje negali niškai išmokti jau nepajėgia 
ma daugiau pardavinėti bute me> nes seniams tai nesiduoda, 
liuese jokių gėrimų. Leidžiama— tad vienintelė^paguoda, kai 
tik popierinėse dėžutėse. C

— Buvęs pasaulio bokso mei — 
steris Majx Schmeling artimiau 
siu metu išleidžia savo prisimi 
nimus. Be abejo, juose rasime 
ir apie rungtynes su lietuviu 
Šarkiu-Žukausku. ir

— Vokietis Fritz Walter iš „Technikos ž’odžio" skaitytoja „Technikos’ žodžiui“ techniki 
leido antra knyg, iš savo tut msl»a"ęama. kad 1955 m. gr n.us strarpsnuis .r informac.jas

.v 6 uodzio 4 d. išrinktoji techn. sp apie veiklą, taip pat nuotiau
„Rungtynės, kuriu aš mekJoaudos sekcijos vis. susirinkime kas brėžinius ir kt. Kadangi T. 
met nepamiršiu“. Joje yra apra būdt S" neb“

• vi.'. • - • • . . “ vas — Vytautas Vintartas, sunkumų spausdinti formules,
ka Vilniaus "'ae'rodrome P£skren ”Techriikos žodžio“ redakcinės brėžinius ir šiaip įvairias ilius 
dant į Maskvą. Knygos tiražas: ^į^045 *r atsa> .r_ed‘ adrce_saa traciJas’
„tik" 150 tūkst. egzempliorių. .-. Edmundas ^Jasiunas,^ 5741 Spaudos sekcijos vadovas pa

::

AL. DŪDA
Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

Automatiniai
SABA

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

vokiečiti gamybos
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koerting-Biaupukt
pardavimo skyrius agentūra

MONTREAL Y, 
490C 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.

savo
„B

Indėliai apdrausti.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 
kredite koperatyve

Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

PRIIMAM: UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKĄMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

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

NAUJAS MEDICINOS 
DAKTARAS OTONAS 

VAITAS-VAITKEVIČIUS,
Po daugelio metų studijų ir 

praktikos darbų gruodžio 13 d. 
Michigano valstybė Otonui Vai 
tui išdavė medicinos daktaro 

Prašau priimti mano lietuvis diplomą su teise verstis medic 
kus linkėjimus ir lietuvišką 
Ačiū! V. Sakalauskas.

Laiškai Redakcijai
Dar kartą dėkoju savo ir sa 

vo bendrojo' likimo draugų var 
du ir laukiame „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ ir toliau.

Danija, 15-XII-55 m.
Brangūs Tautiečiai!
Širdingai dėkoju už siunčia 

mą man šiais metais Jūsų laik 
raštį „Nepriklausomą Lietuvą“ 
ir prašau neatsakyti siuntinėti 
laikraštį man ir sekančiais 1956’ 
metais.

Aš esu 65 metų senis ir gyve 
nu čia senelių prieglaudoje. Be 
manęs, čia yra dar pora senu bet kokia kalba. Mielaf visiems 
kų lietuvių, su kuriais aš visa atrašysiu.

Taip pat nuoširdžiai sveiki 
nu Redakciją, bendradaibius 
ir skaitytojus su artėjančiomis 
Kalėdų šventėmis ir Naujais 
1956 Metais ir visiems linkiu 
sveikatos, laimės ir ilgus metus 
gyventi.

Su pagarba: V. Briiling.
Sanatorium D. I. Gauting, 

Munchen, Germany.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

uos praktika.
Daktaras Otonas Vaitas gi 

mė 1924 m. II. 26 d. Skuode.
Gal kas norėtų su manim laiš 1 en 6 kl. gimnazijos. Vė 

kais susirašinėti. Tegul rašo Iiau persikėiė ir gimnaziją bai 
gė Šiauliuose. Po to 2/j metų 
mokinosi Prekybos Institute, 
kol 1941 m. Vokiečių okupacine 
valdžia uždarė. Dirbo kurį lai 
ką statybos firmoj, kaip buliai 
teris ir vok. kalbos vertėjas. 
1944 metais pabėgo į Vokietiją 
ir dirbo fabrikuose. 1946 m. sau 
šio 15 d. pradėjo medicinos stu 
dijas Gottingeno universitete ir 
užbaigęs 8 semestrus 1949 m. 
vasarą išvyko į J.A.V. čia dirbo 
ligoninėse ir fabrikuose 1950— 
1951 metais Bostone, kun. Vir 
mausko pastangom išrūpinta 
jam stipendija. Studijavo anglų 
kalbą ir kaikuriuos klinikinius 
dalykus, kaip specialus studen 
tas, tikėdamas lengviau papui 
ti į kokią nors Amerikos mo 
dicinos mokyklą... Nepavykus, 
1951 m. rudenį išvyko į Vokie 
tiją ir tęsė studijas. 1954 m. va 
sario 26 d. už temą „Cardioh 
pin“ gavo medicinos daktaro 
laipsnį. Tada vėl grįžo į J.A.V. 
ii apsigyveno Detroite — Pro 
vidence ligoninėj, atliko prakti 
ką kaip internas. Dabar, kaip 

iSTQAL°OmiS’ C ”Ca,g° laikys glaudų ryšį su S-gos cen tas, dirba Herman Kiefer ligo
USA, — ats. technik. red. G. J. trais įr vjsų kraštų skyriais. Vininėj ir mano ilgiau ten pasilik 
Lazauskas, — „Technikos Zo < • n 
džio" admin, adresas: K. Pau t 
kštys, 2610 W. 47 Str., Chica mį į savo periodinės profesinės 
go 32, Ill., USA, — admin, pav. spaūdos talka.
—J. Slabokas.

gauname savo laikraštį.

VISŲ KRAŠTŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
DĖMESIUI

Amerikos ir Pasaulinės Inž. tyviai bendradarbiauti savo pro 
Archi. S-gos nariams bei fesinėje spaudoje, siunčiant

si, S-gos nariai ar šiaip dirbau ti ir specializuotis vidaus ligų 
tieji technikos srityje, kviečia srity.

Bolševikams užplūdus Tevy 
nę j vakraus pabėgo su visa 

G. J. Lazauskas, seimą, tėvais ir broliu Viliman 
ALIAS ir PLIAS organas - ALIAS Chicagos sk. valdybos tn^kuris gyvena Bostone. Bro

- žurnalas „Technikos Žodis” 
nuo 1956 m. sausio mėn. eis re 
guliariai kas du mėnesiai. Re 
daguos redakcinė kolegija, ats. . . . , ------------ —»- ------ —-

1st. OL 7543. Namu RO 2-9138 red. ir techn. red. vadovaujant. jau yra PasaJndyt.a viena is di draugų, kun. Virmausko ir Atei 
Kolegijos sudėtis bus paskelb dziausilb grąžiusių ir patogiau tininkų šalpos fondo, kuri, vi 

kurio ® / Montrealy salių — Mount s<) laiką jį finansavo.
I. Razauskas.

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

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

įgal. spaudos reikalams. 11S Vihmantas baigia inžinerijos 
mokslus ir laivyno karinius kur 

SPAUDOS BALIUI, kuris įvsus.
yks 1956 metų vasario 4 dieną, Mokslus baigė dėka savo

Žodyje“, ku>iv T . . .
m. numeris iš Louis .sale’. “^sto centre, 

sausio mėn. pa Organizacijas ir privačius ren 
gejus prašome vasario 4 dienos 
datą rezervuoti Spaudos baliui, 

kolegos inžinie kaip tradiciniam didžiausiam

ta „Technikos 
pirmasis 1956 
spaudos išeis 
baigoje.

Visų kraštų
riai ir architektai, S-gos skyrių metiniam parengimui.

f NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

I International Service Bureau |
& 91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.
t Tel. LO 5613. |

Firmos Įsteigėjas ir dabartinis direktorius g
j adv. A. L I Ū D Ž I U S. |

X Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 
g atliekami dar šie reikalai: X
| EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS |
o (reikalai, iki vizų gavimo imamai), — \l

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors,

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

&

VISOJ KANADOJ VYKSTA

AUKOKIME !

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

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ' LIETU VON LU r? . *
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) g '^įjrįį99Q V 99 9% 9*' 9įZ 9999

su pilna siuntinių gavimo garantija. — & 4 &
PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS J 

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 2
iš įvairių Draudimo B-vių ir |

Workmen's Compensation Board. —
PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — \ 

PILIETYBĖS REIKALAI. — |
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. į

PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ j
PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. j

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 (BodydeFender). Vilkiko pagalba. 

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: •ią.
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St. CATHARINES, Ont.
PABALTIEČIŲ PA RENGIMAS-BALIUS.

Kaip kiekvienais, taip ir viskame darbe ugdant mūsų 
Šiais metais, Naujųjų Metų die tautos atžalyną. O atsiradęs tas 
na buvo planuojama surengti gerasis Kalėdų senelis, pirmu 
Pabaltiečių trijų tautų — lietu čiausiai apdovanojo visus tuos, 
vių, estų ir latvių — susiartini kurie galėjo lietuviškai padekla 
mo vakaras. Atsiradus kliu muoti, pagroti ar padainuoti, o 
tuns, parengimas atidėtas sau vėliau visi kiti. Kiekvienas vai 
šio 28 dienai. Ten pat, kur ir kas, be skirtumo gavo nedideli 
visuomet buvo rengiamas, re specialiai parengtą maišelį, 
prezentacinėje Queeensway Ho Šiek tiek saldainių, riešutų ir 
telio, Elizabeth room salėj. Šie obuolių. Kalėdų Seneliu buvo 
met rengiamasi būti daug jdo J. Skeivalas. Gan įdomiai St. 
miau, nes programos išpildyme Zubrickienė pravedė su vaikais 
dalyvauja ir lietuviai. Pilnai, lietuviškus žaidimus. Gaila, 
kiekvienas atsilankęs į tokį, tri Kad St. Zubrickienė nėra mūsų 
jų tautų metinį parengimą bus šeštadieninės mokyklos moky 
patenkintas, tinkamai laiką su toja. Ta proga, pirmą kartą pa 
naudojęs. Tai geriausia proga sirodė mūsų mažieji muzikai: 
vieni kitus geriau pažinti ir Povilianskaitė ir Dauginas pa 
labjau tarp savęs susibendrau grojo akordeonu, o Paulionis 
ti. Pirmiau tik kažkodėl, palygi paskambino pianinu. Yra vii 
nūs su estais ir latviais, lietu ties, kad mūsų mažieji dažniau 
viai negausiai atsilankydavo, pasirodys ir su lietuviškais da 
Tikimės, kad šiais metais mū iykėliais. Laukiame, 
sų tautiečiai bus aktyvesni ir į Yra susirgęs mokytojas A. 
šį parengimą atsilankys kuo Gverzdys ir paguldytas į ligo 
skaitlingiausiai. ninę, kur jis turėjo komplikuo

VILNIEČIU JONINĖS t0 cPendicito operaciją. Dabar 
ViL.lNlt.ClU JUNlNt5 po truputj sveiksta ir tikisi iš

Šiais metais (1956) ir Vilnie ligoninės greitai išeiti. Linkime 
čiai ruošia tradicines Jonines kuogšreičiausiai pasveikti, jd. 
Wellande, toje pačioje vietoje ___ „
birželio 23 dieną, šeštadienį. NIAGAROS PUSIASALIO 
Šioji data jau užregistruota skyriaus „Ramovė“ Kariuome 
apylinkės parengimų kaiendo nės Šventės minėjimo pajamų 
nuje ir paruošiamieji darbai rezultatas, 
pradėti vykdyti, tik dėl, dėl vis Minėjimo grynas pelnas 67, -----—— °
ko, prašoma visų apylinkės or 94 dol. Prie pelno padidinimo kun. V. Rudzinskas. Gaila, lai 
ganizacijų gerai įsidėmėti pa prisidėjo: pulk. Saladžius, ne 
ruošimo datą, kad kartais tuo sutikdamas priimti jokio užmo 
pačiu laiku apylinkėje neatsiras kesčio, net kelionės išlaidoms 
tų kitas parengimas. padengti, „choras Varpas“ 26

.‘•nu r-r’i dol., Radio valandėlė „Tėvynės
KALĖDŲ EGLUTĖ. Prisiminimai« 6.5o dol., „Nepr.

Šiemet irgi Kalėdų senelis Lietuva“ 2.25 dol., Courtland 
neužmiršo užsukti į St. Catha skerdykla, 2.5 Odol.; loterijai 
rines apdovanoti lietuvių vai fantus aukojo: pp. Luomanie 
kučius. Anglų parapijos salėje nė, Eižinienė, Simonaitienė, Ra 
gruodžio 21 dieną bendruome dvilienė, Nekrošienė, Januso 
nės pastangomis lietuvių vaiku nis ir Stankevičienė. Be užmo 
čiams buvo suruošta Kalėdų eg kesčio, darbu prisidėjo: p. But 
lutė. Susidomėjimas buvo ne kienė, p. Platakienė ir p. Šeti 
mažas, neskaitant suaugusių, kienė. Iš skyriaus kasos prie Komitetas iš apylinkės valdy
svečių ir tėvų, vien tik vaikų das 2.06 dol., sudaryta 70 dol. bos ir keturių pakviestų narių,
susirinko 43. Įžangos žodį tarė ir gruodžio 5 d., per Romovės Komitetas aptarė pirmuosius
ir visus susirinkusius pasveiki Centro valdybą pasiųsta, karo paruošiamuosius organizavimo
no bendruomenės pirm. A. Zub invalidams sušelpti. darbus ir pradėjo salių jieškoji _ _ .
rickas. Labai vaizdžiai apibūdi Gruodžio 17 d., Romovėnai mą. Komiteto adresas: Vyt. Ba Ju0 tebesiremia wtie, kurie siu
no savo kalboje klebonas tėvas suruošė pas daugeliui pažįsta risas, 1421 Pelissier St. telef.
Juvenalis Liauba, šios šventės mą, kaipo malonų ir vaišingą 
svarba mūsų mažiesiems ir pa tautietį, p. Beliūną, R. R. 1, 
linkėjo geriausios sėkmės lietu Welland, Ont., iš kalakutų vai

>9999

į pakelti anų dviejų lentų, užtvė 
Irusių akmenims kelią, kraštą 

(. . . parodė, kaip atsargiai pa 
kelti kraštą anų dviejų lentų, 
užtverusių akmenims kelią; ar 
ba: ...parodė, kaip atsargiai 
pakelti anų dviejų lentų kraštą, 
užtverusių akmenims kelią). 
Duotuose pavyzdžiuose žo 

X džiai, lyg dėl laiko stokos, atro 
do, pamesti kur pasitaikė. Bet 
kas pažįsta vokiečių kalbą, ras 
daug panašumo į vokiečių saki 
nius, besibaigiančius žinomais 
žodeliais auf, ab, zu ir tt., kurie 
seka po ilgos eilės aiškių žo 
džių ir, būdami padėti sakinio 
gale, padaro jį sunkiai supran 
tarnu. Šitokia fanaberiška žo 
džių tvarka daro1 sakinį mums 
svetimu.

O štai keletas pavyzdžių, kur 
ištisiniame sakiny tarinys r 
keltas į galą (pagal juos ture 
Čiau sakyti tarinys į į galą nu 
keltas). Tai ir beraštis žino. Jų 
elgesys apie juos byloja. Tuo 
pačiu jie pirmieji savas pakasy 
nas pas karstininką užsako. Na 
ir: lentą mazgote trinti; batas 

j. - - koją nutrynĮė; pūslę grėblys su
P. Januška — iždininkas, ir E. Persitvarkė ir Lietuvių Fronto apsisprendimui visuotiną trynė (apie tai rašė Nepr. Liet. 
Pakauskienė— valdybos narys, Bičiuliai. Jiems šiemet vadovau pripažinimą, Augštaitis). Kai tokiam tarinio
Valdybos adresas: 1421 Pelis ja J. Urbonas. Kanados at-kų kuris butų įrašytas į Žmogaus pametėjimui į galą sudaro pa 
sier St. telef. CL 6-5049.

BAŽNYTINĖ LOTERIJA
įvyko tą pačią dieną kroatų baž 
nyčios rūsyje. Ją suorganizavo

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051.

WINDSOR, Ont< KOKA: ™TIXZL- 
NAUJA APYLIN KĖS VALDYBA. M e n o n: Ar_tikrai?

Šie pavyzdžiai rodo, kad tau 
Visuotinis susirinkimas, įvy 14 metų amžiaus. Iš jų 16 lan apsisprendimo principas, 

kęs gruodžio 18 d., išrinko nau ko šeštadieninę mokyklą, kuri net po to> kaįp dėl jo sutariama 
ją apylinkės valdybą, kuri pa dabar persikėlė j geresnes pa teOretiškai, dar labai yra toli 
reigomis pasiskirstė sekančiai: talpas. Gauta Ukrainiečių mo nuo praktiško pritaikymo tarp 
Vyt. Barisas — pirmininkas, kykla. Windsor© at-kų kuopa tautiniu mastu.
Vyt. Kačinskas — vicepirminin išsirinko naują valdybą, kurios .
kas, J. Urbonas — sekretorius, pirmininku yra Br. Barisas. Musų pareiga būtų išgauti

mė nenusišypsojo Windsorui ir 
leistas radio atiteko čikagiečiui 
p. Skisikui, 4708 So. 12 PI. Ci 
cero 50, III. čia prie ponių pa 
ruoštos arbatėlės visi linksmai 
leido laiką.

Kalėdų eglutė vaikams įvyks 
sausio 8 d. Ukrainiečių salėje 
2690 Seminole St., ne kaip an 
ksčĮau buvo spaudoje skelbta 
sausio 7 d.

SUDARYTAS KANADOS 
4-TAI DIENAI RUOŠTI

konferencijoj Windsor© at-kų Teisių Chartą ir pasidarytų tar grindą ypatingas kurios sąvo 
kuopą atstovauti išrinkti, M. plautinės teisės pagrindinė da kos akcentavimas, poezijos ku 
Čiuprinskaitė ir J. Urbonas. Ir lis, bet taip pat rasti būdus, rimas ar kitokis būtinumas, nie 
vėl padidėjo Windsor© lietuviu i^ad toji teisė visų didžiųjų bū ko pries tai neturėtina, nes zo 
kolonija dviem naujom šei tų bojama. 
mom, kurios atvyko į čia nuo 
lat apsigyventi. J. S. sime visas pastangas.

Graži mūsų kalba.
SVETIMI SAKINIAI

Ne vietoje tarinio, aplinkybių 
papildinio žodžiai.

Kaip kalbant apie pažyminį, 
taip ir čia pavyzdžiai imti iš

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų

CL 6-3049.

KITOS ŽINELĖS.
Pagal paskutinius duomenis 

kolonijoje esama 45 vaikų iki
K-". ■ "XX -"""xx—.......xx m

žybinį, medžioklinių ir 22 col.
įdomų šaudymą, kuris labai
gražiai praėjo, atnešdamas sky kai kurie mūsiškiai ja seka, nes 
riui, kad ir nedidelį pelną. Ge ištisai tik taip ir rašo. O ma 
nausiai sušaudė ir po kalakutą mytė susiraukė ir, nieko nesą 
laimėjo; iš St. Catharines J. kydama, ardė antklodę, kad

džių sudėstymo laisvė kai ką 
Tam tikslui pasiekti mes dė kai kuriomis aplinkybėmis lei 

džia. Tačiau kai sakinį susigad' 
nusieji kiekviename žingsny 
ri lengvatų ir laisvės patarnavi 
mų, kad bet kaip padriektų jų 
žodžių virtinės būtų piipažin 
tos lietuviškais sakiniais, reikia 
pasakyti, kad jie džiaugiasi per 
anksti: jų susigraibytoji laisvė 
tėra „laisvė“.

Dėmesio sakiniui!
L D.

— Dail. A. Navickas remon 
tuoja Brazilijoje Sao Paulo 
mieste lietuvių bažnyčią.

— Prof. St. Yla ruošia vei 
kalą apie kun. A. Lipniūną ir 
prašo tam dalykui kun. Lipniu 
no nuotraukų, kas jų turi.

— Dail. M. Šileikio paveiks 
lą „Pavasaris“ nupirko Arkan 
zas valstybinis muzėjus.

— Humanitarinius mokslus 
Sao Paulo universitete pabaigė 
H. Nadolskis ir R. Lunskis.

— Lietuvių namus statosi 
Sydnėjaus lietuviai Australijo

MŪSŲ RAŠTUOSE
tė susiraukė ir nieko nesakyda 
ma ardė antklodę, kad galėtų į 
ją įsiūti kelis metrus vilnones 

? medžiagos, užsilikusios nuo ge 
gyvenimo — iš knygų ir laik 1^snių laikų). Būtų net poetui 
raščių. Skliausteliuose duoda skl iau<^a’ norint jį suvesti į re 
mi perredaguoti sakiniai. hgin*° P°e_to’ kuriuo Jis nėra« 

„ . . . . ... sąvoką (butu net skriauda poPradedame, lie, kurie titois , • * , ... .. . . r. . . t . v. etui suvedus jį į religinio poetinę sistemą siūlo, turėtų žino b f‘ , to sąvoką, kuo jis nėra; . . . kasti, kad šiandjenims komunis . . ’ .
tinis režimas Jugoslavijoje ant Jam netinka). Žodis suvedus — 
totalinio marksizmo - leninizcia ~ kompiotnisas. Jaunoji 
mo pagrindo yra pastatytas ir karalienė foimaliai priims kara 

.• liską karūną ir skipetrą, kurie 
lo titoistinę sistemą, turėtų ži yra daugelių ir sunkių atsako 
noti, kad šiandieninis komunis mybių, kurias ji jau priėmė kai 
tinis režimas Jugoslavijoje pa P° savo pareigą, simboliai (jau 
grįstas totaliniu marksizmu-le noji. . . ir skipetrą, kurie yra 
ninizmu ir juo tebesiremia). simboliai sunkios atsakomybės, 
Tarinio nukėlimas į galą šaluti ką ji jau priėmė kaipo savo pa 
niuose sakiniuose charakterin reigą). Murzino kombinezono jei 
gas vokiečių kalbai; tai jų tai 
syklė. Šios taisyklės mums 
niekas nėra padiktavęs. Tačiau

Vyšniauskas ir K. Jasevičius ir galėtų į ją kelis metrus vilno 
*9999999999999999999999999999999999999999999**9999^ iš Welland, vengras, J. Rabovs nės medžiagis, užsilikusios nuo 

ky. Romo venas, geresnių laikų, įsiūti (o mamy

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

NAMAMS FASKOLOS

:: PATVIRTINTI VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tek RA 7-3120

| 6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 

PASIRINKIMĄ.
DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR. g

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro ® 
šeštadieniais—visą dieną.

' U

■;ę

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
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JOS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davarų siuntinių persiuntimo 
firma

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAJTIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
katelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

: A d r e s a s: 547 Lafleur Str., Vilk Lasai 1 e, Montreal, :
P. Q. Tel.: HU 8—O162.į

xmntttmmmmmmmttmmmmmmmmttnttmmmtttttttmttttummtttt

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

$ J, F, Wt L S 0N
| laidotuvių direktorius

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

■99 99999999999999999999999'

S COLONIAL TURKISH BATHS
įfj y VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago
I ji > ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

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

telef.:
PL 0094

M • MOTERŲ DIENA:
8® kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm.

'’ll " Masažistės Jūsų patarnavimui.
X Susitarimas iš anksto nereikalingas.
X 3963 COLONIAL AVE., MON I R f A L
X (2 g. i rytus nuo St. Laurent Bl.)
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p Ch. Motuzas rašo savo laiš kupinų Naujųjų Metų visiems 
ke, Olimpiadė bus rodoma išti savo artimiesiems, draugams ir 
sai, nuo atidarymo iškilmių iki pažįstamiems linki ir vietoje 
pabaigos visų varžybų. Ši dalis sveikinimų seneliams bei Ilgo 
yra svarbi mūsų lietuviškam niams Vokietijoje aukoja: po

TRADICINIS zIFMOS RA1 UIS jaunimui, kaip įrodymas klėstė 10 dol.: Dr. L. Levinskas, po 5 bima apįe mokyklos Kalėdų Eg
TRADICINIS ŽIEMOS BALIUS, jusio sporto N Lietuvoje, 3), dol.: Alf. Kelečius, VI. Kybar Iutę‘ p;anešam'( kad sausio

ruošiamas TF vietinio sk., įvy kodėl neturime jokio ramsčio Lietuvos kariuomenės įžengi ras, J. Gimžauskas, V. Narkevi d__šeštadienį __ Londono lie
ks sausio 21 d., 7 vč 30 mm. Ro šiose sunkiose valandose, kodėl mas į Vilnių — žygis, paradas, čius, G. ir J. Kažemėkai, A.
yal Connaught puikiame vieš neapdraudėme i 
buty. Norėtume, kad šiemet j prieš neprašytą svečią. O tuo vėliavos pakėlimas Gedimino nia B. Daveinis, J. Adomaus 
jį suplauktų lietuviai iš visų ramsčiu, ir tai stipriu, gali būti kalne, 4) Amerikos lietuviai ir kas, V. Pašilys, A. Vainauskas; 
apylinkių. Jam artėjant, Įdomu tik SLA kuopa. Ji laukia ir jų veikla, 5) Lietuvos architek po 4 dol.: Z. Laugalys, A. ir B. 
prisiminti, koki pasisekimą pa kviečia hamiltonietį be pažiū tūros įžymybės. Filmai tęsis Balsiai; po 3 dol.: Br. Aselskis, 
našūs parengimai turėjo praei rų ir tikybos skirtumo į savo apie 2% vai. Be to, po Velykų Jer. Pleinys, Kl. Meižys, M. 
tyje: 51 m. gruodžio 29 d. bu tarpą. SLA kuopa numato šokių vaka ir J. Zurliai, P. Vaitonis, St.
vo 163 svečiai ir davė 50.95 d. Tad neužmirškime ir šį sek ra ir Joninių išvakarėse, birž&šešelgis, B. ir J. Šturmaičjai; po 
pelno; 53 m. sausio 17 d.—293 madienį atvykime į SLA kuo ho 23 d. tarp Hamiltono ir To 2.50 dol.: J. Karaliūnas, VI. Ba 
asmens ir 378.23 dol. pelno; 54 pos susirinkimą, kur tuoj pat ronto surengti didelę Joninių itninkas; po 2 dol.: J. Stonkus, 
m. sausio 9 d. 180 žmonių ir galima bus užpildyti įstojimo gegužinę. 
103.55 dol.; ir pernykštis, 
kęs sausio 2 2d , turėjo 271 
kytoją ir davė 264.20 dol. 
no.

Rengėjų svajonė ir kartu pia

HAMl||LTOM LONDON, Ont

- _ - - tuviu lituanistinė mokykla ren
savo sveikatos pamaldos prie Aušros Vartų, Steigvila, A. ir V. Babeckai, po gia gražią pramogą ir stato 

dviejų veiksmų veikaliuką „Šv 
entoji naktis“. Vaidina moki 
niai ir, „artistų“ neužtekus, po 
ra talkininkų, režisuoja p. J. 
Čegienė.

Pramoga bus Bibliotekos Au 
ditorijoj, Queens Ave. 305 nr. 
Pradžia — punktualiai 7 vai. 
vak. Mokykla labai maloniai 
prašo visų londoniškių ir arti 
mesnių apylinkių tautiečių gau 
šiai atsilankyti.

ANTRA MOKYKLAI 
DOVANA

Šios dvi paskutinės Pr. Kažemėkas, K. Baronas, 
įvy blankus, o juos užpildžiusieji datos B-nės kalendorėlyje jau Pr. Sakalas, VI. Jasinevičius, 
lan galės apsimokėti ir nario mo įregistruotos. K. Mikšys, VI. Antanaitis, L.
Pe‘ keSti' KAS NORĖTŲ ATN AUTJ1N “Ša

___________ 5 HAMILTONO SLA KUOPA TI HAMILTONE ® g“ Me,kau’skai. P.

šymas°tautiečiams __  suvažiuo beveik baigusi savo organizaci prenumeratą arba naujai „Ne Pleinys, J. Paškevičius, Ad. Tu
kime šiemet į Žiemos balui re nl — atkūrimo daibą, pradCjO priklausomą Lietuvą“ užsisaky maitis, St. Mureika, X. Y., L. 
kordiniu skaičiumi. Tautos Fon plėsti ir kultūrinę veiklą. Arti ti, gali tai atlikti sekmadieniais Palčiauskas, J. Žemaitis, B. Mi 
das yra mums visiems arti šir 
dies. Jo kelias, o ypač Hamilto 
no sk., yra idėjinis kelias. Pri 
duokime skyriaus valdybai r>a 
vo dalyvavimu moralines jėgos 
ištverti kovos 
vos laisvę iki 
lės!

Visų mielai 
maloniai priimsime!

ŠĮ SEKMADIENĮ,
sausio mėn. 8 d. tuoj po pamal 
du, parapijos salėje, šaukiamas 

„Hamiltono 72 SLA kuopos vi 
suotinis susirinkimas. Dalyvau 
kime kuo gausingiausiai! Mes

kelyje už Lietu 
galutines peiga

laukiame, visus

miausiu metu, (sausio pabaigų po pamaldų pas K. Baroną, ar lašins, 
je, ar vasario mėn. pradžioje) ba paskambinti tel. LI 5-0979. 
numato surengti pirmą Kanado -----------
je koncertą naujai kylančios Liga ateina kaip neprašytas 
žvaigždės — sol. A. Stempužie svečias! Nejsileiskime jo, 
nės iš Clevelando ir Vcl. Veri paremdami stipriai namų duris toniečių nepaprastai nuoširdų 
kaičio iš Toronto. Abiejų solis SLA ramsčiu. atsiliepimą j Hamiltono Šalpos
tų sutikimas jau gautas, tik ta Hamiltonieti! Įstok į Hamiltono Fondo komiteto atsišaukimą 

paaukoti vietoje šventinių svei 
kinimų senelių ir ligonių gėrės 
nėms šventėms Vokietijoje. Iki 
šiol atsiliepė 83 hamiltoniečiai

riamasi dėl koncerto datos.
Užmegstas ryšys ir su Toron 

to SLA kuopa, pakviečiant j 
Hamiltoną jų statomą operetę 
vasario 11d. Toronte.

Ilgai atmintyje paliko perei 
tais metais matyti brolių Motu 
zų filmai. Hamiltono SLA kuo 
pa ir šiemet daugelio pageidavi

SLA eiles!

Po 1 dol.: G. Ryckienė, P. 
Latauskas, A. Petkevičius ir 
Nežinomasis.

Labai džiugu pažymėti hamil

MOKYKLOS KALĖDINĖ PRAMOGA
Pakeičiant ankstyvesnį skel iliustruotos dainelės „Du gai 

deliai“ skoningos knygutės. Jas 
per Kalėdų Eglutę gaus kiek 
vienas mokinys.

TAUTIEČIO NELAIMĖ

Kalėdų išvakarėse londoniš 
kis Jonas Kiaupa ir šeima ture 
jo aute katastrofą: į jų naujitė 
laitį automobilį — Dodge Ro 
yal, — stovint ir laukiant pasi 
sukimo, iš užpakalio smogė 
greit važiavę du vyrukai. Kai 
po smarkaus smūgio p. Kiau 
pos mašina buvo išmesta į ke 
lią, jai iš priekio smogė kita at 
lėkusi mašina.

Laimingu atsitikimu nei p. 
Kiaupa, nei žmona su sūnumi 
nebuvo sužeisti, o tik smarkiai 

Kultūros Fondo įgaliotinis pritrenkti. Būdinga, kad p. Kia 
Londone ir vėl nupirko gražias ūpų mašina per kitų neatsargu 
dovanas lituanistinės mokyk mą buvo sudaužyta prie pat jų 
los mokiniams. Tai neseniai Sk namų, belaukiant įvažiavimo į 
autų

„NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS’’

bendradarbis ir platintojas Ha j1 suauk°j° 2^? 
miltone, Ont. pakeitė savo adre 
są. Naujas adresas yra toks:

Mr. Kl. Prielgauskas,
17 Robert Street,

kai prieš šventes esame tam r ei 
kalui Vokietijon pasiuntę 250 
dol. Hamiltoniečių jautrios šir 
dys ir dosnios rankos pranešė

žinome šios gražios organizaci mu pakvietė brolius Motuzus } Hamilton, Ont. Tcl JA 2-0070. v'sas mus4 viltys ir apskaičia
dienomisjos tikslus, tačiau užmirštame, ■ lamiltoną. Šiomis 

būdami sveiki, kad vieną dieną, gautas sutikimas ir filmai Ha 
liga ar dar didesnė nelaimė, ga miltone bus rodom' kovo mėn. 
Ii aplankyti kiekvieno musų na pradžioje, greičiausiai kovo 3— 
mus. Tada tik pagalvojame, --

Norintieji atnaujinti savo pre vlJnu£’’_ Nuoširdžiai dėkojame 
numeratą, arba naujai užsisauz ,to^* ^iazl’ parodytą
kyti „Nepriklausomą Lietuvą“, artin?° 1G1kalo suPratl
yra maloniai prašomi kreiptis ir linkime tikrai laimingų 

_ 4 d. d. Gauta ir filmų progra llurod tu adre8^ H ..........
mo T-i tiro vieni noina • 1 I Va

Vyčių Toronte išleistos kiemą.

PEMBROKE, Ont
ŠIEMET MALONESNĖS ŠVENTĖS

Pembroke lietuviams šios Šv. kos. Daktarams operacija pavy 
Kalėdos buvo kiek linksmes ko laimingai ir, jau visas mėn. 
nės, nes nelaimių ir ligų pa kai guli ligoninėje, tačiau svei 
liesti lietuviai vieni pasveiko, ksta.
kiti gi sveiksta. Vietos lietuvių buvo suauko

P. J. Damijonaitis, išbuvęs 3 ta kiek pinigų ir J. Kiškiui nu 
met. ir 9 mėn. Gravenhurste T. pirkta maža dovana, švenčių 
B. sanatorijoje, grįžo namo ir proga, o p. p. Damijonaičiams 
jo žmona p. Damijonaitienė iš įteikta piniginė dovana vyrui 
buvusi 1 metus Hamiltono T. ii žmonai po 23 dol. Tuo pačiu 
B. Sanatorijoje, grįžo taip pat. buvo palinkėta, visų vietos lie 
P. Jonui Kiškiui, kuriam bedir tuvių vardu, daug sveikatos ir 
bant fabrike, mašina tik per viso geriausio ateityje.
plauką nenupjovė visai deš. ran Pembrokiškė.

L. E-tas.

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

CANNON DRUGS
APTIEKA - VAISTINĖ HAMILTONE

154 James Street North.
Naujai atidaryta. Veda du prityrę provizoriai latviai: 

vyras ir žmona. Paruošia pagal receptus vaistus.
Siunčia vaistus Lietuvon. Turime ramunėlių. Kalba 

visomis Europos kalbomis. Pristato vaistus.
Tel. JA 2-5110

Sav. G. E ik er t s

ma. Ji yra visai nauja: 1) Va 
sario 16 d. 1938 m. iškilmės 
prie Vytauto Didž. Muzėjaus ir 
kartu galima bus išgirsti prieš 
! 7 metų užrekorduotą Laisvės 
Vai po skambėjimą, 2) Lietu nmkai prieš Kalėdas padarė pui 
vos Tautinė Olimpiadė. Kaip biznį, nes daugis pirko ska 

nias liet, dešras, skilandžius, 
kumpius ir kita.

VIETOJ ŠVENTINIŲ 
SVEIKINIMŲ.

Naujųjų Metų.
KLB Šalpos Fondo Hamiltono 

Komitetas.

HAMILTONO TAUTOS FO

PADĖKOS
K. L. B. Kultūros Fondo Mo 

ntrealio Apylinkės Komisija 
reiškia gilią padėką asmenims,

mine.
Visų augščiau suminėtų as 

menų nuoširdus bendradarbia 
vimas ir pasiaukojimas prisidė 
jo ne tiktai prie gražaus minėji 
mo pravedimo, bet ir prie šutei 
kimo 39.21 dol. gryno pelno 
(pajamų 84.21, išlaidų 45.00), 
kuris skiriamas Montrealio litu 
naistikos mokykloms paremti.

K. F. M. A. Komisija.

Z^Z-ZZ- ZZ^ZZ^Z~Z~Z

Kompetetingo
A.

PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *Ūkiai *Sklypai
' Bizniai K Pramoninės nuosavybės

X

patarnavimo kreipkitės 
PRANCKEViČIŲ .. .

Hamilton Office .... 913

r n ft rr real

t

pas: — 
LI 9-4121. 
Main St. East.

ESTAETE 
1 A LJ V7 1 JL LIMITED 
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

PUIKIAI PASISEKĖ 
KALĖDINIS BIZNIS

— Lietuviai prekybininkai, o NDO SKYRIAUS 
ypač maisto parduotuvių savi VALDYBOS PASIKEITIMAI prisidėjusiems prie A. Mickevi 

_ . . , , . ... čiaus 100 metų mirties sukaktu
Bronius Aselskis, gruodžio minėjimo surengimo.

16 d. išstojo iš T. F. v-bos, is Pirmiausiai mūsų padėka pri 
buvęs nariu dvejus su puse me kjauso pranui Dom. Girdžiui 

. .... už paskaitą apie Adomo Mic
Dėkojame uz nuoširdų ir sąkevįčių bei jo kūrybą ir meni 

žiningą bendradarbiavimą ir lin ngS prOgramos dalies išpildyto 
Švenčių nuotaikos ir laimės kime geriausios sėkmės ateity. jams. Lietuvos Valst. op .sol. 

E. Kardelienei, pianistui K. 
Smilgevičiui, dramos aktoria 
ms B. Pūkelevičiūtei ir L. Ba 
rauskui.

Aušros Vartų Parapijos kle 
bonui kun. J. Kubiliui S. J. 
kojame už suteikimą salės 
mokamai ir pagalbą kituose 
nėjimo rengimo reikaluose.

Atskirai padėkos žodį taria 
me dailininkui Vyt. Remeikai, 
paaukavusiam savo laiką, dar 
bą ir net medžiagą, pagaminant 
A. Mickevičiaus portretą see 
nai dekoruoti. Taip pat mūsų 
didelė padėka priklauso „Nepri 
klausomos Lietuvos“ redakįp 
riui J. Kardeliui, radusiam ga 
limybės kalbamam reikalui skir 
ti ypatingo dėmesio ir vietos siems 1956 metams užprenume 
laikraštyje. ruoti „Sk. A.”, o tie susipratę

Lygiai esame dėkingi p. p. tautiečiai, kurie savo prieaug 
Šegamogienei, Urbonienei ir J. lio neturi, galėtų. „Sk. A.” už 
Puniškai, mielai talkininkavu prenumeruoti kokiam Vasario 
siems prie įėjimo aukų telkime, 16 gimnazijos mokiniui ar ko 
ir skautėms D. Aneliūnaitei n kiai Vargo Mokyklai Vokietijo 
M. Siniūtei — programų plati je. Stepas Paulauskas.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse.
Paskolos: 5 y2 % užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
Žemė pardavimui
Ūkiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 

Jums padėti!

Pavieni lotai ir didesni plotai.

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
J. Zienka TU 2712 A. Gražys RA 1-3148

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

A. Budriūnas RA 7-2690.

dė 
ne 
mi

SKAUTAI...
Atkelta iš 2-ro psl. 

vasarą prie Niagaros krioklio 
aplankiusi 8-tą pasaulinę skau 
tų Jamborę „Sk. A.“ 10 nr. pa 
stebėjusi, kad daugelio tautų 
skautai prie uniformų pritaikę 
savo tautinius rūbus, — rašo, 
ar nevertėtų ir mūsų skautų 
uniformoje paryškinti tautiš 
kuosius lietuvių motyvus. Ji 
pati įgytųjų specialybių ženk 
lėlius išsiuvinėjus ir tas jau ki 
tataučių skautų sukėlę dėmesį. 
Sis klausimas vertas būtų padis 
kutuoti plačiąjai mūsų viauo 
menei, turinčiai reikalų su orga 
nizuotu mūsų jaunimu — skau 
tais.

Visi tėvai turėtų savo jaunie

I
 HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS j!

Geriausius vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus L

siuvatik r

G. PALME B CUSTOM TAILORS :
Geriausia medžiaga 1 1

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W.
> (netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345.
f Sav. G. Palme r-P a 1 i 1 i ū n a s. J [

I Lietuviška moterų kirpykla į 
t DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
g PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
f 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 |

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

BELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 7679 Geor«* S,-> vale Lasalle.

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

n»nn»»uu:nn:nn»innn»:umn::»::»»:nm«t»Kmn::n»»::»«H::mttr

t&J

VICTORIACLEANERS &.DYERSCO
Tel.TR. 1135

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. L, ir t t.
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.

liūdesio valandoje

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

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

D. E- BELANGER 8c SONS
13 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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Sį sekmadienį didelė lietuvių mokyklų švente! (PLAČIAU SKAITYKITE MONTREALIO KRONIKOJE).

MOKTįREAL
LABAI ĮDOMI VAIKŲ 
EGLUTĖ — VAKARAS.
Sekmadienį, sausio 8 dieną, Naujųj’u ^Metų. 
vai. po pietų Aušros Vartų 

parapijos salėje Montrealio Ii 
tuanistinės mokyklos rengia va 
karą-eglutę.

Mokyklų mokiniai išpildys

MAŽOSIOS LIETUVOS 
ŠVENTĖ MONTREALYJE.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
proga MLBD-jos Montrealio 
sk. ruošia Mažosios Lietuvos 
šventę su paskaita ir menine da 
limi. Šventė įvyks sausio 22 d., 
sekmadienį, 4 vai. po pietų D' 
Arcy McGee salėje, Pine Avė puikią programą su vaidinimu, 
W. 220. baletu, dainomis, o Kalėdų Se

Paskaitą skaitys žymus M. nelis apdalins dovanomis. Gros 
L. veikėjas ir MLR Sąjūdžio C. akordeonu Baltuonis ir Gerhar 
Kom. vicep. dr. Martynas Any daitė. Įėjimas suaugusiems 1 
sas iš Toronto — tema „Did. dol., vaikams nemokamas. 
Liet, kunigaikščio Vytauto-Ale 
ksandro militarinė ir diplomat! 
nė kova su vokiečių riterių or 
dinų dėl Žemaitijos ir Skalvijos 
(dabartinio Klaipėdos krašto).

Meninėj dalyje dalyvaus so 
listė G. Čapkauskienė ir darmos 
aktorė p. Kerbelienė. Visa Mon 
trealio lietuvių visuomenė ma 
loniai kviečiama šioje šventėje 
skaitlingai dalyvauti.
KLCT PLENUMO POSĖDIS 
šaukiamas sausio mėn. 8 dieną, 
3 vai. po pietų „Neprikl. Lietu 
vos“ patalpose, 
mas būtinas.

KETURSAVAITIS A. A.
ALEKSANDRO PIEŠINOS

MIRTIES SUKAKČIAI 
PAMINĖTI

Sausio 7 d. — šeštadienį, 8 
vai. 30 min. A. V. parapijos 
bažnyčioje pamaldos u žA. V. 
parapijos vargonininko — mu 
ziko A. A. Aleksandro Piešines 
sielą, po pamaldų čia pat bažny 
čioje rožančius ir po ražančiaus 
bendri pusryčiai — salėje.

Šeimos nariai, giminės, arti 
mieji ir visuomenė maloniai 
kviečjami dalyvauti pamaldose 
ir pusryčiuose.
K.L.K.M.D. Montrealio sky

rius, Gyv. Raž. Dr-ja ir
Tretininkių Dr-ja.

4

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI MAS MONTREALYJE
Kalėdos ir Naujieji Metai H. Adomonis, J. Leknickas, ejx 

Montrealy yra pačios didžio oficio, atstovavo KLCT ir, žino 
sios ir iškilmingiausiai švenčia ma, daugiausia dirbo. Ponios 
mos. Šimtai tūkstančių eglu Leknickienė, p. Dauderienė, p.
čių, spalvinių šviesų Montrealį Staniulienė ir p. Andrejauskie KLB KR V.BOS pjrmININ IŠGANYTOJO
puošia jau savaitę pueš Kale ne, dar talkinamos J. Lekmcko KO jšlEISTUVĖS LIUTERIONIŲ
das ir neužgęsta dar savaitę po ir J. Mačionio, jo grosery, pa x

gamino gardžias dešras. Gerai Buv. KLB Kr. V-bos pirmi bažnyčioje, Bloor St. V/. ir In 
Dvejetą metų savotiškai bu patarnavo p. Gurecko „veiteri ninkui, Jonui Matulioniui, išvy dian Road kampe, sausio 8 d., 

vo apvaržytas linksmiausis Nau nė“ tarnyba. kstant į New Yorką VLIKo pir
jųjų Metų sutikimas. Bet šie Tat Naujųjų Metų sutikimas mininko pareigų, sausio 6 d., 
met jau vėl atsigaunama. To buvo tikrai gražus ir jaukus. 7-30 v. vakaro Prisikėlimo pa 
dėl ir Montrealio lietuviai ture Jis užtruko ligi po 2 valandų lapijos salėje ruošiamos išleis 
jo gražų Naujųjų Metų sutiki nakties. Po 12 oasirodė studen tuvės kuriose kviečiami daly 
mą. Daugelis savo namuose tų, NM sutikusių kitur, žodžiu, vauti tautiečiai.
privačioje, intymioje aplinkoje KLCT parengimas nusisekė vi KALĖDŲ EGLUTĖ 
sutiko Naujuosius 1956 metus, su 100 procentų. Už visa tai rei Toronto skautu-čiu tuntai 
Daugelis N. M sutiko maldos kia nuoširdžiai padėkoti sumi ruo.šia Kalėdu lut savo • 
namuose. Bet buvo nemaža ir lietiems asmenims, kurie j SĮ pa niesiems sausio 8 d. 3 vaL 
susibūrimų — tai didesniuose rengimą jdejo daug darbo, paly Lietuviu Namuose. Progra 
butuose, tai mažose saliukese. dėto tikru nuoširdumu ir rūpės moje pasirodymai> žaidimait ka 
Bet skaithngiausis ir hnksmiau tingumu. Aciu ir visiems tautie vutė £ senelis su dovanomis. 
sis Naujųjų Metų sutikimas bu ciams, kurie taip gražiai leido Vėliau šokiai jaunimui Įėjimas 
vo paruostas Kanados Lietuvių laiką ir patenkino sales seimi 
Centro Tarybos, Verdune, Bo ninkus, vertinusius subuvimą, 

" . kaip itin kultūringą parengimą.
Tautiečiai į naujametinį su Ačiū visiems. KLCT.

buvimą pradėjo rinktis anksčiau 
nustatyto laiko ir per trumpą 
laiką užpildė visą salę, kuriai 
puikiai grojo p. Sadausko jr. Komisijos vardu nuoširdžiai dė 
vedama kapela „Aušra“, kurio kojų žemiau išvardintoms orga 
je dalyvauja ir Locaitis. nizacijoms ir asmenims aukavu Toronte praėjo gražiai. Prisikė 

Susirinkusi publika jau rado siems vargstantiems tautiečia limo parapijoje Naujųjų Metų 
gražiai serviruotus stalus, o nu ms Europoje šalpti: po 25 dol.: sutikimas buvo gana triukšmin 
statytam laikui atėjus, moterys Liet. Akademinis Sambūris gas, kaip ir LASo salėje.___
ir mergaitės išnešiojo vakarie (auka skiriama Vasario 16 d. daugelis NM sutiko savo na 
nę, kuri buvo paruošta skonin gimnazijai) ; po 20 dol. aukavo muose bei butuose. Visi tačiau 

_ , kurie savo pavar NM sutiko daugiau ar mažiau iš
prastai: silkės, burokėliai, ko džių nenurodė, po 15 dol.: Dr. kilmingai, su naujais laukimais

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Sutto ts—»« 

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

RA 2-5229.

1.30 vai. pp., lietuvių pamal 
dos. Jos salėje 12.30 vai. įvyks 
jaunimo klasė ir 1.30 vai. sek 
madienio mokykla.
PAKRIKŠTYTI Išganytojo 
liuterionių bažnyčioje, lietuvių 
parapijoje, Rita Ona Krivickai 

ir Aldona Danutė Lapinskai 
bei Cintija Maita Dragaity 
(pastaroji Hamiltone).

Kun. dr. M. Kavolis.
TALKON JŪRININKAMS!

Toronto jūrų būdžius ištiko 
didelė nesėkmė. Nežinomi pik 
talariai išplėšė, apgadino ir pa 
leido nuo inkaro jūrų budžių 
jachtą „Budys III”.

Nuostolių buvo padaryta už 
300 dol. Dabar trūksta burių, 
vairo ir kitokių reikmenų. No 
rint kitą pavasarį vėl išnešti lie 
tuvių vėliavas į tolimus vande 
nis, reikia jachtą sutvarkyti, 
bet to pinigo nėra.

Skautams i pagalbą atėję bi 
čiuliai ir rėmėjai sausio 14 die 
ną, pajūrio atvadavimo sukak 
tuvių išvakarėse, Lietuvių Na 
muose rengia tradicinį Jūros 
Vakarą į kurį laukiama suplauk 
siant nemažai svetelių.

Sakoma, jog būsią ten links 
ma ir jauku. Salę žadama pa 
puošti jūriniais motyvais, iš 
troškusius patenkins Neptūno 
baras, išalkusieji bus pavalgy 
dinti, o loterijoje be kitų daly 
kų, galima bus laimėti kelionę 
jachta. Gros Trimito orkestras.

Tikimasi, kad visuomenė pa 
rems savus jūrininkus juos iš 
tikusioje nelaimėje. B.

VERTINGOS STACIJOS
Skulptorius J. Dagys Šv. Jo

tė 
tė 
tė

Montrealio Lietuviškų
Mokyklų Globos Komitetas.

VASARIO 16 MONTREALIN 
atvyks Lietuvos Laisvės Komi 
teto pirmininkas min. Vaclovas 
Sidzikauskas, kuris minėjimo 
metu, vasario 19 dieną, 4 vai. po 
pietų, Plateau salėje turės pra . 
nešimą.

ATVYKSTA „AUŠROS” 
KREPŠININKAI Iš

TORONTO.
Sausio 14 d. atvyksta Toron

Visų dalyvavi to „Aušra“ vyrų krepšinio ko 
Prezidiumas, manda draugiškų lungtynių su 

Montrealio „Tauras“ krepšinin 
kais.

Rungtynės įvyks 4 vai. p. p.
(šeštadienį) Catcholic High gaį( skaniai ir buvo gausi nepa du asmens, 
School, 3461 Duiocher St. .

Po rungtynių, 7 vai. vak. Au pūstai, dešros, kalakutiena, ka J. Mališka, po 10 dol. P. Pelec įr su naujomis viltimis,
šros Vartų Parapijos salėje, Va su tortais, pyragaičiais ir gė kas, Dr. Šegamogas, J. ir J. Kalėdų šventės buvo sutik

rimai, kokių kas pageidavo. Va Rukšėnai (vietoj Kalėdinių svei tos skirtingai. Šv. Jono bažny
karienė buvo tokia puiki, kad kinimų), J. ir M. Juodviršiai čioje Kalėdoms prie vargonų ir
apsilankiusieji buvo tiesiog nu (v.K.s.), J. ir Stp. Kęsgailos choro buvo dar suorganizuotas
stebinti. Pp. Paunksnių šeima, (vK.s.) ; po 5 dol. Kun. J. Ku orkestras, kas čia sudarė
radusi, kad tokia vakarienė už bilius S. J., Otto Kazys, R. Si nią staigmeną. Orkestrą

ganizavo p. Jokūbaitis.
ATEITININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Sausio 7—8 dienomis Toron

_ __ įvyksta Kanados ateitininkų
apsilankymu rungtynėse, šokių CT pirmininko p. J. Leknicko mikis, T. Čip’kienė; po 3 doi. A. suvažiavimas. Į suvažiavimą at
—’----- i—: —::— x.................. ‘sinienė K vyksta keletas svečių is USA, • v. . ~

P kiyer’skis ju tarpe kun. prof. Stasys Yla. no bažnyčiai sukurė medyje ori 
, P. Kizeiskis, —h-------_e_ __ y-------------ginalias stacijas, kurios dabar

puoš Šv. Jono bažnyčią. Reikia

1465 Rue de Seve, svečių pager 
bimui „Turas“ ruošia šokių va 
karą, kurio metu veiks bufetas 
ir bus gausinga loterija.

Loterijos fantus renka visi 
sportininkai. Galintieji loten 
jos fantų paaukoti prašomi pa 
skambinti telef. GL 8339 p.

K. L. B. MONTREALIO 
APYLINKĖS ŠALPOS

jauniesiems 25 et., tėvams ir ki 
’ tiems 50 et.

Mažieji, norintieji sutikti Ka 
ledų seneli, registruojasi pas p. 
KiševiČienę, tel. LO 2781, pas 
p. Pažėrą, RO 2-7503 ir pas p. 
Rusą, O L 8010. Tuntininkai.
KALĖDOS IR NAUJI METAI

2 su puse dol. yra duota dykai, mūtė, VI. Janušauskas, M. Lėk 
čia pat paaukojo 5 dol. Taigi, nickienė, J. Gorys, Iz. Gorys, 
žmonės valgė, gėrė, šoko, dai A. Gaurys, J. Juodgudis, V. 

Alg. Anieliūnui arba pristaty navo, linksminosi. Nuotaika su Kačergius, I. F. Wilson Fune 
ti į Aušros Vartų bažnyčią.

Mielus montrealiečius savo
sidarė puiki. ral Home, Vieraičiai, K. An

Prisiartinus 12 valanadi, KL druškevičius, Freidankai, J. Lai te

malo 
suor

DR. J. š E G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
.arba pagal susitarimą, 

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

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I ŠKA

pavestas, NL red. J. Kardelis Vazalinskas, M. Sinienė, K. yyksta keletas svečių is USA. 
visus Naujųjų Metų sutikimo Leipus, P. Styra, 
dalyvius pasveikino ir palinkę V. ir P. Effertai, Iz. Pakulis. AN TKAPIS SOL. GRANTUI 

„Tauras“ Valdyba, jo visiems geros sveikatso, lai O. Stankūnaitė, E. Aleksiejų Toronto menininkų ir visuo |ak)ai vertinti tokią iniciatyvą ir 
AV KLEBONAS kun. dr. J. rriės ir sėkmės 1956-ais metais, naitė; po 2.50 dol. A. Lapinas, menininkų būrelis nutarė pa lokj surnanyma lietuviškas baž 

nyčias puošti dailininkų origi 
naliais darbais.

SALĖ KULTŪRINIAMS 
PARENGIMAMS?

Prisikėlimo salės vidaus įren 
gimo darbai eina prie galo. Sa 
lė ir kafiterija atrodo gražiai ir 
didingai. Salėje jau vyksta įvai 
rūs parengimai: sportuojama 
grojama, mokoma tautinių še 
kių. Metų užbaigai įvyko šau 
nūs Naujų Metų sutikimo ba 
liūs’. Iš paskutiniųjų parapijos 
biuletenių ryškėja, kad didžio 
joje salėje kas savaitę numato 
ma rengti bankietai „su minkš 
tais ir kietais“ gėrimais. Para 
pijoje kyla didelis susirūpini 
mas, kad salėse numatomas 
gausus svaiginamųjų gėrimų 
naudojimas. Būtų daug tiks 
liau, kad parapija gražias sa 
les naudotų vien kultūriniems 
visuomenės ir jaunimo parengi 
mams. Jaunimo auklėjimas ir 
svaiginamieji yra du labai nesu 
derinami dalykai. Ar nevertėtų 
šiuo reikalu pagalvoti parapi 
jos komitetui? Parapijietis.
T. BERNARDINAS išvyko 
atostogų. Kleboną pavaduoja 
T. Placidas.

vakare bei loterijos fantais pra 
šome paremti mūsų sportuojan 
tį jaunimą.

Kubilius visus atvykusius į Na Jis, be to, priminė, jog visiems Vileniškiai; po 2 dol. K. Smil gerbti buv. Kauno operos solis 
ujųjų Metų pamaldas pasitiko mums reikia kovoti už geresnę gevičius, B. Vilčinskienė, M. ta a. a. Kostą Grantą ant jo ka 
presbiterijoje ir pasveikino. ir teisingą ateitį — už darbo Vapsva, P. Kalpokas, B. Mozū pO pastatant paminklą. Pamink 
SUSITUOKĖ Monika Dzeta žmogaus, darbininko teises ir raS) M. Makauskas, J. Stumb lui lėšoms sukelti numatytas pa 
veckaitė ir Juozas Dabkus, gruo 
džio 31 d.

PARDUODAMAS SKLYPAS
(25X90 pėdų)

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

Teirautis HE 7596

i LOUIS MANGEAU $
X KURO ALIEJUS X 
$ 114-1 Ave., Ville Lasalle. X 
$ No. 1 Imperial Products X 
I TR 3237 t

gerbūvį, už taiką, už bendrai ra, G. Žemaitis, M. Kasperavi rengimas ir, reikalui esant, au 
žmonių, tautų ir jų valstybių čienė, Silekienė, Žibaitė, M. St kų lapai.
teises, laisvę ir jų pačių valią ankaitienė, A. Zubienė, V. Kli VARPAS ruošia kaukių balių 
pasirinkti santvarką nė kieno čienė, B. Rubšienė, P. Barzde sausio 7 d., 7 v. v. Prisikėlimo 
neprimetamą, neprįievartauja nis, P. Verikis, L. Černišovas, parapijos salėje. 3 kostiumai

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

Tel.: TR 4M7 |

NOSIES, GERKLĖS ir jį: 
IAUSŲ SPECIALISTAS ti 

ir CHIRURGAS

DR. R. CHARLANDj 
« 956 SHERBROOKE E. L

LA 3-7684 Res. ME 1 6168?:

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236
n

neprimetamą, neprįievartauja nis, P. Verikis, L. Černišovas, parapijos salėj 
mą. Po to visi sustojo ir dar p. Jocas, J. MaČionis, J. Kandi įjus premijuoti, 
niai vieningai sugiedojo Lietu žauskas, E. Prankonis, C. A. J„ 
vos Himną. Sekamai Kanados p. Klezas, Z. Lapinas, J. Paške 
Lietuvių Tarybos Montrealio vičius, A. Latvaitis, J. Burei 
skyriaus vardu gražų sveikini kas> j. Latvys, J. Adomaitis, A. 
mo židį pasakė p. J. Parojus, Puniškienė, P. Jurgutis, S. Vai 
po kurio sekė Kanados Giesmė, švilienė, M. Šulmistras, P. Mo 
Jos garsams nutilus, visi subu ntvila, ir dvi pavardės neišskai 
vimo dalyviai vieni kitus sveiki tomos; po 1,50 dol. Ig. Petiaus 
no individualiai ir linkėjo lai kas; po 1 dol. M. Adomaitienė, 
mingų Naujųjų Metų. Tuo me T, Stankūnaitė, S. Tauterienė, 
tu galima buvo stebėti jaudi v. Sedeika, A. Jankevičius, P. 
nančių scenų, kupinų nuoširdų Kuncevičius, K. Šimkus, J. Iš 
mo, vieni kitų supratimo bei ar ganaitis, S. Jankauskas, M. Rin 
timo meilės. kevičius, N. Šliogeris, P. Mic

Reikia pasakyti, ka dį N. M. kus> Jaugelis, K. Leknickas, G. 
sutikimą atsilankė visokių nusi Sibitis, M. Girdžius, J. Šimkus, 
statymų, visokių pažiūrų, viso R. Juodkojis, L. Ptašinskienė, 
kių įsitikinimų, visokio am A. Žukas, A. Matulis, Salalie 
žiaus, visokių profesijų, ir vi nė, J. Bulota, Vilimas, A. Rin 
šokių imigracijos laipsnių tau kevičius, E. Šulmistraitė, J. Ši 
tiečių. Ypač buvo gausu gra pelienė, J. Adakauskas, M. Ta 
žaus jaunimo ir jaunų porų. Di mulionis, A. Drevinskienė, K. 
dėlė grupė tautiečių buvo atvy Janulionis, P. Janulionis, G. 
kusi iš Toronto. Malonu buvo Taruška, J. Milaknius, A. Aks 
stebėti, kai daugumas išeidavo tinas, S. Kličius, J. Grigaliūnas, 
šokti ir linksmai sukdamiesi vi J. Jankus, Verdun Coal Regd., 
si dainavo. Šoko lietuviškus ir P.Ą Girdžius, J. Ivanauskas, V. 
tarptautinius šokius. šipelis, M. Vilimienė, S. Miku

Kad taip gražiai viskas vyko, lėnas, S. Zuperkienė, J. Jadkus, 
tai, žinoma, padarė mūsų miej. Meilutis, J. Kukonis, J. Gu 
los šeimininkės - talkininkes n das, E. Tamasonienė, E. Šipe 
talkininkai, kurie nesigailėjo lienė, J. Givis, J. Rimkus, B. 
darbo, pasiruošimui laiko ir Geležiūnas, Geležiūnai, J. Gir 
sveikatos. Vyriausia vadovybė džius, V. Jarutis, V. Glaveckas.

sklypai NDG prie Sherbrook buvo p. M. Leknickienės. Ran P- Gurklys, M. Pakulienė, E.

V. ŽEMELYTĖS motina tra 
giškai žuvo Amerikoje susisieki

SUSITUOKĖ šv. Jono božny 
čioje Albertas Šiaudinis su Ele 
na Robert.

Raštinė: O Liver 4451

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

1410 Guy St., tel. FI 

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Co.

6351

neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

5 sklypai NDG prie Sherbrook buvo p. M. Leknickienės. Ran P- Gurklys, M. Pakulienė, E. 
(40X90), sklypo kaina $3.000. ka rankon dirbo nuoširdžios Motečienė, J. Ambrozaitis, A. 
Skubiam pardavimui naujas b talkininkės ir talkininkai 

butų namas Ville Lasalle.

R
« Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 X
X 2104 Mount Royal St. E. x

Renė TALBOT

v Suite 306, Aldred Building
507 Place D'A r m e s

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

r 1082 Bloor W. Toronto 4. $
L į rytus nuo Dufferin St. 2

1 —< Stankienė, B. Abramonis, K. 
abu pp. Dauderiai, abu pp. ViStikauskas, J. Laimikis; po 0,75 
limai (Verduno) ir dar su dūk dol. M. Zlotkienė, M. Kleizas; 
rele Liliana, abu pp. Andrejaus po 0,5 dol. J Vizgirda, P. Ser 
kai, abu pp. Ottai, p. Sfaniulie der, S. Kilikauskas, M. Guge 
nė su dukra Julija, p. Slėnienė, nienė, M. Kasperienė, Girdaus 
p. Bendžaitytė, p. Šližaitytė, p. kienė, A. Jonelis, P. Girnis, E. 
T. Stankūnaitė, p. L. Gudas, Bacevičienė, J. Kleiza; po 0,25 
p. Šimelaitienė pagamino 6 bač dol. M. Vilimienė, V. Ambro 
kas silkių, suminėtos ponios zaitis.
dar kepė pyragus, o joms dar Pastaba: Kitų aukavusių or 
padėjo ponia Kerbelienė ir po ganizacijų ir asmenų sąrašas 

MArquette 8045 Adomonienė. Autovcži bus paskelbtas vėliau.
miais patarnavo K. Kiaušas ir J. Kęsgaiiienė, iždininkė.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

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

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS 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.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933,

I
.--------------- ----------------*------

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 susitarirreD


	1956-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1956-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1956-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1956-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1956-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1956-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1956-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1956-01-04-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

