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LIETUVA
INDEPENDENT

Politinė įvykių savaite
KREMLIUS VERČIASI KAI LINIUS IR GRŪDA Į

RŪSIUS STALINO STABUS,
o Žukovas rodo sovietinius ragus

Mikojanas, Chruščiovas, Ma resnė už vienasmeninę, bet 
lenkovas, Molotovas kelis de 
šimtmečius garbino Staliną ge 
nialiausiu, išmintingiausiu, mo 
kslingiausiu, šviesiausia saule 
ir viso pasaulio darbo žmonių 
užtarytoju, globėju ir tėvu. Vi 
sas gi laisvasis pasaulis j tai at 
sakydavo, kad Stalinas yra žia 
uriausis žmogžudys ir Rusijos 
bei visų pavergtųjų tautų dar 
bo žmonių išnaudotojas ir di 
džiausis tironas. Ir kas gi galų 
gale liko teisus? Dabar 20-sis 
komunistų partijos suvažiavi 
mas viešai tą patvirtino. Todėl 
Stalino portretai tą pačią die 

?., kai—tiktai Kremliuje taip 
.jiivo pasisakyta, tuojau nulupi 
nėti nuo sienų ir sugrūsti į rū 
sius. Dabar pasiimta griauti jo 
statulas, kurias, dar gyvam Sta 
linui esant, tie patys Mikoja 
nas, Chruščiovas, Malenkovas, 
Molotovas ir 
Tat Stalinas 
kaip budelis.

BUDELI

Už Lietuvos išlaisvinimo! Už ištikimybe Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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LIAUDIS VISA LAIKA BUS 
BETEISĖ, KOL VIEŠPA 

TAUS BET KOKIA 
DIKTATŪRA.

Tat, „Kremliaus perversmas 
yra apgaulė ir akių dūmimas 
tiems, kuriems ta diktatūra jau 
pasidarė nebepakeliama. Tai 
yra naujas diktatorių sąmoks 
las prieš svoietijoje vergiamąją 
liaudį. Tai yra būdas iš naujo 
prispausti darbo žmones ir juos 
pajungti sovietinei karo maši 
nai, kurios tikslas yra kolonia 
lizmas ir agresija viso pasaulio 
mastu. Tai yra naujas

SOVIETINĖS DIKTATO 
ROS SUKLUPIMAS IR 

BANDYMAS ATSIKELTI 
IŠ SUKLUPIMO.

Kadangi visa tai yra parem 
ta Žukovo žinioje esančiais gin 
klais, kurie pirmoje eilėje tai 
komi Rusijos žmonėms, tai 
liaudis dabar pajus naują, dar 
žiauresnį, diktatūros spaudimą.

Šitame „Kremliaus revoliuci 
jos“ arba „audros šaukšte van 
dens“ fone visur vyko 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO 

MYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS.

Dar kartą malonu pasidžiau 
gti, kad visur minėjimas buvo perduodamas žinias, 
iškilesnis, gausesnis dalyviais leidžiama lietuvių, vokiečių ir 
ir didesnis viduju susikaupi italų kalbomis. Dažnai daro 
mu. Labai svarbią ir labai įdo pranešimus per Voice of Ame 
miai suformuluotą rezoliuciją rica, santykiauja su kitomis eg 
priėmė Amerikos seimas, išva žilų organizacijomis, labai glau 
doje pasisakęs:... „Tesie nu džiai bendradarbiauja su lat 
tarta, kad Atstovų Rūmai yra vių ir estų egziliniais komite 
minties, jog Jungtinės Valsty tais, sudarydami Baltii Tarybą, 
bės niekad nesutiktų neteisy palaiko santykius su vokiečių 
bių įamžinti ir teiktų moralinę vyriausybės atstovais ir visuo 
paramą lietuvių tautai atstaty meninėmis organizacijomis ir 
ti laisvę,, žmogaus teises ir po tt. ir tt. Su tuo viskuo tad ir no 
litinę nepriklausomybę“. rėjau labai smulkiai ir artimai 

Šioje dvasioje oficialiuose po susipažinti.
sėdžiuose pasisakė 15 JAV se b) Bendrai susipažinti su lie 
natorių ir 53 kongreso nariai, tuvių, likusių Vokietijoje pade 
kurių pasisakymai yra atspaus timi, su Lietuvių Bendruome 
dinti leidinyje „Congressional ne Vokietijoje, su mokyklų pa 
Record*“. dėtimi, o ypač su Vasario 16 d.

— Europoje siautė dideli šal gimnazija, kur teko būti Vasa 
pačių sovietų rankomis, kurios čiai, per kuriuos žuvo 962 žino rio 16 d., švenčiant Lietuvos 
ji ir sulipdė ir iškėlė. Jis nieki nes, iššalo daug laukinių ir na Neprikluasoybės šventę.
namas taip, kaip ir Musolinio minių gyvulių, paukščių ir me c) Padaryti visą eilę vizitų 
ir Hitlerio balvonai, kraugeriu džių. Kaikur iššalo žieminiai ir į kitus kraštus, jei tik pasi 
gieji diktatoriai. Bet naujieji pasėliai. Lietuvoje šalčiai pasie seks gauti vizas, nes šiandien 
Maskvos diktatoriai tam tiktai kė 47 laipsnius Celsijaus arba 
ir nuvainikuoja Staliną, kad 53 žemiau nulio Farenheito, 
vietoje jo patys galėtų sėstis į Europoje užšalo visos didžio 
jo sostą. Jie dabar tvirtina, sios upės, Baltijos jūra ir net 
kad kolektyvinė diktatūra ge Adrijos jūros pakrantės.

De Mačiuko dovanotą spaudos ba1956 metų Montrealio lietuvių antroje eilėje už pp. Jocų.
spaudos baliuje dailininkės A. šinėje, iš dešinės, matome šo liaus loterijai kostiumą laimėjo 
Tamošaitienės sukurtą žemai kio konkurso laimėtojus: V. Br. Bagdžiūnas, kuriam šią sa 
tjšką tautinį moters drabužį Bruzgelevič,ių su p. E. Renky vaitę jis jau bus pasiutas.
laimėjo p. Vasiliauskienė, ku te, p. Malaišką su žmona ir R.
rią matome su vyru kairėje, Jukonytę su Z. Valinsku. M.

kiti jam statė, 
nuvainikuojamas, 
Bet. . .
KARIA KITI 

BUDELIAI,
kad patys galėtų laisviau skers 
ti ir karti darbo žmones. Taip, 
darbo žmones, nes Stalinas juk 
ir pasmerktas už darbo žmonių 
ir tariamųjų jų gynėjų skerdi 
mą—už išskerdimą Lenino gin 
klanešių — Zinovjevo, Tucha 
čevskio, Kamenevo, Radeko ir 
net Trockio, kuriam nužudyti 
Stalinas buvo papirkęs budelį.

Rusijos ir pavergtųjų tautų 
liaudis iš tų skerdynių galėtų 
pasinaudoti, Deja,

ŽUKOVAS TURI VISUS 
GINKLUS

ir jais žvangina. Esą, jo žinio 
je esą geriausi ir baisiausi gink 

ii, kurie ir Ameriką pasieksią, 
i'at, „taikingieji sovietai“ ruo 
šia vakarams skerdynes, kaip 
jie dabar išdarinėja Stalino 
voną. . .

Tat,
STALINO BALVONAS 

SUNAIKINTAS

la

SIUNTINIAI SIBIRAN

Žinios iš VLIK’o
VLIKO PIRM. J. MATULIONIS AKTUALIAISIAIS 

REIKALAIS
Koks svarbiausias Jūsų ke mentų geležines spintas, iš bol 
lionės į Europą tikslas?

— a) Susipažinti su VI dar 
bais. Vykdomoji Taryba yra 
Vliko vykdomasis organas, ir 
tai labai svarbus, tik apie jį kaž 
kodėl per maža yra informuoja 
ma. Juk Vykd. Tarybos žinioj 
yra 3 radijo stotys, iš kurių kai 
bama į Lietuvą. Yra monitorin 
gas, kurį aptarnauja 3 žmonės 
ir kuris nuolatos kasdien dieną 
ir naktį seka Lietuvos radijo 
pranešimus, surašydamas visas

Elta yra

1.
ševikų agentų pusės vykdomas 
teroras lankantis pas atskirus 
Vliko narius ir jų privačius bu 
tus su grasinimais, bylų vogi 
mas iš privačių butų, nuolati 
nis sekimas, telefoniniai įspėji 
mai, visa tai rodo, kokiose są 
lygose tenka dirbti žmonėms 
Vokietijoje, susispietusiems 
apie Vliko įstaigas.
3. Kaip vyksta darbas Vliko 

Prezidiumui?
— Darbas ligi šiol vyko sk 

landžiai. Dabartinės 8 grupės, 
pasilikusios Vlike, sudaro glau 
džią koaliciją. Ir Vliko Prezi 
diumui tenka toliau dirbti nuo 
širdžioj atmosferoj. Vliko Pre 
zidiumas užbaigė nespėtus at 
likti Vliko sesijos darbus, svars 
to galimybes įtraukti grupes, 
pasitraukusias iš Vliko, nagri 
nėja praktiškus bendradarbia 
vimo būdus su mūsų diploma 
tais. Vliko Prezidiumas siekia 
lietuvių konsolidacijos, tuo vyk 
dydamas Vliko sesijos nutari 
mą.

Turėčiau atskilai pabrėžti 
Vliko Pezidiumo santykius su 
Altu. Iš turėtų pasikalbėjimų 
ir bendrų padarytų nutarimų 
tenka prieiti tik viena išvada— 
Vliko santykiai su Altu yra 
kuo geriausi. Ir tik vieno nore 
tume, kad jie išliktų tokie ir 
ateityje.
4.

PABALTIEČIŲ BENDRUO 
MENĖS ATSTOVŲ NUSI 
STATYMAS DĖL PABAL 

TUO VALSTYBIŲ 
FEDERACIJOS.

Vasario 17 d. susirinko pa 
baltiečiir tautinių bendruome 
nių paskirta žinovų komisija ap 
tarti Pabaltijo Federacijos 
konstitucijos projektą. Buvo su 
sirinkę: prof. Paets, Karson, 
Luitsala. Riisna, Kampe, Swan 
ks, Karka ir dr. 
lietuviu neatvyko 
darbo.

Pirmininkavo
Trumpą kalbą pasakė Baltų Fe 
deracijos pirmininkas p. Riis 
na, Jis nurodė bendradarbiavi 
mą pabaltiečių tarpe ir pažymė 
jo, kad Baltų Federacija Kana 
doje yra vienintelė organizaci 
ja tremtyje, kuri šita svarbia 
problema užsiėmė ir ją privedė 
ligi projekto sudarymo, kurį 
dabar susirinkę žinovai turės 
apsvarstyti.

Po ilgesnių diskusijų buvo 
viešėjo pas prieita prie tokio nusistatymo: 
ir medžiojo

dr. Anysas.

Foto B. Kerbelienės.

TRUMPOS ŽINIOS
— I 

atvyko 
onchi, 
muose 
o New

Ameriką 4 dienų vizito 
Italijos prezidentas Gr 
kurį Baltuosiuose rū 
priėmė Eisenhoweris, 

Yorko miestas jam įtei
kė miesto raktus.

— Irano šachas 
Indijos prezidentą 
tigrus.

— Eisenhoweris 
sitarti Washingtone Meksikos 
prezidentą Cortines ir Kana 
dos premjerą St. Laurent. Su 
sitikimas Washingtone numa 
tomas ateinantį mėn.

— Anglijoje panaikinta mir 
ties bausmė ir kartuvės.

— Dulles pasakė, kad Mas 
kva keičja politikos kursą te 
dėl, kad laisvasis pasaulis pa 
stojo jai kelią daryti agresiją. 
Bet tas nereiškia, kad Maskva 
keičia savo politiką.

— Amerikos mokslininkai iŠ 
radėjai paskelbė, kad artimoje 
ateityje raketos bus panaudo 
tos žmonių susisiekimo tikslą 
ms. Kelionė iš rytinio Ameri 
kos kranto ligi vakarinio truks 
tiktai pusę valandos. Raketos 
pakils 150 mylių į viršų ir nu 
sileis planiruodamos. Jos skris 
15.000 mylių per valandą grei 
čiu.

— Amerika stato naują ato 
mini povandeninį laivą, kuris 
vežios tolimojo taikymo sviedi 
nius.

— JAV pietinei Arabijai pa išspręsti, tuomet palikti šituos 
siuntė 18 tanku, o Izraeliui lėk klausimus tautinėms organiza 
tuvams dalių. Bet Izraelis ne cijoms dėl jų pasisakyti, 
patenkintas.

— Argentinoje uždrausta ko nio supratimo visoms trims tau
munistinė spauda. toms, yra išverstas ir atspaus

— Bazilijoje prasidėjęs nežy dintas anglų kalba, išsiuntinė 
ti diplomatinėms ir kons. atsto 
vybėms bei tautinėms organiza 
cijoms su juo susipažinti ir jų 
prašyti pareikšti ir savo nuo 
monę.

Sekantis posėdis numatomas 
kovo 12 d., 8 vai. vakare. A.

UŽSISAKIUSIEMS 
PLOKŠTELES

pranešama, kad gauta žinių 
iš Londono, jog paskutines plo 
kštelės išsiunčiamos. Kai bus 
jos gautos, visi užsakytojai tuo 
jau jas gaus.

pakvietė pa

Kokie šiuo metu svarbiau 
šieji Vliko rūpesčiai ir kon 
kretūs planai?

— a) Dabar dirbamus dar
bus ne tik išlaikyti, bet ir juos zidčnto Kubičėk "valdžią?
- . . - . - . 1 — Ekvadore sukilimas prieš

1. Pripažįstamas principas, 
kad artimas bendradarbiavimai 
tarp trijų Pabaltijo tautų yra 
reikalingas ir naudingas.

2. Kadangi už geležinės už 
dangos likę tautiečiai negali 
reikšti savo nuomonės, Pabalti 
jo valstybių ateities problemų 
nagrinėjimą pasiėmė laisvame 
pasaulyje gyveną pabaltiečiai.

3. Šitas Pabaltijo valstybių 
Federacijos konstitucijos pro 
jekto svarstymas jokiu būdu 
neliečia šitų kraštų diplomat! 
nių ir konsuliarinių atstovų ta 
rptautiniame forume statomą 
reikalavimą atstatyti tų valsty 
bių pilną suvereniškumą.

4. Pabaltijo valstybių federa 
cija galės būti įvykdyta tik at 
gavus nepriklausomybę ir sei 
mams atatinkamai nutarus, 
kaip konstitucijos projekto 
100—103 str. numatyta.

5. Baltų Federacijos žinovų 
komisijos uždavinys bus išnag 
rinėti paruoštąjį projektą ir pa 
reikšti savo nuomonę.

Jeigu projektą besvarstant 
iškiltų klausimų ir problemų, 
kurias komisija negalėtų pati

7. Projektą, kuris dėl gėrės

gauti vizas į kai kuriuos kraš 
tus su lietuvišku pasu nėra len 
gva.
2. Kokie pirmieji šios kelio 

nės įspūdžiai?
— a) Iš Vdkietijos išvažia 

vau prieš 8 ir pusę metų, vadi 
naši laikotarpis yra didokas. Pa 
lyginti su tuo, kokią Vokietiją mas, ir nuo išsprendimo pri terminui*.

— Vatikanas kelia mintį, 
kad jis būtų priimtas į Jungti 
nių Tautų organizaciją.

— Suomijos prezidentu 151 
balsu išrinktas ūkininkų parti 
jos atstovas Kekkonen prieš 
149 balsus gavusį socialistą Fa 
gerholm, kuris būsiąs premje 
ru.

mus sukilimas prieš naujojo pre

plėsti, organizuojant studijų in ~ ‘ _
stitutą ir pradedant leisti Eltos sukilimu pastatytaji preziden 
biuletenį anglų kalba.

Susiduriame su lėšų klausi
mu. Tai labai aktualus klausi ko, kad jjs kandidatuos naujam 

. i“ t pri
palikau, ir tuo, ką dabar ma klausys ir šių projektų įgyven 
tau, daro didelį įspūdį Vokieti dinimas. j
jos staigus atsistatymas. Tai b) Reikia pasirengti visiems; 
rodo, kad čia dirba laisvi žmo lietuviškiems veiksniams kartu 
nės, laisva inciatyva tvarkyda 
miesi demokratiniu būdu. Čia 
aiškiai matyti laisvo krašto 
ypatumai prieš pastatant prie 
vartinę bolševizmo sistemą.

b) Didelis darbas yra Vykd.

tą.
— Eisenhowerio giminės sa

Latvių laikraštis „Laiks" vea kremas.
Broklyne praneša, kad

rasta galimybė siųsti per
Švediją pagalbos siuntinius 

išvežtiesiems į Rusiją. 
Pagal laikraščio Švedijos ko 

respondento pranešimą į Stock holme yra sudarytas pagalbos 
holmą, esą siuntiniai galimi tik centras iš įvairių latviškų orga 
standartiniai, kurių kaina USA nizacijų. Be šio latvių centro, 
ar Kanados 8 dol.

Siuntiniai esą 3 grupių:
1. 1 pora batų, 1 pora kums Foerbundet, kurios avucaaa Miliai isicnnai invuivi, u uaiuao iixi visas musu paslaugas iaui tuviu mulus, ivuiaui ai liiulijlį------------- u -.-----

tinių pirštinių, i vilnonė kepu yra: Garvargaten II, I, Stock eina. Tai yra didelis nuopelnas klausimui iškelti ir svarstyti, fotografijas ir jų rašytus laiš J- Jackus,. Mtl
rė, 1 kg margarino, 54 kg pie holm, Sweden. žmonių neišemigravusių kitur Z22_Ly L _  2.1__ 2_ 1
no miltelių, % kg gabalinio cu Šioje organizacijoje bendrau ir idealiai pasišventusių lietu vergtomis tautomis glaudų ben nant terorą tarp tremtinių, no M. Puzarauskas, Mtl. . .. .1
kraus, 1 dėžutė vitaminų, 1 ja švedai, latviai, estai ir lietu viškąjam reikalui. Šitą pusę dradarbiavimą. Atrodo, kad ii rimą imtis atitinkamų kontrpri J- Navikėnas, Mtl
gab. muilo, 1 dantų šepetukas viai. ypatingai norėčiau pabrėžti, gi šiol yra per maža praktiškų emonių, pirmoj eilėj raginant
ir 1 pok. cigarečių. Esą numatyta, kad kiekvie idant ją suprastų mūsų tautie santykių su Sovietų seniau pa savo tautiečius nepasiduoti gąs

2. Apatiniai baltiniai, 1 pora nas priverčiamųjų darbų stovy čiai, gyveną nepalyginti gėrės vergtųjų tautų centriniais ko dinimams, grasinimams ir. . .
kojinių, visa kita taip pat, kaip klų kalinys galįs gauti 4 siun nėse sąlygose, būdami gerai ap mitetais (ukrainiečiais, gruzi viliojimams: bolševikai paliko 
1 grupėje, pradedant margari tinius per metus. 1 siuntinį kas rūpinti ir medžiagiškai, ir bū nais ir kt.). Šie ryšiai turėtų tokie pat, kokie buvo, — jie ne 
nu. metų ketvirtį. darni visiškai saugūs. būti sustiprinti. pasikeitė.

3. Šis siuntinys taikomas mo NL redakcija minėtą komite
terims. Turinyje: apatiniai bal tą paprašė platesnių ir smul daro nepakankamas saugumas rią propagandą, raginant grįž 
tiniai, 1 pora kojinių, vilnonė kesnių informacijų, kurios ir ir grėsmė iš bolševikų agentų ti mūsų tautiečius pavergton

Reikalingas tikslus gavėjo 
adresas, ir jei norima, siuntė 
jo adresas, kuris tačiau nėra 
privalomas.

Laikraščio pranešimu, Stock

Lietuvos ir kitų okupuotų vals 
tybių okupacijos klausimą iš 
kelti Jungtinėse Tautose, kur 
pasaulinis organas galėtų svars 
tyri Lietuvos bylą iš esmės.

Tai būtų begalinės reikšmės 
dar veikia Baltų humanistinė Tarybos ir visų jos bendradar reikalas, kuriam mes, lietuviai, 
sąjunga :Baltiska Humanistiska bių. Sąlygos sunkios, materia turime būti pasiruošę, padeda bet ir lankantis agentams į lie 

kurios adresas liniai ištekliai menki, o darbas mi visas mūsų pastangas tam tuvių butus, rodant artimųjų

AUKOS „N. L”
K. Jokubauskienė, Mtl. ..3,—

_ ____ _____ ________ _ ________ " " l..................... 1,—
c) Išlaikyti su kitomis pa kus, — vadinasi, suintensyvi S. Zavackis, Rodney, Ont. 2.—

l..............10,—
Tamasonis, Mtl..............1,—
Mikėnas, Mtl................1,—
Jaspelkis, Mtl.............. 2,—

Ragaišis, Mtl..................5,—
J. Vitkauskas, Woodstock, 

Ont............................... 0,50
S. Vasiliauskienė, Mtl. ..2,—
S. Jankauskas, Mtl.............2,—
M. Vakselis, Mtl.............. 5.—

Nuoširdžiai rėmėjams dėko
NL,

A.
K.
S.
J-

darni visiškai saugūs. būti sustiprinti.
c) Savotiškai sunkų įspūdį b) Bolševikams varant stip 5. . Kaip atrodo LNT (tauti! 

ninku „talkos“) darbai?
— Darbų kol kas nematyti, 

kepurė, visa kita, kaip ir kituo bus laikraštyje paskelbtos kai pusės. Mėginimas išvogti Vii’ Lietuvon, ne tik siuntinėjant Kada jie bus, galima bus ir ver 
ge, tik cigarečių vietoje yra Ni tiktai bus gautos. ko Vykd, Tarybos ištisas doku savo organą ir atskirus laiškus, tinti. Elta, jame-
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Dėl ko dar nesutariama?
ĮGALIOJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ KLAUSIMU

VLIKui persitvarkius ir pa ti. Be to, greičiausia, jos 
siryžus rasti susitarimą su dip tos įgaliojimų ir negautų, 
lomatais ir pasitraukusiomis iš tokių įgaliojimų neturėjo 
jo grupėmis, kaikuri spauda eityje, jos tikriausiai negautų 
pasiryžo tvirtinti, kad Vilko ir dabartyje, nes tautos valia, 
persitvarkyme nieko nauja nė atremta į jos įsitikinimus, tra 
ra, o viskas, kas yra buvę, tain dicijas ir jos sąžinę, staigiai 

niekinta. Tautos valios, nuotai 
kų pakitimas, kurie, tiesa, gali 
reikštis tūlais svyravimais, štai 
giai vis dėlto nesireiškia. Tat 
Vliką sudarančios srovės turi 
tautos įgaliojimus. Niekas ir 
bet kokiais būdais šių įgalioji 
mų negali pakeisti. Jokiais su 
rogatais jų negalima ir modifi 
kuoti.

Kita rūšis įgaliojimų yra 
valstybės organų įgaliojimai, 
kuriuos turi diplomatinės tar 
nybos pareigūnai. Visų tai pri 
pažįstama. Jie yra oficialūs N. 
Lietuvos atstovai. Dėl to jo 
kių abejojimų niekas nekėlė ir 
nekelia.

Tiesa, buvo dalinė tendenci 
ja nepripažinti Užsienių reika 
lų ministerio Urbšio telegra 
mos įgaliojimų, duotų Diploma 
tų šefo titulu, bet tai jau yra 
praeitis.

Tai belieka kompetencijų 
klausimas.

„Opozicija“ nepastebėjo,, 
kad naujasis Vliko pirminiu 
kas p. Matulionis yra pasakęs, 
jog į kompetencijų klausimą 
niekas nesiverš. Ypač, kad ir 
šis klausimas yra visiškai išryš 
kėjęs.

Galima dabar sakyti, kad kom 
potencijų sritis yra aiški: dip 
lomatinei tarnybai lieka, kaip 
ir dera, visa diplomatinė sri 
tis. Vlikui nei reikalo, nei pras 
mės nėra „konkuruoti“, kaip 
sakoma, diplomatus. Ypač, kad 
ir savo pasikalbėjime dėl gali 
mų skyrimų (kiek jų gi gali 
būti?) Diplomatų šefas sutin 
ka su Vliko nuomone, jog dėl 
skiriamų asmenų reikia susiži 
noti. O diplomatines tarnybos 
žmones skiria ir pristato Di 
plomatų šefas. (Čia reikia pri 
pažinti klaida tūlų Vliko asme 
nų, kurie buvo nuomonės, kad 
galima Vlikui skilti atstovus, 
kaip tai buvo su Bonna, Lietu 
vos vardu).

Tat, štai tie pagrindiniai ne 
sutarimai, dėl kurių metami 
kaltinimai Vlikui. Kitų rimtės 
nių kaltinimų, bent ligšiol, ne 
girdėti.

Žinoma, šiuose samprotavi

tau
Jos 
pra

ir toliau pasilieka, ir kad taip 
ir liksią ateityje.

Pranašauti sunku, kaip bus 
ateityje, ypač, kad visos aesan 
taikos tūlų veičiamos vienam 
Vlikui, kai jis tesudaro tiktai 
vieną iš trijų nesutariančių ša 
hų, — tat ir nesutarimai ne nuc 
jo vieno pareina, o nuo visų tri 
jų nesutariančių. Nelogiška gi 
būtų8 viass bėdas ir visą atsako 
mybę versti vienam Vlikui, kai 
yra trys nesutariančias šalys. 
Reikia gi realiai . ikalus ver 
tinti ir atsimintų 
nas susitii.mas yr 
čiųjų kompromisą-, 
neįmanamas, jeigu besitaiian 
čiosios šalys, arba j- bet kuri, 
nesutinka.

Pati ta kampanija, kuri tei 
gia, kad nieko nauja nėia ir nie 
ko nauja nebus, jau tuo pačiu 
pasako, kad ji iš anksto yra nu 
sistačiusi į jokius susitarimus 
neiti. Ar tokių nusistatymų 
akivaizdoje įmanomas bet ko 
ks susitarimas, nors jam Vilkas 
ir yra pasiryžęs?

Na, bet dar palauksime ir pa 
žiūrėsime, 
rasti 
bus 
kaip 
mas. 
kai n

Tuo tarpu vj- ta atkreipti dė 
mesys į ypač pabrėžiamus Vii 
kui kaltinimus: esą Vhkas ban 
das konkuruoti Diplomatine ta 
rnybą santykiuose su svetimai 
siais su kuo diplomatinė tarny 
ba, kaip turinti N. Lietuvos vai 
stybės 
galinti 
liejimų 
mas.

susittirian 
kuris yra

kas turi tikrą norą 
bendrą kelią ir kas jam 
priešingas. Šis reikalas, 

ir adata maiše, nepaslepia 
Jis netrukus bus aiškus, 

diena.

organų įgalioj-'utis, ne 
sutikti. Taip iškyla įga 
ir kompetencijų klausi

Ką rašo kiti
SUVAŽIAVIMAS
.teikia pirmenybę sunkią 

,didi 
veja 

tijos suvažiavime dalyvavo si Ameriką“ ir taip toliau — 
1.355 atstovai, kuriuos partijos reiškia, daro viską, ką Stalinas 
galvos turėjo sumaniai parink testamentu numatė. Tačiau, ko 
ti, kad neįvyktų staigmenų, ti lektyve negali būti pastovumo : 
kinant Sovietų Sąjungos pilie diktatūra reikalinga diktato 
čius ir pasaulį, būk Kremliuje, riaus. Todėl vyksta, gal mūsų 
ištikrųjtį veikia „kolektyvno ir nepastebima, tarpusavio ko 
st" vietoje prie Stalino viešpa va ir varžytynės“.
tavusio „vieno asmens iškeli 
mo“. Pasirodo, suvažiavimas 
panaudotas skelbti ideologiją, 
tinkamesnę rungtyniuojančio mes“ bendradarbis Vidurio Eu 
sugyvenimo laikotarpiui. Vaka ropai ir Balkanams, Jack Ray 
rų diplomatai čia sako, Chruš mond, kuris neseniai apvažine 
čiovas todėl tartum naują po jo tuos kraštus ir paraše eilę 
sūkį komunizmo istorijoje da straipsnių, rašo:
ras, kad valdančioji grupė šie „Mano patyrimu ,nors pa 
kianti padėti tinkamą teorijos vergtųjų kraštų pastatytosios 
pagrindą ilgam ir sėkmingani gaivos išrodo ištikimos Sovie 
visokių kairiasparnių ir sočia tų vadovybei bei idėjoms, vis 
hstinių grupių priviliojimui i gi, skiriasi pobūdžiu bei sūdė 
bendrus frontus. Eiliniams ats timi. Amerika, vėl pabrėždama 
tovams šiame suvažiavime nie 
ko naujo nebuvo — jie pasiliko 
tokie pat nebyliai, kaip pir 
miau“.

KOLEKTYVE BRESTĄ 
ŠAŠAS.

Buvęs ideologijos patarėjas

DEMOKRATIJOS PRIEŠŲ
New Yorko „Times“ korės ne“, 

pondentas Maskvoje praneša: jai (ginklų) pramonei“, 
„2-tame rusų komunistų par na darbo masių našumą 

suvažiavime

ŠIAIP IR TAIP.
Specialus New Yorko

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
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SUŠELPĖ MARTYNO 
JANKAUS DUKTERĮ.

Maž. Lietuvos patriarcho

PAMINĖTA NEPRIKLAU
SOMYBĖS SUKAKTIS
38 metų Nepriklausomybės 

atgavimo sukaktį Londono lie Martyno Jankaus duktė EI. Ja 
tuviai paminėjo kukliai, bet pil nkutė su savo akluoju broliu 
ni vilties į šviesėjančią ateitį, vargingai gyvena Toronte. Pas 
Vasario 18 d. miesto bibliote kutiniu laiku ją ištiko sunki ne 
kos auditorijoj K. Kudukis sk laimė: ji nusilaužė koją ir turi 
aite ne eilinę paskaitą. Tiesa, ilgesnį laiką gydytis.
jo tvirtinai ir kai kurios išva Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-

savo norą taikingu būdu tuos 
kraštus išlaisvinti, be abejoji 
mo, išmušė tiems vadams is gal jQs nc vĮsug klausytojus paten jos Londono sk. šiomis dieno 
vų jau Įsigyvenančią mint}, būk kjno> ^et <jaug kas paskaitą ir mis nelaimingajai pasiuntė gi 
amerikonai čia sav o liniją jau užgyrė, nes prelegentas už ne lia užuojauta ir kelis dolerius 
keite. Įdomu, kad Amerikos 6,7 1 - - • -
paaštrintus žodžius iššaukė pa 
ts Chruščiovas, puolęs prezi 

Voice of America radijo pro dentą Eisenroweri dėl jo eili 
gramai, Bertram D. Wolfe, au nių linkėjimų Kalėdų metu. Po 
torius „Three Who Made a Re io Amerika, labai nedvejotinais 
volution“ (Lenino, Stalino, Tr pareiškimais, dar smarkiau pa 

brėžė savo nesutikimą palikti 
pavergtąsias tautas tokias, ko 
kiomis jos dabar yra.

„Ką pavergtųjų tautų visuo 
menė apie šitą įvykį mano, sun 
ku pasakyti, nes juk ji neturi 
laisvo balso. Gali būti, bus to 

kės ir išgąsčio!“ Savo diktatu kių, kurie sakys, jei dėl Amen 
rinės sistemos amžinumą be ko sžodžių jų būklė, prie ku 
skelbianti santvarka, matyti, nos jau jie gal pradėjo derin 
pajuto savo silpnumą ir netei tis, pablogėtų, tai, jų nuomo 
setumą. Kodėl gi Amerikoje ne, gal geriau Amerika būtų tų 
niekas nešaukė vengti betvar žodžių nesakiusi, Bet, taip pat, ^os"buvo 
kės ir išgąsčio Rooseveltui mi nėra abejojimo, kad labai di -( - •
ius? Diktatūrai reikalingas delis skaičius nudžiugs.
diktatorius, kaip armijai karo „Diplomatų rateliai irgi nuo 
vadas, autokratijai — autokra monėmis suskilę. Vieni sako, 
tas, o neklaidingumo įstaigai kad per dešimtį metų visi Ame 
— neklaidinga galva. Sovietų rikos žodžiai apie reikalą iš 
santvarka, tačiau, neturi teisė laisvinti nieko neišlaisvino ir 
to būdo parūpinti mirusiojo dik komunistinių režimų nesusilp 
tatoriaus vietoje kitą. „Kolek nino. Todėl, sako, reikėtų pa 
tivnost“ sunki demokratijoje, bandyti kitokią taktiką ir pra 
bet neįgyvendintina diktatūro dėti draugiškiau su pavergtųjų 
je, nes eina prieš jos prigimtį, tautų komisarais elgtis. Ta 
Dabartinio Maskvos komisarų čiau, žinant, tų komisarų išti 
kolektyvo nariai yra Stalino kimybę Maskvai, kasžin, begu 
auklėtiniai, vykdę jo linijas. Jie šis gręžimas iš vidaus pavyk 
jas ir dabar vykdo. Paskutinis tų“. V.
Stalino politinis testamentas, !*■**_ a-tac

užvardintas „Ekonominiai so HENRIKAS BLAZAS, 
•cializmo uždaviniai“ rodo, kad Vliko Prezidiumo sekretorius, 
prieš mirtį diktatorius ruošėsi kalbėjo Lietuvos nepriklauso 
„taikos vajui“, nes suprato, kad mybės sukakties minėjime, va 
jam reikia ramybės laiko, su sario 26 d. p. p. Kasmočių sa 
virškinti pavykusiomis agresi leje, 89 Steamboat Rd., Great 
jomis padidintą imperiją ir ap Neck, L. I. 
raminti prieš sugilusį ir apsi 
jungusį Vakarų pasaulį. Tokiu 
būdu .Stalinas ruošėsi atoslū 
giui Europoje, siekdamas pri 
pažinimo grobiui Europoje, bet 
galando dantis veikti „kolonia 
Įėję Azijoje“. Ir jo įpėdiniai vy 
kdo „taikingą sugyvenimą“ 
„anti - kolonializmą“, „parti 
jos vyravimą literatūroje ir me P. Q-, Canada.

kino, bet daug kas paskaitą ir mis nelaimingajai pasiuntė gi

ockio biografijos) ir šiomis die 
nomis išėjusio „Six Keys to 
the Soviet System“, New Yor 
ko socialdemokratų žurnale 
„The New Leader“ rašo:

„Stalinui mirus, Maskvos ra 
dijas sušuko: Vengkime betvar

sutarimus ir amžinus ginčus būtiniems pragyvenimo reika 
mūsų vadovaujamiems veiks 
niams buvo griežtas ir pnekaiš 
tingas.

Vasario 19 d. Šv. Juozapo 
bažnyčioje vyko Nepriklauso 
mybės šventės bažnytinis pami 
nėjimas. Kadangi 12 vai. pa 
maldos lietuviams yra laiko ką streikavo General Motor da 
mos kartu su kitataučiais kata rbininkai, jų tarpe keli lietu 
likais, daugumoje anglais, tai viai. Bet vasario 19 d. jie jau 
bažnyčia buvo pilnutėlė. Giedo darbą pradėjo.
jo mūsų kvintentas, kurio pasi Būdinga, kad tą patį pirma 
reiškimą tenka labai užgirti. Jie dieni, kai po streiko, darbas bu 
atspausdino giedamų giesmių vo pradėtas, į General Motor 
programą (angliškai), kurioje dirbtuves buvo atvykę apie 500 
tilpo trumpas dienos reikšmės asmenų darbo prašyti, bet va 
apibūdinimas ir būdingi lietu dovybė nė vieno nepriėmė, o 
viškų giesmių žodžiai. Progra daugeliui darbininkų leido dirb 

ti viršvalandžius: net po 14 v. 
į dieną kai kas dirba. Kai kas 
tokį vadovybės nusistatymą la 
bai kritikuoja.

Tiesa, gal priešingai yra ne 
mažam šaldytuvų ir kt. reikme 
nų fabrike — „Kelvinator“.

lams.

ŽIEMOS NEDARBAS
Šiemet Londono miestas tu 

ri palyginti kiek mažiau bedar 
bių. Nedirbančių lietuvių yra 
tik keliolika. Tiesa, ilgesnį lai

išdalintos visiems 
bažnyčioje esantiems kitatau 
čiams ir tuoj pastebėta, kad tai 
padarė gerą įspūdį. Anglų ku 
nigas pasakė, kad šis sekmadie 
nis skirtas Lietuvai atminti ir 
jo prasmingame pamoksle bu 
vo jautrių žodžių ir užuojautos Čia dažnai daug ką priima, bet 
mūsų kenčiančiai tėvynei ir ti dar dažniau po mėnesio ar ii 
kintiesiems. Būdinga, kad jis gesnio laiko' paleidžia. Ir vėl at 
šį sekmadienį nelietė nieko ki siranda kritikų. Jie sako, kad’ 
to: net bėgamų parapijos rei nauji ir be patyrimo darbiniu 
kalų. Širdinga nuotaika buvo kai labai gadina gaminius ir me 
skirta tik Lietuvai. Todėl augs džiagą. Girdi, per pr. metų 
tyn kilo mūsų širdys, o po kun. gruodžio mėn. „Kelvinator“ 
J. Danieliaus turiningo pamo dėl tokių sugadinimų turėjęs 
kslo galingai nuskambėjo mū net 90 tūkstančių dolerių nura 
sų Tautos Himnas. šymų. L. E-tas.

Tat, kai Vliko prezidiumas 
dar tiktai zonduoja susitarimo 
palimvbių dirvą ir dai nėra nei 
susitaręs, nei pasitarimą nu 
traukęs, — verta išsiaišk.nti ir 
įgaliojimų ir kompetencijų kla 
tįsimus, nes „opozicija“ kaip 
tiktai savo opozicionieriškumą 
remia svarbiausia šiais dviem 
nnnktais.

Kas ir kokius turi įgalioji 
mus?

Viso laisvojo pasaulio yra 
pripažįstami tvirčiausiais įgalio muose nieko nauja ir ypatinga 
jimais pačios tautos tiesiogiai nėra, nes tokia jau yra faktų — r---- j - t---------- , ---
duoti įgaliojimai. Tekius įga logika. Bet šita yra pasakoma, pėdos kraštas yra vokiškas ir 
liojimus turi tos politinės sro kad persitvarkęs Vilkas gavo vi turi priklausyti Vokietijai. Bet 
vės, kurios sudaro Vliką. Kai sas galimybes išeiti į tiesius ir pasaulis buvo kitokios nuomo 
kurios srovės, kurios reiškia atvirus kelius, kurie veda į vi nės ir Versalio sutartimi Klai 
pretenzijų Vlike dalyvauti, tik sų vienybę ir į bendrą kovos pėdos kraštas buvo atskirtas 
rai tautos įgaliojimų neturi, bet frontą už Lietuvos laisvės ir nuo Vokietijos. Vokiečiams pa 
joms ir nėra jokių galimybių iš nepriklausomybės atstatymą, 
pačios tautos įgaliojimus gau J. Kardelis.

vos nebuvo patenkinta ir Vo 
kietija. Jos vyriausybė stengė 
si Įrodyti pasauliui, kad Klai

B

Mieliems ONUTEI ir JONUI STANIULIAMS,

brangiam tėvui - uošviui J. SMETONAI, 
staigiai mirus, reiškiame giliausią užuojautą,

Vai d’Or ir Malartic lietuviai.

PIRMOJO PASAULINIO KARO NUGALĖTOJAS 
CLEMANCEAU APIE KLAIPĖDĄ

Kaip Antrojo Pasaulinio ka ruomenės savaitraštis „Mūsų 
ro didžiuoju nugalėtoju laiko Pastogė“, rašydamas apie Ma 
mas Churchillis, taip Pirmojo žosios Lietuvos šventę, be ko 
Pasaulinio karo nugalėtoju yra kita iškelia Clemanceau as 
laikomas Prancūzijos ministe mens rolę sprendžiant Klaipė 
rių pirmininkas Clemenceau dos klausimą. „M. P.“ rašo: 
(Klemanso). „Dėl Klaipėdos miesto ir

Australijos Lietuvių Bend krašto prisijungimo prie Lietu

OAKVILLE, Ont.
TAUTOS FONDUI

Vasario 16-tosios minėjimo me Kalvaitis, L. Linkevičienė, j. 
tu surinkta aukų: po 5 dol.: Gimbutis, J. Klipčius, Vyt. Si 
Pr. Bakšys; po 3 dol.: V. Že manavičius, J. Juzėnas, K. Rim 
meckas, A. Lukoševičius; po 2 kus, M. Skorobogatienę, A. 
dol.: W. Anisimavičius, K. Da Sargautis, M. Ramanauskas, J. 
nielius, H. Sakalauskas, Pr. Juodviršis. Viso 4 dol.

PAJIESK0J1MAI
— Iš Sibiro yra jieškomi Al 

binas Ribkevičius ir Jonas Sa 
kevičius, emigravę į Š. Amen 
ką. Atsiliepti į „Nepr. Lietu vaikais ir dar daugiau tą vie „Eilės)“,
vos“ redakciją: 7722 Georges nybę stiprinkime ir todėl remki Vardan tos Lietuvos Jus ma
St., Ville Lasalle, Montreal 32, me laisvinimo veiksnius. loniai prašo:

Mums reikia tik stiprios Bronius Abromonis.
vienybės, Liet, kariuom. kūr.-savan. ir 

ouv. XXII rinktines 10 kuopos 
rikiuotės šaulys.

Ps.: kiti laikraščiai prašomi 
perspausdinti.

Joje tautos yr pajėga!
Kas susitarimo žvakę žibins, 
Tam bus dėkinga Lietuva!

(Iš Jono Kmito rinkinio

VIENYBĖJE TAUTOS 
JĖGA!

VLIK’o grupių nesugyveni 
mas dalinai ardo mūsų vieny 
bę, kuri ir šiaip nelabai stipri.

Esant Tėvynei bėdoje, aš j 
šį reiškinį žiūriu ne grupine 
galvosena, bet kūiejo - savano 
rio protu ir šventais jausmais 
vadovaudamasis.

Mūsų anais laikais neskyrė 
amžius, — šalia jaunikaičio 
nuo mokyklos suolo, petis į pe 
tį ėjo žilagalvis. Mūsų neskyrė 
tautybė, — buvo žydų, gudų ir 
kt. mūsų neskyrė religiniai ir sis 
grupiniai įsitikinimai. Mūsų Maskvoje pripažino, kad Stali 
partija buvo Lietuva, jos naria: nas ėjo klaidingais diktatoriaus 
Lietuviai, o tos partijos aiški ir keliais, kad ir jo parašytoji ko 
trumpa programa: Lietuvos munistų partijos istorija yra 
Himnas. klaidinga ir kitus klaidinanti.

Dabar anos vienybės liko tik Tai kaip gi Čia, draugas Bim 
sapnas, malonus prisiminimas ba, yra ir kaip bus? Kaipgi bus 
ir pagalvojus, kokiu „Lietuvos ir su draugo Bimbos knyga, ku 
keliu“ einama, lieka tik širdies rioje jis garbina Stalino Sovie 
skausmas. tiją. Ar nereikės jos sudeginti

Mieli broliai ir seserys, Tėvy pačiam

tus: kai jų namas dega, tai jieNauji Bimbos sielvartai
Drauge Bimba, kas gi čia da 1° nusigręžia ir, rodydami 

rosi? Stohnas hgsiol buvo ge 
nialiausis iš genialausių, protin 
giausis iš protingiausių ir viso 
pasaulio darbo žmonių užtary 
tojas ir tėvas (ir draugas Bim 
ba tą pripažino), o dvidešimta 

komunistų suvažiavimas

kiton pusėn, ima šaukti: „Žiū 
rėkite, ten dega“. . .

Taigi, kai Maskvoje dvide 
šimtasis komunistų suvažiavi 
mas pakūrė laužus, ant kurių 
degina Stalino lavoną, kuris 
duoda labai didelę smarvę, — 
tai Bimba šaukia: Žiūrėkite Vii 
ke nieko nauja... Vlikas, kaip 
buvęs, taip ir likęs tas pat...

Betgi, drauge Bimba, ar ne 
matai, kas dedasi Maskvoje, 
20-me komunistų suvažiavime?

„Geros, sveikos mintys“
„Raporte storai pabrėžiama 

kolektyvinės vadovybės idėja“, 
— rašo Bimba apie komunistų 

Bimbai? Ir bendrai, suvažiavimą Maskvoje. Ir Bim 
' - , „ ’_______ __„: „Geros, sveikos

mūsų bendras darbas. Kaganovičius vakar Staliną ga mintys“.
Kad šis darbas būtų darnus rbino, o šiandien jį su purvais

reiškus protestą, Pirmajame Pa 
sauliniame kare dalyvavusių 
valstybių — Santarvės vardu 
Clemenceau — Prancūzijos 
„Tigras“ — davė šitokį atsa 
kymą:

„Minėtas kraštas yra buvęs 
visados lietuviškas, daugumas 
gyventojų pagal kilmę ir kalbą 
yra lietuviai. Kad pačiame Klai 
pėdos mieste yra dalis vokie 
čių, nepateisina, kad tas kraš 
tas būtų paliktas Vokietijos su 
verenume, o turint dėmesyje, 
kad Klaipėdos uostas Lietuvai 
yra vienintelis išėjimas i jūrą, 
jis turi priklausyti Lietuvai“.

Šiandien, atsidūrę tremtyje, _ , _ ____ __ _______ ,
atsisukime veidu į lietuviškąjį nės laisvinimo darbas — visų kuo gi dabar pasitikėti, jeigu ba priduria : 
pajūrį, ir atviromis akimis pamušų bendras darbas. V " ”
žvelkime į to krašto brolius, y- - 
per 700 metų neišsižadėjusius ir našus, statykime Tėvynės maišo? Drauge Bimba, gal at 
lietuvybės, kovojusius dėl Lie laisvinimo reikalus augščiau sakytum į šituos klausimus? 
tuvos laisvės ir visų lietuviškų už grupinius, šalinkime asme 
žemių sujungimo“, — toliau ninius ir grupinius nesusiprati 
jau rašo „Mūsų Pastogė“. mus, būkime vieningi Lietuvos

Bimbos rūpestis Vliku 
Taip jau yra pas ko munis

Drauge Bimba, kaip gi sude 
rinti apie 30 metų Įtaigojimą, 
kad buvo gera ir sveika Stalino 
diktatūra, o dabar gera ir svei 
ka kolektyvinė vadovybė?

Mandrapypkis.
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.Ordinui, kad Žemaitijos kai tolimoje ateityje turėjo įvykti, 
miečiai reiškia daug simpatijų šitas sprendimas buvo paskelb 
Švitrigailai, Jogailos jaunes tas 1420 m.sausio m. 6 d. Eres 

DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO- niam broliui, ir kad kaimiečiai lavoje.
-ALEKSANDRO MILITARINĖ IR DIPLOMATINĖ KO labai nepatenkinti Vytauto vai jame buvo pasakyta, kad iš 
VA SU VOKIEČIŲ RITERIŲORDINU DĖL ŽEMAITIJOS džia-. Vasario m. atvykęs į Ra einant iš Toruno sutarties, Že 

IR SKALAVIJOS games tvirtovę žymaus žemai rnaitija ligi gyvos galvos palai
/nAr>Ąn “ C1U ba?oro. K"ePė3 sūnus ten ko Vytautas bei Jogaila ir kad
(DABARTINIO KLAIPĖDOS KRAŠTO). pareiškęs, jog Vytauto valdžia, po to kraštas teįka Prūsijos

(Dr. M. Anyso paskaita Sausio 15 dienai). KanvfT Tr °fdinuL Vytautas kol kas pa
vininkai, labai nepatenkinti. Ir jajko be Žemaitijos tarp Nemu 

4. Vytautas pažadėjo magist bajorai esą^.pasiryzę prieš Vy no jr Žemaitijos esančią dyku
ŽEMAIČIU SUKILIMAS. r.ul. sunkiąusią bausmę įyykdy tauto valdžią sukilti. Vytauto indagines, reiškia visus Že 

, . ti ir prašė atsiųsti žmonių, ku šalininkų esą likę tik keli šim maitijos pietų pasienyje esan
Nenorint paleisti savo pre rie galėtų skundą iškelti ir pa tai. Vietoje Vytauto jie norį čius sutvirtinimus ligi upelio

tenzijų, Ordinui liko tik kelias žadėjo sugrąžinti pagrobtus da Švitrigailos savo valdovu. Jam pocjan, tarp Jurbarko ir Veliuo
vėl tiesiogiai su Vytautu ir Jo jykus. Atrodo, kad Vytautas turįs Ordinas padėti ir į Žemai nos Į’vakarus nuo šitos vieto
gaila tartis. Naujas susitikimas tokį nubaudimą ir padarė, nes tiją pulti. vės ilgį Klaipėdos tvirtovės
turėjo įvykti 1418 m. gegužės aid. magistras t. p, m. rugpjūčio Nėra jokių duomenų, kad esančią dykumą palaiko Ordi 
28 d. Veliuonoje. Vytautas ir jo d. laiške Vytautui dėkojo už Žemaitijoje tuomet būtų įvykęs nas. Šitose dykumose abiems 

pusėms buvo uždrausta pasta 
tyti sutvirtinimų.

Sprendimas netik nenustebi 
no, bet ir nepaprastai supykino 
Vytautą ir Jogailą, nes juodu 
buvo linkusiu visai kitokio gin 
čo išsprendimo. Iš kitos pusės 
jis davė Ordinui naujos vilties 

r --- . z . ; vindvkv išolkuvuul dalį, O VČ
pasitarimai Gniekove, Kujavi jjau gal ir visa Žemaitiją. Vy 
joje. Čia pirmą kartą \ ytautas tautas įeĮ Jogaila, nors jie bu 
ir Jogaila pasireiškė tiksliai ko vo jgalioję imp. Sigismundą da 
kios jų nuomone, turėjo būti 
Žemaitijos sienos Ordino že 
mių pusėje: Lietuvos ir Žemai 
tijos dalyse siena prasideda su 
rioje jūroje ligi Nemuno upės, 
taip, kad Klaipėdos tvirtovė,

Lietuviu kovos dėl būvio

po to kraštas tenka Prūsijos

maitijos pietų pasienyje esan

Jogaila jau buvo išdavę Livlan teismą, kuris įvykdytas kalti koks didesnio masto sukilimas, 
dijos ir Prūsijos Ordino ma ninkams. nors birželio mėnesį žemaičiai
gistrams laisvos kelionės ras Tuojau po sukilimo numalš! vėl darė keletą puolimų į Klai 
’is, kai Žemaitijoje nelauktai Vytautas pastatydino baž pėdos pilies apylinkę* Atrodo, 
yko sukilimas. nyčią Veliuonoje. Reikia pažy
Jis vyko socialiniais, tikybi mėti, kad sukilimo numalšini 

niais ir politiniais motyvais, me Vytautas pasielgė labai 
kreipdamosi prieš krikščiony griežtai; daugel sukilėlių buvo 
bės įvedimą ir kartu prieš Vy nubausti mirtimi, 
tautą ir Ordiną. Vytautui jis 
tiek buvo nepageidaujamas, 
jog jis griovė jo sumanymą Že 
maitiją apkrikštydinti ir ją to

- kiu būdu išimti iš Ordino pre 
tenzijų. Iš šitų sumetimų ir 
suprantamas Vytauto griežtas 
pasielgimas su sukilusiais že 
maičiais.

Skaičius laisvų kaimiečių iš siūlymą, duotą Jogailai Racian suprantama, lieka Žemaitijos 
Raseinių ir Medininkų apylin zo suvažiavime 1414 m., visie teritorijoje.
kės sukilo prieš savo bajorus, ms amžiams išsižadėti Žemaiti Ordinas buvo jau linkęs išsi 
apiplėšė juos ir nudegino jų jos. Ordinas atmetė šitą suges žadėti savo pretenzijų į Žemai 
odybas. Vėliau jie kreipėsi į tiją aiškindamas, jog šitas pa tiją, bet jokiu būdu nenorėjo 

^rieš krikščioniškąją dvasinin siūlymas, tuomet nepriimtas, atiduoti Klaipėdos, remiantis 
kiją, naujai pastatytos bažny yra nustojęs savo reikšmės. At kai-kuriomis privilegijomis. Ir 
čios buvo sudegintos, vysku mestas buvo Ordino prašymas, šitie pasitarimai nedavė teigia 

einant Toruno taikos sutarties mo rezultato.
Ordinas buvo atsisakęs su 

teismą su pačiu Popiežium, tikti su imperatoriaus Sigis 
kaip augšęiausia instancija. Or mundo arbitražu, nors ginklų 
dino pasiūlymą atmetę, Vytau paliaubos baigėsi jau liepos 13 
tas ir Jogaila pasiūlė priimti im d. Nors abiejos pusėse buvo pa 
peratorių Sigismundą, kaip ar surengusios karui, Popiežiaus 
bitrą. ir Anglijos pasiuntinio pastan

Kitų metų pradžioje Ordinui gomis visgi pasisekė prailginti

IMPERATORIAUS SIGIS 
MUNDO SPRENDIMAS 

BRESLAVOJE.
1418 m. spalio 13 d. Veliuo 

noje vėl įvyko pasitarimai Že 
maitijos ginčui išspręsti. Iš Vy 
tauto ir Jogailos pusės buvo at 
kreiptas Ordino dėmesys į jo pa

kad ir iš Ordino pusės nieko
nebuvo daryta Žemaitijoje įvyk 
dyti sukilimą.

T. p. m. gegužės mėnesį, Po ______ ________ ____
piežiaus iniciatyva, vėl įvyko vfsdėlto išsikovoti dalį

KANADA GAMINA
RŪDĄ
VISAM PASAULIUI

einant Toruno taikos sutarties 
nuostatais, paskirti arbitrinį

ryti sprendimą, dabar su spren 
dimu nesutiko. Juodu jokiu bū 
du nenorėjo atiduoti Ordinui 
platų kraštą ligi jūros, o po jų 
mirties ir likusią Žemaitiją.

Bus daugiau.
— Prancūzijos Lietuvių Ben 

druomenės krašto valdybon 
sausio 29 d. išrinkta: pirm. O. 
Bačkienė, vicepirm. ir iždinin 
ku kun. J. Petrošius ir sekreto 
rium — E. Vaičiekauskas; kan 
didatai — P. Klimas jr. ir B. 
Venskuvienė; LB tarybos pir 
mininku išrinktas gen. št. pulk. 
J. Lanskoronskis; Kontrolės 
komisijon išrinkti: P. E. Tu 
rauskas ir O. Gečaitė-Peruche. 
Garbės teisman — Dr. S. Bač 
kis, Pr. Dulevičjus ir A. Miche 
levičiųs.

— Egipte suimta per 600 as 
Tai so 

Vytautas ir Jogaila ta proga vietinių ginklų importo vai

pas ir jo kapitelis buvo išvary 
ti iš krašto. Pagonystei vėl bu 
vo duota galimybė atgyti.

Vietoje apsidirbę, sukilėliai 
kreipėsi prieš Klaipėdą. Jie čia 
degino, pagrobė pajūrio gyven 
tojams inkarus ir kitus Iran 
kius, drabužius, pavarė arklių 
ir gyvulių ir kelis gyventojus 
užmušė. Apie tą įvykį did. mą vėl pradėjo vaidintis galimybė paliaubas dar vieniems metams, menų iš komjaceikų. 
gistras pranešė Vytautui 1418 gauti Žemaitiją nebojant visų 
m. birželio m. 3 d. raštu jo kai nepasisekusių pasitarimų. 1419 įsakmiai reikalavo, kad Ordino sius.
tu prašydamas nusikaltėlius nu m. sausio 12 d. Livlandijos ma magistras pripažintų imp. Si — Sovietų karo biudžetas pa 
bausti. gistras slaptai pranešė Prūsijos gismundo sprendimą, kuris ne didinamas 13%.

Šiandien Kanada yra viena iš didžiausių ne 

rūdijančių metalų eksportuotojų pasaulyje. 

Kanada pagamina daugiausia pasaulyje: ni 

kelio, platinos ir asbesto, antras kraštas dau 

giausia pagaminąs: aukso ir aliuminijaus, 

trečias: cinko ir ketvirtas: vario ir švino. 

Kasyklos yra šiandie antroji savo didumu 

pramonė pasaulyje. Ypatingai š? pramonė 

išaugo per paskutinius keletą metų, tuo pa 

gerino Kanados gyvenimo lygį.

Viršuje esanti iliustracija ir tekstas yra pa 

imti iš skelbimų, kurie The House of 

Seagram yra spausdinami žurnaluose ir laik 

raščiuose visame pasaulyje. Šie skelbimai

Laisvoji tribūna. tokiu agentu nėra ir nėra bu monės turėjimą. Žodžiu, de
DĖL MELDUČIO LAUPINAIČIO. ° įaltinimus M- Lfui iš konstruojamas ‘mūsų demo

kele tik remdamasis draugų kratinis subrendimas . Rodos,
Nenoriu būti niekeno nepra resnis. Nors gal tai kaip tik tu bei pažįstamų laiškais ar paša kad įmanytų, tai tuoj vieni ki

šytu advokatu, tačiau paskai lėtų patvirtinti J. Putvio tei kojiniais, atseit, ko gera „plet tus ir prie sienos statytų. Tų
cius „N. Lietuvos“ s. m. 5 nr., gimus: gal M. L. savo nešva keliais“, tai jo patiektų žinių mūsų spaudoje vienų kitiems
Jono Putvio laišką Redakcijai, rios sąžinės kankinamas taip teisingumu tektų rimtai suabe pilamų nuodų kažkodėl neva

joti. Tokiu atveju nenoromis dinama tautos kiršinimu. Bet,
skverbiasi mintis, — o gal gi ir kai M. Laupinaitis savo knygo
J. P., tuo pat tikslu, kaip vir je išvanoja gedvilas, paleckius,
šui minėtas V. V., pasiėmė už niunkas, pakarklius, Sniečkus
daviniu „sutvarkyti“ savo poli ir tt-, tai už tai jam primetamas
tinės srovės ateities uždavinia „tautos kiršinimo ir pardavi
ms galimai kenksmingą asme kiškas darbas“. Tikrai įdomu!

tiekunas, bene katalikiškos ar naitj-Meldutj Laupinaitį lydė čiau> — suvesti asmenines sąs bet daugumoje teisingų faktų,
timo meilės vedinas, \ Ą ’ 1 J —- - ------ - —
žęs du mūsų visuomenininkus, tapimas...“ Išeitų, jog J. P. su 
Lietuvos Laisvės Komiteto lei M. L. buvo kartu ne tik Lietu 
ūžiamame politikos žurnale voj, bet ir DP stovykloj, Vo 
„Lietuva“ jis tiems dviems vi kietijoj, taipgi Anglijoj ir net 
suomenės veikėjams nepagrįs gi Brazilijoj, kol pagaliau jų 
tai prikišo dangstyinąsi 5-ju keliai kažkodėl išsiskyrė, J. P. 
JAV konstitucijos amendmen atvykus į Kanadą. Prieš tai,

skiriami tam, kad Kanada ir jos gaminamų 

produktų vertė būtų geriau pažįstami pa 

šaulyje.

nenoromis prisimena daugelis be laiko suseno!? O gal gi J. 
atvejų, kuomet be jokio atsa P. bus sumaišęs asmenis? Bet 
kingumo jausmo mūsų išeiviš negalėtų būti, — iš kur tada J. 
koje spaudoje suniekinama, su P. smulkmeniškai žinotų, ką 
.rypiama kieno nors asmeny M. L. veikė anksčiau ir ką vei 

bė. Paskiausiai tokiu „nuopel kia (užkulisy) dabar Brazili 
nu savo tautai“ pasireiškė ži joj. Be to gi, jis rašo: „Vienuo _____
nomas katalikų veikėjas V. Vai Jika.metų mane ir Joną. Lauri nį? Arba, gal būt, ir dar papras Tiesa, jis iškelia eilę skaudžių,

t?“!.'? ^aitas su buvusiu draugu? Kas ir apie mūsų buvusius ar tebe
Kiekvie sančius iškilesnius asmenis. Ta 

čiau dėl to štai ką jis rašo: „Aš 
apkaltinu juos, ne kaip savo 
tautiečių suniekinimui, — ką 
dažnas norės įžvelgti šitos kny 
gos lapuose, — ne! Aš tik pa 
statau juos gyvu ir šiurpiu pa

galva — tai protas, 
nam kitokių minčių kyla.

Šių eilučių autoriui yra tekę 
girdėti apie M. L. irgi visokių 
reveliacijų iš asmenų, kurie tei 
gia gerai pažįsta M. L. Taip, 

tu, kuriuo JAV-se paskutiniau atrodo, J. P. dar bus buvęs ir jie teigia, kad „As kaltinu“ fak 
siais metais labai plačiai naudo Urugvajuj, nes jis žino ne tik tinai yra parašęs vienas Brazi 
jasi I 
vengti teismo.
kai tą patį V. Vaitiekūnas ir veikia pastarojo viršininkas 
tiems dviems primetė. Už tai, Smirnovas. J. Putvis žino net 
įtrodo, jam gresai byla JAV gi tokias, galima sakyti, tikrai 
Federaliniame Teisme. slaptas komunistų-rusų konsu

J. Putvio laiškas skamba pri lato veiklos smulkmenas apie 
trenkiančiai, —■ panašiai, kaip Smirnovo nurodymą paruošti 
ir V. Vaitiekūno paminėti kai ir perduoti M. L. išleidimui 
tinimai aniems dviems asme knygą „Aš kaltinu“, sumokant 
nims. Tačiau kaip tik dėl to, tik už 100 egz. 55.000 eruzei

* o ir be to, kaip minėta, turint rų. Tai iškeldamas, J. P. teigia: 
patyrimą iš mūsų spaudos ki „M. Laupinaitį aš bandžiau 
tais, gal švelnesnių kaltinimų, nuo to mūsų tautos kiršinimo 
atvejais, tenka priimti šias ži ir pardavikiško darbo atkalbę 
nias su reikiamu atsargumu, ti, bet jis manęs nepaklausė“. 
Juk — atsarga gėdos nedaro. Tuo teigimu J. P. dar ryškiau 
Ypač tiems, kurie asmeniškai pabrėžia, jog jam visos tos sm 
nei J. Putvio, nei M. Laupinai ulkmenos buvo iš tikrųjų žino 
čio nepažįsta, nei pastarojo kny mos.
gos nėra skaitę. Kitokią nuo — - - - —
monę, gal būt, turės tą knygą nant, kaip kažkieno užangažuo

Oi c j louse of Seagram

vyzdžiu šiudieniniams laisvojo neapykantos bolševikams. Štai juos prieš visuomenę pastatyti 
pasaulio likimo vairuotojams, aiškių bei griežtų kaltinimų ir ir kaltinimus įrodyti. Manau, 
užmerkiantiems akis prieš grės keletas ištraukų knygos neskai „N. Lietuva“ neatsisakys juos 
mingai į Vakarus ’ ' 'T'-J- -
raudonąją laviną. __ ________ __ . .
visus indiferentus raudonojo mius lietuviškus kaimus, sody 
maro atžvilgiu! Kiekvienas, ku 
ris nekovoja prieš šitą baisųjį 
žmonijos siaubą, jau tuo pačiu

pasaulio likimokomunistai, norėdami iš ką veikia ten nuvykęs jam pa Ii joj gyvenąs dailininkas; kad 
Nedviprasmiš žįstamas K. Gailius, bet ir ką M. L. yra buvęs Lietuvoj sau 

gumiečiu ir, be to, dar A. Sme 
tonos asmeninėj sargyboj ir tt. 
Kam gi tikėti?

Mūsų dypukai iš D. P. stovy 
klų atsivežė labai daug dypukiš 
puoselėtą lietuvišką kultūrą?“ yra komunizmo rėmėjas —■ yra 
— „Milionarankė bolševizmo kultūringosios žmonijos prie 
hidra jau ištiesė savo baisius šas!" Ir kitoje vietoje: „Su ko 
kos dvasios į demokratinius kiu džiaugsmu norėtųsi iškelti 
Amerikos kraštus, kurių laisvė jų vardus, kaip tautos didvy 
leidžia jų dvasinei menkystei rių, kovojusių ir pateisinusių 

savo brolių viltis į juos sūdė 
tas. Kada įvyko priešingai — 
negaliu nusilenkti viešąjai lie 
tuvių emigrantų opinijai, siū 
lančiai neliesti tų šiaudinių iš 
kamšų — leisti 

>“ nors 
mirti."

Iš knygos 
džiant, M. Laupinaitis vienic kiršinimo ir pardavikišką dar 
ms atrodys vienu iš tų viršpa bą“ bei už 
minėtų dypukų. Kiti, ypač jo ko velnio keliais“, J. Putvio mi 
paminėti bei jų artimieji vadins nimas Smirnovas greičiau duo 
jį ir komunistu. Tretiems gi tų tuos 55.000 eruzeirų M. Lau 
jis bus Tėvynės ilgesiu sergąs pinaičio žudikui, negu jam pa 
ir savo skausmu su kitais besi čiam už leidimą tokios knygos, 
dalijąs žmogus. Kas liečia ko Ir tai byloja ne kokie „liudinin 

angažuotu, agentu būtų, tai jo tos dalis, susispietusi tautinin munizmą, tai mano nuomone, kai ir rašitiški įrodymai“, bet
t _ . „bolševi tą knygą paskaitęs atsiverstų pačios knygos turinys. Jeigu

„dirbanti ne vienas mūsų išeivijos komu J. Putvio liudininkai ir raštiš tvirtai įsisąmonininti teisės ir
jis turėtų būti nepilnai 33 me tikrai rimtai. Tačiau tikrai ne su tautos priešais". Visa tai iš nistų. Iki šiol tai bene pirmoji ki įrodymai yra tiek stiprūs, moralės dėsnį, kuris sako, kad
tų. Tuo tarpu, turimomis ži sinori tikėti, kad J. P. tokiu mūsų (sic!) palaikančios spau pavienio asmens išleista kny kaip ir jo mesti kaltinimai, tai vienos blogybės negalima tei
Suomis jis yra 10—15 metų vy agentu yra buvęs. Gi jeigu jis dos. Ir tai tik už kitokios nuo ga, kurioje sutelkta tiek daug jis turėtų laikyti savo prievole sinti kita, dar didesne blogybe.

nepažabotai reikštis. Taip, ir 
dabar visuomenės pasitikėjimą 
tebeturįs visuomenės veikėjas, 
prieš keletą metų buvo apšauk 
tas bolševikų agentu. Taip, mū 
sų kariuomenė buvusi tik velt 
ėdžių karjeristų gauja. Taip, vyriams 
tautininkų režimas buvęs ne 

skaitę — vieniems patiko, ki tas agentas, sekė visą M. Lau Ser®snis už raudonųjų bei rudų 
tiems ne. Gal dar kitokią nuo pinaičio veiklą ne tik Lietuvoj, 1^ diktatūras (o vistik, tut but, 
monę turės ir knygą skaitę, ir bet ir toliau iki paskutiniųjų mielai tebegyventume, jeigu 
abu buv. draugus pažįstą. Kiek dienų ir sugebėjo įsigauti net } būtų leista, po „kruvinojo Sme 
vienu atveju J. Putvis turėtų Urugvajaus sovietų konsulatą tonos padu“ iki mūsų amžiaus 
šį reikalą daug išsamiau nu bei išgauti žinių apie jo veik galo)- Net a. a. prof. Krėvė-Mic 
šviesti, nes ne kiekvienas pir los smulkmenas. Aišku, jeigu kevičius kone buvęs bolševiką 
mojo Įspūdžio pagautas duoda J. Putvis iš tikrųjų tokiu gabiu ms> ° S. Lozoraitis — lenkams 
si lengvai įtikinamas, ypač,, kai tuo tarpu nesigilinant kieno už parsidavę. Galiausiai, 
ne viskas aišku. ;

Pirmiausiai, jei M. L. 1940 paskelbtos žinios apie M. Lau kų eilėse apšaukiama 
metais buvo 17 metų, tai dabar pinaitį turėtų būti vertinamos kų suvedžiota“ bei

Išeitų, kad J. Putvis, nelygi

net tau

slenkančia čiusiems: „Ar prisimeni raudo paskelbti. Tada pamatytume 
Aš kaltinu nąjj marą, kada jis užtvino ra daugiau.

Tad pirmyn, mielas bendra 
vardi, pasversime trečiojo bend 
ravardžio (!?) darbus ir likt 
mą! Jonas Eidukas.

Red. pastaba. P. Jono Put 
vio laiškas buvo paskelbtas jo 
parašu ir jo atsakomybe, kaip 
ir šis pasisakymas dėl 
laiško p. Jono Eiduko 
mybe.

Faktas, kad mūsuose 
gerovių, ir kad tas negeroves 
reikia šalinti, tiktai klausimas, 

vyksta plėšiko įgaliotinis per kokius tam tikslui panaudoti 
’ ‘ ' 1 . Mūsuose ne tiek ne

santalkų dėl faktų, kiek dėl me 
todų. Drastiški, perdrastiški, 
metodai sukelia abejojimų, jta 
rimų ir nepasitikėjimo. Taip 
yra M. Laupinaičio knygoje 
„Aš kaltinu“ ,taip yra J. Put 
vio laiške, to neišvengia net ir 
p. J. Eidukas. Dėl to dažnai at 
siduriama padėty be išeities, ir 
kankinamas!. Ar mums nebūtų 
naudingiau pereiti į akademi 
nio svarstymo būdą ir kultūrin 
gai apsiraminti?

Be to, p. J. Eidukui reiktų

„blizgučiu did 
ramiai.. . pas»

turinio spren

bas ir miestus? Ar prisimeni 
mongolų voras — trypiančias 
ir niokojančias ilgais amžiais 
čiauptuvus į tavo tėvų žeme 
lę”. — „. . . už „teisę“ okupuo 
ti Lietuvą, vokiškiems nacia. 
ms Sovietija jau sumokėjo 31 
milijoną ir penkis šimtus tūks 
tančių aukso markių!“ — „De 
kanozovas atvyksta „teisiškai“ 
įforminti smurtą ir karinę oku 
paciją! Legalizuoti bestializ 
mą ir raudonąją tiraniją! At

imti iš kito plėšiko „nupirktą“, metodus, 
nė vienam nepriklausančią „pre 
kę“. Ir panašiai per visą kny

Atrodo, kad už tokį „tautos

„nuėjimą išdavikiš

minėto
ataako

yra ne
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PENKTOSIOS VASARIO 16 GIMNAZIJOS METINĖS Pičiūno nuotykiai. Trumpiausiu keliu važiuojant. . .
Vasario 16 d. suėjo penkto šu, darbu ar pinigais, nebūtų 

sios tos dienos vardo lietuvių prie to prisidėjęs. Graži buvo 
Gimnazijos Vokietijoje meti talka, todėl savo darbo vaisiais 
nės. Ne kažin koks tai amželis, galime visi pasidžiaugti.
bet sukaktis mums brangi ir Kokia yra Vasario 16 Gim 
pažymėtina kaip dar vienas mū nazijos reikšmė, nebetenka da 
sų tautinio susipratimo, subren bar mums kalbėti. Noriu tik 
dimo ir gyvybingumo įrody pažymėti, kad savaip jos reikš 
mas. m? supranta ir rauodnieji mū

Vasario 16 Gimnazija prade sų tautos budeliai. Juk savo 
jo savo darbą sunkiomis sąly metu sovietinė žinių agentūra 
gomis. Lėšų pradžiai nebuvo, buvo paskleidlusi komunistinė 
Gavus Diepholzo kareivinėse je spaudoje žinią, kad Vasario 
patalpas, teko iš Įvairių stovyk 16 Gimnazija yra „reakcijonie
lų rankioti aplūžusias lovas, rių gūžta, agentų mokykla“, 
spintas, stalus, kėdes ir kitus Kaip žinia, reakcijonierius ir 
rakandus bendrabučiui ir kla amerikiečių agentus sovietai vi 
sems. Pirmąją žiemą vaikai sada mato ten, kur jie jaučia 
mokėsi ir gyveno beveik nekū savo siekiams pavojų. Tas ro 
renamuose kambariuose. Mais do, kad mes pasirinkome tikrai 
tas buvo menkas ir dažnai trū aštrų ginklą kovai už laisvę, 
kdavo net duonos. Trūko mais Dabar svarbu, kad lietuvių 
lo priemonių. Truko pagaliau visuomenės pasiryžimas savo 
ir mokytojų. Tik netrūko tike aukomis Gimnaziją išlaikyti ne 
jimo, kad anksčiau ar vėliau pa 
šaulio lietuviai ateis į talką tai 
vienintelei lietuviškai gimnazi 
jai išlaikyti. Tas tikėjimas ii 
davė jėgų visus sunkumus nu 
galėti.

Ir štai, Vasario 16 Gimnazi ku mūsų visuomenės parama 
ja ne tik išsilaikė, bet per tuos Gimnazijai nėra ganėtina. To 
penkis metus išaugo, sustiprė pasėkoje Gimnazija atsidūrė fi 
jo ir neatpažįstamai pasikeitė, nansiniuose sunkumuose. Visų 
Įsikūrė nuosavose patalpose, pirma, iki šiol dar galutinai ne 
Mokinių gyvenimo ir darbo są sutvarkytas Gimnazijos namų 
lygos labai pagerėjo. Prieš 5 reikalas. Dar trūksta arti 10. 
metus gimnazijoje buvo 60 mo 000 DM apmokėti likusioms už 
kinių, dabar yra 160. Šiais me namus skoloms ir apie 20.000 
tais brandos egzaminams ruo DM numatytiems remontams 
Šiasi 10 jaunuolių. Tai bus jau atlikti. Toliau, Gimnazija yra 
ketvirtoji Vasario 16 Gimnazi nemažai įsiskolinusi tiekėjams 
jos abiturientų laida.

Kad gimnazija gyvuoja, kad 
per trumpą laiką padaryta to 
kia didelė 
je eilėje 
nuopelnas, 
laisvajame 
susipratusio lietuvio, kuris di sario 16 Gimnazijos penkmetj 
dėsniu ar mažesniu savo įna padėdami tvirtus pagrindus jos

apsilptų, kad pirmųjų metų en 
tuziazmas neišblėstų. Graži mū 
sų darbo pradžia neturės jokios 
vertės, jei neįstengsime tęsti 
iki galo — reiškia, iki Lietuva 
bus laisva. Deja, pastaruoju lai

TARP NAUJOSIOS TEATRO 
pamainos minimi K. Šilgalis 
B. Leonaitė, V. Kavoliūnas, M. 6 numeris, 1955 metų. Didelis, 
Aleškevičiūtė, I. Jasiūnaitė, A. impozantiškas ir turiningas nu 
Lietuvninkas, L. Muraška, A. meris, 32 pusi., 1dol. Turiny 
Rudaitis, J. Misūraitė, J. Urve 
lis ir kiti gražiai užsirekomen 
davę per „Eugenijaus Onicgi 
no“ spektaklį. Ypač garsėja 
Adamkevičius, ketverius me 
tus išdirbęs viename iš geriau de, C. Milosz, J. Girnius, J.

DAILININKO JUOZO
PAUTIENIAUS PARODA, 

skirta jo 30-ties metų meno 
veiklos sukaktuvėms pažymėti, 
atidaryta Čikagoje.

J. Pautienius prieš 30 metų 
yra baigęs meno mokyklą Kau 
ne, buvęs meno mokytoju gim 
nazijose ir dalyvavęs meno pa 
rodose.

Jau prieš 30 metų jis buvo lai siu laikomų S. Sąjungoje teat Kaupas, A. Greimas, G. Benn 
komas gabiu dailininku. Tik rų — Leningrado akademinia knygų apžvalgos, biografijos 
tai vėliau jis buvo metęs dailę me Kirovo vardo operos ir ba iliustracijos. Numeris t------
ir ėmėsi kitų darbų. Tapybos lėto teatre. Tarptautiniame jau įdomus, 
veiklą jis atgaivino gyvenda nimo festivalyje laureato var 
mas Vokietijoje, tremtinių sto du buvo atžymėtas jaunas dai 
vykiose ir ypač pagyvino atvy nininkas A. Lietuvninkas, tu 
kęs į Ameriką.

pažanga, yra pirmo 
Gimnazijos rėmėjų 
Tur būt neatsiras 
pasaulyje nė vieno

už maistą, kurą, šviesą ir pan. 
Įsiskolinta todėl, kad sumažė 
jo rėmėjų būrelių skaičius ir 
praėjusiais metais pajamų kiek 
vieną mėnesį būdavo mažiau 
kaip būtiniausių išlaidų.

Pažymėkime tat pirmąjį Va

tolimesniam gyvenimui. Suda 
rykime sąlygas kelių artimiau 
siu mėnesių bėgyje galutinai iš 
mokėti skolą už namus ir už 
baigti būtiniausius įrengimo 
darbus. Taip pat sustiprinkime 
savo paramą Gimnazijos išlai 
kymui, ar tai atskiromis auko 
mis, ar steigdami naujus rėmė 
jy 
ar 
vo

būrelius. Ateitis parodys, 
mūsų aukos ir triūsas nebu 
veltui.

Pr. Zunde,
PLB Vokietijos Krašto
Valdybos Pirmininkas. Jais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI ir nariams: dr. V. Maneliui, 
LITERATŪROS LANKAI Dr. A. Baltiniui ir arch. J. Mu 

lokui. Pasikalbėjimas iliustruo 
tas valdybos, bolševikų naikina 
mornis ietuviškomis knygomis, 
aukotojų laiškais ir kt. foto nu 
otraukomis.

Sensacija ne tik lietuviška s 
me meno, bet ir apskritai me,į 
no pasaulyje yra 115 metų am 
žiaus lietuvis dailininkas-diev 
dirbis Adomas Trumpis, gyve 
nąs Sao Paulo, Brazilijoje, iš 

tikrai &ars^j?s pernai metų Eucharis 
tiniam kongrese. Apie jį patį 
ir apie jo kūrybą rašo Karolė 
Pažėraitė, duodama 
traukų iš Trumpio 
ir jo darbų.

Literatūrai šiame 
atstovauja — Amerikos Liet, 
rašytojas Jonas Šliburis su hu 
moreska Krislas ir poetas Hen 
rikas Radauskas su naujausia 
poezija.

J. Kaributas rašo apie išgar 
sėjusį lietuvį filmų aktorių Jo^ 
kubą Šerną, vaidinantį vyriau/ 
šią rolę neseniai išleistame fil 
me „Trojos Elena“. Rašinys 
iliustruotas Šerno tėvo, 16-tos 
vasario akto signataro, jo su

je: A. Jasminas, K. Bradūnas, 
E. Gruodis, P. Claudel, D. Tho 
mas, H. v. Hofmannsthal, A. 
Bosquet, J. Pietrikiewizc, J. 
Rebearivelo, A. Škėma, A. Gi

MUZIKOS ŽINIAS Nr. 4 
(153), 1955 m. gruodžio mėn. 
Šis numeris su daugeliu prie 
dų: Lietuvių muzikos vardyno 
3 dalim, ir gaidomis: B. Mar 
kaičio — Dvi giesmės, Br. Jo 
nušo — Dvi liaudies dainos, 
J. Zdanavičiaus — Liaudies dai 
nos,

JAUNIMO ŽYGIAI 1956

foto nuo 
gyvenimo

rįs malonaus skambesio platų 
balsą. Per dekadą Maskvoje 
ypač išgirta buvo op. sol. E. 
Saulevičiūtė. Dideliais vokali 
nės medžiagos duomenimis pa 
sižymįs ir V. Rubackis.

— Amerikiečių spauda šiltai
atsiliepia apie žymiojo lietuvio m. 1(6) nr. Visuomeninio auk 
smuikininko Izidoriaus Vasiliū 
no ir pianisto V. Bacevičiaus 
koncertus. I. Vasyliūnas kon 
certuoja Naujosios Anglijos 
miestuose beveik kas savaitę.

— 3 vakariečiai pareiškė 
protestą dėl demonstracijos
Berlyne, kur dalyvavo net vai TETAS. Išleido Nida: 
kai ginkluoti šaunamais gink

numeryje

Įėjimo ir krikščioniškos - demo 
kratiškos politikos jaunimo laik 
raštis. Red. adresas: 73 Hem 
lock St., Brooklyn 8, N. Y., U. 
S. A.

Mykolas Biržiška. SENA naus, jaunojo Šerno su žmona, ■ 
SIS VII.NIAUS UNIVERS1 Trojos arklio ir kt. nuotgrau

komis. Ir t.t.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI ? JDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

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

SKAMBINKITE TELEFONU : HEmlock 7920.

% Lad 
broke Gardens, London, W. 
11, England. Norint geriau pa 
žinti mūsų sostinę Vilnių ir bū 
ti pasiruušosiems apginti jo pri 
klausomumą Lietuvai, reikia 
turėti kuo daugiau tikslios is 
torinės medžiagos. Tą svarbą 
įvertindamas, Nidos Knygų 
Klubas išleido mūsų tautos ve 
terano, Vilniaus Universiteto 
Rektoriaus, parašyta knygą 
„Senasis Vilniaus Universite 
tas“.

Į KOVA SU TAUTINĖS 
MIRTIES PAVOJUM 

Tokį šūkį skelbia vasario m. 
„Lietuvių Dienų“ žurnalas, pla 
čiai leisdamas pasisakyti JAV 
L. Bendruomenės Kultūros Fo 
ndo valdybos nariams: pirm. J.

X Kreivėnui, vicepirm. B. Bab 
rauskui, sekr. St. TamulaiČiui

8

O

Glenna Jones
CBC televizijos šokėja.

16.

ŽVILGSNIS PRAEITIN biai pamatė, kad tokie veiks dovybe telefonu. Tuo būdu bu riau, pas mane 
mai radikaliai atbaidė norin vo išvengta daug vietinių nesu leidimo 1 
čius pasipelnyti tuomet, kai 
Tėvynė stovėjo ant bedugnės 
krašto, kai buvo statomas klau 
simas“ būti, ar nebūti.

38. DEMARKACINĖ LINIJA 
IR NEUTRALINĖ ZONA.

• atėjo prašyti kus iš Kadyšo, nes jis mums 
leidimo važiuoti į Suvalkus... priklauso. Visokiems netikėtu 
Nizioliomskis. Liepiau jam pa mams išvengti prie tos kuo 
rodyti savo sužalotas rankas, pos baro pritraukiau dar vieną 
o vėliau daviau perskaityti apie kuopą.
jo „kankinimus". Nustebo ii 
prižadėjo pats parašyti atšauki 
mą.

Kartą 
laiškutį, 
kėją —

dvi
(azoto 
Kiek vėliau pats man pasako 
jo, kad Beržininkų apylinkėje 
stovėjo lenkų baterija. Vietos 
lietuviai padarė vakarušką ir 
sukvietė lenkus. Atėjo visi, ta 
me skaičiuje ir sargybiniai nuo 
pabūklų. Mūsiškiai tą „vitrio 
lį“ įpylė į 4 pabūklų vamz 
džius. Kitą šeštadienį vėl vaka 
ruška. Vienas buvęs artileris 
tas patikrino pabūklus ir rado, 
kad jų įgražos visai išėstos, o 
vamzdžiuose „vien tik purvas“.

Kartą jis prisiuntė man saty Vėliau ta baterija buvo nuvež 
•į ta ir kitos lenkai nestatė.

40. KAUTYNĖS DĖL 
KADYŠO

Su lenkais 1919 - 20 m. ture 
mes gi, kariai, tik turėjome da sęs lakūnas; kaž ką jis numetė jomc eiię susirėmimų ir iš abie
botų kad lenkai kur neisiveržtų ir pataikė į kaktą grėbėjėjai. jų pusių aukų gyvybėmis, ypač
į mūsų žemę ir neskriaustų be Apačioje parašyta: „i lotniko mūsų pasikėsinimuose u.:....:
nt neutralinės zonos gyvento wi litewskiemu spadl z nogi Seinus. —
19- ... -

Su lenkais keliose vietose tu nukrito nuo kojos klumpė), 
rėjome pereinamuosius punk 
tus, kurių svarbiausias buvo tyje po „peoviakų' 
ant plento Kalvarija - Suvai mo buvo aprašyti „žiaurumai“ 
kai. Su mano leidimu piliečiai su suimtaisiais ir tarp kitų fak 
galėjo vykti į Lenkiją, gi iš tų buvo parašyta, kad Kalvari 
Lenkijos su leidimais 41 Suvai jos vaistininkui Niziolemskiui 
kų pulko vado. buvo įvaromos

Mūsų priešakinė sargyba sto 
vėjo netoli lenkų sargybos ir P° naSa*s adatos.
kiekvienu momentu net buvo Dar nebuvau išsiuntęs to laik Stovėjusiai Kapčiamiestyje kuo 
galima susijungti su lenkų va raščio į Kauną, ką visuomet da pai daviau įsakymą išmušti len

sipratimų.

39. UBAGAS 
INFORMATORIUS.

Apie lenkų kariuomenės 
dėstymą buvau gerai informuo 
jamas, nes jų pusėje turėjau 

Po nelemtingo susitikimo su nepaprastai naudingą agentą, 
lenkais rugsėjo 5 d., greitu lai Tai buvo apie 70 metų senis 
ku nustatėme demarkacijos Senkevičius, kuris ėjo ubagau 

liniją ir neutralinę zoną. Mes damas nuo Varėnos iki Višty 
buvome smarkiai nuskriausti, čir ir ypatingu būdu ko ne kas 
nes ne tik neutralinėje zonoje, dien prisiųsdavo man visas in 
bet ir anapus tos zonos liko iš formacijas ir naują lenkų spau 
tisi kaimai grynųjų lietuvių. Jų dą.
padėtis buvo apverktina, nes Teko stebėtis jo sumanumu 

„ponia“ K., ginkluotų kareivių lenkai juos pradėjo ypatingai ir gabumais. Mažai raštingas, 
lydima, per visą miestą 

vidudienį nukeliavo pas mane 
į daboklę.

Neapsakomas skandalas! Ke 
lyje „augštai gerbiama ponia“, 
taikos teisėjo žmona, Raudono 
jo Kryžiaus pirmininkė mėgi 
no alpti, isteriškai šūkavo, bet 5 
tas nieko nepadėjo — kareiviai 
beveik vilkte ją atvilko. I----
vo ji mano daboklėje apie sa 
vaitę laiko, nes visą jos bylą su

(Atiminimų ištraukos).
RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.
Gandai pilnai pasitvirtino. Jos 
bute radome kelias skrynias pa 
siūtų iš amerikoniško audeklo 
moteriškų baltinių. Paėmėm 
visą Raudonojo Kryžiaus at 
skaitomybę, rastus pasiūtus bal 
tinius, įpusėtas dėžės su viso 
kiomis gėrybėmis, o

37. HAMLETIŠKO 
KLAUSIMO AKIVAIZDOJE

Bene lapkričio mėn. turėjo 
me žinių, Trad Amerikos Raudo 
nasis Kryžius suteikė Lietuvai 
daug visokių gėrybių. Laukė 
me, nes turimomis žiniomis da 
u guma tų gėrybių buvo skiria 
ma kareiviams. Pagaliau

žydų krautuvėse
pradėio viešai pardavinėti taba 
ka „Princ Albert", nematvto 
baltumo miltus, gerą audeklą 
ir kt.

Man pavvko sužinoti, kad di 
deli transportą visokių amen 
konišku gėrybių gavo Mariam 
polės Raudonoio Kryžiaus pir 
mininkė K. Kartu ji gavo pa 
rėdvrna d’desne tų gėrybių da
Ii atiduoti kariuomenei, o ma įrodymo daiktais skubiai per 
žesnę — vietos varguomenei, ėmė apygardos teismas. Rodos, 
Gautų gėrybių žymi dalis jau kad tai „poniai“ kalėjime sė 
buvo poleista „juodoje rinko dėti nereikėjo, nes pagal mūsų 
je“, o iš audeklo ligoninėms ir patarlę „varnas varnui akies 
kareivių baltiniams. . . greit nekerta“. Aš bent šioje byloje 
siuvamas
kraitis „ponios“ dukterims. . .

Nepanrastai įsiutau. Kad ne 
padaryčiau kokio nors „liapsu 
so“, patikrinau žinias, dėl visa 
ko pasitariau su advokatu A. 
Bulota ir didžiausioje paslapty 
je pavedžiau komendantui kar. 
Skučui

iš

Senkevičius prisiuntė 
kuriame prašė per įtei 
ubagę prisiųsti jam

bonkas „vitriolio“
rūgšties). Pasiunčiau.

skriausti ir spausti. Kas daryti? jis tačiau prisiųsdavo tokius 
Kariauti su lenkais neturėjo pranešimus, kokius ne kiekvie 

me jėgų, nes .beveik visa mūsų nas karininkas surašyti sugebė 
kariuomenė tuomet su bolševi tų. Algos jis gaudavo 700 mar 
kais kariavo. Be to, kariavimas kių mėnesiui, bet matyti ta ai 
su lenkais būtų pasipriešinimas ga visa jam ir atlikdavo, nes ko 
„pačiam“ maršalui Fošui, ku ks lietuvis ubago nepavalgydi 
ris tuojau po I pasaulinio karo ns ir neapnakvydins?

• • j buvo su Amerikos prezidentu ]~
Išbu Vilsonu pats autoritetingiau ros žurnalą

sias ir svarbiausias pasaulyje „
asmuo, o jis aiškiai palaikė Len „Muchą ,
kijos pusę. Kovą su lenkais tu kurioje buvo tokia karikatūra; 
rėjo vesti mūsų diplomatai, skrenda lėktuvas, jame nusu

nebuvau šaukiamas nei pas tar 
dytoją, nei į teismo nagrinėji 
mą. ..

Nuo K. skandalo iki mano 
važiavimo iš Mariampolės

po to jokių didesnių 
piktadarybių nebuvo pastebėta. 
Buvau negailestingas, gal net 
ir žiaurus, bet šito nesigėdinu 

padaryti kratą, ir sąžinės graužimo nejaučiu,
prie kurios ir pats dalyvavau. Ir aš pats ir mano bendradar

iš

klump“ (ir lietuviškam lakūnui

Kitą kartą Varšuvos laikraš 
likvidavi

atimti
Tačiau vienas mūsų 

prieš juos žygis vertas atskiro 
paminėjimo.

Lapkričio mėn. pabaigoje 
Seinų komendantas, kar. Ase 
vičius gavo žinią, kad lenkai su 
traukė į Kadyšą, tolimiausį iš 
kišulį mūsų fronte, vieną bata 
lioną ir

rengiasi išmušti mus iš 
Kapčiamiesčio.

Nepaprastai gerai savo uždą 
vinį atliko kuopos vadas, vyr. 
Įeit. Kemežis. Naktį jis privedė 
savo kuopą prie Kadyšo. Pats 
padaręs žvalgybą, pamatė, kad 
dauguma lenkų kareivių girti 
miega, kiti gi smarkiai girtuok 
liauja. Staigiu puolimu

išmušė jis lenkus, 
kurie panikoje pabėgo, palik? 
vietoje 23 lavonus. Buvo paim | 
ta daug grobio, tarp kita ko vi t 
sas batioliono štabo turtas.

Geriausias grobis, tai buvo 
pulko įsakymas, kuriame buvo 
pavedama tam batalionui se 
kančią naktį tokias pat skerdy 
nes padaryti Kemežio kuopai 
Kapčiamiestyje.

Apie šias kautynes pasiun 
čiau į Kauną raportą, prie ku 
rio pridėjau ir lenkų pulko įsa 
kymą.

Lenkai, žinoma, tuojau pakėlė 
didelį triukšmą

ir apskundė mus kontrolės ko 
misijai. Bet jie turėjo nurimti, 
nes kautynės gi įvyko Kadyšy 
je, kuris priklausė mums. Svar 
bų įspūdį padarė originalus len 
kų įsakymas tam batalionui pul 
ti mus Kapčiamiestyje, kuris 
buvo mūsų žemės gilumoje.

Kiek man vėliau buvo žino 
ma, pats kontrolės komisijos 
pirmininkas, prancūzų pulkinin 
kas Rebul, buvo didžiai sumi 
šęs ir neturėjo jokių argumen 
tų savo prietelius — lenkus už 
stoti.

Bus daugiau.
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MONTREALIO LIE TUVIŲ CHORAS 
ir

Vasario 16-tosios koncertas
Vasario 16 šventės dieną rį tikrai galėtume pavadinti, 

Montrealio lietuviai susilaukė kaip yra norima, reprezentaci 
išsiilgto choro. Tiesą sakant, niu Montrealio lietuvių choru. 
Montrealyje lietuvių chorų bu Vis dėlto verta peržvelgti, 
vo jau daugelis. Deja, nuolat kas choro nudirbta ir kaip to 
kmtą laikai ir sąlygos tuos cho darbo vaisiai atrodo. Bendras 
rus gimdė ir mirdė. Vien per įspūdis patvirtina faktinę pade 
paskutinius 5—6 metus jau tu tį: choras visai neseniai susior 
rėjome kelis chorus, kurie kito ganizavęs ir dėl to mažai dar 
pagal dirigentus: atsirasdavo repetavęs. Apie chorą galima 
naujas dirigentas ir susidaryda kol kas tvirtai pasakyti, kad jis 
vo naujas choras. Taip buvo turi gražią balsinę medžiagą; 
Bilevičiaus, Masevičiaus, Pieši kad choro dalyvių balsai skam 
nos, Gailevičiaus vedami cho ba labai gerai. Iš šių balsų, be 
rai. Vieni buvo prie DLK Vy jokių abejojimų, galima padary 
tauto klubo, kiti prie parapijų, ti puikų chorą. O choro meniš 
treti niekam nepriklausė. " 
mažiau ar daugiau, visi suminė dirigentui, 
tieji chorai buvo visų Montrea T” 
lio lietuvių chorai. Be šių, turi zaičio, tai jam prieš akis stovi zuikius“ iškart — pasiruošti 
me dar parapinius — Šv. Kazį dar didelis darbas. Visų pirma choro koncertui ir tuo pačiu pa 
miero, vedamą p. žižiūno ir chorą reikia suderinti, balsus ruošti chorą Dainų Dienai. Re 

pertuaras tat reikalauja dėme 
šio.

Pagaliau dėl dirigavimo. A. 
Ambrozaitis turi sugebėjimų 
diriguoti. Jis valdo dirigavimo 
techniką. Tiktai viena reiktų 
atsiminti, kad efektas klauso 
vui yra tada didesnis, kai diri 
gentas naudoja mažiausia ir 

enlškosios^Tin santarūriausių judesių, o efek 
tą pasiekia maksimalų.

Šia prasme, šį kartą mes ran V. Bruzgelevičiaus vedama 
dame pateisinimą, nes choras Tautinių šokių grupė, kaip at 
permažai turėjo repeticijų, 
šia prasme chorui geriausia 
vyko sudainuoti Paulausko 
bėra Me Domine.

Trečias svarbus chorui daly 
kas — repertuaras. Išskyrus 
Jančio Rami naktis, reperiu 
aras buvo kartojamas. Tai irgi 
galima pateisinti šį kartą, nes 
maža buvo laiko paruošti nau 
jam, o daugumas choristų šį se 
niai žino. Bet J. Jančio dalykas 
yra perdėm menkas. Chorui gi 
dabar turime jau naujų ir pui 
kiai padarytų dainų — K. V. 
Banaičio, V. Jokubėno, J. Gai 
delio, J. Kačinsko, B. Budriu 
no, ir kt. Pagaliau, verta būtų

Bet kasis paruošimas priklauso jau pasinaudoti ir Dainų Dienai su 
’ „ '• darytu repertuaru. Šį panaudo

Kai dėl dirigento, p. Ambro jant, galima būtų „nušauti du 
. i“ iškart — pasiruošti

Ir rodo, yra žymiai persitvarkiu 
pa si, įliejus jaunesnės kartos da 
Li lyvių. Pašoktoji Vestuvių pol 

ka dėl kaikurių priežasčių ma 
žiau tiko, ypač šiai šventei. O 
ir bendrai polkos motyvas mū 
su tautinius šokius rodant juo 
mažiausiai vartotinas, nes jis 
yra svetimas. Juk yra daug lie 
tuviškų šokių.

Labai sudėtingas ir kombi 
nuotas pasirodė Didysis malu 
nas. Geras užmanymas, gražios 
figūros, gerai išpildant sudary
tų fejerišką įspūdį, bet tai rei 
kia labai gerai techniškai pa 
ruošti ir tiksliai sceniškai susi 
tvarkyti (visi apsirengimo prie 
taisai reikia tiesiog „prigvin 
tuoti,“, kad nenukristų ir ne 
nukryptų). Ir reikia labai ge 
rai susirepetuoti. O šokis su 
projektuotas labai efektingai.

J. Kardelis.

CALVERT PASTABOS...

„Dime“ (tariama daim)
Šis plačiai vartojamas žodis, reiškia dešimt centų 
monetą, kilęs iš lotynų žodžio „decimus“.
Dešimtadalis — moneta yra viena dešimtoji dolerio 
dalis. Taip pat dažnai vartojamas žodis — „Niekei“, 
reiškia penkių centų monetą, kuri pagaminta iš virš 
minėto metalo.

CALVERT HOUSE

miero, vedamą p. Žižiūno ir chorą reikia !
Aušros Vartų, vedamą p. Ker sulieti į vieną harmoningą sąs 
helio — chorus. Šie du chorai kambį. Choras tam ir yra cho 
tačiau yra įsipareigoję daugiau ras, kad atskiri balsai nepraši 
šia parapijų reikalams, ir yra kištų pro visumą, bet kad kiek 
grynai katalikų bažnytiniai cho vienas keturių balsų skambėtų 
rai. kaip vienas balsas, tiktai dar

Plačioji gi lietuviškoji visuo nūs, turtingas ir pajėgus savo 
menė yra reiaklinga savarankis dalyvių sudėtine visuma, 
ko, bendruomeninio, choro, at 
stovaujančių visokių konfesijų 
ir visokių Įsitikinimų lietuvius. 
Tai toks choras kaip tiktai 
Vasario 16 ir pasirodė šventės 
programoje. Jį tenka nuošir 
džiai pasveikinti ir palinkėti 
jam sėkmės.

Choras koncerto metu atro 
dė labai gražiai. Norėjosi tik 
tai, kad jis būtų skaitlingesnis, 
— kad iš 42 baisų pakiltų bent 
ligi 60. Todėl labai pageidauti 
na, kad dar daugiau, ypač mer 
gaičių, įsijungtų į šį chorą, ku sus dirigento reikalavimus.

Meniškoji gi interpretacija,
— antras ir svarbiausis tikslas,
— reikalinga m<_________  ___
gento kultūros, jautrumo ir su 
gebėjimų. Ypač svarbu, kad 
dirigavimas būtų jautrus dina 
miškąjam niuansavimui: 1 ’ 
sovas turi girdėti ir jausti pia jsidainavimą, o fortepionai daž absoliutinę balsų daugumą. Tai 
nissimo ir fortissimo, forte ir nai turi netikslų 
piano, kresčendo ir diminuen dezorientuoja ir kartais pasta 
do, ir svarbiausia — kad choras to net į keblią, nelauktą padėtį, 
dainuotų. Dainuotų, neišsimuš 
damas iš jėgų ir tuo pačiu me 
tu sugebėdamas patenkinti vi

akademiją, o p. Bukauskas, ru 
denį įstojęs, studijuoja taikomą 
jį meną-plakatą, afišą, skelbi 
mą.

BIBLIOGRAFIJOS 
TARNYBA

netekus didžiojo bibliografo 
prof. Vaclovo Biržiškos, Liet. 
Bibliografijos Instituto steigė 
jo, jo darbą tremtyje toliau dil
ba Liet. Bibliografijos Tarny

First for Skill
Quefaec’o provincijos 
medžio raižiniai užsi 
tarnauja teisėto garso 
visame pasaulyje.

First for Taste
Alaus gamybos menas augš- 
čiausiai pasireiškia nepaly
ginamame DOW 
Ale skonyje —• vieno 
iš geriausių pasauly 

alaus. oow

Tik DOW „COOL CONTROL“ gamintas

KULTŪRWWK£OVIKA
DVI KANDIDATĖS į LRD PREMIJĄ 

Iš 19 grožinės literatūros 
knygų, išlejstų 1955 metais, 
slaptu Rašytojų Dr-jos narių 
balsavimu išskirtos dvi: Henri 
ko Radausko poezijos knyga 
„Žiemos daina“ ir Leonardo 
Andriekaus lyrikos rinkinys

Dar patartina chorui toną vi „Atviros marios“. LRD premi 
sada paduoti iš kamertono, nes ja 500 dol. bus paskirta už vie 

klau tai chorui garantuoja pastovų ną šiųdviejų knygų, kuri gaus 

toną, chorą parodys šiuo metu jau vykstan
čio antrojo balsavimo pasek ba. Tarnyba visus gautus leidi 
mės, Balsavimo vokeliai turi nius surašė ir paskelbė „Kny 
pasiekti LRD-ją ne vėliau kaip gų Lentynoje“, o surinktus lei 
kovo 7 d, 

Pirmajame balsavime daly 
vavo daugiau negu pusė visų 
LRD narių — 48. Žiemos dai 
na gavo 13 balsų, Atviros ma 
rios — 9, Negestis •— 5, Devy 
nios baladės — 4, Aukso ruduo 
■—3, kitos penkios knygos ga 
vo po 2 balsu, trys po 1, vienas 
lapelis rastas tuščias. Rašytojų 
ir skaitytojų susidomėjimas bū 
simuoju laureatu labai gyvas.

Koncerte dalyvavo pianistas LRD premija bus įteikta kovo 
K. Smilgevičius ir Tautinių šo 25 d. Čikagos lietuvių audito 

torijoje įvykstančioje literatu 
ros šventėje, 

DU MONTREALIO MENO 
STUDENTAI LIETUVIAI 
Dabartiniu metu Montrealio 

meno mokykloje studijuoja dai 
lę du lietuviai studentai. p. Re 
meika, kuris jau baigia mokyk 
lą ir p. Bukauskas, kuris stu 
dijuoja pirmuosius mokslo me 
tu s.

P. V. Remeika

Bendrai gi, choru nuošir 
džiai galime pasidžiaugti. Tai 
nepaprastai mielas faktas, kad 
vėl turime bendrąjį, visų chorą. 
Labai gražu ir miela, kad cho 
re dalyvauja daugelis čia girnų 
šio jaunimo. Būtų labai gerai, 
kad į šį chorą įsilietų ir Šv. Ka 
zimiero choro dalyviai, kaip jo 
daugumą sudaro AV choro da 
lyvių. Nes tiktai bendrai veik 
darni daugiausia ir efektingiau 
Šia galėsime pasireikšti.

kių grupė.
K, Smilgevičius šį kartą pa 

skambino moderniosios muzi 
kos — V. Bacevičiaus Preliu 
dą ir J. Gaidelio Undinės šokį. 
Anksčiau V. Bacevičių pažino 
me kaip labai modernų kompo 
zitorių, bet J. Gaidelis yra dar 
naujoviškesnis ir nepalygina 
mai modernesnis. J. Gaidelio 
nepaprastai sudėtingas temų 
naudojimas ir savaiminga har 
monija daro įspūdį, bet reika

pirmas stipriausias p. Stanulio 
pasirodymas Paryžiuje.

SKULPT. A. MONČYS
buvo išstatęs pr. metų gruo 
džio 10—18 d,d, vienoje priva 
čioje galerijoje 20 savo naujau 
šių darbų. Šią parodą atidarė 

studijuoja Paryžiaus miesto savivaldybės 
lauja didelio įsiklausymo ir įsi grynąjį meną - tapybą ir atei pirmininkas Paul Pouchol ga 
jautimo. nąntį pavasarį jis baigs meno lerijoje.

PROF. DR. J. BALTRUŠAI 
ČIO VEIKALAI.

Pr. metais leidyklos Olivier 
PERRIN ir Armand COLIN 
išleido du Prof. J. Baltrušaičio 
mokslo veikalus. Pirmasis — 
„Anamorphoses ou perspecti 
ves curieuses“, antroji - 
moyen age fantastique“.

Šie prof. J. Baltrušaičio mo 
kslo veikalai susilaukė didžiau 
šio pasisekimo. Ištisus mene 
sius jie buvo išstatyti didžių 
jų Paryžiaus knygynų vitrino 
se, o žurnalai, savaitraščiai ir 
dienraščiai juos plačiai paminė 
jo.

Antrojo veikalo pasirodymo 
proga Prancūzijos Radijas-Te 
levizija davė specialų pasikal 
bėjimą su prof. J. Baltrušaičiu. 
Visuose atsiliepimuose buvo at 
žymima, kad prof. J. Baltrušai 
tis yra nepaprastai mokslui pa 
sirarnavęs, parašęs šiuos veika 
lūs, kurie dvelkia didžiausia 
erudicija ir giliausiu charakte 
riu.

V. KASIULIS REPREZEN 
TAVO LIETUVĄ

Sausio 14—29 d. d. Musėe 
d’Art Moderne“ p. V. Kasiu 
lis atstovavo Lietuvą keturiais 
savo darbais parodoje, pavadin 
toje „Les Arts en France et da 
ns le Monde“. Virš jo paveiks

„Le

dinius persiuntė į Pasaulio Lie 
tuvių Archyvą. Tarnyba prašo 
padėti jai ir šiemet, nes tiktai 
atsiųstas LBT leidinys užtik 
rina, kad jis bus tiksliai apra 
sytas. O ateinančioms kartoms 
juk turime teisingai atvaizduo 
ti savo šio nepaprasto meto sp 
audą. Tarnybos adresas yra to 
ks: Lithuanian Bibliographical 
Service, 602 Harvey Street, 
Danville, Ill., USA.

TAPYT. P. STANULIS,
gyvenąs Ženevoje sausio 17— 
31 d.d. dalyvavo keturių daili 
ninku parodoje, Barbizon gale 
rijoje. Jis buvo išstatęs septy v - - „
nis savo tapybos darbus. Tai buvo užrašas „Lietuva .

PIANISTAS IR KOMPOZI 
TORIUS VT. BACEVIČIUS, 
kovo 11d. Carnegie Hall New 
Yorke duos septintą iš eilės sa 
vo koncertą. Pianistas skam 
bins savo ir kitų kompozitorių 
kūrinius.

— „Nida“ išleido prof. M. 
Biržiškos „Senąjį Vilniaus uni 
versitetą..

L. JOHNSTON

PASKENDĘ TURTAI
Iš profesijos esu naras. Prieš ketveris metus dirbau bri 

tų Admiraliteto žinioje, jieškodamas paskendusių turtų, bet 
atlikdamas kitus su naro tarnyba surištus darbus. Ten bedirb 
damas, aš turėjau progos įsitikinti, kad verčiantis laisva na 
ro profesija, darbas yra daug pelningesnis, negu priklausant 
nuo kitų vadovybės.

Mano darbas yra pavojingas. Ne vieną kartą žvelgė man 
giltinė į akis, bet visada buvau išgelbėtas. Tačiau, kaip aš iŠ 
likau gyvas šį kartą, bejieškodamas prie Škotijos krantų pa 
skendusio ispanų aukso, man yra nuostabu.

Maždaug po 14 valandų atvykimo į pietinės Anglijos ku 
rortinį miestelį Easibouru — atostogų, buvau skubiai iššauk 
tas prie telefono. Skambino iš Londono mano geras priete 
liūs, bei mano darbų suradėjas J. Walker.

— Hey Les — sušuko jis per telefoną. — Aš turiu tau 
gerą darbą. 100 svarų per dieną ir mažiausia 14 dienų — 1. 
400 svarų, mano vaike! — nenustojo jis šaukęs. Galvojau 
greitai! Šimtas angliškų svarų — 280 dolerių. Geri pinigai 
ir garantuoti 14 dienų. Atlikęs tą darbą aš galėčiau puikiai 
paatostogauti.

— Kas per darbas — užklausiau?
— Ispanų auksas, gulintis Tobermory Bay dugne, atsa 

kė Jerry.
Jo atsakymas man toks naivus atrodė, kad neiškentęs 

pradėjau juoktis. Tai būtų nesąmonė jieškoti paskendusio 
prieš 300 metų aukso. Tačiau aš suabejojau. O gal pasiseks? 
Tokių darbų esu atlikęs daug, bet iš tuzino tik vieną buvo 
galima skaityti pavykusiu. Kad ir nepereseniai — Indijos 
vandenyno dugne aš atradau 8 gabalus aukso 28.000 dolerių 
vertės. Per 10 dieną aš uždirbau 2.500 dolerių — plius 2% 
nuo ištraukto aukso vertės. Bet nebaigę darbo tuiėjom neš 
dintis iš ten, nes vieta priklausė prancūzams — kai pamatė 
me į mus artėjantį prancūzų patruliuojantį laivą.

Tobermory Bay! Pajutau, kaip mano nugara perbėgo 
šiurpas. Tai velnių lizdas. Įlanka pasižymi savo dideliu ban 
gavimu, kuris jaučiamas net giliai po vandenių, bei suku 
riais.

Tą patį vakarą grįžęs į Londoną iš Jerry sužinojau, 
kad to aukso jieškojimą organizuoja keturi turtinti anglų biz 
nieriai. Jie norėjo, kad viskas būtų laikoma ko griežčiausio 
je paslapty, nes sužinojusi Britų valdžia, pagal veikiančius įs

tatymus būtų reikalavusi pusę to aukso grąžinti jai. Žinoma, 
jeigu mums pasisektų išžvejoti!

Jeriy, gan tiksliai buvo apskaičiavęs ir žemėlapį atžymė 
jęs nuskendusio laivo vietą. Bet aš tam abejojau — netikė 
iau, kad prieš 300 metų nuskendęs laivas galėtų būti toje 
pačioje vietoje? Stiprios įlankos bangos, kurios negailestin 
gai daužo artimos salelės krantus, galėjo laivą pastūmėti 
kiek toliau, kol galutinai jis apsistos.

— Ką žinai daugiau apie tą auksą? — užklausiau aš, ži 
nodamas, kad Jerry visuomet išknisa smulkiausias intorma 
Bijąs ir mane paruošia taip, kad aš nusileidęs j dugną jau 
čiųosi lyg sąvp kambary,

Jis išsitraukęs užrašų knygutę ir atsivertęs pirmą lapą 
pradėjo man aiškinti; Vieta, kurioje yra paskendęs laivas, 
yra % mylios nuo salelės ir 3Į4 mylios nuo Škotijos kranto.

— Dabar, — tęsė toliau Jerry, — 1588 metais ispanai 
ruošėsi invazijai į Angliją. . . Medina Sidonia kunigaikštis 
grupavo invazijos dalinius Olandijoje, kai .tuo tarpu kita ar 
mijos dalis laukė įsakymo pačioje Ispanijoje.

Galutinai, ta didžioji ispanų Armana gegužės mėn. iš 
plaukė Anglijos link, o jau liepos 19 d. buvo pastebėta prie 
Anglijos krantų. Bet tuometinis Britų laivynas ispanus pa 
sitiko prie Wight salos, kur liepos 21 d. prasidėjo mums iš 
istorijos žinomos jūrų kautynės. Taip visam kanalo ruože 
Britai 'pradėjo persekioti Ispanus.

Kartu su ta Ispanų Armada plaukė ir karališku turtu 
pakrautas laivas — vardu „Florencia“. Tarp įvairaus ten 
esančio turto, bei Ispanijos iždo auksinių pinigų ■—- kurie bu 
vo skirti apmokėti algas invazijos kariuomenei — buvo ve 
žarna gryno aukso karūna, skirta vanikuoti Ispanų Philipą 
Anglijos karalium,

Ispanai, matydami Britų laivyno persvarą, pradėjo trauk 
tis Calais iškišulio link. Bet čia Britai prisiviję apsupo ispa 
nūs ir atidengę dar stipresnę ugnį pradėjo negailestingai nai 
kinti. Be to, tuo momentu kilusi didelė audra galutinai pri 
baigė Ispanus. Likusiems ispanų laivams buvo vienintelis 
išsigelbėjimas: sprukti pro Šiaurinį Škotijos krantą — atgal 
į Ispaniją. Tuometinė Škotija buvo nepriklausoma.

Rugsėjo 27 d. 1588 m. auksu pakrautas laivas „Floren 
Cią" atsipalaidavęs nuo Britų ugnies, gerokai aplamdytas 
plaukė Šiauriniu Škotijos pakraščiu. Laivo įgula buvo gero 
kai išvargusi su daugeliu sužeistų bei mirštančių, svarbiau 
šiai, Ispanai neturėjo maisto ir vandens. Pasiekę vakarinį 
Škotijos krantą Ispanai pamatę Tobermory Bay — pasirinko 
kaip saugiausią jiems prieglaudą laikinam persitvarkymui.

Čia apsistojus, laivo kapitonas Don Pereira įsakė Skotą 
ms aprūpinti laivo įgulą maistu ir vandeniu.

Tuometinis salos bosas buvo Mac-Lean, kuris buvo toks 
pat išdidus, kaip ir Ispanai. Iš karto jis atsisakė to Įsakymo 
klausyti, bet prisiminęs savo turimas bėdas — sutiko! Mat 
nuo stvo valdymo pradžios jis vedė kruviną kovą su savo 
Konkurentu Mac-Donaldo. Mac-Lean aprūpins įgulą maistu 
ir- vandeniu, jeigu Don Pereira duos jam kareivių Mac-D6 
nalds sumušti.

Tuo tarpu kaip pasiųsti Don Pereiros kareiviai skerdė 
saloje vyrus ir niekino moteris ir mergaites — Mac Lean ra 
miai vedė biznį su Ispanais — reikalaudamas ir dalies vežamo 
aukso. Jis pagalvojo, kad už gautą auksą jis Įstengs nusipirk 
ti sau reikiamą titulą ir taip tapti nuolatiniu Škotijos valdo 
vu. Pagaliau po ilgų derybų Don Pereira sutiko duoti jam 
dalį to aukso.

Mac-Lean tikėdamas, kad bus neapgautas, išpildė ispa 
nų įsakymą. Ispanams apsirūpinus maistu ir vandeniu, Don 
Pereira davė įsakymą išplaukti. Kuomet Mac-Lean pareika 
lavo sutarto aukso — Don Pereira nė kalbėti apie tai nenore 
jo. Jam svarbu buvo kuo greičiau iš ten išplaukti, kad britai 
atradę juos nepaskandintų laivo. Mac-Lean keršydamas už 
sulaužytą sutartį — pagrobė tris Ispanų karininkus — įkai 
tais, kol bus grąžintas pažadėtas auksas. . Bet Don Pereira 
tuom per daug nesirūpino', jis ruošėsi išplaukti be tų kariniu 
kų. Mac-Lean pasiuntęs savo sūnų ir jo draugą į laivą paim 
ti aukso. Bet tiems atvykus Don Pereira juos suėmė — reika 
Jaudamas paleisti tuos tris Ispanų karininkus.

Ispanai tiek buvo užsiėmę pasiroušimu išplaukti, 
kad ne nepastebėjo kaip jų turimi belaisviai įsiveržė į spro 
gstamos medžiagos sandėlį — jį padegė ir išsprogdino laivą.

Tuos faktus Jerry gavo iš Clan Mac-Lean istorijos ir 
Britų archyvo — užfiksuotus tuometinio Britų konsulo Sko 
tijoje.

Apie 30 jūreivių pasisekė išsigelbėti iš to skęstančio lai 
vo ir pasiekę Škotijos krantą liko nuolatiniam apsigyvenimui.

Mac-Lean iš karto uždėjo nuskendusiam laivui drau 
dimą — pasisavindamas kaip jo nuosavybė. Tikėdamas, kad 
kada nors pasiseks jam tą turtą išžvejoti. Tą jo reikalavimą 
patvirtino ir tuometinė valdžia — sąlyga, kad auksinė ispanų 
karūna ir 1% nuskendusio aukso bus grąžinta Britų karališ 
kai valdžiai.

Valdant Angliją Karoliui II, 1660 metais ir kiek 1685 
metais perėmus valdžią James II, buvo mėginta ištraukti tą 
nuskendusį auksą. Bet 2 Argyle kunigaikščiai tam žygiui



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. H. 29. — Nr. 9 (460)

VASARIO 16 MINĖJIMAS

tabako 'kiuose
Lietuviai plačių apylinkių, Po oficialiosios dalies Įvyks 

kaip Simcoe, Delhi, Tillson ta vaidinimas Grušo „Tėvas“, 
burg, Rodney, Mount Bridge, Jį atlieka Hamiltono teatralų 
Woodstock sutartinai minėjo trupė vadovaujama p. Kudabie 
38 m. Lietuvos Nepriklausomy nės. Šis veikalas matomas dau 
bės sukakti Aylmer mieste. Mi gumai pirmą kartą, buvo seka 
nėjimas sutraukė nelauktai mas dideliu susidomėjimo. Tai 
daug žmonių, kurie, daugumoj yra Įvykis Lietuvos ūkininko 
tabako- augintojai, turėjo pro šeimoj, 
gos bendrai pabuvoti, atnaujin 
ti senas pažintis, užmegzti nau 
jas, pasidalinti visiems bend 
rais rūpečiais. Bet už vis augš 
čiau dalyvauti Nepriklausomy 
bės šventėj, prisimenant taip 
netolimą praeitį, daugelio už 
ją kovotą, prisimenant savuo 
sius išsidraikiusius po pasauli 
ar vargstančius pavergtoj tėvy 
nėję ir Sibire.

Pažymėtina, kad buvo daug 
jaunimo. Jis, jau Kanadoj už 
augęs, ir prie vėliavos stovėjo, lyviai galėjo pabendrauti. Lai 
Šis minėjimas yra pasisekimas ke pasilinksminimo St. Augus 
ir ženklas, kad ateity bendrai tinavičjus Įvykdė loteriją Tau 
ruošiamas minėjimas turės pa tos Fondui, kuriam skiriamas 
sisekimo, bus Įvairus ir žmonės visas šio minėjimo pelnass. 
noriai važiuos kad ir iš tiliau.

Minėjimas pradedamas Tau 
tos Himnu. Širdžiai mielas Him 
nas skambiai nuaidi Aylmer 
sporto salėj. Atidaromą žodį 
pasako M. Norkus, nusakyda 
mas 16 prasmę. Paskaitą skai 
to p. Juozapavičius. Jis kviečia 
visus nepamiršti, kas buvo iš 
kovota, laimėta, kviečia ir da 
bar kovoti, prisidėti savo dar 
bu ir parama tiesioginiai prie 
Lietuvos laisvės atgavimo.

Rezoliucijas perskaitė V. fg 
naitis. Viena jų sveikinimas-pa 
dėka J. E. Kanados Ministeriui 
Pirmininkui L. Saint Laurent, 
antroji — pasisakymas siunčia 
mas spaudai. Minėjimas baig 
tas „Marija, Marija“.

L AND, Ont
WELLANDAS PASISAKO

Jau kuris metas, kai Korės ms Wellande veikia šeštadieni 
pondentai besiginčydami St. 
Catharines lietuvių kultūrine 
veikla, kartkartėmis užkabina 
ir kaimyninę Wellando apylin 
kę. Daugiausia, atrodo, nuomo 
nės skiriasi šeštadieninės mo 
kyklos reikalu. Kad neklaidin lanko visas 
tų lietuviškos visuomenės, Wei Wellando ir Port Colborno lie 
lando apylinkės valdyba rado tuvių kolonijų vaikai. Be to, 
reikalą duoti ŠĮ patikslinimą, priešmokyklinio amžiaus vai 

Praėjusią vasarą, prieš moks kams, radus tinkamus mokyto 
džia palikimą ir tėvas atleidžia ’° met9 pradžią, Wellando apy jus, numatoma steigti atskirą 

—1J--' _• i _ vaikų darželį.

K.L.B. Wellando Apyl. V-ba.
— Maskvos kinomatografi 

jos instituto režisūros fakultc 
tą baigė lietuvis V. Žalatkevi 
čius, kuris kaip diplominį dar 
bą pastatė pagal P. Cvirkos no 

bet Wellando bei Port Colbor vėlę „Skenduolę“. Filmą kurti 
ne kolonijose susidarius nenu jaunam režisieriui padėjo kino 
galimoms kliūtims teko tos min operatorius M. Kaplanas, gar 
ties atsisakyti ir steigti šią mo so operatorius P. Lipeika, akto 
kyklą Wellande. riai L. Binkytė, Žindulis, Ma

Taigi mažesniesiems vaika siulis ir kt.

gal, tinkąs ir dabar.
Šeimos santykiai įsitempia, su 
sikerta žemės meilė, noras pra 
lobti ir tiesa. Tėvo širdies smū 
gis ir artėjanti mirtis išspren 

:______________________________________ .
sūnui. Aktoriai veikalą suvaidi linkės valdybos pirmininkas 
no Įtikinamai. Didelė padėka kreipėsi į St. Catharines (buvu 
hamiltoniečiams už tai, kad, irS1OS) valdybos pirmininką su 
nesant tinkamų sąlygų, vaidi mintimi, kad visus Niagaros pu 
nimas Įvyko, palikdamas visie siasali° lietuvių vaikus siųsti į 
ms gerą įspūdį. viei}a šeštadienę mokyklą.

Po vaidinimo įvyko pasilinks . Išdavoje to, Niagaros vaikai 
minimas, kur 3 vai. bėgyje da jr siunčiami i St. Catharines,

Pasisakymas.
Nepriklausoma Lietuva yra 

vienintelė sąlyga išlikti lietu 
vių tautai gyvai. Pavergtas 
kraštas turi būti atgautas ir 
balsas atiduotas lietuvių tautai 
laisvai apsispręsti savo likimą. 
Negana to, turi būt atiduota 
jai pačiai brandinti kūrybines 
jėgas, jas Įliejant i visų lietu 
vių gerbūvį ir dvasini kilimą. 
Tad Lietuvos Nepriklausomy 
bės minėjimas yra ne kasdieni 
nė šventė, o visų lietuvių ryžto 
patikrinimas ir aiškus, tvirtas 
pasisakymas — gyventi. Mes 
tikėjome ir laukėme su dideliu 
nekantrumu kitų pagalbos Lie 
tuvai. Mes matome, kad tokia

S kubėk,
L ietuvi,

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

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

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

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

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

nė mokykla, o vyresnio amžia 
us — kultūros institutas, ku 
riam energingai vadovauja K. 
Stankevičius. Tenka pridėti, 
kad gabių mokytojų ir susipra 
tusių tėvų dėka, šią mokyklą 

šimtas procentų

KINGSBEER

NUO 1910 —

KANADOS

GERIAUSIAS

ALUS

SAULT STE. MARIE, Ont
TRUMPOS NAUJIENOS.

Naujoji mūsų kolonijos vai kurių 3429 gavę bedarbių pa 
dyba jau gana vykusiai pirmą šalpas. 1955 mt. gruodžio m. 
kartą pasireiškė savo veikloje, mieste yra buvę tik 1079 dar 

pagalba nėra tokia, kokią mu apkarpyti, kada yra iškeliama Vasario 12 d. ukrainiečių salė bo jiešką žmonės, 
ms žadėjo ar žada. Kad ta pa Mažosios Lietuvos ir Vilniaus je buvo surengtas Lietuvos Ne 
galba virstų tikrove, o ne pro krašto reikalai. priklausomybės šventės minė
paganda tautą palaikyti prie 3. Staigi ir tiksli informaci jimas su atitinkama menine pro 
savęs ir beveik karo stovy su ja šiuo metu yra viena iš svar gramos dalimi, oterija ir links 
priešu yra reikalo mums lais biausių kovos priemonių. Bet mąja dalimi — „Užgavėnių 
vėj esantiems lietuviams ta pro informacija ne tik tarp vakarie spurgom“ ir šokiais. Dalyvavii 
ga pasisakyti tiesioginiai lie čžii, kurių diplomatai ir korės siu tautiečių nuomone viskas 
čiančiais klausimais. Viena, pondentai dažnai bijosi pasiro praėjo labai gražiai ir linksmai, 
kad vadovaujantieji matytų ats dyti nemadingais, kaip Harry Už tai nuopelnai priskiriami 
kirų vietovių nusistatymą ir Trumanas panašiai yra išsireiš ypatingai moterims — nau 
rūpestį; antra, kad patys lietu kęs savo memuaruose, liesda josios valdybos narėms. Turi 
viai minėjimų dalyviai, nežiū mas prarastą Kiniją, bet ir kitų momis žiniomis, minėjimas da 
rint kur jie bebūtų, drauge pa kontinentų. Jų diplomatai ar vė per 100 dol. pelno, 
justų vieni antrų bendrą tikslą, korespondentai yra žmonės pa 
darbo sunkumą ir atsakomybę, čio gyvenimo išstumti būti to

1. Esame Įsitikinę, kad Lie kiais dažniau drįstą pavadinti 
tuvos klausimas, dar ir šian įvykius tikru žodžiu, drįsta pa 
dien nėra visai aiškus laisva sakyti tiesą ir už tai kovoti vie 
jam pasauliui. Lietuvos reika šai. Šiandien jų žodis reikš 
lai nutylimi tarptautinėse kon mingas. 
ferencijose ir norima apeiti, tar 
turn, tyla būtų geriausias Ru 
sijos sąmokslininkas spręsti tą 
taip prikišamai neteisingą rei 
kalą — Lietuvos pavergimą. 
Lygiai taip pat nėra aišku lais 
vajam pasauliui ir jos masei 
naujoviška vergija. Vergija ir 
baudžiava sena prasme sukūrė 
tautas ir generacijas, žmonės 
nors baisiose sąlygose galėjo 
gyventi, vergija Rusijoje turi 
tikslą naikinti kitas tautsa, jų 
žodžiais tariant, likviduoi.

2. Būtų neteisinga šią mirti 
na mūsų žaizdą palikti gydyti 
kitiems tariant, kad laikas mu . 
ms yra nepribrendęs, O ar ki skaidymasis gelbsti 
tiems laikas pribrendęs kai jie ’ 
tyli ir sprendžia apie mus nei 
giamai? Šalia anų yra ir tokių, 
kurie viliasi, kad mes kaip vals 
tybė neegzistuojame, bet yra

ir tokių, kurie Lietuvą norėtų

Vasario mėn. pradžioje mūsų 
mieste buvo registruoti 1465 
(vyrai ir moters) bedarbiai, iš

Didžiausios miesto darbovie 
tės plieno fabriko „Algoma Ste 
ei“ sausio mėn. produkcija šie 
kia 90.000 tonų plieno. Pana 
šiai toks pat kiekis numatoma 
pagaminti ir vasario mėn.

Paskutiniai, šią žiemą ypa 
tingai maži, laikini darbininkų 
atleidimai iš darbo čia pasibai 
gė sausio mėn. pabaigoje. Tuo 
tarpu pieno fabrike dirbantie 
ms, kad ir jauniems darbinin 
kams, atrodo, darbas ligi sekan 
čio rudens yra garantuotas.

Korespondentas.

RINKIMAI Į BENDRUOMENĖS VALDYBĄ
vasario 19 d. Balsavo

4. Yra tikra, kad esame ne 
gausūs skaičiumi ir negalingi 
finansais. Bendrai sujungtos apie 42% turinčių teisę balsuo 
jėgos yra pats našiausias būdas ti. Rinkiminės komisijos pra 
mūsų tikslui siekti. Skaldymas nešimu, Į naują bendr. valdybą 
bendrų pastangų mūsų reika išrinkti: 
’lui yra nepaprastai kensmin 
gas, o Lietuvos pavergėjui ne 
apmokamai brangi pagalba. Ru 
sijos komunistų agentai dirba 
bendrai. Jų priemonės tikslui 
seniai nustatytos: skaldyti tau 
tines bendras pastangas vaduo 
jant pavergtas tautas. Nors ir 
netiesioginiai neprivalom talki 
ninkauti mūsų visų bendram 
priešui. Mes manome, kad ne 

i Lietuvą, 
bet bendros pastangos ir atlik 
tas darbas.

Tillsonburgo Lietuvių 
Ūkininkų Klubas.

L. B-nės Delbi Apylinkė.
L. B-nės Rodney Apylinkė.

Įvyko

J. Dženkaitis — 60 balsu
K. Daunys — 56 balsų
L. Kaspariūnas — 56 balsų 
J. Žiūkas — 4 8balsų
J. Šimkus — 39 balsų.

Kandidatais: A. Kuzinskis ir 
V. Staskevičius. Į revizijos ko 
misiją:
J. Poška — 60 balsų
M. Venckevičienė — 52 balsų
N. Paulaitienė — 44 balsų
P. Mazaitis — 44 balsų.

Sėkmės naujai valdybai!

r
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griežtai užprotestavo, motyvuodami, kad nuskendęs auksas 
tiesiogiai prikauso Mac-Leans. Bet už pasipriešinimą ka 
raliaus įsakymams, tie du kunigaikščiai turėjo atsakyti savo 
galvomis.

1690 metais Britai gavo iš Ispanų tikresnių Įrodymų, 
kad laivas „Florencia“ tikrai buvo pakrautas karališku turtu. 
Be to Ispanų ir Skotų oficialiai yra užprotokoluota, kad 
tas tintas yia veltas 30.000.000 svarų sterlnigų, kas šiais 
laikais siektų 100.000.000 dolerių.

Apie 1690 metų pabaigą: J. Miller gan primityviais naro 
Įrankiais pasiekė nuskendusį laivą. Po kiekvieno nusileidimo 
jis iškildavo pilnomis saujomis auksinių monetų.

Po J. Miller bandymų ir daugiau tokių drąsuolių atsira 
do, kurie Įvairiais nėrimo aparatais leisdavosi jieškoti nusken 
dusio turto . Vieniems pasisekdavo. Bet dauguma rasdavo 
mirtį dar nepasiekę tikslo. Todėl, tų turtų įieškojimas, parei 
kalavęs tiek aukų, buvo laikinai nutrauktas. Bet 1906 m. 
pulk. Foss, tuometinis nėrimo pionierius, naudodamas jau mo 
derniškesnę naro aprangą, buvo pasiekęs tą laivą. Jis iškilda 
vo su gabalu aukso arba su sidabriniu šaukštu, kuriuose buvo 
atspaustos Ispanų monarchijos emblemos. Bet ketvirtą kar 
tą jam leidžaints Į apačią, sprogo deguonies bonka ir tik 
neprarado savo gyvybės. Po tos nelaimės jis ir atsisakė to 
Imeinės naro karjeros.

1948 m. vėl buvo mėgnta tą turtą išžvejoti. Bet tas na 
ras nebuvo prityręs — nusileidęs jis įkliuvo į laivo laužą, o 
kol pasisekė jį ištraukti — buvo jau miręs — baigė pasakoti 
Terry.

— Viena, kas mane rūpina Tobermory Bay, tai staigios 
audros ir storu sluogsniu dumblo padengtas jūros dugnas, —■ 
susirūpinęs pasakė Jerry.

— Darbą pradedam po savaitės, — pastebėjo jis. Lygiai 
no savaitės laiko mes išmėtėme inkarą apie 100 jardų nuo 
kranto toje mažoje Įlankoje. Vandens paviršius buvo lygus, 
bet banguojančiai juodas ir šaltas. Tas 120 pėdų gylis, kur 
gulėjo auksu pakrautas laivas, manęs nebaugino, nes anksty 
vesniuose sąvo nėrimuose aš buvau pasiekęs 280 pėdų gylį be 
jokių sunkumų.

Pirmą savo bandomą nėrimą aš mėginau tą patį rytą 
apie 11 vai. Pasinėręs apie 50 pėdų, aš pradėjau jausti tą po 
vandeninę spaudimo jėgą, kuri dar daugiau padidėjo nusilei 
dus iki 75, 100, 110 pėdų. Pasiekus dugną, mano kojos Įklim 
po į dumblą, kurio gylis galėjo būti apie 1% pėdos. Vaikš 
čioti čia iš viso nebuvo Įmanoma, bet stiprios lempos šviesoje

aš galėjau puikiai stebėti, kas vyko aplinkui. Aš tuojau pa 
stebėjau, kad jūros gyvenimas čia iš viso neegzistavo, išsky
rus kelis aplinkui besisukinėjančius ryklius.

Pasiyręs apie 40 pėdų į priekį, aš pamačiau gulintį pu 
siau perskilusį laivą. Tačiau laivo atradimas dar nereiškė, 
kad jau atrastas ir pats auksas. Reikėjo atrasti patogų Įėji 
mą ir vietą, kur yra tas auksas paslėptas. Bet tas mane nė 
kiek nejaudino. Svarbiausia, nors iš Jerry gavau gan smul 
kią to nuskendusio aukso istoriją, bet man rūpėjo, kiek yra 
teisybes apie tą nuskendusį lobį.

Sekanti rytą aš galutinai pasiruošiau atakuoti tą auksu 
pakrautą laivą. Su savim pasiėmiau ctxy-hydrogen pjovimo 
aparatą, ir dumblui nuplauti siurblį. Vandens paviršius tą ry 
rą buvo truputį pasišiaušęs, bet neatrodė, kad tai būtų arte 
jančios audros pradžia. Su Jerry kontroliuojamu oro spaudi 
mu, bei ryšio palaikymu aš jaučiausi saugus. Mes kartu dil
bom nuo 1945 metų ir jis ne vieną kartą yra mane išgelbėjęs.

Apačioje savo batų aš pritvirtinau specialias dumbliniu 
dugnu vaikščioti lenteles.

Tik pasinėręs aš pajutau tą spaudimo jėgą, kyj-i atrod . 
daug stipresnė kaip mano pirmo bandymo metu. Suprata r, 
kad pūtė vakarų vėjas.

Savo laivą pritraukėme prie tos vietos kur aš atradau ?. 
nuskendusį auksą.

Tas senas laivas gulėjo priekiu įsmigęs į dugną ir pusiau 
trūkęs. Vienas šonas prieš 350 metų įvykusio sprogimo bu 
vo visiškai nuplėštas. Laivas buvo storokai apdengtas sli 
džiu dumblu. Todėl mano pirmas darbas buvo nuvalyti 
dumblą.

Truko pora valandų kol aš pasiekiau aukso- sandėlį, o iš 
čia skinantis kelią prie to karališko turto, aš pajutau, kad lai 
vas pradėjo judėti. Vanduo pradėjo daužyti mano kūną. Bu 
vo aišku, kad viršuje kyla audra.

— Jerry, — aš paklausiau per telefoną, — ar viskas 
tvarkoje ten? — Tyla.

— Jerry! — aš dar garsiau sušukau! Bet ir vėl jokio 
atsakymo.

Užvertęs galvą ir vedžiodamas lempos šviesą, aš pra 
dėjau tikrinti sujungimo kabelius.,— Kabeliai atrodė tvarko 
je. — Kol pagaliau šviesa užkliuvusi už guminės tūbos, kuria 
iš viršaus ėmiau kvėpavimui orą — opcygen, parodė kad tū 
ba užkliuvusi aštrios laiptų briaunos — atrodė skilusi pusiau.

Pagalvojau: Iki tikslo pasiekimo man beliko nedaugiau 
kaip 5 minutės laiko. Jeigu aš įstengčiau išsilaikyti dar 5

minutes, galėčiau tiksliau nustatyti, kiek turi vertės tas kara 
liškas turtas.

Kuomet storos ąžuolinės sandėlio durys krito nuo mano 
deginimo aparato, — priekyje, lempos šviesoje, aš pamačiau 
senus, sutriūnijusius maišus, pilnus auksinių monetų. Aš gi 
liai atsikvėpiau. Bet tas mano atsikvėpimas privertė mane 
susirūpinti. Pajutau, kad oro spaudimas mano kvėpavimo apa 
rate pradėjo staigiai mažėti.

Sukinėjau kontrolinį mygtuką norėdamas gauti daugiau 
oro, bet spaudimas vis mažėjo ir mažėjo, kol pajutau, kad 
mano galva pradėjo svaigti. Dar kartą mėginau šauktis pa 
galbos per telefoną ir šį kartą jokio atsakymo iš viršaus.

Kovodamas su akinančia tamsa aš pradėjau slinkti atgal, 
kad kuo greičiau pasiekus laivo deni. Iš ten aš jau galėsiu pa 
siųsti pavojaus signalą sujungimo virve tarp manęs ir Jerry. 
Jei aš būčiau tai padaręs būnant laivo apačioje ir jiems prade 
jus traukti, galėjau būti visiškai užblokuotas.

Pasiekęs laivo denį, aš bejėgiškai patraukiau virvę, duo 
damas suprasti, kad esu pavojuj. Tačiau, audros siautimas 
buvo stipriai jaučiamas ir čia, taip, kad man nespėjus sulauk 
ti atsakymo, buvau nuplautas nuo denio. Oras pas mane 
baigėsi, galva dar daugiau pradėjo svaigti, ausyse spiegė, o iš 
nosies pajutau tekant kraują.

Sukaupęs paskutines jėgas mėginau keltis, bet tuo mo 
mentu pajutau visišką silpnumą ir kartu netekau sąmonės.

Atsibudau mažam namely Tobermory kaime. Ilgą laiką 
gulėjau su svaigstančia galva bei skaudančia krūtine. Pro 
aptemusias akis aš pamačiau prie lovos stovint jauną mote 
riškę ir Jerry.

Jie laikė mane lovoje pora dienų kol galutinai atgavau 
jėgas. Iš Jerry sužinojau, kad didelė banga nutraukusi inka 
rą sviedė tą 30 tonų laivelį Į akmenis, sumaldama į šipulilis. 
ferry pasisekė išsigelbėti, bet vienas iš tų finansavusių šį 
aukso jieškojimą, nuskendo. Tik kažkokiu laimingu būdu 
pasisekė perduoti mano vrve atplaukiančiam į pagalbą Skotų 
žvejų laiveliui, kurie ir mane ištraukė. Jie buvo tikri, kad 
aš esu jau užtroškęs, nes mano veidas buvo pajuodęs ir nesi 
matė jokių gyvybės žymių. Bet dėka Jerry suteiktos pirmos 
pagalbos, leidžiant deguonį į plaučius, aš šiandien vėl džiau 
giuosi saulės šviesa.

Tačiau, aš nepamečiau vilties vėl grįžti atgal ir pradėti 
darbą iš naujo. Ir tą padarysiu greit, nes aš esu vienintelis 
žmogus, tikliai žinantis, kur tos brangenės yra.

Sulietuvino G. Žemaitis.
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St. CATHARINES, Ont.
VILNIEČIŲ NUTARIMAS.

VKL S-gos St. Catharines šiuo kart sprendžiant, taip svar 
skyriaus pirmininko K. Bogu bų mūsų gimtųjų namų reika 
žio bute įvyko Toronto atsto lą, mes negalime pasilikti antra 
vų ir St. Catharines vilniečių eiliai asmens. Reikalaujame, 
pasitarimas. kur yra sprendžiami mūsų rei

Jame dalyvavęs Dr. A. Ša kalai, turėti lygų balsą. Vilnie 
pokos anglų kalboje leidžiamos čiai turėdami seniausią ir di 
knygos vajaus komiteto iždinin džiausią savo rezistenciją — 
kas J. Cicėnas padarė praneši 20-ties metų rezistenciją prieš 
mą, kiek išsiuntinėta minėtos lenkus, turi teisę ją ir atstovau 
knygos leidimui aukų lapų ir ti. Vieningam sprendimui tuo 
koki gauti atsiliepimai. Pasiro reikalu nutarta tuč tuojau susi 
dė, kad šį vilniečių darbą Ame rišti su S-gos Centru, 
rikos lietuviai remia su nuošir 
durnu. Yra vilčių, kad ir kiti . v ,
neatsiliks nuo amerikiečių, tik ^_^*įa_Pasa^£ta^kas/,J2 
tai tam reikalui, prieita vieno 
dos nuomonės, reikalinga dau 
giau informacijos ir reklamos, 
"ai šios knygos ir ateityje ki 

knygų leidimui svetimomis
Kalbomis reikalu, peržiūrėtas 
ir priimtas atsišaukimas į pa 
šaulio lietuvius, kuris greitu 
laiku pasirodys spaudoje. Su 
rasti platesnį pasisakymą Vii 
niaus bei vilniečių re.kalais mū 
sų spaudoje yra retas atsitiki 
mas. Todėl 
viešą padėką detrotiečiui laik 
raštininkui 
Vilniaus klausimo ir vilniečių

j. d.
Red. prierašas. Dėl šio raši

nutarta išreikšti

Al. Gimantui už

parėmimą spaudoje. Bet griež 
tai reaguoti prieš „Darbiniu 
ko“ pasisakymus: „seperatisti 
nės dvasios daigai“ ir „dema 
gogai“, nes tai liečia prieš vii 
niečių Sąjungos reikalus. Yra

j, už 20 metų kentėtą Vii 
xaus „golgotą“ užmokestis iš 

eivijoje.
Buvo daugiausiai apsistota 

ir svarstyta lenkų spaudos gy 
rimasis apie naująją bičiulystę 
lietuvių su lenkais. Girdi dabar 
emigraciniai lietuvių vykdomie 
ji organai iš pagrindų persitvar 
kė, persigalvojo ir patys ėmė 
si iniciatyvos ir toks sąžinių 
gas persigalvojimas atneš tik 
gerus rezultatus. Toks prieš 
laiką lenkų džiaugsmas, (taip 
rašo kai kurie lietuviški laik 
raščiai) tuojau po garsaus Man 
chesterio lenkams kabinimosi 
ant kaklo, yra pilnas pritari 
mas jų nutarimui, kitaip sakant 
kompromisas Vilniaus reikalu.

Nors mes, vilniečiai prie pa 
sitarimų neprileidžiami, visuo 
rnet paliekami už durų, bet

Vilniaus reikalai yra ne vilnie v 
čių sąjungos, bet visos lietuvių g 
tautos ir Lietuvos valstybės rei X 
kalas, todėl atatinkami, visą g 
Lietuvą ir visą lietuvių tautą g 
atstovaujantieji organai tuos a 
reikalus ir sprendžia, o ne vii X 
niečių organizacija. Tam tiks v 
lui yra Lietuvos diplomatinė g 
tarnyba ir yra kiti veiksniai, ku 
rie rūpinasi visos Lietuvos rei 
kalais.

2) Lietuviams Vilniaus klau 
simo nėra, nes Vilnius yra Lie 
tuvos sostinė. Ji buvo sostinė, 
dabar yra ir ateityje bus, kad
tiktai Lietuva butų laisva ir ne 
priklausoma.

2) Negalima pasiduoti pro 
pagandiniams ir provokacinia 
ms tūlų ekstremistų išsišokimą 
ms ir negalima tokių reikalų 
statyti ant tokių pat provoka 
cinių, kaip čia minimas „garsus 
Manchesterio“ imperialistinių 
lenkų pasisakymas. Ir negalima 
dėl to daryti lengvapėdiškų kai 
tinimų tiems, kurie rimtai rūpi 
naši Lietuvos rytų ir vakarų sri 
timis.

4) Iš viso būkime rimti ir ap 
dairūs ir nepasiduokime provo 
kuojami.

SIDNIO LIETUVIŲ JAUNI 
MO TEATRAS - STUDIJA, 

vadovaujamas V. Saudargie 
nts, vasario 25 d. pastatė „Eglę 
žalčių karalienę“, o Sidnio Lie 
tuvių teatras Atžala, sėkmin 
gai pasirodęs su K. Binkio „Al 
žalynų“, ruošia komediją „Mo 
kyklos draugai“. Režisuos K- 
Dauguvietytė-Šniukštienė.

CBC radijo ir televizijos pranešėjai (iš kairės dešinėn): 
Lamont Tilden, Larry Henderson, Frank Herbert, Harry 

Mannis ir Earl Cameron.

$ ., , S’Llfctuviikaprekyba A
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 FELIX RADIO TELEVISION ELECTRONICS

1328 Dundas St. W., TORONTO, Ont. 1
Čia rasite geriausios kokybės radijo, televizijų, patefonų 
ir kitu elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garan Z 

Ituotos, parduodamos fabrikų nustatytomis kainomis ir 
geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis.

Lietuviams duodamos nuolaidos.
Prie krautuvės veikia moderniškai įrengta dirbtuvė, 

kurioje priimami pataisymui visų rūšių radijo, Televizi 
jos aparatai ir kitokie elektroniniai prietaisai.

Jūsų patogumui skambinkite telefonu OL 3356 atv’ 
sime į namus. Darbas atliekamas kvalifikuotų spe 
listų skubiai, sąžiningai ir pigiai. Garantija 90 d 

arba pagal susitarimą.

Sav. F. Norvydas. Telef. OL 3356

L VIENYBĖJE — GALYBĖ
T TAUPYK
T savo kredit« koperatyve
g „PARAMA”

Indėliai apdrausti. Augštos pali
i: Darbo valandos:

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

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

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’

(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.

Ont
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SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

priimam: užsakymai ir paštu su nemokąmu PRISTATYMU } 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM P RI STATYMUI J NAMUS

O
C ©

v
I 
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telef. LL. 1944 į
| Jonas V. MARGIS, Plim. Ik |

algos 260 rub. į mėn. Gyveni 
mas mūsų geras, geresnio ne 
norim. Tuo ir baigsiu. Sudie, 
sudie. Tavo E.O.*'

CBC televizijoje yra rodoma 
serija iš „Karas ore“: čia 
trys R.A.Ė. Hurricane nai 
kintuvai užklumpa priešo 
lėktuvą II pasaulinio karo 

metu Vakarų fronte.

linkime Jums geros vakarienes 
per kurią prašome kad ir mūsų 
nepamirštumėte toli esančius.

Mes likome vienos dvi, kaip 
našlaitės atskirtos nuo kelmo, 
kurios kiekvieną dieną palen
kusios savo galvas vis apver 
kiame kiekvieno dalią-likimą.

Mūsų kūčios būna gana liūd 
nos, nes kiekvienose apverkia 
me visus. Kaip gera ir linksma 
būtų kučioti prie bendro stalo 
ir laužti iš baltų rankų tą plo 
ną šventą plotkelę. Mūsų linkę 
jimus priimkite nors ir neko 
kius, bet mes juos siunčiame 
nuo širdies ir norime, kad jūs 
juos primtumėte.

Mes dabar labai laimingos, 
kad galime gauti iš Jūsų lais

— Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Studijų Komisija Bostone išlei 
do 11-jį savo darbų sąsiuvinį. 
Leidinyje įdėtos studijos :agr. 
Vazalinskas rašo „apie sėklų 
auginimą", o agr. šumskis —

Ruduo. Pageltę lapai krinta. 
Visi takai užkloti sunokusiais, 
nugeltonavusiais lapais. Tik 
vienos dar eglaitės telkšo ša 
kas svyruodamos, kurios kas 
dieną dainuoja nuolatinę savo 
dainą, primindamos mums ge 
rą rytojų, džiaugsmą. Bet ar 
dar ilgai jos dainuos savo dainą 
mums apie savo žalumą?

Mes laukiame, kada ji palen 
ks savo šakas į mūsų palangę 
ir už tą pačią dainą, kurią ji 
dainuoja visiems. Mes norėtu 
mėm jai padėti dainuoti, bet 
mūsų gaida jai netinka. Ir eg 
laite su savo šakomis atstumia 
mus tolyn. Bet mes tikimės, ir 
vis dėlto turėsime išmokti, ir 
kartu dainuoti ir skleisti sutar 
tinę apie eglaitę. _ _ _

Nežinom, kaip ir bedėkoti ,Žemės ūkio tyrimą". Šis dar 
už laišką ir nuotraukas. Paži bas Amerikoje ir Kanadoje bu 
nom greitai, ir net iš akių aša vo pradėtas 1951 metais. Inž. 
ras išvyliojo. Ačiū už tai labai. Z. Bačelis, ilgametis Lietuvos 
Bet laukiame dar daugiau. Mes Ž. Ū. Ministerijos Žemėtvar 
kol kas dar sveikos, tiktai moti kos Departamento direktorius, 
nos sveikata silpnėja, nes žinai šiuo metu gyvenąs Brazilijoje, 
visokie klapatai graužia galvą, išleido studiją „Kolchozai’ Lie 
Sako’ ir jūs užmiršote, negalite tuvoje".
nei laiško parašyti. O jinai taip 
laukia, vis žiūri, kada laiškane 

„Sužinoję iš K. laiško, kad šys pro šalį eina. Tai vis ir 
tu gyvas ir netoliese gyvenat, klausia, ar nėra laiškų ir grįž 

Mano svei ta liūdna jo nesulaukus.
Tiesa, kai rašau aš vis už 

i apie namą. 
Baigias stogas. Kas daryti?

Gyvenu neblogai, tur būt pa Nes mes neturime iš ko stogo 
apdengti. Jums linkėjimai nuo 
Jono. Sudie, pasilikite sveiki 
ir laimingi. Sesuo“.

BALTŲ FEDERACIJOS KONSTITUCIJA.
Baltų Federacijai prašant pa pos tarpininkavimu bus 

baltiečių bendruomenės pasky mi brolių Motuzų lietuviški fil 
iė atstovus į komisiją svarstyti mai. Kviečiami visi atsilankyti 
paruoštą Pabaltijo Federacijos ir pamatyti. V. D.
konstitucijos projektą. Į komi 
siją įeina: Iš lietuvių pusės: 
dipl. teisininkai K. Grigaitis ir 
J. Palys bei dipl. ekonomistas 
J. Karka. Iš latvių pusės: Lat 
vių tautinės bendruomenės ir 
komiteto nariai p. Svanks, J. 
Preisbergs ir J. Kampe. Iš es 
tų pusės: Prof. Voldemaras Pa 
ets ir tautinio komiteto vicepir čiame karo aviacijos orkestre, 
mininkas Aksel Luitsala. Tre Al. Dudonis patyręs muzi 
čias asmuo estų teisininkų drau kantas, daug metų grojęs įvai 
gijos bus paskiriamas papildo riuose Lietuvos orkestruose, 
mai. Paskutiniu laiku grojo žinoma

Komisijai vadovaus projekto jame policijos orkestre Kaune, 
autorius dr. M. Anysas.

GRAŽUS PARENGIMAS.
Norisi nors trumpai paminė 

ti SLA 236 kuopos nepaprastą 
parengimą. Sakau nepaprastą 
todėl, kąd kuopa per savo virš juo Torontą apleido ir jo žmo 
21 metų gyvavimą neturėjo to nelė Adelė. M. K.
kio didelio parengimo.

Šiam visapusiškai pavyku 
šiam parengimui kreditas pn 
klauso mūsų kuopos jaunam na 
riūi S. Jokūbaičiui, kuris n 
tik pakėlė mintį imtis „Vien rašau Jums laišką, 
gungių“, bet ir nešė visą atsa kata menkėja, o nuo jūsų laiš 
komybę šiam parengimui. Taip kų vis negaunu, nors labai no mirštu paklausti 
gi kuopa dėkinga muzikui p. rėčiau jų gauti. 
Gailevičiui, rež. j. Jagėlai, ar % „
tistams, visiems tiems, kurie meni kad pas mus gyveno Any 
prisidėjo prie visokių darbų ir kščiuose bagota Slavinskienė, 
publikai už gausų atsilankymą. Dabar mes jos vietą užėmėm. 
Šis įvykęs Prisikėlimo par. sa (Minėta Slavinskienė, buvo se 
Įėję 11 dieną vasario parengi na poliegėlė elgeta). Gyvenam 
mas parodo, kad su gerais no su Emile ir jos vaikučiais. Toj Jūs išėjot į viešąjį kelią 
rais galima nuveikti didelius pačioj vietoj, kur gimėm ir au Prisiglaudėt prie beržo šakų.

rodo

IŠVYKO EDMONTONAN
Šiomis dienomis apleido To 

rontą ilgametis T. L. O. „Tri 
mitas“ dalyvis, klarnetistas 
Aleksas Dudonis. Jis išvyko ap 
sigyventi į Edmontoną, kur iš 
laikęs atatinkamus egzaminus, 
gavo klarnetisto vietą ten esn

Jo asmenyje T. L. O. „Trimi 
tas“ neteko vieno pajėgiausių 
bendradarbių.

Jam išvykstant būrelis drau 
gų bei pažįstamų suruošė nuo 
širdžias išleistuves. Kartu su

wr-- ..... jp ■r— ■ JL-m 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

Brangus broli, broliene.

(SMMmas?
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš

darbus. gom. Sesutė su vyru gyvena Gal jisai tik supras Jūsų dalią,
Taipgi norisi priminti „N. Minske (ištremta Bielorusi Gal tik jis pratars Jums sunku.

L.“ skaitytojams, kad kovo 3 jon). Jonas gyvena tenai, kur Su ilgesiu širdyje sveikina 
dieną, 3 vai. ir 7 vai. Prisikėlė L. Jono žmona (Sibire). Aš me Jus, brangieji, su šventom
jno par. salėje SLA 236 kuo dirbu prie geležinkelio, gaunu Kalėdom, linkėdamos laimės ir

I GENERAL INSURANCE £ 
į AL. DŪDA
| Visų rūšių draudimas
“ WA 48539

SAVI PAS SAVUS! |

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau i
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. ; ;

Tel. L0 5613, ; Į
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius J [

adv. A. L I Ū D Ž I U S. i i
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai: ' i
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS i !

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — Į [
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON I 

ar į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) x 
; su pilna siuntinių gavimo garantija. — g

I
’PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS, g 

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS g
iš įvairių Draudimo B-vių ir X

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

PILIETYBĖS REIKALAI. — |
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. g

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

sveikatos Jūsų gyvenime. Mes

A. E. McKAGIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

tcr_ - XX---------- XX "" HK ' 1 X

Lietuvio Advokato Į staiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
W—... XX.. -..

t— 1 imbssssw- - :—»

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

Advokatas 
(Barrister. Solicitor, r.tn.) 
1052A Blocr St. W. Toronto.

Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus j LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company 
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, Ill. 
Tel.: YArds 7-4337

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI!

I
 Lietuviai advokatai B 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

H e y d e n Stre^
(netoli Bloor ir Yongle) 

Toronto 5, Ont.
Tel.: Ofice WA 4-9501

Res.: BE 3-0978

W. A. LENCH
B.A., L.L.B.

TEISININKAS —
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
txui'f 'nr.nttmnTūrnūtrntr nnnt
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PASIRUOŠIMAI PASAULINEI OLIMPIADAI

Pasiruošimai Pasaulinei Oli lietuvių liaudies šokius. Šiam 
mpiadai, kuri įvyks šiais me svarbiam Įvykiui atsidėjus ruo 
tais Melbourne, eina pilnu tem šiamasi. 
pu. Būkštaujama, kad dėl lėšų 
stokos ir darbininkų stigliaus 
nebūsią įmanoma atlikti visi 
stadiono įrengimai. Šiuo reika jos lietuvių sporto šventė buvo 
lu vyksta Olimpiadai rengti ko pati didžiausia. Joje dalyvavo 
miteto ir paskirų organizacijų apie 130 aktyvių sportininkų, 
bei unijų vodovybių pasitari atstovavusių 5 klubus.
mai. 1955 m. krepšinio nugalėto

Į Olimpiadą suvažiuos 
tūkstančiai sportininkų.

Olimpiados atidaryme, daly 
vaus ir Australijoje gyveną lie 
tuviai — Melbourne tautinių 
šokių grupė „Atžalynas“ šoks

IŠ SPORTO ŠVENTĖS
Adelaidėje įvykusi Australi

TIP TOP TAILORS

POPULIARIAUSIAS
SUKIRPIMAS KANADOJE

Tip Tcp Tailor’s 
“TRIM LOOK”
siūti pagal išmatavimą

Ranka sukirp 
ti ir pasiūti 
pagal išmata BĮ sH* ĮTfl 
vimą iš pui Jljįl
klausios ang 
liškos vilnos. P

„TIP TOP“ RŪBAI
Tip Top „TRIM LOOK“ su 
kirpimo rūbai turi siauresnius 
atlapus ir pečius, sukirptus pa 
gai natūralias kūno linijas. Tip 
Top firmos įvesti Kanadoje ir 
dabar nešiojami nuo vandeny 
no iki vandenyno.

Gtrantuojame, kad 
būsite patenkinti, 
arba sugrąžinsime 
pinigus.

Duodame 
KREDITAN.

TIP TOP
yra 

visur

keli ju tapo Adelaidės „Vytis“. Ant 
rą vietą laimėjo Melbourne 
„Varpas“, trečią — Sydnėjaus 
„Kovas“.

Stalo
(vyrų) 
laimėjo 
Moterų
ją vietą laimėjo Sydnėjaus „Ko 
vas“.

Individualinių varžybų nu 
galėtoju išėjo Sirjatavičius 
(Varpas). Individualinėse mo 
terų pirmą vietą laimėjo Ken 
derienė (Kovas).

Orinį (vyrų) laimėjo Adelai 
dės „Vytis“. Moterų orinio var 
žybas laimėjo adelaidiškes.

Šachmatų varžybose I-ją ir 
II-ją vietas pasidalino Geelon 
go „Vytis“ ir Adelaidės „Vy 
tis“.

MŪSŲ

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

teniso komandinėse 
varžybose pirmą vietą 
Melbourne „Varpas“, 
(komandinėse) pirmą

ŠACHMATININKAI 
LAIMI

dienomis Geelongo
šachmatininkai gra

VANCOUVER, B. C.
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
prasidėjo pamaldomis Šv. Pat Kaulienei už programos meni 
riko Rymo katalikų bažnyčio nės dalies paruošimą ir vedimą 
je. Per pamokslą buvo prisimin bei p. Lydi jai Tomingienei ir 
ta kenčianti Lietuva ir sukalbę kitoms ponioms už kavutės pa 
ta ta intencija malda.

Iškilmingoji minėjimo 
vyko po pietų Mėlynojo 
jaus salėje. Ant pastato 
plevėsavo toli matoma lietuvis lietuviai turėjo galimybių da 
ka trispalvė. Nepriklausomy lyvauti minėjime, ir tenai įteik 
bės paskelbimo aktą perskaitė ti aukas Lietuvos laisvinimo rei 
Pranas Balsevičius. Po susikau kalams. Bet visi gali didesne 
pimo minutės latvių vardu svei ar mažesne pinigų suma parem 
kinimo žodį tarė majoras K. ti laisvinimo pastangas. Todėl 
Weldie. Estų tautos vardu pra tie tautiečiai, 
bilo jų pirmininkas p. H. Loo. 
Pagrindinę minėjimo kalbą pa 
sakė KLB Britų Kolumbijos 
Apyl. V-bos pirm. adv. Jonas
J. Justis. Iškilmingąjai minėji 
mo programos daliai vadovavo
K. L. Tarybos Vancouverio 
Skyr. pirm. Em. Smilgis.

Meninėje minėjimo dalyje

ruošimą.
dalis Minėjimo metu surinktos 

Duno aukos skiriamos Tautos Fon 
stogo dui. Ne visi Britų Kolumbijos

kurie neturėjo 
progos Įteikti savo numatytos 
aukos minėjimo metu, gali ją 
pasiųsti tiesiog Tautos Fondo 
Įgaliotiniui Britų Kolumbijai: 
Mr. K. Skrinskas, Room 320, 
656 Seymour Street, Vancou 
ver 2, B. C.

TF-55-3

Šiomis 
lietuviai 
žiai sukovojo prieš Geelongo 
miesto australų komandą ir iš 
8 partijų laimėjo 6. Susitikime 
su Shell šachmatų klubu lai 
mėjo 8 ir vieną partiją baigė 
lygiomis.

Prieš Melbourne australų . . .
šachmatu rinktinę Geelongo pirmą kartą plačiai visuomenei 
rinktinėje žaidė ir 2 lietuviai, pasirodė šeštadieninės mokyk 
kurie tik ir laimėjo taškus Ge los vaikai, pašokę tautinių šo 
elongui. Šiame susitikime A. kių ir padeklamavę eilėraščių. 
Grigaitis puikioje kovoje įvei Jie taip pat išpildė dalykų akor 
kė 1955 m. Victorijos čempio deonu bei pianinu. Duetii dana 
ną, antrą laimėjimą iškovojo 
A. Bratanavičius.

PADĖKA.
Norime padėkoti visiems mū 

sų giminėms ir geradariams, 
kurie teikėsi atsilankyti į mūsų 
vestuvinę puotą. Reiškiame di 
delį ačiū p. V. Jancevičiams, p. 
Vilimam, kad suteikė salę. Šei 
mininkėm: p. Gabrusevičienei, 
Šimonelienei, Šimkienei, p. St. 
Andrikaitytei ir p. Vilimienei, 
kurios daug pasidarbavo pobu 
vį rengiant. atšvęsta vasario 19 dieną. Iš Sekmadienį, 12 vai. iškilmių

Vestuvių pobūvis greit pra vakaro, šeštadienį, CBE radijo gos pamaldos Kroatų bažnyčio 
bėgo, be t jis paliko daug malo stotis per „Traditional Echo je. Pamaldas atlaikė ir šventei 
nių prisiminimų apie jus. es“ programą davė šiai mūsų patriotišką pamokslą pasakė

Dar kartą esame visiems dė brangiai šventei paminėti išti kun. V. Rudzinskas. Pirmą kar 
kingi.

mas puik. k. Škirpa po savo
> kalbos turėjo' skubėti Į Detroi 
i to lietuvių rengiamą Vasario 
į 16-tos minėjimą. Atsisveikin 
J damas ap-kės p-kas Vyt. Bari
> sas labai gražiai prelegentui pa 
! dėkojo irWindsoro lietuvių var 
[ du pakvietė garbės svečiu į IV-
• tą Kanados Lietuvių Dieną —
• Kanados ir JAV lietuvių susiar 
! tinimo šventę, rugsėjo 1 — 3 
J Klbėjo latvių ir ukrainiečių
> atstovai. Ypač nuoširdžiai ir
> nuosekliai, sugretinant abiejų 
J tautų istorinių faktų raidą, kai 
t bėjo ukrainiečių atstovas p. Ze 
[ leny. Priėmus minėjimo' daly 
į vių vardu parašytų laiškų teks

> tus: Kanados min. pirmininkui 
j Louis St. Laurent, užs. minis

teriui Lister Pearson, sveika
dienraščio „Windsoro Star“ re tos min. Paul Martin ir vietos 
porteriai, kuriems suteikta ži burmistrui M. Patrick, o Tau 
nių apie 16-tos šventę ir Lietu tos Fondo įgaliotiniui P. Janus 
vos pavergimą, paskui padary kai pranešus, kad laisvinimo rei 
ta nuotraukų. Šio laikraščio pir kalams prie įėjimo suaukota 
madienio laidoje buvo įdėta H0 dol., oficialioji dalis buvo 
nuotrauka ir tuo buvo pagar užbaigta.
sintas Lietuvos vardas. Minėji Dešimties minučių pertrau 
mo aktą pradėjo vietos K.L. B- kai prabėgus, sekė meninė da 
nės pirm. Vyt. Barisas, kvietęs lis. Vietos deklamuotojai N. 
sugiedoti Kanados himną. Pri Giedriūnaitė, M. Pakauskaitė, 
minęs lietuvių aukas už laisvę, E. Čiuprinskaitė ir svečiai iš 
paprašė jų atminimą pagerbti Detroito p-ios Mikšienės teat 
susikupimo it tylos minute, o ro nariai B. Račkaitė ir Al. Pe 
chorą sugiedoti giesmę „Kritu sys pasakė eilę gražiu ">atrioti 
siems“. Į garbės prezidijumą nio turinio eilėraščių, o vietos 
pakvietė: pulk. K. Škirpą, lat choras, vedamas J. Sinkaus, pa 
vių atstovą p. Skują, ukrainie dainavo keletą dainų. Tie k dek 
čių p. Zeleney, vietos kleb. V. lamuotojai, t 
Rudzinską, savanorių-kūrėjų gerai pasirc 
atstovą p. Žabalą ir Detroito lyvius sav 
organiz. centro narį p. K. Na nuteikė, ? 
vasaitį. vedė vai bos

Šventės paskaitininkas pulk. Urbonas, iris,

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

vo Balys Radzevičius ir Vytau 
tas Diakas. Z. Kaulienė padai 
navo solo ir Danguolė Radzevi 
čienė paskambino pianinu.

Užbaigus minėjimą Tautos 
Himnu ir God save the Queen, 
svečiai buvo pavaišinti kavute.

Ypatinga padėka tenka Zitai

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

WINDSOR, Ont.
VASARIO 16-TOJI — NE PRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ
atšvęsta vasario 19 dieną. Iš

Jūsų E. K. Lukai, są pusvalandi anglų kalba. Duo tą bažnyčioje Kanados ir Lietu 
ta mūsų tautos istorinių faktų, vos “rispalvė vėliavos buvo asi 
iškelta kalbos giminystė san stuojamos Windsoro ateitinin 
skritams, kita visa paįvairinant kų. Tas teikė pamaldoms iškil 
lietuviškų plokštelių muzika, o mingumo, o choro gražios gies 
užbaigai Tautos himnas. Toks mės visus jungė maldai Augs 
radijo pusvalandis tikrai daug Čiausiajam už paverg. Tėvynę, 
pasitarnavo propagandiniam ir Po pamaldų, Ukrainiečių sa 
informaciniam mūsų tautos pa Įėję, minėjimas tęsiamas toliau, 
dėties vaizdui susidaryti kana Pradedant minėjimą Vyt. Ka 
diečių plačiai visuomenei. činsko rūpesčiu atvyko vietos

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

Detecto T. V. & Radio Service Rega'. I
399* WELLINGTON ST.. VERDUN TK. 7798. I

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

reikmenis su nuolaida. H

r

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SA V. K. KIAUŠAS irj. ŠIAUČIULIS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

; choras buvo 
ir minėjimo da 
"•’■’mii puikiai 

minėjimo dalt 
sekretorius J. 
visiems pade 

K. Škirpa nušvietė kelius, ku kojęs, pakvietė minėjimą baig 
rie atvedė Tautą Vasario 16- ti Tautos Himnu.
tos apsisprendimui, nužymėjo Tenka pasidžiaugti, kad wi 
nepriklausomo gyvenimo eko ndsorieČiai lietuviai kasmet 
nominius ir kultūrinius laimėji skaitlingiau lankosi į Vasario 
mus ir po to sekusias ir dabar 16-tos minėjimus. Šiemet šis 
esančias nelaimes — okupaci minėjimas dalyvių skaičiumi 
jas. Taipgi paminėjo, kaip ture buvo skaitlingiausias, nes jame 
tų bazuotis mūsų laisvinimo dalyvavo nemažai senosios emi 
veiksnių organizacija ir kvietė gracinės kartos lietuvių. Vieny 
vieningo ir nenuilstamo Tėvy bėję galybė ir tik vieningai dirb 
nes labui darbo bei pasiaukoji darni prikelsime Lietuvą mūsų, 
mo. Kur aukos ten ir laimėji J. U.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

MontreaHo atstovą
Mr. Manfred Kory

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

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

Z £ WILSON
y? Laidotuvių Direktorius I

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

WE LUXE DRY CLEANERS! |!
143—8th AVENUE, LACHINE 

71 z» IT' ^7 X Lietuviams nuolaida.
ĮVIJI/ Sav.: P. RUTKAUSKAS.

COLONIAL TURKISH BATHS I
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO | 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE | 
Viskas tik už $ 1.10 w

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago x 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. $ 

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. į>
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. J i 

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Su sitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MON [ REAL
| I (2 g- į rytus nuo St. Laurent Bl.) 

« 4^>tr^?©©< S©©©©©©©©4*
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HAM I LTO N E!
SEKMADIENI, KOVO MĖN. 4 D., 5 VAL. VAK. ROYAL CONNAUGHT HOTEL SALĖJE BUS RODOMI

LIETUVOS ISTORINIAI VAIZDAI
HAMILTONE!

Brolių Motuzų spalvotame filme
Biletai - pakvietimai gaunami: Peoples Meat Market, 344 Main St. W. sav. A. Steigvila; Niagara Restaurant, 244 James St. N. sav. J. Girdvainis; Parkdale Sausage Co., 211 James St. 

N., sav. J. Kažemėkas; sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje pas A. Šukaitį ir K. Baroną. St. Catharines: pas Z. Piliponį, 7 Whitworth St.
Įžanga suaugusiems $ 1, vaikams 25 et. SLA 72 Hamiltono kp.

ir t. t. Koks yra musu kelias — KV, arba Krašto Taryba, nu King g-vę vykti iki kertančios su tautos ir visos žmonijos san 

i-JA aaj^Kt O k r0 
jjį X /VI 1 ' V IV šais» savo tautiečių tarpe skelb

yM'/l/Įir vųj ti tos pažadėtosios žemės gro
žį, ilgesį. Tas ėjo per kartų kar 
tas. Tačiau beveik po 2000 m. 
žydų tauta į pažadėtąją žemę įvairias kalbas.
grįžo. Tad ir mums palieka šis, kiniečių pamoksle, 2 vai. toje peržengimas. Lietuvos kariuo gio Tamstos savo geruose ap 
antrasis kelias.

J. Barzdukas užbaigė beveik 
40 minučių trukusią paskaitą 
viltimi, kad visuose pasaulio 
kraštuose LB prigys ir dar stip 
riau įsispaus į vietos lietuvišką 
jį kultūrinį ir tautinį darbą. 

Miesto savivaldybės J

balsų dauguma yra išrinkti:
1. St. Juozapavičius
2. K. Mikšys .........
3.
4. .
5. P.

194 
192 

Skripkutė ..................... 171
Astas ............................... 128
Lesevičius......................126

6. VI. Zauka ..........................120
7. Pr. Kažemėkas ................. 112

Kandidatai liko: St. Baipšys,
104, Stebingis — 87, P. Brasas 
— 68, Jakučinskas — 61.

Į Revizijos K-ją išrinkti:
1) J. Pleinys ...— 213
2) A. Mingėla . .— 142
3) K. Bungarda..— 136 
Kandidatai — J. Zurlys —

101, VI. Rupinskas — 57.
Tenka pažymėti, kad 1953 

m. balsavimuose dalyvavo 257, 
1954 — 250, 1955 
šiemet — 266.

LIETUVOS NEPRIK 
k /.3SOMYBĖS 
atkūrimo 38 m. sukakties mi 
nėjimas buvo surengtas KLB 
Hamiltono ap. valdybos kovo 
19 d. Iškilmės pradėtos pamal 
domis vietos parapijos bažny 
čioje, su Libera už visus žuvu 
sius ginant Lietuvos laisvę. Pa 
maldų metu, palydint vargo 
nais V. Babeckui, giedojo sol. 
A. Stempužiene, Gounod Ave 
Maria, Bizet Agnus Dei ir Bud 
riūno Maldą.

Vakare, Westdale mokyklos 
salėje, buvo akademija. Sugrie 
žus Kanados himną, pirm. A.

Į NAUJĄ B-NĖS VALDYBĄ
Vainauskas trumpu žodžiu ati 
darė minėjimą ir pakvietė atsi 
stojimu pagerbti įneštas į see 
ną Kanados ir Lietuvos vėlia 
vas, o taip pat minute tylos— 
visus žuvusius už Lietuvos lais 
vę. Toliau sekė JAV LB-nės 
KV pirmininko St. Barzduko 
paskaita.

Prelegentas palietė daug sva 
rbių mūsų šiandieninio ir atei 
ties gyvenimo klausimų. Anot 
St. Barzduko, mūsų istorinės 
Lietuvos žlugimas — tai pasek 
mės mažo tautinio susipratimo 
valdančiųjų Lietuvą asmenų. 
Tam vėliau reikėjo Valančiaus, 
Daukanto, Basanavičiaus su 
Aušra, Kudirkos su Varpu, Pie 
terio su Algimantu, Maironio, 
Vaižganto ir kt., privedusių 
prie Ddžiojo Vilniaus Seimo, 
Petrapilio ir didelio Vasario 16 
akto, paskelbusio Nepriklauso 
mos Lietuvos atstatymą.

Tolimesnėje savo paskaitoje 
St. Barzdukas nušvietė dabai 
tinį ir ateities lietuviškąjį gy 
venimą. Įdomu, kad prelegen 
tas, vadovaudamasis anglų ir 
vokiečių šaltiniais, nurodė, kad 
Lietuvoje šiandien esama (be 
kariuomenės) 400 tūkst. rusų 
tautybės asmenų, kurie sudaro 
14% visų krašto gyventojų. 
Taigi, Lietuvos rusinimas vyk
domas greitu tempu. O mes? 
Jau ir mūsų tarpe esama daug 
šeimų, kurios neskaito nė vie 
no lietuviško laikraščio, nė vie 
nos knygos. Mūsų atžalynas, 
atėjęs net į Vasario 16 minėji 
mą, kalba ne lietuvių kalba, h 
tuarjistinėse mokyklose moki 
nių skaičius mažėja, susirinki 
muose sunku išrinkti valdybas

statydama Vasario minėjimui jas abi John g-vės. 
programą, nes atrodo, kad la ___ ____________
bai svarbu turėti savo tarpe įta LIETUVIŠKUOSE 
kingus asmenis, kuriems visas FILMUOSE
minėjimas turėtų būti labai įdo matysime (tęsinys iš pr. 
mus, trumpinant iki minimumo Demarkacijos 

Išsėdėti, kaip susitikimas su

tvarką.
Hamiltono lietuviai kaip tik 

ir iškilo iš laisvojo pasaulio tau 
tiečių tarpo savo savo nuolati 

nr.) nėmis ir visuotinėmis aukomis, 
linijos vaizdai, Ir taip jau šešti metai! Be jo 
rusais, sienos kio atoslūgio, be jokio nuovar
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pačioje kėdėje, nėra taip leng menė žygiuoja per Vilniaus 
va. Tokiu keliu eidami, mes le kraštą, poilsis Maišiogaloje — 
tai kada ir prisiprašysime ang 30 km nuotolyje nuo sostinės, 
liškai kalbančius asmenis į mū Lietuvos kariai įžygiuoją į Vii 
sų didžiuosius minėjimus. Ir nių pro Žvėryno ir Žaliąjį til 
punktualumo! Teko matyti, at tą. Gedimino g-vė ir Katedros 
vykus aldermaną Dr. Ch. Mc aikštė apgultos Vilniaus gyven

Miesto savivaldybės linkėji Kay į tuščią salę(!!) 20 minu 
mus perdavė aldermanas Dr. čių prieš nustatytą programos 
Charles Mc Kay, po kurio dar 
sveikino žinoma radijo komen 
tatorė E. Hyder, estų ir latvių 
atstovai.

Antroji programos dalis bu 
vo skirta koncertui, kurį išpil 
dė jau pažįstamas Kanados lie 
tuviams sol. V. Verikaitis ir 
pirmą kartą atsilankiusi į šį 
kraštą sol. A. Stempužiene iš 
Clevelando. Pirmasis, savo lie 
tuviškai programai daugiausia 
pasirinko Banaičio kompozici 
jas; viešnia iš Clevelando—VI. 
Jakubėną, Šimkų, Sasnauską, 
KaČanauską. Iš pasaulinių mu 
zikų — V. Verikaitis atliko G. 
Verdi ariją iš operos Simon 
Boccanegra, W. A. Mozarto

Europos gydytojas

Dantistai
3 Barnesdale Avė. S 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

dalį, sėdint vienam kėdėje ir ste 
bmt. . . scenos puošimą iškilmė 
ms. Taip pat, reikėjo pakviesti 
vietos dienraščių foto-korespon 
dentų. Apie lietuvių įvykusią 
šventę, abiejuose Hamiltono 
dienraščiuose nebuvo užsimin 
ta nei puse žodžio.

ŠI SEKMADIENĮ
Hamiltonas laukia daug apylin 
kės lietuvių, atvykstančių pasi 
žiūrėti Brolių Motuzų spalvuo 
tų Lietuvos filmų. Ir taip, net 
organizuotai atvažiuoja Wel 
lando skautai, St. Catharines 
visa šeštadieninė mokykla, ku 
riai B-nės valdyba nupirko bi 
lėtus, Niagaros, Port Colbor 

Don Giovani ir bisui — Sevili ne, Tillsonburgo ir kt. vietovių 
jos kirpėją. A. Stempužiene — lietuviai, taipgi panašiai kaip į 
C. Saint Seans ariją iš Samso Kaziuko mug ęVilniuje. Malo 
no ir Dalilos, G. Verdi Don nu ir tenka pasidžiaugti, kad 
Carlos ir bisui — Zibelio iš mūsų atžalynas taip gausiai su 
Fausto. Reikia pripažinti, kad plaukia pasižiūrėti Lietuvos is 
viešnia A. Stempužiene paliko torinių įvykių, nes tai, kas šeš 
labai gerą įspūdį: puikios že tadieniais mokykloje kalbama, 
mos gaidos (kiek silpniau su labai greitai pamirštama, tuo 
augštutinėmis), gera dikcija, tarpu vaizdai, ypač vaikų am 
su jausmu išpildomi kūriniai, žiuje, palieka visam gyvenimui. 
Gaila, kad abu solistai Vasario Hamiltoniečiai prašomi biletais 
16 minėjime antrąją koncerto apsirūpinti dar šią savaitę. Iki 
dalj atliko ne lietuvių kalboje, vasario 20 d. išplatinta buvo 
Kažkaip disonansu nuskambę 400 biletų. Taip pat, visi Ma 
jo tautinėje šventėje svetima ’ 
kalba. Malonu buvo klausytis

"slisprendimuose tolydžio evo 
liucijuonuojate į gerąją pusę. 
Ši hamiltoniečių viena gražiau 
šių būdo ypatybių ir padrąsino 
mus trečią kartą prašyti para 
mos mūsų lietuviškoms gimna 
zijoms tremtyje.

Šia proga norime trumpai in 
formuoti, ką tamstoms, 
Tautiečiai, šioje srityje 
darėte:
1953 m. (per 4 mėn.) 

gimnazijoms gauta
1954 m..............................
1955 m..............................
Viso pajamų per 2 metus

ir 4 mėn.....................4175.79
Į šią suma įeina ir 1954 m. $ 
738,25 ir 1955 m. $ 361,50 va

tojų. Iškilmės Katedros aikštė 
je prie pastatytų vartų. Sekma 
dienio iškilmingos pamaldos 
Aušros Vartų koplyčioje prie 
stebuklingojo Dievo Motinos 
paveikslo. Paskutinė šio fil 
mo dalis pasibaigia Lietuvos 

’ trispalvės iškėlimu Gedimino 
1 kalne. Lietuvos architektūri 
nes {žymenybės. Ši filmo dalis 
yra likusi tų vaizdų, kurie bu 
vo panaudoti dokumentiniame

l. filme „Lithuania“ anglų kalba, jų aukos. 
Svarbesni vaizdai: Kauno Ro 
tušė, Bazilika, Šv. Trejybės, Jė 
zuitų bažnyčios, Pažaislio vie 
nuolynas, Šiauliai, Kretinga, 
Raudonės pilis, Birštonas, Vy 
tauto Didžiojo Muz., Universi 
teto klinikos, Technikos moky 
kla, Klaipėdos uostas ir kt. 
Bendrai, filmuose matysime: 
Vasario 16 d. 1931 rrį minėji 
mą, Tautinę Olimpiadą, Lietu 
vos kariuomenės įžengimą į Vii 
mų, Amerikos lietuviai ir jų kų vajaus pagrindinis tikslas— 
veikla. Filmai užsitęs 2% vai.

VISI HAMILTONIEČIAI, 
turintieji įvairių žinių, kaip 
apie svečių atsilankymą iš kitų

gerieji 
jau pa

376,73
1853,13
1945,93

Norėtumėm, kad ir šių metų 
rinkliava po namus, g-joms duo 
tų gražius vaisius. Dabar Ha 
miltone veikia nuolatiniai 7 rė 
mėjų būreliai Vasario 16 g-jai 
išlaikyti ir 3 būr. Saleziečių 
liet, g-jai Italijoje paremti. Vi 
so jose yra apie 160 lietuvių, 
aukojančių mėnesiui po $ 1,-, 
apie 10 — po 2,- ir 8 — $ 3, o 
dirbančiųjų lietuvių mūsų holo 
nija priskaito apie 700. Šio au

’ CANNON DRUGS
; APTIEKA - VAISTINĖ HAMILTONE
’ 154 James Street North.
U’ 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
E Sav. G. Eikerts

& Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse.
Paskolos: 5%% 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 —

g Jums padėti!

i
* Pavieni lotai ir didesni plotai

Agentai:
D. N. Baltrukonis VI 7634 F. Ya«utis 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.

Tel.TR. 1135

VICTORIA!
CLEANERS !
&.DYERSCO. ■

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

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

paprašyti paramos g-joms ir iš 
tų 500 tautiečių, kurių nėra 
nuolatinių rėmėjų eilėse.

Vajų pradėsime kovo 4 d. ir 
norime baigti balandžio 30 d. 

kolonijų, krikštynas, ligas, ves Aukų rinkėjai aplankys Tams 
tuves ir ta pačia proga priešves tas namuose, paprašydami au 
tuvines įvykusias staigmenas, kos šiems tikslams: 
o taip pat iš organizacijos ir 1) Vasario 16 g-jos, Vokietijo 
savo veiklos, norinčios apie tai je, išlaikymui, 
pranešti šiam savaitraščiui, pra 2) Vasario 16 g-jos rūmų įsigi 
f__ 1 ___ ______________ 1 LI jimo skoloms mokėti, ir
5-0979. Jūsų visų bendradar 3) Saleziečių g-jos, Italijoje, 
biavimas yra mielai laukiamas!

GERIEJI HAMILTONO 
LIETUVIAI!

Sunkus yra šalpos darbas, 
nes jis reikalauja nuolatinės ko misijos, Hamiltone, Valdybą su 

„ . . „ vos su savimi. Kada mokame daro: Jonas Mikšys — pirm.,
nančiai veikia. Čia, atrodo, rei dienraščio ir visų Kanados di mokesčius, mes esame apspręs 18 Barton St. W., tel. JA 

ti kitų valios, ir tas mumyse ne 9-8593, kartu yra ir komisijos 
sukelia tiek įvairių vidujinių adresas: Marija Kežinaitytė — 
jausmų, nes mes neturime pasi sekr., 24 Stirton St., tlf. JA 
rinkimo. Visai kas kita dedasi 9-84441 ; ir St. Bakšys — ižd., 
mūsų dvasioje, kai mes susidu 38 Stanley St. — JA 94662. 
riame su auka: žaibiškai mtimy Visais vajaus reikalais prašo 
se susikryžiuoja Gėris ir Bio me kreiptis nurodytu adresu, 
gis. Aukos akyvaizdoje mes 
esame absoliutūs suverenai sa 
vo dvasiniame pasaulyje, ir čia 
mums didžiausia laisvė apsi 
spręsti patiems.

Artimo meilės dorybė yra jos reikalingus, savo ir gimna 
kertinis akmuo mūsų krikščio zijų vardu nuoširdžiai dėkoja 
nių religijoje. Ji yra vienintelis me. Jūsų 
ir tikras kelias į gražesnę mū Vasario 16 G-jai R. Komisija.

lonus Tautiečiai, prašomi bent 
, pusvalandžiu anksčiau atvykti, §omi skambinti telefonu 

ištraukos iš Fausto, jau dainuo ypač su mažesniais vaikais. Fil 
jant lietuviškai. Teko solistams mai bus roelomi punktualiai 5 
apie tai pagalvoti, kad tai nebu vai. v. didžiausiame Hamiltono 
vo jų koncertas, bet didžiosios viešbutyje —Foyal Connaught 
šventės minėjimas. Hotel. Apylinkių lietuviams

Gal ir gerai, kad mažai buvo primename, kad viešbutis ran 
kanadiečių svečių, kuriems ii dasi miesto centre, šalia Pašto 
gos mūsų kalbos, tikrai vargi rūmų, The Hamilton Spectator

kalinga drąstiškų reformų, ku dėsnių bankų skyrių. Suranda 
rias turėtų parodyti (ypač tri mas labai lengvai — įvažiavus 
jose didžiose kolonijose) arba į Hamiltono Main g-vę arba

I
 GALIONAS DIVA MODE į

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 1 9. a 
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

g DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

parėmimui.
Aukotojai prašomi patys ap 

sispręsti ir pasirinkti, kiek ir 
kuriam rekialui paaukoti.

Vasario 16 Gimnazijos Ko

Tikimasi, kad šis mūsų krei 
pimasis ras Jūsų, Gerieji hamil 
toniečiai, širdyse pilną pritari 
mą ir savo aukomis, kokia ji be 
būtų, neatsisakysite paremti

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

BELLAZZI - LAMY, INC
TR S1S1 7679 Goorge st’’ vai.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIWS

D. E. BELANGER 8c SONS f 
lo METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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STALO TENISO 
RUNGTYNĖS

Sekantį sekmadienį, kovo

GRAŽUS CHORO 
SUBUVIMAS

Sėkmingai pasirodęs Nepri 
klausomybės šventėj, Montrea d., 4 vai. p. p. Aušros Vartų 
lio lietuvių choras vysto ir ple Parapijos salėje, 1465 Rue De 
čia darbus. Kadangi chore yra 
daug naujų dalyvių, tai visų 
pirma choras pasiryžo arti 
miau susipažinti savo tarpe, 
o susipažinęs, glaudžiau bend 
radarbiauti ir dar pritraukti da 
ugiau naujų dalyvių ir tuo pa 
didinti choro sudėtį. Tat tuo 
tikslu suruošė gražų subuvimą.

Kadangi subuvime dalyvavo 
ir Seimelio Prezidiumo nariai, 
tai paliesti ir choro paramos 
klausimai, nes ligšiol choras iš 
nieko negavo jokios finansinės 
paramos, o vien jau repeticijo 
ms vieta reikia nuomoti ir už 
tai mokėti pinigus. Prezidiumo 
pirm. inž. S. Naginionis, kalbė 
damas pripažino, kad piniginė 
parama chorui reikalinga. J. 
Kardelis pasiūlė ir planą, kaip 
tą klausimą išspręsti.

Choras dabar pradeda ruoš 
tis koncertui - subuvimui, ku 
ris numatomas balandžio mene 
sį. . .

Jaunimo Montrealis turi gra šeštadienį turės Lietuvos 
žaus, — būtų labai gera, kad grafijos, lietuvių kalbos ir teat 
daugiau jo dalyvautų chore, ro pamokas.
Tai yra labai gražus darbas. Vi 
si prisidėkime prie choro ir jį 
palaikykime, kas kuo gali.
MONTREALIO LIETUVIŲ 

CHORO REPETICIJA
šį penktadienį, kovo 2 d„ 8 vai. 
vakaro bus 4249 Berri St. (ten 
pat, kur ir būdavo iki šiol).

Choro Valdyba.
Į MOKYTOJŲ kursus užsira 
šė jau 6 asmens. Kas dar dau 
giau norėtų, prašomi kreiptis 
į p. Kęsgailą telefonu HE 5956.

AEROSTOTIS DORVAL, 
iš 4.000 gyventojų 1951 metais 
išaugusi ligi 15.000 gyventojų 
1956 metais, gavo miesto tei 
sės. Dorvaly vyksta didelė gy 
venamų namų statyba.

4

Seve, įvyksta stalo teniso rung 
tynės su ukrainiečiais.

Po ilgos pertraukos mūsų sta 
lo tenisistai turės progos pasi 
rodyti prieš gana stiproką prie 
šą.

Besidomintieji stalo tenisu 
prašomi dalyvauti.

„Tauras“ Valdyba.
LIETUVIŲ STUDENTŲ

organizacijos Montrealio sky jau jr pradėjo dirbti, 
rius jau gyvuoja dvejetas me 
tų ir rūpinasi tautiniais, sočia 
liniais ir kultūriniais studentų 
reikaliais. Skyrius apjungia da 
ugumą Montrealio augštosiose 
mokyklose studijuojančių stu 
dentų. Dabar studentų skyrius 
organizuoja lietuvio studento 
teismą, kuriame sutiko daly vau 
ti teisininkai. Visuomenei tai 
bus labai įdomu. Teismo data 
bus paskelbta sekančiame NL 
numeryje.
AUGŠTESNIEJI KURSAI šj

geo

NAMŲ SAVININKŲ 
ŽINIAI

draudėjas Albertas Norkeliū 
nas (žiūrėkite jo skelbimą) pr 
aneša, kad draudimas galioja ir Montrealį. šeštadienio vaka 
ne tiktai gaisrui ištikus, bet ir ras buvo tikrai neramus ir nuo 
audros padarytiems nuostolia stolingas. Daugelis namų apga 
ms, todėl, kas praėjusį šeštadie dinta, nuvartytos nuo dangčiu 
nį yra nukentėjęs nuo smarkiai antenos, apdraskyti stogai, o 
siautusios audros, tas gali kreip Montrealio universiteto koply 
tis dėl padarytų nuostolių, ku čios bokštelį audra nuplėšė ir 
rie ir bus atlyginti. Tautiečiai metė ant laboratorijos, kurioje 
informuojami todėl, kad dau dirba mūsų tautietis prof. dr. 
gumas mano, jog draudimas ga V. Pavilanis. Dalis laboratori 
lioja tiktai gaisro atveju.

DIPL. INŽ. J. BULOTA

1956. II. 29. — Nr. 9 (460)

AUDRA MONTREALIO 
MIESTE

Stipriausia, gal, audra buvo 
Toronte, bet ji buvo pasiekus

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite 25—gg 

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

RA 2-5229.

| DR. J. Š F G A M O G A S 

Jj C H I R U R G 1 N Ė ir 
>Įj BENDROJI PRAKTIKA 
jjį office 5441 Bannantyne 
(jį (kamp. Woodland) 
|! Verdun. Tel. HE 3175.

(-riernimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1

L jrba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne A v.

jį Verdi n. Tel.: P O 6-9964.
~------- m -------------------------------------------------- whii

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I š K A
• urna : 9 a. m. — 10 p. m.

5303 Verdun A.. Verdun, 
Tel.: TR 4547

jos atrodo, kaip subombarduo 
ta.

Audra aplaužė stambių me 
gavo naują paskyrimą — da džių ir buvo nutraukta daug 
bar jis yra pakeltas į vicedirek elektros laidų, dėl ko turėjo ne 
torius tos pat skysto oro bend malonumų tie namai, kurie tu 
rovės atskiroje įmonėje, kur ri elektrines virtuve ir šildymą.

Aerodrome apvertė augštyn 
Malonu, kad mūsų tautietis ratais lėktuvų.

ir NL Skautų skyriaus vedėjas ŠV. LAURYNO upė ties Mont 
gražiai progresuoja. Miela jį realiu dabar taip užgrūsta le 
pasveikinti naujose pareigose dais, kad ir krioklių nežymu, 
ir palinkėti sėkmės.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJO 
šventė buvo plačiai paminėta 
Montrealio spaudos, kuri yra 
labai gausi, kad ir suminėti nė 
ra lengva. Visi laikraščiai įdė 
jo pranešimų, straipsnių ir 
šventės aprašymų. Daugelis 
laikraščių įdėjo ir šventės mi 
nėjimo nuotraukų. Taip pat pa 
minėjo ir radijas. Televizija ži 
nių skyriuje davė apžvalgą ir 
parodė fragmentus iš šventės 

JURJONAITĖ taip pat daly minėjimo ir šokius. Be ko kita, 
vavo Verduno šeštad. mok. Va 
sario 16 minėjime ir labai gra 
žiai paskambino ir padainavo 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka. 
Per neapsižiūrėjimą jos pavar 
dė aprašyme buvo praleista.

INT. YMCA LAIMĖJO SEN. 
B KREPŠINIO 
ČEMPIONATĄ

Int. YMCos komanda, pasi 
rodžiusi silpnokai turnyro pra 
džioje, daug ką nustebino, kai 
finaluose laimėjo šešias rungty 
nes iš eilės. Dvejose paskutinė 
se rungtynėse nugalėjo Tauro 
komandą, jų salėje, rezultatu nėję gydomas dr. E. Andrukai 
65—61 ir mūsų salėje 78—59. čio priežiūroje.

Apie patį žaidimą galima pa VINCO KRĖVĖS PREMIJĄ 
sakyti, kad musų žaidėjai pa 
vieniui sukovojo neblogai, bet 
kaip komanda parodė ir silpnų 
vietų. Pirma, kai aikštėje girdi 
si tarpusavyje nepageidauja 
mos pastabos, kas numuša jau 
nesnių krepšininkų savim pasi 
tikėjimą.

Antra, kai žaidėjai nesilaiko 
pozicijų ir mėgina laimę iš toli, 
esant mažo ūgio, puolimui daž 
niausiai atšokęs nuo1 lentos svie ....... ..........
dinys atitenka prieš žaidžian realio spaudos 
čiai komandai.

Na, nors čempionatas šiemet 
nelaimėtas, bet buvo toli nuei 
ta ir gerai užsirekomenduota 
kitų komandų tarpe, užtat im 
mac. eone, komanda pakvietė 
lauro krepšininkus dalyvauti 
jų draugiškame turnyre. Geros 
sėkmės. Sporto mėgėjas.

JOSEPH P. MILLER,
B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

Montreal. UNiversity 6-7026 
Res.: 40 Lafleur, 

LaSalle, tel. HU 9-1653

I
! NOSIES, GERKLĖS ir |
i AUSŲ SPECIALISTAS | 

ir CHIRURGAS |

D R. R. C H A R L A N D\ 956 SHERBROOKE E. |

g LA 3-7684 Res. ME 1 6168 g

| Dr.E.Andrukaitis
| 956 SHERBROOKE E.
55 Tel.: LA 2-7236

&

> DĖMESIO TORONTO IR APYLINKĖS VISUOMENEI
1 Torontan atvyksta Strazdelis.

Kovo 10 d„ 7 v. vakaro Skau retorei O. Kriaučiūnaitei tel. 
j tams Remti Draugija atsikvie WA 4-2493.
čia jau anksčiau pagarsėjusį ŠĮ SEKMADIENĮ, kovo 4 d„ 
Detroito dramos mėgėjų sam Prisikėlimo salėje Įvyks Šv. Ka 
buri su nauju veikalu „Prieš _ ___ !____ L_ l._l.
Srovę* . Sambūriui vadovauja skaitys Dr. A. -Šapoka. Meninę 
akt. Arlauskaitė-Miksienė. dali išpildys Toronto jaunimas:

„Prieš Srovę”, parašytas J. skautai, ateitininkai ir orkest 
Petrulio, vaizduoja kun. Straz 
delio gyvenimą ir jo kovas su 
lietuvių tautos priešais.

Šis veikalas dar nepriklauso 
moję Lietuvoje mūsų Valsty 
bės Dramos Teatro buvo daug 
kartų vaidinamas su dideliu pa 
sisekimu.

Kiekvienas turėtų šį veikalą 
pamatyti. Gautas iš vakaro pel 
nas skiriamas skautų tautinių 
šokių grupei rūbams Įsigyti. Ši 
tautinių šokių grupė, vadovau 
jama energingos vadovės po 
nios Šadeikienės, jau spėjo gra 
žiai užsirekomenduoti ir užsie 
niečių tarpe.
i (Tautiečiai, atsilankydami . Į 
ši vaidinimą pamatysite gražią 
6-šių paveikslų pjesę, padėsite 
nupirkti tautinius rūbus ir tuo 
pačiu prisidėsite prie mūsų vi 
su bendro tautinio reikalo.

Skautams Remti Draugija.
„VYČIO“ ŽINIOS.

Praėjusią savaitę nariais rė 
mėjais prisidėjo senas klubo rė 
mėjas, vienas iš rekomenduoti 
nų siuvėjų p. Ed. Kundrotas— 
15 dol., ir klubo sekretorė p-lė 
O. Kriaučiūnaitė — 10 dol.

Vykstame Čikagon. Klubas 
ruošia ekskursiją sporto žaidy 
nių metu, balandžio 21—22 die 
nomis. Numatoma važiuoti ats 
kiru autobusu. Kas norėtų pri 
sidėti ir kartu vykti, prašome 
galimai anksčiau pranešti sek

Tai retai pasitaiko. Kalbama, 
kad gali dėl to įvykti potvynių, 
o vanduo tikrai žymiai pakilęs. 
Bet jau veikia ledlaužis.
SUPROJEKTUOTAS DID Y 

SIS MONTREALIS
Montrealio miesto' savivaldy 

bė paskelbė suprojektuotą di 
džiojo Montrealio miesto pla 
ną, kuris apima plotus 30-ties 
mylių radiusu, tat miesto dia 
metras bus 60-ties mylių arba 
97 kilometrai. Į did. Montrea 
lio ribas įeis vienoje pusėje St. 
Lin, o kitoje St. Hyacinthe. 
Plano ilgesniam laikui sudary 
mu miesto savivaldybė susirū 
pino todėl, kad miestas nepap 
rastai greit auga. Montrealis 
tokiu būdu turės nuotolius, 
kaip nuo Vilniaus ligi Kauno.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
adresuotas Juozui Kirdeikiui, 
laukia atsiliepiant adresato. 
Pats p. Kirdeikis, arba apie jj 
žinantieji, maloniai prašomi at 
siliepti į „Nepriklausomos Lie 
tuvos” redakciją — 7722 Ge 
orge St., Ville Lasallle, Mont 
real 32, P. Q„ Canada. Laiško 
siuntėju yra pasirašęs V. Mes 
konis. 
SPAUDOS BALIAUS loten

Akademinis sambūris nutarė jai PP- Ptašinskai aukojo vyno 
skelbti kas antri metai. Dabar bonką, apie ką dai nebuvo pa 
premija bus skelbiama 1957 me skelbta. Nuoširdžiai dėkojame, 
tais. Be to, Sambūris nutarė su JŪROS SKAUTAI 
ruošti literatūrinį vakarą, ku balandžio' 7 dieną ruošia šokių 
riam data dar nenustatyta.

ITALAI RODĖ FILMUS
Šeštadienį Montrealio univer 

siteto rektorius Msg. I. Lussier 
ir Italijos turizmo atstovas A. 
Valentino sukviestiems Mont 

atstovams (jų 
tarpe ir lietuvių) rodė spalvi 
nius italų filmus, vienus gra 
žiausijų Italijos kinematografi 
jos. gaminius.

HENRIKAS ADOMONIS 
persikėlė gyventi j nuosavus 
namus Verdune, 790 Melrose 
Avenue. Sėkmės nuosavuose 
namuose.
MOTERYS Quebeco provinci • . ■ ,
joje gavo teises būti notarais, į- Jagminas, J. Judzentvaicius, —v -- ž'd]^n
ko lilšiol dar neturėio Jurgutavicius, R. Jurkus, E realm Šalpos Komiteto izdmin
ko iigsioi aar neruiejo. T.;Pailna ke p. T. Kęsgailiene.

parodė, kaip Tautos Fondas 
duoda pasus ir pardavinėja 
ženklelius. Tat, Lietuvos nepri 
klausomybės šventė Montrealy 
buvo plačiai paminėta ir kitų 
tautų spaudos, radijo ir televi 
zijos.

LIGOS IR NELAIMĖS
Vilasalietė p. Palubinskienė 

sekmadienį grįždama iš bažny 
čios paslydo, griuvo ir sušilau 
žė ranką, kurią dabar gydo dr. 
šegamogas. Tiriama p. Astra 
vo ir p. Lingaitienės sveikata. 
P. Kevurka Notre Dame ligoni

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

B. A., B. C. L.
Suite 504 ir 505

4 Notre Dame St. E.
Montreal. HArbour 2468

Ekonomistas
ALFRED RONNEBERGER, 

B. Com., 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E.,
Montreal. UNiversity 6-7026

„alrorlic- LA 1-7926-—8873 XRaštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

Bene TALBOT

zimiero minėjimas. Paskaitą

dali išpildys Toronto jaunimas:

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktonus

GURČINAS 
Curatteau

ro studijos mokiniai.
KOVO 4 d., tuoj po pamaldų, 
įvyks Pr. Parapijos susirinki 
mas.
FILMAI. Šį šeštadienį, kovo 3 
d., 3 v. pp. ir 7 v.v. Prisikėlimo 
salėje Lietuvos Istoriniai Vaiz 
dai Brolių Motuzų spalvotame 
filme. 3 vai. pp., pageidautinas 
jaunimas ir vaikučiai. Vaikams 
Įėjimas 25 et. Suaugusiems 1 
dol.
TORONTO SKAUTAI Pr. pa 
rapijos salėje surengė Liet. Ne 
priklausomybės minėjimą jau 
nimui.
MUZIKOS studijoje „Dainos* 
grupės narių susirinkimas įvy 
ko vasario 26 d.
KOVO 18 d., sekmad., Prisikė 
limo salėje pasirodys Daina 
vos Ansamblis. Duos du sean 
sus: 2 vai. pp. ir 6 v.v. 
METINĖS Pris. Parap. Reko 
lekcijos. Pirmoji savaitė mote 
rims ir jaunimui, antroji sav. 
vyrams ir vaikams. Ves rėk. tė 
vai jėzuitai. Prasideda kovo 11 
d.
B—C LYGOS krepšinio tur 
nyre „Aušra“ nugalėjo vieną iš 
stipriausių lygos komandų 
„Tridens“: 98:92. Sekančios ir 
paskutinės B-C lygos rungty 
nės įvyks sekmad. 2 vai. pp., 
UNF salėje —• Trotters-Aušra. 
Mūsų mergaitės užbaigė CYC 
lygos turnyrą savo grupėje iš 
kovojusios III vietą. Praėjusį 
trečiadienį TTT turnyre Auš 
ra I nugalėjo Austria: 15:6 ir 
Aušra II nugalėjo Latvians 17 
:4.
PASIRODŽIUS SPAUDOJE ' 
kaikurioms tendencingoms ži 
nioms, kurios liečia mūsų pa 
rapiją, rašo Prisikėlimo parapi 
jos žinios, — norime painror 
muoti parapijiečjus sekančiai: 
T. Placidas, atlikęs rekolekci

vakarą ir tą datą prašo organi 
zacijas rezervuoti šiam tikslui.

PROF. MYKOLUI BIRŽIŠ 
KAI per J. Žmuidziną aukojo:

Po 5 dol.: B. Ignatavičius, 
A. Lapinas, B. Narbutas, J. S. 
Žmuidzinas, jun.; po 3 dol.: J. 
Neverdauskas, J. Žmuidzinas; 
po 2 dol.: J. Adomaitis, J. Ado 
monis (prekybininkas), K. An 
druškevičius, inž. V. Dargis, 
inž. A. Daugelavičius, Dr. S. 
Daukša, B. Kisielius, Kun. X. 
Dr. ’ 
vičius, P. Šimelaitis, H. J. Žm 

monis, P? Baltuonis, L. Balza prašomos tai atlikti iki š. m.

vyksta vajus, kiekvienas vajaus 
dalyvis dalyvauja dar loterijo 
je, kuri prasideda nuo 48 dol., 
ir kas savaitę eina po 2 dol. že 
myn. Tat išlošimams p. Mačiu 
kas skiria apie 600 dol., ku 
riuos laimi vajaus dalyviai. Va 
jaus dalyviai veik nepastebi 
kaip išmoka 50 dol., bet dar 25 
iš 100 gauna premijas.

Be to pranešama, kad p. Ma 
čiukas (žiūr. jo skelbimą) da
bar gyvena savo įmonėje, todėl jas> dalyvavęs Provincijos va 
ji kiekvienu laiku galima rasti dovybės posėdžiuose, grįžo To 
namie ir sutvarkyti reikalus: rontant eiti vienuolyno ir para 
79 ir 81 St. Zotique E. tel. CR pijos ekonomo pareigas. Grįž 
0051.

PRANEŠIMAS
Montrealio Šalpos Komitetas 

praneša visuomenės žiniai, kad 
žiemos vajus-rinkliava tremti 
nių naudai Montrealio mieste

damas atvežė V. Kašubos da 
rytas šoniniams altoriams Die 
vo Motinos ir šv. Pranciškaus 
stovylas, kurias T. Provincio 
las padovanojo Prisikėlimo pa 
rapijai. Tenka pastebėti, kad iš 

Ksa, d. kisielius, xxum. “ --------------------------- ---------vykus T. Viktorui, T. Placidas
Vyt. Pavilanis, K. Smilge Yra baigta. per tris mėnesius vadovavo re

vtvLuo, Z. LundaLo, ZL J. Z..i Aukų rinkėjai ir organizaci liginei radijo valandėlei, kurią 
uidzinienė; po 1 dol. B. Abra j°s negrąžinusios aukų lapų jišlaikė tėvai pranciškonai ir 
____L, P. Baltuonis, L. Balza prašomos tai atlikti iki š. r - - - ...... 
ras, S. Draskinis, Pr. Gaputis, kovo mėn 11 dienos imamai.

Atsiskaityti prašau su Mont

ir 
niekad neužsiminė visuomenei 
apie finansinę jos paramą. „Tė 
vynės Prisiminimų4* radijo va 
landai persikėlus kiton radijo 
stotin, šiai religinei valandėlei 
nebuvo gauta laiko. Be to, ten

I LOUIS MANGEAU £ 
| KURO ALIEJUS | 
X No. 1 Imperial Products £ 
« 114-1 Ave., Ville Lasalle. g 
| TR 3 2 8 7 |

<. 1 JC 1 1,1 JU 111 1 X " J 

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351

A. Kudžmienė, Vyt. Liesunai ke p. J. Kęsgailiene. 
tis, R. Lukša, Pr. Rudinskas, J. Pasinaudodamas ta pačia pro______ ______ __ _ ___
Strėlienė, P. Sušinskas, K. To ga> visiems aukų rinkėjams, pastebėti, kad pas tėvus pra 
liušis, inž. J. Viliušis. Viso: 67 aukojusiems savo liuoslaikį, or nciškonus bet kokios pareigos 
dol. Aukos pasiųstos prof. M. ganizacijoms,^ prisidėjusioms jų nariams yra skiriamos Pro 
Biržiškai (1122 So Mangolia savo kasos ištekliais, o labjau vincijos vadovybės, kuriu eiti 
Av„ Los Angeles, Calif.), ku šiai visiems Montrealio lietu ........
ris reiškia visiems aukotojams v*arĮĮs> šios rinkliavos, metu, pa 
gilią padėką.

SIUVĖJAS MAMERTAS 
MAČIUKAS 

dabar vykdo jau antrą abone 
tinį „B“ vajų. Daugumas abo 
nimentų jau išplatinta, bet keli 
dar yra. Kam būtų patogiau, 
mielai patarnaus NL redakcija. 
Abonimentai taip sutvarkyti, 
kad jų turėtojai moka kas sa 
vaitę po 2 dolerius, tokiu būdu 
per 25 savaites sudeda 50 doljg 
ir jau* gali siūtis kostiumą, pa 
tą ar kita. Bet kas savaitę, ką1

neju- 
inūsų

PARDUODAMI SKLYPAS 
Riviere des Prairies 5O'X8 

kaina 325,—. Įmokėti 100^| 
Dorval 4O’X8O’ ir 50X1

Skambinti: 12—1 ir po &Wal.

rodžiusiems tinkamą ir didžios 
padėkosj’vertą tremtinių sun 
kios budelės įvertinimą, tebūna 
gili p^feka Šalpos Komiteto ir 
tremčių vardu.

Rinkliavos smulki apyskaita, 
us visus aukų lapus, bus 

paskelbta Jūsų žiniai kovo mė 
o antroje pusėje.

Pr. Šimelaitis,
JPMontrealio Š. K-to vardu.

— Amerika duoda 40 tonų 
ratur tinto Urano civiliams r ei 
alams,,J^s Amerika siūlo pa 

kelti ^monijos gerbūvį panau 
doiant atomo branduolines jė

JONĄ LUKOŠEVIČi 
namų telefonu HE 7

Reikalinga
sąžininga moteris namų ruošai
2 kartus i savaitę. Reikalingos 

rekomendacijos.
Kreiptis tel. RE 7-7421

negalima atsisakyti. Atsisakyti 
eiti pareigas gali tik vienuoly 
nų viršininkai, kurių rezignaci 
ja gali būti priimta ar atmesta 
vyriausios Provincijos vadovy 
b ės44.

& Raštinė: OLiver 4451 1

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

x 1082 Bloor W. Toronto 4.
a j rytus nuo Dufferin St. f

Naujas 3 butų namas 
advokatas g NDG, prie Sherbrooke su

„ . , -r, n K 3060 dol. pajamų pe rmetus.
Suite 306, Aldred Building | Kaina $ 22.000.
507 Place D'Armes MArquette 8045 Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 1162 Allard Avenue. Teirau

■ v-. ■ !■■■ t- .1111 ~... ■■ r tis galima telefonu HE 5700.

vienam asmeniui, Verdune,

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Avė
J Telefonas OL. 4778. 
Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-f 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
Naujas kabinetas

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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