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Europoje prasideda n a uj a^r^^munka^soyietija kyla demokratija
Vengrai laimi laisves 

kovas
VISI VENGRAI RUSUS VARO LAUK IŠ VENGRUOS.

Tas, kas dabar dedasi Euro Maskvos tvirtinimą, kad sukili 
poje, turi tapti epochiniu reiš mą daro fašistai ir vakarų inter 
kiniu, kas, nors dar ir ne visai 
tvirta, bet beveik neabejotina.

SOVIETIJA JAU PRALAI 
MĖJO VISAIS FRONTAIS: 
pralaimėjo ideologinėje srityje, 
pralaimėjo politinėje srityje, 
pralaimėjo ekonominėje srity 
je, pralaimėjo ir socialinėje sri 
tyje. Sovietinio komunizmo ba 
nkrotas absoliutus.

TRIUMFAL1ŠKA1 LAIMI 
LAISVĖ IR DEMOKRATIJA 

Morališkai ji laimėjo rytų 
Vokietijoje, nors ten sovietija 
dar laikosi fizine jėga bei smur 
tu. Ji labai daug laimėjo Lenki 
joje, kur iš pagrindų pakirstas 
rusiškasis imperializmas ir ko 
lonializmas. Ir ypač daug ji lai 
mėjo Vengrijoje, kur kovos, 
KRUVINOS KOVOS, DAR 

TEBEVYKSTA.
Nors kovos vyksta, nors ven 

grai ir beginkliai ir tuščiomis 
rankomis pradėjo kovas su ru 
siškojo okupanto tankais, lėktų 
vais, patrankomis ir automatiš 
kais ginklais, bet tuo yra dar 
nuostabiau, kad beginkliai žmo 
nės laimėjo prieš moderniau 
siais ginklais apginkluotą regu 
liarią kariuomenę. Pasirodė, 
kad atominiame amžiuje 
MORALINIS IR TEISINIS 

GINKLAS YRA GALINGES kė, jog butų labai juokinga, jei je ir Vengrijoje Pavergtųjų! ju ir Kaganovič, bet nieko nepešę 
gu Vengrijos būsena nebūtų tr ngtinių Tautų Bendrųjų Reika reiškė, kad rusų kariuomenė iš 
agiška, nes bylos svarstymas, lų Koimtetas spalio 24 priėmė Lenkijos bus ištraukta per dvi 
pagal Maskvą, tai yra kišima pareiškimą: 
sis į Vengrijos vidaus reikalus, 
o Rusijos tankų, lėktuvų ir au 
tomatų veikimas prieš begink 
liūs vengrus, reikalaujančius 
sau teisių, tai ne kišimasis į 
Vengrijos vidaus reikalus... 
Tat iš 11 tarybos narių prieš 
bylos svarstymą balsavo tiktai 
vienas Maskvos atstovas, o ju kius, kiek jie įgalina atsipalai 
goslavas susilaikė, kuo savo tė duoti nuo sovietinės kontrolės, 
vynėje išašukė pasipiktinimą, įgalina žengti į valstybinę ne 
kad nebalsavo su 9-niais. 

Vis dėlto 
MASKVOS DIKTATORIUS 

PAVEIKĖ 
šis Saugumo Tarybos baisavi 
mas, ypač, kad buvo išaiškinta, 
jog Maskva sulaužė ir 1945 m. 
taikos sutartį ir Varšuvos pak 
tą, pagal kuriuos tiktai tuo at 
veju Maskva turi teisę panau 
doti ginklus, jeigu būtų užpuo 
limas iš už sienos, o Vengrijo 
je juk vyksta vidaus sukilimas, 
todėl Rusija neturi teisės kiš 
tis į Vengrijos vidaus reikalus. 
Tokių faktų akivaizdoje, 
SOVIETŲ KARO M1NISTE

ventai). Sukilimą paruošė Ven 
grijos rašytojai, 1955 m. paskel 
bę rezoliuciją, kad laisvė turi 
būti respektuota ir kad darob 
žmogus turėti! teisę kovoti už 
savo gerbūvį, ko sovietai nelei 
do.

Dabar studentai išėjo nuogo 
mis rankomis reikalauti laisves 
ir baigti sovietinę okupaciją. Iš 
Budapešto sukilimas persimetė 
į visą Vengriją. Vengrijos ka 
riuomenė perėjo sukilėlių pu 
sėn ir jiems atidavė ginklus.

SUDARYTA SUKILĖLIŲ 
VYRIAUSYBĖ,

kuri pareikalavo tuojau iš Ven 
grijos visus rusus, paleidusius 
prieš vengrus sav okaro maši 
na. Po kelių ultimatumų ir Ven 
grijos komunistinė Imre Nagy 
valdžia pareikalavo', kad rusai 
pasitrauktų iš Vengirjos ir už 
tikrino tautą, kad Vengrijoje 
bus sudaryta valdžia iš visų 
partijų.
JTO SAUGUMO TARYBOJE 
kuri buvo sušaukta nepaprasto 
jposėdžio, apsvarstyti Vengri 
jos įvykius, Maskvos atstovas 
Sobolevas bandė priešintis Ve 
ngrijos sukilimo bylos svarsty 
mui. Girdi, tai bus kišimasis į 
Vengrijos Vidaus reikalus. Į 
tai JAV atstovas Lodge atsa

VĖLINIŲ DIENAI

u* ?

Kristaus Kūno palaidojimas. Toronto 
lietuvių bažnyčioje keturioliktoji 
stotis. Skulptūra dail. Gagio.

Šv. Jono Kr.
Kryžiaus Keliui 

Foto Pilipavičiaus.

Ar jau prasideda naujas 
karas?

IZRAELIS PUOLA EGIPTĄ. ANGLIJA IR PRANCŪZIJA 
EGIPTUI ĮTEIKĖ ULTIMATUMĄ

Didelę staigmeną sudarė Iz iptą. 
raelio kariuomenės 
į Egiptą.

Pasaulį 
dviejuose 
riuomenė 
na ir toli įsiveržė į 
domas sritis. O esą 
rašiutininkai išmesti net prie 
Sueco kanalo. Pirmadienį žinios 
sakė, kad Izraelio kariuomenė 
eina pirmyn ir kad ji
JAU NETOLI NUO SUECO 

KANALO.

aplėkė 
ruožuose 
peržengė

įsiveržimas Galimas dalykas, kad šiuose 
įvykiuose yra ir kai kurių užku 

žinios, kad lisių, kurie paaiškės tiktai vė 
Izraelio ka liau. Bet įdomus yra sutapi 
Egipto šie mas, kad spalio 29 dieną 
Egipto vai 
Izraelio pa

ANGLIJA IR PRANCŪZIJA 
EGIPTUI ĮTEIKĖ 
ULTIMATUMĄ, 

reikalaujantį įsileisti jų karines 
jėgas į Sueco sritį. Jeigu tam 
būtų pasipriešinta, tai ultimatu 
mo įteikėjai imsis karinių prie 
monių prieš Egipto pasiprieši

Prisimename, kad kai Jorda nimą. Ultimatumas 12 valandų, 
nijos pasienyje įvyko susirėmi Tai jau nauji dideli įvykiai, 
mų, Izraelio premjeras Ben Hu kurie nežinia kaip išsivystys ir 
rion seime pareiškė, kad Izrae kuo pasibaigs, nes Egiptas su 
lis nieko neužpuls, bet kitų puo Sueco kanalu yra toks painus 
lamas ginsis visomis jėgomis, mazgas, dėl kurio yra ir Vaka 
Kadangi Egiptas, Syrija ir Jor rų valstybių ir Rusiojs garanti 
danija sudarė karinę sąjungą, jų, kad čia dėl to gali prasidėti 
su bendra karo vadovybe, nu ir Trečiasis pasaulinis karas... 
kreiptą prieš Izraelį, tai Izrae Ypač, kad visoje Europoje ne 
lis nieko nelaukdamas pasinau ramu...
dojo šia ruošiamos prieš jį agre 
sijos proga ir padarė žygį į Eg me.

Netrukus visa tai pamatysi

PJT PAREIŠKIMAS RYŠIUM SU LENKIJOS IR 
VENGRIJOS ĮVYKIAIS

Ryšium su įvykiais Lenkijo sugrįžo į Maskvą. Gomulka pa

NIS UŽ VISUS KITUS 
GINKLUS.

Trumpa įvykių istorija yra 
tokia: Nelaimingai pasibaigęs 
Antrasis karas sudarė sąlygas 
įsigalėti sovietiniam imperializ 
mui ir kolonializmui. Pasekmė: 
eilė šalių okupuotos, kitos pa 
darytos satelitais. Iš inercijos 
soviet, apetitas paglemžė Kini 
ją, Šiaurinę Korėją, šiaurinį 
Vietnamą ir buvo užsimojęs į 
visą Aziją, Afriką ir jau buvo 
įžengęs Amerikon. Bet jau pir 
mųjų žygių pradžioje

SUKLUPO ANT TITO 
JUGOSLAVIJOS.

Maskva bandė smaugti „riti 
ninkus“, už kurių slėpėsi „tau 
tinis komunizmas“. Juo Mask 
va žiauriau smaugė laisvę, juo 
tautose stipriau augo susiprati 
.Ojas ir įsisąmoninimas, kuriam 
subręsti daug nereikėjo, nes 
sos tautos pamatė, kad

MASKVOS SOVIETIJA
YRA BJAURIAUSIOS 

RŪŠIES KOLONIALIZMAS, 
kurio tikslas yra išnaudoti vi 
sas pavergtas tautas. Nebuvo 
pavergtose šalyse žmogaus, — ris ŽUKOVAS PAREIŠKĖ,

KAD RUSIJA SAVO KA 
RIUOMENĘ IŠ VENGRIJOS

IŠVES.
Antradienį 9 vai. ryto buvo 

sutarta, kad bus paliaubos, o I. 
Nagy paskelbė, kad rusai pasi 
trauks ir kad Vengrijoje bus su

Pirmieji sukilo Berlyno darbi daryta koalicinė vyriausybė...
— - 1 Kinija pareiškė pritarimą reiškė, kad sukilimų priežastys ko Claude Debussy,

> įvykia yra dvi: pavergtųjų kova už la tingos šventės nuotaikas“. Le

Lenkti ir vengrų tautos savo 
šūkiais, kad tepasibaigia Sovie 
tų viešpatavmias, savo šūkiais 
duonos ir laisvės išreiškė viso 
šimto milionų Sovietų paverg 
tų europiečių nuotaikas ir rei 
kalavimus.

PJT sveikina Lenkijos įvy

dienas.
— Vengrijoje kovose už lais 

vę yra tūkstaničai užmuštų ir 
apie 25.000 sužeistų. Tarptaut. 
Raud. Kryžius tiekia pagalbą.

— Vengrijos komvaldžia po 
28 d. posėdžio tiesiai kreipėsi 
i Maskvą su prašymu nutrauk 
ti vengrų žudynes.

ŽINIOS IŠ EUROPOS APIE LIETUVIŠKUOSIUS 
VEIKSNIUS

Jau greit bus metai, kai įvy tarlė pasitvirtina.
ko Vliko persikėlimas ir pakei Atvykusi, V. Tarybos pirm, 
rimai. A. Devenienė turėjo nemažai

Vokietijoje per tą laiką ap kliuvinių, bet jos naudai gali 
rimo barniai, intrygos pasidarė ma pasakyti, kad ji daibšti ir 
be prasmės, žmonės nebijo susi kiti su ja negali nedirbti. V. Ta 
tikti ir gyvenimas eina savo va ryboj tarnautojų skaičius suma 
ga. žėjo, o pats darbas tapo pi a

Tautininkai, kurie laikė Ši plėstas. Visos trys Eltos u ra 
Vlike ir dėl jų išstojo iš Vliko dijo programos pagerintos. Ži 
diškį ir Bataitį nepakeičiamais nių iš anapus geležinės lizdan 
ir bendro darbo, šiandien tuos gos vis daugiau ir jos pilnesnės, 
pačius žmones išjungė iš savo V. Tarybos politika Vokietiojj 
vadovybės kaipo netinkamus 
juos atstovauti. „Mauras atliko 
savo darbą ir gali eiti!“ — pa

vi

darbininko, amatininko, versli 
ninko, ūkininko ir bet kokio pr 
ofesionalo, — kuris būtų paten 
kintas visuotine vergija ir ele 
mentarios laisvės netekimu.

IR PRASIDĖJO 
SUKILIMAI.

be didelių pretenzijų, reali ir 
konkretiška. Grupinių ginčų V. 
Taryba nekelia. Grupiniai san 
tykiai nesukelia ginčų, nors tie 
siogiai ir netiesiogiai kaikas ste 
ngiasi santykius išardyti, lau 
kiant, kad Reutlingenas paskęs 

DĖMESIO! Šį sekmad. lapkr. kio Parašyk* tu man laišką, A. ginčuose. Bet A. Devenienė ta 
4 d. 3 vai. p. p. vengrų bažny 
čios salėje, 50 Graham BĮ., sau 
kiamas visų tautų mitingas dėl 
įvykių Europoje. Visi kviečia 
mi dalyvauti.

nigą; Op. sol. E. Kardelienė pa 
dainavo negirdėtų dainii: A. 
Račiūno Lopšinę, B. Gorbuls

Belazaro Obelys ir J. Nabažo prasme juos apvylė. Niekas jos 
Šienapjūtė. Vakarą užbaigė lau nepaveikė. Ji nusišypso ir tęsia 
reatė, Birutė Pūkelevičiūtė iš dar^-_ Neveltui >-Tąlka“ p— 
trauka iš „Aštuonių lapų“, apie 
Velykas, kuriomis užsibaigia ro 
manas. Poetiška autorės kalba, 
kurianti gyvus ir sodrius vaiz

LITERATŪROS VAKARAS dus> lakūs intelektuališki pole 
kiai, daug tyro ajusmo ir giliai 
pastabių įžvelgimų klausova 
ms darė gilų įspūdį. Šokėjos 
šokį fortepionu palydėjo V. Ke 
rbelis, o dainininkės dainas M. 
Siegrist.

Sceną papuošė K. Veselka.

LIETUVIŲ AKADEMINIS
Sambūris dėkoja visiems prisi gio šaukšto“.
dėjusiems savo darbu arba atsi Kalbama, kad ir Devenienė 
lankymu į Literatūros - dainos- esanti laikinai ir kad po metų, 
-muzikos-šokio vakarą Birutei praėjus persitvarkymo laikotar 
Pūkelevičiūtei pagerbti. Ypatipiui, ji grįš į Ameriką, 
ngai: Liet. Valst. Operos solis 
tei Elzbietai Kardelienei, šoke 
jai Birutei Vaitkūnaitei, kom 
pozitoriui Vytautui Kerbeliui, 
aktoriams Leonui Barauskui ir 
Juozui Akstinui ir Kaziui Ve 
selkai dekoravusiam sceną.
Lietuviu Akademinis Sambūris.
MONTREALIO LIETUVIAI 

SU VENGRAIS
Literatūrinio vakaro proga,

spalio 28 d., Seimelio Piezidiu yks lapkričio 10 d., 7 vai. vak. 
p. p. Kaminskų bute 2230 Be 
gin St. Fort William, Ont. Ma 
loniai kvieičame visus dalyvau 
ti. Pagal galimybę užsirašyti 
prašytume iš anksto pas p. Bru 
žienę, p. Kaminskienę, p. Druk 
tenienę ir p. Jonaitienę.

DRAUGO PREMIJĄ 
LAIMĖJUSIOS

Birutės Pūkelevičiūtės

priklausomybę.
Pavergtų tautų reikalavimai 

niekada nebus patenkinami tik 
pusiau priemonėmis. Šių reika 
lavimų prasmė aiški: Pavergto 
sios tautos reikalauja baigti Ru 
sijos viešpatavimą.

TRUMPOS ŽINIOS
— Gomulka spalio 20 d. nu

neigė Maskvos žinią, kad Poz 
nanės sukilimas esąs išprovo
knotas Vakarų. Tai yra pačių garbei, spalio 28 d. suruoštas 
lenkų klaidų padarinys, jų pa Lietuvių Akademinio Sambūrio 
čių sukeltas, — pareiškė Gomu Monrtealyje, AV salėje, turėjo 
Ika. gražų meninį pasisekimą ir gau

— Vengrijos sukilėliai parei su montrealiečių sutraukimą,
kalavo rusus pasitraukti iš Ven Vakaro programa buvo se 
grijos, laisvų rinkimų, žodžio kauti: H. Nagys vakarą atidarė 
ir spaudos laisvės, panaikinti sodria, romano idėjas ir istori 
konclagerius, leisti veikti lais nius laiko įvykius jungiančia įž 
voms profsąjungoms, paleisti anga: Kelios mintys apie Biru 
kolchozus, sudaryti koalicinę tės Pūkelevičiūtės kūrybą. Po 
vyriausybę ir t. t. to, solenizantė, Birutė Pūkele

— Tarptautinės ūkininkų są vičiūtė, skaitė ištrauką iš „Aš 
jungos pirm. Mikolajczyk, pasi tuonių lapų“, apie Dancigo pa 
baigus kongresui Paryžiuje, paėmimą; Birutė Vaitkūnaitė šo

, „Nerūpės

para 
šė, kad, girdi, Devenienė yra vi 
sii pavojingiausia, nes ji viską 
imanti gerumu. . .

Laisvas nuo pareigų kun. M. 
Krupavičius rengiasi j Ameriką 
išvykti, kur jis be abejo nebus 
pasyvus politiniame darbe. Po 
12 metų jis pasijuto laisvas. Gir 
dėti, kad M. Gelžinis ir eilė ki 
tų tarnautojų taip pat ruošiasi 
emigracijai. Jie sako, kodėl jie 
turi vargti Vokietiojj, kai tuo 
tarpu iš Amerikos maža tokių, 
kurie atsisakytų „gardaus vai

ninkai, išgyvenę nacinę diktatu Kinija pareiškė j 
ra. Drauge sukilo Čekoslovaki Lenkijos ir Vengrijos . ,______ (______ _________________
jos darbininkai. Po to sekė Poz n-^ Italijos miestuose vyksta jSVę jr teises ir pačių komtinis onas Barauskas skaitė du frag 
nanės darbo žmonių sukilimas, demonstracijos i - rr 

ir pagaliau — Vengrijos darbo laisvę. Lenkai demonstruoja už __
žmonių sukilimas, išsiliejęs į 
kruvinus įvykius .kurie, rašant 
šį pranešimą, dar nebuvo pasi 
baigę.

Jau savaitė laiko kai
HEROIŠKAI KOVOJA

VENGRŲ VISA TAUTA
(tą pripažino' Vengrijos komu 
nistinė valdžia, i

už Vengrijos tų viršūnėse kova už valdžią. mentus iš B. Pūkelevičiūtės 
■ Vengrijos kompartijos „Metūgių“; komp. Vyt. Kerbe 

lis skambnio savo kūrinius: 
Dvi miniatūros iš rinkinio „Nu 
otaikos momentai“ ir preliudą mo pirmininkui L. Balzarui pa 
Mėnesiena Nemuno šlaituose, siūlius, susikaupimo minute pa 
bei F. Šopeno Etiudas E-dur ir gerbti žuvusieji kovose už Ven 
Valsas E-moli; Juozas Aksti grijos laisvę, pareikštas kovoto 
nas skaitė iš romano „Astuoni jams solidarumas ir priimta re 
lapai“, apie autorės atsilanky zoliucija, kuri siunčiama atatin

Vengrijos sukilėlius. Neramu oficiozas „Šabat Ney“ drauge 
rytinėje Vokietijoej, Čekoslova su sukilėliais reikalauja, kad ru 
kijoje, Albaniojje. Visur judėji saį pasitrauktų iš Vengrijos, 
mas prieš Maskvos sovietus, ko — Lenkijos studentai Vroc 
munizmą. Tas judėjimas reiš Jave priėmė rezoliuciją pare 
kia naują Europos gyvenime miančią naują tvarką Lenkijo 
eros pradžią.

— Grąžintas į pareigas Len 
nuneigdama kijos .kardinolas Wyszynski.

je.
— Į Varšuvą buvo suskridę

Molotov, Chruščiov, Mikojan mą Kaimelyje pas Dieduką ku kamiems vengrų organams.

Amerikoj niekas neprimeta, 
jeigu žmogus iš šalies užsidir 
ba. Vokietijoj tik du lietuviai, 

Nukelta į 2 puslapį.
FORT WILLIAM, ONT.
Mūsų į K .L. B. Krašto Tary 

bos rinkimų vieta: p. p. Karnin 
skų bute, 2230 Begin St., Fort 
William. Tinkamiausias laikas: 
lapkričio 11d. 1—3 vai. p. p.

Bendra vakarienė lietuvių iv
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POSVeTIORI

Telefonas:

Neužmirškime atnaujinti 
Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P- Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikrašti 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
LONDONO SKAUTŲ IŠVYKA J TILLSONBURGĄ

Praeitą sekmadieni Londono, rium spausdinamą laikraštį 
Ont. lietuvių skautai turėjo, la „Mūsų Lapinė“. Spausdinamos 
bai malonią išvyką Į Tillsonbu įvairios žinios iš šios dr-vės gy 
rg-Courtland — pas neseniai venimo ir šiaip skautiškoji me 
ten Įsikūrusius lietuvių skau džiaga. Redaktoriai yra skltn. 
tus, kurie į savo vėliavos šven A. Vaišnys ir skltn. A. Saulai 
tinimą buvo pasikvietę savo tis.
bendraminčių net Hamiltono ir — Worcesterio skautiškasis 
Toronto.. Courtlandiškių iškil jaunimas siekia augštojo moks 
mėse dalyvavo net pats vyriau lo. Anksčiau pradėjusius studi 
sias skautininkas Stp. Kairys ir juoti — V. Bliumfeldą, M. ja 
kiti Brolijos vadijos nariai. kubauską ir 

Tenykščiai lietuviai tą sek šiais mokslo 
madienį niekad neturėjo tick Glorias, R. 
daug organizuoto jaunimo — Prapuolenis.
skautų savo tarpe. Per iškilmin — Liet. Stud. Skautų Korp! 
gą sueigą daug gražių linkėji Vytis centro v-bos pirmininkui 
mų pasakyta naujam lietuvių psktn. Kęst. Mikėnui išvykus 
skautų vienetui. Ypač pažyme JAV kariuomenėn, persitvarkė 
tinas buvo kun. Rickaus žodis šios v-bos sąstatas: pirmin. R. 

Imant dėmesin tragišką Viet ir Lietuvių Bendruomenės Ka Viskanta, vicepirm. K. Jočius, 
Genevos konferencijos nados Krašto Valdybos Pirm. sekr. J. Grina, junjorų tėvūnas 

kad labai Sakalausko sveikinimas. L. Maskaliūnas ir iždininkas R.
Bendrai tai buvo lyg Kana Tallat-Kelpša.

nešvaru dos lietuvių skautų rajono są 
komunis skrydis, atnešęs daug džiaugs 

mo skautams ir jų bičiuliams.
L. E-tas.

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $ 5.00
America & S. America. . $ 5.50
Other Countries ........... $6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

KANADA TURĖTŲ BŪTI NE TIKTAI NESUSITEPU 
SI KOEGZISTENCINE POLITIKA, BET IR VESTI

GARBINGĄ TAUTŲ LAISVĖS POLITIKĄ
Būdami protingi, mes galime turėti Įtakos Kanados politikai.

Kodėl mes pasirinkome Ka užinteresuota. Labai tenka abe 
nadą ir kodėl mes ją statome joti dėl logiškumo šiame reika 
pirmoje vietoje? Ar dėl puikios le, imant dėmesin, kad kiekvie 
gamtos, dėl jos numatomos žy na valstybė, kuri ružežiuojasi 
dinčios ateities ir gal dėl to za su Pacifiku, net privalo intere 
liojo doleriuko? Ne! suotis, kas dedasi su valstybė

Mes pasirinkome Kanadą to mis anapus Pacifiko. 
dėl, kad ji iki šiol dar niekuo 
met nebuvo pridėjusi savo ran namui 
kų prie jokių tarptautinių avan sprendimą, atrodė, 
tiūrų — prie prekybos politine gerai išėjo, jog Kanada nepriki 
gyva preke. Kanada nedalyva šo savo rankų prie tų 
vo nei Teherane, nei Jaltoje. mų, kuriuos pridirbo 
Kanada turi švarias, nesutep tai. 
tas rankas. Todėl mes norime ir 
tikime, kad ji švariomis liks ir 
ateity. Jos istorijos lapai bus 
surašyti vien tik aukso raidė 
mis. Ji laikysis kuo toliausiai 
nuo šiandien populiarių „gar 
bingų“ prekybiškai - politinių 
transakcijų. Tuo labjau, kad 
daugelis mūsų prisiglaudę Ka 
nadoje, pripažįsta ją savo ant 
raja tėvyne, kurioje naudojasi 
laisvėmis, jaučiasi laimingais ii 
gali būti kanadiečiais be jokių 
kompleksų. Net priėmus Kana 
dos pilietybę, mums niekas ne 
draudžia, bet dar paskatina įvai 
riomis progomis dėti visas sa 
vo pastangas, kad atgavus Lie 
tuvos nepriklausomybę.

Vietnamo padalinimo byloje 
Kanados ministeris pirmininkas 
kelionės metu į Tolimuosius 
Rytus ten padarytų nelaimin 
gų pareiškimų mes niekuomet 
neužmiršim, nes jie buvo pripil 
dę mūsų širdis kartumais. Dėl 
to buvome labai susirūpinę.

Genevos konferencijoj Kana vardas nebūtų suteptas vien ka 
da buvo tik kaipo stebėtoja, nadietiškomis akimis žiūrint, 
Min. pirm. St. Laurent tada pa bet Europos ir Tolimųjų Rytų 
reiškė, kad Kanada Tolimųjų tautų atžvilgiu. 
Rytųreikahiose nėra betarpiškai Jonas Šarūnas.

R. Marcinkevičių, 
metais pasekė A. 
Jakubauskas ir T.

pasitai

— Šią vasarą suėjo 5 metai, 
kai Anglijoje buvo pradėtas lei 
sti skautiškas laikraštėlis „Bu 
dėkime“, kuris savo penkmetį

— Worcesterio „Skautiškojo pamini 17-jame iš eilės Nr. Šiuo 
Kampelio“ žiniomis Waterbu meti ji redaguoja LSS Anglijos 
rio skautų vietininkijos LK Ša rajono vadas sktn. Kazys Vait 
rūno draugovė leidžia rotato kevičius.

Kiekvienai progai 
kius, mes turime priminti Ka 
nadai, kad jai nevieta dalvauti 
tokiose ekipose, kur eina preky 
ba tautomis ir vis naujai dešini 
timis milionų žmonių, be jokio 
gailesčio, be jų pačių sutikimo 
parduodamų nepasotinamai ko 
munistinei vergijos mašinai.

Neva pasaulio taikos labui, 
patys gerai žinodami, kad tik 
savo interesus laiiknai ginant, 
tie patys prekybininkai, būti 
nai nori parduoti komunistams 
Formozą.

Pagal lietuvišką dainą, „kur jo, ilgai galvojo tas Borisovas 
du stos visados daugiau pada ir vieną kartą sugalvojo: 
rys“... Mano nuomone, mes gla — Lašinių reikia.
udžiai bendradarbiaudami su O kur jų gauti? Aišku, gy 
čia esamomis kitomis skaitliu vulininkystės fermoje. Ir sura 
gomis tautybėmis, reikalui esą dęs išeitį, nedelsdamas parsiva 
nt, galime turėti ir nemažą įta rė iš fermos keturis gražius pus 
ką Kanadai, kad ji perdaug ne 
kreiptų dėmesio Londono įsa 
kymams.

Mes norime, kad Kanados

VAIZDELIAI IŠ LIETUVOS
5 d. „Tiesa“ Nr.

PIRMININKAS

Rašo spalio 
234(4143).

KOLŪKIO
AR PRIVATININKAS?
Dūkšto rajone yra Mičiūrino 

vardo kolūkis, o jame — pirmi 
ninkas Jonas Borisovas. Galvo

Teisininkui
p. A. G R A Ž I U I 

ir šeimai,
jų tėvams ir broliams mirus Lietuvoje, reiškiame giliau
sią užuojautą

Navikėnų ir K u d ž m ų šeimos.

TIESOS VARDAN
(IV-tai Kanados Lietuvių Dienai praėjus)

Praėjusi IV-ji Kanados Lie mas ir vilkinimas žymiai atsilie 
tuvių Diena spaudoje buvo iš pė į Lietuvių Dienos rengimą 
samiai atžymėta ir teigiamai ir Krašto Valdybos ir Windso 
įvertinta. Tačiau spaudoje pasi ro lietuvių pasmerktas, kaip ne 
taikė ir netikslumų ir net tende parodantis gerų norų ir demok 
ncingO' tono pareiškimų, ku ratinio supratimo dirbant bend 
riuos tiesos vardan jaučiame ra lietuvišką darbą. Tenka dar 
pareigą atitaisyti ir išryškinti, pridurti, kad p. V. Barisas ir p. 
idant lietuviškoji visuomenė su J. Urbonas nesitenkino vien tik 
sidarytų tikrąjį vaizdą.

Štai, rugsėjo 6 d. „Tėviškės 
Žiburių“ 36 numeryje tilpusią 
me plečiame IV-sios Kanados 
Lietuvių Dienos aprašyme, be 
kitko, tilpo sekančios eilutės: 
„Šventės suorganizavimo nuo 
pelnai tenka pirmiausia nenuils 
tarnai Windsoro Apylinkės Vai demokratine dvasia, atsistaty 
dybai, kurios sudėtis pasiruoši dinusieji buvo net parodę noro 
mų metu pasikeitė. Darbą pra sudaryti atskirą Lietuvių Die 
dėjusios, planą išdirbusios, veik nai rengti komitetą. Deja, juo 
vsus programos vykdytojus su kingiems jų norams nepritarė 
rinkusios valdybos pirmininkui nei windsorieciai, nei pagaliau 
p. Barisui ir sekretoriui p. Ur Krašto Valdyba.
bonui pasitraukus, pirmininko Apgailestaudami turime pa 
pareigas perėmė p. Kačinskas, reikšti, kad dar net šiuo metu 
o sekretoriaus p. Petrutis.” Per Windsore skleidžiami įvairiau 
skaičius gaunasi įspūdis, kad p. si gandai ir šmeižtai su tikslu 
p. Barisas ir Urbonas veikimo pažeminti IV-sios Kanados Lie 
planą paruošę ir visą organiza tuvių Dienos Rengimo Kamite 
eini darbą atlikę pasitraukė, o to narius ir jų nuveiktus dar 
jų pareigas perėmę p. Kačins bus. Kartu būtina pasakyti, 
kas ir p. Petrutis pasinaudojo kad tik pasikeitus Apylinkės 
tik jų Įdėto darbo vaisiais.

Deja, tikrovė yra visiškai sk naujais 
irtinga. Visų pirma reikia paša 
kyti, kad IV-sios Kanados Lie 
tuvių Dienos rengimu rūpinosi 
sudarytas komitetas, kurio su 
dėtyje be valdybos narių buvo 
ir keli kviestiniai nariai. Vyks 
tančiuose komiteto posėdžiuo 
se ėmė reikštis nesutarimai.

turto ir susirašinėjimo perdavi 
mo delsimu, bet parodė inicia 
tyvos ir beprasmių parašų rin 
kime, nepagristų gandų skleidi 
me bei skundų rašyme.

Nesugebėję pritapti prie dau 
gumos ir vadovautis Lietuvių 
Bendruomenėje puoselėjama

namo rentiniu pirmininko so 
dyboje.

Gal kas pasakytų, kad Bori 
sovas įsirengė paprasčiausią 
privatinį ūki? Nieko panašaus. 
Jo ūkyje nuolat dirba kolūkie 
čiai: Andrius Timofiejevas kas 
dien atveža iš pieno nugriebi 
mo punkto separuoto pieno pir 
mininko kiaulėms, Arsentijus 
Timofiejevas su dviem sūnumis 
stato jam namą..

Bet kolūkiečiai negi veltui 
Borisovui dirbs? Borisovas ir 
čia rado išeitį — buhalterija jie 
ms rašo į knygas darbadienius. 
Net, taip sakant, „paskatini 
mo” premijas išgalvojo. Kas 
dirba Borisovo „kolūkyje“, tas 
avansu ir pinigo ir grūdų gan 
na. O kas vien kolūkyje triūsia 
— tegul laukia naujų metų...

Taip ir tarpsta savo ūkyje Ba 
risovas. Argi nuostabu, kad 
kolūkyje, kuriam jis vadovau 
ja, reikalai klojasi žymiai blo 
giau, kad daug kolūkiečių ne 
dalyvauja gamyboje, kad gyvu 
lininkystės fermos neturi pa 
talpų ir pan.

Bet keisčiausia yra tai, kad ška ir p. E. Pakauskienė, atsi 
klausę K. L. B. Garbės Teismo, 
persitvarkė pareigomis, ko pa 
sekoje, Apyl. V-bos daugumos 
nutarimu, pirmininko pareigos 
buvo pavestos p. V. Kačinskui, 
o p. V. Barisas pakviestas vai 
dyboje ir toliau bendradarbiau 
ti. Tačiau p. V. Barisas, kaip 

(Nr. ir anksčiau, daugumos nutari 
mo nepripažino, bet laikė save

Valdybos sudėčiai ir sudarius 
pagrindais Lietuvių 

Dienos Rengimo Komitetą bu 
vo atlikti visi pagųindiniai dar 
bai, kartu įskaitant ir koncerti 
nės programos vykdytojų su 
kvietimą, dailės parodos tech 
nišką surengimą ir kitką.

Ta pačia proga jaučiame pa 
reigą atsiliepti ir į š. m. rugsė 

Nesutarimų aiški priežastis bu J° 20 d. „Tėviškės Žiburių“ 38 
vo p. V. Bariso ir p. J. Urbono Nr. tilpusią p. J. Urbono korės 
pernelyg diktatoriški palinki pondejnciją, kurioje reiškiami 
mai nesiskaityti su daugumos priekaištai rengimo komitetui, 
nuomone ir daugumos nutari kad nepasistengė tinkamai pasi 
mais.

Lygiagrečiai nesutarimai pra 
dėjo reikštis ir Aplyinkės Vai 
dyboje. Vis didėjant p. V. Ba 
rišo ir p. J. Urbono nesiskaity 
mui, Apylinkės Valdybos na 
riai p .V. Kačinskas, p. P. Janu

paišius.
Gera pradžia — pusė darbo. 

Neilgai trukus pieningiausia 
kolūkio juodmargė atsidūrė Bo 
risovo tvarte. Ir už ją į kolūkio 
kasą nebuvo sumokėta nė ka 
peikos.

Borisovui ligi pilnos laimės 
stigo tik arklio. Tuo pačiu, jau 
pramintu takeliu parsivedė jis 
šyvį iš oklūkinės arklydės.

Kuri laiką šeimininko sody 
boję viešpatavo netrikdoma lai 
mė. Pusparšiai pavirto tikrais 
paršais, juodmargė atsivedė pui 
kų užvadėlį; šyvis... Na, šyvis 
kasdien kantriai tapnoja bevež 
damas švytinčią šeimininko 
„antrąją pusę“ čia karvės melž 
ti, čia namo su pienu.

Tačiau vieną rytą išsiraivęs 
pirmininkas apžvelgė savo so 
dybą kritišku žvilgsniu.

— Netinka kolūkio vadovui, 
— tarė Borisovas, — gyventi 
tokioj troboj. Pasistatysiu na 
mą, kad ir miestui tiktų...

Kolūkiečiai nespėjo nustebti, 
o kolūkio karvidei paruošti ras 
tai, kilo, kaip pasakoje, gražiu

rodyti vietos gyventojų tarpe 
ir tuo pačiu pasitarnauti Dietų 
vai. Žinia, pasitarnauti Lietu 
vai ribų nėra. Gal sekančiose 
Lietuvių Dienose, kurios reikia 
tikėtis bus rengiamos vieningo 
je dvasioje, praeis ir tinkamiau 
ir pavyks reikšmingiau pasigar 
sinti vietos gyventojų tarpe. 
Mes gi, nežiūrint visokių nešk 
landumų, sugebėjome miesto 
meno galerijoje ir miesto vie 
šoje bibliotekoje surengti lietu 
vių dailės, spaudos ir tautodai 
lės parodas, plačiai nušviesti 
Lietuvių Dieną ir lietuvių šie 
kius vietinėje spaudoje (tilpo 
aštuoni paskiri straipsniai ir ei 
lė foto nuotraukų, pasistengti 
išgarsinti Lietuvių Dieną radi 
jo bangomis. Pasigedo p. Urbo 
nas užrašų prie pastatų, kuriuo 
se vyko lietuvių susibūrimai. 
Buvo ir jie. Tik priekaištaujan 
čiai užsimanęs rašinėti p. J. Ur 
bonas nesiteikė jų pastebėti, 
kaip ir nesiteikia pripažinti ir 
kitų rengėjų pastangų.

Dėl prieakištO' K .L. B. Kraš 
to Valdybai, kad ji neatkreipė 
reikiamo dėmesio, kas ir kaip 
daroma, tenka pasakyti ir pab 
rėžti, kad Krašto Valdyba pa 
kankamai rūpinosi ir domėjosi 
paruošiamaisiais darbais. Tik, 
deja, p. J. Urbonas ir jo bendra 
mintis p. V. Barisas neparodė 
noro bendradarbiauti ir net ne 
sistengė respektuoti dėmesį 
kreipusią K. L. B. Krašto Vai

Borisovo užmojų ir jo „kolūkė 
lio” nepastebi vadovai.

V. Baltakis, P. Graščenko. 
Dūkšto raojnas, Mičiūrnio var 
do kolūkis.

„DAUGIAU BULVIŲ 
SĖKLAI“

Spalio 6 d. „Tiesos” 
235) vedamasis aliarmuoja:

„Bulvių sėklos klausimas jau ir toliau teisėtu Apyl. V-bos 
kelinti metai 
likos rajonų 
mu.

Tuo tarpu 
ir net ištisų 
bulviakasis iš esmės tik prade J. Urbonas, nerasdami didesnio 
damas, nepaisant to, kad jau pritarimo, atsistatydino. Jų vie 
prasidėjo spalio mėnuo. Susida ton tame pačiame susirinkime 
ro pavojus, kad ir šiemet kai slaptu balsavimu į Valdybą ta 
kuriuose rajonuose kolūkiai ne po darinkti p. P. Petrutis ir p. 
tik nesukaups maistui ir paša J. Sodaitis. Visas Apylinkės tu 
rui reikalingo bulvių kiekoi, bet rtas ir susirašinėjimas radosi 
ir nesupils sėklos. atsistatydinusiųjų namuose.

Eilė Biržų rajono žemės ūkio Nuvykusiems teisėtos Valdy 
artelių, jų tarpe „Vienybė“, bos nariams perimti minėtą tur 
„Ateitis“, „Auksinė varpa", iki tą bei susirašinėjimą, buvo atsi 
pastarųjų dienų nepradėjo bul sakyta perduoti. Neparodė jie 
viakasio. Pabiržės MTS turimo geros valios ir atsisakė perduo 
bulvių kombaino ir dviejų bul ti turtą net į Windsora specia 
viakasių iki spalio pradžios ne liai atvykusiems K. L. B. Kraš 
buvo net pasiuntusi Į kolūkį, to Valdybos pirm. p. B. Saka 
Reikia pasakyti, jog iš esmės lauskui ir ižd. p. P. Kvedarui, dybą. 
bulviakasis dar nepradėtas Ute Toks nepateisinamas trukdy * 
nos rajone, nes čia iki spalio 1 •----------------------------------------------
dienos buvo nuimta vos 0,3 pro į rūsius neatrinkus, ii; jos suge
cento viso bulvių derliaus. Ra do. Stigo pernai bulvių sėklos

kad sąrašas jone, kaip matyti, vėl kartoja „Šeduikių”, „Piliakalnio“ ir
. . • Kuo to mos pernykštės klaidos. daug kitų žemės ūįpo artelių. O esant gali būti paskelbta spau

ir nemaišys religijos su politi liau, tuo daugiau Michailovo Pernai šio rajono • „Lenino ir daabr bulvių sklypuose žmo doje.
„veikla* ka. Naujai išrnktoiij dar iki šiol komitetas su savo agentais gra keliu“ kolūkis uždelsė bulvių nių beveik nepamatysi, nes čįa IV-sios Kanados Lietuvių

kasimą. Dėl to daug bulvių že netaikomos materialinio paska Dienos—Kanados ir J. A. V.
Tai tokios trumpos žinios iš mose vietose supuvo. Dalis sėk tinimo priemonės, neišnaudoja Lietuvių Susiartinimo Šventės 

h. is. lai skirtų bulvių buvo užkasta ma technika“. Rengimo Komitetas.

F. SIDERAVIČIŪTEI, p. p. AKSTINAMS 
ir dr. R. SIDERAVIČIUI, 

mirus Lietuvoje
FELICIJAI S I D E R A V I Č I E N.E J, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame
Kažemėkų ir Čelkų šeima.

daugelyje respub pirmininku.
iškyla visu aštru Galutinai ši reikalą išspren 

dė visuotinis susirinkimas, ivy 
yra daug kolūkių kęs birželio 24 d. Visuotiniame 
rajonų, kuriuose susirinikme p. V. Barisas ir p.ninkai Vlike ir kurią nusinešė 

dabar su savim į Bendruomenę. 
Jie ir spalio mėnesį dar negali 
sušaukti tarybos posėdžio, nes 
visi tautininkai „serga“. O tik 
ra priežastis, tai — Šlenterio 
buvimas Amerikoje. Be jo ma 
tematika susimaišo...

Stovyklose nuotaikos sun 
kios, nors Balfas ir stengiasi 
kiek galint padėti. Kun. Kon 
čius tai čia, tai ten švysteli, bet 
Amerikos konsulatas, ypač kon 
šulo daktarai atmeta labai dide 
IĮ nuošimtį ir kartu pakerta bet 
kurią viltį jų ateičiai.

Skaitome spaudoj, kad rusų
Karevlis turi ma rinkimai ėjo evangelkų baugi atstovybė, atsakydama Į Adena 
pirmasis plytine, nimo ženkle: esą katalikams lai nerio prašymą paleisti pusę mi

Lietuvos kariuomenės savanoriui
VIKTORUI PETROVUI, 

jo žmonai
MARIJAI ŠATA1TEI-PETROVIENEI

po staigios ligos ir sunkios operacijos Sudburio 
ligoninėje mirus reiškiame giliausią užuojautą.

S. ir M. Meškauskai 
ir O. ir A. S i e m a š k a i.

ŽINIOS IŠ EUROPOS APIE LIETUVIŠKUOSIUS 
VEIKSNIUS

Atkelta iš pirmo pusi.
Nor kartis ir 
žas Įmones, 
antrasis vyno didmenų preky mėjus, jų vaikų religijai būsiąs liono vokiečių, „kukliai“ patei 
bą. Kai kas iš to daro dideli tr pavojus. Tam patarnavo kai ku kė 3.013 asmenų sąrašą tų pi 
iukšmą, bet nutyli tai, kad Di. rie netaktiški rfont. Griniaus iš liečiu, kurių nori gauti į Sovie 
Karvelis V. T. lėšų sutaupy sišokimai. Tikimasi, tačiau, kad tus ir pažymėjo, 1 
mui jau kuris laikas dirba be kun. Keleris mokės išsilaikyti bus dar papildomas, 
atlyginimo.

Visi barniai ir visa 
persimetė Į Bendruomenę, kur negali susirinkti. Dėl tos politi so mūsų visuomenininkams, 
pakvipo šiek tiek dolerių. Lie nės matematikos, kurią taip kri — • • •
pos mėn. Įvykę Bendruomenės tikavo ir frontininkai ir tauti Vokietijos.

Baigdami šį tiesos vardan pa 
rašytą pareiškimą užtikriname, 
jog visiems čia išdėstytiems fa 
ktams yra ganėtinai Įrodomo 
sios medžiagos, kuri reikalui
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Diplomatijos kompetencijos 
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7.
PASIPRIEŠINIMAS UZURPACINĖMS UŽMAČIOMS

Iš p. St. Lozoraičįo laikyse džios organams tų kraštų, kur 
|nos ir aktų susidaro įspūdis, suminėta Talka vysto savo vei 
jog palaipsniui jie siekia nukrei klą, išnaudodama tų kraštų de 
pti diplomatinę akciją nuo jos mokratines laisves.
ikišiolinės bazės — Lietuvos 
pasiuntinių ir įgal. ministerių 
legalių dipl. įgaliavimų — ir J.

^Urbšio telegramos super-inter 
pietavimo keliu, sutelkia vi 
sos tos akcijos vadovavimą į sa 
vo vieno rankas.
jau pakankamai išryškėjęs, jog tautinės teisės ekspertus, ku 
p. St. Lozoraitis dažnai netiK 
nebesitaria su kitais Lietuvos 
pasiuntiniais, kaip buvo įsipa 
reigojęs, bet daro žygius savo 
vieno nuožiūra, pastatydamas 
tuos savo kolegas prieš įvyku 
sius faktus ir jo pridarytas klai 
das.

Tendencija su kitais Lietu 
vos pasiuntiniai^ nebesiskaity 
ti ir vengti bendradarbiavimo 

reikštis pas

stangų Lietuvai gelbėti. Kad 
padarius ją veiksminga, inter 
pretavimas jos prasmes turi bū 
ti objektyvus ir atsargus, bute 
nt, toks kad, iš vienos pusės,
— nenustumtų Lietuvos diplo 
matijos į rizikas tarptautinės 
teisės požiūriu, o iš kitos pusės
— konkretiškai bei blaiviai nu 
žymėtų p. St. Lozoraičio kom 
petencijas, kaip likusios užsie 
ny Lietuovs diplomatiojs Šefo, 
kad jį apsaugojus nuo pasidary

Lietviškos žiežirbos

Teisiniu požiūriu kalbamoji Talka siekia jį padaryti, 
konstrukcija stovi ant labai sii 
daus pamato: tiek Kybartų Ak 
tus, tiek J. Urbšio telegramos 
prasmę mokame interpretuoti 
ne tik mes, bet ir kiti. Nebekai

Faktas yra bant apie didesnio kalibro tarp
Šie metai mums, Montrealio 

lietuviams, laimingi, nes dauge 
lis lietuvių gavo mokslinius lai 
psnius: daktaratus gavo gydy 
tojas J. Semkas ir baktenologe 
Jūratė Ciplijausakitė; magist 
ro laipsnius: teisininkas Bro
nius Katilius ir agronomas Pet 
ras Lukoševičius. Tai buvo gau 
ta pavasarinėje Montrealio uni 
versitetų sesijoje, o dabar, rude 
ninėje sesijoje yra gauti dar 
du magistrų moksliniai laips su Vliku pradėjo 
niai: Birutė Ciplijauskaitė yra P- St. Lozoraitį nuo pat to mo 
gavusi kalbų magistro lapsnį 
o Ilona Gražytė — an; 
tūros.
naujomis magistrėmis.

Birutė Ciplijauskaitė 
1929 m. balandžio mėn. 
gydytojo šeimoje Kaune.

rių patarnavimais naudojasi 
visokios tarptautinės instituci 
jos, kiekvienas paprastas sveti 
mo krašto Užs. Rkl. Min-jos ju 
riskonsultas pajėgtų lengvai įr 
odyti, jog Kybartų Aktai netu 
ri jokios teisinės galios ir kad 
iš J. Urbšio telegramos „Lietu 
vos Diplomatijos Šefo“ sukon 
struoti negalima, juo labjau pa 
daryti tokj „Šefą“ kokiuo tai vi 
sagaliu bei vadovaujančiu Lie 
tuvos laisvinimo organu, kaip 

kai jis, jau prieš kelis tautininkų laika išpiesia jį sa 
' ‘ propagancjiniais

m iciĮjoni, rnento, 1—~~ j—— r-— ------- -
L „.iglų litera metus susidėjo su viena politi vo partiškai - 

Tat susipažinkime su ne grupe, kuri vadina save ska tikslais. ..

K. BARONAS.
Viena moteris papasakojo to ta ir kritikos ir pritarimo, ta 

kią istorijėlę: mano dešimties čiau mano akimis žiūrint, pana 
metų dukra, pasikvietusi drau šių tautinių kamikų reiktų kuo 
gių į daržą (back yardą) suma daugiausiai. Jie nenuodija mū 
nė žaisti „Monaco vestuves“, sų vaikų kūno, bet kaip tik prie 
Mūsų laikais (ir vėl tie geri, se šingai, skiepija meilę savam kr 
ni laikai!) mes susiginčytume aštui, savo tautai. Be abejo, an 
me, kuri iš mūsų turėtų būti ja giiškieji kainikai yra leidžiami 
unoji nuotaka ir aišku, gražiau milioniniais tiražais ir tokiu at 

mo Vliko^Diplomatijos santy šioji iš mūsų būtų Grace Kelly, veju atspausdinimas nekainuo 
kių ardymo obejktu, kokiuo Bet 

mui
Ši problema liečia ne vien p. būti nei Grace Kelly, nei viena Reikia gražios 

St. Lozoraitį, bet visus Lietu nesiveržė į rūmų 
vos Pasiuntinius ir Įgal. Minis bet visos norėjo būti žurnalis LTui. Tačiau vertėtų tuo reika 
terius, kuriem J. Urbšio telegra tėm ir detektyvėm. Man gėda lu susirūpinti, gal mūsų vieti 
ma buvo prisiųsta. Kadangi iki prisipažinti, bet mano duktė nei spaudai, ypatingai neblogai 
šiolinės Vliko pastangos betar norėjo būti kišenvage. Savo no besiverčiantiems JAV lietuvių 
piškai susitarti su p. St. Lozo ra motyvavo tuoini, kad Mona dienraščiams, įvedant savo skil 
raičiu prie nieko pozityvaus ne co vestuvėse tikrai vagių būta, tyse tautinių kamikų skyrius, 
privedė, o tik vis prie naujų ir nes ji tai skaičiusi kamikuose... kad ir nedidelius. Temų jiems 
vis gilesnių su juo nesusiprati 
mų, tai atrodo, jog nėra kitos 
išeities, kaip siekti susitarimo 
su visa Lietuvos Pasiuntinių ko 
legija, kuri, kaip aukščiau bu 
vo išsiaiškinta, yra tikroji ir tei 
siniai nenuginčijama mūsų dip 
lomatinės akcijos bazė. Konkre 
tiškai pasakius, reikėtų siekti 
tokio susitarimo, kuris:

1) vieną kartą, pagaliau, aiš 
kiai nustatytų p. St. Lozoraičio 
formalinį titulą, būtent, kad, pa

mano didžiausiam nustebi ja per daug brangiai. Su lietu 
, nei viena iš jų nenorėjo viškais jau visai kitas reikalas, 

pinigų sumos, 
damų eiles, kurios trūksta ir VLIKui ir A

Negalima susilaikyti neparei 
Kaip žino skus nusistebėjimo, kad p. St. 

ma, ši grupė susiformavo trem Lozoraitis nesipriešina tokiam 
tyje ir jokioje rezistencinėje partiniam jo padėties, kaip vals 
veikloje nei prieš sovietiškąjį tybes pareigūno, panaudojimui, 
okupantą, nei prieš nacius ne Kaip karjeros diplomatui, be to 
buvo dalyvavusi. Nors ji, prade buvusiam kelis metus Lietuvos 
dama savo veiklą užsienyje, ir 
reklamavosi patriotiniais kovos 
tikslais prieš bolševistimus Lie 
tuvos pavergėjus, faktinai ta 
čiau griebėsi destruktyvios pro 
pagandinęs akcijos prieš Viiką, 
tuo kenkdamas Lietuvos laisvi 
nimo kovai.

Tautininkams pasitraukus iš 
Vliko ir sudarius su LFS ir ki 
tais savo satelitais taip vadina 
mają „Lietuvos Nepriklausomy 
bės Talką“, p. St. Lozoraitis pa 
sidarė šio skaldančio sambūrio 
eksponentu, nesilaikydamas di 
plomatiniams atstovams priva 
lomo nešališkumo partiniuose 
santykiuose. Iš Talkos skelbia 
mų tikslų ir paties p. St. Lozo 
raičio laikysenos darosi aišku, 
jog siekiama sukonstruoti kaž 

1956 m. vasario mėn. jai bu kokį naują politinės kovos or 
vo skirta Ispanų valdžios sti ganą, sugriaunant Viiką ir visą 
pendija ispanų iflologijos past tolimesnę Lietuvos laisvinimo 
tobulinimo kursams Salamanco akciją perleidžiant p. St. Lozo 
je, Ispanijoje, kur išbuvo iki raičiui. Faktinai, vieton demo 
birželio mėn. Iš ten nuvyko še kratinės veiklos metodų ir dar 
šioms savaitėms Italijon pagi naus lietuvių politikos veiksnių 
linti italų kalbos žinių. kooperavimo, visą Lietuvos lai

Priklauso Lietuvių Akademi svinimo veiklą siekiama pakrei 
niam Sambūriui ir tris metus iš Ptį 1 tipingo vadizmo kelią, ki 
eilės įėjo jo valdybom Suorga tų tautų jau seniia nurašytą į 
nizavus Montrealyje Lietuvių praeitį. 
Bendruomenę, įėjo jos Valdy Kuo ta konstrukcija besirem 
bon. Dalyvauja taip pat ir skau tų: ar vien tik J. Urbšio telegra 
tiškoje veikloje ir neseniai pa mos teoretiniu super-interpre 
skirta Kanados Rajono Skaučių tavimu, ar už to visko slepiasi 
Vadeivės pavaduotoja. dar ir vienašališkas mėginimas

realizuoti Kybartų Aktus — ji 
skaldančiai veikia lietuvių vi 

Ilona Gražytė yra gavusi suomenę, kenkia Lietuvos lais 
magistro' laipsnį iš anglų litera vinirno' pastangų sėkmingumui 
tūros. Ji pakalibnta daugiau su ir silpnina didžiųjų demokrati 
teikti apie save žinių, atsakė: jų simpatijas Lietuvai. Apie 
dar palaukite dvejus metus: kai tai, kad į tautininkų organizuo 
gausiu doktoratą, tada ir gale jamą Talką buriasi visoks anti- 
siu duoti daugiau žinių. -demokratinis elementas, dau 

Naujoms magistrėms linkime gumoje buvusio autoritetinio 
sėkmės tolimesniame moksli Smetonos režimo šalininkai ir 
niam darbe: linkime pasiekti jo buvę ramsčiai, yra žinoma 
užsibrėžtus tikslus. ne tik mums patiems, bet ir vai

gimė 
11d.
Gim 

naziją pradėjo lankyti Klaipė 
doje, tęsė Kaune ir baigė 1947 
m. pavasarį Tuebingene. 1947 
m. įstojo Tuebingeno Eberhard 
Karls universitetan filologijos- 
-fiiosofijos fakultetan, pagrindi 
ne šaka pasirinkusi prancūzų ir 
anglų kalbas ir literatūrą. 1948 
m. persikėlė Germersheiman į 
„Staatliche Dolmetscherhoch 
schule”, kurioje studijavo iki 
1949 m. pavasario, kada išvyko 
į Kanadą. Kanadoje tęsė ispa 
nų, italų ir rusų studijas Mc 
Gili, o vėliau Montrealio uni 
versitete, ir 1956 m. pavasarį 
Montrealio universitete gavo 
„Maitre ės Arts“ laipsnį „sum 
ma cum Įaudė“ įvertinimu už 
tezę ,,E1 amor y ei hogar—dos 
fuentes de fortaleza.en Unamu 
no“ (meilės ir šeimos vaidmuo 
Unamuno kūryboje).

mbiu „Lietuvos Rezistencinės 
Santarvės“ vardu.

ILONA GRAŽYTĖ

King Hanam smuikas girdimasšeštadienių vakarais 
per TV tinklą.

iš Lietuvos gyvenimo tikrai ne 
pritrūktų. Jeigu anglišku kami 
ku mokama paversti gražią pa 
saką, kaip „Dvylika brolių juo 
dvarniais lakstančių,“ rasime 

’ gražių ir lietuviškų tautinių pa 
sakų.

Įvairių esama kamikų. Iš bro 
lių Grimų pasakų ir iš gangste 
rių gyvenimo. Kovojama su 
blogais, tačiau kaip sakoma 
kas uždrausta yra,—tai vaikas 
dažniausiai stengiasi pamatyti. 
Ir daug blogų kamikų papuola 
į mažų lietuviukų rankas. Neiš 
vengiamai, nes jie belankydami 
mokyklas susiduria su įvairaus 
išsiauklėjimo tėvų vaikais. Ta 
čiau kiekvieno lietuvio tėvo pa 

gal J. Urbšio telegramos raidę, reiga yra apsaugoti savo vaiką 
jis negali vadintis kitaip, kaip nuo visų blogų kamikų.
tik Likusios Užsieny Lie 
tuvos Diplomatijos Šefas;

2) objektyviškai nustatytų 
to Šefo kompentencijas bei jų 
apimtį, atsižvelgiant ne vien 
to, kiek plačiai interpretuoti J. 
Urbšio telegramą norime mes 
patys, be to, kiek tatai pa 
velija tarptautinės teisės nor 
mos ir objektyvus įvertinimas 
aplinkybių, kuriomis tenka vys 
tyti Lietuvos laisvinimo veiklą;

3) įpareigotų p. St. Lozoraitį 
visados tartis su Vliku dėl kan 
didatų parinkimo į Lietuvos ofi 
cialinius ir neoficialinius atsto 
vus, paliekant tačiau patį jų.pri 
statymą kitų kraštų Vyriausy 
bėms jam, kaip likusios užsie 
nu Lietuvos diplomatijos Še 
fui;

4) tais atsitikimais, kada ats 
tovo pristatymas p. St. Lozo 
raičio parašu nebūtų įmanomas 
(pav., dėl atitinkamos Svetimo 
krašto Vyriausybės nenoro res 
pektuoti p. St. L. titulą, ar ki 
tais formaliniais motyvais), to 
ks atstovas, jei jis tikrai reika 
lingas galėtų būti legitimuotas 
ir Vliko parašais, bet irgi su 
bordinuojapias likusios užsieny 
Lietuvos diplomatijos Šefui;

5) įpareigotų p. St. Lozorai 
tį glaudžiai bendradarbiauti su

* *

Prieš kelis metus, Amerikos 
Lietuvių Informacinis Centras 
išleido iš 3-jų lietuvių žvejų 
gyvenimo, visiškai naują, tau 
tinį kamiką“ — Voyage to fre 
edom. Kaip paprastai, susilauk

Užsienių Mimsteriu, jam ture 
tų būti žinoma, jog dipl. atsto 
vui, gaunančiam atlyginimą iš 
valstybės, nevalia dėtis su ta ar 
kita partija ir kad privalo visą 
savo laiką ir energiją skirti vie 
nam bendram valstybės reika 
lui ir galimai geresniam savo at 
sakingų pareigų atlikimui. Ka 
dangi šiuos elementariškus ui 
pi. tarnybos reikalavimus, ma 
tomai, jis yra primiršęs, tai ten 
ka jam priminti jog savo ekspo 
navimais partiniems tautininkų 
Talkos tikslams jis rizikuoja su 
kompromituoti netik funkcijas 
„Lietuvos Dipl. Šefo“, į kurias 
pretenduoja, bet ir tas kukles 
nes funkcijas, kurios jam paves 
tos J. Urbšio telegrama.

Yra natūralu, kad mes siekia 
me interpretuoti J. Urbšio tele 
gramą ta prasme, kaip būtų 
udingiau Lietuvos reikalo 
gynimui. Tačiau, neturime 
miršti, kad tai yra tik mūsų 
čių interpretavimas, kai jis 
ra joks įstatymas kitų kraštų ta 
rptautinės teisės ekspertams ir 
kad mes neturime priemonių 
juos priversti su mūsų interpre Vliku ir vengti bet kokio kiši 
tavimu skaitytis, jei ir būtume mosi į kivirčius tarp lietuvių po 
įsitikinę jog esame teisūs 100 litinių grupių bei manifestavi 
%. Jei nėra paprasta veinaip mų tos ar kitos grupės naudai 
ar kitaip interpretuoti vidaus prieš kitas, 
įstatymus, kurių vykdymui yia Toksai susitarimas yra reika __ ., ____
teismai ir valdžios įstaigos, tai ]jngas ne vien nugalėjimui da atvyksta Detroito Lietuvių Sp 
juo labjau yra sunku lealizuoti bartinių nesusipratimų tarp p. orto Klubo Kovo futbolininkai, 
aktų interpretavimus taiptauti gį Lozoraičio ir Vliko, bet ir, kurie čia rungtyniau 
nės teisės srityje, kur sveria bendrai ------ 
pirmoje eilėje grynai politiniai 
motyvai, o ne vien teisės supra 
timas. Perdaugintas J. Urbšio 
telegramos bei likusios užsieny 
Lietuvos diplomatijos Šefo fun 
kcijų interpretavimas gali pri 
vesti netik prie didelių nemalo 
numų pačiam St. Lozoraičiui, 
kaip tokiai, tuo pačiu ir žalos 
bet ir Lietuvos diplomatijai 
Lietuvos laisvinimo reikalui, 
pav., jei proga kokios tarptau 
tinės konferencijos, kur p. St. 
Lozoraičiui tektų veikti Lietu 
vos vardu, kuris iš tarptautinės 
teisės ekspertų viešai susidomė 
tų, kokiu pagrindu p. St. Lozo 
raitis reprezentuojasi „Lietuvos 
Dipl. Šefu , kai nėra joks Lie yuo būdu neturi būti sunkumų 
tovus Užs. Rkl. Ministeris? Su 1 • - L’ ’
griovus p. St. Lozoraičio tą ma uc)ingą bendradarbiavimą“, 
ndatą, kaip prisisavintą neteisė 
tai, tuomi pat būtų palaidotas 
ir pats jo gynamas reikalas.

na 
ap 
pa 
pa 
nė

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L.

YATES
HA 0864

1410 STANLEY — 
kamb. 411

Kampas St. Catherine
MONTREAL.

MUSU WP ORTAS
CHIKAGOS SPORTO ŽINIOS

— Čikagos lietuvių futbolo vokiečių Rams komanda iš I di 
klubas „Vainutas" pasipuošė vizijos. Laimėjo lietuviai 4:1. 
„National Soccer League“ Il 
divizijos pietų grupės meisterio 
vardu savo paskutinėse rungty 
nėse įveikęs „Azteca“ koman 
dą 3:1. Šį sezoną lietuviai ne 
pralaimėjo nė vieno' susitikimo muose. Tai buvo vienas geriau 
ir tik vieną iš jų sužaidė lygio šiai ir sklandžiausiai praėjusių 
mis. Lietuvių pasiekti rezulta klubo susirinkimų. Dalyvavo 
tai rudens rate: prieš Rockfor per 150 narių, 
dą 7 :0, Wanderers B 9 :0, St. 
Josep 7:3, Roseland 4:4, Ham 
mond 1:0 (be žaidimo), Azte 
ca 3:1, Wanderers A 2:2. Bend 
rai imant, per šias pirmenybes 
lietuviai žaidė 14 rungtynių, iš 
kurių 11 laimėjo, 1 sužaidė ly 
giomis ir 2 pralaimėjo; įvarčių 
santykis 68:22 mūsiškių nau 
dai. Antroje vietoje liko Azte 
ca komanda su 11 laimėljimų ir vi. Dauda'ras, A. Laukaitis, V. 
trimis pralaimėjimais; jos įvar Binkauskas, B. Šaltnuras, N. 
čių santykis 51:19. Kaip savo Gudeikaitė, S. Kapočius ir V.

Karpavičius. Revizijos komisi 
ja: R. Stakauskas ir Vai. Šutą.

— Rusijos futbolo rinktinė, 
pirmą kartą nuo II Pas. karo 
paba'igos lankydamasi Vokieti 

su vietos joje, rugsėjo 15 d. sumušė šios 
suderinimui tolimes klubo Vainutas futbolo koman 

nės lietuvių politikos veiksmų da. Po rungtynių yra ruošia 
akcijos Lietuvos laisvinimo ti mas Čikagos futbolininkų, lai 
kslais. Susiderinimo reikalingu mėjusių meisterio vardą pager 
mą ir galimumą buvo pripaži bimas.
nęs ir pats p. St. Lozoraitis vie 
name viešame pareiškime spau 
dai (žiūr. „Dirva", No. 7, iš 
1949 m.) : „Diplomatinės tar 
nybos ir Vliko santykių pagrin 
dą sudaro bendra kova už Lie 
tuvos nepriklausomybės atsta 
tymą ir iš to išplaukianti gera 
valia“. „Mes turime dviejų rū 
šių politinius veiksnius: valsty 
bės įstaigas ir politiškai - visuo 
menines organizacijas. Tiek no 
rmaliais laikais, tiek dabar jos 
privalo vienos kitas papildyti.

grupės meisteris, lietuvių ko 
manda kitais metais turės tei 
sę varžytis I divizijoje.

— Lapkričio' 17 d. Čikagon

— Kazys Baltramonas, Čika 
gos LFK Vainutas valdybos na 
rys, šiais metais švenčia savo 
30 metų aktyvaus sportinio dar 
bo sukaktį.

— Visais Čikagos LFK „Vai 
nutas“ reiaklais reikia kreiptis 
į klubo pirmininką Edvardą Šu 
laitį, adresu — 13,30 So. 51st 
Ave., Cicero 50, Ill.

— Lapkričio m. 10 d. Lietu 
vių Auditorijoej įvyksta LSK 
Neris sportininkų — Vl-jų Š. 
Amerikos Lietuvių Sporto Žai 
dynių laimėtojų pagerbimo va 
karas. Šio klubo pirmininku 
yra A. Lauraitis.

— Romas Puodžiūnas, LSK 
Neries krepšinio sekcijos vado 

Išvada iš to yra sekanti: be listų lyderis Heriot su keliais vas iesina į Dėdės Šamo kariuo 
nt koks uzurpacinis J. Urbšio kitais pasitraukė iš partijos va menę.

— Evaldas Leifertas, vienas

nustatyti darnu ir Lietuvai na

Bus daugiau.

— Prancūzijos radikalsocia

telegramos panaudojimas ar tai dovybės dėl nuomonių skirtu 
dirbtinam „Lietuvos Dipl. šėmo. Jo pareigas perima Mendes iš geriausių LFK Vainutas fut 
fo“ sukonstruavimui, ar parti France. bolininkų^ tarnauajntis kariuo
niems kokios pol. grupės tikslą — Eisenhoweris pareiškė, menėje, išvyksta Vokietijon, 
ms yra neleistinas dalykas. Kai kad JAV ir toliau rems Jugos Jis paskutiniu metu dažnai 
bama telegrama buvo prisiųsta laviją, kuriai jau paskrita 15 sugrįždo1 žaisti už savo koman 
Pasiuntinybėms ne kokios vadi mil. dol., nes Jugosalvija nesi dą.
stinės sistemos užkergimui Ii ruošia grobti kitų kraštų, o- be Spalio mėn. 14 d. LFK 
kušiai užsienyje Lietuvos diplo paramos ji negalės atsilaikyti Vainutas futbolininkai žaidė di 
matijai, bet suderinimui jos pa kitų spaudimui. augiškas futbolo rungtynes su

bolininkų, tarnauajntis karino

E. š.
METINIS „KOVO” SUSI
RINKIMAS SYDNĖJUJE
Susirinkimas įvyko Estų Na

Susirinkimą vedė Australijos 
Fizinio Auklėijmo ir Sporto V- 
bos pirmin. VI. Daudaras. Ap 
tarta šiais metais įvykstančios 
sporto šventės planas, nutarta 
praplėsti klubo veiklą, įsteigia 
nt vandens sporto sekciją ir nu 
statytos ateities darbo ganės.

Į naująją valdybą išrinkti:

rinktinę 2:1. Rungtynes, kurios 
vyko Hanoveryje, stebėjo 90. 
000 žiūrovu.

Vasarą žmonėms linksmai 
šypsojosi saulė, šypsojosi ir 
besimaudydama Atlanto 
bangose CBC viena iš popu 
liariųjų artisčių — Corinne 
Conley. Bet atėjus rude 
niui, slepiasi saulė už debe 
sų, bėga iš maudyklių ri 

visi vasarotojai.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. X. 31. —• Nr. 43 (494)'

Juozas Nevėžis

Vasara skendo 
Amerikoje

Ar rusams
Gamta augina žmones, todėl 

nenuostabu, kad ši daugiausia 
ūkio valstybė, jūros šalis, su 
švelniu charakteriu ir čia visai 
nesigirdi tų gangsteriškų daly 
kų, kaip New Yorke, Chicago 
je, Detroite ir tt.

Tai šalis, kur taip saldžiai 
prisirpta braškės, avietės; kui

Aš tikiu Dievą, gal kiek sa stilium, kuriuos dengė žydintie tokie skanūs vėžiai; ši valstybė 
viškai ar Vydūniškai, bet neti ji lapuočiai, o kiemus puošė ro beach land, nes pagal visą At 
kiu burtais, todėl specialiai lie žiu kelmai. lantą tęsiasi maudynės ir ji va
pos 13 d., ir dar penktadienį, New Hampshire 
pasirinkau savo kelionės dieną, mažai skyrėsi nuo

Žinojau gerai, kad šio konti kiek turtingiau atrodė ir džiausius 
nento žmonės turi savo „bzi 
ką“, ir jie tikrai nesinaudos ta 
diena kelionėms. Nenuostabu, 
kad Exprese iš Montreal į Old 
Orchard iš 40 vietų važiavom, 
kaip bajorai, laisvai, tik 8, nors 
stoty įspėjo, perkant biietus: 
neužmirškit padaryt „reserva 
tion“.

Ir ką gi, aš niekad nesiprieši 
nu iš prigimties įsakymams ir 
valdžiai, nors savyje labai ma 
žai sutinku su kitų kartais ia 
bai „išmintingom“ nuomonėm.

Pro Victoria Bridg nešėmės 
pagal St. Lawrent upę, kur vi 
rė milžiniškas darbas „seaway“ 
ir buvo matyti, ką daro techni 
ka, pinigai ir laikas. Montrea 
lis buvo aprūkęs migla, kaip ir 
visa 1956 vasara; smulkūs lie 
taus lašai, nedavė vėjui nešiot 
popierių ir dulkių.

Liepos mėnuo — gražiausias 
laikas Kanadoj, lydėjo kelionė 
je, tačiau ši vasara paniurusi 
ir sukosi apie 60 laipsnių.

Apie air condition šiais me 
tais nieks nekalbėoj, tik išgirs 
davai kas antrą žodį — cold, 
not nice“ ir atrodė, taip myli 
mas jųjų žodis „dollar“, buvo 
išstumtas iš žodyno, — jo vie 
tą užėmė negraži vasara, kokią 
labai seniai turėjome.

Žinodamas, kad Kanadoj „co 
1d“, važiavau į pietus, kur per 
nai buvo Atalntas šiltas, vasarą 
siekė iki 100 laipsnių, jūros kra 
nto smėlys kvepėjo saule ir me 
dum.

Per sieną, kaip paprastai, pa 
tikrino muitinė ir emigracija. 
Parodžius Kanados pasą, galio 
ajntį su viza į visas pasaulio ša 
lis, emigracija nieko daugiau 
neklausė. Kai prisiminiau, prieš 
metus važiuojant parodžiau Ci 
tizen paper nusinešė į įstaigą, 
kaž ką tikrino, uždėjo antspau 
dą ir grąžino po 25 minučių. 
Pats emigracijos valdininkas 
atnešė pjopierius piktas į auto 
busą, kodėl nenuėjau pats atsi 
nešti. Aš jaučiaus savo vietoje, 
— juk jie yra ant to. . .

Pakelėje nešėsi gražios ame 
rikoniškos sodybos. Motei, ho 
tel, cabins kvietė vasarotojus 
sustoti, deja, daugumoje buvo 
tušti, dėl negražios vasaros.

Didesnis pakelės miestas Bu 
rlington darė švarų įspūdį savo 
puikiais medžiais. Čia pietavom 
ir šildimės Budweiser.

Iš Burlington gerai girdisi ra rotojų su 
dio Montrealy.

Vermont valstybe važiuoja 
nt, pradėjo rodytis augšti kai 
nai ir per juos kelias vedė to 
lyn į rytus, kur įklimpom į di 
dingus kalnus, kurie man pri 
minė Bavarijos, Wurzburgo 
kalnynus. Kalnų, eglių kvapas 
ir lapuočių medžių, vaišino ke mai užkabinti, ne 
leivius, gi apaugusios uolos ir ms, kurie laisvai ajuičasi sve 
pravestas kelias per jas, ir atro tingoje Beach land šaly, 
dė, kad mašina krinta į bedug f " ' 
nę, tarytum lėktuvu skrendant 6.000 gyventojų, o kiti išvaži 
į oro duobes papuolus.

valstybė sąrą tuo verčiasi ir gyvena. 
Vermont, Per pliažą vaikai velka di 

pundus laikraščių,

pasiseks?

maži miesteliai kaip 
Bethlehem, 
Convay ir kiti, sveikino prava nto suprakaitavę brenda klim 
žiuojančius. pstantį pliažo smėlį. Gerai, kad

Pagaliau ties Bridgton pasie duosnus vasarotojas jį įvertina 
kėm valstybę — Maine. „tipsais“...

Vakaras buvo apgaubęs gi Ir jie pažįsta i štolo ir skubi 
liai kai pasiekėm Old Orchard nasi pirmoj eilėj su šiitu iš Bos 
beach. Ji nesvetima man nuo ton Traveller, 
pernai vasaros, kur susidrauga Man stovi prieš akis tas pa 
vom. Ir, įvažiavus, pajutau jū vargęs veidas jauno „Boby“, 
ros orą, gi lietaus lašai nutilo kuris kasdien atnešdavo Bostn 
prieš Atlanto bangų džazą.

Susitvarkęs, neiškenčiau no 
rs naktį, nenueit prie Atlanto 
ar ir pasisveikint su juo: jo mu 
zika atrodė ta pati, kaip pernai, 
gal taktas ir ritmas, vienu kitu 
skirtumu lėčiau plakė. Jo vei 
das tas pats, jisai nesikeičia. Ir važiuot kitą vasarą vėl. . . 
iškilo klausimas vienumoje: ko Atlantas tą vasarą buvo ra 
žmogus taip greitai susensta, mus, apie 70 sukosi vasara, tik 
pasikeičia?! kelios dienos buvo audringos ir

Jo amžinas ūžimas, judėjimas užliedavo visą pliažą. Atrodė, 
—tas modus vivendi iš ryto pri kad Atlante vyksta žemės dre 
kelia, vakare užmigdo, kai šir bėjimas, arba „valdžia“ keičia 
dis įtūžta, išblaško skausmus, 
paskandindamas gelmėse.

Ir pirmąjį rytą 9 vai. buvau 
Atlante. Šaltos naktys ir vėsūs 
orai daro ir tam milžinui Atlan 
tui įtakos. Vanduo tikrai šal nių, 
tas, bet pilnas pliažas vasaroto 
jų kaitinasi saulėje ir ilsisi, tar 
tum šliužai.

Laukti nėra ko: lendu į jį ir 
susigyvenu — po keleto minu 
čių,kai sekanti banga nuplauna 
pirmą šaltį ir kai pasineri gi Jos yra punktualios, minutė mi ninkai per tą laiką

Littleton, kad užsidirbtų mokyklai.
Crawford House, Ir gaila žiūrėt jų, kai dėl ce

Traweller. Padariau jam nuo 
trauką ir kai pasakiau, kad ryt 
nebereiks man laikraščio, ma 
čiau jo akyse nusiminimą, kad 
netenka gero tipsingo kliento. 
Jo noras buvo kad amžinai jam 
eitų biznis ir noras prašant at

si. Tuo laiku jis būdavo puto 
tas, kaip Kalėdų šerkšnotas ry 
tas Lietu voje.

Kai maudaisi ir pliaže šildai siu komunistų auklėjimo prie 
si, sutinki įvairių tautybių žino monių.

daugiausia prancūziškai Šiais metais (1954) biudžete 
šneka, nes Maine yra prancū sveikatos reikalams ir fizinei 
ziškas „steitas“, o iš Montrea kultūrai yra paskirta per 29 bi 
ho ir Quebec irgi. lionus rublių. Laike paskutinių

Kai 5 vai. p. p. ateidavau, pa penkerių metų sovietų sporti 
kildavo nuo stogų šimtai žuvė ninku skaičius paaugo daugiau 
drų ir „okupuodavo“ pliažą, kaip dvigubai. Sovietų sporti 

j pagerino 
liau, norom nenorom jau esti nutėn, žiūrint koks oras ir skel 2200 Sov. S-jos rekordų įvairio 
patenkintas, ir jau nebešaltas bdavo vasarotojams: eikite vase sporto1 šakose ir 209 kartus 

pasaulinius

Laike paskutinių kelių metų Didžiausios Sovietų Sąjun 
sovietų sportininkai nevieną ka gos sporto sąjungos yra Dyna 
rtą nugalėjo vakariečių sporti mo, kuri glaudžiai susijusi su 
ninkus: amerikiečius sunkumų MVD (slaptąja policija), ir 
kilnojime, kanadiečius ledo ru Spartak klubai, vadovaujami 
tūlio (hockey) žaidime, laimė verslų unijų. Šios dvi gauna di 
jo 26 pirmąsias vietas iš gali džiausią sovietinės valdžios pa 
mų 35 Europos atletikos pirme ramą. Pavyzdžiui, Dynamo tu 
nybėse Berne, Šveicarijoje ir ri patį didžiausią stadioną Ma 
visoje eilėje kitokių sporto var skvoje, turintį 70.000 sėdimų 
žybų. vietų ir kitą pratimams su

Helsinkyje 1952 metais, so 8.000 vietų,, futbolo aikštes, pi 
vietai pirmą kartą istorijoje da sukimo baseinus, sporto salę, Ii 
lyvaudami olimpiadoje, laimė 
jo 69 medalius (553% taško) 
ir buvo tik su labai nedidele pe 
rsvara nugalėti amerikiečių, ku 
rie laimėjo 76 medalius ir surin 
ko 614 taškų (punktų). Dabar 
rusų sportininkai ir jų vadovy 
bė tvirtina, kad jie laimėsią da 
ilgiausia taškų šiais metais lap 
kričio mėnesį įvykstančioje oh 
mpiadoje Melburne, Australijo 
je-

Nepatikėtinai trumpu laiku 
Sovietų Sąjunga sporto pašau 
lyje iškilo į pačias viršūnes. Šie 
sporto laimėjimai yra išdava 
privalomo sportavimo.

1954 m. liepos m. Pravda ra 
šė: „Komunistų partija ir so 
vietų vyriausybė atsižvelgia į 
sportą kaipo į vieną iš svarbiau

Atlantas.
Per 'sy2 savaičių, taip susigy

venau, kad nebuvo dienos, kad 
nesimaudyčiau, gal todėl, kad 
esu šalto krašto ir kraujas ver 
da; gal todėl, kad mums nėra 
laiko laukti, kada jūra atšils...

Vasarotojų, kai pernai buvo 
per 100.000, šiemet apie 30.000 
triukšmingame Old Orchard 
„byčiuje“.

Tačiau sutinki 
vasarotojų, kurie 
aš, nepamirštam 
Maine.

Old Orchard atgyja vasarą 
iš vasarotojų ir miestas 20 kart 
užauga.

Restoranai, kavinės, j 
mos, net tavenų kampuos šoka be kelnių, 
ma, ištisą naktį atviri, tik 
mai, kai tik 2 vai. nakties, 
daro.

Vakare miestas pilnas

goninę, kino teatrą ir iestora 
ną. Sovietų Sąjungos sporto 
universitetai yra Maskvoje, Le 
ningrade ir devyniuose kituose 
didesniuose miestuose. Be to, 
turima 39 miestuose fizinės kul 
tūros institutai ir išlaikoma mo 
kslinių tyrinėjimų institutai ir 
laboratorijos grynai sporto rei 
kalams. Be viso to, sovietų vy 
riausybė Įrengė daugiau kaip 
120 stadionų ir 55000 futbo 
lui aikščių, daugybę sporto sa 
lių, žiemos sportui — pašliūžo 
ms specialių stočių ir plaukimo 
baseinų.

Sovietų atletai yra apmoka 
mi - treniruojami vyriausybės, 
kuri aprūpina sporto įrankiais 
ir apmoka instruktorius. Atle 
tai gauna bonus pinigais ir to 
kius darbus, kurie nekliudytų 
ir neapsunkintų jų sportinę vei 
klą ir, be to, paaugštinimus ir 
algos pakėlimus už jų pasiek 
tus laimėjimus sporte ir kitas 
privilegijas.

Sovietinių sportininkų sun 
kus, griežtoje formoje ir įtemp 
taš treniravimas tęsiasi visą 12- 
ka mėnesių metuose. Sovieti 
niai sporto ekspertai nuolat pa 
stoviai keliauja užsienin ir ste 
bi savo oponentų sportinę veik 
lą, o be to perduoda sovietinia 
ms sportininkams pastebėtus 
užsienyje pačius vėliausius pa 
gerinimus ar savo rūšies „išra 
dimus“.

Specialiai apmokyti sovietų 
gydytojai ir dietikai prižiūri at 
lėtų maitinimą ir sudaro specia 
lias formules mėsos ekstraktui 
ir energijos piliulėms.

Vakarų pasaulyje yra daug 
naivių žmonių, kurie sako, kad 
sportas visur, netgi komunisti 
niuose kraštuose, yra nesuriš 
tas su politika, tačiau daug Įvai 
rių faktų tam prieštarauja. So 
vietai padarė sportą labai efek 
tyviu ginklu jų dabar vedamo 
je propaguojamoje „taikingoje 
koegzistencijoje“, paskutinėje 
šaltojo karo fazėje.

Savo kelionėse

laimėji

valsty 
netole

karieniauti! pasiekė ar numušė
Kai atsistoji ant Piere jūros rekordus“.

tilto, jos skrisdamos iš rankos Dar 1933 metais
paima čipsą ir su skandalu ne riausybė pradėjo centralizuoti 
šasi jį lesti. ir jungti visas sporto šakas į vy

Old Orchard mieste šuoliu riausybės kontroliuojamas orga 
kai prie krautuvių ir pilnos gat nizacijas, kurioms vadovavo vy 
vės vasarotojų, kaip šeštadienį riausybės paskirti komisarai, 
ties Eaton krautuve, o mašinos Sovietų sportininkų parengi 
važiuoja vėžio žingsniu, kaip mas pradedamas labai anksti, 
„bičių“ mieste, to niekur kitur Fizinė kultūra yra privaloma 
nemačiau. visose sovietų mokyklose, o jų

Jaunimui pramogos karusė sporto žinovai pastoviai važinė 
lės, kur verda kermošiai iki vi ja po visą Sov. S-gą jieškodami 
dunakčio. Čia Įvairūs lošimai, o naujų talentų. Toki jaunuoliai, 
kas mėgsta stambiau — važiuo kurie gerai pasireiškia kurioje 
ja i arklių lenktynes, kur kelios nors sporto šakoje, yra paveda 
dešimts tūkstančių suvažiuoja, mi patyrusiems toje srityje ins

progra Įr ten kai kas išeina be namų ir truktoriams ir sporto vadova 
ms.

Pats miesto vardas yra kilęs Šių jaunuolių pasiekti sporto 
iš senos rūšies obelų pavadini daviniai, sveikatos tikrinimo da 
mo — Old Orchard, kurių pr viniai ir jų dieta surenkami sp 
ieš 1907 m. gaisrą buvo dar da ecialiai sudarytose bylose ir šie vietų atletai yra 
ug ir iš kur ilko tik 6 dalis šian dokumentai lydi sportininką vi mi ir saugomi, 
dieninio miesto. sur, kur tik jis vyksta. Skaičiuo pasitaiko progų

Kai pasidariau juodas, kaip jama, kad šiuo1 metu apie pora kaip tai Ninai

pernykščių 
lygiai kaip 

Beach land

gėri 
užsi

sovietų vy

į vakarus, so 
griežtai stebi 
(Nevisuomet 
ir apsivogti, 
Panomariovai

vasa 
maudymosi kostiu 

mais, gražuolės ir ponai, tik 
šiais metais išleistas įsakymas, 
kad apsivilktų T marškinius, negras po 6 savaičių Atlante, ir šimtų tūkstančių atrinktų moki Britanijoje). Sovietų sportinin 
priešingu atveju gali būti labai kai pliažo kaimynai pradėjo do nių dabar ruošiami ir tobulina kai užsienyje privalo nekalbėti 

nepažįsta 
vykstan

Sovietų atletai yra jautrūs ir 
užsigauna kada pradedama kai 
bėti apie jų, kaipo „sporto mė 
gėjų“ statusą. Vladimir Savdu 
nm, žymus Maskvos Dinamo 
futbolo komandos žaidėjas, ga 
tina 1000 rublių ($ 250) mene 
siui kaipo mechanikas, tuo lai 
ku kai jis vykdo su savo kornan 
da tolimas keliones futbolo žai 
dimui. Jis turi mažą namą prie 
miestyje — reta privilegija, ga 
una specialius bonus ir sporto 
atostogas. Tačiau jis pabrėžda 
mas sako, kad jis esąs „mėgė 
jas“, ne profesionalas. Kada 
Stokholmo laikraščiai pranešė, 
kad kiekvienas sovietų ledo ru 
tūlio (hockey) komandos žaidė 
jas gavo 5000 rublių bonų, tai 
kai kurie švedai pareikalavo, 
kad tarptautinė komisija, pana 
ši kaip tarptautinis olimpiados 
komitetas ištirtų tikrą padėti 
apie Sovietų S-gos finansuoja 
mus sovietų sporto „mėgėjus”.

Tai gal būtų ir galima, bet 
tai sunkiai sulaikytų rusus nuo 
šių metų olimpiados 
mų Melbourne.

Aišku, kad dauguma 
bių sunkiai pakenčia ir
moja valstybės kontroliuojamą 
sportą, privalomą sportavimą ir 
valdžios tvarkomus atletus. Ne 
maloniai jaučiasi ir sovietų atle 
tai, kurie už sumušimą pasauli 
nio rekordo kurioje sporto ša 
koje, gali gauti visam amžiui 
pensiją, o gali būti išvežtas 
„dirvonų plėšti“ ar priverčia 
miems darbams už varžybų pra 
laimėjimą. Turėtų būti reikalą 
ujama, kad soivetai parengtų ir 
apmokytų savo atletus taip šva 
riai ir teisingai, kad Melbour 
nas nepasidarytų sužalotų ir iš 
kraipytų rungtynių ir lenkty 
niavimo vieta.

Kadangi šių metų olimpiniai 
žaidimai ir varžybos įvyks kli 
mate panašiame į Floridos ar 
pietinės Kalifornijos, tai vaka 
riečiams atletams turėtų būti 
pakankamai laiko prie tokio kli 
mato priprasti — aklimatizuo 
tis. Vienas iš vriausiųjų sovie 
tų sporto vadovų, Kosobkov, 
jau prie šporą metų pranešė, 
kad 400 sovietų atletų bus pa 
siųsi į specialias sporto paren 
gimo stovyklas centrinėje Azi 
joje, kur klimatas yra labai pa 
našus į Australijos klimatą.

Kai kurios olimpiados varžy 
bos kaip 400 metrų bėgimas su 
kliūtimis, 5.000 ir 10.000 met 
rų bėgimas, šokimas ar Mara 
tono bėgimas ir eilė kitų mažai 
kreipiame dėmesio, ir mažai 
tam ruošiamasi Šiaurės Ameri 
koje. Visa tai turėtų pasidaryti 
atletų parengimo programos 
dalis su visomis varžybomis ir 
lenktynėmis. Specialus dėme 
sys turėtų būti kreipiamas į sp 
orto šakas, kuriose aju dabar 
sovietai pirmauja.

Sovietų atletai vyks į Melbo 
urną lydimi gausybės visokių 
pareigūnų, instruktorių, gydy 
tojų dietikų ir patarėjų. Jie tu 
rėš geriausią priežiūrą ir aprū 
pinimą. Pinigai jiems nieko ne 
reiškia, nes sovietų vyriausybė 
apmokės visas sąskaitas.

Jungtinės Amerikos Valsty 
bės gi neskiria bihonų dolerių 
sportui. Kaip ir praeityje, tai 

, bus palikta savanoriška, vieša 
. bendruomenės finansavimo pro 

grama. Amerikiečiai jau pra 
eityje yra turėję tokių klaidų, 
kad trūkumas pinigų su trukdy

„griežtai“ nubaustas 1 dol., mėtis, ar aš ne negras. Ir kai mi apie 1000-je specialių vaikų su svetimtaučiais ar
kad nesijaustum pliaže. privatūs lėktuvai su savo gra sporto mokyklų. Be to, sporto mais. Sporto grupės

Tačiau tas grąsinimas dau žuolėm nusileisdavo į pliažą organizacijos turi keletą milio čios užsienin yra lydimos poli
giau stulpams, ant kuirų įspėji ir jūroj nusimaudę vėl pakilda nų narių . tinių vadovų ir slaptosios poli

vasarotoja vo, aš pradėjau galovti, ar ne---------------------------------------------- cijos pareigūnų. Atskiros „ap
laikas tęst kelionę po Ameriką kur yra tas vienuolynas. sipirkimo kelionės“, nuvykus 
ir aplankyti savo gimines, prie Kiemas didelis, kaip bajorų, užsieninar net miesto apžiurę 
telius, draugus. dešinėj pusėj Šv. Antano stovy įimas be sovietinių vadovų ir

Davus žinot New Yorkui, la, priešais lietuviškas rūpinto palydovų paprastai nėra leidžia 
kad šią savaitę būsiu ten, staiga jėlis ir vienuolyno pastato ni 
pabeldžia duris pusbrolis Leo šoje koplytėlė kur dega žvakės, 
nas Parzel, atvykęs parsivežt Vienuolynas apaugęs medžiais, 
nauju 1956 m. Oldsmobill, per Jūra už kelių blokų per miške 
450 mylių. lį. Tik šiais metais pradeda vai

Ir vėl liekam kelias dienas kti ten gimnazija. Rektorius 
Old Orchard ir jo apylinkėse, provinciolas Jurgis Gailiušis. 
nes naują mašiną reikia prava Kiti mokytojai: Tėvas Bonave 
žinėti; vanduo iš New York at ntūra Tamoliūnas, Tėvas Ged. 
vykusiam šaltas, todėl visą lai Jočys ir tėvas Gabrielius Balt 
ką leidžiam Portland, Beddford rašaitis. Visi baigę Amerikos 
ir visose Beach apylinkėse, Universitetą ir įsigiję mokyto 
išragaujam visus Maine Lobs jo laipsnį, 
'ter ir Balentyne, — 
Red Cap ir tt.

Gražiais Maine 
ną popietę sukam lietuviško mai ir t. t. Daug lietuvių vasa 
vienuolyno aplankyt Kennebu rotoju, nes jie turi puikias, da 
nkport. ug vietos patalpas ir laukia lie

Įsivaizduojam, kad tai turi tuvių.
būti prie jūros, važiuojam paat Ir taip prabėgo gražios vasa 
lančiu — mašina nešasi, tik ros vidurdienis sevtingoje Mai 
laikyk. Žiūri 10 mylių ir pra ne valstybėje.
spausta. Ir štai pravažiavę vie Taip rugsėjo 16 d. rytą pus 
tovę, pamatom ant mūro sienos brolio Leono Oldsmobiliu nešė 
didelėm raidėm stambų užrašą: mės New Yorko link, palikus 
Prancishkanet Monastery. Ten triukšmingą Old Orchard, jo 
jau kiekvienas gyventojas žino, saulę, jūrą ir vasarą kartu.

Žiemą lieka mieste tik apie

nėja — biznieiai į Floidą, kiti
Šimtai vietovių pakelėm ly —tai į Potland, kuris yra Mai 

dėjo. Kaip Richmond, Water ne sostinė, tai Biddeford, kur 
būry, Johnson, St. Johnsburg yra audimo pramonė bei įvai 
su gražiais pastatais, lengvu rūs fabrikai.

mos.
Visos taisyklės ir nuostatai davo sudaryti gerą olimpiados 

sovietiniams sportininkams yra komandą ar pasiųsti paskirus 
labai griežti. Nukelta į 7-tą pusi.

Linksmieji muzikantai, girdimi per radiją 
ir matomi televizijoje.

Budweiser, Rūmai puikūs, oras geras, jū 
ra arti. Prieš vienuolyną didelė 

keliukais vie aikštė, kur vyksta pasirody

Kanados paprotys yra, kad Vėlinių dienai arbūzų galvos 
išraižomos, kaip kaukuolės, kuriomis krautuvės papuošia 
savo vitrinas. Bet ir TV artistai N. Gornok (kairėje) ir 
E. Cox pamėdžioja šias arbuzines kaukuolės, primenan 

. čias kiekivenam neišvengiamą ateitį.
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Pastabos kulturwWkkojvika
JAU ATSPAUSTAS DEVIN TAS LIETUVIŲ ENCIKLO

PĖDUOS TOMAS
Lietuvių Enciklopedija jau 

artinasi prie pusiaujo, nes jau 
atspausdintas devintas jos to 
mas. Belieka jis tiktai įrišti, ir

tada bus jau išsiuntinėtas pre 
numeratoriams. Šis tomas ap 
ima raides i—j.

Teko patirti, kad L. Enciklo 
pedijos prenumeratorių skai 
čius žymiai pakilo, kad L. Enci 
klopedijos administracija yra 
susirūpinusi dėl pirmųjų tomų. 
Tat, kas dar projektuoja užsisa 
kyti ją, tegul pasiskubina.

Devintąjį tomą redagavęs dr. 
J. Girnius jau pasiėmė redaguo 
ti raidę L. K raidę redaguoja 
prof. J. Puzinas, ligi K1 raidžių, 
o kitą K raidės dalį redaguoja 
prof. V. Čepėnas.

ŠIAULIŲ DRAMOS 
TEATRAS,

apie Lietuvos istorija
Daug turėjome Lietuvos isto tautai ir Astrogiškiai Lietuvos 

rijos vadovėlių, iš kurių tik ap valstybingumo išlaikymo atž 
graibomis galėjome pažinti sa vilgiu labjau vertintini. Lietu 
vo tautos praeitį ir susidaryti vos bajorija priėmusi lenkų ba 
vaizdą apie mūsų protėvių gy jorų turėtas privilegijas ir jų 
venimą. kalbą, pasidarė visiškai sava

Šiais metais išleista Di. V. naudė, nes buvo atitolusi nuo
Daugirdaitės-Sruogienės Lietu lietuvių tautos ir nepritapusi kaltingus pumayszitojus spaka 
vos Istorija duoda beveik pil prie lenkų tautos. ynastes, atidoti ant Korones pa
na mūsų praeities apžvalgą, ne Istorijoj gan plačiai aprašyti gal prowos, jogiey uczlaykisiu 
vien Lietuvos valstybės vysty 1831 ir 1863 metų sukilimai. kožna wiena pri ano turtus ir 
mosi etapus ir jos dekadenciją, Nors sukilimai vyko ir Lietu duosiu apieko ant užlaykimo 
bet taip pat atskirų tautos šiuo voje, bet jiems vadovavo lenkų ano, ir jogiey už reykalaujen 
gsnių — valstiečių, bajorijos ir generolai, daugiausia dalyvau ežius prowentus del wayska 
dvasiškijos santykius ir gyveni jant Lietuvos dvarininkams ir Wysuaukszcziausiey man paw 
mo būdą. Knyga labai gausiai bajorams. Valstiečiai lietuviai ierita iszduodamas bus kwitos, 
iliustruota ir turinti erti tūks mažai šiuose sukilimuose daly pagakurio bus padirbtas rokun 
tančio puslapių, suteikia pakan vavo.1) das ir bus uszmokieta.. . .
tarnai medžiagos vidutiniam Dvarininkai, norėdami mūsų Pasirašė: Generol Guberna 
lietuviui pažinti savo tautos is valstiečius įtraukti į tą savotiš toris Liewlendijos, Estlandijos 
torija. ką kovą už „Polščą“, kai kurio ir Kurlandijos, Generolas Poru

Šis veikalas nėra mokslinė se vietose juos mokė lenkų him cznikas Baronas Palens. 
studija, bet daugiau laisvas is no lietuviškai“. (813 pusi.). f 
torinių įvykių atpasakojimas, Pirmąjį sukilimą Lietuvoj Gedgaudas, Malachowskis, Ja 
ir dėl to visiems gali būti leng malšino Kuršo general guber sinskis buvo nelietuviai ir mu 
vai skaitomas ir suprantamas, natorius Palenas, kuris, įžen ms nėra reikalo jų savintis. Ta 
Pačios Lietuvos istouja, iki gęs į Lietuvą, išleido atsišauki ip pat lenkų patriotas, kaip Ko 
Liublino unijos, užima mažiau mą į gyventojus lenkų ir lietu sciuška ir Mickevičius, nors jie 
kaip pusę knygos (435 pusi.), vių kalba. Ta jo lietuvių Kalba kilę iš Lietuvos ir mylėjo savo 
antra didesnė pusė knygos pa tuomet buvo, kad vargu ar šios tėvynę, bet jie nebuvo lietu
skirta istorijai kartu su Lenki kartos lietuvis ją suprastų. At viais ir mums nėra reikalo sve
ja. Šioj dalyje gal būt perdaug sišaukimą būk išvertęs lietuvis timus dievus garbinti,
išplėstas atpasakojimas lenkis kai Simanas Daukantas, kuris Maršalas Pilsudskis ir gen. Lenkijos 
kų baojrų švaistymasis kardais tuomet tarnavo Kurlandijos gu Želigovskis taip pat buvo kilę Lietuvos 
po Lietuvą, bajorų, kurie ją sk bernatoriaus įstaigoj rastmin iš Lietuvos, ją mylėjo ir jos certu pradėjo naują sezoną. Du
aite kaip Lekijos provinciją. Vi ku. Kadangi šis atsišaukimas geidė, bet jie ją skaitė tik kaip broliai ir sesuo Vilkomirskiai
sokie Hlebavičiai, 
kiai, Gonsievskiai 
Lietuvoje, betgi jie nebuvo lie 
tuviai.

Taip pat tokie Lietuvos di 
dikai, akip Radvilos, Sapiegos 
ir Pacai, nors labai stengėsi Lie 
tuvos nepriklausomybę nuo Le nios a daugiau

Sukilimo vadai Sierakauskis, įkurtas Lietuvos nepriklauso 
mybės laiakis, šiemet atšventė 
25 metų sukaktuves. Sovietinė 
okupacinė valdžia eilę aktorių 
apdovanojo sovietiniais titulais 
ir garbės raštais.

ŽINOMOJI VILKOMIRS 
KIŲ TRIO
čelio ir fortepionas, iš 
lankėsi Vilniuje, kur 
Filharmonija jų kon

Išėjo iš spaudos
VINCO KRĖVĖS 

raštų pirmoji knyga.
Ją sudaro skaitytojų mėgstamieji dalykai 
Šiaudinėj Pastogėj, Žentas ir Raganius.

Knyga turi 400 puslapių, įrišta kietais kolenkoro viršeliais. 
Kaina $ 5.50

Gaunama
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE

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

knygynuose ir pas knygų platintojus.
Visas raštų rinkinys, 6—7 tomai, už 

$ 25.00
tam, kas juos užsisakys d a b a r ir atsiųs $ 5.00 rankpini

gių. Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o už pirmas 
penkias knygas reikės mokėti tik po $ 4.00.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upėmis, 
ežerais, kaimais, miestais ir miesteliais — 
puiki priemonė tėvynės pažinimo' mokslui. 

Sieninis, suvyniojamas $ 4.50 
Sulankstomas, knygelės formos $ 3.50.

Ar mokiniai juo aprūpinti?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —

Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų, 
I — VIII tomai. Užsakymai priimami.

Lietuvių Enciklopedijos Administracija.

smuikas,

STRAIPSNIS ANGLIŠKAI 
APIE LIETUVIŲ 

LITERATŪRĄ
Angliškai leidžiamas

Zaberezins angščiau niekur nebuvo skelb jiems brangią Lenkijos provin koncertuoja jau 40 metų, kaip 
nors veikė tas. o jis yra įdomus tiek suki ciją.2) i—*—•' ---------1”:“ i-tas” o jis yra įdomus tiek suki ciją.2) pastoviausis pasaulyje ansamb

limo metu Lietuvoj nuotaikai, Ši Dr. Sruogienės Lietuvos lis. 
tiek kalbai pažinti, tai aš duo istorija turi daug panašumo į 
du pavyzdį-ištrauką. Atsišauki Dr. Šapoko redaguotą Lietuvos 
mas: Istoriją. Istorijoj yra ir nesuta
Giventoiams Wilniaus Guber pimų. Pav., Gedimino kilmė ne naują sezoną pradėjo latvių

i ant groniczios atatinka kaip Lietuvos Enciklo šytojo Blaumanio drama „Siu 
nkijos išlaikyti, bet jie buvo nu Kurlandies gubernios pawietu. pedijoj aprašyta. 1650 m. Vii vėjų dienos Silmačiuose“. O po atskirame

1 '" to statyS vaikams baletą.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JOS LIETUVOS TOMAS,

kurį redaguoja prot. Maciūnas, 
jau gerokai pavarytas pirmyn, 
beveik įpusėtas. Leidėjas, J.
Kapočius, mano, kad Lietuvos „1957 m. vasario 16 d.“). Jury 
tomas bus išleistas sekančių me 
tų vasarą. Jis bus didelis n tu 
rėš apie Lietuvą daug dokumen 
tinės medžiagos.

KRĖVĖS RAŠTŲ 
TREČIASIS TOMAS
ruošiamas spaudai. Tikima

MUZIKINĖS DRAMOS 
TEATRAS KAUNE

ra

tolę nuo lietuvių liaudies, ne 
mokėjo lietuviškai kalbėti ir jų toriu pasydaboje. 
pastangos buvo daugiau 
džios turėti Lietuvoje, 
laikytų savo urėdus ir dvarus

Švedų invazijos metu, kai Le 
nkija buvo švedų okupuota, Lie 
tuva galėjo lengvai nuo Lenki 
jos atsiskirti, bet Lietuvos 
kai Radvilos to nepadarė, 
jie kaip lenkai, nenorėjo 
Lenkijos skirtis.

Taip, kad Lietuvos Istorijoj 
šių didikų nuopelnus labai au 
gštai vertinti nėra pagimdo ir 
reikalo, pav., Jonušo Radvilos 
typingas aprašymas 564 pusi. 
Iš Lietuvos didikų gal tik Goš bai daug. Red.

Wysuaukszcziausiu Impera niuj buvo 14.000 gyv. ( 553 
' ' ’ . Korpusą wa pusi.), o 653 pusi., po paveiks 

yska paruoezita ant pagranžini lu Maras Vilniuje parašyta 
ma atgal spakaynastes ir pagal „Mūsų sostinėje tada išmirė

vai 
kad iš _ . _

prowos pariedka Wilniaus gu apie 24.000 žmonių. Juk visi ne 
bernios per kaltinga bunta isz išmirė, reikia skaityti, kad dar 
•.versta atydoti ing mana giow liko bent pusė, taigi buvo apie 
na Wiresnibe. — leidams asz 50.000, o per 50 metų negali 4 
dabar ing Wilniaus gubernio, kartus gyventojai padidėti^650 
pirmiaus pastanawijau abznay 
minti giwentojams tos guber 
nios, jogiey asz iejnu kapo pa 
kajaus dotojis, su tuo nodieju, 
kad tas paskutines priklaZtes 
nedaswiedczysiu kad tureczio

l) P. Lelis čia klysta vals kįaj atspausdinti. Nežiūrint šių 
tiečių sukilimuose dalyvavo la menkų trūkumų, ši Lietuvos is 

torija yra didelis įnašas į mūsų 
literatūros lobyną, ir šią knygą 
turėtų kiekvienas lietuvis ture 
ti savo knygynėly. P. Lelis.

KONKURSAS CHORINEI 
DAINAI PARAŠYTI

Lietuviškos dainos ugdymui, 
didelis muzikos meno gerbėjas, 
Steponas Bučnys, gyv. Dayton, las The Ensign, 425 St. 
Ohio, paskyrė 150 dol. premiją ce 
už parašymą originalios ir nuo Can., spalio 15 d. atspausdino 
taikingos Mainos mišriam ar ilgoką, 
vyrų chorui su solo vyro bal apie Lietuvos pokarinę literatu 
sui; su pritarimu ar a capella, rą. Jame minimi visi žymesnie 
ne trumpesnę kaip 120 taktų, ji poetai ir romanistai, jų tarpe 
Teksto pasirinkimas laisvas.
Kūrinys turi būti nurašytas ne Alė Rūta, Antanas Vaičiulaitis, 
autoriaus ranka su pridėtu sla Jonas Aistis, Bernardas Braz 

kurio paaiškinimas džionis irtt. Straipsnio autorius 
Miltonas Starkus, Lietuvių Die 
nų žurnalo angliškosios dalies 
redaktorius. Ankstyvesniam nu 
mery buvo apžvalga apie Lat 
vių rašytojus, A. Egličio ir to 
pačio autoriaus. Spėjama, kad

Street, Montreal,

žurna 
Sūlpi 
Que.,

iliustruotą straipsnį

j. Gliaudą, Vincas Ramonas,

pyvardžiu, 
su autoriaus vardu ir antrašu 

užklijuotame voke, 
turi būti pristatytas ne vėliau 
kaip 1957 metų vasario 16 die 
na, antrašu: J. Žilevičius, 230 
Inslee Place, Elizabeth 1, N. J. 
(„Muzikos Žinių“ 1956 m. ba ateity bus ir apie Estų literatu 
landžio - birželio skelbta data 
gruodžio 1 5d. pakeičiama į

didi 
nes 
nuo

pusi, pažymėta, kad po Palta 
vos mūšio Mazepa pateko j ru 
su rankas ir buvo nubaustas 
mirtimi, o juk Mazepa su Karo 
liu XII paspruko pas turkus ir 
nebuvo paimti rusų nelaisvėn. 
Daugelis paveikslų yra neaiš

V. Pėteraičiui
5155 Bourbonniere Ave., Apt. 6, 
Montreal, Que.
Pritariu Dr. Vydūno vardo 1956-57 metų Literatūros 
Premijos sudarymui už geriausią Mažąją Lietuvą lie
čiantį veikalą ir mielai prisidėsiu, prisidedu $............prie
premijos fondo.

Vardas ir Pavardė............................................................
Antrašas (Adresas) .....................   .

komisija bus paskelbta vėliau. 
Už kūrinį pripažintai pirmąjai 
premijai skiriama 100 dol., ant 
rąjai — 50 dol. Ar galės vienas 
ir tas pats autorius gauti abi 
premijas, sprendžia jury komi 
sija, 
eina 
bėn 
bose 
kur
toriai.
konkurso pravedimui įgaliot-is. ug informacijų iš už geležinės 

Vilnių uždangos. Informacija iš oku

Premijuotieji veikalai per 
premijų skyrėjo nuosavy 

su išleidimo teise. Varžy 
kviečiami dalyvauti bile 

gyveną lietuviai kompozi 
Juozas Žilevičius,

rinj įnašą.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
International PEASANT 

UNION Fifth Congress. Tai 
yra penktam Žaliojo internacio 
nalo kongresui skirtas mėnesi 
nio žurnalo „International Pe 
asant Union“ leidinys, dviem k 
albom—anglų ir prancūzų, nes 
penktasis kongresas įvyksta Pa 
ryžiuje. Šis numeris labai gra 
žiai išleistas, gausiai iliustrui 
tas. Bendrai, žurnalas yra ver 
tingas, visada duoda labai da

jau
si, kad trečiasis tomas išeis vė 
lų rudenį, bet jį greičiausiai 
prenumeratoriai gaus dar ligi 
Naujųjų, 1957-jų, Metų.

• Turistų siuntimas iš Lietu
vos į satelitinius kraštus ir Vak. • IX. 18 iš Varšuvos į

2) P. Lėlio teigimai apie Siera ĮErulropą dar nėra pasibaigęs atskrido Lenkijos mokslų aka puotų sričių yra dokumentuota, 
kauskį, Kosciušką ir Mickevi Šiemet iš Lietuvos ten buvo pa demijos istorijos instituto mo Žurnalą galima užsisakyti šiuo 
čių yra visiškai be argumentų, siųsta keli šimtai tos rūšies tu kslininkai Šlepkosanska ir Se adresu: „The Bulletin of the 
O Pilsudskio ir Želigovskio pa ristų. Spalio mėnesį orgamzuo reiskis. Jie pirmoj eilėj norėjo international Peasant Union“ 
lyginimas su pirmaisiais — be jama kelionė į Indiją. Turistai pasirinkti medžiagos savo dar 
palyginimo. Teigimai be argu į Delhį vyks per Maskvą lėktų bams apie Joachimą Lelevelį ir 
mentu nieko rimta nepasako.

Red.
vu. Iš Lietuvos joje dalyvaus kitus 19 a. veikėjus, gyvenu 
apie 30 žmonių. E. sius ir dirbusius Vilniuje. E.

285 Central Park West, New 
York 24, N. Y., USA. Metams 
kaina 5 doleriai.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
RAŠO

63.
100.

nei dieną, nei naktį. Atsimenu, jaus patalpos, tenai stovėjo iš 
. . ... . _ , , rikiuoti kelios dešimtys būsimųvieną vidunakt,, apie 3 valandą, Vyties Kryžiaus kavalierių. i§ 

skambina man telefonas. Pasi įsakymo, kurį prezidentas tu 
rodė, kad gen. Nagevičiui pri rėjo pasirašyti, aš žinojau tik 
reikė graverio, o sandelis N 3 7, apie kelis invalidus, čia gi sto

— Šiais!
— Ponas generole, kaip Jūs 

šitą padarysite, nes iki vasario 
16 liko nepilnos 4 savaitės?

— Tamstai paremiant, tas 
bus padaryta.

Pasirodė, kad pas jį jau vis netoli Nemakščių, jam jo ne vi ilga kareiviri eilė ir vienas 
kas buvo suplanuota ir iki sm duoda. Kuomet aš jam pastebė kareivis laikąs 
ulkmenų apgalvota. Patalpa jau, kad apie tai jis galėtų ir 
buvo numatyta Duonelaičio ga iš ryto paskambinti, tai jis man 

tuojau prikišo mano duotą pa 
galbos pažadą. Jei jis ryt to gra 
verio negaus, tai aš gal paskir 
siu ką nors kitą jo įpusėtą dar 

Jame prie rusų tilpdavo beveik bą tęsti.
visas pulkas, o iš galo buvo ko Terorizavo jis netik mane, Jis atsakė:
plyčia pamaldoms laikyti. Šio bet ir daug visokių viršininkų — Pone ministeri, aš Tams 
kiomis dienomis tenai mokėsi ir įstaigų. Darbas virė, bet at tai vėliau pranešiu.
kelios pėstininkų kuopos, arba rodė, kad vienintelis visos Kra Kuomet krvžių kabinimo ce 
jodinėjo kavelerijos eskadro što apsaugos ministerijos egzis remonija pasibaigė, ėjome i mu 
nas.

101. KAIP PER 4 SAVAI 
TĘS BVO SUORGANIZUO 

TAS KARO MUZĖJUS
Turėjau nelaimę pažadėti ge 

nerolui Nagevičiui „visokerio 
pą pagalbą“, tai jis mane už tą naujai įrengto Karo muzėjaus 
pažadėjimą ir stvėrė. Tuojau kariuomenė išrrikiuota para 
turėjau Žemės ūkio ministerijo dui. Kol mudu su d-ru Grinium 

žodžiu. Jis bus padarytas tuo je ir Miesto valdyboje išrūpin nuvažiavome pakviesti prezi 
jau kariuomenės įsakymu. ti jam nuosavybės teisę į tą dentą, turėjo visas pasiruoši

— Klausau, pone ministeri, „maniežą“. Iš visų karinome mas būti baigtas. Pasisveikinęs 
šitą garbingą pareigą aš pri nės dalių buvo suvaryti įvairia su kariuomene, prezidentas tu 
imu su viena sąlyga: jei jūs usi specialistai: staliai, šaltkal rėjo apdovanoti. Vyties Kryžių 
man iš savo pusės teiksite viso viai, dažytojai, stiklioriai, mūri mi invalidus, o po tO' būtų pats 
keriopą paramą. Muzėjus turi ninkai. Vis tas turėjo būti daro muzėjaus atidarymas.
būti atidarytas vasario 16 die ma kuo skubiausiai, nes jis vi Kuomet mudu su d-ru Gri 
na. siems grąsino mano vardu. nium, eidami užpakaly prezi

— Kuriais metais? Aš pats neturėjau ramybės dento, prisiartinome prie muzė

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS

KARO MUZĖJAUS
ĮKŪRIMAS

m. sausio 21—23 d. ate 
mane su pranešimu Ka

PULK. K. ŽUKAS.
savo Karo muzėjų.

Jame turi būti du skyriai: 
mūsų nepriklausomybės atgavi 
mo ir po jo.

— Pilnai ponui generolui pri 
tariu ir pavedu Tamstai tą sva 
rbų darbą pradėti.

— Pone minister!, aš neuž 
tarnavau tokios didelės garbės. 
Gal Tamsta kam nors kitam šį 
darbą pavesite?

Žinodamas gerai generolo 
Nagevičiaus „notūrą“, aš bu 

2 vau tikras, kad pas jį jau seniai 
r nie 

kam kitam jis tokios pareigos 
neužleis.

— Pone generole, tai yra 

mano įsakymas Tamstai

1921 
jo pas 
ro Sanitarjjos Skyriaus vriši 
ninkas,

generolas Nagevičius.
Pranešimą pabaigęs, jis atsikė 
le ir iškilmingu tonu paprašė 
leidimo padaryti nepaprastą pr 
anešimą.

— Pone ministeri, — maž 
daug sakė jis, — mūsų garbin buvo viskas. apgalvota u 
gos kariuomenės garbingų vei 
ksmų pėdsakai nyksta, žūsta. 
Praėjus kuriam laikui, jie visi 
išnyks ir kuo mes įrodysime, 
kad taip buvo. Vien tik kariuo 
menės įsakymai gal būsimam 
istorikui bus vertingi, kaipo 
medžiaga, bet mūsų visuome 
nei to bus permaža. Ji neturės 
galimybės vaizdžiai pamatyti 
šių dienti milžiniškos kovos pa 
minklų. Aš duodu sugestiją, 
kad

reik lietuviams pradėti tverti

: prieš tvėj, kur stovi
senas rusų kariuomenės 

„maniežas“.

dvarų
ir šiaip privačių savininkų, vi 
sai nesisakitydamas su tų eks 
ponatų savininkų noru ar neno 
ru. Ir tas viskas buvo daroma 
mano vardu. . .

Lietuvos kariuomenės sky 
riuje buvo įvairių eksponatų, 
daugiausia ginklų. Skyriuje 
„mūsų priešai“ buvo gana da 
ug daiktų iš karo grobio, o tai 
pogi manekenai su apmundira 
vimu ir apginklavimu bolševi 
kų, lenkų ir bermontininkų.
Didelį įspūdį padarė lenkiškas 

didelis žemėlapis:
„Polska od morza do morza“, 
kur šiaurėje siena eina Daugu 
vos upe, o Lietuvos net ir var 
do nėra.

Kuomet mes išlydėjome pre 
zidentą, aš paklausiau generolą 
Nagevičių, ką reiškia toks dide 

perdaugiausia, bet turėjome ste Į*s skaičius naujų Vyties Kry 
bėtis, ką gali padaryti vienas 
energingas žmogus per tokį tru 
mpą laiką.

Įžanginiame skyriuje, kuris 
tilpo buvusioje rusų koplyčio 
je, buvo daug manekenų su se 
noviškais riterių šarvais, be 
veik visų Lietuvos kunigaiks 
čių portretais ir nemaža istoriš 
kų dokumentui iš didžiųjų ku 
nigaikščių gadynės. Pasirodo, 
kad

gen. Nagevičius tuos 
eksponatus paėmė iš

didelį medinį bliūdą, 
kupiną Vyties kryžių. . .

Prezidentas pradėjo kryžius 
seginėti ir sveikinti karžygius. 
Aš priėjau prie gen. Nagevičia 
us ir paklausiau, ką tas reiškia?

tavimo tikslas, tai buvo Karo zėjaus vidų, kurį atidarė prezi 
dentas, o pašventino kunigas 
Tumas. Nors didelėje muzėjaus 
patalpoje eksponatų buvo ne

muzėjus, kurio organizatoriui 
viskas turėjo paklusti.

102. KARO MUZĖJAUS 
ATIDARYMAS

Atėjo vasario 16 diena. Prie
žiaus kavalierių? Jis atsakė:

— Pone minister!, Jo Eksce 
lencija Ponas Valstybės Prezi 
dentas teikėsi juos apdovanoti, 
ir Lietuvoje nėra tokio asmens, 
kuris galėtų tą apdoavnoijmą 
pakeisti, ar anuliuoti.

Pasirodė, ka<5 be kelių invali 
dų, naujais Vyties Kryžiaus ka 
valieriais pasidarė ko ne visi 
Karo Sanitarijos skyriaus rasti 
ninkai, Karo Ligoninės sanita 
rai ir keli kareiviai, kurie dau 
giausia pasidarbavo Karo muzė 
jaus įrengime. . . (b. d.)
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Laisvoji tribūna.
LIETUVIŲ

‘27’ vilnoniai 
APATINIAI BALTINIAI

■ y
i t

Tai žieminiai balti
niai, kurių niekas 
nepralenks jų šil
tumu, patvarumu 
ir nepaprasta jų 

verte.
Pasiūti specialiai 

patogiam nešiojimui 
iš vilnonės medžia

gos, duodančios 
pilną šilumą. 
Tai vertingas 

Penmans išdirbinys. 
Galima gauti marš
kinių, kelnių ir uni
jos kostiumų vy

rams ir berniukams.

GARSŪS 
nuo 1868 metų 

27-FO-6

tai šiame atvejy yra netik tei 
LENKŲ SANTYKIŲ KLAUSIMU ±rSlų Ambasadorių Tary 

RAŠO B. N A U J E L 1 S, bą Paryžiuje, kuri nesiremda
plačiai para mi ir gali būti, kad ji būtų bu ma nė kokiais istoriniais fak 

keliuose vusi daroma, tai ji būtų jvyku tais, nei teisiniu titulu, tiesiog 
Gedimino įkurtąjį miestą Vii 
nių, daug šimtų metų buvusi 
paėmė, Lietuvos kunigaikščio 
Lietuvos sostinė, ir jį, kaip do 
vaną, kaip daiktą, patiekė Len 
kijos respublikai.

Nors mums dar daug tektų 
pasidarbuoti bejįeškant kuo ar 
timiausių ir pačių geriausių ke 
lių šiame klausime, bet su len 
kais į bet kokias derybas leistis 
nebūtų prasmes. Nors u komu 
nistiniame tvarte, bet tas, len 
kų buvęs pavogtas hetuviskas 
„arklys“ yra sugrąžintas mu 
ms. Taip kaip Prancūzija del 
Paryžiaus arba Ispanija dėl 
Madrido prikalusymo neis tai 
tis su savo artimais ar tolimais 
kaimynais, lygiai taip pat mes, 
lietuviai, neisime į 
lenkais, o ypač su 
grantais.

Lankai, o ypač 
(nes dabartinėje 
je Lenkijoje jų burnos, kas link 
politikos, yra užčiauptos) dar 
vis serga, senąja liga: „Od mor 
za, do morza“. Nuo jūrų ligi jū 
rų. Nors lenkų vyriausybė ry 
tų Europos sienų yra pripažino 
si ir nė kokių pretenzijų nebe 
reiškia dėl Vilniaus ir Lvovo, 
bet jų norai nei kiek nesiskiria.

Šituo klausimu 
šė, P. Kardelis, net 
„Neprikl. Liet.“ numeriuose, si su visos liet, tautos žinia bei 
prasidedant gegužės mėn. pa visų lietuvių vardu, ir pasekmė 
baiga ir ligi pirmosios, birželio je to, šiandien lenkai turėtų ge 
pusės. rą atramos tašką visuose Vii

Buvo parašyta labai plačiai, niaus bei mūsų rytų dalies ten 
išsamiai ir dalinai teisingai, torijos klausimouse. Pagal len 
bet, deja, tas viskas jau yra pra kų pasisakymą: „Mes negalime 
eityje, nesugrąžinama ir nepa jums perleisti Vilnių bei kitas 
taisoma 
riausiai 
me.

Gana 
ti mes, 

„Mes 
me“. — O kas gi klaidų nepa ms“. 
darė ,ar nepadarys? Sakoma: Ar galima įsivaizduoti lietu 

$ kas nedirba, tas neklysta. Bet vių ir lenkų kokio nors miesto 
aš manau, kad ii tas klysta, ku ar srities bendrą valdymą? Juk 
ris nedirba, nes šis jau nusižen aš puikiai atsimenu, kuomet 
gia bei klysta todėl, kad jis nie komunistai pirmą kartą graži 
ko nedirba. no Vilnių Lietuvai. Iš džiaugs

Nejaugi dėl visų mūsų nelai mo tiesiai ir nuvažiavau į Vii 
mių, mes esame kalti? Neina nių. Juk tai mūsų visų politinių 
nau, kad taip yra. Nejaugi mes kalbų pradžia ir pabaiga. Tai 
kalti, kad turime besoti, akiplė mūsų išsvajotas miestas. Tiek 
šišką ir egoizmu nusipenėjusį buvo sielotasi, tiek dejuota ir 
kaimyną, kuris visais istorijos dainuota dėl Vilniaus, tai kaip 
laikais, jieškojo progų, kaip čia čia žmogus iškęsi nenuvažia 
prisišlieti bei prisiglausti prie vęs. O ką aš pamačiau ten nu 
mūsų teritorijos, kad ji laikui važiavęs? Mūsų civiliai žmo 
bėgant paliktų absorbuota jų nės bijodavosi vakarais išeiti iš 
didumos ir pakviptų jų — len namų, 
kiškų kvapu.

Lenkui daug nereikia.
tenka lenką priimti į nakvynę, Man nėra ko aiškinti 
to pilnai užteks jam, savintis kurie Vilniuje gyveno 
bei reikšti pretenzijų, į tą na vau Vilniuje tik kelias dienas 
mą. Pavyzdys yra ryškus iš to, ir jau žinau, kokios lietuviu ga 
kad lenkai, okupavę Lvovą, ten Ii laukti perspektyvos, sėdant 
pradėjo siųsti savo studentus į su lenkais į vieną politinį, vai 
universitetą ir jėzuitus skleidi dymo suolą, o tie, kurie buvo 
mui Romos katalikų tikybos nuolatiniai Vilniau's gyvento; 
tarp provoslavų. Ir rezultate jai, ar išbuvo ilgesnį laiką, tai 
šiandien Lvovas, kaip ir mūsų jie galėtų pasakyti daugiau, ka 
Vilnius, įrašytas į Lenkijos ip galima „broliškai" vieną mie 
miestų sąrašą. Užtenka, kad lie stą valdyti, 
tuvis „pabučiuotų“ lenakitę, 
tuojau bus pradžia ,,Polsko-Li bei seka jų gyvenimą, tas ge 
tewskiego Krulevstva“. Pavyz riausiai žino, kad lietuviams ir 
dys: Jogailos vedybos, su Jad lenkams, bendrai Vilnių beval 
vyga. dant, būtų vykę kuo didžiausių

Beskaitant P. Kardelio strai skerdynių, ir rezultate gali bū 
psnį minimu klausimu pasiro ti, kad lenkai, remiami savo dr 
do, jog žodelis „Ne“ daug ką augų, būtų pareiškę: kad lietu 
nulėmė anais Lietuvos neprik viai „nepribrendę“ savistoviai 
lausomybės laikais, kuomet bu valdytis ir, darydami išvadą, 
vo lenkų pasiūlyta tartis dėl būtų okupavę visą Lietuvą. 
Vilniaus. Žodelis „Ne“ buvo Einant su lenakis į derybas, 
panaudotas P. V. Jakševičiaus- viršui minėtu klausimu, išeitų 
-Alanto (Liet. Aido red.) ir tas pats, kaip su arklį pavogu 
iš to išeinant, btr/o neįsileista į siu vagiu. Netraukti vagį atsa 
derybas su lenkais bet kokiu komybėn, bet nusivesti į ręsto 
Vilniaus klausimu. raną, ar pasikviesti į namus, ge

Kas būtų galėję įvykti, jeigu rai pavalgydinti, pagirdyti ir liepimų šituo- klausimu. P. Kar 
pavyzdžiui Alantas ir visi kiti po to vesti derybas, kad jis, va delis kvietė, ir žadėjo duoti 
ten buvę, būtų pasakę: — ge gis, malonėtų tomis ar kitomis tam vietos, jo redaguojamoje 
rai, tarkimės. Tai būtų tikriau sąlygomis, arklį atiduoti. Iš to „Nepriklausomoje Lietuvoje”, 
šiai buvę blogai, nes mes būtu kių derybų nieko neišeitų: bū Ypatingai buvo laukiama pasi 
mėm susirišę su lenkais, dar vie turn sau pasidarę išleidų, nūs sakymo iš vilniečių pusės. Deja 
na nelaiminga unija bei sutarti toję laiko, o arklio visvien ne ramu, visi tyli, atrodo, kad vis 

" '-r—'.—r gautume. Lygiai kaip ir po Sei kas „tvarkoje“.
nų-Suvalkų sutarties.

Reikia atsiminti, kad, čia nei 
na klausimas dėl kokio neaiš 
kios praeities pasienio miesčiu 
ko, bet čia eina kalusimas dėl 
Lietuvos sostinės, Vilniaus. Įsi

ir iš tos praeities, tik sritis vienu plunksnos pabrau 
stiprybes nepasisemsi kimu. Reikia eiti pamažu, pri 

pratinant prie to visuomenę. Iš 
aštrokai buvome kaltin pradžių, valdysime ir mes ir jus 
lietuviai, girdi: ir tik vėliau, pagal numatytą su
daug klaidų padarė tartyje, atiteks visa sritis ju

derybas su 
lenkais emi

emigrantai 
komunistinė

KINGSBEER

Argentinos lietuviu muzėjus
(Pavyzdys kitoms lietuvių kolonijoms).

Prieš metus buvo sudarytas džiaut pačias gražiausias spal 
Argentinos Liet. Kolonijos Mu vas ir raštus. Taip pat pazymė 
zėjus Avellanedoje. Jis buvo tinas mūsų moterų sugebėji 
kuklus, vos keli šimtai ekspo mas išsaugoti juos ateities kai 
natų, o dabar jau baigiama plės toms. Net emigruodamos į toli 
ti iki dviejų tūkstančių. mas ir nežinomas šalis, jos su

Šiek tiek apie muzėjų, koks jais nesiskyrė, juos saugojo, o 
jis dabar.

Muzėjaus centrą sudaro mū 
sų Tėvynės žemės saujelė, įtai 
syta į gražią piliakalnio formos 
dėžutę, tautine juostele apjuos 
tą. Šalimais keletas lietuviškų 
būdingų kryželių. Apačioje, po 
stiklu, svarbiausieji neprikiau 
somybės laikų atsižymėjimų že 
nklai. Ant sienos dvi tautinės visų pripažįstami pačiais gra 
vėliavos (atvežtos iš Lietuvos), žiausiais. Juostos jau žiloje se 
didelis Vytauto Didžiojo bins novėje buvo mėgstamiausia ir 
tas, Menčinsko padarytas.

Prieš Vytauto Didžiojo sta tė daug prisvajodavo beausda 
tūlą stovi vitrina su mūsų Bal ma juostą savo mylimam pado 
tijos auksu — gintarais.

dabar su pilnu pasitikėjimu pa 
vedė muzėjaus apsaugai ir kitų 
žmonių džiaugsmui.

Juostų ir kaklaraiščių sky 
nūs — tai labjausiai visų lan 
kytojų mėgiamas kampelis. 
Šimtai įvairių skirtingų juostų 
raštų motyvų bei spalvų kom 
pozicijų. Lietuvių juostų raštai

brangiausia dovana. Lietuvai

Policija dirbo išsijuosu 
si, nespėjo vesti ir net vežti tri 

Už ukšmadarių lenkų į nuovadijas. 
tiems, 

Aš bu nuo imigracijos esančių lenkų, 
tik jų sąlygomis nėra kas kita 
daryti, kaip tylėti ir laukti taip, 
kaip kad ir mes visi laukiam, 
tik mūsų ne visų vienodas lau 
kimo tikslas. Mūsų tikslas būti 
laisviems tik savame krašte bei 
savoje teritorijoje, gi lenkų ti 
kslas atgauti laisvę ir dar pa 
siglemžti kaimynų tam tikras 
sritis, kaip kad buvo iki antro

Kas pažįsta lenkus ir sekė j° pasaulinio karo. Lenkai emi 
grantai per paskutinius 16 me 
tų nieko nėra užmiršę ir nieko dentė A. Veličkaitė rašo, kaip 
nėra pasimokinę. Jie tebedai Vilniaus universiteto studentai 
nuoja senąją savo dainelę, ,,Od lituanistai ir meno saviveikliniu 
morza, do morza“. O jų politi kai rugsėjo 23 d. sunkvežimiu 
nė įtaka šitame klausime yra iy nuvažiavo į Gudijoje (taip ji 
giai „zero“.

Reikalui esant, mes jieškosi 
me kitų kelių link Vilniaus. 
Jieškosime pas tuos, kurie ly 
giagrečiai buvo ir yra priešingi 
lenkų politikai ir kurių istorijos 
lapuose Vilnius yra atžymėtas 
kaipo Lietuvos sostinė.

Buvo laukiama daugiau atsi

NUO 1910 —

KANADOS

GERIAUSIAS

ALUS

VILNIAUS STUDENTŲ 
KONCERTAS GUDIJOS 

LIETUVIAMS
„Lit. ir Menas“' žurnale stu

Čia vanoti.
yra įvairaus dydžio natūralaus Rankšluosčių yra labai ciaug 
gintaro gabalų ir jų meniški iš ir visi skirtingi savo raštais, 
dirbiniai: gražiausių karolių ei Rankšluosčiai buvo naudojami 
lės, apyrankės, rožančiai, sa ne tik veidui šluostyti, bet ir do 
gos, plunksnakočiai ir visa eilė vanoms, kai vestuvių dieną jau 
kitų papuošalų. Jie labai stebi noji dovanodavo po rankšluos 
na svetimašlius. tį paajuniams ir kitiems gar

Iš kairės didžiausia vitrina, bingiems svečiams.
pilna gražių medžio skulptūros Vieną muzėjaus dalį sudaro 
kūrinių. Tai iš Lietuvos atemi įvairūs pinigų rinkiniai. Lietu 
gravę pakelių Smūtkeliai, kry viškų monetų yra net iš 17 ši 
žiai 
yra 
vių 
gai

bei koplytėlės. Taip pat mtmečio. Be lietuviškųjų, dar 
nemaža čia sukurtų lietu yra įvairių kitų valstybių, ku 
menininkų darbų. Ypatin rios turėjo bent kokį ryšį su Lie 

pasižymi savo originalumu tuvos istorija — tai yra Lietu
p. A. Vilučio drožiniai.

Gretimoje vitrinoje yra Lie 
tuvos karininko uniforma, ap 
link ją — Vyčio kryžiai ir kiti 
savanorių atsižymėjimo ženk 
lai, įvairūs kariški ordenai, ku 
rie lietuviams išeiviams prime 
na kovas už Nepriklausomybę, 
Tėvynės meilę, lietuvio narsu 
mą ir skatina dabar ir ateityje 
aukotis dėl jos gerovės.

Seka audinių skyrius, patys gličiais mes prisimename gra ninku paveikslais: Lietuvos ku 
gražieji ir būdingieji mūsų pro žiausias vaikystės dienas, Vely nigaikščių, miestų herbais ir 
senelių, senelių, mamyčių ir se kų laukimą, jų gražius papro Lietuvos žemėlapiais, 
sučių rūpestingi rankų darbai, eitis. Tai tik vienerių metų Lietu
Joms audiniuose pasisekdavo Lituanistikos skyrius labai vių Kol. Taut. Muzėjaus vado nepageidaujamas, bet kas liečia 
išlieti visas sielos grožis, išau gausus. Čia yra didelis rinkivybės darbo vaisiai. (L). Vilnių, bei jo kraštą, tai Sovie

nys pačių seniauzių knygų, ka 
ntičkų, įvairių laikraščių kom 
plektų ir šimtai kitų periodinių 
ir vienkartinių leidinių, išleistų 
Lietuvoje ir įvairiuose kraštuo 
se.

Yra taip pat dar daugelis ek leidžiant į bet kokias derybas 
sponatų, kurių vertė begalo di su lenkais dėl Vilniaus tuo bū 
dėlė: originalūs moterų tauti du parodyta visam politiniam 
niai drabužiai iš įvairių Lietu

Lietuvos pašto ženklų kolek vos sričių. Raštuotos pirštinės, 
cijos ir nepilni rinkiniai užima ratelis verpimui, rankiniai vii nius yra musų miestas ir sosti 
nemažą vietą. nu karštuvai, galvos nuometas,

Lietuviškų margučių skyrius turįs 130 metų, lietuviškų lini 
gana gražus savo įvairumu ir nių siūlų sruoga (labai ploni), 
gausus skaičiais, kas jaunimą, suverpta prieš 100 metų, linų, 
kuris tik iš tėvelių pasakojimų sietynas (saulutė) iš šiaudų, ka 
ir paveikslų apie margučius te nklės ir kt. Muzėjaus sienos pa 
žino, tikrai sudomina. Su mar puoštos gražiais lietuvių meni

vos okupantu išleisti pinigai ir 
kt.

du parodyta visam politiniam 
pasauliui, kad mes nesame visų 
šimtu procentų tikri, kad Vii

nė.
Antra vertus, jog Vilnius So 

vietų Sąjungos yra pripažintas, 
kaipo Lietuvos sostinė ir su tuo 
pačiu priskirta ir tam tikra da 
lis, teritorinio ploto, kuris iki 
antrojo pasaulinio karo, buvo 
okupuotas Lenkijos.

Nors mūsų visų nuomonė yra 
aiški ir rusiškas klikinis „komu 
nizmas“ mums nepakeliui bei

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuve iR

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

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

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

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

LINES

rašo) esančius akinius — Rim 
džiūnus ir Girius ir ten suruo 
šė koncertus — padainavo ir pa 
šoko. Kaimiečiai studentus pa 
kvietė savo suruoštai! vakarė 
lin ir ten studentams saviveik 
liniukams pašoko lietuviškų šo 
kių - ratelių, žaidimų.

Šis faktas įrodo, kad ir už dv 
igubos geležinės užuolaidos lie 
tuviai gyvi ir neišsižada lietuvy 
bės.

Kadangi korespondencijoje 
rašoma, kad sunkvežimis (idea 
liai motorizuotame sovietijos 
krašte studentams pritrūko au 
tobuso; jie turėjo važiuoti. . . 
sunkvežimiu. . .) riedėjo nuo 

Šitas straipsnelis lai būna pi Vilniaus apie dvi valandas. Tas 
rmoji įvada į tolimesnę seriją rodo, kad tie kaimai tikriausiai 
straipsnių, kas liečia Vilnių ir yra Lietuvoje, ne Gudijoje, 
jų, lenkų, pretenzijas į mūsų sri bet, matyt, rusų prisisavintoje 
tis. dalyje.

i

A
A

Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

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

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

5

i
S kubėk

L ietuvi,
A p d rausti

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 nelaimiu 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

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

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

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y., U. S. A.
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Seniai laukti svečiai atvyko „Strazdeliu“ ir kt., kurių inont 
ne kartu: p. K. Bradūnas ir A. realiečiai lauks su nekantrumu. 
Vilėniškis atskrido penktadie Dramos Sambūrio vardu at 
nio vakare, o likusieji šestadie sakė svečias A. Gustaitis, kaip 
nio rytą 8 vai. Svečius stotyje ir visada gražaus sąmojaus ir 
pasitiko Seimelio Prezidiumo humoro perpintais žodžiais, ku 
atstovai
maitis ir inž. J. Aniuolauskas. šaukė audras nesulaikomo juo 
Iš stoties
i apsistoijmo vietas poilsio.

Šeštadienio vakare, 8 vai. A. čiai žinomi dailininkai: V. Viz 
Vartų parapijos patalpose Įvy girda, V. Andriušis ir A. Ta 
ko Seimelio Prezidiumo suruoš mošaitis. Šeimininkės tikrai pa 
ta svečiams pagerbti vakarienė, sistengė, nes vakarienė buvo

Šioje dalyvavo visi aštuom paruošta labai skoningai ir bu 
s’Sfhbūrio nariai, svečias iš Bos vo Įvairi.
tono dail. V. Andriušis, A. Var Spalio 14 d. jau nuo 3 vai. po 
tų parapijos kunigai: Tėvas J. pietų pradėjo rinktis žiūrovai į 
Aranauskas, Tėvas Kulbis ir salę. Kiek iš spaudos žinome, 
apie keturiasdešimt montrealie kad nebūtų susigrūdimo, bile 
č,ių. Vakarienė praėjo jaukioje tai buvo pardavinėjami abiejų 
nuotaikoje. Prie kavutės sve parapijų salėse net dvi savaites 
čius pasveikino J. Kardelis su prieš vaidinimą ; bet montrealie 
atvykimu ir pasidžiaugė jų ryž čiai tuo patogumu nepasinau 
tu populiarinti vaidybinį meną dojo, prie kasos įvyko susigrū 
gimtoje kalboje ir išreiškė vii dimas ir susidarė eilės, ko dė 
tį, ka dšis jų atsilankymas tai liai biletų išpardavimas užsitę 
yra tik įžanga Į sekančius atsi sė iki 4.43 vai.

Dėliai susigrūdimo prie ka 
sos spektaklis pradėtas pavė 
luotai, todėl ir jo užbaigimą te 
ko trumpinti, tai yra apsieita 
be padėkos žodžių ir kitų prie 
dų, nes dalis artistų turėjo visu 
skubumu vykti Į stoti, kad su 
spėtų grįžti i Bostoną, o pirma 
dieni i darbą.

Ne rožėmis klotas tokių pasi 
šventėlių darbas, bet užtai ir 
mūsų dėkingumas jiems yra 
didelis. Menas yra tarptautinis, 
bet kada jis yra perduodamas 
gimtąja kalba, tai jo įspūdis 
gaunasi 100% didesnis.

Dėkingi esame Bostono Dra 
mos Sambūriui už suteiktą tri 
jų valandų tarpe skaidraus dži 
augsmo ir primename, kad lau 
ksime Jūsų su „V. Kudirka“ ar 
ba „Strazdeliu“.

Kad šis parengimas praeitų 
sėkmingai, daug darbo ir rūpės 
čio įdėjo J. Adomaitis, todėl 
Jam ir priklauso mūsų visų nuo 
širdi padėka. L. J. B.
• Organizuojasi Lietuvos šau 
liai. Sekmadienį jie sudarė laiki 
nį komitetą. Registruotis jie 
prašomi NL redakcijoje tel. 
HE 7920.

L. Balzaras, J. Ado rie vakarienės dalyvių tarpe iš

svečiai buvo išvežioti ko. Pažymėtina, kad šiame po 
būvyje susitiko trys mūsų pla

lankymus su „V. Kudirka“,

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ A

19/etuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia Į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš 
kom vilu, medžiagom, avaline, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia Į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
.nas— PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei

OVERSEAS CARGO CO, 
2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.
Siuntinių tarnyboje 8 metai. 

S. P. Juodvalkis.

je,

DOVANŲ SIUNTINIAI 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 kitų informacijų
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

1176 SHERBROOKE ST. W. Tel.: BElair 4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

c'gj Tel. TR. 1135i' I VICTORIA
X ny ri a ivnr’TW'i© ■>/ / ’ R i ij /s I’M E..< B J v »CLEANERS

OYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ....
Palias (lengvas)
Suknelė ...........
Skrybėle .......

it I t., ii 1. t.

0,95
0.95
0.90
0.85

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

$ Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas
S TEL. TR 113S 2836 ALLARD ST MONTREAL

J. F. WHS OH

©
$
©

©

©©©

© y

©

$ laidotuvių Direktorius $
5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

NEPRIKLAUSOMA LIETUVAMAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

v

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
v? ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW YOR 
KE PAJIEŠKOMI ASMENYS:

AR RUSAMS PASISEKS...
Atkelta iš 4-to pusi, 

gerus sportininkus olimpiadon.
Mums, lietuviams, ir taip jau 

gerai pažjstantiems mūsų oku 
pantų suktybes ir klastas, spor 
to srityje ir ryšium su artėjau 
čia olimpiada Įdomus kitas rei 
kalas. Tai, būtent, kiek mūsų 
pavergtųjų tautiečių iš už gele 
žinės uždangos kovos už sovie 
tines spalvas ir atstovaus Sovie
tų S-gą būsimoje olimpiadoje. 
Kad jau dalyvauja tai nieko ne 
galima padaryti, bet pikčiausia, 
kad apie tokius sportininkus vi 
sai nepaminima, kad jie iš Lie 
tuvos ar lietuvių kilmės. Štai, 
sporto žurnale „World Sports“ 
rugsėjo mėn. egzemplioriuje at

Šešuolių vai., UUkmergės ap. randame straipsni parašytą jį! 
Vaičekauskas Antanas, s. Pet 
ro, i
Užbalis Juoz. Virblis Jan s. Va 
clovo, dirbęs laivų dirbt, (ship 
yard) New Yorke ar Brookly 
ne. Vyšniauskas Juozas ir sese 
rys Jieva ir Magd., vaikai Juo 
zo ir Vingilytės wVingelevičių 
tės) Vyšniauskų. Zokas Vine., 
s. Antano.

*...____ 1° George Whiting apie mūsų
iš Kretingos vai. Vilimas- tautietį boksininką Algirdą So 

čiką. Nors šis tautietis, puikus 
boksininkas labai išgiriamas ir 
spėjama, kad jis galįs „nuneš 
ti“ visus sunkaus svorio boksi 
ninkus olimpiadoje Melbourne 
(1952 mt. olimpiadoje Helsin 
kyje Algirdas Sočjkas buvo nu 
galėtas Pietų Afrikos boksiniu 
ko Niemen), bet apie jį rašo. . . 
„a good looking Russian. . . a 
Moscow enginnering student 
called Algirdas Schozikas. . .“ 

Turėtų kas nors tą paslaptį 
pasauliui atidengti, o tai būtų 
labai gražu ypač po to, kai Al 
girdas išsimuš į pasaulinius su 
nkaus svorio bokso čempionus! 
Anot tos lietuviškos dainos —

Andriulienė Elena, duktė Juo kaitė Janine. Keršulytė Uršulė, 
zo. Arbačauskas Ant., gyv. EI Ketvirtis Ant., s. Igno, inz. Ki 
mhurst, L. I. Atkočiūnas Sta zevičienė Magdalena. Klenaus 
sys iš Kalvelių k., Veprių v., kas Boleslovas. Krisiulevičienė 
Ukmergės ap. Banevičiūtė Pau -Grigaitė Petronė iš Veisėjų v., 
hna. Bekeris Aleksas ir Juozas, vyr. Teofilius, vaikai 
Bereišis Kazys ir St. (jū pate St. Kudirka Vincas, g. 
vis Švilpauskas), kilę iš Ževeliš Šakių ap. Lukavičius 
kio k., Žeimių v., Kėdainių ap. MasseI S. J., g. Lake 
Bukauskas Ant. ir Kazys ir se koma, L. I., N. Y. Meškerevi 
serys Antosė, Emilija, I 
na ir Viktorija, vaikai Onos Ramonais), iš Medilių k., Še 
Kmitaitės ir Ant. Bukauskų, šuolių vai., Ukmergės ap. Mic 
Bukauskienė Ona, d. Jeronimo, kevičienė Juzefą. Paulauskas 
Burokas Juoz., s. Jono. Dargi St., s. St., g. 1926 m. Paužuo 
navičius St. Deltuivenė Jieva. lytė-Risokienė Veronika, vyr. 
Dransutis Ant., s. Vinco, ir vai Risokas, Kazimieras ir d. Aldo 
kai Antanas, Jonas, Bronė ir na.
Stasys, gyv. Front Street, Phi ko, iš Raguvos vai. Pikelis Jo jęs suiminėti savo draugus ra tegul skamba mūsų vardas po 
ladelphia. Pa. Dubra Jonas. Du 
mkaitė Elzbieta. Galinicne-Kri 
vickaitė Veronika, g. Paiyžiu Šaulienė Elzb., žm. Stasio, kil. biran transportus, l 
je. Gindrenas Juoz., s. Aniceto, iš Jurbarko. Sedziukevič Petr. 50 m. gimimo sukaktimi „LTS 
Grigaįtė-Krisiulevičiene Petro Šimkauskas Aleksas, Antanas, R Augščiausios Tarybos prezi 
nė iš Veisėjų vai., vyras Teofi Jonas ir kiti broliai, ir seserys diumo“ įsaku apdovanotas „LT 
liūs, vaikai Ant. ir Pr. Gudelis Julija, Magdaelna ir Veronika, SR nusipelniuiso meno veikėjo 
Vikt., s. Adomo ir žm. Veroni iš Kampinių k., Kalvarijos v., garbės vardu“. (E), 
ka. Jakimavičienė Juzė iš Švent Marijampolės ap. Šimkienė-Ka 
ežerio parap., Seinų ap. gyvenu rpickaitė Anelė, v. Šimkus, VI. 
si Scranton, Pa. Januškevičius ir dukt. Janina, Marytė, Regi 
Juozapas, s. Felikso, g. Pitts na ir Valentina. Slavinskas St. 
burgh, Pa., žmona ir vaikai Ed Slavinskas Vincentas. Stasiuko 
vardas, Elena. Jurgelaitė Alb., nis Adomas iš Šėtos v., Kėdai 
g. Vokietijoej, Schwarzheide st nių ap. Šultė Ant., Jonas ir Kle 
ovykloje. Jurjonas Petrovinas, mensas iš Paklaupės k., Laižu 
s. Jono. Kaminskas Br., s. Pet vos vai., Mažeikių ap. Survila 
kienė Anelė, vyras Šimkus, VIa Edmundas ir Henr. Sruvila Jo 
ro, iš Jonavos. Karpickaitė Šim nas, g. gal. Brooklyn, N. Y. Ta 
das. ir dukterys Janina, mary mašauskas Br. Treinys J. Usa 
tė, Regina ir Valentina. Karpic vičius, du broliai, iš Medilių k.,

Kriuklis 
1918 m. 
Henrik. 
Ronkon

Jieškomieji arba apie juos ži 
Marijo čius trys broliai buvo vadinami nantieji maloniai prašomi atsi 

liepti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street, 

New York 24, N. Y., USA.

Pieslikas Juoz s. Dominin • Jonas Šimkus, kadaise pade

nas s. Juozo. Radavičius St. s. šytojus bei žurnalistus ir rin šalis plačiausias!!! 
Adolfo. Rimkūnas Marijona, kęs juos į deportuojamųjų Si

Stasio, kil. biran transportus, ryšium su,----------------------------
J. Skardis.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

Montreal Overseas Parcels

Kas Nepriklausomą Lietuva skaito 
Labai gerai daro,
Tas komunistus ant mažojo piršto raito 
Ir j ožio ragą varo.

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, maistas, vaistai.
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 

urmo kainomis!
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.

Dr. Roman Pniewski Į
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose « 
Vidaus ligų, akušerijos ir vendinių ligų speclialistas. »
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. «

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

Dr. TASS? SiHGFRMAH 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.
P. Adamonis PO 6-7594

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

W. Telefonas — PL 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

BELLAZZI-LAMY, INC |
__ 7679 George St., , ..TR 5151 Ville Lasalle. g
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, g 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. ::

HE 0211 Office: 727 Argyle $
HE 0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d. i
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA 8

! Lietuviška motery kirpykla
© DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

©©

©

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

©

©

©©

ODE LUXE DRY CLEANERS!
145—8th AVENUE, LACHINE |

71417^7 Lietuviams nuolaida. |
pWE/-O/Z/ Sav.: P. RUTKAUSKAS.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

g 4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. YO 3440. |:



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. X. 31. — Nr. 43 (494)

DĖL ŠALPOS TORONTE.
Toronto Šalpos Fondo rugsė abuojumas pasiimtam 

jo 8 d. parengimo apyskaitoje, 
paskelbtoje Nepr. Liet. š. m. 
spalio 17 dienos nr., kurioje To 
ronto Šalpos Fondas rašo: „jei 
parengimo rezultatai menkoki, _ 
čia niekas nekaltas — tik mūsų mos 250 dol., liet, orkestrą ir 

visuomenė Toron artistus dovanai — 70 dol., sta 
lų padengimas, salės išvalymas 
ir kt. — K-to 7 nariai ir jų pa 
kviesti talkininaki atlieka tai 
kos 
ton 
utų 
nes

Iš visur ir apie viską
KAILIAI

Net šiltuose kraštuose, kur vienodų garbanų susisukimo, 
švelnus klimatas visai nereika 
lauja suptis į šiltus drabužius

šalpos ir kailius, moterys kiekviena kailis moterų labjausiai „myli 
proga stengiasi pasipuošti kai mas“ dėl jo liuksuso, negu pra 

Torontiškiai, gerai ži liais. Kaip kad deimantai yra ktiškumo, bet jis yra vienas na 
moterų siekis, taip ir kailiai ly udingiausių kailių. Gero žeben 
giai taip pat. kščio kailio pažymėtina charak

Žemų kainų kailiai teristika yra: nepaprastas žibe 
Kralikas. Kailis yra švelnus jimas, lygus, švelnus, „suvaldo 

ir lengvutis ir puikiai pasiduo mas“ trumpo plauko kailis. Šia 
da įvairiems dažams, taip, kad urės Amerikos žebenkštis, ku 
jis yra vartojamas imituoti kai ris yra šivesesnis rudas su tam 
kuriems brangesniems kailia 
ms. Svarbiausias kailio minu 
sas — labai greitai nusidėvi.

Avinis kailis geras ir patva 
rus.

Vidutinio brangumo kailiai
Muskrat. Kailį išdirbant, nu 

garėlės atskiriamos, nes jos pa vartojamasis kailis, senovėje— 
tvariausiai nešiojasi. Papilvio 
kailiukai yra labai švelnūs, bet 
nepatvarūs. Muskrat kartais 
yra padaromas, kaip žebenks 
tis (mink), bet tada, nors kai 
na pakyla ir gražiai atrodo, bet 
nestiprus. Šiaurės muskrat 
(vien nugarėles) yra daug slip 
resnis pagal palyginant žemą 
kainą.

Karakulis. Geros kokybės ka

darbui.
Mes,

nom, kad salę Toronte šalpos 
parengimui-koncertui galima 
gauti nemokamai. Liktų nuo

būdu — 42,69 doi. ir vie 
nuostolio šaipos Fondas ga 
282,24 dol. gryno pelno, 

Toronto visuomenė, Į šį pa

lietuviškoji 
te“.

Tai yra pirmas ir neužtarna 
utas kaltinimas iki šiol šalpai 
ypatingai dosnios Toronto liet, 
visuomenės. Kas nežino, kad 
ačiū Toronto liet, visuomenės 
dosnumui per pirmus Šalpos
Fondo vajaus metus, jei neklys rengimą atsilankius, suaukavo 
tu, apie 9 tūkstančius dol. au sulig patiektos Toronto Šalpos 
kų buvo sukelta vien tik per To Fondo apyskaitos, neskaitant 
ronto Apylinkės Šalpos K-tą, Tėvų Prancišoknų aukos 110 
o kiek tūkstančių per šalpos dol., viso 305,24 dol., tai yra ne 
grupę „Dainą“, vietos šalpai, maža auka, už kurią Toronto 
per Toronto šalpos organizaci lietuvių visuomenei priklauso 
ją „Caritas“, pridėjus dai 6 ra padėka, bet ne papeikimas, 
telius veikiančius Toronte, ku Torontiškis,
rie pastoviai ešlpia išlaiko Va 
sario 16 gimnazijos 6 mokinius, 
tai apytikriai galima tvirtinti 
— Toronto liet, visuomenė per 
tuos kelis organizavimosi me 
tus suaukavo per 20 tūkstančių 
dol. Didele dauguma tų aukų 
buvo sušelpti Vokietijoje liku 
šieji lietuviai, jų vaikai vargo 
mokyklose, seneliai, ligonys, 
daugiavaikės motinos ir Vasa 
rio 16 gimnazija. Mes, toron 
tiškai, nepamiršome tų širdį 
jaudinančių padėkos laiškų To 
ronto lietuviams iš anapus van 
denyno retkaričais skelbiamų 
spaudoje. Bet niekad nesitikę 
jome už parodytą ilgametį mū 
sų dosnumą šalpai susilaukt 
iš Toronto' Šalpos Fondo tokio 
įvertinimo: „čia niekas nekal 
tas — tik mūsų lietuviškos vi 
suomenės Toronte abuoju 
mas“. . .

Aš linkęs augščiau pacituotą 
išvadą šiek tiek pakeisti, mūte 
nt: jei parengimas davė nuos 
tolį, čia niekas nekaltas — tik 
Toronto Šalpos Fondas ir jo

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GrARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

Brangūs kailiai
Žebenkštis (mink). Nors šis

sesniu rudu ruožu, yra geriau 
sias žebenkščių. Įvairios naujos 
rūšys ir pakitėjimai yra tiesiog 
be galo, o ir kainos, kol kaili 
niai nepradedami gaminti masi 
niai yra pasakiškos.

Sabalas yra daugiau iškilmių

karalių, didikų.
činčilų kailiai pasižymi dide 

liu grožiu, nepaprastu švelnu 
mu ir todėl labai brangūs, 
ni moteriški činčilų kailiai 
nuoja 70—150.000 dolerių, 
milionierių žmonų kailiai.

GANDRAS, KURIS 
NESKRENDA Į ŠILTUS 

KRAŠTUS
Praeitą rudenį Rusnės žve

Vie 
kai 
Tai

LONDON, Ont.
JAMBOREE FONDO EIGA SLENKA PRIE GALO

Malonu pasidžiaugti Londo Kai kas tvirtina, kad Londo 
ne veikiančia Jamboree Fondo ne esą perdaug gazolino stočių 
Komiteto darbais. Komitetas ir paskutinių poros metų bėgy 
kreipėsi į visus tautiečius ir bu je net 10 ar daugiau stočių užsi 
vo pagal išgales sušelpti. Be darę, bet kainų numušimų prie 
to, komitetas turėjo sėkmingą žasčių yra ir kitų. Bet kaip ten 
parengimą, davusį per 35 dol. 
gryno pelno. Šiuo metu komite 
to darbai eina prie pabaigos. 
Todėl duosniųjų tautiečių, ku 
rie dar norėtų paaukoti ir tuo 
skautus paremti, prašoma neati 
dėliojant tai padaryti.

GAZOLINO „KARAS“
Jau kuris laikas Londono ga 

žolino stotys veda, jei taip gali „Anykščių 
ma pasakyti, negailestingą „ka anglų kalbą. Šį lietuvišką poezi 
ra“. Daug kur gazolino galiuo jos kūrinį, kurį išvertė N. Ras 
nas parduodamas net už 31,9 tenis, biblioteka gauna kaip a 
centą, kas yra žemiausia kaina trą veikalą. Prieš kurį laiką bi 
visoje Kanadoje. Šis „karas“, bliotekai buvo įteikti V. Ramo 
tiesa, yra buvęs ir seniau, tačiau 
kainos niekad nebuvo taip kri 
tę. Sakoma, kad gazolinas Lon 
done dabar pigesnis net, kaip 
JAV-se, nors ten, kaip žinoma, 
galionas daug mažesnis.

bebūtų, vartotojai-automobilis 
tai tur būt nė kiek nepyksta, ■ 
kad gazolino stotys „kariauja“.

„ANYKŠČIŲ ŠILELIS” 
LONDONO BIBLIOTEKAI

Londono apylinkės Kultūros 
Fondo Įgaliotinis šiomis dieno 
mis Įteikė Londono miesto bib 
liotekai vysk. A. Baranausko

Šilelio“ vertimą Į

no anglų kalbon išversti „Kry 
žiai“. Be to, biblioteka, kaip pr 
enumeratorius gauna Lietuvis 
ką Enciklopediją, kurią užsakė 
Londono apylinkės valdyba.

SENOVINIŲ VERTYBIŲ 
PARODA

Wimodausis Klubas Toron 
te, Casa Lama patalpose, nuo 
lapkričio 5 iki 8 dienos ruošia rakulis yra vienas geriausiai ne 
trečiąją metinę Senovinių verty šiojamų ir stipriausių kailių, jys Jurginaitis netoli savo tro 
bių parodą. Istorinė Toronto pi Populiariausia spalva — juoda; bos rado iš lizdo iškritusi gan 
lis (Casa Lama) suspindės ne visuomet ji nudažoma. Kailio druką. Jis bandė gandruką įkel 
įkainuojamos vertės senienomis garbanos yra įvairių laipsnių ge ti lizdan, bet, kadangi lizdas 
ir naujausio meno pavyzdžiais, rūmo. Labjausiai vertingos — buvo augštai sename medyje, 
Bus išstatyta retos brangeny švelnios, minkštos, lyg šilkinės, jam tai nepasisekė padąryti. 
bės, indai, papuošalai, audiniai, Geros kokybės karakulis yra Tad, Jurginaitis nutarė tą gan 
varis, kristalas, paveikslai ir ei stambesnio rašto, blizgąs, raš druką pats auginti, 
lė kitų tikrai vertų matyti daly 
kų.

Tuo pat metu trys žinomi 
menininkai — Nicholas de Gra 
nd Maison, Roebrt Pilot ir Emi 
le Gruppe — demonstruos sa 
vo piešimo techniką.

Parodoje savo eksponatus iš 
statys Kanados rankdarbių Gil mas šalpai, 
dija, Kanados keramikos sąjun 
ga, Kanados dailiųjų odos dir 
binių sąjunga, Dailiųjų metalo 
darbų Gildija, Onatrio verpėjai

WINNIPEG, Man.
SKELBIMAS VISIEMS LIETUVIAMS.

Krašto Tarybos rinkimai Wi ro parapijos salėje, Elgin St. 
nnipege įvyks 1956 m. lapkri Rinkiminė Komisija.
Čio mėn. 11 dieną Šv. Kazimie

DRAMBLYS SUSIRGO 
JŪROS LIGA

Nebuvo atsitikimo, kad vie 
nam keleiviui susirgus jūros Ii 
ga, laivas dėl tos priežasties už

tuotas, o ne vienodo rašto —

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 
Telefonas: Pacific 4511. 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B.C., Canada.

Metai praslinko ir tas gan 
drukas jau ne gandrukas, o di 

ir audėjai. Įgudę kiekvienos sri delis gandras. Vėlai rudenį pra 
ties meisteriai kasdien tam tik eitais metais, kuomet kiti gan 
romis valandomis rodys pačią drai skrido į pietus, Jurginaitis 
gamybos eigą. ir kiti Rusnės žvejai stebėjo:

Įėjimas į šią vertingą parodą skris gandras, ar neskris? Vie 
yra tik 50 centų. Pelnas skiria ni sakė, kad jis neskris, nes jis 

neišaugintas su kitais gandrais 
ir todėl „neinformuotas“, kiti 
sakė, kad skris, nes toks yra ga 
ndrų instinktas.

Bet gandras neišskrido. No 
rs jis laisvas ir lakioja aplink 
Jurginaičio trobą, bet visuomet 
grįžta. Jis peržiemojo Rusnėje, 
praleido ten pavasarį ir vasarą

VALAU 
fotelius ir kilimus.

Sutaisau iširusius ar pradegin 
tus kilimus. Darbas garantuo 

tas. Tel. 1-4973 (Toronto).
P. Karaliūnas.

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

| GENERAL INSURANCE |
8 A L . D XT D A

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

ir šį rudenį irgi neišskrido. Jur 
ginaitis dabar sako: „Gandras 
toks naminis, kaip višta, nors 
skraidyti jis skraidžioja, kaip 
aras. . . _
U Šalčiausia natūrali tempera suktų į uostą, kad ligonis pa 
tūra bet kada atžymėta žemėje sveiktų. Visai kitaip elgiamasi, 
yra 80 laipsnių žemiau nulio. k?.i suserga tokia liga dramb 
Tačiau laboratorijose sudaro ]yS. Prekių laivas, plaukiąs iš 
mas daug žemesnis šaltis. Pvz., Indijos į Vokietiją, vežė dramb 
skysto helijaus temperatūra lį, kuris susirgo jūros liga. Ka 
yra 452 laipsniai F. žemiau nu pitonas, bijodamas, kad jo ke 
lio. Heliumas yra lengviausios leiviui ši liga gali sugadinti 
pasaulio dujos, savo svoriu arti nuotaiką, užsuko į vieną Alžy 
mos vandeniliui. Skysto heli ro uostą, kur ligoniui gydyto 
jaus temperatūra yra tik septy jas davė kelis kilogramus table 
niais laipsniais augštesnė už va čių nuo šios ligos.
dinamO' absoliutinio nulio, kurs 
yra žemiausia temperatūra pa 
šauly; žemesnės temperatūros 
mokslininkai jau neįstengia su 
daryti net ir laboratorijose, ir 
teoretiškai ją laiko negalima.

Lietuvio Advokato Įstaiga
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
S-. XKZ~-~. XX12-____XK__ ___X

vk-------w

A. E. McKAGOE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

t ........ ;.. j|£**—

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

994 DUNDAS ST. W.
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

Mūsų skyrius: Hamilton, 105
pas p. A. Juraitį. Telef. JA

DARBO VALANDOS NUO

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

TEISININKAS —

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7.

Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu.

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai >1
NEIMAN, BISSETT į

& SEGUIN |
Barristers, Solicitors, |

Notary Public. |
H e y d e n Street |

(netoli Bloor ir Yongle) «
Toronto 5, Ont. j>|

“Tel.: Of ice WA 4-9501
Res.: BE 3-0978

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N. Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. 
Minneapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, T o r o n t o, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪ DŽIUS.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir 
Workmen's Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. —
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

MAZAR TRADING Co
852 Dundas St. W. Toronto, Ont. 

Tel. EM 3-5520
Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.

$3
M

f PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI
Į LIETUVĄ g

g Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- 
| giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- 
» ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o 
k mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- W 
g ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate jh 
$ pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, 
S galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- 
'h gal Tamstų pageidavimą. čs
$ Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto $ 
W ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 
Jį siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas jc 
iį Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. 3 
jį Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos ft 
yį Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 
g ar USA. 3

vį Naudokitės mūsų patarnavimu. j
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jama tik iš ryty į vakarus (pav.

HA A A1 T CA K T1 J J-—V J yj V 1v * X^_^/ IV tuviai prašomi tai paimti dėme
Joaz tAAal) sin ir įvažiavus j Hamiltoną at

siklausti policijos arba praeivių 
HAMILTONE RINKIMAI Į III K. L. B. KRAŠ. TARI BĄ apie nustatytą gatvių judėjimą, 
įvyks lapkričio mėn. 11 d., nuo po 400 dol. įnašų ir nauaji įsto 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, jusiu narių. Kiek žinoma, valdy 
Vilniaus Aušros Vartų parapi ba jau yra davusi oferą vieno 
jos salėje, Hamiltone, 58 Dun žemės ploto su namų užpilki 
durn Str. N. mui Ging. St. W. ir Dundurn

Nuo lapkričio mėn. 1 d. pas g-vių kampas (ofera duota 27.
Rinkimų Kom. pirmininką J. 000 su 8.000 įnešimu, prašomo 
Stonkų, 192 Ontario Ave., Ha ji kaina — 35.000 dol.), netoli 
miltone, telef. JA 8-5090, pasi VA parapijos bažnyčios. T_ 
tikrinimui atidaromi rinkikų są 
rašai.

Rinkimų dieną, organizacijos viškame laikraštyje yra talpina 
prašomos prisiųsti savo atsto mos naujai įstojusių narių pa 
vus talkininkauti Rinkiminei vardės, nuotraukos ir t. t. Ar 
Komisijai. nevertėtų LN Fondo v-bai pa

^Hamiltono Apyl. Rinkimų galvoti ir apie likusią spaudą, 
kadangi gaunasi vienašališku 
mo vaizdas, kai tuo tarpu prie 
namų statybos prisideda visas 
Flamiltonas be pažiūrų ir įsiti 
kinimų skirtumo.

SUNKI OPERACIJA

Ta 
čiau girdima nusiskundimų, 
kad tik viename Kanados lietu

I NUOLAIDOS iki 50 proc 
$
a

tuD 0 V A N Aj$ 
NEMOKAMAI ft

Komisija.
PARAPIJOS 
buvo pravestos ka 

va
bažnyčioje
talikams rekolekcijos. Joms 
dovavo svečiai iš JAV kun. V. 
Gidžiūnas. Sekmadienį rekolek 
cijos baigtos bendra Šv. Komu padaryta G. Vėraitytei, Hamil 
nija ir vakare Kristaus Karalia tono Tautinių šokių dalyvei. Li 
us šventės minėjimu. Paskaitą 
laikė I. Matusevičiūtė iš Toron 
to, o meninę dalį atliko vietinės 
pajėgos.
LIETUVIŲ NAMŲ FONDAS 
beveik kiekvieną savaite turi

Europos gydytojas 
Dantistas 

į{VDr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

gonis guli Šv. Juozapo ligoninė 
je. Linkime

ŠEIMOS 
susilaukė p. 
ma. Sveikiname, linkėdami už 
augus pasekti Tėvo pėdomis 
būti geru sportininku.

NUO SEKMADIENIO, 
spalio mėn. 28 d., pagrindinės 
Hamiltono gatvės yra nustaty 
tos vienos krypties t. y. važiuo

greito pasveikimo.

PADIDĖJIMO
p. Grajauskų šei

R E X A L L FIRMAI
Atstovauja

CANNON DRUG’S STORE
Sav. G. E i k e r t s.

154 James Street N., Hamilton, Ont.,
kur labai daug lankosi lietuvių pirkėjų: skubaii atliekami 
vaistų pagal receptus išpildymai ir paruošimai. Siunčiami 
vaistai Lietuvon. Vistinės vedėjas yra didelio patyrimo 

asmuo. Kalba daugeliu Europos kalbų.

Greitas ir mandagus patarna v.i m.a s.
Prašom užeiti!

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ FONDO REIKALU.
Dar taip neseniai -pradėtas 

namų įsigijimui piniginis va 
jus, yra pažengęs toli pirmyn. '■/K' 
Kas savaitę įstoja naujų narių a? 
j Hamiltono lietuvių Namų Fo 
ndą, įmokėdami savo paskirtą 
sumą. Vajus vyksta toliau. Vai m 
dyba prašo prisidėti daugiau D) 
tautiečių prie šio darbo. Dar 
bas pradėtas nemažas. Tam dar 
bui reikės lėšų.

Dalis mūsų kolonijos lietu 
vių, pirmųjų mėn. laikotarpy 
namų įsigijimo minčiai netik 
pritarė, bet ir paskyrė nemažas 
pinigų sumas. Jų tarpe turime 
ir du garbės narius, kurie yra 
būsimiems namams paskyrę net 
po 500 dol. Valdybos yra nutar 
ta, kad asmenys, skirą Namų 
Fondui iki penkių šimtų dol. ar 
daugiau, yra laikomi garbės na 
riais. Šiuo metu ta garbė tenka 
pirmiesiems dviems hamiltonie 
čiams: Jonui Steibliui ir Petrui 
Rainiui. Jie abudu yra įnešę į 
N. F. kasą po 500 dol. Kiti įne 
šę irgi tam tikras sumas fondo 
kason, seka: po 200 d.: Bakšys 
St., Grajauskas Br, Svilas J., Ja 
nkūnas Alb., Švabaitis J., Pau 
kštys Alf., Patamsis Alf., Joni 
ka Alb., Jurgelys KI., Wikis 
Magdalena; po 100 dol.: Pra 
sas P. Trečiokas J., Jokubynas 
T Kežinai^s V., Bulionis J., 
Sabinais V. Subatnikaitė V , 
Knvinskas F., Lukoseviciute 
S..Lukoševičius K., Lukoševi 
čienė V., Mikšys J., Urbanavi 
čius K., Obcarskis A., Bugailiš 
kis A., Apanavięius V., Rama 
nauskaitė R., Eidukevičius J., 
Lukas Alb., Palčiauskas L., Ku 
zmickas Alf., Bacevičius L., 
Melnykas G., Kaneva J., Trum 
pickas Kazys ir Algis, Kanopa 
P., Venslovas 
Gerulskis VI., 
braziejus G., 
Kriaučiūnienė 
Zavistausaks 
St., Vindašiai

TheRWAL COHHAUGHT Hotel
Manager — A. Michael O’B r i e n

HAMILTON, Ontario JAckson 7-5071

"traTAi jūsų
| SUEIGŲ,
| BANKETŲ IR KITŲ
| SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

PARUOŠIAME PAGAL
r wrvisus jūsų pageidavimus.

$ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

'as

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. v

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS g
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika X
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. x

Lietuviams nuolaida. x
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, X

Montreal, P. Q. Tel.; HU 8-0162. g

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEK U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

S

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RA vmond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

išsimokėti

ŠILKUI, VILNONĖMS MEDŽIAGOMS, SUNKIOM BEI LENGVOM UŽUOLAI-4; 
DOM, ANTKLODĖMS, PAKLODĖMS, V YRIŠKIEMS, MOTERIŠKIEMS IR VALt 

KIŠKIEMS DRABUŽIAMS. !
Štai tik keletas iš pavyzdžių: į

PAKLODĖS
Dvigubai lovai—,,Wabasso“ 70
gamybos Reg. $ 2.98—

SUNKŪS DAMASK UŽTIESALAI
Dvigubai lovai 82x102 QH QA

Reg. $ 4.95— tMtdv

■HILLER’S
Idealios siuntimą- C0» 
ms. Reg. iki $2.49 wOv

PILKOS FLANELINĖS 
ANTKLODĖS

Reg. $ 1.98 — 86c
VAIKŲ ŽIEMINIAI APATINIAI

49c Marškinukai

98c I kelnaitės

Mergaičių —

Berniukų —
ar

JVAIRIOS MEDŽIAGOS - VILNONĖS ANTKLODĖS'

Reg. $ 4.95 —

Tel.
AV 8 
4201

1421 ST. LAWRENCE Blvd., prie St. Catherine, MONTREAL. \

das, Kežinaitis J., Bugaiiiškis 
J., Bulkė P., Kaušpėdas A., Juo 
zaitis J., Bajoraitis J., Čypas 
P., Antanaitis VI., Kochanka 
D., Raupėnas St., Breichmanas 
P.

Kaip matome iš šio sąrašo, 
pirmųjų šešiasdešimties narių 
noras eiti savo n^mų statymo 
linkme, yra padaręs gražią pra 
džią. Kadangi jau išėjome į dar 
bo barą, valdyba eina Į Hamilto 
no lietuvių visuomenę su ta 
mintim ir pasitikėjimu, jog 
prie to darbo prisidės visi lie 
tuviai. S. Pilipavičius.

St. CATHARINES, Ont.
KLB KRAŠTO VALDYBOS

yra nutarta Krašto Tarybos rin rinkiminė komisija rinkimų bū 
kimus skelbti lapkričio 11 d. stine pasirinko T. T. Pranciško 
(sekmadienį) nuo 9 vai. ryto nų patalpose ir visus St. Catha 
iki 9 vai. vak. riniečius kviečia rinkimuose

K. L. B. St. Catharines ap. kuo skaitlingiausia dalyvauti.
- Balsuotojų sąrašus galima pa 

Ka sitikrinti pas J. Alonderį: 39 
Thomas St. Tel. Un 4-2317, o 
rinkimų dieną — rinkimų būs

Br., šešelgis St., 
Mikšys K., Am 
Rakauskas Pr., 

L., Rakštienė S., 
J., Pilipavičius 
Leonora ir Arvy

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškomas Jonas Grėb 

liauskas, kilęs iš A. Panemu 
nės, atvykęs į U. S. A. prieš I- 
jį karą. Jieško: motina iš Lie 
tuvos. Rašyti: J. Kasakaitis, 
126 Grace Str., Toronto, Ont., 
Canada.

— Jieškomas Dubas Petras,

sūnus Petro, gim. 1923 m 
une. Jieško jo giminaitis. Atsi 
liepti: A. Pūras, 2165 Hogan 
St., Montreal, P. Q., Canada.

— Balfo Centras yra prašo 
mas pajieškoti šių asmenų: 1. 
Jonas Stačiūnas, sūnus Jono, g. 
Valantis, s. Jono. Ona Vabalie 
1921 m. Jieško žmona. Jonas 
nė, d. Jono. Kazys Būtėnas. 
Raupelis Aleksas. Tadas Balt 
ranas, kilęs iš Debeikių parap. 
Ona Juozūnaitė-Laukaitienė, d. 
Franio, g. Kybartuose. Juozas 
Širvys, s. Jono, g. 1900, gyv. 
Kybartuose. Patys jieškomieji 
arba apie juos žinantieji, prašo 
mi atsiliepti šiuo adresu: BAL 
Fas 105 Grand Street Brook 
lyn 11, N. Y. USA.

K. L. B. St. Catharines ap. 
rin. komisija.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-1949

3891 ST. LAWREICE BLVD., MONTREAL
Pranešame mūsų lietuviams klijentams, kad dabar 

siunčiame siuntinius Europon 
pagreitintu būdu.

Galite siųsti naujus ir dėvėtus drabužius, odą, batus, 
maistą, vaistus ir t. t.

Turime didelį pasirinkimą angliškų vilnonių medžiagų, 
odos, skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių ir t. t. 

specialiai žemomis kainomis.
Mūsų siuntiniai yra pilnai apdrausti.

A. B. C. Parcel Service reiškia:
Greitą patarnavimą ir 10 0% t i k r u m ą.

* BE 9098.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JUSI, TARNYBOJE 

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

16) V?

A. Norkeliūnas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

Tel. RAvmond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

l s

A

t

<6
v

GREITI ir AUGŠTAVERČIAI
SIUNTINIAI IR VAISTAI 

Į VISĄ RUSIJĄ
Visi mokesčiai apmokami čia.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI

TATRAN CANADIAN TRADING CO.
Centras: 1461 Mountain Street, 

Montreal, Tel. AV 8-9600.
Toronto Skyrius: 4 79 Queen Street, 

Toronto, Tel. EM 4-5085.

5 GALIONAS DIVA MODE
| SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
£ 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
| Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3991 WELLINGTON ST.. X'ERDUN TIL 7798.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS
Vokiški „G r u n d i g” radio aparatai, patefonai 
plokštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizi 
jos aparatus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir 

kitus elektrinius reikmenis su nuolaida.

£

I
g

■%

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

ĄjįA/) V i s k a s t i k u ž $ 1.10.
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

/į j ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 

'>v-T7 J Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
>MOTERŲ DIENA:

— kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v. 
Masažistės Jūsų patarnavimui. 

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

8 t

telef.:
P L 0094
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Mont|real HAMILTON
MONTREALIO LIETUVIŲ

ŽINIAI
K. L. B. Krašto Tarybai iš

rinkti, Montrealio Apylinkės menybė. Jis yra pirmasis Lietu 
Rinkimų komisija skelbia: vos Savanoris-Kūrėjas, ilgą lai

1. Rinkiku sarašai yra viešai ką buvęs Lietuvos karinome » v •. >. r „ . n«r»-.r»ic
iškabinti abiejose kat. parap. nes vadovybėj. Jis yra buvęs ke « Y ’
bažnyčių salėse; asmenys, neį liolika metų Lietuvos ministe | režisuojamas Arlauskaitės-Mikšienės, stato J. Petrulio 
traukti į šiuos sąrašus, prašo riu Berlyne, iš kur 1941 m. su 
mi pasitikrinti pas Rink. Komi organizavo sėkmingą sukilimą 
sijos Pirmininką — tel. RA 7- Lietuvoje, nusikratyti raudoną 
5795, arba sekretorių — telef. ja okupacija. 
TR 8621, tačiau tos teisės 
nustoja balsavimo dieną.

2. Rinkimų dieną (lapkr. 
11 d.) balsavimo būstines 
ks šiose vietose: 
a) Pastovi, —Aušros Vartų

PULK. K. ŠKIRPA 
MONTREALYJE

Pulk. K. Škirpa yra įdomi as

Kada vyko Molotovo - Riben 
tropo garsusis susitarimas, da 
vęs pradžią Antrajam Pasauli 
niam karui, Lietuvos Pasiunti 
nybė Berlyne buvo uždaryta, 

pa Tų įvykių gyvas liudininkas bu 
lapijos bažnyčios salėje, nuo 9 vo pulk. Škirpa, pareiškęs ta 
vai. ryto iki 9 vai. vak.; proga eilę griežčiausių piotes 
b) Kilnojama, — Šv. Kazimie tų pačiam Ribentropui. .
ro parap. bažnyčios salėje, nuo Pulk. Škirpa yra žinomas ir 
9 vai. ryto iki 2 vai. p. p., Lon kaip ugningas kalbėtojas, 
gueuill 107 Pratt Street, (K.
Ivaškevičiaus bute) nuo 3 vai. puiki proga išgirsti jo kalbą 
iki 5 vai. p. p. ir Ville Lasalle, lapkričio 25 d., 
7722 George Str., („N. L." re per Kariuomenės Šventės minė 
dakcijoje) nuo 6 vai. iki 8 vai. jimą, kuris yra rengiamas Mont 
vakaro. realio Lietuvių Seimelio Prezi

Montrealio Apyl. Rinkiminė diumo. Be minėtos kalbos, dar
bus labai įdomi meninė progra 
ma.

Salė, tikslus laikas ir 
programa bus paskelbta vėliau.

Mieli Montrealio lietuviai 
yra maloniai kviečiami tą die 
na rezervuoti šiam minėjimui. 
Kas ateis

ne

m.
vei

Komisija.
MONTREALYJE 

ORGANIZUOJAMAS
Lietuvos Šaulių Klubas. Visi 
buvusieji šauliai maloniai kvie 
čiami įsijungti į bendrą viene 
tą išlaikyti ir puoselėti garbin 
gą šaulišką idėją, pagal šio 
krašto sąlygas. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis telefonais RA 
2-4163 ir HU 8-0162.

PLIAS MONTREALIO

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. X. 31. — Nr. 43 (494)

PRANEŠIMAS RINKIMŲ REIKALU
« Toronto Apylinkės Rinkimi šlubavęs gynimas nepelnytai 

DIDELĖ STAIGMENA HAMILTONE! $ nė Komisija, susidedanti iš pir praleido gana augštoką įvarčių 
mininko P. Vilučio, vicep. E. krūvą. Tačiau visgi nebuvo ne 
Jurkevičienės, sekr. J. Nacevi garbinga nusileisti tokio augš 
čjaus ir narių G. Buntinienės ir to kalibro vienuolikei, kaip Thi 
Z. Jackevičiaus, skelbia lietu sties, 
vių žiniai, kad balsavimas už 
kandidatus į K. L. B. Krašto 
Tarybą įvyks lapkričio 11 d. že 
miau išvardintose vietose.
1. Lietuvių Namuose nuo 9 vai. jo šiame sezone gausiausias lie 

ryto iki 9 vai. vakaro,
2. Šv. Jono parapijos 

nuo 9 vai. ryto iki 1 
pietų.

3. Prisikėlimo' parapijos 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. 
Komisija, remdamasi K.L.B.

i ,, .... - <$ Tarybos Rinkimu Taisyklių §
Hamiltono At-kai kviečia visus hamiltomecius ir artimų- | 17 ir 18> praneša,‘kad yra atida 

ju bei tolimųjų apylinkių lietuvius atsilankyti į šį vaidinimą. x romi nuo lapkričio 1 d. Lietu 
. a Bilelv kaina $ 2.00, $ 1.50, $ 1.00, mok.leiviam, pusė kai- "..Namuose, pas p. Petraiti n 

Montrealio lietuviams bus g * > * . . . . » nkikų sąrašai tikslu pasitiknn
nos. Biletus galima gauti iš anksto pas platintojus ir prie « tl ar rinkikas yra įtrauktas į 

sekmadienį, įėjimo. Hamlitono At-kų Kuopa. apylinkės rinkikų sąrašus. Tai
gi kiekvienas suinteresuotas ga 
Ii pasitikrinti. Rinkikas tos tei 
sės nenustoja ir balsavimo die 
ną.

Visi prie urnų! Nė vienas pil 
nateisis lietuvis tenelieka nebat 
savęs.
Toronto Apylinkės Rinkiminė 

Komisija.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 
Šventė Toronte bus paminėta 
lapkričio 24 dieną, šeštadienį. 
Paskaitininku į Kariuomenės 
šventės minėjimą yra pakvies 
tas pirmasis kūrėjas-savanoris 
ministeris pulkininkas Kazys 
Škirpa, organizavęs ir 1941 me 
tų lietuvių sukilimą prieš sovie 
tinę okupaciją ir buvęs laikino 
K. Škirpa iš Tornoto lėktuvu 
sios vyriausybės pirmininku, 
vyks į Montreal}, kur lapkričio 
25 d. taip pat dalyvaus Karino 
menės šventėje ir joje skaitys 
paskaitą ir, be to, padarys pra bažnyčioje, 1691 Boor St. W. 
nešimą aktualijų tema.

Likusią programą atliks vie 
tiniai menininkai. Minėjimo 
metu bus pagerbti Vyties Kry 
žiaus kavalieriai.

Visi Toronte ir apylinkėje 
gyveną Vyties Kryžiaus kava 
lieriai prašomi iš anksto užsi 
registruoti pas Kūr. - Savano 
rių S-gos Toronto sk. pirminin 
ką St. Banelį, 230 Salem Avė., 
tel. LE 5-5803, kuris suteiks 
platesnių informacijų. Bs. 

VYTIS MIESTO FUTBOLO 
PIRMENYBIŲ BAIGMĖJE.

Sėkmingai įveikus eilę paje 
gių priešininkų Consols Cup

Šių metu Lapkričio 3 dieną, 7 valandą vakaro

6 veikmų chronikinę pjesę

Gerai sužaidė P. Rožaitis ir 
O. Kulys, kuris antrame kėli 
nyje buvo sužeistas ir turėjo ap 
leisti aikštę. Rungtynes stebė

smulki

— neapsivils.
Montrealielis.

MONTREALYJE 
nuo lapkričio 23 d.

Kviečiamos

MUGĖ 
ruošiama 
iki gruodžio 2 d. 

skyrius šaukia narių susirinki dalyvauti visos tautybės, kurio 
mą lapkričio 5 d., pirmadienį, ms prekybos namuose (1650 
8 v. v. Lietuvių Vytauto Klubo Berri St.) bus duotos atskiros 
patalpose, 2159 St. Catharine vietos. Gali dalyvauti meninin 
E. Tema . “ ‘ " 
apdirbimas 
iuolauskas.

ATEITININKŲ KUOPOS 
narių susirinkimas įvyksta lap 
kričio 4 d., sekmadienį, tuoj po 
pamaldų A. V. salėje. Visi na 
riai dalyvauja.
• J. Adomaitis su dail. V. And 
riušiu išvyko į Bostoną.
• L.iet. Enciklopedijos leidėjas 
J. Kapočius lankėsi Montrealy 
su p. Puskepalaičiu, kuris viešė 
jo pas p. p. Pėteraičius ir p. p. 
Lymantus.

„Prieš Srovę”
Vaizduojančią A. STRAZDELIO gyvenimą, 

Westdale Collegiate Auditorijoje
Main st., W.,

HAMILTONIEČIAM ŽINOTINA.
Jei Tamstos siunčiate 

siuntinius i LIETUVĄ 
tai greičiausias ir pigiausias būdas: 
standartinių siuntinių siuntimas.

Įvairių rūšių standartinių siuntinių pasirinkimas pas
Danutę Juškevičienę

„Orbis“ 65 Gore St. JA 9- 5695 Hamilton, Ont.
Mūsų siuntiniai pasiekia gavėją per porą savaičių.

Tekstilės medžiagų kai su savo individualiais dar 
‘. Kalbės inž. J. An bais ir liaudies meno darbuoto 

Valdyba. jai bei rankdarbininkai. Atsaky 
mas dėl dalyvavimo turi būti 
praneštas ruošėjams ligi lap 
kričio 3 d. Todėl visi lietuviai, 
kurie norėtų mugėje-parodoje 
dalyvauti, prašomi pranešti Ii 
gi lapkričio 3 dienos telefonu 
HE 7920, į NL redakciją.
• Skiepai nuo vaikų paralyžia 
us (Polio) yra, kiek žinoma, 
gauti iš Amerikos ir privačiai 
skiepijami. Mūsų žiniomis, sk 
iepijimus atlieka ir dr. J. Šega 
mogas. Kas norėtų savo neskie 
pytus vaikus apsaugoti nuo po 
lio, gali kreiptis j Dr. Segamo 
gą (žiūr. jo skelbimą).
• 150 dol. stipendiją paskyrė 
Liet. Akad. sambūris Satino 
riui, šiais metais baigiančiam 
Žemės ūkio akademiją Okoje, 
P- Q-

DAINAVOS EŽERO 
sklypų pardavimas 

šį rudenį jau greit baigsis. 
Liko dar keli gražūs sklypai pi 
gesnėmis kainomis. Pasinaudo nantiems lietuvių šachmatiniu 
kite tebeteikiama $ 100 nuolai kams maloniai pranešu, kad lap 
da statybai, arba 10% nuolaida kričio 4 d. tuojau po pamaldų 
mokant grynais pinigais. Šiuos 
sklypus pirkdami, nieko nemo 

kėsite už kelio pravedimą.
Kaina: 5 et. už kv. pėdą prie

& priima :9 a. m.—10 p. m. $ ežero. Skambinti DE 2384 
| 5303 Verdun A., Verdun, S arba RA 1-0614.
1 Tel.: T R 4547 g -----------------------------------------

DR. J. š F G A M O G A S

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11—1 
' jrba pagal susitarimą.

n a m ų 1038 Osborne Av.
’ Vera,-. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A

ADVOKATAS

salėje 
vai. p.

FATIMOS DIEVO MOTINOS STATULA 
MONTREALYJE

šeštadienį, 7 vai. 30 min. vaka ujam šio sezono individuali 
re bus sutikta iškilmingai AV niam šachmatų turnyrui.
bažnyčioje. Ši statula Šv. Tėvo Visi dalyviai iš praeitų metų, 
buvo pašventinta Romoje ir pe taip pat ir nauji norintieji tur 
rduota lietuviams. Ji apkeliavo nyre dalyvauti, maloniai kvie 
visas Amerikos lietuvių parapi čiami atsilankyti arba savo suti 
jas, dabar aplankys visas Kana kimą pranešti telefonu: HU 
dos lietuvių parapijas. Kitais 8-06162.
metais bus išsiųsta į Pietų Ame M. S. K. „Tauras“ šachmatų 
rikos valstybes, o vėliau dar į sekcijps vadovas 
Australiją. Taip aplankiusi vi J. Šiaučiulis.
sus lietuvius išsiblaškiusius, • Vėlinių Diena penktadienį. 
Jos kelionės galas turi būti Vii Šv. Mišios rytmetį prasidės 10 
nius Aušros Vartai, kur visi lie min. prieš septynias.
tuviai, susirinkę iš visų pašau bus iškilmingos Vėlinių pamal 
lio dalių, galėtų padėkoti už dos. 7.30v. Šv. mišios. 8 vai. pa 
globą. Toks buvo ir pirmųjų or mokslas, mišparai. Libera prie 
ganizatorių tos Jos kelionės ti grabo. Laike mišių ir pamaldų 
kslas, taip ir Šv. Tėvas ją 
mindamas išsireiškė.

Roma yra suteikusi labai 
dėlę privilegiją : kiekivenas, 
ris ją aplankys ir sukalbės 
šius poterius Šv. Tėvo intenci s-gos 
ja, gali laimėti visuotinus atlai suorganizuoti Monrtealio sky 
dus kiekvieną kartą kai jis tai riui. „ . .
padarys. Todėl labai nuošir • Trenmor farmacie, Bannanty varžybose, atatinkančiose mies 
džiai kviečiu skaitlingai ianky ne gale, sugrąžino p. Leknickie to pirmenybes, baigmėje Vytis 
tis novenoje kiekvieną vakarą nei 10 dol., kurie buvo paimti susitiko su škotų Thistles. Ši 
7 vai. 30 mni. A. V. biulet. kaip muitas už vaistus vienuolikė, be pralaimėjimo pir
ŠACHMATININKŲ ŽINIAI * Susirinkimas organizacijų mavusi Metro lygoje, Rytinės

Visiems Montrealyje gyve

tuviui žiūrovų būrys, netoli širn 
to. — apb —
TURININGAS MINĖJIMAS

Kristaus Karaliaus minėji 
mas Toronte praėjo gražiai, 
omią paskaitą apie krikščion  ̂
bės plėtotę per dvidešimt šimt 
mečių skaitė A. Rinkūnas. Įdo 
tnioje meninėje programoje bu 
vo solistai V. Žemelytė ir V. 
Verikaitis kartu su Prisikėlimo 
par. choru. Deklamavo D. Mei 
lutė, pianu skambino V. Kizy 
tė, šeštadieninės mokyklos mo 
kinės, vadovaujamos seselės 
Margaritos, pašoko tautinį ŠO' 
kį, o vienas vaikų darželi oats 
tovas padeklamavo eilėraštį. 
Minėjimui pirmininkavo A. Gu 
revičius ir stud. J.Matulionytė.

MIRUSIŲJŲ 
PRISIMINIMAS

Vėlinių proga torontiškiai 
tuviai ruošiasi tinkamai pagein 
ti mirusiuosius. Bažnyčiose ra 
ginamos specialios pamaldos už 
Lietuvos mirusiuosius vetera 
nūs.

VENGRIJOJE SUKILIMO 
proga šeštadienj šešiolika tau 
tybių rengia didžiulę demons 
traciją, prisiminti ir pagerbti 
Vengrijos ir kitų pavergtų už 
geležinės uždangos kritusius 
didvyrius.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ

lai

di 
k u

Vakare

giedos parapijos choras ir op. 
sol. E. Kardelienė. Grabą, kaip 
ir kiekvienais metais, puošia sk 
autės.
® Bus šaukiamas Liet, karių 

„Ramovė“ susirinkimas

Aušros Vartų parapijos salėje 
šaukiamas šachmatininkų pasi 
tarimas ir užsiregistravimas na

A. V. biulet. kaip muitas už vaistus
• Susirinkimas
atstovų namų statybos reikalu Komandos čempionas, ir net še 
bus lapkričio 17 d., 8 vai. v. A šis žaidėjus turinti Ontario rin 
V salėje. ktinėje, spaudos buvo laikoma
• Šiemet visiems Vilniaus un- aiškiu favoritu. Tačiau vytie 
to studentams įvedamos unifor čiai tikėjosi, o gal... Bet gi, tre 
minės kepurės.

ir Indian Road kampe, lapkri 
čio 4 d., 1.30 vai. pp., lietuvių 
pamaldos. Pamokslas skiriamas 
Reformacijos šventei. Prieš tai, 
1.10 vai., prasideda liturginis 
pamokymas.

SPORTININKŲ 
PASITARIMAI

Sekmadienį įvykęs nepapras 
tas Sporto Klubo Vytis narių 
visuotinis susirinkimas 80% ba 
Įsų dauguma atmetė susijungi 
mą su P. P. S. K. Aušra. Prisi 
kėlimo parapijos vadovybei 
sutikus dėl jungtinio klubo su 
bendruomeninimo, Vytis ir to 
liau lieka nepriklausoma, visie 
ms lietuviams bendra sporto or 
ganizacija. Pasitarimai dėl eve 
ntualios Toronto sportininkų 
vienybės įgaliotų asmenų bus 
tęsiami ir toliau. Susijungimą 
verčia sunki piniginė būklė, ir 
stoka prityrusių sportininkų, o 
ypač sporto darbuotojų. — a.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. C A 2506

Dr. E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

,x 
A 
A

A

Raštinė vakarais;
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 85—88

152 Notre Dame St. E.
UN 6-8969*

Res. 5657—12 Avė., Rsm.
RA 2-5229

SKLYPAI
netoli nuo Laval des Rapides, 
100 ir 115 pėdų ilgumo po 

$ 300 — $ 400. Minimum įmo 
kėjimas $ 100 už sklypą. Be 
nuošimčių, paruošti statybai.
Patrigubinkite trumpu laiku 

savo investavimą.
Tel. CR 1-4272

ATSITIKTINAI PIGIAI 
parduodami šilti kailiniai (meš 
kos). Kreiptis 190—4 Avė, Vii 
le Lasalle.

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas 

arti prie mokyklų. Rouen 
gatvėje.

Teirautis tel. RA 1-6908.

čiadienio rungtynėse škotai sa 
vo išbaigtu žaidimu, bepriekaiš 
tiniu kamuolio valdymu suplie 
kė ryžtingai kovojančius mūsiš 
kius 5:0 (2:0).

Vytiečiai pasigėrėtinai žaidė 
aikštės viduryje, stokoja išbai 
gimo prie baudos aikštelės, gi

A

*

Dr. A.VALADKAį:
1081 BLOOR ST. W. $ 

(prie Dufferin) K 
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves >>

- - ’ - ------------ ’ r X

ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L. 
Suite 205

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

Res.t 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

GURČI N AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

W e s t mount e 
IŠNUOMOJAMI 

keli šviesūs kambariai 
su maistu. Tel. FI 1266.

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

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

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351
Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

REIKALINGA 
moteris ar mergina 

siūti elektrine mašina. Patyri 
mas nebūtinas, geros darbo 
sąlygos ir proga išsidirbti. 

Geras atlyginimas.
Kreiptis asmeniškai: 

United Swiss Embroydering, 
6355 Park Ave., Montreal.

Dr. A. Pocevičius
Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

v Priėmimo valandos: 11-1 v.
\ vakarais nuo 6-8 v.; trečia- 
$ dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v v. pp. Kitu laiku, susitarus.
A N a u j a s kabinetas

$ nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.
Šeštadieniais nuo 1 vai. pp.

y iki 3 vai. pp. Ketvii tadie-$
X niais kabinetas uždarytas, g 
t

S?
DR. V. SADAUSKIENĖ $ 

Dantų gydytoja
129 Grenadier Rd., X

į(2 namas nuo Roncesvalles)^
TORONTO $

! Tel. LE 1-4250 $

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasalle
TR 3237

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. A’Zgštos palūkanos.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723
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