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Maskva pakūrė nauja kara ir sutrypė Vengrijos nepriklausomybę
IR PRANCŪZIJA, LAUŽYDAMOS JTO PRINCIPUS, ĮSIVERŽĖ Į SUECO KANALO SRITĮ. VISI MASKVOS SATELITAI PAREIŠKĖ SAVO 

IPTĄ PRIEŠ MASKVĄ. GAL TARPTAUTINĖ POLICIJA SUTVARKYS PAINIAVAS?
srn kaip jie reikšis pilnumoje. Jie įO įr pareikalavo trauktis iš Ve tykiai su satelitiniais kraštais tinių kraštų santykiai su Mask kovoja ir 

jali nesiriboti Suecu ir Veng ngrijos Rusijos kariuomenę, peržiūrėti, nes ir Kinijos komu va nėra tvarkoje. Žukovo žo Premjeras
diktatūra be s ‘ “ ................
negali išsilaikyti, gali nesiriboti Suecu ir Veng ngrijos Rusijos kariuomenę, peržiūrėti, nes ir Kinijos komu va nėra tvarkoje. 'L_____

jos neapkenčia ir rija. Iš vienos pusės, Maskva Rusijos karo ministeris marša nistinė valdžia pareiškė pritari džius patvirtino ir Sovietų ats kė, kad 
jai priešinasi. Todėl Rusija, ku gali pradėti žygi Į Europos va jas Žukovas paskelbė, kad karną Lenkijos ir Vengrijos Įvy 
rios diktatūra laikosi žiauriau karus; iš kitos — ji jau pakvie riuomenė bus atitraukta, o san kiams ir pasakė, kad komunis
siu smurtu ir brutalia jėga, yra tė JAV dalyvauti bendrame žy 
būtina sąmyšių, karų, smurto, gyje neva sulaikyti Sueco Įvy 
Kai jos invazija pasibaigė Ko kins. Bet kas gali patikėti, kad 
rėjoje, tuojau ji pradėjo invazi Maskva tai darytų gera, valia ir 
ją Indokinijoje, kai č,ia buvo su taikos sumetimais, kai taip klas 
laikyta, Maskva jieškojo naujų tingai ir brutaliai ji sutrypė 
vietų, kur galėtų sueklti nėra Vengrijos laisvę Ne, toks Ma 
mumų. Ir rado Egiptą, kurį skvos šauksmas JAV j sulaiky 
pradėjo ginkluoti ir kurstyti, mo veiksmus Sueco srityje 
kurstydami prie to ir arabų ša kia suprasti kaip 
lis. Maskvos sukurstytas, 
NAUJUS ĮVYKIUS PRADĖ 
JO EGIPTAS, JĖGA UŽGRO 

BUS SUECO KANALĄ.
I at Įvykiai Sueco kanalo si i prasidėjęs Trecias pasaulinis ka šėrų aš turiu ir jų man pakaks, 

tyje ir naujas karas yra Mask ras. Nors Eisenhoweris atmelė bet a§ įul Mašinų Fondui au 
vos kurstymų padarinys. Maskvos diktatorių siūlymą kojų. Taip vėlai atsiliepiau to

Ar reikėjo čia su savo jėgo dalyvauti bendrame žygyje Su dėl, kad maniau, jog susidės ap 
mis kištis Anglijai ir Prancuzi eco srityje, bet paskutinės ži jįnkybės taip, kad galėsiu aš 
jai? Mes nežinome didžių nios teigia, kad ^Rusijos karo lai vienas nupirkti Jums mašinas.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo va ta, tai vėliau padarysiu...“ i 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu gali nesigrožėti tokiu mūsų 
mu minime sekančius vajaus da tūrininko nusistatymu? Ar 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus: 
Liesunaitis Vytautas,

Verdun, P. Q.................. 10.00
P. Liesunaitis, remdamas NL

Todėl netikra, ar jau nebus Mašinų Fondą, taip pasisakė:

rei

Kas 
kul 
tai

ne gražiausis pavyzdys?

Stankevičius Juozas,
Rodney, Ont....................10.00

Mūsų mielas NL mašinų Fon 
do rėmėjas p. Stankevičius ty 
liai, be jokių žodžių, Įdėjo Į vo 
ką dešimkę ir atsiuntė, nes, aiš 
ku, jis yra tas lietuvis, kuris 
paprastai ir nuoširdžiai remia 
savąją lietuviškąją spaudą.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
Spaudos Bendrovės „Neprikla

i Lietuva“ įgalioti vesti 
ir Trečiasis pasauli realizuoti tai, kas yra sumany vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis. 

nis karas.
VENGRŲ TAUTOS 

TRAGEDIJA 
prasidėjo ne šiandien, bet 
Europoje įsigalėjo diktatūros. 
Hitleris pirmasis pradėjo ųna 
ugti vengrų tautos laisvę ir tei 
sės tąvrkyti savo gyvenimą sava 
rankiškai. Po Antrojo Pasauli 
nio karo kitas diktatorius, Hit 
lerio konkurentas Stalinas ant 
rą kartą sutrypė Vengrijos lais 
vę. Bet vengrų tauta gaji ir

MASKVOS TREČIOJO 
PASAULINIO KARO 

PROVOKAVIMAS

jų valstybių užkulisių ir negali vynas esąs pakeliui Į Vidurže Deja, kol kas taip dar nesusi 
me patikrinti, ar teisius Angli mio jūrą. Kas gali žinoti, ar klostė reikalai, kad galėčiau 
jos premjero Edeno žodžiai, jam nebus pastotas kelias ir ar duoti, sakysime, nors tūkstantį . 
kad „pasaulis netrukus Įsitiki visu aštrumu drauge su laivais dolerių, bet jeigu man pasiseks usoma 
ns, jog Anglijos ir Prancūzijos nesprogs i v’ ’ 
žygiai Sueco kanalo srityje yra 
padaryti pačiu laiku“, bet, žiū 
rint demokratinėmis akimis ir 
gerbiant teisėtumą ir tuos lais 
vės ir tautų nepriklausomybės 
principus, kuriais ligšiol rėmė 
si visas Vakarų pasaulis ir ku 
rie buvo
KERTINIS AKMUO SANTY 
KIUOSE SU KOMUNISTI 

NIO IMPERIALIZMO 
SMURTU, 

šis jų jėgos panaudojimas su 
griovė moralinius šių Vakarų myli laisvę, už kurią aukojasi 
valstybių pagrindus ir pastatė ir lieja kraują, dabar tekantį 
jas ant vieno laipto su sovietija. Dunojais.
Tai yra didelis moralis Vakarų Satelitų šalyse netekus žmo 
pralaimėjimas, skaldąs juos į nėms kantrybės ir ištvermės vi 
du lagerius, ko Maskva laukė Ikti sovietinės vergijos jungą, 
ir ką pranašavo. prasidėjo laisvės judėjimas, ku
Jau dabar šios politikos ir šios ris ryškiausiai pasireiškė Veng 
elgsenos padariniai didžiai bai rijoje, 
sus, nes šio principo tebesi SUSIDARIUSI KOALICINĖ 
laikydama 
MASKVA SUTRYPĖ VENG 
RIJOS LAISVĘ IR NAUJAI 

PASKELBTA
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

klostė reikalai, kad galėčiau

kai

VENGRIJOS VALDŽIA 
LAPKRIČIO 1 DIENA 

PASKELBĖ VENGRIJA 
NEPRIKLAUSOMĄ.

Valdžioje buvo ir komums
Šiandien peranksti sumuoti tai, kurių buvo ir pirmininkas. 

Įvykius, nes jie pačioje eigoje, Demokratinė valdžia paskelbė 
jie dar vystosi ir dar nežinia, atsimetimą nuo Varšuvos pak

Kaunas ir Vilnius.
LAIŠKAS IŠ LENUKIJOS

Operos sol. Kučingis ir nesusipratimas 
operoje.

apsilankyti liūs. Na jam ’ is dėlto dai 
Vilniuje ir nuoti operoje. Plačioji patrio

f MONTREALIO LIETUVIUS.
Lapkričio 17 dieną, 7.30 v. bą; nėra tokios kliūties, kurios 

vak. Aušros Vartų parapijos negalima būtų nugalėti, reikia 
salėje kvieičamas Montrealio tik turėti tinkamą noią. 
lietuviškųjų organizacijų skir Kviečiame į šį posėdį atsilan 
tų atstovų ir pakviestų pavie kyti visus geros valios lietu 
nių kompetentingų asmenų su vius, gavusius ar negavusius ra 
sirinkimas. Susirinkimo tiks štišką pakvietimą, jei tik turi 
las: dar kartą bandyti spręsti noro tame darbe dalyvauti ir 
„Tautos Namų“ Montiealyje turi gerą ir apgalvotą patari 
įsigijimo klausimą ir radus tam mą, kaip šį svarbų mums visie 
pasiūlymui pritarimą 
tam tikslui komitetą. ti.

Lapkričio 18 d. įvyksta Vy
tauto Didžiojo Klubo svarbus lapkričio 8 d., 8 vai. vak. 4249 
susirinkimas, kuriame mūsų iš Berri yra kviečiamas L. Akade 
rinktasis komitetas turėtų pro minio Sambūrio susirinkimas, 
gos su klubo vadovybe išsiaiš Programoje komp. V. Kerberis 
kinti bendradarbiavimo galimy kalbės apie muzikos kūrinių su 
bes. Anksčiau daryti nesėkmin pratimą ir atsakinės Į klausi 
gi bandymai negali ir neturi mus apie muziką. Išeis sekan 
atimti noro šį klausimą dar kar tis „Kočėlo“ nr. Visuomenė kv 
tą persvarstyti ir 
mą sprendimą.

Šis reikalas yra 
ms labai svarbus, 
darni savo tautinio 
daug nukenčiame ir kultūriškai 
ir medžiagiškai.

Ypačiai tas skaudžiai atsilie 
pia mūsų jaunimui, nes, nesant ros Vartų parapijoje 11 vai. no 
savojo lizdo, jisai 
svetimuosius. Tai 
učia mūsų skautų 
sportininkai ir 
kursai, nemažiau 
visos kitos lietuviškos organi skiriamas bažnytinių rūbų pas 
zacijos. Neturėdami savo židi kutiniai skolai apmokėti.

' nio, mes esame priversti kreip MONTREALIO LIETUVIAI! 
tis prie svetimųjų ir jiems mo 
keti pinigus. Turima

išrinkti ms klausimą tinkamiau išspręs 
Seimelio Prezidiumas.

ŠJ PENKTADIENĮ,

rasti teigia iečiama atsilankyti. V-ba.
ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
Prince Arthur gt. kampe, lap 
kričio 11 d., 12.30 vai. pp., be 
tuviu pamaldos.

BUS GERI PIETŪS
Š. m. lapkričio 11 dieną, Auš

mums visie 
nes, neturė 
židinio, mes

nuklysta pas venos užbaigimo proga yra ruo 
ypatingai ja šiami pietūs. Bus labai skaniai 
organizacija, ir Įdomiai pagaminti valgiai. 
Lituanistikos Įėjimas tik 1 dol. Maloniai kvie 
tai jaučia ir čiame visus atsilankyti. Pelnas

VALIĄ, NUKRE

nuogomis rankomis.
Imre Nagy pareiš

tovas Jungtinėse Tautose. 
Bet. . . Maskva? naudodamasi q 
paskleistais pasitikėjimą šukė 
lusiais pareiškimais, tuojau pra 
dėjo karo veiksmus prieš Veng 
riją. Tokiu būdu

MASKVA KRAUJUOSE 
PASKANDINO 

VENGRIJOS LAISVĘ.
Nieko negelbėjo JTO nepapras 
tos sesijos reikalavimas sustab 
dyti vengrų tautos naikinimą. 
Jis dar ir dabar vyksta, nes ven 
grai dar heroiškai kovoja, o so 
vietinis smurtininkas visus stu 
Ipus ir medžius apkabinėjo pa 
kartais vengrais. . . Dabar Mas 
kvos budeliai vykdo žiauriausią 
vengrų tautos egzekuciją, ku 
rios ribas sunku numatyti. Jo 
ki JTO reikalavimai ir joki pro 
testai Maskvos neveikia.

Taip pat vyksta invazija Su 
eco kanalo srityje. Izraelis, pir 
mas pradėjo veiksmus prieš 
Egiptą, jau 
kanalo, kuris faktinai jau 
invazininkų rankose.

KOKIA IŠ TO VISO 
IŠEITIS?

VENGRIJOJE YRA SPON 
PANIŠKAS VISOS TAUTOS 

SUKILIMAS.
Bet ar į tai rusai gali atsi 

žvelgti. Jie jau spėjo suimti 
Vengrijos demokratiniu būdu 
sudarytą vyriausybę ir kabinę 
to nariui išdavikui Janoš Ka 
dor pavedė sudaryti marioneti 
nę kvislinginę vyriausybę, kuri 
prisidės prie vengrų tautos nai 
kinimo-.
TRUMPOS ŽINIOS
— Sovietai suėmė laisvos 

Vengrijos generolus, kurie ve 
dė derybas su sovietų atsto 
vais.

— Laisvoji Vengrija buvo 
paleidusi iš kalėjimo kardinolą 
Mindszenty ir evangelikų vys 
kūpą Ordass, kurie buvo atvež 
ti Į Budapeštą, bet jų likimas 
dabar nežinomas.

— Dullesui padaryta apen 
dikso operacija, kuri gerai pa 
vykusi.

— Rytų Vokietiojs „premje 
ras“ Grothevol pareiškė, kad 
rusai ten pasiliks ir ateityje, o 

Kanada pasiūlė tarptautinę studentams, kurie reikalauja 
policiją, atseit — sudaryti iš Vokietijai laisvės ir laisvų rin 
visų JTO valstybių kariuome kimų, pagrasino represijomis, 
nę, kuri užimtų Sueco kanalą — Lenkijos kompartija išlei 
ligi bus klausimas išspręstas ta do manifestą, kuriame sakoma, 
ikiu būdu. Anglija, Prancūzija kad Lenkijoje Rusijos karino 
ir Egiptas su tuo pasiūlymu su menė liekanti saugoti jos kelių 
tiko. Tat beliktų tiktai tą vyk Į Rytų Vokietiją. Matyti, ru 
dyti, nes tam pritarė jau ke sai lenkais nepasitiki.
lios valstybės, tačiau staigiai — Imre Nagy Sovietų atsto 
sudaryti tokią Tarptautinę ka viii Vengrijoje Antropovui lap 
riuomenę, kokia buvo panaudo kričio 2 d. pareiškė, kad Veng 
ta ir Korėjoje, yra neįmanoma, rija išeina iš Varšuvos pakto, 
todėl veiksmai Sueco srityje o lapkr. 4 d. rusai pradėjo in 
dar tebevyksta, kaip ir vengrų vaziją i Vengriją.
pasipriešinimas Vengrijoje, no — Vengrijos sukilėliai viso 
rs vilčių atsispirti beginklia je Vengrijoje išgriovė Stalino 
ms vengrams prieš Rusijos tan paminklus ir nuvertė jų visur 
kus, automatus ir karo aviaci iškabintas penkiakampes žvai 
ją, žinoma, nėra. Bet vengrai gždes, sudegino portretus.

veiksmus 
priėjo ligi Sueco 

yra

DIDELIS VENGRŲ MITINGAS
Vengrų tautos kova už lais bendrą istoriją ir likimą. Ukrai 

vę sujudino ne tik vengrus, niečių — Frolich, (jis yra Mu 
bet ir visą pavergtų tautų išei tual Cooperation Lygue Pirmi 
viją. Vengrų bendruomene To ninkas), Slovakų — Jakubec, 
ronte labai energingai veikia vokiečių atstovas, Bulgarų — 
krauju paplūdusiai savo tėvy S. Nikolov, Baltų Federacijos 
nei pagelbėti. Jų pastangomis —Lacis, Rumunų — Šuka, ve 
Kanados Raud. Kryžius pasiun ngrų — Sandov Naszody. U. 
tė lėktuvą su 5 tonomis vaistų R. M. Pearson atstovas prane 
ir tvarstomos medžiagos už 40 šė, kad laukia ryt,pas save veng 
tūkst. dol. rų pirm. Temesvary, aptarti

Lapkr. 1 d. Massey Hall sa vengrų politikai UNO posėdy. 
Įėję buvo didelis vengrų mitin Pirmininkas tuojau išsiskubino 
gas, dalyvaujant apie 3000 žm. i Ottawą.
Kalbėjo vengrų bendruomenės Pasiųsta telegrama Min. Pir 
pirm. Gabor Temesvary, Toro mininkui St. Laurent. Po mitin 

Rinkimų nto majoras Phillips, Pari. atst. go vyko masinis pasirašinėji 
konservat. partijos mas čekių vengrų laisvės kovai

Man pasisekė 
Lietuvoje. Buvau 
Kaune. Abu miestus pažįstu iš tinė visuomenė, pirmo jo pasi 
seniau. Teko nepaprastai mist rodymo proga, sumanė jį page 
ebti, kaip šitie miestai dabar rbti: prisipirko gėlių (buvo gir 
nuskurę, nuplyšę, apšepę. Nie dėti, kad jos visur, kur tiktai 
kas jų neremontuoja, nedažo, galima gauti, visos buvo išpir 
Dalis pastatų net jau griūva, ktos) ir užplūdo Vilniaus ope 
Viena šeimininkė skundėsi: pr ros teatrą, kurio užkulisius už 
akiuro stogas, niekas skylės ne vertė krepšiais gėlių ir dovanų, 
užtaisė, tai vanduo prasiveržė Išsigando teatro direktorius Pa 
net į apatini augštą. ulauskas ir pasikvietė Į pagal

Žmonės Vilniuje ir Kaune nu bą policiją, o kad neįvyktų de 
skurę, sulopyti, o daugumas ap monstracijos, pakeitė „Fausto’’ 
drįskę. Todėl vienu balsu vi operą, kurioje Kučingis turėjo 
si šaukia: kada nusikratysime dainuoti Mefistą, Klovos „Pilė 
šitą driskalynę? Kiti piktai pa nais“. . . kur Kučingis negalė liušis, Zaleskis. Man neteko jų tiška pareiga, 
šiepia: rusai mums atnešė mi jo dalyvauti... matyti, pasakojo žmones. Bet H dieną atiduokime balsus už
lionus. . . utėlių. Publika pakėlusi skandalą ir dar daugelio čia trūksta. Apie pasirinktus nedaugiau 30 kan

Vilnius kiek geriau atrodo, reikalavusi duoti „Faustą“, juos žmonės kalba atsidusda didatų.
nes gi sostinė. Bet Kaunas, Ka bet čia direktoriaus paiuoštoji mi. Ir aš Kauną apleidau sun P. S. Balsavimo lapelius (ba 
imas. . . sunku atpažinti. Tik policija tuojau publiką išvaikiu kia širdim. Mūsų gražusis Kau lotus) su kandidatų pavardė tų bažnyčios salėje nuo 9 vai. 
tai atstatytoji geležinkelio sto si. Esą gale spektaklio operos 
tis kiek padoriau atrodo, negu bežiūrėję gal 50 asmenų. . . 
buvusi carinių laikų. Tat, ir Lietuva su kitomis tau

Gaila, kad tai atsitiko man iš tomis nepakeniča okupantų.
Vilniaus išvykus, bet tą Įvykį Gandas apie ši Įvykį aplėkė 
jautriai pergyveno ir Kaunas, visą Lietuvą, o Kaunan sugrį 
'Matote, iš Sibiro leido sugrįžti žusieji ypač plačiai pasakojo, 
operos solistui, ten „atidavu

KLB Montrealio .. lllw Iimjwi
v Ausros Komisija, skelbusi Įvairius pa Cameron, LL.L,
vartų paiapijos sale jau darosi tvarkymus rinkimų reikalu, ti Norman Dank, CCR — McDo paremti. Scenoje buvo paverg 
permaza, buna sekmedienių, ka kėjosi ir tikisi našesnių rezulta nald. Ypatingai karšta kalba tų tautų vėliavos, jų tarpe ir 

tų kaip praeityje, todėl artėja buvo Ont. prov. PC Allan Gros Lietuvos, kuri stovėjo greta 
.1 dienai dar kartą smano (žydų taut.), kuris rei vengrų.

.... ; Lietuviai pirmutiniai pasisk
Tuo pa dabar auksinė proga susprog ubino su pinigine pagalba ven 

čiu primenama, kad ši repreze dinti geležinę uždangą. Toliau grams, ką paminėjo angliškoji 
^—“kalbėjo taut, grupių atstovai: spauda. Lietuviai ir toliau ren 

Lenkų kongreso — Stunševski ka aukas vengrams padėti. Be 
pabrėžęs Lenkijos ir Vengrijos jau Įteiktų aukų, penktadieni 

L. N. surinkta 112 dol. Sekma 
dienį prisikėlimo bažnyčioj 485 
dol. L.

da Įvairių organizacijų susirin 
kimais esti užimamos visos tam 
tikslui tinkamos patalpos, net 
zakristijono ,,salionas“ tam ti 
kslui panaudojamas.

Kviečiame visus j bendrą dar

nt rinkimų dienai <
kviečia kuo skaitlingiausiai da kalavo pažibos Vengrijai, nes 
lyvauti balsavimuose. T~ — - - - ■

ntacinį organą — KLB Kraš 
to Tarybą — išrinkti yra ir tau 

todėl lapkričio

Balsavimo būstinės veiks 
šiose vietose:

a) Nuolatinė — Aušros var

nas dabar 
nyj gorod“, o sostinė 
nius taip pat nekyla ant mie 
lių, kaip triūbija propaganda.

Beje, žmonės, kurie turėjo 
susitikimui su atvykusiais iš 
anapus Atlanto, sako, kad jie 

Be Kučingio iš Sibiro Į Kau graužiasi sau nagus ir save tie 
šiam“ Ei uchnem 7-rius mete na yra sugrįžęs advokatas To siog durnina. Atsilankiusis. syklių 18 paragr.).

padarytas ,,zaštat mis kiekivenas balsuojantis ga ryto iki 9 vai. vak.
Vii us balsavimo vietovėse. b) Kilnojama—Šv. Kazimie

Asmenys, kurie iki rinkimo ro bažnyčios 2-me augšte, nuo 
dienos nebus Įtraukti į rinki 9 vai. ryto iki 2 vai. Longucill 
kų sąrašus, taip pat turi teisę 107 Pratt Street, (K. Ivaškevi 
balsuoti tuo pačiu kartu juos čiaus bute) nuo 3 vai. iki 5 v. 
įtraukiant Į minėtus sąrašus, ir Ville Lasalle 7722 George 
(K. L. B. Tarybos Rink. Tai Str. (,,N. L.“ redakcijoj) nuo 

6 vai. iki 8 vai. vak.

SUDBURY
Sudburio Apyl. Rinkimų Ko 

misija prneša B-nės nariams, 
kad rinkimai į KLB Krašto Ta 
rybą vyks lapkričio 11d. nuo 
9 vai. iki 1 vai. Christ the King 
Church, kur vyksta lietuvių 
pamaldos, o nuo 1 vai. iki 9 v. 
name, esančiame 420 White 
Av. Alexander Park.
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PABALTIEČIŲ GARSINAMA LIETUVOS
SIMPATIJOS BYLA VOKIETIJOJE

Pabaltijo Taryba ryšium su Inf. Tarnybos valdytojas M. 
Vengrijos įvykiais skelbia savo Gelžinis, pakviestas Hesseno 
visišką solidarumą su sukilusia Landtago CDU frakcijos nario

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.
HEmlock 7920.Telefonas:
Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $5.00
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ........... $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Vengrijos tauta. Lietuviai, lat p. Hackenbergo ir CDU parei 
viai ir estai visame pasaulyje gūno p. Rudolfo, 
kviečiami visomis priemonėmis sene ir ten skaitė 
remti moraliai ir materialiai tų vokiečių kalba, 
karžygiškai už savo laisvę ir ševikų pavergimo 

tuvoje“.
GINA LIETUVOS 

LAISVĖS REIKALĄ
Spalio 28—30 d. d. Paryžių 

je vyko Tarptautinio Valstie visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 
čių Internacionalo 5-sis kong 
resas. Jis svarbiausia buvo sk 
irtas problemoms „Valstietis 
ir komunizmas“ nagrinėti. Lie 
tuvių delegacijai vadovavo VT 
pirm. A. Devenienė, kuri yra 
šio internacionalo vicepirminin 
kė. Be jos į delegaciją buvo pa Ikininkais“. Jie j Kazachstaną 
kviesti pulk. J. Lanskoronskis, buvo išsiųsti beveik prieš 3 mė 
P. Dulevičius, J. Jakš-Tyris, nesiūs. Talkininkus sudarė stu 
inž. L. Prosinskis, J. Senkus, dentai, dalis mokinių ir kt. Dir 
A. Narakas, A. Germanavičius, bti teko nelengvai, dažnai išti 
V. Garbė ir J. Jakštas. Į kong Są parą, o daugiausia — nakti 
resą iš JAV tvyko H. Blazas, mis. Grįžę „iš talkos plėšimine 
kuris, kaip Vliko prezidiumo se žemėse“, Vilniaus un-to stu 
narys, iš Paryžiaus atvyksta į dentai Stasys Daunys, geležiu 
V. Tarybą ir vietoj susipažins kelių technikumo moksleivė OI 
su jos darbais. Vėliau vyks į ga Žarkauskaite ir kiti X. 16. 
Londoną. per Vliniaus radiją intormavo,

Kongrese A. Deveniene pa kaip jiems ten vyko darbas. Pri 
sakė reikšmingą kalbą, 
iškeldama i 
dabartinių išsilaisvinimo 
tangų Rytuose būti visiems 
itin vieningiems. Težino laisva 
sis pasaulis, pabrėžė savo kai 
boj, jog mūsų tautiečiai nešė 
di pavergtoje tėvynėje tik su 
dėję rankas, belaukdami pagal 
bos iš svetimųjų.

Pats laikas ir Vakarams pa

lankėsi Hes 
ciklą paskai 
tema: „Bol 
taktika Lie

nepriklausomybę kovojančią 
Vengriją. Pabaltijo Taryba rei 
škia didžiausią pasipiktinimą 
raudonąja armija, nukreipusią 
savo ginklus prieš beginklius 
Vengrijos patriotus.

Pabaltijo Taryba sveikina la 
isvuosius Vengrijos kovotojus 
ir linki jiems ko veikiausiai iš 
valyti kraštą nuo svetimų gai 
valų ir atstatyti teisingumą ir 
laisvę. Pabaltijo Taryba.

PETYS GI Į PETĮ...
Vengrijos tautos kančių tau 

rė persipildė — visa tauta suki 
lo prieš sovietų priespaudą ir 
primestąją komunistų valdžią. 
Sovietų Sąjunga vietoj jos pa 
čios siūlomo nesikišimo į kitų 
kraštų ivdaus reikalus paleido 
tankus ir lėktuvus prieš Veng 
rijos darbininkus ir ūkininkus. 
Vietoj Sovietų Sąjungos siūlo 
mos koegzistencijos pasruvo 
Dunojaus lygumos geriausių 
Vengrijos sūnų krauju. Kaip 
1941 metų birželio dienomis, 
kovodami už Lietuvos laisvę 
žuvo tūkstančiai lietuvių, taip 
šiandien tūkstančiai vengrų ne 
sigailėjo gyvybės, begindami 
savo tėvų žemę, o kartu ir vi 
so pasaulio laisvę.

Lietuvių tautos vardu sveiki 
name vengrų tautą ir jos lais 
ves karžygius, lenkdami gal sekti Rytų pavyzdžiu ir d’rą 
vas prieš jų narsą ir tėvynės šiai pasakyti bolševikams bei 
meilę ir linkime iš širdies gilu jų satelitams ryžtingą „ne“, 
mos laimėti sunkią kovą, jog LAPKRIČIO 8 — 9 D. D. 
Vengrijos laisvė ir nepriklauso Paryžiuje įvyks pasaulinis kri 
mybė būtų kuo veikiausiai at kščionių demokratų kongresas, 
statyta.

Visiškai solidarūs su sukilu 
siais Vengrijos patriotais, mes 
kviečiame visus mūsų tautie 
čius visokeriopai remti Vengri 
jos sukilėlius:

1. Ruoškime ir prisidėkime 
prie protestų manifestacijų pu 
eš negirdėtą Sovietų raudono 
sios armijos, atliekančios lais 
vės budelio darbą, nekaltų žmo tautines KD organizacijas reiš 
nių žudymą;

2. Aukokime patys Vengri 
jos sukilėliams paremti ir ragin 
kime aukoti kitus.

3. Ta proga pakartokime Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos lais 
vės reikalavimus, kad a) Pabal 
tijy būtų paašlintas bolševikų 
įvestas žmonių išnaudojimas ir 
badmiriavimo sistema: b) kad 
iš Pabaltijo kraštų (kaip dabai 
siekiama Vengrijoje) būtų ati 
traukta bolševikų kariuomenė; 
c) kad Pabaltijy būtų skelbia 
mi laisvi rinkimai; d) kad tuo 
jau būtų iš Sibiro paleisti visi 
lietuviai bei kiti pabaltiečiai po 
litiniai kaliniai ir kiti darbo ver 
gai; d) atstatyta visiška Lietu 
vos, o drauge ir kitų bolševi 
kų pavergtųjų kraštų neprikl 
ausomybė.

Viso' pasaulio viešoji opini 
kaip him urną. Tuo pareikšime savo lie ja turi būti sukelta prieš ko

„Lietuviais esame už tuvišką solidarumą, savo tauti munistinius žmogžudžius! Be
lietuviais turime ir nį ir politinį susipratimą ir sa Iskimės visur, veikime kiekvie

vo kultūrinį subrendimą. i___, — _____  —
Visi būkime lietuviškai soli udonųjų despotizmu ir kolo

darūs! J. Kardelis, nializmu, kol ir nuo mūsų tė
vynės nukris klastingosios 
Maskvos raudpnieji panličai. 
Vyr. Liet. Išlaisvinimo K-to 

Vykdomoji Taryba.
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Krašto Tarybos rinkimuose
Lapkričio 11 dieną, šį sekma Iš visų Kanados lietuvių ko 

dieni, visose Kanados lietuvių lonijų susiunčiami į centrą kan 
kolonijose bus renkama Kana didatų sąrašai, kurie suvedami 
dos Lietuvių Bendruomenės į vieną, abėcėlės tvarka sudaro 
Krašto Taryba. Rinkimuose kv mą, sąrašą. Yra nustatyta, kad 
iečiami dalyvauti visi lietuviai. į Krašto Tarybą renkama 30

Kas yra Kanados Lietuvių
Bendruomenė?

asmenų, pagal balsuotojo pasi 
rinkimą, kurio paslaptį jis gali 

Tai yra lietuviško solidaru pasilaikyti sau, nes rinkimai 
mo sambūris. Kas tiktai jaučja yra slapti. Bet nebūtina balsuo 
si lietuviu ir neatsisako juo bū ti už visus 30; galima balsuoti 
ti, — visi yra Kanados Lietu ir už mažiau, nors ir už vieną 
vių Bendruomenės dalyviai, vi tiktai, bet tiktai ne daugiau ka 
si lygių teisių. Būti Bendruo 
menės nariu tėra tiktai viena 
sąlyga — būti susipratusiu lie 
tuviu, jaustis lietuviu ir neatsi 
sakyti savo tautybės.

Būti Bendruomenės dalyviu kur gyvenanti 
nereiškia atsisakyti savo įsitiki rinkimai vykdomi visos Kana 

nereikia atsisakyti orga dos plotu ir visai Kanadai ats 
tovauti. Todėl montrealietis 
gali balsuoti už torontieti, ha 
miltonieti, vinipegieti ir atvirkš 
čiai, ir todėl šiemet nesunku 
pasirinkti tinkamų kandidatų 
iš viso ilgo, čia dedamo, sąrašo, 
turinčio net 74 kandidatus. Iš

ip už 30. Jeigu kas pabalsuos 
daugiau negu už 30, to balsai 
nebus užskaityti.

Bet kurioje kolonijoje gyve 
nąs lietuvis gali balsuoti už bet 

kandidatą, nes

nimų 
nizacijų, kurioms kas priklau 
_ „....oikia išeiti iš savo parti 
nių bei kitų ideologinių organi 
zacijų. Ne, nes kiekvienas Ben 
druomenės dalyvis gali būti įv 
airių. įsitikinimų, įvairių orga 
nizacijų dalyviais ir nariais ir 
tas nė mažiausiai nekliudo būti šių 74 kandidatų bus išrinkti 
Bendruomenės 
ruomenė siekia tiktai vieno vie rie papildys 
nintelio — kad visi lietuviai bū 
tų jos dalyviais.

Yra prašoma, kad kiekvie 
nas Bendruomenės dalyvis įmo 
ketų nustatytus du dolerius 
metams solidarumo mokesčio, 
kuris sunaudojamas lietuviškie KLB Krašto Taryboje turi tei 
ms reikalams: mokykloms iš sę apylinkių pirmininkai, ku 
laikyti, neturtingiems mokinia rie Krašto Taryboje daly vau 
ms paremti, paskatinti lietuvis ja pilnateisiais nariais.
ką kūrybą ir t. t. Bet ir šie du Verta ypatingą dėmes} atkr 
doleriai, kuriuos kiekvienas inū eipti Montrealio lietuvių, nes 
sų gali sumokėti, savęs nė kiek KLB Krašto Taryba yra nuta 
nelapsunkindamas, yra tiktai rusi savo centrą perkelti į Mo 
pageidavimas, bet nėra privalo ntrealį, — todėl monteraliečiai 
mas reikalavimas. Tai greičiau turėtų ypatingu atsidėjimu ir 
lietuviško solidarumo simbolis, gausiausiai dalyvauti rinkimuo 
negu piniginis įnašas. Lygiai se, nes Kr. Tarybos nutarimas 
tą įnašą įnešę, lygiai jo u ne teks vykdyti, kadangi niekas 
įnešę, turi visas teises dalyvau neturi teisės jį pakeisti.
ti Krašto Tarybos rinkimuose. Tautiečiai, parodykime tvii 
Tai yra pageidavimas, bet ne tą lietuvišką solidarumą ir tau 
prievolė. Maloniau, žinoma tinį - patriotinį susipratimą ir 
yra, kai lietuvybei solidarizuo visi, kaip vienas, dalyvaukime 
ją tautiečiai tą pareiškia ir sim Kanados Lietuvių Bendiuome 
boliniu mokesčio įnašu. nės Krašto Tarybos rinkimuo

Kliūčių dalyvauti rinkimuo se — pašvęskime tam tikslui 
se nėra — kas atvyko į Kana truputį laiko, nueikime į rinki 
dą seniai, kas vėliau ir kas da mų vietą, paimkime iš rinkimą 
bar. komisijos kandidatų sąrašą, pa

Todėl visi dalyvaukime KL žymėkime kryžiukais, tuos as 
B Krašto Tarybos rinkimuose, menis, kurie mums atrodys tin 
Dalyvaukime gausiai, entuzias kami būti Kr. Tarybos nariais 
tingai ir tuo įrodykime savo lie ir įmeskime tą voką į rinkimų 
tuvišką solidarumą, 
nas sako: 
gimę — 
būt!“

Kaip vykdomi KLB Krašto 
Tarybos rinkimai?

dalyviu. Bend 30, o kiti liks kandidatais, ku 
Krašto Tarybos 

narių skaičių, jeigu kas iš iš 
rinktųjų, pagal balsų daugu 
mą, išeitų Tarybos kadencijos, 
trunkančios dvejus metus, me 
tu.

Vietos gi reikalus atstovauti

TRŪKSTA RIMTŲ 
KONSTURKTYVIŲ PLANŲ V. Brizgys „Drauge“

Ką rašo kiti
MOKSLO APAŠTALAI

Vysk.
S. Žymantas, rašydamas „Eu rašo:

ropos Lietuvy“ apie liberalų ko „Caru 
ngresą, kuriame dalyvavęs jis mokslas buvo sunkiai prieina 
su V. Banaičiu, taip pasisako: mas. Mes esame tačiau liudinin 

„Vakariečių liberalų nusista kai, kokią meilę mokslui jie pa 
tymas dėl rytų ir vakarų santy rodė Lietuvai atgavus laisvę, 
kių buvo toks aiškus ir tvirtas. Nors savęs atsižadėdami, jie ta 
kad egzilams liberalams nebu ip stengėsi savo vaikus išmoks 
vo reikalo intervenuoti. Fakti linti, kad studentų skaičiumi pa 
nai egzilai liberalai ateityje tu lyginus su g’ .................
retų stoti su gerai apgalvotais, mi, Lietuva aplenkė Lenkiją, 
realiais ir konstruktyviais pa 
siūlymais, kokiomis priemonė 
mis vakarai turėtų vesti tebevy 
kstantį šaltą karą su sovietiniu 
pasauliu, kad jis būtų vakarų 
laimėtas ir kad sovietų paverg 
tos tautos galėtų atgauti savo 
laisvę ir nepriklausomybę“.

laikais musu tėvams

yventojų skaičių

Vokietiją ir Švediją. Karui nu 
rimus, nors nepaprastose gyve 
nimo sąlygose, lietuviai tremti 
niai Europos universitetuose ir 
panašiose mokyklose turėjo 
tiek studentų, kad tam lygiuĮi ir 
dabar neprilygsta jokia tauta 
(tūkstančiui lietuvių 33,3 stu 
dentai).

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

GRĮŽO „TALKININKAI”

Naktį į rugsėjo 30 d. į Vilnių 
grįžo iš Kazachstano „specia 
lūs traukinys“, parvykęs su „ta

Laisvoji tribūna
SKAITYKIM VIEN 

ANT SAVĘS!
laikraščiuose randa 
daug straipsnių su 
„Reikalaukime etno 
Lietuvos, su Vii 

Klaipėda ir Karaliau

Mūsų 
me labai 
žodžiais: 
grafinės 
nium, 
čium“, lyg tai būtų kažkoks 
visagalis dėdė, (nes tik iš to 
kio galima reikalauti) ir dalin 
tų žemės plotus. Tas žodis 
„reikalaukime“ turėtų būti 
pamirštas mūsų tarpe del bu 
simos Lietuvos sienų ir pa 
keista^ kuo greičiau žodžiu 

„paimkime“.
Visa istorija, iki paskutinių 

įvykių Lenkijoje ir Vengrijo 
je, visi reikalauajntieji laisvės 
ir duonos buvo išžudyti, o lai 
mėjo tik tie, kurie nežiūieda 
mi nieko griebe ginklą į ran 
kas ir patys ėmė, kas jieir.., pri 
klauso. Žodis „reikalaukime“

ypač sipažįsta, kad „teko padirbėti 
reikalą akivaizdoje net po 18 valandų į parą“, o 

pas miegoti tegaudavo vos p o4—5 
valandas.

Vilniaus radio pareiškimu, 
ešalonai jaunuolių, įvairiau 
šiom mašinom be pertraukos 
skubėjo ir tebeskuba į Rytus. ______ _____ ,_____________
Sibiro plėšiniuose jau nuimtas yra silpnumo ženklas. Tuo tar 

pu „paimkime“— pasitikėjimo 
savimi.

Nereikia būti pranašu, kad 
šiandien galėtume pasakyti, 
jog turėsime tokią Lietuvą, ko 
kią patys pajėgsime sukurti. 
Netolimas pavyzdys turėtų pri 
minti mums, kiek verti netgi 
garbingų laisvų kraštų pažade 
jimai ir netgi sutartys, garan 
tuojančios okupuotos valsty 
bės atstatymą — Lenkija ir j u 
goslavija yra jų aiškiausi. Vi 
sai natūralu, kad kiekviena va 
Istybė daro taip, kaip jos vai 
dovams tuo momentu atrodo jų 
kraštui geriau.

Diplomatiniai žygiai turi sa 
vo reikšmę, bet galutiną Lietu 
vos laisvės atgavimą padarys 
mūsų karo jėgos. Mažai tautai, 
Laip lietuviui,yra neįmanoma se 
novišku būdu kovoti su dviejų 
šimtų milioniniu okupantu, to 
dėl turi būti rastas būdas, ras

derlius. Alkanosios stepės plėši 
niai laukia ajunų entuziastų, 
įvairiausių specialistų, kurie ai 
kanas ir ištroškusias žemes pa 
vers gausybės ragu.. .“ 

„Didžiojo spalio garbei“ 
okupantai stengiasi iš Lietuvos 
darbo žmonių išspausti kuo da 
ilgiausia visokių gėrybių. Ska 

pįe tinama jo garbei „įvykdyti pla 
Įje nūs“, ruošti „soc. lenktynes“, 

įvairių rūšių „pirmūnų šven 
vie tęs“ etc. Revoliucijos metinėms 

skelbiama taip pat „stojus ri 
kiuotėn pirmąją Lietuvoje šipe 
rio gamyklą“, kuri pastatyta 4 
km nuo Kuršėnų.

Kurį laiką viešajame okup. 
Lietuvos gyvenime plačiau 
sirodęs žinomasis

Mariojnas Gregorauskas 
X. 11. prabilo per Vilniaus 
diją. Jis vis dėlto turėjo pripa 
žinti, jog „didelę žalą atneše 
administravimas vadovaujant tas naujas ginklas ir sąjungini 
kolūkiams iš viršaus, kas pažei nkai, su kuriais mūsų siekimai 
sdavo kolūkinius demokratijos nesikryžiuoja. Tai darbas augs 

tiems karininkams ir mokslo 
vyrams. Mano nuomone, visa 
išeivijos energija turi būti nu 
kreipta ton pusėn. Jau ir taip 
perdaug turime susirinkimų, 
rezoliucijų, pasitarimų ir laikas 

vieto augščiausias paskatinti visus, 
vaizdas, kas dedasi pavergtuo je“. Pagal pieno gamybą visuo kuriems sąlygos leidžia, iavin 
se kraštuose, iškeliant išsilais meniniame ūkyje iš 15 sovieti tis karo moksle ir inžinerijoj, 
vinimo reikalingumą. Lietuvos mų respublikų ji užėmė 8 vie šiandien didelė masė žmo 
ir Latvijos padėčiai nušviesti ta, o pagal mėsos gamybą 7 vie nių jau nustoja būti nulemian 
p. Goedhardto pranešime buvo tą. Per 1951-55 m. kloūkiuose čia jėga, nes jos vietą užima 
skirta keliolika puslapių. Gre buvę pastatyta gyvulininkys smegenų jėga, ir mūsų laisvos 

Lietuvos atkūrimo galimybė ga

Tame kongrese dalyvaus trijų 
internacionalinių organizacijų 
atstovai: NEI, CDUCE ir 
tų Amerikos Krikščionių 
mokratų Sąjungos.

Lietuvos KD partija yra 
na iš Vidurio Europos KD S- 
gos (CDUCE) kūrėjų ir akty 
viai dalyvauja tarptautiniame 
krikšč. demokratų sąjūdyje.

Iš lietuvių veikloje per tarp
ne

kiasi ypač prof. K. Pakštas, Pr. 
Vainauskas, Dr. V. Viliamas, 
Dr. A. Trimakas ir kt. Padeda 
kun. P. Ragažinskas Brazilijo 
je, J. Kakarieka Čilėje, kan. 
Ignatavičius Brazilijoje, K. 
biras Urugvajuje ir kt.

EUROPOS TARYBOS 
POSĖDŽIUOSE

Strasburge buvo paliečiami 
pavergtųjų kraštų reikalai.

Pagrindinį pranešimą apie 
pavergtųjų kraštų padėtį pada liaus atžvilgiu 
rė M. Goedhardt. Pirmą kartą liškųjų respublikų mūsų respu 
išsamiai ir aiškiai buvo duotas blika buvo paskutinėje

Či
E.

ra

principus, o taip pat vadinamo 
ji gigantomanija stambinant 
kolūkius“.

1955 d. grūdinių kultūrų der 
„tarp kitų bro

skirta keliolika puslapių. Gre buvę pastatyta gyvulininkys smegenų jėga, ir mūsų laisvos 
ta to buvo sesijai pateiktos re tės pastatų 380.000 gyvulių. I ' ' " '
zoliucijos apeliuoti į Sovietų Są Per tą laiką paruošta apie 40. Una visai kitokį vaizdą nei bu 
jungą, kad būtų paleisti visi po 000 mechanizatorių, apie 9.000 
litiniai kaliniai. Buvo paruošti žemės ūkio specialistų etc. Lie 
ir žymesnių politinių asmeny tuvoje užprojektuota nusausin 
bių, kalinamų Sovietų Sąjungo ti 630.000 ha žemės.

nas, kovokime su Maskvos ra je, sąrašai, 
gūruoja ir 
Prezidento 
varde.

Per bendrąsias politines dis 
kusijas buvo dažnai minimi pa 
vergtųjų reikalai, jų išlaisvini 
mo reikalaujant kaip vienos iš 

Dabartiniais laikais mokslas pagrindinių sąlygų įtampai pa 
yra gal vienintelis dalykas, ku 
riuo mes lietuviai galime iškil 
ti virš kitų. Tad kilkime. Ugdy 
kime jaunime pagarbą ir meilę 
mokslui. Mūsų dienų materia 
listinėje atmosferoje skelbkime 
vieni kitiems tą patį, ką mums 
tėvai skelbė, kad ne tas yra kil 
niausiąs, kuris . mėgsta skaniai 
privalgyti, turi auto ir vasarna 
mį, o tas, kurs turi dorybėmis 
turtingą sielą, kilnią širdį ir 
šviesų protą. Religijai, dorai ir 
mokslui lygių vertybių žmoga 
us gyvenime nėra. Tinkamai 
suprastas ir tinkamai naudoja 
mas mokslas naudingas yra as 
mens sielos tobulinimui ir visu 
omenės gyvenimui. Savo tarpe 
būkime mokslo apaštalai“.

Lietuvių sąraše fi 
buv. Respublikos 
A. Stulginskio pa

Lietuvos žvejybiniai laivai 
visą rudenį gaudę silkes prie 
Farerų ir artimųjų salų. Kai ku 
rie traleriai turi aiškų užrašą 
„Klaipėda“. Mat, jie yra staty 
ti Klaipėdos laivų statybos jmo 
nėję. Dabar laivai esą gamina 
mi „serijiniu būdu“.
Klaipėdos „Dailės“ kombinatasšalinti. Debatų metu ypačiai 

mūsų išlaisvinimą kėlė švedas 
Wistrand, Europos Taryboje 
neatstovaujamų kraštų Komisi 
jos pirmininkas, ir belgų sena 
torius de la Valėe Poussin, tos 
komisijos narys, apeliuodamas 
savo kalbose i laisvąjį pasauli.

E.
KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Spausdinant programas ir 

reiškiant per spaudą už atsilan 
kymą Boston Dramos Sambū jis dirba originalią kraičio skry 
riui padėką, įsibrovė klaida, bū nią.
tent: vietoje įrašyti p. K. Baru Turbinos iš Kauno siunčia 
nas — įrašyta K. Bradūnas. mos į Čuikovsko pusiasalį, Om 
Tai įvyko ne iš blogos valios, ską, Krasnojarską, Pavlodarą, 
bet per klaidą ir poną K. Baru Kaukazą, Ukrainą, Lenkiją, Ru 
na dėl to atsiprašome. muniją, Kiniją. Baldai iš Vii

Seimelio Prezidiumas, niaus ir kitų miestų ypač, į Le

vusiam kare.
Taigi, pašalinkime iš savo ta 

rpo silpnumo, mažumo ajusmą, 
o ugdykime pasitikėjimą savi 
mi ir skatinkime ir padėkime 
tiems, kurie imtųsi studijų re 
alios moderniškos kovos srity 
je. Gana diplomatų ir meniniu 
kų, o daugiau karinio mokslo 
vyru! Aras.

Red. turi pastebėti, kad p. 
Aras, pradėjęs rašyti prieš vie 
našališkumą, į galą nusirašė 
dar į didesnį vienašališkumą.

IX. 28. išsiuntė daugaiu kaip Deja, dar niekas nesugalvojo 
už 100.000 rublių savo garnį vienos formulės ir neišrado už 
nių j įvairias vietoves. Tautinės patentuojamo būdo bet kuriam 
juostos, kilimai, sagos, ^lbu tikslui atsiekti. Ligšiol tebėga 
mai ir kiti diribniai išsiųsti į boja visų galimų priemonių 
Maskvą ir į Leningradą. Daug panaudojimo būdas. Jis dar ii 
medžio dirbinių, tarp jų žemai gai galios, — todėl neprotinga 
tiškos klumpės, pasiųstos į Es būtų jo atsisakyti.
tiją. Tarp pastarųjų darbų ~ -- —r--------
ypač daug dail. M. Sirutavičia ningradą ir Maskvą.
us gintaro dirbinių. Šiuo metu Vilniaus radio 1956.X.13. 

pranešimu,
Lietuvos darbininkų rankomis 
pagamintais baldais apstatyta 
daug Maskvos Lomonsovo var 
do universiteto laboratorinių 
kambarių, Maskvos viešbučių 
kambariai, Krymo sanatorija“. 

Nukelta į 7-tą pusi.
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Diplomat!j os kompetencijos

RAŠO PIRMASIS SAVANORIS MINISTERI3
PULK. K.ŠKIRPA

APIE VLIKO MISIJĄ UŽSIENYJE

kad vadistinis režimas privedė tis organas, kftris, pravedus ko 
Lietuvą prie netekimo savo va vos veiksmus savo krašte, yra 
Istybinės nepriklausomybės be galingesnio priešo priveistas 
pasipriešinimo šūvio. Antra, pasitraukti į užsienį, būtent— 
iš savo pačių patyrimo 1918- į kurios nors draugingos vals 
1920 metų kovoje už Lietuvos tybės teritoriją. Savo krašto di 
nepriklausomybę, jos žino, jog plomatiniai atstovai užsienyje 
tokiam tautos idealui atsiekti tokiai vadovybei ar kovos or 
diplomatinių pastangų neužten ganui, kaip žinoma iš įvairių I- 
ka, kad šios pastangos prilyg jo ir II-jo Pasaulinio Karo pa

Šio rašinio pirmoje skiltyje yra galimas, pageidaujamas ir tų tik akademinei diskusijai vyzdžių, netik nedaro jokių 
jau buvo nušviesta daabrtinė Ii net būtinas. Dipl. Šefas ir dip dėl lietuvių teisės į savą valsty kliūčių veikti, bet, priešingai, 
kusios užsienyje Lietuvos dip lomatijos atstovai nėra indivi bę, kad jokia paskira partija stengiasi visaip, kaip tik įmano 
lomatijos padėtis, jos postų sk duali stovintieji už lietuviško tokio didelio tikslo atsiekti ir ma, jai pagelbėti diplomatijos 
aičiaus žymus nutrupėjimas, jų sios' visuomenės ribų, o yra tos gi nepajėgtų, ir kad tam reikia galimybėmis, kad galėtų toliau 
pajėgumo bent kiek efektinges pačios visuomenės nariai. Jų sukoncentruoti visas tautos pa vykdyti pasipriešinimą tokio 
nei dipl. veiklai jaučiamas nudi lietuviškas visuomeninis solida jėgas, atidedant partinius tiks mis priemonėmis, kokių tik su 
limas, kaip ir jų praktiškų to rūmas uždeda ir tam tikrų pa lūs ir personalines ambicijas j sirenka užsieniuose, 
kiai veiklai galimybių susiaurė reigų, ypač tų žmonių ir visuo šalį. Kitaip sakant, kelias į tau 
jimas. Rezultate buvo1 prieita menės junginių atžvilgiu, kurie tos išlaisvinimą iš svetimos pri 
išvados, jog būtų tikrai nerea siekia tų pačių tikslų — Lietu espaudos ir atgavimą jai vals 
listiška tikėtis iš tokio Lietuvos vos suvereninių teisių atstaty tybinio suverenumo yra ne per 
hplomatijos likučio to, kas vi mo. Faktas yra, kad nėra Lie kokius vadizmus — partinius 
i jo pajėgumo ir galimybių. tuvos vyriausybės, kad Lietu ar diplomatinius, bet tik. per 

Jrio Lietuvos laisvinomo ko va okupuota. Esant sioms ap tautinį susiklausymą n demo 
va užsitęs ilgiau, tuo tegalimu linkybėms, atstovų politinė ak kratinį jos jėgų susioiganizavi 

cija yra reikšmingesnė, kai ji mą, kuris vienas tegali sumobi 
yra paremta visuomeniniu svo 
riu, besireiškiančiu per tam tik 
rus partinius junginius ir ko 
vos organizacijas. Taip pat yra 
faktas, kad Vliko atstovauja 
mos partijos ir kovos organiza 
cijos išreiškia žymios Lietuvos

plačiuosius tautos šiuo 
to didžiojo tikslo atsie

Ten, kur gaminami 
Polio skiepai

MONTREALY JŲ GAMY BAI VADOVAUJA 
PROF. DR. V. PAVILANIS

Kas domisi vaikų paralyžia žionės mus 
us liga ir nebus išmetę 1955 
metų balandžio 27 dienos „Ne 
priklausomos Lietuvos“ 17 
(417) numerio, kuriame Mont 
realio universiteto profesorius 
Daktaras Vytautas Pavilanis 
plačiai yra parašęs apie vaikų 
paralyžiaus, arba Poliomyelitis 
anterior acuta, arba Polio ligą, 
—prieš skaitydami šį straipsni 
prašomi paskaityti aną suminė 
tą straipsnį, kuriame Polio yra 
apibūdinamas iš esmės. Ten 
yra kalbama, kaip dabar yra 
gaminami skiepai nuo tos gana 
nemalonios ir net, galima šaky 
ti, gana baisios ligos, nes Po 
lio dažnai padaro nepataisomų 
kūno funkcijų sutrikimų, dėl 
kurių žmogus nemiršta, bet ka 
nkinasi visą amžių, esti labai 
nelaimingas, nes, matydamas, 
kaip kiti gyvena pilnu gyveni 
mu, jis tuo negali pasinaudoti 
ir kenčia moraliai ir fiziškai. Ši 
ta aplinkybė bei priežastis ska 
tino žmones jieškoti būdų ir 
priemonių kaip nors nuo šios 
ligos apsisaugoti. Ilgai tos pa 
stangos nebuvo sėkmingos, bet 
anot švento rašto — jieškok, 
o surasi, — nepaliaujamai 
vo jieškoma ir prieš dvejetą 
tų (1954) išrasti skiepai, 
rie vaikus apsaugo nuo tos 
sios Polio ligos.

Mums labai įdomu, kad Mon 
trealyje skiepų nuo Poliomye 
lito gaminimui vadovauja mū 
sų tautietis Prof. Dr. V. Pavi 
lanis, kurio iniciatyva ir vado 
vavimu už Beckriver upės pa 
statytos didelės laboratorijos 
ir jose gaminami saugantieji 
nuo susirgimo Poliomyelitu sk 
iepai.

Vieną ankstyvojo rudens die

sutiko su dideliu 
„susidomėjimu“, o išlydėjo vi 
suotiniu riksmu... Eidami per 
kambarius, per tris augštus 
mes jų apžiūrėjome labai daug, 
su įvairiomis temperatūromis, 
su daugybe įvairiausių instru 
mentų, kurių vieni glūdėjo ta 
rtum slėpdami savyje neatspė 
jamą paslaptį, kiti nenustoja 
mai judėjo tai darydami pasi 
kartojančius ratus, tai tiktai su 
posi iš šono į šoną, tai vartalio 
josi ir maišė jų viduje esančius 
skysčius. Radome kambarių, 
kuriuose beždžionės tupėjo vie 
nukėse. Dr. Pavilanis aiškino, 
kad tai esančios kontrolinės.

Mat, skiepų gaminimas yra 
labai sudėtingas darbas. Pav. 
Toronto laboratorijos vienos iš 
pirmųjų pagamino skiepus, ku 
riuos paleido į visą pasaulį, o 
dabar gamyba sustojo, nes tos 
pačios laboratorijos nepagami 
na tinkamų skiepų, nors tą dar 
bą dirba tie patys žmones, tose 
pačiose sąlygose ir tokiu pat 
būdu... Daug tų skiepų sunai 
kinta, nes tiriant atrandama 
juose gyvų virusų. Sustojo ga 
myba ir todėl Kanada pristigo 
skiepų, kurių paskutiniu metu 
nedidelį kiekį įsileido iš JAV.

Prof. Dr. Pavilaniui pavyko 
pagaminti skiepus. Jie geri, 
bet profesorius sako, kad jie

Savaime suprantama, jog 
Vlikas, vystydamas savo veik 
lą užsienyje, negali nesiskaity 
ti su tarptautinės teisės nuos 
tatais ir vietos sąlygomis. Bet 
jo buvimas nėra priešingas mo 
derniškosios tarptautinės tei 
sės pricipams. Kaip žinoma, ta 
utų laisvą apsisprendimą ši tei 
sė pripažįsta legaliu dalyku. 
Tas principas buvo pirmą kar 
tą deklaruotas JAV Preziden 
to Wilson‘o per I-jį Pasaulinį 
Karą, vėliau buvo įrašytas į Ta 
utų Sąjungos pagrindinius nuo 
status, iš ten perimtas į dabar 
tinės Apjungtų Tautų Organi 
zacijos statutą, ir tuo būdu vir 
to tikra tarptautinės teisės nor 
ma. Bet tarptautinė teisė ne 
precizuoja, kaip pavergta tau 
ta savo- apsisprendimą už lais 
vę ir valstybinę nepriklausomy 
bę gali manifestuoti. Tai palie 
karna kiekvienos tokios tautos 
galimybėms. Skaitlingi pavyz 
džiai parodo, jog dauguma pa 
vergtų tautų sudaro minėtam 
tikslui savo tautines tarybas ar 
kokius kitus politinės valios 
reiškimo organus. Vlikas pri 
klauso prie šios rūšies veiks 
nių: jis reiškia lietuvių tautos 
apsisprendimą už Lietuvos ne 
priklausomybę ir yra nepamai 
nomas, kol neatliks savo misi 
jos — kol Lietuvos suverenu 
mas nebus atstatytas.

Tautiniai komitetai, kaip pr ną su dr. J. Šegamoga užsuko 
aktika porodo, yra kaip etapas me pas Prof. Dr. V. Pavilanį ir 
į susidarymą krašto vyriausy su juo nuvykome į Montreaho 
bės in exile, jei tam pribręsta priemiestį Laval des Rapides, 
palankios aplinkybės — susi 
randa valstybės, kurios parodo 
realaus intereso tokią vyriausy 
bę pripažinti. Tokiame atsitiki 
me, pirmiausia pats tautinis ko 
mitetas turi gauti atitinkamos 
valstybės formalinį pripažini 
mą legalia tautos atstovybė. 
Taip, pav. Prancūzų vyriausy 
bė 1939 m. gruodžio 20 d. pri 
pažino Čekų Nacionalinį Komi 
tetą pirma tik kaip kvalifikuo 
tą atstovauti čekoslovakų tau statybą.
tai, o Britų Vyriausybė 1941 Pradėjome nuo beždžionių, tobulinti ligi maksimalinių ri 
m. rugsėjo 10 d. pripažino de Trys didžiuliai narvai pilni bez bų. Tai sunkus ir daug laiko 
Gaulle vadovaujamą Comitė džionių, (jų Institutas turi per reikalaujantis darbas. Daug lai 
National pirma tik kaip „repre 2000) atgabentų iš Indijos, Ma ko todėl, kad tos procedūros, 
senting all free Frenchmen wh cacus rhesus, už kurių kiekvie kurias tenka atlikti, užima la 
erever they may be”. Pripaži ną sumokėta po 40 dol. Bezd Nukelta į 6-tą puslapį, 
nimo egzilinėmis vyriausybė 
mis tie komitetai susilaukė tik 
po to, kai buvo pripažinti tik 
rai atstovaujaničais savo tau

lizuoti 
gsnius 
kimui.

Tuo, 
kiu paneigti diplomatinių pas 
tangų reikšmės kovoje už Lie 
tuvos suverenumo atstatymą. 
Tačiau, tenka jas laikyti vistik 
tik pagelbinėmis. Jos mažai te 
darytų efekto į kitų kraštų vy 
riausybes, iš kurių tikime para 
mos ir simpatijų mūsų sunkio 
je kovoje, jei toms vyriausybė 
ms nebūtų žinoma, jog ta ko 
va yra palaikoma politiškai su 
siorganizavusios lietuvių visuo 
menės, ir visos lietuvių tautos, 
kaip pačioje Lietuvoje, taip ir 
užsieniuose, vieningai remia 
ma. Teisiniai Lietuvos diploma 
tiniai argumentai kad ir turi 
svorio, bet tos diplomatijos vei 
kla yra smarkiai suvaržoma jai 
privalomų, tarptautiškai priim 
tų dipl. veiklos metodų.

Kai dėl pačios kovojančios 
už savo politinį idealą tautos, 
tai nežino jokių kitokių jos ve. 
klos apribojimų, kaip savo pa 
čios patriotizmo gilumą bei pa 
siryžimo laipsnį užsibrėžtąjį 
didelį tikslą žūtbūt atsiekti, jei 
tatai ir pareikalauja iš jos au 

Tai, kas čia
apspren

kas čia pasakyta, nesie

Lietuvos diplomatinių postų 
pajėgumas natūrališkai suma 
žės (ir nėra Lietuvos Valsty 
bės organų, kurie galėtų akre 
dituoti naujus Lietuvos pasiun 
tinius) ir su laiku net ir lilusie 
ji gali, pagal Dievo valią, iš 
eiti iš lietuvių diplomatijos ko
votojų rikiuotės. Dėl to, tačiau, daugumos opiniją“, 
pati lietuvių tautos kova už Prie to tegalima pridėti, jog 
Lietuvos nepriklausomybę ne Vlikas susidarė ne ant pagrin 
nutrūks: jos tolimesnį vykdy do kokių atsitiktinų politinių 
mą turės perimti kiti asmenys, grupių, atsiradusių tremtyje, 
ir niekas tada nebeklaus jų, ko už kurių dažnai slepiasi koks 
dėl jie to imasi ne pagal Lietu politinis naivumas ar net ko 

os vyriausybės dipl. įgaliavi kia svetima intryga, bet jie su 
mus... sikūrė 1943 metais pačioje Lie

Jau šiandien atsiranda rei tuvoje ant pagrindo, pirmoje 
kalų, kurių legalūs Lietuvos eilėje, didžiųjų jos politiniųsro 
dipl. postai nebeįstengia atlik vių — krikščionių demokratų, 
ti: ar tai dėl nesveikatos, ar tautininkų, liaudininkų ir so 
dėl kokių kitų, nuo jų neparei cialdemokratų — susitarimo ir 
nančių, aplinkybių. Nuo to, 
aišku, nukenčia Lietuvos reika 
las. Be to, reikia dar turėti gal 
voje, jog kova už tautos išlais 
vinimą dažnai pareikalauja 
griebtis ir tokių priemonių, ku 
rio-s nėra numatytos jokiuose Sios 
dipl. atstovo kredencialuose ir je jų pridarytų klaidų, buvo ir 
yra virš jo kompetencijų ir virš tebėra realios lietuvių tautos 
jo praktiškų galimybių. Jos ofi idealų ir jos organizuotos va 
daliam dipl. atstovui, iš viso, bos reiškėjos; jos kovojo už 
neįmanomos be didesnės rizi tuos idealus kai dar tik siekė 
kos pastatyti save į konflikti Lietuvos nepriklausomybės 
nę padėtį su vyriausybe, prie jau prieš 60 metų su viršum, 
kurios jis akredituotas, ir to pravedė už tą nepriklausomy 
pasėkoje netekti savo legalaus bę ginkluotas kovas 1918-1920 
dipl. statuso.

Lietuvos diplomatijos, 
Šefo ir Vliko 
mo reikalauja 
vos valstybės 
lo bendrumas, 
nių kovos priemonės šiam di tuvių tautos politinės valios ir 
ižiąjam tikslui siekti ir yra sk jos idealų reiškėjų, kitoms tau 
irtingos, kaip tai skirtinga yra toms nebereikalinga aiškinti: 
jų kilmė. Todėl, objektyviai tos srovės yra visiems, kas tik 
paėmus, veiklos suderinimo pr domėjosi ir tebesidomi lietuvių 
oblema yra ne tiek koks kom tauta, gerai žinomos tiek iš ii 
petencijų klausimas, kiek pava gos jų praeities, tiek iš jų da 
rtosimų metodų ir priemonių bartinės naujos kovos už Lie 
parinkimas tam ar kitam žy tuvos nepriklausomybės idealą, 
giui pravesti, kitaip sakant — Tuo būdu jos yra įsigijusios ne 
blaivus ir darnus 
mas, kas galima daryti ir ko nį mandatą tai kovai vesti iki 
negalima, o taip pat, kokiu ke galo, iki jos laimėjimo. Vliko 
liu. Tokioje veikloje gali pasi svoris toje kovoje yra todėl ne 
taikyti paralelizmų — kartais kiek nemažesnis už tą, kurį tu 
tokie paralelizmai net gali bū ri išlikusioj! užsieny Lietuvos 
ti reikalingi, bet jie neturi nie diplomatija. Tai matyti, pav., 
kad prieštarauti vienas ant kad ir iš to, jog visi Lietuvos 
ram, juo labjau būti nukreipti dipl. postai, be išimties, sveiki 
vienas prieš kitą. Siekiamo ti no Vliko susiformavimą 1943 
kslo bendrumas įpareigoja tiek m. Lietuvoje ir buvo nuošir 
Lietuvos diplomatiją ir jos Še džiai pasiryžę su juo bendradar 
:fą, tiek Vliką su visomis jo ins biauti jam 1945 m. restauravu 
titucijomis, esmingai ir nuo 
širdžiai bendradarbiauti bei vie 
nas kitą efektyviai palaikyti, 
kaip kuris gali, atsižvelgiant 
skirtingos tų veiksnių kilmės ir 
skirtingų jų veiklos metodų.

Šitaip suprastas bendradar nis tikslams, be abejonės, yra 
bivimas tarp Vliko ir Lietuvos apgailėtini reiškiniai, skaldą lie 
diplomatijos netik nesikerta tuvių politinį vieningumą, bet 
su Lietuvos valstybės tęstinu jie nė kiek neatpalaidoja kitų 
mu, nepažeidžia jos pasiunti trijų pagrindinių lietuvių poli tektų sukurti kitą politinio va geriau susiorganizavęs ir susi 
nių ir jgaL ministerių, kaip ir tinių srovių ir grupių, tebesuda dovavimo organą. Bet jis Vii dės iš pajėgiausių ir daugiau 
jų šefo, kompetencijų, bet, pr rančių Vliką, nuo kovos įsipa atstoti nebegalėtų, nes ne šiai prityrusių politinių veikė 
iešingai, tik sustiprina lietuvių reigojimų ir solidarumo veiklo būtų koks kovos organas, kilęs jų, o taip pat bus pakankamai 
valstybiškumą kitų tautų aky je- Priešingai, minėtieji skaldo jg pačios kovojančios už savo aprūpintas lėšomis, tuo jis įs 
se, padidina Lietuvos dipl. ats mieji reiškiniai, kurie primena laisvę lietuvių tautos, bet pap tengs plačiau išvystyti Lietu 
tovų autoritetą ir politinį svo tautininkų vadistines tendenci rastas jos tremtinių užšienyje vos laisvinimo veiklą — dar da 
rį santykiuose su kitų kraštų ias ir ardo Lietuvos dipl. pos padaras, kokiu yra dabartinė ugiau įsitvirtinti santykiuose 

,-J Vliko tautininkų Talka ir kokių nere su kitų krantų politiniais fakto
grupes dar daugiau tai pasidaro pas kitų tautų emi riais ir privesti prie Lietuvos 

tuvos neprikalusomybės reika suglausti savo kovotojų gretas grantus, kai susiskaldymai emi vyriausybės susidarymo. Mūsų ' 
į už demokratinės Lietuvos at grantinės grupės bei partinės diplomotijosx pareiga yra tame f

neatšaukiamo įsipareigojimo 
prieš lietuvių tautą siekti viso 
mis įmanomomis priemonėmis 
atkūrimo nepriklausomos, de 
mokratiniais pagrindais valdo 
mos, Lietuvos Respublikos, 

srovės, nežiūrint praeity

bu 
me 
ku 
bai

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L.

jos 
veiklos suderini 
siekiamo Lietu 
atstatymo tiks 
nors tų veiks

metais, aktyviai reiškėsi per vi 
są nepriklausomos Lietuvos lai 
kotarpį bei kūrė jos gyvenimą, 
ir lieka toliau lietuvių tautos 
politinėje sąmonėje.

Dėl kalbamų srovių, kaip lie

apsprendi nuginčijamą politiškai morali

sis užsieny.
Tautininkų atsimetimas nuo 

solidariško darbo Vlike ir likti 
sios užsieny diplomatijos Šefo, 
p. St. Lozoraičio, eksponavimą 
sis tautininkų Talkos partinia

Vyriausybėmis, prie kurių jie N1 solidarumą, verčia 
akredituoti ir privalo ginti Lie partijas ir gi

gščiausių aukų, 
pasakyta apie tautą, 
džia ir jos vadovybės laikyse 
ną, mūsų atsitikime — Vliko, 
kuris nuo pat savo susidarymo 
1943 metais tapo lietuvių tau 
tos kovos vėliavnešiu ir tokiuo 
tebėra ir dabar. Tas faktas, 
kad 1944 m. jis buvo karo ap 
linkybių bei pasikartojusios so 
vietų okupacijos priverstas pa 
sitraukti į užsienį, be abejonės, 
laikytinas dideliu jam ir lietu 
vių tautai smūgiu. Tačiau, kai 
bamas faktas nepakeičia nei 
Vliko kovotojiškojo pobūdžio, 
nei jo kovos misijos. Nuo pasi 
traukimo į užsienį pakitėjo ne 
Vliko esmė, bet tik kovos ap 
linkybės ir tai kovai toliau vyk 
dyti priemonės. Šios pastaro 
sios pasidarė reikalingomis su 
derinimo su užsieny tebeveikia

1 nčia Lietuvos diplomatija, ku
: ri siekia to paties tikslo, kaip ^S- Nors jų pripažinimą prak 
1 Vlikas, būtent — Lietuvos 
’ priklausomybės apgynimo 
1 jos valstybinio suverenumo 
’ statymo.

Vlikas, kaip ir kiekivena 
ta organizacija, nėra be klaidų, 
kad jo veiklos nebūtų galima sako mums, ko turėtume laiky 
kritikuoti. Jei kritika seikia po tis. Jie pasako, jog kelias į Lie 
zityvių tikslų, ji gali būti nau tuvos vyriausybės atkūrimą in 
dingą pačiam Vlikui, tuorni pat exile, jei tokios galimybės ka 

1 ir Lietuvos laisvinimo reikalui, da susilauktume, eina ne pei 
1 Tačiau tiems, kurie užpuldinė kokias dirbtines konstrukcijas 
• ja Vliką siekdami jį sugriauti, ir ne per Lietuvos diplomatijos 
tenka tiesiai pasakyti: nežino likutį su jos Šefu, kurie patys 

1 te, ką darote! O jei jie tą daro turės tai vyriausybei subordi 
1 sąmoningai, tai tuo patys pa nuotis, bet per Vliką, kaip per 
■ rodo, jog siekia ne patriotiškų, kvalifikuotą lietuvių tautos ap 
: bet tik griovikiškų tikslų. Jei sisprendimo reiškėją ir jos ko 
! Vliko nebeturėtume, jo vieton vos vadovybę. Juo- Vlikas bus

tiškai nulėmė Prancūzų ir Bri 
jr tų karo vedimo interesai, ta 

čiau formaliai tas pripažinimas 
buvo pagrįstas laisvo tautų ap 
sisprendimo principu.

Šie konkretūs pavyzdžiai pa

ne

at

ki

lą. Šią išvadą yra gražiai api 
budinęs buv. Lietuvos Užs. 
Rkl. Min-jos juriskonsultas p. 
Dr. D. Krivickas. Savo eksper 
tizoje „Lietuvos Dipl. šefas ir 
jo funkcijos", jis, paliesdamas 
akcijos suderinimą, rašo: „Jis negali ir niekad nepamirš to, ar koks kitas kovai vadovaujan suderinimui.

kūrimo- idealą, griežtai pasiprie ambicijos pradeda nuslopinti Vlikui visaip pagelbėti, o ne 
šinant bet kokioms ir bet kie tyrąjį patrotizmą. toleruoti p. St. Lozoraičio ne
no vadistinėms ar uzurpacinė Dabartinę Vliko padėtį užsie pateisinamą laikyseną santy 
ms užmačioms. nyje galima palyginti su ta, ku kiuose su Vliku, kenksmingą

Demokratinės lietuvių srovės rion atsiduria karo vadovybė mūsų politikos veiksniu akcijos 
(d. b.)

YATES
HA 0864 

1410 STANLEY — 
kamb. 411 

Kampas St. Catherine 
MONTREAL.

kuris pasiekiamas vykstant 11 
keliu ir yra kitoje upės pusėje 
vis a vis daugeliui žinomojo 
Lunaparko. Ten radome didžiu 
lį Mikrobiologijos ir Higienos 
Institutą, užimantį labai didelį 
plotą žemės, turintį kelioliką 
pastatų ir naujas, tiktai ką pa 
baigtas statyti, Instituto labo 
ratorijas. Jos yra pastatytos 
pagal Prof. V. Pavilanio pro 
jektą, jam pačiam prižiūrint jų

turi būti stipresni. Tat ir Mont 
realio laboratorijose jie dar to 
bulinami, bandomi. Tam tiks 
lui išleidžiami didžiuliai pini 
gai.

Prof. Dr. V. Pavilanis, pade 
damas bent 20-ties asistentų, 
jau yra pagaminęs pirmąjį tra 
nsportą, kurį atiduoda Kanad 
os valdžiai. Bet jis kol kas sa 
vo darbo dar nelaiko baigtu, 
nes skiepų gamybą jis turįs iš

pirkinys už šią kai
ną.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINES KOJINES
Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra Įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs Įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS 10-
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Dviejų milžinų 
paūnksmėje

„Varpo“ ketvirtųjų metinių 
koncertas

Spalio 27 d. Toronto lietu

Rankšluostin jausčiau —

Spalio 27 d. Toronto lietu „Čiurlionio“ ansamblio vyrų 
vių choras „Varpas“ Massey choras išspaudė ašaras L. Ši 
Hali salėje atšventė savo veik mučio „Partizanų daina“, ku 
los ketvirtąsias metines. „Var ri šiandien daugiau už visus 
po“ metiniai koncertai jau yra mūsų veiksnius sugeba surišti 
maloni tradicija, kuri kasmet į krūvą tremties ir Lietuvos be 
sutraukia vis didesnį būrį To tuvį savo prasmingais žodžiais 
ronto ir jo apylinkių lietuvių —rankšluostin jausčiau Lietu 
pasigrožėti lietuviškos dainos va Tėvynė, tu artojų žemė, 
skambėjimu Kanados žemeje. mes tavi vaikai. . . Toliau sekė 
Šis koncertas savo apimtimi B. Budriūno — „Tėvynei“, J. 
prašoko visus lig šiol buvusius Dambrausko — „Jau žirgelis 
„Varpo“ pasirodymus, nes ket pabalnotas“ ir bisui J. Žilevi 
virtųjų metinių proga „Var čiaus — „Oi kad išauštų“, kur 
pas” savo jėgas sujungė su gar solo partiją išpildė V. Verikai 
siuoju „Čiurlionio“ ansambliu. 
Jeigu „Čiurlionis“ meniniu ly 
giu pirmauja kitų lietuviškų 
chorų JA Valstybėse tarpe, 
„Varpui“ į 
lietuvių choro Kanadoje var ansamblis su tautinių instru 
das. Taigi, turėjome dviejų lietu mentų orkestru, kuriame pir 
viškos dainos milžinų bendrą mauja kanklės, nes šalia kank 
pasirodymą, kuris salėje susi liu tebuvo tik pora lumzdelių, 
rinkusiems lietuviams buvo tik Buvo atliktos A. Mikulskio ha 
ra džiaugsmo šventė. rmonizuotos liaudies dainos—

. . .. „Pasvarscyk antela" (solistai
Laisves varpui suskambėjus A Stempužienė ir V. Verikai 
Koncertą pradėjo jungtinis tis). „Kalvelis", „Aš nusieičiau 

„Varpo“ ir „Čiurlionio“ mišru į Klaipėdužę“ (solistai A. Ste 
sis choras, diriguojamas muz. mpužienė ir A. Liutkus), „Už 
Stasio Gailevičiaus, tradicine jūrelių, už marelių“ (solistė A. 
varpiečių daina — „Laisvės va Stempužienė) ir „Namo“, 
rpas“, A. Vanagaičio kompozi 
cija. Toliau sekė lietuvių liau 
dies dainos — J. Gudavičiaus 
„Kur giria žaliuoja“, M. Pet ukos scenoje išsirikiyvo „Var 
rausko „Motuš, motuše", A. po" mišrusis choras, pasiryžęs 
Aleksio „Berneli mūsų“ ir pa atiduoti duoklę Kauno operai, 
kili J. Žilevičiaus kompozicija Pradžioje choras padainavo iš
—„Laisvės daina". Dviejų cho traukas is A. Ponchielh operos šyti dėti visas pastangas krau 
rų sujungimas į vieną vienetą „Lietuviai“, Saint-Saens „Sam 
yra labai pavojinga operacija, 
nes kiekvienas choras yra įpra 
tęs prie savo dirigento reikalą 
vimų ir jo rankos mostų. Ma 
lonu yra konstatuoti 
jos sėkmingumą 
papildė „Varpą“, 
tuo pačiu atsilygino 
niui“. Gavosi miniatūrinės dai 
nų šventės įspūdis.

Torontas ištiesia ranką
Clevelandui

Jungtinio ansamblio vietą už 
ėmė „Čirlionio“ moterų choras 
su kanklių orkestru. Kankles 
ir moterų chorą papildė du jau Verikaičiui pavyzdžiu gali bū 
ni solistai — A. Stempužienė ti vakaro partnerė — A. Stem 
iš Cleveland© ir V. Verikaitis iš pužienė, kurios kiekvienas žo 
Toronto. Buvo atliktos trys A. dis pasiekia tolimiausią salės 
Mikulskio harmonizuotos liau kampelį. Šiaip jau tenka nuo 
dies dainos — „Vaidilučių mal širdžiausiai pasidžiaugti V. Ve 
da“, „Eikime mudu abudu“ ir rikaičio puikiu muzikalumu ir 
„Piemenaitės daina“. Savo ba Dievo duota išpildymo dovana. 
Įsus bendroje scenoje sujungė 
ne vien tiktai du chorai, bet gai „Varpo“ choras padainavo 
taip pat ir jaunieji lietuvių so ištraukas iš Ponchielli „Lietu 
listai, kurie Kanadoje ir JAV vių” ir Verdi „Trubadūro“, 
susilaukia vis didesnio pripaži 
nimo, kada mūsų senųjų solis 
tų karta pamažu baigia nutilti, 
atidavusi duoklę lietuviškai 
dainai ir lietuvių tautinei ope 
rai.

tis.

Skamba, skamba kankliai
Sekančioje programos daly 

priklauso geriausio je pasirodė visas „Čiurlionio“

Valandėlė Kauno operoje
Po dešimties minučių pertra

operaci 
-„Čiurlionis” 
o „Varpas“ 

„Čiurlio

šono ir Dalilos“ ir Mascagni 
„Cavalleria Rusticana“. Po to 
i pagalbą buvo pakivestas sol. 
V. Verikaitis, kuris, pritariant 
chorui, padainavo ariją iš J. 
Karnavičiaus operos „Graži 
na“, „Fausto“ Mefisto ariją 
apie aukso stabą ir ariją iš Ver 
di operos „Simonas Boccaneg 
ra“. Jo dainavime pastebimas 
vis didesnis laisvumas, aiškes 
nė tartis, kuri, deja, galėtų būti 
dar tobuliau apvaldyta, nes vis 
dar atsiranda salėje lietuvių, 
nusiskundžiančių, kad jie nevi 
są tekstą įstengia suprasti. V.

Operinės programos užbai

Lietuviais
Koncertas

„Čiurlionio“ 
riųjų chorų 
mu. Čia vėl
kompozitorių dainas — B. Bud mai ir reikalai.

CrissX Cross
(Patentuota 1945)

KVLTŪW£ifKRCWIKA
ĮŽYMIOJI MŪSŲ DAILININKĖ IR TAUTODAIL1NIN 

KĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ DVIGUBA
SUKAKTUVININKĖ

Dail. A. Tamošaitienei šie čius — chorinį ciklą „Už tary 
suitą 

džia sieninius paveikslus - kili liaudies ansambliui, vaizduojan 
mus ir 25 metai kai audžia pa čia atskirus lietuvių tautos gy 
tiesiamuosius kilimus.

Jos darbo tautiniais arabu 
žiais yra pasipuošę dešimtys tu 
kstančių lietuvaičių ir lietuvių. 
Jos kiliminiai kūriniai puošia 
bažnyčias ir vienuolynus. Jos 
darbais grožisi tūkstančių tūks 
tančiai parodų lankytojų. Jos 
žiniomis yra pasinaudoję šim 
tai jaunų audėjų, dailininkų ir 
tt. Todėl sukaktuvininkė dail. 
A. Tomošaitienė yra verta ypa 
tingos pagarbos.

SVEČIUOSE PAS ARCH.
V. ŽEMKALNĮ

riūno „O, Nemune“, J. Kačins 
ko „Pjovėjas", J. Žilevičiaus 
„Tėvynei laisvės" ir dainų šve 
ntės konkurso sesers M. Ber 
nardos S. S. C. premijuotą dai 
ną „Vakaras tylus“. Paskuti 
nis taškas šiam gražiam kon 
certui buvo padėtas St. šimka

1 us daina — „Lietuviais esame met sukanka 15 metų kai au bų valdžią“, J. Švedas — 
1 mes gimę“, kurią salėje 

rinkusi publika išklausė
' stojusi.

Gėlės ir kraujas
Sveikinimų dalis šį kartą ver 

ta viešo pagyrimo — scenos ne 
užplūdo dešimtys niekam ne 
reikalingų kalbėtojų, kaip kad 
įvyksta paprastai. Krikštatėvių 
vardu „Varpą" sveikino J. Str 
azdas. Priminęs choristų ir cho 
ro vadovo vargą, jis palinkėjo, 
kad lietuviškoji daina išmoky 
tų mylėti Lietuvą tuos, kurie 
jos niekada nėra matę. „Var 
po” dalyvis Račys pasveikino 
muziką St. Gailevičių jo 30 
metų muzikinio darbo sukak 
ties proga — už kiekvienus 
metus įteikdamas rožę be spy 
glių. Disonansiniais akordais 
praskambėjo Kultūros Fondo 
pfrmininkės Iz. • Matusevičiū 
tęs sveikinimas, kuriame jį 
savo dėmesį paskyrė „Čiurlio 
nio” ansambliui, užmiršdama 
paties koncerto pagrindinį tiks 
lą — „Varpo“ ketvirtąsias me 
tines. KLB Kr. T-bos pirm. B. 
Sakalauskas nuo scenoje sukr 
autų gėlių visus perkėlė į krau 
ju prakaituojančią Vengrijos 
žemę. Buvo priimtos trys rezo 
liucijos — Kanados ministeriui 
pirmininkui St. Laurent, JAV 
prezidentui Eisenhoweriui ir 
JTO generaliniam sekretoriui. 
Minėtieji asmenys buvo papra

susi 
atsi

venimo ir kovų epizodus. J. Ka 
rosas suprojektavęs sukurti si 
mfoninę poemą „Salomėja Ne 
ris“, o A. Klenickis oratoriją— 
„Julius Janonis“. J. Indra ii 
V. Baumilas vienas baigia ba 
lėtą „Audronė“, kitas operą 
„Paskenduolė“, kurie būsią pa 
statyti dar šį sezoną. Ukmergė 
je atidaryta „septynmetė muzi 
kos mokykla“.

PABALTIJO MUZIKOS 
FESTIVALIS

nutarta suruošti 195 7 metų sp 
alio - lapkričio mėnesiais Rygo

Melbourne Lituanistinių Ku j,e. Bus simfoninės, solinės mu 
rsų vyresniojo skyriaus kiaušy zikos, choriniai, kameriniai, es 
tojai buvo nuvykę aplankyti tradiniai ir liaudies muzikos 
architektą Vytautą Žemkalnį. koncertai. Festivaliui, kuris 
Ta proga per valandą užtruku truks dešimt dienų, jau sudary 
šiame pokalbyje malonus šei tas specialus komitetas, 
mininkas lituanistus supažindi AKT JURGIO PETRAUSKO

SUKAKTIS
„LTSR Aukščiausios 

įsaku 
Tikrai įsiajutusiai ir monijos artistas Jurgis

Prancūziškos kelnaitės
Specialiai pagamintos lengvam 
prilaikymui — patogus eiasti 
bis liemens raištis — patentuo 
ffi, patys užsisega, „C r i s s ir 
Gross“ prakiš suteikia patogią 
išvaizdą pagamintos iš pui 

s šukuotos medvilnės, 
nerei 

inti Ilgai nešiojasi. Tir 
Jerseys. (W-18-56)

no su gyvenimu ir darbais Gab 
rielio Liandsbergio - Žemkal 
nio, 1852-1916 m., gyvenimu ir 
darbais ir pirmaisiais lietuvių bos Prezidiumo“ 
teatrais.
teatralo gabumais šeimininkas uskas atžymėtas „T. Lietuvos 
paskaitė pirmąjį „Blindos" vei nusipelniusio artisto garbės va 
ksmą. G. Liandsbergis su savo rdu“. Taip pagerbtos jo 70 me 
teatro grupe yra pasirodęs per tų gimimo ir 50 m. sceninio da 
300 kartų lietuviškoje scenoje.

Kartu dalyvavo ir lituanisti 
nių kursų vedėjas A. Zubras, 
kuris kursantams išdavė, kad 
malonusis šeimininkas yra jau 
niausiasis Gabrielio Liandsber 
gio sūnus, pats menininkas, 
bet taip apt buvęs ir Lietuvos 
kariuomenės karininkas, Vy 
ties Kryžiaus savininkas ir Vii 
niaus universiteto docentas. 
Šeimininkas čia pat jauniesie 
ms savo svečiams parodė ir 
Vyčio kryžių ir maloniai sve Baublys buvo užkonservuotas, 

apipilant jį tam tikru chemiką 
lų skiediniu. Restauravimo dar 
bą baigė Mokslų Akademijos 
Etnografijos muzėjaus restau 
racinių dirbtuvių vedėjas Juo 
zas Pečiulis.

Tary 
filhar 
Petra

uengvjti išskalbiama

kB 
A

VARPO SUKAKTUVINIS
koncertas praėjo labai geiai, la 
bai greu menišku pasisekimu. 
Žmonių buvo susirinkę labai da 
ug, tat ir iš medžiaginės pusės 
koncertas, tur būt, bus gerai 
pasisekęs.

• „Švytury“ įdėtas K. Maruko 
apsakymas, kaip iš Lietuvos bė 
go S. Neris. Iš aprašymo paaiš 
ki, kad bėgliai buvo paklydę ir 
pateko latvių sukilėliams į ran 
kas. Ten jie buvo suimti ir už 
daryti į daržinę prie miško, bet 
paskiau juos „tarybinis partiza 
nas rusas'ė slapta išleidęs. S. 
Neris paliko Lietuvoje vyrą su 
4 metų sūnumi, kuriems niekas 
neatsitiko. P. Cvirka paliko vai 
ką. K. Korsakas, J. Marcinkevi

Tat čius ir dail. St. Žukas bebėgda 
mi užmiršo žmonas etc. Bet jos 
visos, net ir „deputatas“ T. Til 
vytis su panašiais kitais išliko 
sveiki. Tuos žmones, kurie oku 
pantams atrodė būsią reikalin 
gi ateityje, net prieš jų norr 
bolševikai prievarta i-įsigaben 
į Sov. Sąjungą. E.
• Vilniaus radijas IX. 21 pa 
skelbė, „T. Liet. Aukšč. Tary

— 195 7 metais Indijoje įvy bos prezidiumo" įsaką, kuriuo 
ks moterų rankdarbių paroda, Juozas Grigalavičius, Igno su 

kurį verta įsigyti vi rių darbų „šiuolaikinėmis temo kurioje dalyvaus ir Lietuvos nūs, paskirtas „T. Lietuvos Mi

jo upėms Vengrijos žemėje su 
stabdyti. Žodį taip pat tarė Ka 
nadiečių - Vengrų Federacijos 
atstovė — 
maldavo salėje 
aukoti kraują ir pinigų vengrų 
laisvės kovotojams paremti. . . 
Gėlės ir kraujas. . . Du tokie 
skirtnigi ir kartu labai artimi 
dalykai, nes juk ir Lietuvos 
darželiuose žydi gėlės ir Lietu 
vos žemėje tų pačių priešų yra 
liejamas nekaltų lietuvių krau 
jas. Vyt. Kastytis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Antanas Gustaitis. 

P,US TEISYBĖS.
niai eilėraščiai. Teisingą kriti 
kos žodį taria Pulgis Andriu 
šis. Išleido Gabija, Straight Pa 
th, Wyandanth, N. Y. Dail. 
Romas Viesulas. 144 sps., kai 
na 2.20 dol.

MOTERIS 4(5) nr. 1956 m. 
spalio-gruodžio mėn.

AIDAI 8 nr., skirtas Kultu 
ros kongresui ir Dainų šven 
tei, didelis — 100 puslapių — 
numeris,

Rose Vaszary, kuri 
susirinkusius

rbo metinės. Skelbiama, kad 
Jurgis Petrauskas per 50 see 
ninio darbo metų sukūrė apie 
250 ryškių paveikslų. Šiuo me 
tu jis dirba prie naujos lietuviš 
kos kino komedijos „Auksines 
burės“ ir daug padeda Kauno 
miesto „meno saviveiklos kole 
ktyvams“.

— D. Poškos „memorialinio 
muzėjaus — Baublio“ padėti 
mi susirūpino Leningrado Er 
mitažo restauracines dirbtuvės.

čius pavaišino.

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

buvo suruoštas Australijos lie 
tuvių kolonijos Sydnėjuje. 
„Dainos“ choras Dulwich Hill 

ANA bažnyčioje davė gražiausių lie 
Humorist.- tuviškųjų giesmių koncertą.

SYDNĖJAUS „ATŽALA” 
CANBERROJE
gastroles.

— Melbourne lietuvių namų 
įsigijimas jau vykdomas.
Australijos lietuviai sparčiai vi 
sose kolonijoje statosi Lietu 
vių namus. Šerai parduodami 

turėjo gastroles. University po 25 svarus. Tautiečiai beveik 
College salėj „Atžala", režisuo visi perka šėrus. 
jama K. Dauguvietytės, suvai 
dino Fuldos „Mokyklos drau 
gus.
SOVIETINIAI LIETUVOS 

KOMPOZITORIAI 
paskatinti daugiau kurti įvai

— Australijos lietuviai viso 
se kolonijose šiemet ypatingu 
atsidėjimu ir pakilia nuotaika 
paminėjo Tautos šventę.

esame mes gimę
buvo užbaigtas siems. Šis Aidų nr. gausiai iliu mis“. Skelbiama, kad S. Vai moterys su savo rankdarbiais nistrų Tarybos pirmininko pa 

ir „Varpo“ miš struotas, turi daug vertingos niūnas yra numatęs sukurti he —O. Jovarauskienė, V. Žukau vaduotoju“. Tačiau nei apie jį 
bendru pasirody medžiagos. Jame plačiai aptar rojinę dramatinę simfoniją, B. skaitė, M. Jocienė, M. Mazevi patį, nei jo nuopelnus „partijai 

girdėjome lietuvių ti lietuviškieji kultūros klausi Dvarionas pasiryžęs užbaigti čiūtė, S. Kiriliauskaitė, M. Tu ir valstybei“ plačiau nepraneš 
operą „Dalia“, V. Paltanavi čienė ir kt. ta“.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

M1NISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
64.

103. GEN. NAGIUS ORGAN! 
ZUOJA KARO MUZĖJAUS 

APLINKUMĄ
Greit po atidarymo gen. Na 

gevičius aplink Karo muzėjų 
aptvėrė didelį žemės sklypą, 
kuriam tikslui privežė iš Kau 
no tvirtovės fortų augštą gele 
žinę tvorą. Čia jis turėjo didelį 
susikirtimą su miesto valdyba, 
bet ir tenai laimėjo.

Balandžio mėn. gen. Nagevi 
čius telefonu pakvietė mane 
tuojau atvykti į Karo Muzėjų, 
kur jis dabar turi pasimatymą

su Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus atstovu 
pulkininku Ryan.

Nuvykau. Apžiūrėjome muzė 
jų. Išeinant gen. Nagius pstpra 
šė pulk. Ryan pasirašyti garbin 
gų svečių knygoje. Sužavėtas 
šeimininko malonumu, svečias 
paklausė, gal ir jis kuo nors ga

Ii būti naudingas?
Išėjome į gonkas. Gen. Nage 

vičius plačiu rankos mostu pa 
rodė į tuščią sklypą prieš mu 
zėjų ir pasakė, kad būtų gerai 
čia pasodinti Garbingos Ameri 
kos atminičai rožių. Ryan atsa 
kė:

— Pasodinkite mano sąskai 
ton.

To tik ir reikėjo. Is Olandi 
jos buvo išrašytas labai didelis 
rožių kiekis. Visas didelis tuš 
čias sklypas pasidarė lyg rožių 
plantacija. Vėliau girdėjau, 
kad pulk. Ryan buvo labai nu 
stebęs gavęs didelę olandų sąs 
kaitą, bet gen. Nagevičius pri 
minė jam duotą pažadą...

Mes ilgą eilę metų galėjome 
gėrėtis Karo Muzėjaus 

puikiomis rožėmis.
1920 m. rudenį į Lietuvą at 

važiavo iš Amerikos Fordo ats 
tovas Jonas Romanas, kuris įs 
teigė Amerikos Lietuvių Preky

bos bendrovę. Susipažinęs su privalau į kariuomenę eiti“. bos“ pagrindais ir greit jo sąjū tas. Jis tą patvirtino.
Romanu, gen. Nagevičius pa Ant jo rašto uždėjau rezoliu dis visai pranyko, nors jis savo 
skolino iš bendrovės 
šiną, kurios numerį 
„13“. Ta mašina jis 
važinėjo po miestą.

Vėliau ant mašinos atsriado 
nemaža lenčiukė su parašu

„Amerikos Lietuvių Prekybos
Bendrovės dovana Karo 

Sanitarijos skyriui“.“

Fordo ma ciją: 
pasirinko 

visą laiką „nuo karinės prievolės 
atlikimo liuosuojami kunigai, 

bet ne jų tėvai“...
Paprašiau, kad jis pas mane at 
eitų.

Išsikalbėjome. Greičiausia, 
kad jis nenorėjo eiti į karo tar 
nybą ne iš tikybinių įsitikini

Kai Romanas apie tai sužino mų, bet iš baimės. Aš jį pasky 
jo, smarkiai užpyko ir pareika riau į Tiekimų valdybą, kur jis 
lavo iš generolo Nagevičiaus buvo ūkio inspektorium 
grąžinti paskolintą mašiną, rai tarnavo.
Gen. Nagevičius sutiko ją gią Išėjęs vėliau iš karo 
žinti, bet su sąlyga, kad Roma bos, jis bandė pasidaryti 
nas pats viešai nuplėš lenčiukę. krivaičiu1), pakeitė savo

Mašina taip generolo Nage dę į „Visuomis“, bet rado savo 
vičiaus žinioje ir pasiliko...
104. KRIVIŲ KRIVAITIS IR išleido knygutę su savo „tiky

VISUOMYBĖ. ---------
1920 m. rugpjūčio ar rugsėjo 

mėn. mobilizacijos skyriaus vir 
šininkas pranešė man, kad tu 
las Domas Šidlauskas, rusų ka 
riuomenės karininkas, atsisako 
dėl tikybinių motyvų stoti Į mū 
sų kariuomenę. Jis padavė maž 
daug tokio turinio raštą: „Visų 
tikybų kunigai nuo karinės prie 
volės atlikimo liuosuojami. Aš 
esu senosios lietuvių tikybos vi 
sų kunigų tėvas, todėl aš ne

ir ge

tarny 
krivė-
pavar

pasekėjų vos kelis žmones. Jis

tikybą, gavusią „Visuomybės 
vardą, bandė platinti JAV.2)

105. PROF. AVIŽONIO 
KOMUNIZMAS

1920 m. rudenį Žvalgybos 
skyriaus viršininkas Lipčius pi 
anešė man, kad Šančiuose, vie 
noje landynėje rasta daug ko 
munistinių dokumentų, litera 
tūros, tame skaičiuje nemaža 
knygų su savarankišku parašu: 
„Medic. daktaras Avižonis”. 
Esamomis Žvalg. skyriuje 
niomis,

daktaras Avižonis esąs 
komunistas.

Kas daryti?
Liepiau pakviesti pas mane 

d-rą (vėliau profesorių, garsų 
jį okulistą) Avižonį. 
jį paklausiau, ar jis

— Ar iš įsitikinimo?
— Taip.
— Gerbiu kiekvieną įsitikin 

mą, bet mano

tarnybinė padėtis verčia 
mane pirmon vieton statyti 

valstybės saugumą.
Aš privalau arba Tamstą ižo 
liuoti, arba bent sustiprintai sa 
ugoti. Nei vieno, nei kito neda 
rysiu, jei Tamsta man duosi 
garbės žodį, kad savo komu 
nistinį įsitikinimą laikysi tik

ži sau ir jokiu būdu neskleisi.

Jis davė man garbės žodį 
ir, kiek žinau, tai ar jis tą įsi 
tikinimą sąmoningai pakeitė, 
ar tiesiog suburžuazėjo ir tuo 
met komunizmas savaime išga 
ravo.!)

’) Senovės lietuvių tikybos 
laikytoju ir kunigu save laikė 
pagarsėjęs kovotojas už bajo 
rystę, save vadinęs Gedimino 
ainiu ir kunigaikščiu Jonas Ge 2) D. Šidlauskas - 
diminas Beržanskis Klausutis vėliau Velykuškiuose, Antaza kslais, kuriuos buvo populiari 
garbės Pomian. O Domas Šid vės valsčiaus, Zarasų apskri zavęs, bet politikoje jis buvo 
lauskas buvo sumanęs įkurti ties, įkūrė vasarvietę - ramovę, tikras vaikas. Iš jo toks buvo 
naują tikybą — Visuomybę. ‘ 
dėl ko ir pats ėmė save vadinti 
Visuomiu ir toviu vardu pa 
rašė savo „evangeliją“ — Vi 
suomybė. Red.

Atėjo. Aš 
komunis

Visuomis

) Prof. Avižonis buvo geras 
akių ligų specialistas, gabus gy 
dytojas, geras profesorius, do 
mėjęsis ir bendrai gamtos mo

kur daugelis lietuvių vasaroda komunistas, kad paskutiniais 
vo, nes tai yra labai graži vie laikais buvo pasidaręs autorite 
ta prie Sartų ežero — sausa, gr tinio režimo ne tiktai gerbė 
ažios gamtos, patogi mėgstan jas, bet ir gynėjas.
tiems maudytis. Red. Bus daugiau.
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MŪSŲ ^SPORTAS
OLIMPIADA MELBOURNE

Čia susitiks geriausi pasaulio 
sportininkai. Atvyks ir iš pa 

vergtos tėvynės broliai.
Melbourno 

oficialiai bus varžomasi 
Vakarų ir komunistinių valsty neseniai viešėjęs Paryžiuje, pa 
bių, iš kurių didžiausi varžo sakė, kad norint Kuts laimėti 
vai bus Amerika ir Rusija. 10.000 m nuotolį, jis turi jį nu

Lengvojoj atletikoj matysi bėgti per 28 m. 45 s., ką Kuts 
me pačius geriausius sportiniu gali pasiekti. 5000 m nuotoly 
kus. 100 metrų nuotolio H. didžiausi Kuts varžovai bus au 
Futterer, Vokietija, kuris 1954 stralai. J. Landy ir J. Baily, 
metais pasiekė pasaulio rekor Australijos lengvaatletai prade 
dą 10.2 s., australas H. Ho jo smarkiai ruoštis olimpiadai, 
gan pasiekęs 10.2 s. ir olimpi Jų pažiba yra J. Landy. Be vy 
nio rekordo laimėtojas H. Dil rų, ypatingai stiprų vienetą su 

.]ard, U. S. A„ 10.3 s. 200 m. darys moterys, kurių žymiau 
Rekordą turintis amerikietis A. sios: M. Jackson, trijų pašau 
Stanfield, pasaulinio rekordo Ho rekordų laimėtoja, Sh. Stri 
laimėtojas amerikietis M. Pat ckalnd, dviejų pasaulio rekor 
ton. 400 metrų rekordistas ame dų laimėtoja ir M. Mathews, 
rikietis L. Jones, 800 m nuoto neseniai pasiekusi 220 
lio pasaulio rekordistas vokie pasaulio rekordą, 
tis R. Harbig pasiekęs 1 m. 46 šalia kitų pasaulio 
s. Manoma, kad 1956 metų oli bių, Amerika ypatingai 
mpiadoj savo bėgiko karjerą 
baigs ir garsusis ilgųjų nuoto 
lių bėgikas čekas E. Zatopek. 
Paskutiniuosius 10 metų jis do 
minavo pasaulio lengvojoj atle 
tikoj, pradedant trimis myliu 
mis ir baigiant maratonu. Hel 
sinkyje jis laimėjo tris aukso 
medalius. Šalia Zatopeko 1500 
m ir 5000 m bėgimuose daly 
yaus vengrų bėgikai S. Iharos 

^r L. Tabori. S. Iharos šiais 
metais pagerino pasaulinį 1500 
m rekordą. Anglai atsiųs 
vo garsiuosius R. Banister 
Ch. Chataway, šiais metais 
siekusį 3-jų mylių pasaulio 
kordą per 13 m 23.2 s.

Prancūzai atsiunčia savo gar klasėj.
sųjį bėgiką marokietį A. Mimo galįs G. Breen nugalėti, yra au 
un, kuris Londono ir Helsin stralas M. Rose. Amerikoje stu 
kio olimpiadose ilgųjų distan dijuojąs japonas J. Nagasawa 
cijų bėgimuose atbėgo po čeko pagamino du pasaulio rekor 
Zatopek ir tikisi Melbourne jį dus: „peteliškes“ plaukime, 
nugalėti. Jis yra laimėjęs sep 200 metrų ir 220 jardų. Jis ats 
tynis kartus Prancūzijos 5000 tovaus Japoniją plaukime. Mo 
m. ir aštuonis kartus 10.000 m terų plaukimo varžyboms stip 
nuotolius. Šiuo metu jis yra pa riai ruošiasi 18 metų olandė C. 
ėmęs du mėnesius atotogų Gastelaars. Neseniai ji, plauk 
prieš pradedant galutinį pasi dama 25 metrų vandens basei 

ne 100 metrų nuotolį nuplau 
kė per 1 m. 4.2 s„ nors austra 
lė J. Fraser šį nuotolj 55 m ba 
seine yra pasiekusi per 1 m. 2.3 

Lietuvių bendrovė Overseas s. 200 metrų laisvo stiliaus pla
Cargo Co. siunčia į LIETUVĄ ūkime yra stipri prancūzė H.
(ir kitur) siuntinius su: angliš Frost. Australijos plaukimo ri
kom viln. medžiagom, avaline, nktinė jau kuris laikas treni
vaistais, maistu, siuv. mašinom, ruojasi Queenslande. Garsiajai 
dviračiais, laikrodžiais, akorde plaukikei L. Crapp šiomis die 
onais. (Siunčiama iš Anglijos nomis pasisekė 400 metrui nuo 

per Haskobą). tolį nuplaukti per 4 m. 50.8 s.
Ji yra pirmoji moteris plauki 
mo istorijoje, sulaužiusi „nenu 
galimąją“ penkių minučių ri 
bą.

Vienos iš įdomiausių koman

ruošimą olimpiadai.
Žymiausias Rusijos ilgųjų 

nuotolių bėgikas V. Kuts, bė 
olimpiadoje ne gs 10.000 m ir 5000 m nuoto 

tarp liuoše. Jo treneris Ninkiforov,

jardų

sa

pa

valsty 
rimtai 

ruošiasi Melbourno ohmpia 
dai. Šuolyje su kartim vienas 
iš stipriausių bus amerikietis 
studentas D. Brugg. Jis nese 
niai pasiekė 15 pėdų 5 colių 
augštį ir tikisi olimpiados me 
tu pasiekti 16 pėdų augštį.

Plaukime stipriausios valsty 
bės bus Amerika, Japonija, Aus 
tralija, Olandija, Vokietija ir, 
manoma, Rusija. Nauja Ameri 
kos plaukimo žvaigždė yra stu 
dentas G. Breen, kuris pasiekė 
Amerikos 1500 m laisvo stilia 
us rekordą. Garsusis Yale uni 
versiteto plaukimo treneris J. 
Braun pareiškė, kad šituo me 
tu nėra antro plaukiko Breen 

Vienintelis plaukikas,

SIUNTINIAI

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 
mas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei

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

S. P. Juodvalkis.

A B

$ 
A

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie- 

prieteliams

u v o j e 
Europoje.
TALON

siems ir

Liet 
ir visoje

JEAN
DRUG STORE

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

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
&DYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................ 0.95
Paltas (lengvas) .0.95

Suknelė .................... 0.90
Skrybėlė ................ 0.85

ir t. t., ir t. t.

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

't Lietuviai sav.: J.Matulaitis, Kriauoeliūnas, A. Majauskas
t* TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

J, F. WHS ON

5 PSL.

augščiausias ru I 
ir visų komandų 
latvis Janis Kru 
1 colio augščio. 
už Rusijos rink

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS
$

i

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

TELEFONAS: CR 7-0051

futbolas. Rusijos 
tikslas olimpiadoje x
ti Ameriką krepšinyje, bet ką g 
padaryti jiems bus labai sunku, i 
Po paskutiniosios olimpiados į 
Helsinkyje, kur jie finale pra 
laimėjo amerikiečiams, lusai 
pradėjo jieškoti augštų krepšį 
nio žaidėjų, kad galėtų susi 
tygįnti su augštaisiais ameri 
kiečiais. Pats 
su, o taip pat 
žaidėjas, bus 
minš, 7 pėdų 
Be šio latvio, 
tinę žais: Vytautas Kulakaus 
kas, kuris yra Sovietų S-gos 
rinktinės kapitonas ir kartais 
eina trenerio pareigas, telšiš 
kis Stasys Stonkus, kuris yra 
šiuo metu vienas iš geriausių 
Rusijos rinktinės žaidėjų, pasi 
žymįs savo nepaprastu vikru 
mu, patvarumu ir ypatingai ge 
rais mėtymais. Neseniai, žaiz 
damas Argentinoj, kur Rusija 
laimėjo prieš klasto rinktinę 
60:49, jis spaudoje ir sporti 
niuose radio pranešimuose bu 
vo labai gražiai įvertintas ir 
pavadintas nuostabiausiu lig 
šiol Argentinoje, kurios krepšį nto.”Finaie jis kietai pakovojo 
nio rinktinė prieš porą metų su jaunu latviu Modris Zulps, 
yra buvusi pasaulio čempionas, 
matytų 
girdas 
ūgio, ir 
pitonas 
Viešint
lietuviais krepšininkais matėsi liko minėtas Max Marinko ir 
ir kalbėjosi lietuviškų laikraš jo žmona Jenny, įveikę Zulp it 

. čių korespondentai ir buvo nu D. Wisman. Moterų dvejeto če 
stebinti jų kuklumu ir nuošir----- ----- -—

, durnu. Atrodo, kad ir Australi komandos kapitonas ir St. Dar 
joje, olimpiados metu, vietinia gis. A. Laukaitis.

. ms lietuviams teko su jais pasi — Per Lielupės (Latvijoje) 
t matyti ir pasidalinti įspūdžiais, vykusias motorinių valčių iš vi 

Be Amerikos ir Rusijos, krep sos Sov. Sąjungos pirmenybes 
. šinyje bus stiprios Filipinų, Ar Kauno „Metalo“ fabriko ce 
! gentines, Vengrijos ir Izraelio cho meisteris S. Kuprevičius 

rinktinės, o taip pat piimąjį viename užplaukime laimėjo pi 
kartą olimpiadoje pasirodys ir rmąją vietą, pastatydamas nau 
Australijos rinktinė, už kurią ją visos Sov. Sąjungos rekor 
žais lietuviai A. Ignatavičius, dą.

LONDON, Ont.
STALO TENISO TURNYRAS LONDON, ONT.

Šiemet jau antrą kartą iš ei mpionatą laimėjo J. Jessop ir 
lės Londone, praeitą savaitga Jenny Marinko ir vyrų dveje 
lį, įvyko Centrinės Kanados ir to laimėtojais liko Max Marin 
artimesnių JAV miestų stalo ko ir Ken Polyok, įveikę Zulps 
teniso turnyras, kuriame pei 
nai iškovotą meisterio vardą ir 
šiemet apgynė naujasis ateivis 
—Čekas Max Marinko iš Toro

bu 
sk 
bu

s o

iI

S v

žaidėjų. Kauniškis Al 
Lauritėnas, 1,95 m 
antrasis komandos ka

Kazys Petkevičius.
Argentinoje, su šiais

iš Hamiltono.
Moterų čempionė po sunkios 

5 setų kovos liko Joyce Jones, 
torontiškė, nugalėjusi taip pat 
torontiškę Joan Jessop.

Mišraus dvejeto nugalėtojais

ir L. Eichwald.
Bendrai, šiemet turnyras 

vo žymiai mažesnis dalyvių 
aičiumi, nors gerų žaidėjų
vo iš JAV — Cleveland, Day 
ton, Rochester, Buffalo. Daly 
vavo ir keli lietuviai, kaip Na 
šukaitis iš Toronto, Mačiulis iš 
Rochesterio, bet jiems laimė 
nenusišypsojo, nes visur vyra 
vo Max Marniko ir latvis Mor 
ns Zulp, kuris kaip jaunas ir 
energingas , žaidėiĮas ateityje 

tikrai, reikia manyti, skins lau 
rus. L. E-tas.

NEDARBO PROBLEMOS
Šaldytuvų ir kitų reikmenų • Pagal planą Panevėžy, 

fabrikas „Kalvinator“ ir „Ge džiais buvo apsodintos 39 
neral Steel“ stambi Įmonė jau vės. Rugsėjo 22—23 d. d. 
dabar atleido daug darbininkų, vo suorganizuota masinė jauni 
jų tarpe kelis lietuvius. Iki Na mo talka miestui apželdinti.

uju Metų, atrodo, atleistųjų ii 
krai nepašauks atgal Į darbą. 
Šiaip šiemet, kaip Londono 
miesto darbo įstaigos vadovas 
spaudoje rašė, nedarbo proble 
mos yra švelnesnės ir bent 10 
proc. daribninkų pareikalavi 
mas yra didesnis, o kai kurių 
rūšių specialistų net trūksta. 
Todėl darbo vadovas dėl atei 
nančios žiemos yra optimistiš 
kai nusiteikęs. L. E-tas.
• Archeologas P. Tarasenka, 
„Užburtų lobių“ leidinio auto 
rius, yra parašęs „Didžiulių Ty 
rulių paslaptis“, Į kurias yra 
sudėti 23 atskiri pasakojimai. 
Daugiausia tai įvairūs padavi 
mai ir kelionių aprašymai. Šis 
leidinys pasakoja ypač jaunie 
siems apie senus atminimus, pr 
atities buitį, milžinkapius, duo 
damas kraštotyrininkui ir turis 
tui vertingos medžiagos.

me
gat
bu

Montreal Overseas Parcels

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

^Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GREITI ir AUGŠTAVERČIAl
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: 479 Queen Street,
- ■ Toronto, Tel. EM 4-5085.

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 — P L 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

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

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

$ & HE 0211 Office: 727 Argyle
g i HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

t

I laidotuvių Direktorius |
5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

>į I Lietuviška moterį! kirpykla
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-
S PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
© Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
j 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

t$
©I

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. T A SS y SINGFRMAN 
optometristos - optika s

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

PRITAIKOMI AKINIAI

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

&

©

©

©I

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

© Lietuviams nuolaida. g
| iWlLy-O/ai 7 Sav.: P. RUTKAUSKAS, g

H t

© Sta Nu

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg'd- jį

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. XX. 7. — Nr. 44 (493)

POLIO SKIEPAI...
Atkelta iš 3-čio psl.

bai daug laiko, greit nepadaro 
mos. Kol skiepai pereina šim 
tus procedūrų, panaudojant 
įvairius laipsnius chemikalų, 
temperatūrų, Įvairių kitų prie 
monių. 
laiko.

praeina labai daug

— Daug 
lio skiepų 
brangi, bet 
sitiki, kad 
minti 
Prof.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
METINIS SKAUTŲ VEIKLOS PLANAS

LSB I-jo JAV rajono vadei medžiagos rinkinius, 
va v. s. A. Matonis aplinkraš 
tyje rajono vienetams pranešė 
apie rajono vadų sueigoje pri

te?..

RTOPU r /L DIDELIS PROTESTO SUSIRINKIMAS LONDONE.
SF Praeitą sekmadienį didžiulė ninkai, kai daug kur pasireiš

.jĮj^SlII— |Į jAį ’ I-Bren je lenkų parapijos salėje buvo kia nepasitenkinimas anglais ir 
ŽįįjBJiaM i Londone gyvenančių lietuvių, kitais, kurie valdė daugelį kraš
nEWrjnnrZWVBB1 * Į1 mV latvių, estų, ukrainiečių, veng tų, ypač Azijoj ir Afrikoj. Lai menės naujoji Taryba, susirin

V •*V'Vru *r lenkų didelis protesto su svės visi nori. Visi į tai turi kusi pirmo posėdžio, su gilia 
sirinkimas, vieningai pasmer įgimta teisę. Reikia laisvės, pa padėka šiandien mini visus Va 
kęs rusų-komunistų smurtą ir remtos teisingumu ir gera va sario 16 Gimnazijos rėmėjus, 
nekalto kraujo praliejimą šių lia. Žemėje turi viešpatauti bro Laisvojo pasaulio lietuvių vi 
dienų Vengrijoj.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
lenkų parapijos klebonas prela 

; anks tas F. Pluta. Jis pažymėjo, kad 
, telk šiame gausiame susirinkime ne 

stovyklų tenka smulkiau aklbėti apie ru 
pavergėjus

ATSIŠAUKIMAS Į LAISVO 
JO PASAULIO LIETUVIUS

Broliai ir sesės lietuviai!
Vokietijos lietuvių bendruo

lybė ir artimo meilė. Priespau suomenės parama, suteikusi ga 
da ir laisvę mylinčių žmonių limybę įkurti ir iki šiol išiaiky 
naikinimas vyksta už geležinės ti stambų lietuvybės židinį, su 
uždangos. Visas laisvasis paša darys vieną iš gražiausių pusią 
ulis, kol dar nevėlu, turi sukru pių lietuviškosios emigracijos 
sti ir pasakyti: „Rusai komu istorijoje. Tik su giliu susijau 
nistai, traukitės atgal“. dinimu galima šį reiškinį minė

Kalbėtojas susilaukė audrin ti, nes viennitelės pasaulyje ia 
gų ovacijų. Manyta, kad šie isvos lietuviškos gimnazijos bu 
kartūs tiesos žodžiai anglams vimo bei išsilaikymo faktas sti 
ir iš dalies amerikiečiams nu prina tikėjimą lietuviškuoju so 
skambės tik šiame susirinkime, lidarumu ir didina pasiryžimą 
bet rytojaus dieną veik viskas stiprinti Lietuvos laisvės labui 
tilpo Londono „Free Press“ lietuvybės kultūrinį darbą bei 
dienraštyje. Džiugu, kad lais priaugančiųjų kartų lietuvišką 
voj Kanadoj laisva spauda nie j? sąmonę.
ko neslepia. Tačiau, perimdama reikalus

Kiti kalbėotjai buvo : lietu iš buvusių bendruomenės orga 
viii atstovas A. Petrašiūnas, la nu, Taryba laiko savo pareiga 
tviii — prof. A. Dreimanis, es konstatuoti ir pranešti lietuvis 
tų — L. Kahro, Vengrų — F. kosios visuomenės žiniai, kad 
Babanec, ukrainiečių — P. Mil Vasario 16 Gimnazijai vis dar 
ler. Visi jie reiškė gilią uzuo tenka kovoti su gyvybiniais su 
jautą dėl vengrų kruvinų au nkumais. Ši švietimo instituci 
kų ir akcentavo kovotoji! hero j.a> teikianti laisvojo pasaulio 
izmą kovoje dėl laisvės. Visi lietuvybei daug garbės bei pa 
jie priminė momento svarbu sididžiavimo, drauge yra ir di 
mą ir rimtumą. Pagrindinio ir delio rūpesčio šaltinis.
visų kalbėtojų’ pareikštos min Vokietijos lietuvių bendruo 
tys buvo gera medžiaga susi menė, tik viso laisvojo pasaulio 
rinkimui vienbalisai priimti re 
zoliuciją, pasiųstą Kanados už 
sienio reikalų ministeriui ir Ju 
ngtinėms Tautoms. Rezoliuci 
joj prašoma:

1) Sustabdyti terorą ir krau 
jo praliejimą, kurį vykdo rusai 
Vengrijoj,

2) Sustabdyti persekiojimą 
žmonių visose šalyse už geleži 
nės uždangos,

3) Ištraukti rusų kariuome 
nę iš okupuotų kraštų.

4) Sugrąžinti ir įgyvendinti 
žmogaus teises ir laisvę 
ms pavergtoms tautoms.

L. E-tas.

Vietovės skatinamos iš 
to pasiruošti stovykloms, 
ti joms lėšas, prieš 
metą tesurengia savo vienetų sus komunistus — 
bent 2—3 d. iškylas gamtoje, ir žiaurius sadistus. Visi susi 
Norima 
vasaros 
skautui stovyklas ir skautams liu tai patyrė. Kalbėtojas stebė 
vietovėse paskiras tų vietovių jos, kad kruvini įvykiai Veng 

lių ir vienetų darba bei lavinti vyčiams specialią 5—10 dienų ^*tjoj turėtų sutelkti visus prieš 
vadovus, 5) Atkreipti ypatin stovyklą. Bendra viso rajono tironiją, siaučiančią dabar uz 
gą dėmesį į lituanistinį lavini mąsto stovykla nebūtų rengia geležinės uždangos. Ypač susi 
ma visuose vienetuose, 4) Dar ma. telkti dabai, nes gal tai pasku
didesniu būriu išeiti vasaros Jau ne kartą teko gėrėtis I- tinė galimybė iškovoti laisvę

reikia laiko ir ta Po 
gamyba yra labai 
valdžia laukia ir pa 
man pasiseks paga 

gerus skiepus, — sako
Dr. V. Pavilanis.
Bet Jūs gi jau pagamino imtą ir jo patvirtintą veikios 

planą 1956-57 darbo metams.
Pagrindiniai šių darbo metų 

uždaviniai: 1) Paminėti Auksi 
nio Skautybes Jubilėjaus me 
tus, 2) Tobulinti skilčių, būre

JUOS

visai

baig

ir vėl surengti 14 d. rinkusieji perdaug gerai žino 
stovyklą vilkiukams, apie tai, o daugelis ir savo kai

telkti dabar, nes gal tai pasku
Jau ne kartą teko gėrėtis I- tinė galimybė iškovoti laisvę 

jo rajono planinga veikla, šis pavergtiems ir užsitikrinti lais 
jo planas ateinantiems skauta vę ją turintiems. Veikti reikia 
vimo metams tebūnie skatinan ryžtingai ir skubiai. Kalbėto 
tis pavyzdys kitiems rajonams, jas užgyrė Kanados užsienio 
Čia tėra trumpai suminėti sva reikalų ministerio L. Pearson 
rbesni to rajono veikimo pla kalbamu reikalu pasisakymą ir 
no bruožai, nes paskiros vieto pasipiktino JAV užsienio i ei 
vės ruošia detalius savo veik 
los planus suderintus su šiuo 
planu.

— Akad. Skaučių Dr-vės

r užsienio
kalų ministerio J. F. Dulles ne 
senu pareiškimu, kad JAV ne 
ketina realiai padėti laisvintis 
nuo komunizmo Lenkijai, bet 
veiks tik per radiją — „Ame 
rikos Balsą“. Juk tai snūduria 
vimas ir lepinimasis, kai kiti 
pavojuje. Tai vėl kažkas pana 
su į 1945 m. Jaltą, kur su Sta

— Taip, bet turiu dar 
ištobulinti.

— O kai pagaminsite 
tobulus?

— Mano šis darbas bus
tas; jį, pačią gamybą atiduo 
siu kitiems.

— O Jūs?
— Aš imsiuosi kitų tyrinėji stovyklosna ir 5) pasirūpinti 

mų, — sako Dr. Pavilanis. jaunų narių, ypač vilkiukų prie
Pasirodė, kad Institutas da augliu.

ro ne vien Polio skiepus, — čia Uždaviniams atsiekti prama 
gaminami skeipai nuo Tetha tyti bendrieji darbai, tarp kit 
nūs — stabo ligos, raupų ir kt. ko — pravesti skautiškosios 
Prof. Pavilanis yra pagaminęs spaudos vajų 195 7 m., sukvies 
skiepus nuo Gripo, kurie jau ti dvi raojno vadovų sueigas, 
yra vartojami, bet prof, nepa plėsti jau esamą bendradarbia 
tenkintas jais, ir pasiryžęs juos vimą su skautėmis ir 1.1.
patobulinti. Jubilėjinių metų proga visos

— O koks Jūsų bus pagrin vietovės 1957 m. iškilmingai Chicagos skyriaus valdybą su
dinis tikslas, kai galutinai baig pamini Lordo R. Baden-Powel daro — pirm, f ii. N. Maskaliū 
site su Polio skiepais? lio gimtadienį, gilina savo ži nienė, sekr. ir iždin. tikroji na

— Turiu planą ir jau ban nias iš B.-P. raštų, susipažįsta rė V. Šliūpienė ir kandidačių
dau surasti skiepus nuo Krau su jo gyvenimu ir darbais, ra globėja t. n. D. Bartuškaitė. 
jo Vėžio, — atsako. jone pravedamos praktiško sk — Bostone gražiai veikia linu berūkant cigarus ir beva

Tai, kaip matote, mūsų mie autavimo varžybos, kiekvienas oro skautų Lituanica II būre dinant jį geruoju dėde, buvo 
lasis tautietis prof. Dr. V. Pa rajono narys stengiasi įsigyti lis. Prieš kurį laiką tas būrelis parduota daugelio tautų laisvė, 
vilanis yra atisidėjęs mokslinia „Skautybė Berniukams“ kny turėjęs iškylą Blue Hille reser Bet visa tai virto bumerangu, 
ms tyrinėjimams, yra išradę gą. 
jas ir atradėjas medicinos bei Tobulinant vienetų darbą, 
higienos srityje. Tai labai įdo vietovėse lavinami vadovai, sk 
mus ir svarbus darbas. autai, stiprinami vieneto ryšiai

Bet tai dar nevisa, nes Prof, su vieneto tėvais ir rėmėjais, 
Dr. V. Pavilanis yra ir Montre vienetų veikla iš anksto supla 
alio universiteto Profesorius, nuojama, rūpinamasi tolimes 
vedąs Virologijos katedrą; jam mu religinio lavinimo praktiš 
tenka ir bakteriologijos paskai ku pritaikymu, 
tas turėti; jis ir daugelio specia Lituanistiniam lavinimui su 
lių kursų profesorius gydytoja 
ms, kurie turi praeiti virologi 
jos bei higienos specialius kur 
sus; jis lektorius ir gailestingų 
jų seserų kursuose; jis ir prie 
Montrealio universiteto yra 
Mikrobiologijos Instituto vedė 
jas. Tat jam darbo užtenka „iki tik lietuvių kalbą. Vietovės or 
kaklo''

Mums nepaprastai malonu, 
kad mūsų tautietis yra iškilęs į 
didelius mokslininkus ir yra da 
rbuotojas toje srityje, kuri tar 
nauja ne tiktai Kanados žmo 
nėms, ne tiktai mums, bet ir 
visai žmonijai. J. K.

vate, kurioje kand. Rimt. Viz Juk Jaltoje tada buvo pradžia 
girda davė oro skauto pasižadė ir Anglų - Saksų imperijos iri 
įima. mo ir smukimo. Esame liūdi

Port Arthur ir Fort William, Ont.
SĖKMINGAS VERSLININKAS

P. P. Kaminskai suruošė sa bo, jis turi pasisamdęs keturius 
vo sūnaus Viktoro gražias kri spec, darbininkus, 
kštynas, kuriose 
guma apylinkės

P. Kaminskas 
sarį atidarė savo 
bing & Heating Co. Turi dide užsirekomendavo labai puikiai 
lį pasisekimą. Be jo paties dar ir turi didelį pasisekimą.

Lituanistiniam lavinimui su 
stiprinti numatomi vienetų vei 
kloję atitinkami pašnekesiai, 
darbai bei žaidimai, būkluose 
iškabinamas Lietuvos žemėla 
pis, vienetai atkreipia dėmesį į 
liaudies pasakų inscenizavimą, 
skautiškoje veikloje vartoja

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER |
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ |

dalyvavo dau
lietuvių. P- K- Motus.o
praeitą pava atidarytas čia radio aparatų ir
įstaigą Plum muzikos kabinetų skyrius. Jis

viso

ganizuoja grupes tautinio ir 
......... > ženklo programo 

ms išeiti. Vienetai ir visi nariai 
skatinami rinkti lituanistinės

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

VALAU 
fotelius ir kilimus.

Sutaisau iširusius ar pradegin 
tus kilimus. Darbas garantuo 

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

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

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

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

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.

Restoranas “RŪTA”
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 I 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. 
8-6685.

9 IKI 7.

« Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 
» tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu. ;į!

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. L

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

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. 
Min neapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, 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.
— KOMPENSACI4Ų 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 BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

lietuvių paramos dėka įstengu 
si gimnaziją išlaikyti, ir šian 
dien dar yra priversta šauktis 
lietuviškosios visuomenės para 
mos ir kviesti laisvuosius lietu 
vius neleisti gimnazijos rėmi 
mo pastangoms nusilpti.

Vasario 16 Gimnazijos auklė 
tiniai yra prisirišę prie savojo 
švietimo židinio ir tikisi, kad 
lietuviškasis solidarumas jį iš 
laikys. Būkime tikri, kad Va 
sario 16 Gimnazija ir jos dal
bas yra dovana lietuvių tautos 
laisvės ryžtui paremti, nes ži 
nia, kad pasaulyje yra sąlygos 
jauniesiems lietuviams laisvėje 
lietuviškai mokytis, yra drau 
ge ir dvasinis pastiprinimas tie 
ms jauniesiems lietuviams, ku 
rie tų galimybių pavergtoje Tė 
vynėje neturi.

Šimtmečiais lietuvis kovojo 
dėl šviesos, reta kita tauta tiek 
sudėjo aukų dėl švietimo. To 
dėl Vokietijos Lietuvių Bend 
ruomenės Taryba ir turi mora 
linės stiprybės bei pareigos tar 
ti visiems laisviesiems brolia 
ms ir sesėms — Tėvynės nelais 
vės metais neleiskime Vasario 
16 Gimnazijai pražūti, neleiski 
me užgęsti šiam šviesos žid' 
niui emigracijoje!

P. L. B. Vokietijos Krašto 
Tarybos vardu—Prezidiumas:
J. Bataitis, A. Bunga, kun.,

A. Rukša, dr., prof.

Lietuviai advokatai 
~ NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

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

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

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

į Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert dau- 3S 
» giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- 
k ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o w 
? mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- w 

ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate
jj pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, j® 
į galite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- įįį 
fįį gal Tamstų pageidavimą. -s
& Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto $ 
a ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų JS 
& siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas « 
L Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. į 
K Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos ft 
a? Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados $ 
$ ar USA. Į

Naudokitės mūsų patarnavimu. 4
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Lapkričio 17 d., šeštadieni, visus maloniai kviečiame

- » ’ ui
Tv Siųskite siuntinius [LIETUVĄ ftT

ir į kitus SSSR kraštus per "J

|| SAKAS PARCEL SERVICE |
| M sent by UKRAINSKA KNYHA 9

į Hamiltoną
solistės

LAIMOS ŠTURMAITYTĖS 
išvykimo iš Hamiltono proga, 

rengiamą

KONCERTĄ
kuris įvyks

Royal Connaught viešbučio salėje.

.Programą išpildys Laima Šturmaitytė—mezzosopranas, 
Lilija Šukytė — kolaratūrinis sopranas ir baleto šokėja 

Salomėja Lukoševičiūtė.
Akomponuoja Emil Debusman.

Po programos smagūs šokiai, grojant Benni Ferri 
orkestrui!

Rengiama turtinga 
Katlikių Moterų Dr-jos loterija! 

Veiks įvairių gėrimų bufetas!

Pradžia 8 v. v.
Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba.

| M 314 Barton St. East, Hamilton, Ont.:
| S TELEFONASJ A. 9-9870 J

i' Tft Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak.
\ fH' kasdien, išskyrus sekmadienius. s
'' W ' rX Iv Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavome į 
4 SĄ leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių Hamiltone.
$ *! Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabužių, me t 

SĄ džiagų ir vaistų siuntimus. Pas mus galite įsigyti ska 
relių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų dalykų 

žymiai pigesnėmis kainomis. š
Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siuntėjo ap j 

mokėti nueina per 6—8 savaites.
Daug lietuvių jau patys tai patyrė. Į

s

KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI.
JClamiltone, kaip ir visoje utiečius. Spalio pabaigoje 
„anadoje, vyks lapkričio 11 rių buvo per 80 ir einamoje 
d., šį sekmadienį, nuo 9 vai. ry skaitoje per 10 tūkstančių 
to ligi 9 v. vakaro Vilniaus lerių. Narių skaiičus sparičai 
Aušros Vartų parapijos salė auga. Valdybos pirmininkas 
je, 58 Dundurn Street North. St. Bakšys atsidėjęs dirba. Ir 
Visi lietuviai dalyvauja rinki visiems Hamiltono lietuviams 
muose, nesvarbu ar kas yra yra žinoma, kad organizacija, 
įtrauktas į sąrašus, ar nėra įtr kurioje veikia St. Bakšys, tik 
auktas. Visi gali balsuodami bū rai savo tikslą atsiekti. Tat dar 
ti įrašyti j sąrašus.

LIETUVIŲ NAMŲ 
KOMITETAS

lapkričio mėn. ] 
narių verbavimą. Kviečia naria 
is būti ir artimųjų apylinkių ta

Europos gydytojas 
Dan tįstas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

P1

LONDON, Ont.
RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS

KLB LONDONO apylin 
kės rinkiminė komisija visiems 
mūsų apylinkės tautiečiams pr 
aneša, kad lapkričio 11 dien<j 
rinkimai Krašto Tarybos narių niai kviečia visus tautiečius ak 
Londone, Ontario, vyks šia tv tyviai rinkimuose dalyvauti ir 
arka: tuo atlikti savo bendruomeni
nuo 9 iki 10 vai. ryto pp. Ku nę pareigą. Išrinkime iš gau 
dūkių bute, 60 Adelaide St. S.; saus kandidatų sąrašo sau pati 
nuo 10 vai .ryto iki 1. vai. 30 kimus asmenis ir patikėkime 
min. — parapijos salėje, kur jiems mūsų bendruomeniškus 
vyksta mūsų pamaldos, 89 reikalus, kaip apugščiausiam

Charles St.; lietuvių sambūrio organui Ka
nuo 1 vai. 30 min. iki 9 vai. va nadoje. Rinkiminė Komisija.

karo pp. Kudukių bute, 60 
Adelaide St. S.

Rinkiminė komisija malo

Silinskas Me

Dr. Vytautas 
pirko didelius 
mus, juos atremontavo ir da 
bar juose atidarė savo kabinę 
tą, naujas adresas yra: 45 Di 
vision St. So., Kingsville, Ont. 
Dr. V. Ablenas vVtndsoro he

Ablėnas nusi 
nuosavus na

na 
są 
do

bas yra tvirtose rankose ir jis 
yra tikras.

— Skautai tebevykdo popie 
riaus rinkimo vajų. Surinkimo 

pradeda platų punktas pas St. Bakšį, 38 Stan 
ley Avenue.

— J. Petrulio pjesė „Prieš 
srovę“ gražiai praėjo. Gražus 
veikalas hamiltoniečiams labai 
patiko.

— Šalpos vajus Hamiltone 
yra gana sėkmingas. Žmonės, 
kurie ir šiaip lietuviškame rei 
kale daug aukoja, ir šalpai au

WINDSOR, Ont.
VISI DALYVAUKIME KLB KR. T-BOS RINKIMUOSE.

Rinkimai Į K. L. B. Krašto žius Viktoras ir 
Tarybą vyks lapkričio 11 d. p. čys su šeima. 
p.Skeiverių namuose, 1119 Ma 
rion Avė. Rinkimų Komisiją su 
daro S. Naikauskas, E. Zators 
kis ir E. Butavičienė. Kiekvie 
no lietuvio pareiga šiuose rinki 
muose dalyvauti - balsuoti.

Lietuvių „Vasario 16-sios“
Gimnazijos Rėmėjų būrelio va tuvių tarpe yra labai populia 
dovavimą, vieton išsikėlusio į rus kaip geras specialistas gy 
ūkį gyventi buvusio vadovo J. 
Ražausko, perėmė P. Januška. 
Rėmėjų būrelis susiorganizavo 
1952 metais P. Januškos rūpės 
čiu. Iki šiol yra pasiųsta gimna 
zijai 860 dolerių. Būrelis remia 
ir išlaiko gimnazijos VII kla

’ sės mokinį Arvydą Lingę.
Linksmavakaris — paskuti 

j nis šį sezoną, yra ruošiamas 
Windsoro Apylinkės valdybos 

. gruodžio 1 d. (šeštadienį) „Te 
’ utonia“ salėje, Edinboro St. 
( Linksmavakariui paįvairinti yra 

ruošiama turtinga loterija. Šo 
; kiams gros visų mėgiamas vo 
’ kiečių orksetras. 
į Rekordinis skaičius Bendruo 
menės apylinkės narių šiemet 

. užsimokėjo solidarumo 
tį. Mokesčio rinkimas 

; mas ir dabar, jį atlieka 
kės valdybos iždininkas 
nuška.

Wind sore 
lyginimai ir 
nkūs darbai 
ūkia čia lietuvių, 
laiku pastoviai apsigyventi čia 
persikėlė Meizys Kleas, Pund

PADĖKOS
DIDŽIAI GERBIAMI 

KANADOS LIETUVIAI!
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

Lietuvių kolonijoms: 14 Tau 
tos Fondo skyriams, parapijo 
ms, organizacijoms, bendradar 
biams, spaudai, rinkusiems T. 
F. aukas ir aukavusiems už pa 
dėjimą surinkti gražios sumos 
pajamų $ 33.676,99 per 8 me 
tus man beeinant Tautos Fon 
do įgaliotinės pareigas Kanadb 
je. Viena tai nebūčiau įvyk 
džiusi, jei ne būčiau turėjusi vi 
sų Lietuvių didelio pasitikėji 
mo ir pritarimo, mūsų 
gios ir mylimos Lietuvos 
svinimo darbe.

Dar kartą tariu tikrą 
višką nuoširdų ačiū, ačiū 
ms!

Jūsų
Marija Arlausakitė.

Montr. skyrių pinigais —- pa 
minklinei lentai įrengti A. Var 
tų parap. bažnyčioje:
1. L. Kat. Moterų D-ja

Montr. Skyrius .... 15 dol.
2. Tautinės S-gos

Montrealio sk............. 10 dol.
3. SLA 123 Montr.

kuopa ..........................10 dol.
4. Br. Zenkevičius .... 10 dol.
5. K. Ivaškevičius .... 5 dol.

Visiems aukotojams nuošii 
dus savanorių-kūrėjų ačiū.

L. K. K. Sav. S-gos Montr. 
Skyrius.

brau 
išlai

lietu 
visie

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Stanionis 

Gediminas prašomas atsiliepti. 
Jam yra svarbių 
tuvos. Rašyti NL 
George St., Ville 
treal 32, Canada.

— Gediminas

žinių iš Lie 
adresu: 7722 
Lasalle, Mon

mokes 
vykdo 
apylin 
P. Ja

mokami augšti at 
palyginamai nesu 
vis daugiau pritra 

Paskutiniu

R.EXA 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.

G r e i t a s i r m a n d a g u s p a t a r n a v.i m.a s.
Prašom užeiti!

| LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

i

dytojas dėlto visų, reikalui esą 
nt, mielai lankomas. Kingsville 
yra tik 25 mylios nuo Windso 
ro.

Pundžius Viktoras pirko va 
lyklą Wyandotte St., netoli Ou 
ellette. Atlikus kai kuriuos pei 
tvarkymo darbus, šiomis dieno 
mis valykla pradeda darbą. Čia 
primintinas posakis: „Savieji 
pas savus“. V. Z.

Vasiliauskas, 
gyv. 5926 Kenmore Ave., Chi 
cago 40, Illinois, USA, prašo 

Iki s. m. spalio mėn. 31 die atsiliepti Juozą Raudoni, kilu 
nos žemiau paminėtos organiza sį iš Kavarsko, dabar gyvenau 
cijos ir pavieniai asmens parė tį Kanadoje.
mė L. K. K. Savanorių s-gos — Pajieškomas Jonas Kirki 

las ir Jonas Žvirblis, gyvenę 
Lietuvoje Panevėžio apskrity. 
Pumpėnų mieste. Turiu svar 
bių žinių jiems iš Lietuvos. Ra 
šyti prašau adresu: Jonas Jars, 
3140 So. Union Ave, Chicago 
16, Ill., U. S. A.

— Ponia Elzbieta Šaulienė,
Atkelta iš 2-ro psl.

Ir šiemet Lietuvosbaldai pasiųs 
ti į Leningrado viešbučius, eilę 
Maskvos viešbučių ir Kazakiją. 
Skundžiamasi, kad gaunama iš 
Karelijos prasta- medžiaga, to 
dėl nesą įmanoma pagaminti 
dar geresnių baldų, kuriais Lie 
tuva „išgarsėjusi plačiojoj tė 
vynėj“...

Rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais 
Kuršių Neringoje

dirbo Lietuvos Mokslų Akade 
mijos Geologijos ir geografijos 
Instituto „komplektinė ekspe

| TAISAU j
| RADIO ir TELEVIZIJOS |
v aparatus. S?

koja su atsidėjimu.
— K. Prielgauskui dėl ligų > 

ir operacijų negalinčiam dirb \ 
ti, J. Kažemėko ir S. Normanto ^Taip Pat> rec°rd player‘ius. 
iniciatyva hamiltoniečiai suau © Dipl. Techn. H. Valiulis, 
kojo 75 dol. Visi gailisi šios kul © 3751 Wellington, Verdun, 
turininko ir plunksnos darbi © pjg 8612. Po 6 v. v 
ninko, kuri sir dabar yra sp a 4313.
audos rėmėjas.

dicija“, kuri tyrė pajūrį. Pag 
rindinis uždavinys buvo išrys 
kinti Baltijos jūros kranto kei 
timąsi. Esą nustatyta, kad di 

GRĮŽO „TALKININKAI“.. . džiusias jūrinis smėlio sriau 
tas, užnešąs Klaipėdos uostą, 
slenka iš pietų į šiaurės Kuršių
Neringoje. Kadangi Šventosios prieš 3 — 4 m. gyvenusi 139 
uostas šiuo metu beveik visiš Mona Drive, Toronte, prašoma 
kai užneštas smėliu, o bolševi pranešti savo adresą šio laikra 
kai nesirūpina jo likimu, tai ta ščio redakcijai. Jieško sūnus 
pačia proga apkaltinti „buržu Algirdas, 
aziniai nacionalistai”, kad sta 
tydami šį uostą... „kaip reikiant 
neištyrę jo pakrantes“. Girdi, 
niekas nežinojęs tada, jog išil 
gai Šventosios uosto krantų va 
nduo transportuojąs milžiniš 
kas smėlio mases... (E)

• Kauno Politechnikos institu 
to statybos fakulteto liet, liau 
dies tyrinėtojų grupė, vadovai! 
jama architektūros mokslo kan 
didato K. Šešelgio, suroušė mo 
kslinę ekspediciją į Jonavos, Ra 
mygalos, Kėdainių ir kt. rajo 
nūs. E.

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 Du n s m u i r Street 
Vancouver 1, B.C., Canada.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E* BELANGER 8c SONS 
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

i

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

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

©

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
Sav. A. N I A U R A ir A. P I L Y P A I T I S

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.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A TLIEK U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G ESN Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūsių draudimas.

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

zjiOt'P SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Vi skas t ik už $ 1.10. 

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

Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
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

©

£Si©I|

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

telef.:
PL 0094
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MONTREALIO LIETUVIŲ 
REZOLIUCIJA DĖL ĮVY 

KIŲ VENGRIJOJE.
Masinis Montrealio Lietuvių

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

MONTREALYJE
bus lapkričio 25 d., 3.30 po pie
tų Plateau salėje. Paskaitą ir susirinkimas įvykęs literatūros
pranešimą aktualiomis šių die vakaro proga 1956 m. spalio 
nu temomis padarys pirmasis 28 d., akivaizdoje istoriškų ve 
Lietuvos savanoris ministeris ngrų tautos kovų, vykstančių 
pulkininkas Kazys Škirpa, at Vengrijoje su rusiškuoju oku 
vykęs per Toronto, kur jis ta pantu ir savuoju vengriškuoju 
ip pat darys pranešimą, iš Va okupacijos palaikytoju, sveiki 
šingtono. Bus įdomi meninė da na heroiškus vengrų tautos ko 
lis. Plačiau 
ryje.

PUIKIĄ 
vakarienę šį 
čio 10 dieną, 7. vv. ruošia DL 
K Vytauto klubas savo salėse. 
Kadangi vakarienę ruošia jau 
daug patyrusios ir geros šeimi 

ir ninkės, tai ji bus pirmos rūšies, 
masinis sovietų pavegrtų tautų šiais metais dalyvauja su savo o gėrimų klube juk bus viso 
susirinkimas. Dalyvavo apie vyrų komanda Montrealio Kre kių. Pridėjus muziką ir šokius, 
4000 asmenų, užpildžiusių visą pšinio Lygos „B“ klasės pirme 
salę, kurioje pritrūko vietos, to nybėse, kurių Golden Bali vy 
dėl buvo užtvinusi ir Poupart ksta šį mėnesį.
gatvė, kad net policija turėjo Pagal prisiųstą planą mūsų 
nukreipti judėjimą kitomis gat komanda turi rungtynes: lap 
vėmis. Mitingas praėjo pagal kričio 10 d., 6 vai. 3461 Duro 
bos šūkiu Maskvos žudomai cher St., Catholic High Schuol 
vengrų tautai. Lietuvių Seime salėje su Armenians; lapkričio 
lis }■ mitingą pasiuntė spec, de 17 d., 6 v. toje pat salėje su 
legaciją. Lietuvių vardu kalbė Shel Oil; lapkričio 18 d., 7.45 
jo dr. H. Nagys. Jo kalba su v., 244 Sherbrooke E., Mont 
Šliaukė karšto pritarimo. St. Louis College su Holy T ri 

Yra didelis
kad visos organiazcijos ir pavie 
niai asmens siųstų telegramas 
Kanados ir JAV valdžioms pra 
šydamos efektyvios paramos 
vengrų tautai ir Vengrijai.

Tuo pačiu tikslu Montrealio
Lietuvių Seimelio Prezidiumas se vykstančių rungtynių mes 
šį šeštadeinį, lapkričio 10 d., nekompetentingi.
6 vai. vakaro AV parapijos sa Praėjusį sekmadienį mūsų 
Įėję šaukia Montrealio lietuvių jaunučiai supylė Ville Lasalle 
organizacijų atstovų susirinki High School 70:30 rezultatu ir 
mą, į kurį prašo atsiųsti bent Yra padarę didelę pažangą, to 
po vieną atstovą.

NEPAMIRŠKIME GRUO 
DŽIO 2 DIENOS, 

nes tą dieną Kanados Lietuvių 
TarybosMontrealio skyriusDL 
K Vytauto klube ruošia turtin 
gą vakarienę, kuriai yra su 
tartos geriausios Montrealyje 
šeimininkės. Tą dieną visi re 
zervuokimės tai vakarienei.

LAS NARIŲ ŽINIAI 
lapkr. 9 d., 7.30 min. 433 Ogil 
vy Ave, Apt. 5 šaukiamas L 
AS Montrealio skyriaus susi 
rinkimas. Dienotvarkėje bus 
p. St. Vykinto pranešimas. Pr
ašome visus narius dalyvauti. 

V-ba.

TURKIŲ VAKARIENĖ 
DLK Vytauto Klube

Šį šeštadienįj lapkričio 10 dieną
DLK Vytauto klubas (2159 St. Catherine E.) 

ruošia šaunią kalakutų vakarienę.
Ruošia prityrusios šeimininkės, todėl vakarienė bus 

puiki. Bus ir visokių gėrimų, muzika ir šokiai.
Visi kviečiami atsilankyti. Pradžia 7 vai. vakaro.
Įžanga $ 1.50. Klubo Valdyba^

SUSIRINKIMAS DĖL VEN 
GRIJOS TRAGEDIJOS

Sekmadienį Montrealy įvyko

TAURAS PRADEDA 
KREPŠINIO SEZONĄ 

Sporto klubas „Tauras“

Maloniai kviečiame dalyvauti 
Skautams Remti Draugijos

PARENGIME
Šv. Jono parapijos salėje, š. m. lapkričio 10 d.

Programoje p. B. Volkoff baleto studijos baletas.
Įvairus bufetas. Graži muzika. Kiti Įvairumai!

Pradžia 7 v. v. Įėijmas $ 1.00. Skautams Remti D-ja.

kitame NL nume votojus už laisvę ir nepriklau 
somybę, solidarizuoja jų žygia 
ms ir linki visiškos pergales, o 
dėl didžių aukų reiškia gilią už 
uojautą.

Ši rezoliucija susirinkusiųjų 
priimta vienbalsiai ir įteikta 
Montr. Vengrų bendruomenės 
vadovybei.

Rezoliuciją įteikė: T “ 
Aniuolauskas, Dr. H. Nagys ir 
L. Barauskas.
ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK 
LŲ MOKYTOJŲ IR TĖVŲ 

KOMITETŲ 
SUSIRINKIMAS, 

pirmasis, pradėjus šiuos 
jus mokslo metus, įvyko 
madienį AV salėje, dalyvauja tais buvo gana didelis. Daugia mo kariuomenės šventės minė 
nt A V klebonui T. J. Kubiliui usia plakatų nešė latviai. Uk jimo, atekltas į lapkričio 17 d., 
ir Seimelio Prez. pirm. L. Bal rainiečių dalyvavo tik 10 žmo šeštadienį, toj pačioj Šv. Jono 
zarui. Buvo apsvarstytas susi nių, o lenkai visai nedalyvavo, parap. salėje.
tvarkymo klausimas. Nutarta, Eisena pasiekė parlamento rū Žurnalistas ir (humoristinio 
kad Bendrąjį šeštadieninių mo mus tik apie 6 vai. Ten, po Par žodžio meisteris Vytautas Kas 
kyklų komitetą, apjungiantį vi lamento rūmų arkada buvo su tytis yra specialiai šiam baliui 
sas šeštadienines, sudaro visų statytos vėliavos ir plakatai, o sukūręs kažką prašmatnaus ir 
trijų šeštadieninių mokyklų tė minia policijai tvarkant apstojo savo kūryba, kaip ir visada, ža 
vų komitetų pirmininkai, kurie 
veiklos reikalams kviečiasi ki 
tus tėvų komitetų narius. Šis 
komitetas išsirenka pirminiu 
ką, sekretorių ir iždininką, ku 
rie tvarko reikalus ir veda ats 
kaitomybę, kontroliuojamą Mo 
ntrealio Lietuvių Seimelio Re
vizijos komisijos. Globai, pagal Lygue pirm; Frolich, spaudos kalni lapkriičo 10 d., 7 v. v. Šv. 
bai ir patarimams Bendram šeš kolumnistas ir radijo komenta Jono parapijos salėje daro jau 
tadieninių mokyklų komitetui torius John Collingwood Reld kų ir įdomų parengimą, į kurį 
eina į pagalbą AV Klebonas, ir gale vengrų B-nės vicepirm. visus skautų tėvelius ir arti 
Seimelio Prezidiumo Pirminiu kuris perskaitė Pirm. Temesva muosius maloniai kviečia atsi 
kas ir Kultūros Fondo įgalioti ry prisiųstą iš Ottawos sveiki lankyti, nes kada skautų dar 
nis, o su mokyklų vedėjomis nimą ir padėką. bas ir žygiai ievui, Tėvynei, Ar
aptariami klausimai, susieti su Visų kalbose buvo reikalau timui mūsų pareiga jiems pagcl 
parengimais ir kitais bendrais jama UN intervencijos į Veng bėti ir prisidėti.
reikalais. rii sukilimą prieš rusų domina

Posėdyje aptarta mokslo me vimą. Demonstracija 
tų parengimų programa. Nu 
tarta, kad Eglutę ruošia AV še 
štadieninė (buvusi Verduno), 
vakarinėje Montrealio pusėje, 
o Motinos dieną — Rosemoun 
to ir Longueuil mokyklos ryti 
nėję Montrealio pusėje. Jeigu 
būtų kokių pageidavimų iš or 
ganizacijų (kaip pernai buvo iš 
Vytauto klubo), tai pagal gali 
mybes nutarta tokius pageida 
vimus patenkinti.

Susitarta dėl atlyginimo už 
darbą, 
mu, kad nebūtų nepakeliamai 
apkrautas įpareigojimais Bend 
rasis šeštadienių komitetas ir 
Seimelio Prezidiumas. Pinigi 
nių sunkumų būtų mažiau, jei 
gu daugiau vaikų lankytų mo 
kyklas. Susirinkimui pirm. p. 
Kardelis, sekretoriavo p. Petru 
lis.
RAMOVĖS SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, lapkričio 11

KALAKUTŲ 
šeštadienį, lapkri

vakarienė bus ir linksma, tat 
visi į ją kviečiami atsilankyti. 

SLA 123 KUOPOS 
nariai prašomi šį sekmadieni, 
lapkr. 11 d., AV saleje susirin 
kti po pamaldų ir apsimokėti 
nario mokesčius. Be to, Toron 
to kuopa kviečia į pasitarimą 
mūsų atstovą, todėl reikia nu 
sistatyti.
• Aušros Vartų parapijos ko 
mitetas nutarė parduoti turi 
mus žemės sklypus, kampinius 
po 3.500 ir kitus po 3.000 dol. 
Atsiliepti lietuviams ligi lap 
kričio 18 d. Kas po to liks, bus 
parduota kitiems.
• Šv. Kazimiero bažnyčia dar 
laukia vargonų ir suolų. Kai 
bus ir tai įrengta, įvyks pašven 
tinimas.
• Abromonis Bronius per Mon 
trealio Raudonąjį Kryžių Ven 
grijos laisvės kovotojams paau 
kojo kraujo. R. K. įstaigoje jis 
esąs pareiškęs, kad kovoti su 
vergija reikia ne protestų rezo 
liucijomis, bet krauju, pinigais 
ir vaistais.
• Vėlinės AV bažnyičoje šie 
met kažkodėl buvo negausios 
dalyviais. Pamaldų metu die 
nai pritaikytas giesmes giedo 
jo op .sol. E. Kardeliene ir pa 
rapijos choras. Klebonas kun. 
dr. J. Kubilius pasakė dienai 
pritaikytą pamokslą.

DAINAVOS ŽINIOS
Lietuviškos vasarvietės 

mesnis sklypų pardavimas 
ms metams jau sustabdytas. 
Dainavos Bvė teigia, kad užsi 
brėžtas planas pilnai įvykdy 
tas ir lietuviškos vasarvietės 
įkūrimas yra nebe svajonė, 
bet įvykęs faktas.

Džiugu girdėti, kad tik lie 
tuviai pirkę. Patirta, kad ir 
ateityje, tai yra pavasarį, b-vė 
skelbsis tik lietuviškoj spau 
doj, taip kad nuo mūsų priklau

• Dr. J. Šegamogas Verduno Ii sys, ar turėsime grynai lietuviš 
goninėje tiria sveikatą p. Žake ką vasarvietę, ar ne.
viČiūtės. Tuo tarpu b-vė užsibrėžusi
• Teisingumo Lenkijai šūkiu pravesti kelią aplink ežerą, pa
Lenkų Kongresas lapkr. 11 d. gražinti ežero pakrantes ir pra 
3.30 v. veteranų namuose (57 dėti statyti b-vės vasarnamį 
Prince Arthur St. E.) ruošia Minėtų darbų atlikimas pa 
manifestaciją, kurion kviečia reikalaus nemažai išlaidų n be 
visus. abejo, pakels sklypų kainą. Pa d., Aušros Vartų parapijos sa
• Mirė lapkr. 2 d. ir 6 d. palai lyginant su apylinkėje vyrauja Įėję, po 12 vai. pamaldų, šau
dotas Jonas Makauskas, 46 m. nčiomis kainomis, č_'.__ C..č_ '
amžiaus.

DR. J. MALIŠKA g© Adomaitis Jonas, viešėjęs mesnės, kad dar šiandien gali 
Bostone savaitę laiko, jau su ma užsisakyti kitą pavasarį pa 

ruošiamiesiems sklypams nepa 
kelta kaina.

pageidavimas, nity ir lapkričio 24 d., 6 vai., 
3461 Durocher St., Catholic H. 
School su Westmount YMCA. 

Į mūsų salėje (3461 Duro 
cher St.) vykstančias rungty 
nes žiūrovai įleidžiami ir prašo 
mi dalyvauti, o dėl kitose salė

DR. J. ŠE GAMOGAS ;
C H I R U R G I N Ė ir č 

BENDROJI PRAKTIKA j 
office 5441 Bannantyne i 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn.Tel.:P-0 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DEMONSTRACIJA UŽ VENGRIJĄ
Šeštadienį 3 vai. Fleet-Bay kričio 17 d., 7 v. v. Lietuvių Na 

aikštėj pradėjo rinktis paverg muose įvyks SLA 236 (Toron 
tų tautų žmones pareikšti soli to) kuopos 22 metų sukakties 
darumą kovojantiems vengrą minėjimas-banketas. Minėjime 

Inž. J. ms. Eisena susidarė apie 1 my dalyvaus SLA Prezidentas Po 
lią ilgio ir buvo gana įspūdin vilas Dargis iš JAV. Nariai m 
ga. Priešaky ėjo vėliavų miš svečiai prašomi skaitlingai 
kas, po jų didžiausia kolona lyvauti. Pakvietimų galima ga 
vengrų, toliau mažos kolonos uti L. Namų raštinėje, 
balkaniečių (bulgarų, rumunų, KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ 
jugoslavų), dar toliau baltie v v
čiai: estai, latviai ir lietuviai, lapkričio 24 d. numatytas ru 
kurių skaičius palyginus su ki dens balius, dėl tą dieną ruošia

nau 
sek

da smagiai nuteikti publiką.

SKAUTAMS PAREMTI 
PARENGIMAS

Skautų rėmėjai ir tėvai, no

Parlamento rūmus.
Mutual Cooperation Lygue 

gen. sekr. Jakubec (slovakas) 
pradėjo mitingą, pabrėždamas 
pavergtų tautų vienybės reika 
lą kovoj su Maskvos tiranija. rėdami daugiau paremti skautų 
Toliau kalbėjo Attorney Gene veiklą, prisidėti prie vasaros 
ral Kelso Roberts, Mut. Coop, atostogų stovyklavimo, tam rei

dėl atrodo iš jų sekančiais me 
tais jau bus galima sudaryti ga 
na stiproką jaunių komandą.Už 
jaunius žaidė ir taškus pelnė: 
Morkūnas 16, Stankaitis 0, Ma 
žeika 8, Greivis 5, Lukoševi 
čius 0, Jurkus 4, Vazalinskas 
14, Vilimas 23.

Lapkričio 24 d. „Tauras“ su 
savo mergaičių komanda daly 
vauja Hamiltone vykstančiame 
Kanados Lietuvių Krepšinio 
Turnyre ir nori apginti pavasa 
rį Toronte laimėtą 
teru grupei skirtą 
taurę.

Ta pačia proga 
atsiprašyti ir padėkoti spalio 6 
—7 d. d. priėmusius į nakvynę 
ir maitinusius mūšų svečius — 
„Aušros“ sportininkus p. p. Ri 
mkevičiams ir pp. Š'ulmistrams, 
nes bendroje padėkoję „Nepr. 
Liet.” Nr. 41 buvo praleista, o 
čia paminėtieji yra mūsų sve 
čių nuolatiniai globėjai.

„Tauras“ Valdyba.

Dr. Yčo mo 
pereinamąją

mes turime

toli 
šie

priima :9 a. m.—10 p. m. „
5303 Verdun A., Verdun, « b'!Z°'

Tel.: TR 4547 I

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitisl
956 SHERBROOKE E. į 

Tek: LA 2-7236

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Rene TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes X
MArquette 8045 £

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite S5—M
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

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

Ros** 40 Lafleur 
LaSalle, tel. HU 9-1653

NOTARAS
t g MILTON W. WINSTON, 
| f B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505 
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

Programą išpildo žinomos 
baigta Toronte p. B. Volkoff baleto 

malda Tėve mūsų ir Kanados studijos šokėjos, vadovaujant 
himnu. Manoma, kad demons Studijos vedėjui p. B. Volkoff. 
tracijoj dalyvavo apie 4—5 tu jvaįrius bufetas gėrimais ir vai 
kstančius Neaišku kodėl tikrai giais Daugelis kitų įvairumų!

dabartinės kiamas buvusių karių — kari 
sklypų kainos yra per pus že ninku, puskarininkių, eilinių ir 

jaunimo nebuvusio kariais, 
„Ramovės“ steigiamasis susi 
rinkimas. Jos centras Čikagoje. 
Ji gimininga šaulių organizaci 
jai. Jos tiksals suburti visus 
buvusius karius: karininkus, 
puskarininkus, eilinius, o taip 
gi jaunimą nebuvusį kariais, iš 
augusį čia, kurio sekcijos vei 
kia „Ramovėje“. Buvusieji ki 
tų kraštų kariuomenėse taipo 
gi kviečiami ir laukiami.

Moterų skyriai nenumatomi, 
nes jos veikia „Birutės“ mote 
rų dr-joje. Iniciatoriai.

9

PARDUODAMAS
Rdijo aparatas 
su patefonu, 

lempų, patefonas 3 greičių 
90.—(naujo kaina $ 390.—)

Tel. TR 9938

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

IGNAS
3260

GURČI N AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą
I JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
|| namų telefonu HE 7877.

kstančius Neaišku kodėl tikrai g ■ T 
niečiai nedalyvavo. Lenkai ne Graži muzika, 
priklauso prie Mutual Coopera 
tion Ligue, kuri tą demonstra 
ciją organizavo. L.

SLA 236 KUOPOS
susirinkimas Toronto Lietuvių 
Namuose įvyks šį sekmadienį, 
lapkričio 11d. Visi nariai pra 

pasitenkinant minimu šomi būtinai dalyvauti. Susirin 
kime bus aptartas kuopos 22 
metų veikimo minėjimas, kuris 
įvyks š. m. lapkričio 17 d. Be 
to, SLA Prezidento priėmimas 
ir kuopos reikalai, kurie reikė 
tų su prezidentu aptarti.

Kitą savaitę, šeštadienį, lap
te:: 1 xx-------- ----------------- xx-----------w

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
x-   MX' —XX------~~xx~—x

Paremkime skautus! Įėjimas 
1 dol. Pradžia punktualiai.

Skautams Remti Dr-ja.
® Susituokė Gražina Kazlaus 
kaitė su inž. Petru Stausku. Ve 
stuvinės vaišės vyko Lietuvių 
Namuose.
• Adomas Kybrancas, buvj*C! 
lietuvių evang, liuter. par. 
jos tarylbo snarys, nusilaužė ko 
ją. Dirbant jam fabrike, gele 
žies gabalas užkrito ant kojos 
pėdos. Ji 
Nukentėjęs 
pagalba.
® Tuokiasi;
Gražina Kazlauskaitė: Gerhard 
Buchta ir Aleksandra Butkutė.

dabar sugipsuota, 
vaikščioja ramsčių

Petras Stauskas i

a 
ū

t

£

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.VALADKA 
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS
• priima ligonius ir gimdyvei
> nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. <a 

$ Šeštadieniais nuo 1 vai. pp. 
© iki 3 vai. pp. Ketviitadie- v 

a *’• © © niais kabinetas uždarytas, i'Dr. A. Pacevicius |
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778 

IPriėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus.

^Naujas kabinetas

©
$
vv
©©

©

: DR. V. SADAUSKIENĖ f
Dantų gydytoja <

129 Grenadier Rd., <
1(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. Augštos 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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