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Ar dabar kils 3-ias pasaulinis karas?
SUECO SRITYJE DIDELIS NEAIŠKUMAS. VENGRIJOJE SUKILIMAS DAR NEPALAUŽTAS.

RUSAI VENGRUS VEŽA i SIBIRĄ.
Rusai kalbino Imre Nagy įei jo stigti benzino, todėl suvaržė — Maskva pagrasino Euro 

Tai yra pasek pos vakarams atominėmis bom 
statė tuos pat reikalavimus, ku mė paskutinių tarptautinių są bomis, į ką jai atsakyta, kad 
riuos pastatė ir darbininkai. myšių Artimuosiuose Rytuose, toks bandymas susilauks mom 

Rusai griebėsi naujų represi — Nasser suėmė 43 Egipto entalaus atsakymo.
jų — pradėjo gaudyti darbinin karininkus, kurie, spėjama, ruo 
kus ir vežti į Sibirą, bet darbi sėsi jį pašalinti iš valdžios, ku • 
ninkai, kovodami suglausto ji Egiptui atnešė nelaimes, 
mis gretomis,

Vardas, kurį galima būtų 
duoti dabartinei žmonijos būse ti į Kadaro valdžią, bet jis pa jo naudojimą, 
nai, tiktų gal

DIDŽIULIO SĄMYŠIO 
METAS, 

nes sąmyšis apima ne tiktai 
Istybes, bet ir ligšiol buvusi 
cementuotą komunistinį, apju 
ngtą bendru „rytų demokrati 
jų‘, kaip sistemos ir sovietijos, TRIS TRAUKINIUS SULAI 
kaip formos, vardu pasaulį. Są 
myšis vyksta ne tiktai tarp va 
Istybių, bet ir visos sovietijos 
diktatūros viduje. Sovietų dik kad galėtų organizuotai priešin 
tatūra dar niekad nebuvo taip tis rusų smurtui, 
pakrikusi ir taip išderinta, kaip 
dabar.

i Ilgoki*!-tylėjęs, pagaliau atvi 
rai 
' PASISAKĖ TITO,

Įdomu, kad Tito pasisakė ga 
na objektyviai Maskvos atžvil ma tarP 200 milionų Rusijos 
giu. Tito, žinoma, lieka pats 
diktatorius ir komunistas, bet 
jis teisingai pasakė, kad 
VENGRIJOS SUKILIMAS 

YRA NEŽMONIŠKOS 
SOVIETINĖS OKUPACIJOS 

VAISIUS.
Niekas kitas nekaltas, kad 

vengrų tauta neišlaikė ir spon 
taniškai sukilo. Kalta tiktai Ma 
skva ir jos Vengrijoje sukurta 
sis okupacinis režimas, kuriam 
tebevadovauja stalinistai.

Šiame punkte Tito sutarė su 
Belgijos atstovu Spaaku, kuris 
Šepilovuiį tvirtinančiam, kad 
Vengrijoje sukilę fašistai ir re 
akcionieriai, drėbė į akis: Kuo 
mus Sovietai laiko — bepro nes Nesseras, kurstomas Mask 
čiais ar kvailiais? Argi visi Ve vos, stato vis naujas sąlygas, 
ngrijos darbininkai, kurie daly Paskutinėmis žiniomis, jis pa 
vau ja sukilime ir kovoja už Ve reikalavo, kad JTO karinome 
ngrijos laisvę, yra fašistai? nė iš Sueco- pasitrauktų tuojau, 
BET MASKVOS SATRAPŲ kai tiktai iš ten pasitrauks An 
AKYS IR ŽARIJŲ NEBIJO, glijos ir Prancūzijos karinome 

nės. Bet tai neįmanoma neišsp 
rendus klausimo iš esmės.

Egiptas, sovietų kurstomas, 
bandė išprovokuoti paliaubų su 
laužymą ir bombordavo anglų 
ir prancūzų desantą apie valan 
dą laiko, bet desantui neatsihe 
pus, nutilo.

RUSIJOS „SAVANORIŲ” 
KLAUSIMAS

va
su

KĖ IR DARBININKUS 
PALEIDO.

Jie ir dabar fabrikuose sėdi,

Vengrijoje kova ir pasiprie 
šinimas rusų okupacijai tebe 
vyksta, nors Maskva ten siun 
čia naujus ir naujus kariuonie 
nės dalinius. Devynių milionų 
vengrų tauta dabar yra sklaido

pavergtų tautų. Vyksta didelis 
sąmyšis.
CEILONO BLOKO VALSTY 
BĖS PASMERKĖ AGRESIJĄ 

SUECE IR VENGRIJOJE.
Šiame sąmyšyje Bulganinas 

pasiūlė Anglijai atitraukti iš Su 
eco kanalo srities savo kariuo 
menę. Edenas atsakė, kad Ang 
lija mielai tą padarys, jeigu ii 

Vengrijos atitrauks 
Atrodo, 

Bulganino

— Prieštaraujančios žinios 
—pranešama, kad Nassci papr 
ašęs siųsti į Egiptą Rusijos „sa 
vanorius“, kurių Maskva esan 
ti paruošusi 50.000. Prancūzai 
esą pasiryžę su jais kariauti.

— Adenaueriui 1956. XI. 8 
Vokietijos fed. parlamente pa 
reiškė, kad pavergtųjų Rytų 
Europos tautų išlaisvinimas su 
daro vieną iš pagrindinių V o 
kietijos politikos uždavinių.

— RRT valdytoajs Dr. P. 
Karvelis 1956.XI.5 Muenche

— Gomulka su Cyrankevi 
čium iškviesti į Maskvą dery 
bų. Lenkijos mokslų akademi 
ja paskelbė per oficiozą „Try 
buna Ludu“ reikalavimą Len 
kijai visiškos nepriklausomy 
bės, kėlimo gyvetojų gerbūvio 
ir mokslo laisvės.

— Lenkų pašalintąjį marša 
lą Rokosovskį Maskva paskyrė 
savo karo ministerio pavaduo 
toju, kuris dabar galės skersti 
lenkų laisvę. Lenkijos karo mi no rotušės saleje skaitė viešą 
nisteriu paskirtas iš kalėjimo paskaitą „Europos likimas Pa 
paleistas gen. Spychalskis. baltijo valstybių patyrimų ii

— Į JTO priimti Marokas, aspiracijų šviesoje". Paskaitą
Tunisas ir Sudanas. Kinija at ruošė Europos Sąjunga, vado 
mesta. vaujama min. Staino. (E)

V. TARPTAUTINĖS ŪKININKŲ SĄJUNGOS KONGRE 
SAS PARYŽIUJE

Tarptautinė Ūkininkų Sąjun pinų Respublikos Ūkininkų Par 
ga susideda iš 12-kos tautų ats tijos atstovas Montomayor, Ja 
tovų. Kiekviena yra atstovau ponijos ūkininkų atstovas Ch 
jama savo krašto demokratinių 
ūkininkų partijų, 
tovauja Lietuvos 
Liaudininkų Sąjunga.

S-ga šaukia savo kongresus 
kas 2-ji metai. T'
Amerikos žemėje, o penktasis kįs jr p. Dulevičius iš Prancū 
—Paryžiuje š. m. spalio 28—zijos; J. Jaks-Tyris, 
30 dienomis, kaip tik tuo me 
tu, kada Lenkijoje vyko atsipa
laidavimo nuo priklausomybės kietijos; J. Senkus iš Anglijos 
Maskvai procesas, o Vengri jo 
je Budapešto gatvėse ir visame 
krašte tautiniai vengrų revo 
liucionieriai vedė nelygią kovą 
su Sovietų slaptosios policijos 
ir armijos daliniais už vengrų 
tautos laisvę ir Vengrijos vals 
tybinę nepriklausomybę.

Kongresas perpildytoje salė 
je savo- darbą pradėjo pirmon 
vieton iškeldamas vykstančias 
kovas už geležinės uždangos 
dėl laisvės.

Ferenz Nagy, S-gos vicep., 
kenčiančios ir kovojančios ven

Egiptui aptilo, kai Eisenhowe grų tautos vardu kreipėsi į viso 
ris pasisakė prieš, o ir Nasseras pasaulio laisvuosius žmones, 
atmetė tokių „savanorių“ reika prašydamas padėti Vengrijai 
lingumą. Mat, visi žino, kad išsilaisvinti. Jis pabrėžė, kad 
Rusijoje jokių savanorių nega Vengrijoje vyksta ne civilinis, 
Ii būti. Rusų „savanoriai“ yra bet tikras karas Sovietų Sąjun 
tokios pat rūšies, kaip ir „sava gos prieš Vengriją, kad veng 
noriai“ vengrai, kurie dabar ve rai kovoja žūtbūtinę kovą už 
žami į Sibirą. išsilaisvinimą iš , komunizmo

Šiame visuotiniame sąmyšy despotijos ir kad jiems kito ke 
je.
SPINDI TIKTAI VENGRŲ 

TAUTOS SĄMONINGUMAS
IR KOVINGUMAS.

Kuo pasibaigs šis visuotinis 
sąmyšis, dabar dar peranksti 
kalbėti. Dar perdaug neaišku 
mų. Šiandien dar negalima teig 
ti, kad Maskva neišprovokuos 
Trečiojo Pasaulinio karo. La 
bai nedaug reikia, kad jis kiltų. 
Maskvai nesunku žaisti ugni 
mi, nes ji žino, kad Vakarai ka 
ro nenori. Bet jeigu sąmyšis 
nebus išdrenuotas, tai neteks 
daug nustebti, jeigu kils Trečia 
sis Pasaulinis karas.
TRUMPOS ŽINIOS

SRITYJE

Rusija iš 
savo kariuomenę. . . 
kad Edenas įspėjo 
mintį. . .
SUECO KANALO

PADĖTIS NEAIŠKI.
Dag ten derasi jau kelios die 

nos, bet vis dar neišsiaiškina.

iaki Yoshizaki ir kiti.
Lietuviams T. Ū. S. kongre 

se atstovavo 11 asmenų delega 
cija. Delegacijos pirmininke bu 
vo A. Devenienė, nariai — H. 

Keturi įvyko Blazas iš JAV; J. Lanskorons

Lietuvą ats 
Valstiečiu

inž. L.
Prosinskis, A. Germanavičius,
V. Garbė ir K. Dikašitis iš Vo

Min. pulk. Kazys Škirpa, 
pirmasis Lietuvos kūrėjas-savanoris, kuris Lietuvos 
kariuomenės šventės minė jime Toronte lapkričio 24 
dieną ir Montrealyje lapkričio 25 dieną, šį šeštadienį 
ir šį sekmadeinį, atvykęs iš JAV sostines, Washingto 
n‘o, padarys pranešimą apie Lietuvos kariuomenę ir kai 
bės šių dienų aktualijų tema. Plačiau apie tat žiūrėki 
te paskutiniame ir 5-mc šio „Nepriklausomos Lietu 
vos“ numerio puslapiuose. Visi dalyvaukime Lietuvos 

kariuomenės šventės minėjime.

Vlikas ir jo Vykdomoji Taryba drauge su visa lietuvių 
tauta ir laisvėje esančiais mūsų tautiečiais lapkričio 23-ją 
mini kaip Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės Įkūrimo die 
na. Visi mes su didžia pagarba lenkiame galvas prieš mūsų sa 
lies laisvės gynėją bei jos talkininkus — visus karius, sava 
norius, Vyčio kryžiaus kavalierius, šaulius ir partizanus, vi 
sus laisvės kovotojus, žinomus ir nežinomus tėvų žemės gy 
nėjus, didžiomis aukomis iškovojusius mums laisvę ir nepri 
klausomybę. Jų aukos ir pasišventimas tebūna mūsų stipry 
bės šaltinis iškovoti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. . .

Kraugeriai nebūtų kraugė 
riai, jeigu jie žinotų bet kokias 
žmoniškumo normas, nors ir 
pačias mažiausias ir žemiau 
sias.

Išsiderino ir „nautraiusis blo 
kas“, nes JTO trys Azijos vals 
tybės, kurios balsuodavo su so 
vietais, dabar balsavo prieš 
juos. Seni komunistai, dešimti 
mis metų išbuvę vadovybėje, 
bėga iš kompartijos, nes pama 
tė, kad 

MASKVA AKIPLĖŠIŠKAI 
APGAUDINĖJA DARBO 

ŽMONES.
Kad jos tvirtinimai, jog Ru 

sija gina tautų apsisprendimo 
Isųsvę, jos yra paskandinta ven 
grų tautos kraujuose. Komunis 
tų melas atidengtas visu nuo 
gurnu.

Visas pasaulis mato, kad 
DIDŽIAUSI VENGRIJOS 
LAISVĖS KOVOTOJAI 

YRA VENGRIJOS
DARBININKAI, 

drauge su studentais ir valstie 
čiais, nes jie moka veikti orga 
nizuotai. Jie prašyti ir grasinti 
grįžti į darbą, bet jje darbo ne 
pradeda. Tiesa, jie dabar susi 
rinko į fabrikus, bet todėl su 
sirinko, kad galėtų būti drau 
ge, didelėje masėje ir veikti 
vieningai. Nes juk vienybėje— 
galybė.

Į Maskvos marionetės, Ja 
noš Kadar, kvietimą grįžti į da 
rbą, jie atsakė sąlygomis: 

VENGRIJA TURI BŪTI
LAISVA IR 

NEPRIKLAUSOMA, 
todėl turi būti sudaryta koalici 
nė vyriausybė, rusai turi pasi Į Sueco zoną, 
traukti iš Vengrijos ir turi bū 
ti laisvi demokratiški seimo rin dinti 47 laivai, 
kimai. — Europos valstybės prade draugas — prof. Ranga; Phili

lio nebeliko, tik laimėti ar žyti. 
Komunizmas ir laisvė negali eg 
zistuoti kartu. Laisvasis pašau 
lis neturėtų palikti vengrų sa 
vo likimui.

Kongresas kreipiasi į visus 
jaunuolius už geležinės uždan 
gos, kurie yra paimti į raudoną 
sias komunistų kariuomenes, 
neiti prieš savo brolius, kovoja 
nčius už laisvę, o ūkininkai ska 
tinami palaikyti tautines rėžis bendradarbiavimą su lie 
tencines jėgas teikiant maistą“, tuvių viuomene Lietuvos laisvi

Kongresą asmeniškai sveiki nimo, 
no: Liberalų Internacionalo pi 1— -

ir A. Narakas iš Šveicarijos. Pa 
skutinis buvo išrinktas kongre 
so pirmuoju sekretorium ir vi 
sus stebino savo tobulu prancū 
zų, anglų ir Italų kalbų mokė 
jimu.

Vliko vardu kongresą sveiki 
no pulk. Lanskoronskis; LLK 
vardu prof. J. Baltrušaitis, Ce 
ntro ir Rytų Europos Krikš. 
Dem. Unijos vardu Edv. Turą 
uskas. Lietuvos atstovas Pran 
elizijoje Dr. St. Bačkis visą lai 
ką dalyvavo kongrese kaip gar 
bės svečias.

Kongresas audringais ploji 
mais pasveikino A. Devenienės . „ , . „
išrinkimą IP egzekutyvo vice kiminėje būstinėje 118 ir Pns je. Dar neuzsiregistravusieji 
pirmininke ir B. Paramską __  kėlimo parapijos rinkim, bust, prašomi kreiptis į p. V. Vasilia
jos pavaduotoju.

Kongresas praėjo pakilia ir 
darbinga nuotaika

Spalio 27 d., Lietuvos atsto 
vas Prancūzijai Dr. St. Bačkis 
pakvietė visą lietuivų delegaci 
ją į atstovybę pobūvio. Be de 
legacijos narių, pobūvyje daly 
vavo atstovybės patarėjai prof. 
J. Baltrušaitis ir pulk. J. Lans 
koronskis su žmona; min. E. 
Turauskas su žmona; lietuvių 
parapijos klebonas kun. Petro 
sius. A. Devenienė ir H. Blazas 
trumpomis kalbomis padėkojo 
šeimininkams už nuoširdumą ir

MONTREALIS
ATIDAROMI BRAIŽYTOJŲ 

KURSAI
Pranešama, kad braižytojų 

kursai prasideda šį šeštadienį,

TORONTO
RINKIMŲ Į K. L. B. KRAŠ

TO TARYBĄ REIKALU
Toronto Apylinkės Rinkimi 

nė Komisija skeliba, kad Toro
nto Apylinkėje lapkričio 11 die lapkr. 24 d., 5 v. vak. 4225 Ber 
ną KLB Kr. Tarybos rinkimuo rų St. ir tęsis iki 9 vai. vakaro, 
se dalyvavo 635 balsuotojai. Normaliai kursai bus vedami 
Lietuvių Namuose balsavo 114 kiekvieną sekmadienį nuo 2 iki 
rinkikų, Šv. Jono parapijos rin 6 v .v. minėtoje mokyklos salė

Normaliai kursai bus vedami

Kongresą asmeniškai sveiki nimo, kultūros ir bendruome 
no: Liberalų Internacionalo pi nės darbuose. Di. St. Bačkis 
rmininkas S. de Madariaga, Ry atsakė ilgesne kalba, paliesda 
tų Europos Sąjūdžio pirm. Bed mas svarebsnes Lietuvos lais 
dington Berens, D. Britanijos vinimo problemas. Spalio 28 d. 
sąjūdžio „Britisch Common Ca delegacijai savo bute suruošė

— Susirgo DB nremieras A tise“ atstovas prof. Ch. Smith, Lietuvos Pasiuntinybės Pran
Edenas Tarpt. Juristu Komisijos atsto cūaijoje patarėjas ir Franciui

— Egiptas neįsileidžia Kana vas Louis Aujol ir kiti. JAV j°s Liet- B-nės tarybos pirm, 
dos karo dalinio, kadangi Kana Prįezidentas Eisenhoweris at “ 
da yra Did. Britanijos domini siuntė kongresui pasveikinimą 
ja. o Anglija dalyvauja žygyje raštu.
‘ ~ . Azijos tautoms kongrese ats

— Sueco kanale guli paskan tovavo Indijos Ūkininkų Parti 
jos vadas ir asmeninis Nehru

savo bute suruošė

403. Aštuoni balsavimo lape uską tel. CL 5.2211. Į kursus 
liai pripažinti nepaduotais, ka jau yra užsirašiusių 30 asme 
dangi buvo pabalsuota už 31 nV> kurie pirmosios pamokos 
kandidatą arba išbraukti nepa 
geidaujami kandidatai.

Balsavimus pravesti 
L. Adomavičius, K. 
čius, A. Matulionienė, 
jonienė, I. Tamošiūnas, B. Pa kariuomenės 
bedinskienė, E. Abromaitis, A. rius, ne civilius. 
Saulis, Jonaitienė-Tugaudienė, 
I. Krasauskas, P. Usvaltas, E. 
Usvaltas, E. Jankutė, J. Saru 
nas, B. Žolpys. Balsus skaičiuo 
ti padėjo: E. Abromaitis, I. Ta 
mošiūnas, I. Venckutė, I. Jučai 
tė, Usvaltas, A. Pabedinskas, 
K. Lukošius, K. Abromaitis, 
A. Diržys, M. Abromaitis, J. 
Pusvaškis, J. Krivickas, I. Kra 
sauskas, R. Benotas, E. Liaudį 
nskienė, VI. Jokūbaitis, Bastys.

Rinkiminė Komisija reiškia 
didelę padėką padėjusiems pra 
vesti balsavimus ir balsų skai 
čiavimą.

Taip pat reiškiame didelę pa 
dėką Šv. Jono parap. klebonui 
kun. P. Ažubaliui, Prisikėlimo 
parap. kleb. Tėv. B. Grausliui, 
Liet .Namų V-bai už leidimą

metu išsirinks savo komitetą, 
o šis tvarkys visus kursų reika 

oadėio ^us: klaidų, medžiagų ir prie 
Aperavi moni9 parūpinimą ir tt.
B. Sapi • Ramovė nariais priima tiktai 

veteranus, b. ka

;. B-nės tarybos pirm, 
pulk. J. Lanskoronskis su Žmo 
na. Be asmenų, dalyvavusių pri 
ėmime pas Lietuvos atstovą Pa 
ryžiuje Dr. St. Bačkį, šiame pri 
ėmime dalyvavo gausokas bū pasinaudoti patalpomis. „Tėv. 
rys lietuvių jaunimo Paryžių Žiburiams", „Nepr. Lietuvai“, 
je Radijo valandėlės — Tėvynės

• P. Matulienė lankėsi NL re 
dakcijoje ir pratęsė prenumera 
tas tiems asmenims, kuriems ji 
prenumeruoja „Nepriklausomą 
Lietuvą“, o ji prenumeruoja ne 
tiktai sau, bet ir savo bičiulia 
ms JAV.
• Mirė lapkričio 16 d. ir palai 
dotas 19 d. Jonas Mikalauskas, 
63 metų amžiaus; lapkričio 14 
d. ir palaidotas 17 d. Jonas Sm 
olskis, 39 metų amžiaus. Palai 
dotas per Jūrininkų institutą.
• Užtemimas mėnulio Montre 
alyje buvo matomas naktį iš še 
štadienio Į sekmadienį nuo 11 
iki 2 vai.

Prisiminimai vedėjui R. J. Si 
manavičiui už skelbimus rinki 
mil reikalu.

Toronto Apylinkės 
Rinkiminė Komisija.
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Eisenhower ir pavergtieji
Motto: „Sekmadienį 13 vai. iš Budapešto Bonuos Kiaš 
to Apsaugos Ministerijai paskambino sukilėlis, kuris lais 
ves kovotojų vardu prašė paramos. Telefoninio pasikalbę 
jimo metu buvo girdimas keblioje padėtyje esančiame 
mieste patrankų gaudimas. . . . Šiuo beviltiško prašymo 
metu Krašto Apsaugos Ministerijoje buvo jaučiamas be
saikis liūdesys“.

Strauss, Vokietijos Krašto Apsaugos Ministens.

Kiekvieną beveik sykį, vyks mui sustabdyti. Net dabar, ka 
tant JAV-ėse rinkimams, kyla da laisvės kovotajai išžudyti, iš 
klausimas, ar mes tinkamai iš blaškyti, surakinti bei deportuo 
naudojame šią vienintelę pro ti, o tūkstančiai pabėgėlių jieš 
gą, kada mūsų, pavergtųjų tau ko Vakaruose prieglaudos, net 
tų, balsas ir nusistatymas tam ir dabar, visų kraštų užuojau 
pa įdomus, patiekti savo politi tos žodžių tiradoje, JAV balso 
nius reikalavimus. Šį kartą pre nesigirdi. Turbūt, ir šiems var 

, zidento rinkimai vyko ypatin gšams Vengrijos kovotojams 
gose sąlygose: dėka Vengrijos nelengva bus apleisti perpildy 
laisvės kovų (karo, ar ne suki tą Europą ir pasiekti Laisvės 
limo!) su sovietų imperiaj, vi Stovylos krantus, nes ne vie 
sas Pavergtosios Europos klau nam jų plaučius bus palietusi 
simas atsidūrė aktualiosios tar 
ptautinės politikos svarbiausio 
je vietoje. Galbūt, JAV-bių vy 
riausybei laikas nebuvo pato 
gus veikti, tačiau mums — uk 
rainiečiams, lenkams, vengrą 
ms, rumunams bulgarams, če 
kams, slovakams etc. — paver 
gtųjų tautų atstovams „Auksi 
niuose Vakaruose“ buvo labai 
tinkama proga pareikalauti Va 
karų išpirkti tąjį vekselį, kurį 
rinkimų progomis taip lengvai 
mėgstama pasirašyti. Prieš ke 
turis metus Eisenhower varžy 
bose su demokratais metė „Ii 
beration” šūkį, kuris turėjo pa 
keisti Kenan'o formuluotąją 
„containment“ politiką. Dau 
gelis tada pamatę generolą pre 
zidento kėdėje pradėjo kalbėti 
apie naują „Eisenhower‘io mentavimo sustabdymą, leidžia 
erą“. Deja, ši era labai greitai spręsti, kad jis yra pasiryžęs 
virto tūpčiojimo vietoje laiko eiti nelabuoju koegzistencijos 
tarpiu, o rinkimų vartotas „Ii keliu dar toliau už Eisenhow 
beration“ perėjo j „appeaseme erį. Į tai tenka pasakyti, kad 
nt‘o“ nuolaidas, kurios žino jeigu būtų duota pajusti, kad 
mos pragaištingosios koegziste mes, pavergtųjų tautų atstovai, 
ncijos vardu. rinkiminėje kompanijoje suda

Priėjo prie to, kad tuo metu, rome rimtą politinę jėgą, kuri 
kada Lenkijoje prasidėjo proce įtakoja rinkimų rezultatus, tai 
sas, vedąs lenkų tautą neprikl su mūsų norais ir reikalavimais 
ausomybės ir laisvės keliu, kad skaitytųsi tiek Eisenhower, 
net vokiečiai, suprasdami, kad tiek Stevenson. Dabar gi, kada 
šiam išsivystymui reikia mora Eisenhower'io pareiškimai ir 
linės pagelbos, kanclerio lupo laikysena lemtinguoju momen 
mis pareiškė — esą su laisvą tu buvo antausis visiems lais 
ja Lenkija Vokietija, nevarto vės kovotojams Pavergtoje Eu 
dama jokių prievartos priemo ropoję, gi jį išrinkus, mes sku 
nių, ras abi tautas lieičaničų biname vieni per kitus jam sve 
problemų tinkamą išsprendi ikinimo telegramas ir raštus si 
mą; tuo metu, kai net Carlo Sm ųsti bei kitaip savo „pakarau 
idt (opozicijos lyderis) net pa mą“ rodyti, žinoma, netenka la 
reiškė, kad tenka pagalvoti, ar ūkti, kad Eisenhower ar kitas 
nereikėtų vokiečiams sričių už politikas jo vietoje jaustų bent 
Oder-Neises atsisakyti, 
tikrai Lenkija būtų 
Vokietija susijungtų? 
tu pasaulį apskrieja 
wer'io neprovokuotas 
mas, kad dėl Lenkijos laisvės is jam 
JAV nerizikuos militarinių su populiarumą kėlia.
sidūrimų galimybės. . . Jeigu ALTas mažiau rūpintųsi

Kai savo laiku JAV tauta su vizitais Washington‘e, jeigu 
dėliojimų, nes kiekviena praras kilo prieš kolonialinę valdžią, PET ir jų prezidiumai bei ko 
ta minute atveria naują žaizdą dėl jankių laisvės kovoti tūks misijos (o ypač jų pirminin 
Vengrijos kūne, atveria naują tančiai vyko iš Europos. Dau kai) mažiau rūpintųsi rašyti 
žaizdą Europos kūne. Dabar, gelis jų buvo kilę kaip tik iš tų rezoliucijas, o pagalvotų kaip 
arba niekad, yra laikas ir pro sričių, kurių tautos dabar visas tikrai politiškai galima būtų iš 
ga, mes tikime, suteikta drąsių savo viltis yra sudėjusios į JA naudoti tarptautinę situaciją ir 

ir Vengrijos laisvės kovotojų Va V. Deja, ši, šiandieną, galingia organizuoti bendromis jėgomis 
> atitaisyti siaubingas usia pasaulyje, tauta, savo pre pavergtųjų tautų išeiviją pras 

Seserims ir Broliams, kovojan Jaltos, Teherano ir Potsdamo zidento žodžiais laisvės išsiil mingiems bendriems politinia 
tiems už laisvę, ir — po vaka klaidas. Dabar, arba niekad, gusiems šaltai atsako, kad ji.... ms žygiams, tikrai daugiau ga 
rykštės ilgos ir baisios nakties, yra atėjusi valanda mesti pirš nerizikuos kariškų susidūrimų lėtumėm tikėtis būti vyriausy 
nakties, paženklintos žudynėm 
ir neviltimi — kraujuojantiems 
ligi mirties pačioj Jūsų šalies 
širdyje — Budapešte, pa 
čioj Europos širdyje — 
g r i j o j e. Po daugelio 
metų mes prisiminsime 
rudenį, kai visa vengrų 
sukilo, kad nuogomis rankomis 
ir nepalyginamu pasiryžimu su verti savo žmogaus ir krikščio 
naikintų brutaliausią tironiją nies vardo, jeigu neatsilieps  ̂
žmonijos istorijoje. 1 
moterys mirė ir tebemiršta kar kinių šauksmą. giją eikvoja jieškodamos for
tu su studentais, kareiviais, dai Mes, lietuviai, atėjome čia mulių, kurios būtų rusams pri 
bininkais ir žemdirbiais Jūsų pasakyti vengrams ir Vengri imtinos, smerkiant savo sąjun 
gražios ir išdidžios, dabar de jai, kad jie nėra vieni šią tra gininkų anglų-prancūzų žygį 
gančios žmogžudiškoj sovietų gišką ir didvyrišką kovos ir is stabdant rusų įtaką Artimuose 
tankų kanonadoj, sostinės 
vėse.

Tiktai prieš keletą dienų 
šito, dabar jau nemirtingo, 
sto sienų buvo užrašyta, i 
syta žmogaus krauju: 
komunizmui! Ilgai tegyvuoja 
laisva Vengrija!“. Tai yra an mą iš 
as, Senajam Testamente mųii to. leiskite man pakartoti žo 
mas, Užrašas Sienoje, ir jis Ii džius įrašo, padėto šalia jau buvo pralietas veltui. Tu gyve lėse, į kurias mes patys teatei 
ks tenai per amžius, kad pri nos, nelygioj kovoj, žuvusios nsi amžinai mūsų širdyse. Mir name, bet tomis progomis, ka 
mintų mums ir kad primintų vengrų mergaitės lavono; ir te tis komunizmui! Ilgai tegyvuo da mūsų balsas „pasaulio galiu 
galingoms ir laisvoms Vakarų būna šie žodžiai šiandien mūsų ją šventa Vengrijos atuta! Čia nams“ reikalingas. JAV prezi 
valstybėms, jog pagalab turi visų priesaika: „Brangi Veng mes gimėm, čia turim ir mirti”, dento rinkimai parodė, kaip 
būti suteikta tuč tuojau, be ati rijos mergaite, Tavo kraujas ne Taip padėk mums, Dieve. mes, lietuviai, ir kiti pavergtie
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Į LAISVŲJŲ TAUTŲ PARL AMENTŲ ATSTOVUS, SU 

SIRINKUSIUS TARPPARLAMENTINĖS UNIJOS
XLV KONGRESUI BANGKOKE.

mus ir nuoširdžius 
visokeriopos sėkmės jo 
ms siekimams.

Mes maloniai prašome 
resą:

1. Pasmerkti Sovietų 
gos agresijos aktus prieš Lie 
tuvą ir kitas dabar okupuotas 
Europos valstybes, taip pat pa

linkėjimus 
kilnie

Kong

Sąjun

Mes, žemiau pasirašę, pasku 
tinio Lietuvos Respublikos de 
mokratinio Seimo nariai, krei 
piamės į jus, laisvųjų tautų lais 
vai rinktų parlamentų atsto 
vus, susirinkusius Bangkoke.

Iki II-jo Pasaulinio Karo 
mes irgi buvome tarptautinės 
parlamentarų šeimos nariai ir
aktyviai propagavome ir rėmė smerkti Sovietų koloninę tų kr 
me tikros tautos atstovybes idė aštri eksploataciją;
ją ir jos vaidmenj valstybėje. 2. Paneigti Maskvos Augš 

Pasinaudodama slaptais čiausiojo Sovieto, taip pat pa
1939 m. rugpjūčio 23 ir rugsė vergtųjų tautų vadinamųjų „lia 
jo 28 d. d. Molotovo - Ribben udies parlamentų“ delegatams 
tropo susitarimais ir savo gink teisę būti Tarpparlamentinės 
luotąja jėga, Sovietų Sąjunga Unijos nariais ir dalyvauti Uni
1940 m. briželio 15 d. įsibrovė jos Kongrese Bangkoke, nes 
į Lietuvos teritoriją, sunaikino jų atstovaujamos institucijos nė 
jos nepriklausomybę bei laisvę ra atitinkamų tautų laisvai rin 
ir atėmė lietuvių tautai galimy ktos, o tėra komunistų diktatu 
bę laisvai ir demokratiškai rink ros ir okupanto įrankiai;
ti savo parlamentines instituci 3. Primygtinai reikalauti, kad 
jas. Sovietų pavergtai Lietuvai ir

Nors jau daugiau kaip vie kitoms Sovietų pavergtosioms 
nuolika metų praėjo nuo II-jo Europos valstybėms būtų grą 
Pasaulinio Karo veiksmų pabai žinta nepriklausomybė ir laisve 
gos, Kremliaus komunistiniai ir kad tarptautinėje priežiūro 
diktatoriai tebelaiko Lietuvą je įvykdytais laisvais ir nesu 
okupuotą ir tebeuzurpuoja lie klastotais rinkimais būtų atsta 
tuvįų tautos suverenines tei tytos Sovietų pavergtųjų vals 
sės. tybių

Sovietų agresija prieš Lietu jos.
vą ir kitas Centro bei Rytų Eu 
ropos valstybes, Lietuvos oku 
pacija bei jos prievartinė į So 
vietų Sąjungą inkorporacija ir 
ją sekusi sovietizacija, yra vie 
nas didžiausių Stalino ir. jo ben 
drininkų padarytų ir iki šiol ne 
atstatytų tarptautinių nusikal 
t imu.

Mes, tebesą gyvi laisvajame 
pasaulyje buv. Lietuvos Seimo 
ir Tarpparlamentinės Unijos 
nariai siunčiame tos Uniojs Ko už 
ngresui savo broliškus sveikini

parlamentinės instituci

WINDSOR, Ont.
RADIJO TRANSLIACIJA

Lietuviams didelį palanku Lietuvių Diena. Vykusiai aj 
mą rodanti Windsoro CBE ra budintas dainų turinys ir kart

rusiška kulka ar sąnarius su dijo stoties vadovybė, malonė nebus užmiršti ir kiti bendrie
truškinęs tanko vikšras. Taigi, jo vėl savo programon įtrauk ji lietuvių siekiai.
šiuo Pavergtos Europos tragiš t* Lietuvą ir lietuvius propa Visi tautiečiai maloniai pra
ku momentu Eisenhower’is ne ’ " i------ - i.i
padarė reikiajnų pastangų ken 
čiančioms tautoms pagelbėti.
Kokia reakcija pas tų tautų — 
JAV piliečius, pirmoje eilėje? 
—Jokios! Argi tai nebuvo pui 
kiausia proga priešrinkiminei 
agitacijai prieš Eisenhower’io 
kandidatūrą panaudoti? Argi 
nebuvo tinkamas momentas lei 
sti pajusti, kad mes nesileidžia 
me amžiais būti už nosies ve 
džiojami?. . .

Kai kas gali pasakyti, kad 
Eisenhower‘io 
venson mums 
palankus.

guojančią transliaciją. šomi pasiklausyti Los radijo
Lapkričio 24 d. 11.15—11. trpnsliacijos. vvincjso.ro CBE 

30 vai. radijo klausytojai iš radijo stoties banga yra 1550. 
girs muz. St. Gailevičiaus va Būtų miela, kad klausytojai pa 
dovaujamo Toronto lietuvių sistengtų vėliau pasiųsti sto 
Varpo choro įdainuotas dai čiai padėkos laiškučius.
nas IV-sios Kanados Lietuvių Radijo stoties adresas: CBE 
Dienos koncerto metu. Trans Radio Station, Security Bldg, 
liaeijos metu bus anglų kalba Windsor, Ont.
paminėta sėkmingai praėjusi KLB Windsoro Apyl. V-ba.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
PAMALDOS TILLSONBUR GO EVANGELIKAMS.

Pranešama Tillsonburgo ir bažnyčioje, visai prie DLhi mi< 
lietuvių evangeli sto, bus laikomos mirusiųjų pa 

kad minėjimo pamaldos su šv. Ko

priešininkas Ste
yra dar mažiau apylinkės

Kad jo siūlymai, lie kų-liuterionių visuomenei, 
čia vandenilio bombcjs eksperi sekmadienį, lapkr. 25 d., b vai. munija.

vakaro Rheinlando liuteronių Kun. L. Kostizenas.

„GERBŪVIS“ KARVIU STOKOS ŽENKLE
Lietuvos laisvės metais 100 tame plote teturimos 173 kar 

hektarų naudojamos žemės te vės. Lietuvos laisvės metais ši 
ko 20 karvių. Pavergtoje Lie tų kaimų ūkininkai laikė su vii 
tuvoje nėra kolchozo, kuris ga šum 1.300 melžiamų karvių, 
lėtų pasigirti šitokiu visuorneni 
nių karvių skaičiumi.

Keletas pavyzdžių.
Prienų rajono „Taikos" kol 

chozas turi 1227 ha ariamos 
žemės ir apie 40 ha pievų ir 
ganyklų. Tuo tarpu karvių te 
turima vos 31. Lietuvos laisvės 
metais šitame žemės plote bu 
vo laikoma mažiausiai 
vių.

Kalvarijos rajono 
Lietuvos“ kolchozas 
3468 ha žemės plotą. Teturima komunistinės spaudos. 
166 melžiamų kajvių. Lietuvos ža karvių, kuriri dienos išmil 
laisvės metais šiame žemės pio žis net ir vasaros mėnesiais ne 
te laisvieji ūkininkai laikė apie viršija 5—6 litrų, tai yra artėja 
680 karvių.

Radviliškio rajono Mičiurino 
vardo kolchozo žemių plotai su 
daro per 3.000 ha. Pagal pers 
pektyvinį planą numatoma 
1960 metais turėti 426 karves. 
Jeigu ir pavyktų planą įvykdy džiai dėkojame už veltui suteik 
ti, tai 1960 metais tasai kolcho tas patalpas balsavimui atlikti, 
zas dar nebūtų pasiekęs Lietu 
vos laisvės meto šitame žemės 
plote turėtų karvių skaičiaus, 
kuris viršijo 600.

Vilkaviškio rajono „Žalio 
sios“ 2.432 ha plotą apimančia 
me kolchoze šimtui hektarų na 
udojamos žemės teturima po 2 
karves, kai tuo tarpu šitame že 
mės plote laisvės metais ūki 
ninkai laikė beveik 500 karvių.

Rietavo rajono Molotovo var 
do kolchozo laukai apima 18 
buvusių kaimų. Kolchozo že 
mės plotas — per 6.625 ha. Ši

Plungės rajono Vorošilovo 
vardo kolchozo žemės plotai su 
daro daugiau kaip 500 ha. Tuo 
tarpu kolchozas teturi 112 kar 
vių. Lietuvos laisvės metais šia 
me žemės plote buvo išlaikoma 
apie 1.000 melžiamų karvių.

Pažymėtina, kad pavergtoje 
Lietuvoje ne tik žymiai suma 
žėjęs kravių skaičius, bet taip 
pat labai žemas turimų karvių 

Tatai matyti iš 
Nema

už

u z

Kipras Bielinis
už Socialdemokratų frakciją 

Magdalena Galdikienė
Krikščionių Demokratų 

frakciją
Jonas Makauskis

Valstiečių Liaudininkų 
frakciją

Rapolas Skipitis
Lietuvos Ūkininkų Partijos 

frakciją
Petras Jočys

Lietuvos Darbo Federacijos 
frakciją

ČIA MES GIMĖM, ČIA TURIM IR MIRTI!
Vengrų tautos himno paskutiniai žodžiai

(Dr. Henriko Nagio kalba, pasakyta, lietuvių vardu, masiniame 
tautų susirinkime 1956 m. lapkričio 4 dieną, Montiealyje. Kai 
ba pasakyta angliškai. Čia dedame jos lietuvišką vertimą).

Brangūs Vengrai,
Lietuvių vardu visam laisvam 
pasaulyje, ir taip pat vardu mi 
tusiųjų ir tebegyvų mūsų pa 
vergtoje šalyje, kalėjimuose ir 
Sibiro vergų stovyklose, atėjau 
čia pareikšti mūsų giliausią i 
nuoširdžiausią solidarumą Jūsų karams,

jeigu mažiausią įsipareigojimą ką no 
laisva ir rs laisvinimo srityje daryti — 
Tuo me juk gi ir taip visi pavergtųjų ta 
Eisenho utų atstovai laisvėje jam len 
pareiški kiasi ir visais įmanomais būda 

pagarbą reiškia, bei jo

300 kar

Tarybų
apima pieningumas.

prie ožkos lygio. E.

PAhFKOS
SąriŠyje su buvusiais rinki 

maih į Krašto Tarybą, nuošir

šiems asmenims:
Aušros Vartų parapijos kie 

bonui kun. J. Kubiliui, Šv. Ka 
zimiero parapijos Klebonui ku 
nigui J. Bobinui, ponams Ivaš 
kevičiams — Longueil, Nepri 
klausomos Lietuvos Spaudos 
Bendrovei ir laikraščio redakci 
jai.

Nuošii’di padėka priklauso 
ir Montrealio Liet, visuome 
nei, kuri vis skaitlingiau daly 
vauja rinkimuose bendruome 
nės valdomuosius organus rei 
kant, bet padėtis nėra dar ge 
ra; bus visai patekinama pa

ji esame toli nuo to, kad būtu dėtis, kai juose dalyvaus 1.000 
mėm pasiryžę išnaudoti progas iki 2.000 žmonių, o tai pasiekti 
savo tėvynėms ir tautoms efe nėra sunku, tik daugiau ryžto, 
ktingai padėti. J. Garnys. Seimelio Prezidiumas.

tinę Kremliaus žmogžudžiams. 
Kadangi vieni žodžiai: užuoja 
utos žodžiai, padrąsinimo žo 
džiai, pagyrimo žodžiai, tiems, 
kurie miršta ir mirė už m u s 
ant šventos Vengrijos žemės, 
yra beverčiai, — mes reikalau 
jame veiksmo, darbų, tikros pa 
galbos. Mes visi tebūsime ne

bių suprasti.
Žinoma, tokiai 

kalingi žmonės, 
nio žodžiais kalbant, nepaliktų 
už durų kartu su kaliošais ir 

liejamas ant savo nuomonę, bet drįstų tarti 
į „pasaulio galiūną 

nežiūrint, kad jie už tai 
nebus pagirti, bet dargi, gal, 
pradžioje ir iš galiūnų“ būvei 
nės išprašyti. Betgi, jeigu mū 
sų broliai savo kraštuose drįs 
ta kiekiveną dieną savo laiky 
seną sovietų „paviečio dievą 
ms“ demonstruoti, argi mes ne 

turime panašaus reikalauti iš 
savo politikų emigracijoje?

Pakaks sveikinimo telegra 
mų tiems, kurie mūsų reikalais 
nesirūpina; užteks rezoliucijų, 
diplomatinių linkčiojimų ir ty
lėjimo! Jeigu norime, kad mus 
išgirstų, turime organizuotai 
ir vieningai savo reikalavimus 
pareikšti visi pavergtieji kartu. 
Ne uždarose konferencijos sa

galimumu. . .
Ką gi daro JAV-ės, tas visų 

tautų laisvės nugarkaulis, kaip 
ne kartą ši šalis buvo iškelia 
ma, tuo metu, kai nekaltas kra 
ujas dėl laisvės 1
Budapešto asfalto ir Vengrijos drąsų žodį 
laukų? Vietoje to, kad visą sa ms“, 
vo jėgą, svorį ir autoritetą pa 
naudojus agonijos kovoje esan 

i mu.uja ----- - —----------e-v čioje vengrų tautai pagelbėti,
Vaikai ir me dabar ir čia į šitą kaA tos galingosios JAV savo ener

V e n 
šimtu 
šitą 
tauta

gat torijos valandą. Ir mes liksime Rytuose. . .
kartu su jumis iki raudonasis JAV niekuomet negalės nusi 
komunizmo maras bus sunai plauti tos gėdos, kad jų politi 
kintas ir mūsų šalys bus vėl kai lemiamu pavergtai Europai 
laisvos ir nepriklausomos. momentu leidosi rusų nukrei 

O dabar, kai vėl ateina žinios piami į kariškus veiksmus Eg 
apie nauja Jūsų tautos naikini ipte, nei piršto nepajudindami 

kraujuojančio Budapeš Vengrų tautos kraujo pralieji

į ant 
mie 

užra 
.Mirtis

laikysenai rei 
kurie, Mairo
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10.
LIETUVAI LAISVINTI PASTANGŲ SUDERINIMO 

NUOSTATAI
Siekdami Lietuvos laisvini kalingos dokumentacijos, ins 

mo pastangas, — kurių Vlikas titucijų, kaip turėtų laikytis, ir 
turi dėti pagal savo 1944 m. va suprojektavimas tekstų pasaky 
sario 16 dienos deklaracijos įsi simoms kalboms bei padarysi 
pareigojimus lietuvių tautai ir miems delegacijos vardu pareis 
legalistinį Lietuvos valstybės kimams, etc.; 
bei jos nepriklausomybės ats 
tovav'mą, — kurį likusioji už 
sieny Lietuvos diplomatija turi 
vykdyti pagal Lietuvos vyriau 
sybės suteiktus Lietuvos pasui 

iniams ir įgal. ministeriams
„įpl. įgaliavimus, — sūdei inti, vakuojančias arba naujai įstei 
kad padarius Lietuvos laisvini giarnas Lietuvos dipl. ir kon 
mo akciją, bendra abiem tiem sul. atstovų vietas, kaip ir į vie 
mūsų politikos veiksniams, sk tas neoficialinų Lietuovs ats 
landesne ir sėkmingesne, mes, tovų, kur tokių atstovų prista 
žemiau pasirašę Vliko prezidiu tymas būtų Lietuvos reikalui 
mo nariai — iš vienos pusės, naudingas;
ir Lietuvos diplomatijos atsto h) Palaikymas ryšių visomis 
vai — iš kitos pusės, padarė įmanomomis priemonėmis su 
me sekantį susitarimą: Lietuva, kad būtų gerai infor

Str. 1 — Problemos, kurios nulotiems apie tai, kas ten da 
yra reikalingos abiejų pusių at rosi sovietų okupacijoje; 
stovų nuolatinio apsvarstymo 
ir turi būti sprendžiamos sutar 
tinai, yra šios:

a) Orientavimasis per visus 
galimus kanalus (diplomatinius 
ir visuomeninius) apie didžio 
;ios politikos įvykius, kurie ga mas visų kitų, čia nenumatytų, 
lėtų turėti tiesioginės ar netie problemų ir klausimų, kurie 
sioginės reikšmės Lietuvai, ir yra reikalingi Vliko ir Diplo 
tų įvykių sistemingas studijavi matijos pastangų suderinimo, 
mas, jų įvertinimas ir apspren kad išvengtų nesusipratimų ta 
dimas, kaip juos išnaudoti Lie rp šių mūsų politikos veiksnių, 
tuvos valstybinės nepriklauso Str. 2 — Punkte 1) išvardi 
mybės atstatymo tikslams; ntiems reikalams studijuoti ir 
b) Planavimas Lietuvos lais sprendimus paruošti sudaroma 

vinimo akcijos ir jos pritaiky prie Vliko Vykd. Tarybos Eu 
mas didžiosios politikos įvykių ropoję nuolatinė Vliko ir Diplo 
raidai bei tų planavimų keiti matijos Veiklos Suderinimo 
mas atsižvelgiant momento ap Komisija (VDVSK), kurios 
linkybių ir praktiškų galimy nariais yra:
bių didžiajam tikslui siekti; 1) Vliko Vykd. Tarybos Pir

c) Paruošimas konkrečių žy mininkas, arba jo Pavaduoto 
gių ir suprojektavimas raštiš jas;
kų tekstų galimai tikslinges 2) Likusios užsieny Lietu 
niam Lietuvos reikalo apgyni vos diplomatijos Šefas, ir 
mui visur, kur tiktai 
tikslinga;

d) Nustatymas kas 
kiomis priemonėmis, 
rašais ir kokiuo keliu 
tas žygis turi būti atliktas, bū asmeniškai dalyvauti yra su 
tent, ar tik diskretiškai per Lie kliudytas, jis gali paskirti sa 
tuvos dipl. postus, ar priešin vo laikinam pavadavimui minė 
gai, angažuojant Vliko visuo toje Komisijoje kitą dipl. tar 
meni^kai-pollitinį autoritetą ir nybos atstovą.
priduodant žygiui demonstraty VDVSK-jai susidarius ir jai 
vinį charakterį^ arba — tuo ar pradėjus veikti, Vliko Vykd. 
kitu atsitikimu — susilaikyti Tarybos Užs. Rkl. Valdyba pa 
nuo bet kokių žygių; naikinama, kaip nebereikalin

e) Suorganizavimas lietuvių ga.
delegacijų į įvairias tarptauti VDVSK-jos posėdžiai ir da 
nes, o taip pat ir į egzilinių vei rbai yra laikomi diskretiško po 
ksnių, konferencijas, ir paruo būdžio: apie juos visuomenė in 
Šimas tokioms delegacijoms rei formuojama tik tiek, kiek pati

f) Dėjimas pastangų atkurti 
legalias Lietuvos Pasiuntiny 
bes, kurios buvo laike karo vie 
našališkai atitinkamų kraštų 
vyriausybių suspenduotos;

g) Parinkimas kandidatų į

Komisija ras tikslinga padary 
ti forma Dipl. Šefo ar Vykd. 
Tarybos komunikatų spaudai, 
atsižvelgiant iš kieno veikimo 
srities žinia paduodama.

Str. 3 — Siekiant galimai ge 
resnio savitarpio susipratimo 
tarp Vliko ir Diplomatijos, vi 
sais tais atsitikimais kada Vh 
ko prezidiume ar Vliko pienu 
me yra svarstomi klausimai sv 
arbūs ir likusiai užsieny Lietu 
vos diplomatijai, į tokius Vii 
ko prezidiumo ar Vliko pienu 
mo posėdžius turi būti pakvies 
ti Diplomatijos atstovai pagal 
jos Šefo nurodymą. Jie naudo 
jasi patariamuoju balsu ir jie 
ms turi būti suteikta galimybė JAV Viceprezidentas Richard Nixon, pradėdamas rinkiminę kampaniją savo gimtajame mie 

ste Whittier, Calif., priėmė Kalifornijos lietuvių atstovus irpažadėjo visokeriopą paramą 
lietuviams kovoje dėl Lietuvos laisvės. Nuotraukoje iš kairės į dešine: Kalifornijos Lietuvių 
Respublikonų pirm. L. Valiukas, ALT-bos Los Angeles skyriaus pirm, ir „Leituvių Die 

nu“ leidėjas A. Skirius, R. Nixon ir adv. I. H. Lopizich.
Rinkimai įrodė, kad Nixon ne veltui lankė tautines giupes.

i) Dirigavimas visai propa 
gandinei akcijai Lietuvos lais 
vinimo tikslais, įimant dirigavi 
mą radijo transliacijų į Lietu 
va, etc, ir

k) Aptarimas ir išsprendi

tik būtų 3) Vienas Vykd. Tarybos 
rys, kompetetingas užsienio 

kartą ko litikos srityje.
kieno pa Tais atsitikimais, kada Dipl. 
tas ar ki Šefas Komisijos posėdžiuose 

yra

na 
po

tymą ir pageidavimus svarsto 
muoju klausimu.

Str. 4 — Kad tautų apsisp 
rendimo principą, kaip tarpta 
utinės teisės normą pavergtų
tautų naudai, efektyviai reali nes Vliko delegacijas ar delega 
žavus Lietuvos laisvinimo tiks tus visur, kur tatai būtų reika 
lams bei nepaliaujamam lietu linga Lietuvos laisvinimo akci 
vių tautos valios už Lietuvos jos suintensyvinimui ar kokie 
nepriklausomybę manifestavi ms ypatingos reikšmės suma 
mui ir užsienyje, Lietuvos dip nymams pravesti. Tačiau ten, 
lomatija įpareigojama dėti visų kur veikia Lietuvos Pasiunti 
pastangų bei visaip pagelbėti niai ar Konsulai, o taip pat kur 
Vlikui atsiekti kitų kraštų vy įsteigti Lietuvos atstovavimo 
riausybių formalaus pripažint postai, kaip numatyta Str. 6, 
mo lietuvių tautos politinės va Vliko delegacijos ar delegatai 
lios reiškimo legaiia atstovy privalo palaikyti glaudų konta 
be, kaip etapo Lietuvos vyriau ktą su Lietuvos atstovais, su 
sybei in exile sudarymui, o Vii jais visados pasitarti prieš da 
kas, su visomis savo instituci rant tą ar kitą žygį, juos smu 
jomis ir padaliniais, kur jie be Ikiai informuoti apie rezulta 
būtų, įpareigojamas palaikyti tus ir prisilaikyti jų nurodymų, 
visais atvejais Lietuvos diplo Vliko delegacijų ar delegatų 
matijos ir jos paskirų postų au pareiga yra Lietuvos atstovavi 
toritetą, 
tinus Lietuvos valstybės tęsti gelbėti, 
numo 
kiuose 

. bėmis
me.
;. 
, no J. 
( m. 1 d. telegrama Lietuvos Pa tuvos 
. siuntinybėms apie p. St. Lozo 1^- 

raičio paskyrimą likusios užsie Jei kuris Vliko delegacijos 
ny Lietuvos diplomatijos Šefu, narys ar delegatas neparodo su 

( su dviem pavaduotojais, supra gebėjimo prisilaikyti suminėtų 
ntama kaip Lietuvos Vyriausy čia i 
bės ypatingas administratyvi pakeistas kitu, 
nis patvarkymas, kuriuo, aky paties Vliko iniciatyva arba Ii 
vaizdoje tada dar tik gresusio kusios užsieny Lietuvos diplo 
Lietuvai išorinio pavojaus, da matijos Šefui išreiškus tokį pa 
lis Lietuvos Užs. Rkl. Ministe geidavimą.
rijos funkcijų tapo laikinai per 
leista p. St. Lozoraičiui, 1__
tuo būdu patikrinus tolimesni 
vadovavimą likusių užsieny Lie 
tuvos dipl. ir konsul. postų vei 
klai, tų postų instiuktavimą ir 
jų laikiną administratyvinę pr 
iežiūrą, imtinai skyrimą, kilo 
jimą iš vietos į vietą tų Lietu 
vos Užs. Rkl. Min-jos įstaigų 
tarnautojų, arba jų atleidimą iš 
pareigų, išskyrus Lietuvos Pa 
siuntinius ir įgal. ministerius, 
kurių skyrimas ir atšaukimas 
iš pareigų sudaro Lietuvos Re 
spublikos Prezidento preroga 
tyvą.

kad tuo budu sutvi'i mas visaip, kaip įmanoma pa 
Todėl savo veikloje jie 

demonstravimą santy turi laikytis taip, kad nepaken 
su kitų kraštų vyriausy ktų Lietuvos atstovų autorite 
ir tarptautiniame fotu tui, ar kaip kitaip neapsunkin 

tų jų padėties prie kitų kraštų 
5 — Užs. Rkl. Ministe Vyriausybių, kur jie yra akre 
Urbšio 1940 m. birželio dituoti bei pristatyti ginti Lie 

nepriklausomybės reika

reikalavimų, jis turi būti 
tinkamesnių,

DARBINES KOJINES

NYLONU

TAIP PAT APATINIAI

SUSTIPRINTOS KULNYS IR PIRŠTAI

Štai geriausias pir
kinys ilgesniam ne
šiojimui — labai pa- 
tog'ios-ekstra vertin
gos. Neplyštančios 
Penmans Darbo 
Kojinės. Yra įvai
riausių rūšių, tinka
mų Įvariios rūšies 
darbams.

VIRŠUTINIAI RŪBAI | 
g GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS11-4)|

Str. 8 — Politiniai pareiški 
kad ma* bei atsišaukimai į lietuvių 

tautą sovietų okupacijoje, o 
taip pat pareiškimai bei atsiša 
ūkimai į lietuvių visuomenę lai 
svajame pasaulyje, eina vien 
Vliko Prezidiumo parašais. Li 
kusiojs užsieny Lietuvos dip 
lomatijos Šefo parašas prideda 
mas tik tada, jei suminėti pa 
reiškimai bei atsišaukimai palie 
čia ir grynai Lietuvos diploma 
tijos srities klausimus. Bent 
koks likusios užsieny Lietuvos 
diplomatijos Šefo rivalizavimas 
su Vliku kalbamos rūšies pa 
reiškimais bei atsišaukimais

Str. 6 — Skyrimai ir atleidi Yra draudžiamas, 
mai Lietuvos dipl. atstovų, bū 
tent tokių, kurie nėra reikalin 
gi Resp. Prezidento akto (pav., 
charge d'affaires), o taip pat 
pristatymai kitų kraštų užs. 
rkl. min-joms neoficialinių Lie 
tuvos atstovų bei dipl. konsul. 
agentų, 
zoraičio 
užsieny 
legalaus 
karną dalį užs. rkl. ministerio 
pareigų), tačiau prieš tai susi 
tarus su Vliku dėl kandidato, 
kaip nurodyta Str. 1, g ir Str.
2.

Tais atsitikimais, kada atsto 
vo skyrimas ar pristatymas Ii 
kusios užsieny Lietuvos diplo 
matijos Šefo parašu nebūtų įm 
anomas (pav., jei to ar kito sve 
timo krašto užs. rkl. min.ja ne 
siskaitytų su p. St. Lozoraičio 
titulu, ar ku riais kitais forma 
liniais motyvais), atstovas, jei 
jis tikrai reikalingas, gali būti 
pristatytas bei legitimuotas ii 
Vliko Prezidiumo parašais, jei 
kalbamo krašto užs. rkl. min-ja 
tokį skyrimo būdą akceptuotų. 
Tačiau, kandidatai į šiaip ski 
riamus atstovus parenkami su 
sitarimu su likusios užsieny 
Lietuvos diplomatijos Šefu, 
jam subordinuojami ir veikia 
pagal jo instrukcijas, kaip ofi 
cialūs ir neoficialūs Lietuvos 
atstovai pristatyti kitų kraštų 
vyriausybėms to Šefo parašu.

Str. 7 — Vlikas gali savo 
vieno nuožiūra skirti nuolati

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LAIŠKAS APIE DABARTĮ NJ GYVENIMĄ LIETUVOJE

Visasovietinio kalėjimo durys šiemet buvo trupučiu 
ką pravertos. Įvairiais pavidalais buvo išleistos grupes 
Lietuvos žmonių, tai laivu „Pobieda“, tai ekskursijomis 
į Suomiją bei Skandinaviją. Nors sovietiniai kalimai vi 
sur buvo lydimi kalėjimo sargų, politrukų, konvojaus, 
kurie stropiausiai išvykusius dabojo, kad nepabėgtų ir 
sekė, kad laisvame pasaulyje nesusitiktų su laisvais žmo 
nėmis, vis dėlto Birutei Bilevičiūtei pavyko iš laivo eks 
kursijos pasilikti Vakaruose. Kiti ekskursantai iš laisvo 
įo pasaulio vietų paraše laiškų, kuriuose padėtį Lietuvo 
je aprašo visu atvirumu. Net ir per geležinę uždangą, 
kuri daugelio laiškų nepraleidžia, prasiveržia cenzūros 
kažkodėl nesulaikomų laiškų, kuriuose pasakoma visa tik 
rovė, nepridengta laikymusi cenzūrai.

N L redakcija dabar yra gavusi vieną laišką, kuris, 
tiesa, nepasako nieko naujo, kas mums nebūtų ir be to 
žinoma, bet šį laišką skelbiame ištisai, nes jis yra para 
sytas lietuvio, kuris turėjo sąlygas parašyti apie dabartį 
nį gyvenimą Lietuvoje visai laisvai. Red.

„Leiskite pirmiausia susipa nis 700—800 rb. n tiktai labai 
žinti: aš esu (vardai apleidžia sunkiose ir pavojingose sąiygo 
mi. Red.) Gyvenimas mus iš se uždirba 900 rb. Bet kaip ga 
skyrė ir todėl likome nepažįsta Įima išgyventi su šeima, jeigu 
mi. Kada jūs palikote Lietuvą, pas mus sviesto kilogramas 
aš buvau dar mažas, tačiau aš (apie 2 svarai. Red.) 38 — 40 
jus labai gerai pažįstu iš nuo rb., lašinių tiek pat? Krautuvė 
traukos ir mamos pasakojimų, se šių produktų visai nėra, gali 
Aš dabar jau nemažas, nes pr ma gauti tiktai turguje. Krau 
ieš kelis metus baigiau umver tuvėse sviesto ir lašinių galima 
sitetą. Man labai džiugu, kad gauti tiktai Maskvoje ir Lenln 
ir jūsų sūnus baigė universite grade, nes tai reikia parodyti 
tą. Labai norėčiau su juo susi 
rašinėti ir pasidalinti mintimis.

Ligšiol mes susirašinėti ne 
galėjome, nes bijojome prisipa 
žinti, kad turime užsienyje gi 
minių. Pas mus buvo taip: jei 
gu sužino, kad turi giminių už 
sieny, tai tuojau išmeta iš uni 
versiteto, iš darbo ir tuojau iš 
veža į Sibirą. Bet kada mirė 
Stalinas, šiek tiek pasidarė lais 
viau. Tačiau ir dabar žiūri į to 
kius kreiva akim, jeigu sužino, 
kad susirašinėji. Be to, laiškuo 
se negali nieko tikra parašyti. 
Negali parašyti, kaip pas mus 
ištiktųjų yra, kaip gyvena mū
su žmonės — lietuviai Tarybų iš užsienių. Tai turi patarnauti 
Sąjungos okupacijoje. Jeigu propagandai. Kituose miestuo 
šiek tiek parašysi, kad pas mus se šitie dalykai pasirodo krau 
trūksta šio ir to, tai tokie laiš tuvėse labai retai ir kada pa 
kai sulaikomi ir jie jūsų nepa sirodo, tai prie krautuvių susi 
siekia. ,į daro milžiniškos eilės, kuriose

Dabar aš galiu jums parašy tokia spūstis, kad laužo šonka

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L.

YATES
HA 0864

1410 STANLEY — 
kamb. 411

Kampas St. Catherine
_ MONTREAL.

čia atsilankantiems turistams

yra daromi p. St. Lo 
parašu, kaip likusios 
Lietuvos diplomatijos 
Šefo (einančio atitin

Raštai Lietuvos valstybės var 
du, kurie yra skiriami kitų kra 
štų vyriausybėms ar tarptauti 
nėms institucijoms, eina liku _
sios užsieny Lietuvos diploma ti visą tiesą, aprašyti mūsų gy ulius. 
tijos Šefo ar atitinkamo Lietu venimo sąlygas, nes žinau, kad Vilnonės ir šilkinės medžią 
vos pasiuntinio parašu. Vliko šis laiškas jus pasieks. Pas mus g°s pas mus taip pat labai bran 
Prezidiumo ar Vykd. Tarybos yra taip, kad pjauna, muša, lu gios. Vienas metras vilnonės 
parašai pridedami tik tada, jei pa tau odą. o tu vistiek sakyk, medžiagos kaštuoja 350—550 

kad tau neskauda, kad pas mus rb., todėl darbininkas per mė 
gerai, kad tikras rojus. Jūs jau 
žinote, kad pas mus kolchozai 
—žemę dirba visi bendrai. Ir 
ta kolūkinė santvarka taip nu 
alino žemę, kad net baisu žiū 
rėti. Kolūkietis už darbo dieną 
gauna 5-600 gram, grūdų su pe 
lais (apie kanadišką svarą. 
Red.), o dažnai ir nieko negau 
na. Laukai nepaprastai apleis 
ti. Kiekvienam kolūkiečiui duo ms gyventi, jie neturi 
da po 60 arų žemės, kur jis ga prieštarauti, neturi sakyti, kad 
Ii pasisodinti daržovių. Bet nas mus blogai, nes priešingu 
kiek gi galima gauti iš tokio atveju gauna 15—25 metus ka 
mažo sklypelio? Kolūkietis ga Įėjimo ir išveža į Sibirą kasti 
Ii laikyti vieną karvę ir 3 — 4 anglių. Pas mus streikuoti žmo 
avis. Tai ir visas jo turtas. Bet nėms, taip kaip pas jus, negali 
nuo karvės reikia duoti valsty 
bei po 100 litrų pieno, už tuos 
60 arų turi mokėti pajamų mo 
kęsti ir duoti valstybei mėsos. 
Todėl pas mus dirbti žemę ne 
įmanoma. Ypač, bloga tiems, 
kurie turi vaikų ir patys dirbti visoje Sovietų Sąjungoje papli 
negali kol-je. Todėl pas mus da tęs banditizmas. Naktį j gatvę 
bar labai daug žmonių iš kai vienas neik. Gerai, kad išėjusį 
mų bėga į miestus duonos jieš tiktai nuvilks, atims laikrodį, 
koti, ypač jaunimas. Tačiau ir bet dažnai ir užmuša ir išver 
mieste ne kas geriau. Darbinin da muilą. Dažnai pasitaiko, kad 
kas per mėnesį uždirba viduti žmogus išeina ir jau nebegrįš 
niškai 400—500 rublių, retes Nukelta j 8-tą pusi.

Nukelta į 8-tą pusi.

John 0‘Leary yra populiarus 
televizijos pranešėjas, kurį 
veik kas savaitę matome te

levizijos ekrane.

todėl darbininkas per mė 
nesi laiko neuždirba vieno met 
ro vilnonės medžiagos. Todėl 
pas mus žmonės vaikšto labai 
prastai apsirengę. Be to, vilno 
nių medžiagų pas mus krautu 
vėse nesti, tiktai labai retais 
atsitikimais jos esti parduoda 
mos. Šilkinės medžiagos metras 
60—150 rublių.

Bet kad ir kaip bloga žmonė 
teisės

ma. Jeigu kas pamėgina, tai 
tuojau patenka į kalėjimą. Bet 
nukenčia ne tiktai streikuoto 
jas, bet dar ir giminės (pavaro 
mi iš darbų). Kadangi tokios 
sunkios gyvenimo sąlygos, tai

Nukelta Į 8-tą pusi.
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SI RISTINA TIESA
Vargu yra kultūringa tauta, net dabartinės D. Lietuvos že 

kuri taip mažai apie savo tau mių, nes ir skalviai (Klaipėdos 
tos senovę žinotų ir svarbiau kr.) ir sūduviai (jotvingiai) bu 
šia, taip prieštaraujančias te vę taip pat prūsai, (žiūr. Nepr. 
zes pačios tautos mokslininkai Lietuvos 1956.VII.25.), taigi 
apie ją skelbtų. vėliau randami lietuviai yra

Kai naciškieji vokiečių moks tik atvykėliai, emigrantai.
lininkai ėmė aiškinti, kad M. Tuo tarpu tiek vokiečių mo 
Lietuvoje ordeno užkariavimo kslininkai, gyvenusieji prieš 
laikais buvo pelkės ir negyvena nacių gadynę, tiek kai kurie 
mi miškai, kuriuos vėliau iš D. mūsiškiai tvirtina, kad vakari 
Lietuvos atsikėlę lietuviai ap nė ordeno pavadinta Prūsijos 
gyveno, tai mes pradėjome ša dalis (M. Lietuva) nuo seno 
ūkti, kad tai mokslo falsifika buvo lietuvių gyvenama. Pav., 
vimas, savo naudai iškreipi Dr. Šapokos Lietuvos Istorijoj 
mas. Tačiau šiandien jau dau (20 psl.) sakoma, kad lietuviai 
gelis ir mūsiškių, matyt, nacių gyveno- ligi Alnos ir Deimenes 
įtikinti, pradeda panašiai tvir upių ir kad jotvingiai buvo lie 
tinti, būtent, kad ten buvo ar tuvių kiltis. Dr. M. Anysas š. 
ba tušti plotai arba gal gyveno m. liepos 11d. Nepr. Lietuvoj 
prūsai, taigi tik lietuvių gimi rašo, kad iš 11 ordeno užimtų 
nės, bet ne lietuviai; pastarieji aisčių giminių, bent 3 giminės 
ateiviai. buvo aiškiai lietuviškos. Ma

Štai, pav., Dr. G. Valančius tyt, tomis lietuviškomis giminė 
savo knygelėj „Lietuva ir Ka mis laiko skalvius, nadruvius ir 
raliaučiaus kraštas“ aiškina, sambus, taigi lietuvius gyvenus 
kad vakarinėj Prūsijoj buvo iki maždaug Alnos upės ir Į šia 
„tartum niekeno žemė’', kad urę nuo Priegliaus upės. Jotvin 
tas žemes apgyveno lietuviai gius (suduvus), matyti, laiko 
vokiečių ordeno karo belais lietuviais buvus ar visai atski 
viai ir šiaip nuolat beslenką iš ra aisčių gimine, kaip kad Sruo 
D. Lietuvos lietuviai (38—39 gienė laiko (žiūr. ibd. 19 psl.). 
psl.) Panašiai kalba ir Dr. V. Reikėtų, pagaliau, kad mūsų 
Sruogienė Lietuvos Istorijoj, mokslininkai, jie ne dėl parei 
išleistoj Terra leidyklos (47, gos tautai, tai bent dėl Įdomu 
77 psl.), tik tuo skirtumu, kad, mo giliau tuos klausimus pastų 
anot jos, tušti plotai ten atsira dijuotų, dėl jų pasiginčytų ir 
do po ilgų ir sunkių kovų, o vė pagaliau atrastų tiesą.
liau juos lietuviai kolonistai iš Bendrai, pas mus įėjo papro 
D. Lietuvos apgyveno. Atrodo, tys net mokslo veikaluose prū 
prieš tai ji laiko ten gyvenus su ir lietuvių sąvokas maišyti, 
prūsus, tik Klaipėdos kraštą prūsus ir lietuvius laikyti kaip 
buvus žemaičių, taigi lietuvių, tas pat. Tokio tų sąvokų nesky 
žeme (43, 76 psl.). V. Pėteiai rimo pilna ir minėtoj Sruogie 
tis tvirtina, kad prūsai siekė nės Lietuvos Istorijoj ir Dr.

SAPNAI IR POLICIJA

1949 m. gegužės 21 d. naktį, jog ji neturėjo ryšių su ana mo 
pusę ketvirtos, į Scotland Yar terimi. Ji tai įrodė, nors polici 
dą paskambino nepažįstama po ja kraipė galvom, kai aiškino 
nia ir pranešė: si visa tai mačiusi sapne, kaž

— Čia Lady Winterson. Tu koks monotoniškas balsas jai 
čtuojau vykite į „Picadilly“, pasakęs vardus, tad ji ir paska 
kad dar galėtumėte sutrukdyti mbinusi į Scotland Yardą. 
žmogžudystę. Šiandien rytą Ponia Winterson ir vėliau 
prieš 6 vai. nušaus smuikiniu panašių sapnų susapnavo. Pa 
ką Dan Norson. gal jos pranešimus buvo sutru

Ponia nepasakė net savo ad kdyti 5 bankų apiplėšimai, 7 
rcso, tačiau prieš suminėtą va žmogžudystės, 3 vaikų pavogi 
landą 4 sekliai jau sukaliojosi mai ir 18 įsilaužimų, kuriuos 
„Picadilly“ svečių tarpe. Štai organizavo didelės plėšikų ban 
ga vienas iš jų pastebėjo, kaip d°s- 
pradėjus groti muzikai viena Vyr. komisaras Redwin ste 
ponia ložėje Nr. 10 išsiėmė iš buklais netiki ir mano, kad to 
rankinuko brauningą. Žaibo gr ji ponia turėjo kokių ryšių su 
eitumu inspektorius Green iš pogrindžiu, iš kurio ir semia sa 
jungė šviesą ir tamsoje nuska vo žinias. Bet inspektorius Gr 
mbėjo šūvis. Suimta moteris een ne be pagrindo atsako, kad 
pareiškė norėjusi Norsoną nu tokiam atvejy ji būtų buvusi 
žudyti iš pavydo. Policija tada pogrindžio išjungta. O be to, 
sujieškojo ir Lady Winterson, buvo įrodyta, kad ji nei dieną 
kuriai nelengvai teko įrodyti, nei naktį niekur neišeina, nei 

- - - ..... ..........  turi įtartinų pasikalbėjimų tele
Gr. Valančiaus minėtoj knyge ^ony- Ji išeina tik į paštą atsi 
jįj imti pensijos ir į krautuvę ap

Mūsų mokslininkų tvirtini s'P*rkti-
mu prūsai buvo gana augštos Ekspertas^ prof. Harold Lor 
kultūros, augštesnės net už lie rey> vienas žymiausių Londono 
tuvių ir latvių, turėję savitą psichiatrų teigia, kad tokie sap 
gyvenimą tai, reikia manyti, bū na'> kurie atidengia būsimus 
tų sukūrę nepriklausomą vals nusikaltimus, esą įmanomi, no 
tybę. kaip kad kiti mūsų gimi rs jW išaiškinti ir nesą galima, 
nės latviai padarė, jei nebūtų Je* mokslas kada nors prasisk 
ordenas užkariavęs. Tad, jei verbsiąs pro mintijimo proceso 
ištikrųjų M. Lietuvoj seniau gy paslaptingą skraistę, gal atide 
veno prūsai, tai kokia teise mes ngsiąs ir tokių sapnų paslaptis, 
vieni apie tuos prūsus kalba Tačiau visdėlto liksią mįsle, 
me, sielojamės, į juos reiškia kaip gali būti susapnuojami 
me pretenzijų? Juk, jeigu vie vardai ir niekad nematytos vie 
nas iš trijų brolių žūsta, tai tos- Prof. Lorrey nuomone tai 
likusieji abu turi lygias teises i Jau negali būti išaiškinama na 
žuvusiojo turtą. L. T^ turaliomis jėgomis.
______________:________________ O Lady Winterson tebegy

Knygos ir plokštelės
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 
dvasiškai. Todėl, artėjant Kalėdoms, įsigykime sau ir dovanų 

artimiesiems vaikams ir jaunimui.

CUSTOM ROYAL IS GLAMOUR CAR OF 1957 DODGE LINE vena ir iki šiol tebebendradar 
biauja su Scotland Yardu, pa 
dėdama sutrukdyti daugelį nu 

sikeitimu. (E. L.)
• Iš Bremeno 1956.XI.3 d. iš 
plaukė i JAV laivu „United Sta 
tęs“ BALFo pirm. Kan. Prof. 
Dr. J. B. Končius. Prieš išplau 
kdamas į Ameriką jis aplankė 
Šiaurės Vokietijos didesnes lie 
tuviškas kolonijas ir davė rei 
kšmingų informacijų ir surinko 
visus lietuvių tremtinių pagei 
davimus BALFo seimui, kuris 
turi įvykti lapkričio 22*—25 dd.
• 1956.XI.3. į okup. Lietuvą at 
vyko žinomesnis čekoslovakų 
muzikinis ansamblis — >,Bla 
cho kvartetas“. Okup. Lietuvo

Gen. Raštikis. KOVOSE UŽ TĖVYNĘ...........................$ 6.50
Jūrininko SINDBADO NUOTYKIAI .................................... 2.00
H. Radauskas. ŽIEMOS DAINA. Premijuota ................3.—
J. George. MOTERYSTĖ............................................................. 3.—
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA, diplomato atsiminimai . . .4.50 
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........... 2.50
M. Laupinaitis. AŠ KALTINU .................................................. 5.00
Br. Grimų PASAKOS ...................................................................3.—
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................. 0.50
A. Norimas. NAUJAS VEIDAS, novelės .........................2.50
3 Lietuvių Dienos METRAŠTIS ........................................... 1.00
3. Liet. Dienos gražus ŽENKLELIS, Vytis su Gedimi

no stulpais, dėvėti prie krūtinės ................................... 0,30
Žurnalas VARPAS, su aktualijomis ................................. 1.00
Vaizdų albumas. HAMILTONO LIETUVIAI..................3.00
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
L. Dovydėnas. NAKTYS KARALIŠKIUOSE, apysaka 2.00
M. Jelucič. CEZARIS. Romanas. 3 dalys po ...................2.00
T. Heyerdahl. KON-TIKI......................................................... 3.75
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO..................................... 1.50
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS, .................................. 2.50
P. Andriušis. TIPELIS, romanas............................................ 3.00
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas......................................... 3.50
Žitkevičius. DAIKTAI IR NUORŪKOS ........................ 1.00
J. Paukštelis. KAIMYNAI, ro manas .................................  2.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ...................... 2,20
Žurnalas LIETUVA ................................................................. 0,5u
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ...................................... 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS..................................  1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.................................................2,50
L Jankus. PO RAGANOS KIRVIU.........................................1,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. . . 2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ............................ $ 2,—
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI ....................... $ 0,50
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..................................................................$ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .....................................į 2,—
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas.................$ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS................ $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO .................................$ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .................................$ 0,30
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...............................................$ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0..3I 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ..............$ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas..................................... $ 1,—
J. Gailius, KARTUVĖS...................................................... $ L—
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE ...................$ 1,—
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Be to yra gauta keliolika rūšių lietuviškų plokštelių, kurių gali 
ma įsigyti „Nepriklausomos Lietuvos“ redakcijoje. Plokštelės 
kaina $ 2.50.

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle,
Greatly increased glass areas, high sweeping tail 
fins and radically new headlight treatment, make 
the 1957 Dodge Custom Royal series a standout 
in any company. The new low silhouette is further 
emphasized by the new 14-inch wheels. Torque- 
Flite Pushbutton transmission is standard on 
this Custom Royal series. Engineered for safety, 
the Dodge Custom Royal features new accident

proof door handles, deep-hub steering wheel, 
double-ball mounted rear-view mirror, and, as 
optional equipment, seat belts and a cushioned 
dashboard. The series comes in four body styles; 
the Custom Royal, which is a four-door sedan, 
and the Custom Royal Lancer, which is offered 
in a two and four-door hardtop as well as 
a convertible.

je jis pasirodė su čekų, Vakarų Montreal 32, P. Q., Canada.
Europos klasikų i rrusų kom
pozįtorių kūrinių repertuaru, miestus. Programoj — lietuvių ko „Anykščių šilelį“, yra taip 
Tą pačią dieną gastrolių į Ka ir kitų tautų liaudies dainos pat paruošęs angliškai Donelai 
liningrado sritį išvyko Lietu bei šokiai. (E). čio „Metų“ vertimą. Į lietuvių
vos liaudies, dainų ir šokių an • Amerikos lietuvių veikėjas k. yra dar išvertęs „Šekspyro“ 
samblio kolektyvas. Jis aplankė Nadas Rastenis, kuris išvertė „Venę ir Adonį“, Omaro- Kaja 
Kaliningrado, Sovietsko, Baltis į anglų k. šiemet rudenį, Lietu mo „Rubajetę” ir E. A. Poe
ko ir kitus Kaliningrado srities vių Dienų išleistą A. Baranaus „Varną“.

New Yorko ir skelbia pašau liu 
liui apie techniką, prabangą ir 
teisybę, jieškomą.

New Yorke oras mane užgn 
iaužia, todėl 
tuos, kurie čia 
tau tuos, kurie 
lionų miestą ir 
vedė ir kojos

Tačiau žmogus prie visko pr 
išger įpranta.

ir, aptaria aktualijas. gali išbūti pasinėrus iki vienos Jis pradėjo nuo adatų Brok 
Arba lietuvių klubelin, kur valandos, su naro apranga, vei lyne, eidamas iš namų į namus, 

irgi panašiai „pasišneka“. do- kauke, oro tanku. Ten paša Po 2 metų, pasiskolinęs iš žydų 
Amžinai pilnas judėjimo Ti kašiškas gyvenimas pasinėrus, d-jos 2000 dolerių, pradėjo siu 

me Square kalba pasauliui apie aiškina Mr. Snediker, — Paim varnas mašinas pardavinėti, už 
modus vivendi, gi Empire pas am foto aparatus ir visokių įdo mezgė ryšį su Italijos biznie 

riais ir dabar jau milionierius.
Vasarą New Yorke nėra gy 

venimo, gerai kad turėjau pas 
tetą Augustus puikų kambarį 
su visais patogumais, gi pusbro 
lio mašina visad talkino ir čiui 
pė New Yorko benziną.

Kai reikdavo pasiekt New 
Jersey pas dėdę ir dėdiną Par 
zel, palikdavau „hauptquar 
tier“ Brooklyn per Willensbu 
rg tiltą ir Broadway tunelį ir 
matydavau visad pilną, nemie 
g antį New Yorką ir vidurnak 
tį, ir auštant, ir tik sutemus.

Ir pagalvojau: kaip bėga lai 
kas, kaip keičiasi viskas ir se 
nstam visi, tik vynas gal vienas 
nuo laiko stiprėja. . .

Ir ta nauja Leono Parzel ma 
šina 1956 m. išvažiuojant iš 
New Yorko jau girdėjau, kad 
gimsta jau 1957—ir ta jau pa 
seno.

Ir teko atsisveikint su New 
Yorku, kur visi mano giminės, 
prieteliai tiek mylėjo ir vaišino 

Arba 11 ir 13 m. vaikai pavo ir apdovanojo.
Virš New York kilo šviesų 

pašvaistės, jaunas mėnuo su 
žvaigždėms šypsojosi, — ma 
nyje dar neužgęso tos meilės 
žiburiai, kuriuos uždegė širdy 
je ir šiandien dar liepsnoja. Tai 
Mr. Mrs. Parzel, Mrs. Augus 
tus, Mrs. Stasė Wain, Leo Par 
zel ir kiti.

Juozas Nevėžis

Vasara skendo Amerikoje
(Tęsinys)

Gražų ankstyvą rytą, gra čiais upeliais, pakelėse fabriką 
žiais Amerikos keliais — tie is, apie kuriuos paikinasi darbi 
siais, kaip žvakė, švariais, kaip ninku tūkstančiai mašinų, liu 
bažnyčia, . nurodytais visur ro dijo, kad tai yra kraštas, kur 
dykiem ir greičio normavimo darbininkas gali gerai gyventi, 
ženklais, riedėjom ir švilpėm apsirengti, pavalgyti ir 
75 mylių greičiu — New Yor ti... Didžiam mieste nemaža ir
ko link. Visas kraštas tarytum mies lietuvių, šeštadieniais skamba

Pirmasis didesnis miestas — tas, visas kraštas rodos žydin lietuviškas radijo pusvalandis, 
Boston, išraižytas kanalais, po tis sodas, 
žeminiais traukiniais, garsus Taip norėjosi matyti New 
Cambridge universitetu, lietu Yorką iš tolo, deja, pasukėm ki sidėję 3 dol. metiniu mokesčiu, 
višku So Boston Broadway di ta kryptimi pagaut naują High Strikas yra gimęs Amerikoje, 
dingti lietuvių klubo 7 augštų way, kuris veda palei Hudsono baigęs universitetą ir jame dės 
namu, „Keleivio“ redakcija ir upę. *tąs. Jispuikia įkalba lietuviškai,
Enciklopedijos buveine, bei da New Jersey valstybė su kai q širdis dar puikiau plaka lietu 
ugelio lietuvių gyvenamas mie neliais, ir daubomis, apaugusi viškumu. Garbė tokiam lietu 
stas. medžiais, įnešė į New Yorko viui!

Pro miestelius, gražias sody valstybę, iš kur jau tiesiais ke 
bas, puikius miškelius, bemata liais į pasaulio nulmksniuotą 
nt pasiekiam Massuchuset vals sostinę — New York, 
tybę.

Mašina nešasi, kaip putotas 
žirgelis. Graži rugpjūčio pabai 
gos gamta, vešlūs ūkininku lau 
kai ir eglynai, pušynai. Džiau 
kis vasara kol gali ir didžiuokis 
prieš tuos, kurie neturi galimy 
bės. Puikūs pamidorų ir taba 
ko laukai, aptverti tvorom ir 
apdengti tinklais nuo ledų, da drėgna šilima, kad nepajutau, 
rė milžinišką įspūdį. Connectic kai visas mašinoje pasidariau 
valstybėje tabako laukai, kaip šlapias nuo prakaito, 
jūra didumo, guli tinkluose. Čia Nors Leono 
matai, ką daro kapitalas ir me moderniška, 
chanizacija moderniškame ūky. nieko negelbsti. tų. Po pamaldų daugumas, yp bas, kurį aplankau ir išsikalbu, delis, kuris atvažiavo prieš 6

Bematant šimtai sodybų, su Rockfelerio pastatai, Empire ač, jaunimas, eina pas p. Gin Entuziastų sportas, plaukymas metus, šiandie New Yorke mi 
mažais miesteliais, trykštan ir UN rūmai iškyla virš viso kų, kur vaišinasi „skystymė giliai vandeny, iki 15 pėdų, kur lionierius.

labai atjaučiau 
gyvena ir supra 
paliko jį, 14 mi 
nešėsi kur akys 
nešė...

tatas byloja New Yorkui: būk mybių atsigabenam ir šautuvu 
išdidus ir galingas! nukautas didžiausias žuvis. —

Degtuko dėžutės pavidalo Reguliariai lendam į vandenį, 
augšti UN pastati, papuošti vi kai kartą pasineri, tai ir traukia 
sų laisvų tautų vėliavom, gi pr ten. . . Šįmet pasinėriau iki 80 
iešais pastatas ir vėliavos pave pėdų kelioms tik minutėms. Pr 
rgtųjų tautų. Širdis džiaugiasi, ieš 5 metus įsteigėm šį klubą, 
pamačius trispalvę New Yor su keliais nariais, o šiandie pel
ke, bet kartu liūdi, 
ant didžiojo pastato 
spalvė!

Kai mūsų vėliavą 
kė ir lankstė, aš mačiau ir 
dėjau mano tautos skausmą ir 
klausiau tą UN: kodėl pasauly 
je nėra teisybės, kodėl silpnės 
nis turi vergauti jėgai?!

UN posėdžiuose nuo 1952 Ii
Jei nori New Yorką pažint, gi 1955 m. žodis nusiginklavi mas; kur eina jisai?

reikia pagyventi. Aš paskyriau mas buvo suminėtas 25 milio Darbas žmogų pavergė, tėvą 
2 savaites ir pridėjus, kad bu nūs kartų, o taika 102.000. ms neliko laiko auklėt vaikų, 
vau prieš kelius metus 2 savai Iš šio pastato ateis vieną die gi mokyklos lieka mokyklom, o 
tęs, aš apgraibom pažinau New ną žinia ir pavergtos tautos iš įstatymai tik gali sunaikinti, 
Yorką ir kelio nereikia klausti girs deklaraciją: jums skelbia ber nepataisyti!
nei tetos, nei dėdės ar dėdienės, me laisvę! Nuostabių dalykų padaro.

Lietuviai įsikūrę materialiai Didmiestis turi puikių mau Štai Newyorke, 10 ir 11 metų 
neblogai: beveik kiekvienas tu dynių Long Island daugiausiai vaikai pavogė traukinį, pasiva 
ri mašiną ir daugelis jau name sutraukiančių New Yorko gy žinėjo ir grįžo sveiki atgal. . . 
liūs turi, ypač naujai atvykę: ventojų, Rodway, Atlantic Ci 
atsivežę veržlumo, ryjto ir no ty, kur milionai žmonių randa gė lėktuvą, paskraidę gerą pus 
ro turėt nors tiek, kiek turėjo, poilsį ir atsigaivinimą. valandį žemokai pro stogus, vėl

Apreiškimo parapija, naujai New Yorke pirmą kartą pa gražiai nusileido. . . Aiškinosi, 
atvykusių centras. Čia gali su matau naują sportą — Skin Di išmokę iš knygų.

Parzel mašina sitikt kurią mylėjai, kuris sko vers - Dolphins. Tai narai. Lo Naujieji lietuviai į biznį nesi 
bet ir vėsintuvai lingas ar kurio nematei 10 me ng Island jų didžiausias klu muša. Tuo tarpu Lenkijos žy

vedamas p. Stuko.
Pusvalandį išlaiko nariai, ap

New York palei Hudson 
upę, skęsta rūke amžinai.

Čia pravažiuojam didžiausi 
Amerikos kontinente, kabantį 
tiltą, George Washington, ku 
ris jungia ir skiria New York 
su New Jersey.

Palikę vėsų orą Maine, New 
Yorkas pasitiko pritvinkusia

kodėl 
mūsų

vėjas

ne
tri

pla 
gir

80 narių, daugiausia vyrai, bet 
yra ir moterų, daktarai, advo 
katai, inžinieriai, šoferiai. . .

Už B’klyno ištisas miestas pa 
statų, tai ligoninė, kurioje ii 
kpt. Urbonas, buvęs „Kario“ 
redaktorius. Ir niekas nepasira 
šo išimti jo, patys vaikai atsisa 
ko jo...

Ir pagalvoji, kaip auga jauni
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Kariuomenės švente 
Montrealyje

KAIP IR KODĖL TAIP PAMINĖSIME KARIUOME 
NĖS ŠVENTĘ

Į Montrealio lietuvius-es.
Kariuomenės šventė įvyksta gai, nes, nustačius įžangos mo 

lapkričio 25 dieną, 3.30 vai. po kesčio dydį, 50% tos sumos tu 
pietų Plateau salėje, Pare La retų taipogi mokėti ir mūsų jau 
Fontaine, 5110 Cahxa Lavallee nimas: moksleiviai ir studentai, 
St. Kariuomenės švente yra ta o tas jiems būtų persunkti, jie 
mpriai susijusi su mūsų Nepri dar nedirba, o mokslas bran 
klausomybės švente, nes Vasa 
rio 16 dienos aktas musų nepri

Juozas Akstinas, 
dailininkas ir populiaru 
rius, Kariuomenės šventės 
nėjimo koncertinėje dalyje 

aitys šventei pritaikytus 
kūrinius.

KU LT ŪR WEjfKROVIK A
25 METŲ A. TAMOŠATIE NĖS DARBŲ SUKAKTUVĖS

A. Tamošaitienė jau 25 me nas, V. Čiarniauskaitė ir kt.“, 
tai, kai audžia patiesiamuosius akivaizdoje „įklimpusių siau 
grindims kilimus. Pirmieji kili ruošė formaliniuose jieškoji 
mai buvo sukomponuoti senovi muose grafikų P. Augustinavi 
niais lietuvių kaišytinių raštų čiaus, T. Valiaus, Rato-Ratais 
motyvais. Vėlyvesnių kilimų kio 
kompozicijos pasižymi indivi 
duale kūryba. A. Tamošaitie 
nės austus dar Lietuvoje tris 
didelius kilimus 
kraštą Rytprūsių 
Puskepalaitis.

SMUIKININKĖ
VIČIŪTĖ ARGENTINOS

SOSTINĖJE.

atsivežė j šį 
lietuvis p.

gus. Užteks, jei mūsų jauni 
mas, įžengdamas į minėjimo pa 
talpą, įdės į lėkštę nors ir 10 ce 
ntų dydžio auką. Tai bus jo si 
mbolinė auka ir įrodymas, kad 
jis save skaito mūsų tautos na 
riu ir kad jis laisva valia savo 
simboline auka prisideda prie 
mūsų tautinių tradicijų išlaiky 
mo.

Vieno mes prašome, tenelie 
ka tą dieną nė vieno jaunuoiio- 
-ės namuose; visus atsiveskite 
į minėjimą. Jaunimas akylus ir 
pastabus, paskaitoje ir praneši 
me jis išgirs, kas mūsų tautai 
šiandien yra skaudu ir kokie rū 
pėsčiai ją slegia ir savo jaunat 
višku nuoširdumu tai dėsis sa 
vo širdin.

Jei mūsų jaunimas visu 100 
% dalyvaus
šventėse bei parengimuose, mu 
ms nereikės būkštauti už 
sų jaunosios kartos ir mūsų tau 
tos ateitį.

Šiemet kariuomenės šventės

E. KUPRE-

Taip kalba Drėma, pats 
buvęs vienu iš kraštutinių mo 
dernistų.

LIETUVIŲ NAMŲ 
BIBLIOTEKA TORONTE

1953 m. pabaigoje prie Lietu 
vių Narnų įsteigta bibiioteka 
šiuo metu turi apie 700 dolerių 
vertės knygų su 200 nuolatinių 
besikeičiančių abonentų. Bib

Elena Kuprevičiūtė - Bergie liotekos pradžiai apsčiai vertin 
nė, viešinti Buenos Airėse pas gų knygų padovanojo J. Straz 
tėvus, buvo priimta „Argenti das, SLA vietinė kuopa ir ats 
nos. L. Balso“ namuose leidėjo kiri asmenys. Naujoms knygo 
p. Ožinskio. Priėmime dalyvavo ms pirkti 267 dol. auka gauta 
ir smuikininkės tėvai, dailinin J. Strazdo. Lietuvių Namai 
kas ir pianistė, kurie keliasi į kasmet bibliotekai skiria 200 
JAV pas vaikus, tat šios vaišės dol., kurių pusė skiriama perio 
buvo jiems išleistuvinės.
• Rokiškėnas Stasys Meliūnas 
Argentinos sostinėje išvystė 
elektros dėžučių stambią pra 
monę. Neseniai jis su šeima 
šėjo Amerikoje, kur įsigijo 
dernų automobilį.

NAUJOS KNYGOS 
LIETUVOJE

Lietuvoje pasirodė šios 
jos knygos: Krėvės „Žentas“, 
Maironio Rinktiniai raštai, I ir 
II tomai, apimą „Pavasario bal 

Sovietų okupuotoje Lictuvo rašyti, pav. nėra įrašyto nakti sus“, „Jaunąją Lietuvą“ ir lib 
i ir plati meninė progra je paskutiniu metu yra išleidžia goninkų katinavimosi, o iirla retą „Nelaimingos Dangutės 

Nebūtų spė ma, kurioje dalyvauja: dramos ma ir gana neblogų leidinių, užrašyta ne lietuvišku karuse vestuvės“; Žemaitės raštai I

akto 
m i 
sk

musu tautinėse

mū

Studentė Silvija Paliulytė
Kariuomenės šventės minėjime, Plateau salėje, šį sek 
madienį, lapkričio 25 d., 3.30 po pietų koncertinėje 
dalyje bus fortepiono soliste ir skambins lietuvių mu 
zikos dalykus ir L. Von Beethoveno kūrinius.

vie 
mo

nau

klausomybę tiktai deklaravo, 
bet reikėjo ją dar sutvirtinti sa minėjime, be paskaitos, kas jau 
vo krauju, kad ta nepriklauso minėta anksčiau, bus dar labai 
mybė virstų tikrove. Tai atliko įdomi i . „
mūsų kariuomenė. 1 
jusi susitverti mūsų kariuome aktorius p. J. Akstinas, jauna ypač vaikams. Yra neutraliai iš lės vardu. Yra ir kitų trukumų, ir II tomai, Montvilos I raštų 

aktas pianistė studentė S. Pakuly leistų liaudies pasakų, kurios Bet šis rinkinys Būtų naudin tomas: S. Čiurlionienės I Rink 
tinių raštų tomas: I. Simonaity 
tės „Karalius Vilius“; E. Mie 
želaičio eilėraščiai „Mano laks 
tingala“; J. Šimkaus „Apie li 
teratūrą”; J. Paukštelio pjesė 
„Audra ateina“; E. Chackelsy 
tės „Vasaros kelionės“. Tiražas 
svyruoja tarp 4 ir 10 tūkstan 
čių, kainos nuo 3.15 ligi 12.65 
rublių. Knyga sovietuose bran 
gi, todėl nelabai eikli.

nė, Vasario 16 dienos 
būtų ir likęs kaipo archyvinė 
brangenybė.

Kariuomenės šventėje pas 
kaitą ir politinį pranešimą da 
rys mums gerai pažįstamas, 
mūsų kariuomenes pirmasis sa 
vanoris - kūrėajs Pulk. K. Škir 
pa. Šis taurusis mūsų patriotas 
ir kovotojas už Lietuvos lais 
vę atvyksta mums priminti an 
uos laikus ir tų laiku mūsų vie 
nybę. Jo pranešimo verta pasi 
klausyti visiems ir suprasti, kad 
mes esame ir liksime lietuviais, 
kad mes turime būti vieningi 
ir turime bendrai dirbti.

SOVIETINIAI LEIDINIAI LIETUVOJE

S. Pakuly leistų liaudies
tė, Tautinių šokių grupe, vado gražiai iliustruotos. Tiesa, ilius gas ir šiapus vandenyno esan 
vaujama p. inž. J. Kibirkščio ir tracijos žymiai aprusėjusios, be tiems lietuviams, ypač jauni 
Montrealio Liet. Bendruome lietuviškojo būdingumo, bet mui.
nės choras, vadovaujamas p. A. svarbu, kad jos yra tyros lietu
Arnbrozaičio. Smulkesnę minė viškos pasakos.
jimo programą
žinoti minėjimo
ramos.

Kariuomenės

bus galima su Jau šiemet yra išleista V. Ste 
metu iš prog ponaičio „Lietuvių liaudies žai 

dimai ir pramogos“. Laidinį ne 
New Yorko 

kontinentų rusų
šventėje sava sunku gauti per 

noriams - kūrėjams, Vyties Kr vadin. 4-rių 
yžiaus ordeno kavalieriams ir knygyną, 
jų šeimoms bus 
vietos kairėje salės 
2 iki 6 eilės.

Jūs, brangieji, 
tautai užsitarnavę, 

tos

rezervuotos Tiesa, šios 
pusėje nuo mas ne visai 

nes jame surinkti lietuvių kai 
mo vaikų žaidimai. Tiesa, vai 
kai taip pat yra liaudies, bet 
tiksliau būtų pavadinti lietuvių 
kaimo vaikų žaidimai ir pramo 
gos, nes tuos žaidimus ir pra 
mogas tiktai vaikai ir žaisdavo, 
o gal ir dabar tebežaidžia. Žai 
dimų surinkta apie 400. Juos 

, ne vien 
kiemių ir ne kolūkių, vaikai ža 

Pastaba: Ne vienas iš Jūsų isdavo carinės okupacijos ir ne 
nusistebės, kodėl šiemet karino priklausomybės laikais. Tai 
menės šventės minėjimui paim yra: sūpuoklės, ripka, sniego 
ta didžiulė Plateau salė, o ne tvirtovės, mįslės, vilkeliai, vai 
pasitenkinta mažesne 220 Pine dybiniai žaidimai, imtynės, ait

knygos pavadini
atitinka turinį,

esate savo 
todėl prašo

Mūsų politiniai skirtumai ne me priimti tos dienos proga 
gali mūsų vienybės ardyti, nes Jums teikiamą kuklią pagarbą, 
tai yra tik skirtingos priemo Iki pasimatymo lapkričio 25 
nės siekiant to paties tikslo — dieną Plateau salėje. Tenelieka 
Lietuvos išlaisvinimo. Kas da tą dieną toje erdvioje salėje nė 
ro kitaip, tas yra mūsų tautos vienos tuščios vietos. Suaugu 
„juda”, tas prasikalsta prieš šieji nepamirškite atsivesti jau visus Lietuvos kaimų, 
savo tautą, o ypačiai kad šis lai nąją kartą, 
kotarpis, yra pats juodžiausias 
ir baisiausias mūsų tautos isto 
rijos kelyje.

Primename, brangieji, bend 
ra visų pareigą savo ištekliu 
prisidėti prie tautinių parengi Ave, D’Arcy McGee sale? Da varai, langeliai, avelių vedžio 
mų išlaidų padengimo. Nebūki lykas labai paprastas, 
te šykštūs lietuviškam reikalui. Me, Gee salėje esamas 
Kaip ir anksčiau, taip ir šiuo at onas mūsų buvo sulig 
veju įžangos mokesčio dydis kilnojamas ant scenos 
nenustatomas, paliekame tai nukeliamas, bet dabar

J. Gaudrimas yra rusiškai 
parašęs lietuviškos muzikos ap 
žvalgą — „Muzykalnaja kult 
ūra sojuznych respublik — Li 
tovskaja SSR“. Šis leidinys jau 
visai kitokio pobūdžio — tai 
grynai sovietinės propagandos 
ir okupacijos garbinimo leidi
nys, neobjektyvus, šališkas ir • Spalio 16 d. Kaune mirė Mu 
gana nemokšiškai parašytas, zikalinės dramos režisierė R. 
Tas nemokšiškumas prasikala, Senkutė, gimusi 1927 m. Maria 
kaip yla iš maišo. Gaudrimui, mpolėje, studijavusi muziką Ka 
okupacijos garbinimo šului, tino Konservatorijoje ir Mask 
vertinant kompozitorius, kur 
jis neskiria pelų nuo grūdų, 
bet tiktai kas tarnauja okupaci 
jai — tai ir geras ir genijus.

vos teatro meno istitute. Ji 
pastatė, be ko kita, Belazaro 
muzikinę komediją „Auksinės 
marios“ ir nebaigė ruošti Bau 
milo operos „Paskenduolė“.

NAUJI GRAFIKAI 
LIETUVOJE

Pabaltijo grafikų konterenci

dinei spaudai. Biblioteka atida 
ryta antradieniais ir penktadie 
niais nuo 7 iki 8 vai. vak., o žie 
mos metu ir sekmadieniais nuo 
12 iki 13 vai. Abonentinis mo 
kestis 10 et. mėnesiui. Prie bi 
bliotekos, Lietuvių Namų raš 
tinės patalpose kasdieną veikia 
skaitykla, j kurią ateina 22 laik 
raščiai ir žurnalai. Bibliotekos 
ir skaityklos vedėju nuo pat pr 
adžių yra Aug. Kuolas. Bs.
• Prie Lietuvos Mokslų Akade 
mijos steigiami trys nauji mo 
kslinio tyrimo institutai — rizi 
kos ir matematikos, energeti 
kos ir elektrotechnikos, staty 
bos ir architektūros. Tuo būdu 
prie akademijos veiks 10 insti 
tūtų. Bolševikų duomenimis, 
šiemet Mokslų Akademijos as 
pirantūroje mokosi apie 80 žm 
onių. 25 jaunesni specialistai 
pasiųsti ruoštis moksliniam dar 
buo prie Maskvos ir Leningra 
do bolševikinių mokslinių 
gV
• Švedijoje yra 25.000 
400 latvių ir 33 lietuviai, 
jau iškeliavo į Ameriką, 
sim, estų 1944 m. buvo 35.000, 
latvių 8.000, lietuvių 800. Tik 
121 estas grįžo j Estiją.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
H. Sienkievičius — KRY 

ŽIUOČIAI, II tomas, istorinis 
romanas iš Vytauto Didžiojo ir 
Jogailos laikų. 360 psl., prieš ti 
tulinį puslapi paveikslas. Ver 
tė lituanistas Kazys Jankūnas. 
Viršelio piešinį darė dail. V. 
K. Jonynas, viršelis su aplan 
ku. Spausdino Tėvų Pranciško 
nų 
do
Ave, Broklyn 21, New York. 
Kaina 3.50 dol.

R. Baden-Powellis. SKAU 
TYBĖ BERNIUKAMS.

istai

estu, 
Kiti 

šaky

• Vilniaus radijas 1956.X.18. 
pranešimu, pavergtoje Lietuva 
je per pastaruosius metus iš 
miesto buvo pasiųsta j MTS 
173 inžinieriai ir 180 technikų, joje, įvykusioje spalio 3—5 die 
827 agronomai ir zootechnikai, nomis Vilniuje, Drėma suminė 
Į ekonomiškai silpnus kolcho jo „Greta vyresniosios kartos 
žus „partijos šaukiami išvyko“ meistrų — V. Jurkūno, J. Kuz 
835 žmonės iš jų 390 komunis minskio, D. Tarabildienės, P. 
tų. Rauduvės, T. Kulakausko ir TYBĖ BERNIUKAMS. Ver

tarybiniais metais su tė V. Kamantauskas. Redaga

spaustuvė Brooklyn’e. Išlei
Karys, 916 Willoughby

D’Arcy jimas, aukso žiedo dalijimas ir 
fortepi tt- Ne visi kaimiški žaidimai su 
reikalo ■ ~-------
ir vėl ti minėjimui dar atskilai forto vių tarybinę

jis yra pioną, būtų bereikalingas lėšų sukakties proga S. Kapnys-Ka V. Gaudikas, A. Makūnaitė, žas 1000 egz. 310 puslapių. Iliu

Rauduvės, 
kt. . _

• „Už nuopelnus vystant lietu brendusius ir kūrybiškai išau vo V. Čepas. Išleido L. S. B.
literatūrą“ 60 m. gusią talentingą jaunąją kartą: Vadija. 1956 m. Toronto. Tirą

kiekvieno sąžinei ir esamam iš tokiame stovyje, kad yra pavo mėtymas. napėnas apdovanotas „LTSR Paškauskaitė, L. Borisaitė, V. struotas leidinys. Kaina nepa
tekliui. Tai darome sąmonin jinga jį judint iš vietos. Samdy Seimelio Prezidiumas. AT Preziliumo garbės raštu“. Valius, R. Ulbikaitė, V. Bačė žymėta.

Kaip
RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.

111. NAUJAS KRAŠTO 
APSAUGOS MINISTERIS
Dar prieš išvažiuojant Palan 

gon žinojau, kad mano vieton 
d-ras Grinius pakvietė prof. 
Šimkų. Jam nepradėjus ministe 
liauti, prieš jį jau susidarė opo 
zicija. Didžiausias opozicionie

66.
110. PALANGOS 

PRIJUNGIMAS

rius buvo gen. Nagevičius, ku 
ris jį vadino „klistiro vamzde 
liu“ ir viešai įrodinėjo, kad jis 
joks esąs profesorius, o tik pro 
vizorius ir Maskvos universite 
te buvęs tik laborantu; be to, 
jis tenai ir savo pavardę pakei 

Kažkodėl negalėjo į iškil tęs į „Šimkov“. . .
mes važiuoti nei prezidentas Keletą dienų prieš ministeri 
A. Stulginskis, nei ministerių jos priėmimą jis 
pirmininkas d-ras Grinius. . ■ . .£, . . , _. . ateidavo pas mane pasiakloeti,Man, kaip padėtimi vyriau
šiam, teko visą priėmimo cere pasiinformuoti. Didįjį penkta 
moniją atlikti. Jau iš anksto dienį mudu su juo buvome tuš 
tenai nuvažiavo ceremonijų čjoje ministerijoje, ilgai kalbė 
meisteris 
noma, 

iškilmės

Iš Kauno buvo suruoštas ekst 
ra traukinys su įvairių rūšių pa 
reigūnais ir šiaip piliečiais, ku 
rie panorėjo dalyvauti priėmi 

Laike Želigovskio .puohmoi me taip mums brangios istori
1920 m. spalių mėn. „broliai“ nės vietos, 
latviai įvedė savo kariuomenę į 
Eglaitę, Raudinę, Subatą, Kai 
kūnus ir Ilukštą, kur lietuvių 
gyventojų buvo daugiau, negu 
latvių ir pareiškė mums, kad 
tie keli punktai su gana plačia 
apylinke priklauso jiems,-nes 
tai rusų laikais buvo Kurliandi 
jos gubernija.

Reikalavo jie taipogi Mažeikių 
miesto ir geležinkelio mazgo. 
Kas daryti? Negi dar ir su jais 
kariauti? Vis dėlto pajuto jie 
lyg ir sąžinės graužimą ir patys 
pasiūlė perleisti mums Palan

ilgai kalbė

gą, kuri irgi buvo Kurliandijos 
gubernijos.

nuvažiavo
gen. Nageviičus ir, ži jome, vėliau išėjome pasivaikš 

čioti. Eidami Duonelaičio gat 
ve pro karo ligoninės skyrių, 
kur vėliau buvo universiteto II 
rūmai, užėjome pasižiūrėti, kas 
tenai darosi.

Ligonių apie 100, kurių di

buvo didelės ir labai 
įspūdingos:

su triumfalinėmis arkomis, gė 
lėmis, prakalbomis, ašaromis ir
džiaugsmu. Palangos gyvento desnė pusė buvo su plaučių už 
jų džiaugsmas buvo nepapras degimu ir pleuritu. Paklausiau,

Palangos perėmimas iš lat tai didelis, o ir musų nemažės kur budintis daktaras, pasiro 
vių buvo paskirtas kovo 31 d. nis. dė, išėjęs j namus pietauti. Įsa

kiau tuojau jį pakviesti. Atėjo 
labai negreit ir atrodė nevisai 
patenkintas. Už palikimą sun 
kiai sergančių ligonių be gydy 
tojo priežiūros daviau jam

5 paras daboklės.
Nepraėjus ir dviem sąvai 

tėm, naujas ministeris nuvažia 
vo į Ukmergę. Pirmiausia ūžė 
jo į pulko ligoninę ir, neradęs 
tenai daktaro, davė jam irgi 5 
paras daboklės. Generolas Na 
gevičius tiesiog siuto. Kitas da 
lykas bausti budintį daktarą, ku 
ris savo budėjimo metu neturi 
teisės iš ligoninės pasitraukti 
ir visai kitas — bausti vieninte 
lį pulko daktarą. . .

112. GEN. RADUS-
- ZENKOVIČIUS

Mano iš Rusijos iškviestas 
gen. Radus - Zenkovičius buvo 
priskirtas prie Kariuomenės 
švietimo skyriaus, o jau minis 
teris Šimkus pavedė jam peror 
ganizuoti Augštuosius karinin 
kų kursus. Iki tol veikusieji 
kursai buvo vedami labai primi 
tyviai rusų pulkininko Uspens 
kio.

Gen. Radus-Zenkavičius

karštai pasiėmė dirbti.

Tiesa, taktika, karo istorija ir 
karo geografija buvo dėstomi 
rusų kalba, nes nei jis, nei kiti 
du lektoriai gener. štabo kari 
ninkai Boleckis ir Černeveckis 
lietuviškai nemokėjo.

Mane pakvietė į kursus dės 
tyti statutus. Mielu noru tą pa 
siūlymą priėmiau, nes pilnai 
pritariau kursų paskiričai, kad 
visi karininkai, kokio jie laips 
nio ar užimamos vietos bebūtų, 
turi savo žinias papildyti bent 
iki ramaus laiko karo mokyk 
los lygio.
Augštuose karininkų kursuose 
vėliau be statutų dėsčiau kari 
nę pedagogiką ir karinę psicho 
logiją. Dėsčiau tuos dalykus ir 
mūsų karo mokykloje, kol 1928 
m. gener. štabo viršininko gen. 
Plechavičiaus parėdymu buvau 
ir iš lektorių pašalintas. Man 
tas buvo didelis moralinis smū 
gis.

113. DARBAS SU GEN. 
KATCHE IR PROF.

ŠIMKUM
Tarnauti gener. Katche va 

dovybėje buvo malonu, bet ir 
nelengva. Jis gener. štabo tar 
nybą gana gerai perorganiza 
vo, išvedė iš pripuolamumo, da 
vė tvirtus pamatus. Nemalonu

buvo, kai jis „sirgo“. Tuomet 
jaunesnieji šaipėsi ir aiškiai bu 
vo demoralizuojami. Po .„ligos“ 
keletą dienų irgi sunku buvo 
su juo susikalbėti, nes jo sme 
genys kažkaip sunkiai dirbo, 
lyg buvo sustingę. Vėliau vėl 
pradėdavo normaliai veikti ir 
tuomet

asirasdavo daug sveikų 
sumanymų.

Žymiai sunkiau, negu su 
gen. Katche, buvo dirbti su na 
uju ministerių Šimkum. Tie 
siog fiziškai buvo sunku. Visai 
civilis žmogus, jis kiekvieną no 
rs ir menkiausi karinį klausimą 
norėjo nuodugniai išstudijuoti. 
Tam reikalui jis plačiau naudo 
jo Karo Tarybą, kurios nuola 
tiniu nariu aš buvau.

Tarybos posėdžiai 
būdavo 3 kartus savaitėje nuo 
5 vai. vakaro iki 12 vai. nak 
ties be jokios pertraukos. Kiti 
dalyviai keitėsi pagal nagrinėja 
mą klausimą, mes gi su gen. 
Katche ir kanceliarijos vųši 
ninkas kap. Kubilius buvome 
visą laiką pririšti. Apie bet ko 
k j primokė jimą už tuos su u 
kiuosius viršvalandžius tais lai 
kais ir kalbos nebuvo.

Bus daugiau.
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MŪSU^SPORTAS
1- ji 1896
2- ji 1900
3- ji
4- P
5- ji
6- ji
7- ji
8- ji
9- ji

10- ji
11- ji
12- ji
13- ji
14- ji
15- ji

1904
1908
1912
1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI
Moderniosios olimpiados yra buvę: 

m. Atėnuose, 
m. Paryžiuj, 
m. St. Louis, 
m. Londone, 
m. Stockholme, Švedijoj, 
m. Dėl karo neįvyko, 
m. Antverpene, Belgijoj.

sporto šakų. Šveicarija—42 ir 
dalyvaus 6-se šakose. Ispanija 
siunčia tik 10. Amerika žada 
siųsti per 300 sportininkų ir 
dalyvaus visose sporto šakose.

A. Laukaitis

I SOV. SĄJUNGOS285 sport.
1066 sport, rinktinę, kuri pasirodys Melbu 
496 sport, rno olimpiadoje, įtraukti ir Lie 

2059 sport, tuvos boksininkai R. Muraus 
2541 sport, kas ir L. Juškėnas. Anatolijus 

Pocius, neseniai numetęs diską

SCULPTURED LINES, SWEEPINS SAIL FiNS, TYPIFY 1957 DODGE

. . dalyvavo 

. .dalyvavo 

. . dalyvavo 

..dalyvavo 

. . dalyvavo

m. z-unvtjpcuv, jurctgijuj, • . dalyvavo 2606 sport. 53 m 12 cm> pasiekė naują Lie
m. Paryžiuje, Prancūzijoje, dalyvavo 3092 sport, tuvos lekordą. Grįžusį iš lung

Amsterdame, Olandijoje, dalyvavo 3015 sport, tynių, jį su tuo laimėjimu pasv
. .dalyvavo 1408 sport, tikino senieji Kaune gyvenę

dalvvavo 4069 sport, disko rekordininkai Taišerskis 
ir St. Šačkus. (E).

— Per Gudijos, Lietuvos ir 
—. .dalyvavo 4106 sport. Moldavijos teniso rinktinių tur 

i pirmąją vietą 
iškovojo Lietuvos komanda.

(E).

VISUOMENINIAI KURSAI 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

PLB Vokietijos Krašto Vai 
dyba suruošė Vasario 16 Gim Lietuvą; Dr. J. Norkaitis — 
nozijos rūmuose, Huettenfclde, Kultūrinės vertybės vakarietis 
jaunimo vasaros stovyklą su vi koje ir komunistinėje samprato 
visuomeniniais kursais. je; j Bračas — Lietuvių-Lat Klubas šiemet jau surengė dail.

Į stovyklą Suvažiavo daugiau vių santykiai. Ant. Rūkštelės ir po kelių mė ir 11 d. d. bei lapkričio 17 ir
kaip 60 dalyvių, jų tarpe 17 iš Po paskaitų įvykdavo disku nešiu dail. J. Pautieniaus kuri 18 dienomis, parapijos salėje. 
Anglijos ir 2 iš Prncūzijos. Bu sijos, kuriose jaunimas dalyva nių parodas, 
vo pakviesta 17 paskaitininkų, vo su dideliu susidomėjimu. Va 
kurie paskaitas skaitė įvairio 
mis temomis: Dipl. inž. Pr. Zu 
ndė — Tautinė Bendruomenė 
ir jos tikslas; Prof. M. Krupavi 
čius — Lietuvis krikščionis ko 
munizmo akyvaizdoje; Kun. 
Dr. J. Vaišnora — Visuomeni 
ninko tipai ir jų ruošimas gy 
venimui; V. Natkevičius — De 
mokratija kovoje dėl laisvės; 
Dr. A. Rukša — Humanistinė 
Lietuvos kultūra; F. Neveravi 
čius — Rašytojas tautos gyve 
nime; Prof. Dr. Z. Ivinskis — 
Lietuvos istorijos reikšmingiau 
šieji momentai; Prof. Dr. J. Gri 
nius — Lietuvių stiprybės pa 
grindai; Dr. J. K. Čeginskas— 
Lietuvių tautinio atgimimo pa 
moka dabarčiai; V. Banaitis — 
Lietuvių kultūrinis bendradar 
biavimas su kaimynais; Kun. 
D. Kenstavičius — Tremties 
įprasminimas ir pasiruošimas 
grįžti tėvynėn; E. Simonaitis— 
Mažosios Lietuvos rūpesčiai; J. 
Bataitis — Lietuvių vokiečių 
bendradarbiavimo perspekty

Grai kijjoj, 
Prancūzijoj, 
J. A. V., .
Anglijoj, .. 4

yXyXW <wXJ"X-XwX-:-‘<->>fX^'

m.
m. Los Angeles, J.A. V.
m. Berlyne, Vokietijoje,
m. Dėl karo neįvyko, 
m. Dėl karo neįvyko, 
m. Londone, Anglijoj,
m. Helsinkyje, Suomijoje, . .dalyvavo 5867 sport, nyrą Kišiniove

Melbourne
Vienas iš įdomiausių dalykų 

atidarymo iškilmėse bus palei 
dimas į orą 5000 lenktyninių 
karvelių. Londone olimpiadoje 
1948 metais buvo paleista 4. 
000, o Helsinkyje 1952 metais 
tik 1500.

1956 metų Melbourne olim 
piadoje bus varžomasi 17-koj 
paskirų šakų. Australija, netu 
rėdama sąlygų įvykdyti olim 
pinių žiemos žaidynių, jas per 
leido Italijai, kur 4016 pėdų vi 
rš jūros paviršiaus, gražiame 
Cortinos mieste, jos įvyko š. m. 
sausio ir vasario mėn.

Cortina yra vienas iš žymiau 
siu pasaulyje žiemos kurortų. 
Aštuonis kartus pasaulio žie 
mos sporto varžybos buvo čia.

The "new shape of motion" is the styling 
note for the 1957 Dodge automobiles now 
being introduced across Canada. The new 
Dodge features the all-new Chrysler "Torsion- 
Aire” ride which provides the flat cornering 
and positive steering characteristics of the sport 
car with the soft ride of the family auto-

PRANCŪZIŠKO STILIAUS 
KELNAITĖS

Patogios — tinkančios, vė
sios. . . švelnus audinys ir šu
kuotos medvlinės. . . lėkšti 
susiuvimai. .. aplinkui elasti

nis liemuo ir dvigubas suka- 
binimas priekyje — prilaiko 
stipriai. Tinka prie Jersey.

(W-19-56)

1956 metų olimpinėse žiemos 
varžybose dalyvavo apie 1300 
sportininkų ir daugiausiai auk 
so medalių laimėjo Rusija. Pir 
mą kartą olimpinės žiemos var 
žybos buvo 1924 metais ir tik 
du kartus jos buvo tose pačio 
se valstybėse, kaip ir visa olim 
piada: 1932 m. olimpiada įvy 
ko Los Angeles mieste, JAV ir 
žiemos varžybos Lake Placid. 
1936 m. Berlyne įvyko olimpia 
da ir žiemos pirmenybės Gar 
misch-Partenkirchen, taip pat 
Vokietijoj.

Didžiausias susidomėjimas 
Melbourne bus komandinėmis 
rungtynėmis, lengvąja atletika 
ir boksu. Viso pasaulio sporti 
ninkai, kurie dalyvaus 1956 me 
tų olimpiadoje, smarkiai ruošė 
si, kad galėtų pasiekti pačių ge 
riaušių rezultatų varžybų me 
tu. Daugumas Europos kraštų, 
norėdami geriau priprasti prie 
Australijos klimato, prieš olim 
piadą savo sportininkus šiun 
čia į Havajų sostinę Honolulu. 
Maždaug 200 Skandinavijos, 
100 Vokietijos bei Danijos sp 
ortininkų apie savaitę laiko ten 
gyveno ir treniravosi.

Vienas iš stipriausių Euro 
pos dalyvių, neskaitant Rusi 
jos, bus jungtiniai rytų ir vaka 
rų Vokietijos sportininkai. Be 
gerų lengvaatletų, vokiečiai turi 
ir gerų plauikkų bei stiprią fut 
bolo rinktinę. Rusija numatė 
atsiųsti 400 sportininkų ir ofi 
cialių pareigūnų. Neseniai Aus 
tralijoje lankęsi trys augšti Ru vos; Pulk. J. Lanskoronskis — 
sijos sporto pareigūnai pareis Europos apsijungimo perspėk 
kė, kad šiuos sportininkus Ru tyvos ir lietuviai federalistai; J. PAREMK PINIGINE AUKA 
sija atrinks maždaug iš miliono Jakš-Tyris — Ekonominiai Eu VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 
sportininkų ir jie, kelis mene ropos apsijungimo' motyvai ir FONDO VAJŲ! 
sius prieš olimpinių žaidimų 
pradžią, treniruosis maždaug 
panašiame į Australijos klima 
te. Rusijai dalyvavimas kai 
nuos apie 10 mil. svarų. Paste 
bėtina, kad Australijai olimpi 
nių žaidimų suruošimas kai 
nuos apie 5—6 mil. svarų. Ru 
sų pareigūnai yra paprašę aust 
ralų, kad duotų jiems leidimą

mobile. Advanced safety features include 
new Total Contact brakes, safety-rim wheels, 
14-inch low-pressure tires, and optional seat 
belts. Dodge is offering in 1957 a complete 
line of 18 body styles in Crusader, Regent and 
Custom Royal models as well as the Mayfair 
line shown here.

DAILININKO JUOZO PAUTIENIAUS PARODA

Los Angeles Dailiųjų Menų rienė-Mulks.
Paroda vyksta lapkričio iO

ti ne olimpiniame miestelyje, , 
kur gyvens visi kiti sportinin J 
kai, bet savo laivuose.

Čekoslovakija atsiunčia 
sportininkų, kurie dalyvaus 
sporto šakų. Rumunija —

- sportininkų, dalyvausiančių

60
11
80
11

t LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
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.

karais buvo rodomi filmai ir 
duodama graži lietuviška muzi 
ka.

Be to buvo surengtos dvi eks 
kursijos į Heidelbergą, Darm 
stadtą ir Frankfurtą.

Iš Muncheno buvo atvykęs 
Amerikos Balsas, užrašė jauni 
mo sveikinimus į Lietuvą ir ke 
lėtą lietuviškų dainų.

Jaunimo pastangomis įvyko 
literatūros vakaras ir laužas. 
Stovyklą užbaigiant buvo su 
ruoštas koncertas. Dalyvavo 
sol. M. Panse - Šimaniukštytė, 
F. Strolia ir Mokytojas A. Ven 
clauskas.

ARGENTINOS LIETUVAI 
TĖS LIETUVOJE,

sugrįžusios iš Buenos 
pateko į kolchozus ir ten 
mos bulves, ispaniškai 
sovietinį „rojų“ ir tuos, 
jas prikalbėjo vykti į sovietiją. 
Tat rusus okupantus vietiniai 
lietuviai keikia rusiškai, o su 
grįžusieji iš Pietų Amerikos is 
paniškai ir iš Kanados — ang 
liškai. . .

Aires, 
kasda 
keikia 
kurie

Pr. TASSY S/NGIRMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

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

Juozo Pautieniaus kūrinių 
paroda Los Angeles visuome 
nės susidomėjimas didelis. Pir 
momis dienomis jau parduoti 5 
paveikslai, kuriuos nupirko: 
Bernardas Brazdžionis, Jonas 
Puikūnas, Elena Tumienė, An 
tanas Skirius ir New Yorko vi 
suomenininkė bei muzikė S. Če

Įėjimas nemokamas.
Parodos oficialus atidarymas 

įvyko lapkričio 11d. Kalbas pa 
sakė parodos tvarkytoajs dail. 
Rūkštelė ir Lietuvos garbės 
konsulas dr. J. J. Bielskis.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

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

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER 3c SONS |
I l.i METŲ JŪSl, TARNYBOJE |

g GARANTUOTAS DARBAS. 8
« sX 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. ą

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

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
Sav. A. N I A U R A ir A. PILYPAITIS

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

kitus elektrinius reikmenis su nuolaida.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
spaustuve

ATITEKA VISOKIUS Si /' ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 C *orge Street, Ville Lasalle, M intreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

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

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

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

it
--- ---------—------------------------------------

S kubėk.
L ietuvi,

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

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

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

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

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y., U. S. A.
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VISI Į

LONDON, Ont

LONDON, ONT.

gruodžio 1 dienos, o darbą pra 
dėkime tuojau. Gruodžio mėn. 
mūsų veikloje atsiras kitų dar Pajieškau gyvenimo drauges— 
bu, kaip Kalėdų Gerasis Dar tarp 20 — 27 m. amžiaus. Aš 
belis ir kt. Ir kai susitelks keli esu 29 m. Pageidautina foto 
darbai, nors ir nedidelių išlai kartu su laišku. Jei panelė esą 
dvi reikalaują, sunku bus juos 
visus kartu atlikti. Tad mūsų 
mielojo „Skautų 
pradėkime tuojau. Visi viene 
tai, bei skautės ir skautai ma 
Joniai prašomi atkreipti visą sa 
vo dėmesį į „SA" platinimą.

skautus į gastroles pas juos. 1957 metais pradedant nuo Va 
dovų, <' ‘ ‘ ‘

PJT PIRMININKO mažiausių paukštyčių bei
VIEŠNAGĖ vilkiukų neturėtų likti nė vieno

iš mūsų, kuris neskaitytų bei 
neprenumeruotų „SA“. Maža 
to. Mūsų didžioji pareiga, kad 
„SA“ skaitytų ir prenumeruo 
tų ir plačioji lietuviška visuo tis, Žulpis, 
menė, mūsų bičiuliai ir rėmė lis, 
jai. Skautės ir skautai neturėtų Kondratovič, Krasavinas, Kru 

, Kursonis, Lukavi
. Užsiprenumeruoki čius, Makovskis, Mogiliovas, 
pirma pasitaikiusia Motiejūnas, Pažerskis, Petraus

VEDYBINIS

šokių vakarą,
Įvykstanti gruodžio 1 d. (šešt.) 

gražioj Odd Fellows Temple salėj, 
555 Dundas St. (kampas William).

Pradžia 7.30 v. v.
Veiks turtinga loterija ir bufetas su visų rūšių gėrimais!

Pelnas — Sibiran išvežtiems lietuviams šelpti.
Plačiau — sekančios savaitės numery. Lauksime visų.

Rengėjai.

te vieniša, prašau rašyti 
sekančiu adresu:

Aido“ Vajų J- Dalius, 362 Brunswick, Ave, 
Toronto, Ont.Veda sktn. inž. J. Bulota.

DIDELIS ARGENTINOS LIETUVIŲ SKAUTŲ 
VAIDINIMO PASISEKIMAS

Rugsėjo vidury Lietuvių Sk si 
autų Dr-vė Argentinoje su G. 
Veličkos „Šienapjūte“ sulaukė 
nepaprasto pasisekimo. Lietu 
vių salė netalpino visų žiūrovų 
ir skautams teko savaitę vėliau 
tcai'toti s i ei i) i c s ę

ŠACHMATŲ SIMULTANAS Svečių tarpe sėdėjo buvęs Ar tus buvo sustojęs ir Argentine
Praeitą sovaitę londoniškiai Michigan© valstybės čempio gentinos konsulas Lietuvoje p. je. Atlikęs oficialiuosius vizi

šachmatininkai turėjo malonų nas. A. Barsanti su žmona, argenti tus, dr. V. Masens spalių 6 d.
ečią — N. V. Banks, iš Dėt Londoniškius jis pagyrė, nes niečiai spaudos atstovai ir kt. Lietuvių salėje turėjo priėmi

roito, JAV. Jis YMCA patai du lošėjai prieš jį laimėjo. Tai svetimtaučiai lietuvių bičiuliai, mą, kuriame dalyvavo lietuviš laukti, kol pas juos atsilankys šnauskas,
pose Londono miesto šachma mūsų garsėjantis šachmatinin Antrasis vaidinimas karto kūjų organizacijų atstovai. Sk platintojas. TT“ "

Tai kas Stasys Navickas ir 14 me tas Argentinos Lietuvių Susi autus atstovavo draugininkas me,,SA" į
. tų moksleivis, anglas. vienijimo Dr. V. Kudirkos var vyr. skltn. S. Babronis. Dr. V. proga. Suraskime patys platin kas, Poyylius,, Radzevičius, Po

- ' Prieš šaškininkus N. U. Bado salėje. Dėl nepaprasto šios Masens buvo Lietuvių Skautų toja ir kuo skubiau ’ ’ " ” ' “
sionalas, jau 69 metų amžiaus. uks ]ošė užrištomis akimis ir pjesės pasisekimo ir gražių sp
Būdamas 15 metų, jis jau buvo visas partijas laimėjo. audos atsiliepimų Urugvajaus
----- -—- --------- --------- ------------------------------------------- -------------- ------ =. lietuvių kolonija yra pakvietu

j
Pavergtųjų Tautų Seimo pir 

mininkas dr. Vilis Masens lan 
kydamas Pietų Amerikos kraš

1905 m. REVOLIUCIJOS 
DALYVIAI

Vilniaus radio žiniomis, „ry 
skautininkių-kų iki pa šium su 1905-1907 m. 50-omis 

metinėmis už aktyvų dalyvavi 
mą revoliuciniame judėjime“ 
Lenino ordinu apdovanotas Kv 
edaras, o „darbo raudonosios 
vėliavos“ ordinais — Vodopa 
las,, D.ar^inkevičius, Dovydai 

Žukauskas-V ienuo 
Zdanovskis, Zaralevičjus,

tininkams davė simultaną 
žymus šachmatininkas profe

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:

Abromaitė-Papalienė Ona ir tės-Jezukeviičenės (b. Stankų 
Rapalas Antanas, s. Kosto; Ab vienės) ; Juknelis Kazys, s. Ad 
romienė Juzefą; 
Juozas, s. Juozo 
nė; Aleliūnienė 
ga Kazimieras, 
vaikai Flerence 
Jš Panemunėlio 
Waterbury, Conn.; 
Ant., s. Petro; Bagdonas Vin 
centas iš Palipkalnės k., Neva 
rėnų vai., Telšių ap. 
nis Simonas su šeima

Adomavičius omo, iš Liudvinavo vai.; Juo 
ir žmona Bro zapaitienė Aleksandra, d. An 
Elena; Ašmetano; Jurgeleviičus Vincas, s. 
žmona Sally, Edvardo; Kairienė - Virbalaitė 

ir John, kilęs iš Gudeliukų k., Ramygalos v., 
vai., gyveno

Atkočaitis
Kalinauskas

Kapočius
Panevėžio ap.;
Mamertas, s. Jono:
Simonas su šeima ; Kaputienė 
ir Mutkauskienė 
tės) : Karvelytė Olga;

(Abromai
KreivėBanio

Blujie nas Juozas iš Plynių k., Dauk 
nė-Rauluškevičiūtė Ieva iš Tra šių parap., Mariajmpolės ap.; 
kiškių k.: Butkus Aleksandras ro; Kunčienė-Šusteraitytė Irę 
ir Pranciškus: Cicilaitis Jonas, Kukanauzienė Oną, d. Kazimie 
Tonia ir kiti; Drakašs Pr. s. na; Kvedaras Antanas ir Jur 
Antano; Dumčiuvienė Antani gis, s. Zidoriaus, iš Šilalės vai.; 
na, d. Antano ; Garla Juoazs, Liutkevičiūtė - Maajuskienė 
kunigas; Grigevičius Jonas, s. Domicėlė, iš Liudvinavo vai.; 
Antani; Gudaviičus Juozas, b. Merlin Petronėlė, sesuo Sofi 
Eržvilko vai. viršaitis; Ivanaus jos Toliuišenės, g. Čikagoje; 
kas Juozas ir Kazys, s. Teodo Mincevičius Julius, s. Augus 

to; Minceviičus Vincas; Navic 
kis Aleksas ir Mykolas, s. My

s.
ro; Jasutienė Bronislava, d. 
Antano; Jazbutienė Juzė, d. 
Kazio ir vyras Jazbutis Stanis 
lovas: Jezukevičius Feliksas ir 
Kazimieras ir jų sesuo Ona 
vaikai Marcijonos Kaziukony

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 G-ARAGj]
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(ivažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

ii GENERAL INSURANCE
A L. D V D A H

Visų rūšių draudimas S

WA 48539 |
SAVI PA5 SAVUS! H

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

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. 67 7 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

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

Pittsburg Pa. ir kitur.

atliksime deris, Podlipskis, Purenąs, Ri 
, Sarapinavič.ius, Stasiulis, 

pranešimo ir augs mūsų veiklos tikrasis Chackelitytė ir Jestrebovas.
• « « — - - -~1 — -1 • O A i rl •

' • Inž. G. Sapyro ir inž. L. Bro 
Visus maloniai kviečia į „S ga giriasi, kad 1960 m. Lietu 

A“ platinimo talka ir linki vi voje bus apie 2.500 km asfalto 
siems geriausios sėkmės.

Jūsų s. L. Eimantas, 
„SA“ administratorius.

— Jau praėjo mielos vasaros 
latviškai — „Labanos gerieji vėjai ir artėja žiemos

Drvės Argentinoje Garbės sve savo pareigą, tuo labjau stiprės mša, 
čias. Po vaišių ir p._______  _
jam buvo parodytos visos kul veidrodis — „Skautų Aidas . 
tūrinės įstaigos: spaustuvė, iš 
kilmių salė, lietuvių mokykla, 
vaikų 
sodelis su lietuvišku kryžiumi 
ir lietuvių tautinis muzėjus. 
Muzėjuje svečias pasirašė skau 
tų garbės svečių knygoje linkę 
damas 1_______ ,,________ _
sėkmės lietuvju skautu organi darganos, tačiau Clevelando Pi 
zacjai“. Mr. V. Masens gana lėnų tunto jurų skautų širdys 
gerai kalba lietuviškai, o jo žm pilnos džiaugsmo ir veidus puo 
ona Sandra Masens - Lukšytė šia šypsenos. O to viso priežas 
yra lietuvaitė. tis — dar vienas plaukiojimo

pastatas. Stp. Dariaus jūrų sk 
ca« inci m v*ir autų laivas šiomis dienomis įsi

„SA 1957 M. VAJŲ. g”o regatįnj 18 pėdų pastatą. 
Paprastai „SA“ vajui skiria Tas pastatas įgalins jūrų skau 

me tris mėnesius, bet įgyta pa tus įsigyti daugiau buriavimo 
tirtis rodo, kad mūsų vienetai praktikos. Prie jo turima spe 
ir paskiros skautės ir skautai ciali priekaba, kuria reikalui es 
vajun įsijungia dažnai pavėluo ant ir sausuma galima greitai 
tai ir per kelis metus tekdavo pergabenti laivą į bet kuriuos 
vajų pratęsti. Tatai rodo, kad 
daug kas užsimotą darbą neįs 
tengia užbaigti laiku ir tuo pa 
žeidžia skautišką požymį - pun 
ktualumą.

Sesės ir broliai, į 1957 metų 
Consulate General of Lithuania vajų įsijunkime laiku ir našiai 

41 West 82nd Street, jį užbaikime iki nustatyto ter 
New York 24, N. Y., USA. mino. Dar daugiau: nelaukime

kolo; Palovaitė Aldona; Pik 
čiūnaitė Agota; Pikoraitienė- 
-Pikčiūnaitė Ona, ir sūnūs Bro 
nius ir Stasius; Saojnas Jurgis 
ir Viktoras; Samulevičiūtė Ma 
rija; Savickas Ignas iš Batkū 
nų; šiukšteris Kostas; Skinde 
ris Genrikas; Sprainaitis Ant. 
ir Pr. iš Maštaičių k., Gelgau 
diškio v., Šakių ap,; Tamošių 
nas Ant. ir Petras, s. Andriaus, 
iš Gervienupės k., Aukšt. Pane 
munės vai., Kauno ap.; Utkie AKTYVIAI ĮSIJUNKIME J 
nė Petronėlė ir jos broliai Guo 
kas Dam., Jonas ir Mežislovas 
iš Smilgių m., Panevėžio ap.; 
Valantas Juozas ir Kazmiieras 
s. Petro; Vingiliauskis Petras 
iš Šiaulių; Vitkauskas Jonas, s. 
Ignaco, iš Raseinių ap.; Zalepu 
ga Feliksas s. Pr.; Žilius Ig„ 
našlys), b. vedęs Pikčiūnartę 
Petronėlę.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti:

darželis, sporto aikštė,

vandenis.

A. E. McKAGDE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

I el. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,
TORONTO 1. Ontario.

plentų. Per šį penkmetį numa 
tyta išasfaltuoti apie 1.400 kin 
kelių. Iš tikro taip yra vadina 
mieji „juodieji keliai“. Jie įren 
giami iš pigaus vietinio žvyro, 
tiesiog ant kelio jį sumaišant su 
bitumu ir uždengiant papildo 
mu apsauginiu sluogsniu. Šiuo 
metu vykdomas ir per porą me 
tų bus baigtas Žemaičių plento 
asfaltavimas tarp Kryzkalnio 
ir Rietavo. Tada plati automa 
gistralė sujungs Vilnių, Kauną 
ir Klaipėdą. Kauno — Jurbar 
ko ruože iki Vilkijos kelias as 
faltuotas, o po trejeto metų 
pro ten bus galima pasiekti K1 
aipėdą, gėrintis miškingais Ne 
muno šlaitais, augštais piliakal 
niais ir lygiomis žydinčiomis 
Nemuno klonio pievomis.
• „Tiesa“ paskelbė A. Čekuo 
lio per radiją iš Celebes jūros 
pranešimą, kaip Klaipėdos jū 
reivystės mokyklos kursantai, 
nuplaukę į Indoneziją „Gvar 
deisku“, buvo sutikti posėdžių 
salėje Indonezijos parlamento 
pirmininko Sartono. E.

k~~------
PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

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

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

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

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

DARBO VALANDOS NUO

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.

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
W XX------------VK —-XK

Cannon, St. E.
8-6686.

9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. 
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

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

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

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

MAŽA R TRADING Co
852 Dundas St. W. Toronto, Ont. 

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

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 
giau su įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- § 
ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o ę 
mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiusime Ju- ft 
ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate į] 
pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, ffį 
gaiite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- Ji 

gal Tamstų pageidavimą. 1S
Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto Jį 
ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 
siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas 
Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. 
Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 

ar USA.
Naudokitės mūsų patarnavimu.

dau-
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DIPLOMATIJOS KOMPETENCIJOS.. .
Atkelta iš 3-čio psl. 

iš Diplomatijos pusės to pagei jie sprendžiami prisilaikant se 
daujama rašto svoriui sustip kančios procedūdos: 
rinti. a) užprotokolavus pažiūrų

Vliko memorandumai Lietu pasidalinimo faktą ir abiejų pu 
vos laisvinimo tikslais, skirti ki siu motyvus, likusios užsieny 
tų kraštų valdžios įstaigoms ar Lietuvos diplomatijos Šefas at 
ba tarptautinėms institucijoms, siklausia Lietuvos Pasiuntinių 
pristatomi joms per likusios už ir Įgal. Ministerių 
sieny Lietuvos diplomatijos Še nuomonių, o Vliko 
fą arba atitinkamą Lietuvos pa rybos pirmininkas 
siuntinį. Egziliniems kitų tau 
tų veiksniams ir jų bendrinėms 
organizacijoms Vliko memora 
ndumai gali būti patiekti be 
Lietuvos diplomatijos tarpinin 
kavimo, bet memorandumų te 
kstai turi būti iš anksto sutar 
ti VDVSK-joje (Str. 1 ir Str. 
2).

Str. 9 — Visi kiti reikalai, geriausios 
kurie nėra būtini Vliko ir Dip prie vieningos nuomonės nepn kad padarė didelę klaidą. Jeigu 
lomatijos pastangų suderini eina bei klausimas lieka neiš " 
mo, yra šių veiksnių sprendžia spręstas, tai jo išsprendimas 
mi ir atliekami kiekvienas pa perduodamas Arbitražinei Ko 
gal savo veiklos sritį: Vlikas misijai, 
nesikiša į diplomatinės tarny Str. 11 — Arbitražinė Komi 
bos vidinius reikalus, kaip kad sija susideda iš 5 narių: dvie 
ir Diplomatija nesikiša į Vliko jų vyriausių amžiumi Lietuvos 
visuomeninės veiklos dalykus Pasiuntinių ir Įgal. Ministerių, 
ir į jo oragnų paruošiamuosius ir dviejų asmenų iš buv. Lietu 
darbus bei studijas atkursimos vos valstybės vyrų tarpo (bei 
Lietuvos valstybės valdymosi ne Vliko narių), kuriuos paren 
pagrindams nutiesti, kaip ir į ka Vliko plenumas balsų dau 
paruošimą projektų jos 
niam, kultūriniam ir 
niam gyvenimui atgaivinti, kai 
Lietuva bus išvaduota iš sovie 
tų okupaciojs ir bus jos valsty 
binis suverenumas atstatytas.

Str. 10. Kilus kokiems nors 
nesusipratimams dėl veiklos ar 
pažiūrų skirtumams dėl šio 
susitarimo nuostatų vykdymo,

OKUPUOTOJ LIETUVOJ...
Atkelta iš 3-čio psl.

ta, — reiškia jis jau užmuštas. 
Ir jeigu neranda jo lavono, tai 
žinok, kad išvirtas į muilą, ar 
ba kur nors įmestas, kad neras 
turn.

Viso šito jūs nežinote, ir 
kaip gi galima tą sužinoti, jei 
gu geležinė uždanga mus her

SIUNTINIAI

motyvuotų 
Vykd. Ta metriškai nuo jūsų skiria? Be 
atsiklausia to sovietinė propaganda 

nusistaty 
ę 

pusiu moty 
vuotus atsakymus, jie patiekia 
mi visiems VDVSK-jos naria 
ms susipažinti, ir klausimas ap 
svarstomas dar kartą, siekiant 
nuomonių skirtumą išlyginti;

c) jei, nežiūrint abiejų pusių

Vliko Prezidiumo 
mo;

b) gavus abiejų

užsie 
nyje tokia stipri, kad ji suge 
ba padengti visas mūsų negero 
ves ir užsieniui perstatyti mū 
sų gyvenimą gražiausiu visame 
pasaulyje. Daugelis todėl lietu 
vių, gyvenančių Amerikoje ir 
Kanadoje tiki ta propaganda. 
Daugelis ta propaganda patikę 
jo ir atvažiavo i Lietuvą ir dar 

valios, VDVŠK-ja atvažiuoja. Bet čia jie pamato,

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

ūki guma. Penktą narį — Komisi 
sociali jos Pirmininką — išsirenka sau 

pati Arbitrazinė Komisija iš 
lietuvių visuomenės tarpo.

Arbitražinė Komisija sudaro 
ma tuojau, kai šis susitarimas 
bus patvirtintas ir įgys galios.

Susilaukusi kokio klausimo 
arbitražiniam išsprendimui. Ko 
misija pirmiausia veikia tarpi 
ninkaujančiai, siekdama konfli 
ktines puses palenkti į kompro 
misą. Jei tatai nepagellbėja, tai 
Arbitražinė Komisija, išstudija 
vusi abiejų pusių motyvus, paLietuvių bendrovė Overseas

Cargo Čo. siunčia į LIETUVĄ daro balsų dauguma savo' arbit 
(ir kitur) siuntinius su: angliš ražinį sprendimą, kuris tada 
kom viln. medžiagom, avaline, laikomas privalomos galios, ii 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, tiek Vlikas, tiek Lietuvos Dip 
dviračiais, laikrodžiais, akorde lomatija privalo jo laikytis to 
onais. (Siunčiama iš Anglijos limesnėje veikloje Lietuvos lai 

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

Service).
Prašykite katalogų bei

jie ten, kur gyveno, turėjo duo 
nos ligi sočiai ir buvo apsiren 
gę, tai čia jie dirbs ištisas die 
nas, vargs ir skurs. Jiems tary 
binis „rojus” atsivėrė tiktai da 
bar, kai jie jau peržengė Tary 
bų Sąjungos sieną. Jie dabar 
bėgtų atgal galvatrūkčiais, bet 
niekas jų atgal jau nebeleidžia. 
Kaikurie iš atvykusiųjų jau nu 
sišovė arba pasikoiė, nes jų ne 
rvai neišlaikė. Ir mes labai no 
retume su jumis pasimatyti, 
bet mes pas jus nuvykti negali 
me, kadangi mūsų neišleidžia, 
o jūs taip pat negalite, nes jū 
sų neįsileidžia. Bet gal gi kada 
nors vėl bus laisva Lietuva, ta 
da ir galėsime vieni kitus aplan 
kyti. Aš to laabi laukiu.

Kadangi pas mus tokia labai 
bloga santvarka, tai ir universi 
tetą baigus sunku gyventi. No • Po karo iš Europos į Amen 

”■ ........... . ką emigravo apie 30.000 lietu
prieš tai buvę nesusipratimai vių, j Kanadą — 12.000, D. Bri 
tarp Vliko ir Lietuvos diploma 
tijos bei jos Šefo skaitytini nu 
rašytais į praeitį, o jų praktiš 
kos pasekmės likviduojamos 
pagal atitinkamus šio susitari 
mo reikalavimus.

RIGOBERTĄ LOPEZ PEREZ PAGERBĖ URUGVAJUS.
Šiomis dienomis nuskambėjo niais formalumais einant, už tai 

pasauliu vieno jauno nikarag turėjo vykti j Argentiną pasi 
ujiečio vardas: 
pez Perez.

Diktatoriaus
ozos režimas iššaukė šito nika dentas už jo toki 
raguiečio augščjiausią pasipik prieš neturi.
tinimą. Diktatorių nužudė ii Grįžęs vėl Į Urugvajų, jis sp 
pats žuvo už laisvę. audos atstovams pareiškė: „To

Urugvajaus parlamentas, at kioje valstybėje, kur viena mies 
žymėdamas jauno idealiso pa to gatvė bus pavadinta Rigobe 
siaukavimą už laisvę, atsisojo rto Lopez Perez vardu ir kurio 

je parlamentas vienbalsiai pa 
Montevideo, sostinės savival gerbė žmogų, paaukavusį savo

rs ir moka po 1000 rb., bet kai 
taip brangūs maisto produktai 
ir medžiagoj, sunku yra išsive 
rsti. Kas atsilanko j užsienius 
(per juos ir šis laiškas eina), 
tie pamato, koks didelis tarp 
mūsų ir Vakarų skirtumas; pa 
mato, koks baisus pas mus ta 
rybinis' atsilikimas. Todėl mu 
ms labai skaudu, kodėl Lietuva 
ir lietuviai toki nelaimingi? Vi 
si plėšikai I^etuvą plėšia ir te 
rioja.

Žinokite, kad jūsų laiškus, vienos minutės tylai, 
kurių aš labai laukiu, čia skai 
tys cenzūra ir mane už tai se dybė, savo paskutiniame posė gyvybę, kad išlaisvinus savo- tė
ks, gal ir persekios, bet vis dyje, vienbalsiai nutaiė, kad vyne iš tirono, aš negalėjau pa
vien bandau rašyti ir prašau ra viena iš žymesnių miesto gat sielgti kitokiu būdu, kaip pasi
šyti man. Atsibodo ligi gyvo vių būtų pavadinta Rigoberto elgiau. Jokie diplomatiniai pa
kaulo šis prakeiktas tarybinis Lopez Perez vardu.
„rojus“, šis milžiniškas „brolis Viešą jo pagerbimui paminė 
kų tautų“ kalėjimas, ši nesibai jimą suruošė didžioji demokra 
gianti darbo žmonių katorga“.

Jūsų. . .

Rigoberto Lo kalbėti su užsienių reikalų mi 
nisteriu. Bet jam ministeris pa 

Anastasio Som reiškė, kad respublikos prezi 
žygi nieko

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

Siuntinių tarnyboje 8 metai. 
S. P. Juodvalkis.

svinimo tikslais.
Str. 12 — Šis susitarimas įg 

yja galios ir vykdomas nuo tos 
dienos, kai bus Vliko plenumo 
balsų dauguma patvirtintas.

Susitarimą patvirtinus, visi

SIUNČIAME VAISTUS
jūsų sergantiems artimie

siems ir

Liet
ir visoje

JEAN
DRUG

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

prieteliams

u v o j e 
Europoje.
TALON
STORE

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei įritu dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International (ii ft Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W. Tel.: BElair 4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

H

T,

Tel. TR. 1135i VICTORIACLEANERS&.DYERSC0.
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.
$ Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J^ Kriaučeliūnas, A. Majauskas
| TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. x

pročiai niekad manęs neprivers 
klauptis prieš tironą“.

Albinas Gumbaragis. 
• Abraham N. Spanel, Interna 
tional Latex kompanijos 
jas, užpatentavo mašinėlę 
kams kirpti. Ta mašina 
vienas žmogus gali sau 
kus nusikirpti ir nereikia eiti 
pas kirpėjus.

tinė ir kulūrinė krašto instituci 
ja „Atėnės de Montevideo“, ak 
ademinio akto pobūdyje, kuria 
me buvo pasakya visa eile pra 
kalbų, pabrėžiant Lopez Perez 
heroiškumą.

Somoza laidotuvių dieną Ar 
gentinos vyriausybė prisidėjo 
prie gedulo dienos nuleisdama 
savo valstybinę vėliavą pusiau 

gyvenančių lietuviu yra stiebų. Taip turėjo pasielgti ir 
visas Argentinos diplomatinis 

, korpusas užsienyje, bet jos am $ 
£ basadorius Urugvajuje Dr. Alf 
c redo Galacios (žymus Argenti 
į nos socialistų parti, veikėjas), 
Į to nepadarė ir vėliavos nenulei 
< do pusiau stiebo. Kanceliari

taniją — 5.000, P. Ameriką — 
2.000, Australiją — 5.500, N. 
Zelandiją — 350. Dabar Euro 
poje
apie 10.000.

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 AUGŠTAV ERČIAI
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 — PL 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 7679 n“r8e St ’ Ville La.alle.

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

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

H Lietuviška moterų kirpykla
| S DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

$ | Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). ‘
£ | 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

kūrė 
plan 
kiek 
piau

TAISAU |
RADIO ir TELEVIZIJOS $ 

aparatus. £
Taip pat, record player‘ius.
Dipl. Techn. H. Valiulis
3751 Wellington, Verdun 

HE 8612. Po 6 v. v.
WA 4313.

Montreal Overseas Parcels

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Siuntimai 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.

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

<8

IDE LUXE DRY CLEANERSl
143—8th AVENUE, LACHINE | 

/|4 17^7 zm*? Lietuviams nuolaida. g
LVlrj / Zi J Sav.: p. RUTKAUSKAS. |

Sta Nu

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

t 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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HAAAIfįLTON Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

TU

i ft
i

Visi į Hamiltoną
į linksmą šokių fi

ft

A ft

ft

ft

VAKARĄ-KONCERTĄ
kuris įvyks gruodžio 1 dieną,

šeštadienį,

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S,

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511. 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B.C., Canada.

pigumo
Išparda

ROYAL CONAUGHT HOTEL salėje.

Programoje dainuoja: 

visu mėgiamas solistas

V. VERIKAITIS 

ir jo vedamas linksmas

KVARTETAS.

Turtinga ir didelė loterija, 

įvairus gaivinantis bufetas.

Šokiams gros Benni Ferri orkestras.

Pradžia 7.30 v. v.
Visus brangius tautiečius maloniai kviečiame 

atsilankyti ir linksmai praleisti laiką.

V

t

ftft

ft

ft

ft

SJuUsUlSu

Didžiulio

vimas!

Štai tik keletas pavyzdžiu iš daugybės pigumų, kuriuos čia rasite:

PILKOS FLANELINĖS ANKLODĖS

ŠILKAI, VILNONES MEDŽIAGOS, „DRAPERIES”, PAKLODĖS, 

APATINIAI, VYRIŠKI, MOTERIŠKI IR VAIKIŠKI DRABUŽIAI

KALBAME LIETUVIŠKAI!

SIUNTINIAI LIETUVON

Mes turime didžiausi' pasirinkimą 
šilko, vilnonių medžiagų, nylon mote
riškiems, vyriškiems ir vaikiškiems dia 
bužiams. Specialios nuolaidos siunčian 
tiems siuntinius Lietuvon. Mes du Shil 
ler broliai esame kilimo iš Lietuvos. 
Jei Tamstos pageidaujate aptarnavimo 
lietuvių kalba, mes tai padarysime su 
malonumu patys asmeniškai.

Specialiai šiam išpardavimui

LIETUVIŲ NAMŲ V
Fondo valdybos posėdis įvyks Jų 
svetingose pp. Žukauskų namuo JA 
se lapkričio 8 d. Pereito posė ,pį| 
džio protokolą perskaitė J. Bu ft j 
lionis. Patvirtinta spalio 26 d. ya 
koncerto-šokių vakaro apyskai a? • 
ta. Pajamų turėta 410,12 dol. ir 
išalidų 175.75 dol. Taigi gryno p 
pelno liko 234,34 dol. Pirm. jA 
St. Bakšys priminė, kad iš pa LU 
rengimų pati valdyba sukėlė JA 
jau 890,17 dol., o bendras ka

1 sos stovis jau yra per 12.000 ftf 
dol. Nagrinėta ir kiti parengi yj? 
mai, tačiau nusistatyta palauk *,y 
ti iki visuotinio organizacijų po y*? 
sėdžio. Taip pat nuspręsta pra 
dėti visuotinį LN vajų, atsilan Ja 
kant pas kiekvieną hamiltonie Iv 
tį asmeniškai namuose. Pirmi JA 
ninkas paiškino, kad paduota yA 
ofera sklypo pirkimui 620 Ki ftj 
ng St. W. už 27.000 dol. savi Va 
ninko buvo atmesta, kadangi ky 
jis laikosi savo prašomos kai yA 
nos 35.000 dol. Atrodo, kad se

' kančiame posėdyje valdybos JA 
1 nariai siūlys 30—32 tūkst. dol. Jų 
' už sklypą. Taip pat, posėdyje JA 
’ dalyvavo adv. Agro, kuris yra
LNF teisinis patarėjas. Su juo fty 

1 taip pat išsiaiškinta eilė juridi y7 
1 nių klausimų. ?~
, Po posėdžio, prie gražiai pa 1 
. ruošto p. Murauskienės stalo į 
dar ilgai pasišnekučiuota. Ypa j 
tingai malonu buvo išgirsti ' 
adv. Agro (italų kilmės) žmo , 
ną lietuvaitę, jau gimusią JA A 
V gražiai kalbant lietnviškai. I

PARAPIJOS KLEBONAS ■] 

savo paskutiniame pamoksle » 
pranešė, kad parapijos skolų į 
padengimui surinkta jau yra , 
5.000 dol. (skola yra 10.000 1 
dol.), tačiau rinkliava bus vyk JA 
doma ir toliau, atsilankant pas 
kiekvieną parapijietį asmeniš ftj 
kai namuose. Taip pat stengia va 
masi ir kitais būdais skolą su įt 
mažinti, pav. gruodžio 1 d. su 
rengiant šokių vakarą, o gruo 
džio 29 d. bus didelis loterijos 
traukimas 1956 m. „Pontiac“ 
mašinos laimėtojui išaiškinti. 
Šiai loterijai biletai jau yra pla 
tinami. Knygutės — 12 bile 
tų kaina 5 dol. Klebonas prašė 
visų parapijiečių šiuos biletus 
įsigyti ir tuo pačiu prisidėti 
prie parapiojs skolų sumažini 
mo.

• Konservatorijos „liaudies mu 
zikos kabinetas“ suruošė folkl 
orinę ekspediciją į Varėnos ra 
jono Zervinų, Mančegerės ir 
Mergežerio apylinkes. Kompo 
zicijos fakulteto studentai susi 
pažino su gyventojų papročia 
is, dainomis ir kt. Ekspedicijos 
metu buvo užfiksuota apie 100 
liaudies dainų su meliodijomis. 
Daugiausia tautosakinės medž 
iagos pateikė 78 m. senumo P. 
Tamalevičienė, 80 m. M. Kaše 
tienė ir V. Valentukienė.

ft
ft
5

PLUNKSNINIAI PAGALVIAI

Didelio formato.
Šiame išpardavime — v V V

Hamilt. lietuv. „Aušros Vartų“ parap. Komitetas.ft

HLSK KOVAS
lapkričio 24 d. rengia paskuti atspausdino savo sporto sky 
nį prieš adventą linksmą šokių riuje platų aprašymii apie lie 
vakarą, geriausioje Hamiltono tuvį futbolininką ir dabartini 
salėje — Royal Connaught Ho 
tel. Gros žinomas Benni Ferri 
orkestras, turtingas bufetas, io
terija ir kt. sportiški netikėtu Lapkričio 22 d. A. Strikas lan 
mai. Moksleiviams įėjimas tik kėši Hamiltone ir dalyvavo su 
pusė kainos. Pradžia 7 vai. v. kitais žinomais Kanados spor

Valdyba. tininkais, surengtuose pietuo
The Hamiltono Spectator se B’nai B’rith organizacijos

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAFUOS HAMILTONE 
Vargonų Komiteto dalinė apyskaita

Pajamos
a) Pagal aukų lapus nuo 1955 m. gegužės 13 d.

iki š. m. lapkričio 10 d......................................................
b) Rinkliava bažnyčioje š. m. spalio 7 d.........................
c) Motinos dienos novėna vargonų Įsigijimo reikalu. .
d) Rasti per parapijinę rinki, du vokai vargonų fondui
e) Banko procentai ................................................................
f) Gauta paskola iš Kredito unijos „Talka“ (paskola 

paimta vargonų fondo komiteto vardu)
Viso pajamų. . .

Vaucouverio sporto redakto 
riti A. Stuką, pavadindamas 
g „lognacious Lithuanian“.

kėši Hamiltone ir dalyvavo su

$ 1184,50
226,76
167,50 

10,00 
23,40

„ 1000,00 
$2612,18

Išlaidos
a) Pagal sutartį su J. C. Hallman Mfg.. Co. Limited

4 1 John St. W. Wtterloo Ont. už modeli 18 elek
troninių vargonų su garsintuvu ir tono kabinetu $ 2950,00

b) Gauta nuolaida perkant vargonus žuvusiųjų prisi
minimui

c) Nuolaida
d) Už seną

I ir II P. Kare.............................................. $ 268,00
mokant grynais pinigais............. $ 52,00
fisharmoniją atskaitė.................................. $ 65,00

Viso nuolaidų........................... $
kainae) Vargonų

f) Viso pajamų ...........................................
g) Už vargonus sumokėta .....................

Kasoje liko
h) Kredito unijos „Talka“ paskola . . . .

Kasos likutis .........................................

385,00 
$ 2565,00 
$ 2612,18 
$ 2565,00 
$ 
$ 
$

Balansas

47,18 
1000,00 

47,18 
952,82

Lieka skolos už vargonus Kredito unijai „Talka“ $ 952,82
Vargonų Fondo K-tas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams 
už gausias aukas naujų vargonų Įsigijimui ir ateityje taip pat 
prašome prisidėti savo auka, kol bus išmokėta likusi skola, kur 
vieną kartą per mėnesi bus daroma rinkliava bažnyčioje vargo 
nu skolai padengti. Vargonų Fondo K-tas.

HAMILTONE PRADEDAMOS KANADOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS,

dalyvaujant Montrealio, Toronto ir Hamiltono klubams, šį 
šeštadienį.

Finalai bus sekmadienį.
Pirmenybės vyks mergaičių Cathedral mokykloje, Main 

g-vėje. Ta pačia proga, šį šeštadienj. 
Royal Connaught salėje bus didelis 
sportininkų susipažinimo vakaras.

Hamiltono ir apylinkių visuomenė kviečiama yra palaiky 
ti mūsų sportininkus, atsilankant gausiai į pirmenybes 

ir į šokių vakarą.

vv

J. F. WtlSOH ft

y-

ŠILTOS ANTKLODĖS

Sunkaus satino.
Vilna pripildytos.
Nepaprasta proga.
Reg. $ 12.95 — $5.99
NEPRALEIDŽIANTYS
PLUNKSNŲ IMPILAI

Reg. $ 1.19 — 68c
GERIAUSIOS RŪŠIES MOTERIŠ
KOS NYLON KOJINĖS

Reg. iki $ 1.69 — 58C
VYRIŠKI MARŠKINIAI

Sanforizuoti, balti, mėlyni, 
pilki ir kit.
Reg. $ 3.95 — $1.99
GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS, 
VYRAMS IR MOTERIMS

Reg. jardas $ 10.95 — $2.88

PAKLODĖMS MEDŽIAGA 
„WABASSO“

Tik šiai progai — 29c į

laidotuvių Direktorius B I£
5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 &

ŠILKO KREPAS, VIENOS
SPALVOS IR MARGAS

Tikras pigumas siuntiniams
Jardas po —

2000 KAKLARYŠIŲ

Greitam išpardavimui po —

100% GRYNO NYLON 
UŽUOLAIDOS.

MARGIZETAS.

Neįtikėtina kaina —

58c

DVIGUBŲ LOVŲ DAMASKINIA1 
UŽTIESALAI

Dydis 28”xl02 
Reg. $ 6.95 —

Tel.
AV 8 
4201

MERGAIČIŲ SUKNELĖS, IŠSIUVI 
NĖTOS GRYNU NYLON 
APATINUKAIS

Reg. $ 3.98 —

UILLER
1421 ST. LAWRENCE Blvd., prie St. Catherine, MONTREAL. ‘

Aukodami šalpai padėsime W 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

lt
Siųskite siuntinius j LIETUVĄ &į 

ir j kitus SSSR kraštus per **

f SAKAS PARCEL SERVICE |
> fe sent by UKRAINSKA KNYHA ®

COLONIAL TURKISH BATHS g3 ,4 hl„, s, i, H«milltr,
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO ft $ z ■ ■uiiiiiivi ,

n.n-.c wr.M-rnr a t w>r- ftŽS T FT FF O N A S .1 A 9 - 9 8 7 0

S
. r SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
f Viskas tik už $ 1.10.

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
2 ( ) 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

ft
ft

į rytus nuo St. Laurent)

telef.:
PL 0094

TELEFONAS JA. 9-9870
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 

kasdien, išskyrus sekmadienius. »

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavome į 
leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių Hamiltone. ‘ 
Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabužių, me I 
džiagų ir vaistų siuntimus. Pas mus galite Įsigyti ska j 

relių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų dalykų į 
žymiai pigesnėmis kainomis. 'j

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siuntėjo ap ( 
mokėti nueina per 6—8 savaites. i

Daug lietuvių jau patys tai patyrė. I
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Turtinga ir šauni K. L. Tarybos Montrealio skyriaus vakarienė
GRUODŽIO 1 DIENĄ, ŠEŠTADIENIO VAKARE, D. L. K. VYTAUTO KLUBE 2159 ST. CATHERINE EAST.

Kanados Lietuvių Tarybos Montrealio skyrius ruošia turtingą vakarienę.

Vakarienei vadovauja plačiai pažįstamoji ir labai patyrusi 
šeimininkė PONIA GIRDAUSKIĖNĖ, talkinama kitų gerų 
šeimininkių.

MOWT
MONTREALIO LIETUVIAI 

STEIGIA LIETUVIŲ 
NAMUS

Montrealio Lietuvių Seime

Bufetas turtingas visokiais gėrimais, o prie vakarienės 1 bon 
ka alaus arba kitoks jos ekvivalentas.
Po vakarienės programa, muzika ir šokiai.

Pradžia 7 valandą vakaro. Įžanga 1.50.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

KLT Montrealio Skyriaus V-ba.

TAURAS LAIMĖJO ANT 
RAS IR TREČIAS GOLDEN 

BALL RUNGTYNES
Praėjusį šeštadienį įvykti 

sios rungtynės su Sheel Oil ko
manda atnešė 70:37 Taurui už KARIUOMENĖS ŠVENTĖJE LIETUVIAI KANADIEČIŲ

GIEDOS „VARPAS“ PARODOJE
Kariuomenės šventės proga, Kanados angliškai kalbančių 

šį sekmadienį Toronto lietuvių katalikų socialinių studijų pro 
choras „Varpas“, diriguojamas ga King Edward viešbutyje įv 
muz. St. Gailevičiaus, gieda yko pasirodymas įvairių tauti 
Šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje nių grupių. Lietuvių skyriuj 
vienuoliktosios vai. pamaldų dalyvavo vertingos skulptūros 
metu. Po pamaldų prie pamink dail. Dagio ir J. Vainausko, ta 
lo padedamas vainikas už Lie utiniais motyvais išdrožtas Su 
tuvos didvyrius. prono kryžius, daug gražių tau

Šeštad. lapkr. 24 d. bus pulk, tinių audinių Aldonos Puniškie 
K. Škirpos paskaita.

PAVYKĘS SAVANORIŲ 
PARENGIMAS

Praėjusį šeštadieni Toronto 
kūrėjai - savanoriai Šv. Jono 
Kr. salėje turėjo gražų paren 
girną, kurio metu gausiai atsi 
lankiusius svečius vos talpino 
vidutinio didumo parapijos sa 
lė. Gautas pelnas bus panaudo 
tas Vokietijoje ir kitur varge 
esančių iš praeities ginklo drau 
gų finansiniam parėmimui.

AIŠKĖJA RINKIMŲ 
REZULTATAI

Iš Kanados Bendruomenės 
Krašto Tarybos rinkimų aiškė 
ja, kad daugiausiai balsų surin 
ko tie kandidatai, kurie visuo 
meniniame darbe yra aktyvūs. 
Kiek tenka patirti iš balsuoto

PRIEŠKOMUNISTINIS MI 
TINGAS MONTREALIO 

FORUME
lapkričio 19 d. sutraukė apie 
5.000 asmenų. Buvo’visų pave 
rgtų tautų vėliavos, jų tarpe ir
Lietuvos. Buvo pristatyti Ven tikrintą pergalę (28:16). Uz 
grijos kovotojai, tik ką atvykę Taurą žaidė ir taškus pelnė: Ot 
i Kanadą. Budapešto universi tę 19, Sinius 18, Bukauskas 7, 
teto profesorius atvežė kardino Piečaitis 13, Gražys 5, Morkū 
lo Mindszenty ir premjero Im nas 6, Vazalinskas 2 ir Vilimas 
re Nagy sveikinimus laisvajam 0. Pirmą puslaikį mūsiškiai no 
pasauliui. Kalbėjo miesto majo rs ir vesdami savo naudai nie 
ras, vengrai, profsąjungų atsto ko ypatingo neparodė, 
vai pasisakydami prieš sovietų me puslaikyje, kad ir 
skerdynes Vengrijoje. Priimtos geresnį žaidimo lygį, 
rezoliucijos, kuriose smerkia teisėjų nepastabumo 
mas Rusijos imperializmas, ok nės pasidarė panašios 
upacija ir kruvinas smurtas.
ATSIŠAUKIMAS Į MONT 

REALIO LIETUVIŠKŲ 
ORGANIZACIJŲ 

VALDYBAS.
Lapkričio 10 dienos posėdy 

je sudarytas komiteto branduo 
lys rinkliavai Vengrijos sukilę 
liams paremti yra nepilnos su 
dėties, todėl yra nepajėgus iš 
vystyti platesnę veiklą.

Yra mūsų garbės reikalas, 
kad šis komitetas būtų pilnos 

7. Lietuvių Namai steigiami sudėties ir galėtų atlikti 
Montrealio miesto pozicijoje, pavesta darbą, todėl visu 

L. N amų vajaus komitetas: trealio liet, organizacijų 
D. Norkeliūnas, J. Šiaučiulis, vybių prašome galimai 
St. Gabaliauskas, Jonas Luko čiau paskirti Į minėtą komitetą 
ševičius, Jul. Trumpa, L. Bal savo atstovus, pranešant apie 
žaras, Petr. Adamonis, Pr. 
Paukštaitis, O. Norkeliūnienė.

PIRMAM KŪRĖJUI- 
-SA VANORIUI

ir LVLS vicepirmininkui K. 
Škirpai pagerbti yra daromas 
iškilmingas Varpininkų-Liaudi

PRANEŠIMAS DĖL MŪSŲ 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMO.
Šiemet, mūsų kariuomenės 

šventės paminėjimas Įvyks lap lis pavasarį nutarė Montreaiy
kričio 25 dieną, 3.30 vai. po pie je steigti Lietuvių Nemuš. Lap 
tų, Plateau salėje, 3710 Calixa kričio 17 d. įvyko tuo reikalu 
Lavallee, Lafontaine parke. Šis susirinkimas, kuris priėmė se 
minėjimas bus atliktas galimai kančią rezoliuciją ir išrinko va 
iškilmingiau ir su plačia ir tur jaus komitetą.
tinga pograma .būtent: Rezoliucija

1. Steigti Lietuvių Namus 
Montreaiy.

2. Namai steigiami korporaci
a) Pirmasis musų kar. kūrė 

jas-savanoris, gen. štabo pulki 
ninkas, ministers K. Škirpa pa nį“’ p^gHndb/'ill^idžiant^ĖOOO 
darys platų pranešimą apie mū 
su kariuomenės atkūrimą ir 
jos žygius, o antroje dalyje pa 
lies šių dienų politines aktuali

akcijų po $ 25.00 vieną.
3. Negalintieji išmokėti akci 

ją iš karto leidžiama išsimokėti 
per 6 mėnesius.

4. Surinkus $ 20.000,00 da 
ryti žygių namus Įsigyti.

5. Organizacinis komitetas 
renkamas iš 9 asmenų.

6. Vienas asmuo negali Įsi 
gyti daugiau kaip 10% visų iš 
leistų korporacijos akcijų.

b) Meninė programa bus pla 
ti ir turininga, joje dalyvauja:

Dramos aktorius p. J. Aksti 
nas, pianistė p. Silvija Pakuly 
tė, Skautų Vyčių Būrelio Tau 
tinių Šokių Grupė, vadovauja 
ma p .inž. J. Kibirkščio, Mont 
realio Liet. Bendruomenės Vy 
rų ir Mišrusis choras, vadovau 
jami muziko p. A. Ambrozai 
čio. Mūsų chorai ruošia staig 
meną.

Iškilmingos pamaldos šven 
tės proga Įvyks 25.XI.1956. 1 1 
vai. A. Vartų parap. bažnyčio 
je. Visos organizacijos prašo 
mos atsiųsti į pamaldas savo vė 
liavas su asista. Minėijmo pa 
Įamos eina mūsų Šeštadieninių 
Mokyklų ir Lituanistikos Kur ninku klubo susirinkimas klu 
sams išlaikyti, bei mūsų karo bo pirmininko namuose, 
invalidams paremti.

Dar kartą primename ir pra 
šome, nepalikite savo vaikučių 
namuose, atsiveskite juos į mi 
nėjimą. Minėjimas prasidės pu 
nktualiai, prašome nesivėluoti. 
(Plačiau žiūrėkite 5 šio nu 
merio puslapyje).

Seimelio Prezidiumas.

jam 
Mon 
vado

Antra 
išvystė 

bet dėl 
rungty 
j imty

3885
St. Ūrbaine St. pirmadienį, lap 
kričio 26 d., 8 vai. vakaro. Visi 
klubo nariai maloniai prašomi 
dalyvauti. Valdyba.

MONTREALY ATIDARO 
MA TARPTAUTINĖ MUGĖ

Lapkričio 23 d. Palais du 
Commerce, 1600 Berri Street. 
Ta proga vakare miesto Majo 
ras savivaldybes rūmuose daro 
oficialų priėmimą.

Penktadienį, 3 vai. po pietų, 
Montrealio kardinolas pašven 
tins parodą.

BUS MADŲ PARODA
Mūsų tautietės A. Ratavičie 

nė ir M. Stankaitytės, laikan 
čios madų salioną Diva Mode, 
gruodžio 2 dieną A V salėje 
ruošia madų parodą (žiūr. skel 
bimą).
• Pilypaitis Algis su šeima pa 
siryžęs persikelti į Hamiltoną, 
kur išvyksta ateinaničą savaitę.
• Masiulis Povilas iš Toronto 
lankėsi Montreaiy ir viešėjo

DANTŲ GYDYTOJAS g pas p. Simaniūkštį.
« • Vienos filharmonijos simfo 

DR. J MAL1ŠKA » ninis orkestras lapkričio 30 d.
» Forume duos simfoninės muzi 

priima: 9 a. m.—10 p. m. $ kos koncertą.
5303 Verdun A., .Verdun,

Tel.: TR 4547

DR. J. ŠFGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

priėmimo vai.: 2—4; 7—9;
šeštadieniais 11

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn.Tel.: PO 6-9964.

1

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. C A 2506

Dr.E.Andr u kaitis$
956 SHERBROOKE E. $

Tel.: LA 2-7236 >

’ Raštinė vakarais: s?
■ 2104 Mount Royal St. E. $
: LA 1-7926—8873 **

Renė TALBOT
Advokatas

Suite 306, Aldred Bldng.
507 Place D’Armes

MArquette 8045

S

©

ADVOKATAS

tai telefonu šiems asmenims: 
P. Paukštaitis, RA 7-5795, ar 
ba J. Lukoševičius, HE 7877, 
arba p-lei O. Stankūnaitei, HE 
7398.

Seimelio Prezidiumas Į minė 
tą komitetą delegavo Narį So 
cialiniams Reikalams Pr. Pau 
kštaitį. Seimelio Prezidiumas.

KŪRĖJŲ-SAVANORIŲ 
ŽINIAI.

Svečiui, pirmąjam kūrėjui-sa 
vanoriui pagerbti, Montrealio 
Skyriaus 
ėmimą.
apie savo dalyvavimą prašomi 
painformuoti ne vėliau iapkri 
čio 22 dienos šiuos asmenis: A. 
Lapinas telef. DE 8119. K. Šit 
kauskas, telef. CR. P. Laurušo 
nis, telef. AV 8-3515.

Savan. Skyriaus Valdyba. 
• Verduniškiai pp. Šipeliai nu 
sipirko vasarvietę ant Ottawos 
upės kranto, Pr. Skruibio kai 
mynystėje. Jie žada vasarai irę 
ngti smėlėtą maudynę gražioje 
pakrantėje.

g
| STASYS DAUKŠA, LL. D.| 

Suite &

Notre Dame St. E. £
UN 6-8969* |

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229 £

152

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS
£ g MILTON W. WINSTON, 

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

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

Valdyba ruošia pri 
Visi skyriaus nariai

nes.
Sekmadieni mūsiškiai žaidė 

su gana stipria Holy Trinity 
komanda ir jas laimėjo 70:45 
(34:23). Šias rungtynes Tau 
ras sužaidė tikrai stebėtinai ge 
rai ir jei tokį lygį išlaikytų to 
liau, tai nesunku būtų pasida 
ryti B. klasės nugalėtoju. Už 
Taurą žaidė ir taškus pelnė: 
Bukauskas 12, Otto 21, Sinius 
24, Gražys 4, Vilimas 0, Mor 
kūnas 2, Vazalinskas 0, Gry 
bas 0 ir V. Piečaitis 7.

Sekančios rungtynės bus at 
einanti šeštadienį 6 vai. su We 
stmount YMCA 3461 Doroch 
er St.

Mūsų mergaitės į Hamilto 
ne ruošiamą Kanados Lietuvių 
Turnyrą vyksta visos trauki 
niu penktadienį 11 vai., kur te 
ks kovoti bent su trimis koman
domis, kad išlaikius meisterio ju, šiuo kartu rinkimuose vado 
titulą ir Dr. Yčo pereinamą tau vautasi ne asmeninėmis pažin 
re. Sėkmės jiems.

Taurietis.
DLK VYTAUTO KLUBO 

SUSIRINKIMAS

DĖMESIO!
Kas pasiskolino iš manęs staty 
bos Įrankius, prašau mielai grą 
žinti — kirvį, lėvelį, vinims tra 
ūkti barą ir mažas repliukes.

Jonas Astravas.

HUTCHISON ST. 
prie Fairmount 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS, 
gerai išplanuoti 7 kambariai, in 
dividualūs termostatai, apšildy 
tas, pirmame triplekso augšte, 
karštas vanduo ištisus metus, 
Įskaitant garažą, perdažomas 
pagal skoni, nebrangiai parduo 
darni baldai, laisvas nuo sau 

šio mėnesio, nuoma $ 95.00. 
RE 3-7239

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

nės ir gintaro karolių. Dailiai 
Įrengtas lietuvių skyrius ture 
jo didelį pasisekimą lietuvių ta 
rpe. JĮ aplankė Kanados minis 
teris pirmininkas, šv. Tėvo ats 
tovas, Toronto kardinolas, da 
ug vyskupų ir pasauliečių, gau 
šiai dalyvavusių suvažiavime.

M. LIET. BIČIULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Paskutiniame M. L. B. Dr- 
jos Toronto sk. valdybos posė 
dy nutarta gruodžio 2 d., 4 v. 
p .p., Liet. Namuose šaukti dr- 
jos narių susirinikmą.

Kaip šiandien yra aktualios 
visos Lietuvos atstatymo pasta 
ngos, taip ir Maž. Lietuvos kl 
ausimas bus visą laiką aktua 
lūs ir reikalaus daug pastangų, 
kol sukursime nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Todėl ir M. 
Liet. Bičiulių dr-jos, kuri rūpi 
naši specifiniais M. Lietuvos 
reikalais, veikla bus visą laiką 
aktuali. Dėl to, reikia tikėtis, 
kad draugijos nariai, kurie jau 
ir apmiršo savo pareigas, į šį su 
sirinkimą atsilankys.

MŪSŲ LIGONYS
Alek. Paleckiui Toronto No 

rth We)stern ligoninėje pada 
ryta gana sunki operacija. Li 
gonį slaugo Dr. A. Pacevičius. 
Šią savaitę šv. Juozapo ligoni 
nėję operuojama ponia Šližie 
nė.

PIETŪS KAFITERIJOJE
Kaip pranciškonų biuletenis 

skelbia, parapijos salės kafiteri 
joje sekmadieniais atidaroma 

Toronte iš viso 
nebūtų lietuviškų valgyklų, pa 
stangos vertos pagyrimo. Deja,

timis ar ideologinėm pažiūrom, 
bet grynai kandidatų visuome 
niškumu. Būtų džiugu, kad pa 
našia kryptimi artimoje ateity 
je pasuktų ir visi kiti

Lapkričio 18 d. jvyko Vylau kieji veiksniai: pagal atliktą 
to Klubo susirinkimas, kuris ga darbą ir atliekamas 
na išsamiai nagrinėjo klubo vei 
kimą ir naujų patvirkymų Įve 
dimą. Tai ne vienam šėrininkui 
buvo džiugu išgirsti, net ir 
apie metinės sąmatos bei dar 
bų plano sudarymą, bet nesant 
paruoštų projektų atidėtas ii 
jų paruošimas paliktas valdy 
bai.

Šis susirinkimas turėjo tiks 
lą išstatyti kandidatus naujai 
klubo vadovybei. Daugelis kan 
didatų aklamacijos būdu yra 
išrinkti: p-ku Jz. Skinkis, sekr.
J. Džiaugys, kas. P. Botyrius, sekretorius St. Markūnas penk esant tam pačiam rajone net 
finansų sekr. J. Juškevičius, tadienį išvyko j Toronto, kur kelioms lietuviškoms vaigyklo 
vyr. pašalp. draug. sekr. L. dalyvavo pasitarime drauge su ms, gal būtų geriau valgyklos 
Gudas, ir išstatyti kandidatai visų Kanados SLA kuopų ats biznį palikti tiems žmonėms, ku 
—vicepirm. vietai Pr. Paukštai tovais su SLA preizdentu p. rie tiesioginiai iš to turi pelny 
tis, Maciajuskas ir J. Mačionis, Dargiu, kuris buvo atvykęs i ti sau duoną. O sekmadieniai 
mot. pašalp. sekr. O. Vilkaitie Toronto kuopos metines suka valgykloms ir yra bene pati pel 
nė ir J. Vilkelienė ir Di 
rektoriais — J. Bakanavičius,
K. Juška, St. Virbalas, W. Mi
chell, J. Gručkūųas, Myk. Lu 
košius, K. Ambrasas ir VI. Kiš 
kis, iš kurių reikia išrinkti 5 
asm. Balsavimas pagal susirin 
kimo pageidavimą, Įvyks gruo 
džio 2d. — po Pašalp. drg- su 
sirinkimo. Dalyvis.

lietuvis

mas.
įvertini

Kor.
PAMALDOS 

EVANGELIKAMS
Malonės pirmojoj lietuvių 

evangelikų - liuteronių bažny 
čioj, Toronte, 1424 Davenport 
Rd., lapkr. 25 d., 9 vai. 30 min. 
lietuvių pamaldos. Švenčiama 
mirusiųjų minėijmo šventė su 
Šv. Komunija.

Kun. L. Kostizenas. valgykla. Jei

123 SLA KUOPOS

ktuves.
Šeštadienio vakarą Liet. Na 

muose buvo subuvimas, o sek 
madienį pas SLA Toronto kuo 
pos pirmininką J. Strazdą įvy 
ko posėdis, kuriame išsiaiškin 
ti Kanadą liečiantieji klausi 
mai. Iš to paiškėjo, kad Kana 
da gaus jaunimo', studentų sti 
pendijoms iš Centro pinigų. 
Aptartas vajaus reikalas ir tt.

ningiausia diena. Kor,

Dr.A.VALADKA
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS

v

REIKALINGI
vyrai — kepėjai. Geras atlygi 
nimas ir geros darbo sąlygos. 
Darbas Ottawoje. Teirautis 
508 Richmond St., Montreal.

Tel. WE 1686.
ir tarp 6 — 9 p. m. CR 6-2017.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

PAGALBA SIUNTINIAIS 
JŪSŲ GIMINĖMS IR 

DRAUGAMS LIETUVOJE 
Greit, patikima, pigiausia, 

garantuota.
Rašykite ar kreipkitės pas : 

G L A N T E X 
Urmo tekstilės,

4086 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, Q. Tel. BE 7180

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241 — 1 Ave., Ville Lasalle
TR 3237

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

^Priėmimo valandos: 11-1 v. 
Xvakarais nuo 6-8 v.; trečia- 
x dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
$ Naujas kabinetas 
S

&

I

i*... ,. .... priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. J 
Šeštadieniais nuo 12 vai. £ 
iki 2 vai. pp. Ketvirtadie- $ 
niais kabinetas uždarytas. ų

; DR. V. SADAUSKIENĖ |
Dantų gydytoja £

129 Grenadier Rd., £
’(2 namas nuo Roncesvalles
► TORONTO |
► w
; Tel. LE 1-4250 |

Vienybėje — Galybė! »
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve »

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos, g

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

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


	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0009
	1956-11-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0010

