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Politinė įvykių savaitė 
JUNGTINĖS PAVERGTOS TAUTOS PASIŪLĖ JUNGTI 
NĖMS LAISVOMS TAUTOMS PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

IŠLAISVINIMO PLANĄ TAIKIU BŪDU.
Pavergtųjų Jungtinių Tautų Vokietijos, jeigu patys vokie 

*’ • čiai nenori dalyvauti apsigyni 
me.

Nemažiau įdomus faktas yra 
susietas su Šiaurės Atlanto Pa 
kto dalyvių konferencija, kuri 
vyko Paryžiuje. Formaliai tai 
buvo eilinė konferencija, bet 
jos svarstytieji klausimai nebu 
vo eiliniai. Konferenicja

SVARSTĖ ATOMINIŲ 
GINKLŲ PANAUDOJIMO

BŪTINUMĄ.
Esą aptarti atsitikimai, kada 

sai dar neatbukusią sąžinę. Pa atominiai ginklai gali būti ir tu 
siūlymas radijo bangomis papli n būti panaudoti; kokiu atveju 
to ir visame plačiame pasauly, bei kokiomis aplinkybėmis pa 
pasiekė net ir pavergtas, esan naudoti, ir kokiose vietose.
čias už geležinės uždangos, tau šiuo atveju, žinoma, ne tas 
tas. Tai nemaža prieššventinė įdomu, kuriomis ten detalėmis 
staigmena. Ypač, kad planas nu aptariamas reikalas, bet svabu. 
mato taikius būdus, kuriems kad dabar jau aptariamas, jau 
niekas neturi moralinio pagnn konkrečiai prie to klausimo pri 
do pasipriešinti. Ir okupantas eita, jau išdirbami planai, 
čia nieku negali spirtis, jeigu 
jis gerbia tautų apsisprendimo 
principą, kuriuo sukurta visa 
JT organizacija.

SIŪLOMA LAISVAIS 
BALSAVIMAIS PAČIOMS 
TAUTOMS APSISPRĘSTI.

seimas, posėdžiavęs New Yor 
ke, priešais laisvųjų Jungtinių 
Tautų Organizacijos būstinę, 
padarė labai svarbų žygį: JTO 
pilnačiai pasiūlė planą,
KAIP TAIKIU BŪDU 1ŠLA1 

SVINTI PAVERGTAS 
TAUTAS.

Šis pasiūlymas, nors ir neno 
rinčioms girdėti to kaikurioms 

-laisvoms tautoms padarė didelį 
įspūdį. Pasiūlymas, lyg raks 
tis akin patekusi, sujudino tie

VISUS „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 
SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, PLATINTOJUS, 
RĖMĖJUS IR VISUS GEROS VALIOS LIETUVIUS 

KANADOJE IR VISAME PASAULYJE SVEIKINAME 
KALĖDOMIS IR LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS 

KLCT ir N L.

Linksmų Šventų Kalėdų ir Sėkmingų Naujų Metų, vi
siems Kanados Lietuviams, organizacijoms, Tautos Fon 
do Atstovybes Skyriams linki

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

Toronte gyvenančius mielus tautiečius ir mielas 
tautietes, visus visuomenės veikėjus ir visas lietu 

viskas organizacijas Kalėdų švenčių proga 
nuoširdžiai sveikina

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga nuoširdžiai sveikina visus brolius ir 
seses, pasilikusius pavergtoje Tėvynėje; sveikiname tau
tiečius, išsisklaidžiusius po visą vakarų pasaulį, sveiki
name visus Hamiltono ir apylinkės lietuvius. Tą tylų 
Kūčių vakarą, mes jungiamės plačiai išsimėtę po visą 
pasaulį į vieną šeimą, nuskrisdami mintimis į Gintaro 

kraštą.
1955 metai dar labjau tesustiprina mus kovai už mūsų 

Tėvynės laisvę.
KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

MONTREALIS
LIGONYS; P. Šipelienė taiso 
si. P. Maskoliūnas jau sugarjžo 
iš ligoninės namo. Susirgo p. 
Aneliūnienė. P. Kregždienei pa 
daryta vidurių operacija. K. Vu 
rška sužeistas darbe.
JAU METAS ruoštis į Skautų 
rėmėjų rengiamą sausio 8 d 
Policijos saleje Kaukių balių. 
3 geriausios kaukės bus piemi 
juotos.
DIKINIENĖ Bronė gruodžio 
23 d. išvyksta didelėn kelionėn. 
Apsilankius Bostone pas sūnų 
Daumantą, toliau ji skrenda ■ 
New Yorką, iš ten per Bermu 
dus, Floridą, Meksiką, Centri 
nę Ameriką skrenda į Kolumui 
ją. Ten paviešėjusi skrenda į 
Argentiną, iš kur su seseria vy 
ksta Europon, kame lankysis 
Paryžiuje ir kituose Prancūzu 
jos ir Europos miestuose. Iš 
Europos sugrįš į Kanadą. P. Di 
kinienė savo įspūdžių žada pa 
tiekti NL skaitytojams.
IŠ MIAMI, Floridos, Montre 
aly pas tėvus vieši Adelė Tyle 
nytė-Lynartienė.
ŽURN ALJSTIKOS studentai 
kurių tarpe ir J. Parojus, iš Mc 
Gili universiteto lankėsi „The 
Gazette" spaustuvėje, kūną, 
kaip vieną iš modernių spaustu 
vių, jiems aprodė lektorė p. tu 
tier.
RESTORANĄ St. Martin mie 
stely, prie didžiojo kelio į St. 
Eustashe, prieš dvejetą savaičių 
nusipirko du montrealiečiai — 
p. Jankus ir p. Voroninkaitis. 
Tautiečiai, pravažiuodami, už 
sukite.

SLAPTĄ spirito varyklą suse 
kė policija mieste. Bravoras bu 
vo įtaisytas modernišku būdu. 
destiliacijos vamzdžiai buvo iš 
vesti dvigubose sienose. Kas 
dien bravoras išvarydavo po 
300 galionų. Patikrinus produk 
tą laboratorijoje, rasta, kad jis 
yra pirmos rūšies. Bet gamyba, 
žinoma, nutraukta.
BAŽNYČIOS Aušros Vartų st 
atyba eina į galą. Jau visai su 
tvarkyta salė po bažnyčia, ku 
rioje numatoma daug kam vie 
ta. Langai jau sudėti. Bažnyčia 
jau pradedama šildyti.
LAIKRAŠTJ „Nepriklausoma 
Lietuva" galima užsisakyti te 
lefonu: He 
užsimokėti 
ti dalimis, 
apsimokėti 
kus redaktorių arba administru 
tolių bet kur.

Skaitytojai prašomi paragin 
ti savo pažįstamus prenumeruo 
ti „Nepr. Lietuvą", nes juo dau 
giau bus skaitytojų, juo bus ge 
resnis laikraštis.
ATWATER tiltą, iškasus pu 
vandeniu tunelj, išardė ir pei 
kėlė į Iroquois, Ont., kur jis na 
udojamas pasiruošimams šv 
Lauryno upes jūrų kelio darba 
ms.

BUS ŠAUNUS NAUJŲ 
METŲ SUTIKIMAS.

Š. m. gruodžio 31 d. 7 v. vaK. 
(penktadienį) Wellande 46 4lb 
str. ukrainiečių salėje (po baz 
nyčia) ruošiamas N. Metų su 
tikimo balius.

Baliuje gros puikus orkest 
ras, veiks turtingi gėrimų n 
valgių bufetai. Šokiams paįvai 
tinimai, specialios kepurės ir 
kt.

Tenka pažymėti, kad rengė 
jai KLT S-gos Wellando sk., 
pusę baliaus pelno skiria čia įsi 
kūrusiems liet, jūrų skautams, 
plaukiojimo pastato įsigijimui.

Atsidėkojimui, vakaro metu 
jūrų sk. duos linksmą progra 
mėlę. B. S.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS 

WINDSORE.
Kalėdose lietuviams pamal 

dos bus laikomos dieną 12 vai. 
Visus lietuvius maloniai kvit 
čiu atsilankyti į Kristaus gimi 
mo šventę — Kalėdas. Kad Kū 
dikėlis Jėzus įneštų į kiekvieno 
lietuvio tremtinio širdį džiaugs 
mo, taikos ir rimties. Kristaus 
gimimas būtų ir kiekvieno lie 
tuvio dvasinis gimimas sau, ba 
žnyčiai ir mūsų visų mylimiau 
šiai tėvynei. Teskamba visų 
žmonių širdyse pirmoji pirmoji 
angelų giesmė: Garbė Dievu: 
augštybėse ir širdžių taika ge 
ros valios žmonių žemėje! To 
linkiu nuo širdies visiems ma 
no brangiems Windscsro lietu 
viams, prieteliams, bičiuliams 
ir draugams.

Kun. V. Rudzinskas.
„TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS" 
dabar sukankant penkeriems 
metams nuo pirmojo pasirody 
mo, sveikiname ir linkime sek 
mės.

Prieš 15 metų Kanadoje ne 
buvo nė vieno lietuviško laikras 
čio, po 10 metų „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ ėjimo, prieš pen 
kerius metus pasirodė antras 
Kanados lietuvių savaitraštis, 
taigi yra aiški Kanados lietu 
vių pažanga.

Pridėjus „Skautų Aidą" ,Ka 
nada jau gana turtinga yra lie 
tuviškąja spauda.

7920. Kas neišsigali 
iš karto, gali mokė 
Kam patogiau, gali 
prenumeratą susiti

Mieli Broliai ir Sesers!
1955 Naujųjų Metų proga Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Sa 
vanorių Sąjungos Centro Valdyba sveikina visame pasaulyje 
išsisklaidžiusius karius ir jų šeimas: Kūrėjus-Savanorius, V y 
ties Kryžiaus Kavalierius, Lietuvos Laisves Kovų Invalidus, 
Ramovėnus ir kitus buvusius Lietuvos Kariuomenės karius, 
Saulius, Dariaus ir Girėno ir Don-Varno Postų Legionierius 
Brooklyne ir Chikagoje, Lietuvius Korėjos karo veteranus, 
o ypatingai Lietuvos Miškų Broilus ir Seseris, ant Lietuvos 
Nepi iklausomybės aukuro dabar dedančius didžiausias aukas. 
— nuoširdžnai linkėdama nepalūžti sunkioje kovoje už Lie 
tuvos laisvę.
Tikėkime, kad ir mūsų Lietuvos vadavimo veiksniai paliks 
tarpusavio ginčus, susitars bendrai veikti ir visas jėgas pa 
skirs Lietuvos laisvės atgavimo kovai.
Valio laisva ir nepriklausoma Lietuva!

Pagaliau, 
VENGRIJA JTEIKĖ JAV 

NOTĄ...
dėl leidžiamų balionų į komu 
nistinę Vengriją. Nota atmesta 
nes balionus leidžia privati or 
ganizacija. Kas įdomiausia, Ve

Planas visai priimtinas visic ngrijos komunistai tokiu budu 
ms, nebent išskyrus smurto ša prisipažįsta, kad jie labai bijo 
lininkus, kurie, tokiu atveju, tų šūkių, kuriuos balionai nune 
nesutikdami su žmoniškiausiu ša Vengrijos žmonėms, o šūki 
sprendimų 
Jungtinių 
jos.

Antras 
faktas, tai 
audos kongreso dalyvių pasisa 
kymai, pareikšti 
Sao Paulo miesto 400 metų su nąs šaltasis karas visu tempu, 
kaktuvių proga. Eilė žymių žu Pagaliau Peipingas sutiko pi 
rnalistų su pačiu Kongreso pir iimti JTO gen. sekretoriaus IL 
mininku M. A. Zubri pryšaky merskjoldą, kuris, pavestas JI 
je. P. Zubri pabrėžė: „teisingu O, tarsis dėl JAV Kinijos ko 
mas bus įvykdytas — paveigli munistų nuteistų JAV lakūnų, 
ems kraštams bus grąžinta lais Gen. sekr. jau kalbėjosi Stock 
vė“.
PARYŽIAUS SUSITARIMAI 

GERAME KELY.
Vakarų Vokietijos seimas ju Amerika) viceprezidentas pasi 

os jau pirmuoju skaitymu pri skelbė diktatorium ir savo va! 
ėmė. Šiandien juos pradėjo sv džiai naudojasi kariuomene n 
arstyti Italijos seimas, kuris, ti policija, 
kimasi, taip pat priims. Atrodo, . * — ■ ~ ..........
kad ir Prancūzijos seimas pri das J.” D. Stevenson pareiškė, 
ims. Dėl kitų kraštų nėra abe kad jo divizija 
jojimų. ta

Ryšium su Paryžiaus susitari bombonešiais, 
mų ratifikavimo klausimu.
AGRESORIUS — RUSIJA stovi Anglijoje.

IŠ KAILIO NERIASI, . -
bandydamas visus būdus ir prie Anglijos "atiduoti jai Falkland _ 
mones, kaip tą sutrukdyti. Ra arba Malvinas salas, esančias įj- aštrių bėgiu vėžėmis. Dėl to uždangos, 
sija dabar priėjo ligi grąsmi ‘ ' * ■
mų: Prancūzijai ir Anglijai pa 
siuntė notas, kuriose grasina, 
kad jeigu Paryžiaus susitari 
mai bus patvirtinti, tai Maskva 
nutrauksianti 1944 metais suda 

Sytas draugingumo sutartis. J 
.j^ii atsakė ir Londonas ir Paiy 
“ žius neigiamai. Mandes-France 

pasakė, kad rusai nepažįsta pra 
ncūzų tautos, kad mano baugi 
nimu ją išgąsdinti; o Edenas at 
sakė, kad Rusija jau seniai pa 
ti sulaužė tą sutartį, nes jos di 
augingumo vietoje reiškiasi tik 
tai neapykanta.

Labai įdomus faktas, Amster 
dame, Olandijoje, kur dabar vy 
ko Antrojo Internacionalo 
(socialistinio) posėdžiai. Ten 
Vokietijos socialdemokratų ly 
deris Olenhaueris pasisakė pn 
eš Vokietijos apginklavimą. 
Prieš jį tvirtai pasisakė Angli 
jos darbo partijos atstovas Mui tų demonstracija

būdu, turi išeiti įsai yra patys paprasčiausi; tau 
Tautų Organizaci ta turi teisę laisvais balsavimais 

išrinkti sau valdžią, turi teisę į 
reikšmingas mums laisvę, spaudos, susirinkimų ir 
laisvojo pasaulio sp tt. Štai ko, komunistai bijo.

Kaip matome, prieš didžią 
Brazilijoje, sias šventes vyksta karštyn ei

holme su kom. Kinijos atstovu.
TRUMPOS ŽINIOS.

— Honduraso (Centrinė

Mažeika Povilas ir šeima iš Providence R. I., sveikina 
draugus ir pažįstamus su šventėm ir Naujais Metais ir 
siunčia 10 dol. Možosios Lietuvos Tarybai vietoj kalėdi 
nių sveikinimų..

Vietoje Kalėdinių atviručių sveikiname visus savo 
draugus ir pažįstamus žiemos Švenčių proga ir linkime 
geios sėkmės. Pinigai pasiųsti Vok. lietuviams džiovi 
ninkams. Jadvyga ir Viktoras Dagiliai.

Žinios iš VLIK’o
DABARTINĖ BŪSENA VL1KE—1955 METŲ 

IŠVAKARĖSE.
Vliko būsena vėl tenka susi Informacija. VLIKo darbas iš 

rūpinti, nes politinės aistros: sišakojo, apimdamas Pabaltijo 
kurias kursto daugelis spau sektorių, išsiliedamas į plaics 

— Argentina reikalauja iš dos, yra išėjusios iš bet kuuų nius horizontus ir giliau ir stip 
” " ’ io vėžių, jeigu jas mes vadintume riau, siekiant ir už geležines 

______ --o t ____ - . Suprantama, kati 
pietiniame Atlante, ties Argen kurstymo ir dėl pūtimo pačių tie, kurie VLIKą dabar puola 

pramanytų įžiebimų, yra susi keturjule koalicija, jie šių lei 
nevykusi atmosfera, giamų faktų nemini... Jie visur

— JAV 49 oro divizijos va

esanti aprūpiu 
moderniausiais atominiais 

kurie skrenda 
greičiau upž garsą. Jo divizija

tina.
— Anglijos atstovas prie J. dariusi 

Tautų A. Nutting pareiškė, kad Reikia pripažinti, kad taip yra randa tiktai bloga. Kita, penkia 
jeigu Kinijos komunistai pultų ne tiktai dėl kurstymų tūlų po julė koalicija, šitą nutyli, nes 
Formozą, tai Did. Britanija sto litinių pakraipų spaudos, bet ir tai nedaro jiems pliusų... O tu 
tų kovon ginti laisvosios Kini dėl pačiame VLIKe, o ir pačio „trijulė pavienija“, kuri nesu 
jos, tebesilaikančios Formozc je jo viršūnėje, pasireiškusių prantama, dėl kokių priežasčių,
je. neigiamų reiškinių. Pažiūrėki nesudaro NL New Yorko ko

— Nehru patarė Kinijos ko me tat į VLIKą lyg ir iš nuoša respondento suminėtos „trečiu
munistams paleisti neteisėtai lės, darydami bent trumpą ap sios vidurinės , is viso nesusi
nuteistus JAV karo lakūnus, žvalgą, 
apkaltinus juos šnipinėjimu.
Karo belaisviai, pagal paliaubų 
susitarimą, turi būti visi paleu 
ti į laisvę.

— Vakariniame Pakistane, 
kuriame buvo kunigaikštijų ir 
provincijų, turėjusių savo vai 
dovus, atsisakė autonominių 
teisių ir nutarė sudaryti vieną 
bendrą provinciją.

— Graikijoje įvyko studen dacijos. Jis karštai ėmėsi vyk minkime, kad gal ne VLIKas,
' i prieš JAV. dyti uždavinį. Ir, kaip atrodo, gal tiktai jo vardu kai kurie as

risen ir Prancūzijos socialistų kai buvo sužinota, kad JTO at’ turėjo ir gerų norų, ir gerų vii mens, turėjo tūlos hegemonijos
atstovas ypač. Jie įtaigojo Olcu dėjo Kipro Klausimą. Graikija čių. Ir darbą pradėjo ne tiktai pasimojimų, VLIKą buvo pie
hauerį nesipriešinti Paryžiaus reikalauja Kiprą prijungti prie 
susitarimų ratifikavimui. Taigi Graikijos.

EUROPOS SOCIALISTAI 
Uz PARYŽIAUS SUSITARI 

MŲ PATVIRTINIMĄ.

— SSRS atstovas Paryžiuje 
Vniogradov kalbino gen. De 
Gaulle stoti drauge su komunis 

Morrison be ko kita pareis tais opozicijon prieš Paryžiaus 
kė, kad ir Amerika neis ginti susitarimus.

Išeinamuoju apžvalgos punk 
tu imkime tūlo persilaužimo 
momentą, kai prof. J. Kamins 
kui 
kas 
bą.

susirgus, prof. K. Žalkaus 
sudarė Vykdomąją Tai y

paleisti jo titulu. Tas, žinoma, 
negalėjo prisidėti prie sanly 
kių išlyginimo tarp VLIKo ir 
Diplomatų šefo. Taigi, ne be 
to, kad naujasis Vykd. Tary 
bos pirmininkas nebūtų radęs 
kaip vieną iš slenksčių, pakeliui 
į susitarimą.

Antras, dar didesnis, ir lig 
šiol neperžengiamas slenkstis, 
buvo ir, deja, ligšioi tebėra, — 
VLIKo pirmininko M. Krupa 
vičiaus, jau visiems žinomas nu 
sistatymas Diplomatų šefo ne 
pripažinti. Jo gi ir jo kolegų ini 
ciatyva buvo sudaryta komisi 
ja, kuri, išnagrinėjusi šefo kla 
usimą, rado jį „niekiniu“... 
paskui... pradėjo, vis dėlto, 
juo derybas. . .

Zigzagai. . .
Čia visuomenei buvo ketscia 

usia, kad tie, kurie suprojekta 
vo visai suniekinti šefą, nesilal 
kė tiesios krypties ir pasileido 
zigzagais. Čia nepripažįsta še 
fo, čia su juo derasi; čia sveiki 
na susitarimus, čia juos atme 
ta.. .

Zigzaginių priežasčių buvo 
ir daugiau.

„Niekingumo“ balionas, pa 
sirodė, visų diplomatų neatbai 
dė nuo šefo. . . ir teko jieškoti 
kompromisų.

Be to, p. Zaikausko „sponso 
riai“, jam vykstant apimti VT 
pirmininko pareigų, jį palydėjo 
instrukcijomis, kurių principai 
buvo viešai paskelbti Clevelar 
do nutarime. Taigi, p. Žalkaus 
kui spaudžiant, M Krupavičius 
rašė D. šefui laiškus, kuriuose

p. Žalkausko pasisakė, einąs į kompromisus.
— sutinkąs, kad atstovus ori 
cialiai skirtų ir pristatytų vie 
nas D. Šefas. Gal tuo būdu jau 
D. Šefas pastatytas į padėtį, 
kad turėtų sutikti pasikalbėti 
su VLIKu dėl skiriamojo asme 
ns, kas yra ir suprantama, i: 
nieku nevaržytų bei nieku ne 
kenktų Diplomatų tiesioginiam 
savarankiškumui, atsieit — sp 
audžiamam^jų nepriklausymui 
nuo VLIKo. Bet ir čia susidur 
ta su zigzagu; VLIKo pirmini 
nkas panaudojo netinkamą susi 

o___ ... ___ .... . rašinėjimo formą, prie ko gavo
mą. Darbas įstatytas į rimtas simojimai, nors pačio VLJKo progos prikibti susitarimo nt 
vėžes ir sutvarkytas. Išvystyta ir nepriimti, bet vis dėlto buvo siekiąs D. šefas. Daugiau bus.

O 
su

gieda ir todėl ir tai, kas jos m; 
dirbama pozityvaus, visuome 
nės nepasiekia.

Kliuviniai išaugo. . .
Jų nenumatė 

siuntėjai.
Visų pirma naujasis Vykdo 

mosios Tarybos pirmininkas su 
sidūrė su Diplomatų šefo nesu 
kalbamumu. Šis faktas turi pa 
ruošiamųjų nepalankumų. Atsi

Buvo vilčių. . .
Atėjo naujas žmogus, įgaliu 

tas siekti veiksnių vienybės ir 
plačiosios visuomenės konsoli

tuose dviejuose baruose, bet zentavę tai kaip seimą, tai kaip 
daug plačiau. egzilinę vyriausybę, kuriai lyg

Jis VLIKą aptvarkė. Ligšioi ir turėtų paklusti N. Lietuvos 
buvusi „kišeninė“ reikalų vedi pasiuntiniai ir panašiai. Gal tai 
mo sistema gavo tinkamą for daugiau VLIKo pirmininko į a 
mą. 1
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VASARIO 16 MINĖJIMO « 
KLAUSIMU. ft

„NL“ Nr. 49 „Vasario 1<> 
minėjimo klausimu ‘ p. J. B. a: L 
škina, kad aš užsipuolu KLT j: 
Montrealio skyriaus valdybą. :■!; 
gerb. Šv. Kazimiero parapijos ;į> 
kleboną ir tame punkte esu ne iį! 
teisus. Savo paaiškinimą p. J. 
B. remia „NL“ komplekte esą 
momis visomis Vasario 16 mi 
nėjimo fotografijomis (kiek jų 
yra? B. A.) kurios rodo, kad Įį! 
pasigendamieji žmonės Vasa ;į; 
rio 16 minėjimuose dalyvavo.

Kadangi p. J. B. savo strai ji; 
psnyje keliose vietose mini ma ;!• 
no pavardę, tai vardan teisy jį! 
bės esu p. J. B. priverstas pa ;j; 
siaiškinti: „NL“ Nr. 48 mano S 
visame straipsnyje „Nesusipra 8 
timas ar kas?“ nėra paminėta | 
ir rašant jį neturėjau omenyje, < 
kad pasigendama išvardintų S; 
asmenų Vasario 16 minėjimui? ? 
se, tad kodėl p. J. B. dėl tos z 
šventės aiškinate ir puolate ma ( 

įlankos juodas uolas ir vieniša^ savo piniginę. Ir apiplėštas sko ne, bet ne dėl ten išvardintų 
eskimų šuo kaukia, kai sniego lininkas pakelia savo akis į Šv švenčių. 8
danga vis storėja aplink medž lesesnius naujus metus, 
iotojo namelį prie pat Alkti 
kos.

Dideliuose miestuose užside Kalėdų Šventė švenčiama tūks Symą galėtų atsakyti pati vi £ 
rr « r- r. r. « r i c* r* « *1 • « 1 Z"> T T ' 4- A _ a _ _ . 1 — - - - — . _ . — — _ . L*
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KANAD1ŠKOS KALĖDOS.
Viso krašto vaizdas pasikci psosi. Jų žingsniai yra greites 

tė: Ontarijoje nuimti rudi javų ni, jų naštos lengvesnės. Jų ak 
laukai šala žiemos vėjo glosto ys pasidaro šviesesnės ir žiau 
mi; sniegas prasiskverbia per rūmas išnyksta nuo miesto vei 
tvoras vakarų gyvulių ūkiuo do. Finansininkas sveikinas 
se; migla rieda per Funday’o su šlavėju. Šykštuolis atidaro

P. J. B. „atsikirtimui“ stato
Ne vieno žmogaus narna, man klausimą, kodėl neužpildo 

yra kaip kito ir visiems krašte salės ne tarybininaki? Į šį klau

Kai 1872 metais buvo sujungti du šalia vienas kito stovį miestai 
Buda ir Pešt, Budapeštas tapo politiniu, ekonominiu ir kultūriniu 
Vengrijos centru. Po vienuolikos metų buvo pradėta paminklinių 
Parlamento Rūmų statyba, statyba pagal vėlyvąjį Gotikos stilių. 
Baigus statyti 1902 metais, jis pasidarė Atstovų Rūmų ir Magnatų 
Rūmų namais.
Nors šiandien visoje Vengrijoje slankioja svetimos vergijos šešė
liai, bet Budapešto Parlamento Rūmai stovi kaip vieningas tauti
nio susipratimo ženklas. . . kaip puikių prieškarinės Vengrijos lai
kų pi įsiminimas. . . kitokių laikų simbolis. . . laikų, kurie grąžina 
malonius prisiminimus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

BRADING BREWERIES LIMITED 
Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

ga įstaigose šviesos jau popiety tančiais būdų. suomenė. As, matydamas mine £
niūriomis gruodžio dienomis; Fabriko darbininko išnuomojimuose iš didelės Montrealio į 
dūmas kyla iš bakužių pušų ini tame bute kyla kepto kalakuto kolonijos, tik „prisiekusius ‘ da ?: 
škuose tiesiai augštyn į dan kvapas iki viršutinio augšto. lyvius, su širdgėla ir gi dažnai » 
gaus mėlynę; šaltas rūkas kai o Kasyklos darbininko namelyje sprendžiu šį klausymą!
virš Niagaros krioklio. Didžių geležinis pečiukas kaista iki ra Dėl „metamų kaltinimų * vie R 
jų ežerų uostuose stovi ilgi ze udonumo ir saltis aptraukia du niems, bet ne kitiems, įvyko ta » 
mi laivai prie tylių prieplaukų rų vašus cukriniu paviršiumi, įp: kas pirmas padarė pirmą to « 
priemiesčių daržuose nuo pir Turtingo žmogaus name skair. kios rūšies išsišokimą prieš lie » 
mo šalčio pajuodavę žiedai nu ba linksmybės stikliukai. Augs tuvių visuomenę, tam tik tos g 
lenkė savo galvas šlapdribai.

Žiema.
Žiema. Bet, žiūrėkite, maža-.

berniukas juokiasi traukdamas ko sūnus turi tą dieną tą pat) laipsnyje daviau suprasti irgi
savo roges per sniegą. Slidinio džiaugsmą, nes 1
kas šūkauja į kalnų sieną, kai ima dovanas jų relatyvine ver kitoms organizacijoms.
nusileidžia pakalnėn. Miško te. Perlų tau,
kirtėjas dainuoja savo protėviu Kultivuotų, jei esu turtingas; nio įvykio", kad KLCT pirmini skaitlingai, 
dainą, kai kerta tyliame miške plastikinių, jei esi eilinis.
medžius. Ir vėl, pažvelk, ma Linksmų 
žos švieselės mojuoja krautu Tau, mielas 
vių vitrinose; plonas metalinis kalba arba tautybė arba tikėji alio ap. V-bos, kad kodėl ji ji ir naujieji

tai virš miesto gatvių stovi ma pastabos ir teko. Nebūtų išim 
žos eglutės. ties ir KLB Montrealio Ap. V-

Kaip žvejo, taip ir finansiniu bai ir kitiems. Apie tai savo st

kiekvienas pri KLB Montrealio Ap. V-bai ir
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miela dukrele. Dėl p. J. B. minimo paskuti rio 16 minėkime bendrai ir 

_ . Taip pat ir kitas 
nkė buvo užprašyta pasiruošti šventes. Tebūna ši šventė mu 

Kalėdų Švenčių į Garbės prezidiumą ir buvo ne ms kartu ir vienybės šventė, 
pone, kokia jūsų pakviesta ir dėl KLB Montre Teneskiria mus žodžiai „šerne 

i“, mūsų darbo rū 
siūlas blizga ant grindų; vyras mas bebūtų; ar jūsų oda būtų nesušaukė visų organizacijų at šis bei profesija — kuriais mes
išdėsto eglaites prie gatvių juoda, arba balta, arba geltona, stovų ruošti bendrą Vasario 16 pelnom sau kasdieninę duoną,
kampo. arba ruda. minėjimą, paaiškinti negaliu, turtas ir neturtas, išsimokslini

Staigiai — ar tai nebuvo tik Bet ypatingai tau, mano vai nes nebuvau ir nesu tos Valei' mas, religinės ir politinės pa

Sveikindami savo gimines, draugus ir pažįstamus Kalė
dų ir Naujųjų 1955 metų proga, vieton atskirų sveiki
nimų, aukoja Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje 10 dol.

Ieva ir Kostas Andruškevičiai.

tai vakar, kai mes atsisveikino ke, kurio akys yra žvaigždes, šį bos narys. žiūros. Gal čia paslėpta musų

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1955 metų proga sveikiname 
gimines, bičiulius ir pažįstamus ir vietoje individualinių 
sveikinimų aukojame Vasario 16-tos gimnazijai 5 dol.

Valerija ir Adolfas Gasiūnai.

me su savo vasaros draugais? žiemos rytą. Nes tai yra tavo Apgailestauju, kad p. J. B. gražaus sugyvenimo ir vieny 
— staigiai turime Kalėdas. diena ši diena, kada užgimė Ki neturėjo drąsos padėti po strai bės paslaptis?

Žmonės kažkodėl daugiau šj istus. psniu savo pavardės.
LIETUVIŠKOS KALĖDOS. Ne tlk »vieni. kltus gerbki

me, vertinkime ir mylėkime , 
Visa žemė balta, kaip nuome ir vaikams tiktai sapnuoti, kaip bet būkime taipogi teisingi ir 

ta. Šerkšnas ir medžius išbalti Kristui gimus Betlejuje, gyvu atviri, 
no, kad jie atrodo lyg gegužės liai kalbasi žmonių kalba ir van 
mėnesį žydintieji sodai. Tiktai duo virsta vynu... 
juoduoja vienkiemių sodybos. Ryto metą visi keliasi anks 
Dieną į dangų kyla srovelėmis ti. Gyvulius pašeria nuo Kūčių 
iš kaminų durnai, o naktį šen stalo nuimtu šienu ir skuba i 
ir ten padairoje žiba namų lar. bažnyčią, kad galėtų paspėti į 
gų šviesos. Kiek tiktai užmatai. Bernelių mišias. Girgžda snie 
visur balta. gas po važio pavažomis. Nuo

Iškilmingiausia diena yra šalčio „tvoros pyška" sproginė 
Kūčios. Kiekviena šeima vaka damos: Grigo ratai žverbla pa

6t-. dangėje, ir bažnyčios langai čių, bei jų organizacijų nesusi mūsų vienybės ir sutartinio aa 
šviečia jau iš tolo spindinčio derinimo, nevieningumo ir< net rbo. Jeigu praeity buvo nesat; 
mis šviesomis. nesantaikos, nieko gera, gražu taikų, užmirškime tai ir, susi

Laukdami iškilmingų mišių, ir efektinga negalima padaryti, pratę, dirbkime vienybėje, atlei 
žmonės trepsi ir kalena kojC Dėl to nukenčia visi lietuvių lie skime užgavimus, jeigu jų bu 
mis nuo šalčio nekūrentoje baz tuviškieji reikalai. vo.
nyčioje. Kvėpuojant, kyla į vii Tuo reiškiniu jau seniai do Šv. Kazimiero klebonas kun. 
šų besikondensuoją garai. mimasi ir buvo galvojama, J. Bobinas, sako, kad jam buvo 

Pamaldos baigiasi, kai cho kaip ir kas padaryti, kad įsiga pasiūlytas geras dalykas — sic 
ras pradeda giedoti „Gul šian lėtų vienybė ir visuų su visais kti vienybės — ir jis mielai ją 
dieną jau ant šieno“. Tada visi bendradarbiavimas. priėmęs. Ligšiol nebuvo gerai,
skuba namo, kur tuojau sėdas Pireš savaitę laiko AV biblio Kai naujiejf viską pasiėmė, 
prie stalo. Vaikai būtinai turi tekoje įvykęs organizacijų susi mes, senieji, pasijutome, kad 
turėti riešutų, — pagal vaikis rinkimas, kuris aptarė Lietuvių reikalai nukenčia. Mes dirbo 
ką tradiciją. Be riešutų juk ne Dienos Montrealy ruošimo kla me iš pasiaukojimo, o dabar ne 
Kalėdos. usimus, be ko kita, ėmėsi inicia žinia, kur nueina pinigai. Taisy

Pavalgę, prigula atsigriebti tyvos padaryti žygių sudaryti kime, kas negera.
nedamiegotas valandas, o pas Montrealio lietuvių vienybę, 
kui jau prasideda kaimynų sve Tuo tikslu buvo kreiptasi 
čiavimasis vienų pas kitus... Aušros Vartų kleboną J. Kub.

Kalėdos — didelė ir graži šv lių, kuris paprašytas susisiekti ku išrenkamas J. Leknickas ir 
- - - — su §v Kazimiero blebonu J. sekr. inž. L. Balsys. Į dienot 

Bobinu, kad jie abu sušauktų vakę srtatomi du klausimai: 1) 
Montrealio organizacijų atsto Vasario 16 minėjimo ir 2) Vie 
vų susirinkimą, kuriame būtų nybos organizavimo.
aptartas Vasario 16 minėjimo 
ir bendrosios lietuvių vienybes 
klausimai.

Gruodžio 18 d. Šv. Kazimic 
ro salėje toks susirinkimas įvy 
ko. Jame dalyvavo apie 30 ats 
tovų nuo 24 Montrealio lietu 
vių organizacijų.

AV klebonas kun. J. Kubi 
liūs, pradėdamas pasitarimą, 
pasakė, kad visa eilė svarbių už 
davinių reikalauja iš mūsų visų 
vienybės ir sutartinio veikimo. 
Vasario 16, Lietuviųų Diena 
kurios metu galimą, bus pami 
nėti *50-ties metų lietuvių įsikū 
rimo Kanadoje sukaktuves, 
Lietuvos nepriklausomybės at 
statymo, lietuvybės išlaikymo

Vasario 16 padarykime džia 
ugsmą mūsų vargstančiai Lie 
tuvai ir Rūpintojėliui, kuris tė 
viškėlėje rymoja ir budi, sve 
timų aplaužytame be stogo na

Dar kartą kreipiuosi į visus melyje.
geros valios tautiečius: Vasa

re sėdasi susikaupusi prie 
lo, kuris tradicijos būdu yra ap 
dengtas šienu.

Kūčios — tai lyg visų metų 
persilaužimo riba. Prisiminan.i 
giminės, bičiuliai, gyvi. . . ir mi 
rusieji.

Vakareniės metu laužomos 
plotkelės, iškilmingai valgomi 
dvylika valgių, prisimenami pir 
mieji tėvai — Adomas su Jie 
va — ir vaikams pasakojama, 
kaip vidunaktį vanduo išvirsta 
vynu, o gyvuliai prakalba žmo 
nių kalba... žinoma, lietuviškai.

Vaikai nepaprastai norėtų 
nueiti vidunaktį į tvartus u 
pasikalbėti su gyvuliais — ark 
bais, karvėmis, avimis ir sulau 
kę 12 valandos nakties patu 
gauti iš kibiro vyno... Tiktai te entė, lydima šūkio „Garbė Die 
vai kažkodėl nelaukia šių ste vui augštybėse ir ramybė ge 
buklų ir eina gulti. Belieka ros valios žmonėms žemėje“.

Br. Abromonis.

blDELI ŽINGSNIAI VIENYBĖS IR KONSOLIDACIJOS 
KRYPTIMI.

Vasario 16 diena bus minima visų drauge.
Nužymėtos vienybės gairės.

Ne paslaptis, kad dėl tautic klausimai ir kita, — šaukiasi

Aš manau, 
kad mes galime sugyventi ir ve 
ikti bendrai.

Po to susirinkimo pirminir

Sveikinu draugus ir pažįstamus Kalėdų ir Naujųjų 
1955 metų proga ir vieton atskirų sveikinimų Vasario 
16 gimnazijai aukoju 5 dol. Juozas Lukošiūnas.

Šv, Kalėdų ir Naujųjų 1955 metų proga sveikiname gi
mines, bičiulius ir pažįstamus ir vietoje individualinių 
sveikinimų aukojame Vasario 16-tos gimnazijai 5 dol.

Danutė ir Jonas Juodgudžiai.

nėjimo komitetas, kurin įėjo. 
L. Balzarsa, J. Leknickas, A. 
Navickas, L. Gudas, P. Šimelai 
tis, Jz. Lukoševičius, A. Vaza 
linskas, E. Lukošiuvienė, 
Adomonis, P. Baltuonis.

2. Vienybės klausimas.
Už vienybę pasisako pirmini 

nkaująs J. Leknickas, A. Navic 
kas, H. Adomonis, Šimelaitis, 
abu klebonai, A. Lapinas, J. 
Kardelis, L. Girinis i kit., dis 
kusijų metu.

L. Balzaras primena, kad K 
LB Kr. Taryba yra priėmusi 
Apylinkių Tarybų sūdai ymo 
taisykles, pagal kurias apylu. 
kės valdyba renkama iš tarybos 
narių, kuiuos sudaro rinkti ats 
tovai visuotiniais balsavimais Aukštaitę, 
ir organizacijų deleguoti atstf V. Sirvydą, 
vai. Šiuo būdu galima būtų ap 
sijungti visiems. Bet dabar jau 
sudarytas į Apyl. v-bą kandida 
tų sąrašas.

J. Kardelis siūlo esamai apy 
linkės v-bai kiek pratęsti savo 
kadenciją ir rinkti Apylinkės 
Tarybą. P. Balzarui suabeje 

Taigi, organizacijų atstovai 
gruodžio 18 d. vakarą padarė 
istorinį nutarimą, kuriuo suda 
romą vienybė, nes visos organi

Susitvarkė Vasario 16 
komitetas.

II.
Tą patį vakarą išrinktasis 

Vasario 16-tai ruošti komite 
tas, ogarnizasijų atstovų pasita 
rimui pasibaigus, pasiliko savu 
posėdžio padaryti ir išrinko pre 
zidiumą.

Išrinkti: pirmininku A. Va 
zalinskas, vicepirm. J. Leknitu 
kas ir sekretorium P. Šimelan 
tis.

Pasinaudodamas suteiktąja 
kooptaviomo teise ir atsižvelg 
damas į organizacijų atstovų 
pareikštus pageidavimus, koim 
tetas nutarė pakviesti garbes 
nariais: kun. J. Bobiną, kun. j 
Kubilių, M. Arlauskaitę, M.

P. Juškevičienę ir

1. Vasario 16 minėjimo 
klausimas.

L. Balzaras pasisako, kad zacijos sudarys Montrealio Ta 
Bendruomenė nepriešinga, kad rybą, kuri išrinks savo valdybą. 
Vasario 16 rengtų visos organi 
zacijos.

L. Girinis primena, kad se 
nieji lietuviai, susibūrę į Kana 
dos Lietuvių Tarybą, 15 metų 
rengė tą šventę ir bendrai vein 
darni labai daug nuveikė. Ir da 
bar reikia veikti visiems draų 
ge.

A. Navickas sako: Norime 
vienybės ir gražiai, draugiškai 
sugyventi. Ir Vasario 16 ruoš 
kime drauge visi. Tam tikslui 
išrinkime komitetą, kuris visų 
Montrealio lietuvių vardu su 

rakterį, pasijungdami politines ruoš Vasario 16 minėjimą.
Truputį įdomesnis klausi niekuomet nebuvusį laisvės partijos priklausomybei, prara Dar daugeliui dalyvių tuo 

mas yra, kas būtų, jeigu mirti kovotojų eilėse. Tuo būdu Lais do. Kovotojai pogrindy prisie klausimu pasisakius, nutarta is 
Dipl. šefas? J. Lūža mano, kad vės Kovotojai rezistencinį cha,kė Lietuvai, ne kuriai partijai“, rinkti Vasario 16 dienos mine

GRYNAS NESUSIPRATIMAS.
„Europos Lietuvis“ 46(376) Diplomatams reikėtų susitarti 

n-ryje įdėjo ilgą, išblaškytą J su VLIKu n su juo drauge iš 
Lūžos straipsnį „Persitvarky spręsti tokius klausimus. Alio 
kim ir susiderinkim“, kuriame do, ir pagal J. Lūžą Diplomat’ 
siūloma VLIKui persitvarkyti susitarimas su VLIKu yra bū 
į emigracinį organą.

J. Lūža užmiršo, kad emigra 
cinių organų mes turime pa 
kankamai ir gerų, tai Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuri daug n 
efektyviai veikia; turime ir Bal 
fą ir kitų emigracinių organiza 
cijų, už kurias geresnių tikrai „Lietuvos Laisvės Kovotojų S- 
nesukursime. Todėl J. Lūžos gos vadovybė atšaukė iš VLI 
siūlymas VLIKą pertvarkyti į Ko savo atstovą Simą Migliną, 
emigracinę organizaciją yra gr nauju pristatydama iš Tautinio 
ynas nesusipratimas. Sąjūdžio skolinj adv. J. Bataili.

Truputį j '

tinas, nes jį diktuoja visokį ev 
entualumai ir ateities prainaly 
mas.

KOVOTOJUS BE KOVOS 
NUKOVOJO PARTIJA.
„Tremtis“ 103 nr. rašo-

Tuo būdu bus tiktai vienas 
Vasario 16 dienos minėjimas, 
rengiamas visų Montrealio he 
tuvių visuomenę atstovaujan 
čio komiteto. Tas duoda gra 
žiu vilčių, kad bfisimoji šventė 
bus tikrai graži bei įspūdinga 
visų lietuvių vieinngumo J 
nstracija mūsų tėvynės išlafsvJ 
nimo reikalu.

Dar tikrai nežinoma, ar šver: 
tė įvyks vasario 13 ar 20 dieną. 
Galutinė data priklausys nuo 

Nukelta į 10 puslapį.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIA BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
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patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— M'" ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' znetus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.
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KALĖDŲ IR NAUJU METU PROGA SVEIKINA SAVO KLIENTUS IR BIČIULIUS:
MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTOJAMS

BANQUE CANADIENNE NATIONALE
C. LECOMPTE, 

vedėjas
Ville LaSalle Skyrius7658 CENTRAL STEET VILLE LA SALLE, QUE.

jp

Dr. J. Segamogas Dr. E. Andrukaitis Dr. J. Mali Ska
DANTŲ GYDYTOJAS

4906 Wellington St., Verdun.............................................. YO 3611 956 Sherbrooke St. E., Montreal.........................................CH 7236 5303 Verdun Ave., Verdun...................................................TR 4547

J. GRAŽYS
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS.

3910 St. Zotique St. E., Tel. RA 1-6005

GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
PROGA VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

Oic J louse oį Seagram
Atstovai Montrealyje

B. BIELSKI L. SOSINSKI

1430 Peel St...................................................................Tel. MA 5271

J. MATULAITIS,
J. KRIAUČELIŪNAS, A. MAJAUSKAS.

„VICTORIA”
CLEANERS & DYERS CO.,

2836 Allard, Montreal Tel. TR 1135

GROŽIO KUL TOROS GALIONAS
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ

M. MACIUKAS
JŪSŲ SIUVĖJAS

BELLAZZI - LAMY, Inc.
STATYBINĖ MEDŽIO MEDŽIAGA.

DVYLIKA METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal........... OR 1-9816 1318 Mount Royal St. E Tel. CH 7363 7679 George St., Ville La Salle TR 5151

G. M. GROCERY
Sav. JURGIS MAČIONIS

Groserija, alus, savp gamybos dešros ir rūkyti unguriai.

5292 Bąnnantyne Ave., Verdun, HE 0991

M. SUKYS
NATIONAL RESTAURANT

633 Church Ave., Verdun.......................................... Tel. TR 0141

DE LUXE DRY CLEANERS
POVILAS RUTKAUSKAS

443—8 Ave., Lachine Tel. NE 5-0303

O- A. NORKELIŪNAI A- MATULIS
LIETUVIŲ SVETAINĖ

7682 Edward St., Ville LaSalle................................... TR 8112

LIETUVIŠKA MEDŽIO DIRBTUVĖ

BALTIC
Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

547 Lafleur St., Ville La Salle.........................................HU 8-0162

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS

DISTRICT ESTATE BROKERS

177 Sherbrooke St. W., Montreal, PL 8501

BRONX PARK HARDWARE
Inž. H. BALANGER

VICTOR HARDWARE

Sav. BR. BRASTAUSKAI

5939 Monk Blvd., Montreal FI 1492

POVILAS PETRONIS

RICHARD FISH & CHIPS

5848 Verdun Ave., Verdun.

7363 Central Street, Ville La Salle. ANTANAS ŽUKAS

LIETUVIS LAIKRODININKAS

359A—8 Ave., Ville LaSalle..............................................TR. 432i

DETECTO T. V. & RADIO SERVICE REG’D.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS

D. NORKELIŪNAS

LIETUVIS KIRPĖJAS

3240 Beaubien St. E., Montreal.

LOUIS MONGEAU

FUEL DEALER— IMPERIAL PRODUCTS

3994 Wellington St., Verdun....................   TR 7798

„R 0 T A"
Maisto Produktų krautuvė.

J. LAURINAITIS

JOE’S BUTCHERY & GROCERY

114—1 Ave., Ville La Salle TR 3237

E. BAIKAVICIUS

ALUS — GROSERIJA
Sav. ANTANAS GAURYS

7330 Broadway, Ville La Salle....................................... HE 0106
1918 Frontenac St., Montreal.............................................. FA 0209 64 Ontario St. E., Montreal................... BE 0400
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LIETUVIŲ SMULKAUS KREDITO BANKELIO 
„LITAS“ STEIGIMAS MONTREALYJE.

Jau nuo seniai plačioje Mont Kredito Unijų bendrieji va! 
realio lietuvių visuomenėje bei dyrnosi bruožai yra sekantieji. 
susirinkimuose buvo gvildena 1) Nariu priimamas kiekvie 
mas lietuvių smulkaus kredito nas pilnateisis asmuo, neatsiž 
bankelio steigimo klausimas, velgiant nei i jo religines, nei 
kuris laikui bėgant darėsi vis politines pažiūras.
aktualesnis. Ne vienas iš mūsų 2) Augščiausias organas yra 
tautiečių, pradėjęs domėtis pr^ šėrininkų visuotinis susirinki 
kybą ar susidūręs su laikinais mas.
finansiniais sunkumais, yra pa 3) Kiekvienas šėrininkas tu 
stebėjęs, kaip sunkiai suteikia ri vieną balsą, neatsižvelgiant į 
ma parama svetimųjų paskolų jo indėlio dydį.
įstaigų. Iš kito taško žiūrint. 4) Valdomieji organai susi 
bankuose už indėlius mokamas deda iš valdybos (Board oi Ms 
nuošimtis yra palyginamai že nagement) 5-kių narių, Revizi 
mas. jos Komisijos (Board of Super

Spalio 16 d. dipl. econ. J. vision) 3-jų narių ir Kredito 
Lukoševičiaus iniciatyva buvę. Komisijos (Credit Committee) 
sušauktas ūkinėje, ypač finan 3-jų narių. Visi i Valdybą u 
su srityje dirbusiųjų bei dirbau Komisijas įeiną nariai yra asine 
čių specialistų pasitarimas. Tą niškai atsakingi ir Credit 
patį vakarą buvo sudalytus Union League os apdrausti Y 
Ūkinio Komiteto Laikinasis 26.000.
I’rezidiumas, į kurį buvo išrink 5) Šerai (pajai) nustatyti 
ti pp. Norkcnūnas, Rudinskas dažniausiai $ 5.00 sumoje.
ir Narbutas. 6) Vienkartinis įstojimo mo

Ūkinis Komitetas nuodugnia' kestis yra $ 1.00.
išnagrinėjęs dabartinę Montie 7) Už indėlius mokama 
alio lietuvių ekonominę padėtų, per metus, už išduodamas y.;S 
nutarė, jog bankelio steigimas kolas imama 1% per mėnesį, 
yra būtinas. Tam reikalui bu*c 8) Visiems šėrininkams uz 
išrinkta iš pp. A. Norkeliūno. įdėtą pinigų sumą, nemokamai 
Skučo ir Jurkaus komisija, ku suteikiamas gyvybės apdraudė 
riai buvo pavesta rūpintis toli mas toje pačioje sumoje, ligi $ 
mesne šio reikalo eiga. 1.000. Po 55 metų amžiaus, ši

Gruodžio 3 d., išklausius Qu suma mažėja.
ebec Credit Union League ats 9) Mirties ai visiško neda 
tovo p. H. Lanctot plačią ir iš bingumo atveju, iš Bankelio ga 
samią apžvalgą apie šio taupy utos paskolos grąžinti nereikia, 
mo ir paskolos organizmo vei 10) Visi indėliai ir paskolos 
kirną, ir radus jį palankiausiu yra apdrausti.
mūsų interesams, nutarė steigti 11) Metų pabaigoje susida 
lietuvių Bankeli Credit Union ręs pelnas padalinamas indėli 
principu. ninkams.

Sudarytas Steigimo Aktas Sekančiu savaičiu bėgyje nu 
perduotas p H. Lanctot kui js matomas sušaukti visu busimu 
pažadėjo kelių savaičių bėgyje • šėrininku visuotinis susirin 
išgauti Bankeliui Provincial kimas Tam bus avesta valdo 
Government Charter}. Montrca -u o išrinkimas, kurie 
ho Lietuvių Smulkaus Kredito turės ga]utinai nnstatyti Banke 
Bankelis „Litas vei s pagal bo vadovavimosi gaires ir pra 
Quebec Cooperative Syndicate dėti darb Tam pačiame susi 

4“ , . . x. . rinkime bus suteiktos ir visos
Dabartiniu metu Šiaurės smulkcsnės informacijos.

Amerikoje pnskaitoma apie
19.000 Kredito Unijų, turinčių P- Povilaitis,
per 9 mil. narių. Ūkinio Komiteto Sekretorius.

DAILININKAS ALEKSAS STONKUS.
Mąlonus mūsų bendradarbis ba gimė Pičiūnas (Pitchej, 

Liudas Stankevičius, kaip. dail. apie kurį jis visą laikė kūrė 
A. Stonkaus dailės kūrinių pa airius nuotykius.
veldėtojas, „Nepriklausomai Pagaliau Pičiūnas tapo toks 
Lietuvai“ padovanojo eilę dail. garsus Prancūzijoje, kaip Mic 
A. Stonkaus humoristinių dar key Mouse Amerikoje. Nėra 
bų matricų, vardu „Pitche“-Pi turbūt nė vieno asmens Prancū 
čiūnas, kurias pradedame spau zijoje. kuris nepažintų Pičiūno. 
sdinti. Tą proga patiekiamas pi Juokai su Pičiūnu pasirodyda 
uostas žinių apie dail. A. Ston vo įvairiuose prancūzų ir švei 
kų. carų laikraščiuose. Be to, ka»
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Aleksas Stankevičius - Ston met A. Stonkus išleisdavo spe lė gyventi į Maišelį savo vilon, Dažnai atvažiuodavo Lietu Kai paskutiniu laiku daugu vaizdeliai, galima sakyti, be žo 
kus gimė Kaune 1903 metais, cialų albumą su Pičiūno nuoty kuri buvo pavadinta Villa Pit von aplankyti savo brolio inz. mas lietuvių atlietuvino savo džių. Kiekvienas juos gali aiš
Dvejų metų būdamas su tėvais kiais. Tie albumai pasiekdavo che. Čia Pičiūno nuotykiai pasi Stankevičiaus, bet didžiausią sa pavardes, A. Stonkus paseka jų kinti savaip, bet visų jų bruo
išvažiavo j Paryžių. Baigęs mo net Pribačio knygyną Kaune, rodydavo kasdieną didžiausia vo gyvenimo dalį praleidęs Pr pavyzdžiu ir atlietuvina savąją žas — humoras, iššaukiąs žiū
kslus, pradėjo verstis humoris Karui prasidėjus, Pičiūno me Marselio dienraštyje „Midi ancūzijoje, A. Stonkus pasilie — visą laiką gyvendamas sveti rovo šypseną. Už jų padovanoji
tine paišyba. Kartu su jo paišy „tėvas“ — A. Stonkus persike Soir“. ka ištikimas savo tautai. mame krašte, jis pasilieka Lie mą p. L. Stankevičiui didelis

Šeimyninė scena, kai vyras įsigilina į spaudą ir žmona neturi su kuo pasidalyti mintimis. . .

tuvos piliečiu, nors daug kartų 
jam buvo siūloma priimti Pran 
cūzijos pilietybę.

Nemažai lietuvių lankyda 
miesi Marselyje, atsilankydavo 
pas savo tautietį, kur patirdavo 
jo lietuvišką nuoširdumą.

Paskutiniu laiku A. Stonkus 
galvojo net sukti juokingą ui 
mą apie Pičiuną, kurioje jis pa 
ts vaidintų pačią svarbiausią 
rolę, bet 1948 m. birželio 25 d. 
A. Stonkus netikėtai atsisveiki 
na su šiuo pasauliu — kartu su 
iuo miršta Pičiūnas.

Nors visi gailisi Pičiūno, bet 
jisai lieka gyvas kiekvieno at 
minty.

„Pičiūno nuotykiai“ — tai

ačiū.
LIETUVIŲ BENDRUOMEN 
ĖS PRANCŪZIJOJE ŽINIOS

PLB Prancūzijos Kr. Taiy 
ba susirinkusi paprasto posė 
džio lapkričio 11 d., imdama dė 
mesin, kad praėjusiam posėdy 
išrinktoji bendruomenės Kraš 
to V-ba atsistatydino, išrinko 
naują tokios sudėites: mm. E. 
Turauskas — pirm., A. Miche 
levičius — ižd., B. Veskuvienč 
— sekr.

Kr. Tarybos pirmininke išrin 
kta O. Bačkienė.
Žmogus yra vienintelis gyvu 
lys, kuris pagal reikalą paraus 
ta. — Twain

Pažinkime laikrodžius
RAŠO LAIKRODININKAS A. ŽUKAS.

II.
Kokie laikrodukai tinka kasdieniniam naudojimui?

Kasdieniniam naudojimui, ypatingai, kūne dirba fizirų 
darbą, vieninteliai laikrodukai, kurie nepialcidžia dulkių ir 
netaip bijo sutrenkimo, tai yra waterproof (vaserdikt). Jeigu 
jūs naudosite paprastai uždaromus laikrodukus prie darbo, 
kur yra dulkių, jūs juos turėsite valyti kas metai arba net ir du 
kartus per metus. Nuo mažo sutrenkimo nulaušite spindulio 
ašelę, o kada lūžta ašelė, labai dažnai dūžta ir, akmenukas, o 
jei ir nedaug sutrenksite, tai palinks spindulio ašelė ir jūsų lai 
krodukas neberodys gerai laiko, kartais vėluos, kartais skubės 
ir jūs turėsite nešti taisyti: taisymas gi kainoja. Jeigu jums 
reikia laikrodukas taisyti kelis kartus per metus, jūs patys esa 
te nepatenkinti, dažniausiai peikiate ir puolate laikrodininkę, 
kad blogai sutaisė, bet iš tikrųjų, kas gi kaltas? — Tiktai jū 
su blogas laikrodukas.

O jeigu jūs dėvėsite laikroduką waterproff, būkite tikri 
— į jį dulkių nepateks ir jį reikės valyti maždaug kas 3 metai. 
Jis sutrenkimo irgi netaip bijos, nes jis bus inca blok-chac re 
sisten, jojo spindulio akmenukai yra tarp spiruoklių. Ir tuo 
met jūs neturėsite vargo, ir laikrodukas bus jums geras, ir ne 
teikės mėtyti pinigų taisymui.

Darbinius laikrodukus nepatariu pirkti žymių firmų 
Pilnai pakanka standartinių. Bet ir standartinių yra yra blu 
gesnių ir geresnių. Jeigu jūs kreipsitės pas laikrodininką, jis 
jums pasakys, kuris geresnis. O kaina beveik ta pati.

Perkantiems laikrodukus, patarčiau kreiptis į lietuvius 
laikrodininkus, — jie jums patars, kokius pirkti arba padės ju 
ms nupirkti, tuomet būsite tikri, kad jūsų krautuvininkas ne 
apstatys. Laikrodininkas net patars, kuriose krautuvėse gali 
ma pigiau nupirkti, nes nevisose krautuvėse vienoda kaina.

Kiek aš žinau, Montrealy yra 3 lietuviai laikrodininkai. B. 
Jurgaitis, rodos gyvena Hošelagoj (adreso nežinau), V. Sme 
tona, gyvena, rodos, Rosemounte ir A. Žukas, gycena Ville La 
šalie, 359a. 8-th Avė (jo skelbimas „Nepr. L-je“). Tad visie 
ms montrealiečiams yra labai patogu. Ir aš manau, kad nė 
vienas lietuvis laikrodininkas neatsisakys jums padėti.

Sieniniai laikrodžiai ir žadintuvai.
Kiek man teko pastebėti, lietuviai, bent čia Montrealy, la 

bai mažai naudoja sieninius (spyruokle prisukamus) laikro 
džius. Kanadiečiai juos naudoja daugiau, ypč elektrinius.

Sieniniai spiruokliniai irgi visi yra importuoti iš Amen 
kos, Anglijos ir Vokietijos. Jų kaina yra maždaug nuo 25 iki 
75 dol. Apie juos daugiau ir nekalbėsiu, nes, kaip minėjau, 
lietuviai nelabai juos naudoja.

Žadintuvai, daugiausia yra vietinės gamybos — „West 

elok“. Jų yra bent kelių rūšių. Geriausia rūšis yra „Big Ben“ 
ir „Baby Ben". Tai tikrai yra geri ir patvarūs žadintuvai. Pa 
tarčiau tik juos pirkti.

Iš Amerikos importuoti žadintuvai iš pažiūros atrodo gra 
žesni, bet viduje netikę, dauguma iš jų yra netaisomi arba ne 
apsimoka taisyti, nes daugumos jų viduriai arba dalys yra plas 
ūkiniai celiulioziniai). Kelioniniai žadintuvai yra šiek tiek 
geresni.

Iš Anglijos yra nedaug importuotų „Smit“ irgi blogos rū 
sies.

Iš Vokietijos neperseniai irgi pasirodė importuoti tik ke 
lionės žadintuvai, irgi ne iš geriausių.

Iš Šveicarijos yra ir gana gerų. Išskiriant šveicariškus 
nepatarčiau pirkti importuotų žadintuvų, nes ypač Montiealy 
jiems negalima gauti ir dalių juos pataisyti..

Elektriniai.
Yra neblogi laikrodžiai tiek sieniniai, (sieniniai daugiau 

šia yra skiriami tik virtuvei), tiek žadintuvai, nes jie laiko la 
bai tikslų laiką. Bet elektrinių amžius žymiai trumpesnis, 
labai gerai, kad elektrinis ištarnaus 10 metų, o kad kaip, tai 
užtenka 4 arba 5 metų ir jau sudilęs. Elektrinius laikrodžiu^, 
kas turite, patariu duoti išvalyti kas 2 metai, nes jų moterių 
kai gana greitai sukasi, tai nereikia 2 metų ir jau alyva išsinau 
dojus, o paėjęs kurį laiką sausas, pradeda išdilti, po to pasi 
daro sunkiai pataisomas arba ir visai neapsimoka taisyti, (b.d.)
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SOLISTŲ KUPREVIČIŲ KONCERTO MONTREALY 
BELAUKIANT.

D

koncertais ir vizitais visas 
desnes lietuvių kolonijas.

— Galima sužinoti, kur 
rėsite koncertus?

— Dar kartą Čikagoje,

a;

tu

te
Ro

rmos kelionės į Argentiną, ga 
vau pranešimą iš Paryžiaus, 
kad mano debiuto įspūdžiais 
vadovaudamasis Paryžiaus 11. 
eatre de Champs-Elisees mane
angažuoja dideliam Bacho tęs liau Clevelande, Detroite, 
tivaliui, kuriame aš esu kvie chestery ir New Yorke. Mano 
čiama atlikti du Bacho smuiko partneriu sutiko būti mano bro 
koncertus, palydimus gaišiojo lis Andrius. Pirmas koncertas 
Paryžiaus simfoninio orkestro Kanadoje tenka Montrealiui. 
„Colonne". Per šią antrą keliu Tai sutampa su mano nuošir 
nę po Europą grojau Anglijoje džiu noru aplankyti tą gražią 
Londone ir Manchestery, kur „lietuviškos Kanados" dai;, ii 
ypatingai šiltai mane sutiko ga tikiuosi drauge aplankyti ir 1 » 
usi publika; Šveicarijoje gro ronto lietuvių koloniją, 
jau Ziuriche, kur netikėtai susi 
laukiau gausios šveicariškos pu

Pagarsėjusi Europoje ir Amerikose smuikininkė virtuo
ze Elena Kuprevičiūtė, kultos smuiko koncertą su jos 
broliu pianistu virtuozu Andrium Kuprevičium turėsime 
sausio 15 dieną Montrealy, Plateau salėje.

pasikalbėjimo su Elena Kuprevičiūtė.
skaitytojams žinc koslovakijoje ir Vokietijoje

IŠ
Kaip jau

ma, smuikininkė virtuoze Ele pas garsius profesorius R. Scl. 
na Kuprevičiūtė ir jos brolis- weyda, Hindemith, smuikas ta 
pianistas virtuozas Andrius po mano neatskiriama gyveni 
Kuprevičius sausio 15 dieną, mo būtenybe. 
vakare, duos koncertą Montrc Besimokydama Vokietijoje 
aly, Plateau salėje. Čia patiekia pradėjau koncertuoti. Grojau 
ma žinių apie Eleną Kuprevi Miunchene, Niurnberge, Aus 
čiūtę, nes apie jos brolį, kuiis bache, Regensburge ir kituose 
pernai koncertavo 
ir Toronte, žinių jau buvo duo metu didžiausį pasisekimą ture 
ta.

Žinių surinkti pasitaikė gera 
proga New Yorke, nes ten lan 
kantis, p. Kuprevičiūtė kaip ti 
ktai buvo, tik ką atsikėlusi iš 
ligos, kuri jai sutrukdė pu
tniau sutartą koncertą Montre 
aly. Tai buvo prieš dvejetą mė 
nešiu, kai ji, pasveikusi, ruošė 
si koncertuoti New Yorke,

Kai antras pasaulinis karas Perediaz, kuris per porą melų 
sumaišė gyvenimo tėkmės nor įtempto darbo suteikė man gali Čaikovskis, Dabušis, Daudžvar 
malumą, kai teko jau visą dc mybės ir drąsos pasirodyti vis džiai, Darlys, Dagys, Daukan 
šimtmetį išgyventi tremtyje,— pusiška muzike ir virtuoze. Pir tas, Daukša, Daniliauskas, Dėt 
daugelis naujai priaugančių masis mano koncertas didžiąją roitas, Dargis, Darvinas, Dau 
muzikų ir dainininkų, kuriuos me Argentinos sostinės Buenos girdas, Danija, Daugėla, Dcbu 
turėjau progos Lietuvos nepri Aires teatre „Odeon’ sušilau ssy, Deltuva, Detmoldas su Ir 
klausomybės laikais sekti alsi kė labai palankaus ir gero ar emtinių opera, Detroito lietu 
dėjęs, per tą dešimtmetį išsisk garsio. Po to sekė koncertai, viai, Dickens, Dambrauskaite, 
laidė ir daugelis jau yra visai pakartotini, radiofonuose ir ii Dičiūtė, Dielininkaitis, Dienra 
nauji ir nepažįstami žmonės, gesnės koncertinės kelionės po štiš, Vasario 16 gimnazija Die 
Taigi, buvo įdomu susipažinti Argentinos miestus, 
su jau pagarsėjusia ir iškilusia — Kaipgi išvykote 
į pasaulinio masto muzikes, sni tų į Europą? 
uikininkę virtuozę Eleną Kup 
revičiūtę, ir su ja pasikalbėti.

— Kada ir kur pradėjote mo 
kytis smuiko ir koncertuoti?— 
buvo pirmasis mano klausimas.

E. Kuprevičiūtė kukliai man jos Amsterdame, 
atsakė: sostinėje . .

— Jau jaunystėje mane v. sostinėje Romoje. Čia Tamsta 
liojo smuikas, nors aš jo dar ne rasi spaudos atsiliepimų šiame 
supratau. Man smuikas atrode lape, — įteikė man p. Kupreli 
instrumentu, kuris moka ir siel čiūtė spaudos atsiliepimų teks 
vaitauti, ir verkti, ir lygiai dž tus, kurių ištraukas toliau pa 
iaugtis ir juokauti. O kai Vals tieksiu.
tybinėje Konservatorijoje, Kau — Bet Jūs gi Europoje bu 
ne, pradėjau mokytis smuikuo vote ne vieną kartą?
ti ir, vėliau, studijas tęsiau Ce — Taip. Vos sugrįžus iš pi

— Ką duosite koncertui?
— Programą stengiausi su 

blikos, ir pagaliau nuvykau j daryti tokią, kuri leidžia pasi 
Salcburgo vasaros festivalį, reikšti smuikui visomis spalvo 
kur koncertavau garsiame „Mo mis, stiliais ir nuotaikomis — 
zarteume“. Ten būdama, lan nuo klasikos ligi modernaus 
kiau dar Meister-kursus intei virtuozizmo. Jono Sebastijono 
pretacijos gilinimo tikslais. Šie Bacho, vienintelio kompozito 
kursai mane privertė susimąs riaus, kuris taip genialiai mokė 
tyti apie gilesnį žinių papildy jo parodyti smuiką pilnos har 
mą, todėl nutariau visą žiemą monijos užpildytoją be jokio ki 
pašvęsti susikaupimui ir dar to instrumento pagalbos — at 
bui, atsisakius viešų pasirody liksiu tris dalis iš jo garsios Su 
mų. itos E-major smuikui solo. Pa

— Bet Juš teko girdėti kon grosiu Griego Sonatą, kurios
certuojat Chicagoje? romantiškumas yra labai arti

— 1953 metų pavasarį ga mas baltų sielai. Atliksiu ir 
vau „Margučio" pakvietimą da vieną lietuvišką veikalą, labai 
lyvauti jo jubiiėjiniame simfo mėgiamą kitų tautų publikos, 
niniame koncerte Civic Opera būtent — J. Budriūno „Rau 
Hause. Labai nudžiugau suzi dą“. Pagaliau Paganini bravu 
nojusi, kad turėsiu progos pa rines variacijas ketvirtai sty 
groti diriguojant vienam iš put gai, Ravelio „Čigonę“ ir visą 
kiųjų Lietuvos muzikų — dili eilę kitų veikalų,—nuoširdžiai 
gentui Vytautui Marijošiui. pasakojo p. Kuprevičiūtė, ku 
Taip mane sujaudino ir pra rios dabar laukiame su jos bio 
džiugino tas Įvykis, kur aš susi hu Andrium Montrealy.
tikau su seniai matytais drau J. K.

‘gaiš, profesoriais ir pažįsta P. S. Tuo reikalu sekite ki 
mais Čikagos lietuvių tarpe, tus NL numerius, kur bus span 
jog nutariau likti Amerikoje dos atsiliepimų ir koncerto pro 
dar šį sezoną ir apvažiuoti sų gramos apibūdinimų.

KULTŪKW£#KKOjVIKA
KETVIRTAS LIETUVIŲ JAUNIMAS SUPAŽINDINA

ENCIKLOPEDIJOS TOMAS........ .....................— '*
jau išsiuntinėtas prenumerato

MAS SU LIAUDIES DAINA
Melbourne Lituanistinių Ku 

Montrealy miestuose ir pakartotinai, Tuo riams. Jis apima žodžius nuo rsų rėmuose p. A. Karazijienė 
Chronografas ligi Dievaitis, pravedė viešo pobūdžio pamo 
Šis tomas atrodo taipgi gražia*, ką apie lietuvių liaudies dainas, 
kaip ir pirmieji, bet ir dar ge 
riau ir gražiau. 

Tomas gausiai iliustruotas. 
Čiurlionios kelios iliustracijos

jau kamerinėje muzikoje, kuo 
ir stengiausi apriboti savo re 
pertuarą,

— Betgi iš Vokietijos gana 
greit išvykote? Kaip sekėsi šia 
pus Atlanto?

— Atvykus Argentinon, tu 
rėjau didelę laimę tapti globo 
tine ir mokine puikaus ispanų 
smuikininko virtuozo Manuej

konccr

— Mano pasisekimų 
pasiekė Europą ir 1952 
gavau iš ten pakvietimą 
tuoti didžiausiuose
muzikos centruose — Oland 

Prancūzijos
Paryžiuje ir Italijos

gai sas 
metais 
koncer 

Europos

VYTAUTAS KASTYTIS.

Apie žalias, baltas ir purvinas Kalėdas
(Vietoj feljetono)

Šiandien, vadinasi, yra Kalėdos, o Kalėdos, anot sent: 
žmonių padavimų, per šimtmečius visada reiškė vieną n tą 
patį dalyką — galvai ir kojoms bėdas. Rodos, supili labai 
taurius skystymėlius ne į galvą ir ne į kojas — tiesiai į pil 
vą, bet galutinam rezultate už visas linksmybes atsako ko 
jos ir galva... Namai nuo šaligatvių sulipa į gatvės vidurį, 
vietoje raudonu šviesų pasidaro žalios, tramvajai pradeda 
važinėti ne tais bėgiais. Gaunasi visiškai kalėdinis, kaip 
sakant, netvarkingo pasaulio tvarkos sušlubavimas...

Prieš Kalėdas spaudoje paprastai vyksta didelės dis 
kusijos: reporteriai, redaktoriai ir redakcijų dženitoriai ginei 
jasi, kokias turėsime Kalėdas — žalias ar baltas. Dėl labai 
nepastovaus Toronto klimato šitokią mįslę tiksliai išrišti labai 
sunku. Iš ryto būna lyg ir balta, o pavakary užeina lietus iš 
ežero pusės, ir iš viso baltumo gatvėse pasidaro drumzlinas 
purvo klanas.

Linksmesnieji ir daugiau turintietji energijos Kalėdas su 
spėja atšvęsti trijų rūšių : kol kišenėse būna žalių dolerių — 
Kalėdos būna žalios, kai išsimaudomą tauriuose kalėdiniuose 
skystymėhuose, jos pasidaro baltos, o kai, kojoms susipynus, 
pagal visus žemės traukos dėsnius išsitiesiama į purvynėlj, 
gaunasi purvinos Kalėdos...

Be kursantų pamokoje dalyve 
vo gražus būrelis skautų tauli 
nių šokių grupės dalyvių su 
savo vedėju p. A. Karpavičium 

spalvomis atspaustos. Tomo’' ii »r Šiaip keletas vyresnio amžia 
tuanistinis skyrius labai gau us svečiu. Pamokai buvo kvieo 
sus. Čia randame vardus: Cicė 
nas, Colney, Čepėnas, Chur 
chill, Cvirka, Čepinskis, Čiur 
honis, Cibas, Čibiras, Čičerinas,

PASKIRTA NOBELIO 
MEDICINOS PREMIJA.
Spalio 21 d. Stockholme (Šv 

sus Nobelio premijos laureatas edijoj) buvo paskirta Nobeliu 
už fizikos mokslo darbus, italų medicinos premija (£12.527) t. 
mokslininkas, prof. dr. Enrico ims amerikiečiams gydytojam:,: 

sulaukęs 53 metų am dr. John F. Enders, dr. Thom 
as Weller ir dr. Frederick RoL 

.......... e bins, suradusiems būdą užau 
ginti vaikų paralyžiaus (poliu 
myelitis) virus ant įvairių ku 
no audinių, iš kurių pagamina 
mi skiepai apsaugoja nuo užsi 
krėtimo vaikų paraližium.

{STEIGTAS TAUTINIO 
LIETUVIŲ TEATRO 
RĖMĖJŲ BŪRELIS.

„Australijos Lietuvio" patai 
poje susirinko inicatorių būru, 
lis pasitarti, kaip reikėtų palen 
gvinti darbą mūsų teatro me 
gėjams. Per pasitarimą išryške 
jo, kad, pavyzdžiui, St. Santva 
ro „Kaimynų" pastatymui kie 
kvienas aktorius sugaišo mažia 
tįsia 120 valandų, nekalbant 
jau apie kelionės išlaidas, ap 
mokėtas iš savo kišenės, nusto 
to atlyginimo įmonėse ir pan. 
Tokia našta, net ir didžiausiam 
idealistui, yra sunkiai ilgesnį 
laiką pakeliama.

Prieita išvados, kad siekiant 
palengvinti mūsų teatralų dai 
bą, reikia įsteigti Teatro Rėme 
jų Būrelį, kuris paremtų Teat 
ralų darbą.

Pagalba numatoma fizinė, pa
Adelaidės universitete pami dedant statyt isceną, bei athe 

nėjo akademinių skautų 30 mv kant kitokius patarnavimus, o 
tų sukaktuves, visi drauge. taip pat materialinė — pinigi

Adelaidės 
dentų reikalams prorektorius 
Frank Borland pareiškė, kad nariai — rėmėjai, kurie moka 1 
jam yra staigmena pamatyti se šil. per mėnesi, ir nariai — me 
nų universitetų tradicijas ir jis cenatai, kurie moka nemažiau 
pabrėžė, jog tie pobūviai labai kaip 2 šil. per mėnesį, 
pageidautini ir jie Adelaides Iniciatorių susirinkimas iš 
Universiteto vadovybės mielai rinko valdybą, kurios pirm. Ei. 
laukiami. Lukavičius, sekr. inž. L. R. Gar

Laike linksmosios dalies is baliauskas ir ižd. J. Vizbaras, 
plokštelių buvo klausomą Kip 
ro Petrausko ir kitų lietuvių 
solistų dainų ir operų arijų. 1’. 
p. Rūkštelienė ir Rūtenis padai 
navo lietuvišką duetą, o Pulgis 
Andriušis ir P. Rūtenis paskai 
tė ir atpasakojo dienos links 
muosius įvykius.

MIRĖ MODERNISTAS 
DAILININKAS.

Pagarsėjęs moderniojo me 
no dailininkas Henry Matisse, 
gyvenęs ir dirbęs Paryžiuje, tiko eiti valdybon. 
mirė sulaukęs 80 metų amžių Susirinkimas vieningai pasi 
us. Paskutinius 14 metų jis sir sakė, kad Kultūros Fondo sky 
go vidurių vėžio liga. Gydyto rius turi būti išlaikytas ir jo vei 
jai stebėjosi, kaip jis taip ilgai kla pagyvinta. Į valdybą pri 
nemiršta, o jis gydytojams juo rinkti du nariai: dail. Antanai 
kavo: „Aš dar negaliu mirti, Rūkštelė ir muz. Jonas Zdana 
nes turiu dar labai daug planų, vičius, o kandidatais liko Z. Ku 
kuriuos turėsiu realizuoti. Dai 
spalvos gieda po mano teptu 
ku, dar gyvenimas mane sau 
kia"... Jis dirbo, 
metų atlaikė kovą 
ga-

Matisse, kaip ir 
vo vienas moderniausios tapy Duobaitės. Kaina 1,25. Išleista 
bos dailininkų, kurių daugelis 1954 m. Caracas-Venezuela. Ti 
„nesuprasdavo“. Stalinas per ražas 1500. Adreso nėra.

partiją juos išvadi

MIRĖ ATOMINĖS 
BOMBOS ARCHITEKTAS.

Čikagoje vėžio liga mirė gar

Fermi, 
žiaus.

E. Fermi daug prisidėjo pne 
atomo branduolio skaldymo iš 
radimo ir yra vadinamas pit 
mosios „atominės bombos ai 
chitektu“.

LEIDINYS APIE MENĄ.
Lietuviškos Knygos Klubas 

leidžia prof. I. Šlapelio veikalą 
„Meno raida ir J. Pautienius“.

Šiame anglų ir lietuvių kalbo 
mis veikale meno istorikas L 
Šlapelis nagrinėja meno raidą, 
plačiau apibūdina tapytojo J. 
Pautieniaus kūrybą, ją palygi 
na su dail. P. Kiaulėno laimėji 
mais ir vaizdžiai nušviečia mo 
derninio meno atstovus.

Knyga bus papuošta apie 3G 
dail. J. Pautieniaus darbų nuo 
traukomis.

Šį pirmutinį tos rūšies Liet. 
Kn. Klubo leidinį jau užsisakė 
visa eilė asmenų ir jį galima 
užsisakyti, pasiuntus 5 dol., 
šiuo adresu: Liet, knygos kia 
bas, 2334 So Oakley, Chicago 
8, Ill., USA.

ADELAIDĖS SKAUTAI 
AKADEMIKAI

taip pat materialinė — pinigi 
Universiteto siu ne-

Nariai yra dviejų kategoiijų.

KULTŪROS FONDO SKY 
RIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS.
Spalio 10 d. buvo sušauktas 

nepaprastas LKF Adelaidės sk
yriaus narių susirinkimas. Ne 
paprastas dėl to, kad jį sušaukė 
vienintelis likęs valdybos narys 
J. Mockūnas. Kiti du valdybos 
nariai, pp. Rudzenskas ir Maži 
liauskas, iš valdybos pasitrau 
kė, o kandidatai nė vienas nesu

tas vietos organizuotasai jauni 
mas — t. y. skautai ir ateitinin 
kai. Buvo norėta pakviesti ir 
neorganizuotasai jaunimas, bet 
nerasta būdo jo pasiekti.

P. A. Karazijienė giliai išgy 
ventai pravedė pamoką, o jos 
švelniu balseliu sudainuoti iliu 
stracijai dainų posmai paliko 
klausytojams neišdildomo įspū 
džio.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ
keletą metų iš eilės surengė tau 
tinių drabužių parodas Brockto 
no lietuvių bakūžėje (prie Bos 
tono), ir ten gyvenančios lietu 
vaitės labai susidomėjo namie 
austais marginiais. Daugiausia 
ir pačių gražiausių tautinių dia 
bužių ir dabar tebeaudžiama 
Dailės Studijoje (R. R. 1. Kii: komunistų nJ<? .
gston, Ont.) Brocktono lietu no išsigimėliais, ir Rusijos dai į... į,. „ 

lininkams uždraudė juos sekli. 3
Montrealio Spaudos baliui Bet kartą Picasso pasisakė už MAS, iš V-to tomo 

padaryti, dail. A. Tamošaitienė išaudžia komunistų siūlomą taiką, ir archyvo“, kurio du tomus J.

činskas ir Milaknis.

tapė ir 14 
su vėžio h

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Jonas Gailius. KAIP JIS JĄ 

NUŽUDĖ ir Audronės dalia. 
Tai dvi novelės, apimančios 
128 puslapius. Viršelis Živilės

pholce, Deveniai, Devintines, 
demarkacijos linija ir tt.

Visi tie žodžiai sutalpinti j 
544 puslapius ir sudaro gražų 
ir vertingą Lietuvių Enciklope 
dijos tomą, kuriame yra daug 
žinių.

Ta proga primename tautie 
čiams, kurie dar norėtų užsisa vaitėms. 
kyti „Lietuvių Enciklopediją“, 
kad tai dar dalima į 
Kas užsisakys ją per „Neprikl tradicinį loterijai fantą — lau Stalinas jam įteikė premiją, be Leonas atsigabeno iš Vilniaus, 
ausomos Lietuvos" redakciją, tinį lietuvaitės drabužį. Šiemet ne 50.000 dolerių. Tiktai, kai paruošė spaudai ir dabai lei 
iškarto gaus 3 pirmuosius to tas drabužis bus vienas iš gi a Picasso nupiešė Staliną pikasiš džia. Tai bus dokumentinė, ta 
mus ir ketvirtą ilgai netrukus, žiausių — Zanavykių būdu iš kai, komunistai vėl pradėjo ant bai vertinga medžiaga apie Lie 
Rašyti: 7722 George St., Ville austas. Tai bus vienas brangiau jo galvos malkas skaldyti... O tuvos okupaciją, sutelkta į pen 
Lasalle, Montreal, P. Q., arba siu (apie 150 dol.) Spaudos ba Matisee buvo dar moderniškos ktą ir šeštą tomus (pirmieji to 
skambinti telefonu HE 7920. liaus loterijos fantas. nis už Picasso. mai išleisti Lietuvoje).

Kodėl žmonės Kalėdas vadina Kalėdomis? Nei prof. Skar 
džius, nei prof. Barzdukas niekada lietuvių kalbos atviroje kc. 
telėjo šio žodžio prasmės nėra reikiamai išguldę. Todėl pats 
logiškiausias aiškinimas gal jau būtų kalėdojimas. Pagal se 
na nerašytą tradiciją prieš Kalėdas klebonai, pasiėmę zakristi 
joną su vargonininku, pradeda didelį kalėdojimo darbą. Nuo 
kalėdojimo, reikia manyti, ir atsirado žodis „Kalėdos"...

Kalbant apie kalėdojimą — šiais metais Toronte buvo la 
bai didelis kalėdojimas. Ateina Prisikėlimo atstovai. Paskui, 
dar durų nespėjus uždaryti, žiūrėk, jau Šv. Jonas beldžiasi... 
Pasirašai aukos pažadą ant kojų kylančiam Prisikėlimui, pas 
kui lygiai tokį pat pasižadėjimą suteiki prasiplėtusiam Šv. 
Jonui. Visa laimė, kad mes Toronte neturime tiek parapijų, 
kiek, pavyzdžiui, yra lietuviškų organizacijų. Finansai būtų 
dešimčiai metų į priekį išparceliuoti pasižadėjimų lapeliuose... 
Ir toje prieškalėdinėje maišatyje dar, žiūrėk, bendruomenės 
atstovas, bažnyčios prieangyje atsistojęs beviltiškai skėčiaric 
ja rankomis ir šaukia tyruose raudančio balsu : — Tautieti, 
ar jau užsimokėjai solidarumo mokestį?... Toks ten, atsipra 
šant, ir solidarumas: vienas autietis turi žmoną, kitas — ne, 
vienas du namus nusipirkęs, kitas — nė vieno, vienam per 
Kalėdas skauda galvą, kitam — ne... Kol nebus atstatytas vi 
siškas demokratinis solidarumas, mokesčių rinkėjai tegu be 
reikalo rankom neskėčiarioja. Čia, žinote, ne Olandija. Vėju 
malūnai nereikalingi...

Ramybė žemėje geros valios žmonėms — skelbia ka*č 
dinį šūkį lietuviška spauda. Va, su ta ramybe, tai jau tiki ai

Picasso, bu

Leonas, BOLŠEV1
LIETUVOS VERTI

„Lietuvių

blogai. Gal tenai, dangaus debesyse, ir ramu, bet žemėje ra 
mybės neliko nė už penkis centus. Atomas ant atomo, hidro 
genas ant hidrogeno, žmona barasi, uošvė pykstasi... Ne, ge 
los valios žmogus negali nakčia ramiai akių užmerkti...

Jau dvi savaites prieš Kalėdas pradedi apie dovanas gal 
voti. Bepigu būdavo D. P. stovyklose Vokietijoje. Paine 
šei žmonai iš Balfo iškaulytą nuo senatvės nusišėrusią suknelę 
ir problema išspręsta. Ir žmona patenkinta, ir pats džiaugiesi 
su sandėlininku balfinės suknelės sąskaiton porą čėrkų išme
tęs. Geri laikai buvo... Labai geri laikai... O dabar, žiūrėk, 
prieš Kalėdas tau žmona ir sako nekaltos lakštingalos balse 
liu:

— Pasiklausykime, brangusis, šiandien lietuviškos radijo 
valandėlės !...

Nieko blogo neįtardamas, įsijungi radijo aparatą. Pasi 
klausai Lietuvoje pasilikusio Šabaniausko svajingų tango. Ki 
pras Petrauskas pažvangina traviatinę linksmybių taurę iš 
Vilniaus sudauždamas su E. Kardeliene Montrealy per At 
lantą. Ramu ir gera ant širdies. Net pradedi galvoti, kad gi 
ištikrųjų į mūsų ašarų pakalnę ateina ramybė geros valios žmo 
nėms. Ir žmona tokia jau nepaprastai gera... Kur tau, tuščia 
iliuzija. Ramybė pasibaigia su prakeiktuoju Valentino tango:

— Mielos ponios ir panelės, šiuos gražius tango garsus 
jums siunčia Princess Fashion Furs kompanija Toronte...

Tada ir paaiškėja moteriško gudrumo už Maliką, Gromy 
ko ir Vyšinskį suktesnė diplomatija. Žmona dvilinka apsivy
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Lietuvos architektūra ir 
architektas Stuoka

INŽ. V. ŽEMKALNIS.
ir statybos bei matematikos dės 
tymas Inžinerijos Korpuso Mo 
kykloje...

STUOKA URBANISTAS.
Įdėjęs tiek širdies į Vilniaus 

miesto tvarkymą ir jo architek 
turą Stuoka sukūrė ir tam tik 

_ rą amfiteatrą, iš kurio žiūrint į
tingai katedros kriptos — poze Vilnių matai tikrai pilną stebu 

klų miestą. Tai Verkių rūmai. 
Verkių kompozicijoje Stuoka 
išvystė plačia skale savo uroa 
nistinius didžius užsimojimus 
įkomponuodamas visą eilę pui 
kių pastatų tarp puikių parko 
augmenijos fragmentų, ir taip 
pat suliedamas visą tai su visa 
gamtos aplinka, atidarydamas 
žavėtiną gamtos ir pastatų ai. 
gą į Neries slėnį, kurio gilumus 
perspektyvoje matomi pasakiš 
kos mūsų sostinės siluetai. De 
ja XIX šm. didžioji dalis to di 
delio meninio kūrinio buvo ap 
gadinta, apgriauta ir... „tobu 
linta“(!!)...

SUKILIMAS.
Stuoka savo architektūra, sa 

vo mokslu ir idėjomis atsirado 
per vėlai: anų laikų Lenkija, o 
drauge su ja ir Lietuva, gyvenu 
savo valstybinės agonijos valau 
das. Rimtis atėjo pavėluotai. 
Dar mėginta efektyviu būdu gy 
dyti valstybę ginklu, tačiau ir 
tos pastangos buvo jau pavėluo 
tos. 1794 m. prasidėjo Lenkijo

1 BIRUTĖS
RAŠO ARCHITEKTAS

6.
STUOKA MOKSLININKAS

— TYRINĖTOJAS.
Vidaus katedros architektu 

ra buvo mažai Stuokos pakeis 
ta. Ji palikta savo pagrindinėse 
gotiškos architektūros masėse. 
Ji dvelkia mūsų senove, o ypa

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS 

DĖŽĖS PO 1 IR 2 SVARUS.
§ Pirmą kartą Amerikos lietuviai turi Birutės vardu saldainius. Birutės saldainiai pui 
:: kiausia dovana šventėms ir šeimyninėms iškilmėms, vaidinėms, krikštynoms, sukak 
•Į tuvėms ar vestuvėms. Birutės saldainiai tinka mažiems ii dideliems.
:: KANADOJE gyvenantieji tautiečiai, atsiųskite čekį a money orderį sumai — de 
H šimt dolerių ir mes tuojau išsiųsime 4 DĖŽES šviežiai pagamintų lietuviško skonio 
H BIRUTĖS saldainių.

Rašykit šiuo adresu:
BALTIC Co., Post Box 96, Brooklyn 11, N. Y., U. S. A.

miai.
Kažkodėl lankydamas kated 

rą visuomet prisimeni mūsų is 
toriką Narbutą, kuris savo ka 
pitaliniame veikale „Lietuvos 
Istorija” pateikė XIII a. page 
niškos šventyklos Vilniuje ap 
rašymą, kurį jis surado Kara 
liaučjaus slaptuose archyvuose. 
Dėl panašių dokumentų mūsų 
dabartiniai istorikai kelia dide 
lių abejonių ir yra linkę maią 
ti, kad Narbutas tuos „dokume 
ntus” pats pasirašęs.

Prof. V. Biržiška „Rašytojų 
Kalendoriuje“ psl. 46 rašo: —

„211) Gimęs 1784.XI.8. Šor 
vuose, Lydos aps. ir miręs 
1864.XI.28. Teodoras Narbu 
tas, pirmasis žymesnis Lietu 
vos istorikas, rašęs lenkiškai, 
1835—1841 m. išleido devynių 
tomų patriotinę Lietuvos istori 
ją ir paskelbęs daug abejotino 
tikrumo istorinių šaltinių“. Be 
„Lietuvos Istorijos“ 9 tomuo 
se T. Narbutas yra parašęs da 
ug istorinių veikalų, kurių bū 
dingiausieji yra:

„Lietuvos Chronika"—184© je sukilimas Kosciuškai vadova 
m. ujant ir netrukos kovon stojo

„Trumpa Lietuvos Istorija ' Lietuva pulk. Jasinskui vado 
vaujant.

Apsaky Stuoka nedvejojo — jis

mt

J.

nyboje, beveik visą laiką dirb 
damas Skandinavijos arba Bal 
toskandijos kraštuose, kur jis 
yra aklimatizavęsis kaip „Ant 
roję tėvynėje“.

Labai malonu yra konstatuo 
ti, kad Ignas Jurkūnas Šeinius 
ir dabar yra darbingas, judrus, 
veiklus, energingas ir gyvai re 
aguojąs į visus gyvenimo zy 
mesnius reiškinius.

Maloni proga ir „Nepriklau 
somai Lietuvai“ pasveikinti 
dvigubą Jubiliatą garbingomis 

į sukaktuvėmis ir palinkėtai jam 
Savaimingą barą yra išvaręs ilgiausių, darbingų ir vaisingų 

Jurkūnas diplomatinėje tai metų! J. K.

Pažinkime Kanaaą
XVIII — DIDĖJANTI IMIGRACIJOS BANGA.

Šimtų metų taikos, gerbūvio geležinkelį, kuris sujungtų Ka 
politinės laisvės bėgyje, ku nadą nuo Atlanto iki Paciliko.

Pasireiškė tam tikras skubu

(I tomas) — 1857 m.
„Smulkūs Istorijos 

mėliai“ (paskutinysis jo veika nas iš pirmųjų organizuoja Vii 
las).

Kirkoras yra pažymėjęs, kad 
inž. T. Narbutas buvo arch. 
Stuokos-Gucevičiaus mokinys. 
(Žiūr. „Žyvopisnaja Rossija“ 
Kirkoro straipsnį: „Prosvies 
čienije i narodnoje tvorcestwo 
v Litvie“, psl. 130, 1882 m.).

Jei paskelbtasis apie pagonių žeistas Kosciuška pateko į ne 
šventyklą dokumentas ir yra laisvę. Stuoka-Gucevičius būvu 
paties istoriko Narbuto sugal sužeistas kovoje ties Voronava.

Po dviejų metų slapstymosi

vie

žmniuje sukilėlių būrį iš 1600 
onių, Vilniaus gvardiją, kuriai 
pats ir vadovauja. Netrukus Vi 
Inius, Krokuva ir Varšuva bu 
vo išvaduoti iš rusų. Tačiau ne 
pavykus suorganizuoti ir ge 
rai apginkluoti stiprias pajė 
gas, sukilėliai tapo nugalėti. Su

paties istoriko Narbuto sugal 
votas, tai vis dėlto reikia pnHa

1954-uju metu sukaktuvininkai
IGNUI JURKŪNU1-ŠE1NIU1 45—65 METŲ 

SUKAKTUVĖS.
Vienas veikhųjų-darbingųjų perversmų, iššauktų karo,

vyresniosios kartos mūsų rašy tu buvo ir Raudonojo Kryžiaus 
tojų yra savaimingas rašytojas įgaliotinis Vilniuje. Šios parei 
Ignas Jurkūnas, kaip rašytojas gos jam davė medžiagos paia 
žinomas Šeiniaus slapyvarde, o šyti labai įdomų veikalą „Rau 
žurnalistikoje, kaip 
nis.

Kaip ir daugelis savaimingų mis- 
jų mūsų rašytojų, ~ “
muosius savo raštus atspausdt karėse Šeinius parašė romaną 
no ėjusioje prie „Lietuvos Ūki „Bangos siaučia“. Tai buvo vic 
ninko“ ir „Lietuvos Žinių“ žur nas pirmųjų lietuvių rašytojų 
nale- „Aušrinėje“, 1910 metais, romanų, po Pietario „Algiman 
Taigi, Šeinius jau mini garbin to“. Šias eilutes rašančiam, an 
gas 45 metų literatūros darbo uomet kaip tiktai teko stebėti 
sukaktuves. Be to, kadangi jis jauną rašytoją Vilniuje, kai jo 
yra gimęs 1889 metais, tai jam garsas jau plačiai sklido lietu 
sukako jau 65 metai amžiaus, vių visuomenės tarpe. Prisime 
Tokiu būdu Šeinius yra dvigu na viena gegužinė Vilniaus 
bas sukaktuvininkas, O tokio „Zakrete“, kurioje dalyvavo vi 
mis sukaktuvėmis jau yra būti sa Vilniaus susipratusi visuo veno Grand 
na Jubiliatą pasveikinti.

Tačiau, ta pačia proga, įei 
kia ir visuomenei priminti šį 
mūsų sukaktuvininką, nors jis 
ir pats dažnai duoda apie save 
žinoti, tai išleisdamas naują vci 
kalą, tai parašydamas ryemaza 
publicistinių straipsnių aktua 
liomis temomis. Šeinius, „gy 
vas“ pagal savo augštaitišką 
būdą, jis „gyvas“ ir literatūrų 
je.

Gimęs Augštaitijoje (Šeiniu 
nų kaime, kurio vardą pasirin 
ko savo slapyvarde, Gelvonių tų Ignas Šeinius leido naujus centrinėje Onterijoje ir apgy č.iai iš jų apsigyveno dabartinė 
valsčiaus, Ukmergės apskr.), savo veikalus, kurių dabar jau vendnio šitą sritį parinktais sk je Albertoje. 1899 metais duka 
jis savo būdu ir liko augštaitis, turime visą biblioteką. Jie ates otų ir anglų kolonistais. borai pradėjo atvykti, pabėgę 
kas žymu ir jo raštuose. Mo tacijų nereikalingi. Po kelias Tuo tarpu išsivystė tyrinėji nuo religinių persekiojimų Ru 
kėši jis Kauno „Saulės“ kursuo jau laidas yra išleista. mai ir žemės jieškojimas beribe sijoje,
se, paskui švedavo Vilniuje ir 
pagaliau Maskvos universtiete

Irvis Gedai donasis tvanas“, kuris sušilau 
kė daug laidų įvairiomis kalbu

Šeinius pil Pirmojo pasaulinio karo išva

ir
ris sekė po 1812 metų Šiaurės
Amerikos karo ir Napoleono ka tumas vakarų atvėrime, nes šią 
rų, kurie nualino Europą, Sene teritoriją buvo norima įsteigt 
Pasaulio žmonės perėjo į Nau kaipo britų.
ją Pasaulį jieškoti laisvės, lai Kanados vyriausybė pradėjo 
mės, arba, kaip dažnai tai būda išvystyti stiprią apgyvendini 
vo, materialinio pagerėjimo. mo ir imigracijos schemą ir ji 

Pirmųjų naujųjų kanadiečių kreipėsi pirmą kartą į Europos 
tarpe šiame laike buvo britai kontinentą jieškodama naujų 
Waterloo ir kitų napoleoninių žmonių.
karų veteranai. Dvidešimt me
tų bėgyje
Viršutinėn
403.000 britų naujakurių.
apsigyveno
upės ir prie Lake Ontario ir go. Prancūzai-kanadicčiai buvo 
Lake Simcoe ežerų. Jie apsigy padrąsinti vykti .į vakarus, tai

Viena iš pirmųjų Europos ko 
po Waterloo mūšio lonistų gi upių buvo vokiškai 

Kanadon atvyko kalbantieji menonitai. Jiems bu 
Jie vo paliekama daug žemės prie 

prie Šv. Lauryno Red River upes netoli Winnipe

River ir Thames yra iš Quobeco į Manitobą. 
upių slėniuose Ontarijos pietva 1875 metais islandų kolonija 
kariuose ir jie padalino žemę buvo įsteigta ant Lake Winni 
prie Lake Erie ežero ir sukūrė peg ežero krantų. Raupų epide 
valsčius (counties)) Lake Hu mija, kuri siautė truputį vėliau, 
ron ežero pietinėje pusėje. išnaikino beveik visą koloniją, 

Veiklus ir labai atsargus sko bet šie stiprūs žmonės neiškelia

menė. Buvo šokiai ir, kas tada 
buvo ypatinga atrakcija, buvo 
filmavimas tų šokių. Atsimenu, 
kaip tada suktinį ir klumpako 
jį šoko ypač karštai L. Gira su 
savo, anot Aisčio, Dulcenėja.
loję gegužinėje buvo ir Ignas tas john Gait suprato, kad kovo ir 1885 metais prie jų prisi 
Šeinius, jaunas lieknas vyras, lonizavimas yra biznis ir jis dėjo kita giupe, kurioje buvo 
su prasikalusiais ūsais ir reta įsteigė kompaniją „Canada Co tam tikras skaičius islandiečių 
barzdele. Vilniaus visuomenė mpany“, kuri pirko žemę iš vai iš Jungtinių Valstybių.
je jis jau buvo gerai žinomas .r džios ir ją pardavė kolonistams. Atvyko taipogi religinės sek 
iš jo jau tada buvo daug lau John Galt ir jo bendradarbiai tos. Iš Jungt. Valstybių atvyko 
kiama, kaip iš rašytojo. įkūrė Guelph, Goderich, Strat mormonai, kurie jieškojo dau

Ir neapsirikta. Metai po me ford ir, žinoma, Galt miestus giau pamaldų laisvės ir tūkstan

žinti Narbutui gražios fanta ir gydymosi Stuoka grįžta pro “nįos flosct
zijos, pilnos nuoširdžiausios m fesoriauti. Tačiau naujom sąly fa|{l J t J ■ >J buvęs
tencijos ir realios intuicijos u gom Stuoka „neprisitaikė“ e‘ . . torius
meilės savo kraštui, kurią jam Perdaug skaudžių būta įvykių, . J° gyvenimas, palaikant ki: diadaPerdaug skaudžių būta įvykių, 

o išsivadavimo vilčių nei šešė 
lio. Po trejų metų sunkaus dar 
bo ir nusivylimo Stuoka pasi 

menas lygiagre traukia ir, nuolatinių sunkių da 
čiai lydi Stuoką jo gyvenimo rbų ir kovų nuvargintas, nusi 
bėgyje. Jis kuria, mokosi ir ki minęs ir nusivylęs, badaudamas 
tus moko. Jau nuo seminarijos 1798 m. gruodžio mėn. 10 d., 
laikų, kaip buvau pastebėjęs, būdamas vos 44 metų, miršta, 
pats besimokydamas mokė ki Palaidotas šv. Stepono baž 
tus toje pačioje seminaiijoje. nyčios Vilniuje kapinėse. 
Lietuvos istorijos pažinimo tr 
oškimas, Kurijos archyvais su 
sidomėjimas ir pastangos ten 
rasti mūsų praeities paslapčių, 1955 metams, išleistas „Kelei 
studijos pas arch. Knafkusą ir vio”, 636 Broadway, So. Bos 
tuo pačiu Vyr. Lietuvos Moky ton 27, Mass., USA. Kaina 50 
kloję architektūros tiesų dėsty et. 96 puslapiai. Kalendorius, 
mas, statybos darbai katedroje, be ko kita, apžvelgia Spaudos 
Rotušėje, Verkiuose, o drauge metų sukaktuves.

tikriausiai įkvėpė jo didysis mo 
kytojas architektas Stuoka Gu 
cevičius.

Mokslas ir

Daugiau bus.
Keleivio KALENDORIUS

Didžiausia kompaktinė gru 
pė, kuri atvyko iš Europos Ka 
nadon 19-to amžiaus ir 20-to 
pradžioje, tai buvo ukrainiečių.

Dauguma iš jų buvo kilę iš

Nemažiau vertingas Šeiniaus se tolimų vakarų lygumose ir 
įnašas ir žurnalistikoje. Jis yra 

> „Liet. Aido“ vyr. redaK 
torius ir „Lietuvos Žinių“ ben 
dradarbis, iš Stockholmo. O n 

niškąją egzistenciją, pynėsi dabar ,.Nepriklausoma Lietu 
tarp diplomato, žurnalisto ir da va**, kad ir retkarčiais, gauną 
linai ekonomininko, Ir dabai jo rąštų ir dar tikisi sekančiais 
jis Švedijoje yra kooperatyvų metais gauti daugiau ir daž nistai iš čia galėjo vykti jau atvyko Kanadon 1891 metais ir 
centro darbuotojas. Paskutinių niau.

kalnuose.
Vakaruose labai mažai buvo 

nuveikta po Lordo Selkirk© ne 
laimingo bandymo įsteigti koio 
niją ir tik po Amerikos gelžke ūkių ir jie buvo sužavėti tais di 
lio į St. Paul, Minnesota, atida deliais žemės plotais ir laisve 
rymo jeikalas pagyvėjo. Kolo Kanadoje. Pirmieji ukrainiečiai
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SUSI T ĮEIS t j imas 
LIEJUSIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIU 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 m e t a i *

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyči,ų lietuviai 

nuu gimimo dienos iki 60 metų
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30lh Street New York 1, N. Y.
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čių ratais ir laiveliais palei Red po jų sekė dešimtys tūkstančių 
River upę iki jos susijungimo kitų, Jie vyko j vakarus ir apsi 
su Assiniboine upe Manitoboje gyveno dabartinės Manitoboa, 
ir iš čia vykt į vaikarus, j pre Saskatchewan© ir Albertos pm 
rijų kraštą, vincijose. Ukrainiečiai sudaro

1870 metais, birželio mėn,, šiandien ketvirtą etninę grupę 
Hudsons Bay kompanija atida Kanadoje savo didumo atžvil 
vė savo žemių čerterį vakaiuo giu ir seka po anglų-sal.sų, pra 
se ir jos turtas buvo pervestas ncūzų ir vokiečių.
Kanados Dominijai. Red Rivei Atvyko tūkstančiai vokiečių, 
upės kolonija ir jos apsupanti kaip ir lenkų, olandų, skandina 
teritorij'a pasidarė Manitobos vų, pabaltiečių, italų, serbų, kr 
provincija, kai tuo tarpu ta mi. oatų, čekų slovakų, belgų bei 
žiniška sritis šiaurėje ir vaka kitų, kai judėjimas iš Europos 
ruošė pasidarė Northwest Ter pasikeitė į potvynio bangą to 
ritories. Montrealyje tuo laiku mis geromis taikos dienomis 
buvo sudaromi planai pastatyti prieš 1914 metus. (CS).

Naują knygelė 145 pusi., angalviu:
ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, — Jono. 19:14.

Platus ir žingeidus turinys.
Dievo paskirtieji amžiai. Atgaivinimo laikai. Žmogaus 
sūnaus ženklas danguje. Naujas dangus ir nauja žemė. 

Prisikėlimas iš numirusių, ir t. t.
Kaina 25 et., neturtingiems siunčiame veltui.

L. B. S. A. 3444 S. Lithuanica Ave. Chicago 8, III.

nioja ant kaklo ir su karštu bučkiu į ausį ugnim įdegina žo 
džius:

— Brangusis angelėli, užeinam rytoj į Princess Fashion... 
Žinai, mano kotikas jau gerokai nusišėręs... Karakuliuko įei 
ketų... Sviestaitis Sviestaitienei jau vakar karakulį Kalėdom^ 
parnešė...

Tai tau ir ramybė žmogui geros valios... Ir taip, žinote, 
pasidaro pikta ant Valentino tango ir visos lietuviškos radijo 
valandos, kad sutikęs radijo valandos vedeją, pereini į kitą 
gatvės pusę... Jis ir jo Princess Fashion!...

Karakulį žmonai, aišku, nuperki. Ką veiksi nepirkęs. Jau 
geriau tokia ramybė, kaip Korėjoje taika, negu tiečias pašau 
linis karas su skraidančiom lėkštėm nuosavuose namuose Ka 
ledų išvakarėse...

Išsprendęs dovanų problemą, galvoji lengviau atsikvėpti. 
Nespėji nė pypkes prisikimšti, žiūrėk, vėl jau žmona šaukia. 
Kalėdoms eglutės reikėtų... Įtikink dabai moterišką sutveri 
rną, kad eglutė, galima sakyti, nereikalinga. Karakulį juk ga 
Įima būtų ir ne po eglute, bet tiesiai į spintą padėtį... Čia tuu 
jau vyriškas ir moteriškas protas susikerta visame aštrume 
Išeidamas iš vyriško taško, vietoj eglutės savo dėmesį norėtu 
mei nukreipti į užlakuotas bonkutes raudonais pagurkliais. 
Malonu jas būna prieš šventes paglamonėti, paglostyti, ranku 
ve dulkes nubraukti nuo etikečių. Reikia nutarti, kurią pirmų 
atidarysi, kokią atsargai pasilaikysi. Bene moteriškas tokias 
rimtas vyriškas problemas kada suprastų?..,

Sustūmęs bonkutes raudonais pagurkliais į kampą, išeini 
eglutės pirkti. Parnešęs eglutę, šaukdamas visas pragaro dva 
sįas į pagalbą, ilgai karstaisi pačioje palubėje vyriškomis ran 
komis kabinėdamas labai nevyriškus žaisliukus. O jeigu, ne 
duok Dieve, besikarstydamas apsiverti su visa eglute, nors, sa 
ko, šukės laimę neša, žinok — neturėsi ramybės iki sekančių 
šventų Kalėdų, Nė karakulis tada jau nepadės...

Papuošęs eglutę, norėtumei vėl grįžti prie ųžlakuotų bou 
kūčių raudonais pagurkliais. Nespėji nė nagų sušilti, žiūrėk, 
žmona į rankas šluotą įbruko, o šluota, matote, lieka šluota. 
Kol visus voratinklius iš pakampių išgraibstai, rąnkos pūslėm 
pasipuošusios... Paskui tom žaizdotom rankom visą naktį tų 
ri svogūnus lupti ir krienus tarkuoti, nors čia pat, krautuvėje, 
yra gyva pekla jau sutarkuotų krienų. Bet jie, mat, iš mote 
riškos filosofijos taško žiūrint, negeri... Negi krienus vyriškos 
ašaros geresniais padarytų?.. Ne, ponios ir ponai, nėra ramy 
bės žemėje geros valios žmonėms...

Ir atsimeni tada, graudžiai dūsaudamas, palaimintos vien 
gungystes dienas, kada nei šluotos, nei krienų, nei karakulio 
nežinojai,., Neiškentęs nubėgi pas savo gerą prietelių viei 
gungį ir rodydamas žaizdotas rąnkas, pradedi skųstis:

— Tu, Anuprai, bent ramybę turi viengungiškam stone!..
Manote, kad Anupras supras? Kur tau. Anupras gaivu 

ja anupriškai:
— Tik jau, susimildamas neporinki man poringių apie 

viengungišką ramybę! Brūkštelėjai per voratinklį šluotele...

Būta čia dėl ko bėdavoti. Oda ant rankų vėl ataugs. Va, man 
tai problema, kokios nė Saliamono galva neišrištų...

Atidarai geros širdies kraštelį ir išklausai Anupro dideles 
problemos. O ta jo problema tikrai didelė ir visiškai skirtingo 
pobūdžio nuo dvigungiškų. Penkios šeimos Anuprą užkvietė 
Kūčių. Jeigu Kūčios būtų valgomos tris kartus per savaitę, 
gal problema ir nebūtų baisi, bet tą patį vakarą nueiti į penkias 
vietas, tur būt, net ir Cezaris nesugebėtų, nors, sako, jis dešimt 
darbų iš kart© galėdavo atlikti...

Anupras, apsikabinęs bonką alaus, sunkiai dūsauja:
— Reikės, tur būt, likti be Kūčių... Penkios Kūčios, pen 

kios dovanos, išlaidos penkiariopos, o piniginė viena... Žinok, 
dabar, žmogau, kuri šeima tave kviečia už tai, kad tu Anupras 
ir kuri kviečią tam, kad dovanų atneštumei,.,

Anupro viengungiškos ašaros lašą į alaus bonką. Ir tu, iš 
eidamas iš dvigungiškos filosofijos taško, pagalvoji — gai jau 
geriau verkti krienus tarkuojant.... Ir šluota pasidaro nebaisi, 
o pūsles ant rankų užmiršti kaip prabėgusio rudenio nukritu 
sius lapus. Nepavydėtina viengungio dalia... ?

Ramybės neatrandi ir prie Kūčių stalo. Kramtydamas iy 
dėką, prisimeni praėjusias Kalėdas, kada Stankaičiui įstrigo 
ašaka gerklėje. Visas Kalėdų šventes Stankaitis išsižiojusioje 
pozoje praleido. Neduok Dieve, tokia istoriją juk ir tau galėtų 
pasitaikyti... Sudievu būtų užlakuotom bonkutėm raudonais 
pagurkliais, o be bonkučių ir Kalėdos ne Kalėdos, be bonku 
čių ir ramybės žemėje geros valios žmonėms nebėra...
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Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina lietuvius Toronte:
Gerbiamus mūsų parduotuvės Klientus Kalėdų Švenčių u 

Naujų Metų proga nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais 

linkėjimais, Jums dėkingi

J. E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

Parkside Meal Market

Linksmų šv. Kalėdų ir Daug Ltimės Naujuose Metuose 

visiems klijentams ir pažįstamiems linki

BALTIC RESTAURANT

Sav. A. GIEDRAITIS ir ED. HEIKIS.

870 Dundas St. W...................................................... Toronto, Ont.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų visiems 

Klijentams ir Bičiuliams linki

REAL ESTATE BROKERS

A. GARBENIS

1611 Bloor St. W...............Tel. LO 2738............... Toronto, Ont.

Maisto Produktų Parduotuvė

335 Roncesvales Avė...........Tel. LL 1258............. Toronto, Ont.

Linksnių Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų Klijentams n

I
Linksmų Šv. Kalėdų ir Sėkmingų Naujųjų 1955metų 

visiems Klijentams ir Draugams linki

ATLANTIC EXPORT-IMPORT CO.
TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

Sav. K. MOTUŠIS
Draugams linki

JONAS MARGIS VAISTINĖ

Garsių Saba, Koerting ir Blaupunkt radijo atstovas Kanadoje.
926 Dundas St. XV.......... Tel. EM 4-1633. Toronto, Ont.

Visiems Serininkams, Lankytojams ir Rėmėjams linki Linksni.’.

Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų.

408 Roncesvalles Avė.......... Tel. LL 1944............. Toronto, Ont

Gražiausi linkėjimai Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

mieliems Klijentams ir Draugams

Pirmasis Kanadoje Lietuvių Kredito Kooperatyvas

PARAMA

Visiems nariams ir indėlininkams linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir Sėkmingų Naujųjų 1955 metų.

Gražiausi Linkėjimai ir Sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga Mieliems Draugams, Klijentams ir Pažįstamiems.

SVETAINĖ TULPĖ

Sav. BASALYKAI ir GRIGAIČIAI

NEIMAN, B1SSETT & SEGUIN 

LIETUVIO ADVOKATO ĮSTAIGA

235 Ossington Avė.......... Tel. KE 3027.......... Toronto, Ont. 994 Dundas St. W........................................................ Toronto, Ont.

38 King St. W. Suite 46. Tel. EM 3-7461. Toronto, Ont. pilną teisę tai daryti.
Nekreipk dėmesio į kritikus, 
dar niekas jiems statulų nepa ši knyga, kurioje sutalpinti tu Lietuvos” redakcijoj, 7722 Ge
statė — Sibelius kstančjai aforizmų, liečią ;va. orge Str., Ville Lasalle, Q. Kai
Vyras namie gali jaustis kaip riausius subjektus, gaunama na su persiuntimu Kanadoj
karalius tik tada, jei jo žmona pas leidėją, (M. Čapkauskas, 6.00 dol., visur kitur 6.50 doi.

jausis kaip karalienė. — Hugo 1220 Bishop Str., apt. 3, Mont
------------ real, Q.) ir „Nepriklausomos

GRAŽUS KONCERTAS TORONTE.
Balso meisteriai, operų sc per pusvalandj išvedžioi klau 

listai A. Brazis ir Iz. Motekai sytojus po užburtų muzikos ga 
tienė Eatono salėje išpildė ličiu rsų pasauli. Solistams ir smui 
viską dainų ir arijų programą, kui akomponavo muz. St. Gaile 
sudainuodami solo kiekvienas 
po 6 dainas ir abudu 6 duetus.

Žinomas smuikininkas Iz. Va 
syliūnas išpildė Vitali-Ciacona 
ir Mendelsono koncertą E- 
Moll.

Dainininkai buvo ypatingai 
geroje nuotaikoje ir jų dainų ir 
arijų interpretavimas gražia: 
nuteikė publiką. Prieš galą Bia 
zis sukėlė tikrą furorą, papildo 
mai sudainavęs, taip jam pritm 

iš Linksmosios

MARGIS VAISTINE į
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO' Ont. :■ t

viČius.

kančią dainą 
Našlės.

Smuik. Vasyliūnas pirmą 
syk Toronte koncertavo, bet jis 
nelyginant magikas, sugebėjo

AFORIZMAI.
Ištraukos iš plačiai skaitoma, 
M. Čapkausko išleisto, aforiz 
mų rinkinio „Aukso Mintys-4. 

. . . kuris neįvertina aforizmų 
rinkinio ,yra kaip aklas gražioj 
pievoj žmogus. — Dwight 
Jok zovada ir neužmiršk, kad 
pasaulis buvo padarytas per še 
šias dienas. Gali prašyti manęs 
ko nori, tik ne laiko.

— Napoleon 1 
Plėšikas nori pinigų ar gyvj 
bės, moteris nori abiejų.

— Butler 
Kas veda iš meilės, be pinigų,

Artistai gavo daug gėlių. Mc tas turi linksmas naktis, bet bū 
kyklos vedėjas p. Širka tarė jie dnas dienas. — Ispanai
ms padėkos žodį. Meniniu atž Meilė, kuri myli tik dėl grožio, 
vilgiu koncertas buvo puikus, 
tik gaila, kad Toronto liet, pub 
lika muzikos menui vis dar abe 
įinga. Šiame koncerte dalyva 
vo nedaugiau 300 žmonių ir ie 
ngėjams sudarė didelį rūpestį 
suvesti galus.

Jau vien dėlto vertėjo nupirk ?kLĮr1*e meldžiasi, tie prašosi s’.e 
ti bilietą, kad šis koncertas rcn 
gtas lietuviškai mokyklai pare 
mti. P. L.

greitai .kaip grožis, ir žus. ' , 
— Manilius ’ 

O Dieve, jeigu tu esi, saugok v 
mano sielą, jei aš ją tunu. < • 
Amen. —Renan !
Pamesta sena katė ir sena mei ; ' 
le visada sugiįžta. — Vengi ai v

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

A. E. McKAGIIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

t-------- - H-----------------—-- «

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052A Bloor St. W. Toronto.

buklų, idant dukart du nebūt i 
keturi. — Turgenev
Dėk ranką greitai prie kepuies. 
bet pamažu prie piniginės.

— Danai 
Dievas yra žmonių išgalvotas 
žodis, todėl jis taip dažnai ir 
minimas. — Goethe
Kada senmerge keikiasi, ji tuii

RŪTA
VALYKLA ir SKALBYKLA

Suknelių ir vyriškų kostiumų, marškinių pataisybai 

bei perdirbimai.

Verčiame ir pakeičiame vyriškų marškinių apykakles. 

NEMOKAMAI paimame ii pristatome j namus.

Mrs. ANNA GRYBAS 364 King St. West,
savininkė. Tel. EM 6-2740.

TORONTO

PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU Į 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Plim. B

$

AL. DUDA
Visų rūšių draudimas

WA 4-8539
SAVI PAS SAVUSL

::
::

Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

W. A. L E N C K 1,

TEISININKAS

IDundas-Dovercourt garaiasi
I 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO X
X . X
Ą Įsteigtas prieš 27 metus 5
4 24 valandų patarnavimas. 4
X Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų J 
8 perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 8 
a patikrinimas. X
X Auto korpuso darbai (Bod; &Fender). Vilkiko pagalba, v 
X Ontario Motors League patarnavimas. X
§ Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav: -ą. X

>1

38 ru.ng -v>

Toronto, Ont.
Tel.: Office EM 3-7461

Res.: BE 3-0978

Advokatas — Notarai 
100 Adelaide St. W.

telefonas EM. 6-4182 
Toronto

JONASCEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgamete praktika. Rankų darbas.

Skubus patarnavimas.
Telef. 7-5228. 224 WILIAM St., LONDON, Ontario.

i VIENYBĖJE — GALYBĖ į

$

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.

C Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. C 
$ 561-567 KEELE ST. TEL. junction 4773 8

114 Block South of Ct, Clair Namų tel. CE. 1-3444.
$ TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS. v

8 Dr. A.Pacevicius f
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Batburst St., Toronto
Telef. kabinetas E M. 6-2696. Namų O L 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.

s

J. KARPIS
REALESTATE

& | 1609 DUNDAS ST. W. - TEL. OL. 7996, OL. 7997

i
# Didžiausia ir patikimiausia lietuviška namų pardavimo įs- 
?$ taiga Toronte. Perkant ar parduodant namus pirmiau
si šia paskambinkite mums, nes:

L Suteikiame visas informacijas dovanai,
2. Atliekame visas morgičių operacijas,
3. Parūpiname paskolas.

i
$5.000 įmok. 1L Parke, 10 k. 
Atsk., mūr. n., garažas, aly 
va šild., 2 virt., kmb. dažyti.

$10.000 įm., H. Parke, 10 di 
dėlių kmb., atsk., mūr. nm., 
3 virt., priv. įvaž., 2 mūr. 
garažai.

$6.000 įm., Indian Rd., atsk., 
10 did. kmb. ir apšild. sau 
lės kmb., labai gero mūio, 
vand. Šild., garažui vieta, 

g geras pirkimas.

$2.000 įm., Brock-Dundas, G 
k., mūr. namas, gara. vieta.

$4.000 įm., Bloor-Ossington.
6 kmb., atsk. namas, alyva 
šildomas, garažas.

$13.500 visa kaina, Golden, 7 
kmb., atsk. mūr. dupl., aly 
va šild., vieta garažui.

$8.900 visa kaina, Brock-Blo 
or, atskiras, 6 kmb. n., aly 
va šildomas, garažas.

s
LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE 
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

t

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys j naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis. 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IšSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.

: Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035
: Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefoną* LO 8951.
mttatttttttimxttmuxmnttmmttttnttnntttiinnnmistuttttutmittutaatttUi
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AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL

dirbt
nenori.

XM 8

posvenopu

no

Adamonis ir Budriunas

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

V'He Lasalle TR 4588

Ne tas kvailys, kuris, kvailys 
bet tas, kas su kvailiu turi re

259—3 Avė

Kolūkiečiai už

TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

Drąsus priešas vertesnis už bai 
lų draugą. — Graikai

APIE PEMBROKO, ONT., LIETUVIŲ GYVENIMĄ

KtNGSB

Saugokitės pavojaus! Bučkio 
nervai eina iš burnos į širdį, o

Voltaire

VYRIAUSIOJO SKAUTINI NKO KALĖDINIS 
SVEIKINIMAS.

Seserijos narėmis. Nors ir iš 
blaškytos po platų pasaulį, bet

Tegu Didžioji Šviesa 
su Viltis i rKelias iš Dangaus vo skautiškas pareigas 
Augštybių vargstančion žc vaujamųjų ar vadovaujančiųjų 
mėn, įkuria mūsų širdyse neg? eilėse. Tik tokios meilės persu 
stančios meilės ugnį artimui, nkta mūsų skautų ir vadovų 
broliams — sesėms, su kuriais dvasia nuties kelius mielon Te 
gyvename, su kuriais kasdien viškėn. Ir tokia meilė išlaikys 
bendraujame, kuriems vadovau Broliją ir Sąjungą prasminga, 
jame. Ugnį meilės, kuri, apaš gaja ir vieninga per visas esą

Reikėtų pastebėti, kad ir r e suburzgia mašinų motorai, o 
dideliame miestuke, kaip Peni ten, suprunkščia žirgai, 
brokas, turinčiame apie 13 su Iš svečių dalyvavo: p. Kiškis, 
puse tūkstančio gyventojų, yra su šeima, pp. Baliai, p. Jurevi 
.i keliolika lietuvių šeimų. Nuo čių šeima, Bakūnai, Kiušiai, Pi 
šaliai nuo didmiesčių triukšmo, eikšai iš Waterloo, Ont., J. T r 
gana ramu, gal net galima paša autrimas iš Omaha, Nabraska, 
kyti — monotoniška, kaip laik USA, Adamoniai iš Montrelio, 
rodžio takšėjimas. Bet čia kuiia Vaičiuliai, Hameliai, Hagenah 
si naujieji ateiviai. Nebėra nė ir iš apylinkės svečių, kurių pa 
vienos šeimos, kuri neturėt ’. vardžių neprisimenu. Labai gr 
nuosavo namo. Kad ir mažame, ažiai griežė akordeonu ir smui 
bet gana jaukiame ir gražiame ku gabūs mokyklinio amžiaus 
prie Ottawos upės kranto, įmes pp. Balių vaikučiai, 
tely, turinčiam keletą gan dide Taigi linkime Pembrokiečia 
lių fabrikų, ir keletą mažesnių ms geros sėkmės ir toliau taip 
įmonių, nežiūrint visokių trū gražiai tarpusavy sugyventi, 
kūmų, vistik mūsiškiai stengia Dėmesio!!! Apsilankykit pas 
si ir gana vertingų namų įsi Petrą Kiškį, visuomet besišyp

Reikia pasididžiuoti ir santį, energingą, gero būdo ze 
jis jus pralniksmins 

šaltą žiemą,

mų ir ateinančių bandymų die 
nas iki Motinos Lietuvos slen 
ksčio.

Skautai ir vadovai Austrai, 
joje, Italijoje, Vokietijoje, An 
glijoje, Venezueloje, Argent, 
noje, JAV ir Kanadoje, tą mi 
nutę, kai varpas sugaus skelb 
damas naujuosius 1955 metus, 
būsiu mintyse drauge su Ju 
mis, nuoširdžiai spausdamas 
kaires ir linkėdamas, kad atei

Vyriausioji Skautininke v. s. 
Ona Zeilskienė iš Cicero, Iii., 
siunčia tokį sveiknimą visai Se 
serijai plačiajame pasaulyje:

„Malonios Sesės,
Savo ir Seserijos Vadi jos va 

rdu sveikinu Jus Kristaus Gi 
mimo Šventėse ir Naujuosius 
se Metuose.

Taikos ir Ramybės Šventoje

pina savo tautiečius žemės 
ūkio produktais, kurie yra da 
ug geresni, vertingesni ir ska 
nesni, negu vietos prekybos ga 
miniai.

NAMAI PARDAVIMUI: —Įvairiose Montrealio dalyse 
PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6% 

statybos eigoje.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrenly lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius OR 1-9816.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonio PC ~ 34a5 A. Budriūnas RA 7-2690.

būkime drausmingos, vieningo 
ir dvasioje stipnos
no mūsų žodžio, darbo ir niiii 
ties tesklinda gėrio spinduliai, 
vis stipriau grjsdami į Laisvą 
Tėvynę grįžimo kelius, Viena 
kitai padėdamos, viena kitą pa 

pasisėmusios jėgų, Naujuosius remdamos tikrai su gilia meile 
Metus sutikime su nauja ener vykdykime skautų obalsį Die 
gija ir tvirtu pasiryžimu pas: vui, Tėvynei ir Artimui. Sese 
daryti dar gėlesnėmis Lietu riška meilė ir taika telydi mus 
vių Skautų Sąjungos Skaučių visuose mūsų darbuose.

Budėkime!
Jūsų O. Zeilskienė,

PANTŲ GYDYTOJA t
Kalba lietuviškai S

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal. |

gyti 
pasigėrėti musų tautiečių kruo maitį 
pštumu bei darbštumu. Ikišiol lietingą rudenį 
dar negirdėti iš lietuvių tarpo išblaškys jūsų nedalios mintis, 
bedarbių. Reikia atžymėti iš to Palengvins užsiprenumeruot’ 
kių gana neseniai atvykusią „Nepriklausomą Lietuvą“ laik 
vieną pp. Trautrimų šeimą. Pu raštį. Sužinosite, kas dedasi 
metų nuo atvykimo į šį kraštą, pavergtoj Tėvynėj, taip pat 

keletos mylių nuo miestu apie gimines ir- pažįstamus, is 
ji nusipirko nemažą gražų blaškytus po visą pasaulį.

. ūkį. Jau suspėjo net išsimokė „Nepriklausomą Lietuvą“ sį 
laukų derlingumas čia ti ir patogiai Įsirengti. Jie apiū adydamas žinosi, kas pasauly 

dedasi. Tad visi pas p. Kišk}, 
gyv. 300 Everest St. Kad nelik 
tų nė vieno lietuvio neaplanky 
to „Nepriklausomos Lietuvos“. 
Jis liks jūsų nuolatinis ir mėgia 
miausias svečias. Iki pasimaty 
mo, kita tokia pat proga!

Svečias.

LIETUVĮ, atsimink, kad 
„N. Lietuvą’1 yra tavo geriau
sias draugas Kanadoje, Todėl 
pats skaityk ir kitiems patark 

skaityti!

„Mieli Broliai Skautai ir Va talo žodžiais, yra kantri, malu 
dovai, ninga, nepavydi, nejieško sau

Sveikinu Jus visus savo ir L naudos, neįtaria piktumu, džia 
SB Vadijos vardu šioje didžiu ugiasi tiesa, visa nukenčia, vi 
joje Ramybės ir Meilės Šventė sa pakelia ir atleidžia.

Tik tada meile spinduliuojan 
mū čios širdys atliks sėkmingai sa 

kautiškas pareigas vado

nančjų metų visų mūsų asine 
niškas ir organizacinis darbas 
būtų Viešpačiui garbė ir Tėvy 
nei Lietuvai pasididžiavimas.

Budėkime !*
Vyriausiasis Skautininkas’ .

VYRIAUSIOSIOS SKAUTl 
N1NKĖS SVEIKINIMAI.

Priešakiniai Kaišiadorių rajo 
no kolūkiai jau kai kuris laikas 
praktikuoja papildomo atlygi 
nimo ir kitas materialines pas 
katinimo priemonesr „Stalino“ 
vardo, „Molotovo“ vardo, „Vic 
nybės“ ir dar kai kurių žemes 
ūkio artelių praktika įtikinamai 
parodė, kad materialinio paska 
tinimo principo įgyvendinimas 
pilnutinai atitinka tarybinius vi 
suomeninius ir kolūkiečių asme 
ninius interesus. Rajono kol 
ūkių patyrimas taip pat rodo, 
kad ten, kur šis principas netai 
komas, žemės ūkio darbai vyks 
ta ne taip sklandžiai. „Švytu 

Kelio į Komunizmą", 
„Pažangos“ ir eilė kitų rajonų 
kolūkių atsilieka darbuose, lėL 
jų ekonominio stiprėjimo tem 
pai. Šiuose kolūkiuose netaiko 
mas materialinio kolūkiečių su 
interesuotumo principas, neko 
vojama už jų iniciatyvos, akty 
vumo išvystymą. Tai galima 
paaiškinti tuom, kad šie koi Uį 
ūkiai turėjo nuostolių nuimant fco 
derlių, kad gyvulių produktyvu 
mas 
yra žemas.

Šiuo klausimu „Tiesa“ išspa 
I ietuvos Skaučių Seserims usdino plaČią medžia<4 ĮŠ dvįe 

j jų kaimyninių Kaišiadorių rajo 
no kolūkių „Stalino“ vardo n 
„Dzeržinskio” vardo. —

Mūsiškiai yra labai patenkm 
ti ir įvertina jų prekių kokybę 

Iš kiekvie Nors ir nedidelėje išeivijos ko 
lonijoj, yrą ir jaunimo — mei

Tame pačiame ūkyje, jau tie 
čia dukra pakelė sparnelius, u 
lapkričio 27 d, ištekėjo—Onutė 
Trautrimaitė už Heinz Piter,

Vestuvių puota vyko farmu 
je. Suvažiavo daug giminių ir 
pažįstamų, stalai lūžo nuo va! 
gių, ilnksminosi ir šoko iki iš 
auštant. Lietuviška muzika ir 
daina skambėjo, kaip Lietuvoj.
Tik vienas skirtumas, kad čia iš ten, — žemiau

k Ml■

VICTORIA CLEANERS & DYERS CO.
Tel. TR. 1135

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.

| Lietuviška moterų kirpykla Į
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

$ 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. 1

I
BELLAZZI- L A M Y, INC

to e.e. 7679 George St, ..... . ..TR 5151 • Vdle Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

!
 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- Jv 

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, $ 
(eismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.

3 7" . v

Jonas Zniuidzmas f
<. ..... s

Paryžiaus universiteto įlipi, teisininkas:
V 3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

COLONIAL TURKISH BATHS |
I ? VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO !
1 SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
11'/ z z- \7 i « k a R tik II Ž Sil>

I

Viskas tik už $1 .oo 
Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 

17 < ji j ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 'yf] f Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. 

MOTERŲ DIENA: telef.:r kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

(2 g- į rytus nuo St. Laurent Bl. )l

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

j 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 |

I
 Grožio Kultūros Salionas

Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ. $

Darau pusmetinius, dažymus, šaltus šukavimus bei 
visokeriopus odos masažus. X

Kreiptis tel. OR 1-9816. g102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal. £

i
Grosenja - alus

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. |

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų, gg 64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. IE 0400. |Sav. E. BAIKAVIČIUS. |
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Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina lietuvius Hamiltone:
„BALTIC BREAD”

PRODUCTS
KONTRAKTORIUS

K. TRUMPICKAS
Lietuviškos mėsos produktų krautuvės.

ECONOMY MEAT MARKET ir LORD MEAT MARKET

46 Kinkg W.

DUNDAS, Ont.-------------------------------------- PHONE 844

Mėsos gaminių ir įvairių maisto produktų krautuvė.

DIXIE MEAT MARKET
Sav. JANINA ir VYTAUTAS NARUŠIAI

Hamilton, 479 King St. E....................................... Telef. JA 2-3703

Geriausią šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius frizavimus 
atlieka

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
Sav. V. BUGAILIŠKYTĖ

Hamilton, 1280 King St. E.....................................Telef. LI 4-3566

haaaiAltom
ŠV. KALĖDŲ IR N. METŲ

proga Jūsų Hamiltono koies Savo prakalboje ji nurodė ka 
pondentas siunčia visiems N L nadiečiams priežastis, dėl ku 
skaitytojams i 
linkėjimus.

HAMILTONO YMCA
vadovybė gruodžio 16 d. suren jau yra neblogai įsikūrę 
gė pietus, dalyvaujant 10 taip krašte — sakė E. Hyder 
vadinamų etninių grupių pir Čiau jie kovoja už savo 
mininkams. Svečiai kanadiečia: nės laisvę, Ji savo kalbą 
buvo supažindinti su paskuos linkėjimais paskiroms tautybe 
tautybės atstovo gimimo vieta, ms, o lietuviams ji pasakė, 
išsilavinimu, jo dabartiniu užsi 
ėmimu ir tt.

YMCA pirmininkas J. Hem 
ighvvay pasidžiaugė, 
mas taip gausų būrį naujųjų 
kanadiečių ir palinkėjo jų atsto 
vaujamoms grupėms įsijungti 
į YMCA eiles.

Pagrindiniu to vakaro kalbė 
toju buvo žinoma radijo kome 
ntatorė E. Hyder.

Hamilton, 18 Spadina Av....................................... Tel. Ll 9-2035

Toronto, 693 Dovercourt Rd.............................. Telef. LO 8951

Sav. VLADAS ir ALFONSAS KYBARTAI.

Hamilton, 142 Janees St. N. ir 132 James St. N. Tel. JA 2-4862

B. KRONAS ir Z. DIDŽBAL1S

R. TESLIA REAL ESTATE

Hamilton, 1294 King St. E. Tel. LI 9-355°

Lietuviška maisto produktų krautuvė

CITY MEAT MARKET

Sav. PETRAS JAKUBAUSKAS
Hamilton, 231 James St. N.....................................Telef. JA 8-5858

Prekės pristatomos į namus.

Lietuviška Maisto Produktų Krautuvė

PEOPLES MARKET

Sav. A. STEIGVILA

Hamilton, 344 Main St. W. Telef. JA 9-25GS

Lietuviškos mėsos produktų krautuvės 

PARKDALE SAUSAGE CO. 
Sav. J. KAŽEMĖKAS ir SŪNŪS

Hamilton, 24 York St....................  Telef. JA 9-6770
211 James St. N..................................... Telef. JA 9-6123

Fabriko, 7 Morley .....................................................Telef. LI 4-8558

1955 m. tik B-nes v-bos rengia Gruodžio 8 d. Vasario 16 gi šiai pasireikš ir laisvę atgavi; 
mame Roberts Restorane pobu mnazijai Vokietijoj pasiųsta U. šioj mūsų tėvynėje Tie šimtą, 
vyje. Primenama visiems sve S. 240 doL, Rėmėjų būrelių lietuviško jaunimo, išauklėti 
čiams, kad rezervuotos vietos Nr. Nr. 82, 212, 213 ir 214 au lietuviškoje krikščioniškoje 
bus laikomos tik iki 10 vai. 30 kos už rugsėjo, spalio ir lapkri dvasioje, bus būsimos Nepriic 

lausomos Lietuvos atstatytoja,.
Lietuvių aukomis išugdytos 

jaunosios jėgos bus neįkainoja 
ma dovana Lietuvai ir lietuvių 
tautai”.

PRANEŠIMAS APIE VAJŲ.
Jau iš anksto pranešame ge 

rb. Hamiltono lietuviams, kad 
1955 m. kovo 1 d. pradėsime 
aukų vajų Vasario 16 girnn.

Lietuvius šiame pobūvyje ai 
stovavo pirm. K. Baronas.

NAUJĄJĄ BENDR-NĖS
valdybą pavyko sudaryti iš pir
mo „šaukimo". Daugumas jos min. Sutikimo pradžia 8 vai. v. čio mėnesius, 
kandidatų yra visiškai nauji a* ir pabaiga 3 vai. ryto. Nors bu 
menys.

SUNKIAI SUŽEISTO
14 m, amžiaus
sveikata gėrėja, Rimas pergyve telė nemokamam mašinų paste 
no sunkias operacijas, tačiau tymui. Kbi.
jaunas organizmas nors narna 
žu, bet krizę nugalėjo.

ŠIAME KALĖDINIAME
nr. yra įdėti sveikinimai mūsų 
prekybininkų hamiltoniečiams. tu, davė 153,86 dol. gryno pel 

Kalėdų naktį, čia varpai šauks Remkime juos; pirkdami tik jų 
tikinčiuosius į bažnyčią, Jūs krautuvėse,

LINKSMAI PRALEISIME
senuosius metus ir įžengsime į

nuoširdžiausius rių atsirado DP, toliau pažyinė 
jo, kokią grėsmę sudaro laisvą 
jam vakarų pasauliui komuniz 
mas. Nors naujieji kanadiečiai 

šiame

matyua

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405

T ėyy 
baigė

— Aš pažįstu Lietuvą iš kn 
ygų ir pasakojimų, Tai puikus 
kraštas, su didele praeitimi, 
gražiais gamtovaizdžiais, gra 
žiomis bažnyčiomis. Ir kada

Naujai įsisteigęs nuo š. m. 
fetui laikyti leidimai duodami rugsėjo 1 d. Saleziečių gimnazi 
tą vakarą iki 1 vai, ryto, tačiau jai Italijoj remti būrelis per tu 
dedamos pastangos gauti iki 2 gsėjo, spalio ir lapkr. mėnesius 

R. Pronckaus vai, Priešais restoraną yra aiks suaukojo 47 dol., kurie gruo 
džio 8 d. pasiųsti minėtai įstai 
gai.

NAUJAS BŪRELIS.
Nauja’ Hamiltone suorgan:

VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Remti K-jos Hamiltone lotcn
ja, surengta lapkričio 27 d. Be zuotam Vas. 16 gimnazijos iš Namų Fondui ir Saleziečių lie 
ndruomenės v-bos vakaro me 1

lietuviai, nuskriskite mintimis 
į savo Tėvynę, maldomis praš) 
darni išlaisvinimo, O kad lais 
vė Lietuvai išauš — tuo aš vi 
siškai neabejoju.*

Reikia pripažinti, kad Hainil 
tonas E. Hyder asmenyje turi 
stiprią atramą kovoje. Ne tir. 
per radiją, bet įvairiuose susi 
rinkimuose, priėmimuose ir 
pn. supažindina vietos gyvento 
jus su komunizmu, trėmimais, 
žudymais ir tt.

no. Ši loterija buvo čia pirmoji 
tokia turininga laimėjimais. Gc 
rieji tautietčiai suaukojo net 
179 fantus. Visiems aukotoja 
ms K-ja reiškia didelę padėką!

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! 
Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. 
Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas. 
Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

ir nesame patyię nusiskundimų.
Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 

ukrainietiškai, rusiškai, lenkiškai ir tt.
281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.

Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. S K O T N I C K L

O
!

Kompetetingo

PERKATE ai PARDUODATE?

"Namai 'ūkiai * Sklypai
Bizniai ’■ Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės
PRANCKEVICIŲ .. .

Hamilton Office .... 913

pas: —
LI 9-4121.
Main St. East.

f R ID OUT re^teadete | 
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI

g Skyriai visoje Ontarijoje. g

X

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

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

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS-P I G E S N J* S 
KAIP KITUR.

I
 Atlantic Jewelry

EUROPEAN STORE
170 James St. North, Hamilton, Ont. Telef. JA 9-1487.

ŠVENČIŲ DOVANOS:

TIKRAS GINTARAS

ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI (vyr. ir mot.) 
AUKSO ir SIDABRO PUOŠMENYS.

CHINA ir KRISTALAS.
LAIKRODŽIŲ APYRANKĖS, įvairių rūšių.« Mes garantuojame laikrodžių pataisymą vieniems metams.

Su malonumu patarnaujame vokiečių, latvių ar rusų kalbomis

Sekite naujas madas — užsisakykite 
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — PROSIJAM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK'S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B A L T1 C
Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti jv. 

medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠI AU ČIU LI S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

DETECTO T. V.
3994 Wellington

TAISOME RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. 
Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

& RADIO SERVICE REG’D.
St., Verdun. Tel. TR 7798.

laikymui būreliui, kuriam vado tuvių gimn. Italijoj. Aukotojai 
vauja Narkevičius Vincas, va prašomi patys apsispręsti, kiek 
dovybės pranešimu paskirtas kuriai gimnazijai paaukoti, 
globotinis Romas Šimaitis, I 
klasės mokinys. Šiam būreliui 
duotas 82 nr. Būtų gražu, jei 
būrelio nariai sumestų po deki 
mtį kitą centų ir ką nors šiam 
mokinukui pasiųstų ekstra! 
r s vieną kartą per metus!

UŽ PASIŲSTAS VASAR.
gimnazijos rūmų įsigijimui 
kas iš Vokietijos Krašto V-bos

S gauta padėka, kurioje rašoma:
a „siųsdami Tamstai pakvitavi rujų — parodys netolima atei 
X mą už gautą gražų įnašą Gnn tis. Sprendžiant pagal esamą 

nazijos Namų Fondui 738,35 padėtį, reikalai stovi visai prie
S dol. arba DM 3000,13. Vasario šingai K. L. nuomonei: nuo tu 
$ 16 Gimnazijos ir Vokietijos gsėjo 1 d. įsteigtas dar vienas 
£ Kr. V-bos vardu reiškiame Ta naujas būrelis.
v mstai ir visiems talkininkams 
<į) bei aukotojams mūsų tiki ai 
' nuoširdžią padėką.
‘ Vokietijos lietuvių bendruo 

1 menė vis labjau jaučia Kana 
dos lietuvių paramą įvairiose

I srityse. Hamiltono lietuviai šio 
’ je Kanados lietuvių talkoje už 
i ima tikrai žymią vietą. Negalė 

darni pažinti visai tiksliai lietu 
vių bendruomenės Kanadoje są 
lygų, mes vis dėlto žinome,

• kad Hamiltono lietuvių bend 
: ruomenė savo dosnumu ir oi 
; ganizuotumu stovi vienoje iš 
’ pirmaujančių vietų.

Vasario 16 Gimnazijos veik tūs darbai priešingi žodžiams 
t la turi ne tik begalinės svarbos ir dar viešai ir su dideliu patrio 
; mūsų tremties gyvenime, bet tizmu pareikštiems, — taip imi 
1 ji yra ir bus svarbi mūsų tau *r suabejoji žmogaus gera va 
tos gyvenime, o jos veiklos vai lia! Sk. St.

S LIETUVIS LAIKRODININKAS f

No

16

au

DĖL K. LUKOŠEVIČIAUS 
PASISAKYMO.

„NL“ 44 nr. K. Lukošcvi 
čius straipsnyje „Dar dėl Va 
sario 16 gimnazijos rėmimo”, 
tikina, kad Vasario 16 K-ja Iiu 
miltone, praplėtusi savo konip 
etenciją (įsipareigojo remti ir 
Saleziečių gimnaziją), tuo pa 
čiu sumažins paramą Vasaiio 
16 gimnazijai. Kaip bus iš tik

Tebūnie man leista (ir atsi 
prašau p. K. Lukoševičių), kai 
iškilo šis reikalas spaudoje, 
duoti šį faktą: nuo š. m. rug 
sėjo 1 d. p. K. L. netik išstojo 
iš K-jos, bet ir iš rėmėjų. Kai 
sutikęs p. K. L. pasiteiravau, 
kodėl išstojęs ir iš rėmėjų, jis 
pasakė, kad ekonomiškai šiuo 
metu nepajėgus. Paklaustas, 
gal organizuojąs naują atski 
rai nuo K-jos būrelį, p. K. L. 
atsakęs — ne.

Žodžiais mes visi galime kai 
nūs nuversti, bet kada konkie

i ŽUKAS ANTANAS
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $

g Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

DE LUXE DRY CLEANERS■
_ 143—8th AVENUE, LACHINE £ | 

NE-5-0303 Sav.: P. RUTKAUSKAS. $ f

StaNu
IINI$HlN0 PROCESS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-312 0 

5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36
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Naujus Metus sutiksime subuvime gražioje salėje

PIRM1NIN 
METAIS.

SUBUVIMO PRADŽIA 7 VALANDA VAKARO, PABAI 
GA 3 VALANDĄ RYTO.
ŠOKIAMS GROS A. PIEŠINOS VEDAMA KAPELA

„MELODIJA“.
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS, TODĖL
KSTO ĮSIGYTI KVIETIMUS, KURIE
ŠIUOS ASMENIS:
L. GIRINIS — 3885 ST. URBAIN ST„
P. PAUKŠTAITIS — 7510 1ST AVE, VILLE ST. MICH 
EL, TEL.: CR 0210;
- M —

SIŪLOMA Iš AN
GAUNAMI PAS

TEL.: PL. 304G;

TAUTIEČIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI SENŲJŲ MI
TŲ PALYDĖJIME IR NAUJŲJŲ 1955 METŲ SUTIKI 
ME, KURIS ĮVYKS GRAŽIOJE BUCHAREST SALĖJE. 
ESANČIOJE 3956 ST. LAURENT STREET, PAČIAME 
MIESTO CENTRE. 
NAUJUOSIUS METUS SUTIKSIME PAGAL TRADICI 
JĄ — LINKSMAI IR PATOGIAI. 
PROGRAMOJE: 12 VAL. ORGANIZACIJŲ 
KAI SVEIKINA SUSIRINKUSIUS NAUJAIS
STALĄ ĮVAIRINS K. LUKO FARMOS KALAKUTIENA 

IM mi n i h ~ ~t_ r **

AA O p F A T KUR SUTIKSIME TORONTE N. METUS?-Z v X. V-7 TV ± I \ 1—Y \ | Gruodžio mėn. 31 d., 8 vai. vak.

jaukų Naujų Metų sutikimą ruošia

„LIETUVOS RAGSAI“
radijo valandėlės rėmėjai.

Patalpa — perstatytoji St. Nicholaus bažnyčios salė 
Bellwoods—Queen g-vių kampe.

* Vietos numeruotos — jokios spūsties.
* Turtinga loterija.
* Įvairūs bufetai.
* Linksmasis naujametinis radijo pusvalandis.

TL orkestras „Trimitas“.
Įėjimas asmeniui $ 2.50. Kainoj įeina lengvas užkandis 

ir koktailis. Bilietai įsigyjami, vietos užsakomos: 
Atlantic restoranas .....  1306 Dundas St,
Margio vaistinė ............. 408 Roncesvalles
J. Beržinsko krautuvė .... 1212 Dundas St. 
Baltic restoranas .................... 870 Dundas St.

—

H. ADOMONIS — 2336 A. KNOX ST., PT. ST. CH.;
S. PAULAUSKAS — 28 LEBLANC E., V. J. CARTIER, 
TEL.: OR 4-2321 ;
A. NAVICKAS — 3330 BELLECHASSE, TEL.: RA 2-6834.
P. ŠIMELAITIS — 1271 ALLARD, VERDUN, TEL.: '1 R

J. PAROJUS — 7240 QUERBES ST. TEL.: VI 7634;
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS REDAKCIJA TEL.:
HE 7920. KLCT

■Įf--------—-If

KALĖDINĖS PAMALDOS PRANEŠIMAS.
LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE. Gruodžio 18 d>. 8 v. vakaio, 

Bernelių mišios ir Šv. Kaži Montrealio senųjų ir naujųjų 
miero ir Aušros Vartų parapi ateivių, lietuviškų organizacijų 
jos bažnyčiose bus penktadienį atstovai susirinkę Šv. Kazimie 
naktį 12 vai. Sekančios mišios ro parapijos salėje, dalyvaujant 
A V bažnyčioje bus 10 ir 11 v. abiejų
ryto, o Šv. Kazimiero bažnyčio kun. J. Bobinui ir kun. J. Kubi 
je sekančios mišios bus 6 vai. liui, priėmė rezoliuciją, kurioje 
ryto ir vėliau.

Antrąją Kalėdų dieną, kuii ti KLB Montrealio apylinkes 
išpuola sekmadienį, pamaldos valdybą įsteigiant KLB Moni 
vyks įprastu sekmadienių lai realio Apylinkės Tarybą.
ku' Dabartinė KLB Montr. Ap

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ ylinkės Valdyba prašoma sust 
bažnyčioje, Kalėdų antrą die abdyti vykdomus senąją tvar 
ną, sekmadienj, gruodžio 26 d. ka rinkimus į Apylinkės Valdy 
1,30 vai., lietuvių kalėdinės pa bą pratęsti savo kadenciją dai 
maldos.
PAKRIKŠTYTAS Šv. Jono ev vesti rinkimus įApylinkės Ta 
angelikų liuteronių bažnyčioj rybą, pravesti liet, organizacijų 
lietuvių pamaldose Edvaidas registraciją ir sušaukti pirmąjį 
konstantinas Leipus, Konstan KLB, Montrealio Apylinkes 
tino ir Lenos Šulmistraitės Lei Tarybos posėdį. KLB Monti, 
pų sūnus. Ap. V-ba savo posėdyje š. m.
TAUTIEČIAI pirkite pas tuos, gruodžio mėn. 19 d. tai rezoliu 
kurie skelbiasi „Nepr. Lietuve cijai pritarė ir ėmėsi žygių juos 
je" ir pirkdami pasakykite, kad įgyvendinti.
apie juos sužinojote iš „Nepi.
Lietuvos“.
MAČIONIO Jurgio krautuvė 
je (telefonas HE 0991) Kūčio 
ms ir Kalėdoms gausite rūkytų 
ir keptų ungurių, šviežių lietu 
viškų dešrų, grybų, silkių ir kt.

parapijų klebonams,

išreiškė pageidavimą reformuo

2 mėnesiams ir per tą laiką pr«

W.
Av.
W.
W.

SVEIKINIMAS 
TORONTIEČ1AMS.

KLB Toronto Apyl. Šalpos 
Komitetas sveikina visus Toio

PARDUODAMAS 
vieno augšto, dviejų butų nam 
as, 2935 Raudot St., Ville Em 
ard, gavus už jį pusę arba dau 
giau kainos. Teirautis šią 
vaitę ligi pietų ir sekančią 
vaitę nuo 4 v. v. ligi 11 vai. 
kties.

IŠNUOMOJAMAS butas
6 kambarių — su baldais parda 
vimui. Teirautis pas L. Jaugei: 
sekmadieniais tel. PL 7588. 
darbo dienomis tel. St. Ustacbc 

sur la Lac 5577.

sa
sa
na

Advokatas
STASYS DAUKŠA, uL D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E. 

tel. UN 1-2013 ir BE 7296 
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

vie- 1 w m

I
Dr. J. Š E G A M O G A S 
CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611. 
priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

«• n a m ų 1038 Osborne Av.
S VERDUN. Tel.PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA
priima: Sam. — 10 p. m!
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR
Dr. R.

956

KLBM Apyl. Valdyba. 

ŠACHMATAI.
Savitarpio rungtynių pasek

mės po 5-jo rato stovi šitaip. 
Šiaučiulis 5, Viliušis 5, Judzcn 
tavičius 4, Žukauskas 1%, visi 
kiti po 1. Žaidžia 12. Įdomi bu 
vo kova Judzentavičiaus su Vi 
liušiu. Švenčių metu šios rung 
tynės ir komandinės nutraukia 
mos iki sausio 9 d.

NORI ĮSIGYTI SAVO 
VALGYKLĄ? 
— pirk mano pusę. 

Neilgos valandos, puikios 
gos, gažioj vietoj — Paul's 
Restaurant & Delicatessen, 

4534 Wellington St., Verdun 
(prie pat Steinbergo krautu 
vės ir šalia teatro). Pasižymė 

jusi augštos rūšies
Smoked Meat.

Pardavimo priežastis — 
nesveikata.

Rimtai suinteresuotiems kreip 
tis pas Prana Jasuti, 

tel. CH 7879.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
naujame name — galima ir su 
maistu. 2 minutės nuo Sherbro 

oke autobuso.
Kreiptis 2630 Prefontaine.

PARDUODAMAS
butų namas (4 butai po 4 km 

barius, 4 po 3 kamb.). Kaina 
35.000 dol., įnešti 17.500 dol.

Metinės pajamos 6000 doi.
Teirautis pas A. Norkeliūną. 

Tel. RA 7-3120.

įei

8

SPECIALISTAS ) 
CHIRURGAS
CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822. |

Dr.E.Amlrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

LOUIS MONGEAU

KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3 23 7

KALĖDINĖS PAMALDOS
LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE.

Šv. JoV> parapijos bažnyčio 
je kalėdinės pamaldos, kaip ir 
kasmet: 12 vai. naktį bus Bei nto miesto lietuvius, savo dos
nelių mišios, o rytą sekančios nius aukotojus, rėmėjus ir tai 
mišios. kininkus, Kanados Lietuvių Sp

Prisikėlimo parapijoje Berne audą ir Radijo Valandėles, su 
lių mišios bus Šv. Nikalojaus laukusiuslinksmų Kalėdų Šven 
bažnyčioje. čių ir linki visiems sveikatos,

Antrąją Kalėdų dieną, kuri asmeniškos gerovės, laimės ii 
išpuola sekmadienį, pamaldos pasisekimo per visus ateinan 
abiejose parapijose bus įprastu 
laiku.

ŠV. ANDRIEJAUS
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, Kalėdų pir 
mą dieną, 1 vai., lietuvių kalė 
dinės pamaldos.

Kūčių vakarą, 6 vai., lietu 
’ vių pamaldos Redeemer (Išga 
nytojo) liuterionių bažnyčioje, 
Bloor ir Indian Road kampe.

Kun. dr. M. Kavolis.
NAUJOJI KLB TORONTO

čius 1955 metus.
V. Vaidotas,

KLB Toronto Apyl. Šalpos 
Komiteto Pirmininkas.

„TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS“.
KLB Toronto Ap. Šalpos K- 

tetas savaitraščio „Tėviškes Zi 
burių“ penkių metų jubilėjaus 
proga sveikina jų Redaktorių 
Dr. A .Šapoką ir visą „Tėviš 
kės Žiburių“ kolektyvą, linkę 
damas Jiems sveikatos, ištver 
mės ir visokeriopo pasisekimo

DIDELI ŽINGSNIAI VIENY 
BĖS IR KONSOLIDACIJ.

Atkelta iš 2-ro psl.
to, kuriai dienai bus gauta 
lė. Tam tikslui norima gauti 

__ _____ ________ dėlė patalpa, kad šventėje gale 
šiam Montrealio metiniam ba dalyvauti visi Montrealio hc Apylinkės Valdyba pirmajame Jų atsakingam darbe.

1 ' V. Vaidotas,
SPAUDOS 50 M. SUKAK 

TIES MINĖJIMAS
įvyko sekmadienį Lietuvių na 
tauose. Minėjimą atidarė Iz. 
Matusevičiūtė, paskaitą skaitė 
A. Rinkūnas. Jis trumpai, bet 
nuosekliai ir kondensuotai nu 
pasakojo apie veiksnius, pagrei 

Į valdybą išrinktas T. Plaii tinusius lietuvių spaudos graži 
das Barisa pasisakė dėl iš ankr nimą.
to nepramatytų aplinkybių, vai
dybos veikloje negalėsiąs daly kų įtakos, rusai XIX amž. pia 
vauti. Jam pačiam prašant, jis džioje padarė kai kurių paleng 
buvo perkeltas į pirmuosius ka vinimų — panaikino baudžiavą 
ndidatus, o pirmasis kandida įr leido gimnazijose mokyti hc 
tas Jonas Novogrodskis — įti tuvių kalbos, net Maskvos u-te 

, . • įsteigė 10 stipendijų lietuvi*

MONTREAL1O 
SPAUDOS BALIUS 

šiemet sutartas vasario 5 dieną 
didelėje, erdvioje salėje. Tą še 
štadienį organizacijos ir visi ta 
utiečiai maloniai prašomi rezer 
vuoti didžiausiam ir šauniau

sa 
di

liui. Prašome sekti nuolatinę m tuviai. Apie šventės datą, vietą posėdyje pasiskirstė pareigų- 
formaciją apie tą balių ir sekti ir programą komitetas praneš m*s : P*įm- J- Simanavičius; 
baliaus fotografijas. artimiausioje ateityje.

HAAAI ALTON
KANDIDATŲ J HAMILTONO APYL. V-BA IR REVIZ* 

JOS KOM. SĄRAŠAS.
KLB Hamiltnoo Apyl. Rin Apyl. Valdybą ir Revizijos 

kimine Komisija skelbia visuo misiją sutiko kandidatuoti 
menės žiniai, kad į Hamiltono asmenys:

Į Ap-kės Valdybą:

sesuo

1. Astas Juozas .................... 32 metų tarnautojas
2. Kežinaitytė Marija . . 28 „ tarnautoja
3. Lesevičius Pranas ........... 34 „ amatininkas
4. Mikšys Kazimieras ........ 38 „ darbininkas
5. Mingėla Antanas ........... 41 „ mokytojas
6. Mikalauskas Aleksandras 35 mokytojas
7. Norkus Kęstutis............... 28 „ tarnautojas
8. Pleinis Jeronimas ........... 31 „ darbininkas
9. Sakalas Pranas ............. 41 „ darbininkas

10. Skripkutė Liucija ........... 26 „ tarnautoja
11. Stonkus Juozas ............. 42 „ buhalteris
12. Vainauskas Alfonsas . . . 36 „ mokytojas

Į Revizijos Komisiją:
1. Giedraitis Petras ........... 40 „ ūkininkas
2. Grajauskaitė Albina . .. 28 „ gailestingoji
3. Savickas Povilas ........... 39 „ buhalteris
4. Subatninkaitė Valentina 30 „ tarnautoja
5. Svilas Juozas................. .. 38 „ inžinierius

Ko 
šie

KLB Hamiltono Apyl. Rin nį Povilą, tlf. JA 9-2762, ar mo 
kimine Komisija praneša, Ham.kyklos vedėją tlf. JA 9-859-i. 
iltone ir apyl. 
tautiečiams, 
Apyl. Valdybos 
Komisijos rinkimai įvyks 195 5

C ’ JU ™ JI --- JI “-----J
SULLIVAN REALTIES Co.

Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas 

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

* * * 
Moderniškas, geležinių balkių 
konstrukcijos komercinis pasta 
tas Central St., Ville Lasalie. 
40X55 pėdų; pirmame augste 
krautuvė- groserija, išnuomota 
$125 mėnesiui ir restoranas — 
$75; antrame augšte 2 butai — 
$145 mėnesiui. Nuomos meta 

ms gaunama $4.140. 
Kaina $31.000.

6351

neju- 
mūsų

vioep. Jonas Novogrodskis; se 
kr. Vytautas Kastytis; ižd. Fet 
ras Lėlis; švietimo reikalų ve 
dejas Juozas Jankaitis; šalpos 
reik, vedėjas Vaclovas Vaido 
tas; narys Juozas Gvildys; f 
Fondo jgaliotims J. Jasinevi 
čius.

Atitraukti lietuvius nuo len

auktas į valdybos narių eiles. įsteigė 10 stipendijų lietuvi* 
KLB Toronto Apyl. Valdyba. ms. Bet tai jie darė taktikos sa 
MYK. BIRŽIŠKOS FONDUI. metimais, o lusifikaciją tęsė sa

KLB Toronto apyl. Šalpo„ 
K-tas surinko ir išsiuntė Nepri 
klausomybės Akto signataro rė 
mimo Mykolo Biržiškos Fon 
dui aukas iš šių asmenų: 5 doi. 
T. Valius, 8 dol. Renkauskas, 
25 dol. Toronto ap. Valdyba ir 
25 dol. Toronto ap. Šalpos K- 
tas. Viso 63 dol.

V. Vaidotas, 
ŠEŠTADIENINĖ mokykla pu 
kalėdinės pertraukos pradės 
darbą sausio 8 d.

gyvenantiems Prie įėjimo bus renkamos au 
kad Hamiltono kos mokyklos išlaikymo reikalą 

ir Kontrolės ms.
Maloniai kviečiame visus vai 

m. sausio m. 9 d., nuo 9 vai. kučius, brangius tėvelius n vi 
ryto iki 7 vai. vak., „Aušros są visoumenę gausiai atsilanky 
Vartų“ parapijos salėje, 58 Du ti į Kalėdų eglutę — vakarą n 
ndurn St. N. savo aukomis paremti patį pa

Renkant Apyl. Valdybą bals grindinį mūsų lietuvybės išlai 
uojama už 7 kandidatus, o į Re kymo židinį — mokyklą, 
vizijos Komisiją — 3 kandida Visus mokyklos mokytojus, 
tus. tėvelius, vaikučius, visų organi

Rinkimams pravesti kviečia zacijų vadovybes, prekybiniu 
me visas organizacijas prisiųsti kus, bei pavienius asmenis, yp 
savo atstovus. ač prisidedančius mokyklos iš

Balsuotojų sąrašus galima pa laikymui savo moraline bei m«. 
sitikrinti pas rink. komisijos džiagine parama — Šv. Kalėdų 
pirmininką J. Mikšį, 18 Barton ir Naujųjų Metų proga, prašo 
Str. W., telef. JA 9-8593. me priimti siunčiamus širdin 
Hamiltono Apyl. Rinkim. K-ja. giausius sveikinimus ir linkime 

visiems geriausios asmeniškos 
ir organizacinės sėkmės ateity 
je. Komitetas.
ŠV. POVILO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Gore ir Hughson 
gt. kampe, gruodžio 19 d., 1 
vai., lietuvių pamaldos su šv 
komunija.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. > 
; į rytus nuo Dufferin St. ; ;

vo keliu. Spaudos draudime 
metu jie išleido 54 leidinius ru 
sų raidėmis, bet lietuviai griež 
tai pasipriešino jų platinimui 
ir neėmė į rankas, o naudojo 
liet, knygas, gabenamas iš Pru 
sų.

Nors spaudos draudimas bu 
vo didelė žala mūsų tautai, bei 
tas turėjo ir pliusų — ji buvo 
priversta kovoti. Spaudos drau 
dimas tautą tvirtai sucement* 
vo ir davė impulsą kovoti už 
nepriklausomybę, kas ir buvo 
pasiekta.

Po trumpos pertraukos buvo 
meninė dalis, kurią atliko solis 
tė A. Ščepavicienė, akomponu 
ojant muz. Gailevičiui. Be to 
pianinu pagrojo porą dalykų iš 
Bethoveno ir Šuberto p-lė Da 
nutė Ščepavičiūtė. L.

KALĖDŲ eglutės proga bus 
vaidinimas „Tyliąją naktį”. 
Vaikus registuoja tėvų komite 
tas. Mokestis 1 dol., už du — 
1,50.

VAIKŲ EGLUTĖ 
HAMILTONE.

Vysk. M. Valančiaus 
dieninė mokykla, Hamiltone, 
prieš Kalėdas darbą baigė. Po 
Kalėdų atostogų darbas prade 
damas sausio 8 d., šeštadienį.

Kalėdų eglutė mokyklos mo 
kin. ir jos nelankantiems vaiku 
čiams, nuo 3-jų m. amž., ruošia 
ma gruodžio 26 d., Kalėdų ant 
rają dieną, „Aušros Vartų" pa 
rapijos salėje, 58 Dundurn St. 
N. Eglutės metu statomas 2-jų 
veiks, vaizdelis „Našlaitės Sap 
nas”, kurį išpildys mokyklos 
mokiniai, talkininkaujant ir su 
aug. jaunimui. Eglutėn atšilau 
kys ir Kalėdų senelis su gau 
siomis vaikučiams dovanėlė 
mis. Dovanėlių reikalu kreiptis 
Į tėv. komit. pirmininką Vaito

šešta

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

1554 A Bloor St. W. Toronto. 
Bendra praktika, moterų ligos 
su gimdymo pagalba specialiai. 

Priėmimo valandos: 
1,30—3,30 p. p. ir 5,30—8 p. p. 

arba pagal susitarimą. 
Tel.: namų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

31

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO JJUŠKAIČIO, LL.B.
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building
709 Dunsmuir Street

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. We»t 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va 
(pagal susitarimo'

K

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock Av. 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 

; Priima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan- 

; čias kasdien nuo 1—4 ir 
■ nuo 5—8 vai. p.p., Šeštad. 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

i-----------w MX' WW-----M

Dr. A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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