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Politinė įvykių savaitė 
STIPRIAI NERAMI PASKU TINĖ POLITINĖ SAVAITĖ 

Paskutinė1 savaitė gausi įvy Savaitės įvykių ekrane gana 
kiais, keliančiais visuotinj susi keistu įvykiu pasirodė 
domėjimą.

JTO siųstojo į komunistinę 
Kiniją sekretoriaus Dag Ham 
merskjoldo

KELIONĖS VAISIAI į 
PA1PINGĄ 

dalinai jau paaiškėjo. 
York Times’’ atstovo 
besikalbant Peipinge 
jus visą laiką kalbėjęs apie san Figuerą 
tykius su JAV, o Dag vis įtai piktai 
gojęs JAV 11-kos lakūnų rei' 
kalą. Ču įrodinėjęs, kad Ameri 
ką Kinijos komunistams pašto 
jusi agresijos pasiruoštą kelią. 
Dag misija — išreikalauti iš 
Kinijos komunistų tuojau pa

MONTREALIS
MAŽOSIOS LIETUVOS ŠVENTĖ MONTREALY 

SEKMADIENĮ, SAUSIO 23 DIENĄ.
Visi atsilankykime jos minėjime, nes Mažoji ir Didžioji 

viena Lietuva.
Minėjimas įvyks McGee sa kiai ir Mc Gili universiteto 

kuo daugiausia 
A. BĮ.

UNIFORMŲ.

Šf

stu
dentai. Linkiu 
sėkmės.
TRŪKUMAS

Sąžiningas radėjau, arba per 
klaidą pasiėmęs Montrealio Lie 
tuvių Sporto Klubo „Tauras“ 
krepšinio uniformą, arba nuta 
rei daugiau nežaisti, o dar vis 
naudojiesi klubui priklausan 
čiu inventoriumi, malonėk grą 

Smuikininkės E. Kuprevi žinti, bet kuriam iš valdybos na 
čiūtės koncertas Plateau saleje rių arba sportininkams.

mas suprasti, kad sukilėliams turėjo labai didelį meninį pasi 
per Nikaraguą Maskva atgabe sekimą, apie kurį labai palan MŪSŲ ŠACHMATININKAI, 
nusi ginklų.

KOSTARIKOS IR 
NIKARAGUOS ĮVYKIAI.
Į mažąją Vidurio Amerikos 

respubliką įsiveržė „sukilėliai“ 
iš kaimyninės Nikaraguos, ku 
rioje diktatoriauja „preziden

„New tas“ Samoza. Kostarikos prezi 
teigimu, dentas Figueros apkaltino Sa 

Čuenla mozą, o šis supykęs, iššaukė 
dvikovon. Figueros, 

atsikirsdamas, sutiko, 
bet tiktai... sovietiniame pavan 
deniniame laive... tuo duoda

Įėję, 220 Pine Avenue West. 
Bus įdomi paskaita ir meninė 
dalis, kurioje bus šokiai, Dra 
mos aktoriaus Juozo Akstino 
skaitymas ir kita. Giliai supras 
kime šią šventę. Pradžia 4 vai. 
popietų.

ELENA IR ANDRIUS 
KUPREVIČIA1 
MONTREALY

E.

Valdyba.

PREZ. A. SMETONOS 
MINĖJIMAS IR 
KONCERTAS.

11 m. mirties minėjimas —

kiai parašė didieji Montrealio 
_________________ t 4 Kaip ten iš tikrųjų yra, ištirs laikraščiai. Žymusis Montrea 
leisti neteisingai įkalintus laku Amerikos valstybių organizaci 1*0 muzikinis kritikas p. Eric 
nūs, — nepasisekusi, bet spėja jos komisija, bet neabejojama, McLean „Stare“ labai šiltai at 
ma, kad tos derybos vis dėlto kad Maskva interesuota, likvi siliepė apie abu Kuprevičius ir 
davusios progą kažkokiems davus jos 5 koloną Guatemalo pareiškė pageidavamią, kad so 
„užsikabinimams“, iš kurių šio je, turėti tokį židinį Nikaraguo listė vėl greičiau atvyktų į Mo 
to tikimasi. Ko? — Tuo tarpu je 
tepasakoma, kad 11 būsią išlais 
vintą. Bet, spėjama, kad tai ne 
viskas. Kas gi? Atsakymo nė 
ra, bet prileidžiama, kad

KINIJOS KOMUNISTAI 
SUTIKTŲ KAIKĄ 

MASKVOS SĄSKAITON. 
Gal tai tiktai manevrai, zon 

davimas perspektyvų? Toks 
zondavimas dabar Maskvos da 
romas plačiu mastu. Komunis 
tai bando eiti net „labai toli“. 
Naujosios Maskvos notos, siek 
damos sugriauti 
sitarimus, siūlo 
nius dalykus — 

MASKVA 
SUJUNGTI VOKIETIJĄ, 

tiktai tuo' niekas netiki, ypač, 
kad paskutiniu metu Maskva 
davė suprasti, jog neįmanoma 
sudaryti taikos sutartis su Aus 
trija, nes 

RUSIJA IŠ AUSTRIJOS 
NEPASITRAUKS. 

Ką ji turi okupavusi, siūlo, 
ip ir Vokietijoje ligšiol kad 
vo, laikyti Austrijos pasidalini 
mu ir nekelti Austrijos sutar 
ties klausimo. 

Neišlaikydama logikos, Mas 
kva pasiūlė Paryžiaus susitari 
mų atmetimo kaina sujungti ry 
tų ir vakarų Vokietiją į viene 
tą. Bet ir dėl tokio pasiūlymo 
niekas neturi iliuzijų, kad tai simas bus šispręstas plebiscito koševičius. P. 
yra tiktai propaganda. Todėl ‘ ~ * 
visi Maskvos pasiūlymai atme 
tami ir galimai skubiau ruošia eksportuos į V. Vokietiją kvie kuo prisidėjo prie šio puikaus 

čius. koncerto suruošimo1, reiškiamas
— JAV atstovas JTO Lod didelis ačiū.

ge pareiškė, kad 11 JAV karių E. Kuprevičiūtė Dr. V. Pavi 
bus paleisti. lanio, o A. Kuprevičius p. Smil

— Tarp Formozos ir konti gevičiaus anksti rytą į aerodro 
nento vyksta kovos — vieni ki mą, nuvežti savo mašinomis, iš 
tus bombarduoja. skrido lėktuvu j Toronto, kur

— Turkijos premjeras Men jie davė tos pačios progamos 
dares lankėsi Irake, kuris įtrau koncertą. Iš Toronto p. Kupre 
kiamas į Turkijos - “ 
sąjungą, papildomą 
Tai būtų Artimųjų 
gynimo sąjunga.

— Panamos prezidentas Ra kursuose ir planuos 
mon Quesada apstatytas sargy nius savo darbo žygius, 
bomis ir laikomas suimtu. P

— Maskva pasišaukė savo kad apie šį koncertą buvo duo 
atstovą iš Paryžiaus.

SPAUDOS BALIUI fantus 
maloniai sutiko parinkti: Rose 
mounte A. Navickas, 3330 Bei

Paryžiaus su 
jau kraštuti

SIŪLO

ka 
bu

ar kur kitur. ~ ntrealį koncerto. (Recenzijos
TRUMPOS ŽINIOS vertimas kitame NL nr.).1 KUMPOS ŽINIOS. j koncertą be būrio anglų ir

— Naujųjų metų proga Ro prancūzų, lietuvių susirinko 
mos radijo stoties transliacijo palyginti daug: salės parteris, 
se lietuvių kalba buvo perduo kuris talpina 800 asmenų, at 
ti Italijos Respublikos Prezi rodė artipilnis. Buvo iš kitur 
dento L. Einaudi ir Liet. Dipl. — SI. Jeano pp. Paulauskai ir 
Šefo S. Lozoraičio pareiškimai. St. Hyathynte p. Gobis ir p.

— Prof. S. Žymantas buvo Ruzgas ir kt. Visi koncerte at 
atvykęs į Romą dalyvauti Libe silankiusieji, kiek girdėti pia 
ralų Internacionalo vykdomojo čiai apie šį koncertą kalbant, 
komiteto posėdžiuose,. Radijo koncertu buvo patenkinti, to 
fono pakviestas, prof. Žymantas dėl šiltai solistę ir p. A. Kupre 
kalbėjo iš Romos radijo stoties, vičių, kuris kaikunuos progra

— Pasirašyta JAV—Pakis mos numerius atliko taip pat 
tano ekonominė sutartis. kaip solistas, lygiagreta, — kė

— Indijos studentai lankėsi lė ovacijas ir prašė bisų. 
Maskvoje, kur juos bandė ko Abu koncertantus pasveiki 
munistai papirkti — davė pini no su gėlėmis ir dovanomis „N. 
gų ir siūlė dar daugiau, bet stu Lietuvos“ red., E. Kardelienės 
dentai atsilakė priim,ti. muzikos studijos vardu Ina Ši

— Popiežius priėmė Men pelytė, KLB Montrealio apyl.
des-France, kai jis lankėsi Ro v-bos vardu p. Kibirkštytė ir p. 
moję. Povilaitis, B. ir H. Nagiai ir p.

— JAV senatas vienu balsu Kvietkauskas, įteikęs drožinių,
priėmė nutarimą tęsti komunis Koncertantams pagerbti pp. 
tų veiklos tyrinėjimus. Smilgevičiai suruošė gražias

— Irakas nutraukė diploma vaišes. Viešnagės metu Mont 
tinius santykius su Rusija. realy p. E. Kuprevičiūtė viešė

— Filipinai paskelbė neįsi jo Dr. V. Pavilanio šeimoje, o
leisią prekių iš sovietinių kraš p. A. Kuprevičius — pp. Smil 
tų. gevičių šeimoje .Koncerto me

— John Rockfeller paauko tu talkino p. L. Girinis, p. M.
jo 20 mil. dol. protestantizmo Juodviršis, p. J. Leknickas, p. 
plėtimui. J. Šulmistras. Programas

— Mendes-France su Ade platino pp. Šipelytė, Pakulytė, 
naueriu sutarė, kad Saaro klau Aneliūnaitė, Kliučiūtė, V. Lu

... .1. Kibirkštytė,
būdu. kaip visuomet, nuoširdžiai rū

— Prancūzija susitarimu pinosi sale. Taigi, visiems, kas

at

pr
L

mas Paryžiaus susitarimų reali 
žavimas. Dabar jau tvirtai ga 
Įima teigti, kad 
PARYŽIAUS SUSITARIMAI 
SPARČIAI GYVENDINAMI.

ftjendes-France apsilankius 
Italijoje ir susitikus su Adenau 
erių Baden-Badene, Paryžiaus 
susitarimų gyvendinimas pastū 
mėtas didele sparta pirmyn. Vi 
si pasikalbėjimai praėjo visiško 
susitarimo dvasioje. Kai Mask 
va pasiteiravo Anglijos, kokia 
me stovy dabar Paryžiaus susi 
tarimai, gavo atsakymą, kad be 
trūksta tiktai karalienės para 
šo, bet ir jis netrukus bus pa 
dejas, kur reikia.

Tęsiant susitarimų gyvendi 
nimą,

PARYŽIUJE VYKSTA U1UUIIVC
SUSITARUSIŲ VALSTYBIŲ iechasse, tel. RA 2-6834; J. Tr 

KONFERENCIJA, umpa, 5655 — 15 Avė., tel.
kurioje svarstomi ginklų suvie RA 2-0284; Ville Lasallle: j. 
nodinimo, gamybos ir paskirs Leknickas, 163—9 Avė, tel.: 
tymo klausimai, greta kitų su TR 4048; K. Leipus 176—8 
tartų jau klausimų —- ekonomi Avė, tel.: TR 6752; Verdune. 
nių, finansinių, Saaro krašto ir J.Luokšiūnas, 683 Beatty Ave, 
kita. Paskutinės žinios sako, tel. HE 0473; Ville Emarde L. 
kad viskas vyksta labai gerai. Gudas, tel.: PO 6-3221; mies 
Mendes-France pareiškė, kad te: J. Parojus, 7240 Querbes. 
susitarimai vyksta taip gerai, tel.: VI 7634; užupyje: S. Pau 
kad jau visai konkretizuojasi lauskas, 28 Leblanc E

nybė, kurioje tuo tarpu daly kštaitis, 7510—1 Avė, tel.: CK savo gerą norą. asmenų. Iniciatore p. -
vauja 7 valstybėj 0210. Visi, kas ką paaukos NL, Abu minėtieji yra verdums uskiene.

LIETUVIŠKAS ŽODIS Į 
TĖVYNE PER MADRIDO

RADIJĄ.
VLIKo Inf. Tarnyba 1953

m. susitarė su jau veikiančiais koncertas sekmadienį praėjo 
Vatikano ir Romos radijų lietu su nelauktu pasisekimu. Jame 
vių skyriais, kad VLIKas jiems dalyvavo kaip vyr. kalbėtojas 
parūpins žinių, komentarų ir L. Žurnalistų S-gos pu m. V. 
kitos reikalingos medžiagos, Rastenis ir meninėj daly žino 
drauge pasiimdamas juos remti mi mizikai virtuozai — smuiki 
finansiškai. ninkė E. Kuprevičiūtė ir pia

Inf. Tarnybai nepasisekė su nistas A. Kuprevičius. Publi 
sitarti su belgų, olandų, Monte kos buvo apie 1000 žm. Taut. 
Carlo ir prancūzų radiofonais. S-gos Pirm. F. Valiui atidarius 
nes visi jie atsisakė sudaryti trumpu žodžiu minėjimą ir pa 
progą lietuviškai kalbėti per jų gerbus susikaupimu mirusį pre 
siųstuvus į okupanto pavergtą zidentą, žodį tarė gen. konsu 
ją Lietuvą. las V. Gylys. Jis pareiškė, kad

1954 m. specialus VLIKo prez. Smetonos asmeniui įver 
įgaliotinis galiausiai išgavo su tinti reikalinga istorinė perspėk 
tikimą nuolatos kalbėti lietuvis tyva. Netiesa, kad jis (Gylys) 
kai ir iš dabartinės Madrido ra prez. Smetonos portretą Stock 
dijo stoties 7 kartus pei savai holmo liet, atstovybėj nuplėšęs 
tę kasdien po 10 min. Pirmasis ir sudraskąs, kaip kas spaudoje 
iš Madrido radijo lietuviškai tvirtino. Štai tas paveikslas, ai 
prabilo ten lankęsis vysk. V. vežtas iš Švedijos, išstatytas. 
Padolskis, ta proga VLIKo ir (Šį Smetonos portretą konsu 
užsienyje esančiųjų lietuvių vy las paskolino minėjimui), 
skupų vardu padėkodamas is Toliau kalba V. Rastenis, 
panų vyriausybei už tokį lietu Sako: turėjom 3 prezidentus ii 
viams parodytąjį palankumą, jiems visiems pridera veinoda

Dabar kas vakaras lietuvis pagarba. A. Smetona išbuvo pi 
kas laisvas žodis į Tėvynę skel ezidentu 14 metų, taigi 2/3 viso 
biamas taip pat ir per ispanų neprikl. Liet, gyvenimo. Politi 
tautinį Radio Nacional. nė veikla negreit sulaukia įver

Jei kas turėtų dėl šių trans tinimo, reikia ilgo laiko, kad 
liacijų kokių nors pageidavimų, nuomonė nusistovėtų. Po 11 
pasiūlymų ar patarimų, tesikr metų ir į prez. Smetoną prade 
eipia šiuo adresu: Lietuvių 
dijas, Paseo Gen. Primo de 
vera 25, Madrid-Espana.

Tačiau Infor.

Po šeštojo rato šachmatų sa 
vitarpio turnyre stovima: Šiau 
čjulis 6, Vilušis 5, Judzentavi 
čius 4, kiti po mažiau. Yra 
silikusių pareigose.

B komandos rungtynėse 
ieš Verduno klubą: Vilušis
Judzentavičius 1, Milė 1, Širvy 
das 0.

C komandos trečiojo rato pa 
sėkmės: Jaugelis 1, Blauzdžiū 
nas 1, Keršulis 1 ir viena ati 
dėta.

Rungtynėse dėl miesto pir 
menybių Ig. Žalys laimėjo 
pralaimėjo 3.

NEPAVYKO DĖL 
SUŽEIDIMO.

Vienas iš geriausių metikų, 
Sinius, bežąisdamas Catholic 
High School 
žinoma negalėjo dalyvauti čia atlikusi šioj 
„Tauro“ prieš Sir George Wii bet yra pradėjusi derybas iš gera sėkla, bet piktžolės, 
liams College, rungtynėse ku gauti ir ketvirtojoj j ’’ ' 1 —-*■
rios visgi baigėsi „Tauro“ ne 
naudai 66—78. Nors ir mūsų 
komanda geriau susižeidusi ir 
augštesne technika, bet daugu 
mas kartais nulemia. Tikimės, 
kad ateityje visi susižeidusieji 
išgys ir „Tauras“ vėl pradės 
skinti savo pergalės laurus.

GRAŽIOS KRIKŠTYNOS 
Sausio 15 d. St. Lamberte p. 

p. Sadauskų rezidencijoje bu 
vo gražios krikštynos Silvijos 
ir Alfonso Vaiteikūnų pirma 
gimio' sūnaus, pakrikštyto Jo 
no-Antano - Alfonso vardu, ku 
rio krikšto tėvais buvo Genovai 
tė Kriaučeliūnaitė ir Jonsa Sa 
dauskas. 
KĘSGAILĄ Steponas buvo 
vykęs į Wellandą paskaitos 
šium su A. Smetonos mirties 
kaktuvių minėjimu. 
ŠULMIŠTRAITĖ Erta skautų 
kaukių baliuje laimėjo pirmą 
prizą už Pingvino kostiumą. 
ILEVIČIENĖ Ona šeštadienį, parapija sausio 12 d. gavo iš 
lėktuvu išskrido į Floridą, kur Montrealio miesto valdybos vi 
jau atostogauja p. Tumasonie sus leidimus ir pradėjo statyti 
nė ir p. Kazakevičienė. 
MIRĖ 76 
sausio 15 
18 d. per 
ją- 
SERGA: 
Lachinės ligoninėje p. Balzaras 
ir vieną (tonzilų) p. Dalmotie 
nė. Sunkiai serga Vera Jocie 
nė ir guli Žydų ligoninėje. Ser 
ga P. Norkeliūnienė, Virbalie 

Prie progos verta pastebėti, nė, J. Kynas, A. Kavaliūnas. 
MELODIJA kapela sausio 29 
d. ruošia šokių vakarą Moose 
Club Room patalpose. Plačiau 
kitame numery. 
ORGANIZACIJŲ pirmininkų 
susirinkime iškilo naujų sunku

Pakistano vičius sugrįžo' į Clevelandą, o 
ir Iranu, p. Kuprevičiūtė — į New Yor 

Rytų apsi ką, iš kur sausio 19 d. išskrido 
į Europą. Ten ji dalyvaus kon 

tolimes

2,

Ra dama žiūrėti kaip į žemišką as 
Ri menybę.

Bet viena mums aišku, kad 
Tarnyba po jis išvarė gilią vagą mūsų tau 

susižeidė koją, šio laimėjimo Madride nesijau tos dirvone ir pasėjo sėklą, no 
srityj viską, rs kiti įžvelgia, kad tai nebuvo 

. Kai 
j galingoj kas jo valstybinę sistemą laikė 

Europos stoty lietuviškąsias fašizmo kopija, nors jis turėjo 
transliacijas. Apie rezultatus galvoje tik absoliutų parlamen 
bus pranešta, kai jie paaiškės tarizmą ir drausmnigą visuome 
galutinai.

MONTREALY STEIGIAMA 
MOTERŲ KREPŠINIO 

SEKCIJA.
Lietuvių Sporto Klubo „Tau 

ras“ valdyba savo posėdyje gr prikišti, kad jis nepatiekė iš 
uodžio 5 d. nutarė steigti mo anksto Valstybės statybos pia 
terų krepšinio sekciją, skautų no, bet jis buvo mąstytojas, mo 
organizacijai pasisiūlius. kytojas, publicistas ir kultun 

Todėl, š. m. sausio mėn. 23 ninkas iki gyvo kaulo. Jo mot 
d. 12 vai. senoje Aušros Vartų to buvo: „noriu būti kaip rei 
parapijos salėje, šaukiamas: a) kiant permanomas“, — baigė 
buvusių krepšininkių, tinklinin p. Rastenis.
kių, b) dabar žaidžiančių, c) Koncerte EI. Kuprevičiūtė, 
norinčių žaisti moterų bei mer akomp. broliui, išpildė smuiku 
gaičių, bendras pasitarimas įvai Tartini, Bacho, Paganini, Gr 
riais sporto reikalais. Prašome ieg ir Budriūno 5 muzikos daly 
kuo skaitlingiau dalyvauti. kus ir susilaukė iš publikos gi 

„Tauras“ valdyba, lauš įvertinimo.
Vakare Liet. Namuose įvyko 

arbatėlė dalyvaujant 60 žm., 
svečiams, jų tarpe ir adv. R. 
Skipičiui, kur buvo pasakyta 
gražių kalbų ir linkėjimų lietu 
vių tarpusaviam sugyvenimui. 
Kalbėjo Kalendra, Kšivickas, 
Matusevičiūtė, Simonavičius, 
Skipitis, Rinkūnas, Vaidotas, 
Baronks, Gylys, kun. Ažubalis 
ir kun. Garauslys. Į kalbas at 
sakė padėkos žodžiu E. Kupre 
vičiūtė ir ilgesnę kalbą pasakė 
V. Rastenis.

Visų kalbose atsispindėjo vie 
ningumas ir tolerancija. L.

ŠV. ANDRIEJAUS 
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, sausio 23 
d. 1 vai. lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
— Šv. Jono Krikštytojo pa

nę.
Jo pažiūra: liberalizmas bu 

vo tikroje prasmėje. Kalbėda 
mas apie fašizmą, jis sakė, kad 
„ne fašizmo siūtus marškinius 
mums nešioti, mūsų skonis turi 
būti lietuviškas**. Galima jam

iš

su

ŠV. KAZIMIERO

metų L. Paulauskas, 
laidojamas 
Kazimiero

d., 
šv.

dvi operacijas

sausio 
parapi

turėjo

ti skelbimai per radiją ir didžio 
jo Montrealio spaudoje buvo 
pranešimai, nurodą koncerto ir 
vietą ir laiką. 

GRAŽUS LIETUVIŠKO
SPORTIŠKO SOLIDARUMO mu, kuriems išsiaiškinti kreip 

FAKTAS. tąsi į abu klebonus.
Naujos ir stiprios pajėgos PRANCŪZŲ kalbos kursai pia 

prisideda kluban. Štai: E. Ker 
šulis ir J. Ūsas ankstyvesnės 
ateivių kartos lietuviai įstojo 
Tauro kluban su viltimi kuo 
daugiau kelti lietuvių sporti 
ninku vardą — kuo- daugiau 

______ pergalės. Abudu žaidė St. Tho 
V. Ja. mas More komandoje. Tikimės,

dedantiems pradedami sausio 
18 d. YMCA patalpose, 5550 
Park Ave., ir bus tęsiami kas 
antradienis ir ketvirtadienis 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
BABY shower party buvo su 
ruošta prieš kiek laiko p. Ele 
nai Rekštienei, pp. Lazauskų

pirmiausia kleboniją. 
PRIEAUGLIO - dukters susi 
laukė J. ir V. Kielos.

LIETUVIŲ ŠOKIAI PER 
TELEVIZIJĄ

KLT Mont. sk. pirm. p. A. 
Navickas pranešė, kad vasario 
16 dieną, 5 vai. po pietų, per 
Montrealio CBC televiziją bus 
rodomi lietuvių atutiniai šokiai. 
DARBO ministeris p. Barrette 
bandė sutaikinti linoleumo dar 
bininkus, kurie streikuoja 9 sa 
vaitę, su darbdaviais, bet dar 
bininkai nesutiko taikytis, nes 
sutinkant su atlyginimo pakeli 
mu, nesutinka su darbo valan 
dų sumažinimu.
ANGLŲ kalbos kursai pradeda rapijoje pernai sutuoktos 43 po 
ntiems sausio 17 d. pradėti YM ros, pakrikštyti 65 kūdikiai ir 
C A ir bus tęsiami visus metus palaidota 14 lietuvių.
kas pirmadienis ir trečiadienis — šeštadieninei 
nuo 8 iki 9 vai. vakaro. Plačiau paremti sausio 29 d. UNF salė 
sužinoti telefonu: DO 4639. je didelis parengimas.

mokyklai

lauskas, 28 Leblanc r.., v. ja. mas iviuic —...........—........ , •
Cartier • V. St. Michel: P. Pau kad ir daugiau lietuvių parodys namuose, kur dalyvavo per 50 —- * _ — -_ ....... T __ n i .3 'f 3

Ponų KUKTŲ šeimą, ,
mylimam sūneliui mirus, nuoširdžiai užjaučia 

St. Catharines lietuvių choras.
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Jūra ir mes
PAJŪRIS, KLAIPĖDA, JŪRA IR MŪSŲ PAREIGOS. 
RAŠO JŪROS SKAUTŲ VADAS B. STUNDŽIA.

Dažnai mėgstame pasigirti, bimo specialistų, jūrų biologų, 
gražių žodžių versmes palieti, laivų gydytojų, meteorologų, 
daugelį pažadų padaryti, bet jūrų teisės žinovų, laivų savi 
taip vis išeidavo, kad žodžių ne ninkų-rederių, prekybos, drau 
sekdavo darbai. Iškilmingų pa dimo, laivų maklerių, frachtuo 
minėjimų,* narsių kalbų netru tojų ir kitų specialistų. Reikia

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos'’ 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE

Canada ...............................$5.00
America & S. America $ 5.50
Other Contries.................$6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

ko ir netrūks, išdidumo kartais raginti jaunimą domėtis augš 
irgi nestokoja, bet kai apgal čiau išvardintomis specialybė 
voji, susimąstai, tai taip ir per mis, kad vėliau nereikėtų siųs 
šasi mintis, kad ir nuosaikes ti brangiai atsieinančius stipen 
niems būti praverstų. Kaip sun dininkus į užsienį, bet turint 
kiai buvo iškovota nepriklauso specialistų kadrą, galėtume pa 
mybė, vėliau dalis Mažosios ruošti naujas jėgas savose mo 
Lietuvos, taip viskas lengvai, kyklose. Čia jau nereikia jauni 
nė šūvio neiššovus, buvo pra mui sekti savo protėvių pėdo 
rasta. O kalbėdavo kadaise „va mis, nes naujose srityse įgytu 
dai“... „nė pėdos žemės sveti patyrimu bus atneštas būsimai 
miems...” . valstybei didesnis gerbūvis. ]

Per trumpą nepriklausomy Nepaslaptis, kad apie jūrą, 
bės laikotarpį daug kas buvo jūrininkus, žvejus neužtiksi me 
nesuspėta nė pradėti, nes trū ko mūsų grožinėje literatūroje, 
ko kapitalo, specialistų ir pasi Kompozitoriai be jūreivių mar 
ryžimo. Kai kurios sritys buvo šo nieko nesukūrė jūrinėmis te 
visiškai nemėgiamos, kadangi momis. O liaudies kūryboje 
„neatitiko“ mūsų ūkininkų tau „už jūrų marių“ yra kažkas pa 
tos būdą. O kaip tik viena iš slaptingo, baisaus. Mūsų daino 
pelningiausių sričių buvo ir se bernelis žirgeliu joja, ne lai 
yra prekyba. Vos ne vos pavy vu per vandenis plaukia. Meni 
ko mažą tautos dalį nukreipti į ninkai tik iš kranto jūrą vaiz 

_ _ _ . . T j . • . šią sritį. Nors ir nemokšomis duojįk, — niekados iš jūrosPrūsų Lietu sems, M.L.T dėjo visas pastai. ’ dėltQ žaus įnį ė krar£ 
ncim oiicirm croc cinizme iaii CianflIPn . , ° _ „ . * . _ T

lio buvo padaroma. O šioje sri Is istorijos žinome, kad dėl 
tyje galėjo dar dešimtys tūks priėjimo prie jūros tarp valsty 
tančių užsidirbti sau net baltos bių vyko ir vyksta rungtynės, 
duonos, jeigu būtume daugiau dažnai lydimos alinančių ka 
turėję tos srities žinovų. rų .

Ir tik padėjus pagrindus Sausio 15 dieną, prisiminda 
prekybai, buvo žengtas dar vie mi pajūrio ir vienintelio uosto 
nas žingsnis į priekį — prade — Klaipėdos atvadavimą, įsisą 
tas kurti tautinis prekybos lai moninkime, kad neišlaikysime 

lietuvių apgyventus sritys va y nes prekyba be transpor vakarinių žemių, tai yra didės 
aruose 1 1 a apes, ar ]e tOj taį tas patS( kas žmogus be nės ar mažesnės dalies Mažo 

kojų. Įsivaizduokite sau ūkinin sios Lietuvos, jeigu nesuskub 
ką vežantį į prekyvietę javus sime laiku plačiai išeiti į jūrą, 
parduoti iš kito išsinuomotu Net ir vokiečiai, pasigrobę Klai 
arkliu ir vežimu! Atvežta į na pėdą, pripažino, kad reikia mu 
mus prekė brangiau kainoja. ms duoti laisvąją zoną, kadan 
Taip ir valstybė, gabenanti ki gi jau turėjome savo prekybos 
tiems prekes, nemažai uždirbo, laivyno branduolį.

Iš viso mes apie jūrą galvo Pažiūrėkime į dabartinę Len 
jame nerealiai, su pasibaisėji kiją, kaip ji skuba didinti savo 
mu ir romantika. Priminus jū prekybos laivyną ir tuo stiprin 
rą, dažno mintys nukrypsta į tis iš vokiečių atimtose srityse, 

pradėjo“vykdyti Bičiuhu Dku^joT^iordmu'Ti falangOa smėlynus, o ne į uos Net jaunos Izraelio valstybės 
r J ] J ' • - - ■ tus su krantinėmis, laivais ir laivai plaukioja visuose vande

kranais. nyse. Net dabartinėje Lietuve
Jau tikrai būtų laikas įver je plečiama jūrų žvejyba, nežiū 

tinti jūrą prekybininko akimis, rint kokiais tikslais tas daroma.
: Prisidėkime kiekvienas savo 

lią, kurį pati gamta pastatė ir įnašu įsistiprinimui jūroje, kad 
M L B Pr*žiūri. Nepamirškime ir augš vėl nebūtume trečią kartą ats 

‘ tosios jūros žvejybos. Žuvų ne tumti nuo jūros. Skatinkime

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visv metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB ŠALPOS FONDO CENTRO KOMITETO 

pajamų ir išlaidų apyskaita už aukos, nors dalinai palengvins 
1954 metus. vargstančių niūrias dienas.

Saldo 1954 m. sausio m. 1 d. KLB Š. F. C. K-tas.
$ 601,52

1. Montrealio apyl. ..935,00
2. Hamiltono apyl. ...800,00
3. Toronto apyl.............612,45
4. Edmontono apyl. ..176,68
5. Port Williams apyl. 170,00
6. Sudburio apyl.............139,60
7. Port Arthur apyl. . . 83,50
8. Winnipego apyl. . . 41,80
9. St. Catharines apyl. 35,50

10. Vai d‘Or apyl...............23,00
11. Calgario apyl................10,00
12. Ottawos, apyl. ... .10,00
13. London, Ont. apyl. . .10,00

Pavieniai asmens aukavo po 
15 dol. J. ir F. Jonynai ir J. 
ir J. Pikčilingiai, po 10 dol. M. 
ir F. Norkai ir V. Pyragius, 6 
dil. V. ir J. Dagiliai, 5 dol. Ria 
udienė, 4 dol. Nežinomas tau 
tietis iš Medicine Hat, 3 dol. 
V. Grantas ir 1 dol. A. Mikšie 
nė, viso................... 69,00
Banko procentai ...............6,45
Viso pajamų buvo. . . .3.754,50

Išleista: $
1. Vokietijoje likusių tremti

nių šalpai ................. 2.766,12
2. Rūbų persiuntimas į Vo

kietiją ..........................134,91
3. Tremties Vargo M-lų pa

ramai ............................675,55
4. Vasario 16 d. gimn. ..76,35

1 5. Raštinės, susirašinėjimų ir 
; kitos išlaidos .............44,57 • -. . .
• Viso 1954 m. išleista 3.697 50 Prtvestl vienu metU V1SOSe apy 
i Saldo 1955 m. I. 1 d. 57,00

Sausio Penkioliktoji
ir '

Mažosios Lietuvos laisvinimas i 
V. PĖTERAITIS.

.Dabar valanda parėjo, pasauliui apsakyti, kad 
mes dar gyvi, kad mes su Didžiąja Lietuva esame vienos 
motinėlės vaikai, kad ką mūsų priešininkai per šimtme 
čius išardė, dabar laikas vėl suvienyti... Ten, kur Lab 
guva, Vėluva, Įsrutis, Darkiemis, Galdapė, tai vis yra lie 
tuviški kraštai, kur mūsų tėvų tėvai savo gražiąją kalbą 
vartojo ir lietuviškai gyveno...“

Taip 1918 m. T - ~ —
vos Tautinė Komisija, susirin gas savo siekius jau šiandien 
kusi Tilžėje, deklaravo savo vykdyti, kad ir simboliškai tik 
tvirtą valią atsiskirti nuo. Vo tai, įeidama savo atstovu į Vy 
kietijos ir susijungti su Didžią riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
ja Lietuva. Komitetą ir tuo pabrėždama,

Deja, tik dalinai buvo pabo kad Mažosios Lietuvos Išlaisvi 
tas Prūsų lietuvininko balsas, nimas nieko nesiskiria nuo Lie 
Versailles taikos sutartimi tik tuvos Išlaisvinimo, kad išlais 
šiaurinė Mažosios Lietuvos da vintą Lietuva turi apimti visas 
lis buvo atskirta nuo Vokieti lietuvių apgyventas sritys va 
jos. Net ir atskirtai daliai ne 1 
buvo leista prisijungti prie Lie mio, Vėluvos, Labguvos ir Ka 
tuvos. raliaučiaus miestų.

Tat Sausio Penkioliktąją Susirūpinimas Mažosios Lie 
1923 m. mažlietuviai, daugu tuvos padėtimi ir ateitimi pas 
moj tie patys Prūsų Lietuvos tebimas taip pat plačioje lietu 
Tautinės Komisijos nariai, vėl vių visuomenėje. Paremti sun 
prabilo į pasaulį, bet jau nebe kiąją mažlietuvių kovą dėl švie 
žodžiu ar raštu, o pasauliui lab sesnio Mažosios Lietuvos ryto 
jau suprantama forma — gink jaus, išeivijoje — pirma Kana 
lu. Tą dieną gajusis mūsų kai doje, o vėliau ir JAV-ėse ir 
mo jaunimas liejosi į gretas su Australijoje — gana spontani 
mūsų patriotais sukilėliais ir gi škai kūrėsi Mažosios Lietuvos 
nklu rankoje į _ . . ~
Tautinės Komisijos nutarimą jos per paskutinius penkerius 
susijungti su Lietuvos Respub metus yra parodžiusios didelį 
lika. Tat Sausio Penkioliktoji susipratimą Mažosios Lietuvos 
reiškia Mažosios ir Didžiosios reikalais ir užsižiebusios mei , ... . - ,
Lietuvos bendrojo gyvenimo lės liepsnei, Maė,jai Lietuvai 
pradžią. ne vieno tramtimo širdyje.

Pradėtasis susijungimas pa Tiek M.L.T., tiek L,---------
lietė tik penktąją Mažosios Lie Dr-jų dėka Mažosios Lietuvos ... . x .. . . _ . . . .. j
tuvos dalį. Keturios penktosios Susijungimas su Didžiąja Lie "eikia ."ei šerU nei jomis rupin jaunimą griebtis jūrinių specia iedresnio 

- - 1 j J tls, reikia tlk turėti priemonių lybių, rašytojus, muzikus ir dai
ir m r\ IrAF1 nonroiifi /"» iii Ir foi xrz»r »-»»-» ** •-*-» 1 ■■ < IT11S UCSlll

tingas maistas. me jūrininkystės srities darbuo vargstantiems tremtiniams, h kotojams išdavinėti kvitus dei
Vasarviečių išplėtimas, sumo toju pastangas įtikinti visuo g?niams’ .seneliams 11 augan pajamų mokesčio (Income

derninimas, bei atatinkamas iš menę jūros nešama nauda, rem ciam. Jaun*mui rusci°se sąlygo Tąx). Kvitų knygelės jau spau
reklamavimas duotų pajamų ir kime jūrų skautus ir buriuoto se siekiancl° šviesesnio ryto sdinamos ir netrukus bus išsiu
iš turizmo. Juk Lietuvoje netu jus ir patys domėkimės jūrų ir Jaus! 1S kur*? ™es ^aukiam ir ntinėtos apyl. šalpos k-tams. 
rėjome nė vieno gero viešbučio, vandens sportu. kimes, nuoširdaus ateities dai Antrojo posėdžio .įvykusio
‘ ’ > ir tinkamų kelių Ne ilgomis kalbomis ir iškil Pavergtos tėvynes atstaty 1.9 d., esminis dienotvarkės pu
automobilistams, o tas būtina mingais minėjimais, bet dar 
turizmui. bais, kad ir mažais, pastatysi

Taigi laivininkystėje, jūrų me paminklą žuvusiems didvy 
žvejyboje, prekyboje ir iš turiz riams už tautos gyvybinius rei 
mo ne vienas galėtų puikiai ver kalus, 
stis, o esant netuščiai kišenei, Jeigu kartą nepasimokinsi 
jau galima romantiškai laiką me iš savo klaidų ir vis dar ne 
paleisti išsitiesus Kuršių Ne vertinsime savo pajūrio, tad 

Tai ring°Je ant smėlio arba buriuo veltui tos visos aukos sudėtos, 
jant jachtą Baltijos vandenyse, nes mes dar neišmokome įvei 

Įsitvirtinti jūroje be kapita tinti laisvės 
lo ir tos srities specialistų ne galimybių, 
įmanoma. Apie kapitalo telki 
mą reikėtų atskirai pašnekėti, 
kadangi išeivijoje esame tik ma 
ža tautos dalis. Bet manau ne 
apsiriksiu pasakęs, kad didelę 
klaidą darome nesirūpindami 
savųjų specialistų paruošimu, 
kada tam susidaro palyginamai 
geros sąlygos. Įvairių mokyklų 
čia apstu, studijuojančių skai alio gyventojai turi 378 tūkstą 
čius kasdien auga, bet nesigir nčius automobiliųwkarų),o viso 
dėti, kad kas nors būtų pasirin je Sovietų Rusijoje yrą tiktai 
kęs jūrinę specialybę, o būtų la 284 tūkstančiai automobilių, 
bai pravartu, nes mums trūko Taigi, vienas Montrealio mie3 
ir trūks denio tarnybos — ka tas turi visu trečdaliu mašinų 
pitonų ir šturmanų, deviatorių, daugiau, negu visa Rusija? Tai 
radiotelegrafistų, mašinų tarny kur ir koks ten progresas? 
bos — inžinierių ir mechanikų, ■ Netrūksta besimeldžiančių 
laivų statybos, architektūros it Aušros Vartų koplyčioj, Vii 

rikU*vakarines uostų statybos inžienių, hydro niuje. Patsai paveikslas yra 
bet surinktu ?rafų’ kart°grafū. augštosios perkeltas į šalę esančią Šv. Te 

glu kalba Mažo jūros žveiybos ir žuvies apdir resės bažnyčią.

KLB ŠALPOS FONDO CEN 
TRO KOMITETAS PRADĖ 
JO NAUJUS DARBO METUS

Naujai išrinktoji KLB Kr. V 
ba pakvietė p. L. Tamošauską 
sudaryti šiai Tarybos kadenci 
jai Šalpos Fondo Centro Komi 
tetą. 1954 m. gruodžio 19 d. 
susirinko pirmininko pakviesti 
asmenys pirmojo posėdžio. Pa 
reigomis pasiskirstė sekančiai. 
pirm. L. Tamošauskas, vicp. 
dr. Norvaišienė, sekr. P. Bud 
reika, ižd. O. Indrelienė, fin. 
ir ūkio reik. agr. V. Sonda, pro 
pagandos reik. A. Stepaitienė 
ir P. Gurevičius.

Iki šiol ŠF rūpinosi tik šalpa. 
Nuo dabar Kr. Taryba paskyrė 
ir Vasario 16 Gimnazijos glc 
bą, kuria iki šiol rūpinosi Mont 
realy veikusi gim-jai remti ko 
misija. Šalpos K-tas perims jau 
veikiančius rėmėjų būrelius ir 
skatins steigti naujus prie apyl. 
k-tų. Moksleiviai yra reikalin 
gi nuolatinės šalpos ir tam nu 
tarta skirti ypatingą dėmesį.

Nusistatyta rinkti pinigus 
šalpai šiomis progomis;

a) Motinos Dieną, Šv. Kalė 
dų ir Šv. Velykų metu, b) rug 
sėjo-spalių mėn. suruošti rink 

, liavą po namus, skatinant ją

liko neatskirtos nuo Vokietijos, tuva lietuviu traktuojamas jau . , ... .. - . . . - .: . .
Prūsu Lietuvos Tautinės Ko kaip įvykęs laktas ir nė vienas *r moketl Pa£autl> ° ^uk tai ver hnmkus Jur,ni* ten^> Paremkl 
misijos minimi miestai — Lab tremtinys nebekvestionuoja to b 
guva, Vėluva, Įsrutis, Darkie kio mūsų užsimojimo, 
mis ir Galdapė — buvo ir to Bet ne mes vieni spręsime 
liau pasmerkti kentėti vokišką Mažosios Lietuvos likimą. Kar 
ją priespaudą. tu su mumis arba ii be mūsų

Ne taip šiandien. Po Antro prie derybų stalo sėdės ir kitos . nebuvo 
jo Pasaulinio karo Vokietijos suinteresuotos šalys. Kas sėdės 
rytinė siena žymiai pesistūmė ir kieno balsas nulems, šian 
jo į vakarus. To išdavoje visa dien sunku pasakyti. Vienas 
Mažoji Lietuva, kartu su Kara aišku, kad derybose dalyvaus 
liaučium, liko atskirta nuo Vo ir svarbų vaidmenį vaidins an 
kietijos ir šiandien tebėra iš glų-saksų pasaulis. O ką jie ži 
skirta iš Vokietijos sąstato. Rei no apie Mažąją Lietuvą? Iš mu 
škia, Prūsų Lietuvos Tautinės sų pusės jiems patiekti tik keli 
Komisijos pagrindinis reikalą memorandumai ir anglų kaiba 
vimas — atskirti lietuviškąsias parašyti keli straipsniai. 
sritis nuo Vokietijos — visiš ir viskas, 
kai patenkintas. Lieka neišspr Jau daugiau kaip dešimt me 
ęstas antrasis Tautinės Komisi tų tremtyje gyvename. Mažo 
jos siekimas visai Mažąjai Lie sios Lietuvos klausimą puosele 
tuvai susijungti su Didžiąja jame jau tiek pat laiko. Vakarų 
Lietuva. Tas uždavinys yra mu sienų klausimą linksniuojame 
ms paliktas vykdyti. Tad Sau jau nuo karo pabaigos. Vlikas 
šio Penkioliktosios proga, no buvo net Revendikuojamų Šri 
rs prabėgomis stabtelkime ties čių Tarnybą įsteigęs, bet apči 
Mažosios Lietuvos laisvinimo uopiamų rezultatų neteko ma 
klausimu. tyti. Kad klausimas nepasistū

Kaip po Pirmojo Pasaulinio mėjo pirmyn, reikia spręsti iš 
karo Prūsų Lietuvos Tautinė pereitų metų užsimojimo tą 
Komisija veikė ir nutiesė Ma tarnybą visai panaikinti ir iš 
žosios Lietuvos gaires, taip po veiksnių konferencijos metu pa 
Antrojo Pasaulinio karo šį dar daryto nutarimo New Yorke 
bą tęsia Mažosios Lietuvos Ta sudaryti Lietuvos Vakarų Ko 
ryba kartu su Mažosios Lietu misiją, kurion pakviesti žymes 
vos rezistenciniu Sąjūdžiu. Ne ni mūsų geografai, ekonomis 
kartą M.L.T. yra pareiškusi pa tai ir politikai. Šiuo metu rei 
šauliui savo tvirtą valią ir no kia tik viltis, kad ši komisija ne 
rą susijungti su didžiąja Lietu nueitų savo pirmtakūnų keliaisf 
va ir protestavusi prieš Mažo o nustatytų ne 
sios Lietuvos prijungimą prie Lietuvos sienas. 
Sovietų Sąjungos. Pradedant ir paskelbtų anb 
i946 m. Fuldoje padarytais pa sios Lietuvos dokumentaciją, 
reiškimais ir baigiant 1954 m. Prisiminę pokarinius laikus 
p. E. Simonaičio mažlietuvių ar tai po Pirmojo Pasaulinio ka 
vardu įteiktu memorandumu J. ro, ar tai po Antrojo, kaip įvai 
A.V. Užsienių Reikalų Ministe rių komisijų darbai papliurško 
rijai (State Departmentui), mis nuėjo, mes nedaug vilties medžiagos rinkimu ir jos pa proga pasižadėkime, perfrazuo 
Mažosios Lietuvos Taryba negalime dėti į komiteto ir komi skelbimu. Tat jais būtų galima jant Prūsų Lietuvos Tautinės J. Audėnas pasakė: 
ra nukrypusi nuo pagrindinio sijų darbus. Sausio Penkiolik daugiau pasitikėti ir reikia ma Komisijos žodžius, „pasauliui

linkėse.
Renkant aukas po namus šal

Sunki ir skaudi dalia mūsų pai, bus atskirais lapais renka 
tautos žmonių, vis dar, be vii mi pinigai Vasario 16 Gimnazi 
ties ir tikresnio rytojaus tebe jai. Be to, didžiosiose kolomjo 
žengiančių nelengvais tremties se (Montrealy, Toronte, Ha 
keliais, verčia ir įpareigoja mus miltone) aukos gimnazijai bus 

j ( gyvenimo sąlygo renkamos drauge su solid, mo 
---- besinaudojančius, padėti kesčių. Nusistatyta visiems au

ir neišnaudojome

B. Stundžia.

Apie sovietinę pažangą,
Kiek muilo burbulu prilei 

džia sovietinė lietuviu spauda 
Amerikoje ir Kanadoje', Sovieti 
joj vis pažanga ir galo nėra pa 
žangai, O štai faktai: Montre

me.
Džiugu, kad nedėkingas ir 

nelengvas šalpos darbas nuošir ___
džiai suprantamas ir dirbamas, apimties loteriją 
kurs be pasišventusių KLB-nės 
Ap. veikėjų ir geraširdžių au 
kotojų, nebūtų 
mūsų nelaimingų tremtinių pa jos įstaigose, 
dėtis būtų žymiai skaudesnė.

Todėl, visų apylinkių valdy 
boms, šalpos komitetams ir vi 
siems, aukotojams, Šalpos Fon 
do Centro K-tas reiškia širdin 
gą padėką ir tikisi, kad ir atei niekad neapleis vargstančių se 
ty šalpos darbas bus tęsiamas cių ir brolių. Jų globą ir šalpa 
tuo pačių pasišventimu, o auko tebūnie visų mūsų bendras rū 
tojai, neatsisakydami galimos pestis ir pareigos. A, S.

nktas buvo naujų kelių jieškoji 
mas pinigams šalpai sukelti. 
Numatyta: pravesti didesnės 

j visos Kana 
dos ribose, rengti bingo žaidi 
mo vakarus ir ruošti bazarus. 

įmanomas ir, išsiaiškinus formalumus valdž 
bus duota išsa 

mesnė informacija.
Naujas ŠF C. K-tas, pradeda 

mas darbą, nuoširdžiai dėkoja 
visiems iki šiol aukojusiems ir 
tiki, kad jautri lietuviška širdis

neatsisakydami galimos pestis ir pareigos. A, S.

NE SKALDYTIS, bet jungtis,
Pasikalbėjime, duotame me anglosaksų kraštų, kur vei 

„Lietuvių Dienoms“, LVLS C kia dviejų partijų sistemos, įta 
k pirmininkas J. Audėnas apta koje. Jei plėsime VLIKą į 14* 
rė lietuviškąsias aktualijas. Į-15 partijų organą, pasirodytu 
klausimą dėl VLIKo struktū me ne tiktai juokingais, bet iv 
ros J. Audėnas atsakė: visai nesubrendusiais politiko

— VLIKo struktūrą laikau je. Tad ne smulkėti, o patiems 
nekeistiną, nes ji paremta svei konsoliduotis reikia,
ku ir pastoviu principu — VLJ Kokia yra Vai, Liaud, nųp 
Ką sudaro Lietuvoje veikusios monė apie VLIKo ir Dipl. san 
partijos ir kovos sąjūdžiai. Tai tykius, J. Audėnas atsakė iš 
VLIKo stiprybė. Jei VLIKą trauka iš LVLS atstovų šuva 
sudarančių grupių skaičius, ne žiavimo Clevelande rezoliuci 
keičiant struktūros, būtų įma jos .... turi būti nuolatinis glaų

sugeba spontaniškai uždavinį tartų savo lemiamą žodį Mažo nomą sumažinti, tarkim, iki 4- dus kontaktas jų daromuose 
vykdyti. Jau ir šiandein girdi sios ir Didžiosios Lietuvos nau -5, ir iš kiekvienos grupės na politiniuose žygiuose, ypač gi 
si balsų privačių asmenų, susi dai, susijungimui ir laisvei. rių skaičių padidinti, VLIKas santykiaujant su svetimų vals 
rūpinusių Mažosois Lietuvos Tat Sausio Penkioliktosios būtų dar stipresnis. tybių vyriausybėmis“,

» Dėl Lit. Fronto, LRS ir kt. Baigdamas J. Audėnas paša 
_____ t . _ . . - - _ „ . „ , : kė: „Mūsų pačių stiprybė mu 
ra nukrypusi nuo pagrindinio sijų darbus. Sausio Penkiolik daugiau pasitikėti ir reikia ma Komisijos žodžius, „pasauliui — Už VLIKo ribų stovin myse pačiuose. Reikia būti ii 
savo uždavinio kelti balsą už toji mus taip pat mokina, kaa nyti, kad jų Mažosios Lietuvos apsakyti, kad mes dar gyvi, čios grupės, nors jos būtų ir gam pasiruošusiems. Kiekvie 
Mažosios Lietuvos Išlaisvinimą tautos likimą greičiau ir užtik klausimas visais savo aspektais kad mes su Mažąja Lietuva esą emigracijoje įsisteigusios, ge nas būkime politinė tvirtovė...” 
iš Dabartinės padėties ir Susi tintai išsprendžia ne Komisi bus ištirtas ir patiektas ne tik me vienos motinėlės vaikai, riau padarytų, jei surastų ke ■ Pasaulinė 1958 metų mugė 
vienijimą su Didžiąja Lietuva, jos, tarnybos ar valdžios, o pla plačiąjai mūsų visuomenei, kad ką mūsų priešininkai per liūs konsoliduotis su joms arti įvyks belgų sostinėje — Briu 

Kad šis jos noras nebūtų čiaji masė, kuri, laikui atėjus, bet ir angliškai kalbančiam pa šimtmečius išardė, dabar lai mesnėmis grupėmis - partijo selyje ir į ją bus pakviestos vi 
svetimas plačioms lietuvių ma žino kokio ginklo' griebtis ir šauliui, kad jis laikui atėjus kas vėl suvienyti“. mis, esančiomis VLIKe. Esą so pasaulio tautos.
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SKURDU IR NIŪRU DABAR LIETUVOJE.
— Kasdieninė buitis yra sk Kiekvieną dieną reikia sukti 

urdi ir niūri, — sako M. Baka galvą, kaip ir iš ko teks išgy 
nas. — Visi atrodo susirūpinę venti. Nekartą tenka ir rizikuo 
ir nepatenkinti. Tam tikro hr. ti, bet žmonės su laiku įpranta 
ksmumo pastebima nebent dar net į baimę ir ima galvoti: 
tarp 16—19 metų jaunimo. Ir „taip ir reikia, kitaip negali 
kas gali būti tokia buitimi pa ma“. Vienu žodžiu, veingun 
tenkintas? Ypač nepatenkinta giui, norint „padoriai“ pavalgy 
darbininkija. Nors kolchozuose ti ir kasdien gauti su mėsa, rei 
taip pat nepaprastai skurdu ir kia per mėnesį iš kur nors „su 
sunku, bet ten žmogus dar turi sikalti” bent 900 rb., kai tuo 
bent bulvių, o šiaip darbiniu tarpu paprastas sargas atlygi 
kas, turėdamas išdirbti 8 valai' nimo tegauna 260 rbw o viduti 
das ir gyvendamas, gali sakyt; niškas darbininko atlyginimas 
ant „bruko“, grįžęs namo, daz sukasi apie 450 rb. Gi visų reik 
nai net nežino, ką jis ten ras. mių kainos yra nepaprastai au 
Labai didelis trūkumas butų, gštos. Todėl darbininkas ir jo 
Didesnių kambarių visai neįma šeima nuo bado ginasi išimti 
noma gauti, už 2—3 kambarius nai tik bulvėmis. Taip gyventi, 
tenka mokėti iki 200—300 rb. kaip Vakaruose, reikėtų gal 
Ir čia kiek lengviau nebent ra poros tūkstančių. Bet tokių 
sams aviatoriams, nes jie gau Lietuvoje nedaug. Todėl netev. 
na butpinigius, šiaip rusai tar ka stebėtis, kad ir mūsų tautic 
nautojai gyvena daugiausia va! čiai, bėdos verčiami, stengias: 
ainiuose butuose. Jiems pade visokiais būdais išsiversti. Tuo 
da tokie pat rusai viršininkai, metu, kai vieni „susikombinuo 
pvz. Kaune, Lenino rajono vyk ja“ mažais kiekiais, kiti nusuk 
domojo komiteto pavaduotojas tas prekes gabena tiesiog maši 
yra Donskoj, taip pat rusas Po nomis, o elevatoriuje, geležir. 
žėlos rajono vykd. komiteto keliuose, laivininkystėje, buhal 
pirm, pavaduotojas etc. Valdi terijoj — vis daugiausia rusai: 
nės būstų kainos yra žymiai mat, reikia mokėti prirašyti, 
mažesnės už privačiai šutai tą pridėti ir visokius „nubyrėji 
sias. Paprasčiausias darbo žmo mus“ pateisinti. . . Paprastai, 
nių maistas — bulvienė arba reikalui iškilus į viršų, už viską 
bulvės su kruopomis, kopūstai bėda verčiama kokiam nors 
su bulvėmis, mėsos mato let „kilbukui“.
karčiais. Išskyrus tuos, kurie Ko šiuo metu labjausiai trū 
turi gerai apmokamus darbus, ksta, tai krautuvėse mėsos. Mil 
kiti yra priversti „kombinuoti" tų prastesnės lūšies taip pat 
ir visokiais būdais užsidirbti dažnokai trūksta, galima gauti 
sau reikalingą pragyvenimą, tik brangesnių geresnės rūšies, 
kad galėtų kaip nors išsiversti. Normaliai duonos netrūksta,

Nauja knygelė 145 pusi., angalviu:
įj ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, — Jono. 19:14.
■Į Platus ir žingeidus turinys.
:l Dievo paskirtieji amžiai. Atgaivinimo laikai. Žmogaus 

sūnaus ženklas danguje. Naujas dangus ir nauja žemė.
rt Prisikėlimas iš numirusių, ir t. t.
n Kaina 25 et., neturtingiems siunčiame veltui.

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

Tusų malonumui spausdina

Tariama: „B R Ė D I N G S“

Mate nūs prisiminimai
Hamburgo Miesto Rotušė.

Nors paskutinio karo metu ji buvo visiškai su
naikinta, kaip ir pats Hamburgo įvirsiąs, ta
čiau miesto piliečių noru ir kietu pasiryžimu ji 
vėl atgimė kaip kultūrinis ir ekonominis Va
karų Vokietijos centras. Išdidžiai tarnaudama 
miestui kaip demokratinės miesto- savivaldy
bės namai, miesto rotušė stovi kaip didingas 
Renesanso architektūros pavyzdys.

Būdamas visai arti pavergtosios Rytų Vokie
tijos sienos, Hamburgas stovi kaip laisvės u 
vieningos jėgos simbolis abiems tautos dalims 
— rytinei ir vakarinei. . . tai buvusios Vokie
tijos priminimas... tai senųjų laikų prinun- 
mas. . . laikų, kurie gražina malonius prisimi
nimus. j

BRADINGS
SHADING BREWERIES LIMITED

Ottawa • Wlatf aar * Maatraal • MaailHea

bet jos kokybės negalima lygm 
ti su Vakaruose gaunama auo 
na. Duonos trūkumas susidaro 
tada, kai dėl kokių nors priežas 
čių jos negali pagaminti Kau 
no duonos kombinatas. Be to, 
trūksta puodų, samčių ir kc., 
užtat netrūksta rūkalų ir degti 
nės. Apskirtai, rusai stengiasi 
iš Lietuvos daugiausia išvežti 
ne tik darbo jėgų, bet ir visus 
gaminius. Jei ką į Lietuvą atve 
ža, tai paskiau atsiima dešimte 
riopai. Atveža saulėgrąžas, alie 
jaus, arbūzų, Krymo vyno, bei 
jį gerti gali nebent enkaveais 
tai, direktoriai, aviatoriai, ku

rių leitenantas gauna pagal uzi 
mamą vietą per 2.000 rb., ir ki 
ti raudonieji tūzai. Jiems, gau 
nant neblogas algas, Lietuvoj, 
nėra bloga gyventi, tad jie gaii 
ir išgerti. Tokių, kurie gyvena 
gerai, palyginti ne tiek daug. 
O tai vis — daugiausia rusai. 
Jie ne tik prigeria rusiško šair. 
pano ir „vodkos“, bet ir prival 
go viščiukų ri visokių lietuviš 
kų gėrybių. Į Lietuvą rusai dat 
ir dabar nepaprastai spraudžia 
si, nes dar ir dabar, po tiekuo 
plėšimo metų Lietuvoje visko 
dar tebėra daugiau, negu Rusi 
ioi. Raudoniesiems turčiams

Iš visur ir ap.e viską
■ Asado pietūs Lietuvių Cen 
tie B. Aires sutraukė per 300 
svečių. 15 avinų, daug jautis 
nos ir šimtai dešrelių sudoiota 
su skaniai pagamintomis saloto 
mis ir vynu. Gražiausia lietu 
vių publika dalyvavo iš arti ir 
iš toli. Pirmą kartą pavartoti 
nauji Lietuvių Centro stalai, pa 
dirbti Kazimeiro Maslionio fab 
rike.

kasdieninis gyvenimas nėra liū 
dnas. Todėl jie neatrodo tokie 
pikti ir susirūpinę.

M Čikagos universitetas ruošia 
5 knygas apie bolševikų pavei 
gtas tautas: Lietuvą, Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Gudiją Ukrai 
ną. Apie Lietuvą medžiagą rin 
kti pavesta B. Mačiuikai, kuris 
tame universitete ruošia dokto 
ratą*.
■ Adm. P. Moncevičius-Mi..'. 
čys, gyv. Winchester, luauo. 
paskirtas Costa Rica laivyno 
operacinės bazės direkloruu. 
Jis yra gimęs ir augęs bo. 
tone.

Musu ūkinės galimybės
DIPL. INŽ. J. BULOTOS

3.
MONTREALIO

LIETUVIŲ NAMAI.
Nekartosiu, ypatingai 

šiuos pastaruosius 6-ius metus 
linksniuojamo spaudoje, pokal 
biuose, susirinkimuose ar ini
ciatorių grupėse, Lietuvių na 
mų reikalingumo bei mėgini 
mų juos įsigyti.

Viską susumavus, pasidarę 
išvados:

1. Jei M. lietuviai sugebą iš 
karto stątytį net dvi bažnyčias 
ir klebonijas, kurių su vidaus 
įręngįmąįs išlaidus vįršys pusę 
ųiilįono dol,, tąį yrą mums tik 
raį garbė, bet tiesiog gėdą ir ne 
beleistiną, kąd tie patys lietu

lietuvio, bet jau su ir 10 Fundatorių po 500 dol. šokių vėžių-lydžių ir savaiiuu 
25 rėmėjų akcijos po 200 dl. džių bei ypatingai prieš kc-i.Ua 
50 pagrindinių akcijų po 100 metus buvusio mūsų daugumos 

*—finansinio žymiai uu

L.N.pamatas jaubus pastatytas, kiekvieno 
nes bus užfiksuotas ir sucemen ‘konkrečiu pasiūlymu: kiek li
tuotas kiekvienas M. lietuvis, kada jis L.N. duos gyvais pini 
Mūsų sąlygomis toks sąrašas gaiš, arba kaip ir kuo, jis mums dol. ir 100 šeimų pusakcijų po neturto- 
gali būti sudarytas tiesioginiu padės dabar ar ateityje. Galima 50 dol. Taigi viso 195 asmenys žesnio pajėgumo po 3-jų metų 
būdu ir būtent: būti tikriems, kad po tokių pasu 300 akcijų. Akcijoms gali veiklos turėjo išsiskirstyti u

PLIAS, Akademinis sambų ruošiamųjų darbų, kurie iš mu ma numatyti apie 5 proc. palu vis dėl to tik iš sklypo visi a . 
ris ir vyr. skautės-ai sudarytų su tepareikaiautų lietuviško nu kanų parduodant ar perleidžia cionieriai priedo- gavo virš 7

> Čia dar paaiškinsiu vieną is 
rašytų į nustatytus lapus arti sugriaunamai pastatytume L. vės. opesnių klausimų, tai, kau v»
miausius savo ir jo šeimos arti N. mums patiems, mūsų jauni Iš viso atrodo, kad PLIAS, suomenės ar kitokiais būdais 
muosius ar gerai pažįstamus mui, o mūsų paaukotas valan pasikvietęs suinteresuotas orga gautos aukos be priekaištų gali 
kaimynus, bendrai jo artimiau dos ir darbas kaip tik ir būtų nizacijos ar pavienius asmenis, būti įtrauktos tų pačių akcijų 
šio ratelio lietuvius, Tatai butų didžiausias įnašas mūsų ken sugebėtų sutelkti . pradinius būdu per organizacijas ir valdo 
yidutipiškąi kiekvienam apie čiančiai tėvynei — Lietuvai. 300 akcijų po 100 dol. Tokiu mos jų komitetų ar rinktų as 
20 šeimų, na sakysim mažiau Kita besiperšanti, mažiau pa metodu einant mes galėtume menų — atstovų L.N. Atski 
šiam 15 ir didžiausiam 25. Vi puliariška — sakyčiau ameriko darbą pradėti nedelsiant, ar nuo ros irg. ar susibūrimai ar net 
siems išeitų apie 1000 šeimų, niška ir gal greičiausia ir tik ’ s-

Artimiausiam surašinėtojų šulė riausia įsigyti L.N. galimybė 
kime būtų sulyginti, paeiliui būtų maždaug tokia: 
skaitant, sąrašai ir išbraukti PLIAS M. s. pasikvietęs 
pasikartojimai. Liktųsąrašuose matytus iš organizacijų ir 
apie 600 gal 650 šeimų arba vienius (sričių specialistus) 
kiekvienam po 12.

Nuo čia ir prasidėtų galuti N. statuto, akcijų formos ir jų 
nas lietuvių surašymas, 
vienas turėtume aplankyti savo simus ir 
sąraše pasilikusius pažįstamus, ms sritims atstovaujantį darbo 
reikale paprašant juos prisiųsti komitetą, užregistruotų tokią 
tikslesnes jų pažįstamų bei tų bendrovę ir gautų leidimą L. 
pažįstamų žinias-adresus. bu N. statybai — atidarytų B-vės 
tvarkę savo sąrašus, pasiųstu sąskaitą. Po to visu svoriu ir 
me surašinėtojų valdybai — cc vieninteliu darbu būtų užgulta 
ntrui sudarymui galutinų alfa akcionierių verbavimu neap 
betinių M. lietuvių sąrašą — lenkiant nė vieno jau žinomo 
registracijos, 

Per tą laiką surašinėtojų ce 
lauką platesne šio žodžio pras ntraą pasistengtų gauti visų or 
mę.

Juk męs ant tiek išsibąrstę -
- išsiskirstę, kad tebespėliojam 
Montrealyje esant 6—8 gal iki 
10.000 lietuvių, užmiršdami nuo 
mūsų pasislėpusią aksiomą (ne

PRANEŠIMO SANTRAUKA 
torių, abiejų parapijų komite 
tų, K.L.B. komiteto, savanorių 
kūrėjų, SLA, LAS, N.L. Spau 
dos bendrovės, skautų, akade , - . . . . - - -. . . -
minio sambūrio, „Vytauto” klu apie 50 asmenų surašinėtojų oširdaus darbo, su mums priei nt kitam ar du trečdaliai daugu nuošimčių palūkanų, 
bo, statybų ir kitokių lietuviš branduolį. Kiekvienas iš jų su narnomis išlaidomis, mes nebe mai sutikus išstojant iš bendro :
kų bendrovių ir tt. pakviečiant 
į talką visus, kad ir pavienius 
lietuvius.

8. Iš visų perspektyvos taš 
kų gerai pažiūrėjus, darosi dar 
vieną svarbesnių išvadų, kad šį 
milžinišką lietuvių vienybes 
darbą paverqiant L,N: nępalūž 
tanįys inįcifttoriąi ir įvykdyto 
jai sėkmingiausiai tegali būti 
PLIAS M- skyrius,

Po šių išvadų, kas gi pasiūly 
tina konkrečiai? Atsakymui su 

viai nors ir už dešimtadalį tos rasti galima taip susikompli 
sumos nepastatė Lietuvių tvir kuoti, gi iš kitos pusės būti 
tovės — Lietuvių namų! taip paprastam, kad beliktų gal

2. Kad lietuvių namai nedel tik keletas žodžių: Pradėti tei 
siančiai yra reikalingi, juk nie singu keliu! Pradėti ne rašant 
kas ir klausimo nebestato, o te spaudai ilgus straipsnius, nesą 
trauko pečiais — aimanuoja: kant ilgas kalbas, ar galvojant 
kodėl jie nestatomi, kuo mes apie laurus, bet pradėti dirbti, 
prastesni už Hamiltono, Toron Tad kaip?! 
to ir tt. lietuvius?!

3. Kad iki šiam laikui viso 
ki bandymai įsygyti ar pasista 
tyti L. N. nepavyko, tėra kalta 
ta nelemta fabula: Gulbė, vėžys 
ir lydys, ną sųmodernįnimųi 
reiktų dar pridėti: — savanaų 
dėlis kapitalistas ir visa kas lię 
tuviška griaunantis komųnią 
tas, tada ir išaiškėja, kodėl an 
iems nevyksta!

4. Kad M,L,N, tegali būti 
efektingai įsigyti kooperątyvi 
niu būdų, nebėrą abejonių,

5. Kad nepasikartotų gul
bės, vėžiai, . , Komunistai ir pa 
nąšūą ,reikia, kad visos egzis 
tųojąnčios organizacijos ar SU tas vįl klt ir tai iki mūsų numatyti ir r----------- ------- . - - .
sibųrimai nuoširdžiai pritartų gj Taigi, pirmon eilėn eidami miausius atskirų sryčių darbuo sies kanalizacija ir vandentie 
ir vienokių ar kitokiu būdų ąts tuį dėsniu atgaį nuo mūsų pa tojus į L.N. statytojų komitetą kis, rūsies šildymas ir elektra, 
tovautų L.N, komitetą, gi jai y sudarykim pilną alfabetinį ar kitaip pavadintą sambūrį, ši Pradedamas rūsies eksploatavi 
brovęhąi-ardytojai butų laiku na dar ir su reikalingomis infor tie statytojai pravestų L.N. pro mas maždaug per 9—12 men.

dviejų trečdalių ar macijomis M. lietuviu sąrašą, jekto konkursą, (Mes patys ir nuo- bendrovės įsikūrimo—dar 
nlrfarlaliii vien _  . ’ . . _ .t ” t _ . •. i • l % « « •' A H « z-v a i ** a c, i A a a4-a-^w«I*wa

per

nu
Pa
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menis aptarti apgraibomis

Kiek dydžio ir vietos bei kitus klau 
išrinkęs tvirtą viso

Pirmiausia reik pasiskirstyti 
darbu visiems ir pagal geriau 
sias išgales pradėti tą darbą. Iš 
pat pradžių mes turime susidė 
ję nuvalyti būsimam pastatui

ganizacijų sąrašus ir dar per 
žiūrėtų telef. abonentinius są 
rašus. Taip mes gautume be 
abejonės tarp 95 iki 99 proc. 
visų M. lietuvių sąrašus.

Tas viskas yra galima pada 
ginčijamą tiesą)/kad nėra nei ryti be išlaidų ir maždaug per 
vieno seniausio, gal net silpnai 
lietuviškai bekalbančio na ir už 
sidariusio lietuvio, kuris nepa 
žintų kito ar keletos, ir tas ki

artimiausio mūsų susirinkimo susidarę kelių artimesnių būre 
ir tuojau pradedant nuo opiau liai gali ir būtų gražu, kad is 
siojo punkto, t. t., mes patys nu pirktų bent po vieną garbės ar 
sispręsdan.i kieKvienas ispeiKa fundatorių akciją ir tokiuo bū 
mos akcijos dydj ar skaičių bei du būtų plačiai atstovaujamas 
užsiangažuodami apklausinėti- LN. Štai ir būtų 100 proc. ioi 
-surasti „X“ skaičių draugų — mulė, kuri būtų prieinama viso 
akcionierių ir tt. kiausinoms kapitalo verbavimo

Turi būti numatytas platus- formoms ir kur nors ir 1 ckn. 
-palankus akcijų išsipirkimo bu įdėtas nuoširdaus, kad gal ir ne 
das sakysim net iki 24 mėn. ai žinomo lietuvio rastų savo ver 
ba namo statybos periodui, at tę ir vietą per visą A.m. egzis 
seit jei mes pav., paėmėme fun tencijos laiką. Kad aiškiau u.i 
datorįaus 500 dol. akciją, tai tų, pav., „NL“ spaudos balius 
reikale mes galime įmokėti po buvo' suruoštas su Šukiu: 50
20 dol. kas mėn. iki galutino iš proc. pelno skiriama L..N. ua 

iš pradžių leiskim, kad neįprastas pasise
kimas tokio baliaus uave zvoa

sipirkimo, žinoma
įnešant kiek galima daugiau.

Vienintelė sąlyga tokiam pro dol. pelno, taigi 1.000 dol. uro« 
jektui tai, kad namas turi būti 10 pagrindinių akcijų L. N., Ku 

i „N.L.“ benurovco 
statybos uu.

ekonomiškai tvirtesnio lietu 
vip; darbininko-, profesionalo  ̂ r-a------
biznieriaus, namų savininko ir tokioj vietoj, kurioje suvažiavi rios ir bus 
tt. mų sąskaiton ir savaitgaliams nuosavybė L.N.

Iš arčiau pažiūrėjus reikalas būtų leidžiama užkandinė — drovėje. Arba sakysim, A.V. 
atrodytų maždaug taip: L.N. paruošimai su visais gėralais, parapija sutiko padaryti bazuy 
apie 60.000 dol. vertės. Pradi 
ms kapitalas apie 30.000 dol. 
su kuriuo įsigyjama sklypas, o 
mažų (atskirų) kontraktorių 
bei ūkio būdu išpilama cementi 
nė rūsis — salė (1000 iki 1200 
žmonių) pastatomos 
sienos ir uždedamas galutinas 

pakviesti tinka stogas, įvedama būtiniausia rū

4-ias savaites laiko. Tarp kitko 
taip mes duotume pavyzdį ir 
kitoms Lietuvių kolonijoms.

Lygiagrečiai mes turėtume

tuo dėsniu atgal nuo mūsų pa tojus į L.N. statytojų komitetą

išprašyti < t , ■ m ■< i
ketųrių penktadalių visų akci jay visais atžvil be išimties turėtume kiekvienas
jų balsų dauguma. giais didelis ir naudingas dar paduoti eskyzus ar aprašymus,

6, Viską reiktų pradėti nuo bas, kokie turėtų būti L.N.) išdirb
trumpiausios, aiškiausios ir tru šį sąrašą besudarant mes ga tų minėtą konstituciją, padary 
gdytojų atžvilgiu negailestin lime individualiai sužinoti kiek tų L.N. modelį, išleistų jo foto 
giausios L. N. konstitucijos vieno lietuvio nuomonę pačiais nuotrauką su konstitucijos prie 
(statuto) sudarymo. pagrindiniais mūsų išdirbtais du. Ištirtų vietos ir sklypo įsi

7. Vienokiu ar kitokiu būdu L. N. klausimias ir net kiekvie
turi būti surastas nuoširdus pri no prisidėjimo moralinį bei ma 
tarimas — bendradarbiavimas terialinį laipsnį. Tikras esu, 
ypatingai šių susibūrimų - or kad jei mes pradėsime tai vi 
ganizacijų: sos minėtos org. ir paskiri as

Buvusių ir esamų L.N. inicia menys mums ateis į talką. Taip

Aš nesakau klubas ar dansingas čioje L.N. fondui rinkliavą, po 
— visai ne, bet tai čia kita tė kurios pinigai ir bus įnešti 
ma, kur yra visos galimybės, cijų formoje A.V. parapijos , 
kad L. N. išliktų orume ir būtų rdu, taigi kada nors penias ..a 
tautos židinys. Tikra taip pat, akcijomis grįž A.V. parapijai 
kad visos metų šventės ar sa ir tt.

medinės vaitgaliai būtų užpildyti L.N. 
įvairiais paminėjimais, sukak ktų turėti 
tuvėmis, vestuvėmis ar krikšty statybos ar bendrai nuo didės 
nu puotomis, sporto žaidimais nių reikalų susikoncentravimo 
ir t. t. Tai vis dideli pinigai da pradžios reikia numatyti bent 
bar išleidžiami kitiems — jie vieną šeimininką — reikalų ve 
liktų mūsų tarpe — L.N.

Neišskirtina, o gal net remti 
na idėja tai surasti tinkamoje 
vietoje ir atitinkamą pastatą 

rūpinamasi (sinagogą ar ką panašaus) ir 
15.000 dol. pav. lengvomis išsimokėjimo 

finišin sąlygomis nusipirkti. Tai 
palengvintų ir pagreitintų bei 
užtikrintų L.N. įsigijimą.

Reikia dar pasakyti, kad įdė 
tas į bet kokią statybą kapita 
las beveik be išimties kyla ir 
duoda tikriausią kapitalo kon ti čia iškeltomis ar 

Akcionieriai — „šėrininkai”: servacijos garantiją. Štai, kad mintimis.
10 garbės akcijų po 1000 dl. ir buvusi L.N. Bendrovė dėl vi Dipl. irti. J. Bulota.

kis, rusies šildymas ir elektra.

12 men.

bu pradžios. Tęsiama statyba 
palaipsniui ir vis tebeverbuoja 
mi akcionieriai, 
gauti ilgalaikė 10 
paskola. Tinkavimas, 
gas * galutinis „plumbingas“, 
elektra, šildymas ir svarbiausia 
apiplytinimas atliekamas kont 
raktais užmokant trečdalį iki

tik

L.N. įsigijimui užtikrinti rei 
omenyje, kad nuo

gijimo galimybes, visas teisi 
nes, finansines bei ekonomines 
ir tt. galimybes. Su šitais pir pusės gyvais, likusius išmokėti 
maišiais daviniais ir gana ap nai per 1 ar 2 metus, 
čiuopiamu sprendimu mes su 
grįžtume vėl prie jei galima

deją, inžinierių ar kaip mes jį 
bepavadintume, kuris neštų vi 
są pagrindinę naštą atsakomy 
bės ir reikale kad ir su minimali 
niu atlyginimu, bet, kad galėtų 
atsisakyti dabartinio darbo L. 
N. naudai.

Baigiant pridursiu, kad čia 
yra labai grubūs metmenys, ku 
rie palaipsniui išaiškėtų vėliau, 
bet aš kviečiu visus, kad ii jau 
dabar kuo plačiausiai pasisaky 

naujom.s

i.Ua
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Nobelio premijos laureatas
RAŠO DR. G. I. Ž I D O N Y T Ė

savo asmenybę. Jo stiprieji as 
menys niekuomet nepasiduoda 
panikai ar baimei. Toks yra He 
mingway ypatingai mėgstamas 
tipas — teroro, kurs žino, kad 
kovoje nėra pasirinkimo. Toks 
yra karys EI. Sordo, kurs kau 
naši dėl idėjos ir šaltai laukia 
mirties, su tragiška ironija nai 
kindamas savo priešus paskuti 
nėmis minutėmis. Toks yra už 
grūdintas stoikas pulkininkas 
Cantwell, toks yra senas žvejo 
tojas Santiago iš The Old Man 
and the Sea, kurs vienas jūroje 

brutaliąją ^ovoJa tamsa, nežinia ir ryk 
liais — Kas man lieka daryti, 
—samprotauja Santiago.—Tik 
tai kovot. Kovot iki žūsiu,—to 
ks yra jo atsakymas sau. Šitoks 
drąsus, valingas, kuone beje 
gio žmogaus požiūris į nemiga kas ribotame laike. Aptarda 
limą grėsmę yra Hemingway mas Hemingway veikalą The 
rinktinių personažų tipiškoji Snows of Kilimanjaro, " A. G. 
savybė. Angstrom sako: Šventasis Kai

Rašydamas savo pirmąjį jį iš nas Dantei yra teisingumas. F1 
garsinusį romaną The Sun Al aubert‘ui tai yra Menas savo 
so Rises (1926), Hemingway tobulybėje. Bet Hemingway* 
buvo giliai paveiktas to metu ui jo knygoje The Snows of Ki 
amerikiečių literatų dekadenso limanjaro, tai yra Mirtis (Mo 
(smukimo). Tai epochai atstu deru Langguage Notes, 65 

moralė? Džiaugsmo ir brutalu vaująs jo veikalas yra ypač ver 
mo disonansų atomazga suda tinamas, kaip dekadentiškai nu 
ro Hemingway/ veikalų grožio siteikusių, Europoje lėbaujan 
pagrindą (E. Wilson. Wound či4> <.žuvusios kartos amerikie 
and the" Bow, 1941. p. 216). či9 literatų vaizdi iliustracija. 
Brutalumas visuomet esąs keis Bet jau ir šiame romane hero 
tai susijęs su malonumu. Me Jus Jake sugeba išsiskirti iš sa 
džiot, žūklaut, mylėt — malo 
nu. Malonu stebėti įsiutusį bu 
lių ir su juo kovojantį matado 
rą. Toji kova — tai jėgų grum 
tynių simbolis. Malonu net ir 
karas. Hemingway garbina jė 
gą ir malonumus, kurie, nors ir

2.
Hemingway kūrybos foną 

sudaro grubus aktyvumas. Ta 
me fone išryškėja jo persona 
žai; jų psichika užgrūdinta 
nuolatinio netikrumo ir neiš 
vengiamo tragizmo, kurį švel 
nina tik poza, išdidi laikysena, 
nesėkmių ir net mirties ignora 
vimas. Jo kūryba — ištisa bru 
talių bei žiaurių vaizdų virtinė: 
egzekucijos, užmušimai, bulių 
kautynės, masiškos žudynės 
kare. Hemingway nevengia siu 
urto ir sadistiškų gyvenimo ele 
mentų; jis mėgsta I 
jėgą ir sumaniai, lyg teroro su 
raudona skraiste, ja pąšvaisto. 
Kad žmonės žudosi dėl idėjų — 
tuo tarpu tai neišvengiama. 
Bet kaip išaiškinti Hemingway 
idealizavimą grumtynių su uu 
bais? Tų grumtynių ritualą jis 
piešia su nuostabiu artistišku 
mu. Žūklavimo bei medžiokles 
sienose irgi randama subtiliai 
sugestionuota grobio agonija. 
Žmogus silpnas fiziškai, bet sa 
vo jėgą naudoja agresyviai ir 
ja didžiuojasi. Kokia galėtų bū 
ti šito agresyvumo ir žiaurumo

tenkinimo ir nuolatinio pavc 
—jaus jausmo. Dėlto juose tiek 

gausu žiaurumo. Iš antros pu 
sės, Hemingway herojai, ne 
konvencinės moralės, be tradi 
cijų, vieniši individualistai, la 
bjau jaučią visatą, negu save, 
niekad galutinai nepalūžta. Au 
terų nuolat lydi mintis apie 
mirtį — pačią tragiškiausią re 
alybę, bet ir ji jam yra vienas 
iš akstinų dar labjau pamilti 
pasaulį, ir tokį trumpą, laikinį 
gyvenimą. EI Sordo mirdamas 
sako: „Gyvenimas buvo siūbuo 
jantis javų laukas kalvos šiai 
te. Gyvenimas buvo sakalas

DAILĖS STUDIJA 
KANADOJE.

Lietuvių moterų tautinius 
drabužius šimtmečiais kūrė lie 
tuvės sodietės moterys, sama 
notose bakūžėse. Nerasime dvk 
jų vienodų prijuosčių, juostų, 
kiklikų. Kiekvienas audinys pa 
sipuošimui būdavo sukuriamas 
naujas, savitas.

Tautinių drabužių kūryba t-.* 
siama toliau Kanadoje, Dailės 
Studijoje (R. R. 1. Kingston, 
Ont.). Pagal senoviškus atidi 
mo būdus, raštus ir spalvas, kt. 
riami nauji, tpatys gražiausi, 
puošniausi ir sudėtingiausi kai 
šytiniai ir rinktiniai audeklai 
tautiniams drabužiams.

PLOKŠTELIŲ MUZIKOS 
KONCERTAI 

AUSTRALIJOJE
Tai gana originalūs koncer 

tai, apie kokius kitose lietuvių 
kolonijose negirdėti. Bet Aust 
ralijos lietuviai jau ne vieną pi 
okštelių muzikos koncertą yra 
suruošę.. Štai Australijos sosti 
nės-Canberros - lietuviai gruo 
džio 4 d. suruošė antrą plokšte 
lių muzikos koncertą, kuriame 
jie klausėsi į lietuviškas plokš 
teles įrašytos lietuvių muzikos

ŠOLOCHOVAS APIE 
SOVIETINIUS 

SUVARŽYMUS.
„Tyliojo Dono“ romano ai^ 

torius Šolochovas, dalyvavęs 
Rusijos rašytojų suvažiavime, 
kalbėdamas apie sovietines ra 
šytojo sąlygas, pareiškė, kad 
jos yra sunkios. Rašytojai yra 

. .... . . .- x suvaržyti komunistų reikalavi
> leidiniais leisti Dr. A. Šapokos, rnais rašyti partijos, ne litera 

Likimo keliu“, buv. Vytauto Didžiojo ir V»i tūros, reikalams. Bet Šolocho 
docento, vas mano, kad ir tose sąlygose 

’ 11 rusų rašytojas galįs daugiau su 
kurti negu sukuriąs.

Šolochovas „užsimiršo“, kad 
ne visi Šolochovai ir ne visi Ru 
sijos rašytojai tokie laimingi, 
kaip jis, kuriam partija leido 
gana plačiai pasisakyti. Pav., 
Zosč,enko už tikrą Rusijos gy 
venimo aprašymą gavo per gal 
vą.

KUL'IURIA/E^KRCWIKA

Autorė.
Alė-Elena Nakaitė-Arbačau 

skienė yra gimusi 1915 m. lap 
kričio 3 d. Petrapilyje; į Lietu 
vą parvežta trejų metų. Yra 
baigusi Rokiškio gimnaziją, 

padebesyse... Gyvenimas buvo Klaipėdos pedagoginį institutą 
žirgas tarp kojų ir karabinas Vilniaus Universiteto Huma 
prie kojos, ir kalva ir slėnis. nitarinių mokslų fakultetą, 
ir medžiais apaugęs upelis, ir 
tolimas slėnio kraštas ir kalvus 
už jo. 
sys yra vienintelė žmogaus 
nuosavybė. Tai jo žaislas ir 
kartu įvairiausių galimybių lau

PREMIJUOTA A LĖ NAKAITĖ
Praėjusiųjų metų „Draugo“ gyvena bežemių Blaišių šeima, 

romano konkursą laimėjo.rašy dirbanti iš pusės, (kas ir Kana 
toja Alė Nakaitė Arbačauskie doje praktikuojama) svetimų 
nė, už kaimo romaną „Trumpa jų žemę. Vyriausioji veikėja — 
diena“. Bronė Baleišytė, dirbanti pas

našlę Šklerienę, tų bežemių du 
kra, kurios tėvai jau mirę.

Romanas užsimezga ir išsivy 
sto Lietuvos nepriklausomybės 
laikais, bet netrukus ateina Ru 
sijos okupacija ir sugriauna vi 
są Lietuvos gyvenimą, ir su 
griauna ir romano veikėjų gy 
venimą.

Autorė, išaugusi Rokiškio 
apylinkių kaime, gerai pažinu 
si vietos kaimo gyvenimą, įsi 
savinusi rokiškėnų tarmę, ro 
mane naudoja dialogams daug 
tarmiškumų, kuriuos Jury ko 
misija (B. Brazdžionis, A. Gus 
taitis, J. Girnius, K. Mockus ir 
J. Leimonas) įvertino teigia 
mai, kaip ir visą romaną, nu 
konkuravusį kitų 10 konkursui 
prisiųstų romanų.

LEIS

(950), 205).
Mirtis, Hemingway kūrybe 

je, yra pabaiga viso to. Tai yra 
Nada — neišvengiama, milži 
niška, tragiška būtinybė. Ji yra 
vienintelė tikroji nesėkmė. Bet 
ir ją reikia mokėti priimti. He 

vo bevalių draugų grupės, su mingway credo, kartu su Ma, 
geba save valdyti ir išlaiko ei laux ir Sartre, yra atkakli kova 
gesio normas. Jis teikia ypatii: 
gos reikšmės pačiai gyvenimo 
formai, kaip vienam iš būdų ap 
valdyti likimą. Vėliau Heming 

______ _______ way šį stoiškosios, kietosios gy 
nenumalšina vidujinio nerimo, venimo formos aspektą vis rys 
vis dėlto sudaro pakankamą 
pagrindą išlikti nepalūžusiam 
net ir sunkiausiose situacijose. 
Silpnasis palinksta, stiprusis iš 
lieka. Tai yra amžinas dėsnis, 
kurį Hemingway išryškina, lai 
kydamas tą išlikimą savotiškos 
dvasinės pergalės išdava. Ne 
paisant Hemingway fizinių gr 
umtynių bei kovos pamėgimo.
jo herojai visuomet būna fiziš _ _ .
kai nugalėti. Bet jų pergalės vas *r j° romane The Old Man 
yra moralinės (E. Wilson, op. and the Sea (1952), už kur( 
cit., p. 241). Gyvenime vyrau iam suteikta Nobelio premija, 
ja žiaurieji elementai, kuriuos Hemingway išreiškė trag,š 
apvaldant arba sugebant igno ką likimą moderniojo žmogaus, 
ruoti, sugebama save kontro nepajėgiančio suvaldyti savęs 
liuoti, geriau suvokti savo bui ir pasaulio. Tai dėl to jo veika 
ties prasmnigumą ir išlaikyti lai persunkti nerimo, nepasi

A. Nakaitė yra buvusi moky 
toja įvairiose Lietuvos vietose, 

Gyvenimas ir jo žave ° paskutiniu metu — Vilniaus 
Pedagoginio instituto pavyzdi 
nėję mokykloje, taipgi ir Vii 
niaus Augštesniojoję Techni 
kos mokykloje. Ištekėjusi už 
už inž.-architekto Edmundo Ar 
bačausko, turi du vaiku ir gyve 
na Detroite, USA.

Visuomeninėje veikloje—pa 
stovi Ateitininkų veikėja.

Kūryba.
Alė Nakaitė savo literatūrinį 

darbą pardėjo spaudoje, kuriai 
teikė eilėraščių, apysakėlių, no 
veliu. Baigusi pedagoginius mo 
kslus, rašė straipsnių pedagogi 
niais klausimais.

Pirmoji jos knyga, atspaus jas bus stengiamasi
dinta Marijampolėje, ir nespė populeresnes bei prieinamas ga 
ta išplatinti, Rusijai okupavus Emai didesniam skaitytojų skat 
Lietuvą, kaž kur dingo ir su čiui.
rankraščiais. Vokietijoje 1946 Lituanistikos Institutas jau 
mė ji išleido poezijos rinkinį yra numatęs pirmaisiais savo 
„Be tavęs“, 1947 m. išleido no 
veliu knygą ,,] 
1953 Amerikoje išleista apysa 

Hemingway pasirenkami siu ka „Duktė“, 1954 m. — vaidi 
žetai — grandiozinės ispanų nimas vaikams „Nunešk, upeli, 
fiestos, blizgantis torero me žąsų vargus“, 
nas, kur besąlyginė drąsa yra 
artisto garbės reikalas. Afrikos 
medžioklių scenos, pasaulinio 
■ar civilinio karų barbariški vaiz 
dai — teikia daug turtingos 
medžiagos psichologinėms nuo 
taikoms formuoti ir joms vys

dėl neišlošiamos bylos (M. Le 
vin. Kennyon Rev., 13 (1951), 
609).

kino, sukurdamas, be kitų, to 
kius įžymius veikalus, kaip Ph 
mojo Pasaulinio Karo ir didu 
lės meilės tragiškąjį A Faie,; 
well to Arms (1929), arba is pa ( 
niškųjų vidaus karų romaną , 
For Whom the Bell Toils , 
(1940). Nustūmus į šalį visa, 
kas nebūtina egzistencijai, dva 
sios heroizmas yra pagrindinė j 
gija ir valingų nuotaikų moty ,

LITUANISTINES 
STUDIJAS
iš svarbiausių Lilua 
Instituto uždavinių 

tyrinėjimų.

Vienas 
nistikos 
yra lituanistinių 
studijų leidimas. Kiek leis nio 
kslinis leidinio pobūdis, studi 

paruošti

Premijuotasis romanas.
„Trumpa diena" vaizduoja 

augštaičių gyvenimą Prudiškių 
kaime, Rokiškio apskrities, kur

gos arba Cezanne gamtos vai'-; 
tyti. Dėl savo puikios pasako dai“ (Ch. Poore, op. cit. xiv). 
jamosios prozos autorius yra žodžių retumas, tikslus jų ata 
įsigijęs vieno iš talentingiausių tikimas personažų luomui, psi 
šių laikų pasakotojų vardą. La chologijai ir aplinkybėms, pre 
koniškas, natūralus, paįvaiun ciziškumas ir taiklumas apraši 
tas liaudiškas kalbos stačiokiš nėjant vietas, žmones ar įvy 
kūmais jo dialogas yra imituo kius, daro skaitytojui gilų įspu 
jamas daugelio Amerikos ir Eu dį. Stilius lemia ir Hemingway 
ropos jaunų rašytojų. Tartum raštų įtempimo atmosferą, kaip

niaus universitetų < 
„Vilniaus miesto istoriją“ i- 
prof. Vaclovo Biržiškos lietu 
vių literatūros bei kultūros is 
torijos studijas. Tuo tarpu šie 
ms veikalams išspausdinti insti 
tūtas dar neturi pakankamai lė 
šų.

— L» Karvelis Sydnėjuje sk 
aite paskaitą apie Lietuvos įs 
tatymdavystės būsimas proble 
mas. Jis išnagrinėjo principi 
nius klausimus demokratinėje 
santvarkoje.

— S. Zobarsko „Riestausio 
sūnų“ Melbourne pastatė vai 
kams R. Kardeliukienė.

— Šviesos“ susirinkime
Canberroje apie teatrą paskai tos meno dienos:

MENO DIENOS 
AUSTRALIJOJE

Australijos Lietuvių Benu 
ruomenės Krašto tarybos n 
Kultūros Fondo suvažiavimo 
metu, gruodžio 28—31 dieno, 
mis, Melbourne buvo suruoš 

buvo dailės 
visai paprastame jo stiliuje giū individualinio žmogaus egzis tą skaitė A. Gasiūnas. Paskai paroda, literatūros vakaras ir 
di kažkas nuostabaus, „lai tencijoj, taip ir masyvinės ap ta domėjosi didelis žmonių bū koncertas, kuriame pasirodė 
taip paprasta, kaip Bacho iu imties scenose. rys. chorai ir solistai.

Pabaltijo Valstybių Federacija švietimo ir susisiekimo reika tatymams ir potvarkiams pri kuri šiame krašte arba vietove tentingos šalies atstovybės, ti 
lams. imti. je turės savo diplomatinę arba kie prašymai toje vietoje rez»

Str. 39. Užprotestuoti įstaty konsularinę atstovybę. duojančios Federacijos valsty
Str. 44. Kiekviena Federaci bės atstovybės bus persiunčia

Šitų įstaigų tikslas bus Pa
baltijo Federaciją praktiškai mai arba potvarkiai grąžinami 
įgyvendinti ir jos veiklą skatin federalinėms įstaigoms, kurios jos valstybė apmokės savo sa mi kompetentingai Pabaltijo 
ti bei koordinuoti. j

Str. 34. __________ ________
nei įstaigai ipso jure priklau kotarpyje nuo gavimo dienos
sys visi trys kompetentingi Pa t°je įstaigoje, grąžina Federa

Iiniam Parlamentui naujai sva baltijo Federacijos valstybių 
rstyti. ministerial, kurie sudarys savo

Priėmus įstatymą arba paiė kompetencijos sričiai Federal 
dymą nustatyta tvarka iš nau nę Ministerių Tarybą.

Juos paskelbus, įstatymai ir jo, pakartotinas protestas nclei “ “ • —
potvarkiai įgys įstatymiško^ džiamas. 
galios, jeigu tame įstatyme ar 
ba potvarkyje nebus nustaty 
tas kitas įsigaliojimo laikas.

Kiekvienas tekstas bus laiko 
mas autentišku.

Str. 25. Pabautijo Federaci 
jos tautinės vyriausybės įsipa 
reigoja šiuos Federalinio Par 
lamento priimtus įstatymus ir 
potvarkius savaitės laikotarpy 
je skelbti Tautinės Vyriausy 
bės Žiniose, oficialia ir tautine 
kalba.

Str. 26. Nelauktai pasikei 
tus apystovoms, kiekvienas Fe 
deralinio Parlamento priimtas 
įstatymas arba potvarkis galės 
būti užprotestuotas bent vieno 
trečdalio Federalinio Parlamen 
to atstovų, vienos savaitės lai 
kotarpyje nuo jo priėmimo die 
nos.

2. tirti ir įstatymą arba potvarkį
Str. 24. Federalinio Parla dar kartą peržiūrėti.

mento Pirmininkas ir trys Par Peržiūrėtas arba pataisytas 
lamento prezidiumo nariai pasi įstatymas arba parėdymas vie 
rašys visus šito Parlamento pri no mėnesio laikotarpyje nuo jo 
imtus įstatymus bei potvarkius gavimo dienos federalinėje įs 
ir juos skelbs dviejų savaičių taigoje bus grąžinamas Federa 
bėgyje Pabaltijo Federacijos 
Žiniose Federacijos oficialia 
kalba ir trimis tautinėmis kai 
bomis.

juos dar kartą peržiūri ir su sa vystovių diplomatinių bei kun 
Kiekvienai federali vo nuomone, vieno mėnesio lai sularinių įstaigų išlaikymo iš 

laidas ir jos ten dirbančių pi 
liečiu atlyginimą pagal savo, 
principus ir tarifus.

VIZOS, PASAI IR 
DOKUMENTAI

Str. 45. Įvažiavimo bei tran

Federacijos diplomatinei ar ko 
nsularinei 

Str. 50. 
išduodami 
jos vardu, 
čio kilmės 

Str. 51.
štampai turės tokį užrašą. 
Federation of the Baltic 

States.
Pabaltijo Valstybių £

Federacija. W
arba

46. Tranzito vizos, iš Estijos —
vienos Pabaltijo Fede Pasiuntinybė-Konsulatas 
diplomatinės arba kon Latvijos —

Pasiuntinybė-Konsulatas

atstovybei vykdyki. 
Užsienio pasai bus 
Pabaltijo Federaci 

pažymint paso pilie 
valstybę.
Pasų viršeliai bei vi

iiniam Parlamentui.
DIPLOMATINĖS IR KON 

SULARINĖS ATSTOVYBĖS
Kiekviena Federacijos vals 

tybė principialiai paskirs savis zito vizos diplomatinių bei kon 
toviai savo diplomatines bei sularinių atstovybių bus išduo 
konsularinės atstovybes. damos ~ ’

Politiniu bei ūkišku požiū vardu, 
riu svarbesnėse vietose kiekvie Str. 
na Federacijos valstybė gales duotos 
įsteigti, Federalinei Ministerių racijos 
Tarybai nutarus, savistoves sularinės atstovybės Pabaltijo 
diplomatines arba konsularinės Federacijos vardu, galios be Lietuvos — 
atstovybes. atskiro leidimo ar mokesčio vi

Str. 41. Geresnio bendradar soje Pabaltijo Federacijos teri 
biavimo, naudingumo bei tau torijoje. 
pymo sumetimais Pabaltijo Fe Str. 47. 
deracijo^ valstybių diplomat! jos vardu įvažiavimo vizos 
nės bei konsularinės atstovy vieną kurią Federacijos valsty 
bės galės būti 
kartu.

Reikalingos
perkamos Pabaltijo Federaci mokesčio.
jos vardų. Str. 48. Įvažiavimo

Reikalingas finansines su principialiai bus 
mas tokiam bendram pirkimui tos šalies diplomatinės 
skirs kiekviena valstybė savo 
tautiniuose biudžetuose lygio 
mis dalimis arba pagal tam tik 
rą vėliau nustatysimą koeficiei. 
tą.

Str. 42. Tikslingumo bei tai, 
pymo sumetimais turės būti

zų
Federalinės Ministerių Ta r y 

bos susirniks bent vieną kaitą 
į mėnesį oficialaus posėdžio 
federalinės Įstaigos būstinėje.

Darbotvarkę nustatys kom 
petetinga federalinė įstaiga.

Kiekvieną kartą pirminin 
kaus kitos valstybės ministeris, 
einant alfabetine tvarka.

Str. 35. Esant skubiam rei 
kalui, Federalinė Ministerių 
Taryba susirinks tuojau, vic 
nam Federalinės Ministerių Ta 
rybos nariui paprašius.

Šitas Tarybos narys ir nusta 
tys dienotvarkę.

Str. 36. Prie kiekvienos Fe 
deralinės Ministerių Tarybos 
bus sudaromas nuolatinis biu 
ras.

Kiekviena Federacijos vals 
tybė atsiųs į šitą įstaigą lygų 
skaičių augštų, šiam reikalui 
ypatingai kvalifikuotų pareigu

i vaistu nlJ (viceministerių).
tarpyje nuo protesto paskelbi bės prezidentui einant alfabeti Str. 37. šitoms federalinėms 
mo dienos raštu įteiktas Fede ne tvarka. įstaigoms vadovaus atitinkamų
ralinio Parlamento pirminin Str. 32. Nepaprastą Fedeia Ministerių Tarybų paskirti rei
kui. linio Parlamento sesiją šauks halų vedėjai, federalinio^ minis

Užprotestuoti įstatymai bei Pabaltijo Federacijos Respubb 
parėdymai negalės būti skelbia kos Prezidentų Taryba, kuri ii 
mi įstatymais. i - ‘

Protestas galės būti atšaukia mo tikslą.

maSS;r. 27. Užprotestuotą įsta FEDERALINĖS ĮSTAIGOS
tymą arba parėdymą kartu su
protesto pamatavimu Federali tucija bus sudaromos federali taip pat paruošti visą medžią rėš savo diplomatinės arba kon ir konsularinių atstovybių bus nės atstovybės,
nis Parlamentas tuojau grąžins nės įstaigos užsienio politikos, gą ir įstatymų bei potvarkių sularinės atstovybės, tai ši vals išduodami ir prailginami tik sa pateikti, įgydami teisinės ga
kompetentingai federalinei js finansų gynybos, — su bendru projektus, siunčiamus Federa tybė ipso jure bus atstovauja vo šalies piliečiams.
taigai protesto pamatavimą iš generaliniu štabu, teisingumo, Iiniam Parlamentui svarstyti įs ma tos Federacijos valstybes, ]

Str. 28. Federaliniame parla 
mente kiekvienas jo narys ga 
lės kalbėti ir savo tautine kai 
ba.

Visų atstovų kalbos tuojau 
bus verčiamos į kitas Pabaltijo 
Federacijos tautines kalbas.

Str. 29. Federalinis Parla 
mentas priims savo darbo sta 
tūtą, kuris turės įstatymiškos 
galios.

Str. 30. Federalinis Paria 
mentas susirinks kasmet dviem 
paprastom sesijoms; kiekviena 
truks neilgiau keturių mėnesių

Str. 31. Kiekviena sesija bus 
atidaroma vieno Pabaltijo Fe 
deracijos valstybių prezidento 
arba jo įgalioto ministerio pir 
mininko.

Kiekvienas Federalinio Par 
Protestas turės būti pama lamento atidarymas teks kitam 

tuotas ir dviejų savaičių laiko Pabaltijo Federacijos

Pabaltijo Federacijos

Pasiuntinybė-Konsulatas
Kairėje pusėje apačioje bus 

duodama Pabaltijo Federacijo- 
Išduotos Federaci antspaudas, pagal 11 str. nuos 

tatus.
Str. 52. Pabaltijo Federaci 

apgyvendinto^, bę galios kaip tranzito vizos jos valstybių vidaus įstaigų is 
pravažiuoti kitas Federacijos duodami užsienio ir vidaus pa 

patalpos bus valstybes be atskiro leidimo ir sai turės analogiškus užrašus 
bei antspaudus, pažymint asme 
ns pilietybę ir pasą išdavusią„ 
valstybę.

Str. 53. Mokesčiai už įvažiW 
vimo bei trąnzito vizas, taip 
pat mokesčiai už užsienio pa 
sų išdavimą bei jų prailginimą, * 
bus suvienodinti visose Pabahi 
jo Federacijos valstybėse.

Str. 54. Visi ateiną iš Pabai

vizos 
išduodamos 

arba 
ku 
ke

konsularinės atstovybės, 
rios valstybėje svetimšalis 
leivis norės sustoti.

Jeigu vienoje vietovėje 
bus tos šalies diplomatinės 
ba konsularinės atstovybes, 
tuomet viza bus išduodama šio tijo Federacijos valstybių arba 

žiūrima, kad mažesnės svarbos je vietovėje esamos Pabaltijo svetimų valstybių įstaigų išduu

ne 
ar

terio titulu, kurių funkcijos ......        _ ______  ___ .___________ _______c_—
kasmet alfabetine tvarka pereis vietose būtų tik viena Pabalti Federacijos atstovybės, pabc- ti dokumentai, einą į bet kurią 
kitos valstybės atstovui. jo Federacijos diplomatinė ar jant valstybės, į kurią norima Federacijos valstybę, galės ūu 

Str. 38. Federalinių įstaigų ba konsularinė atstovybė, įvažiuoti, nuostatų dėl įvažia ti legalizuojami Pabaltijo Fe 
užduotis bus apdirbti visus rei Str. 43. Jeigu viena Federaci vimo vizų išdavimo, deracijos vardu kiekvienos Pa
kalus, kurie pagal šią Konstitu jos valstybė vienoje svetimoje Str, 49. Užsienio pasai Pabai baltijo Federacijos valstybių

Str. 33. Einant šita Konsti ciją įeina į jų kompetenciją, o valstybėje arba vietovėje netu tijo Federacijos diplomatinių diplomatinės arba konsulari 
, kuriai jie bus

nurodys Parlamento sušauki

lios skirtai valstybei.
Nesant toje vietovėje kompc Bus daugiau.



1955. I. 19. — Nr. 3 (403) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL

| Priimami pareiškimai
| galimybėms didelėje firmoje vasario
i mėnesi:
| REIKALINGI
į ICE CREAM PLATINTOJAI
i aptarnauti prekybininku Jūsų rajone.
i Mažas įnašas - likutis tinkamomis sąlygomis 3 mt
$
I Susitarti - skambinti ar rašyti:

ft

M ft

I KAMBARYS Ila, 5257 QUEEN MARY RD., MONTREAL, Tel. WA.9033
AIDŲ LEIDIMO PENKMETI BAIGUS.

Kai 1949 m. perėmėme leisti nę periodiką, tiek tos bendruo 
„Aidus“, vieno tenorėjome — sius kultūros žurnalus, 
pasitarnauti savo tautai. Lietu Penkerių metų leidimo pro 
voje komunistams naikinant ga pirmiausia norima išreikšti 
dvasines vertybes, o išeivijoje džiaugsmą, kad „Aidams“ tai 
didėjant nutautimo pavojui, rei kon atėjo, galima tarti, visi lietu 
kia bent vieno kultūros žurna viai mokslininkai, rašytojai ir 
lo, kuriame giliau ir plačiau ga dailininkai. Per tą laiką jų ro 
lėtų prabilti mokslo bei rašto dytas idealizmas, bendradarbia 
žmonės. ujant be atlyginimo, kurio žur

Šiandien kultūros žurnalui nalas neišgali duoti, buvo leidė 
tenka uždavinys — skatinti, ug jams didelis paskatinimas nuo 
dyti ir skelbti gimtąją kalbą latinėje kovoje už jo išlaikymą, 
lietuvių mokslininkų, rašytojų Į talką maloniai atėjo' ir lietu 
bei dailininkų darbus, palaityti viškoji visuomenė, užsiprenu 
kūrybinę dvasią gyvą it* gali meruodama „Aidus“. Tačiau, 
mai augštesniame lygyje. Šiuo dalis mūcų šviesuomenės dar 
metu „Aidams“ tenka atstoti tebestovi nuošaliai. Norėtume 
laisvos Lietuvos tiek buvusią labai nuoširdžiai pasakyti, jog 
specialiąją mokslinę bei groži žurnalo ateitis priklauso ne 
r-,„ w„ M u— tik nuo tų, kurie jį prenumeruo

Įst. OL 7543. Namų MU 9138
M. D. MORTON, 

B. A., LL. B.
Advokatas.

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.

S 8I* GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! t
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti ; r

Imperial Auto CollisionPilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI ’ Į 
užbaigimas. NEMOKAMAI. ; |

Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. < [ 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai, i | 

o 561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773 iX V/2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. X 
| TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS. |

(
Dr. A.Pacevifcius I

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
Yarmey Clinic 314 Bathurst St, Toronto g

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 J

Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, g 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. | 

ir 7—9 vaL, šeštadieniais nuo 11—3 vai. S

A. E. McKAGUE B 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario. 

jasi, bet ir nuo tų, kurie dar ga 
Ii prenumeruotis.

Žengdami gi į šeštuosius me 
tus, didžiai dėkojame „Aidų“ 
redakcijai, bendradarbiams, 
prenumeratoriams, platintoja 
ms ir rėmėjams už teikiamą pa 
galbą. Tuo pačiu maloniai krei 
piamės Į visus laisvojo pasaulio 
lietuvius, kurių pastogės dar 
„Aidai“ negalėjo lankyti, kvies 
darni dėtis į mūsų skaitytojų 
ir bičiulių šeimą. Padaugėjus 
prenumeratoriams, sustiprėtų 
viltys užtikrinti išsilaikymą 
šiam vieninteliam kultūros žur 
nalui.

„Aidų“ misija bei reikšmė 
šiandien tikrai yra verta visų 
lietuvių talkos, kurios, Dievui 
padedant, ir tikimės susilaukti.

Aidų prenumerata — 6 dol.
Adresas: 680 Bushwick Ave. 

Brooklyn 21, N.Y., U.S.A.
„Aidų“ leidėjai.

DVIEJŲ REČITALIS 
AUSTRALIJOJE

Gruodžio 4 d. Adelaidėje 
Theosophical Soc. salėje įvyko 
pianistės D. Olham ir baritono 
Pauliaus Rutenio dainų rečita 
lis.

J O N A S Č E G Y S. i
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

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

I
Dundas-Dovercourt garazaĄ

1244 DUNDAS ST. W., TORONTO
Įsteigtas prieš 27 metus g

24 valandų patarnavimas. g

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų g 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — g 

patikrinimas. X

Auto korpuso darbai (Bod; &Fender). Vilkiko pagalba, k 
Ontario Motors League patarnavimas. %

Atsiskaitymas už darbą išdčstr tas pagal pageidav7 ą. $

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Bronius Kviklys. AKADE 

MINĖ SKAUTIJA. 1924-1954 
metais, trisdešimties gyveni 

mo, veiklos ir darbų apžvalga. 
Paruošė Bronius Kviklys. Aka 
deminio Skautų Sąjūdžio leidi 
nys. Dailininkas Vytautas Rau 
linaitis. 236 puslapiai. Didelio 
formato — 9*/2 ant 7 colių. Lei 
dinys atrodo kapitališkai.

Leidinio paruošėjas Bronius 
Kviklys — žurnalistas ir nenu 
ilstantis skautijos veikėjas — 
ir šioje knygoje yra surinkęs 
begales medžiagos, kuri vaiz 
duoja akademinės skautijos 
veiklą per 30 metų laikotarpį. 
Daugybė dokumentines medž 
iagos, dvigubai dokumentines, 
nes be žodžio teksto lygiagreta 
yra ir vaizdinė dokumentacija. 
Leidinys gražiai atrodo, leng 
vai skaitomas ir įdomus pcrziū 
rėti. Iš jo matomi ne tiktai skau 
tų veikėjai, bet ir jų rėmėjai 
bei jiems prijaučiantieji.

Stasius Būdavas THE FOR 
BIDDEN MIRACLE. Išleido 
Comet Press Books New York, 
N. Y., USA, kietuose drobės 
viršeliuose. Aplanką piešė Bar 

bara Koski. 1955 m. 186 psl., 3 
dol. Leidyklos adr.: Comet 
Press Books, 11 West 42nd 
Street, New York 36, N. Y. Ši 
anglų kalba išleista knyga yia 
lietuviškai „Uždraustas Stebu 
klas", romanas.

Tikrai malonu yra pažymėti, 
kad lietuvių beletristikos kuri 
niai jau du šiemet išleisti ang 
lų kalba. St. Būdavo romanas 
„Uždraustas stebuklas“, regis, 
yra pirmasis išleistas ameriko 
niškos leidyklos. „Kryžiai“ — 
„Crosses“ išleisti „Lietuvių 
Dienų“ leidyklos.

Malonu pasveikinti autorių, 
išeinantį į anglų kalbos skaity 
tojus.

Leidinys gražiai atrodo, išlei 
stas tikrai ’/ultūringai. Leidi 
nys gaunamas nurodytu adre 
su.

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras
100 Adelaide St. W.

Room 107
1 etefonas EM. 6-4182

Toronto

GEELONGO LIETUVIAI 
PATYS STATOSI 

LIETUVIŲ NAMUS.
Pastebėta, kad mažosios lie 

tuvių kolonijos greičiau pusi 
stato bendruomeninius namus, 
negu didžiosios. Štai, Kanado 
je Edmontono lietuviai jau pa 
sistatė Lietuvių namus, ir štai 
Australijoje Geelongo kolonija, 
kuri taip pat yra viena iš mažų 
jų, jau pradėjo statytis l.mlu 
vių namus.

Geelongo lietuviai patys sta 
tosi. Jie jau išpylė manų pat. a 
tus. Toliau jie patys gaminasi 
bloksus ir patys talkos būdu 
statosi Lietuvių namus.

— Šokėja Elena Kepalu tė 
pasireiškia kaip tapytoja. Jos 
kūriniai buvo išstatyti Melbou 
rne dabartinio meno parodoje.

Lietuviai advokatai
NEIMAN. .RISSFT1 |

& SF.GUIN
Barristers, Snhct*<»»« 

Notary Public.
J: 38 King St. W. Suite 46

Toronto Ont
Tel.: Office EM 3-7461 |

j Res.: BE 3-0978 S

tttmummmmmnmmttttnmmnxmttmttmnmmtttttsntttttmntnnntmii
HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLlNKtMS. 

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. Bumeriai) Į sena* krosnį* 

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 
ISSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI. 
Užsakymai priimam h

Hamiltone: 18 Spadina Avė. Tel. Ll 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefone* LO 89S1 

umumnnummttuntmmmmuutuummmnnmmnmmmtKnmtmmu:
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SAU LT STE. MARIE, Ont.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA.

L,abai būdingas ir kartu liūd se iškeltą, bet neišspręstą šeš 
nas reiškinys, kad mūsų kolo tadienio lieuviškosios mokyk 
nijoje kiekvienais mietais vis los klausimą. Mūsų kolonijos 
sunkiau darosi išrinkti apylin vaikučiai auga ir būtų gerai, 
kės valdybą. kad jie visi lietuviškai skaityti

Jeigu tautietis nelanko susi ir rašyti pramoktų, 
rinkimų dėl laiko trūkumo ar 
dėl kitų panašių priežasčių, tai 
viskas atleistina, jei toks tau 
tietis sumoka mažą solidarumo 
mokestį ir' kuklia savo auka ka 
rtą metuose paremia Tautos 
Fondą ar dar kokią nors vieną 
kitą lietuviškoje visuomenėje 
populeresnę rinkliavą. Tai yra 
nesudėtingos ir nebrangiai kaš 
tuojančios pareigos. Tačiau žy 
miai blogiau, jeigu tautietis ne 
tik į susirinkimus nevaikščio 
ja, nemoka solidarumo mokes 
čjų ir atsisako aukoti vykdomo 
ms rinkliavoms, tuo labjau, kad 
tai daroma ne iš neturėjimo.

Kaip ten bebūtų, nors tik iš 
antro karto tai pavyko, bet 
apyl. valdybą šiems metams tu 
rime. Apylinkės valdybon iš 
rinkti šie tautiečiai: R. Galinis, 
VI. Mockus ir Vikt. Staškūnas. . - 
Kandidatais paliko tautiečiai mingais. Dirbo tautiečiai ne as 
A. Vanagas ir Dabulskis. Revi meninės naudos jieškodami. . _ . .
zijos komisijon išrinkti — Pr. Yptingai savo veiklumu ir ener le tautiečių, kur gražiai įrengto meilės tėvams palaikyme.

je pastovioje koplyčioje kalėdi 
nėmis pamaldomis buvo 
pirmoji Kalėdų diena.

Kalėdų antrąją dieną susirin loterijos bilietai, kurių pardavi pateko į gana sunkią padėtį ir 
ko gražus būrys mažų 
lių prie Kalėdų Eglutės, kur 
šeštadieninės mokyklos moki 
niai gražiai suvaidino šventėms 
pritaikintą veikaliuką. Besibai

Gruodžio mėn. 31d. Pembro no Selingenstadte lietuvių sto giant programai, įvyko įdomia 
ke, Ont. General Hospital mi vykioje. Ten gyvendamas mo usia programos dalis: atvyko 
rė Pembroke lietuvių kolonijos kino savo likimo tautiečius au Kalėdų Senelis. (Ar tik ne 
narys Jonas Lažauninkas, gim. tomechaniko-šoferio amato. Iš kun, Jurkšas?). Tai būta šau 
1901. II. 15, Slavikuose, Šakių Vokietijos emigravo Anglijon. naus senio. Jo vaidyba visus su 
apskr. A. a. Jonas mirė nuo vė Anglijoj dirbo gipso akmens domino ir juokino. Tik vargšas 
žio ligos. Palaidotas sausio m. kasyklose. Iš Anglijos atvyko turėjo bėdos su kaikurių, netgi 
2 d. Pembroke Rymo Katalikų Kanadon. Apsigyveno Pembro tremtinių, vaikų vardų ištari 
kapuose. Į amžino atilsio vietą ke, Ont. Dirbo auto mechaniku mu. (Praktiškai, toki vardai 
buvo palydėtas vietos lietuvių garažuose. Pembroke išgyveno lietuvių kalbos dvasioje iš viso 
kolonijos. Lietuvoje liko žmo 3 metus. neištariami).
na ir šeima. A. a. Jonas buvo gero sugy Be abejo, Senelis gausiai da

A. a. Jonas buvo Lietuvos ka venamo būdo. Didelis tėvynės lino dovanėles vaikučiams, ku 
ro aviacijos virš tarnybinis av mylėtojas. Kaip ir kiek galėda rie jas turėjo išsipirkti lietuviš 
iacijos mechanikas ir Kauno mas rėmė lietuvišką spaudą, ba ku pasikalbėjimu, cil~ 
m. Aleksoto Šaulių būrio valdy žnyčią ir liet, namų statybas, 
bos narys. Buvo pasižymėjęs Tegu Tau, Jonai, būna leng 
šaudymo sporte iš kariško šau va Kanados žemelė. L. B. 
tuvo. Apdovanotas Nepriklau ft Genė Paragauskaitė, U. ug 
somybės 10-ties metų ir D.L.K. vajaus lietuvaitė, baigė medici 
Gedimino žymenimis. Karo me nos fakulteto dietistų skyrių ir 
tu buvo perskirtas su šeima Vo dirba geriausioje Montevideo Ii ji mokykla prisidėjusi, 
kietijoje. Tremties metu gyve goninėje.

I
Sekite naujas madas — užsisakykite S

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ. |

Speciali nuolaida užsakant dabar. x
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių

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

VALOME —PROSIJAM E. |

Paimame iš namų ir pristatome. g
NICK'S TAILOR SHOP I

PATAISYMŲ EKSPERTAI. |
616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013 f

Toliau, tai spaudoje dažnai 
girdimi lietuviškos gimnazijos 
Vokietijoje pagalbos šauksmai. 
Pernai mūsų kolonijoje šiam 
reikalui niekas jokios rinklia 
vos nevykdė, o kadangi tam rei 
kalui jokio būrelio pas mus nė 
ra, tai gal ir reiktų tą lietuvy 
bės tvirtovę Vokietijoje bent 
rinkliava paremti

Ta pačia proga naujai valdy 
bai reikia pasiūlyti patiems ats 
tovauti mūsų koloniją spaudo 
je — retkarčiais parašyti iš mū 
sų kolonijos gyvenimo. Kada 
rašo pašalinis tautietis, tai kar 
tais susilaukiama priekaištų.

Baigiant kohrespondenicją, 
negalima praleisti neprisimi 
nūs senosios 1954 mt. valdy 
bos, kurios įvykdytus darbus ir 
veiklą pripažinsime visai sėk

Motuzas, V. Karnėnas ir J. Va gija pasižymėjo buv. valdybos 
lovickas.

Naujai išrinktai valdybai pa 
linkėsime kuo geriausios sėk 
mės būsimuose darbuose —vei 
kloję, o ypatingai, tai pabandy 
ti dar kartą pasvarstyti kadai

PEMBRUKE MIRĖ LIETUVIS.

narys Ignas Girdzevičius. Už 
tą jam, kaip ir kitiems valdy 
bos nariams, priklauso visos 
mūsų kolonijos tautiečių pagar 
ba ir padėka.

Korespondentas.

Tel. TR. 1135VICTORIACLEANERS OYERSCo.
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0,95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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. Į

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

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

___Masažistės Jūsų patarnavimui, 
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL,
I (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.) Į

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS
1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

EDMONTON, Alberta

DĖL LIETUVIŠKŲ 
KOMIKŲ.

Atsakydamas į straipsnį: P«. 
baltiečių Vienybės Darbas, iii 
pus} „Nepriklausomoje Lietu 
voje“.

Straipsnio rašytojo p. T. pa 
siūlymas paruošti pabaltiečlų 
vaikams komikus su tikslu juos 
įpratinti skaityti savo prigim 
ta kalba, visų trijų tautų temo 
mis, Baltų Federacijos numone 
yra visiškai netikęs.

Kiekviena pabaltiečių tauta, 
jos nuomone, turi pakankamai 
geros literatūros, kurią jos vai 
kai gali skaityti savo tautine 
kalba. Jeigu jaunimas tos ka) 
bos neišmoksta arba jos ntniė 
gsta, šita nepakeis jokie komi 
kai. Jaunimas tuomet skaitos 
komikus jiems suprantamesne, 
anglų kalba.

Pasiūlymas šerti pabaltieciu 
jaunimą dar papildomai pabai 
tiečių komikais, yra labai net; 
kęs. P. Tamošauskas turbūt ne 
žino, kaip neigiamai žiūri į ko

Šalia linksmų pramogų būta mikus rimtesni anglų-saksų si 
galėtų mokyklos padėtį gero ir nelaimingų atstikimų: ūki uogsniai. Komikų bloga įtaka 

turėjo kai pagerinti. Mes gi visi aiš ninko Vinco Kandrato Eik Po jaunimui yra visiems žinoma

ramos Namams dar prisideda ir 
prie lietuvių vardo išgarsinimo.

Šventėms praėjus, laukiame
KAIP PRALEIDOME ŠVENTES. vasario 16-tosios minėjimo, ku

Kalėdtj sezonas pradėtas ku ri lankyti vargo mokyklą, kai rl Jau rengia KLB Edmontono 
nigo kalėdojimu pas provinci jųjų tėvai daugumoje gyvena apylinkės valdyba. Sako net 
jos ūkininkus, kur buvo atlan pasiturinčiai. Nedidelis šia link veikalą žadą suvaidinti, 
kyti net tolimiausiuose užkam me tėvų ambicijos parodymas 
piuose gyveną lietuviai.

Kūčias viengungiai 
bendras L. Namuose, o kiti vai kiai matome, kaip šitokia mo int'e N. Metų naktį sudegė gy Su jos bloga įtaka kovoja ne 
gė savo šeimose; 12 vai. nak kykla turi didelės reikšmės lie venamieji namai su daiktais, o tik rimti tėvai, bet ir dvasiniu

Nukelta j 7-tą puslapį.ties prigužėjo pilnutėlė N. sa tuviškumo, o tuo pačiu ir vaikų jis pats su šeima (žmona ir dvi 
jaunos dukterys) prisiglaudė 

N. Metai sutikti L. Namuose pas svetimus. Kadangi namai 
sutikta labai triukšmingai. Dalyvavo buvo neapdrausti ir turėjo blo 

apie 200 asmenų. Čia traukti ir gų metų, tai šis mūsų tautietis

ir dide me 
me 
šia

mininkas ir visus susirinkusiuo 
sius pasveikino Naujųjų Metų 
proga. Paskiau vietos lietuvių 
klebonas tėvas Bernabas Miką 
lauskas trumpai nupasakojo 
vaidinimo turinį. Trijų veiks 
mų pasaką „Karalaitę Teisutę“ 
suvaidino iš Wellando atvykę 
p. Tamulėno vadovybėje vai 
kai. Po vaidinimo Kalėdų sene 
lis esantiems didesniems vai 
kams išdalino dovanėles, reika 
laudamas už tai juos lietuviš 
kai padeklamuoti ar padainuo 
ti. Kalėdų seneliu buvo p. Čepu 
kas iš Wellando.
Nauja St. 

parapijos
Sausio 9 

dų, anglų 
čios rūsyje įvyko St. Cathari 

Kaipo vienas iš pirmesnių na nės leituvių parap. komiteto su 
ujosios valdybos viešų pasiro sirinkimas. Į perrinktą naują 
dymų pradžioje atidarydamas valdybą išrinkti: A. Satkevi 
parengimą p. S. Šatkus prisista čius, J. Dainorius ir Skevelas. 
to kaipo KLB St. C. Apyl. pir t. p.

dalyvavo apie 600, o pirki labai reikalingas plačios gerų 
apie 5.000 asmenų, daugiau žmonių paramos.
svetimtaučių. Taigi šalia pa Edmontonietis.

St. CATHARINES, Ont.
ST. CATHARINES DIDĖJA.

Praėjusiais metais, Kalėdų 
antroje dienoje, vietos parapi 
joje pakrikštyta K. ir V. But V-bos rūpesčiu, sausio 9 d/slo 
kų duktė Vida. Kūmais buvo vakų salėje buvo suruošta su 

vaidinimu, vaikams eglutė. No 
rs ir pavėluotai, bet Kalėdų se 
nelis neužmiršo ir St. C. lietu 
vių kolonijos vaikučius aplan 
kyti ir apdovanoti Kalėdų dova 
nėlėmis.

S. Vaitkus ir A. Grinienė abu 
iš St. Catharines.

Taip pat, Naujųjų Metų die 
noj pakrikštytas A. ir B. Vy 
niautų sūnus Alfredas • Anta 
nas. Kūmais buvo J. ir A. Pet 
rauskaį, specialiai atvykę iš 
Toronto. tas pats.

Bendras kelias
Pavasario kregždutė pasiro 

Gal jau

, eilėraščiais 
ar dainele. Dažnas jųjų dau 
giau ar mažiau tai sugebėjo at 
likti. Garbė tiems tėvams, ku dė ir St. Catharinėje. 
rie vaikučius lietuviškai išmo baigsis tie lietuvių nesugyveni 
kė. Kad ir Lietuvos meilę mai ir nesantaikos. Matyti nau 
jiems įdiegtų. Čia ir lietuviško joji KLB St. C. Apylinkės vai 

"j dyba imasi iniciatyvos. Pirmas
Kalėdų Eglutės pasirodymą atsitikimas, kad minėtoji valdy 

parengė šeštadieninė Lietuvių ba pakvietė į bendrą šaukiamą 
mokykla, taip vadinamoji Var 16-to vasario minėjimo reikalu 
go Mokykla, nes mokyklai trfį posėdį kitų organizacijų atsto 
ksta laiko ir mokslo priemonių, vus, kaip antai: VKL S-gos sk. 
ir patys mokytojai dirba atlie ir Tautininkų skyr. Sveikinti 
karnų laiku ir be jokio atlygini nas reiškinys. Linkime geriau 
mo, tik iš pasišventimo. Ar ne sios kloties seniai laukiamąjąm 
keistai atrodo, kad vaikučiai tu užsimojimui. L P,

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

Adamonis ir Budriunas |
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

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

statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg. < > 
; ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni ! 
’ plotai. ;;

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

mingų atsitikimų. ®
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate x

tikslas — Jums padėti! X
’ Agentai: A. Markevičius OR 1-9816. x
J Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W, Telefonas — PL 8501. & 
; Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

2 i Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690. &

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITE PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN - AILL1BRORD AVĖ KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

1500 VERDUN AVE, VERDUN Tel. YO 3440

Kalėdų eglutė.
KLB St. Catharines Apyl.

t. p.
Catharines lietuvių 
komiteto valdyba.
d. tuojau po pamal 
Rymo katal. bažny

Lietuviška moterų
I DARO ŠUKAVIMUS, PUSMlliNlUS IR -IRltVl'A 

LAIKIUS FRIZAVIMUS i)WMą si
| Sav BIRUTĖ DODON A IT f •, B Y*
| 2521 CENTRE St M ot- , Fltzruy 3292.

I
 LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 va|.

s

I
Groseri ra - alus

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo regul> >rių kainų
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. E 0400. 

Sav. E. BAIKAVICIUS.

BELLAZZI-LAMY, INC
TR §151 7^79 Goor®® St*» ViĮle La.alle-

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insųliacija, Ten - Test, Mąsonite, statybinis popieris.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D, E, BELANGER 8c SON >
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

garantuotas darbas.
259—3 Ave,, Ville Ląsalle. TR 4588,

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos jv. durys, langai, virtuvėms kabitąi ir kiti įv 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: HU 8—0162.Į
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mes turime tautybę negu jų atsivežtą pilieTokių pavyzdžių

T MM k T labai daus‘■ II l\ Į Pilietybės priėmimas šutei 
J_ / JL X. V JL \Z kia tam tikrų privilegijų bei

teisių: galima balsuoti, užimti
i . i . i • i i i • Uiab. VUb unuuii oaia

IŠRINKTA NAUJA BENDRUOMENĖS VALDYBA. valstybinę arba savivaldybinę da asirodo snaigės> 
tarnybą, gauti pensiją; laisvai r 

Sausio 9 d. įvyko naujosios krepšinio rungtynėms susitin keliauti į JAV, kur beveik visi 
KLB Hamiltono A-kės V-bos ka Hamiltono 
rinkimai,
250 hamiltoniečių. Balsų gavo:
1. Pleinys Jeronimas 194,
2. Mikšys Kazys 154,
3. Mingėla Antanas 138,
4. Kėžinaitytė Marija 133,
5. Norkus Kęstutis 118,
6. Stonkų sjuozas 108,
7. Vainauskas Alfonsas 102.

Čia išvardinti asmens įėjo 
naująją valdybą. Tuoj po rinki 
mų Stonkus Juozas, sąryšy su 
persikėlimu į Torontą, iš v-bos 
pasitraukė. Į jo vietą įėjo Sa 
kalas Pranas, gavęs 78 balsus. 

Į Revizijos K-ją išrinkti: 
Svilas Juozas, gavęs 176 bals., 
Ggajauskaitė Albina, 162 bal. 
Subatnikaitė Valantina, 118 b. 

Sk. St.
Naujai išrinktoji Hamiltono 

Apylinkės Valdyba 
savo pirmame posėdyje, š. m. 
sausio 14 d. pareigomis pasi 
skirstė sekančiai: 
Pirmininkas—Vainauskas Alf., 
Vicepirm. — Norkus Kęstutis, , , _
Sekretorius — Kėžinaitytė M., kas būrys sportiškojo jaunimo 
Iždininkas — Pleinys Jer., 1S Toronto, o taip pat ir nema 
Kultūros F. ats.—Mingėla A., za šiaip svečių. 
Pareng. vadovai—Sakalas Pr 
ir Mikšys Kazimieras. 

Apyl .V-bos būstinės adre 
sas: pirm. Vainauskas Alf., 72 
Allanson Str., telef. JA 8-5646. 

Pareng. vadov. — Sakalas 
Pr., 17 Glendale Crees, tel. LI 
9-1957. 

Apylinkės Valdyba. 
Bus stalo tenisas.

Šeštadienį, sausio 22 d. I v. 
turėsime progos pamatyti para 
pijos salėje stalo teniso varžy

KAMI tybę.
Nėr žiemos.

Hamiltone vis dar lapkričio 
oras: vos truputį šąla ir kai ka 

, bet žie 
mos kaip nėra, taip nėra. . . O 
jos labai laukia, ypač vaikai.

Kl. G-nis.
Vieša padėka.

Kalėdų ir N. Metų švenčių 
negalintis dirbti

Kovo“ ir To lietuviai turi giminių, o gauti 
kuriuose dalyvavo ronto „Vyties“ II komandos, vizą Amerikos konsulatuose,—

Vyties I komanda ten pat su gana sunku. Be to, reikia paste 
sitiks su Hamiltono latvių rink bėti, kad N. Lietuvoje lietuviai, 
tine. sugrįžę ir pastoviai apsigyvenę proga kaipo

Šios draugiškos sporto var Lietuvoje, labai lengvai atgau dėl sužeistos dešinės rankos 
žybos žada būti ypač įdomios, davo savo pilietybę. Žinoma, da buvau 
todėl visi sporto mĮgėjai kvie bar negalima numatyti, 
čiami skaitlingai dalyvauti, 
jimas laisvas.

Steigiamas bankelis.
Sausio 23 d. po pamaldų 

rapijos salėje iniciatoriai kvie 
čia visuomenės susirinkimą ap 
svarstyti smulkaus kredito ban 
kelio steigimą Hamiltone. Bus 
atstovai iš Toronto „Paramos’’ 
ir iš Hamiltono bankelių cent 
ro. Iniciatoriai kviečia visus at 
silankyti.

Didysis žiemos balius.
Jau iš anksto galima spėti, 

kad TF didysis Žiemos Balius 
ateinantį šeštadienį, įvykstąs 
Royal Connaught Normandie 
puikioje salėje, turės daug sve 
čių. Jame žada dalyvauti dido

į

gražiai apdovanotas: 
koks Liet. Kat. Moterų Dr-jos, TF 

Įė bus ateities N. Lietuvoje pilie Hamiltono Atstovybės, pp. Ste 
tybės įstatymas, bet galima ma po Narmonto, Pijaus ir Jeroni 
nyti, kad antrojo pasaulinio ka mo Pleinių. Už malonų dėmesį 
ro tremtiniams, jis bus huma ir dovanas nuoširdjiai dėkoju! 

niškas ir labjau saugos lietuvių Kl. Prielgauskas.pa

VANCOUVER, B. C

| ST. CATHARINES L. BENDRUOMENĖS
| L PASILINKSMINIMO VAKARAS

I
 Įvyksta 22 sausio Slovakų salėje-

Welland ir Page g-vių kampas.
Šokiams gros vienas geriausių

BUFFALO MIESTO EUROPIETIŠKŲ ORKESTRŲ.

Pertraukomis - aktualijos išbendruomenės gyvenimo!

Gausus, sotus ir nuotaikingas bufetas! Vyliojanti loterija-? 
Širdingai kviečiame iš visų kolonijų! Taip pat visi vie 
tos tautiečiai į pirmą šiais metais — 

savos bendruomenės vakarą!

Pradžia 7 vai. vak. V a Id y b a.

St. CATHARINES, Ont.
Parengimai.

Neturint savos salės dažnai dysis vasaros parengimas, ku 
susidaro daug sunkumų su pa ris įeis į tradiciją kaipo Niaga 
rengimais. Šiais metais pavyko ros pusiasalio lietuviui susiarti 
gauti slovakų salę St. Cathari nimo šventė.
noje, kur L. Bendruomenė tu —----- ---------------------------------------

Daug pasiteiravimų. jos jis gydosi namuose ir 
KLB Britų Kolumbijos Ap. kata taisosi. Tikisi grįžti 

v-bos biuras, kurio adresas darbo. _ 
yra: !_ 

ding, 709 Dunsmuir j---------------------- ------------------------------r—j- ------

Vancouver 1, B. C., paskutiniu r*9 asmenų šeimyna, turi dabar 
laiku gauna daug laiškų iš mū ~ 
sų tauteičių, gyvenančių kitose 
provincijose, kuriose pasireiš 
kia darbų pasiūlos stoka. Atei 
na užklausimų ir iš tolimų užjū 
rio kraštų. Raštuose pasiteirau 
jama apie darbų, uždarbių bei 
įsikūrimo perspektyvas Britų 
Kolumbijoje, Aliaskoje bei Yu 
kon teritorijoje.

Apylinkės V-bos raštinė ste 
ngiasi suteikti pageidaujamas 
informacijas ir naujai atvyks _ .
tančius priimti, bei jiems pade ]metV1 s'a^usio karo pėdsa 
ti įsikurti.

Mūsų ligonys.
Prie miško kirtimo darbų ne 

dėl savo kaltės sunkiai buvo su 
žeistas Jurgis Valančius, 20 me 
tų amžiaus jaunuolis. Buvo nu 
draskyta veido ir rankų oda, 
bei sutriuškintos abidvi kojos. 
Laivu ir lėktuvu iš miško gilu 

kas, 234 Hugson Street North, Inus "uu;*al sužeistasis buvo 
Hamilton, Ont. Tel. bus pa Plentas Vancouver^ Ge 

, , ... r neral Hospital. To padėtis šiuoskelbtas vėliau. . , .r ,metu nebera kritiška ir butų ge 
■Kanadoje įsipilietina lietuviai. rai, kad mūsų tautiečiai jį ap 

Sausio 10 d. Hamiltone ga lankytų. Jis gydomas privačia 
na didelis lietuvių skaičius pri me pavilijone. 
ėmė Kanados pilietybę. Kai / ' 
kas mano, kad kitos valstybės A. Daraškevičius. 
pilietybės priėmimas yra koks 
nusikaltimas savo Tautai bei 
valstybei. Tačiau taip nėra. Ga GENEROLAS ANDERSAS NUSIGANDO VOKIEČIŲ. 
Įima būti ir kitos valstybės pi

svei
prie rėš linksmą pobūvį sausio 22 DĖL 

Jo ekonominė padėtis d., o parapija vakarą su vaidi 
Suite 14, Tunstall Buil sunkoka, nes šiuo metu šeimo nimu vasario 12 d. Šis bus prieš

709 Dunsmuir Street, je nėra duonos pelnytojo. Ketu

Pasinaudokime reta proga ir 
" pigiu įėjimu (tik 1,25 dol., įsk 

aitant ir staliuką) ir kuo skait 
lingiausiai jame dalyvaukime! 

Sk. St.
„N L“ Hamiltone.

Mūsų bendradarbis ir platin 
tojas Hamiltone Kl. Prielgaus 
kas jau ilgesnį laiką negali be 
ndradarbiauti dėl sužeistos de 
šinės rankos. Tačiau norintieji 
užsisakyti „Nepriklausomą Lie 
tuvą“ arba pratęsti savo prenu 

bas’ tarp harniltoniečiųTr toron mfratą, gali kreiptis bet kada 
tiečių. Jose dalyvauja ir Onte ^aklu ad^esu : *1. Prielgaus mos sunkiai 
no stalo teniso meisteris Pr. 
Gvildys.

3 vai. Central School (Went 
worth St. N. netoli Cannon)

pragyventi iš valdžios moka 
mos nedidelės pašalpos.

Atvyko iš Europos.
Neseniai Vancouveryje 

gyveno iš Europos atvykusi pa 
nelė Gerda Bugeninkaitė, 21 
metų amžiaus. Ji gimusi Mažo 
joje Lietuvoje ir prieš persikel 
dama į Kanadą gyveno Dort 
mundo mieste, Vokietijoje. Ji 
pareiškė, kad Vakarų Vokieti 
ja yra atsistačiusi ir prieš deši

apsi

kų beveik nebematyti. Bugenin 
kaitė apsistojo pas savo gimi 
nes, Valančių šeimoje.

Jonas J. Juškaitis.

LIETUVIŠKŲ KOM..
■ Atkelta iš 6 pusi.;

1111111.1 VUOU11V A Lt k.4. U1O L4 O Ml * VO « . ... .

užgavėninis pasilinksminimas. klJa’ net Anglijos parlameni
° * ... Lx«-i«rxx noeni liimo i rv

Jau pradedamas planuoti di įnešti pasiūlymai blogobuvo 
komikų leidimą visai uždraus 
ti. Jau iš šitų moralinių sumeti 
mų reikia principiškai atsisafcy 
ti nuo komikų, kurie galėtų nu 
odyti ir pabaltiečių jaunimą.

Išlaidų klausimas komikams 
leisti yra neišsprendžiamas. P.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

Apie trys mėnesiai kai serga
______________ Po operaci

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO J.JUŠKAIČIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

I
 Carlton Clothes Shop

LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI! |
Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 

rūbų siuvykla. $

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! X

Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. g 
Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas, g 
Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus a 

ir nesame patyrę nusiskundimų. T

Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, T 
ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.

281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. S KO T N I C K 1. f

Žinome, kad savo metu gene nie“ 
liečiu ir geru patriotu lietuviu, rolas Andersas, važinėdamas 

po Kanadą ir U.S.A., šūkavo, 
kad Vilnius ir Lvovas yra ne 
atskiriamos Lenkijos žemės. 
Tačiau dabar, klausiamas vo 
kiečių žurnalistų, nukalbėjo vi 
sai priešingai. Ar vokiečių nu karų sienos yra nepajudinamos 

ir visos atgautos žemės amžiais 
yra priklausanti Lenkijos vals 
tybei.

Didelį nustebimą iššaukė ge 
nerolo Anderso atsakymas kita

„Redaktorius Jan Bielato 
wicz rašo dienraštyje „Ku Wol 
nej Polsce“ dėl gen. Anderso 
pasisakymo apie dabartines Va 
karų Lenkijos sienas sekančiai:

Susitarėme, kad esančios va

sigando ar gal pasikeitė nuomo 
nė. Žiniai paduodu vertimą iš 
lenkiško savaitraščio „Gwiaz 
da Poranna“ iš Stevens Point, 
Wis. 1954 metų rugpjūčio m.
16 d., straipsnis „General An taučjų spaudos konferencijoje 
ders a Polskie granicie zachod 10 - metų, kovų už Monte Ca

»

Kompetetingo
A.

PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai ’“Ūkiai ^Sklypai 
“Bizniai *Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės
PRANCKE VIČ1Ų .. . 

Hamilton Office .... 913 
r n n i t real

pas: — 
LI 9-4121.
Main St. East.
ESTAETE

I 1 LF V U A LIMITED
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

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^

sino atminčiai proga (klubas 
„Oria Bialego“ trečiadienis ge 
gūžės 12 d.) užklausus vokie 
čių laikraštininkams mūsų va 
karų sienos reikalu.

Pirma, sunku sutikti su fak T. labai gerai žino, kokioje ap 
tu kviesti vokiečius į lenkų po verktinoje finansinėje padėty 
litinę konferenciją, nes nėra su je yra daugel egzistuojančių 
vokiečiais dar joks taikos trak tautinių organizacijų. Didelių 
tatas ir jų preiš visą mūsų kraš sumų sutelkimas čia neįmanc 
tą, kaip priešo, nusistatymas mas. Komikus leidžia turtingi 
pilnai žinomas. spaudos magnatai su tikslu pa

Antra,- gen. Anders į klausi didinti jų laikraščių tiražus, 
mą „Ką ponas gen. sprendžia Ponas T. Mano, kad komikų 
apie dabartines vakarų Lenki leidimu būtų imtasi konkretaus 
jos sienas?“ atsakė sekančiai: bendradarbiavimo ir be to, pei 
„Dabartiniam leike ne sienų tokius komikus, nors dalinai su 
reikalas yra svarbus, bet kova siartintų pabaltiečių jaunimas, 
su komunizmu", dar sekančiai: Baltų Federacija mano, kau 
„Mūsų sienos bus diskutuoti yra įvairių, daug veiksmingos 
nos ateinančioje pirmoje taikos nių priemonių tų tautų jauni 
konferensijoje imtinai kaip va mui susiartinti, spauda, koncer 
karų, taip pat ir rytų”. Įpilną tiniais parengimais, sportu, sk 
klausimą, ar generolas galvoja, autybe, paskaitomis ir tt. De! 
taip, kaip Mikolaičykas „and ko mūsų spaudoje per mėn> 
other Polish leaders“, kad da sius nerasi mažiausios žinutes 
bartinė vakarų siena yra galuti apie mūsų artimus kaimynus? 
na. Generolas nedavė atsaky Čia suaugusieji bei mūsų jauni 
mo- „taip“.” mas gali rasti gerą dirvą susi

Bet štai, kiek vėliau ir vėl artinimui, jeigu tai iš visų pu 
gen. Anders, sakydamas kalbą šių būtų pageidaujama.
lenkų skautų stovyklos Hodge Visą dabartinį Baltų Federa 
moor atidarymo proga, ragina cijos veikimą diskredituoja p. 
visus lenkus kovoti už atgau T. posakis: „Be tokio konkie 
tas žemes ribose Oderis ir Nei taus bendradarbiavimo (su ko 
sė ir už Vilnių bei Lvovą. (Lo mikais) ir tautų susiartinimo u 
ndono „Orzel Bialy“ savaitraš gražiausios Federacijos konsti 
čio pranešimu). tucijos dar ilgam laikui liks te

Išeina, kad nors generolas oretiniu dalyku, stalčiuose tv. 
kaip ko kartais prisibijo. noti“.

Praėjusiais metais važinėjo Dėl šito posakio Baltų Fede 
po Kanadą, USA ir kitus kraš racija mano: Jeigu dabartinė 
tus antrasis lenkų b. šarvuočių generacija, perėjusi visas laisvi 
divizijos generolas Stanislaw nimo kovas, laisvės laiką ir ne 
Maczek. Šis buvo daug atsar priklausomybės nustojimą, liku 
gesnis savo kalbose ir nesigir si išblaškyta po visą pasaulį, fe 
dėjo šūkavimo apie „Wilno ir deralinio susijungimo reikaiin 
Lvow“. Jis tik be galo buvo su gurno net dabar dar nesupran 
sirūpinęs lenkų armijos steigi ta, tai šitą reikalingumą tikriau 
mu. Sako: liūdnas reikalas bus, šiai nesupras dabar pnaugan 
kad vokiečių armija įžygiuotų lis jaunimas nois jis iš ryto ii 
į mūsų kraštą. Mes būtinai tu gi vakaro būtų šeriamas p. T. 
rime sudaryti savo armiją ir sa reikalaujamais „komikais", ši 
vo kraštą išvaduoti pirmieji. tas jaunimas jau nepajėgs išim

Primintinas dalykas ir lietu ti ir nudulkinti stalčiuose tū 
viams, visai panašiai būtų to nojančius lederacijos prejek 
kiam Andersui įžygiavus į Lie tus. Dr. M. Anysas. 
tuvą. Matyt ir p. Bieleckis pa Baltų Federacijos Kanadoje 
našiai galvoja. t. p. Pirmininkas.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIA L

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

*

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.

Jonas Zmuidztnas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

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.

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

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

DETECTO T. V.
3994 Wellington

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

Sav. A. NIAURA ir A. P1LYPAITIS.

ĮVAIRIAUSI draudimai

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

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

Kreiptis po 6 vaL vakaro, 
mtHeeeeeeQeeeee***ee**—ee*ete*e*—ee—Meeeo*eeeH

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

ODE LUXE DRY CLEANERS M0N^i,E”™“!,8'is ,"“'1
143—8th AVENUE, LACHINE | į

: 1^1 0303 Sav-! p- RUTKAUSKAS. | | 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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Visi spaudos bičiuliai ruošiasi SPAUDOS BALIUN!
Montrealio Lietuvių Sporto Klubas 

„TAURA S“
š. m. sausio mėn. 22 d. 7 vai. vakaro
1862 Wellington Str. Dom Polsky 

ruošia

Šokiu vakara
!■ Veiks bufetas su garimais ir užkandžiais. Turtinga lote įį:
i: rija. Gros „Lituanica“ kapela. Paaukodami vieną dole 

rį įėjimui, paremsite sportuojantį jaunimą. ;įį
„T auras“ valdyba.

MOKT1REAL
MAŽOSIOS LIETUVOS 

ŠVENTĖ.
Sausio' 23 d., sekmadienį, 4 

D‘Arcy McGee

ĮKURTAS LIETUVIŠKAS 
BANKAS „LITAS”.

Į šio labai vykusiai parinkto 
vardo kooperatinio banko įkūri vai. po pietų, 
mą atsilankė 80 naujai įstoju salėje, 220 Pine Ave. W. Ma
siu pajininkų. Tai darė gerą įs žosios Lietuvos Bičiulių Mont 
pūdį. realio Skyrius rengia sausio 15

Prezidiume buvo ūkio komi d. minėjimą. Minėjimui pritai 
tetas — pirm. A. Norkeliūnas, kytą paskaitą skaitys MLBD 
P. Narbutas ir P. Rudinskas. Montrealio sk. pirm-kas A. Ly 
Paaiškinimų davė koop. banke mantas. Meninėje dalyje daly 
lių centro atstovas. Susirašius vaus išraiškos šokėjos B. Vait 
pajininkams, buvo renkami ba kūnaitė ir Kvietytė ir Montre 
nko valdomieji organai. Į vai alio Dramos aktor. J. Akstinas, 
dybą išrinkti: A. Norkeliūnas Tautiečiai maloniai kviečiami 
(68 b.), L .Balsys (50), Jur Mažosios Lietuvos šventėje kc 
kus (47), P. Rudinskas (43) skaitlingiausiai dalyvauti.
ir J. Viliušis (35) ; kandidatais MLB D-jos Valdyba,
liko P. Narbutas ir p. Judzenta BALTAUSKAS St. savaitei iš 
vičius. 5’Kredito komisijon iš vyko į New Yorką tvarkyti pa 
rinkti: Juozas Lukoševičius, J. likimo reikalų.
Juškevičius ir A.Kudžma.kandi 
datai — J. Skučas ir J. Kličius. 
Revizija: inž. J. Bulota, inž. J. 
Povilaitis ir K. Toliušis.

Posėdžio ir pertraukų metu 
susirašė pajininkai. Susirinki 
mas buvo visai gražus ir tvar 
kingai A. Norkeliūno praves 
tas.

Likę valdomieji organai su NAUJAME NAME išnuomoja 
sitvarkė tokiu būdu : banko v- mas kambarys, viena minutė 
bos pirmininkas A. Norkeliū nuo Sherbrooke East, 3320 Pla 
nas (5637 Jeanne d‘Arc Ave, ce de Lery. Teirautis galima vi 
tel.: RA 7-3120), vicep. P. Ru są laiką .
dinskas, banko vedėjas p. Jur 
kus, sekr. J. Balsys, J. Viliušis 
informacija. Kredito komisijos 
pirm. Jonas Juškevičius-Miller 
(3994 Rosemount Blvrd., tel.: 
RA 1-4200). Revizijos kom. 
pirm.: J. Bulota. Bankelis Li 
tas jau veikia. Pajus įnešti kr 
eipkitės į pirmininką A. Norke 
liūną, paskolai gauti — kreipki 
tės pas kredito kom. pirm. J. 
Juškevičių.

PASKOLOS.
Pranešame, kad turime gali 

mybių pradedant sausio 15 d. 
parūpinti paskolas namams-mo 
rgičius iš 6 proc. be atskiro už 
patarnavimą atlyginimo.

Adamonis-Budriūnas.

MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS, 
kuriuo tautiečiai pareiškia ypa 17. Jonas Lukoševičius — di 
tingą paramą savo spaudai, yra dėlė Havana cigarų d,. 10 dol. 
didžiausis ir šauniausis sezono 18. Pov. Petronis — dėžė sal 
balius. Jam visi Montrealio ir dainių ir dėžė cigarečių, 
apylinkių lietuviai atsidėję ruo 19. J. Adukauskas—d. cigarų, 
šiasi. Šiemet balius žada būti 20. Juozas Jocas — dezė eiga 
ypatingai iškilmingas ir gau rečių, 50.
sus, nes „Nepriklausoma Lie 21. Martin Gee — dėžė cigare 
tuva“ yra įžengusi į penkiolik čių, 50.
tuosius savo gyvavimo metus. 22. W. Kiškis — paslaptingo 

Jau iš anksto mūsų mieli sp turinio dėžė(?).
audos rėmėjai pradėjo aukoti 23. G. Mačionis — dėžė alaus 
Spaudos baliaus loterijai fan ir komiška statula.
tus. Štai dalis tų fantų, jau 
siekusių „NL“ redakciją:

1. Dail. A. Tamošaitienė 
Tautinis moters drebužis.

2. Siuv. M. Mačiukas —
Kostiumas vyrui arba moteriai, ka degtinės.
b) Kostiumas moteriai arba vy P. Juodelis — bonka Cinzano, 
rui, 29. Pp. Gauriai — dėžė šoko

3. Br. Abromonis — a) Pini lado.
ginė su Lietuvais vaizdais, b) 30 Jp. Žukas — bonka šnapso. 
Albumas atvaizdams, c) Albu 31. p. Snapkauskas — bonka 
mas atvaizdams, antras, d) Al vyno.
bumas atvaizdams didesnis, e) 32. pp. Leknickai — medžiaga 
A. Barono romanas „Užgęsęs suknelei.
sniegas“ . 33. p. Gorienė — gražus in

4. Ponia Jasutienė — Megz das saldainiams.
tinis - sveteris. 34. K.Leknickas—bonka vyno.

5. ;,NL“ saldainių fabriko 35. E. Šulmistraitė — medžio 
„Birutė“, dėžė saldainių. rankdarbis stalui dengti.

6. E. Kardelienė — a) Dide 36. M. Šulmistras — bonka 
lis tortas, b) Originali peleni vyno.
nė. 7. J. Lukošiūnas — knyga 37. p. Kvietkauskas — gražūs 
„Aukso mintys“. medžio drožiniai — arklys, ei

8) P. Jonuška — bonka vy nias, briedis ir 50 dol. vertės
no. gitara.

9) Dr. J. Mališka — 5 dol. 38. pp. Kriaučeliūnai — verti
10. Povilas Jocas — pokas, 50 ngas fantas.

cigarečių. Fantus nuo 7 iki 27 nr. surin
11. A. Bernotas ir J. Monsta ko p. J Lukošiūnas.

vičius — dėžė alaus. Nuoširdžiai dėkojame už jau
12. Matas Šukys — 2 dėžės paaukotus fantus ir būsime dė

cigarų. kingi, kas dar gausiau pratur
13. Adomas Jocas — dėže, 20 tins Spaudos baliaus Loteriją.

cigarų. Balius įvyks vasario 5 dieną,
14. J. Bajoras — bonka vyno, šeštadienį, didelėje salėje, 310
15. Detecto T.V. — bonka vy Pine Avenue East. Šokiams gr

no. os Z. Lapino vedama „Litua
16. P. Jasutis — dėže cigarų, nica“, pilnos sudėties.

j’ šeštadienį, sausio 22 dieną, visi suvažiuokime į Hamiltoną!
į į Tyliai krintant švelnioms snaigėms, visus kviečiame į ’

pa 24. Emilija Mačionienė — rū 
kyta lietuviška dešra.

— 25. Pr. Kličius—bonka vyno.
26. St. Kličius—dėžė alaus.

a) 27. Nikod. Prišmantas — bon

DIDĮJĮ ŽIEMOS BALIŲ, 
« kuris Įvyks Royal Connaught viešbučio puošnioje 
8 Normandie salėje! Šokiams gros Vyt. Babecko vedamas 

lietuviškas orkestras „Aidas ’ paruošęs šiam baliui keletą 
k naujų lietuviškų šokių! Staliukai nemokami!
h Nepraleiskime gražios progos ir visi susirinkime į šį 

pirmąjį šiais metais Tautos Fondo Balių!
| Pradžia 8 vai. vakaro. Įėjimas tik 1,25 dol.
$ TFA Kanadoje Hamiltono sk
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STASYS DAUKŠA, juL. D.
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Telel.: FR 7684. EX 8822.

TORONTO SKAUTAI 
aplankė daugelį ligonių.

Toronto skautų Rambyno tu 
Prisiminimai“ programą, kurioj nto I D.L.K. Mindaugo dr-vė, 
buvo L. Tamošausko paskaitė vadovaujama psktn. J. Gaižu 
lė ir Stundžios žodis, jūrų skau čio, Kalėdų švenčių proga ap 
tų okteto išpildytos dainos ir lankė ligoninėse esančius lietu 
šiaip atitinkama muzika, o va vius, nunešdama 1.1 
kare L. Namuose jūrų skautų po pakietėlį. Kalėdų 
ruošiamas balius. Toliau seka metu buvo' rasta: 
ateinantį šeštadienį M. Liet. Bi 
čiulių dr-jos ruošiami UNF sa 
Įėję šokiai, sekmadienį sausio 
23 d. 8.30 vai. radijo „Lietuvos 
Garsai“ pusvalandy dr. M. An 
ysas skaitys paskaitėlę, o

Iškilmingas aktas
bus 4val. p. p. College teatre. Ontario lig.-Toronte 8 lig., h) 

Proigramoje:
1. Atidarymas,
2. Liet. Kons. A.

kinimas,
3. Liet. Laisvės 

ir Š. Am. M. Liet, 
jos pirm. M. Brako kalba,

4. Meninė dalis, kurią išpil 
dys solistas S. Marijošius, ak 
omponuojant muz. Gailevičiui, 
orkestras „Trimitas ir jūrų 
skautų scenos vaizdelis.

Kviečiama visa lietuviška 
suomenė į iškilmingą aktą 
vykti. 
Organizacinis Minėjimo K-tas. 

PAKEISTA RADIJO 
VALANDA.

Per keletą jau melų iš St. 
Catharines radijo stoties girdė 
tas šeštadieniais lietuviškas va

M. LIETUVOS SAVAITĖ
Toronte prasidėjusi praeitą šeš 
tadienį per radiją „Tėvynės

kiekvienam 
švenčių 

a) Ontario 
Sanatorium-Toronto-Weston 6 
gulintieji lietuviai, b) The Que 
en Elizabeth ligoninėje — 2 Ii 
goniai, c) St. Joseph lig. 5 lig., 
d) Western lig. 1 ligoms, e) 
New Toronto lig. 2 ligoniai, f) 
Psichiatrinė klinika 1 lig., g)

• Onterio lig.-Withbay miest. 1
lig. (pasiųstas pakiet.), i) Mut 

Gylio svei coha Sanatorium-Gravenhurst t 
lig. (pasiųsta pak.).

TORONTO SKAUTŲ 
vaikams, Toronto skautų-čių 
tuntų buvo suruošta sausio y 
d. Lietuvių namuose Kalėdų eg 
lutė su vaišėmis, mūsų mažie 
siems. Jaunimo ir mūsų bičių 
lių prisirinko tiek daug, kad 
rengėjams teko pasukti galvas, 
kaip visus sutalpinti. Visą pio 
gramą atliko mūsų mažieji ei 
lėraščiais, piano skambinimu 
bei plast, šokiu. Už tai duos 
nūs Kalėdų senelis visiems įtei 
kė po pakietėlį. Po vaišių, su 
mažaisiais buvo pažaista bei 
pašokta įvair. tautin. rateliai. 
Mažiesiems apleidus salę, tęsė 

landėlės vedėjo J. Simanavičia si šokiai, kuriuos dažnai pajvai 
us balsas nutilo. Vietoj to, tuo 
pačiu laiku girdimas hetuviš 
kas balsas iš Toronto radijo sto 
ties. Iš pranešimo aiškėja, kad 
p. Simanavičius savo radijo va 
landėlių tiek St. Catharines, 
teik ir Bramtone sekmadienių 
rytais, atsisakė ir vietoj to ati 
daroma liet, radijo valanda To 
route. Atrodo, kad šis pakeiti 
mas įvyko dėl finansinių sunku 
mų, nes Toronte gautoji liet, 
radijo valanda nebebus p. Simą jkį 4 vaj 15 min. 
navičiaus asmeninė, bet pasida 
linta su pranciškonais, kurie 
jos metu ves propagandą už st 
atybą. Tokiu būdu ši radijo lie 

Savo trijų metų darbo suka tuviška valandėlė įgauna para 
kčjai atžymėti, 1955 m. balan pijinį pobūdį. Kor.
džio mėn 30 d., Masaryk Me pRISIK£LIMO PARAPIJOS 
monal saleje, rengią grandiozi

K-to nario 
Rezistenci

vi 
at

AKADEMINIS SAMBŪRIS. MLB D-JOS TORONTO SK.
Sekantį penktadienį, sausio sausio 22 d. žinomoj UNF salėj 

mėn. 2 8d., 8 vai. vak., 4225 ruošia grandiozinį parengimą 
Berri St., įvyks Lietuvių Aka — Balių su šokiais. MLBD ti 
deminro Sambūrio visuotinis kslai yra nukreipti lietuvių dc 
narių susirinkimas. mesį į Mažąją Lietuvą ir į Jūrą.

Programa: Metinė veiklos Parengimo pelnas ir bus tiems 
apžvalga, Revizijos Komisijos tikslams skiriamas. Kviečiam; 
pranešimas, Valdybos rinki visi dalyvauti šiame parengime 
mai, Revizijos Komisijos rinki L.
mai, Einamieji reikalai. Naria SERGA: p. J. Mankuvienė bu 
ms dalyvavimas būtinas.

Valdyba.
AUKŠT. LITUANISTIKOS
kursai ateinantį šeštadienį bus
10 vai. ryto, 1220 Mauntain
Str., kampas St. Catherine W.
Paskaitos: lietuvių literatūra, 
prancūzų, tikyba ir tautiniai šo 
kiai.

MONTREALIO SPORTO
klubas „Tauras“ sausio 22 d. . _ _ .
Dom Polski salėje, 1862 Wel je (,P° bažnyčia) įvyksta šuva 

įei lington St., ruošia linksmus šu 
kius. Veiks bufetas ir šokiam 
gros kapela Lituanica.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
410 — 9 Ave, Ville Lašale, 

Teirautis tel. HE 2454.

IŠNUOMOJAMAS kambarys
su maistu. Teirautis po 6 vai. 

vakare. Tel. PO 6-0221.

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys 1224 Forfar St. 

Tel. WE 4663.
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
naujame name — gražus pietų 
pusėje, 7415 - 2nd Ave, Rose 
mount. Teirautis kiekvieną die 

nuo 2 pp. iki 8 vai. vakaro.

NORI ĮSIGYTI SAVO 
VALGYKLĄ? 
— pirk mano pusę.

Neilgos valandos, puikios 
gos, gažioj vietoj — Paul’s 
Restaurant & Delicatessen, gros kapela Lituanica. Rezer 

4534 Wellington St., Verdun vuodami šią datą linksmam lai 
(prie pat Steinbergo krautu ko praleidimui paremsite spor 
vės ir šalia teatro). Pasižymė tininkus. Sekančiame NL nr-y 

bus daugiau.
M. MAČIUKAS sako: nebloga 
Spaudos baliuje išlošti kostiu nį koncertą-balių. Numatyta tai 
mą, bet dar geriau į Spaudos kon kviesti Hamiltono liet. ork. 
balių atvykti gražiai jo pasiūtu „Aidas“.
kostiumu. Žiūrėkite jo skelbi Visos Toronto liet, organiza 
mą. cijos bei draugijos, iš anksto
DLK VYTAUTO klube sekma yra maloniai prašomos, tą pačią 
dienį šėrininkų susriinko per 
mažai, todėl negalėjo būti ap 
tarti svarbieji reikalai.

DOW IR SŪNŲ IR 
DUKTERŲ DRAUGIJA
Sūnų ir Dukterų draugija iš nei maisto. ' Nuėjome į stovyk 

bravoro Dow gavo apie 80 rėk los raštinę, kur tikėjomės gau 
laminių kvietimų alaus vaišė ti kokį kampelį atsigulti ir pa Ijtio 
ms. Bravoras visada pavaišina silsėti. Kai įėjom į raštinę, ir Andriejauskas* j Rač
kviestus gražiai. Taip buvo ir paprašėme kambario, stovyk kus į ’B s> Fondui iki §-ol su 
dabar. Tiktai daugeliui kyla kl ]os direktorius pirmiausia pa aukota __ 74 735 32.
ausimas: kvietimas buvo lietu klausė, ar mano vyras buvo ka

na

jusi augštos rūšies 
Smoked Meat.

Pardavimo priežastis — 
nesveikata.

Rimtai suinteresuotiems kreip 
tis pas Praną Jasutį, 

tel. CH 7879.

LOUIS MONGEAU 
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3 23 7

Co.SULLIVAN REALTIES
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.

6351
neju- 
mūsų

2

Dr.E. Andriikaitisg

1 956 Sherbrooke E.
Tel. CH. 7236.

Beveik naujas, moderniškas 
butų po 4 kambarius namas 
naujame Verdune, didelis rū 
sys, kuriame įrengta skalbykla. 
Kiemas gražiai sutvarkytas ir 

aptvertas geležine tvorele.
Kaina 14.300 dol. Lengvos iš 

simokėjimo sąlygos.
Paskola iš 21/į%.

vo susirgusi, bet gydoma dr. 
Pacevičiaus, jau taisosi. Širdies 
priepuolį buvo gavusi p. Dagi 
lienė, bet jau atsitaiso. Vis dar 
serga p. Iškauskas.

PRANEŠIMAS.
Buvusios prekybos mokyk 

los „Žibintas“ mokinių žiniai 
pranešama, kad sausio 29 d. 7 
vai. v. Toronte, 941 Dundas 
St. W., Šv. Jono parapijos salė

žiavimas, kviečiami visi daly
vauti. Iniciatoriai.
„TRIMITO“ TREJŲ METŲ 

SUKAKTUVĖS.

PADĖKOS
Mums atvažiavus iš Austri 

jos į Hanau stovyklą 1946 me 
tais, neturėjome kur gyventi,

rino lietuv. dainos.
„TĖVYNĖS 

PRISIMINIMAI“
Radijo programos vedėjas pra 
neša, kad per 9 mėnesius trans 
liuotos programos iš Brampto 
no CFIB stoties sekmadienio 
rytais nuo 9,30 iki 10 vai. dau 
giau nebus. Ši programa sujun 
giama į prailgintą vieną 
ties CHUM Toronte, 
1050 šeštadieniais nuo

iš sto 
banga 
3 vai.

L.
VARPAS sausio 22 d., šešta 
dienį, rengia Lietuvių Namuo 
sc balių-pobūvį.
V. VERIKAITIS sausio 25 d., 
antradienį, 8.15 vai. koncertuo 
ja konservatorijos salėje. Įėji 
mas laisvas.
ATIDEDAMA PASKAITA 

APIE DIDĮJĮ MARĄ.
Paskelbtoji dr. M. Anyso pa

ŽINIOS.
Nepalankus žiemos oras sm 

arkiai trukdo statybą. Nežiū 
rint to, darbas varomas pir skaita apie Didįjį Marą Mažoje 
myn. Kavinės grindys išlietos Lietuvoje sausio 23 d. Šv. And 
cementu, galutinai baigti hid riejaus bažnyčioje atidedama 
rauliniai pogrindiniai darbai, dviem savaitėm. Vieta ir tiksli 
miesto savivaldybė sujungė valanda bus paskelbti vėliau, 
miesto vandientiekius su pasta 
to kanalizacija, atvežta katili 
nėn ir montuojama pastato ap 
šildymo krosnis. Šią savaitę dir 
bo: Zaras K., Alseika A., Ge 
čas P., Auželis V., J. B., Indri 
šiūnas V., Rukštelis V., Vaip

A.

ausimas: kvietimas buvo lietu klausė, ar mano vyras buvo ka 
viams, ne vien Sūnų ir dukterų jiuomenėje? Vyrui atsakius — 
dr-jai. Antra, kokiu būdu tos taip, direktorius, 1— 1- ’____
dr-jos valdyba sukvietė lietu taip pat lietuvis, plačiai mums 
vius į vaišes? Buvo ir ne narių atidarė duris ir liepė išeiti, pa 
(gal jų priedanga buvo norima sakydamas, kad kambarių nė 
pateisinti bendrą lietuvių var ra. Kągi darysi. Iš raštinės iš 
dą?), o iš narių — kas ir kaip ėjom galvas nuleidę. Einant 
buvo pakviestas ir kas ir kaip per stovyklos rajoną, vyras su 
nepakviestas? Ir kodėl pakvies sitiko p. L. Balzarą. Su juo pa 

sikalbėjus apie stovyklos gyve 
nimą, jis suprato, koks yra vai 
gas ir tuojau atėjo į pagelbą.

Prisimindami tuos 1946 me 
tus, kurie buvo mums tikrai sk 
audus, p. L. Balzarą negalime 
pamiršti. Todėl jam reiškiame 
širdingą lietuvišką ačiū.
Antaną* ir Aldona Sutkaiciai.

Sekmadienį 11 vai. pamaldų 
kuris^buvo metu bus daromas pranešimas 

apie parapijos praeitų metų 
materialinę ir finansinę padėti.

i

C 1 J* 1 JU T ji. ■■■ J)

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytoja* ir chirurgas. 

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

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

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

įst. LL 9184.
■■ 1*-' —— ir —ii

ti ne nariai, o nariai ir net stei 
gėjai, kaip W. Kiškis, J. Baka 
navičius ir kiti, nepakviesti? 
Tokios kalbos mieste sklinda 
ir tokie klausimai kursuoja vi 
suomenėje. Kiti dar klausia: 
kodėl nepasinaudota burtais ir 
kodėl nesunaudoti visi kvieti 
mai, kurių likę apie trečdalis?

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefoną* WA 3-2003.
Priėmimo valandos. nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v, 
(pagal susitarimą).

Dr. A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W .-Toronto 
priima ligonius n 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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