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MAŽOSIOS LIETUVOS 
ŠVENTĖ.

Ją pradėjo Maž. Liet. Bič. 
Dr-jos C.K. pirm. V. Pėterai 
tis, pakvietęs visus giedoti M. 
L. himną. Toliau jis kalbėjo:

Jau penktą kartą rengiame 
sausio 15-tosios minėjimą Mon 
trealyje. Pabrėžiame, kad tai 
nėra eilinė šventė.

Sausio Penkioliktoji statyti 
na greta Vasario šešioliktosios 
Dienos. Jei Vasario Šešioliktą 
ja pareiškėme pasauliui, kaū 
norime gyventi nepriklauso 
mai, tai Sausio Penkioliktąją 
patyrė pasaulis, kad Mažoji 
Lietuva nori būti to nepriklau 
somo gyvenimo dalininkė, nori

Politinė įvykių savaitė/
TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE RIMTAI BRĘSTA KARAS

Amerika pasiryžusi Taivaną ginti.
Paskutinėmis dienomis, kai lumo atveju netektų atsidurti 

Kinijos komunistai pradėjo pu katastrofoje. Nes yra tikra, 
olimus priev Tašeno salas, ku kad, 
rių vieną okupavo, ir grasina 
pulti Taivaną-Formozą, tary 
turn lyg ir nelauktai šis susidū 
rimas gresia išsiplėsti. Kadan 
gi Jungtinės Amerikos Valsty 
bės su laisvąja Kinija turi savi 
tarpinės pagalbos sutartį, tai

AMERIKA PRIVALO
TAIVANĄ GINTI.

Tuo tarpu Kinijos komunis 
tai jau nuo seniau aštrinę dan 
tis prieš Taivaną, kuris hgšiol 
tebesudaro dar laisvąją Kinijos 
teritoriją, dabar pereina į veiks 
mus.

Komunistinės Kinijos užsie 
nių reikalų ministeris Čuenla 
jus dar pernai pareiškė, kad 
šiemet komunistai turi pasigro 
bti Taivaną. Dabar, okupavę 
vieną iš Tašeno salų, Kinijos ko 
munistai viešai pareiškė, kad 
tai yra tiktai preliudija į didės 
nius veiksmus, kurių tikslas 
yra užkariauti ir Taivaną, Tai 
gi, aišku, kad

KINIJOS KOMUNISTAI 
RYŽTASI f NAUJA 

AGRESIJĄ.
Jie, kaip ir dera komunistams, 
kurie turi neaprėpiamus impe 
rialistinius kėslus, yra nusista 
tę naujai agresijai ir ruošiasi 
pulti Taivaną.

Ryšium su JAV sutartimi su 
laisvaja Kinija ir ryšium su tuo 
faktu, kad laisvoji Kinija yra 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
narys, kuris pagal JTO statutą 
turi būti agresijos atveju gina 
mas, — JAV prezidentas Eisen 
hoveris savo kongresui pasiun 
tė platų pasisakymą

DĖL BŪSENOS TIES 
TAIVANU,

kuris, prezidento teigimu, atsi 
dūręs kritiškoje padėtyje. Pre 
zidentas teigia, kad Amerikai 
gresia pavojus drauge su lais 
vosios Kinijos užpuolimu, kurį 
jau pradėję Kinijos komunistai. 
Todėl Eisenhoweris siūlo kon 
gresui patvirtinti jo pasiūlymą 
ir, reikalui esant, imtis tokių 
priemonių, kokios bus reikalin 
gos. O kokios gi gali būti prie 
monės kai tenka gintis nuo už 
puoliko, jeigu ne tos, kuriomis 
naudojasi užpuolikas? Ir tai 
tartum nejučiomis Kinijos ko 
munistų agresija prieš laisvąją ■ 
Kiniją gali staigiai išsivystyti 
; naują karą —

AMERIKOS KARĄ SU 
KINIJOS KOMUNISTAIS.
Neabejotina, kad Maskva to j 

nori ir to laukia. Maskva labai 
nori, kad Amerika įklimptų į , 
karą su Kinijos komunistais ir 
nusilpnėtų. Tiktai kažin, ar Ma 
skva neapsiriks?

Verta pabrėžti, kad prez. Ei 
senhoweris įsakmiai nurodė, 
kad laisvąją Kiniją ginti turi ne 
tiktai Amerika, bet ir visos J. 
Tautų organizacijos valstybės. 
Taigi, kaip matome,
ĮVYKIAI TIES TAIVANU 

GALI VIRSTI TARPTAUTI 
NĖS REIKŠMĖS ĮVYKIAIS, 
galimas dalykas, kad net ir Tre 
čiuoju pasauliniu karu.

Žinoma, to niekas Vakarų pa abejingas dėl Lietuvos ir kitų 
šaulyje nenori ir tuo niekas da pavergtųjų tautų laisvės reika 
bar dar nenori tikėti, nes tai lavimų. Malonu matyti, kaip 
tebėra dar tiktai staigmena. Amerikos Lietuvių Taryba, ku 
Bet ką gali žinoti, ką yra su ri jungia visas lietuvių sroves, 
galvojęs agresorius, kuris tyli partijas ir nepartinius, gražiai 
ir nežinia, ką yra sugalvojęs, vieningai dirba ir visomis galio 
slaptai suplanavęs? „Kuo vėl mis rūpinasi Lietuvos laisvės 
nias nežaidžia“ — sako patar reikalais.
lė, tat dabar dar sunku atspėti, — Vakarų Vokietijos social 
kas imperialistinių agresorių demokratai atmetė rytų Vokie 
suprasH^'Amerikos11 budrumą dar^^tend^'fronu “pS Pa risfemą prapLc'inŠs fmažo rią bus rūpinamasi' li'«uvių gal PRIEAUGLIO susilaukė Julija tai tokiam galėjo būti daugiau 
, r . „. , j a -Z_ ritaritw pos reikalu Sibire. ir Tonas Bobeliai, verdumeciai. puoiiKos.bei pasiruošimus, kad eventua ryžiaus susitarimus. nrarinę. w.vuv. u “ * r

TURINT ATOMINIŲ
BOMBŲ ATSARGĄ, 

galima vienu ypu būti suborn 
barduotam, dezorganizuotam 
ir suparaližuotam. Ne nuosta 
bu, kad dabar vyrauja nuomo 
nė, kad tas karą laimės, kas 
pirmasis jį pradės ir sugebės 
visa turima jėga smogti pirmą 
jį, viską griaunantį, viską išar trealio vienos šeštadieninės — Senelis?“ autorei, mokyklos ve 
dantį, visą dezorientuojantį ir Rosemounto — mokyklos mo dėjai p. Jievai Rimkevičienei 
demoralizuojantį smūgį. kinius po gražaus vaidinimo, už taip gražų veikalą ir tkirai

Amerika todėl rimtai susirū kurį jie turėjo Eglutės proga, puikų pravedimą; Šv. Kazimie 
pinusi. Jau įvykęs faktas, kad Visi „artistai“ puikiai vaidino, ro bažnyčios klebonui kun. Bo 
ji 3 savo lėktuvnešius paėmė gražiai atsimindami savo roles, binui už leidimą naudotis repe 
iš Filipinų bazės ir pasiuntė 
prie Formozos, kur jų gali pri 
reikti ten stovinčiam 7-jam J 
AV laivynui, skirtam ginti Tai 
vaną. Tai ne butaforiniai ma 
nevrai, bet jau visai rimtas rei 
kalas.

Kad įvykiai atrodo rimtai, 
liudija ir kiti faktai.

MASKA SUSIŠAUKĖ IŠ 
UŽSIENIŲ VISUS SAVO

ATSTOVUS, 
su kuriais tariasi ir planuoja.___  __ ________ _____ • .. . . r

Iš to, ir iš visos akcijos, ku joji stotis gerai girdima iki 80 163 — 9th Ave, Ville Lasalle, j*mo juo. Jo veikimas tinkamai 
rią dabar Maskva išvystė, ga mylių nuo Brampton, taip kad arba kuriam nors komiteto na apdraustas Amerikos Kredito 
Įima spėti, kad Maskvos plana Toronte^ Hamiltono, Oakvil riui. Unijos Sąjungoje.
ms, kurie—neabejotina — yra lės,, St. Catharines, Guelpho ii Jeigu, skelbiant sąrašus, pa Veikimą tinkamai išplėsti 
tiktai imperialistiniai ir agresy kitų vietovių tautiečiai įtraukia sitaiko netikslumų, maloniai reikia pinigų. Bankas pinigus 
vūs, Paryžiaus susitarimai ir mi į transliacijos orbitą. r“"*~~
Vakarų Europos apjungimas Perkėlimo piežastis peranks rį Pr. Šimelaitį, telef. 
yra netikėtai didelis smūgis, tyvas turėtas Toronte laikas 8, 2859.
PARYŽIAUS SUSITARIMAI 30 v- rYto Per CKFH — 1400

GRIAUNA MASKVOS 
PLANUS.

Štai kodėl Maskva imasi kraš , , , , .
tutiniu priemonių ir, galimas bendradarbiauti, išplečiant „L. 
dalykas, skatina Kinijos rytuo 
se komunistų agresiją, kuri su 
laikytų JAV, DB ir kitas vals 
tybes nuo' Paryžiaus planų pa 
tvirtinimo.
Akivaizdoje suminėtų faktų, 

galima prileisti, kad dabarti 
niu metu
ŽMONIJA GYVENA VIENĄ 

RIMČIAUSIŲ MOMENTŲ
po 2-jo Pasaulinio karo.

Nors komunistų spauda nei 
gia, bet galima prileisti, kad ir 
Vidurinės Amerikos įvykiai 
(Kostarikos-Nikaraguos ir Pa 
narnos) ne be ryšio su įvykiais 
Azijoje ir, kas svarbiausia, Eu 
ropoję — su Paryžiaus susitari 
mų patvirtinimu. Negalima nu 
ginčyti fakto, kad komunistų 
politika ne gudri. Ji ne tiktai 
gudri, bet nepaprastai sukta, 
plačiai aprėpianti ir šioje srity 
je ji tikrai planinga.

Bet dar palauksime ir netru 
kus pamatysime.

Ši savaitė ir mums, lietuvia 
ms, ne be reikšmės.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS

PREZIDIUMAS LANKĖSI 
WASHINGTONE

ir ten matėsi ir tarėsi su JAV 
vadovaujančiais asmenimis ir 
pareigūnais. ALT prezidiumas 
lankėsi ir Valstybės departame 
nte ir pas kongreso narius. Iš 
to lankymosi sužinome, kad 
kongresas tęs Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų tautų tyrimą ir ko 
munistinius metodus. Valsty 
bės departamentas nė kiek ne

Šiame atvaizde matome Mon veikalo „Kur gyvena Kalėdų Judzentavičiūtei už gražią mu 
ziką vaidinimo metu.

Visiems mažiesiems vaidinto
jams už gražų veikalo suvaidi susijungti su Didžiąja Lietuva, 
nimą, jų mamytėms už labai Dar daugiau, Sausio Penkioluc 
gražų vaidintojų papuošimą. tosios įvykiai radikaliai pakei 

Visiems prisidėjusiems prie tė lietuvių galvojimą, nukreipė 
vaikų vakaro - eglutės parengi mūsų žvilgsnį iš rytų į vakarus, 
mo ir pasisekimo nuoširdus Jūra ir uostas iššaukė realisti 
ačiū. nę gyvenžiūrą. Sausio Penkio

Rosemounto šeštadieninės ticijoms sale, mokytojai p .Ag 
m-los vaikų tėvų vardu, dėkoja nei Paškevičienei ir p-lei Jani 
me už surengtą vaikų eglutę- nai Rimkevičiūtei už gražų ar Rosemounto šeštadieninės mo liktąja užsitikrinome sau ne tik 
-vakarą, š. m. sausio men. 9 d.: tistų paruošimą, p-lei Vandai kyklos tėvų komitetas.

TORONTO 
„LIETUVOS GARSAI“ 

radijo valandėlė nuo sausio m.

MONTREALIS
PRANEŠIMAS IR PADĖKA.

Montrealio Šalpos Komite 
3. d. savo transliacijas perke tas maloniai prašo visus aukų 
ha j Brampton radijo stotį, ban rinkėjus paskubinti užbaigti au 
ga 1990, kiekvieną sekmadienį kų rinkimą ir pinigus perduo

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA LITAS.

Kaip jau buvo skelbta, Mont 
realyje įsikūrė Lietuvių Kredi 
to Bankelis „Utas“. Jo veikla 

____ > ____ ____ _____ f i o_ *_____  priklausys nuo Montrealio lie 
nuo 9,30 iki 10 vai. ryto. Nau ti iždininkei M .Leknickienei, tuvių susidomėjimo ir pasitikę

nepriklausomybę, bet ir ūkinio 
gyvenimo klestėjimą.

Visa tai buvo galima atsiekti 
tik mūsų savanoriams ir sukilę 
liams besąlyginai stojant j ko 
vą su alijantais ir nesigailint 
nei jėgų, vargo, kraujo ir di 
džiausios žmogaus aukos — gy 
vybės. Šie kariai — karžygiai 
užsitarnavo mūsų gilią pagar 
bą ir pagerbkime juos šiandien 
savo atsistojimu ir susikaupi
mu.

Bet Sausio Penkioliktąją ne 
užbaigėme Mažosios Lietuvos. 
įjungimą į Lietuvos Respubh 
ką. Dar keturios penktosios Ma 
žosios Lietuvos liko išskirtos 
iš laisvo bendrojo gyvenimo. 
Jos liko Vokietijos dalimi.

Po antrojo Pasaulinio karo

Jeigu, skelbiant sąrašus, pa 
„Laiko netikslumų, maloniai . „
prašome kreiptis į komiteto na padaro iš indėlių. Todėl Mont

TR realio lietuviai kviečiami stoti 
nariais ir nešti indėlius į minėtą 

Visiems aukojusiems ir au lietuvišką bankelį. Už indėlius 
stot. kų rinkėjams komitetas savo ir jūs gausite du ir pusę nuošim

Toronto ir kitų vietovių lie tremtinių vardu reiškia nūošir kai didieji bankai jums mo 
dų lietuviška ačiū. ' ka t*k 2 nuošimčiu. Tad yra iš . . ... .
Montrealio Šalpos Komitetas, rokavimo čia dėti savo šutau ^až* Lietuvos istorijoje paste 

VASARIO 16 PER Pas- ,Uz Pa)us įmokama iki 4
TELEVIZIJĄ nuošimčių.

Šv. Kazimiero parapijos kle . Istotj galima įmokant 1 dole

tuviai ar organizacijos prašomi

Garsai“ valandėlę į Rytų Onta 
rio lietuviško žodžio ir muzikos 
radijo bangomis centrą.

Todėl aktualijas, žinias, pra bono kun. J. Bobino iniciatyva U įstojamojo mokesnio ir įne 
nešimus ir skelbimus (pageida ir rūpesniu yra gautas Lietu saiįJ bent vieną pajų 5 dol. 
utini pastovūs korespondentai) vos Nepriklausomybės minėji ne
kreipti šių asmenų adresu į mas per v;
Torontą: zijos tinklą. Transliacijos pro
Dr. J. Kaškelis, 246 Barton Av, gramoje numatoma kalba, dai 

nos ir tautiniai šokiai, franslia
A.

telef. KE 7536 ar
Pulkys, 287 Margueretta cija paskirta vasario 16 dieną 

St., tel. LO 165 7. nuo 5 iki 5.30 vai. vakaro per 
MOKYKLOS PARENGIMAS angliškąją CBC stotį. Dėl pro

Šeštadienį, sausio 29 d., va 
kare UNF salėje Toronto lietu _ . . _, 
vių šeštaideninės mokyklos Ko f;ufARKIS pardave^dal^ savo 
mitetas rengia didelį balių-šo ”....... . ....... ..
kius, kurių pajamos skiriamos 
vargo mokyklai paremti. Groja 
„Trimitas“. Komiteto ponios 
yra sumaniusios įvairių progra 
mos netikėtumų. Visi Toronto 
lietuviai maloniai kviečiami į 
šį puikų mokyklos parengimą.

' ~ - i Kol bus kitaip paskelbta, rei
alstybinį CBC televi kalus Kahma atllktl Pas D- Jur 

kų, bankelio vedėją, Spaudos 
kioske po pamaldų arba pas A. 
Norkeliūną, 5637 Jeanne d'Arc 
Str.

Paskoloms gauti pareiški 
mus galima paduoti kredito 
komisijos nariams: pirm. J. Juš 
kevičiui, J. Lukoševičiui ar A. 
Kudžmai.

Montrealio Liet. Kredito 
Unijos „Litas“ Reikalų 

Vedėjas.
PALUBINSKĄ, rosemountietį, 
ties jo namais užšokęs automo 
bilis ir smarkiai suvažinėjęs.

gramos galutinai bus išsiaiškin 
ta šiomis dienomis.

bimas antras svarus įvykis, tai 
yra visos Mažosios Lietuvos at 
skyrimas nuo Vokietijos. To iŠ 
davoje 1945-6 metais lietuvių 
buvo* daromi žygiai, kiek tai so 
vietams buvo naudinga, įrodyti 
pasauliui, kad Maž. Lietuva yra 
lietuviška, ir kad ji turi būti 
prijungta prie Tarybinės Lie 
tuvos. Taikos konferencijai re 
zultatų nepasiekus, ir šis pla 
nas buvo pakreiptas kita link 
me. Visa Mažoji Lietuva pri 
jungta prie Tarybų Sąjungos 
Kaliningradskaja Oblast var 
du.

Pereitais metais vėl nauja 
prošvaistė M. L. raidoje. R> 
šium su numatoma Vokietijos 
taikos konferencija, Sovietai 
paruošė naują planą, pagal ku 
rį didesnioji Mažosios Lietu

fabriko ir išvyko į Floridą pa 
sislėti.
KUPREVIČIŪTĖS koncertą 
plačiai apibūdino Montrealio 
radijas, suminėjęs, kad koncer 
tan atsilankė apie 1000 pubh Nukentėjęs buvęs be sąmonės vos dalis turėjo būti prijungta 
kos. Per radiją buvo paskaityta - - - . , . . „ -°.
„Staro“ recenzento p. E. Mc 
Lean recenzija ir pareikšta vii 
tis, kad E. Kuprevičiūtė netru 
kus vėl atsilankys į Montreal} 
su koncertu.

ir paguldytas į N. D. ligoninę, prie Lietuvos. Buvo minima, 
KUNIGAS Vilkaitis susirgęs kad Tilžė, Ragainė, Įsrutis, Pil 
ir, išgulėjęs mėnesį Čikagos Ii kalnis, Gumbinė ir Stalupėnai 
goninėje, apsilankė Montrealy pasidarysią T. Lietuvos mies 
pas seserį p. Žukauskienę bei tais, o Karaliaučius su Sambija 
kitus pažįstamus. liksią Sovietų Sąjungoje. Bet
L. BALZARUI, apyl. pirmi konferencijai neįvykus ir pla 
ninkui, Dr. J. Šegamogas „pri nai liko neįvykdyti.

u v «.ve siuvo barzdą“, (padarė smakro Sausio Penkioliktąją švęsda 
nielankan °PeracU4) — daug kas tą ma mi tikime, kad visa Mažoji Lie 

tė, bet p. Balzaras jau sveikas tu va kartu su Labguva, Vėlu 
va, Karaliaučium susijungs su 

DR. J. MALIŠKA turi didelę Lietuva ir tai ne su Tarybų 
praktiką ir naudoja naujus dan Lietuva, o su laisva, nepriklau 

New Yorke labai gražiai Pa tų gydymo metodus, kurie yra soma Lietuva, — baigė p. Pė 
" ’ 1 1 teraitis.

Po to gražią paskaitą skaitė
A. Lymantas, bet ji bus paskel 
bta vėliau.

Meninėj daly akt. J. Aksti 
nas paskaitė Krūminą ir Sruo 
gą ir išraiškinio šokio šokėjos 
ir choreografės J. Kvietytė ir
B. Vaitkūnaitė įdomiai pašoko 
E. Sattie ir V. Egk, išpildytus 
kom. F. Morel ir L. Sliezak kū 
rinius.

.....................-_______ Lapinas įžangai davė E. 
prezidenjui apie jo matytas meškas. Vaikai Kardelienės ir kt. plokštelių mu 
! 1 J —   — f— * - —........................................n___________ŽIKOS.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Paryžiaus susitarimų pa

tvirtinimas visur vyksta gerai, ROSEMOUNTO šeštadieninė 
mokykla po švenčių atostogų 
pradėjo darbą tose pačiose pa 
talpose — Dandurant ir 9 Avė 
kampe. Kviečiame i________
čius mokykla pradėti lankyti. .lc* --------------  ——£----------------- *■— ir veiklus.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS.

Kanadoje taipgi.
— Prancūzijos socialistų pa 

rtija pavarė 16 narių, kurie bal 
savo prieš Paryžiaus susitari 
mus.

— Mendes-France pakvietė 
į Prancūziją Tito, kai jis grįš iš 
Indijos.

— JAV darbininko valandi 
nio atlyginimo vidurkis 1,83 ir 
savaitinis 54.00.

— Adenaueris pareiškė, kad 
V. Vokietija neis į jokias kom

baltijo namuose Sandaros sėkmingi.
kuopa, pirmininkaujama inž. P. PETRONIS drauge su p. 
A. Novickio, suruošė M. Šleže Šarkiu išvyko į Floridą, kur pa 
vičiaus minėjimą, kuriame kai tyrinės apsigyvenimo klausi 

binacijas, kurios paneigtų Vo bėjo J. Audėnas, Dr. J. Pajau mą. Jeigu patiks, tai pp. Petro 
kietijos vienybės tikslą. i . . J

— JAV skelbia dokumentus V. Sidzikauskas k kiti,
iš Smolensko apygardos kom T*----- L ~
partijos komiteto' archyvo, ku minėjimas B. K. Balučio, ku Floridoje, kur šią žiemą susida 
ris karo metu pateko vokiečia 
ms, o iš šių — ameiiKonams. 
Dokumentuose daug medžią 
gos apie šaudymus konclage 
liūs, trėmimus ir kitus komunis 
tų kriminalinius darbus.

— Prancūzijos premjeras 
pasiūlė seimui keisti rinkimų

jis, prof. J. Kamimnskas, min. niai kelsis į Floridą.
. ...................................... A. NAGINIONIS su šeima ir

Vasario 5 d. Detroite bus E. Tamošiūnienė atostogauja

riam sukako 70 metų amžiaus, rė jau visas montrealiečių bū
BALFo vicepirmininkė Ale rys.

na Devenienė iškėlė susirūpini SKRAJOJANTIS kun. T. Kul 
mą Sibire atsidūrusiais lietu bis aplankė Rosemounto šešta 
viais ir pasiūlė rezoliuciją, ku dieninę mokyklą ir; papasakojo 
ri buvo pasiųsta ....------- .-------
Eisenhoweriui. Eisenhowens pasakojimu liko labai patenkin zlkos- 
pritarė tai rezoliulijai, pagal ku ti. P-lis. Minėjimas buvo įdomus, tik
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„Litą” įstačius i kojas
Tai yra labai svarbus, dide ja, kurios iniciatyvoje yra kiti, 

lis, malonus ir gražus faktas, dar didesni uždaviniai ir dar 
Tegul jis turi vietą Montrealy, bai.
bet jo svarbumas daug didės Toks klausimų sprendimas 
nis, nes jis siekia visą Kana yra planingas, rimtas ir teikiąs 
dos plotą ir visus Kanadoje gy ^augiausia perspektyvų. ,;,Li 
venančius lietuvius. Jis juos to“ įstatymas į kojas yra labai 
siekia savo idėja, kurios pir gera pradžia.
moji iniciatyva priklauso To Reikia pabrėžti, kad koopera 
ronte įsikūrusiems ekonomistą tinis kelias yra pats prieinamia 
ms ir kitiems verslininkams, su usis, pats saugiausis ir pats ti 
kūrusiems „Paramą“, jis prik kriaušis. Čia kiekvienas gali įsi 
lauso ir praktiškai, nes Montre jungti į bendrą darbą teturėda 
alio kooperatinis bankas „Li mas tiktai vieną dolerį, o pa 
tas“ gali priimti indėlius arba jus tesudaro tiktai 5 dolerius, 
išduoti paskolas ir kitur gyve žinoma, pajų skaičiaus nenbo 
nantiems lietuviams.

Idėja svarbi tuo, kad ji, kaip 
kiekviena idėja, yra užkrečian 
tis dalykas. Štai, po Toronto ši 
kooperatinė idėja pasiekė Mo 
ntrealį, o dabar jau siekia ir 
Hamiltoną. Galima spėti, kad 
ųetrukus ji užkrės ir Winnipe 
gą, gal ir kitas didesnes lietu

VIENA STANDARTA

Mes turime tik

vien puikuji Ale!
vien pranašųjį LageriGaminame tik geriausi!

D ° V* BREWERY LIMITED Montreal • Quebec • Kitchener

j ant.
Be galo svarbu, kad mūsų 

bankas „Litas“ iškart įeina į 
Kanados kooperatinių bankų 
tinklą, gauna jo globą ir visiš kad "mokslas yra ir turi" būti 
ką draudimą, todėl kas įneš ko jaunimo, tikslas ir įgyta specia 
kią pinigų sumą, jo tie pinigai lybė yra asmeniui ir tautai la 
jokiu būdu negali prapulti. Dar bai didelis turtas. Bet aš neži 

&<į, i. n.iLco uiiM-ouva utiu svarbiau, kad nelaimių atveju nau nej vieno sporto klubo, nei
vių kolonijas. Tat yra be galo kooperatinė organizacija pa vienos organizacijos, kuri būtų

i J J & rlarn rmot-inmi nnclnnnrn • v • • • • . .svarbu.
Svarbu dar ir todėl, kad šis

— ekonominis, kooperatinis-ke 
lias yra vienas realiausių kelių, 
kuris veda į tikrą, realų bendra 
darbiavimą, o per šį — ir į vi 
sų vienybę, kuri mums yra be rint k . įnegt aj skaįči 
galo svarbi visais atžvilgmiais. - r

Montrealio pasirinktasis ke 
has yra pranašesnis už Toron 
to lietuvių solitarinį banko įs 
teigimo faktą. Tai reikia pab

teisinimą... ir... gal sportas?...
„Sporto taškai" yra taip pat 

tik pavieniai epizodai, kurie vei 
kia mases tam tikrais momen 
tais nenubrėždami kultūros isto 
rijoje nei brūkšnelio. Rusiją pa 
saulis myli ir gėrisi jos kultu 
ros puoselėtojais. Čaikovskis, 
Mussorgskis, Stravinskis, Sostą 
chovič ir daug ktių, kurie diena 
iš dienos transliuojami po visą 
pasaulį šalia Bacho, Bethoveno, 
Ravelio, Debiusy, Chopeno ir 
kitų klasikinių ir moderniųjų 
kompozitorių.

Protas ir jo kūrybinės foi 
mos, o ne brutali jėga, imponud 
ja žmonijai.

„Dėdės Tomo“ veikalas ir to 
veikalo rezultatas yra žmonių 
širdyse.

Jaunimas -pats sau suranda 
tinkamą platų kelią į šviesą“.

Į V. Ž.emkalnio pasisakymus 
atsiliepė spartininkas A. Lau 
kaitis, kuris taip sako:

„V. Žemkalnis „M. P“ Ni. 
40 str. „Jaunimo klausimu“, 
„papešiojo“ V. Kazoką už tai, 
kam šis „vieną rytą pabudęs“ 
surado jaunimą sporto aikštėje 
arba džiaugiasi, kad šis jauni 
mas „skindamas laurus verda
tautine ambicija“ V Žemkal vieno kelio Bet šiandien pd 
mui nepatiko, kodėl V. Kazo k]ausk austra2o apie Prana 
kas ir sportuojančiame jauni npiA sofųEJisny ‘nioųnipi^-hii 

mat° atyamos tinio svorio čempioną, jis be
tašką. Kodėl. V. Žemkalnis vejk vįsada tuojau atsakys, jog 
galvoja, kad lietuviško jauni jis žino šit „Lithuanian boy“. 
mo atramos taskas turi būti gi Mū A SAarskytė, Baltrūnas, 
mnazijos, universitetai, jvairūs ignatavičius, Darginavičius, Ki 

tas, Arlauskas, Patašius ir da 
ug kitų sportininkų, išrinktų j 
Australijos krepšinio, futbolo 
stalo teniso ar šachmatų rinkti 
nes — argi nėra puikus lietu 
vio ir Lietuvos vardo iškėlimai 
svetimame krašte?

Visiškai sutinku, kad protas 
““ ir kūryba, o ne brutali jėga m< 

ponuoja žmonijai. Bet tiesa ir 
tai, kad augštai kultūringose 
tautose ir sportas klesti. Aš v« 
sai nenorėčiau, kad pav., mano 
tautiečiai visi būtų Bethovenai. 
Debiussy, Čaikovskiai, Dosto 
jevskiai, Lagerkvistai, Čiurlio 
niai, Krėvės, kaip lygiai neno «r pareigos ivoa merais aumn siuva svm
rėčiau matyti visus besikums Rinkūnas pirm., Dr. iešmus ai jus. a) perzLiiie i 
čiuoajnčius ringe dėl pasauli A- Šapoka — 1 vicep. ir propa mokytojų programas, galout pe 
nio čempiono, visus žaidžian gandos vadovas, J. Mikšys — teinant prie astuonenų metų 
čius tenisą, kaip Segman ar Kr 11 vlceP- santykiams su Kraš sestadienines mokyklos b) pa 
ameęis, prie šachmatu lentos su to V-ba, J. Kralikauskas - I ruoš i augstesmųjų lituamsti 
sėdusius Aliochinus ir 1956 ta. sekr-> s- Sakalauskiene—II sek kos kursų programas, c) remti 
Melbourne visus bėgančius Ma retorius susirašinėjimo reikalą jaunimo klubus n praplėsti jų 
ratono keliu. Tada mes būtu J- Jankaitis - narys, To domėtis moky
me genijų, „supermenų“ tauta 'ronto aPyk įgaliot. 
ir neužilgo badu išmirtume.

Sportuojantis lietuvių jauni V. Matulaitis — pirm., na 
mas sportą ima kaip žaidimą ir riai; O. Gailiūnaitė, J. Sirka, I. 
per žaidimą siekia kitų, savo Matusevičiūtė, J. Mikšys, A. 
tautai labai reikalingų tikslų, Rinkūnas. 
kuriuos oficialiose kalbose įp 
rasta vadinti kova dėl lietuvy 
bės. Mes pasirinkome, kol jau 
ni dar esame, šitą kovos prie 
monę. Ir mes tikime ją esant se 
kminga“.

Šiuos pasisakymus suminėjo 
„ambasado me plačiau, nes jie yra įdomūs

kursai, ansambliai ir pan.
Sutinku su V. Žemkalniu,

jaunimo tikslas ir įgyta specia

daro ypatingų paslaugų. priešinga
Malonu pabrėžti, kad šioje čjam mokslo. ............ ........

ekonominėje organizacijoje nė šiandien Australijoje įietuviš 
ra nei pasaulėžiūrinių, nei par kų sporto klubų aktyvųjį bran 

duolį ir sudaro besimokantis 
jaunimas. Fizinio auklėjimo ir

priešinga jaunimui, siekiau
Atvirkščiai •—

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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tinių, nei kurios ten ateivijos 
kartos esti ateivių klausimų..... ....... .....
Čia visi lygūs. Lygūs net nežiū Sporto" Valdyba "Australijoje

- ._ : t _____c;
O į valdomuosius oi ganus iš mesį visu sporto klubų valdy 

rinkti pasitikėjimo verti žmo bų, kad besimokantis jaunimas 
nės. Neminint pavardžių, rei būtų galimai daugiau įtrauktas 
kia pasakyti, kad valdomieji or j lietuviškąjį gyvenimą ir spor 

rėžti ir, kas tuo domėsis, jį ir f an£ sudaryt!. laįaĮ vykusiai. tinę veiklą. Sporto klubai neap 
kitoms kolonijoms patai ti. Iral*T . ^srinkta8 sPe siūboj

J F ciahstas bankininkas, lat yra sitreni
Montrealis pradėjo darbą garantija, Ud uo..kaa 

planingai. Visų pirma sukurta taip, kaip gali veikti geriau, 
organizacija, kuri savo uždavi ............. -
tS , r!l? -nl Vie?F backt- tiktai Pirm^jy Pajy> bet ir stam ja veikiančiuose. Siekiama, kad 
Tai yra ūkinis komitetas. Suku besnių indėlių. Pasitikėjimas 
rus bankelį, sekantis žingsnis išaugs dar žymiau, kai bankas

Lietuvių namų įsigijimo ar prireiks jau konkrečia veikla, 
statybos klausimas. Jis dabar jau priima indėlius ir

Bet ir tuo galimybes neišsi išduoda paskolas. „Litas“ jau 
baigia. Įsistiprinus tam tikrose veikia. Galima tiktai palinkėti 
pozicijose, galima planuoti ko jam sėkmės. O Ūkiniam komi 
operatinę statybos bendrovę, ir tetui — tęsti gražiai pradėtą 
kitos panašios — medžiagų tie organizacinį darbą, vystyti ini 
kimo, prekybos, ūkių ir tt. Tai ciatyvą, planuoti naujus žy 
gi, ūkinis komitetas yra pągrin gius. 
dinė organizacinė, organizaci

KLBENDRUOMENES REIKALAI
pakartotinai yra atkreipusi dė

KULTŪROS FONDO
1. Fondo Valdybos 
sąstatas ir pareigos

INFORMACIJA NR. 1.
2. Švietimo Skyrius numatęs 

1955 metais atlikti šiuos svar

Montrealis pradėjo darbą garantija, kad bankas veiks

Tautiečiai jau yra įnešę ne

ja vien „prakaitavimu be 
sitreniruojant“ sporto aikštėse, 
bet stengiasi organizuoti tauti 
nių šokių grupes, chorus, ansa 
mblius, arba aktyviai dalyvau

Pasitikėjimas

J. Kardelis.

Motinai, uošvei ir senelei
A. A. PRANCIŠKAI KUNCAITIENEI 

mirus, skausmo valandoje p. p. D u m č i a m s ir
K u n caičiams reiškiame užuojautą

K.L.B. Windsoro Apylinkės Valdyba.

tojų atlyginimo reikalais, e) |v 
ykdyti dainų rinkinio ir dieno 
raščių rašymo konkursus, f) pa 
traukti daugiau mokiiilt? Į jau 
nimo organizacijas, d) visoje 
Kanadoje pravesti pedagoginę 
savaitę š. m. kovo mėn. 12—20 
dd., savaitės pabaigoje, kovo 
m. 19—20 dd. sušaukti Toron 
te Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimą.

Finansų Skyrius, a) organi 
zuoti finansus, kreipiantis į as 
menis laiškais ir per spaudą, b) 
aukotojus, paaukojusius nema 
žiau 10 dol., vadinti KF rėmė 
jais, nemažiau 50 dol., garbės 
rėmėjais, nemažiau 100 dol., 
mecenatais ir nemažiau 300 d., 
garbės mecenatais. Pirmaisiais 
rėmėjais jau įsirašė inž. P. Lė 
lis (Toronto) 20 dol. ir V. Ma 
tulaitis (Toronto) 10 dol.

Kultūros skyrius tebėra or 
ganizavimosi stadijoje.

___________ _______ _ Visais Kultūros Fondo reika 
. - . R i______________________ nėjo raštus KLB apylinkių v- lais kreiptis ir aukas siųsti šiuo

Veda sktn. inz. J. Bulota. boms, prašydamas skirti K.F. adresu: Lithuanian Assotiation
SKAUTŲ TEATRAS NEW YARKE. įgaliotinius ir organizuoti fon of Canada, Cultural Fund, 235

New Yorko Skautų Dramos Yorke buvo Skautų Brolijų iš 'valdybų8greito™“ CanadV“" °n''

* p“ ^LB Kukūros Fondo V-ba.

čiąjai New Yorko lietuvių kolo Broliją ten atstovavo: vyr. sk 
nijai. 1955 m. vasario 6 d. Ap tn. dr. V. Čepas, psktn. A. Ba 
reiškimo parapijos salėje, Bro nevičiusi, vyr. sklt,n. R. Mie 
oklyne, bus vaidinama Vytauto želis ir psktn. E. Kaminskas. 
Alanto komedija „Buhalterijos Geležinės Uždangos Skautų Br 
Klaida“. olijų Konferencijai be mūsų sk

Veikalą režisuoja akt. Vyt. autų priklauso — latviai, estai, 
Kidolis. Vaidina — A. Bichne vengrai, jugoslavai, ukrainie

jauni žmonės, atitrūkę nuo dar 
bo, mokyklos suolo svetimoj 
aplinkoj, dalyvautų savųjų tar 
pe, tarp savos tautybės žmonių 
laisvalaikį praleistų, neužmirš 
tų lietuviškų žaidimų, šokių ir 
dainų, arba visa tai iš naujo iš 
moktų.

Nenorėdamas ką nors nuver 
tinti, bet teisa yra tai, kad lie 
tuviai sportininkai Australijo 
je Lietuvos vardą daugiau iš 
garsino už kitus 
rius“, kurie tarpusavy „besiro ir svarbūs taipgi ir Kanados lie 
kuodami“, vis dar nebesuranda tuviams.

PO5V6TIJDU

NUOMONĖS DĖL JAUNIMO AUKLĖJIMO.
Australijos „Mūsų Pastogė tuoja“, besitreniruodamas... la 

je“ p. Kazokas apsidžiaugė su boratorijose ir auditorijose, 
radęs visų pasigendamąjį jauni Kalnus nuverčia ne klykianti 
mą lietuviškame darbe, bespor masė bokso ar kitokiose rungty 
tuojant. Į tai atsiliepė prof. V. nėse. XVIII a. pabaigoje negau 
Žemkalnis šitaip: sūs studentų būreliai prikėlė

„Aš nenoriu mažinti to radi Lietuvą. O garsioji moteris ra 
nio reikšmės, bet negaliu susi šytoja Harriet Beecher Stowe 
laikyti nepasisakęs tuo klausi savo kūriniu „Dėdės Tomo tro 
mu kitokioje šviesoje. bele“ (Unčle Tom) 1825 m. su

Mūsų jaunimo tremtyje aš kėlė Amerikos civilinį karą, ku 
niekuomet nebuvau praradęs u ris pasibaigė šiaurinių valstijų, 
visada jį matau pilną aktyvumo laimėjimu — vergų išlaisvini __ _________________________
ta prasme, kuria esame pratę tą mu. Prisiminkime, kad šis vei vičiūtė, Gr. Frankaitė, D. Sta čiai ir gudai skautai, 
aktyvumą vertinti. Musų buv. kalas yra išleistas 37 kalbom ir siukynaitė, D. Gasiūnas, R. Ke 
gimnazijų tinklas Vokietijoje, siekia apie 4.000.000 tiražą. ZyS> j. Rupius ir J. Ulėnas. 
Universitetai, įvairūs kursai, an Prezidentas Linkolnas tos di 
sambliai, ypatingai Čiurlionies džios kovos laimėjimą skiria ..oo.v.j- —
—Mikulskio ansamblis, net ope „Dėdės Tomo didžiąja! rašyto rai0no vienetų nariai stengiasi yra Andreansky, 
ra, dramos teatrai, parodos, me jai. 
no akademijos (Freiburgas), n Rusai pasaulyje neabejotinai 
visa eilė kitų panašių kultui i turi daug simpatijos ir net mei 
nių organizacijų, ten pražydo lės. Kuo Rusija žavi pasaulį? 
naujos kūrybingos ir potencia — Savo bolševizmu?., 
lios lietuvių pajėgos. ne uždanga?.. ~

Kalbant apie Australiją, jei eksterminacija?.. ir pagaliau 
kas pasigenda jaunimo — tepa gal... Visa tai yra vien tik žiau 
žiūri pro universitetų ir kolc rūs epizodai, kaip ir visi šlykš 
džų duris — neabejotinai visur čiausieji kriminalistiniai romą 
ras, tegu ir neskaitlingą, jauni nai ir panašus brudas, kuriame 
mo būrelį, kuris visu pasišvei. žmogaus įgimtas žiaurumas ran 
timu Lietuvos vardan „prakai da sau legalų pasisotinimo pa

Švietimo skyrius

Kultūros skyrius
Nariai: dr. A. Šapoka, Tėv. 

dr. Gidžiūnas, dail. Valius, mu 
zikas Gailevičius, I. Matusevi 
čjūtė, A. Supronas. Šis skyrius 
dar bus papildytas rašytojų ats 
tovu. Tada išsirinks skyriaus 
pirmininką.

M. F. Yokubynienė — pirm., 
V. Skrinskas — vicep., V. Kaz 
lauskas — I sekr., V. Abromai 
tis — II sekr., V. Sonda — ižd. 
ir nariai: dr. A. Pacevičius, dr. 
M. Arštikaitytė, inž. P. Lelis 
ir J. Zovė.___

II. Veiklos metmenys.
1. Prezidiumas jau išsiunti

JAV pirmajame skautų rajo rencija leidžia savo organą
ne yra graži tradicija — viso Semper ^Agilant Redaktorius 

suvažiuoti į kurioje nors vieti President St., Passaic, N. J. 
ninkijoje daromas šventes. Mūs4 ska“tlJ atstovas redakei 
New Yorko skautiškieji vaidin J°ie yra Kaminskas, 249 

•• tojai be abejo sutrauks iš pla KTley PU Elizabeth, N., J. Pir 
Geleži čių apylinkių ir skautiškuosius n?3813 ^Semper Vigilant nume 

Teroru? Tautų žiūrovus. ns Pasiode 1954 m. gale.
N. Y. Skautą Dramos Sekei Šią vasarą Kanadoje prie 

jos reikalų vedėjas yra J. Pu Niagaros bus pasaulinė skautų 
pius, 128 Meserole St., Brook Jamboree. Jos metu norima su 
lyn 6, N. Y.

Pavergtųjų Tautų 
. skautų konferencija.

Pernai gruodžio 16 d. New

Melagysčių menininkai.
Vieną ir nepalyginamą paža

ngą „liaudiečiams“ vis dėlto kas. Nė vienas žmogus praeity 
reikia pripažinti: jie yra puikūs je nenorėjo būti pavergtu, ne 
melagiai. Niekas taip nemoka norėjo būti vergu. Tautos kra 

pavergtųjų skautų konfe meluoti, kaip sovietieciai. Jie tesi okupacijos. Bet komunis 
meluoja ir nesumirksi. ---------

Štai, kaip jie dumia akis: gir 
di, — rašo „Vilnis“, ■ _____

sovietuose apsėja mažiau lau 
kų (čia jau jų melavimas trupu 
tį šlubuoja, nes tuo pripažįsta 
kad sovietuose apsėjamieji plo 
tai mažėja), derliaus gauna 
daugiau. . .

Bet kur gi tas derlius? Kodėl 
gi žmonės neištenka duonos, 
bulvių, mėsos?

Ir žino gi, kad meluoja, bet
liau

Vergijos apaštalai.
Čia tai jau nuostabus daly

rengti ir pavergtųjų tautų skau
tų sąskrydį. Juo rūpintis yra pa

. vesta pasktn. Algiui Banevi vis dėlto meluoja. . . tie
Nukelta į 9-tą puslapį. diečiai“.

tai. . . vergyste ir okupacija di 
džiuojasi. Pavergimą, okupaci 

—‘dabar -H garbina. Ir kitiems įkalbinę 
ja (patys ,tiesa, jie stengiasi vi 
sais būdais išsisukti nuo tų ma 
lonumų). Garbinti okupaciją ir 
pavergimą juk geruoju negali 
ma, — reikia būti tikrai žema 
dvasiu arba pasiduoti paperka 
mam. Be Judos grašio okupaci 
jos ir vergijos garbinimas jo 
kiu būdu nesuprantamas. Tai 
virš normalaus žmogaus supra 
timo, valios ir moralės.

Mandrapypkis.
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Naujienos iš Pietų Amerikos
RAŠO SIMAS BAKŠYS.

BRAZILIJOS - BOLIVIJOS SUTARTIS, NAUJAS 
GELEŽINKELIS IR NAUJI SANTYKIAI.

Sąryšyje su naujo geležinke gų pravesti tarptautinį geležiu 
lio tarp Brazilijos ir Bolivijos kelį, jungiantį Bolivijos naftos, 
atidarymu, šių valstybių santy cino, švino gamybos centrus su 
kiuose prasidėjo nauja era. Ka Santos ir kitais Brazilijos uos 
daise Brazilijos - Bolivijos ka tais Atlanto pakrantėje.
ras dėl Acres teritorijos, apau To geležinkelio statyba bu 
gusios gumos medžių miškais, vo pradėta 1938 m. ir baigta 
buvo baigtas tokiu susitarimu: tiktai šiomis dienomis. Nutiesti 
Brazilija gauna Acres teritori 743 kilometrai naujo geležinke 
ją, o Bolivija gauna išėjimą į lio tarp Porto Esperanca Bra 
Atlanto vandenyną per Brazili zilijoje ir Santa Cruz de la Sier 
ją. Be to, Brazilija prisideda ra Bolivijoje; per Paraguajaus 
dviem milionais svarų sterlin ir Rio Grande upes nutiesti mil

žiniški, po kelis kilometrus ii 
gurno tiltai. Porto Esperanca ši 
linija sujungta su seniau Brazi 
lijos pravestu geležinkeliu, ku 
ris nuo čia ligi Santos uosto tu 
ri 1.783 kilometru^. Taigi visas 
geležinkelis nuo Santa Cruz de 
la Sierra iki Atlanto vandeny 
no turi 2.526 kilometrus ilgio. 
Jis eina per Sao Paulo didžiau 
sį pramonės centrą Pietinėje 
Amerikoje.

Šio geležinkelio išvedimas 
atidaro naujas rinkas abiejų ša 
lių gaminiams. Bolivijos naftos 
produktai — žibalas, gazolinas, 
benzinas ir metalai — cinas, 
švinas, auksas ir sidabras turės 
rinką Brazilijoje,

sodiKf’prrax
KAS ŠIEMET MONTREALI O SPAUDOS BALIUJE 

LAIMĖS?

Pernai NL Spaudos baliuje mūsų žymiojo SIUVĖJO MA 
MERTO MAČIUKO ir NL kostiumus laimėjo, kaip matome 
šiame atvaizde, p. Eleonora Gudienė ir p. Jonas Šulmistras. 
Juos matome p. M. Mačiuko siuvykloje: 1318 Mount Royal 
Street East, telefonas CH 7363. Ir E Gudienė ir J. Šulmistras, 
išlošę Spaudos baliaus loterijoje po kostiumą, yra labai paten 
kinti p. Mačiuko darbu ir medžiagom, kurių galėjo pasirink 
ti pagal savo skonį iš daugybės ritinių.

Šiemet p. Mamertas Mačiukas NL Spaudos baliaus loteri 
jai paskyrė DU KOSTIUMUS: kas išloš, vyras ar moteris, 
kiekvienas galės pasirinkti kostiumui patinkamą medžiagą, iš 
kurios p. Mačiukas pasiūs kostiumus.

Kas bus tie laimingieji, kurie šiemet, vasario S dieną Sp 
audos baliuje išloš du geriausius kostiumus, vertus po 85 
dolerius?

Atsiminkite, kąd Moptfealiq Spaudos bąliųs įvyks vągario 
5 dieną, šeštadienį, 7 valandą vakąro, didelėje, erdvioje ir 
gražioje salėje: 310 Pine Avenųę East,

rinką Brazilijoje, o Brazilija 
parduos Bolivijai medvilnės, 
kavos, medvilninių siūlų, audi 
nių, cukraus, ryžių, geležies sta 
tybai, stiklą, padangų automo 
biliams, vaistų, dažų ir kitų fab 
rikinių gaminių.

Nuostolių turės Argentina, 
nes ligšiol išėjimą į jura Bolivi 
ja turėjo tiktai per Argentiną 
ir Paragvajaus - Paranos upė 
mis, į Argentinos La Platos 
uostą, pajūryje.

Brazilijai, kuri dabar turi 56 
milionus gyventojų, prekyba 
su kaimynine valstybe yra la 
bai svarbi, nes jos piniginis vie 
netas — kruzeiras — ligšiol 
krito, ir dabar 1 doleris perka 
mas už 78 kruzeirus. Dėl to 
pragyvenimas nelengvas. Pav., 
nors Brazilija dabar turi 54 mi 
lionus galvijų, geros jautienos 
kilogramas (2 svarai) moka 
mas 36-40 kruzeirų (Kanadoje 
ir JAV jautiena brangesnė bent 
dvigubai. Red.).

RRAZILIJOS LIETUVIŲ 
KOLONIJOS.

Sostinėje, Rio de Janeiro, gy 
vena arti tūkstančio mūsų tau 
tiečių. Čia veikia dvi organiza 
cijos — „Dainava" ir „Katali 
kų bendruomenė“. Abiejose da 
lyvauja beveik tie patys velkies 
nieji lietuviai ir jos abi veikta 
sutartinai. Kalbama apie jų 
abiejų susijungimą į vieną.

Didžiausioje kolonijoje, Sao 
Paulo, visos organizacijos, iš 
skyrus Lietuvių Sąjungą Bra 
zilijoje, jau kelinti metai neišsi 
renka valdybų. Į praėjusių me 
tų galą buvo sujudusi kultūros 
ir savišalpos bendruomenė „Li 
tuania", vadovaujama ligšiol 
inž. Z. Bačelio, ir bandė organi 
zuoti chorą, bet katalikiškoji 
pusė pasipriešino; esą tuo gr 
iaųnamas bažnytinis choras, ir 
„Litųania" nuo choro organi 
žavinto atsisakė.

Yrą žinoma,

senųjų vo- 
yra bchuii-

Populiarus Bavarijos Porų Šokis
Vienas iš įdomiausių 
kiečių tautinių šokių 
platter — bavarų flirto šokis, vai
zduojąs kaip vyras merginasi prie 
mergaitės, šokis prasideda mer
gaitės sukimusi aplinkui, iš pas
kos ją iš labai arti seka vyras, plo
damas rankomis tikslu laimėti jos 
dėmesį. Pagaliau, ji baigia ignato- 
ciją ir pora sukasi aplinkui vad. 
landler stiliumi, šokis užbaigia
mas simboline pozicija, parodant, 
kad mergaitei vyriškis patinka.

Šis šokis kartu su kitais vokiečių 
kultūros reiškiniais, atsineštais 
Kanadon imigrantų, be abejonės, 
turės didelės reikšmės jūsų nau
jojo krašto kultūriniam vysty
muisi. Prisiminkite tai, kai gal

vojate apie savo tėvynę.

OLD VIENNA

Strolia. Anksčiau, kai vedėju patikrinti tie dokumentai, pasi nepasirodytų antras ir trečias 
buvo muz. J. Stankūnas (dabar rodė, kad vieną sklypą p. Ma tomai — apie nacių kolaboran 
Bostone), vien S. Paulo veikė čiulis pasilaikė sau. Dabar, iš tus ir „didvyrius" išeivijoje... 
net 4 stiprūs chorai... rinkus LSB pirmininku p. Čiu Todėl esą „kritikų" tikslas pa

Nauji vėjai papūtė Lietuvių vinską, šis pasiryžęs dokumen spausti M. Laupinaitis, kad jis 
Sąjungoje. Metiniame susirinki tus išgauti iš p. Mačiulio. Palin būtų sužlugdytas ir medžiagiš 
me, sausio 2 d. visi senieji vado kėkime, kad reikalas pasisektų kai ir moraliai. Mat, jis yra pa 
vai iš valdybos pašalinti. Nau sutvarkyti ir išsklaidytų tuos šaulio lietuvių spaudos platinto 
ju pirmininku išrinktas b. kapi neaiškumus, kurie ligšiol čia jas ir tokio masto, kokio lig 
tonas Juozas Čiuvinskas, vienas yra ir visuomeninio ir asmeniš šiol čia nebuvo. Be to, jis turi 
gruodžio 17-sios perversmo ini ko pobūdžio, 
ciatorių, vėliau pats turėjęs pa 
bėgti į Braziliją...

LSB reikalai ne 
klos sunkumuose, 
parduoti. Yra dar 
bet vienų dokumentai netvar tikras „Kryžiaus karas' 
koje, Nesant atatinkamos orga sų Lietuva" paskelbė, 
nizacijos, visą reikalą tvarkė b. knyga pasitarnauja komunistą 
konsulas Dr. Petras Mačiulis ms ir savo skaitytojams uždrau 
(dabar Čikagoje). Sklypus ir dė ją skaityti. Be ko kita kalti 
mokyklą jis apsirašė sau. Grį namas M. Laupinaitis, kad per 
žęs į Lietuvą, p. Mačiulis pri mažai kelnių sutrynęs mokyk 

kad S. Paulo siuntė įgaliojimą perrašyti tą lose, kad galėtų panašias kny 
yra 12.000 senųjų ateivių. Be turtą Lietuvių Sąjungai Brazi gas rašyti. Kritikai kerta iš pe 
to, yra ir naujų. O kiek visų jų lijoje. Dokumentai pateko į ki ties, bet knygoje iškeltu faktų
vaikų?) Ir tiktai vienas choras, to konsulo rankas, kuris nepa nepaneigia,
kuriam vadovauti dabar pakvie sižiūrėjo, kas juose yra irgi pat /
stas iš JAV kompozitorius J. Antrojo Pasauilnio karo, o kai kitur. Esą daug bijančių, kad

kokie. Moky 
dveji namai 
treji namai, knygos

importo-eksporto atstovybę. J.s 
ir tarptautinio prieš koinuniz 
mą fronto atstovas Pietų Ame 
rikai. Jeigu pasisektų M. Laupi 
naitis paguldyti ant menč.ų, 
tai... nepasirodytų 2 ir 3 tomai. 
Ir tai nejuokai, nes jau bandy 
ta įsiveržti į jo butą. Gauta gra 
sinimų. Todėl policija patarusi 
jam imtis atsargumo prieme
nių ir jam davusi leidimą nėšio 
ti ginklą gatvėje, kas čia yra 
retenybė.

IŠĖJO „TĖVŲ KALBA“ 
VADOVĖLIS

Jį paruošė K. Jūra ir S. Bak 
Atrodo, kad „šuo pakastas" šys. Vadovėly daug eilėraščių 

Nukelta į 8 puslapį.

KRYŽIAUS KARAS“ DĖL 
„Aš KALTINU”.

Dėl Meldučio Ląupinaičio 
,Aš kaltinu" vyksta 

. „Mū 
kad ši

Pabaltijo V ate V
3.

ATSISKAITYMAS Iš 
PAJAMŲ.

Str. 55. Pabaltijo Federaci 
jos valstybės pripažįsta princi 
pą, kad visos diplomatinių bei 
konsuliarinių atstovybių paja 
mos, gautos už viršminėtus pa 
tarnavimus, turi būti padalin 
tos taip, kaip tos valstybės jas 
gautų, nepriklausydamos Pa 
baltijo Federacijai.

Str. 56. Pabaltijo Federaci 
jos dipomatinės bei konsularl 
nės atstovybės registruos visas 
gautas pajamas tokiu būdų, 
kad Federalinė įstaiga UŽsie 
nio Reikalams jas galėtų teisin 
gai padalinti pagal 58 str. nu 
statytą tvarką.

Kiekvieno mėnesio pabaigo 
je šitie sąrašai bus siunčiami 
Fedęrąlinei Įstaigai Užsienio 
Reikalams atsiskaitymui ir pa 
jamų padalinimui Federacijos 
valstybėms,

Str. 57. Visos šitame skyrių 
je suminėtos pajamos Pabalti 
jo Federacijos diplomatinių 
bei konsularinių atstovybių kie 
kvieno mėnesio pabaigoje bus 
įmokamos į specialią sąskaitą 
Pabaltijo Federacijos Emisijos 
Banke Federalinės Įstaigos Už 
sienio Reikalams vardų atitin 
kamam padalinimui.

Str, 58. Federalinė Įstaiga 
užsienio reikalams atsiskaitys 
iš viršminėtų pajamų taip:

Pajamos už išduotus bei pra 
ilgintus užsienio pasus priklau 
so tai Federacijos valstybei, ku 
rios pilietybę pasą gavęs arba

ybiu Federacija
jį prailginęs asmuo turi.

Pajamos už įvažiavimo vizas 
tenka tai valstybei, į kurios te 
ritoriją svetimšalis važiuoja.

Pajamos už tranzito vizas pr 
įklauso visoms valstybėms ly 
giomis dalimis.

Pajamos už legalizuotus do 
kumentus priklauso tai Federa 
cijos valstybei, iš kurios įstai 
gų dokumentas yra kilęs arba 
kuriai Federacijos valstybei jis 
yra skirtas.

Pajamos ųž vertimus arba 
kitus čia nesųminėtųš patarna 
vimųs tenka tai valstybei, ku 
rios diplomątinė arba konsulą 
rinė atstovybė tuos patarnavi 
mus atliko.

Str. 59. Pabaltijo Federaci 
jos diplomatinių bei konsulari 
nių atstovybių konsųląriniai 
mokesčiai, imami ųž virMminė 
tųs įvairius konsulatinius pa 
tarnavimus, bus subendrinami 
visoje Pabaltijo Federacijoje.

Str, 60. Federalinė Įstaiga 
Užsienio Reikalams paruoš ati 
tinkamus įstatymų ir potvarkių 
bei taisyklių projektus ir juos 
pateiks Federaliniam Parlamen 
tui patvirtinti,

FEDERALINĖ IŠTAIGA 
FINANSAMS

Str, 61. Federalinė Įstaiga 
Finansams tvarkys visus Pa 
baltijo Federacijos finansų rei 
kalus, įskaitant valiutą, muitus 
ir akcizą.

EMISIJOS BANKAS
Str. 62. Pabaltijo Federaci 

jos valstybės turės bendrą va

hutą.
Ji bus paremta auksu ir jos 

vienetas sudarys vieną dešimtą 
dalį USA dolerio.

Valiutos vienetas bus pava 
dintas Pabaltijo Auksinu.

Str. 63. Valiutai išleisti bei 
jai tvarkyti bus įsteigtas Pa 
baltijo Federacijos Emisijos 
Bankas.

Jo skyriai bus padalinti vi 
sose Pabaltijo Federacijos vals 
tybių svarbesnėse vietovėse.

Str. 64. Pabaltijo Federaci 
jos valstybės įsakmiai išsižada 
tisės steigti tautinius emisijos 
bankus ir leisti atskirą valiutą,

Str, 65, Pabaltijo Federaci 
jos Emisijos Banko akcijos pri 
klausys trims Pabaltijo Federa 
ęijos valstybėms lygiomis dali 
mis arba pagal tam tikrą vėliau 
nųsistatysimą koeficientą.

Str. 66. Federalinio Emisijos 
Banko Valdyba bus sudaroma 
iš 9 narių, iš kiekvienos valsty 
bės po tris, paskirtų tautinių vy 
riausybių.

Banko Valdyba išsirinks sa 
vo pirmininką, kuris skaitysis 
Federalinio Emisijos Banko 
Valdytoju.

Federalinio Banko Valdyto 
jas bus perrenkamas kas dve 
jus metus alfabetine tvarka iš 
kitos Pabaltijo Federacijos vai 
stybės piliečių.

Str. 67. Kasmet išeis vienas 
trečdalis Federalinio Emisijos 
Banko Valdybos narių, kurių 
vieton tautinės vyriausybės sk 
irs naujus narius viršminėta pi 
oporcija.

Pakartotinas skyrimas to pa 
ties asmens leidžiamas.

Str. 68 . Federalinė Įstaiga

finansams paruoš atitinkamą 
Federalinio Banko Įstatymą 
Banko ir valiutos reikalams tv 
arkyti ir ir juos pateiks Federa 
liniam Parlamentui priimti.

MUITAI.
Str. 69. Pabaltijo Federaci 

jos valstybės sudarys muitų 
uniją.

Tarpvalstybiniai muitai tarp 
Federacijos valstybių bus pa 
naikinti.

Tarpvalstybinės muitinės bus 
paliktos dar 5 metams arba, rei 
kalni esant, ilgesniam laikui nu 
statyti prekių judėjimui tarp 
Federacijos valstybių, tikslu 
nustatyti muitų ir akcizų koefi 
cientą, reikalingą Žinoti padali 
nant pajamas iš muitų ir akci 
zo tarp Pabaltijo Federacijos 
valstybių.

Str. 70. Pasienio ir tarpvals 
tybines muitines aprūpins sa 
vo tarnautojais ir jas išlaikys 
savo lėšomis pagal savo tarifus 
ir nuostatus kiekviena Pabalti 
jo Federacijos valstybė savo te 
ritorijoje.

Str. 71. Pasienio muitinės 
veiks Pabaltijo’ Fedciacijos 
muitų įstatymu ir taįilu.

Str. 72. Pabaltijo Federaci 
jos valstybės turės bendrą mui 
tų tarifą.

Muitų Įstatymas, taip pat 
muitų tarifas ir jo pakeitimai, 
einant Federacinės Įstaigos Fi 
nansams pasiūlymu bus pnima 
mi Federalinio Parlamento įsta 
tymais ir skelbiami Pabaltijo 
Federacijos Žiniose.

Kiekviena Federacijos vals 
tybė įsipareigoja šituos Federa 
linio Parlamento priimtus ir pa

skelbtus įstatymus bei potvar 
knis muito bei akcizo reikalais 
vienos savaitės laikotarpyje pa 
skelbti savo Tautinėse Vyriau 
sybės Žiniose tautine kalba.

Str. 73. Pabaltijo Federaci 
jos valstybių muitinės jmokes 
savo pajamas į speciahnę sąs 
kaitą Pabaltijo Federacijos Emi 
sijos Banke.

Federalinės muitinės duos 
mėnesinę atskaitomybę iš gau 
tų pajamų iš muitų, akcizų ir 
kt., siųsdami ją mėnesio pabai 
goję Federalinei Įstaigai Fina 
nsams, tvakančiai atskaitomy 
bę.

Toji apskaičiuos u perves 
kiekvienai Federacijos valsty 
bei jai priklausančių pajamų 
dalį.

Dvisavaitiniai mokėjimai lei 
džiami, kad kiekviena Federaci 
jos valstybė kuogreičiausiai ga 
utų jai priklausančią dalį.

Str. 74. Jeigu Federacijos 
valstybėse pirkimo galia sveti 
moms prekėms būtų skirtinga, 
kiekvienai valstybei priklausan
tis koeficientas bus nustato 
mas nuodugniai ištyrus tos va 
Istybės perkamąją galią ir kon 
tragentams dėl jiems plikiau 
sančios dalies susitarus.

Pasikeitus perkamąja! galiai, 
bus tiriamas ir nustatomas nau 
jas kontingentas.

AKCIZAI.
Str. 75. Vienoje Pabaltijo Fe 

deracijos valstybėje pagamin 
tos prekės, skiriamos suvartoji 
mui visoje Pabaltijo Federaci 
jos teritorijoje, galės būti ap 
dedamos gaminimo vietoje ak 
cizu tiktai Federalinei Įstaigai

Finansams leidus.
Str. 76. Kadangi šitos pre 

kės turės laisvą rinką visoje 
Pabaltijo Federacijos teritori 
joje, ir akcizą paimami valsty 
bė turėtų žymių finansinių pa 
jamų kitų Federacijos valsty 
bių nenaudai. Federalinė Įstai 
ga Finansams per tarpvalstybi 
nes muitines ištirs, kuris pre 
kių kiekis eina į kitas Federaci 
jos valstybes ir nustatys nnan 
sinę dalį, kurią prekes gaminau 
čioji valstybė turės atlyginti ki 
toms Pabaltijo Federacijos vai 
stybėms.

Str. 77. Kiekviena Tautinės 
Vyriausybės Finansų Ministe 
rija kas mėnesį praneš Federa 
linei Įstaigai Finansams, ko 
kios pajamos iš akcizo yra gau 
tos pereitą mėnesį.

Praneštas sumas atitinkama 
Tautinė Finansų Minifterija 
perves j specialinę sąskaitą Fe 
deracijos Emisijos Banke Fede 
ralinės Įstaigos Finansams dis 
pozicijon tolimesniam padalini 
mui.

Federalinė įstaiga finansams 
apskaičiuos kiekvienai Federa 
cijos valstybei priklausančią 
dalį ir ją perves kompetentin 
gai Tautinei Finansų Minister! 
jai.

Str. 73 posmo 4 nuostatas šia 
me atsitikime taikomas analogi 
škai.

Sar. 78. Federalinė Įstaiga 
Finansams paruoš atitinkamus 
įstatymų bei patvarkymų pro 
jektus šiame skyriuje suminė 
tiems muitų bei akcizų reikalą 
ms tvarkyti ir juos pateiks Fe 
deraliniam Parlamentui priimti.

Bus daugiau.
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Graži mūsų kalba.
KADA VARTOTI ŽODELĮ „SU“.

Prielinksnio „su“ vartojimas meškere, geriu alų (kuo?) —■ 
mūsų kalboje paskutiniu metu stikline ir tt.
labai painiojamas ir jau net ne Netaisyklingumai pas mus šį 
beatskiriama jo grynoji lytis prielinksnį vartojant įsigali vis 
bei vartojimo būdas. Vartoji stipriau ir plačiau. Šie netaisyk 
mo netaisyklingumas jau prasi lingumai keičia mūsų kalbos 
skverbia net į kalbos vadovė gražųjį ir būdingąjį savaimingu 
liūs. Tuo tarpu šio žodelio nau mą. Todėl į šiuos netaisyklingu 
dojimas mūsų kalbai yra nepa mus reikia atkreipti ypatingai 
prastai svarbus. atydus dėmesys. Dabar girdėti

vartojant netaisyklingai šis žo 
Mes žinome, kad svetimos delis: aš atvažiamau su maši 

kalbos, kuriomis mums teko ka na Ne: aš atvažiavau SU žmo 
Ibėti arba ir dabar tenka kalbė 
ti, kaip tiktai yra kitokios kon 
strukcijos. Jos, neturėdamos 
tiek linksnių, kiek turi mūsų 
kalba, jos neišsiverčia be šio 
prielinksnio, ir, pavyzdžiui, vo 
kiečių kalboje yra naudojamas 
„mit“, prancūzų kalboje 
ec“, anglų kalboje „with”.

Įsiklausydami iš šių kalbu .. .x- • ,. < . . . , - geje rašo: . .nedrumskite jušio prielinksnio vartojima, da , .” .. ..< j, „ r • i- x • ■ j idealistiškai /degančiu širdžiųbar daugelis ir lietuvių jau dar 
ko savo kalbą ir vietoje atatin 
karnų linksnių vartoja šį prie 
linksnį „su“.

atydus dėmesys. Dabar girdėti 
vartojant netaisyklingai šis žo

na, su broliu, su tėvu, bet kuo 
atvažiavau — mašina, ne: su 
mašina.

Lgbai bloga, kad šie netaisyk 
lingumai įsiskverbia į rašytojų 
raštus. Jie tada klaidina jau 
daugelį žmonių ir atpratina

>av juos nuo taisyklingos ir gra 
žios mūsų kalbos. Taip, pav., 
Pulgis Andriušis „Mūsų Pašto 

' rašo

TUSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

Malonus prisiminimai
Hamburgo Miesto Rotušė.

Nors paskutinio karo metu ji buvo visiškai su
naikinta, kaip ir pats Hamburgo miestas, 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 primini
mas. . . laikų, kurie gražina malonius pns.Įmi
nimus.su purvinom raganų šiuo 

tom...“ Šitoks pasakymas būtų 
tvarkoje, jeigu P. Andriušis 
galvotų, jog nereikia drumsti 

Prielinksnis „su“ lietuvių kai jų ir purvinųjų raganų šluotų, 
boję paprastai yra vartojamas Tikrumoje P. Andriušis norėjo 
pagal įnagininko linksnį, kuris pasakyti: „Nedrumskite jų 
atsako į kluasimą „kuo". (kuo?) purvinom raganų šiuo 

tom“.
Netaisyklingai vartodami pr 

ielinksnį „su“, mes darkome 
mūsų kalbos savaimingumą, ty 
rūmą ir jos grožį.

Šis netaisyklingumas yra la 
bai žalingas. Kadangi jis brau 

gerkle; riešutus kramtau naši į mūsų kalbą dabar per an 
(kuo?) — dantimis; išsigėręs glų kalbą, tai su juo kova yra 
mostiguoju (kuo?) — ranko sunki. Toks dar ne kartą prie jo 

7į^??UČiU,-ju savo ,į“krel? SUgįžti: Tam- bus in?amj Pa medžiai. buvo paskelbęs jieškąs nupirk ^Lklin^ O^Tb^(kuo?) ■— lupomis; meldžiuosi vyzdžiai ir is musu šnekamo m xT i r r- *i •• r i • u-l r stebuklinga ,,Ostia Brama Sv. to ženklu projektai yia lenkų(kuo?) - mintimis, ne lupo sios kalbos ir ypač iš knygų, “ N0^11.0 f‘Zlk°S Pr.e^a Sie ° sen* .nam* kur} butų gahma Panelės paveikslą, kurj garbi dailininkės. Ir vis dėlto niekaip
mis; gaudau žuvis (kuo?) —ypač dailiosios mūsų raštijos. į^ntnkamV Dr ° Br^rn atSH^T^iūlvdamas na lenkai ir lietuviai: greičiau negalima kitaip įsivaizduoti šių

? y ‘ kslminkams Dr M Born 73 Vienas atsihepe siūlydamas siai italu dailininko darbas> ku faktu tiktai kaip lenkiškojo im
IX ~ metų, ir prof. W. Bothe, 63 me parduoti kalėjimą, kuriame an • • vra saukiamas nerializmo nronaeandos šunie

Pavyzdžiai: Aš einu kuo? — 
Kojomis; aš važiuoju kuo? — 
Mašina; aš važiuoju traukiniu, 
aš plaukiu laivu, šluoju (kuo?) 
— šluota; valgau (kuo?) — 
šaukštu; aš dainuoju (kuo?)— 
gerkle; riešutus

Tariama: „B R Ė D I N G S“

BRAJMNO’S 
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal ■ Hamilton

daug nuostolių. Vien tik elekt mirė 1953 m. lapkričio 8 d.
ros kompanijai nuostolių prida Vilniaus vyskupiją dabar vai 
ryta 250.000 dol., nes elektros do vyskupas K. Paltarokas, no 
laidai neišlaikė šlapio' sniego rs jo sostinė tebėra Panevėžy 
svorio. Nutrauktiems elektros je. Pastaruoju laiku Vilniaus 
laidams sutvarkyti buvo pa vyskupijoje jis teikęs Sutvirti 
šaukti prie darbo per 600 dar nimo sakramentą.
bininkų. Nuo sniego sunkių kri ■ Nekilnojamų nuosavybių par 
tūlių daug kur buvo išlaužyti uavėjas Bostone Jonas Tuinila

VATIKANO OFICIOZAS APIE AUŠROS VARTŲ 
PAŠTO ŽENKLUS.

Išrašas-vertimas iš „L'Osser Tokiu aiškinimu Vatikano 
vatore Romano” 1954 m. gruo oficiozas „L'Osservatore Roma 
džio 3 d. laidos. no”''išlydėjo į platųjį pasaulį

„Pašto ženklų išleidimas, tris pašto ženklus.
Pranešama, kad netolimoje at Tiesa, kad šie pašto ženkali 
eityje bus išleista trijų pašto esą inicijuoti lenkų arkivysku 
ženklų serija, atvaizouujanti po J. Gawlinos. Tiesa, kad paš

Iš visur ir ap.e viską
■ Londono teismo rūmų vienas kad tas priimtų įstatymą sutru 
oidelis laikrodis užmušė žmo mpinti darbo savaitę didžiose 
gų. Teismo rūmų laikrodžių ap pramonės šakose iki 30 valan 
tarnautojas Tommy Manners, dų. Daugelis unijų vadų reiš Chemijos premiją gavo' Ameri akerių žemės parduodamas.
52 metų amžiaus, įlipo į bokštą kia nerimasties, kad jeigu tas kos mokslininkas Dr. Linus ■ Real Estate agentas J. Tui 
užsukti laikrodį ir kažkokiu, ne nebus padaryta, tai „automati Pauling, profesoriaująs Kalifor mla pardavė didelį trijų augštų 
išaiškintu būdu laikrodžio me zacija“ išstums milionus žmo nijos technologijos institute. mūrinį namą Bostone Lietuvių 
chanizmas pagavo užsukėjo dr nių iš darbo. H Lenkų katalikų žinių agen Enciklopedijos leidėjui Juozui
abužius ir įtraukė žmogų į me ■ Argentinos parlamentas pri tūra Inter-Catholic-Press Age Kapočiui. Tame name bus įs- 
chanizmą. Bokštas yra 120 pė ėmė įstatymą, kuris automatiš ncy, skelbia iš Šveicarijos gau teigta moderniška spaustuvė, 
dų augštumo. Ryto metą jis bu kai padaro piliečiais visus tuos, tą žinią, jog iš sovietų nelais ■ V. Beliajaus knyga „The 
vo rastas jau visai prie mirties kurie išgyvena vienoje šalyje vės grįžusių vokiečių žiniom, evening Song“ baigia spaus 
laikrodžio mechanizme. Nuvež penketą metų. Išimtis bus pa Vilniaus arkivyskupas M. Rei dinti A. Skiriaus spaustuvė Los 
tas į ligoninę T. Manners tuoj daryta tik tiems, kurie paduos nys sovietųkalėjime tebesąs dar Angeles mieste. Joje bus lietu 
mirė. pareiškimus, kad jie nenori tap gyvas. Deja, tenka pastebėti, viškų pasakų.
■ Amerikos Darbo Federacija ti piliečiais. kad tikresnėm žiniom iš Lietu — Izraelio prekybos delega
rengiasi atsikreipti į būsimą J. H Clevelande iškritęs sniegas vos, arkivyskupas M. Reinys cija išvyko į komunistinę Kini 
V. Kongresą, reikalaudama, siekė net iki 12 colių ir pridarė Vladimiro apygardos kalėjime ją tyrinėti prekybos galimybių.

tų. Dr. Born ilgus metus profe ksčiau buvo pataisos namai 
soriavo Goettingeno, Cambrid mergaitėms.
ges ir Eidinburgho universite „paklydusių“ mergaičių nebeli 
tuose. - - - -
Planck institute Heidelberge, pastatas su gražiu sodu ir 80

Kadangi dabar

Prof. Bothe dirba M. ko Mass, valstijoje, tai ir pats

Pičiūno nuotykiai. Nepasisekęs pasimatymas.

ris nuo amžių yra saugojamas perializmo propagandos Bume 
ant Vartų (Ostra Brama : ašt timus. Jeigu arkivyskupui Gaw 
rūs vartai) pastatytoje koply linai būtų rūpėjusi katalikybė ir 
čioje. Pirmieji dokumentai apie bažnyčia, tai jis, prileiskime, 
stebuklus įvykusius šiam pa kaip lenkų patriotas juk galėjo 
veikslui užtariant ranadmi pasirinkti nemažiau garsų Cen 
XVII amžiuje ir Popiežius Kle stachovos stebuklingąjį pavei 
mensas XIV suteikdavo eilę at kslą. Bet Gwlina iniciavo kaųi 
laidų maldininkams, kurie te tiktai Vilniaus Aušros Vartų 
nai suvažiuodavo. paveikslą, kuris jau amžiais yra

„Ostra Brama" Šv. Panelė, lietuviškas. Ne gi 20 metų len 
Patrone 1578 m. Stepono Ba kiškos okupacijos galėjo pake 
tory įkurtos Akademijos, yra isti jo „orientaciją“... lai vie 
apdainuota poetų kaip Mickevi na...
čius, Slowacki ir Syrokomla. Antra, toks Vatikano oficio 
Savo epopėjos Pan Tadeusz zo šių pašto ženklų nepilnas 
įžangoje, Adomas Mickevičius aiškinimas turi savy neobjekty 
nuoširdžiai šaukiasi „Šv. Pane vumo ir, žinoma, mums, lietu 
les, kuri gina garsiąją Często 
chowa ir skaisčiai suspindi Ost 
ra Bramoje“.

Didysis lenkų muzikas Sta 
nislovas Moniuszko parašė 
1846 m. „Ostra Bramos“ Šv. 
Panelės garbei net keturias litą 
nijas. Popiežius Pijus XI, būda 
mas Apaštališkuoju Nuncijum 
Lenkijoj, kelis kartus celebra 
vo Šv. Mišias prieš stebuklingą 
jį paveikslą. 1926 m. Apaštališ 
kasis Nuncijus Lauri iškilmin 
gai apvainikavo stebuklingąjį 
atvaizdą.

Pašto ženklai, projektuoti K. iui pagerbti žuvusius jūriniu 
Dabrowskos, išspausdinti ant kus ir išprašyti Dievo palai 
filigreninio popieriaus keturio mos Italijos laivynui, užsako 
se spalvose bus sekančios ver didelę Išganytojo stovylą ir nu 
tės: 20 Ir., 35 Ir. ir 60 Ir.“ leido ją į jūros dugną.

viams, nepalankus.
Elta, tiesa, reagavo dėl šių 

faktų. Reagavo per spaudą ir 
Lietuvos Generalinis konsulas 
JAV p. J. Budrys. Ir vis dėlto 
negirdėjome, kad „Osservatore 
Romano“ būtų įdėjęs kurį iš 
šių pataisymų objektyviai tie 
sai nustatyti.
S Indijos parlamentas svarsto 
įstatymo projektą, kuris apri 
botų našlių apsivedimą. Jiems 
numatoma leisti apsivesti tik su 
našlėmis.
H Italijos jūrininkai, norėda 

žuvusius 
išspausdinti ant kus ir išprašyti

ši

(Dies Dominica) 1493 m. lap ST. VINCENT-GRENADA. Vakarus“. Čia esama apie 60. gų greičiu taip, kad dauguma 
kritį.

Prancūzai ir anglai, kurie 
dėl šios salos rungėsi daugel 
metų, galutinai sutiko ją palik 
ti čiabuviams Indėnams-Karibė 
nes, bet kaip daugelis tarptau 
tinių sutarčių ir šį buvo sulau 
žyta.

Olandai, prancūzai ir britai 
kariavo vieni su kitais dėl St. 
Lucijos, kol britai laimėjo pa 
skutinį mūšį, 1803 m. Ši yra di 
džiausią iš Windward salų gru 
pės ir jos Pitonai: dvilypės ak 
mens piramidės iškylančios 
3000 pėdų virš jūros lygio yra 
neužmirštamas reginys.

BARBADOS.
yra toliausia į rytus išsikišusi 
Vakarų Indijos sala. Puikus kli 
matas, paplūdymiai ir bendros 

Buvusios senoviškos kareivi įdomybės žavėja daugelį šiau

ANTIGUA 
IR MONTSERRAT.

Kaip ir St. Kitts bei Nevis, 
sala buvo atrasta Kolumbo

1493 m. Ši sala išsiskiria iš ki 
tų Leeward salų tuo,. kad ji tu 
ri centrinį kalnų ruožą ir gėlo 
vandens pristatymas vietos gy 
ventojams kartais sudaro sun

Vakaru Indijos salynuose
RAŠO D. N. BALTRUKONIS-BALTIS.

Paskutines jūrų keliones Salos yra puikios ir pilnos 
nan teko daryti po rytinę Va linksmumo. Karštieji šaltiniai 
karų Indijos salų grupę, kurios gydo įvairias reumatines ligas.

x įspūdžius bei aprašymus steng 
siuos gerb. „NL“ skaitytojams 
patiekti.

Po Bermudų ir Bahamos sa 
lų pirmiausia stovi St. Kitts sa 
lėlė.

ST. KITTS IR NEVIS SALOS
yra skiriamos mažo sąsiaurio. 
Jos pirmiausia buvo atrastos
K. Kolumbo vienais metais vė kūmų.
liau, kai jis atrado kelią į Ame Pati sala turi daugelį puikių 
riką. uostų. Lordo Nelsono laikais ji

Senoviniai fortai viršūnėj Br buvo svarbi laivų taisymo ba 
imstone kalvų suteikė saloms zė.
Mažojo Gibraltaro vardą, Va £____ ________ '___ 2.1____ y________ _______
karų Indijose, daugiau fikcinį, ngS yra užlaikytos įvairių vai rėš amerikiečių pasidaryti pa 
nei reikšmingą. dovų, kaip retesnės vertės, su stoviais žiemos gyventojais.

Nevis pasižymi istorijoj tuo, teikiančios turistams progos pa Bridgetown, sostinė* yra pasi 
kad čia gimė Alexander Hamil justi skonį ir kvapą praeities turįs miestas, pilnas įdomiu kr 
ton 1757 m. pirmas USA iždo amžių kovos ir romanso. autuvių ir 
sekretorius ir tuo, kad čia 1787 p.rimiA gyvenimo. Viešbučiai yra pui 
m. Lordas Horatio Nelson, gar DOMINICA IK 51. LUCIA. 
susis Britų jūrų herojus, vedė 
čia našlę Nisbet. Tai įvyko pir 
ma, kai jis sutiko kitą Hamil 
ton, garsiąją Lady Emma.

, kurie gyvena laivų likdavo užpakaly, o 12 pi 
"nors V buvo Pu*^°j santaikoj su Vakarų rmos klasės keleivių stebėjo 

— Indijos čiabuviais, kas tarsi siū krantus nuo laivo 2 ar 3 die 
nas.

Arėtjant prie Br. Gvianos, jū 
rų gylis lėkštėja, nes ši P. Amt 
rikos pakrantė nuo garsiųjų Ko 
lumbijos ir Venezuelos kalnų, 
išeina į visišką lygumą ir, kaip 
Olandija, yra nuolatiniame pot 
vynių pavojuje.

Georgetown — sostinė ir uo 
stas stovi ant Demerara upės 
kranto, kurios vandenys nuolat 
nuo dažnų lietų išplauna „Bok 
šito“ klodus, iš kur Kanados 

is pramonė gauna

Ši sala kartkartėmis buvo br 
itų, nuo 1627 m., i 
rasta Kolumbo 1498 m. Tai yra . . . ..
puikiai miškais apaugusi sala. Sars,o->1 K1PP111?
Didysis jos vulkanas — Sovf S° hniJa buvo daugiau nubrez 
riere — su savo ramiu kraterio la ant metro- ne8u ant SeoSra 
ežeru 1000 pėdų žemiau viršū 
nės skliautų, sudaro svarbiau 
šią turistams reginį.

Grenadą Kolumbas pirmiau 
šia pavadino Conception. Ji yra 
vulkaniškos kilms ir jos istori 
ja taipgi buvo audringa, bet 
jos kalnai ir kloniai yra žavin

fijos.
Sostinė ir taipgi stambus ir 

saugus jūrų uostas yra Port of 
Span, kur karo metu saugiai 
prisiglausdavo alijantų laivai 
nuo pasalūnų priešo „submari 
nų“, nes uostas yra saugomas 
seklių vandenų ir pasiekiamas 

g^ir"penki**gerF*keliai suteikia siaurais keliais patyrusioms 
turistams progos daug pamaty Plotams vadovaujant.
ti- . Plūkiant į paskutinę pasky

TRINIDAD nmO V6? Br- GVmną- daugumą žaliavos.
įtuniuAO. me apbnkui vlsa Trinidado sa

Dauguma asfalto, kurio vir lą, visiškai pakraščiais, nes gar 
šum Š. amerikiečiai šiandieną šieji Serpentine Straits yra per

spalvoto čiabuvių

'**' kus.
Dominica, viena iš gražiausių Sala yra

Vakarų Indijos salų, vardą ga Mirę polipai savo skeletais su 
vo nuo Kolumbo, kuris ją pir formavo Barbados salos struk 
miausia pamatė sekmadienį turą.

koralinės kilmės.

Visos trys Guianos — Britų, 
Prancūzų ir Olandų — yra ga 

teška, pareina iš garsaus neiš seklūs stambiems laivams, kur na turtingos puikia tropine me 
senkančio ežero prie La Brea. Venezuelos pakrantės vos kele diena, rūdomis bei kitais mine 

Pati sala yra toliausia į pie t? dešimčių mylių nuo Trinida jalais.
tus ir antra dydžiu iš visų Va do. Klimatas Trinidade karštas Bendrai> reginiai bei 
karų Indijos salų. Ši vardą ji tvankus, panašiai, kaip Jama venimai pa]įk£ neišdildomą įs 
gavo iš Karibų indėnų. Tai reiš 1COJ- pūdį bei ilgesį grįžti vėl atgal,
kia „Dūzgiančio Paukščio Že Juroj aplink Trinidadą visuo ypač po to svetjngo pokylio Sa 
mė“. met daugybės laivų, nes čia voy Hotely> kurį Ship

Teisingai pavadinta, nes sala Praeina dauguma jurų linijų. pjng mūsų laivo garbei, 
yra didžios grožybės. Šalia jos Mūsų M. M„ Canadian Chal kur dalyvavo dauguma kilnių- 
gamtinio grožio dar prisideda lenger“ galingi 3 dvigubi dize jų Georgetowno anglų mergai 
svarbumas, kur „Rytai sutinka liai nešė laivą lengvai 14 maz čjų su „gala" sukniomis.
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KLEOPAS JURGELIONI 
Mylimoji kviečia

Mėnulis meiliai tiesia kelią 
naM

Per visą dieną lūkavau naktiė 
Šią naktį aš regiu meilingą

puot 
Ateik keliu, kurį mėnulis ties 
Užgesus žiburiui dienos, 
Ateik, kaip meilė vis ate;~">, I 
Palydima šilkinės sutemos, 
Skubiai, kaip meilė vis ateina, 
Minkštai, kaip meilė eina 

(skaičium), kad ligšiol nesuge no, ..Debussy ir Griego sonato augšto lygio, kuris, jeigu solis dinių — sijonų, juostų, prijuow «ų du vokiečių ir vieną, Bonno Artynlink savo mylimos,
bame „išsireklamuoti“, taip iš je, (kurioje, beje, puikiu smui tė taip dirbs ir ateity, pasieks gių — kuriuos vaizdavo Gizevs re, tarptautinei publikai.
sireklamuoti, jog jau vienas mū kininkės partneriu buvo And tikro briliantiškumo. To mūsų jus tautinių drabužių piešiniu* — Vokietijos Krašto Valdy

' se, bet ir puošnių siuvinėjimu uos įgaliotiniai prie kraštų vy
marškiniams, drobulėms, non nausybių yra: E. Žilius bchles 
naitėms ir skepetaitėms, ku wig-Holsteine, J. Jakš-Tyris Ba 
riuos kitataučiai, kitose vier«* «*en-Wurtemberge, Tėvas Kon 
se, jau seniai buvo surinkę j *u -cantinas, OFM, Nordrhein- 
vus muzėjus. -Vestfalijoje ir Pr. Sadžius Ha

Šie radiniai yra atvežti Kan« mburge. A. Lileikis Miunchene

ELENOS KUKREV1ČIŪTĖS KONCERTAS, kė, neparodydama ne mažiau 
. siu mostu, kad ji kovoja su sun

talkinant Andriui Kuprevičiui. kūmais. Jai svarbu, kad klauso
Mes, lietuviai, apie savo me nuotaikų kitimo reikalingu kū vas jaustų tikrąjį kūrinio gro 

nininkus kažkaip vengiame pla riniu, kaip Ravelio čigoninė žį.
čiau pakalbėti, tartum laikyda Rapsodija, — tai jau įrodo, kad Techniškai: Dešinioji jos ran 
miesi patarlės: „nėra pranašo ji yra didelė ir pajėgi menininką turi išvystytą trauko valdy 
savo krašte“. Kartais prisibijo kė. i
me, „o ką kiti pasakys?“... Tuo Turint prieš akis tai, kas su kurną, ir didelį intensingumą. 
tarpu tie „kiti“, užklydę pas minėta, didelę ir puikią Plateau Kairiąją ranką ji valdo labai 
mus, (kaip ir šį kartą atsitiko), salės auditoriją žavėjo visų pir puikiai. Jos flazoletus galima 
dažnai nustemba net, radę tai, ma Elenos Kuprevičiūtės nepalaikyti žvilgančiais; labai leng 
ko kitur neranda. Mūsų nelai prastai subtili lyrika, ypač gra vučiai virbato; geri ir picikato. 
mė slyvi tame, kad mes „maži“ kščiai kalbanti kūriniuose Šope Visa tai yra atsiekta ligi labai

WLTURWE#aK(W1KA
MAŽOSIOS LIETUVOS- TAUTINIAI DRABUŽIAI.

Dail. A. ir A. Tamošaičiam* suvis kpt. Dr. Labanauskas su 
renkant senovinius Mažosio* -ronia.

mo ir jėga, ir posūkių preciziš Lietuvos Moterų tautinius — Memmingeno Apylinkė
bužius, didelė talkininkė buvo je Kariuomenės Šventė iškil 
p-lė Elzė Jankutė, duktė Mar mingai paminėta jungiant ją su 
tyno Jankaus, dabar gyvenan choro „Darna“ įsikūrimo meti 
ti Toronte. Rambyno apylinke nėmis . Muziko M. Budriūno 
se pas senutes lietuves jai pavv vadovaujamas choras per me 
ko surasti ne tik šimtamečių au ius turėjo dvylika koncertų, iš

Turėsim vaišių įvairių be galo-— 
Su atdūsiais, su pienu, su 

midų 
Vaišinsim meilę, kad žaliuot 

tesėtų. 
Kad visą naktį būtų jai saldu. 
Ir oras rožėmis pakvips 

žavingai. 
Sidabrinė blausa šušės laukuos, 
Troškimas meilės, pienu 

pagaivintas 
Už debesų su žvaigždėmis

Švytuos.
Tatai ateik, kaip meilė vis 

ateina 
Skėlė Lietuvos kariuomenės Palydima šilkinės sutemos, 
'askutinių dienų įdomius fak Skubiai, kaip meilė vis ateina 
us, kurie daugeliui klausytojų Minkštai, kaip meilė eina 
tebuvo žinomi. Meninę dalį at Artynlink savo mylimos.

Newscastlyje lietuviai įsi— nko smuikininkas Petrovas ir 
gė Diskusijų klubą, kurio /yt. Pundzevičius.
rindinis tikslas — lietuvių kt^ — Kelne įsisteigusį vokie 
tūros pažinimas, nagrinėjimas čių karolingiečių kultūros rate 
ir palaikymas. Klubas jau tur« *i, kuriam priklauso žymūs vo 
jo kelis vaisingus susirinkimu*. Kiečių kultūrininkai, politikai ir

sų — lietuvių—vardas atkreip rius Kuprevičius, turėjęs čia du žymiąjai smuiko meisterei ir 
tų dėmesį. O čia jau mūsų pa etinę partiją). Žavėjo klauso linkėsime.
čių kaltė, ypač — mūsų nevie vus didelė ir lengva smuikavi Malonu buvo tinkamose to 
ningumas ir nesupratimas bend mo technika, kaip Šostakovi kiam koncertui sąlygose (see 
rojo reikalo. čiaus Polkoje (iš baleto „Auk na, instrumentas, salė) išklau

Štai, turėjome pirmos eilės sinis amžius“)1), Wenjawskio syto tokio augšto lygio koncer 
menininkų koncertą. Rašan Tarenteloje. Jeigu dramatiniuo to. Pridedant, kad Andrius Ku 
čiam per savo amžių teko gir se momentuose ji atrodė mažės previčius buvo vertas savo žy don ir Dailės Studijoje (R. R. atstovauja Krašto Valdybą tie 
dėti pačius didžiuosius smuiko nio tono stiprumo, tai tenka sk miosios sesers Elenos Kuprevi i. Kingston) yra pavyzdžiai* mtinių AGAFIB organizacijo 

austi naujiems Mažosios Lietu i£.
vos tautiniams drabužiams. — Uhlerborno sargybų kuo 

Išstudijavusi žymiausius dm ©oje mūsų trispalvė plėvesavo 
vyzdžius, A. Tamošaitienė a« nuo ankstaus ryto. Akademijo 
džia ir „NL“ spaudos balnu ie kpt. R. Berentas paskaitoje

virtuozus, pradedant vilniečiu aitytis ir su tuo faktu, kad An čiūtės partneris, 
„vvunderkindu“ (11-kos metų) drius Kuprevičius, kuris iš vi 
J. Cheificu, pereinant eilę di so yra daug dramatiškesnis už 
džiųjų, kaip Jonas Kubelikas, seserį, ją kiek dengė. Bet ji tu 
Kulenkampfas, M. Elman ir ri labai ištvermingą ir intensy 
kt., ir baigiant maskvimu Oist vų toną, kuris pasireiškia ir 
rachu, ir vis dėlto Elenos Kup platumu, kaip Budriūno Rau 
revičiūtės smuiko koncertu te doje arba Griego Sonatoje. Ypa 
ko nuoširdžiai gėrėtis ii net su tingu ištvermingumu pasižymė 
sižavėti.

Elena Kuprevičiūtė maža pa jo Bacho išpildymas. Lengvas 
sakyti — puiki smuikininkė, ji atrodė Paganini, apie kurį eina 
yra tikra menininkė plačia žo legenda, kad jis šį kūrinį impro 
džio prasme. Reikėjo stebėtis, vizavęs vieno koncerto metu su 
kaip ji — po ligos dar ne visai trūkus trims stygoms ir beli mos, ir jos koncertas įvyko tą 
atgavusi jėgas — fiziškai ište kus sveikam tiktai „boseliui“—l 
sėjo tokį didelį ir tokį sunkų G stygai.

Bendrai, 
rama buvo 
išpildytam 
mingumu, 
rumu. 
me kūrinyje buvo gilaus esmės nebūčiau padaręs, būčiau pra
supratimo atjautimo ir subti leidęs vieną įspūdirigiausių Co Kazoko, Almio J. Jūrag.*> <jOs rytus. Kai kurios rytų sri

O ir išvaizda lios meniškos išraiškos. smuiko rečitalių, atliktų mo E. Rataiskienės, A. Griciaus . *is ratelis laikąs vokiečių kolo
Kai čikaginė spauda iškišo tū terš smuikininkės, nuo to lai J. Janavičiaus kūrybą. Kazo*.. vizuotais plotais ir neva lygi

«iąs juos vokiečių Afrikos kolo 
ką skaitė St. Skorulis„ Griciui rijomis, kurių Vokietija atsi 

P-lė Kuprevičiūtė turi ypatin negalėjęs dalyvauti vakare, -adėjo, dėl to nenukentėdama.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Dr. A. Šapoka. VILNIUS 

GYVENIME.
Toronto.

954 m. 96 pusi. Kaina ir adre 
as nepažymėta. Autorius pasie 
tarnas „Tėv. Žiburių“ adresu.
Pulgis Andriušis. TIPELIS, 

humoristinis romanas. Virše 
's dail. R. Viesulo. Išleido „Ga 
'•ija“. Knyga gražiai įrišta į kie

J. Kardelis.
E. McLEAN APIE E. KUPR
EVIČIŪTĖS KONCERTĄ.
j „The Montreal Star”,pirmą pUįkų zanavykišką drabužį.

DISKUSIJŲ KLUBAS 
AUSTRALIJOJE

jo Bacho išpildymas.

dienį, sausio 17, 1955, įdėjo są 
vo muzikos skyriaus redąkfo 
riaus ir kritiko p. Eric MęLean 
įvertinimą E, ir A, Kuprevičių 
koncerto. To pasisakymo ver 
timą dedame ištisai.

„P-lė E. Kuprevičiūtė atvy 
ko Montrealin be didelės rėkia

indiška meilės daina.
Iš literatūros metraščio 

Gabija.

— Darbininko vakate iš Bo 
Klubas sudarytas nestovimai* mokslininkai, piktai kritikuoja stono- pakviestoji dramos trupė 
pagrindais, <ai kurie vokiečių nacionalisti su H. Kačinsku pryšaky suvai

iiai organai, jų tarpe ir „meme dino Vaičiūno „Tuščias pastari 
anderių“ organas MD. Spėlio gas“, A. Gustaitienei režisuo 

jant.
— V. Vokietijoje pasirodė

patį vakarą, kaip ir Mount Ro 
yal High School festivalio baig 
minis koncertas. Buvo tikras at 
sitiktinumas, o gal būt ir intui 
cija, kad girdėjau jos progra 
mos nors vieną dalį, prieš vyk 
damas j Mount Royal. Jeigu to

koncertą. Tai rodo jos didelę 
valią ir besąlyginį atsidavimą 
menui. Jeigu prie to pridėsime 
jos didelį muzikalumą* jos ska 
lę intelekto, be kurio niekas di 
dėlių menininku negali būti, 
tai ir bus tai, kas yra vertingiau 
šia menininkui, 
jos sceniška.

Šiuo rašantis ne komplemen lūs techniškus klausimus, tai ko, kai girdėjome Ginette Neve eilėraščius ir Janavičiaus ap> 
tus E. Kuprevičiūtei nori šaky verta pastebėti, sutinkant su au (dabar jau mirusi). ' — -■ -• - ■
ti, bet pasakyti tiesą, kuri ob Montrealio didžiojo laikraščio ]
jektyviai ją vertintų. Kas liečia „The Montreal Star“ muziki gai išdailintą techniką ir yra tik siuntė savo eilėraščių, -kuriu**,
rašančio nuomonę, tai jis pagei nio redaktoriaus ir žymiausio ra muzikė — intelektu ir pri paskaitė Dambrauskas, gi i
dautų (o pageidavimams, rei Montrealio muzikos kritiko p. gimtimi. Rataiskienė savo prozos <hu._
kia pastebėti, juk ribų nėra), E. McLean nuomone, kad E. Tarytumei to dar nepakaktų, kelį ir Jūragis savo eileiašču>*. nJETUVOS __
kad mūsų ne tiktai žymioji, bet Kuprevičiūtė turi labai išdailin — ji yra pažymėtinai patraukli patys paskaitė. Vakaras pah*«- Autoriaus leidinys,
iš tikrųjų pirmoji išėjusi į pla tą smuikavimo techniką, kuria scenoje. Iš kūrinių, kuriuos gir tikrai malonu Įspūdį,
tųjį muzikinį pasaulį — mūsų galima gėrėtis. Gal ji kai kam dėjau jos programoje, man ypa r \ Nnni inivt-
smuikininkė Elena Kuprevičiū neatrodė „ypatinga“ todėl, kad tingą įspūdį paliko Bacho solo wXvirr-Tijniv M
tė dar tobuliau apvaldytų pir solistė ją tiek yra apvaldžiusi, suita ir, retai grojamoji, Grie 
mąją ir antrąją stygą tono atž jog be ypatingų pastangų nuga go Sonata. Smuikininkes tech

visa koncerto prog 
tesėta kiekvienam 

dalykui vertu savai 
originalumu ir stip 

Kiekviename išpildyta

TRADICINIS
LITERATŪROS VAKARAI . . , , ... .>, kad to ratelio tikslas yra su

Sambūrio Šviesa suruoštam? uedinti Vokietiją su Prancūzi 
literatūros vakare, kuris įvy.*r- « ir kitais katalikiškaisiais va w Hoftmanno knyga f,XX am 
Milsons Pointe, girdėjome Vi_ ^arų kraštais, nurašant Vokie žįaus tapyba“, kurioje plačiai 
co Kazoko, Almio J. Jurag— -įjos rytus. Kai kurios rytų sri ra§Oma apie M. K. Čiurlionį.

— Australijos Lietuvių Kui 
tūros Fondas įsteigė korespon 
dencinius kursus už 
šė daug kursantų ir 
tralijos. Adresas: J.
4 Grandview Ave, 
ng, Vic., Australia.

— Plunksnos klubas veikia 
Sydnėjuje. Jame lankėsi kun. 
dr. J. Prunskis.

— Šalia vaikų teatro studi 
jos Sydnėjuje, Australijoje, vei 
kia Tautinių šokių studija.

— Dailininko Adomo Vur 
no 75 metų sukaktuvėms pažy 
mėti Čikagoje ruošiama apžvai 
ginė meno paroda, kun bus ati 
daryta kovo 19 d. Maria augs 
tesniosios mokyklos patalpose.

— Išėjo „Butkų Juzės“ ras 
tai. redaguoti G. Paulauskaitės. 

Kas traukiasi, tas dar kovos n 
__v. — Demosthenes

leidi Kur yra meilė, ten negali būt*
. — Scolt

akių. |sna 
ne iŠ Aus

Maribyrno

NĖ VOKIETIJOJE.
— Augsburgo Lietuvių x_ 

vilgiu ir įgytų daugiau stipru Ii ir didelius techniškus sunku nika yrą tokia užtikrinta, kad, tuvos Kariuomenės Šventės u. 
mo (tai, žinomą, pareina ir mus, Kąs mąlonu pažymėti, ji Bacho Suitą ji sugebėjo pagro nėjimo meninėje dalyje Gr. fa*, 
nuo pačio smuiko ir nuo fizi smuikuoja kaip tikrą meninin ti be sulėtinimų, kurių imasi sytė paskambino pianinu viršelius. Kaina 3 dol. Šis
nių, jau aptartų, priežasčių).---------- —• daugumas smuikininkų, steng Maria“ ir pastatė savo kūn*™- židinys gaunamas Nenr Lie
Atsižvelgiant gi į tąi, kad ji yra ‘) Prie progos pasakytina; ko damiesi nugalėti kūrinio sunku lį „Partizano likimas“. Ti._ 
jauną, pasiryžusi, darbšti ir iš kią beprotybę komunistiniai pr mus. Griego Sonatoj mes matė vargo mokyklos sesutes graz__
tverminga, yra pagrindo lauk ievartautojai daro reikalauda me puikiausią iliustraciją jos pagrojo akordeonu solo ir 
ti, kad ji pasieks didžiųjų meno mi iš menininkų „socialistinio plačių tonų ir lyriškųjų frazuo etus, o vargo mokyklos m<-. 
viršūnių ir konkuruos pačius realizmo“, atseit-—trafareto su čių. Jai puikiai akomponavo nys A. Vasiliauskas padėklai*— 
žymiuosius smuiko virtuozus, grįžimu į praeitį. ŠostakoviČių, jos brolis Andrius. vo eilraštį „Lietuvos Kai,

T-i — -i ,,, •«. • . . , , . . Reikia tikrai tikėtis, kad su giui“.
lauksime progos panelę Kupre — Kornwestheimo apyliru- 
vičiūtę vėl išgirsti Montrealy je, Stuttgarto seniūnijos, u 
je, ir tai artimoj ateity '. riuomenės Šventės minėjiu*.. 

Taip rašo pirmadienio, sau prelegentas buvo inž. P. Na
šio 17 d., „The Montreal Star“ tis, Programą paįvairino de*_ 
muzikinis redaktorius ir žymią macijomis jaunieji: Laisvu:**-, 
usis Montrealio muzikinis kri Skeivalas ir Vytautas Narnu.... 
tikas p. Ęrię McLean, Svečiais dalyvavo Amerikos *»■»

Nauja knygelė 145 pusi., angalviu:
ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,- Jono. 19:14.

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

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

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

Jeigu ji sugebėjo ištverti to nors ir murdo pakartotinai, o 
kį didelį ir sudėtingos muziki ir ši ištrauka jau iš pripažinto 
nės skalės koncertą ir išlaiky jo jo kūrinio nieko bendra su 
ti auditoriją ne tiktai nenusilp „socialistiniu realizmu” neturi 
nėjusioje dėmesio įtempimo bū ir yra perdėm moderniška kom 
senoje, bet koncertą užbaigti pozicija, moderniškiausia iš vi 
dar tokiu ir didelės technikos su koncerte sugrotųjų dalykų, 
ir nepaprastai „kapryzingų” J. K.

Kaip praleisti nuobodžius žięmps vąkąrųs?
Atsakymas aiškus. Skaitykite geras ir įdomias knygas, 
Viena iš įdomiausių įr nepaprasto? intrygoą knygų, ne

seniai išėjusi iš spaudo? yra BR. DAUBARO

mėlyna suknelė
Knygoje pavaizduota sovietinių šnipų veikla Britanijos 
lietuvių tarpe. Knygos kaina tik 1.50 dol, 
Reikalaukite visose knygų pardavimo vietose.

židinys gaunamas „Nepr. Lie 
mvos” redakcijoje: 7722 Geor 
-e St., Ville Lasallle, Mo-ntre 
-l 32, P. Q.

Leonardas Žitkevičius. DAI r 
%TAI IR NUORŪKOS. Lyri toj.
'ės ironijos. „Gabijos“ 1
.ys. Kaina 1 dol. Leidinys gau ambicijos.
amas „Nepr. Lietuvos" redak Mesk į šalį ambiciją, nes dėl šiot 
Įjoję: 7722 George St., Ville nuodėmės ir angelai nusidėjo.

“ asalle, Montreal 32, P. Q. __  Mirabeau
— Dail. A. Galdiko darbų pa Žmogus irgi žiaurus gyvulys, 

oda buvo suruošta Waterbu — reikalauja maisto bent kai tą 
/je. per dieną. — Byron

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

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S

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

K, ZADLAUSKAS
GERA MAN, NE KITAM: BIM-BAM, BIM-BAM... 

(Ištrauka iš „Tetulė rengiasi grjūti“).
7 metų Virgilijus buvo išlaipintas iš guminės valtelės į 

krantą tūkstanties fiordų šalyje — Norvegijoje. Jūrininkai, 
prie kurių jis norėjo prisiglausti ir plaukti atgal į siaubingą 
jurą, paglostę šviesius plaukus, išnyko pąkfįęs tąmąoję, Bai 
mė, o drauge ir yilfis, apėmė vienišą berniuką, Jis aąr tikė 
josi, kad šie juros vilką;' suras if iškels jąm motiną, iš to są 
myšip, kuris jį tebegaubę. Taip, lyę įbestą statulėlė, laukė, 
nedrįsdamas net akių pakelt; į žvąigždėtą dangų, iki šviesa 
ėmė skverbtis ir atskirt; žemė ŪVO vandenę,

Ko aš tyrių laukt; ant šitų pilkų uolų? Čia juk joks 
gerąs žmogus gyvęptį negali, Bango? tokio? šiurpios i; taip 
p;ktąį daužosi į krantą: pik-pak, pik-pak, pik-pak, , ,

Smigo suklykdama žuvėdra ir pranyko. Dairėsi aplink, 
bet niekur nieko nepamatė, kas jį paguostų. Nieko kito ne 
lįko, kaip sųsirangyti ant žemė? H žiūrėti į kylantį ugnies ka 
muolį. Drebėjo, kad ir šis nekristų: vanduo ištykštų, o ban 
gos pąsigiebtų ir jį nusineštu. ,. Rankutėm užmerkdamas 
ąkis sukniubo ir kukčiojo iŠ nusiminimo-. Visa laimė, kad 
nuovargis ir miegas neužilgo pradėjo glaanonėti.

Atėjęs žvejys Kirkinsas ištraukti tinklų daugiau negu 
nustebo: negi iš Marso nusileido šis žmogiukas! Nepasitikė 
jo savo akimis, kol neįsitikino visais penkiais kūno pajauti 
mais. Šion apylinkėn, išskyrus viršukalnėje įsitaisiusį sienos 
sargą, niekuomet žmogaus kojos neužklysta. Neprisimena, 
kad ir kokio žvėjo laivelis, audros užkluptas, kada nors būtų

prieglaudą radęs. Glostė užkritusias lino garbanas ir bijojo 
pažadinti iš saldaus miego, kad jis neprašnekėtų angelišku 
balsu, dėl ko jam širdis sustotų plakusi, Kirkinsui verslas 
jausmus buvo išplėšęs ir jais savo gyvenime niekada nebesi 
vadovavo. Dėl šio nuotykio jis susijaudino daugiau, negu ga 
Įima įsivaizduoti, Drebančiomis rankomis ėmė į glėbį mie 
gąntį berniuką ir nešė jį, kaip saulę, įtoli augštumoje baltuo 
jantį savo nąemlį. Tą dieną žvėjys tinklų nebeištraukė.

Lengvas ir skaidrus oras paveikė ir, prie namelio durų 
slenksčio, Virgilijus pabudo:

-—• Tėveli, ar čia mūsų mokykla? — Krūptelėjo vaikas 
ir išslydo iš žvėjo rankų. Stovėjo vienas prieš kitą subedę 
Žvilgsnius. Ką juodu galvojo pasilieka mįslė, gal būt: pirma 
sis — apie jį pagrobusį mėlynbazdį plėšiką, o antrasis — 
kokio pasaulio šis dievaitis. Atrodė, kad puls ant žemės ir 
abu prašys pasigailėjimo. Kirkinsas, spausdamas rankas prie 
kiūtinės, pajuto turįs džiovinto sūrio gabalą, kurį nejučiomis 
ištraukė iš kišenės, perlaužė pusiau ir pasiūlė berniukui. Ant 
rą pusę dėjo sau prie lūpų ir rodė, kad jis valgytų. Vaiko ai 
kis nugalėjo baimę ir tarp jų užsimezgė draugystė. Žvėjys 
atnešė šilto ožkos pieno ir grandinės fiordų juodviem nušvi 
to žaismingomis aukso pasakomis. . .

Pavakary Virgilijus grobstė saulės rezgamus šešėlius ir 
tiek pavargo, kad greit nuėjo gulti. Nakties metu kliedėjo 
ir į juos įpainiodavo savo motiną.

Rytmety jau dviese kiūtino tinklų traukti. Nuostabūs 
vaizdai ir Kirkinso rūpesčiai apglušino jo amžių. Pasiekęs 
įlanką vaikas išblyško ir vos, vos nepravirko. Kirkinsas, tai 
pastebėjęs, nutarė augštumoje surasti jam žaidimų, o tinklus

įraukti, kai vaikas dar miegos. Jis nesivertė žuvų gaudymu, 
bet įvairiais jų tyrinėjimais ir nstruktavo žvejų sąjungas. Ša 
lia savęs sėdinčiam valtyje Virgilijui aiškino apie kiekvieną 
žuvelę. Gaila, šis nieko nesuprato, tik jo akutės mirgėjo jų 
Įvairumu. . .

Kirkinsas galėjo plačiau gyventi ne tiek iš atlyginimo, 
kiek iš palikimo, kurį giminės globojo Stockholme. Todėl 
ten dažnai važiuodavo, o ne į šalies sostinę Oslo. Miesto gy 
venimu, kaip ir moterimis, buvo nusivylęs ir jautėsi laimin 
gas, kad nevedęs. Tegarbino jūros ir kalnų didybę. Jis tam 
pašventė savo gražiausius metus.

— Prieš šias stichijas ir Karalius turėtų nusilenkti, ne 
kalbant apie šiaip žmones bei jų įstatymus — pasakodamas 
istorijas pabrėždavo jis. Viigilijus dabar jam buvo toks jų 
.nitas, apie kurį neturėjo vilties, kad jis galėtų greit paaiškė 
ti. Jis jį laikė augštybių dovana, troško- jsūninti ir įkvėpti 
savo pomėgius. Todėl ir pripirko vaikui pistoletų, šautuve 
lių, švilpukų, dūdelių, lempučių ir net uoloms pritaikytų ba 
tukų. Vaikas, nors ir paaugdavo iš džiaugsmo gaudamas tiek 
dovanėlių, bet vis kažko jam trūkdavo. Pramoko susikalbėti, 
pasijuokti net paišdykauti, tačiau, dienoms slenkant, šios lai 
mės kibirkštys blėsdavo. Taip nugarmėjo į praeitį jų bendro 
gyvenimo vieneri metai, kaip besidrumsčiantis sapnas. . .

Savęs ir vaiko išsiblaškymui nuvyko į Oslo. Čia Kirkiu 
sas norėjo parodyti, kaip džiaugiasi va«ai ir suaugę tik ką 
grįžusiu iš Londono savo šalies Karaliumi. Virgilijus to 
džiaugsmo nesuprato, tik išvargo ir paprašė namo.

— Mano mielas vaikuti: kodėl tu rj'-^ali būti linksmas, 
kaip kiti vaikai? Tau viskas fai" ------
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igmentai iš aeronautikos.
KOKI YRA IR KOKI BUS ATEITY LĖKTUVAI.

J. KNY6TAUTAS.
Pasisekimą lydi tragedija. 2. Greičiausi naikintuvai.
Prieš keletą mėnesių šio laik JAV aviacijai pagaliau pavy 
sčio skiltyse buvo įdėtas VT ko paveržti iš D. Britanijos— 

(vertikaliai pakylančių lėk RAF naikintuvo greičio rekor 
vų) aprašymas. Papildant dą. Tą rekordinį greitį tuo tai 
i, kas tada buvo, pasakyta, pu yra pasiekę net du USAF 
is gal pravartu gerb. skaityto lėktuvai: vienas jų—Delta for 
s painformuoti, kad pereitų mos sparnais Douglas F4D 
etų lapkričio mėnesį vienas iš „Skray“, o kitas — atgal lenk

bandymus su tolimų distancijų kontinentinėse distancijose. toją“ — „booster” nuvairuotų Kaip jau buvo augščiau mi 
televairuojamomis raketomis Tie busimieji raketiniai lėk žemėn jo paties pilotai, kai tuo nėta, maksimalus raketinio prie 
Bell Aircraft Corporation, Buf tuvai labai daug kuo skirsis tarpu keleivinė raketa savo mo taiso geitis keistųsi reliatyviai 
falo, N. Y. nuo iki šiol turėtųjų bet kurio torų pagalba vis didintų greitį pagal tai, kokio ilgio nuotolį te

Čia ir patiekiu kaikurias bū tipo lėktuvų. Pirmiausia, jie pa ir, kaip žaibas, nertų į stratos ktų perskirsti. Ir taip, skren 
dingesnes ištraukas iš jo gana sieks dar niekada iki šiol tokio ferą ir daug augščjau. dant iš N. York į S. Franc.,
plataus ir išsamaus to būsimo prietaiso neišvystytą greitį — Labai įdo/iu dar ir tai, kad lėktuvui pakaks 7.400 mzg., 
jo raketinio prietaiso aprašy 7.400 i(i 11.210 mazgų arba na raketinių motorų veikimas už tuo tarpu kai ilgoje distancijo 
mo. utinių mylių (jūrmylių) per va truks tik vos 4% minutes, t. y. je tarp S. Franc. — Sidney, gr

Jis sako, kad jau gan seniai landą. Kaip žinome, viena nau tol, kol prietaisas išvystys rei eitį tektų pakelti iki maksimu 
yra naudojamos įvairiems kari tinė mylia yra daug ilgesnė už kiamą greitį, (greičio riba svy mo, t. y. iki 11.210 mazgų, (na 
niams tikslams trumpų ir vidų paprastą mylią, nes joje telpa ruoš tarp 7.400 ir 11.210 maz ut. myl. per vai.), 
tinių distancijų raketos, tačiau 6080,27 pėdos, tuo tarpu, kai gų, priklausomai nuo to, kokio -----------------------------------------------
lygiagrečiai buvo atlikti sėk paprastą mylią sudaro tik ilgio distancija yra numatyta išleistos 1896—1906 metais bro 
mingi bandymai ir su ilgų dis 5280,0 pėdos. perskristi) ir pasieks 145.000 šiūros,
tancijų tarpkontinentinėmis ra Toliau, pakilimui ir greičia pėdų (27)4 mylių) augštį.. Li 17. LSDP 1896 — 1908 me 
ketomis. Šitokių raketų jau tu įgijimui trimotorinis raketinis kusiuoju skridimo metu lėktų tais išleisti atsišaukimai lietu 
ri pasigaminusios ne tik JAV, lėktuvas panaudos pagalbiu} ve užviešpataus visiška tyla, vių ir lenkų kalbomis.
bet ir Sovietų Sąjunga. Galima penkiamotorį raketinį prietai nes jis sklendimo būdu bus nu 18. „Socialdemokratas“ — 
visai drąsiai teigti, kad 1960 m. są, taip vadinamą (angliškai) vairuotas per beorę erdvę į sa LSDP organas, savaitinis laik 
tos raketos bus jau iki tokio lai „booster“, kuris 70.000 pėdų vo paskirties aerodromą. Pasie raštis, ėjęs Kaune pradedant 
psnio ištobulintos, jog artimiau augštyje nuo lėktuvo atsiskirs kęs jį, raketinis lėktuvas nu 1919 metais, 
siais metais po to jos galės būti ir sugrįš vėl į pakilimo bazę-ae tūps lėktuvams įprastu būdu: 19. 
lengvai pritaikomos ir keleivių rodromą. Bendrojo skridimo ant savo trijų ratų važiuoklės ir mas” 
transporto tikslams. Ir todėl metu, abu sujungtus prietaisus su pagalba savo Delta formos vaitinis laikraštis, tuo pačiu me 
jis beveik yra užtikrintas tuo, vairuotų keleivinio lėktuvo įgu sparnų.
kad maždaug 1965-70 metais to la, o prietaisams išsiskyrus, Kelionė busimuoju raketiniu 
kie prietaisai bus naudojami uit (tiksliau, atsikabinus vienam lėktuvu vyktų maždaug 
ra - greitam transportui tarpnuo kito), tokį pagalbinį „įvary čiai:

(norm. lėkt.— 6 vai. 40 m.)
(norm. lėkt.— 8 vai. 40 m.)
(norm, lėkt 
(norm, lėkt 
(norm. lėkt.—21 vai. 00 m.)

Aejų lėktuvų tipų — Čonvair tais sparnais F-100 „Super Sab 
FY-1, buvo žiūrovams pade re“. Abu jie, normalaus horizo 
lonstruotas visų savo kvalifi ntalinio skridimo metu, (nepi 
acijų pilnumoje (be važiuok kiruodami), žymiai pralenkia 
ių startui) Brown Field aero šoninį (garso) greitį, pirmasis 
Irome, Kalifornijoje. Tai buvo pasiekdamas 752,943 myl. per 
pirmas kartas, kai šis origina vai., o antrasis net 755,149 m. 
ius US-Navy lėktuvas, aviato p. v. Abu jie yra aprūpinti ga 
rių tarpe dar vadinamas „Pogo lingais (10.000 sv. keliamosios 
Stcick“, pakilo iš savo vertiką galios), Pratt & Whitney J-57 
lios padėties aerodrome statme motorais su nauju patobulini 
nai augštyn. Bandymas pilnai mu, taip vadinamu „afterbur 
pavyko. Traukiamas savo dvie nėr“ (įrengimas, kurio pagal 
jų vienoje ašyje besisukančių, ba nepilnai sudegusios išmeta 
trimenčių propelerių, lėktuvas mos dujos dar kartą yra pade 
iš lėto ėmė kopti augštyn. Pa gamos, tuo žymiai pakeliant 
kilęs maždaug 170—200 pėdų, motoro galingumą). Tokį grei 
jis palaipsniui perėjo į horizon tį šie naikintuvai pasiekė taip 
falinę padėtį ir apie 20 minučių vadinamame jūros paviršiaus 
skraidė virš aerodromo 500— augštyje. Nereikia abejoti, kad 
550 mylių per vai. greičiu. Po jų greitis dar geresnių rezulta 
to lėktuvas vėl perėjo į vertiką tų pasieks kelių dešimčių pėdų 
lią padėtį ir pamažu nusileido augštyje, kur dažniausia nai 
ant savo uodegos vos keliomis kintuvai ir atlieka įvairius už 
pėdomis atokiau nuo starto vie davinius.
tos. Jei prisiminsime, kad vieno

Panašios konstrukcijos VT iš šių lėktuvų pirmtakūnas —
O lėktuvas Lockheed firmos „F-86 Sabre” katastrofingai 
XFV-1, kuris nuo augščiau pa naikindavo sovietų panašaus ti 
minėtojo skiriasi tik tuo, kad po naikintuvus, (už vieną nu 
vietoje Delta formos turi atgal muštą „Sabre“ — net 14 rusų 
atloštus sparnus, dar tebėra MIG-15), Korėjos kare, lengj- —&------> r---------- --------t---------------------- -r---------------—--------- »
bandymų stadijoje, tačiau ir jo va bus įsivaizduoti, koks mirti Lietuvių Profesorių Draugijai lituanistikos darbų. Tie darbai, 
pasirodymo laukiama artimiau nas priešas bus sovietų lakūna Amerikoje (LPDA). Lituanistikos Istituto iždo Ta
šioje ateityje. ms šiedu JAV naikintuvai. Sva Svarbiausi statuto numatyti rybos remiami, reikia manyti,

Keistu sutapimu, tą pačią rbu dar ir tai, kad šie naikintu tikslai buvo ugdyti savo narių ^us atsPausdinti.
dieną, bandant kito, tipo ir pa vai jau nebėra vien tik pavie bendradarbiavimo, sugyvenimo Šiais .metais Valdybos sąsta 
skirties sprausminį (jet) hid niai eksperimentiniai egzemp įr tarpusavės pagalbos dvasią; tas toks: pirm. M. Krikščiūnas 
roplaną YF2Y-1, kitaip dar va lioriai, o yra jau masiškai garnį saugoti Nepriklausomos Lietu (5543 So. Winchester Av., Chi 
dinamą »>$ea Dart“, bandymas narni ir tuoj įjungiami į USAF vos augštųjų mokyklų dvasines cago, tel. GR 6-4666), vicep.

bei mokslines vertybes ir rūpin dr. A. Garmus, ižd. A. Rukui 
tis tolimesne pažanga ; taip ža (6501 W. 27 PI Berwyn,

iš New York i S. Francisco 200 0 n. myl. per 1 v. 15 min. 
iš New York į Londoną . . .2600 n. myl. per 1 v. 15 Ynin. 
iš New York į Rio de Jan. . 3600 n. myl. per 1 v. 20 min. 
iš San Franc. į Tokio .......... 4500 n. myl. per 1 v. 30 min.
iš San. Franc j Sidney . . . .6300 n. myl. per 1 v. 37 min.

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA AMERIKOJE
Lietuvos augštųjų mokyklų Lituanistikos Instituto įkūri 

akademinis personalas, atsidū mo iniciatyvą taip pat tenka 
ręs JAV, susirūpino bendrais skirti LPDA, nes joje ši idėja 
profesiniais bei tautiniais reika pirmiausia kilo. Dėka LPDA 
lais ir dar 1949 metais organi nario, dr. P. Joniko, tos idėjos 
zacinė komisija (dr. J. Zubkus, pradininko, Lituanistikos Insti 
dr. A. Gylys, A. Manelis ir kun. tūtas įkurtas, suorganizuotas 
J. Bogušas) paruošė statutą mokslinis personalas turįs daug

sekan

12 vai. 00
15 vai. 00

m.) 
m.)

„Darbininkų Gyveni 
profesinių sąjungų sa

tu ėjęs Kaune,
20. „Naujoji Gadynė" 

nesinis žurnalas, ėjęs Kaune;
21. „Kultūra" — Šiauliuose 

ėjęs žurnalas.
21. Kiti profesinių sąjungų 

leisti Kaune laikraščiai.
Leidiniai Jungtinėse Valsty 

bėse:
22. „Kova" — LSS organas,
23. LSS išspausdintos kny 

gos, brošiūros, organizacijos ra 
pertai, atsišaukimai, apyskai 
tos,

Visus, kas sutiktų aukoti iš 
jų turimų raštų, kad ir atskirus 
raštų egzempliorius, ar galėtų 
juos paskolinti; kas galėtų nu

mė

11. „LSD Partiojs Žinios“
12. „Naujoji Gadynė ’, „Sk 

ardas“ ir „Žarija" — sayaiti 
niai, LSDP Vilniuje leisti laik 
raščiai,

13. ,,Socialdemokratas’' — 
ėjęs 1916 metais Škotijoj,

14. „Rankpelnis" — LSDP rodyti, kur anksčiau minėti raš
organizacijos organas Didžio tai yra, pranešdami jų savinin 
joj Britanijoj, kų pavardes ir gyvenamąją vie

15. „Vilnis“ — Rygoj ėjęs tą, prašome kreiptis šiuo adre
lietuvių socialdemokratų laik su: K. Bielinis, 350 W. 85th 
raštis ir „Giedros” draugijos St., Apt. 2, New York 24, N.Y. 
kalendorius, Rygoj išleistas, K. Bielinis,

16. LSDP nelegaliai užsieny LSS Literatūros Fondo vardu.

pasibaigė šiurpia tragedija. Tai eskadriles.
buvo taip pat Convair firmos ir 3. Ateities lėktuvai.
US-Navy naudojimui skirtas Visoje Amerikos spaudoje, o pat skatinti lietuvių visuomenę Ill., tel. ST 8-8147), sekr. J.'Ja 
dvimotorinis hidroplanas, su st taip pat ir kaikuriuose lietuviš snsidomėti augštojo mokslo me siukaitis (1639 So. 50 Ct. Cice 
artui-nutūpimui ant vendens kuose laikraščiuose, paskuti todais ir pasiekimais, o svar ro, Ill., tel. OL 2-67 78), valdy 
pritaikytomis, (į_ liemenį įtrau niuoju metu daug buvo rašyta biausia populiarinti lituanisti bos narys dr. M. Nasvytis. 
kiamomis) pašliūžomis. ir talpinta iliustracijų busimojo kos žinias.

Bandymas įvyko San Diego raketinio transporto lėktuvo, Dabartinė Valdyba susirupi
uoste, Kalifornijoje, vos už 16 kuriuo eventualiai bus keliauja JAV mokslo įstaigoms Lietu nusi sustipinti LPDA iždą, kad 
myliu nuo VTO lėktuvo bandy ma po 10—15 metu. Kadangi vos augštosios mokyklos ir jų galima būtų palengvinti nedar 
mo vietos ir vos 2 valandoms tačiau apie tokio lėktuvo kon personalo mokslinis lygis buvo bingų narių senatvė. Norima su 
nuo jo praslinkus. Lėktuvas sp strukcines ir kitokias savybes mįslė. Ją turėjo išspręsti kuri eiti į kontaktą su priaugančio 
rogo ore virš žiūrovų galvų, o tada dar buvo maža turima duo nofs autoritetinga organizaci mis mokslo pajėgomis,^ studen 
jį vairavęs pilotas Charles Rich menų, tie aprašymai išėjo gana 
bourg buvo skubiai motorlai paviršutiniški ir blankūs, 
viu išžvejotas iš vandens, ta Visai neseniai apie kalbamą 
čiau už poros minučių mirė, lėktuvą spaudai patiekė auten 
Tai buvo skaudus smūgis tiek tiškų žinių pats to prietaiso pro 
lėktuvo konstruktoriams, tiek jektuotojas, vokiečiu raketų - =
ir US-Navy, nes pagal visus ap specialistas, dr. Walter R. Dor riV šiuo metu 37 yra JAV uni struktūra, tad artimiausioje at 
skaičiavimus „Sea Dart" ture nberger, kuris pereito karo me versitetų, koledžų ir tyrimo įs eityje numatytos tuo reikalu 
jo pasirodyti, kaip greičiausias tu buvo Peenemuende V-l ir V taigŲ mokslo personalo nariai.viešos diskusijos.

ja. Tokia organizacija ir buvo tija. Dar 1950 metais L.PDA or 
LPDA. Specialiu biuleteniu vai ganizuotas paskaitų ciklas, lai 
dyba apibūdino Lietuvos augs kui bėgant nutrūko. Dabartinė 
tąsias mokyklas ir jų akademi Valdyba norėtų jas tęsti. Vai 
nį personalą. Darbas nebuvo be dybai rūpi ir išlaisvintos Lietu 
reikšmis, nes iš 72 LPDA na vos augštųjų mokyklų būsima

LIEUVI—LIETUVE
Sveikiname Tave su naujaisiais metais.

Ar jau pagalvojai apie savo ir artimųjų gyvybės, sveika
tos ir senatvės apdraudą, ar esi SLA narys?

Ilgiau Tu negali laukti be žalos sau ir artimiesiems. Ra
šykis nariu į Susivienijimą Lietuvių Amerikoje (SLA), se
niausią ir didžiausią lietuvių patriotų fraternalinę organizaci
ją Amerikoje, kuri

siūlo tau ir taviesiems:
Gyvybės apdraudą iki 10.000 dol. asmeniui.

Nelaimingo atsitikimo ir ligos apdraudą iki 325 dol. mėnesiui.
Senatvės apdraudą iki 300 dol. mėnesiui.

Sąlygomis Tau geresnėmis negu bet kurioje komercinėje 
apdraudos bendrovėje.

{mokėjimai po 3 metų turi neprarastiną vertę. 
SLA turtas per 3 milionus dolerių.

Didžiausi rezervai ir Mokamoji Galia.
Jeigu esi kitur apsidraudęs, stoki j SLA narių lieutvišką šeimą 
diaugovės nariu už mokestį tik 2.04 dol. į metus, nes visi me* 
esame vienos Motinos Lietuvos vaikai ir privalome išlikti

Tėvynei lietuviais. Čia gali padėti tau tik SLA.
Savaitinis SLA organas Tėvynė nemokamai.

Kviečiame Tave susipažinti su Susivienijimu Lietuvių
ir pavaldomiausias hidroplanas -2 raketų bazės komendantu, 
pasaulyje. * Šiais pokario metais jis atlieka

I SANTARVĖ !
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LIETUVIAI SOCIALDEMOKRATAI TELKIA 
LITERATŪROS FONDĄ.

Žemiau dedamas raštų sąra tis lenkų kalba, leistas Lietu 
šas gyvai reikalingas Amerikos voj, spaudą atgavus, 
Lietuvių Socialdemokratų Są 5. „Robotnik Kowienski"— 
jungos Literatūros Fondui. 1897 metų hektografuotas laik 

Ypatingai reikalingi šie raš raštis,
tai: 6. ,,W kwestji taktyki į or

Visi Lietuvos Socialdemolk ganizacji“ — brošiūra.
ratų Partijos periodiniai leidi 7. „Program Litewskiej So 
niai ir raštai: cialdemokratycznej Partji“ —

1. „Lietuvos Darbininkas“, pirmutinės LSDP programos
2. „Aidas Lietuvos Darbiniu tekstas — brošiūra,

kų Gyvenimo“, 8. „Darbininkų Balsas“ —
3. „Echo Žycia Robotnicze LSDP organas,

go na Litwie“ — LSDP laikraš 9. „Darbininkas”,
tis lenkų kalba, 10. „Draugas“ — jaunimo

4. „Topor“ — LSDP laikraš organizacijos žuranlas,

Amerikoje per šios organizacijos 365 kuopas, esančias visose 
Amerikos valstijose ir Kanadoje.

Kaip kasmet ,taip ir šiemet SLA kuopos paminės kiekvie
nam lietuviui brangią Vasario 16 šventę savo narių susirinki
mais. Šiemet per šitokį minėjimą atžymėsime ir mūsų organi
zacijos 70 metų Sukaktinio-Jubilėjinio Vajaus pradžią. Kvie 
čiame Tave būki svečias ir dalyvauki šiame minėjime arčiau
sioje Tau SLA kuopoje, kur mūsų brolių-sesių būsi mielai su
liktas ir gausi žinių ar norimą literatūrą apie SLA.

Šio vajaus metu prisirašiusieji SLA nauji nariai nemoka
mai gauna kiekveinam naudingą ir reikalingą Dr. S. Biežio pa
rašytą knygą Būkime Sveiki.

Laukiame Tavęs, Mielas Broli-Sese, 
jieškome pažinties su Tavim, o jeigu nežinai arčiausios SLA 
kuopos adreso, kreipkis į mūsų Centrą New Yorke, N. Y. 
Duosime tokį adresą ir nemokamai mūsų literatūrą be kurio 
įsipareigojimo. Spręski ir veiki nedelsdamas. Iki pasimatymo!

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje,
307 West 30-th Street, New York 1, N.Y.

ti. Kai rengėmės į kelionę, tai tu buvai pasikėlęs, tarsi, sk 
risti, bet kur?. . .

Virgilijus nuleido galvelę ir akutes, lyg mėlynas rugia 
gėles prieš lietų, ir tylėjo.

— Gal į Stockholmą?
— Ne, ne! . .
— Na, tai kurgi?
— Pas. . . mamą, mamytę! . .
— Važiuosim į uostą, kur daug laivų: ten gal ir tavo ma 

mą pamatysim, bet ar tu pažinsi savo mamytę?
— Jūs geras žmogus, kaip ir mano tėvelis, bet nesupran 

tate, kaipgi nepažinsiu aš savo mamos! . .
Taip juodu išsikalbėję ir pralinksmėję skubinosi į priep 

lauką ir parvažiavo namo.
Namie rado vieną ožką su mažais ožiukais. Paėmęs ma 

žiausiąjį spaudė prie savęs su visu švelnumu ir drauge meke 
no. . . Čia Kirkinsas galutinai įsitikino, kad vaikas pavydi 
laimės ožiukui, nuolat žvilgčiodamas į senę su ragais. Vis 
niūresnės dienos slinko. Vaikas neužsikabindavo su plauikan 
čiais debesėliais už žydinčių kalnų. Jokie jų paukščiai jo ne 
besuviliodavo. Dažniausiai pasilikdavo namie žaisti su au 
gančiais ožiukais. Atėjo laikas leisti į mokyklą. Todėl Kir 
kinsas rengėsi vežti į Stockholmą, kur viskas turėjo susitvar 
kyti. Tačiau, čia Kirkinsas nesitikėjo, kad įvyks tokia tra 
gėdija, kuri jį sukrės, kaip viesulas. Šį kartą nutarė nesaky 
ti, kur važiuos, bet parengti vaiką didelei kelionei. Virgilijus 
buvo išėjęs pas miškakirčius. Ten jam įdomu žiūrėti, kaip 
pakirsta eglė nusisuka nuo kalno ir švilpdama griūna pakai 
aėn. Pjūklą suspaudžia, kirvis įsminga, medis ne ten virsta.

kur kirtėjai nori, žodžiu, daug kas atsitinka, kas patraukia jo 
vaizduotę. Pilstydamas iš saujos į saują pjuvenas jaudinda 
vosi, tarsi, savo krauju. . . Prisirinkęs skiedrų ir atplaišų na 
mo parsinešdavo. Savotiškai gaila jam buvo medžių, todėl 
ėmė ir paklausė kirtėjų:

— Kam jūs juos pjaunate?
— O, kad tau, tinginėliui, šilta būtų — atsakė kiitėjai. 

Virgilijus ne to norėjo paklausti ir nepatenkintas jų juoku 
pasuko gilyn į mišką. Maloniausia jam buvo pasikalbėti su 
Aidu. Sustingdavo prieš jo atoveiksmį, pirmiausia, trokšda 
mas įsiklausyti ką nors priešingą jo pamėgdžiojimui. Po ilgų 
ir tuščių pastangų berniukas užsidegdavo taip, kad, rodos, vi 
sas miškas, uolos ir aplinkuma suliepsnodavo jo šauksmu ir 
jau jis tikrai susikalbėdavo: tai buvo žemės giesmė saulei, 
o saulės žemei! Koks gražus būtų pasaulis, jei bent trumpą 
laiką užsidegtų tokiu nekaltu atgarsiu:

— Gerosios miško dvasios, ateikite ir nuveskite mane 
pas motulę: prie jos ištirps mano ašara, pranyks baimė, pyk 
tis ir aš būsiu laisvas ir geras vaikas! Nutils audra, nevaitos 
miškas dėl piktų kirtėjų: visiems bus šilta ir linksma. O, Ai
de, atsiliepk, kur esi Tu: ū-ū-ū-, ai-ai-ai-, aš-aš-aš! . .

Netekdamas sąmonės ir griūdamas ant žemės berniukas, 
lodos, šaukė viso pasaulio alfabetais, bet teišgirdo tik aido 
pasityčiojimą:

— Na, tai kas: gera man, ne kitam: bim-bam, bim-bam, 
bim-bam. . .

Susitikęs Kirkinsą aiškindavosi visus nuotykius. Kada 
užminė, kad jis atsisveikintų su viskuo, kas jam čia brangu,

nes reikės išvažiuoti, Virgilijus nulindo, bet tuojau paklausė :
— Kur?
— Pamatysi. Tau, mano mielas vaikuti, juk nesvarbu 

kur važiuosime: tu norėtumei tik skristi, kilti į erdves, į sau 
lę!...

Ankstyvą rytmetį juodu jau buvo Stockholme. Prieplau 
Koje juos pasitiko giminės. Kirkinsas rūpinosi įvairiais Vir 
gilijaus reikalais. Susitarė su giminėmis dėl globos. Jis no 
įėjo su Virgilijumi pabūti kelias dienas iki vaikas apsipras ir 
lengviau jiedviem bus skirtis. Tačiau, neatidėliotinos parei 
gos vertė jį anksčiau grįžti, negu buvo pramatęs. Todėl jau 
kitą dieną giminės ir Virgilijus išlydėjo jį į uostą.. Čia, kaip ir 
visuomet-, buvo tikras sąmyšis. Tą sąmyšį padidino kaž ko 
kie varomi po stipria sargyba žmonės, kurių matyti jie nega 
įėjo, bet girdėjo, kaip šie įvairiais balsais šaukė: „Neutialieji, 
jūs siunčiate mus į mirtį”, „Atiduokite mus Tarptautiniam 
Teismui“, „Mes mirštame už žmoniškumą ir laisvę“ ir p. Ber 
niukas pravirko ir kreipėsi į globėjus: „Jie kalba taip, kaip 
mano tėveliai”. Kirkinso giminės sugriebė vaiką ir nuskubę 
jo į T. R. Kryžių. Čia vaiko motina p. S-nė kasdien lankyda 
vosi, teiraudamasi apie „savo Virgiliuką”. Ji buvo mačiusi, 
kaip vienos kariavusios šalies jūrininkas jį išgelbėjo.

Kirkinsas grįžo dieną vėliau ir galvojo: kodėl kartais 
taip baisiai klykia žuvėdros, o žvejai traukia tinklus su kva 
pą užimančiu jausniu?. . .

Uoste, lyg varpai gaudė, o plačiųjų jūrų vandenys pla 
kėši į laivus, šnabždėdamiesi:

— Na, tai kas: gera man, ne kitam: bim-bam, bim-bam, 
bim-bam. . .
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$$
1036,07 
1524,50 
1146,54 
296,44 
173,33 
59,12 

4236,00- 
$$ 

1421,44 
1120,43
612,45 
129,10 
100,00 
40,00 
63.00 
20,00 
20,00 
49,09 

3575,51 
. 660,49
4236,00

Pajamos:
1. Saldo 1954 metų Sausio mėn. 1 d..............................
2. Metinė rinkliava atsilankant į namus. .....................
3. Viešos rinkliavos ..............................................................
4. Vardinės aukos ..................................................................
5. Toronto lietuvių organizacijų aukos .......................
6. Valiutos keitimas, nuošimčiai ir kitos pajamos...

Viso pajamų . .

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

(Lietuviai advokatai

NEIMAN, PLSSETT |j 
| & SEGUIN
I Barristers, Solicitor*.

Notarv Public.
38 King St. W Suite 46 J

Toronto. On i w
Tel. : Office EM 3-7461 $

Res.: BE 3-0978 g

Išlaidos:
1. Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje.............................
2. Vargo mokykloms Vokietijoje .................................
3. Šalpos Fondo Centro Komitetui .............................
4. Daugiavaikėms motinoms sušelpti Vokietijoje
5. Vokietijos Kr. Valdybos nuožiūra paskirstymui .
6. Nat. Baronienei sušelpti Toronte.................................
7. Mykolo Biržiškos šelpti K-tui pasiųsta...................
8. Sergantiems mokytojams ušelpti Vokietijoje
9. Reginai Vaitiekaitei sušelpti Vokietijoje................

10. Raštinės, pašto, susisiekimo ir kitos išlaidos. . . .
Viso išlaidų . . .
Banke pinigų . .

Balansas . . .
Nuo savo veikimo pradžios, t.y. nuo 1953 m. gegužės 1 d., 

iki 1954 mt. gruodžio 31d. Toronto Apylinkės Šalpos Komi
tetas turėjo išviso —

Pajamų ...........
Išlaidų .............
Saldo 1954 mt.

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI JI. W. A. L E N C K I,

' PRIIMAMI UŽSAKYMAI IR PAŠTU SU NEMOKAMU PRISTATYMU J 
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM P RI STATYMUI J NAMUS

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

St. CATHARINES, Ont.
NAUJI PARAPi 
JŲ KOMITETAI

St. Catharines, Wellaandc-

J GRAŽIAI IŠNAUD 
OTA PROGA.

'Niagaros pusiasalio lietuvių
choras, Naujuosius metus suti Port Colborne ir Niagara Falla 
ko gražioje St. Catharines tre lietuviai, aptarnaujami vieno ir 
rnties likimo padangėje, bet lie to paties kunigo, sudaro vieną 
tuviškai skambančios dainos bendrą lietuvišką Niagaros pu 
nuotaikoje. siasalio šeimą, kuri pastaruoju

Po gražių sveikinimų ir lin metu savo religinę ir tautinę

 8966,41 
 8305,92 
gruodžio 31 d.......... 660,49

Balansas............8966,41
A. Gečionis

Šalpos K-to Kasininkas, ft

SUSIRINKIMAS
1.594,51 dil. Pilnateisių nariu ... - -. . . . , , . .... ,.
yra 61 ir vaikų skyriuj 5. Nau keJ,m4 naujaisiais metais, da veiklą labai gražiai koordinuo 
jų narių įstojo 4. Ižd. Jokuby tarPe atsirado graži min ja.

• c - • - tis sumesti po doleri Vokietijo
Vekteris, fin. sekr. O. Indrelie susirinkimo turėta pajaonų 251, J? likusiems tautiečiams parem naujį

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide SL W. 

Room 107 
telefonai EM. 6 

1 oronto

VANCOUVER, B. C.
SUKTAS PROPAGANDOS TRIUKAS.

Vaizdų pavyzdį, kokiomis ta Net Kanados vėliava panaudo 
.įamai nekaltomis priemonėmis ta sovietinės propagandos šu 
komunistai imasi savo bolševi kiui: „Kanados slaviškosios ta 
kinės ideologijos įpiršimo ang utos susivienykite“ (paruoši 
lo-saksų kraštų gyventojams, mui kelio sovietinei santvarkai 
ouvo galima neseniai matyti įvesti?). Tai tau ir meno paro 
Vancouveryje. da!

Angliškoje spaudoje buvo pa Apleidžiant tą bolševizmo 
sirodę pranešimai, kad rengia lizdą buvo aišku, kad tai rys 
ma slaviškųjų tautų liaudies me kiausias meno išprievartavi 

Visoms kolonijoms išrinkti no paroda, atvežta iš Europos, mas. Liaudies meno kūrimų 
parapijiniai komitetai: Nei laikraščių pranešimuose, parolda apsukriai panaudota

V. Vaidotas,
Šalpos K-to Pirmininkas.

SLA 236 KUOPOS
Gruodžio 8 d. L. Namuose 

įvyko kuopos sus-mas, kuria 
me įvesta į pareigas nuajoji v- ju nanu pwjv -t. jvnuuy _ - . « . ,y , . ..
ba: pirm. J. Srazdas, vicep. L. nienė pranešė: nuo paskutinio tls sumęstl P° ie 1j°

nė, prot. sekr. Chvedukas, ižd. 42 dol., išlaidų 176,95 dol., katl: r?s gr^x°s minties imctato gt Catharinoje A. Satkevičius, nei gatvėse iškabintuose skelbi kaip priedanga bolševikų poL 
M. Yokubynienė ir Dr. kvotė soj yra 74,47 dol. Apmokėta rius 6uv° St. Gudaitis is Niaga j jjainora ir P. Skeivalas; Wei muose nebuvo pasakyta, kastinės propagandos skleidimui. 
Valadka. 10 proc. nuo parengimų pelno ra /’.T ^nil^ties. iezultatas landė P. Naiduškevičius, A. Zi parodos inciatoriai. Paroda bu Kad tos parodos organizatoriai

Išrinkti papild. organai: Re L. Bendr. Šviet. reikalams. Re surinkta 31 doleris. naiG« ir A čpnnbac- Pnrt CrU .-or.o.iorr.o noni^iai žinomotilrchm matvii i»-

vizijos k-jon: Gaižauskas, Fren vizijos Kom-jos aktą perskaitė 
zelis ir Novogordskis; pareng. Novogrodskis. Atskaitomybė 
kom. Budreika, Jokubynas, Pu vedama tvarkingai. Susirink, 
ndžius, Pundziuvienė ir Novo padėkojo Fin. Sekr. ir Iždinin, 
grodskienė; organizatoriai (na kei. Ant galo Jokubynas pada 
uju narių verbuotojai) Petre rė įdomų pranešimą iš Susivie 
lis, Lelis, Strazdas, Jokubynas; nijimo kūrimosi istorijos ir jo 
korespondentai P. Lelis — „N. išsivystymų į stambiausią liet.
L.“, L. Šalna 
kubynienė —

Apie kuopos atliktus praeitų nešimas apie Kanadoje SLA 
metų darbus pranešimą.padai ė kuopų steigimą, kurį pasiŽadė 
buv. pirm. Vekteris ir fin. sekr. jo padaryti p. Jokubynienė. 
Indrelienė. Pasiusta centrui P. L.

LONDON, Ont.
GRAŽI KALĖDŲ EGLUTĖ

1955 metais Londono lietu išlaikė Kanados gydytojams 
vių šeštadieninės mokyklos emigrantams nustatytos egza 
mokiniai mokslą pradėjo Kalė minus ir gavo visas teises vers 
dų eglute. Būta tikrai gražių tis praktika, 
pasirodymų, ypač gražiai šoko — 
mergaitės, ' 
nes. 
pratuštino savo dovanų mai 
šus, be mokinių, antra tiek bu 
vo priešmokyklinio amžiaus vai Kanadą atvyko pp. Stosiu šei 
kų. Gausų būrį sudarė tėvai bei nia ir šiuo tarpu apsigyveno 
svečiai. Taigi Kalėdų Eglutė Londone, Ont. 1947 m. Stosiąs 
buvo lyg visos Londono koloni buvo išvykęs Belgijon į anglių ronto; praeitų metų gale išvy tų turėjo tabako ūkį. 
jos šventė. Tėvų komitetas ir kasyklas, vėliau išemigravo Au; ko sav» mašina į pietinę Kali Pp. Dumšų sūnus Pranas
bendruomenės vald. p-kas džia stralijon, kur Melbourne turėjo forniją, kur lanko draugus ir šiais metais baigia Toronte St. 
ugėsi pasiektais mūsų mažųjų įsigijęs namus. Juos pardavęs, pažįstamus, bei naudojasi vie Michel’s kolegiją. Jis yra dide 
darbo vaisiais. atvyko kurtis į Kanadą. tos gamtos sąlygose šiuo metu lis ledo sporto mėgėjas. Už ge

Naujas gydytojas. Pp. Stosiu sūnus Arūnas yra esamais malonumais. rą mokymąsi ir sportą labai mė
Gydytojas Edmundas Maži baigęs 4 skyrius lituanistinės Juozas; ir Ona Dumšai, Sim giamas savo mokytojų ir drau 

liauskas, ilgesnį laiką dirbęs mokyklos Melbourne. Jis tuoj coe, Ont., turi gražiausią vieš gų. Bendrai, pp. Dumšai yra 
Londono St. Joseph ligoninėje, įstojo į Londono lietuvių šeš būtį „Norfolk Hotel“. Praeitų visuomeniški žmonės ir turi vi 
c_____ tadieninę mokyklą. L. E-tas_ metų gale jie nupirko didelį ir sur daug prietelių ir draugų

vertingą tjabako ūkį, kurį atida netik lietuvių, bet ir svetimtau 
vė pusininkui tabaką auginti. čių tarpe. Jie nedaro skirtumo

lis, J. Janušonis, V. Paulionie 
nė, A. Šetikas, J. Tarvydas, P. 
Meškauskas, P. Šukys, J. Dai 
nora, J. Kavolelis, J. Skeivalas, 
A. Paulionis; po 2 dol. K. Gal 
dikas, J. Vyšniauskas, A. Zub 
rickas ; po 1,46 dol. St. Šetkus ; 
po 3 dol. J. Alonderis; po 4,54 
dol. ukrainietis; po 5 dol. J. Gi 
revičius.

Reikia pastebėti, kad St. Cat 
barines, Niagara Fails ir, tik 
gaila, kad iki Šiol vis dar nega 
lima Wellando paminėti, lietu 
vių choras ryžtingai ruošiasi 
būti meno ir kultūros židinių ei 
lėse. 1955 metais nuoširdūs lin 
kėjimai St. Catharines ir Nia 
gar a Falls gerb. choro daly via 
ms ir jų vadovams, geležines is 
tvermės, ir sveikatos darbe.

- . . V-s J.' Tai jau antras lietuvis gydy ‘ “
vedamos p. Čėgie tojas Londone. Geriausios jam 

Kalėdų Senelis gerokai sėkmės!
Apkeliavo aplink pasaulį. 
Prieš savaitę iš Australijos į

-„T.Ž.“ ir M. Jo organizaciją.
.Tėvynei *. Sekančiame sus-me bus pra

—------- „ , . naitis ir A. Čepukas; Port Coi vo rengiama ne plačiai žinomo atsiekė savo tikslus, matyti ir
Prisidėję po i dob: St. Gudai bome A. Stankevičius; -- . . . - .................

ra Falls S. Janušonis.

Dramos ratelis.
Turėdami du gabius 

rius: B. Simonaitį ir P. 
lėną, retkarčiais pasirodomą n autorius, kaip ir daugelis kitų, nariai yra numatę padaryti de 
su vaidinimėliais. Pastaruoju vieną vakarą nuvyko į parodos maršą. Kiek girdėti, ta „liau 
metu labai gražiai pasirodė ma patalpas, tikėdamas pamatyti dies meno paroda” jau buvo ir 
žieji, pastatydami „Eglutės“ liaudies meno medžio drožinių dar bus rodoma ir kituose Ka 
proga „Karalaitę Teisutę“, su bei rankdarbių tų tautų, kurios, nados miestuose, 
vaidindami Wellande ir St. Cat kaip ir Lietuva, yra pavergtos 
harinoje . Partijas išpildė K. už geležinės uždangos. 
Ramanauskaitė, V. Žinaityte. Parodose didelėse patalpose, 
A. Marčiauskaitė, D. Marčiaus užimančiose du augštus, radau 
kaitė, V. Lekavičiūtė, L. Leką ien bei ten rusų, ukrainiečių, 
vičius, N. Žinaitytė, J. Balsaite. lenkų, bulgarų, rumunų liau 
L. Jonaitytė, I. Čeporiutė, V. dies mano pavyzdžių. Bet toje 
Čeporius ir G. Janušonis. pačioje parodoje lankytojas, su 

, ... ... . mokėjęs įžanga į meno parodą,Didesnieji ruošiasi pastatyti^ driai%dėst ta £ me 
Ctiir linmpnpc K nnrntu (>7pIi 0 J . y

no eksponatų, mate ir tokių da 
lykų, apie kuriuos skelbimuose 
nebuvo nei žodžiu užsiminta ir 
kurie absoliučiai nieko bendro 
neturi su liaudies menu.

Tarp vienos kitos rusų klasi

Niaga se komunistų salese mieste, bet iš Vancouverio „Sun“ laikraš 
tam tikslui išnuomotose patai čio meno kritikės Milred Vai 
pose West Hastings gatvėje, ley Thorton straipsnio, tilpu 
Kuri prieš tai buvo rūbų krau šio to laikraščio sausio 13 d. 

režtso tuvės užimta. Tokio nekalto laidoje. Dėl to KLB Britų Ko 
Tarnu skelbimo suviliotas šių eilučių lumbijos Apylinkės Valdybos

Čiurlionienės „Kuprotą Oželį“, 
vieno veiksmo komediją.

SIMCOE - DELHI, Ont
i LANKOSI ŠILTUOSE KRAŠTUOSE.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

IGNO JJUŠKAIC1O, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

A. E. McKAGUą
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Juozas. Dumša su sūnumi Pr .Tabako auginimas jiems yra ir kų, kaip Lį. T. olstojaus „Anna g Naujame M.G.M. gamybos
anų ir dviemis draugais A. Ma gi nesvetimas biznis, nes prieš Karenina’ knygos, išleistos fdme
žeika, Delhi; ir A. Masių, To nuperkant viešbuti, daugelį me anglų kalba Amerikoje, yra pri parįs’

L ", — • ______ _______ '_________ ____
išleistų anglų kalba propagan ta) Vienoje vietoje jisai pra 
dinių knygų, liaupsinančių so šneka lietuviškai.
vietinį „rojų , maskoliškų pa | privačiai praktikuojančių gy 
mfletų anglų kalba, garsinan aytojų Lietuvoje nelikę, nes no 
čių kolchozus ir stachanovie rjs privačiai praktika verstis gy 
čius. Varšuvoje 1949 m. komu dytojas į metus turi mokėti 40. 
nistų anglų kalba knygos puo 000 rubliu mokesčiu.
la „pūvančias“ vakarų demokr g Kun. q\ Gomes Brazilijoj at 
ratijos santvarkas, tylilžiniškos rado naują indėnų gentį, vardu 
nuotraukos perša fotografo at Mujetire, kuri gyvena Aragua 
elje išaugusius „Potiomkino ya Upės pakraščiuose ir vengia 
miestus“. Visos parodos patai susitikti su baltaisiais. Kun. G. 
pos pilnos reklaminių iškabų, Qomes pasisekė įgyti indėnų pa 
raginančių atsilankyti į sovfil sįtikėjimą ir nugalėti baltų žmo 
mo produkcijos kino seansus. nįy baimę.

, n ------------M

filme „The L«ats Time I Sow 
___ j“, vaidina ir čikagietis 

grūsta Maskvoje 1953 metais Bruno Ve Sota (Bronius Vcšo

GENERAL INSURANCE
AL. DŪDA

I Visų rūšių draudimas

WA 48539
' SAVI PAS SAVUS!

I
 GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! t

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DEL.*X PATARIMAI DUOBDAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.

Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fendeų) darbai.

Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojtuni ratai.

561-567 KEELE ST. TEL. JUnetien 4773
1% Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.TOROTO, Ont SAV. G. KERAITIS.

JO N A S Č E G Y S.
’ 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.

*$«S5S««SWSSSS!5!5S$5^WSifSSSSS«KS5SSSSS$$SS$S^^

Dr. A.PaceviČius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ' 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St, Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL1<778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai!. 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—♦ v. I

Dundas-Dovercourt garažas^
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

Įsteigtas prieš 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 8 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — g 

patikrinimas. x

Auto korpuso darbai (Bod;&Fender). Vilkiko pagalba, g
Ontario Motors League patarnavimas. gAtsiskaitymas už darbą išdėsto įas pagal pageidav -ą. g — Dar vieno Lenkijos laivo 

tarp turtingų ir neturtingų, ta kapitonas pasitraukė j Vaka 
rp senosios kartos ir dabarti 
nių ateivių.

Linkime Juozui Dumšai 
sūnumi ir kompanijonams 
rai pasilsėjus, pavasarėjant 
mingai sugrįžti į namus. J.

K

rus.

8©©©©©<n©©©©€^ 
Vasario 16 gimnazija pavojuje’ 

Skubiai jai aukok!!
^m^s©©©©^-^*

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.

K out rak tori us 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) j senas krosnis 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oi! 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.

su 
ge 
lai 
M.

Hamiltone: 18 Spūdina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 893 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1955. L 26. — Nr. 4 (404)

PIRMASIS PRANEŠIMAS BENDROSIOS DAINŲ ms priimtuvams), reikia 300.
ŠVENTĖS REIKALU. 000 padalyti iš bangos ilgio

Viena būdingiausių lietuvių sišką pritarimą ir sutikimą to (metry)- Pvz.: 300.000:251 
sielos apraiškų yra daina. Nuo kioje dainų šventėje dalyvauti, bus 1.195 mc, arba padalinus 
seno save vadiname dainų šąli Laikinasis Organizacinis Komi minėtą skaičių iš 196,2 bus 
mi. Visi mūsų darbai yra su tetas nutarė visiems priimtiną 1529 mc- 
rišti su dainų garsais. Ir šiuo vietą šiai Dainų Šventei siūlyti Amerikos Balsas: 
metu, kai visos lietuvių jėgos Chicagą. 19.15: 25,34; 31,46; 151;
yra telkiamos kovai už laisvę Šią savaitę visiems žinoime 25,36; 25,30; 31,06; 41,38. Kar 
Lietuvos gyvenimą, lietuviško ms JAV ir Kanados lietuviams tojama per Tanžero radiją vi 
ji daina, kaip ir anuomet, įgau muzikams ir chorams bei ma durnakt: 
na didelę reikšmę. žesniems dainos vienetams bus nnnn-

Bendrosios dainų šventės ti išsiuntinėti Komiteto laiškai- 
kslas yra: sustiprinti lietuviš ■ kvietimai-anketos, į kuriuos 
kuino supratimą chorų tarpe, chorai bei jų vadovai prašomi 
pagyvinti jų veikimą Jungtinė nedelsiant, iki lapkričio 20 die 
se Amerikos Valstybėse ir Ka nos, būtinai atsakyti. Chorų 
nadoje, parodyti kitataučiams, delsimas vienaip ar kitaip atsa 
kad Lietuva tikrai yra dainuo kyti, nudels ir pačią dainų šv 
janti šalis ir palaikyti Lietuvo entę. Šiuo prašoma tik princi 
je buvusią dainų švenčių tradi pinio pasisakymo. Atsakymas 
ciją. turi būti pasiųstas sekretoriaus

Jau seniai buvo gyvas reika adresu: Mr. J. Kreivėnas, 1602 
las organizuoti Bendrąją JAV So. 48 Ct., Cicero 50, III. 
ir Kanados lietuvių Dainų šve Laikinasis Organizacinis Ko 
ntę, tačiau niekas to neišdrįso mitetas ne visų chorų dirigen 
pradėti. Chicagos lietuvių cho tų ar valdybų tuėjo adresus, to 
rai, jų dirigentai bei valdybos, dėl komitetas prašo šį praneši 
Vargonininkų S-gos iniciaty mą laikyti oficialiu pakvietimu 
va, susirinkę į bendrą susirinki ir augščiau nurodytu adresu gi 
mą, nutarė, kad tokia ,dainų šv eitai pasiųsti savo atsakymą su 
entė yra reikalinga ir tam rei apytikriu choristų skaičiumi, 
kalui išrinko Laikinąjį Organi Registruotis prašomi ir okte 
zacinį Komitetą. Komitetą su tai, ir kvartetai, ir pavieniai 
daro: pirmininkas Mrs. Alice dainininkai, nesant vietoje vie 
Stephens—Alice Stephens Me neto, 
no Ansamblio vadovė, vicepr Kai bus žinomas chorų skai 
mininkas Vytautas Radžius, čius, bus spausdinamos gaidos, 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro parengtos Dainų Šventės reper 
valdybos pirmininkas, sekreto tuaro komisijos, kuri netrukus 
rius Juozas Kreivėnas, „Muzi bus sudaryta.
kos Žinių” redaktorius, nariai: Šiuo trumpu pranešimu Lai 
Albinas Dzirvonas, „Dainavos“ kinasis Komitetas ragina visus 
Ansamblio valdybos pirminin JAV ir Kanados lietuvius, ga 
kas, Justas Kudirka, ALRK linčius dainuoti, dar niekur ne 
Vargonininkų Sąjungos centro įsijungusius į chorus, tuojau 
valdybos pirmininkas. prisijungti prie sau patikimo

Laikinasis organizacinis ko choro ir tuo padidinti daininin 
mitetas, išsiaiškinęs dainų šven kų skaičių. Kur nėra choro, 
tės galimybes, nutarė imtis pir bet yra norinčių dainuoti ir yra 
mųjų žygių, kuriuos, pritariant kam vadovauti, tuojau steigti 
visos Amerikos ir Kanados lie naują vienetą, 
tuviams, mano atlikti. Teskamba dainos už laisvą

Bendroji Dainų Šventė nu Lietuvą! 
matoma 1956 metų pavasarį, 
nors paruošiamojo darbo nepa 
prastai daug. Kadangi JAV iie 
tuviai savo sostine lyg ir skaitė 
Chicagą ir joje yra svarbių or 
ganizacijų centrai ir vadovy 
bės, lietuviškieji dienraščiai, Xpo.inu sejjįeį hCiOBĮjsuB.ij. 
kelios lietuvių radijo valandos, tas Vidurio Auropos laiku, 
didelis lietuvių skaičius mieste ba dviem valandom vėliau, kaip 
ir apylinkėse, be to, vien Chica okupuotos Lietuvos laikas, 
goję yra daugiau, negu 500 cho Bangų ilgis pažymėtas met 
ristų, įsijungusių į įvairius cho rais. Norint sužinoti bangos ii

Bendrosios Dainų Šventės 
Laik. Org. Komitetas.

LAISVAS LIETUVIŲ 
ŽODIS IŠ EUROPOS 

RADIJŲ

r

MAMERTAS MACIUKAS

00.00: 31,14; 31,20; 41,47; 
42,25; 48,86; 75.38 ir 49,34.

Vatikano radijas:
Antradieniais, ketvirtadie 

niais ir sekmadieniais.
15.00: 19,84; 25,57; 31,10; 

41,21; 196,2 ir pirmadieniais, 
trečiadieniais ir šeštadieniais: 
19.00: 25,67; 31,10; 41,21; 
49,75 ir 196,2.

Romos radijas:
21.35: 25,21 ir 41,15.

Gražioji Lietuva. M. M.
ALYTAUS KURORTAS.

Vaizdinguose, abiejuose Ne Alytų I ir II, per upę jungė 
muno upės krantuose, stovi pn medinis, vad. Juozapavičiaus 
siglaudęs Alytaus miestas. Iš tiltas, ant kurio žuvo 1919 
Vilniaus pusės miesto dalis va m. kovose su bolševikais I-jc 
dinos: Alytus I-sis, o iš Suval pulko vadas Juozapavičius. Bet, 
kijos — Alytus II-sis. Savo 1937 — 1938 m. Nepriklauso 
išvaizda I-sis, prieš — II-jį at mos Lietuvos vyriausybė, gre 
rodė, daug skurdesnis. Il-me ta medinio pastatė gelžbeton: 
buvo sutelktos viso apskričio ;s nį, didžiulį — impozantišką, va 
taigos, įvairiausios krautuves dinamą Juozapavičiaus tiltą. O 
bei įmonės. Be to, mieste vėl esamą medinį pašalino.
kė: valdžios 8 klasių gimnazija, Nuo Juozapavičiaus tilto, ei 
žemesnioji žemės ūkio mokyk narit į augštupį ir prasidedant 
la, augštetsnioji miškų mokyk gražiajam parkui, už 1 km., yra 
la, vidur, žydų mokykla, nepn nugriautas geležinkelio geleži 
namečių nusikaltėlių auklėjimo nis tiltas. Tai pasėkos I-jo did 
įstaiga ir džiovininkų sanatori karo. Tiltas kitados jungė Aly 
ja. Ir dzūkai, ne be pagrindo di tų—Varėną—Gardiną. Iš buvu 
džiavosi, kad Alytaus miestas šio didžiulio tilto, upėje bekyšą
— jų sostinė. tik akmeninės atramos. O eina

Be geležinkelio, mieste kry nt žavingomis Nemuno paktan 
žiavosi keliai, vieškeliai, bei ple tėmits toliau yra geležinis Ka 
ntai, jungdami kaimyninius mukų plento tiltas, jungiąs Aly 
miestus ir miestelius. O už mies tų su Merkine. Prie Kaniuku 
to augštumose, tūnojo carų Ru tilto, iš dešinės, už pievutės 
sijos liekanos, didžiuliai volai miške, yra didelės karių kap:
— fortai, patrankų baterijoms nės. Jose yra vienas kitas apsa 
stovėjimo vietos. Anuomet Aly manojęs provoslaviškas kry 
tus skaitėsi III rūšies tvirtovė, žius, rodąs amžiną poilsį I-jo D

Madrido radijas: 
17.50: 32,25.

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

|
t £

i

karo karių, vykusiuose mūšiuo Naujienos iš pietinės Amerikos 
se prie Alytaus miesto. Už ka 
pinių didžiulis pušyno plotas, 
tai paukščių be: žvirblių rezcr 
vatas. O už jo, tarp kvapių pu 
šų, stovėjo mūsų, buv. šaunių 
jų ulonų pulko kareivinės.

Nuostabios Nemuno pakran 
tės. Tarp augštų kalnų ir klo 
nių vingiuodamas, teka Neinu 
nas, pušynais, kaip rūtomis, 
apaugusiais plotais. Ramiai Ne 
munas savo vandenį neša. I: 
nenuostabu, kad sutikdavai pa 
krantėse, prie drobės besėdint: 
vieną, kitą dailininką betapant; 
gražiuosius vaizdus, ar šiaip at 
važiavusius įvariausių luomų 
vasarotojus, besigrožinčius įvai 
riavaizdžiais gamtos reginiais.

Už geležinkelio pylimo buvo 
parke įvairiomis kryptimis pra 
vestos alėjos. Ir jų vardai, va 
sarotojų būdingai pavadinti, k. 
t.: „Pasimatymo alėja“, „Mei 
lės alėja“, „Nusivylimo...“, „Pe 
rsiskyrimo...“, „Atdūsio...’’ 
„Vilties alėja“. Parko šone bu 
vo geležinkelio stotis. Geležiu 
kelis jungė Alytų — Marijam 
polę — Kauną. Kaip prie sto 
ties ir kiek akys užmatė — sto 
vėjo gražaus stiliaus nameliai. 
O toliau paėjus, didžiulis pasta 
tas, tai — gimnazijos rūmai.

‘ Už jų gatvės viduryje — Lais 
vės paminklas — Angelas. An

x I tilt Alf X apus gatvės, vėl parkas. Jame
žydėjo įvairiausių rūšių bian 
gios gėlės. O parko viduryje 
tryško fontanas. Vasaros vaka čio miliono lankytojų, kuriems 
rais čia grieždavo įvairiausius Lietuvos pavilione dalinama in 
muzikos kūrinius ulonų pulko farmacinė brošiūra „Lituania“, 
orkestras. išleista 25.000 tiražu. Taigi,

Pakraštyje parko stovėjo rno tiktai kas šimtasis svečias gali

Atkelta iš 3 puslapio.
ir pasiskaitymų Brazilijoje gy
venančių rašytojų: Petro Ba 
bicko, Simo Bakšio, Klemenso 
Jūros, Kardės Požėraitės, Mel 
dučjo Laupinaičio, Venanci 
jaus Ališo, Halinos Mošinskie 
nės, Magdalenos Vinkįsnaitie 
nės. Vadovėly bendradarbiai: 
ja kons. Polišaitis ir V. Zelina 
klebonas kun. P. Ragažinskas. 
Vadovėlį išleido J. Lukoševi 
čius ir J. Karpavičius, jis dedi 
knotas Moinho Velho lietuvių 
vargo mokyklai, kurios organ: 
zatorium yra vaistininkas J. Lu 
koševičius, o mokytoju S. Bak 
šys. Vadovėlis tinka n kitų 
kraštų lietuviams (kaina L 
dol.).

LIETUVIŲ PAVILJONAS 
PARODOJE.

Sąryšyje su S. Paulo miesto 
400 metų sukaktuvėmis, nuo 
1954 m. rugpjūčio 21d. Ibirapu 
eros parke veikia tarptautinė 
paroda, kurioje Lietuva turi 
100 kv. m. plotą, kuriame įreng 
tas Lietuvos, Latvijos ir Asti 
jos pavilionas. Eksponatai su 
rinkti iš žmonių — staltiesės, 
juostos, šalikai, kilimai, tauti 
niai drabužiai, gintaro papuoša 
lai, miestų herbai, pakelės kry 

’ žius, koplytėlė, kanklės ir šiek 
tiek statistikos...

Parodą aplankė per pustreĮ Lietuviška motery kirpykla 
j DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUMPA 
g LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR K'I 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B M Dodon t

f «—y o—-r t r--------------------- —----  ---------- ---- o— - $ 2521 CENTRE St., Montreal FItzroy 3292. „ - -. - .. r ■ ■
rus, kurie jau pareiškė savo v: gį megociklais (amerikoniškie uernus saunų namai, vakarais ją gauti, uaiia, naa joje nepa

būdavo įvairios programos ir vaizduota Lietuva okupacijo 
šokiai. O tarpe įvairių svečių, se, lyg šių nebūtų buvę — nei 
matydavai a. a. pulkininką Pet nacių, nei bolševikų.
ruitį, knygų autorių; „Didysis 
kąrąs“ — 3 tomai, „Kaip jie 
mus sušaudė“ ir kit. Tai įdomi 
asmenybė.

Nuo Alytaus į šiaurę, už 4 
km, ąn| Nemuno kranto stove 
jo Rumbonių dvaras, su baltais 
rūmais. Apsuptas didelio vais 
medžių sodo, Kuriame bųta pa 
pkirų obels medžių, su periną 

Nukelta į 9-tą puslapį.

ar

X Sekite naujas madas —‘ užsisakykite a
g KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ. | 

& Speciali nuolaida užsakant dabar. g
$ Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 
X Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.
S Garantuotas darbas — galima ir kreditan. a
| VALOME — PROSIJAM E.

X Paimame iš namų ir pristatome. S

I NICK'S TAILOR SHOP I
X PATAISYMŲ EKSPERTAI. ft
$ 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013 $

LIETUVIS LAIKROPININKAS

ŽUKAS ANTANAS ]
359A-8 Ave,, ViUe Ląsąlle, Que. TR «21 |

Kreipti* vakarai* po 6,30 vai. S

I DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

& DYERS CO.

Tel.TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0,95 
0.95 
0.90 
0.85

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

ir t. t., ir t. t.
Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO

1 SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJEj L L) 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.t

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. Pl> 0094 
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalinga*. 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

(2 g. į .rytus nuo St. Laurent B1.)Į

Adamonis ir Budriūnas
’ DISTRICT ESTATE R R n K F R!„DISTRICT ESTATE BROKERS“ 

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

statybos eigoję. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg. 
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

plotąį.
ŪKIAI PARDAVIMUI? — Moptreąlių apylinkėje.
Draudimas: -— Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų"
Pirmosios Montrealy lietuviu Real Estate 

tikslas — Jums padėti* 
Agentai: A. Markevičius OR 1-9816.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. 
Darbo laikąs: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. .
Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg'd

KOPLYČIA VERDUN - WTLLIBROR.D AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 g

Paroda oficialiai turi baigtis 
sausio 25 d., bet gali būti pra 
tęsta.

Parodos 
gai tūloms 
yra ne kas 
konsulas Aleksandras 'Polisai 
tis, kuris ir dabar ja rūpinasi.

įiijmas Bakšys.
S. Paulo, 1955.1.6,

I
Groseriia - alus t

DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. |
LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliarių kainų. | 

64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. E 0400. | 
Sav. E. BAIKAVICIUS. j

^urengėjų, priešių 
žinioms spaudoje, 
kitas* bet Lietuvoj

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

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

: GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D, E* BELANGER & SON >į
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 1

GARANTUOT AB DARBAS.
I 259—3 Aye., Ville Lasalle. TR 4588.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromo? jv* durys, ląngąi, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
medžio dirbiniai.

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviam* nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. TeL: HU 8—0162.
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10 METŲ KALĖJIMO UŽ LIETUVIO NUŠOVIMĄ
Ontario Augštasis Teismas asmenims: mok. ved. J. Mik 

žiemos sesijoje sausio 20 die šiui — 18 Barton St., W., tlf. 
ną nuteisė 31 metų amžiaus JA 9-8593; tev. k-to p-kui —P. 
Daniel J. Campbell 10 metų su Vaitoniui — 212 Emerald Av. 
nkiųjų darbų kalėjimu už lietu N. tlf. JA 9-2762; p. G. Bheich 
vio Stasio Puodžiūno nužudy manienei — 233 Locke St. S.; 
mą. p. J. Vaičiui — 56 Migeli Sa.;

Nuteistasis praėjusių metų p. V. Kybartui — 142 James 
lapkričio 28 dieną nušovė Puo St. N.
džiūną po to, kai užklupo lietu Tikimės, kad įvertinę mūsų 
vį su Campbell žmona kartu, prašymą, gausiai paaukosite 
Nuteistasis buvo kaltinamas fantų ir skaitlingai atsilankysi 
pirmo laipsnio žmogžudyste, te į minėtą parengimą, už ką vi 
ir jeigu tai būtų buvę įrodyta, siems aukotojams tariame lietu 
jam grėsė mirties bausmė. Bet višką padėkos žodį, 
kaltinamojo advokatas dėjo vi 
sas pastangas ir įtikino prisieku 
siuosius teismo posėdyje, kad 
teisiamasis nusikaltimą padarė 
Puodžiūno išprovokuotas.

Jonas J. Juškaitis.
HAMILTONO LIETUVIAI.

Lietuvybės išlaikymo bare 
labai didelį vaidmenį atlieka mū 
su vadin. šeštadieninės mokyk 
los. Šių mokyklų tikslas, jų už 
daviniai ir pasiekiami rezulta 
tai mums gerai žinomi.

Bet to dar neužtenka. Kad 
darbas būtų našesnis ir jo re 
zultatai didesni — reikia lėšų, 
kurias visokiais būdais mes tel 
kiame. Ir štai šiam tikslui T. 
Fondo Hamiltono Skyriaus 
Valdyba savo rengiamame už 
gavėnių — kaukių baliuje, va 
sario 19 d., Royal Connaught 
viešbučio Normandie salėje, lei 
do padaryti daiktinę loteriją, 
kurios pelnas būtų Vysk. M. 
Valančiaus prad. mokyklų išlai 
kymui. Užtai T. F-do Hamilto 
no V-bai, ypač jos pirmk. St. 
Bakšiui, tariame širdingą pa 
dėką.

Kad ši loterija gerai pasisek 
tų, būtų turtinga ir patraukli 
ir duotų didesnį pelną — šiuo 
kreipiamės į Jus, mieli hamilto 
niečiai, su prašymu ateiti mu 
ms į talką. O mūsų prašymas 
būtų: paaukoti po vieną kitą 
vertingesnį loterijai fantą. Vie 
toj daiktinių fantų galima au 
koti ir pinigais. Vert, fantų au 
kotojai bus paskelbti spaudoje.

Aukojamus fantus piašome 
įteikti iki vasario 13 d., arba su 
lig susitarimu, čia nurodytiems

DĖL TO KERMOŠIAUS...
P. šimelaitis. rašydamas str jau. Tatai gali pasitikrinti kiek 

aipsnį dėl Lietuvių Dienos, už vienas „NL“ skaitytojas. Ma 
vardindamas „Lietuvių Diena no straipsnyje buvo minimi baž 
—ar kermošius“, apkaltino ma nytiniai atlaidai, į kuriuos žmo 
ne, kad aš savo' 1954 m. „Nepri nės suvažiuodavo melstis, 
klausomos Lietuvos” laikrašty 
je rašytame straipsnyje „Kana 
dos Lietuvių Diena Montrealy 
je“ Lietuvių Dieną sulyginęs 
su kermošium.

Patikslinimui savo rašyto str versti kokiu nors jomarku ar 
aipsnio norėčiau priminti, kad kermošiumi.
jame tokio termino nepanaudo P. Baltuonis.

’ Windsoro lietuvių dėmesiui.
> PILLETE HARDWARE
! 823 PILLETTE RD., WINDSOR, Ont.
į Lietuviamsnuolaida
? Sav. M. Kizis.

VANCOUVER, B.C.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖMĖJAI.

Artėjant mūsų Nepriklau norinčių imigruoti j Ameriką 
somybės paskelbimo sukakčiai, arba vykti ten kaip turistai, tv 
prisimintina, kiek Britų Kolum arko savo reikalus per gcnerali 
bijos lietuviai prisideda prie nį konsulatą. Mr. Baldwin sa 
Vasario 16 d. Gimnazijos išlai vo konsularinę karjerą prade

\Y7 INI . kymo. jo paskyrimu į Ottawą 1926 m.
W 11X1 I. JOv_JlX f VzFlt. KLB Britų Kolumbijos Ap. Jis yra pamėgęs Kanadą ir jos

Valdybos pastangomis praėju gyventojus. Prieš paskyrimą į 
WINDSORE MIRĖ SENA LIETUVĖ. siais metais buvo atgaivintas Kanados Vakarų provinciją, jis

Sausio 14 d. 11 vai. ryto mi Prieš pat N. Metus sesė Zal 88‘tas Yasarl° ,16 Gimnazi ėjo konsulu pareigas Dusscl 
rė Pranciška Kuncaitienė zen vyra is Detroito penkių vyrės- 
to Dumčiaus namuose. Jokia nių skaučių ir skiltininko Ro Je- Būreliui se mingai va ovau 
rimta liga nesirgo. Mirė išgy mo lydima, pilnais pokais už Ja surna7i ir eiĮ^rKinSa J° vado 
venusi 89 metus. Mirė aprūpin kandžiu ir gėrimų, atvyko pas Xe P- AĮdona Baroniene. Bure 
ta šv. sakramentais. Liko nu Windsoro jaunuosius skautus į? reguhanai kas menesis siun 
liūdime jos dukterys: p. M. ir suruošė jiems linksmas vai cia Per P- Šimelaių Montiealy 
Dumčiuvienė, M. Zovienė, žen šes. Vaikai jas prisimena kas ■»«.,savo Jnašf. Y‘eno mojimo iš 
tas Pr. Dumčius, sūnus Simas dien. laikymui. Kalėdų proga buvo su
Kuncaitis ir J. Kuncaitis, anū Iš lietuvybės išlaikymo tas rinkta ir Pa«usta papildoma pi 
kai — Vytautas ir Romas Dum ko žiūrint, norėtųs paraginti ir 
čiai. Kiti artimi giminės kaimy pakviesti visus tėvus, kad atvy ,tr“ 
nai ir pažįstami. kę patys įsitikintų, ką šeštadie

Į laidotuves suvažiavo daug ninė mokykla duoda, ii vaikus 
giminių, draugų pažįstamų ir leistų į mokyklą, 
vietos imigrantų. Mašinų buvo Apylinkės valdybos rūpesčiu 
per 40. Žmonių apie 140. Baž šeštadieninės mokyklos patai 
nyčioj atlaikytos dvejos mišios pose 
ir egzekvijos. Po libero vietos 
kunigas pasakė pamokslą. Da 
lyvavo trys kunigai. T. Louis 
O.F.M. kun. Br. Dagilis ir kun. 
V. Rudzinskaš. Laidotuvės bu 

suteiktą mokyklai dovaną — vo gražios ir labai dideles. Pa 
205 dol. sumoje, šiems gerada laidota Šv. Alfonso kapinėse. 

Ilsėkis ramybėj mūsų visų my
Vartų“ parapi Įima senutė, 
ir komitetui —

Mokyklos Vedėjas ir 
Tėvų Komitetas.

ŠV. POVILO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Gore ir Hughson 
gt. kampe, sausio 30 d., 1 v., 
lietuvių pamaldos. Po jų para 
pijiečių susirinkimas einamie 
ms reikalams aptarti.

Kun. dr. M. Kavolis.

Kompetetingo
A.

jos rėmėjų būrelis Vancouvery dorfe, Vokietijoje, kur jam te 
ko susidurti su daugeliu imigr 
antų ir susipažinti su jų proble 
momis. Jis žada padėti Kana 
dos lietuviams pagal galimybes 
jų vizų reikaluose įstatymų rė 
muose.

Persitvarkymai Apylinkės 
Valdyboje.

Paskutiniame KLB Br. Ko 
lumbijos Apyl. Valdybos posė 
dyje padarytas sekantis nutari 
mas. Atsižvelgiant į tai, kad 
dabartiniam Valdybos sekreto 
riui p. Petrui Baronui tarnybi 
niais reikalais dažnai tenka iš 
vykti ilgesniems laiko periodą 
ms iš Kanados į užsienius, atei 
tyje laike jo išvykimo jį pava 
duos ir eis jo pareigas pirmoji 
kandidatė į valdybą, p. O. Kaz 
lauskaitė-Benstead. Ji daiy 
vaus posėdžiuose su balsavimo 
teise.

Būreliui šiuo metu priklauso 
22 nariai: Baronienė Aid., Ba 
ronas Ptr., Baronienė Stf., De 
veikis St., Dargienė E., Česai 
tytė J., Judickas Pr., Jukna P., 
Juškaitis J. J., Miniota K., Nak 
vošas St., Raudonis J., Skabei 
kienė Aid., Skrinskas K., Smil 
gis Alb., Smilgis Em., Šilins 
kas M., kun. A. Traškevičius, 
Treška J., Tumaitis H., Valai 
tis Aug. ir Žilinskaitė Danutė 
(iki išvykimo).

Labai pageidaujama, kad ir 
visi kiti mūsų tautiečiai, gyve 
nantieji Britų Kolumbijoje, pri 
sidėtų prie 88t-o būrelio, tapda 
mi nuolatiniais aukotojais, ai 
ba bent retkarčiais savo auka 
prisidėtų prie gimnazijos išlai Labai gerai daro: 
kymo. Iš tolimesnių vietovių ga Tas bolševikus ant mažojo 
Įima siųsti aukas ir paštu, va piršto raito 
dovės A. Baronienės adresu, 
1345 Bute Street, Vancouver, 
tel. PAcific 5793.

atidarytas kolonijos 
knygynėlis

Jau yra kelios dešimtys vertin 
gų lietuviškų knygų, kurios iš 
duodamos skaityti.

Jau ruošiamasi vasario 16- 
tos minėjimui. Užkviestas ir 

riams: Ilsėkis ramybėj musų visų my laukiamas su paskaita „Drau
1. „Aušros Vartų“ parapi Įima senutė. go“ redaktorius Šimutis. Meni

jos klebonui ir komitetui — Ligoniai. nę programos dalį atliks: wind
už dovaną 100 dol. Sunkiai serga Hotel Dieu se soriečių labai mėgiama, Detroi

2. Tautos Fondo Hamiltono nas lietuvis P. Dargužis. Jam te gyvenanti solistė Irena Va 
skyriaus valdybai už 50 dol. suparaližuota dešinė ranka ir riakojytė, kolonijos choras ir

3. KL Hamiltono Apylinkes koja. Jau seniai guli ligoninė šeštadieninė mokykla ir skau
Valdybai už 30 dol. je veik visų užmirštas ir gal tai. Vasario 16 minėjimas įvy

4. Vyr. Ateitininkų Kuopos kiek apleistas. Neturi nei gimi ks vasario 13 d. 12 vai. koloni
Valdybai už 25 dol. nių, nei gerų bičiulių. Būtų ge jos bažnyčioj, po to ukrainiečių

Ši, 205 dol. auka laike moky ra, kad mūsų geraširdžiai lietu salėj. Minėjimo išvakarėse, tai 
klos eglutės Kalėdų Senelio, už viai tą viengungį brolį aplanky yra vasario 12 d., nuo2—2.3U 2 metai kalėjimo už du laiškus, 
darais vokais, buvo padalintu tų. vai. Windsoro CBE ir Toronto
mokykloje dirbantiems ir pade Dar tebeserga N. Petrauskai CJBC radijo stotys duos lietu 
dantiems 6 mokytojams, kaipo tė. Ji guli Metropolitan ligoni viską programą anglų kalba ir 
simbolinė dovana už pasiauko nėj. Jos kairė koja sugipsuota lietuviškų plokštelių muziką, 
jimą ir įdedamą darbą lietuvy ir sunkiai gyja. Teks pasirgti. 
bės išlaikymui. Kiti namuose serga, gavę slo
Tėvų Komitetas ir mok. Ved. gas.

Hamiltono Vysk. M. Valar 
čįaus prad. mokyklos vedėjas, 
su mokytojais, ir Tėvų Komiu 
tas reiškia širdingą padėką uz

Jonas J. Juškaitis.

Kas „Nepriklausomą Lietu
vą“ pastoviai skaito,

Ir į ožio ragą varo t. . .

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405

Tą pat vasario 12 dieną Kroatų 
salėj (netoli parapijos bažny 
čios) ruošiamas parengimas. Sa 
lė atidara nuo 7 vai. vakaro.

Apylinkės Valdyba prašo;

SKAUTAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

Vancouverio teismas nubau čiui, 21 Bowdoin Ave., DorUi 
dė Heinz Adam dviem metais ester 21, Mass.
kalėjimo. Tas austrų imigran Patvirtinta Stp. Dariaus laivo 
tas buvo parašęs du laiškus, ku vadovybė.
rių turinys buvo ne kasdieni 
nis.
New Yorko 
Vincent 
kieti jos, 
kstančių 
jis buvo

Gruodžio 29 d. jūrų sktn. VI. 
Vieną raštą jis adresavo Petukausko bute buvo Ciwc 

milionieriui W. lando skautų vietininkijos vaor 
Astor, kilusiam iš Vo jos posėdis. Jame buvo patv.r 
reikalaudamas 150 tū tinti naujai išrinkti jūrų skau 
dolerių. Antrą laišką tų Stepono Dariaus laivo va 
pasiuntęs iš Austrijos dovai. Laivo vadas — vaitui, 

ve padėk visiems ligoniams gr giau dalyvauti ruošiamam Pakilusiam Vancouverio milionie Em. Jarašūnas ir jo pavaduoto 
eitai pagyti. Kiti lietuviai ren rengime,^ minėjime ir parašyti, rįuj Harry Reifel, reikalauda jas — vair. Alg. Andiašiūnas.

"‘"mas 50 tūkstančių dol. Abiejuo Šiuo metu laivas tvarko for 
se laiškuose nuteistasis grąsi malumus čarterio B.S.A. cent 
no parašysiąs laikraščiuose re atnaujinimui. Laivo sponso 
apie tų milionierių gyvenimo rius bus vietininkijos vadija, o 
„juodas dėmes“, jeigu jie nesu komitetas liks pirmykštis — ps 
mokės jam reikalaujamas pini ktn. K. K. Pažemėnas, Pr. Pet 
gų sumas. Milionieriai visgi ne raitis ir p. Jarašūnas.
išsigando ir perdavė visą reika Skautų Vyčių penkmetis 
lą teisingumo organams. New Yorke.

.. Vasario 6 d. New Yorko sk
Musų ligonys. autų vietininkija 5 vai. vak. Ap

Po gerai pavykusios opera reiškimo parapijos salėje (No 
cijos p. A. Kazlauskaitė-Bens rth 5 St. ir Havemeyar St., Bro 
tead grįžo į namus ir šiuo me oklyn) rengia šaunų jaunimo

Sunkiai serga akimi p. Skei 
verienė. Ji veik nieko nemato 
abiem akim. Vienai akiai dakta savo, Detroito ir artimųjų ko 
rai Detroite darė operaciją. Die lonijų tautiečius kuo skaitlin

giasi 16 vasario. Ji 
ruojama 12 vasario.

bus celeb

mokykla, 
mokytojos

kad ir trumpus padėkos laiš 
kus CBE Station Windsor, dė 
kojant už programą ir pagei 
daujant daugiau tokių.

General Motor ir Chysler fab 
rikam pradėjus dirbti pilnu te

Veikia šeštadieninė
Dėka energingos 

panelės Marijos Čiuprinskaitės, 
pavyzdingai dirba šeštadieninė mPu> 
mokykla. Labai gaila, kad ne mieste nedarbas sumažėjo, 
visi tėvai susirūpinę savo vai Fordo streiko galo nematyti, 
kų lietuvišku mokslininmu ir nors tarp unijos ir kompanijos 
auklėjimu. Tolygios naudos vyksta dar prieš šventes prasi 
duoda ir skautybė. Skautų tun dėję posėdžiai. Lygiagrečiai po 
tininkės Zelvyros Buknytės ir sėdžiauja Fordo ir Chrysler 
Romo Dumčiaus pastangom, su fabrikuose dirbanti komunistai, „ . .
eigos vyksta kas trečias šešta su kurstančia propaganda pa tu yra beveik visiškai pasveiku vakarą.

si. Ji vėl įsijungia į visuomeni Programoje bus: 1) New 
nę veiklą. Šalia savo pareigų Yorko skautų vyčių draugovės 
KLB Br* Kolumbijos Apyl. V- penkmečio veiklos atžymėji 
boję, Mrs. Benstead eina sekre mas — akademija; 2) suvaidin 
torės pareigas ir kanadiečių mo ta Vyt. Alanto „Buhalterijos 
terų organizacijoje Canadian Klaida“ ir 3) Šokiai ir žaidimai. 
Daughters League. Kviečiame visus skaitlingai

, atsilankyti. Uniformuotiems sk 
Naujas Amerikos konsulas. autams įėjimas nemokamas, 
Į Vancouver} atvyko naujas jaunimui iki 14 m. — 50 et., st 

JAV generalinis konsulas La udentams 
Verne Baldvin. Daug lietuvių siems — 1.50 dol.

Katras drįsta lietuvių tradici 
nes, bažnytines šventes - atlai 
dus palyginti su kermošiais, tai 
iš tokio galima tikėtis, kad ii dienis. Įgytos uniformos ir bai gal Maskvos direktyvas. 
Lietuvių Dieną gali mėginti pa giamas apmokinimas įžodžiui. J. Ražauskas.

PERKATE ar PARDUODATE?

"Namai " Ūkiai *Sklypai
'Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

pas: —
LI 9-4121.
Main St. East.

patarnavimo kreipkitės
PRANCKEVIČIŲ .. .

Hamilton Office .... 913

| RIDOUT re1lime,stteadete I
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI

S Skyriai visoje Ontarijoje. g

Carlton Clothes Shop
| LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI! |;
8 Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų y 
a rūbų siuvykla. <•
v Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! L
$ Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. r 
$ Kaip dalininkas pas mus oirba prityręs lietuvis siuvėjas. 1 ; 
x Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus ! > 
» ir nesame patyrę nusiskundimų. J J
g Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, ' ; 
a ukrainietiškai, rusiška: lenkiškai ir tt.
| 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
t Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. SKOTNICKI. J

1 dol. ir suaugu

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

šeštadieniai* — vi»ą dieną.
Kreiptis po 6 vai. vakaro,

Sta-Nu
Finishing process

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

Jonas Zniuidzmas
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. g

Valandos Nuo 3 iki 9 vai. po pietų

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

DETECTO T. V. & RADIO SERVICE REG’D.
3994 Wellington St., Verdun. Tel. TR 7798.

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

Sav. A. N1AURA ir A. PILYPAITIS.

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

DE LUXE DRY CLEANERS 
143—8th AVENUE, LACH1NE 

NE-5-0303 Sav’: P< RUTKAUSKAS.

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7*3120

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
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Visi spaudos bičiuliai ruošiasi SPAUDOS BALIUN!
ė m e s i o! Dėmesio!

SPECIALI NUOLAIDA

vasario 5 dienos kostiumams:

reg. $ 79.50, spec. $ 69.50
„ 72.50 „ 62.50

>, 59.50 „ 49.50

M. MAČIUKAS

1318 MOUNT ROYAL. E.

Tel. biz. CH 7363; nam. RA 2-1726

MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS,

balius. Jam visi Montrealio ir 
apylinkių lietuviai atsidėję ruo 
šiasi. Šiemet- balius žada būti

57. V. Kačergius, 2 dol.
58. P. Alekna, 2 dol.
59. Laurinaičio groserija

ypatingai iškilmingas ir gau (1918 Frontenac, 
sus, nes „Nepriklausoma Lie 0209) — kumpis, 
tuva“ yra įžengusi į penkiolik 
tuosius savo gyvavimo metus, kas stalinis žiebtuvėlis.

Jau iš anksto mūsų mieli sp 
audos rėmėjai pradėjo aukoti 
Spaudos baliaus loterijai fan lado. 
tus. Štai 
siekusių

39. p. 
rankų 
dol. vertės,

tel.; FR

60. p. Kandižauskas, japonis

61. p. Kuprevičienė, alaus d.
62. pp. Kinderiai, dėžė šoko

kuriuo tautiečiai pareiškia ypa 55. Z. Bukšnaitis, rankdarb. 
tingą paramą savo spaudai, yra 56. H. Bitnerienė, pora mot. 
didžiausis ir šauniausis sezono nailoninių kojinių.

KŪRĖJŲrSAVANORIŲ SAUSIO 15 DIENOS 
DĖMESIUI MINĖJIMAS TORONTE.

j RAINBOW j
Distributors Co. |

ii: Savininkai-panevėžiečiai »
L CHAZANAS ir A. ANšELEVIČIUS. |

Visokiausi ir jų apstatymui reikmenys.
J; Lietuviams specialios nuolaidos. $:•
1:793 NOTRA DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603 |

Mtl., 1955 m. sausio mėn. 29 d., šeštadieni, „MOOSĖ 
CLUB ROOM“ 1173 Drummond St., 

(tarp St. Catherine ir Dorchester), 
įvyks

ŠOKI Ų VAKARAS 
NAUJOJ ATMOSFEROJ

Veiks baras su įvairiais gėrimais, 
Patarnavimas prie atskirų staliukų, 

KAPELA „MELIODIJA“
Naujame sąstate linksmins iki 2 vai. ryto. 

Maloniai kviečia visus...
Pradžia: 8 vai. Įėjimas 1 dol.

Rengia „M e 1 i o d i j a”.

Sausio 29 d. (šeštadienį), 8 Klaipėdos atvadavimo 32 m. 
vai. vak., Lietuvių Namuose sukakties minėjimas įvyko sek 
ruošiamas kūr.-savanorių s-gos madienj College salėje. Dalyva 
Toronto sk. narių susipažinimo vo apie 300 žm. Minėjimą ati 
uždaras pobūvis-alutis. darė M.L.B. D-jos pirm. J. R.

Kviečiame visus Toronte ir Simonavičjus. Sugrojus him 
plačioje apylinkėje gyvenan nūs, žodį tarė gen. konsulas V. 
čius kūrėjus-savanorius, nors Gylys. Jis palietė daugiau šių 
dar ir nesančius skyriaus na 
riais, su šeimomis dalyvauti.

Dalyvavimas labai svarbus, 
nes bus daromos nuotraukos

63. V. Juknelis, vyno b.
64. J. ~
65. L.

piniginė
66. p.

40. pp. V. ir A. Daugelavi bo megztukas ir rankinukas, 7uošFamam"sp*ečialiam TeidTnhil
čiai, krištolinis setas kavai 25 T ° J---- _i------
dol. vertės,

41. p. Jagminas, rankų dar 
bo meniška Vytis,

42. p. Staniuleinė, rankų dar
bo kaklaraištis,

43. P. Bukauskas, 1 doleris, ga knyga.
44. J. Dauderis, tuzin. alaus. Nuoširdžiai dėkojame už jau
45. A. Baršauskas, vyno b. paaukotus fantus ir būsime de
46. Ch. Karpius, degtinės b. kingi, kas dar gausiau pratur
47. A. Skrebutėnas, vyno b. tins Spaudos baliaus Loteriją.
48. A. Norkeliūnas, 5 dol. 

draudimo.
49. L.
50. V.
51. P.
52. I.
53. p.

dalis tų fantų, jau pa 
„NL“ redakciją: 
Šegamogienė, gražūs 

darbo užvalkalai 20

Parojus, vyno bonka. 
ir A. Latvaičiai, odinė 
ir kolionikai.
Strumbrys, rankų dar

dienų politinę padėtį sąryšy 
su mažųjų tautų išlaisvinimu.

Vyr. kalbėtoju buvo svečias 
iš New Yorko, Liet. Laisvės 
Komiteto narys ir M. L. Rėžis 
tencijos pirm. M. Brakas. Jis 
kalbėjo apie sausio 15 d. ir va 

j sario 16 d. datų prasmę. Kalbos

dol.
1 dol.

2 dol.
1 dol.

Balaišis, 1 
Skaisgiris, 
Šimelaitis, 
Pilipaitytė, 
Blauzdžiūnas, 50 cig. 

54. M. Jonelienė, dėžė(?)

X ■

MONTREAL
MONTREALIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ IR 

VISUOMENĖS ŽINIAI
pranešama, kad šį šeštadienį, būtų galutinai išsiaiškinti tuos 
sausio 29 dieną, 7 vai. vakaro, pačius klausimus, kuriais pir 
Aušros Vartų Parapijos salėje masis susirinkimas buvo susą 
šaukiamas susirinkimas, kurin ūktas Šv. Kazimiero parapijos 
kviečiami yra Montrealio lietu salėje. Visi prašomi dalyvauti, 
vių organizacijų pirmininkai nes visų Montrealio lietuvių riais šiuos dėl Lietuvos laisvės 
arba juos pavaduoją, gyveną vienybės reikalas yra labai svar nukentėjusius bei jai pasidarba 
Montrealy, KLB Krašto tary bus. vusius asmenis : kun. J. Aianau
bos nariai, KLB Montrealio ŠV. KAZIMIERO PARAPI ską S. J., kaip buv. kacetinin 
ap. v-bos nariai ir asmens, ku jos klebonijos statyba eina vi ką, p. J. Viliušį — nepriklauso 
rie bus pakviesti dar specialiais 11 '--------- _ tr..
pakvietimais. Susirinkimas šau 
kiamas dar kartą, kad galima

67. I. Salala, 2 dėžės alaus. ;r enciklonediiai
68. P. Kaulakis, degtinės b. Skyriaus Valdyba.
69. p. Ottienė, 1) bliuskai i ____ ___________r_____ r.

medžiaga, 2) lėkštutė ir puo NAMŲ STOGUI UŽDENGTI* vedamoji mintis^ buv©1 lietuvių 
tautos nedalomumas ir buvu 
sios sienos tarp Maž. u Didž. 
Lietuvos beprasmiškumas. Nu 
rs ši siena išsilaikė 500 metų 
(Nuo Melno sutarties 1422 me 
tais), bet dabar ji yra pati ne 
pastoviausia, nes nei vienos pu 
sės gyventojų šios sienos suda 
ryme nedalyvavo. Kova už Lie 
tuvos laisvę bus ilga ir sunki, 
bet ji bus apvainikuota laimėji 
mu, kaip buvo apvainikuota 
1918 ir 1923 m. „Turim žiūre 
ti į ateitį su pagrįsta viltimi' , 
baigė Brakas.

Jūrų skautės parodė vaizdelį 
prie laužo. Sol. B. Matijąšius 
padainavo tris dainas. Akomp. ■ 
St. Gailevičius. Ant galo Tu 
mito orkestras, vadovaujant A. 
Prialgauskui, sugrojo Maž. 
Liet, dainų rinkinį. Prie įėjimo 
išplatinta 50 egz. „Keleivio ".

Nors kai kas sako, kad minė 
jimų turime perdaug, bet šis 
minėjimas įrodė, kad lietuvis 
ka visuomenė yra jautu savo 
gimtojo krašto išlaisvinimo pa 
stangoms. L.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Sumontuota krosnis katilinė 
je ir baigiama vesti apšildymas 
bei vdinimo vamzdžiai kavi 
nės patalpose. Sudėti kanaliza 
cijos ir vandentiekio vamzdžiai 
artistų patalpose. Mūrija cent 
rinio apšildymo kaminą ir vir
tuvės bei didžiojo kėdžių san

dūkas (servizėlis).
70. A. Kavaliūnaite, vertin

Nuoširdžiai dėkojame už jau

Balius įvyks vasario 5 dieną, 
šeštadienį, didelėje salėje, 310 
Pine Avenue East. Šokiams gi
os Z. Lapino vedama „Ldtua 
nica“, pilnos sudėties.

Baliaus pradžia 7 vai. vak. ir 
pabaiga 2 vai. nakties.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOMS

Atsiliepdamas į Vokietijos 
Kr. Valdybos atsišaukimą „Ne 
palikime namo be stogo“, kuris 
pasirodė lietuvių spaudoje ir 
kuriame prašo užjūrio tautie 
čius savo aukomis užbaigti mo 
keti skolą už Vasario 16 gim 
nazijos rūmus ir sklypą — To 
ronto Apylinkės Šalpos K-tas 
kreipiasi į duosnią Toronto vi 
suomenę, paaukoti po vieną ki 
tą dolerį tam kilniam lietuvy 
bes išlaikymo tikslui. Aukos 
bus renkamos prie bažnyčių, 
„Tulpės" svetainėje ir Lietu 
vių Namuose.

Toronto Apyl. Šalpos K-tas.

VERSLO“ 
ARBATĖLĖ-PASITARIMAS

Lietuvių Narnami yra nelygi 
nant koks ekonomistu sinedrio

VASARIO 16 D. ŠVENTĖ
GALUTINAI SUTARTA.
Sausio 24 d. A.V. parapijos nespėjus laiku sutvarkyti for 

patalpose įvyko trečias Vasa malumų, KLB Ap. V-ba skel 
rio 16 d. Šventei Rengti Orga bia: a) kandidatų sąrašams pri 
nizacinio Komiteto posėdis, ku statyti rinkimams į Montrealio__________
riame aptarta eilė svarbių būsi apyl. tarybą laikas yra pratęs nas, kuriame gimsta naujos idė 

jos ir užsimojimai. Ten atsira 
do „Parama“, kiek vėliau „Tai 
ka" (sat. b-vė), o šį sekmadie 
nį buvo verslininkų diskutuoja 
mos statybinių medžiagų b-vės 
įsteigimas.

Prie paruoštų staliukų su vai 
šėmis, kuriuos parūpino Akc.

, J. Strazdas iš 
dėstė susirinkusiems apie 30 
verslininkų savo suprojektavi 
mus apie tokios b-vės reikalin 
gumą tiek lietuviams statybi 
ninkams, tiek namų savininka 

Stat. medžiagų sandėliai

mos šventės reikalų. tas*, ir galutinė data sąrašams
Nesant jokios galimybės gau pristatyti nustatyta iki vasa 

ti tinkamą patalpą sekmadie rio 13 dienos imamamai, b) Mo 
niui, galutinai nusistatyta šven ntrealio lietuviškų organizaci 
tę surengti vasario men. 12 d. jų resgistracija, sąryšy su Mon 
(šeštadienį) Plateau salėje ir trealio ap. tarybos sudarymu, 
prašyti abiejų parapijų kun. pratęsta iki kovo mėn. 1 d-nos. 
klebonus atlaikyti iškilmingas KLBM Apyl. Valdyba,
pamaldas sekmadienį, vasario A.V. BAŽNYČIOS STATYBA B-vė „Talka", 
mėn. 13 d., dalyvaujant organi 
zacijoms su vėliavomis.

Toliau Komitetas nutarė pa 
pildomai pakviesti gaibės na

Advokatas

STASYS DAUKŠA, mA. D.
Suite 25—26 

152 Notre Dame St. E. 
tel. UN 1-2013 ir BE 7296 
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

Visi išoriniai darbai yra už 
baigti. Bažnyčios salė jau baig 
ta. Bažnyčia yra pradėta tin 
kuoti. Darbai ilgai nebeuzsitęs. 
Liks altoriai, suolai sudėti ir 
Kryžiaus Kelių stacijas įieng 
ti.

Kr. Kelių Stacijos yra jau vi 
sos paimtos; didysis altorius ir 
vienas šalutinis jau paimti; lie 
ka vienas tik šalutinis. Kiek 
blogiau su suolais: iki šiolei 
paėmė pp. Jokubauskai, Vaup 
šai, E. Vaupšienė, Vytai, Ben įsteigti.
džiūnienė ir p. Dubauskas. Dar l naują „Verslo v-bą išrink 

svarbiuoju kalbėtoju pakvies trūksta fundatorių. Klebonas ū ir pasiskirstė pareigomis šie 
tas p. K. Bielinis, Lietuvos La rac,įna prisidėti prie vajaus baž asmenys: pirm. Dr. J. Kaške 

ir—m„... lis, vicep. Dr. Liutkus, sekr. P.
— ----------------- --- ----------- . • - j v • a Rinkėjai turi turėti su savi Budreika, ižd. A. Dūda, vald.
bylų reikalais išvyko į Ottavą. dalyvauti: p. E. Kardelienė, A. mį įgaliojimus, klebono pasira narys J. Strazdas. L.
Jis turi jau kelias lietuvių miš '7 v
rių šeimų skyrybų bylas.

IŠNUOMOJAMAS kambarys
su maistu. Teirautis po 6 vv. 

1263 Valiquette, Verdun. 
Tel. PO 6-0221.

mybės kovose sužeistą ir Vy 
ties kryžiumi apdovanotą sava 
norį, p. J. Navikėną — savan, 
atstovą ir p. A. Lapiną — buv. 
karių atstovą.

Pirmosios programos dalies

su tempu. Jau sudėtos surpai 
pos ir įvestas vandentiekis. Jau 
yra išlieti klebonijos pamatai. 
Klebonija turi būti baigta sta 
tyti gegužės 9 d.

Pastačius kleboniją, tuojau 
bus statoma bažnyčia, greičiau 
šia, tuojau po Velykų, gal po 
poros savaičių po Velykų. isvės Komiteto New Yorke na nygįos 'fondui 
ADVOKATAS dr. St. Daukša rys. Meninėje dalyje pakviesti ]

- HX.-_.SIC

į Dr. J. ŠEGAMOGAS

tt CHIRURGINĖ ir BEND- i !
S ROJI PRAKTIKA < j
^office 4906 Wellington ' ; IŠNUOMOJAMI 2 kambariai

VERDUN. Tel. YO 3611. ]' naujame name su centriniu čil
v ... _ _ _ ’ dvmn. Galima rh

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą.
n a m ų 1038 Osborne Av.

> VERDUN. Tel.PO 6-9964 
tf —■ -RM<' MM. —"MM" > —

i centriniu šil 
dymu. Galima su ar be baldų. 
Kreiptis 1907 Egan Ave, Cote 
St. Paul, Mtrl. Tel. TR 2695.

DANTŲ GYDYTOJAS

LOUIS MONGEAU

KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3 2 3 7

ms.
ga 1 duoti didesni pelną negu dėlio aras JRuošiamas di 
pati namu ntatvha ir lintnviai 1
turi

namų statyba, ir lietuviai 
šį biznį įsisavinti. Po įvai 

rių kitų pasiūlymų nutarta 
vesti naujai valdybai tokios 
vės steigimą konkretizuoti 
paruošti kitame susirinkime

pa 
b- 
ir 
b-

Dr. J. M A L I Š K A 
priima 9 a- m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun, 

TeleL: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ 

IR 

Dr. R. 
956

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

1410 Guy St, tel. FI 

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

V. ir Šv. Kazimiero ] 
choras, p. Z. Lapino vadovauja 
mas orkestras, Dramos Teatro 
aktoriai ir Skautų Vyčių Būre 
lio tautinių šokių grupė. Visų 
menininkų malonus sutikimas 
jau gautas.

Kaip matyti, mūsų didžioji 
šventė žada būti įspūdinga, 
mitetas tikisi gausaus visų 
tuvių dalyvavimo. A.

„LITO“ BANKELIO 
valdomųjų organų susirinkimas 
šaukiamas trečiadienį, sausio 26 
d., 7,30 vai. vakare, pas pirmi 
ninką A. Norkeliūną bute, visi 
prašomi dalyvauti.

AKADEMIKŲ ŽINIAI.
Šį penktadienį, sausio 28 d., 

4225 Berri St., 8 vai. vakaro, 
Liet. Akademinis Sambūris šau 
kia visuotinį narių susirinkimą. 
Programoje: veiklos apžvalga, 
reviz. kom. pranešimas, v-bos 
rinkimai, rev. k-jos rinkimai. 
Narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Dr.E.Andrukaitis
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 2ya%.

džiosios salės drenažas.
Naujų Metų parengimas da 

vė B.S. Fondui 810,18 gryno 
pelno. Viso iki šiol B.S. Fon 
dui suaukota 77.259,10 dol. Per 
Amerikos lietuvių tėvų pranciš 
konų provinciją parapija gavo 
100.000 paskolos statybai.

Pagal sudarytas sutartis su 
įvairiomis statybos Jiendrovė 
mis ši pradinė parapijos staty 
ba (be Architekto ir Rangovo 
apmokėjimo) galutinai kainuos 
250.342 dol.

Kiekvieną šeštadienį 4 vai. 
pp. 15 min. religinės radijo pro 
gramas iš Toronto stoties CH 
UM, banga 1050, kuri seka 
tuoj po „Tėvynės Prisimini 
mai“ liet, radijo programos. Ši 
religinė radijo valandėlė, kuriai 
vadovauja tėvai pranciškonai, 
turi tik religinius tikslus, o ne 
parapijos statybos propaganda. 
SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO

Daktaro Aldonos ir Aleksan 
dro Valadkų šeima praėjusį sek 
madienį šv. Juozapo ligoninėje 
susilaukė trečiojo sūnelio.

S3 ir.^Pus su parapijos ans ŠV jONO KR DRAUGIJA 
paudu, į kuriuos yra jrasoma 
suma ir kuriame aukotojas pa 
sirašo.

Vajaus poga Petras Vaupšas 
davė 200 dol. ir P. Sakalas 100 
dol.
A. V. PARAPIJOS komiteto 
susirinkimas atidėtas į sausio 
28 d., 8 v. v., naujoje kleboni 
joje. Dienotvarkėj tie patys sv 
arbūs klausimai.
PAKRIKŠTIJO: Pp. Zig. La 
pinai sūnų Algirdą Juozą ir pp. 
Kipens sūnų Povilą-Ričardą. 
MŪSŲ ŠACHMATININKAI.

Savitarpio turnyre Šiaučiu 
lis 6, Viliušis 6, Judzentavičius 
5, kiti po 2 ir po 1.

E komandos rungtynės su 
ukrainiečiais: Viliušis 1, Judze 
ntavičius 1, Skučas %, Milė 0.

Po 5-jo rato lietuviai stovi 
ketvirtoje vietoje su 10% taš 
kų, o lenkai pirmoje vietoje.

C komanda stovi pirmoj vie 
toj, po 3 rato, su 8 taškais. 
KURSAI. Augštesnieji Litua 
nistikos 
sausio. 29 dieną, 
bus, kaip kas šeštadienis, Mon 
tain St., tarp St. Catharine ir 
Dorchester gatvių, mokykloje. 
Bus istorija, geografija, lietu 
vių kalba ir muzika.

, MIRĖ' Magdalena Botyriūtė - 
; Mekšrienė 76 metų amžiaus.
, Mirė sausio 19 d. palaidota per 
šv. Kazimiero bažnyčią, sausio 
22 d.

Ko 
lie

savo valdybos posėdyje šiems 
metams pareigomis pasiskirstė: 

. Ad. Kuniutis, viccpirm. 
Ant. Čiriūnas, prot. sekr. Pr. 
Kundrotas, ižd. Pr. Lekšas, fi 
nansų sekr. Vikt. Streikas; re 
vizijos k-ją sudaro: Pr. Motie 
jūnas, Stp. Pusvaškis ir J. Bal 
takys. Šv. Jono Kr. pašalpinė 
dr-ja Toronte įsikūrė anksty 
vesnės lietuvių emigracijos pra 
džioje, 1928 metais, su mintimi 
ligoje tarpusavyje apsidrausti 
ir palaikyti lietuvybę.

! > Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

6351

neju- MOTERIS reikalinga pas vie 
mūsų ną moterį, kuri turi butą ir ma 

žą namų apyvoką. Šeimininkei 
reikia paruošti tiktai pusryčiai. 
Už patarnavimą duodamas vi 
sas išlaikymas ir 75 dol. per 
mėnesį. Teirautis „NL“ redak 
cijoje, tel.: HE 7920.

ATVYKO IŠ SKOTUOS
Iš Škotijos į Kanadą pašto 

viai apsigyventi atvyko Pranas 
Kumža. Jis atplaukė „Franco 
nia“ laivu į Quobeco uostą ir ap 
sigyveno Montrealyje. Emigra 
cijos reikalus jis sėkmingai su SERGA M. Juodviršis, S. Či 
tvarkė per dipl. teisininką Jo činskienė, M. Pelekauskienė, P. 
ną J. Juškaitį. Kilikcvičius.

kursai šį šeštadienį,
10 vai. ryto

2

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

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

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

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

įst. LL 9184.

Dr. N. Novošickis
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 susitarim '

Dr. A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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