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Montrealio Spaudos baliaus dalyviai: Svečiai iš New Yorko—p. 
kevičius, p. Botyrienė, pp. Jurgučiai, A. Navickas, L. Gudas, J

Labanauskas ir p. Petrutis tarpe kitų baliaus dalyvių, kurių būryje matomi: pp. Andrus 
_______ , ___ ______ f ___, , . „ Parojus, p. Jurgutavič.ius, p. Gorys, p. Kvietkauskas, p. Zemlizkienė, p. Kriščiokaitis, 
p. Kačergius, p. Vabolis iš Quobeco, p. Slėnienė, p. Purvinskaitė ir kt. Čia matome ir scenelių, kaip, pastebime, p. Juodelio su p. Dėdinaite, p. Nar 
buto su p-le , arba, kai Dr. J. Šegamogas žiūri p. Lukošiūno pulso, ar ja mdar galima priimti vieną porceją, tai p. Šegamogienė šnekasi su svečiu iš 
Toronto p. Skirgaila... Kokie ir iš kur šiemet bus svečių Montrealio Spaudos baliuje? Nuotraukos V. Juknevičiaus.

TORONTO 
PASKAITA APIE DIDĮJĮ 

MARĄ.
Prūsų Lietuvoje 1709—1711 
metais yra nukelta. Ją dr. Any 
sas dabar skaitys vasario 6 d., 
2,30 vai., po lietuvių pamaldų 
Šv. Andriejaus liuteronių baž 
nyčios salėje.

RELIGINIS KONCERTAS
Gavėnios metu, kovo 13 d. 

Šv. Jono Kr. parapijos choras, 
vadovaujamas kun. B. Pacevi 
čiaus, vienoje iš Toronto bažny 
čių išpildys Duobis „Septyni 
Kristaus žodžiai" kantrią. 
skiras solo roles pakvies.; gie 
doti: Pr. Radzevičiūtė, B., mu 
rijošius, L. Jonuška ir AL xiuu 
las. Koncerto rengime uoi.ąi 
talkininkauja muz. St. Gaiievi 
čius, kuris vadovauja ako...p? 
nimentui, taip pat duoda gi a 
žiu sugestijų kantanos parengi 
me.

MONTREALIS
MONTREALIO LIETUVIAI SUTARĖ

Sausio 29 d. AV salėje vyko, cialų atstovą, 
galima sakyti, istorinis susirin faktas. Tenka 
kimas, kuriame dalyvavo 30 or kad einama į vienybę. Sėkmės! 
ganizacijų atstovų ir laisvų as 

Šiomis dienomis viską, visus iesti komunistinės Kinijos ats menų: H. Adomonis, J. Leknic 
politinius įvykius, nustelbė Ki tovą. Tam nesipriešinama. Bet kas, M. Šulmistras, L. Balza 

ras, J. Navikėnas, kun. Kubi 
liūs, I. Lukoševičienė, p. Saka 
las, S. Kęsgailą, A. Lapinas, I. 
Vazalinskas, P. Rudinskas, 
adv. Daukša, inž. L. Balsys, P. 
Šimelaitis, J. Bakanavičius, 
inž. Kibirkštis, stud. Paulius, J. 
Lukoševičius, P. Baltuonis, L. 
Gudas, L. Girinis, A. Navickas, 
D. Norkeliūnas, S. Paulauskas, 
I. Kibirkštytė, J. Trumpa, K. 
Andruškevičius, J. f

Politinė įvykių savaitė
VISKAS SUKASI APLINK FORMOZĄ.

Sovietiniai agresoriai reikalau ja Taivano okupacijos, bet 
Amerika pasiryžusi jį ginti.

ĮDOMUS FILMAS
Šį sekmadienį, vasario 6 d., 4-

SVARBUS SLA 123 KUOPOS šv; Jono Kr- Paį-
SUSIRINKIMAS bu® 4yodomas Girnas‘„Viva Za

Visi lig vienam Montrealio Pata 
123 SLA kuopos nariai prašo 
mi šį sekmadeinį, vasario 6 d., 
12 vai., dalyvauti susirinkime

MŪSŲ ŠACHMATININKAI. 377 Willibrord, A. V. saleje, 
Savitarpio turnyre: Viliušis kur kiekvienas narys turės už

VIENYBĘ.
Tai labai geras 
labai džiaugtis,

ndo, iš Meksikos laisvės kovų. 
Priede — įdomi kultūrinė apž 
valga. Vakare — jaunimui pu 
būvis, grojant T.L. O. „Trimi 
tui“.

ŠV. ANDRIEJAUS8, Šiaučiulis 7, Judzentavičius pildyti aplikaciją. Centras vi
5, Blauzdžiūnas 3. Viliušis ir sus įpareigoja tą būtinai pada įutTeJ°"‘ų” 
Šiaučiulis ligšiol dar netur pra 
laimėjimų.

C komandų rungtynių 
baigoje (5 ratai) lietuviai 
ri 12 taškų ir užima 2-rą 
tą, pirmoje stovi McGill univ. 
studentai su 12% taškų. Šioje 
komandoje Jaugelis, Keršulis 
ir Sirvydas laimėjo po 3 u pra 

Andruškevičius, J. Kardelis, la^eJ° P° 2- Lesinskas pralai 
šiems paskutiniams trims veda ™ej° 2’ Blauzdziunas laimėjo 
nt susirinkimą.

Susirinkimas buvo g 
plačiai vienybės reikalą aiškino 
si. Reikia pasakyti, kad iš visų ninkus 3—0. Prieš NEC 3—0; 
kalbų buvo aiškus noras susi prieš Montrealio Chess klubą 
tarti ir bendradarbiauti. Todėl " • v " -
visi nuoširdžiai jieškojo kelių 
ir būdų, kurie visus patenkintų. 
Gražiai yra kalbėję L. Balsys, 
dr. Daukša, p. Rudinskas, L. 
Girinis, J. Trumpa, A. Navic 
kas, L. Gudas, J. Leknickas, H. 
Adomonis, Juozas Lukoševi 
čius ir kt. Galų gale L. Girinis 
pasiūlė rezoliuciją, kuri ir bu 
vo priimta. Po to buvo patvir 
tintas 30 narių seimelio rinki 
mai ir rinkimų komisija, kurios 
pirmininku yra L. Girinis. Bai 
giant susirinkimą, pirmininką 
vęs J. Kardelis pareiškė viltį, 
kad šis istorinis susirinkimas 

_ - - - - _____ o----- -  ------. ._ą susi
i o ii elimniuoti komunistų agre banas ir Arabija — nutarė ne rinkimo posėdį, trukusi 4 va 
siją prieš Taivaną. Dabar sidėti prie Turkijos-Iiako pak landas, kleb. kun. J. Kubilius
JTO SAUGUMO TARYBA to> nes Turkija nėra Arabų ly įrašė į juostas, 

gos narys.
— Tito priėmė Mendes-Fran 

ce pakvietimą atsilankyti Pran 
cūzijoje.

— Formozai pulti Kinijos ko 
munistai turi 2.000 lėktuvų, o 
Formozai gintis beturi tiktai Britanijos bendruomenės minis 
apie 1.000 Iktuvų. Bet JAV tu terių pirmininkų konferencija 
ri lėktuvų dar Korėjoje ir kito svarstysianti Edeno taikos pla Šv. Kazimiero bažnyčios svetai 
se artimose srityje. ną: sulaikomas karas, Kinijos nėję šaukiamas Montrealio pa

— Kanados seimas patvirti kariuomenė pasitraukia iš Taše šyvių skautų vyčių sąskrydis, 
no sutarimą, kad Vakarų Vo no, Matsu ir Kvimoj salų, ko 
kietija būtų priimta į Atlanto munistai pasižada neliesti For 
Pakto valstybių susibūrimą. mozos ir Piskadoro salų.

nijos komunistų pradėtoji agre Amerika pareiškė, kad toks 
sija prieš laisvąją Kiniją, kuri kvietimas nereiškia Kinijos 
dar tebesilaiko Formozoje-Tai munistams suteikmo JTO 
vane ir eilėj gretimųjų salų Ra rio teisių, 
miajame vandenyne.

KOMUNISTAI
PRADĖJO UŽPUOLIMĄ 

ir jau okupavo Tašeno salų gru 
pėje vieną salą. Dabar Kinijos karo laivai. Iš Filipinų bazės 
komunistai yra pasimoję pagro pasiųsti 3 lėktuvnešiai įsijungti 
bti ir Formozą, kurioje tebesi į Taivaną ginantį laivyną. Iš tos 
laiko laisvosios Kinijos respub pat Filipinų bazės pasiųsti 200 
likos likučiai. bombonešių. JAV prezidentas

Kadangi paskutiniu metu ko gauna įgaliojimus, agresijos at 
munistų puolimas padidėjo ir veju, ginti Taivaną ir taiką Azi 
jau išsivysto karas, kuris gre jos Rytuose. Tuo tikslu skubi 
šia išsiplėsti į pasaulinį karą, narna Manilos susitarimų ratifi 
tai kilo didelis valstybių susirū kacija, kuri išplečia Tolimųjų 
pinimas.

Karo niekas nenori. Todėl 
valstybės deda pastangų, kad 
karas neišsiplėstų. Tuo tikslu

ANGLIJOS ATSTOVAS 
MASKVOJE LANKĖ 

MOLOTOVĄ 
ir prašė jį daryti žygių ir pavei 
kti Kinijos valdžią, kad jį neda 
rytų agresijos. Molotovas dėl mininkas lankėsi JAV. 
to kaltino Ameriką. — Anglija ir Prancūzija

Tuo pačiu metu Naujosios tomis atmetė Rusijos notas, ku 
Zelandijos atstovas JTO savo riomis grasinama nutraukti dra 
vyriausybės vardu pasiūlė su ugingumo sutartis, jeigu bus pa 
šaukti JTO Saugumo Tarybos tvirtinti susitarimai, 
posėdį, kuris pabandytų rasti — Arabų lygos valstybes — 
būdų ir priemonių išvengti ka Egiptas, Jordanija, Syirja, Li atneg gražių vaisių. Visą

Pa 
ko 
na

Kol derybos vyksta, 
AMERIKA PASIRUOŠUSI 

TAIVANĄ GINTI.
Ties Taivanu stovi 87 JAV

Rytų gynybos sistemą.
Dėl Taivano įvykių tarptau 

tinė politinė būsena yra nėra 
susirūpinimas labai didelis, 
netikra, ar tiktai komunis 
nepradės Trečiojo Pasauli 
karo?

TRUMPOS ŽINIOS.
— Naujosios Zelandijos
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Lošimas vyko šitaip; prieš 
gyvas, McGill un-tą laimėta 1, pralai 

> mėta 3. Prieš income tax valdi

ir Jarvis gt. kampe, vasario 6 
d., 1 vai., Lietuvių pamaldos.

Kun. dar M. Kavolis.
ŽYMAUS CHORO 

KONCERTAS TORONTE
Antradienį, vasario 8 d. 8 

vai. vak. įvyksta Wagner Colie 
ge choro koncertas Bathurst 
United Church patalpoj, 436 
Bathurst Str.

Jis išpildys lotynų kalba „O 
Magnum Mysterium“ (Tomas 
Luis de Vittoria) ir „Misericor 
dias Domini" (Francesco Dura 
nte) bei psalmus ir giesmes 
anglų kalba, kurias sukompopo 
navo Bach, Grieg, Schreck, Ko 
enig - Christiansen, Česnokov

ryti. Tai yra daroma ryšium su 
ipersibrgarifcavimu, suteikiant 
visiems nariams didesnių gali 
mybių — daugiau apsidrausti 
ligos atveju. Kas ir nenorės 
keisti apsidraudimo klasės, vis 
vien reikia užpildyti aplikaciją. 
Kviečiami ir norintieji įstoti, 
kuriems bus duotos plačios in 
formacijos.
PRIEŠVESTUVINĖS staig 
menos — shower — buvo su 
įuoštos Verdune pas pp. Rasi 
mavičius p. Onai Bendzaitytei, 
ištekančiai už Timmins kasyk 
lų savininko milionicriaus p. 
Timmins sūnaus, gyvenančio 
Montrealy, Westmounte, kur 
nuosavoje koplyčioje šv. Ka Fischer, Weyse ir kiti.

Wagner College yra vienu 
sujungs vasario iš daugelių bažnytinių augštų

POSĖDŽIAUJA 
ir svarsto patiektus pasiūly 
mus, kokiu būdu sutvarkyti To 
limųjų Rytų reikalus, kad neiš 
siplėstų karas ir būtų išvengta 
agresija.

Bet tai yra labai sunkus klau 
simas, nes sovietai visą laiką 
daro agresiją: Irane — nepasi 
sekė: Korėjoje — laimėta; In 

^dokinijoje — laimėta. Kitose 
vietose bandyta, bet pralaimė 
ta, o tokių vietų daug: Indone 
zija, Burma, Filipinai, Siamas. 
Visur komunistai daro agresi 
ją, tiktai ne visur pasiseka. Bet 
yra stambių pasisekimų, todėl 
ii Taivaną jie puola ir tikisi sa 
vo daugumu nugalėti.

Komunistų pasiryžimas yra 
didelis. Ta irodo
SOVIETŲ RAIKALAVIMAI 

SAUGUMO TARYBOJE.
Pirmiausia Rusijos atstovas 

pareiškė pakartotinį reikalavi 
mą, kad Kinijos komunistai bū 
tų priimti į JTO. Pasiūlymas 
buvo atmestas 10 prieš l.'Ta 
da buvo pasiūlyta į JTO Sau 
gurno Tarybos ^posėdžius pakv

Dabar vykdomi Montrealio 
Seimelio rinkimai, kurin organi 
zacijos dar pasiųs po savo spe

— Londone vykstanti Did.

2—0, prieš Notre Daine Gra 
ces 3—0. . .

B komandos rungtynės šį z*miero bažn. klebonas kun. J. 
penktadienį Chess klube; žai Robinas juos lr
džia Viliušis, Judzentavičius, 12 dien^- Antra staigmena bu jų mokyklų, kurias išlaiko Uru 
Mile, Skučas ; po 5 rato turima vo suruošta sekmadienį Šv. Ka ted Lutheran Church in Amen 
10% taškų, pralaimėta 8%; 
stovima 4-je vietoje.
VYTAUTO klube po praėju 
sios valdybos ir bordirektorių 
susirinkimo daug reveliacijų. 
Greibus ir Petrauskas, kaip pa 
tys skundžiasi, revizijos komi 
sija nepasiduodanti jų išprievar 
taujama. Jie norėję, kad revizi 
jos komisija paslapčiomis deng 
tų visus jų darbus, bet revizij 
os komisija, laikydamasi klubo 
konstitucijos, nesutikusi nuty 
lėti prieš šermonus, jeigu kas 
organų veikime bus netinkama. 
Esą Greibus ir Petrauskas taip 
įsikarščiavę, kad visą revizijos 
komisiją tiesiog iš posėdžio iš 
varę... Tai šermonams yra įdo 
mu žinoti. Šermonas.

PASYVIŲJŲ SKAUTŲ
Vasario 4 d., 8 vai. vakaro

Kviečiami visi dalyvauti.
Dr. Jono Basanavičiaus 
Skautų Vyčių Būrelis.

zimiero salėje klebono seseriai ca» kur Yra Lutheran Woild 
Elzbietai Bobitaitei, E. Vosy Federation narys Amerikoje ir 
liūtės, Elzbietos sesučių ir kt. kuriai priklauso Šv. Andriaus 
iniciatyva ir rūpesniu. Abi staig bažnyčios lietuvių 
menos buvo labai gražios.
RINKIMAMS į Montrealio sei 
mėlį jau yra šie kandidatai: J. 
Adomaitis, K. Andruškevičius,
J. Adomonis, P. Beleckas, T. 
Čipkuvienė, S. Kęsgailą, Z. La 
pinas, E. Lukošiuvienė, D. Nor 
keliūnas, Į. Lukoševičienė, D. 
Mališkienė, A. Norkeliūnas, J. 
Puniška, S. Paulauskas, J. Strė 
henė, S. Naginionis, J. Skučas,
K. Toliušis, P. Povilaitis, A. 
Valka, A. Šipelis, J. Valiulis, mas- 
A. Trasikis, P. Jonuška, W. ’ 
Kiškis, K. Ivaškevičius, J. An kesčio. Bet renkamos laisvos au 
iolauskas, A. Markevičius, J. kos choristų kelionės išlaidom 
Baltonienė, A. Kudžma. Lau »r nuomai už koncerto patalpą 
kiama daugiau kandidatų. 
SERGA Aušros Vartų klebo 
nas kun. Dr. J. Kubilius; O. 
Veroninkaitienė susirgo ir tiria 
ma.
Į NUOSAVUS

i parapija. 
Šios mokyklos buveinė yra Sta 
ten Island, New Yorko valsty 
bėję ,USA. Ji pasižymi augštos 
vertės choru, kuris koncertavo 
net įvairiose Europos vietovė 
se. Torontan jį pakvietė ir jo 
koncertu organizuoja Toron 

to liuteronių kunigų draugovė. 
Čia jis pats bus dabar pirmą 
kartą pilname 50 asmenų sąsta 
te ir jo dirigento muzikos prof, 
dr. Sigwart J. Steen vadovauja

Įeinant nereikalaujama mo

padengti. K.
SKAUTININKŲ SUEIGA 

šaukiama vasario 6 d., 12 vai., 
po pamaldų, College teatro sa 
Įėję. Pakartotinai kviečiami To 

Į NUOSAVUS namus Rose ronte gyvena skautininkai-kės 
mounte persikėlė pp. Gerhar joje dalyvauti.
dai ir p. Zemlickienė. Skautininkų Ramovės Seniūnas

Gražaus ir gerai nusiteikusio svietelio Spaudos baliuje: pp. Linkonai, p. Bitnerienė, n. Kvietkauskas, p. Narbutas, pp. Šimkūs, pp. Girdžiai, p. Drąsk 
nienė, A. Šipelis ir daugelis kitų. Malonu bus visus matyti ir šiemet. Ypač, kad šiemet ne tiktai NL 15-kos metų sukaktuvės, bet ir Montrealio lietu 
vių vienybės pirmasis spaudos balius. Ir niekur tiek daug ir taip seniai matytų draugų, bičiulių, senų pažįstamų nesusitiksi, kaip tiktai Spaudo? balių 
je. Visi maloniai prašomi atsilankyti.
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Redaktorius Jonas Kardelis.

DOVANOS IR MOKESČIAI.
Pirmiausia reikia nepamiršti terims; pajamų mokestis tai ki 

dviejų skirtingų dalykų Kana ta mokesčių dirva, kurią mes 
dos mokesčių systemoje: paja žinome. Žmonai 5.000 dol. ir 
mų mokestis — income taįc ir sūnui 3.000 dol., viso 8.000 dol.

Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:
Canada . .’......................... $5.00

America & S. -America $ 5.50 
Other Contries................ $6.00

Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Telefonas:
Prenumerata metams:

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Apsiginkluokime 
spausdintu žodžiu

Sunkiais mūsų tėvynės atgi linasi iš kaimyno. Nieko nega 
mimo laikais, prieš pirmąjį pa Įima skolinimuisi prikišti, jei 
saulinį karą, daugelis rinktinių tai daroma iš neišsigalėjimo. 
lietuvių tautos sūnų — knygne Tokiu atveju tenka tiktai džia 
šių, rašytojų visuomenininkų,— ugtis, kad nors tuo keliu spaus 
nesibijodami žiauriausių perse dintas žodis pasiekia skaityto 
kiojimų, skleidė lietuvišką spa ją. Tačiau dauguma atvejų šis 
usdintą žodį plačiose tauteičių reiškinys negali būti pateisina 
masėse. Jų pastangos davė gra mas ir todėl yra šalintinas. 
žiu vaisių — spauda turėjo

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU r 
DĖKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE 
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti

Laiškai Redakcijai
Didžiai

Atviras laiškas.
gerbiamas pone Re Replikuodamas iš vietos dėl 
prašau neatsisakyti pripuolamai iškilusių prisimini 
Tamstos redaguoja mų apie 1927 m. Tauragės įvy

dovanų mokestis — gift tax. yra apkrautina suma dovanų 
Šiame rašinėlyje parpsiu dau mokesčiais. Mūsų ankstyvesnis 
giau dovanų mokestį, palikda pavyzdys sako, kad šis mokes 
mas nuošaliai pajamų mokestį, čių mokėtojas turi teisę atmes 
kurį kiekvienas gyvenantis Ka ti iš apkrautinos dovanų mokes 
nadoje daugiau ar mažiau pažįs čių sumos 8.000 dol. minus 
tame. 4.750 dol. lygu 3.250 dol. Tai

Dovanų mokestis— Gift Tax gi, dovanų davėjas tėvas (San 
— įvestas Kanadoje nuo 1935 ta Claus) privalo mokėti dova 
metų. Mokestis įvestas tuo ti nų mokestį nuo 3.250 dol. 10% 
kslu, kad asmenys negalėtų, t. y. 320 dol. 
perleisdami savo turtą ar paja Dovanų mokesčių tarifas nu 
mas kitiems, išvengti augštes statytas šiaip: kur suma mokė 
nių, procentiškai imant, mokes tinų dovanų mokesčių neviršija 
čių. Pajamų mokesčių įstaty 5.000 dol...................................10%
mas taip sudarytas, kad dau 5.000 dol. iki 10.000 dol. 11% 
giau pajamų turintįs privalo di 10.000 dol. iki 20.000 dol. 12% 
dėsnį procentą mokesčių mokė ir t. t.
ti nuo savo bendrų pajamų. Tai Dovanos Kanados organiza daktoriau, 
gi, dovanų mokestis taip pa cijos ir korporacijoms dovanų 
tvarkytas, kad jeigu mokesčių mokesčiais neapdedamos, jeigu 
mokėtojas perleidžia dalį savo organizacijų būstinė yra Kana 
turto ar pajamų dovanų pavida doje. Nuo šio mokesčio yra at 
le kitiems ar giminėms, tai jis leidžiamos dovanos Karūnai, 
privalo sumokėti dovanų mo provincijoms ir savivaldybėms, 
kestį — gift t<x ant dovanoja 
mo turto. Tuo būdu jis yra be 
jėgis išvengti privalomų mokes 
čių, nes perleisdamas privalo 
sumokėti dovanų mokestį, ku 
ris iš esmės ir yra tęsinys pa 
jamų mokesčių augštesnėmis 
ratomis tik kitoje uniformoje.
Išimtys nuo dovanų mokesčių. Pav., tėvas įsako savo agentui, 

Dovanos tenkančios po mo kad N. Metų proga įteiktų sū 
kesčių mokėtojo mirties yra nui dovaną iš tėvo sąskaitos už 
atleidžiamos nuo dovanų mo 1.000 dol. shėrų (akcijų). Įsta 
kesčių. Dovana, 
nam asmeniui nedaugiau 1000 nebūtų atšaukiamos, t. y. kon 
dol. per metus ir vienas tas pa trolė, dominavimas ir nuosavy 
ts davėjas, jeigu suteikia dova bės teisė absoliutiškai būtų per das pasiuntė Vokietijoj likusie sirūpinimas vaikais, 
nų nedaugiau 4.000 dol. per me leista dovanų gavėjui.
tus, arba vienas dovanų davė mas numato, kad davėjas ture Į tai gautas BALF-o įga pašalpos yra labai mažos ir jų 
jas suteikia daugiau kaip 4.000 tų teisę perlesti nuosavybę ir lietinio p. Rugieniaus laiškas, neužtenka būtiniausiam pragy 
dol. per metus dovanų, tai at kad gavėjas dovaną priimtų, kuriame rašoma: Maloniai dė veninio minimumui. Sveikieji 
leidžiama nuo dovanų mokes Reikia pažymėti, kad pervedi kodamas, pranešu, kad taukų ir galintieji dirbti darbo negau 
čių tam tikru atveju ir didesnio mas vyro žmonai, ar mažame siunta į Bremen uostą atėjo na, arba jei kur ir gauna, ta

_____ ji suma negu 4000 dol. Tuo at čjams, nesulaukus 19 metų, ar gruodžio 11d. Mes su nuošir tik trumpalaikį“.
Užtat visi lietuviai besinau dinius. Jeigu, tačiau laikysimės veju apskaičiavimui reikia imti giminėms, tik pajamų be pačio džiausiu dėkingumu priimame

dojantieji vakaru pasaulio lais šūko> kad kiekviena šeima ar pusė skirtumo tarp dovanų da turto (corpus) vertės perleidi Jūsų auką ir dovaną. Vokietijų
vėmis, okupanto lietuviško žo atskiras asmuo turėtų stengtis vėjo taksuojamų pajamų iš pra mo dar nesudaro išimties nuo je pasilikusiųjų vargas yra di
džio puoselėjimą turėtų skaity užsiprenumeruoti bent vieną 
ti viena iš svarbiųjų tautinių lietuvišką leidinį, musų spauda 
pareigų. Tautiečiai! Nesigailė žymiai sustiprėtų.
kime atliekamo nuo gyvybinių Neveltui sakoma, kad spau 
reikalų, kad ir sunkiai uždirbto da priklauso prie vienos iš di 
cento lietuviškai knygai, laik džiausiu pasaulio galybių. Ap 
raščiui ar žurnalui. Plenume siginkluokime visi kaip vienas 
ruokime bent vieną lietuvišką savo spaudos ginklu, kovoje 
laikraštį! dėl lietuvybės išlaikymo ir pa

Deja, dar yra daug tautiečių, vergtosios tėvynės išlaisvini 
kurie turi galimybės patys laik mo!
raštį prenumeruotis, bet jį sko KLB Montr. Apyl. Valdyba.

Kokį laikraštį užsiprenume 
milžiniškos įtakos tautinės są ruoti. „Laikraščiai“, kurie, no 
monės pažadinimui bei neprik rs ir vartoja lietuvių kalbą, bet 
lausomybės atkūrimui. džiaugiasi mūsų tėvynės paver

Dabartinė padėtis žymiai sk gimu, giria jos grobikus bei jų 
irtinga nuo minėtų laikų. Tėvy įvestą santvarką, nemato žiau 
nė, tiesa, pavergta to paties kr riausio istorijoje mūsų tautos 
ašto atėjūnų, bet jų vartojamos naikinimo bei mūsų tėvynės atė 
priespaudos priemonės yra ne jūnais kolonizavimo, nėra lie 
palyginti žiauresnės. Lietuvia tuviški.
ms atimtos ne tiktai spaudos ir Kanadoje turime 
žodžio, bet ir visos kitos žmo čius „Nepriklausomą 
gaus gyvenimui esminės lais ir „Tėviškės Žiburius“, o J. A. 
vės. Dar neišnaikintoji lietuvių Valstybėse — visą eilę savait 
tautos dalis nuo laisvo vakarų raščių, dienraščių, žurnalų, 
pasaulio atskirta praktiškai ne Kiekvienas galime prisitaikyti 
peržengiama geležine uždanga, periodinį leidinį pagal savo įsi 
pro kurią neįmanoma laisvam tikinimus, gyvenimo būdą, po 
spausdintam žodžiui prasiverž mėgius, amžių. Labai gražu, 
ti.f jei kas gali ir išsirašo kelius lei

savaitraš
Lietuvą“

Dovanų apibūdinimas.
Dovana ar auka yra suteiki 

mas ūkiškų gėrybių ar perve 
dimas nuosavybės. Čia pasireiš 
kia dvi esminės savybes: noras 
duoti ir nuosavybės pervedi 
mas. Fizinis pervedimas daik 
to nevaidina esminės rolės.

suteikta vie tymas reikalauja, kad dovanos

patalpinti
mojo laikraščio skiltyse artimia kius Lietuvoje, — visai nemi 
usiame numeryje šį mano viešą nėjau p-no A. Frenzelio pavar 
pareiškimą: dės ir neturėjau net mintyje,

Paskleisti gandai, kad būk kad jo asmuo būtų turėjęs tie 
tai aš visuomeninių organizaci sioginį ryšį su mano suminėtu 
jų atstovų uždarame susirinki faktu. Taigi negalėjo būti nei 
me, įvykusiame gegužės mėn.. jo įžeidimo, nei inkriminavimo 
8 d. 1954 mt. Montrealyje, ku iš mano pusės.
riame ir aš, dalyvavau kaipo 
Lietovos kariuomenės kūrėjų 
savanorių pirmininkas vietos 
skyriaus — būk savo pareiški 
me įžeidžiančiai inkriminavęs 
p. A. Frenzelį, visai neatitinka 
tikrenybei.

KLBENDRUOMENES REIKALAI
IŠ KANADOS PASIŲSTUS TAUKUS GAVO.

Praeitais metais šalpos Fon ir čia esančių organizacijų su 
Vokiečių 

Įstaty ms tautiečiams 6895 sv. taukų, duodamos bedarbių ar social.

Dėl to kaž keno paskleisti ne 
teisingi gandai, pasiekę ir p-ną 
A. Frenzelį, neturi jokio pag 
rindo ir yra klaidingai supras 
ti.

J. Navikėnas.

Prie laiško pridėtas sąrašas, 
kiek kam taukų duota.

Kalėdų proga surinkta pini 
gų 1000 dol. C. Komitetas pa 
siuntė išdalinti pinigais.

ŠFC K-tas.

ėjusių metų ir mokesčių (tax) dovanų mokesčių atleidimo, to delis. Yra daug ligonių, senes 
nuo šitų pajamų, atsižvelgiant dėl tik pajamų perleidimas, nio amžiaus žmonių, kurie yra 
kuri suma didesnė: 4000 dol. ar bet ne pajamų šaltinio, yra ap reikalingi nuolatinės paramos 
mūsų išvestas skirtumas. Pav., dedamas pajamų mokesčiu, 
imkime mokesčių mokėtojas Dovanų mokestis privalo bū 
turėjo pajamų 17.000 dol. ir mo ti sumokėtas prieš arba tuo pa 
kesčių nuo šių pajamų buvo čiu laiku, kai įteikiama T-l 
7.500 dol., tai pusė skirtumo come Tax Returns. Mokestis 
bus 17.000 dol. — 7.500 dol. gali būti mokamas ir dovanos 
lygu 9.500 dol. : 2 lygu 4.750 įteikimo metu. T-l Returns rei tu, suomių 
dol. I _ ... _
yra 4.750 dol. daugiau negu nevėliau balandžio 30 d. sekan vo paskelbta tokia žinia: „Da giją. Turime tris šimtus milio 
4.000 dol., tai dovanų davėjas čių metų. Jeigu iki to laiko mo gens Nyheter“ nori, kad švedų nų akrų ariamos žemės ir maž 
turi teisę suteikti dovanų per kestis nesumokamas, tai nuo seimo delegacija nuvyktų į Vor daug pusė jos yra kultivuota, 
metus iki 4.750 dol. neapdeda ba landžio 30 d. reikia mokėti kutą ir į Pabaltijį“. .Stockhol Tų nepaprastų didelių minerali 
mų dovanų mokesčių. Jeigu šis 6% palūkanų iki dovanų mo mas, I. 14. (UP) Liberalų dien nių resursų tiktai pavaršius yra 
asmuo-individas išduos per me kestis bus sumokėtas. Už su raštis „Dagens Nyheter“ Stock pakrapštytas. Per paskutines 
tus daugiau negu 4750 dol. ver mokėjimą dovanų mokesčių da holme penktadienį pasiūlė, kad septynias dešimt metų bendra 
tybių ar kitokiam pavidale do vėjas ir dovanų gavėjas yra at Švedijos parlamentas turėtų pa metinė gamybos vertė išaugo iš

ir pašalpos. Ypač didelis tėvų

SIŪLO ŠVEDŲ DELEGACI JAI VYKTI J VORKUTĄ IR 
PABALTIJĮ

Kaip praneša Eltai oi o paš išsiplečia per 20 platumo laips 
dienraštyje „Hel nių, kuriuose žmonės pasiekia 

Kadangi pusė skirtumo kia įteikti už praėjusius metus singin Sanomat“ 1955.1.15. bu didžiausią proto ir kūno ener

In

MŪSŲ JAUNIEJI AMBASADORIAI.
Be abejo reikia sutikti su str rovą žaidimu sužavėti ir laimė 

aipsniu, pasirodžiusiu „Nepr. ti, bet ir užkovoti žiūrovų sve 
Lietuvos” Nr. 42 (391) spau timtaučių širdis elgesiu. Ar tai

-Straipsnio „Op Hamburge, Bonnoje, Hannove va apdėtinų dovanų mokes sakomingi abu prieš įstatymą reikalauti teisės aplankyti Vor keleto milionų į daugiau kaip 
iuoju Jaunimo Klausimu auto ryje, Bremene, Osnabrucke, „ . ‘ * vi L • i • <-i- ji .,.„5. J ** "y • r •• .. riaic tai tnn cnma Iruri xrirciia ir mnlzootic cu nnlnlrnnAmic rro Irurne oncrlipc IraevlHac Sihir» ir npnkiQ nilmmie dnlpriii flsi
nūs, p. Vincas Kazokas, teisin ar kitur, — visur jie palieka ne 
gai pabrėžia mūsų jaunųjų re tik meisterių, bet ir simpatiškų 
prezentantų reikšmę. «

Kasiulis, Kuprevičiai meno 
srityje, Grybauskas, Varkala, 
Mikus sporte, daugiau lietuvių 
vardą garsina, negu pasitarimų 
pasitarimai, posėdžių posėdžiai 
bei ginčai. Gyvenant užsienyje 
reikia savo- tautą budriai atsto 
vauti. Tam, kad užimponuotų, 
reikia kai ką mokėti, sugebėti. 
Mūsų jauniesiems atstovams 
tai pavyksta ir tenka tik jiems 
ir toliau palinkėti daugiau sėk 
mės ir ištvermės jų rungtynė 
se, varžybose, garsinant Lietu 
vos vardą, primenant, kad lietu 
viška širdis gyva.

čiais, tai toji suma, kuri viršija ir mokestis su palūkanomis ga kutos anglies kasyklas Sibire ir penkis bilionus dolerių. (CS). 
nustatytą minimumą yra apde Ii būti jieškomas iš abiejų soli Pabaltijo valstybėse, prieš pri 
dama dovanų mokesčiais. dariai. imdamas pakvietimą pasiųsti į

Pavaizdavimui imkime pil Skundai gali būti įteikiami Sovietus švedų parlamento de 
nesnį pavyzdį. Mokesčių mokė dėl šių mokesčių ta pačia tvar legaciją. Dienraščio pranešimu
tojas suteikė dovanas: vyras sa ka, kaip ir dėl kitų mokesčių, toks pakvietimas bus veikiai
vo žmonai 5.000 dol., sūnui Gavus iš savo mokesčių distrik gautas, jeigu tik Sovietai įsiti žmonių ir ji turėtų išvykti ir
3.000 dol., trim dukterim kiek to assessment, nuo assessnent kins gausią šiuo reikalu teigia juos surasti dar prieš tai, kai
vienai po 1.000 dol. ir labdary datos per 60 dienų laikotarpy mą atsakymą. „Mes tikime, imigracijos šaltiniai išdžius,
bės tikslams 2.000 dol. Dova galima skųstis išdėstant prie kad kas nors pasakys rusams, Paremdamas Kanados Preky 
nos kiekvienai dukteriai po žastis ir faktus dėl nepasitenki jog Švedijos parlamento sluogs bos Rūmų (Canadian Chamber

REIKIA DAUGIAU 
IMIGRANTŲ

Ontarijos ministeris tiki, kad
Kanada turi turėti daugiau

džentelmenų įspūdį. Ir tai pa 
siekta nežiūrint į tikrai skurdž 
ias sąlygas.

Lėšų stoka neleido savo lai 
ku vykti dalyvauti didžiuliame 
krepšinio turnyre Berlyne. Rei 
ketų skristi lėktuvu, o visų iš 
laidų rengėjai visiems dalyvia _ . „
ms padengti negalėjo. Berlynie 1.000 dol. ir labdarybės tksila nimo 3 egzemplioriuose, vieną niams nėra įdomi tokia Liadici of Commerce) rezoliuciją, ku 
čiai gi, prieš tai Vasario 16 gim ms 2.000 dol. yra neapdedama pasliekant sau, du siunčiant re nė kelionė po kraštą, į kurios rioje patariama, kad imikracija 
nazijos krepšininkams pralošę, dovanų mokesčiais. F 
kvietė mūsiškius iš paskutinių šau atkreipti dėmesį, kad tėvas Minister of National Revenue muzėjus ir priėmimus Kremlių 
jų. Berlyne mūsiškių pasįrody nėra atleistas nuo pajamų mo for Taxation, Ottawa,Ont. 
mas gal būtų buvęs reikalinges kesčių ant sumos, duotos dūk B. Vaičaitis,
nis negu bet kur.
voJ suTža!dSSkbetąaZįŽ SUNKIAI SERGA BUVĘS VILNIAUS ARKIVYSKUPAS, 

ou k/ v jaio, uc aloaici
Apgailėtina, kad ne visi tin nių ir nebuvo pralošta. Reikia 

karnai įvertiname mūsų jaunų turėti omenyje, 
jų ambasadorių žygius. F

Bet, pra gistruotu laišku The Deputy programą įeina tik vizitai po turi būti pagreitinta gyventojų 
skaičiaus padvigubinimui, Wil 
liam Warrander, Ontario Mi 
nister of Planning, neseniai pa 
sakė:

„Mes Kanadoje pastatėme

je, taip pat kelionės į ukius ir 
ligonines”, rašo laikraštis. „Id 
ant toks parlamento vizitas tu 
rėtų reikšmės, viena pagrindi 
nė sąlyga yra ta, jog nuvyku pagrindą nuolatiniam išvysty

Nors jau daug metų praslin Vilniaus arkiv. Romuald Jabl šieji turėtų teisę laisvai važinė mui, kuris mus galėtų vesti Į
karnai įvertiname mūsų jaunų turėti omenyje, kad vokiečių ko, bet daugelis lietuvių dar rzykowski sunkiai serga. Prieš ti po kraštą, pvz., kad jie ture gerai paremtą gerbūvį, jei mes
jų ambasadorių žygius. Pasi krepšinis padarė didelį šuolį į prisimena Vilniaus arkivysku keletą mėnesių jis sirgęs šir tų progą susidaryti vaizdą apie pasinaudosime tomis pareigo
skaitome .pavyzdžiui, apie Lie priekį, kad vokiečių studentų pą Romualdą Jablrzykowskį. dies liga, o dabar plaučių liga, dabartinę padėtį Pabaltijo vals mis, kurios dar prieš mus.

„Mes turime turėti didesnį 
skaičių kanadiečių... kurie palai 
kytų mūsų ūkius, miškus ir fab 
rikus augštame gamybos laips 
nyje“.

Tai buvo labai klaidinga nuo

tuvių Vasario 16 gimnazijos krepšinio komandos turi daž Nepriklausomai Lietuvai atga kas gresia jo gyvybei. Šių metų tybėse — kur pabėgėliai Šve
krepšininkų vieneto laimėji nai gerų amerikeičių žaidėjų, vus Vilnių, Lietuvos vyriausy vasario 7 d. jam sueina 79 m. dijoje turi tūkstančius giminių

negauna bė ir augštoji dvasiškija daug amžiaus. (Arkiv. ^Jablrzykows —ir nuvykti į Vorkutą Sibire“.

KANADOS APIMTIS
ūmui ********. ,,**m, **** ** s14*— **.**.**£ j** **** u -z.. **** * *. ——--t — ———— ... t-,*.* ...... **j«* *>*.********** „jKanados ateitis yra žymiai **** „u **u*u

gai“. Daugeliui išemigravusių prezentantus, pvz. „Jauneji lie ma nesutiko ir reikia manyti, jai Baltstogėj. Kaip už kardi šviesesnė už bet kurio nors ki monė, sakė jis, kad Kanada tu 
iš viso nesuprantama, kaip tai tuviai—krepšinio menininkai“ ji, arkiv. Jablrzykowskj iki šiol nolą Wyszynskį, (Romos nu to krašto. Mūsų teritorija —rėtų

krepšininkų vieneto 
mus, gražius pasirodymus. Ge Lengvai pergalės „ _ _ _ _
riausiu atveju „didžiojo veikė mos. Jos atsiekiamos darbu, at pastangų darė pas Popiežių, kad ki su savo sufraganu Wladys 
jo” pozoje linkterim galva ir sidavimu ir kova. Už tai spau arkivyskupą, kaipo lenkintoją, law Wyszynski ir keletu kuni 
gal pramurmam: „Hm, neblo da ir giria mūsų jaunuosius re iškeltų iš Lietuvos sostinės. Ro gų vadovauja kunigų seminari

iš viso nesuprantama, kaip tai tuviai—krepšinio menininkai“ ji, arkiv. Jablrzykowskj iki šiol nolą Wyszynskį, (Romos nu to krašto. Mūsų teritorija —retų „labai" apriboti miigraci 
po didžiosios emigracijos gale „Stebėti lietuvius krepšniinkus lebeįlaiko Vilniaus ^rkivysku siųstą Lenkijai), taip ir už Vii 3.695.000 kv. mylių su 13.000 ją ir tuomi išvengti didesnės 
jo pasilikti sportininkų, kurie yra tikras estetiškas malonu pm ' ‘ ~ ‘ “
taip vykusiai atstovauja mūsų 
trispalvę. Sporto specai pakra 
to galvą ir gal ne vienas nusi 
šypso: „Gi „Kovas” ir „Mar 
gis“ išemigravo ir... atrodo, 
kad nieko neliko. Bet pasirodo, 
kad Lietuvių Vasario 16 gim 
nazijoje susibūręs jaunimas su 
gebėjo, po pagarbos vertų pa 
stangų, sukurti lietuvių krepŠi

niaus arkivyskupą Jablrzykows mylių jūros ir Didžiųjų Ežerų imigracijos bangos, kurios mes 
Sovietams užėmus visą Vįl kį visose bažnyčiose 

niaus arkidieceziją, arkiv. Jab meldžiasi. 
Irzykowskis iš Vilniaus išsikė 
lė į jam priklausančios arkidie 
cezijos pakrašty esantį Baltsto 
gės miestą. Reikia manyti, 
kad arkivyskupas tą padarė be je straipsny iš aviacijos srities, tijų arba dvi Indijos. Kanada ne laikraštininkus supažindino 

----------------------------------- su Vorkutos srityje esančių 
Be to: atspausdinta: 250 stovyklų ir 500.000 suimtų 

i#>____ ____ __________ _ ______ .. . . „ Stcick“, o turi būti: jų gyvenimo sąlygomis. Iš kai
nio vienetą, kuris dabar visoje sario 16 gimnazijos krepšinin anais laikais^Šiuo reikalu būtų jų greits... pasieks kelių dešim „Pogo Stiek“; taip pat, ne „Sk kurių suimtųjų, iš Maskvos per
V. Vokietijoje žinomas ir augs kams dar kartą, nevengiant sa išvengusi bereikalingų žygių čių pėdų augštyje“ buvo kai kas ray“, bet „Skyray“. keltų į Vorkutą, Noble patyręs,
tai vertinamas bei mėgiamas, charininių kalbų ir žodžių, — Lietuvos vyriausybė ir augšto praleista. Faktiškai turėjo bū P. Juknelis Antanas, ne V., kad Stalino sūnus Vasilijus

Mūsų jaunieji krepšininkai lietuviškas ačiū! ji dvasiškija. ti: „pasieks keliolikos ar net kaip atspausdinta dovanų lote šiuo metu laikomas garsiajame
moka ne tik gražiai žaisti, žiū O. G. Lenkų laikraščių žiniomis, keliasdešimt tūkstančių pč rijai skyriuje. Nukelta į 7 psl.

mas“.
Kaip ten bebūtų, nenutylėki 

me mūsų jaunųjų lietuvių Va 
sario 16 gimnazijos krepšinin 
kų. Nepamirškime mūsų šaunių 
sportininkų Europoje. Lietuva 
buvo ir bus tik Europoje. Ji 
ten ir atgims!

žmonės krantu — yra maždaug tokio 
pat didumo, kaip Europos kon 

J. Šarūnas. tinentas, šiek tiek didesnė už 
PATAISYMAI Jungt. Valstybių teritoriją. Jo

A13I1V1A1. je tilptų trisdešimt Suvienytos
Paskutiniame „NL“ numery Karalystės, aštuoniolika Vokie

negalėtume absorbuoti“. (CS).

STALINO SŪNUS LAIKO 
MAS LIUBENKOJE

Paleistas iš Vorkutos JAV 
pilietis J. H. Noble Vak. Berly

Romos žinios. skyrelyje, kur kalbama apie ---------
Tais pačiais sumetimais, ar „greičiausius naikintuvus", sa du...” 

Jauniesiems gi Lietuvių Va kivyskupas galėjo padaryti ir kinyje „Nereikia abejoti, kad „Pogo
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Pasakoja atbėgęs iš Lietuvos V. Mironas. 
Nuutėlinimo įstaiga ir 

trezvilka.
Vilniuje, Totorių gatvėje, te 

beveikia vad. „Sanpropustnik“
— panaši į vokiečių „Entlausu 
ngstelle“. 
taiga’’ — 
cijomis. Į ją siunčiami, kilus įta 
rimui, bendrabučių gyventojai 
arba šiaip kiti įtariamieji. Jei 
pvz., kas nors, bestovėdamas 
eilėje, pamatys savo kaimyno 
sprandu einant utėlę ir pasi 
skųs milicijai — toks taip pat 
pasiunčiamas į minimąją „įstai 
gą“. Ten pat, tik kitam kamba 
ry, veikia ir vad. „trezvilka“, į 
kurią siunčiami girti. Sulaikyti 
girti žmonės išrengiami pliki, 
pakišami po šalta vandens čiur 
kšle ir paskiau už „išblaivymą“ 
turi dar užsimokėti 25 rb.

Miesteliuose ir šiaip provin 
cijoje bolševikai yra nugriovę 
šaulių, pavasarininkų ir kitus 
tos rūšies paminklus.

Privačių abonentų telefonų 
taip pat yra, bet nedaug, šiaip
— vis valdiniai. Pusė abonen 
tų knygos lietuviškai, pusė ru 
siškai. Vaistų nėra pakanka 
mai. Sunku kitų gauti ir juodo 
je rinkoje.

Iš sporto šakų Lietuvoje „ga 
rbingiausia“ boksas, nes kau 
nietis lietuvis šaltkalvis Soči 
kas yra tapęs visasąjunginiu 
TSRS čempionu, lengvoji atle 
tika, krepšinis, dviratis. Tačiau 
sportas toli gražu nėra sponta 
niškai apėmęs viso krašto, kaip 
giriasi bolševikinė propaganda.

Kaimas tebedegina žibalinę. 
Prieš komunistines šventes pri 
statoma, prikabinėjama 
ros 
ros 
etc.

Tai nuutėlinimo js 
su tos paskirties funk

lempučių. Vilniuje 
aikštėje pastatoma

leidimų vykti į tokias sritis, da“—15.000, o „Zis ir Zim“— 
kaip Buriat-Mongoliją, Vorku 50.000. Vieną kitą automobilį 
tą, Kolymą ir kitur. Lietuvoje turi nusipirkę koks nors direk 
draudžiama vykti į pasienio zo torius ir Lietuvoje, 
ną, t. y. j Lietuvos-Lenkijos 
pasienį. Jei kas nori vykti pvz. 
į S. Kalvariją, tai neparodęs 
paso, bilieto į ją negaus.

Suvalkų trikampis

Masiniai trėmimai iš Lietuvos 
dabar jau nebevykdomi. Mat, 
dabar okupantai jau pakeitė 
savo taktiką. Per trėmimus bol 
ševikams turi talkinti ir lietu

yra priskirtas prie Lenkijos, o viai, pirmoj eilėj—partiniai. Pa 
Gardinas — prie Gudijos. No leistiesiems iš kalėjimo arba iš 
rs Lenkijoje taip pat „liaudies trėmimų teisės apribojamos, 
demokratija“ valdo, bet siena Vieniems uždraudžiama gyven 
baisiausiai saugojama. Be pa ti sritiniuose miestuose, kitiems 
sienio zonos, prie pačios sienos—grįžti į savo rajoną. Yra kai 
yra dar 200 m vad. „mirties zo kas grąžintas ir iš trėmimų 

Pasienis saugojamas su 1941 m. Pvz., gyd. Janavičius 
lizdais, bokšte dabar gyvena Kaune. Po karo 

signalinėmis buvo grįžęs iš ištrėmimo ir 
Panevėžio apskrity praktikavęs 

bet vė 
priemonėmis liau jį vėl paėmė su sūnumi ir

elekt 
Kated 
eglutė

R I Ž .V OdAH
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Štai žingsniai i Kanados pilietybę
Jeigu Jūs esate legaliai priimtas Kanadon nuolatiniam apsigyvenimui, 
jei esate 21 metų amžiaus ir turite vad. „Canadian domicile“ statusą, 
kuris paprastai reikalingas legaliai priimtam imigrantui po penkių me
tų gyvenimo Kanadoje, Jūs esate tinkamas prašyti Kanados pilietybės. 
Tačiau, paskutinieji iš penkių jūsų gyvenimo metų Kanadoje turi būti 
po jūsų prašymo padavimo. Štai ką privalote atlikti:

1. UŽPILDYK PILIETYBĖS PRAŠYMĄ.
Tai atliekama pas savo apskrities ar kitokio teisinio rajono, kur jūs gy
venate, valdininką.

2. ATVYK PAS TEISĖJĄ EGZAMINAMS.
Jūs privolote būti gero charakterio ir pakankamai mokėti prancūzų ar 
anglų kalbą bei žinoti pareigas, susijusias su Kanados pilietybe.

3. PRIIMTI IŠTIKIMYBĖS PRIESAIKĄ JOS DIDENYBEI, 
KARALIENEI.

Tuo pačiu laiku, kai priimate Ištikimybės Priesaiką, taip pat privalote 
prisiekti, kad atsisakote ankstyvesnės pilietybės.

na“.
kulkosvaidžių 
liais, šunimis, 
vielomis etc.

Okup. Lietuvoje bolševikinė gydytojas Kriščiūnas, 
mis susisiekimo 
liaudis plačiai nesinaudoja — išvežė. Tokių atsitikimų, kad 
jų neįperka. Dviračių yra ma grįžusius naujai ištremia, yra 
žiau nei N. Lietuvoje. Tada dvi ir daugiau.
račiais ypač naudodavosi kai Iš bausmių tenka sužymėti 
mo žmonės. Dabar už dviratį ypatingai tas, kurios skiriamos 
reikia mokėti 700—800 rublių, už „socialistinės nuosavybės pa 
o ir tie patys yra blogesni nei sisavinimą“ kolchozuose. Už jį 
seniau. Motociklas kaštuoja bausmė skiriama didesnė negu 
apie 2.500 rublių, 
„Maskvič“ tipo 
kaštuoja 7.000 rublių,

KOLCHOZAI ŽLUGDO SOVIETINIUS Ž. O. RUDENS 
DARBŲ GRAFIKUS

1954 m. spalio 1 d. „Tiesa“ publikos raojnų atsilikimą“, 
perspausdino iš „Pravdos“ V. 
Kornilovo straipsnį „Kodėl Lie 
tuvos TSR atsilieka vykdant 
žemės ūkio darbus“, kuriame 
konstatuojama, kad „...dauge 
lis Lietuvos TSR rajonų lauko 
darbus vykdo nepatenkinamai. 
Respublikos partiniai, tarybi 
niai ir žemės ūkio organai neuž 
tikrino, kad nuimant derlių ir 
ruošiant pašarus augštu našu 
mu būtų išnaudota technika, 
nepasirūpino, kad laiku būtų 
paruošti dengti grendymai ir 
pašiūrės, turinčios Pabaltijo są

rusiškas už apkraustymą svetimų kiše 
automobilis nių arba apiplėšimą privataus 

Pobie buto.

iNorėdami pilnų informacijų, rašykite The Registrar of Canadian 

Citizenship arba Citizenship Branch

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA CANADA

Toliau
„ypač rimtą nerimą kelia dabar 

javų kūlimo eiga.
Nežiūrint į tai, kad derliaus nu 
ėmimas respublikoje vyksta 
jau du mėnesius, iki rugsėjo 
25 d. iškulta iš viso vos 24,6 
procento derliaus. Žemi kūlimo 
darbų tempai atvedė į tai, kad 
respublika visumoje nepatenki 
namai vykdo grūdų pristatymą 
valstybei. Iki rugsėjo 25 d. vals 
tybinis grūdų paruošų piapas 
įvykdytas 28,5 procento. Res 
publikos Žemės ūkio mimsteri 
jos vadovai ne kartą užtikrinda 
vo, kad imamasi priemonių oi 
ganizuoti darbus grendymuose 
per ištisą parą. Iš ikrųjų gi ku 
liamosios, o taip pat kombai 
nai, perjungti po derliaus nu 
ėmimo į kūlimą, kaip taisyklė 
dirba vos po keletą valandų 
per parą. Augšto našumo tech
nika stovinėja dėl įvairiausių 
sutrikimų“.

Ir galiausiai
„Lietuvos TSR atsilieka vyk 
dant beveik visus žemės ūkio 

darbus.
Linų nurauta tik 79 procentai,

Hon. J. W. Pickersgill, P. C., M. P., Laval Fortier, O. B. E., Q. C., 
Minister Deputy Minister

jo 20 d. valstybinis planas įvyk jėgas žemės ūkio darbams pa Nežiūrint to, daugelyje kol 
dytas 5 procentais. spartinti“ rašė: „Deja, eilėje ūkių bulvių kasimas iš esmės

Atskirai reikia pasakyti apie respublikos rajonų padėtis yra dar nepradėtas... Negalima to 
pašarų paruošimo būklę respu nepatenkinama, žemės ūkio liau taikstytis su tokia padėti 
blikoje. Nepaisant to, kad jau darbai vyksta labai lėtais tem mi, kad neįvertinamas savalai 
praėjo visi terminai, natūralių pais, 
ir sėtinių žolių nuėmimas dau 
gelyje rajonų dar nebaigtas. 
Eilėje vietų šienas dar guli pie 
vose, pradalgiuose ir kupetose. 
Lėtai ruošiamas silosas, renka 
mi šiaudai ir pelai, kurie turi 
žymią vietą kolūkių pašaro ba 
lanse“.

Tai buvo pirmas, bet drauge 
ir labai skardus skambutis. Str 
aipsnis skyrėsi nuo įprastinės 
sovietinės savikritikos tuo, kad 
jame skamba tikrai nerimą ke 
liautieji ir pesimistiniai tonai, 
kurie, kaip matysime, su laiku 
dar daugiau stiprėja. Drauge 
tai buvo ženklas raudoniesiems 
vergų varovams Lietuvoje sm 
arkiau paleisti į darbą savo bo 
tagus. Derliaus nuėmimas, grū 
dų paruošų supylimas ir kiti tenkinama bulviakasio darbų ei rajone smarkiai uždelsti svar 

____ __ ___ _________ _ x žemės ūkio rudens darbai vir ga. Sunkesnėse ir drėgnesnėse besnieji rudens darbai. Iki rug 
le esantį „Severoiiralsk“ mies vavimo žemės ūkio darbams ly 60 procentų. Rudeninis arimas to dienos tema. „Tiesa“ spalio žemėse bulves apima puvinys, sėjo 30 d. nukasta vos 3,7% 
tą. Paskum grįžo atgal. Reikia gis sąlygoja daugelio kitų res faktiškai nepradėtas: iki rugsė 5 d. savo vedamajame „Visas yra rimtas pavojus jų derliui. Nukelta į 6 puslapį.

Lenkai Vilniuje.
Lenkai turi lenkiškų 

lų ir Vilniaus krašte leidžia net 
savo laikraštį. Mokytojams len _ 
kų mokykloms paruošti buvo lygomis ypač svarbią reikšmę“, 
įsteigti specialūs kursai. Jų da Esą, „apie trūkumų buvimą va 
lyviams nereikėjo, kaip kitose dovaujant derliaus nuėmimui 
mokyklose, tokio augšto moks kalba Pabradės rajono pavyz 
lo cenzo, bet kandidatai turėjo dys. Šio rajono kolūkiai vieni 
mokėti gerai lenkų kalbą. Mat, iš pirmųjų pradėjo derliaus nu 
dar nevisi lenkai yra išvykę į ėmimo darbus. Bet grūdinių 
Lenkiją. Pirmoj eilėj „repatri pjūtis čia pasibaigė tik nese 
juoti“ buvo „buožės“. Vyko jie niai. Persistovėję rugiai smar 
į Lenkiją tikėdamiesi ištruksią kiai nubiro, prileista didelių 
iš bolševikinio siaubo arba sura derliaus nuostolių. Labai nepa 
šią ten geresnes gyvenimo sąly tenkinamai organinizuotas grū 
gas. Tačiau daugumas lenkų dinių kultūrų kūlimas. Didės 
proletarų Vilniaus krašte pali nioji nuimto derliaus dalis iki 
ko. Dabar lenkų kalba Vilniuje šiol neiškulta. Daugelyje kolū 
yra trečioje vietoje. Kai kur ir kių javai guli po plynu dan 
skelbimai, liečia tik lenkus, ra gum, mirksta ir genda. Taip 
šomi lenkiškai. Tačiau jų įtaka pat neleistinai lėtai rajone vyk o iškulta 19 procentų. Silosinės 
pamažu silpsta. doma žiemkenčių sėja bei rude kultūros nuimtos nuo 59 pro

Viena lietuvė, gavusi leidi ninis arimas“. Bet „Pabradės centų ploto. Baigiasi geriausias 
mą, buvo nuvykusi lankyti sa rajonas nėra išimtis. Partinių ir žiemkenčių sėjos laikas, o res 
vo artimų ištremtųjų net į Ura tarybinių organų žemas vado publikoje planas įvykdytas tik

mokyk

kis linų derliaus sudorojimas, 
jų pirminis apdirbimas. Jau pra 
ėjo geriausias laikas linams klo 
jėti ir mirkyti, tačiau daugely 
je rajonų šie darbai užleisti... 
Dar yra galimybės žymiai padi 
dinti stambiųjų ir sultingųjų 
pašarų atsargas. Bet kai kur 
jos neišnaudojamos... Lpbai sv 
arbu yra suarti iš rudens visas 
dirvas, skirtas pavasario sėjai. 
Tačiau daugelyje rajonų iš es 
mės dar nepradėtas rudeninis 
dirvų arimas“.

Spaudoje kiekvieną dieną de 
darni pranešimai apie žemės 
ūkio darbų eigą atskiruose rajo 
nuošė, kuriuose virpinamos tos 
pačios stygos. Pvz., koresp. P. 
Graščenko 1954 m. spalio 3 d. 

— Didelį nerimą kelia nepa „Tiesoje” rašė: — „Švenčionių

Ypač blogi reikalai su 
žiemkenčių sėja.
rajonai, kaip Biržų, Pan 
Vabalninko, dar neįvyk 
pusės žiemkenčių sėjos 
Praleidę geriausią sėjos

Tokie 
dėlio, 
dė nė 
plano, 
laiką, šių rajonų partiniai, tary 
biniai ir kolūkių vadovai ir da 
bar nesiima ryžtingų priemo 
nių žiemkenčių sėjai paspartin 
ti... Tokie sėjos tempai turi kil 
ti didžiausią rajonų vadovų, 
visų žemės ūkio darbuotojų ir 
kolūkiečių nerimą, nes susida 
ro pavojus sužlugdyti sėjos pla 
ną, padaryti didžiausius nuos 
tolius valstybei ir kolūkių eko 
nomikai. . .

P. SERVANTE

naras
Praėjusio karo metu ypatingai amerikiečiai plačiai pa 

naudojo povandenines narų komandas, kurių uždavinys bu 
vo: sprogdinti priešo uostų įrengimus, povandeninių laivų 
kliūtis ir panašiai.

Kaip buvęs tokios komandos dalyvis, mėginsiu atpasa 
koti vieną atsitikimą, buvus man prikomandiruotam prie Pran 
cūzų kariuomenės povandeninių sprogdinimų komandos In 
dų-Kinijos fronte.

Seržantas Jacques ir aš buvome pakeliui į Kabao šąlą, 
kuri yra nedaugiau kaip 50 km nuo Kinijos sienos prie Ko 
nang-Šong. Mūsų uždavinys — išsprogdinti vietnamiečių pa 
krautus amunicija laivus, kurie buvo paslėpti vienoje tos 
salos įlankų.

Laivai buvo atplukdyti iš Kinijos pusės ir juose pakrauti 
šaudmenys buvo kritiškai reikalingi komunistų ruošiamai Rau 
donosios upės deltos ofenzyvai.

Prieš išvykdami buvome užėję į štabą gauti paskutinių 
nurodymų iš kapit. Feurney.

— Gal Jūs stebėsitės, — tarė jis pradėdamas aiškinti už 
□avinio svarbumą, — kodėl aš ypatingai kreipiu didelį dėme 
sį į šio uždavinio atlikimą? Pirma, ryžiai Hanoi rajone yra 
jau prinokę ir ruošiami nuėmimui. Ir jeigu mes pralaimėtu 
me, vietnamiečiai padidins savo maisto atsargas, kartu ir ko 
munistišką propagandą. Antra, tų laivų sunaikinimas mums 
dus lygus dviejų vietnamiečių divizijų sumušimui.

Baigdamas kapt. Fuosney pridėjo:
— Šiąnakt 1.20 vai. bus pilnas mėnulis. Jūsų išsikėli 

mas yra taip suplanuotas, kad išsikelsite ir pereisite salą tam 
soje. Vėliau, pasiekę reikiamą vietą, galėsite puikiai viską 
matyti mėnulio šviesoje, be to tas padės jums geriau orientuo 
tis būnant po vandeniu. Aš jus palydėsiu iki Kabao salos, 
o atlikus sprogdinimą, aš ir vėl jus pasiimsiu.

Gavę visus nurodymus, grįžome į barakus sutvarkyti sa 
vo asmeninių daiktų, kad reikalui esant jie būtų perduoti 
namiškiams. Kaip seni sharks žvejai, mažai vilties turėjome 
iš tokių žygių gyvi grįžti.

Iki mūsų išplaukimo buvo likę apie pora valandų laiko,

d kad jis greičiau prabėgtų, pasukome kantinon atsigaivinti 
šaltu alum.

Bekalbant apie artėjančio uždavinio pasisekimą nė ne 
pajutome, kai laikrodžio rodyklės priartėjo prie 24.00 vai. 
Beliko tik pusvalandis, kurį ir sunaudojome betikrindami su 
savim paimamus daiktus, be kurių narai po vandeniu apsieiti 
negali. Jie susidėjo: iš dviejų butelių deguonio, dviejų smai 
lai s galais peilių, dviejų porų naro akinių, dviejų kvėpavimo 
vendens nepraleidžiamuose kabūruose, dviejų kvėpavimo 
kaukių ir reikiamo kiekio dinamito bei sujungimo vielos.

Buvo lygiai pusė pirmos, kai išplaukėme. Naktis buvo 
tiopiška — jokio vėjelio. Prakaitavome. Sprukome į viršų ir 
patogiai įsitaisėme deny vien tik „Adomo kostiumuose“. 
Aš užkalbinau savo draugą:

— Vietnamiečių narai neperseniai truputį apgadino Sai 
gono uosto įrengimus.

— Ką jie galėjo daug padaryti nenaudodami kvėpavimo 
kaukių!

— Dauguma jų narų, — atsakiau, — yra perlų žvejoto 
jai ir po vandeniu gali išbūti neilgiau kai 4 min. ir pasiekti 
200 pėdų gylį.

— Netikėk, — atsakė Jacques. — Jeigu mus ir pastebė 
tų, jie greičiau panaudos gylio bombas, negu siųs keletą narų.

Išviso, — tvirtinau aš, — vietnamiečiai daugiau turi žmo 
nių, negu sprogstamos medžiagos. Antra, gylio bombos ne 
nuims mūsų prikabinto dinamito nuo laivų apačios!

— Gal būt, — sumurmėjo mano draugas. Mūsų kalbą 
nutraukė kapt. Fuorney, pranešęs, kad už 15 min. būsime iš 
sikėlimo vietoje.

Nieko nelaukdami pradėjome rengtis, dėdamiesi kvėpa 
vimo kaukes, akinius, ir nėrimui palengvinti dar užsidėjome 
po 16 svarų sveriančias juostas. Aš tik dabar pamačiau Ka 
bao salos augštus krantus. Širdy jautėsi kažkokia jaudinanti 
šilima.

Vienas antram padėjome užsidėti kvėpavimo aparatus. 
Sprogstama medžiaga, detonatorius, baterija ir vielos buvo 
aklinai uždarytame plastikiniame maiše.

Kapt. Fourne, duodamas paskutinius nurodymus, pa 
stebėjo:

— Kuomet aš grįšiu jūsų pasiimti, signalinę šviesą nau 
mokite tik reikalui esant.

— Gaila, kad aš negaliu su jumis kartu vykti, — tarė 
spausdamas mums rankas. Ir tiktai jis negalėjo, nes Norman

□įjos pajūry, atlikdamas povandeninį sprogdinimą, buvo sun 
kiai sužeistas, kas ir užbaigė jo naro dienas.

Motorlaivis, mažindamas greitį, artėjo prie salos šiauri, 
nio kranto. Aqualungs ir sprogstamos medžiagos svoris 
spaudė mus gerokai prie žemės. Bet esant vandeny, tas svo 
ris nebus toks sunkus. To ir laukėm.

Pirmas šoko į vandenį Jacques, paskui jį ir iš. Nuo mo 
corlaivio pasigirdo kapt. Fuorney balsas:

— Geros sėkmės, vyrai!
Jacques ir iš, pasileidome salos link, plaukdami virš van 

dens — naudodami lengvą žuvies plaukimą. Grįžtelėjęs at 
gal, pamačiau atitolstantį motorlaivį, lyg nusinešantį liku 
šią dalį ir mūsų gyvenimo. Nuo dabar mes esam savo pačių 
globoje — apsupti mėlyno vandens bei tamsios nakties.

Vieta, kurią mes plaukėme buvo gausi plėšriomis žuvi 
mis (sharks), bet tas mūsų nė kiek negąsdino. Jau iš anks 
ciau mes buvome patyrę, kad jos puola tik viršuje plaukian 
čius, bet panėrus po vandeniu jos nestoja į kovą. Mat, kažko 
kiu būdu jas veikia narų naudojami akiniai, kurie savo spin 
duliavimu jas ir atbaido.

Priartėjus prie salos, mes pasinėrėme ir likusią dalį, apie 
kokius 200 metrų baigėme ropodami dugnu. Išlipę į krantą, 
mes sprukome į džiungles, nes kaip buvome informuoti, sa 
loję veikė maži būriai vietnamiečių partizanų, kurie galėjo 
atsitiktinai pastebėti mūsų išsikėlimą.

Kapt. Fuorney duoti nurodymai buvo teisingi, mes grei 
tai radome laukinių gyvulių pramintą taką, kuriuo ir patrau 
kerne į antrą salos pusę. Takas buvo toks blogas, kad vieto 
mis reikėjo šliaužti pilvu, kapoti susipynusius vijoklius, bei 
perlipti augštokas kalvas su smailais kaip peilis akmenimis. 
Matomumas buvo menkas.

Ir taip po gero pusvalandžio kelionės, mes pasiekėme an 
trame salos pusės krante augštoką kalvą, nuo kurios mes 
puikiai matėme apačioje prisišliejusius augšto granito kranto 
amunicija pakrautus laivus. Matėme, kaip grupė vietnamie 
čių krovė į atvirus laivelius dideles dėžes ir vežė į krantą.

Kadangi iki pilno mėnulio užtekėjimo liko truputis lai 
ko, tai grįžome atgal į džiungles.

Buvo lygiai 1.20 vai. kai visa savo puikybe mėnulis ap 
sviete apačioje gulinčius laivus, parodydamas net atskirus 
sargybinių postus. Nieko nelaukdami, stačiu uolėtu krantu 
pradėjome leistis žemyn.
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Teatro mėgėjai Kanadoje KULTŪRWB#KRQ^IKA
Montrealio lietuvių teatrų apžvalga. GRAŽIAUSIS LIETUVIŠKAS TAUTIŠKAS APRĖDAS.

dailininkės Anastazijos Tamošaitienės 
specialiai išaustas Montrealio Lietuvių Rašytojų draugijos 
Spaudos Baliui, yra įdomiausio pirmininko žmonai — p. Bab 
zanavykių stiliaus, toks pat, ko rauskienei, kuriuo ji pirmą kar 
kį p. Tamošaitienė išaudė ir tą pasipuoš ir pasirodys Čika 
—........................................................ goję minint Vasario 16-ją.
sceninė veikla. Kts Spaudos baliuje išloš ši

Ypatingo įspūdžio yra pali tautinį aprėdą, jau turės ir jo 
kę, jai režisuojant, Sodaliečių pasiuvimo modelį, taip pat pa 
mergaičių draugijos suvaidin gamintą p. Tamošaitienės. Tuo 
tos tikybinės dramos: „Fabi reikalu žiūrėkite skelbimą pas 
jola“ (3 syk), „Piloto Duktė“ kutniame šio „NL“ numerio 
(2 syk), „Bernadetė“ 
syk), „Akvilietė“ (2 syk) 
urdo Stebuklai“, „Šv. Teresė“ 
ir kiti. Be šių, Elena yra sure 
žisavusi ir vaidinusi, tarp kit 
ko, šiuose veikaluose: „Kęstu buvo didelis lietuvių tautodai 
tis“, „Pražydo Nuvytusios Gė lės mylėtojas ir turi padaręs 
lės“ (2 syk), „Jono Širdis", daug spalvinių nuotraukų tauti 
„Mirga“ (2 syk), „Knygnešio nių drabužių. Šiuo metu jo dūk 
Duktė“, „Motinos Širdis“, „Ka tė Evelyna Kolupailaitė, stu 
triutės Gintarai“, „Lizdas Na dentė, Lietuvoje buvo nufilmuo 
minio Liūto“ ir kit. ta Vilniaus krašto tautiniu dra šiek tiek senesnė už National,

Vaidylų tarpe pasižymėjo ta bužiu, kuris buvo pats pirmasis prarado visą savo nuosavybę 
da ypač jaunimams: Pr. Jasu sukurtas Berlyno' tarptautinei dideliame gaisre Winnipege pe 
tis ir mokytojas Pr. Tautkus, parodai, Brolių Motuzų su ki reitą vasarą, kas ją beveik vi
kuris savo roles pavyzdingai tom studentėm, šis filmas ir da siškai subankrutijo. Abi kom
išmokdavo ir gerai vaidinda bar dar rodomas Amerikoje. panijos, t. y. Valstybinė ir Ka 
vo, ką galima pasakyti ir apie Ir šiemet prof. S. Kolupaila rališka Winnipego, yra Kana 

teatras Montrealy, nors savo vo, kad vaidylos rimtai repe mergaites: Oną Bobinaitę, mo su dukra Antanina ir žentu Ju
1915—1948 metų veikla buvo tuotų ir gerai vaidintų. Jaunie kytoją Oną Bendžiūtę, mokyto lium Bulota lankėsi pas dail. A.
išimtinai mėgėjiškas ir nepasie ms net spriktų per žandą duo ją M. Arlauskaitę, J. Dereške Tamošaičius Dailės Studijoje 

vičiūtę, V. Rimdeiką ir K. Am (R. R. 1. Kingston, Ont.), vėl 
brazą (ypač vykusiai vaidinda padarė eilę nuotraukų, 
vo žydo roles), o Mikalojūnas Ponia Antanina Bulotiene 
išmokdavo ne tik savo, bet ir kas vasarą aplanko Dailės Stu 
visų kitų vaidylų roles, todėl diją ir užsisako tautinius dra 
su juo būdavo lengva vaidinti, bužius sau; rengia visą eilę.tau 
Jonas Mistikas ir vaidindavo tinių lėlių tikrais tautiniais dra 
ir stenceliu roles pagamindavo, bužiais, pagal provincijas. Šipo 
Gerai pasižymėdavo ir: V. Ka metu jai audžiam iaudeklai he 

svarbiausios rolės. Be jų vaidin jackas, V. Bubelis, A. Ben tuviškam kambariui įrengti.

RAŠO V. SIRVYDAS.
Didelės idėjos kiekvienoje lie pakartotas — jau savo naujoje, 

tuvių kolonijų svetur reiškėsi parapijos salėje. Įdomu, kad jis 
pagal vietos sąlygas ir žmones, pakartotas ir 1927 metais (Ge 
Teatro idėja Montrealy kalbė novaitė — Ona Bobinaitė), 
jo balsu, darniai sutarusiu su 1931 m. (Genovaitė — Elena 
to meto vietos visuomenės nuo Bandžiūtė) ir 1944 m. (Geno 
talkomis. Šioje visuomenėje pa vaite — M. Arlauskaitė).
siliko daugelis neišdildomų at Įgijus nuosavą salę 1916 m. 
siminimų. Teatras patraukė ir teatras, taip sakant, gavo savo 
prie savęs pririšo gerą senimo „namus". Pirmas čia suvaidin 
bei jaunimo būrį, iš jo pareika tas veikalas buvo „Betlėjaus 
laudamas didelio pasiaukojimo, Stainelė“, po Kalėdų, 1916 m. 
kuris nuskaidrino prabėgamąjį Šis veikalas (dviejose versijo 
lietuvių gyvenimo momentą šal se) buvo kasmet kartojamas 
toje ir kartais gana niūrioje iki 1931 m. Be šių veikalų, kun. 
Kanadoje. Vyšniauskui režisuojant, suvai

Siekdami žiūrovus sujaudin dinta „Kantri Elena“ ir „Graži 
ti, sugraudinti ir prajuokinti, Mageliona“. Reiškia, pirmieji 
teatro veikėjai auklėjo savo ir teatro' žygiai kilo katalikų ra 
jų sielose meninio grožio bei teliuose ir vaizdavo jaudinan 
gilesnių minčių supratimo pa čias moralines pasakas ir tiky 
jutimą, ypač kada scenoje vaiz bos istorijos vaizdus. Tikslas 
davo moralinę kovą gero prieš buvo sukelti lėšų parapijos sko 
piktą, arba žmogaus pasiaukoji lai, kuri tuo metu siekė 19.000 
mą idėjai, arba tikybinės misti dolerių.
kos reiškinius. Neapsieita be Kun. Vyšniauskas, matyti, 
pastangų menui dėti politikos rimtai gerbė teatrą, nors, aiš 
leteną ir vykdyti ideologinę cen ku, taikėsi prie to meto žiūrovų 
zūrą. Vienu žodžiu, lietuviškas nuotaikų. Jis kietai prižiūrėda

(3 puslapy.
L1 KAIP LIETUVOJE TAIP IR 

AMERIKOJE.
Lietuvoje prof. S. Kolupaila

BALETO SEZONAS KOMPOZITORIAUS
TORONTE. J. ŽILEVIČIAUS

Kanada National Balet Com sukurtas mišias Šv. Juozapo ga 
pany pasirodys Royal Aleman rbei išpildys choras, vargonų 
dra Theatre Toronte nuo sau palydimas vargonų virtuozo Ze 
šio 31 iki vasario 12.

Atidarys sezoną „Gulbių 
ero“ pastatymu. Vasario 1 
„Coppelia“ ir „Offenbachas 
žemyje“.

Kiti baletai: „Silfidos”, „Ba 
rbara Allen“, „Lilac Garden“, 
„Nutcracker“ (III aktas), „Gi 
seile“ (II aktas) ir Iškilmingas 
Pasirodymas.

Valstybinė kompanija buvo 
suorganizuota 1951 metais ir 
1951-52 memtų sezone ji pasi 
rodė savo pirmais pastatymais, jauja dešimt mokytojų: E. Pus 
Kompanija atliko savo pirmą Vaškienė, mok. ved. J. Širka, 
valstybinę kelionę sekančiame J. Jankaitis, Pr. Mačiulaitis, J. 
sezone atlikdama 65 pastaty Gaižutis ir J. Vasaris. Tautinių 
mus miestuose nuo Sydney, šokių pamokas praveda A. Ša 
Nova Scotia, iki Viktorijos, Br. deikienė-Ličkūnaitė. 
Kolumbijoje.

ROYAL WINNIPEG
BALLET KOMPANIJA,

Ež
d.

Po

dos vienintelės baleto kompani 
jos.

„KAS BUS, KAS NEBUS, 
BET ŽEMAITIS 

NEPRAŽUS”.
Tokiu vardu Balys Sruoga 

yra parašęs knygą, kurią išlei 
džia Čikagos leidykla „Terra“.

„DIEVO PAUKŠTELIS”
Tokiu vardu išeina Brookly 

ne Pulgio Andriušio, Antano 
Gustaičio, Leonardo Žitkevičia

kė profesionalio lygio bei neiš davo, arba lazdele per pakaušį, 
auklėjo profesionalų vaidylų, o suaugusius įspėdavo: „Ko 
vis dėlto per 33 metus buvo tik žengi į sceną, kaip karvė?", ar 
ras veidrodis tautos pastangų ba „Ko stovi scenoje, kaip liur 
teatrą padaryti gyva mūsų gy bis?” Netrukus jam į pagelbą 
venimo šaka ir jį ištobulinti, atėjo augščiau negu pradinę pa 
Tos pastangos vietos visuome siekęs Juozas Braknys ir Ona 
nėję paliko šiltų atsiminimų ir Buzaitė, kuri mašinėle nuraši 
nuoširdaus apgailavimo, kad nėdavo roles. Jiems tekdavo 
jos nutrauktos. svarbiausios rolės. Be jų vaidin jackas, V. Bubelis, j

Teatro idėja Montrealy, ga davo: A. Apanavičius, J. Ariau džius, Ona Klimavičiūtė, Ona Antanina Kolupailaitė - Bulo us ir Albino Valentino redaguo
Įima sakyti, gimė iš gana žemiš skas, p. Arlauskienė, P. Buke Kleizaitė, E. Jankauskaitė, A. tienė Amerikoje dažnai daly jamas humoristinis laikraštis,
kų, praktiškų sumetimų, prie vičiūtė, J. Leskevičius, K. Krei Paulauskaitė, A. Dubauskas, vauja parodose ir lietuvių pasi
kurių palaipsniui prisidėjo kil vėnienė, J. Kaminskas, p. Ka Kl. Juškevičius ir V. Bačys rodymuose su gražiausiu Aukš
nesni ir ideališkesni. Kolonija minskienė, J. Ruzgaitis, Jonas (ypač Karolio tetos rolėje). taičių krašto tautiniu drabužiu,
įkūrė savo Šv. Kazimiero para Žentelis ir jo žmona bei kiti. Vaidyloms tekdavo gerokai demonstruodama juostų audi 
piją ir 1914 m. pradėjo statytis Pradėta įsigyti scenarijų ir rū pasiaukoti, nes vaidinimų būda mą.
nuosavą bažnytėlę su sale. Pas bų, nors kostiumus dažniausia vo per metus po 6 ir 8, todėl re __  Vitalis Žukauskas prade
kleboną, kun. Juozą Vyšniaus samdydavosi iš vietinės pran peticijų būdavo po 2—3 savai jo repetuoti Čiurlionienės „Pi 
ką, gimė mintis teatrą vartoti euzų įstaigos. tėję*. nigėlius“, kurie ruošiami „Ai

Daugiau bus. du“ vakarui.
ką, gimė mintis teatrą vartoti cūzų įstaigos.
priemone didinti bažnyčios sta Klebonas Vyšniauskas prie 
tybos fondą. Tai buvo 1915 me vaidybos darbo pritraukė jau 
tų rudenį. Pirmam vaidinimui ną mokytoją Eleną Bandžiūtę, 
pasirinkta moralinė pasaka kurios įnašas, 1924—1944 me 
„Genovaitė“. Klebonas buvo tais, buvo didelis, svarbus ir 
pirmas režisierius. Genovaitę vienas ryškiausių ‘Montrealio 
vaidino Marė Andriukaitienė, teatro istorijoje. Ji būdavo suf 
Sigitą, jos brolis S. Norkeliū lerė, režisierė, svarbesnių rolių 

Kilikevi vaidintoja, veikalų parinkėja,nas, Golių — Pijus
čius. Žiūrovių atėjo veik visi rolių nurašinėtoja ir paskirsty
Montrealio lietuviai—apie 400. toja — vienu žodžiu, ašis, apie

Šis pirmas vaidinimas paliko kurią per daugelį metų sukosi 
tiek įspūdžio, kad buvo dusyk visa Šv. Kazimiero parapijos

Nauja knygelė 145 pusk, angalviu:
ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, — Jono. 19:14.

Platus ir žingeidus turinys.
: Dievo paskirtieji amžiai. Atgaivinimo laikai. Žmogaus
’Į 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, Ilk

n

nonai Nomeikos, Bostono ka 
tedroje.

„VYRAI IŠ 1945 METŲ”
Tokiu vardu ruošia knygą 

Jeronimas Cicėnas, „Vilnius 
tarp audrų“ autorius, kuris, be 
je, paskutiniu laiku sirgo ir 
buvo operuojamas. Jis dar ir 
dabar nėra pasveikęs visai, bet 
jau bando vaikščioti. )

LIETUVIŲ MOKYKLOJE
Toronte šiuo laiku mokyto

KRYŽIUOČIAI
H. SIENKEVIČIAUS 
garsų istorinį romaną 

savo puslap-se spausdina

KARYS
680 Bushwick Ave„ 
Brooklyn 21, N. Y., 

pradėdamas 1955 metų 
sausio numeriu.

Siunčiu prenumeratą $ 5.00 už 1955 m., prašau siųsti 
man Karį.

Vardas, Pavardė ............................................ . ...........................

Adresas ......................... ................................................................

„ČIGONŲ BARONAS“ 
ČIKAGOJE

Nenuilstamas muzikos dar 
buotojas K. Steponavičius ba 
landžio mėnesį pasiryžęs Čika 
gai parodyti operetę bei komiš 
ką operą „Čigonų Baroną”, ku 
rį stato su savo vedamu choru 
„Pirmyn“.

— Dail. V. K. Jonynas daly 
vavo Filadelfijoje Print klubo 
litografijų parodoje ir gavo pre 
miją.

— Prof. Z. Ivinskis paruošė 
Šv. Kazimiero monografiją, 
kuri turės per 200 puslapių. Ją 
leidžia Brooklyno pranciško 
nai. Knygų rinkoje pasirodys 
apie vasario vidurį.

Tikybos 
pamokas dėsto: kat. mokinia 
ms kapel. B. Pacevičius ir T. 
Paulius Baltakys, o evangeliką 
ms — kun. L. Kosticenas. Iki 
šiol mokykloje mokytojavusį 
B. Mackevičių, dėl nepatogių 
valandų darbovietėje, pakeitė 
mok. J. Vasaris. Mokykloje yra 
šeši skyriai ir per pusantro šim 
tomokinių.

— Prof. J. Puzinas Bostono 
tautininkų 
d. skaitys 
us praeitį.

— Liet, 
yrius Los 
zavo ir ruošiasi vystyti veiklą. 
Pirm, išrinktas B. Raila.

— Dail. A. Galdikas Pranciš 
konų vienuolynui Brooklyne 
piešia Kazimiero paveikslą. Jo 
darbų paroda prieš naujus me 
tus įvyko Waterbury, kur tu 
rėjo didelį pasisekimą.

— Katrinai Grigaitytei suka 
ko 25 metai lieratūrinės veik 
los. Ji yra poetė, išleidusi savo 
poezijos kūrinių.

— Irena Aldona Nasvytytė 
išleido poezijos knygą „Vėjo 
dainos“.

— Studentė Elvikytė parašė 
dramatinį veikalą „Kalėdos Lie 
tuvoje“.

namuose vasario 6 
paskaitą apie Vilnia’ 
Pradžia 3.30 p. m. 
žurnalistų s-gos sk 
Angeles persiorgani

AUKOS „N. L”
V. ir A. Andriušiai, Bost. 5.00
J. Žiūkas, Sudbury............ 1.00
K. Mizcikis, Martel, B.C. 1.00

Bakanavičjus, Verdun 1.00
Chazanas, Montreal ..5.00

Visiems aukojusiems didelis 
nuoširdus ačiū. NL.

J.
J-

ir

SCJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik
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Tyliai, stengdamiesi nesukelti jokio triukšmo, priartėjo 
me prie vandens. Jacques pradėjo ruošti dinamitą, o aš nu 
slinkau jieškoti vietos detonatoriui paslėpti. Vietą radau ge 
rą’

Paruošę krante reikalingus įrengimus, mes pasinėrėme 
ii pradėjome tiesti dugnu sujungimo vielas — vietomis pri 
tvirtindami jas akmenimis. Apie 10 metrų nuo kranto dug 
nas pradėjo eiti gilyn, vietomis siekdamas 40 pėdų. Vanduo 
buvo kristališkai skaidrus ir mėnulio spindulių šviesoje aš aiš 
kiai mačiau Jacques besišypsantį veidą paslėptą už naro aki 
nių.

Truko 10 min. laiko kol mes nutiesėme vielas iki laivų vi 
dūrio. Čia gylis jau siekė virš 100 pėdų — taip, kad ir mes 
buvome priversti daugiau panaudoti suspausto oro atsargas. 
Pakilę kiek į viršų — pastebėjome virš mųsų gulinčius daugu 
ma plačiais juodais dugnais laivus.

Laiko fiūzus ir dinamitą kabinome per vidurį ir galuose, 
kad būtume tikri savo darbu.

Darbas ėjo prie pabaigos kai staiga išgirdau lyg botago 
pliaukštelėjimą ir netoli manęs praskriejo kelios kulkos. Bu 
vo aišku, kad vietnamiečiai pastebėjo išeinančius iš mūsų 
kvėpavimo aparatų (aqualungs) burbulus, kurie ir išdavė mū 
sų buvimo vietą. Kad kulkos mūs nekliudytų, plaukėm 
daugiau po laivo viduriu. Ir vėl nauja serija kulkų praskrie 
jo pro galą laivo.

Jacques buvo arti manęs ir jo artumas mane daiė mažiau 
vienišą. Pasižiūrėjęs į jį, aš vėl pamačiau tą patį besišypsan 
tį jo veidą, o jis tuo tarpu, lyg supratęs mano mintis, išsitrau 
ke peilį.

Tokiai padėčiai susidarius, galėjomeleistis gilyn ir plauk 
u į krantą, bet tas reikštų palikimą nebaigto darbo. Mums 
pasitraukus ar pasilikus vietnamiečiai visvien pasiųs keletą 
narų nukirpti sujungimo vielas. Ta priežastis mus ir vertė 
xikti vietoje ir ruoštis sutikti jų narus.

Ilgai laukti neteko, pirmas naras pasirodė kairėje pusė 
je, antras kiek arčiau manęs iš dešinės. Tarp jo dantų ma 
čiau blizgantį peilį. Jis naudojo tik akinius. Laukiau, ką jis 
darys. Pasisukinėjęs vietoje, jis nėrė tiesiai prie vielų, kurios 
jungė krante paslėptą detonatorių. Davęs šuolį, aš staiga 
atsiradau tarp jo ir vielų. Iš jo judesių vandeny aš tuojau 
pastebėjau, kad jis nėra profesionalas naras, o tik paprastas 
perlų žvejys.

Momentui jis stabtelėjo, bet staiga, lyg suprasdamas 
mano mintį, jis puolė mane — prieky laikydamas atkištą pei 
lį. Jo judesiai, palyginus su mano, buvo judresni — turėjo 
daugiau laisvės veiksmams, nes jis neturėjo ant pečių Aqua 
lungs.

Mano vienintelė mintis buvo, pagavus jį per kaklą, lai 
kyti tol, kol pradės skęsti. Bet jis tai mano minčiai nė nema 
nė pasiduoti. Mėgindamas palįsti po manim, jis savo peiliu 
kliudė man kairį petį. Jutau, kaip peilio smaigalys atsirėmė 
į kaulą. Skausmą jutau momentui. Tuo metu, kai jis ruošėsi 
antram smūgiui, taikydamas man į pilvą, man pasisekė nu 
tverti jo dešinę ranką. Matydamas, kad gali netekti peilio, 
jis mėgino mane atmušti spirdamas į pilvą. Tuo momentu jis 
linktelėjo galvą tiesiai į mano rankas, o aš sugriebiau jį per 
kaklą ir apglėbiau kojomis per pusiaujį. Kurį laiką jis spur 
dėjo mėgindamas išsilaisvinti, bet staiga griebė dantimis ma 
no dešinės rankos muskulus. Skausmas buvo toks staigus ir 
nelauktas, kad aš pats jį nuo savęs nustūmiau.

Vietnamiečiui kritiškai trūko oro ir pasijutęs laisvas — 
pradėjo kilti į viršų. Pasigavau aš ir vėl jį netoli paviršiaus 
už kojos, bet čia laisva koja jis tokį smūgį man davė į veidą, 
kad momentui viskas aptemo. Nors „žvaigždės” ir pasirodė 
akyse, bet aš jo šį kartą nepaleidau ir traukiau gilyn.

Mėgindamas dar kartą panaudoti peilį, jis vėl pateko ma 
no glėbin. Dabar aš jau aiškiai mačiau, kad jis greit ėjo 
silpnyn. Veidas platėjo, kaklo venos pradėjo sušokti mėly 
nais guzais. Bet jis dar kovojo — kovojo kaip žmogus, kuris 
žinojo, kad turės mirti. Pasiekęs dugną, aš visu savo svoriu 
užguliau — suleisdamas į kairį šoną visą savo peilį. Jo burna 
automatiškai atsivėrė išleisdama burbulų ir kraujo srovę. Pa 
likęs jį, aš skubėjau jieškoti savo' draugo.

Radau aš jį apie 10 metrų toliau sėdinčioje pozicijoje, 
abiem rankom užsiėmusį dešiniam šone padarytą žaizdą. Ne 
toli jo visiškai sunakntas veidu į dugną gulėjo antras vietna 
mietis naras. Iš karto aš maniau, kad jis yra apalpęs, ar nu 
kritusi kvėpavimo kaukė ir prigėręs. Bet iš arčiau pastebė 
jau, kad viskas tvarkoj ir turi gyvybės žymių.

Nieko nelaukdamas, pradėjau vilkti jį dugnu į krantą. 
Bet pasiyrus keletą metrų, jis davė man suprasti, kad palik 
čiau jį vieną ir grįžčiau be jo. Palikti jį nė negalvojau, su 
griebęs dar stipriau, pradėjau vilkti. Netoli kranto jis mėgi 
no ištrūkti iš manęs, kartu mėgindamas nusiplėšti kvėpavimo

kaukę ir tuom pats užbaigti savo kančias. Aš jam parodžiau, 
kad jo nepaliksiu, — jis ir paklausė. Jo padėtis buvo kritiška 
— žaizda buvo didelė ir gili (žemiau dešinio paskutinio šon 
kaulio) ir kiekvienu jo pajudinimu kraujas ėjo' lyg iš fonta 
no.

Kai išvilkau jį į krantą, truputį atgavęs jėgas ir pavilkęs 
Jacques toliau į krantą, aš nuskubėjau prie paslėpto tarp ak 
menų detonatoriaus. Šlapiais pirštais laikydamas sujungimo 
mygtuką, aš prašiau Dievo, kad tik vietnamiečiai nepasiųstų 
Kitų narų išardyti prikabintų fjūzų.

Ir paspaudęs mygtuką, išgirdau milžinišką trenksmą, ku 
ris sudrebino salos ramybę. Į orą išlėkė pirmas laivas, o po 
to sekė tolimesni sprogimai. Palikęs apačioje degančius lai 
vus, aš grįžau pas Jacques. Jis buvo jau pravėręs akis, bet 
neįstengė nusiimti kvėpavimo kaukės. Aš jam ją nutraukiau, 
jo veidas buvo baltas kaip drobė, lyg jo kūne nebūtų likę nė 
lašelio kraujo. Skausmo pilnomis akimis jis įstengė man nu 
sišypsoti.

Užsidėjęs jį ant savo sveiko peties, aš patraukiau tuo 
pačiu taku, kuriuo buvom atėję. Jo žaizda tebekraujavo, bet 
aš nieko negalėjau jam padėti. Kadangi man pačiam nuo 
gautos žaizdos kairysis šonas pasidarė nevaldomas, o dar to 
kj svorį nešant akmenuotu taku man kiekvienas žingsnis bu 
vo agonija.

Priėjus šiaurinį salos krantą aš neįstengiau toliau eiti ir 
turėjau Jacques bent porai minučių padėti žemėn. Niekuo 
met aš savo gyvenime nebuvau taip išvargęs, kaip šiuo mo 
mentu.

Galutinai, aš jį atnešiau į tą vietą, kur turėjau dar kartą 
sustoti poilsiui prieš įtraukiant jį į vandenį. Pasinerti nega 
Įėjom nes Jacques buvo tiek nusilpęs, kad uždėjus jam 
kvėpavimo kaukę nebeįstengtų įtraukti oro į plaučius. Ture 
jome plaukti virš vandens.

Jūroje jau mūsų laūkė motorlaivis. Jaučiau, kaip kažkas 
mane paėmė už pažastų ir pakėlė. Po to nieko nebeatmenu. . .

Taip ir neteko man sužinoti, kur mirė mano draugas? 
Ar nešant per džiungles, ar jau būnant vandeny? Tik žinau, 
kad jis mirė vykdant Kabao uždavinį. Aš jaučiuosi laimingas 
galėjįs jį parnešti atgal.

Šiandien, jis guli palaidotas kapinėse augštoje kalvoje 
arti vendens, nuo kurios matyti puikus Marselio miestas.
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PADĖKA TORONTIEČIAMS
Per visus 1954 m. Toronto 

Apylinkės Šalpos K-tas pasiun 
tė Vargo mokykloms Vokieti 
joje 1120 dol. 43 et. Iš dauge 
lio vargo mokyklų k-tas gavo

LONDON, Ont PADĖKOS
PADĖKA 

VANCOUVERIEČ1AMS.
Brangiems tautiečiams ir yp 

būreliui vien ačiai subuvimo kaltininkėms 
Mrs. Z. Staniskis ir Mrs. O. 

joj pasilikusiems tautiečiams Mačytė, pernai šventusi 80 me Grinkus už brangią dovaną ir 
’. gausų atsilankymą mūsų namo

Ši tauri lietuvė senutė pareiš įkurtuvių proga — gilus lietu 
i viskas ačiū.

Vytautas ir Birutė Lucas.

ŠALPOS SEKTINAS PAVYZDYS
REIKALAI. Londono lietuvių skautų su

..„ vnit-u iiiuK.vH.2n h.-l<2h >-a v u Pereitų metų pabaigoj p i a or ganiz u o t am 16 Vasario gim
DIDŽIOSIOMS ŠVENTĖMS PRABĖGUS padėkot laiškų, kurios sutrum dėta Londono lietuvių apylin nazijos rėmėjų

kaip vanduo čius, kas yra Mažoji Lietuva, pintai ir skelbiame Toronto lie PlnlSlnė rinkliav aVokieti kartinę auką davė p. Uršulė 
• t _ i * rta ei Ii Iru ei Ame taiitinriame TVF u A’trFALaikas bėga, 

sraunioje upėje, 
kaip ateina šventės ir tiktai pa 
sijunti, kad jos jau praėjusios 
ir kad tenka amžinai užversti 
šį gyvenimo lapą, kurio jau nie 
kad neteks sklaidyti.

Taip prabėgo praėjusių me 
tų Kalėdos ir jau esame įšokę 
į naujuosius 1955 metus.

Mes, torontiečiai, galima sa 
kyti, gyvename smulkųjį gyve 
nimą ir skęstame tose smulkme 
nose, kartais įsivaizduodami ko 
voją ir kalnus benuverčią...

Tos kasdienybės fone, tyliai 
praleidome Kalėdas. Kūčių die 
ną dažnas nusišluostė karčią 
ašarą. Ne iš didelio vargo, bet 
iš išsiilgimo, iš nežinios, neteki 
mo natūralios savo gyvenimo 
dirvos. Turėjome kuo ir pasi 
vaišinti ir bičiulius pavaišinti. 
Tiktai širdį slėgė išsiilgimas.

Naktinės pamaldos, paskui 
kiekvienos šeimos tradicinės 
šeimų aplinkumoje apeigos. -

Nepamatai, deja, dar ne visų suprantama tuvių visuomenei.
tinkamai. 1. Wehnen vargo mokyklos

Torontietė vedėja Atienė nuoširdžiai dėko 
______________________________  ja už gautus 168, 96 DM.

2. Siedorf mokyklos mok. 
Beinorauskienė dėkoja už 114 
DM ir džiaugiasi, kad Toronto 
lietuviai nepamiršta ir padeda 
auginti jaunimą lietuviškoj dva 
šioj.

3. Neustadto mokyklos mok. 
Pareigis dėkoja už aukas ir pra 
šo. nors kuklios paramos Kalė 
dų eglutei suruošti.

4. Liubeko Apyl. V-bos pir 
mininkas Vieraitis dėkoja moti 
nų vardu, kurios buvo sušelp 
tos geradarių torontiečių dėka.

5. Špakenbergo mok. vedė 
jas A. Midveris rašo: per Vok. 
Kr. Valdybą Tamstų auką 275 
DM gavome. Jūsų parama įgali 
na mus tęsti darbą su prieaug 
liu. Prašome ateityje mus nepa 
miršti.

TORONTO SIM
FONINIO ORKESTRO

POP 
KONCERTAI

KAS PENKTADIENĮ
8.25 p. m.
Mėgiamos 

orkestrinės muzikos 
vakaras

s u 
gerai žinomais solistais 

Įžanga dabar: 75 et.—$ 1,- 
$ 1.25 — $ 1.50 

MASSEY HALL

sušelpti, 16 Vasario gimnazijai tų sukaktį, 
paremti, nusitęsė, nes pagal f' 
apylinkės valdybos p-ko nusikė: „Aš pati neturėjau laimės 
skundimą trūksta aukų rinkėjų išeiti mokslo, bet tebūnie ši ku 
po visą miestą išsiblaškiusiems kli mano auka mažutė parama 
Įondohiškiams aplankyti. Ta tiems, kurie ten Vokietijoj mo 
čiau rinkliava jau visai baigia kslus eina. Jie mūsų Lietuvai Dr-jos, 
ma. Tautiečiai noriai pagal iš bus labai reikalingi. . .“ 
gales aukoja. L. E-tas.

STATYBOS ŽIEMOS METU
Toronto pranciškonai tęsia 

statybą ir žiemos metu. Patyrę 
statybininkai abejoja darbo na 

u šumu žiemos metu, ir statybos 
išlaidos pašoksta žymiai augš šeiniu apm muuiu j v J

visa tai, kaip ir kasmet, yra kie ^lau>.ir Pač_iam^pastalui, ypač 
vienam brangu ir sukelia viso 
kių prisiminimų.

Naujuosius metus sutikome 
išsisklaidę. Vieni Lietuvių Na 
muose, kiti Pranciškonų paruoš 
tame viešbuty. Tai faktas, ku 
ris įrodo, kad lietuviams 
būtina didelė salė.

Pas Pranciškonus buvo 
didelis susikimšimas, nes 
je, kuri įtalpina 200 asmenų, 
susirinko bent dvigubai tiek. 
Todėl buvo didelė kamšatis. Ji 
tuo buvo naudinga, kad, paė 
mus iš kiekveino atsilankiu 
šio po 5 dol., liko pelno apie 
800 dol. Tai naujosios bažny 
č.os statybai.

Jau po Naujųjų metų turėjo ogaus kilimą iš beždžionės. Ka 
me A. Smetonos minėjimą ir dangi tai nėra svarbu, tai klau 
greta to Kuprevičių koncertą, sytojai daugiau būtų patenkin 
Apie minėjimą gana daug kai ti žiniomis, susijusiomis su die 
bų, nes p. Rastenis panaudojo nos problemomis, lietuviškuoju 
gana rizikingų teigimų, < gyvenimu ir lietuvių reikalais.

KURIANTIS KARIŲ 
RAMOVĖMS JAV,

yra

per 
salė

dideliam mūrijimui šaltyje nė 
ra naudinga, o naudojimas įvai 
rių apšildymo priemonių yra su 
sijęs su ekstra išlaidomis. Ar 
nebūtų tiksliau, vietoj žiemos 
metu vargingu žingsniu žengus 
statyboje, palaukus porą mene 
siu, nes pavasarį daug greičiau 
ir pigiau varyti darbus pirmyn?

J. B. linti po 5 DM asmeniui.

PRANCIŠKONŲ RADIJO
valandėlė Toronte girdima kiek 
vieną šeštadienį 4 vai. pp. sto 
tis CHUM banga 1050. Progra 
mos metu girdimos muzikos 
plokštelės ir trumpa prakalba 
Tėvo Gidžiūno. Iš pirmųjų pra 
kalbėlių buvo kalbama apie žm

GFVENIMAS OKUJUO TOJE LIETUVOJE.
Atkelta iš 3 puslapio.

bulvių, rudeninio arimo planas žemę, tai ir visos tarybos ir vi 
įvykdytas 4,3%, laukuose te si deputatai ir visa kompartija 
bestovi daug linų, labai lėtai su Sniečkum ir Paleckiu prie 
vyksta jų pirminis apdirbimas, šakyje, išlėkusi kovoti į laukus, 
Žiemkenčių sėją užbaigė tik nieko gero negalėjo beiškovoti, 
trys rajono kolūkiai, o paskiruo o greičiausiai sužlugdė ir pla 
se kolūkiuose, kaip Stalino var nų likučius, nes juk iš dalies 
do ir Černiachovskio vardo, sė todėl linai ir supuvo, dirvos Ii 
jos darbai tik įpusėti. Rajone iš ko neišartos ir kiti darbai ne 
kulta mažiau kaip penktadalis nudirbti, kad 
javų. Grūdų paruošų planas 
įvykdytas 38,2 proc. Rimtų trū 
kūmų taip pat yra sukaupiant

6. Memmingeno Apyl. V-ba pašarus visuomeniniams gyvu
100 DM gavo ir rašo: džiuguliams“. Arba vėl straipsnyje 
žinoti, kad kažkur už marių yra „Dotnuvoje taikstomas! su trū 
širdžių, skiriančių tiek daug kūmais“, atspausdintame „Tie 
meilės, čia skausmo suspaustie soje“ š. m. spalio mėn. 10 d., sk 
ms tremtiniams. Mes esame Ju aitome: „Pastaruoju metu ra 
ms kalti, nes žodinė padėka yra jono kolūkiai smarkiai atsilie 
menka. ka vykdant visus rudens dar

7. Štutgarto Apyl. V-ba dė bus. Žiemkenčių sėjos jjlanas 
koja už 100 DM skirtus sene čia iki š. m. spalio 5 d. teįvyk 
liams ir ligoniams, kurie išda dytas vos 61,2 proc., bulvių nu

“ ' kasta — 14,8 proc., iškulta grū
8. Hannoverio mok. ved. Šu dinių kultūrų tik 21,2 proc. Žl 

kis aprašo mokinių vargą ir dė ugdomos valstybinės paruošos, 
koja Torontiečiams už gautus 
201,20 DM.

9. Augustdorfo Apyl. V-bos 
P-kas rašo, kad jų stovykla vie 
na iš skurdžiausių, nes joje pa 
talpinti ligonys, seneliai, invali 
dai ir motinos su vaikais. Dėko 
ja už 181 DM vargo mok. ir 50 
DM ligoniams.

rizikingų teigimų, <
Bet paprastai kalbos už 

baigiamos tuo teigimu, kad bu 
vęs Tautininkų generalinis sek 
retorius geriau savo buvusį še neatsilikta ir Toronte. Tik 
fa pažįsta. pasivadinta ne Romove, bet

Labai puikus koncertas bu Sąjunga. Skaitlingame stei 
vo Kuprevičių. E. Kuprevičiū giamame susirinkime buvo da

čia
Ka

tė susilaukė entuziastišku pub ug gražbylyščių, kaip iš rago 
likos plojimų. Gaila, kad kon Pllėsi. fantastiškiausi projektai 
certo apystovos buvo prastos, lr puikūs ateities darbų suma 
nebuvo fortepijono. Publika nymai. Iš viršūnių buvo išrink 
matė, kaip p. Kuprevičiui prisi ta valdyba su visais organizaci 
lietus prie sutriūnijusio piani Jal priklausančiais padaliniais

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Montrealio skyriaus 

valdyba nuoširdžiai dėkoja vi 
siems prisidėjusiems pne Mažo 
sios Lietuvos Dienos — Sausio 
Penkioliktosios 
Atsilankiusiems 
ms tenka mūsų pagalba už su 
dėtas aukas Mažosios Lietuvos 
reikalams, o už šventiškos nuo 
taikos suteikimą reiškiame pa 
dėką mūsų brangiems meninin 
kams: išraiškos šokėjoms—po 
niai Birutei Vaitkūnailci-Nagie 
nei ir p-lei Jonei Kvietytei, 
Montrealio Lietuvių teatro ak 
toriui — artistui p. J. Akstinui 
ir muzikui p. Zigmui Lapinui.

Jūros 
malonu
M.L.B.

— minėjimo, 
montiealiečia

laukuose buvo daugiau 
agitatorių, prievaizdų, kaip 

darbininkų.
Bet jei ,šiais metais truks kam 
duonos ar mėsos, tai, deja, ne 
sniečkams ar paleckiams, bei 
doram lietuviui darbininkui, 
eiliniam žmogeliui, ant kurio 
kailio okupantai ir jų lietuvis Avė., Lachine, P. Q., jieško Jo 
kieji kvislingai daro savo ekspe no Gyrulio.
limentus. Jiems, kaip visi ženk ------------
lai kad rodo, vėl stoja sunkūs — Prašau atsiliepti Stasį 
metai prieš akis. Sibitį, gyv. Montrealy. Jūsų

Pažiūrėkime, kaip vyko dar jieško Bronius Stankaitis, gyv., 
bai svarbesnėse žemės ūkio ša V. Berlyne. Taip pat piašau 
koše. atsiliepti Mariją Burčikienę,

Per spalio mėnesį iškulta tik prieš metus atvykusią iš Bei 
14,5%derliaus. Nuimtas dei gijos, taip pat gyv. Montrealy, 
liūs jau ilgai gulėjo ir turėjo minėti asmenys, ar tautiečiai, 
dar ilgai gulėti stirtose, o ka žiną jų adresus, malonėkite, pr 
dangi priežiūra kolūkiuose anešti — Mrs. Elena Budrienė, 
prasta, tai susidarė didelis pa 83 Main St., Kirkland Lake, 
vojus, kad nemaža jo dalis ga Ont., Cantda.
Įėjo visai sugesti. Tai rodė ir------------------------------------------ - -

spautams dėkingi už 
talkininkavimą.
D-jos Montrealio sk.

Valdyba.

PAJIESKOJIMAI t
— Jonas Krawetz, 767—1$'

linų klojėjimas, cukrinių runke 
lių nuėmimas ir eilė kitų svar 
bių šio meto darbų“.

Panašios žinios beveik iš vi 
sų rajonų. Jei kiek daugiau ku 
lama grūdų — 

labai atsilikęs bulviakasis, 
jei išplotas didesnis nuošimtis dažni tuo klausimu spaudos bal Graži mūsų kalba.

(Tęsinys iš praeito numerio). 
Atkelta iš 8-to puslapio.

tomais vaisiais - obuoliais. Nuo 
kranto, aiškiai matydavosi Pu 
nios gražusis šilas, su tolumoje 
bestovinčiu garsiuoju istoriniu 

rėjo, nes 1954 m. spalio 31 d., Čia kai kur javai, netvaikingai Punios piliakalniu. Už Punios 
• • • * ’ į jau ne, taip toli ir Birštono ku

> rortas. M. M.

linų derliaus — žlugdomas cuk sai. Štai pvz., 1954 m. spalio
10. K. Simonavičius iš Gie rinių runkelių nuėmimas. Nors 6 d. „Tiesa“ rašė: „...Tačiau 

sen džiov. sanatorijos ligonis kolchozininkų produkcijai kel daugelyje rajonų javų kūlimas 
dėkoja už gautus 15 DM. ti buvo panaudotos visos prie vyksta nepatenkinamai. Visų

11. E. Čerkus iš Hamburg- monės, pradedant botagu ir pirma tai reikia pasakyti apie 
-Altona, ligonis, turintis sūnų baigiant premijomis už normų Kupiškio, Dotnuvos, Pandėlio, 
mokinį Vasario 16 gimn., dėko atlikimą, padėtis daug nepage Ariogalos ir eilę kitų rajonų, 
ja už gautą pašalpą 50 Dm. įėjo, nes 1954 m. spalio 31 d., Čia kai kur javai, netvaikingai

12 Dar dėkoja už pašalpas normaliomis aplinkybėmis sukrauti į stirtas, jau pradeda 
Diepholzo vargo mokykla 243, visi darbai jau turėjo eiti į ga gesti, tačiau jų kūlimas vyksta 
19 DM, Dilingeno už 89 DM,.1? ar net butĮ užbaigti, „Tiesa“ lėtai“.
Hamburgo už 88,60 DM, Sand sav° vedamajame „Kelti kaimo Grūdų paruošos ir supirkimas.

1954 m. spalio 12 d. laidoje 
„Tiesa“ savo vedamąjame „Gr 
iežtai vykdyti grūdų paruošų 
grafiką“ rašė: „...Tačiau valsty 
biniai grūdų privalomieji pris 
tatymai ir supirkimas eilėje 
resp. rajonų atsilieka. Šie dar 
bai atsilieka Šie darbai tiesiog štai spalio 20 d. planą tebuvo 
žlugdomi Sedos ir Kybartų ra įvykdę tik 2 rajonai, o 8 rajo

Čia pastaruoju metu nai nebuvo įvykdę nė 50% pla 
..._x.. no (Sedos rajonas pvz. buvo

įvykdęs tik 33,2% plano). Dar 
ir lapkričio 1 d. planą buvo įv 
ykdę vos 7 rajonai. Apskritai, 
visoje Lietuvoje grūdų paruo 
šų ir supirkimo vykdymo vaiz 

. das pagal TSRS Paruošų Mr' 
•Ta nisterijos Įgaliotinio Lietuvį

platz už 175,75 DM, Rosenhei PartiniU organizacijų vaidme 
mo už 53 DM ir Krefeldo už 
41 DM.

Padėkos laiškuose konstatuo 
jama labai varginga ir skurdi 

no, kilo debesys dulkių, nuo ku lr daugis laukė puikių vaisių, tėvų ir ypatingai vaikučių pa 
rių jis turėjo gintis. Bet kon Tačiau, praėjo veik pilni treji dėtis ir jei jie gauna keletą cen 
certo' pasisekimas buvo toks di meJal> bet apie S-gos veiklą tų pašalpos, kas įgalina retkar h- • • afRiliekantieii re* 
delis, kad išpirko ir šį trūkumą, nieko negirdėti ir ji kaip organais nupirkti vaikučiams stik _
Beje, publikos buvo apie 500, nizacija, nebeveikianti, nors ir linę pieno ir bulkutę, taip pat 
gal tiktai svyruojant šiam skai a^s*ovauja iš penkių du pasili palengvina neatitrūkti mažiesie 
čiui ton ar kiton pusėn.

Praėjo jau ir Sausio penkio 
liktoji. MLBD-ja šiemet, skau 
tams talkinant, suruošė visą sa Sausio pradžioje mėginta su 
vaitę. Tai yra labai geia inicia šaukti narių susirinkimas, bet 
tyva. Reikėtų ir sekančiais me atvyko tik apie 5 buv. nariai ir 
tais plačiau minėti šią savaitę, vienas iš valdybos. Kaip bus 
nes gera yra įsąmoninti tautie toliau?

nį vykdant žemės ūkio darbus“ 
rašė: „Faktai rodo, jog dauge 
lyje rajonų atliekant svarbiau 
sius ūkinius darbus susidarė 
nerimą kelianti padėtis. Smė 
lių, Joniškėlio, Sedos rajonai 
žlugdo visus ūkinius darbus ir

Dėl tos priežasties gėdingai žl 
ugdo grūdų paruošų ir supirki 
mo planą Sedos, Tauragės, Ig 
nalinos, Klaipėdos, Šilalės, Pa 
bradės, Šilutės, Mažeikių rajo 
nai“.

Pagal planą grudų paruošų 
ir supirkimo vykdymas turėjo 
būti baigtas spalio 10—20 dd.

kę valdybos nariai ir prie pro ms nuo lietuviško kamieno. Jie 
gos, kartais, S-gos vardu žodį prašo ir toliau jų nepamiršti, 
taria. o mes matome, kad mūsų pa 

aukoti keli centai varge šutei 
kia daug džiaugsmo ir vilties.

Toronto Apyl. Šalpos K-tas.

toliau ?
1 *C M ■ M" ' ■ *

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

Eilinis.

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

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

I
 Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

38 King St. W. Suite 46 
Toronto, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461 p
:| Res.: BE 3-0978

publikoje. Juose dar net neįpu įonuose ( 
sėtas bulvių kasimas, tepaklota įrQdu ai užuot
kiek daugiau, negu puse, linų, f d f sulėt(jo. šie ra 
blogai vykdomas pašarų silosą jįnai nuo pirmujuJ dienu gė 
vimas Joniškėlio rajone siloso Jdi ai žlu£d/ į; uofu 
gamybos planas tik įpusėtas... fįk Neprisiiaiko ‘ šio grafi 
Partijos rajonų komitetų svar- - -- -■ ”
bus uždavinys tobulinti vado 
vavimą tarybiniams organams,^ vedamajame. 
padėti jiems plėsti lysius su - • J
masėmis, į kovą už žemės ūkio 
darbų atlikimą mobilizuoti apy 
linkių tarybas, deputatus... Kie 
kvieno komunisto pareiga pa 
daryti viską, kad svarbiausi šio 
meto ūkiniai uždaviniai būtų 
įvykdyti artimiausiu laiku“.

Bet 1954 m. žemės ūkio ru 
dens darbų dramoje jau visi 
vaidmenys suvaidinti. Jei šie 
nas laukuose supuvo, jei bulvės 
sušalo, jei nepasėti žiemken 
čiai prieš gruodui sukausiant

ko ir eilė kitų rajonų“.
!r pakartotinai !954 m. spagas pagal TSRS ^Paruošų W

: „...Ta nisterijos Įgaliotinio Lietuvį 
čiau eilėje rajonų vis dar nepa ?SR duomenis — duokles ren 
tenkinamai vadovaujama že 
mės ūkio darbams kolūkiuose.

W. A. L E N CK 1,

TEISININKAS

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

Imperial Auto Collision 
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. 

561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
l/2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

JONaSčEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ Į

s ! U V Ė J AS |
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang
liškų medžiagų. Ilgametė praktika. Rankų darbas.

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

ka Maskva per savo satrapus 
tiesiogiai, jie to savo lietuvis 
kiems klapčiukams nepatiki.

Kad ir kaip ten bebūtų su vi 
sais kitais planais, nėra tačiau 
nė mažiausios abejonės, jog ši 
tas planas turėjo būti vis tiek 
įvykdytas, nors ir su pavėlavi 
mu. Maskva savo duoklę išren 
ka, nors reikėtų dėl to atimti iš 
žmonių paskutinį grūdą. Kas 
lieka kolūkiečiams už darbadie 
nius, kas lieka sėklai, Maskvai 
nesvarbu. Kokia tad žmonėms 
nauda iš „Tiesos“ patarimų, ku 

Nukelta į 7 psl.

I
Dr. A.Pacevičius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., TorontoTclef. kabinetas EM 6-2696. Namų OL 4778 8

Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. X
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., » 

2—4 v. ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

■Dundas-Dovercourt garaiasi
I 1244 DUNDAS ST. W., TORONTO |

$ Įsteigtas prieš 27 metus į
$ 24 valandų patarnavimas. ' į
g Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų T 
8 perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — ! | 
a patikrinimas. Į Į
g Auto korpuso darbai (Body &Fender). Vilkiko pagalba.
g Ontario Motors League patarnavimas. g
g Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav- "ą. g

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Imefonas EM. 6-4182 

Toronto

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas 

krosnis ir t a i h o m i seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių 

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

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI. 
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė.   Tel. LI 9-2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.
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HAAAliBLTOlV
ČIURLIONIO ANSAMBLIS

į Hamiltoną atvyksta konecr vos krosnių gedimus ir įveda 
tuoti kovo 19 d., 7 v. v. Kas šildymą į bet kurį namo augs 
norėtų daugiau sužinoti apie šį tą.
mūsų garsųjį tautinio meno re Šiuo metu A. Šimkevičius, 
prezentuotoją, žinių ras Lietu turėdamas daugiau laisvo lai 
vių Enciklopedijos IV tome.

Šis koncertas surištas su sta 
mbiomis išlaidomis (apie 1000 
dol.), todėl TF skyriaus V-ba, 
kuri šį ansamblį kviečia prašo 
visus hamiltoniečius lietuvius 
parduoti bilietų kanadiečiams. _ 
Bilietų kainos 1,50 dol., 2 do., sajėse Geriausi kostiumai bus 
ir 3 dol. Jų galima gauti pas V. 
Urbaitį, JA 2-7565, Ant. Šim 
kevičių, JA 9-1223, P. Kanopą, y" Kazlauską, 2 Fife St., tel. 
JA 9-9934 ir pas_ ktius TF pj 9-3796. Baliuje gros puikus 
v-bos narius. Vėliau paskelbsi gennį Ferri orkestras 8 sasta 
me vietas, kur jų bus galima te 
pirkti Toronte, Niagara Falls, 
Wellande, St. Catharines, Oak 
villėj ir kitose vietovėse. Lie 
tuvius, kurie nori šį retą konce 
rtą pamatyti ir išgirsti, bilietus 
prašome įsigyti galimai anks 
čiau, nes v-ba dės visas pastan 
gas juos išplatinti prieš koncer 
tą ir, kiek galima, daugiau ka 
nadiečių tarpe.

Štai yra reta proga parodyti 
mūsų pažįstamiems šio krašto 
žmonėms, kas yra mūsų tauta. 
Ir kanadiečiams nedažnai ten 
ka matyti ansamblius, kurių su 
dėty būtų 75 dainininkai ir šo 
kėjai! Tad visi į talką!

TF skyriaus žiemos balius 
turėjo 271 svečią ir davė 264.20 
dol. pelno.

TF v-bos narys

VANCOUVER, B. C.
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

1
Lietuvos Nepriklausomybės naują liniją, Vancouveris pasi 

37-nių metų sukakties minėji darys pasaulio aviacijos kryž 
mą Britų Kolumbijos lietuviai kėlė. Keliautojai iŠ Australijoe, 
rengia šiemet vasario 20 dieną, Naujosios Zelandijos bei kitų 
sekmadienį, Vancouveiio mies oriento kraštų dabar galės iš 
te, B. C. 11 vai. ryto bus atlai vengti gana komplikuotų Jung 
kytos pamaldos Šv. Vincento tinių Amerikos Valstybių vi 
koplyčioje, 853 East Pender zos bei muito suvaržymų, nes 
Street. 2 vai. po pietų Mėlyno nebebus reikalo nusileisti Ame 
jo Dunojaus auditorijoje, 1806 rikos teritorijoje. Kanadiškoji 
East Hastings Street įvyks iš aviacijos bendrovė pasirinko 
kilmingas minėjimo aktas ir Amsterdamą, savo aerodromu 
bus išpildyta koncertinė dalis. Europoje, nes Olandijoje tran 

įvyks vasario 13 d. Minėjimas Po minėjimo mūsų šeimininkės ritiniams keleiviams nėra jo 
prasidės pamaldomis. St. Fran pavaišins dalyvius kavute. Visi’ 
eis bažnyčioje, 1479 Albert mūsų tautiečiai, vyresnioji fyar 
Rd., 12 vai. Oicialioji minėjimo ta ir priaugantis jaunimaas, 
dalis 1 vai. ukrainiečių salėje širdingai kviečiami atsilankyti. 
2690 Seminole St. Kalbės A. L. 
T. pirmininkas L. Šimutis. Vie 
tos choras vedamas Sinkaus ii 
jauna solistė iš Detroito p-lė 
Variakojyte atliks meninę mi 
nėjimo dalį. Minėjimo metu 
bus renkamos aukos Tautos 
Fondui. Buvome duosnūs Krė

©©©©©©■©©©S©©©©*
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I
Windsoro lietuvių dėmesiui. į

PILLETE HARDWARE
823 P1LLETTE RD., WINDSOR. Ont.

Lietuviamsnuolaida <
Sav. M. Kizis.

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©?*©©©©©©©©•

WINDSOR, Ont.
ko, siūlo tautiečiams savo pa FORDO STREIKAS PASIBAIGĖ

tarnavimą žymiai mažesnėmis jjs nevienam buvo įgrisęs, leisti šeštadienio vakarą. Pra 
kainomis. Skambinti tel. JA 9- foet kartais ir tokiu priemonių džia 7 vai. 
1223.

Kaukių balius šiemet
vyks vasario 19 d. Royal Con
naught Normandie ir Oriental

premijuojami. Staliukus prašo 
me užsakyti iš anksto pas pas 

l 2 Fife St., tel.

reikia imtis. Atrodo, kad tuo 
pačiu išsispęs bedarbių proble 
ma, nors lietuvių tarpe jų skai 
čius buvo sumažėjęs, tuo pačiu 
atgys ir visas gyvenimas. Lie 
tuviai Windsore yra neblogai 
įsikūrę, o jau automobilio re 
tas kuris čia neturi. Vis perka 
si viens už kitą geresnius ir gra 
žesnius. Neatsiliekama nuo ka 
nadiečių. Greitu laiku išnyks 
pėstieji ir dviračiais važinėjau

Vasario 16 dienos minėjimas

Bus linksinavakaris.
Vasario mėn. 12 d. Kroatų sa vės paminklo statymui, ir tuo 

Įėję, 2520 Seminole St. KLB
Windsor© Apylinkės Valdyba kad Lietuvos laisvinimo darbas 
ruošia linksmavakarį. Meninėje reikalingas daug didesni lėšų
, , . , , — pasistenkime įrodyti, kad
dalyje: baletas, tautiniai šokiai, • —- -

pagerbėme jį,—nepamirškime,

kios vizos ,nei muito kontrolės.
Sužeistas automobilio 

nelaimėje.
Naktį iš sausio 21 į 22 dieną 

automobilio katastrofoje buvo 
sužeistas Antanas Stalionis, 29 
metų amžiaus. Nelaimė atsitiko 
jam vairuojant savo lengvą ma 
šiną plente tarp Marpole ir EsPonia Lukoševičienė,

123 Grant Ave, tel. JA 2-6030, 
suteikia smulkių informacijų 
tautinių rūbų įsigijimo reikalu. 
Lietuvaičių audėjų Vokietijoj 
austa taut, rūbams visa medžią 
ga kainuoja apie 50 dol.

Lietuviška knyga laukia
visų mūsų paramos. Neleiskim duetas, išpildo Detroito skau 
jai mirti tremtyje!

Geriausių knygų ir Jūsų nu 
rodytomis sąlygomis galite pa 
sirinkti iš TF knygų platinto 
jų krepšio. Šis paskutinis vajus 
baigiasi gegužės 7 d.

SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Vasario mėn. 6 d., t. y., sek ryto. Paskaitą laikys pulk. Gie 
madienį, tuoj po pamaldų įvyks 
Hamiltono Liet, sporto klubo

A. Šimkevičius šiuo metu lai „Kovas“ visuotinis metinis su 
kinai atleistas iš darbos. Jis tu sirinkimas Parapijos salėje po 
ri didelį patyrimą alyvos kros bažnyčia, 
nių statyme ir jų remontavime, Visi HSK „Kovas“ nariai n 
nes visą laiką dirbo Lincoln b- prijaučiantieji arba naujai įsto 
vėje, kur išimtinai statė pečius ti norintieji, šiuo maloniai kvie 
naujuose namuose. Jis taip pat čiami skaitlingai dalyvauti, 
sąžiningai remontuoja visus aly HSK „Kovas“ Valdyba.

St. CATHARINES, Ont.
VASARIO 16-TOJI

Lietuvos Nepriklausomybės tava, 
šventės minėjimas įvyks vasa šeštadieninė mokykla gražiai 
no 13 d., sekmadienį. Prasidės 
iškilmingomis pamaldomis, pei 
kurias giedos lietuvių 
solistas A. Paulionis. 
sįos dalies minėjimas 
vakų salėjeę Page ir 
gatvių kampas, 4 pal. popiet. 
Paskaitą skaitys rašytojas j. 
Jankus. Meninę programos da 
lį išpildys savieji: choras ir 
tautinių šokių grupė.

dar nesame pamiršę Jos. Kiek 
vieno lietuvio pareiga minėjime 

tai. Puiki proga linksmai pra dalyvauti. Windsorietis.

Sk. St. LIETUVOS ŠVENTĖ BUS VASARIO 20 DIENĄ.
Vasario 16-tos minėjimas nam energingam šios kolonij 

įvyks vasario 20 d., sekmadie veikėjui J. Bieliūnui, 
nį, pradedant pamaldomis 11 v.

draitis. Meninę programą išpil 
dys savosios pajėgos. Minėji 
mas vyks tuojau po pamaldų.

Tautinių šakių grupė
Atsisakius p. Z. Jakuboniui 

toliau vadovauti, pavesta jau

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont.
Tel. LI 4-6405

IOS

Užgavėnių blynų vakaras.
Parapijos komitetas rengia 

linksmą Užgavėnių blynų po 
būvi, kuris įvyks prancūzų pa 
rapijos salėje, 72 Empire St., 
vasario 19 d., šeštadienį. Pra 
džia 7 vai. vakare.

STALINO SŪNUS 
LAIKOMAS 

LIUBIANKOJE. . .
Atkelta iš 2-ro psl.

MVD Liubiankos kalėjime. Te 
besą gyvi ir 8 lakūnai iš JAV 
karo aviacijos lėktuvo, 1950 m. 
balandį numušto viršum Balti 
jos.

K. L. Tarybos skyriaus 
susirinkimas

Sekmadienį, sausio 23 d. įvy 
ko K. L. Tarybos Vantouverio 
skyriaus narių susirinkimas. w ___ .. ,...r
Valdyba ir revizijos komisija Įondlle? Tuo~metuTi> 7r vieta 
padarė pranešimus apie skyria mis buvo migla Sužeistasis pa 
us veiklą. Iš pranešimų paaiš taipinta8 į Royai Columbian Ii 
kėjo, kad skyrius suruošė visą goninę New Westminster mies 
eilę parengimų ir prisidėjo lab te. Rašant šias eilutes gydyta 
daringais darbais prie mūsų jai dar nebuvo diagnozavę nu 
tautiečių sušelpimo. Pranešta, kentėjusiojo sužeidimų apimtį, 
kad ir šiuo metu sušelptas pini Bet ig ligoninės administracijos 
gine auka į sunkią ekonominę patirta, kad sužeistasis nėra 
būklę dėl ligos patekęs Anta kritiškųjų ligonių sąraše. Anta 
nas Daraskevičius ir Šeima. Su nas Stalionis su tėvu, atvykę iš 
sirinkimas išsirinko naują vai Anglijos, gyveno savo ūkyje 
dybą iš Emilio Smūgio, Jono 2636 Dewdney Trunk Road, 
Macijausko ir Balio Vileitos. port Coquitlam, B. C.

Į Europą per Šiaurės ašigalį Jonas J. Juškaiti*.
Canadian Pacific toline. ~ "'•’"į"

gavo, leidimą iš federalinės vai k,tc 1 n* noa® s ® y. 
džios pradėjo operuoti regulia “e *avo į™“** Jį? rius keleiviniu ir prekiniu lėk kart^ .metuo/e aukok‘te 
tuvy skridimus is v ancouve 
rio į Europą per šiaurės ašigalį. 
Skridimas į Olandijos sostinę 
Amsterdamą su vienu nutūpi 
mu pakelėje užtruks mažiau 
kaip 17 valandų laiko. Skren 
dant iš Vancouverio per šiau 
rėš polių atstumas yra tūkstan 
čiu mylių trumpesnis negu nau 
dojantis ikišioliniu rytiniu mar 
šrutu virš visų Kanados pro 
vincijų ir Šiaurinio Atlanto 
vandenyno. Tuo būdu sutaupo 
mas laikas ir sumažėja trans 
porto išlaidos. Atidarius šią

vienos dienos uždarį!

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

JONO J.JUŠKAICIO, LL.B. 
naujas adresas yra:naujas aui y *« •

Suite 14, Tunstall Building į
709 Dunsmuir Street |.

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

veikia.
Lietuvių šeštadieninė moky 

kielė beveik visų vaikučių lan 
koma, nes sąlygos labai geros: 
vaikučiai atvežami ir parveža 
mi. Šiais metais mokytojauja 
p. J. Navasaitienė ir kun. B. 
Mikalauskas. 
Šaunus vakaras su „Batais“.

Vasario 12 d., šeštadienį, slo 
vakų salėje, parapijos komite 

Tautos šventė bus paminėta tas ruošia šaunų vakarą. Pak 
ir per radiją. Vasario 13 d., sek viestas „Aukuras“ iš Hamilto 
madeinį, 2 vai. 30 min. popiet no suvaidins linksmą komediją 
pasukite savo radijas ant 620 „Batai“, parašytą Spalio. Pra 
bangos ir iš St. Catharines CK džia 6 vai. vakare. Šokiams 
TB radijo stoties pasiklausysi gros jau lietuviams žinomas ir 
te lietuviškų dainų, ši 15-kos mėgiamas orkestras iš Buffalo, 
minučių programėlė bus praves N. Y. Veiks turtingas bufetas. -©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^* ri spalio 31 d. rašė:

SrvSdMmonepama,ę gra I Carlton Clothes Shop I 
v LIETUVIAI IŪSU DĖMESIUI’ a;©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©?. g V • a
a Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų g 
a rūbų siuvykla. a
$ Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! a
a Praktikuojamas iki pusės metų lengvas išsimokėjimas. x 
a Kaip dalininkas pas mus dilba prityręs lietuvis siuvėjas. g 
x Jau 4 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus A 
v ir nesame patyię nusiskundimų. a
a Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, į 
a ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt. 1 į
g 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT. | 
$ Telef. J. A. 2-6439. Sav. J. SKOTNICKL f 
f©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©1

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

Jonas Zmuidzmas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6586 $5

choras ii 
Oficialio 
vyks slo 
Weiland
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Sekite naujas madas — užsisakykite $
| KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.
% Speciali nuolaida užsakant dabar. «
» Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audmių I 
| Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. 1 ’
A Garantuotas darbas — galima ir kreditan. J [
į VALOME —PROSIJAME. j!
i Paimame iš namų ir pristatome. ; ;

I NICK’S TAILOR SHOP 1

| PATAISYMŲ EKSPERTAI.
$ 616 Charron, Montreal.

NIAGARA BALLS
PAMALDŲ NEBUS

Vasario 13 d., sekmadienį, porai savaičių į Ameriką. Grįž 
pamaldų nebus, nes vyks Lie ta vasario 8 d, 
tuvos šventės minėjimas St. 
Catharinėje, kur atvyks ir Nia 
gara Falls lietuviai.

Taip lygiai nebus pamaldų ir 
Welande vasario 6 d., nes T. 
Barnabas Mikalauskas, šių ko .
lonijų kepelionas, yra išvykęs š. m. balandžio men .23 d.

Susižiedavo
Lucijus Ulbinas susižiedavo 

su L. Dambrauskaite iŠ Sim 
coe, Ont. Vestuvės numtaytos

WI 8013

ISTA iim no

Kompetetingo
A.

PERKATE ai PARDUODATE?

*Namai ’Ūkiai *Sklypai
Bizniai *Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas: —
PRANCKE VIČIŲ .. . LI 9-4121.

Hamilton Office .... 913 Main St. EasL

[
 IF T r REAL ESTAETE 
1/ V U 1 LIMITED

KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAl
Skyriai visoje Ontarijoje.

» T

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

:s 3910 St. ZOTIQUE St., E.

I
RAymond 1—6005.

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

Sta Nu 
finishing peoctss

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

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE 

NE-5-0303 Sav*! P‘ RUTKAUSKAS.

GYVENIMAS OKUPUOTOJ kolūkiai turi savo sėklų fondus 
I IFTUVOJ krauti, jei, iškūlę daugiau kaipLIE U VUJ. J jic tcpa..g. uk

Atkelta re 6 psl. tiek apmokėti MTS ir pristaty 
: „...Kolūkių tj 66,6% nustatytos valstybei 

pareiga geriausius grūdus su paruošų normos? Ką čia bekal 
pilti sėklai... Antai, Vabalnin bėti apie geriausius grūdus, —• 
ko rajono kolūkiai tuo metu, „Tiesa“, tur būt, užmiršo, kad 
kai buvo iškulta daugiau kaip geriausi grūdai valstybei! — 
40% visų javų, į sėklų fon klausimas, ar jiems iš viso h 
dus nebuvo supylę nė vieno ko grūdų, atidavus visas duok 
centnerio grūdų“. Bet iš ko gi les valstybei.
tie vargšai Vabalninko rajono Pr. Zunde.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
'h 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. i
:j Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©*>©©©©*>©©©©*^X»f

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA7-3120

I 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL M



I
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Ši šeštadieni visi SPAUDOS BALI U N!
f '*■

NIEKUR GERIAU, GRAŽIAU, LINKSMIAU IR NAUDINGIAU NEGALĖSITE PRALEISTI ŠIO ŠEŠTADIENIO, KAIP TIKTAI TRADICINIAME 
SPAUDOS BALIUJE, KURIS ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 5 DIENĄ, DIDELĖJE, ERDVIOJE KARIUOMENĖS SALĖJE:

1. ŠOKIAI, GROJANT PUIKIAI 
p. Z. LAPINO V/-.DAMAI 
KAPELAI LITUANICA.

310 PINE Ave. East — ĮĖJIMAS IŠ HENRY JULIEN 3721

2. BUFETAS SU VISOKIAIS

GĖRIMAIS IR UŽKANDŽIAIS.
3. TURTINGA IR LABAI GAUSI

VERTINGI FANTAI, KURIŲ TARPE:

a} Dailininkės A. TAMOŠAITIENĖS sukurtas specialiai 
šiam SPAUDOS BALIUI TAUTINIS DRABUŽIS — 
150 dolerių vertės;

b) Mamerto MAČIUKO siuvyklos 2 KOSTIUMAI, kurie 
laimėtojui arba laimėtojai bus pasiūti PAGAL UŽSAKY
MĄ iš pasirinktos medžiagos po 85 dolerius veites.

c) BALTICos — Kiaušo ir Šiaučiulio medžio dirbtuvės —

SVEČIŲ KAMBARIUI TAUTINIO STILIAUS STA 
LIUKAS, 50 dolerių vertės.

d) RAINBOW — Chazano ir Anšelevičiaus didmen. parduo 
tuvės elektrinis LAIKRODIS 30 dol. VERTĖS.

e) P. Rutavičiaus ELEKTRINIS SKUTIMOSI MASINĖ 
LĖ 30 dol. vertės.
Ir daugybė kitų gražių, vertingų ir naudingų fantų.

VYKTI j salę, kuri yra pačiame miesto centre, geriausia: iš 
vakarų Westmounto iš rytų — Sherbrooko autobusais,

Dėmesio! Dėmesio

SPECIALI NUOLAIDA

iki 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 2-172

loterija
iš pietų ir šiaurės St. Denis tramvajum ir išlipti Pine 
Avė ir St. Denis kampe.

APSIRENGIMAS — laisvas, kas kuo turi ir kuo nori.
ĮŽANGA—ĮĖJIMAS: 1,50 (pusantro) dolerio, bet už tuos 

pačius pinigus kiekvienas atėjęs gaus nemokamai lėkštę 
užkandžių.
PRADŽIA baliaus 7 valandą vakaro,
PABAIGA — 2 valandą ryto.
VISI TAUTIEČIAI maloniai prašomi atsilankyti.

K L C T ir N L.

SKELBIMAS 
RINKIMŲ REIKALU.

Skelbiame lietuviškai visuo

ŠEŠTADIENIN l PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
MOKYKLAI ŽINIOS.

paremti, mokyklos tėvų Komi — Statybos darbai tęsiami 
teto ruoštas UNF salėje pobū kiek leidžia staiga užėjusi šal 
vis praėjo sėkmingai. Mokyk čio banga. Blokų ir plytų dar 
los vadovybė primena visiems bai turėjo būti nutraukti. R^bo 
šeštadieninę liet, mokyklą lan jamasi vidaus darbais ir žemių 
kantiems mokiniams, kad dai vežimu iš salės. Talkino. Audi 
navimo pamokos, prededant tr 

______ ____________ ______ ečiuoju ribaigiant šeštuoju sky 
didžiausis ir šauniausis sezono 96. p. Mikulėnas, žadintuvas 1. riumi imtinai yra privalomos.
balius. Jam visi Montrealio ir 97. S. Riautas, statula, 
apylinkių lietuviai atsidėję ruo 
šiasi. Šiemet balius žada būti 
ypatingai iškilmingas ir gau 
sus, nes „Nepriklausoma Lie

ir A. ANŠELEVIČ1US.

RAINBOW
Distributors Co

Į Savininkai-panevėžiečiai
L CHAZANAS

Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.
Lietuviams specialios nuolaidos.

39 7 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

BAIGIAMA PASIRUOŠTI
DIDŽIĄJA! ŠVENTEI

Vasario 16 d. šventė įvyks
vasario 12 d., 7 vai. vakaro Pla menei ir lietuviškų oiganizaci 
teau salėje. Galutiniams paruo jų žiniai, kad terminas kandida 
šiamiesiems darbams aptarti, tų sąrašams pristatyti, linkima 
vasario 6 d, A. V. parapijos pa ms į Montrealio lietuviškų or
talpose tuojau po pamaldų šau ganizacijų ir visuomenės atsto MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS, 
kiamas paskutinis Vasario 16 vų Seimelį nustatytas ne vėliau kurįuo tautiečiai pareiškia ypa St. E. groserija), alaus dėž, 
d. šventei Rengti Organizaci š. mt. vasario mėn. 13 d. ima tingą paramą savo spaudai, yra 95. Mikulėnienė, vyno bonka. 
nio Komiteto posėdis, kuriame mai. Kandidatų sąrašai prista 
maloniai kviečiami dalyvauti ir tomi Rinkiminės Komisijos Pir 
visi komiteto garbės nariai.

Prezidiumas.
VASARIO 16 per televiziją ati 
dėta dėl techniškų kliuvinių. 
B. DODONAITĖ dabar atos 
togauja JAV ir gėrisi Arizonos 
gražybėmis.

Advokatas
STASYS DAUKŠA, lL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. E.

e) UN 1-2013 ir BE 7296
Rts. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

XK M

vį DR. J. š E G A M O G A S i 
f 3 X

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
Verdun. Tel.: YO 3611. 

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

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

mininkui L. Giriniui: 3885 St. 
Urbain St. .Montreal, telef. 
PL 3046. L. Girinis,
Rinkiminės K-jos Pirmininkas.
AV BAŽNYČIOS statyba eina tuva" yra įžengusi į penkiolik 
į galą. Dažymą paėmė p. Balto tuosius savo gyvavimo metus, 
nis. Bažnyčios kpmitetan iš Jau iš anksto mūsų mieli sp 
rinkti P. Kličius, P. Vaupšas ir audos rėmėjai pradėjo aukoti 
A. Stankus. Klebonas prašo au Spaudos baliaus loterijai fan 
kų bažnyčiai užbaigti statyti, tus. Štai dalis tų fantų, jau pa 
Tuo tikslu vajus pratęsiamas siekusių „NL“ redakciją: 
ligi vasario 15 d.
REIKALINGA SEKRETORĖ 
būtina: anglų, prancūzų kalbų 
laisvas vartojimas žodžiu, raš 
tu ir mašinraštis. Bendras raš 
tinės darbo supratimas. Darbas 
su ateitimi, žmogui, kuris no 
retų dirbti daugiau, negu mo 
karna, gilintųsi į darbo prasmę, 
stengtųsi duoti įstaigos klijen 
turai kuogeriausį patarnavimą. 
Atlyginimas 1 dol. valandai ar 
ba 40 dol. savaitei.

Darbo laikas: pradžioje 3 v. 
į dieną, vėliau 40 vai. savaitėje. 
Čia yra noras turėti savo žmo 
gų. Skanbinti: PL 8501.

Adamonis & Budriūnas.

76.

■XW"11 I

n
I DANTŲ GYDYTOJAS'

LOUIS MONGEAU 
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3 2 3 7

i DR. J. MA L I š K A 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun,

Tel.: TR 4547

«

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

DR. R. CHARLAND

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI
Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

6351
neju- 
mūsų

956 SHERBROOKE E. į
Tel.:FR7684. EX8822[ 2

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel: CH 7236.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

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

aptvertas geležine tvorele.
Kaina 14.300 dol. Lengvos iš 

simokėjimo sąlygos.
Paskola iš 21/į%.

iejauskas J., Gečas P., Gudaitis 
S., Indrišiūnas V., Kaknevičius 
J., Raškus I., Rukštelis V., Si 
rutis A., Zaras K.

— Susituokti ruošiasi Alg. 
Simanavičius ir Rūta Linkytė.

—• „Dainos“ grupės narių su 
sirinkimas įvyko pas p. Morkų 
nienę.

— K.L. Kat. moterų dr-jos 
Praeitą savaitę du kartu įvy Toronto skyrius kviečia visuo 

kusiuose Toronto „Caritas“ po įjnį narių susirinkimą vasario 
sėdžiuose buvo nustatomos šių g d. po 11 vai. pamaldų, pas so
mėtų šalpos darbo gairės, o kar se]es kotrynietes, 41 Delavvere 
tu naujai pasiskirstyta pareigo Avė.
mis. Ilgamečiu! pirmininkui E. _ Vas. 6 d 6 val vakarOj 
Miliauskui iš „Carito“ pasitrau Lietuviu Namuose> H augšte, 
kus, nauju pirm, išrinktas vice Kat Moterų Dr.ja ir kulinari 

-r v v ri P“ip- Jonas Valiulis. Kiti vald. nį kursu dalyvės, tu kursu už
108. p. Baltauskas, rankų dar nariai pasiskirstė pareigomis : bJ imo p rengia seimymš 

bas — briedis taip beržų. A. Sčepavičiene— vicep., P. Vi . a
109. N. Gudienė, 2 peleninės, lutis — sekr., J. Kavinaitė — ‘

Šios muzikos giesmių ir dainų 
pamokos vyksta kiekvieną šeš98. S. Palaitis,cigarečių 50.

99. Adelė Botyricne, užvalk. tadienį tuojau po- lituanistinių
100. J. Gargasas, 2 dol.
101. E. Bernotienė, nylono ko 

jinės ir lėkštė.
102. M. ir B. Kasperavičiai, 40 

uncijų degtinės bonka.
103. Y. X., degtinės bonka.
104. p. Bilevičienė, vyno bonk.
105. K. Purvinskaitė, saldainių 

dėžė.
106. D. ir J. Mozūraičiai, siur

pryzinis fantas 20 dol. ver.
107. K. Ambrasas, siurpryzinis 

fantas.

pamokų Šv. Jono Kr. parapijoj 
patalpose, vadovaujant kun. B. 
Pacevičiui.

TORONTO „CARITAS“.

110. L. Ptašinskienė, vyno bo. ižd. Paskirų sekcijų vadovai: 
-— — Paunksnienė, said. dėž. Dr. O. Norvaišienė -— ligonia 
112. P. Dikaitis, byno bonka. ms, E. Stepaitienė —- parengi 

mams. Posėdyje nutarta papil 
domai pakviesti dar du nariai,

111. E. Paunksnienė, said. dėž.

Stankūnaitė, knyga.113.0.
114. p. Tauterienė, 1 dol.
115. p. Matulienė, arbatai ind., kurių vienas paims šalpų pa 

saldainių dėžė ir auskarai, skirstymo sekciją. Ryšiumi su
besireiškiančiu žiemos nedarbu 
ir ligomis, „Caritas“ yra pasi 
ryžęs sukelti daugiau lėšų lie 
tuvių šalpai Toronte. Artimiau 
sias „Caritas“ parengimas 
„Linksmas Spbatvakaris ’ įvy 
ks vasario 1 2d. UNF salėje. 
Nutarta dar šios gavėnios me 
tu surengti balerinos A. šlepe 
tytės ir J. Liepinio klasinio ba 
lėto koncertą.

Toronto „Caritas“ medžią

116. p. Staškevičius, 1 dol.
117. K. Toliušis, 2 dol.
118. p. Škudienė, biskv. dėžė.
119. V. Andrijauskas, vermuto 

bonka.
120. J. Keršys, knygos: 4 t. Gy 

voji dvasia, Šimonių liki 
mas, Dievas ir žmogus ir 
kt.

121. A. Raciborskas iš Čikagos, 
keramikos grupė ir arbatai 
indai.

122. V. Bagdonas, iš Hamilto giškai remia ęToronte gyven 
no, 163 Wellington. St. S., ančius lietuvius, patenkančius 
rankų darbo odinė pinigin. medžiaginian vargan. Prašymai

123. p. Žilinskienė, vyno bon priimami raštu, adresuojant
ka. Toronto liet. „Caritas“, laišką

124. p. Gabrusevičienė, skarelė siunčiant pirm, vardu: J. Valiu
mot. lis, 61 Indian Rd. Cies. arba

125. K. Lukas, degtinės bonka. 041 Dundas St. W. Toronto.
126. Liet, medžio dirbtuvė Bal

tic ,tel.: HU 8-0162, sve
čių kambariui staliukas.

127. p. Gurinskienė, vyno bonk.
Nuoširdžiai dėkojame už jau

paaukotus fantus ir būsime dė facja su fantais atvykti į balių 
kingi, kas dar gausiau piatur jr fen įteikti loterijos komisi 
tins Spaudos Jjaliaus Loteriją. jaį( kurįoje sutiko darbuotis p.

x.._ . _ .. o Voroninkaiteinė, K. Leipus
ir A. Lymantas, gal dar ką ir

71. p. Liesunaitis, 1 doleris.
72. P. Ražanas, Martini butelis.
73. P. Rutkauskas, (Sta Nu De 

Lux Dry Cleaners, 143—8 
Ave, Lachine), 5 dol. ver 
tės nemokamas valymas dr 
abužių.

74. J. Pakulis, „Laisvos Lietu 
vos“ prenumerata.

75. Ant. Rutavičius, elektrinė 
skutimosi mašinėlė 30 dol. 
vertės.
M. Juodviršis, „Milžino pa 
unksmėje“.

7 7. N. Gailius, M. Biržiškos 
„Lietuvių tautos keliai“ ir 
vyno bonka.

78. J. Parojus, Kubos ispanų 
žurnalo metinė prenum.

79. J. Gražys (žiūr. jo skelbi
, mą NL-je, kailinių paltų sp 

ecialistas), karakulinę ke 
purę 20 dol. vertės.

80. A. Snapkauskas, vyno bonk.
81. L. Gudas, vyno bonka.
82. O. Motuzienė, mot. skare.
83. A. Stankuvienė, 1 doleris.
84. T. Mačiulienė, arbatos set.
85. M. Slėnienė, lėkštė tortui ir

2 dol.
86. A. Mankuvienė, mot. bliuz.
87. J. Geležiūnienė, fantas-pa 

slaptis, kurią sužinos tiktai 
išlošęs.

88. „Victoria Cleaners“, žiūr. 
skelbimą: 2836 Allard St.
Telef.: TR 1135, 2 bonkos 
degtinės.

89. V, Matulaitienė, lėkštė vai 
siams.

90. S. Erslovas, indas vaisiams.
91. A. Matiečius, 2 dol.
92. F. Šuplevičius (2554 Cent

re St., batų krautuvė ir tai 
sykla), mot. kambariniai 
batukai.

93. P. Vaupšienė, alaus stiklų Parojus, S. Paulauskas ir kt. j
setas, 8 gabalai. Balius įvyks vasario 5 dieną, ja, kuri viską ir patvarkys,

94. T. Subačius (2651 Ontario šeštadienį, didelėje salėje, 310 Visems didelis ačiū. NL.

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

(kampas Bloor - Huron » 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v 
(nasrai <■

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. j', 

arba pagal susitarimą. 
Tekinamų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

Pine Avenue East. Šokiams gr 
os Z. Lapino vedama „Litua 
nica“, pilnos sudėties.

Kaikas iš spaudos bičiulių

Fantus mums surinkti talki 
no bendradarbiai: L. Gud _ _______

as, J. Lukošiūnas, K. Leipus, daugiau pasikvietę. O loterijos 
J. Lekmckas, P. Paukštaitis, J. pravedimui baliuje bus išrinkta

iŠ pačių baliaus dalyvių komisi

Dr. A. VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1081 Bloor Si W.- • oronb.- 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6.30—b v v., 
ketvirtadieniais n sestade 
niais 2—5 pp, X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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