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Politinė įvykių savaitė
RUSIJOJE REVOLIUCIJA TĘCIAMA. PASKUI BERI 

JĄ I KARTUVES SEKA MALENKOVAS.
Malenkovas apkaltintas

Daugiau kaip 20 rankų vasa 
rio 7 dieną pakilo prieš buvusį 
Rusijos komunistų partijos ge 
neralinį sekretorių ir diktatori 
nės Maskvos klikos galvą Ma 
lenkovą, kai vadinamoji sovie 
tinės Rusijos ministerių taryba 
Kremliuje pagaliau priėjo prie 
savo premjero valdymo klausi 
mo. Visi, kaip vienas, sovieti 
nės diktatūros valdytojai, kaip 
Maskva oficialiai pranešė, pasi 
sakė, kad

nesugebėjimu valdyti.
siveržia mažiausio atsparumo 
vietoje.

MALENKOVAS YRA AIŠ 
KIAI NUSIPOLITIKAVĘS.

O su juo, kas būtų visai logiš 
ka, baigia bankrutuoti ir visa 
Stalino sistema.

Paskutinės žinios iš Maskvos 
patiekia tokių reveliacijų:

Bulganiną oficialiai premje 
ru paskyręs generalinis komu 
nistų partijos sekretorius Chru 
ščiovas, kuris besąs

MALENKOVAS NETURI KARO SĄMOKSLININKŲ 
SUGEBĖJIMŲ VALDYTI... JUNTOS PRYŠAKYJE.

Malenkovas — Stalino auklė ^są Malenkovas bandęs poli 
tinis, pačio. Stalino paiuoštas tik3 taiP vesti> kad sovietų ga 
užimti jo vietą. Toks apkaltini mYba daugiau duotų produktų 
mas negali pasibaigti geruoju, civiliam gyventojui, eiliniam 
Malenkovas arba kitus iškars, žmogui, o karo sąmokslininkų
arba pats paskui Beriją turės 
eiti į kartuves. Anksčiau ar vė 
bau. Tai pareis nuo jo sugebė 
jimų, besigelbstint nuo kartu 
vių, kitus iškarti. Tokia jau to 
talistinė komunistų santvarka 
ir teisinė norma: arba kitus ka 
rk, arba pats būsi pakaitas.

Taigi,

KOMUNISTŲ VIDAUS 
REVOLIUCIJA TĘSIASI.
Kas bus Malenkovo įpėdinis? 

— Rašant šį stranpsnį, buvo 
dar spėliojama. Minimos pavar 
dės Molotovo, komunistų parti 
jos generalinio sekietoriaus 
Chruščiovo, Bulganino ir kitų.

Tiesa, kaikurie šaltiniai tiks 
liau pranešė: esą vieton Malen 
kovo paskirtas Bulganinas. Bul 
ganinas yra vyriausis raudono 
sios armijos politrukas. Todėl, 
jeigu tikrai Bulganinas užims 
Stalino sostą, tai reikš, kad ka 
riuomenė paima į savo rankas 
Rusijos likimą. Komunistų vi 
daus revoliucijai vykstant, to

junta yra pasiryžusi eiti į karą, 
todėl visą dėmesį koncentruo 
ja į sunkiąją pramonę, karo 
pramonę. Taigi, šiuo patvirtina 
mas spėjimas, kad šis pasikeiti 
mas gali reikšti karą.

Maskvos įvykiai, kaip mato 
me, rutuliojasi

KINIJOS KOMUNISTŲ 
AGRESIJOS FONE

prieš Taivaną, kurį jie pasiry 
žę okupuoti. Ties Taivanu-For 
moza vyksta dideli pasiruoši 
mai. Laisvoji Kinija evakuoja 
salų gyventojus. Vyksta ir mū 
šiai — vieni kitus bombarduo 
ja. Paskutiniu metu jau Kinijos 
komunistai apšaudė ir Ameri 
kos lėktuvus. Karo išsiplėtimo 
pavojus didėja.

JTO nesiseka šalis taikyti. 
Kinijos komunistai atsisakė tar 
tis dėl paliaubų. Kinijos komu 
nistai būtinai nori pulti Taiva 
ną ir jį užgrobti. Maskva taip 
pat atsisakė padėti taikyti abi 
šalis. Ar už tai Malenkovas nu 
verstas? Žinios labai prieštarau
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Vasario šešioliktajai O Miela Tėviške, kaip aš tavęs pasiilgau!
Kai tavęs netekau, — dar daugiau pamilau!

Br. Abromonio Medžio drožinys.

MŪSŲ PAREIGA KOVOJA 
NČIAI IR KENČIANČIAI 

tėvynei
Tautos Fondo Atstovybės Ka 

nadoje atsišaukimas,
i visus Kanados lietuvius, orga 

nizacijas, TFA Skyrius.
Broliai ir Sesės!

Vasario 16-tos proga, kaip 
ir kiekvienais metais, yra skel 
biamas 2-jų mėnesių vajus T. 
Fondui — Lietuvos laisvinin.o 
reikalams lėšoms telkti.

Į vajaus pajamas įeina: Va 
sario 16-tos minėjimų metu su 
renkamos aukos ir pajamos lan 
kant kiekvieną lietuvį po na 
mus.

Vajaus pravedimas, aukų rin 
kimas prieš minėjimus, ir u.nU 
ras rinkliavos pravedimas ir or 
ganizavimas pavedamas vietos 
T.F.A. Skyriams. Atstovybė 
kreipdamasi į visus be uuuuw, 
prašo darnai ir organizuotai 
pravesti vajų.

Vajaus -metu tikimasi iš tu 
rinčjo pajamas sulaukti 1.00 
dol., o pajėgesnius prašome pa 
aukoti vienos dienos uždarbį. 
Tai ir bus Tavo auka už visus 
metus.

Broli ir Sese, kai žengsi per 
salės duris į minėjimą ar aukų 
rinkėjas aplankys namuose jei 
turi mažas pajamas duok 1 dol. 
Jei sergi, neturi darbo ar nelai 
mė ištiko — ir 5 ct. užteks. Bet 
Broli ir Sese, jei Tavo sąskaita 
banke stambi — nejieskok 10 
ct., nes pas Tave ne valkata iš 
senamiesčio alaus stiklui prašo, 
bet Tavo tikra motina Lietuva 
Tavo broliui laisvės prašyti at 
eina. Kiek padėsi tiek ir bus pa 
daryta! Tad duok iš Širdies, 
kad renka nedrebėtų!

Nuoširdus ačiū iš anksto!
Tautos Fondo Atstovybė, 

Kanadoje.
pas M. Arlauskaitė, 

Pirmininkė.
pas P. Adamonis, 

Sekretorius.
kia išeitis būtų logiška, nes rau jančios viena kitai. Bet karas 
donoji armija dabar yra priėju labai rimtai bręsta. Ir nematy 
si prisiartinimo prie valdžios ti, kad kas jį tuo tarpu sustab 
ribą. Ji seniai siekia visai Rusi dytų. 
jai raudonosios armijos diktatu 
ros. Ir tai reikštų daugiau, ne 
gu paėmimą valdžios. Kariuo 
menei įsigalėjus, tuojau 
prasidėti

ĖJIMAS į KARĄ
Iš kitos pusės, sekant prane 

Šimus iš Maskvos, galima susi 
daryti ir kitokį vaizdą. Esą, ta 
pati ministerių taryba didelę po 
litinę kalbą per radiją pavedusi 
pasakyti Molotovui. Tai reikš 
tų, kad dar palaikomi Stalini 
nės politikos likučiai, nes Mo 
lotovas buvo taip pat Stalino 
kriminalo akliausias vykdyto 
jas.

Šią maskvinę revoliuciją, yra 
pagrindo spėti, bus pagreitinę 
Tolimųjų Rytų įvykiai.

IMALENKOVO NUVERTI*. 
MO „KUPSTU“ YRA IR

MAO.
Kaip žinoma, Maskva su Ki 

nijos komunistais yra pasirašiu 
si savitarpės karo pagalbos su 
tartį. Kinija dabar raunasi į ka 
rą, kurio, Maskva lyg nenori. 
Komunistų įsivėlimas į karą, 
kuris gali išaugti į Trečią Pa 
saulinį karą, matyt, dar Mask 
vai nėra pribrendęs, o jo sulai 
kyti Malenkovas nesugeba, nes 
MacA-Tse-tungas neklauso. Ži nhoweris pareiškė, kad JAV ne tykiai su Lietuvos Atstovu Wa 
noma, šis skaičiavimas gali bū leis Kinijos komunistams ūži shingtone, su State Departame 
ti ir atvirkščias, kas sovietiniam mti Taivano ir Peskadoro said, ntu, su ALTu, su Free Europe 
režimui įprasta, bet viena ne — Turkijos premjeras Romo Committe ir su Lietuvos Lais 
abejotina, kad vienu iš „kups je tarėsi dėl Italijos prisidėjimo vės Komitetu. Komisija turės 
tų“, kuris Malenkovą išvertė iš prie Balkanų sąjungos. savo darbą baigti per du mene
Stalino sosto, yra tikrai Kinija. — Adenaueris kalbėjo prieš sius ir savo išvadas patiekti sp 
Ne be to, kad tai yra komunis socialdemokratų agitaciją nėra ręsti Politinių Grupių pasitari 
tų vidaus rūgimo rezultatas, ir tifikuoti Paryžiaus susitarimų mui. Šis pasiūlymas buvo pada 
tai pirmoje eilėje. O kai vyksta ir parašė Olenhaueriui laišką, rytas J. Audėno, L.V. Liaudin 
rūgimaš-puvimas, tai susidaran kuriame sako, kad nepatvirti inkų S-gos vardu.

ŽINIOS IS VLIKo VEIKSNIU
(Specialiai „Nepriklausomai Lietuvai“ iš New Yorko)

Vasario 5 d. New Yorke įvy sudaroma VLIKe tirti sąlygas 
ko VLIKą sudarančių politinių Europos kraštuose, o antroji 
grupių pasitarimas. Dalyvavo Politinių grupių pasitarimo tu 
visos 10 grupių, kurias atstovą ti sąlygas JAV. Balsuojant la 
vo 26 atstovai. Dienotvarkėje bai nežymiu balsų santykiu pra 
pirmuoju punktu ėjo VLIKo ėjo J. Audėno pasiūlymas. V. 
būstinės klausimas. Paaiškėjo, Rastenis L. Tautinio Sąjūdžio 
kad beveik visos grupės yra už vardu pareiškė, kad jie- komisi 
VLIKo iškėlimą iš Reutlinge jų sudaryme nedalyvaus. Komi 
no-Pfullingeno. Už iškėlimą siią posėdžiui sušaukti pavesta 
balsavo 7, susilaikė 3. šio grupių pasitarimo prezidiu

Nusistatymas, kur VLIKą mui, kuriam pirmininkavo St. 
reiktų perkelti, toks vieningas Lūšys ir sekretoriavo H. Bla 
nėra. Kai kurios krikščionių de zasį 
mokratų grupės mano, kad VL Po eilės pasisakymų, smerku 
IKas paliktinas Europoje. Lai siu, kodėl L. Tautinis Sąjūdis 
cistinės grupės nusistačiusios, ir L. Laisvės Kovotojų Sąjun 
kad jis būtų atkeltas į JAV. ga kartu su L. Atgimimo Są 
Vienybės sąjūdis siūlė kompro jūdžiu ir L. Rezistencine san 
mišinį nusistatymą, kad VLIK tarve įsteigė fondą, pavadintą 
as sušauktų JAV padidintos su 
dėties sesiją, kuri ir spręstų 
VLIKo perkėlimo klausimą.

Balsavimui buvo patiektas 
principinis klausimas, ar šis po 
litinių grupių posėdis taria nau 
ją VLIKo buveinės vietą, ar 
pirma palieka tą klausimą ap 
tarti specialiai iš visų 10 VLI 
Ką sudarančių grupių komisi dienotvarkės punktus. Abi rezo 

liucijos surinko vienodai balsų: 
už 5, prieš 3 ir susilaikė 2. 
Tiktai po pertaukos, P. Vainau 
skui savo pasiūlytą rezoliuciją 
kiek modifikavus ir pasitarimui 
nutarus klausimą persvarstyti, 
P. Vainausko naujoji rezoliuci 
ja gavo 8 balsus, L.'Ę.S. ir L. 
L.K.S. nuo balsavimo sušilai 
kius. V. Sidzikauskas buvo pa mą su savo dalyvavimu minė 
siūlęs iš rezoliucijos išbraukti tuose veiksniuose (VLIKe, 
įžangą („LTS ir LLKS su dv ALTe) ir kaip jie supranta to 
iem kitom savom org. — LAS limesnio savo dalyvavimo tuo 
ir LRS“) ir nors už ją balsavo, 
bet dėl savo siūlyto pakeitimo 
prašė įrašyti į posėdžio proto 

čios dujos kur nors turi prasi nūs Paryžiaus susitaumų, ne P. Vainauskas siūlė sudary kolą rezervą.
veržti ir jos, kaip paprastai, pra įmanoma tartis su Maskva. ti dvi komisijas, kurių viena Rezoliucijoje pasakyta:........

gali

ĮDOMIŲ ŽINIŲ Iš rusuos 
ATVEŽĖ AMERIKIETIS

Noble, kuris sovietų katorgoje 
išlaikytas 9 metus. Noble paša 
koja apie pagarsėjusias Vorku 
tos katorgas. Jis ten apskaičia 
vęs apie pusę miliono kalinių, 
daugiausia jaunimo, kalinamo 
už pasipriešinimą komunistų re 
žimui.

Noble dalyvavo Vorkutos su 
kilime. Jis teigia, kad tame su 
kilime dalyvavo per 100 tūks 
tančių kalinių. Sukilimas prasi 
dėjęs tada, kai Vorkutą pasie 
kusios žinios, jog suimtas Be 
rija. Kadangi Berijos jie buvo 
sukišti į tuos lagerius, tai logiš 
ka buvo manyti, kad jeigu Be 
rija „tautos priešas“, tai jie yra 
nekalti. Todėl pasirodė atsišau 
kimai — ranka rašyti, mašinėle 
ir net spaustuvėje spausdinti.. 
Kaliniai pareikalavo laisvės. 
Kas tuojau negalįs būti paleis 
tas, reikalavo teismo. Bet į vi 
sa tai buvo atsakyta kulkosvai 
džių ugnimi ir šimtai kalinių 
buvo užmušti vietoje, kiti šim 
tai sužeistų mirė. Toks yra so . . _T _ , , . - v 
vietinis rojus, kurį sukūrė ko Jai- Nutarta 5 balsais uz 4 pries 
munistai ir 1 susilaikius pavesti tą klausi

mą komisijai, kuri turi nustaty
TRUMPOS ŽINIOS. fį( kur VLIKą kelti ir jeigu į 

— JAV prezidentas D. Eise JAV, tai turi būti išaiškinti san

montrealis
DIDŽIUOSIUS FANTUS IŠLOŠĖ:

Tautinį drabužį p. Ona Šab Dr. M. Brakūi savo mtcrpeha 
liauskienė, tačiau Birutės Stri ciją raštu paruošti. h.
kaitytės, kuri gyvena Čikagoje, CANADAIR priima j darbą 
intencija, todėl p. famošaitie „tulmeikerius“ mašinistus. Ben 
nės išaustas gražus zanavykiš drai, pradeda šaukti į darbą at 
kas aprėdas pasirodys Čikago leistuosius.
je. TAUTOS FONDO valdybon.

P. Mačiuko vieną kostiumą Montrealio skyriaus, išrinkti J. 
išlošė J. Lukošiūnas, o kitą Puniška, p. Mališkienė ir p. 84 
jaunas vyras, kurio pavardės kauskas.
nepasisekė užfiksuoti. Dėl per ŠAULIŲ sąjungos nariai Mont 
didelio atakavimo loterijos, ne realy susirūpinę sudaryti sky 
pasisekė sužinoti išlošusių ki rių.
tus didesnius fantus. ŽEMĖS didžiulį sklypą Villt
MOZŪRAITIS Simonas, ištar Lasalėje, antroje pusėje geria 
navęs Molsono įmonėse 30 me mo vandens kanalo, šiomis die 
tų, išėjo į pensiją. nomis nupirko firma Russell 

Hoster Ine., kuri čia numato 
statyti vienaaukščius 1 buto 
(bungalow) namus. Ten pat 
esančioje Hubert gatvėje dar 
yra keliolika laisvų sklypų, ku 
riuos dar galima pavieniui įsi 
gyti.

_ ______ _______  _____ INŽINIERIUS p. Kibirkštis
pasaulyje dar gausiau aukoti V^1 iškomandiruotas 6 mėnesia 
bendrąjam Lietuvos laisvinimo ms i Kanados šiaurę.
reikalui — Jungtinėse Ameti SKAUTAI Vyčiai, neveiklūs, 

dėmesin padarytus ‘pareiški kos Valstybėse per ALTą, o susirinkę aptarti ateities 
mus, pereiti svarstyti sekančius kituose kraštuose per Tautos P a^ū- .

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondu, buvo patiektos dvi re 
zoliucijos: viena P. Vainausko 
Lietuvos Nepriklausomybės var 
do panaudojimą sroviniams re. 
kalams smerkiantį ir antroji V. 
Sidzikausko, siūlanti priėmus

nutarė:
1. Apgailestauti LIS ir LL 

KS žygį, kuriuo jie savo reika 
luins organizuojamam fondui 
naudoja Lietuvos Nepriklauso 
mybės Fondo vardą;

2. Kviesti lietuvius visame

SUSITUOKĖ Lesinskas Alfon 
sas ir Agne Tannahill Thurbu 
rn.
KIRPĖJAI plaukų 5 ct. pakėlė 
kirpimą, bet savaitgalio kirpi 
mų kaina liko ta pati 70 ct.

LAS MONTREALIO

Fondo organizaciją;
3. Šį nutarimą pranešti VU 

Kui, ALTui ir paskelbti spau 
doje“.

M. Brakas patiekė rastu pa 
sitarimui interpeliaciją, kurioje 
klausiama: „kaip jie (Liet. Tau 
tinis sąjūdis ir Laisvės Kovoto skyriaus v-ba vasario 13 d., 
jų s-ga) suderina „Lietuvos Ne 12,30 v. A V parap. salėje šau 

kia visuotinį skyriaus narių su 
sirinkimą. Dienotvarkėje: ats 
tovų rinkimai į Vietininkijos su 
važiavimą Toronte. Kultūros 
bei meno sekcijos steigimas. 
Ypatingai šiame sus-mc kvic 
čiamas dalyvauti jaunimas. Ta 

Rastenis atsakė, kad duoti at ip pat prijaučiantieji svečiai, 
sakymą jam reiktų maždaug Ta pačia proga bus galima įsi 
tiek pat laiko, kiek jo reikėjo rašyti ir L AS nariais. V-ba.

priklausomybės fondo“ sudary

se veiksniuose esmę?“
Į M. Brako paklausimą V.
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Tariama: „B R Ė D I N G S“BRAD INGS

BRADINQ BREWERIES LIMITED 
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latviais ir estais Lietuva tapo 
auka naujų Rusų-Vokiečių ag 
resijų ir „laisvinimų“. Jau 15 
metų Lietuva kenčia neįsivaiz 
duojamas kančias, bet jau 12 
metų marksistinio komunizmo 
potvynis, paneigęs žmogaus as 
menybės šventumą ir neliečia 
mybę, daužo ir drasko Lietu 
vos kūną. Laisvasis pasaulis 
šneka vis dar apie savo šaltąjį 
karą. Lietuvoje tas karas karš 
tas. Raudonai karštas.

Šių faktų akivaizdoje, visi 
mes, kurie esame laisvajame pa 
šaulyje, kiekvienas turime atsi 
minti, kad turime įvykdyti Lie 
tuvos aspiracijas, o jos yra, ti 
kėjimas Kudirkos, Basanavi 
čiaus, Vaižganto, Maironio ir 
mūsų tėvų, brolių ir seserų, žu 
vusių nepriklausomybės kovo 
se, kritusių antrame Didž. ka 
re, ir žūstančių šiandieną ar tai 
tėvynėje ar Sibire. Šis tikėji 
mas yra lietuvio garbės, mora 
lės ir bendruomenės išlaikymo 
įstatymas. Šis tikėjimas nužy 
mi visą mūsų gyvenimą. Jis nu 
stato, be diskusijų, lietuvio ne 
pažeidžiamą teisę būti laisvam 
ir lygiateisiui.

Šitoje šviesoje tarpusavis su 
sipratimas turi būti lygiai svar 
būs kiekvienam lietuviui nežiū 
rint kokio jis būtų įsitikinimo, 
išsilavinimo ar užsiėmimo. To 
tikslo šviesoje mes visi lygūs— 
lietuviai. Savo galioje tad turi 
me pasirinkimą: ar padėti pag 
rindus ir pagreitinti šito tiks 
lo atsiekimą, ar sulėtinti ir jį 
visiškai sugriauti. Jei mes tei 
giamai apsisprendžiame, jis in 
spiruos iniciatyvą, kuii pajėgs 
atlikti didelius darbus. Tai yra 
mūsų tikslas, uždavinys ir pa 
reiga.

MES.
Dipl. inž. L. Balsys.

1918 m. vasario mėn. 16 d. negu valstybės gerove, pamažu 
Lietuvos Taryba Vilniuje dek degeneravosi; ypač Lietuvai nu 
laravo visam pasauliui: stojus tiek jėgų ankstyvesnes,

„Lietuvos Taryba, kaipo vie per 400 metų užsitęsusias grum 
nintelė lietuvių tautos atstovy tynęs, nustojo savo politinės ne 
bė, remdamos pripažintąja tau priklausomybės 1795 m., po tn 
tų apsisprendimo teise ir lietu jų padalinimų, suruoštų ano pe 
vių Vilniaus konferencijos nu riodo „Trijų Didžiųjų": 
tarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. Prūsijos, pasisavinusios lietu 
1917 metais, skelbia atstatanti vių giminės prūsų šakos vardą, 
nepriklausomą demokratiniais Austro-Vengrijos, kurios so 
pamatais sutvarkytą Lietuvos stinę Vieną 150 metų anksčiau 
valstybę su sostine Vilniuje ir nuo turkų vadavo lietuvių ir len 
tą valstybę atskirianti nuo visų kų pulkai, ir 
valstybinių ryšių, kurie yra bu Caristinė Rusija, padėta, ka 
vę su kitomis tautomis“. daise anksčiau, netiesiogiai išsi

Šiuo nutarimu prieš 37 me vaduoti iš totorių jungo.
tus buvo atstatyta Lietuvos Rusijai teko veik visas Di 
Respublika — įpėdinė tos didin džiosios Lietuvos Kunigaikštys 
gos Lietuvos, kuri 123 metus tės plotas: Suvalkija teko Prū 
prieš tai neteko savo nepriklau sijai. Caras prie savo titulų pri

. somybės ęusų užėmimu, bet ku segė Didžios Lietuvos Kunigai 
ri istorijos bėgyje pasiekė nepa kščio titulą.
prastų, bet dar nepakankamai Vidurinė ir Vakarų Europa 
įvertintų Europos bei pasaulio pirmą kartą akis akin susidūrė 
istorijai lemtingų rezultatų. su Azija.
. .250 metų laikotarpyje (nuo Per visą caristinę okupaciją 
13—14 š. vidurio), spaudžiama lietuvių tauta nenustojo vilties 
iš vakarų kryžiuočių ordeno, atstatyti savo valstybę. Kiekvie 
kuris buvo remiamas ano na generacija sukilo (1812, 
meto krikščioniškojo pasaulio, 1831, 1863, 1905) prieš okupa 
iš šiaurės Livonijos ordeno, iš cinę žiaurią rusų valdžią, kuri - ................................ -
rytų rusų ir iš pietų kartkartė uždarė Vilniaus universitetą, pa l autos Fondo Atstovybės zi la iš įpėdinių nejieškoma. 1 v o ----------- __iy--------
mis lenkų, Lietuva, vadovauja naikino Lietuvos vardą, pakeis nias> yia jau įsigiję per pustre teikiamas paskolas bus imama mą Metropolitan 'Taryba pa ba ir kitos Toronto lietuvių or 
nt jos karaliui Mindaugui, ku dama jį „Šiaurės Vakarų kraš šimto f’”'“ “’ 1 n/ --1-« - --- -------- . 1 „----------J._. J t ’—1— 1_ —
ris įvedė Lietuvoje krakštą, di tu“, uždraudė 40 metų lietuviš Yia visa eilė prekybininkų ir kelio narys, nežiūrint kiek jis tvirtinti. Jeigu parlamentas jį doje ir parlamente būtų svares 
diesiems Lietuvos kunigaikš ką spaudą, neleidi lietuviui sa ' "' "" .........
čiams — Gediminui, įkūrusiam vam krašte užimti valdinę vie 
Vilnių; Algirdui, paleidusiam tą, ir, t. t.
du kartu Maskvą dūmais; Kęs Ir kai 1918 m. nušvito proga 
tučiui, garbingiausiam riteriui, atkurti laisvę Lietuvoje, lietu 
nepažįstančiam baimės ir netu vai, kur jie bebūtų buvę, grie 
rinčiam jokių ydų, kaip cituoja besi veiksmų. Visi, nežiūrėda 
kryžiuočių kronikos; Jogailai, mi įsitikinimo. Nes tai reiškė— 
tapusiam Lenkijos karalium ir prikelti Gedimino ir Vytauto 
davusiam Lenkijai jos garsiąją Lietuvą!
jogailaičių dinastiją, ir Vytau Lietuva vėl užėmė tolirniausį 
tui Didžiąjam, sumušusiam le Vakarų civilizacijos gynimo pos 
miamai kryžiuočių ordiną ir tuo tą, ir 1918 gruodžio mėn. 25 d. glūdėjo mintis įsteigti Hamilto 
sustabdžiusiam 300 metų vokie Maskvos oficiozas „Izvestija“ ne smulkaus kredito bankelį 
čių veržimąsi į Rytus, — išsitie rašė: „Lietuva, Latvija ir Es kooperatiniais pagrindais. Šios- 
susią nuo Baltijos iki Juodosios tija yra ant Rusijos taKo, ve minties inciatoriai š. m. sausio- 
Jūros, nuo vakarinio Būgo iki dančio į Vakarų Europą, ir to mėn. 23 dieną parapijos salėje 
Možaisko, netoli Maskvos, ap dėl kliudo mūsų revoliucijai, sukvietė steigsimo baneklio in 
ėmė plotą per milioną (1.000. šita skirianti siena tuii būti su formacinį susirinkimą. Jame at 
000) kvadratinių kilometrų.

Per sekančius 150 metų (iki 
16 šimt. vidurio) Lietuva, kaip 
gigantiška Europos siena, stab 
dė ir toliau Rusų veržimąsi į 
Vakarus, ir Vokiečių į Rytus, 
tuo prisidėdamas žymia dalimi 
prie išsilaikymo ir išsivystymo 
Estijos, Latvijos, Gudų ir Uk 
rainos tautų. Saugomi šitos Lie 
tuvos, kurios rytinės sienos žy 
mėjo sieną tarp Vakarų ir Ry 
tų civilizacijos, Europa netruk 
doma galėjo leistis į žiaurius 
tikybinius karus, įvarių imperi 
jų kūrimus ir jų perleidinėji 
mus iš vienų rankų į kitas ii per 
siorganizavimą iš viduramžio į 
Naujuosius laikus.

i

HAMILTONO
Rašo teisininkas

Malonus prisiminimai
Lazienki Sodai Varšuvoje

Tai tikras Varšuvos pasididžiavimas, nes Lazienki sodai yia gyvas 
garbingos Lenkijos praeities liudininkas. Įsteigti aštuonioliktojo šimt
mečio pabaigoje karaliaus Stanislovo Poniatovskio, sodai supa impera
toriškas vilas, teatrus ir Lenkijos didvyrių paminklus, išdėstyti paliai 
pasivaikščiojimo takus.
Beveik trijų šimtmečių laikotarpyje Lazienki sodai kartu su Varšuva 
pergyveno nesuskaitomas svetimųjų pavergimo dienas, tačiau jų grožis 
nepasikeitė. Net ir šiandie jie yra buvusios laisvosios Lenkijos primi
nimas, kuri vėl bus laisva. . . tačiau šiandie jie primena anuos malonius 
laikus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

„TALKA”. DIDELIS NAMŲ SAVININKŲ SUSIRŪPINIMAS.
E. S u d i k a s. Yra būtina namų savininkų organizacija.

Trečioji savo dydžiu, Hamil mirs, tai jo įpėdiniai be tų 1000 Toronto Metropolitan Tary be to, ar bus daug tokių, kurie 
tono lietuvių kolinija atkreipė dolerių, dar gaus kitą 1000 do bos beveik vienbalsiai priimtas rašys.
dėmesį į ekonominį kolonijos lerių iš Unijų Apdraudos. Jei nutarimas, pagal kurį turi būti Mano manymu be pavienių 
gyvenimo stiprinimą. Hamilto gu narys mirs būdamas banke apdėti specialiais mokesčiais vi asmenų tuo reikalu privalėtų 
no lietuviai, pagal paskutines liui skolingas, tai likusioji sko si tų namų savininkai, kurie lai susirūpinti ir atatinkamai rea 

Už ko nuomininkus. Tokį nutari guoti Toronto Apylinkės V-
. . _ - . - - .

nt jos karaliui Mindaugui, ku dama jį „Šiaurės Vakaru kraš šimto gyvenamųjų namų. 1% palūkanų per mėnesį. Ban siuntė Ontario parlamentui pa ganizacijos. Jų balsas ir spau ..... -i • A/" ro irlfO ml A t-n Iri rh i n i t-l Ir 1 f M X! .t _ 1- a ‘a ‘ a ' T ’ — 1 - -i • • 1 « —
asmenų besiverčiančių įvairiais bus įsigijęs šėrų, turės tik vie patvirtins, tuomet reikės mokė nis, negu pavienio asmens, 
amatais. Daugelis iš tautiečių ną balsą. Tai yra labai svarbus ti, be esančių labai-augštų na 
turi sutaupą ir laiko juos ban įstatyminis nuostatas, nes gale mų mokesčių, dar tuos specia reikalą" vi* 
kuose už mažus procentus. Kiti tų atsitikti, kad vienas narys liūs mokesčius.
—įsikūrimui ir biznio reikalui įsigys didelį skaičių šėrų ir ta 
dažnai yra reikalingi trumpalai ps bankelio šeimininku gauda 
kių paskolų.
tokių turėjo
kredito įstaigų
palikdami toms
mažus pelnus.

Jau seniai pas

Iki šiol dauguma mas pagal šėrų skaičių ii balsų 
naudotis įvairių tokį pat skaičių. Šiuo atveju tai 

patarnavimais,. įvykti negalės, 
įstaigoms ne

Bankelio veikimo reikalu pla 
■čius paaiškinimus davė atvykęs 
iš Toronto panašaus bankelio 
narys p. Meilus. Jo žodžiais — 
Tornoto „Parama“ per trumpą 
laiką padarė didelę pažangą ir 
apyvarta jau siekia per 100.000 
dolerių. „Parama“ jau yra tiek 
stiprį, kad prašo leisti išdavinė 
ti ir ilgalaikes paskolas (morgi 
•čiams) ir tikisi tokį valdžios lei 
Irimą gauti.

Nevienam kils klausimas • 
iš kur bankelis mokės didesnius 
procentus už indėlius negu ki 
ti bankai? Atsakymas visai pa 
prastas: visi bankai turi labai 

,(dideles administracines išlai, 
das, kurios tik suėda didelę ban 
kų pelno dalį. Gi mūsų banke 
lis jokių administracinių išlai 
dų neturės, nes vykdomieji or 
ganai dirbs be alygniimo. Pir 

-pajų sąskaitoj ir paprastoj in. mutinė bankelio išlaidų pozici 
dėlių sąskaitoj. Už šėrų sąskai. ja bus — apdraudimo mokes 

me — kas yra 22 metai, prieš toj laikomus pinigus bus moka -čiai už indėlius, bet pastarieji 
pav. anos 1 
600 metų amžių. Lietuvos Res

naikinta“.
22 metus, pastoviam pavoju 

je iš Sovietų komunizmo pusės, 
sužalota — be savo amžinos so 
stinės Vilniaus, ir nežiūrint eko 
nominių sunkumų, Lietuva sėk 
mingai ię nuostabiai darė pažan 
gą kiekvienoje gyvenimo srity 
je, kaip krašto viduje, taip ir 
už jos ribų. Vargu ar rasime pa 
šaulyje pavyzdžių, kurie nustel 
btų Lietuvos Respublikos pa 
žangą Nepriklausomybės lai 
kais. Gal kai ką, kai kas, rado 
ar rastų nevisiškai pagal savo 
įsitikinimus, tačiau atsiminki

hamiltoniečius

silankė netikėtai didelis tautie 
čių skaičius. Specialiai atvykęs, 
į susirinkimą Kanados Kredito 
Unijų Sąjungos atstovas p. Sm 
ith plačiai paaiškino tokių kre 
dito, kooperatyviniais pagrin. 
dais veikiančių, bankelių tiks 
lūs ir veikimo būdus. Iš prane 
Šimo paaiškėjo, kad bankelio 
nariais gali būti visi Hamiltono 
ir apylinkės lietuviai. Įstojama 
sis nario mokestis 25 centai, pa 
jus-šėras 5 doleriai. Bankelyje 
pinigus galima bus laikyti šėrų-

Bendrai šis klausimas iškelia 
visu rimtumu visiems 

namų savininkams. Jie visų pir 
Tas įstatymas paliestų be iš ma turi susirūpinti. Trūksta na 

imties beveik visus lietuvius na mų savininkų organizacijos, ku 
mų savininkus, nes jie pirkę na rios tikslas ir uždavinys būtų 
mus išpūstomis kainomis ir su rūpintis savo narių, namų są 
mokėję tik mažą dalį kainos pi vininkų, juridiniais ir ekonomi 
nigais, yra prasiskolinę naorgi niais reikalais. Tokios organiza 
čių laikytojams ir gali suvesti cijos rekalingumas ne tik To 
galus su galais tik nuomodami ronte, bet ir kiekvienoje didės 
dalį namų, patys gyvendami su nėję liet, kolonijoje yra seniai 
sispaudę. Blogėjant uždarbių pribrendęs ir visais atžvilgiais 
konjuktūrai, dalis namų savi būtinas. Iškeltasis mokesčių rei 
ninku lengvai gali nustoti savo kalas yra tik vienas iš daugelio 
namų ir įdėtų į juos sunkiai už svarbių, namų savininkus lie 
dirbtų santaupų. Kai kas siūlo čiančių, klausimų. Paminėtini 
sukrusti visiems, rašyti laiškus be mok. apdėjimo, nuolat kai 
į anglų spaudą ir parlamento 
atstovams, kad tas įstatymas 
nebūtų priimtas Ontario parla 

, mentas. Tas siūlymas yra geras, 
tik man kyla mintis, ar jis bus 
užtektinai efektyvus, jei leiš 
kus rašys pavieniai asmens ir,

taliojamą ir prailginamą nuo 
mos įstatymą, nuomojamo buto 
apšildymo taisyklės, nuominin 
ko padarytų bute nuostolių at 
lyginimas, nuomos sutartis, 
nuomininko iškraustymas ir 
daug kitų juridinių klausimų, 
kuriuose mes, ateiviai, gerai ne 
siorientuojame, o kurie gyveni 
me nuolat iškyla ir suteikia mu

Žinoma, bankelio geras veiki 
mas bus tada, kai juo pasitikėsi 
me — jame laikysime indėlius, ms daug nemalonumų ir nuos 
o reikalingi paskolų — eis sko tolių. Didelis būtų palengvini 
lintis. Kam eiti pas kitataučius mas namų savininkams, jei, išti 
pagalbos prašyti ir leisti jie kus kokiam reikalui, jie galėtų 
ms iš mūsų uždirbti, jei mes ga kreiptis j savo organizaciją ir 
lime skolintis pas savus. Nevie ten gautų kompetentingą juri

— --------, r-----  „ _ . „ . - . nam girdėta Toronto UNF sa dinį ar finansinį patarimą. Be
Didingos Lietuvos rnos didesnės palūkanos (prr Jaera 1 e i ir an e is pi nai pa kuria dažnai ir lietuviai nau čia išvardintų, yra daug kitų 

įklausys nuo to, kiek bankelis-Jegs juos apmo e . . inoma’dojasi, yra nuosavybė panašaus sričių ir problemų, kuriomis
ukrainiečių bankelio' Toronte. Namų savininkų organizacija 
Tokie bankeliai randasi didės privalėtų rūpintis. Paminėtini 
nėse įmonėse ir įstaigose. Lai — namų remontas, registracija 
kui bėgant, jeigu , reikalai eis remonto amatininkų lietuvių, 
gerai ir bankelis sutvirtės, ko butų ir kambarių išnuomavimo 
dėl nebus galima pagalvoti ir biuras,' nesąžiningų nuominin 
apie lietuvių namus Hamilto kų registracija ir kita.

Inisiatorių sušauktame susi ne! Tačiau, gali atsitikti, kad į Baigdamas norėčiau pabrėžą"" 
rinkime didelis skaičius pareiš bankelį daug kas įneš indėlių, kad Toronto lietuviai namų \ 

.11" 1 _ . L turėtų nedelsiant
Tačiau pačioj pradžioj tereikė tuo budu, bankelis neturės pel steigti savo organizaciją, kuri

•čiai už indėlius, bet pastarieji

________ ____ klausys nuo to, kiek bankelis.
Aplinkybėm susidėjus, Lietu publika buvo savo kūdikystės turės pelno) ir kurias palūka. metams bėgant, kai jeigu ban 

va per sekančius 200 metų su amžiuje, o vistik ji įrodė, kad nas nustatys bankelio narių su -'“.’j"----- 
darė su Lenkija politinę sąjun yra vertingas Europos ir pašau sirinkimas. 7
va per sekančius 200 metų su amžiuje, o vistik ji įrodė, kad nas nustatys bankelio narių su -kelio reikalai eis gerai ir bus 
darė su Lenkija politinę sąjun yra vertingas Europos ir pašau sirinkimas. Indėlių sąskaitos. aeikalingas žmogus, kuris nuo 
gą, kuri buvo savo pobūdžiu pa lio bendruomenės narys. Vaka palūkanos bus iš anksto nusta latinai dirbtų, tai tada" turint 
naši į santykiavimą tarp šian rų individualizmo sargyboje tytos, mažesnės negu šėrų sąs. pelno — visada turės būti ap 
dieninės Didž. Britanijos ir Ka prieš totalitarinę ir kolektyvi kaitos palūkanos, bet didesnės .mokamas ir dirbantis žmogus.

1 Ji • ■ , ’ • TT . * 1 t • . 1 . * a  C t U 4- 4- I •- I *■»«nados. Ši jungtinė Lietuvos-Le nę sistemą.
nkijos valstybė, rūpindamasi
daugiau savo bajorų teisėmis, karas. Kartu su savo kaimynais

Bet atėjo antras pasaulinis

Vyrui, tėvui, broliui ir dėdei
A. A. JONUI TRAUTRIMUI

mirus, liūdesio valandoje pp. Trautrimų ir pp. Kalvai
čių šeimoms gilią užuojautą reiškiame

O. ir H. Adomoniai.

Mūsų gerbiamam bendradarbiui
STASIUI JASPELKIUI, 

mirus jo Tėvui
STASIUI JASPELKIUI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą
NL.

negu paprastai bankų ir kitų fi. iBet tai ateities klausimas, 
nansinių bendrovių yra moka 
mos. Paskolas galės galės gauti.
tik bankelio nariai, o nariais ga norą .gtoti - bankeų narjais. bet nebus — kas skolinasi ir sivininkai 
les būti tik lietuviai. 4 - - - .... « — 4 « ««•

Šėrų ir indėlių sąskaitoj lai jo pasirašyti valdžiai pareiški no. Bet ir čia išeitis yra: turint jy Reikalais visapusiškai rūpin 
komi pinigai galės būti išimti :mą tik 20-čiai narių. Čia pat bu atliekamų pinigų bankely juos tusi. Apytikriai skaičiuojant 
kiekvienu pareikalavimu. Visi vo parinktas ir bankelio vardas visada gailma paskolinti Kredi Toronte gyvena apie tūkstan 
bankelyje laikomi pinigai (šėrų: „Talka“. Kredito Unijų atsto to Unijai, kuri moka 2% palu tis namų savininkų, tai būtų di 
ir indėlių sąskaitose) yra apdra vas p. Smith pažadėjo iki š. kanų ir juos perskolina kitie džiausią ir skaitlingiausia eko 
udžiami Kredito Unijų Sąjun. m. vasario 13 dienos išrūpinti ms panašiems bankeliams, kur nominė lietuvių organizacija, 
goję, kuri yra glaudžiame ryšy -valdžios leidimą banekliui veik pinigų trūksta, o paskolų parei kurioje tilptų visi be skrtumo 
je su panašia organizacija J., ti ir todėl tą dieną t. y. š. m. kalavimas didelis. 
Amerikos Valstybėse ir tuo bū 'vasario mėn. 13 dieną parapijos r- ----- - 
du apjungia apie 10 milionų na salėje tuojau po pamaldų įvyks su kolonijos ekonominis sustip valdžios ir savivaldybės įstaigo 
rių. Dėl šio apdraudimo banke oficialus steigiamasis bankelio rėjimas, dėkimės prie bendro— 
lio narių nei šėrai, nei indėliai susirinkimas, kuriame bus ren kooperatyvinio darbo. Skaitlin 
žūti niekad negali. Be to, ban kami ir vykdomieji organai: gai atvykime į bankelio steigia 
kelis eina ir apdraudėjo parei Valdyba iš 5 narių ir 2 kandida mąjį susirinkimą, įstokime na 
gas. Pav., jeigu narys turės 'tų ir Priežiūros Komitetas iš riais šūkiu: savi — pas savus, 
bankelyje 1000 dolerių indėlį ir 3 narių ir 2 kandidatų. A. Sudikas.

susipratę lietuviai, kurių balsas 
Todėl, visi kuriems rūpi mū būtų svarus ir girdimas visose

se. V. Vaidotas.
Red. pastaba: Suprojektuota 

tasis savivaldybės mokesčių su 
rinkmo planas palies ne vien 
namų savininkus, bet ir nuomi 

Nukelta į 7 psi.
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Kinija po komunistine letena
ŠEŠI ŠIMTAI MILIONŲ MARIONEČIŲ

Britų žurnalistas, kuris pra vena. Nė vienas iš vietinių gy cionalistų agentų, kurie, būk ninką, greta dirbančius darbi 
ėjusiais metais keliavo su dar ventojų nėra smalsus ir neklau tai, nuleidžiami paiašiutais. ninkus, nepertraukiami net jo 
biečių delegacija po Kiniją, pa šia. Raudonoje Kinijoje yra įstaty kios kitos minties ar įspūdžių
sakoja, kad ten komunistų vai Prisiminenu, kad kiekvieno mas sulig kuriuo kiekviena ir — pajautimų, ypatingai koncen 
džioje pasaulio naujausia indus svarbesnio pastato priengyje visokia suvedžiojimo, kursty truodamiesi tai primityviai fun 
trinė pajėga yra sukurta — ir (vestibulyje) stovi balto gipso mo> papirkinėjimo ir antirevo kčijai, kurie jie turėjo atlikti, 
pasaulio seniausia civilizacija biustai) vaizduojantieji pirmi liucionieriška veikla yra bau „Mes neturime su jais jokių 
esanti sunaikinta. Šio straips ninką Mao. Pirmininkas Mao džiama mirtimi. Jie turi taip va sunkumų iš viso“, pasakė kalė 
nelio pavadinimas toks todėl, yra Dievas Mao, didelis brolis dinamus liaudies teismus. jimo viršininkas. „Mes netgi 
kad paskutiniais praėjusių me Mao, visą žinantis ir visur esan *-------- ‘2~ ’ 2
tų statistiniais duomenimis, ko 
munistinėje Kinijoje be Formo _
zos ir kitų nacionalistų laiko mo*1 kiekviena’ valdžios įstai ar baugiau dienas savaitėje, bės, tur būt, ilgėjosi šūvio į pa 
mų salų, o taip pat neskaitant . .. - ——---- : *: —
kiniečių, esančių emigracijoje, 
komunistinė Kinija turi 602 mi 
bonus gyventojų.

„Nuo išlaisvinimo, dėka pir 
mininko Mao ir Kinijos komu 
nistų partijos, viskas yra skir _______ ___ _
tinga — viskas pasikeitė“. Ši kraštą, o patys kiniečiai griež ta 

papūgų buvo vartojamas mu 
ms laike kelionės raudonojoje 
Kinijoje nuo Pekingo ligi Šang 
hajaus, nuo Mukdeno ligi Kan 
tono.

Iš mūsų kelionės aš turėčiau 
prisiminti tiktai stačiai pakvai 
susius gyvenamųjų patalpų pro 
jektus, naujus fabrikus ir apsi koloborantu ir reakcionierių, 
švarinimą. per jrarsiakalbius radiio snau VlU4 Musina^uuua. ,rp-x- • • , . , .g . • . ’. .. Jj-v. P., jam sutikti — pripažinti teismo be esanti virš kritikos!Tačiau as prisimenu, kaip sv doje, ant sieninių laikraščių lie f* „ ...............
arbūs raudonosios Kinijos vai rėkauja apie Chiang-Kai-sheko , • , ■ - J į1 uo !?
dzios pareigūnai keliauja uzda baimę. Raudonoji propaganda •• • p • v J . . g. £ 
ngstytais langais susisiekimo sako, kad kiekviename fabrike j, ’ • s P
priemonėmis, taip kad niekas jis turi savo vyrus, kurie stebi, er*ta8“ ^uks: „Tegyvuoja re 
nežino, kas pravažiavo ir kad Lipinėja ir ragina - ska.ina espuS°ftEv”u^
nei vienas nežino, kur šitie au kliudyti ir kenkti naujam rėži • ieS respumikJi. tegyvuoja 
gščiausieji raudonieji vyrai gy mui. Kalbama apie begales na Pirmininka* Ma° ir Kinuos ko

Mes neturime su jais jokių

jimo viršininkas. „Mes netgi 
Žmogus - kinietis, kuris pra nebarame ir nekoliojame jų“.

tis didis tėvas Mao. šo didesnio atlyginimo, nemegs Aš apleidau kalėjimą galvoda
Aš prisimenu, kad prie įėji ta mašinos, nenori dirbti šešias mas, kad šios vergiškos būty . ... . • ... r* z"f o <« O • • «» o - A- A«LAo K 4*

gą, prie hotelių, ambasadų ir priešinami — nenori atiduoti sa kaušį.
fabrikų stovėjo ginkluoti sar vo Pnvaci$ nuosavybę bendruo Prisiminiau aš ir mažiau dra 
gybiniai Kiekvienas aerodro men^s ūkiui (kolchozui) ar matiškus dalykus. Apie tuzinas 
mas atrodė kaip ginkluota sto valstybės kooperatyvui, arba kiniečių žurnalistų, kuriuos 
vykia Kiekviena padaryta fo neleidžia savo dukters dirbti mes sutikome, niekuomet ne 
to nuotrauka privalėjo būti iš ^a'3r*^e, labai gali būti persiren reiškė jokių klausimų arba tik 
aiškinta prieš apleidžiant šį &s — užsimaskavęs Kuomin rai neatsakė į jokius klausimus, 

tango agentas, kontrevoliucio Mes išbandėme ir mėginome 
frazė — tuščias posakis, kaip taį atsisakydavo būti fotografuo menus ar panašiai. Leiskime Įvairiausius būdus juos prakal 
------ ’ ' •------ jami vakariečiu kompanijoje, jb tada, teisti jo draugams žem binti laike nesibaigiančių ban

v .. . * . , g dirbiams ar fabriko darbininką ketų ir vaišių, tačiau viskas, ko
vra kontr^huoiamas^polidios ms lr atIikime vis3. teisinę pro mes pasiekėme buvo jų valgio 
y J r .. P \s cedurą greitai. Tačiau duokime pilnomis burnomis tylos per
pasais, o Pati policija atrodo ■ iunčiant kuJ bukimas tostams - užgeri

k i fe M. pilnai ** - “ž

tai nuduoda, kad bijosi Kuomi 
ngtąngo (nacionalistų) agentų,

prisipažinti ir leiskime jam eiti Aš atsimenu paklausiau jų, ar 
pomirtinėn karalystėn atlikus jie gali laisvai kritikuoti savo 
atgailą — atkentėjus už pada vyriausybę. Niekas to nedaro, 
rytus nusikaltimus. Leiskime buvo atsakymas, nes vyriausy

čiu nebus jokio reikalo apelia

ti

>>

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI APIE KANADOS

PAŠTO TARNYBĄ

Aiškiai rašyti pilną vardą ir pavardę ir adresą, 
pažymint valstybę.

Rašyti savo adresą ant voko ar siuntinio 
vršutiniame kampe kairėje, 

įvynioti siutini tvirtai, standriu popierių, perrišant 
tvirtu raiščiu.

Pasitikrinkite, kad pašto siuntimas būtų pilnai apmokėtas: ; 
Jei abejojama dėl laiko ar siuntinio svorio, reikia pasverti ; 

pašto Įstaigoje. Atsiminkite, kad už nedamokėtas siuntas; ’ 
Jūsų giminės ar draugai turės apmokėti skirtumą dvigubai■ •

reikia pasverti ■

Oro paštu:

Užjūrio tarifai.

■Europon, Dodž. Britanijon.... 15 et. už % uncijos
•Azijon, Afrikon.......... . ............ 25 et. už % uncijos
V S A............................................... 7 et. už pirmą unciją
I 5 et. už kiekv. sekančią unc.

NEDARBO DRAUDIMAS

GERBŪVIO PRIEMONE
Turi dvi funkcijas: —

Suranda darbą bedarbiams
Padeda finansiniai nedarbo laikotarpiui.

Per paskutinius trylika metų Unemployment 
Insurance Commission išmokėjo bedarbiams 

$ 745.000.000.

Šis patarnavimas 
yra Tamstoms prieinamas 

nemokamai.

UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION

C. A. L. Murchison J. G. Bisson 
Commissioner Chief Commissioner

R. J. Tallon 
Commissioner

AŠ tikrai nebeatsimenu iš ki 
niečių žurnalistų pusės girdėjęs 
bent mažiausią sąmojingą, juo 
kingą ar supratimą rodančią 
pastabą. Atrodė, kad jie neturį 
nei trumpiausio poilsio ir jiems 
nėra nei minutės laiko atleisti 
jtempimą ir laisvai galvoti, kaip 
jie patys norėtų ir apie ką jie 
patys norėtų. Niekam, tačjau, 
iš mūsiškių nepasisekė pašalin 
ti bent trumpiausiam momen

Paprasti laiškai:

pirmininkas Mao ir Kinijos ko 
munistų partija!“

Teisiamojo draugai pasidaro 
kaltintojais, o kiti bendradar 
biai, ir šeimos — egzekucijos 
liudininkais. Jie prisimins nu 
teistojo atgailą ir jo galutinį įs tas kiniečių žurnalistų ne 
pėjimą — paraginimą. žiojamas „įsivaizduojamas mas

Tiesa, negalima praleisti ne kės" ir pamatyti tikras jų as 
paminėjus ir pasitaikančius pa menybes, nes mes turėjome rei 
sigailėjimo atvejus. Gali būti, kalų su aklomis, bejausmėmis 
kad kapitalistas pareiškia savo arba tokias 
troškimą — tvirtą norą dirbti 2 "
naujai liaudies respublikai ir

;Prancūzijon ir Ispanijon, 
;Didž. Britanijon ir British 
Commonwealth, U.S.A.

5 et. už pirmą unciją
5 et. už kiekvieną sekančią.

į kitus Europos kraštus, 
’Aziją ir Afriką............ 6 et. už pirmą unciją

4 et. už kiekv. sekančią.

Apie tarifus j kitus, čia nesuminėtus kraštus, 
teiraukitės pašto įstaigoje.

i vaizduojančiomis 
marionetėmis.

Mes patyrėme ir supratome 
reikalą būti „perauklėtu“. Jo mūsų klausinėjimo nenaudingu 
kaltintojai gali, kartais pasigai mą ir nereikalingumą. Papras 
lėti. Jie gali suspenduoti — ati čiausias kinietis ūkininkas kai 
dėti jo mirties sprendimo vyk me prie Mukden'o, fabriko di 
dymą porai metų ir žiūrėti, ko rektorius Anshan'e, universite 
kią pažangą padarys pasmerk to profesoriai, tarnautojai, mi 
tasis, būdamas kalėjime. Aš pri nisteriai, netgi mūsų kelionės 
simenu tokį kalėjimą. Tai bu vadovas Hangchowe, išspręsda 
vo visai netoli nuo Pekingo ir vo ir atsakydavo į mūsų visus 
kalėjimo kieme augo gėlės. Aš klausimus, anksčiau ar vėliau 
niekuomet nebuvau matęs taip pritaikintu posakiu: „Prieš iš 
dirbančių žmonių, kaip šitie žm laisvinimą buvo blogai, bet po ją ir laike trijų savaičių kelio ar savo tarnybą, kaip visada 
onės kalėjime dirbo ir nenore išlaisvinimo tai yra gerai“. Prie nės mes susirinkome po 20 ar — lengvą. Vienoje kelionės vie 
čiau ateityje jų matyti. Jie dir to dar dažniausiai prijunkdavo 30 įvairių dokumentų su gausy toje mūsų pasportams trūko 
bo neįsivaizduojamu mašinos in padėką pirmininkui Mao ir Ki be antspaudų. Kiekvienas mū datos antspaudo ir todėl mes tu 
tensyvumu. „Mes mokome juos nijos komunistų partijai. sų noras ar prašymas — kreipi rėjome padaryti 20-ties kilomet 
tikro darbo dorybės“, pasakė Visokį suvaržymai ar apribo masis į ką nors (daleiskim, ko rų kelionę atgal, įteikti atatin 
kalėjimo viršininkas. Jie mez jimai įstatymais dabartinėje kį nors pareigūną), turėjo būti kamam pareigūnui savo paspor 
gė kojines, spausdino knygas raudonoje Kinijoje priimami be atsiklaustas dar keno nors ki tus, kuriuos sekundžių laikotar 
ir kitokius darbus pakartodami jokios kritikos. . Biurokratija to. Niekas nenori prisiimti atsa pyje gavome atgal jau antspau 
nesuskaitomus judesius kiekvie yra išaugusi — stačiai bujojan komybės. Kiekvienas kinietis duotus.
ną minutę, visai nekreipdami ti. Mums užėmė tris dienas lai pareigūnas, atrodo, užsispyręs Laike savo kelionės po raudo 
dėmesio į mus, kalėjimo virši ko legaliam įvažiavimui į Kini atlikti tiktai grynai savo darbą Nukelta j 6-tą psl.

Aerogramos: 10 et. kiekviena, į visus kraštus.

Oro pašto siuntiniai: teiraukitės informacijų pašte.

CANADA POST OFFICE

Hon. Alcide Cote, Q. C.,
Postmaster General

M. P. W. J. Turnbull
Deputy Postmaster General

s

Pabaltijo Valstybių Federacija
tus. - - —.

Federacijos Generalinis Šta ar^a Pa8al tam tikrą koeficien 
bas nustatys kiekvienai valsty

Karo Akademijos išlaikymas bebus vykdomas diplomatiniu tui patvirtinti, pagal kurias pra taisykles ir jas pateiks tedera
bus apmokamas trijų tautinių keliu, bet tiesiog, kitos šalies džios mokykloms, gimnazijoms liniam Parlamentui suvienodin
vyriausybių lygiomis dalimis, teisingumo įstaigai paprašius, ir universitetams, bus nustato ti pašto, telegrafo ir telefono

Str. 93. Federalinė Įstaiga mi pianai, pagal kuriuos ele tarifus.
Teisingumo Reikalams sudarys mentarinių mokyklų mokiniai, Str. 99. Ji toliau išdirbs ben

4.
FEDERALINĖ ĮSTAIGA
GYNIMO REIKALAMS Das n«J«ysaKieKvwnai vmstyFFnFRACI IO« komiš^ Pabalti gimnazijų‘mokiniai ‘ir universi dras taisykles, sulig kuriomis
Federalinė įstaiga Gynimo kominventl Eidamas 3 tos advt aU°S J° Federacijai suvienodintas tei tetų studentai, atsižvelgiant į juros ir vidaus vandenų laivai

Reikalams tvarkys visus reika , , A Ivventniu skaičiaus GYNIMO TARYBA sines sistemas, būtent: jų išsimokslinimo laipsnį, turės bus registruojami Federacijos
lūs, susijusius su Pabaltijo Fe X . £ <;nanainin naiėvumn ’ Str- 89- Esant reikalui, Vy a) civilinei, šeimos bei pavel būti supažindinami su kitų Fe valstybių teritorijoje ir nusta 
deracijos teritorijos gynimu. deraciios valstvbiu kalbomis, tvs šiai sričiai bendra mokesčiu

Kartu Pabaltijo Federacijos . Pabaltijo Federaci
valstybės pripažįsta, kad Fede Jos kariuomenė turės vienodą 
racijos teritorijos gynimas vra aPrengimą ir apginklavimą.

Tautiniai kontingentai skir
sis tautiniais ženklais.

Str. 84. Tautiniai kontingen
tai vartos tautinę kalbą.

Augštesnieji bei ryšių kari nuostatais
ninkai turės mokėti ir Federa
cijos oficialią kalbą.

Str. 85. Pabaltijo Federaci tijo Federacijos Gynimo Tary ką teisę ir atmesti mokslišką žemiau suminėtas susisiekimo 
i kariuomenės apginklavi ba. <„ .. j ‘ . .. 2

neralinį Štabą. mas turės būti tiek suvienodin Į ją įeis trijų Federacijos va pasenusias teisines pažiūras. j°« teritorijoje pagal žemiau pa
Kiekviena Federacijos vyrią tas, jog tie patys ginklai galėtų Istybių prezidentai, gynimo mi Išimtys leidžiamos tik tuo principus.. .

usybė pasiųs į Federacijos Ge būti vartojami kiekvieno Fede nisteriai ir trys augšti karinin met, jeigu naujųjų įstatymų 
neralinį Štabą lygų augštesnio racijos, kariuomenės dalinio. kai, po vieną iš kiekvienos va normos pažeistų nepakeičiamas 
laipsnio karininkų skaičių. Taip pat bus suvienodintas Istybės. tikybines normas.

Federacijos Generalinio Šta visuose tautiniuose kontingen Str. 91. Federalinė Įstaiga Komisijoje turės dalyvauti, 
bo užduotis bus Pabaltijo Fe tuose kareivių apmokymas ir Gynybos Reikalams paruoš įs be universitetų profesorių, pja 
j-----..... . . , . . .. . . kįįškį teisininkai ir privatus

teisės žinovai.
Komisijų darbams turės būti

nustatomi terminai.
FEDERALINĖ ĮSTAIGA

ŠVIETIMO REIKALAMS
Str. 95. Federalinė Įstaiga

Švietimo Reikalams nustatys

racijos teritorijos gynimas yra 
bendras visų šalių reikalas.

Tam tikslui sudaroma vieną 
bendra ir pastovi karinė institu 
cija —
. FADERACIJOS

GENERALINIS ŠTABAS
Str. 80. Pabaltijo Federacija 

sudarys bendrą ir pastovų Ge jos

deracijos valstybių kalbomis, tys šiai sričiai bendrą mokesčių 
literatūra, istorija ir menu. tarifą.

tei Sar. 96 Federalinė Įstaiga BAIGIAM|EJI NUOSTATAI 
Švietimo Reikalams toliau iš

tei dirbs planus steigti bendras 
meno bei kultūros įstaigas.

FEDERALINĖ ĮSTAIGA 
SUSISIEKIMO REIKALAMS

__ ______________  _______ ________  r _______  ____ Str. 97. Federalinė Įstaiga
jaus metu bus sudaroma Pabal ti tikrai moderninę ir praktiš Susisiekimo Reikalams tvarkys

riausį Federacijos Kariuome dėjimo teisei; 
nės Vadą paskirs Pabaltijo Fe b)
deracijos valstybių prezidentai c)
susitarę. sei;

Jis kas dvejus metus bus ski d) 
riamas iš kitos Federacijos va sei ; 
Istybės alfabetine tvarka, eina 
nt Šio straipsnio pirmo posmo

baudžiamai teisei;
prekybos bei kredito

Str. 100. Ši Pabaltijo Valsty 
bių Federacijos Konstitucija 
bus trijų Pabaltijo valstybių - 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos — 
Tautinių Parlamentų priimta 
įstatymu ir ratifikuota nustaty 
ta tvarka.

______ ___ _______ Str. 101. ši Pabaltijo Valsty 
egoizmą, teisines tradicijas bei sritis visoje Pabaltijo Federaci bių Konstitucija bus įregistruo 

• ■_______________-------- ’ ” ta UN Organizacijoje ir ten pat
bus deponuoti ratifikacijos do 
kumentai.

Str. 102. Deponavus paskuti 
nį ratifikacijos dokumentą. Ši 
Pabaltijo Federacijos $onstitu 
cija tuojau įsigalios.

Po Konstitucijos įsigalioji 
tuoj bus organizuojamos

vekselių bei bankroto

e>Str. 94. Atitinkamos komisi 
jos bus įpareigojamos, suda 

Str. 80. Karo arba karo pavo rant teisinius projektus, sukur

administracijos teisei.

Ji išdirbs taisykles ir jas pa
teiks Federaliniam Parlamen
tui patvirtinti:

a) koordinuoti tarpvalstybi 
nį geležinkelių bei laivų į jūros 
bei vidaus uostus susisiekimą 
visoje Federacijos teritorijoje; mo>

b) subendrinti visoje teritori joje numatytos Federalinė įstai 
joje keleivių ir važmos tarifą; £OSJ >r sudaromas Federalinis

c) nustatyti keleivinius bei Parlamentas šiai Konstitucijai 
važmos tarifus, ypatingai jūros įgyvendinti.
uostų link, taip ,jog vienos Fe Str. 103. Pabaltijo Federaci 
deracijos valstybės institucija jos Valstybėms susitarus, ši 
nedarytų nepageidaujamos kon Konstitucija galės būti keičia

deracijos teritorijos gynimo karo taktika. tatymų bei potvarkių projek
planų paruošimas, sudaryti pa Str. 86. Pabaltijo Federaci tus kaip geriausiai ginti Fede 
jėgią kariuomenę, o taip pat ja įsteigs savo ginklų gamybos racijos tertoriją. 
tvarkyti visus reikalus, susiju įmones, kad kariuomenės ap ictaica
sius su Federacijos teritorijos ginklavime ji būtų kuomažiau £kDLi^LllNE ĮIHAĮGA 
gynimu. šiai priklausoma nuo užsienio. TE|SINGUMO REIKALAMS

Str. 81. Pabaltijo Federaci Str. 87. Pabaltijo Federacija Str. 92. Federaline Įstaiga 
jos tautinės vyriausybės įsak įsteigs savo karo akademiją au Teisingumo Reikalams neatidė 
miai išsižada teisės steigti ats gštesniems karininkams išmo liodama pateiks Federaliniam- .... __ ----  — ------, , . . „ ,
kirus tautinius generalinius šta kslinti. Parlamentui įstatymo projektą, principus kultūriniai suartinti kunrecijos kitoms tos rūšies in ma sulig Str. 100—102 nuosta
bus. Str. 88. Kiekviena Pabaltijo sulig kuriuo Pabaltijo Federaci Pabaltijo Federacijai priklau stitucijoms kitose Federacijos tais.

Str. 82. Kiekviena Pabaltijo Federacijos valstybė apmokės jos teritorijoje kriminalinių nu sančias tautas. valstybėse. Finis
Federacijos valstybė turės savi savo tautinio kontingento iš sikaltėlių išdavimas iš vienos Ji išdirbs taisykles ir jas pri Str. 98. Federalinė Įstaiga Su Toronto, Ontario, 
stovius kariuomenės kontingen laikymą ir apginklavimą. Federacijos valstybės į kitą ne statys Federaliniam parlamen sisiekimo Reikalams paruoš 1954 m. birželio m. 21 d.



4 PSH nepriklausoma lietuva 1955. XL 9. <- Mr. 6 (406)

Teatro mėgėjai Kanadoje
Rašo V. SIRVYDAS

(Tęsinys iš praeito numerio), sevicienė ir M. Norusytė). Tai
1924 . m. pradedant Kanadon 

vyko būriai nepriklausomos Lie 
tuvos jaunimo, į kurį pradžioje 
„senimas" kreiva akla pažiurę 
jo. Tokiu būdu, 1927 m. susi 
būrė Jaunimo Draugija ir su 
ruošė savo vakarą, kurio metu 
vaidinta iš Lietuvoje išleisto 
kalendoriaus komedijėlė „Nau 
jokų Ėmimas“. (J. Kriaučeliū 
nas, M. Ivanauskas ir dar du). 
Vakaras pavyko, bet draugija 
netrukus pairo, nes iškilo ele 
mentų, nogėjusių ją politikos 
keliu vesti. Tokiu būdu radosi 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų dr 
augija ,kuri nuo 1928 turėjo sa 
vo dramos skyrių.

Šiam skyriui daugiausia dar 
bo pridėjo nuo 1929 m. Br. Ju 
raitis, kai kada patalkintas V. 
Zuperkos. Tikslas buvo bent 
sykį per metus suruošti rimtą 
ir menišką vaidinimą. Tiesa, 
dauguma buvo kairios politikos 
antspalvio, bet du syk suvaidin 
tas „Kuprotas Oželis" parodė, 
kad bendras teatro menas nebu 
vo ir čia visai svetimas. Gerai 
pavyko ir kanadiečio sukurta 
„Pusseserė Salomėja". Br. Ju 
raitis buvo tikras teatro žmo 
gus. Jis, galima sakyti, visas ro 
les pats pergyvendavo, režisuo 
damas ar sufleruodamas. Vai

buvo 1945 m.
1937 m. įsikūrė Vilniui Va 

duoti Sąjungos skyrius, 1939 
m. persiorganizavęs į Kanados 
Lietuvių Sąjungą, kuri įstatuo 
se tikslu pasistatė suruošti be 
nt vieną lietuvišką vaidinimą 
per metus. Minint 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybes VV 
S skyrius pastatė kanadietės ra 
šytojos, Marės Aukštaitės dra 
mą „Tėvynės Išdavikas" (vai 
dino: Pr. Jasutis, Elena Ban 
džiūtė, K. Jasutienė, Ona Ban 
džiūtė, Petras Vaupša, A. Navi 
kevičius, K. Ambrazas ir K. 
Jasutis). Kitais minėjimais su 
vaidinta V. Sirvydo „Savano 
rio Pastangos“ ir „Tėvų Že 
mė“. Režisavo E. Bandžiūtė.

Šv. Kazimiero parapijos cho 
ras, 1944—1946 metais bandė 
duoti vaidinimų su amerikoniš 
ku antspalviu. Todėl buvo su 
ruošta minstrelo tipo vakaras, 
o 1946 m. lapkr. 24 d. suvai 
dinta seno dzimdzininko, varg. 
J. Olšausko rekomenduota tu 
jų aktų komedija „Katriutė Ne 
pasakė“, kurią lietuvių kalbon 
išvertė V. Sirvydas.

Du metu vėliau, 1948 met. 
mokytoja M. Arlauskaitė ban 
dė sujungti senas ir naujas (dy 
pūkų) pajėgas, tęsti mėgėjiško

Putinas
VARGINGAI TĖVYNEI

Vargingos Tėvynės vargingi vaikai 
Plačiai išsisklaidę po svetimą minią! 
Sudėkim mes dainą, — prabils mūs vargai, . 
Nušvis mūs dangus, apsiniaukęs pilkai.
Lengviau atsidusim. Tėvynę priminę, 
Sudėsim mes giesmę iš savo skriaudos.
Iš teisių, po budelio kojų pamintų, 
Iš sielvalto gimusios skausmo maldos.
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos, 
Kad gimtąją žemę atmintų.
Ne džiaugsmo garsais ta giesmė nuskambės. 
Ne skundais marinančio nusiminimo, — 
Gaivinančios viltys joje suspindės!
Ištryškus iš sielų giliausios versmės 
Ji skelbs naują rytą ir prisikėlimą,
Vargingos Tėvynės vargingi vaikai. e
Nekeikime savo skausmingo likimo!
Mūs kruvinos skriaudos ir dygūs vargai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai — 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.

kULTURlA/E)fKRONIKA
LIETUVIŲ TAUTINIŲ DRABUŽIŲ TRADICIJOS.

Amerikoje ir Kanadoje tauti liūs, anksčiau prievarta naciu 
nių drabužių dėvėjimas, per lie sugaudytus į vokiečių karino 
tuvių iškilmes nemažėja, bet menę ar pagalbinius dalinius ir 
didėja. po kapituliacijos kartu su vo

Prieš keletą metų juos dėvė kiečiais pakliuvusius į sąjungi 
jo daugumoj tremtinės, o da ninku belaisvių stovyklas. Šie 
bar, jau čia gimusios Uetuvai vyrai už spygliuotų vielų, tar 
tės, pamačiusios jų grožį, pra turn didžiausi nusikaltėliai, ken 
dėjo susidomėti. Itin prieš 16 tė badą, šaltį, mirko lietuje, kri 
tą vasario dail. A. Tamošaitie to nuo ligų ir — kas už vis di 
nė (R. R. 1. Kingston, Ont.), džiausią skriauda ir netiesa! — 
labai užimta tautinių drabužių buvo atiduoti sovietų repatria 
audimu. cinių komisijų terorui, kartais

DIDELĖ LIETUVOS 
ISTORIJA

netgi prievarta siunčiami į tik 
rą mirtį už geležinės uždangos 
ar vergais vežami į belgų ak

dinimuose pasižymėjo: I. Am teatro gyvybę Montrealy. Su 
brazienė, Danisevičienė, O. Be vaidinta, jai režisuojant, „Gra 
levičįenė, J. Vilkelis, Vaitoška, fas Kaimiečio Bernu" (vaidi 
J. Milius, Mikalojūnas ir kiti, no: Markauskas, Bielskienė, Ja 
Skyrius karo metu nustojo vei kimavičiutė, V. Kajackas, V. 
kęs. Bubelis, A. Navickas ir V. Sa

Kada Vytauto klubas 1936 Dalys). Bet bandymas nebepa 
metais pasistatė naują salę, tuo kartota ir šiandien šų teatro ru 
pačiu metu suorganizuotas cho šis Montrealy snaudžia, 
ras „Aidas“ ir dramos skyrius. Be suaugusių teatro, ketve 
Pirmas režisierius buvo Pr. Ja rius memtus (1930—1934) gy 
sutis, o pirmas veikalas „Prie vai veikė vaikų teatras, kurį 
Motinos Kapo“ — Motinų die pradėjo puoselėti klebonas J. 
nai. Šis veikalas paliko gilų įs Bobinas ir auklėjo mokytojos: 
pūdį, ypač O. Belevičienės vai M. Arlauskaitė, Elena ir Ona 
dinimas. Pr. Jasučiui teko Kau Bandžiūtės, Pr. Tautkus ir Ma 
ne matyti profesionalų statytus rė Malinauskaitė. Pirmas vaidi 
„Aušros Sūnus“, ir jis tą veika nimas įvyko 1930 metais. Vai 
lą surežisavo montrealiečia dinta „Paparčio Žiedas“ ir A. 
ms. Klubo dramos skyrius, pa Vanagaičio „Švaros Maršas“, 
prastai, per metus suvaidinda V. Kajackas buvo vieną metą 
o po 3 — 4 rimtus veikalus, subūręs mergaičių būrelį prie 
kaip: „žmomgžudžio Duktė" Vytauto klubo, kur mergaitės 
(rež. Pr. Jasutis), „Moderniš net berniukų roles pirmame ir 
ka Kaimo Moteris“ (2 syk, rež. vieninteliame vakare vaidino. 
Br. Juraitis), „Valkata" (čia Vaikų teatrą 3 metus puoselėjo 
pasižymėjo Mikalojūnas Valka ir Kanados Lietuvių Sąjunga, 
tos rolėje), „žmogžudys“ ir kt. kuri savo įstatuose turėjo parei 
Paskutinis vaidinimas buvo gą suruošti Kalėdų Eglutę su 
„Lapkus“, su kuriuo nuvažiuo programa. Elenai Bandžiūtei ir 
ta net į Amerikos Rochester, V. Sirvydui režisuojant, buvo 
N. Y. (D. Norkeliūnas, V. Ka suvaidinti trys veikalai šio vers 
jackas, I. Ambrazienė, M. Dani ti iš anglų kalbos.

K. Inčiūra
RAMOVĖNŲ MARŠAS

Dunda, trankosi griaustiniai 
Blykčioja žaibai.
Už tave, brangi tėvyne, 
Žengiame linksmai.

Mūsų žygis drąsiai kilti, 
Skrist su sakalais,
Žengt naujais tėvynės tiltais, 
Vieškeliais naujais. t

Žydi obelys prie kelio, 
Žydi ir žydės, 
Sūnūs už tave, šalele, 
Tvirtai vis stovės.

Dunda žemė po mūs kojų, 
Dunda nuo griausmų.
Už tave, šalie gimtoji, 
Mums žygiuot smagu.

Vytautas Kastytis
TĖVIŠKĖ

Geltona, žalia ir raudona:
Geltono aukso kupini laukai
Ir žalumos akivare nuskendę pievos,
Ii didvyrių krauju palaistyta dirva, 
Kur bręsta saulėje skalsi artojo duona.
Rimti ir susimąstę ežerai papieviuose sugulę 
į žydią dangų spokso mėlynom nekalto kūdikio akim. 
Tokia tyla aplink. . . Nežemiškai, svaiginančiai ramu: 
Girdi, kaip kyla dūmai iš sodybos kaminų, 
Kaip beržas ant kalvos ąsotin varvina sultingą sulą 
Ir kaip kažkur toli, toli — už mylių keturių — 
Paklydusi bitutė dūzgia avilin. . .
Sustojęs pakeli kepurę: geltona, žalia ir raudona, 
jauti, kad tėviškė kaip motina į tavo veidą žiūri, 
O tujen jai kalbi: — Sveika, o mano tėviške, žalių laukų 
Žaismingam vainike, sveika! Šiandien aš vėliai grįžtu pas tave. 
Pasaulį visą apėjau, bet niekur nėr taip mėlyno dangaus 
Ir niekur taip skaidraus žydėjimo ir šitaip nuostabios

[vidurdienio tylos! . .

leidžiama Tėvynės Mylėtojų mens anglių kasyklas, kaip pre 
Draugijos Amerikoje. Ją paruo kė Vokietijos reparacijų Belgi 
šė Dr, V. Sruogienė. Kas ją už jai sąskaiton.
siprenumeruos, gaus tiktai už 5 Šių vyrų patirtos skriaudos 
dolerius. Pnigus siųsti šiuo ad būtina surašyti, kaip anksčiau 
resu: M. J. Kasparaitis, 1827 Petras Ruseckas surinko ir su 
Linden Ave, Racine, Wis., US rašė atsiminimus iš baudžiavos
A. O kas įmokės 10 dol., bus 
įrašytas į garbės prenumerato 
rių sąrašą ir gaus labai gražiai 
įrištą Lietuvos Istoriją.

JONĖS KVIETYTĖS 
VADOVAUJAMA ŠOKĖJŲ

laikų, iš knygnešių gadynės, iš 
mūsų savanorių žygių ir kt. 
Kaip kiekvienas lietuvis tegy 
vas Tautoje, taip Tauta tegy 
va per atskiro lietuvio kančią, 
ryžtą, valią.

Taigi, vyrai iš 1945-jų metų
grupė šį sekmadienį, sausio 30 atsiliepkite šiuo adresu:
d. šoko televizijoje, 7.30 v. v. J. Cicėnas, 3421-X-Street, 
programoje „Fantaisies Cana Omaha 7, Nebraska, USA. Mu 
diennes“. Vieno šokio, „Shell ms svarbu, kaip naciai sugrobė
of Dreams“, muzika yra specia mūsų vyrus į vokiečių kariuo 
liai parašyta jauno kanadiečio menę ir jos pagalbinius dali
kompozitoriaus Barrie Mc Le nius, kaip vyko atsitraukimas
an. Šį Šolkį šoko Jonė Kviety į Vakarus, kur ir kada pakliu
tė ir p. B. Vaitkūnaitė. Kitas ta į sąjungininkų belaisvių sto
šokis, „Scherzo“, taip pat ka vykias ir kas iškentėta nelaisvės 
nadfečio Gilles Trambley kom metu.
pozicija. Abiejų šokių choreo 
grafija Jonės Kvietytės.

VYRAI IŠ 1945-JŲ METŲ

Jeronimas Cicėnas.
TORONTO LIETUVIŲ

CHORO „VARPAS“
— štai antraštė ir tema mano metinis koncertas įvyks balan 
ruošiamos ir „Terros“ išleisi džio mėn. 16 d., šeštadienį. Or 
mos knygos. ganizacijos prašomos tą dieną

Kas tie 1945-tieji metai, žino parengimų - šokių nerengti.
me. Vakarų sąjungininkai par T. L. Choras „Varpas“, 
bloškė hitlerinę Vokietiją, o jų Tuščias pilvas yra blogas pata 
sąjungininkas, komunistinė Ru rėjas. — Einštein
sija, grobė atskiras tautas ir jo Pilvas komanduoja visą kūną, 
ms priklausančius žmones vi — Homer
sur, kur tik siekė jų rankos. Di Alkis — geriausias virėjas.
dėlė nelemtis ištiko mūsų bro — Čekai

g
:• Nauja knygelė 145 pusi., angalviu:
g STA I JŪS Ų KARALIUS, — Jono. 19.14.
ų Platus ir Žingeidus turinys.
:: Dievo paskirtieji amžiai. Atgaivinimo laikai. Žmogaus
♦į sūnaus ženklas danguje. Naujas dangus ir nauja žemė.
į Prisikėlimas iš numirusių, ir t. t.
| Kaina 25 et., neturtingiems siunčiame veltui.
| L. B. S* A. 3444 S. Lithuanica Ave. Chicago 8, III.

Ar atgys mėgėjiškas teat jo veiklą ir visi buvusieji daly 
ras Montrealy? Sunku pasaky viai to norėtų.
ti, bet žiūrovai, kurie atsimena Vyt. Sirvydas.
4nn»nnnni!i>»uui»u»»iinmmmunmmnnnnhnniiiiiim«uim;um..

I siJA Ii Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik-
I raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 
t 1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA.
i Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS
i: 107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams. 8

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 K a r
Vardas, Pavardė ................... ...................... ...............................

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

Kelsis kaimai ir viensėdžiai
(Laisvas reportažas iš Toronto)

Sekmadienio popietį, kada mus ir viensėdžius? 
Torontą nejuokais čiupinėja ne Maestro kukliai mosteri 
tikėtai užėjusi '. šalčio banga, ka:

■■■ per Lietuvių ; Namų langus į — Žinote, tokia ten ir muzi 
Dundas gatvės žieminių garsų ka. Pats parašiau. Vasario Še 
simfoniją prasidaužia lietuviš šioliktosios minėjimui 
ka daina:

— ... sius gilių giliausios 
pūgos ir užneš visus kelius. . .

Toronto lietuvių choras „Va 
rpas“ ruošiasi metiniam kon 
certui. „Varpui“ juk visada pir 
moję vietoje rūpėjo lietuviška 
daina su lietuviškais pavasa 
riais, vasarom, šviesiais rudenė 
liais ir lietuviška žiema.

Ant pirštų galų lipdamas į 
antrą augštą jau aiškiau girdi 

■ tolimesnius dainos žodžius:
— ... kelsis keimai ir viensė 

džiai ir bežemiai vargani, kelsis 
tėviškė nusviedus nuo pečių pi 
•ktas usnis!...

usias choro scenas išpildys vy nimą. Savo repertuare „Var Rožės. Nors ir be scenos su Maestro, stovėdamas tarpdu 
rų, moterų ir mišrusis choras— pas“ turi ir religinių giesmių, raudona uždanga ir baltu rūtos ryje, atakuoja varpininkus: 
taip, žinote, kad jau gautųsi va kurios tautinių iškilmių proga lapu, iš tikrųjų, gaunasi kaž — Vyrai, kurie iš jūsų dirba 
landėlės Kauno Operoje iliuzi paįvairina pamaldas lietuviškų kas panašaus į valandėlę Kau te rytoj naktinėje pamainoje ir 
ja. Galvojame net ir apie specia parapijų bažnyčiose. no Operoje. negalėsite ateiti į repeticiją?
liūs drabužius, specialias švie Po dviejų giesmių maestro Maestro siūlo pertrauką. Vy Pakyla keletas rankų.

ian sas paskirom operų ištraukom, kimba į operų ištraukų repertu rams būtų laikas parūkyti. Maestro pasikrapšto pakau 
Gal būt, turėsime įr solistą... arą. Paskubomis išdalinamos ša Tačiau valso takto garsuose

— Ar „Varpas“ nesupyktų, pirografu ątspaustso gaidos. įsisiūbavęs „Varpas“ protestuo 
ano se jeigu taip jau vardan žmogiško Varpipįnkąi ij: vąrpininkės, ga ja:

!eikia smalsumo, nenorėdamas giedu vę minutę laikų aįsipūątį, ųĮeRė -— Ąpsieisįm be cigarečių! 
naujo repertuaro tau iniais mo rių trukdyti, per rakto skylutę no nedirįgųpjami sųųžią lietuvi Trečią Valandą turime šalę už 
tyvais. vogčiomis vieną žvilgsnį į, repe ško pašnekesio ansamblių. SįKU leisti. Likq tik penkiųliką minų

— Girdėjau, kad dabar „Vai ticijų salę mesčiau?.,, biai graibstos gąida§, Qaųųasi čių. 1
pas smarkiai ruošiasi meti Maestro žiūri į gaidas, galvo įspūdis, kad varpininkams if Maestro pasižiūri liūdnų žvii 
niam koncertui. . ja ir paskuį vėl įypSOsi: varpininkėms patinką operų iš gsnių į pokejį cigarečių ant for
v taigi, ruošiamės, kaip gi — čia, Kanadoje, yra tokie traukos. Klegesys maždaug pri tepijonp if kapituliuoja: 
žmogus nesiruoši, nes jau J^ato jajjaį griežti įstatymai, kad per mena Kauno Teatro užkulisį'di — čiupkime „Martą“!

svetimus langus ir svetimas rak dziųjų premjerų metu,,, Pagal pperps libretto mergos 
tų skylutes žiūrėti į svetimas Paskui vėl, kaip ir Kauno Te riejasi su bernais, T-----nr-__

— Moku nerti, karves šerti, ^petięijų kambario,
moku sėti ir ravėti,,, _ užsis Pabijojau, kad maestro ir man

no auditorija balandžio šešiolik 
tai užsakyta...

— O kaip su repertuaru?
— Ruošiame i

nuo A iki Z. Visos dainos To matote, jau ištekėjus. . . Gal ge 
rontui bus pirmą kartą girdi • -.................... —
mos. Pradžioje duosime lietuviš 
kų dainų, o antroji dalis bus pa 
švęsta ištraukoms iš operų.

— Operų ištraukomis, ko ge
Tekstas lyg girdėtas. Paslap ro- Eatono auditoriją paversi

tis paaiškėja, kada maestro Sta te ^auI^° ^P^ra^, ,.
sys Gailevičius išrieda iš repe "

-ticijų salės į muzikos kambarį 
gaidų pasiimti.

Šį:
— Ateikite dvyliktą valan 

dą! Be repeticijos negaliu nė 
vieno palikti.

Jr taip iš vienos repeticijos 
staiga pirmadieniui pasidaro 
dvi, o maestrų, vis dar stovėda 
mas tarpduryje, filosofuoja:

-— Per dų mėnesius aš jums 
taip įkalsiu dainas, kąd miego 
darni galėsite dainuoti. . ,

Čią, žinote, ir aš atatupstasPaskui vėl, kaip ir Kauno Tę riejasi su bernais 
repei tuai u r žmonas griežtai draudžiama, o atre, staiga stoja tyla. Visi ste 
ir repertuarą mūsų varpininkių nemaža dalis bi dirigento' pakeltą ranką, t • __

" . \ v r Č’a!ka8 8aU PJWkia’ pyrusios *tvir*t?na 'varpininkėse ne®
nau užeikime j vidų. Tuščių ke nelaukia!... - suskamba grakš & varpinlnka j „Oriškomis .^muninkas nemegąta 
dzių dar keletas yra... taus valso garsai iš Gounod netjkį. nuomininko, kuria miegodamas

Užėjome. Artimiausia kėdė operos „Romeo ir Julija“, 
buvo prisišliejusi prie moteris Maestro nepatenkintas. Jis 
kų alto sparno. Maęstro, tur pataiso tenorus, įspėja sopra

operas dainuoja. .. Pagaliau 
menkas malonumas kelis kar 
tus per savaitę po poią valan

— Apgaulioti, suvedžioti, 
moka jos ilgai miegoti! ..

būt, saugodamas svetimas žmp nūs, pamoko bosus, patikrina Būdamas neutralu, negalė repeticijose praleisti. Taigi, 
nas, kėdę patraukė į nuošales altus. Po tq ir vėl varpininkų &au pasakyti, kuri pusė teisi. - » Tr----- “ ’• ■*’
nj kampą, o pats prie fortepijo ir varpininkių lūpomis __ lai ®e *°> toks pasisakymas už vie
no vietą užėmė: kas jau plaukia, ‘mįisų nelaų PHS?(

Dabar dvi religinės gies kią. ., £
Beethovenąs įr Aderą „Varpąs“ valso pabaidoje kinį konęėrfą... 

ba pne rožių; * Ta*D atrc

už „Varpo“ lietuvišką ryžtą 
dainos fronte prieš visas varpi 

...r t, . — . v- , . ninkes ir visus varpininkus, iš
___ ...................    - r------, — ----- R , Nępagapdamaę Ią|kq, „Varpo“ vięųybę prieš metinį eidamas iš repeticijų salės, že

— Maestro, iš kur dabar to koncerto dalį norime pavadinti niės — Beethovenąs įr Aderą „Varpąs“ valso pabaigtoje kini konęėrfą... mąi nųsivožiaų kepurę. Jeigu
kias gražias pūgas ištraukėte? „Valandėle Kauno Operoje“, mus... ba prie rožių; - ' Taip ątrpdp metipiąm koųce jie taip ir toliau dirbs, ko gero,

Maestro paskubomis degasi Susirinkusiai publikai priminsi Ir [Lietuvių Namų lubas, kur — Rožių prisiskinkitn. pąsi rtųi 'besįrengįąnčiq „Varpo“ iš tikrųjų, kelsis kaimai ir vien
cigaretę: me „Romeo ir Juliją“, „Hofma žyenga dainos putojančio alų dabinkim ir skubėkim džiaugs repętięiją, Trečią yąlfUldfį visi sėdžiai. įr Batono auditorija

— Brazdžionio ir pūgos ir no pasakas“, „Martą“, „Sam čio garbei, atsidaužė žodžiai mo ragauti!. .. skirstosi į namus, Už lango ma bus perkrikštyta į Kauno Ope
vėtros!.. šoną ir Dailią“, „Trubadūrą“, apie Viešpaties Dieną ir lotynų Kauno Operoje girdėta muzi tyti krinta šlapio sniego gaba ros valstybinius rūmus.>

— O muzika, kuri kelia kai „Cavaleria Rusticana“. Gražia kalba išpažįstamą Dievo garbi ka. Lietuviški žodžiai. Laikas, lai. Vyt. Kastytis.

Maestro vėl kukliai šypsosi;
-— Eatonas Eatonu buvo, 

Eatonu ir paliks, bet antrąją
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MAMERTAS MACIUKAS

aUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL

X “ t:. /V W TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

SIMCOE - DELHI, Ont

2 50 do]m -rišta . kjelus vhie 
liūs — 3.00 dol., gaunama lei 
dykloje, Terra, 748 W. 33rd St 
reet, Chicago Ill., ir pas knygų 
platintojus.

„M'ilžino paunksmė” — bra 
ndžiausias ir įdomiausias Balio 
Sruogos veikalas. Knygai siuže 
tas parinktas iš Vytauto Didi, 
laikų, ir jo kovos už Lietuvos 
karaliaus vainiką yra centrine 
veikalo ašis. Istoriniai įvykiai, 
kaip Lucko, Horodlės suvažiavi 
mai, Jogailienei byla už neišti 
kimybę ir kt. ir asmens: Vytau 
tas Did., karalius Jogaila, kara 
lienė Sonka, Jogailos žmona, 
Švitrigaila .vyskupas Zbigme 
vas ir kt. pavaizduoti dideliu is 
toriniu tikslumu, kuo veikalas 
ne tik priklauso prie geriausių

pobūvis. Grieš lietuvaitės muzi jų veikalų mūsų literatūroje, 
kės vadovaujamas orkestras, bet taip pat ir vaizdžiausias mu 

Maloniai kviečiame visus at ms taip nežinomos mūsų kraš 
silankyti. E. J. to praeities paveikslas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI . Knyga
v tuvos redakcijoje: 7722 Geor

Balys Sruoga: KAS BUS, gc St., Ville Lasalle, Montreal 
KAS NEBUS, BET ŽEMAI 32, P. Q.
TIS NEPRAŽUS, arba kaip Jo x D. v 
nis Mažrimukas 1812 metais iš A"**“"J?£mba- 
Viekšnių Kaunan nusikraustė AMERIKOS VALSTYBIŲ 
ir Napoleoną regėjo ir kas iš “REZIDENTAI nuo G. Wa 
to išėjo. Knyga dedikuota jau šingtono iki D. Eisenhowerio. 
niems ir linksmiems, bet lygiai Amerikos Liet. Darb. Lit. D- 
įdo mivisokio amžiaus skaityto jos leidinys. 1954 m. 288 pusi, 
jui. Iliustracijos paimtos iš pro ^a‘na 
fesoriaus Vaclovo. Biržiškos, Pai yra JAV prezidentų bio 
prof. R. Schmittleino, majoro grafijos, parašytos pagal komu 
A. Ružancovo, Vytauto Did. nistinį trafaretą. Čia skaityto 
universiteto ir kariuomenės bib Jas neKaus objektyvių žinių, 

. lioteku rinkinių. Išleido knygų txkrų faktų, bet ras viską suta 
leidykla Terra 748 W. 33rd suota ir sujaukta papai komu 
Street, Chicago 16, Ill., spau nist4 partijos reikalavimus, vus 
dė M. Morkūno spaustuvė. Vir kas ne komunistų padaryta, 
šelis A. Kurausko. Antroji lai ju°dinti ir niekinti, niekur ne 
da. 207 psl., kartu su iliustra matant nieko gera. Bimba der 

’ cijomis — 232 psl., kaina — 2. Sia demokratus, dergia ir res

LAIŠKAS IŠ SAULĖTOS FL ORIDOS Į SNIEGUOTĄ ' 
MONTREALĮ.

RAŠO POVILAS PETRONIS.
Keistas instinktas žmogų tr rodo, negu mūsų Kanados taba 

aukia sukurt kažką nauja, pa ko augintojų. Jie čia gyvena, at 
matyti nauja, pergyventi neper rodo, daug skurdžiau už mūsiš 
gyventa, taigi — nauja. kius. Jie važinėja mulais, arklių

Mums, šiauriečiams, vylioja nematyti. Už tai matyti didelės 
ntys yra pietūs, su karšta sau galvijų bandos.
le, su žydinčia gamta, su kito Pernakvoję ir atilsėję, leido 
kia, negu mūsų, sniegu priden mės toliau į pietus. Pasiekę So 
gtoji padaira. u th Carolina valstiją, jau mato

Taigi, ir mes, su Juozu Šar me palmės, bet smėlynai ir ly 
kiu, pasitarę nutarėme ištrūkti gumos neišnyksta.
iš snieguotojo Montrealio ir Važiuodami 17-tu Ocean 
pasiekti saulėtąją Floridą. Il highway, privažiavome nepap 
gai negalvoję, sausio 21 d. sė rastai augštą tiltą, kokio savo 
dome i automašiną ir patraukė gyvenime nesu matęs. Važiuo 
me, kaip paukščiai rudenį skre darni per jį, pasijutom tartum 
nda, tiesiai į pietus — į šiltus pakibę tarp žemės ir dangaus— 
kraštus. padangėje, gal prie pat švento

Įdomu buvo pakeliui stebėti, Petro dangaus vartų, l'ai tiltas 
kaip keičiasi gamta ir vaizdai. 600 pėdų augščjo.
Montrealy turėjome pusnis Pervažiavę šį tiltą, privačia VASARIO 16 PAS KANADOS TABAKO AUGINTOJUS.
sniego ir palikome 8 laipsnius vome Charleston miestą, kur 
šalčio žemiau nulio F., ir traš jau radome žydinčių našlaičių; 
kančias nuo sniego tvoras. Bet ir lapotų šio klimato medžių, 
ligi pasiekėm New Yorką, vis Buvo tartum staigmena; Mont 
kas žymiai -pasikeitė. Sniego realy ausys svilo nuo šalčio, o 
pusnių beliko tiktai likučiai ir čia saulutė kaitina ir žydi naš 
šaltis nebe toks stiprus. laitės... , , - . ... .- ...

New Yorke užtrukom dvi Dar toliau į pietus, Georgia Pa?..e lmo minėjimą, 
dienas. Pp. Šarkiai apsistojo valstijoje, jau radome žydin Krytis Meninę
pas švogerj, aš pas savo girm cias rožes, skaistų dangų ir P^. atblJ OntariJ
nes, kur kaiminkos tuojau prisi saulę, liejančių j 
statė su kvietimu prisidėti prie liūs.
šiurpiais baliaus 35 metų vedy Pervažiavę Brunswicką, atsį 
binių sukaktuvių pp. Šlikų. Įm dūrėme dykumų ir pelkių ap 
okėjęs 3 dolerius, galėjau pa linkumoje. Balų ir krašto ne 
matyti New Yorko lietuvių ba matyti.
lių. Pasirodė, kad jie tokius ba Įvažiuojant į Floridos vals 
liūs ruošia taip pat, kaip ir mes tiją, buvome sutikti su muzika. 
Montrealy: sukaktuvininkus čia visi atvažiuojantieji sutin ................ ...
apdovanojo sveikinimais ir do kami su muzika. St. Augustin mįję pravedė ir paruošė mok, mas ir suaugusiems.
vanomis; vaišintis buvo dešrų, mieste matėme seną pių ir tvir Mitalienė. Pranešinėjo p. Sibu Naujų Metų sutikimą
kumpių ir kopūstų raugintų, tovę. Čia jau prasideda apeisi H p Kaminskienė ir n Sibuhs.. • • - ,, • — —• i—•- -------  — •—, . .
o gėrimų — visokių: alaus ir nų, citrinų, greifruktų, palmių d ’ dirbo šiam naruošimui lletuviai suruošė pas pp. Kami cįjo,mįs — 232 psl., kaina — 2. Sia demokratus, dergia ir res
degtinės, kiek tiktai „dūšia gei ir kitų pietų kraštų sričių so Vaikai gražiai nasirodė P ns^us taiP PaC P°buyis praėjo 50 dol , gaunairia leidykloje ir publikomis, nes jie, mat, ne ko
džia“, dai, Palmių gražumas neišpasa tokubausko sūnus mažiai na ?ana Srazlai> lietuviškai, Abie pas vįsus lietuviškosios knygos munistai. Tiesos šioje knygoje

Baliuje teko susitikti parapi kytas, gėlių žydėjimas nepap da;navo i;8 vra iairnėies Can jVos.e Payeūgimuose dalyvavo piatintojus, „Nepr. Lietuvos’’ nejieškokite.
jonų iš Lietuvos ir pasišokti rastas. Visa tai mus vilioja, mokyklojį dainavimo premija’. kir Vyr£U dirbanlieJl mls redakcijoje, 7722 George St., Algirdas Margeris. SAULĖS 
su amenkonkom. Dalyvavo žavi ir svaigina. . . pp, Kamnskų, pp. Simonaičių, p Kaminskas no tamvbos ViUe 1<asalle’ Montrea1’ R Q- RŪSTYBĖ. Romanas. 312 pus

- « Ū asmenų n buvo linksma ir Galų gale pasieKeme jau ir pp Mitalų ir k. vaikai gražiai vaiandu liuoslaikiais uasistatė Balys Sruoga: MILŽINO PA lapių. Adresas: 3325 So Hals
smagu. Miami Beach Atlanto vandeny pasirodėt Gražiai žiemiškai pa „ražįu' narnus Tjs jr £ žmona UNKSMĖ, istoriška kronika, ted St., Chicago 8, Ill., USA.

Sausio 24 d. palikome New no pakrantėje. Tai garsiųjų ma sipuoš s Kalėdų Senelis (p. ̂ a mllonūs žmonės ir dau^ ̂ ^ido knygų leidykla Terra, Kaina nepažymėta. Viršelis dai
Yorką ir patraukėme toliau į udymų vieta kurią ligsiol ga Kaminskas) atvyko iš „Lietu IXiTeda nrie rietos lietuviu viršeliui aplanką piešė Albinas lininko M. Šileikio, spauda „Na
pietus. Kebai puikus, vaizdai lejome matyti tiktai kino teat....................... 7_____________  prisideda prie vietos lietuvių f,,
dar puikesni. Važiuojame po 80 ruošė, filmuose.

Delhai — Tilsonburgo taba mi Toronto pianistė ir vietinės 
ko augintojai K. L. B-nės Del pajėgos. Po iškilmingo minėji 
hi apylinkės ir Tilsonburgo mo bus šokiai. Gautas geras or 
ūkininkų klubo iniciatyva ren kestras. Šokių meto veiks tur 
gia Aylmery Memorial Arena tingas bufetas,
salėje Lietuvos Nepriklausomy Minėjimas įvyks vasario 19 

dieną punktualiai 7 vai. vaka 
Minėjime paskaitą skaitys ro,

') Laukiame Londono ir kitų 
dalį atliks pasižymėjęs Ontario artimų apylinkių lietuvių.

g P prov, solistas V. Verįkaitis, žy Rengėjai.Rengėjai.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
ŠVENTĖS, 
pasišnekėti su vaikais ir

PRAĖJO METINĖS
Mūsų apylinkė suruošė Ka vos“ 

ledų eglutę gruodžio 26 d. pp. atnešė jiems kalėdinių dovanė 
Kaminskų bute. Vaikų progra lių. Po to sekė pasilinksmini

veikimo. Jie mielai leidžia nau Bielskis, 173 psl., didelio for ujienų“. Knyga atrodo impoza 
dotis savo patalpas lietuviu su mat0’ gerame popieriuje, kaina ntiškai.
sir inkimams

Vasario 16 Dienos minėjimą LONDON, Ont.
ruošiame vasario 19 dieną, 6 v. 4

i , ™ ™ . ntrealio nemažai — p. Tumaso
™ylha" <pie F.Orido^eJ.tlkrai gražu\ mal° nienė, p. Kazakevičienė, pp.

- , - - • Saulė šviesi, Naginioniai, pp. Juškai, p. Ilevi
— tiktai liku dangus Žydras, oras siltas ir ty čienė ir kiti> kuriu dar nespėjau 

ras, kaip nekalto vaikelio pa susitikti.
’ Visiems siunčiame iš Fiori vak. Trade ir Labour Hali, 225 __ . vrcTttv^c

Finlayson St., Fort William, GRAŽIOS VESTUVĖS.
Ont. Čia buvo gražios Marytės ir Šokių pertraukose deklamavo

Po minėjimo programos bus Povilo Genčių sugrįžtuvės, M. maža mergaitė: Gražina Ru 
Statkuvienės salėje. D. Rušins šinskaitė apie tėvynės ilgesį.

Kolonijai nemalonumas
Valentinas Bužis buvo atleis 

tas iš darbovietės, bet turėjo 
santaupų per 3000 dol. Blogos 
valįos' vyrai nuvylilojo prjeŠ 
Kalėdas į Windsorą ir prieš na 
ujus metus pristatė į St. Tho 
mo ligoninę tik su 6 deleriais.

Čia susirūpino Apylinkės vai

tus jau matome žaliuojančius nu ir įspūdinga, 
laukus. Sniego 
čiai grioviuose.

Įvažiavus į Virginijos valsti bučiavimas... 'Žmonės vaikšto vLLL oluxCiamc « 
ją, pasibaigė mūsų sausumos ke vasariškai apsirengę, saule nu dos geriausių linkėjimų, 
lias, turėjome mašiną užvesti degę. Visur pilia gėlių ir žydin 
ant kelto, kuriame sutilpo 50 čių, nokstančių ir prinokusių 
automobilių. Jūra plaukėme 2 7 vaisių. Siunčiu į Verduną šei 
mylias ir už šį malonumą ture mai savo raškytų orenžių ir 
jome sumokėti 6 dol. Pasiekę greifruktų, — tai vaisiai, kokių 
North Carolina, turėjome nak mes Montrealy nei nematėme, 
voti. Čia didelės lygumos ir Tai ne vaisiai, bet tikras nekta 
neapmatomi plotai smėlio. Čia ras... 
matyti daug tabako augintojų, Žmonių čia yra privąžiavusių 
bet jų ūkiai žymiai prasčiau ąt iš visų žemės kraštų, o ir iš Mo

Jūsų
Povilas Petronis.

Lietuviška motery kirpykla
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA 1 
K LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |
f Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). j 
3 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292, x

um:n::nm:tt::n::nt:::n::::nnt:n:»ttttttttt::n:uiiitt!itn!ii::nnni!i!ii!umi

( kienė visų vardu jauniesiems 
I įteikė dovanas, kurių, tarpe bu 
< vo ir vaikui žaislai, čiulpikas... 
i ir. pritaikyta linkėjimo kalba lai 

ke vakarienės Pr. Skvarnavi 
čius išreiškė džiaugsmą, kad 
lietuviai veda lietuvaites ir šei mos tikrai bus lietuviško3 Į tai 

^****w***w#4*****$W!$$$:®****S:*rt:,*<***:S***^^ atsakė Jaunasis: tikrai taip
I DR. DORA GORDON

DANTŲ GYDYTOJA 

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
TR 4321

bus ? Jis užtikino, kad jo šeima
bus lietuviška. Toliau atsiliepė dyba, kuri jį išėmė iš tų namų, 
vyresnis brolis Alg. Bušinskas, o bylą perdavė saugumui, 
pritardamas jaunąjam. Londoiniškis.

Tel.TR. 1135

VICTORIACLEANERS& DYERS CO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
Q.90 
0.85

Kostiumas ....
Paltas (lengvas)
Suknelė .............
Skrybėlę .......

ir t, t., ir t. t.
Paimam iš namų ir pristatopie į visas Montreąlįo miesto 

dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaųčęliūnas, A,Majauskas.

TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

| Adamonis ir Budriūnas |
j „DISTRICT ESTATE BROKERS“
X NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Montrealio dalyse. » 
a PASKOLOS: — 5%% užbaigtiems namams ir 6% 3
X statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg. ■ 
X ŽEMĖ PARDAVIMUI: — Pavieniai lotai ir didesni 
• plotai.
a ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
a ^Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelat g 
X mingų atsitikimų. 3

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate ®
J tikslas — Jums padėti! X
j Agentai: Ą. Markevičius OR 1-9816. X
X Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. A 
X Darbo laikas; nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
£ Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690. S

Groseriia - alus 
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS. 

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliarių kainų. 
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. E 0400. 

Sav. E. BAIKAV1Č1US.

numrntmmtmmtmtxmmmmtmmmmtmmttmxttmmmmmmmmtti

BELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 v , VHk
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų resna*.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieri*.

■■>MSSSS!$$S«S3®S«$«SSSSSS«*5«$SWS4®5®SS5SSSS«S«^^

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

’ COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
v Viskastikuž$ l.oo
\ Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
i ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

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

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

v ____  Masažistė* Jūsų patarnavimų*.
Susitarimas iš anksto nereUęaliųg«*» 7/ 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. į rytus nuo St. Laurent

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C, Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W ILLIBRORD AVE KAM

PE. PRIE PAT AUŠROS vartų PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE. VERDUN Tel. YO 3440

D. E. BELANGER 8c SON 5|
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
j 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. •!

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q. Tel.: HU 8—0162.
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SAU LT STE. MARIE, Ont. kinua... «
APŽĖLUSIŲ VYRŲ MIESTAS. . Atkelta 18 3 pu81ap1“' |

nąją Kiniją mes netiktai kad ne O 
Šiais metais musų miestas ii rbovietė plieno fabrikas „Algo sugebėjome pažvelgti, kas sto K 

USA pusėje esantis to pačio ma Steel“ prieš porą savaičių vi, kas slepiasi už tų maskiu, ;; 
vardo per pusę mažesnis^mies pašaukė keletą šimtų anksčiau kurias nešiojo mūsų sutiktieji ’ 

ir matytieji asmens, bet mums < > 
dar ir atrodė, kad patys kinie I 
čiai nesugeba-nepajėgia nusiim ; * 
ti tų maskių, padėti jas į šalį * • 
ir nusišypsoti. ! !

Gali būti, kad dabartinėje ' - 
raudonojoje Kinijoje iš viso ne < ! 
liko kiniečių, o tiktai šeši šim ! [ 
tai milionų užsidėjusių maskes ' J 
marionečių. Betikslis tikslingu < ■ 
mas nugali jų jausmus. Nepa ! i 
slepiami faktai, kad kiniečių ; ; 
tauta vykdo didesnį savo eko ; ; 
nominės struktūros atstatymą, ! ’ 
atitaisymą, pritaikymą, o jų — ® 
žmonių — smegenys yra paver 
čiamos į kempines, kurias pa 
spaudus varva tiktai komuniz 

. mo vanduo! Kuriama pasaulio 
nt tuo tarpu nepatartina grįžti naujausia industrinė pajėga, o 
j musų miestą. seniausia pasaulio civilizacija

Nerimtais gandais ir išgalvo yra naikinama, 
jimu skaitykime tokias kalbas, 
kad plieno fabrikas pašauks at 
gal daug darbininkų ir gaus di 
delius užsakymus ryšium su ga 
limu USA — Kinijos karu. Jei 
gu taip, tai ar pajuto ką nors 
mūsų plieno fabrikas pernai, čiumi buvo ir yra negausi, 
kai USA buvo visai arti ligi įs dėl ir nenuostabu, kad pas mus 
tojimo į karą su komunistais labai daug ypatingo neatsitin 
Indo-Kinijoje? Kol USA — Ki ka ir už tat retai spaudoje tesi 
nijos karas neprasidės, tai, rei rodome su žiniomis iš mūsų pa 
kia tikėtis, šioji darbovietė nie dangės. O be to, S. Pulkaunin 
ko nepajus — darbai nepadi kui išvykus, Apylinkės Komi 
dės, o to karo juk gali ir visai tetas, pasirodo, nerado reikalo 
nebūti!

Remkime — palaikykime 
lietuvišką spaudą.

Mūsų kolonijos spaudos pla čius narių, todėl ir jokio akty 
tinimo punkte pas tautietį A. vumo veikloje, beveik nėra. Iš 
Motiejūną 78 Tancred Str. ga skyrus tik kai kurie nariai pa

tas — Sault Ete Marie, Michi atleistų darbininkų atgal į dai 
gan — minės ir švęs prie able bą. Mieste kursuoja gandai, 
jų miestų esančių kanalų 100 kad ši darbovietė pašauksianti 
metų egzistavimo sukaktį. Tu atgal net per 2.000 atleistųjų 
rėsime, taip vadinamą „Centen darbininkų, nes esą plieno fabri 
nial Celebration“. Tikimasi ta kas gavęs didelius užsakymus, 
proga abiejuose miestuose susi tačiau nei vietinė angliškoji sp 
laukti daug svečių, ypatingai auda, nei radijas to dar nepa 
turistų. tvirtino. Reikia spėti, kad jei

kas nors panašaus būtų, tai vie 
tinė spauda ir radijas apie tai 
rėktų, net užsimerkę, nes mėgs 
tama labai girtis ir viską išpūs 
ti, žinoma, tik geras naujienas. 
Buvusiems šioje darbovietėje 
mūsų tautiečiams, išvykusiems 
kitur darbo jieškoti, ypatingai

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont. !

(kampas Howard Park Avė.) T
Nuomoju vaikų svarstykles— $ 1.00 mėnesiui. Į

Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas. i
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė. S
Kosmetika: Tussy —Du Barry — Chanel — Yardley. L

SKUBIAI PAIMAME REC EPTUS IŠ NAMŲ
Ta pačia proga, jau prieš 

kelias savaites, abiejų miestų 
burmistrai paskelbė, kad tinka 
mam praėjusio šimtmečio pro 
tėvių - pionierių paminėjimui 
nuo š. m. vasario m. 15 d. ligi 
rugsėjo mėn. visi vyrai įsakomi 
auginti barzdas arba ūsus ar 
„bakenbardus“, ar kitą kokią jaunesniems — išdirbusiems pi 
nors priimtiną veido plaukų au ieno fabrike po 2—3 metus, be 
ginimą tokiame laipsnyje, kad 
būtų aiškiai matoma iš 8 žings 
nių atstumo...

Toki apžėlę mūsų miesto 
„garbingi ir šaunūs džentelme 
nai“, sako abiejų miestų bur 
mistrų pasirašyta proklamacija, 
bus vadinami „the brothers of 
the brush“ (atseit, šepečio bro 
liai). Atsisakiusieji šį potvarkį 
vykdyti vyrai turės išsiimti ati 
tinkamą apmokamą skutimuisi 
leidimą ir tam reikalui paskir 
to „šepečio brolių’’ pareigūnų, 
nes priešingu atveju grasoma 
pažeminimu, išjuokimu ir pini 
gine pabauda. Iš užsispyrusių 
jų neželdinti barzdų ar ūsų ir 
iš „švelniažandžių“ surinkti iš 
pabaudų pinigai sudarys fon 
dus, reikalingus planuojamoms 
sukaktuvių iškilmėms — minė 
jimui paremti.

Kiek teko girdėit, nors to bur 
mistrų proklamacijoje minima Įima užsisakyti įvairiausių laik rodo didelį aktyvumą kitur, ta 
nebuvo, kad už gražiausiai išau raščių, žurnalų ir naujausių čiau jei reikia ateiti į susirinki 
gintą barzdą ar ūsus bus skiria knygų. Jeigu pageidaujamų kn mą — trūkumas laiko, darbas 
ma 1.000 dol. (tūkstančio dol.) ygų tuo tarpu platinimo punk na ir galų gale galvos skaudėji 
premija. Iš to galima spręsti, te nebūtų, tai per labai trumpą mas. ___________________
kad už pabaudas ir skutimuisi laiką išrašoma. Knyga juk tai Komitetas irgi buvo neakty S. Noreikus. * * be jokių ryžtumo bruožų“ ir p.

Apylinkės sk. ruošia 16-jo Todėl buvo priimtas naujas.

Sulietuvino J. Skaržinskas.

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
DGE Altą KLAUSIMAI, KURIAIS PRAŠOMA PASISAKYTI.

Artėja Vasario 16 susirinki sižvelgti, kad jie neprimintų ko 
LETHBRIDGE TIKTAI ŠIS TAS NAUJA. mų būstinės papuošime savo munistinių šūkių .transparentų,

Mūsų kolonija lietuviu skai bulis Lt dol., P.K. Baltrukonis tautos ir valstybės ženklais: o atitiktų mūsų kenčiančiai Tė 
‘ , to 2 dol., V. Penkauskas 5 dol., U Vyčio1), didžiųjų kunigaikščių, vynei. Pastarųjų vietoje ar ne 

Merkulis 4 dol., B. G. Trinko Basanavičiaus, Kudirkos pavei geriau butų iškabinti išvežtųjų 
2 dol+ A. Kauneckis 5 dol., Br kslais bei jų obalsiais. Šias būs į Sibirą metines diagramas, nuf 
iedikis 5 dol. ir I. Graf 2 dol.

oklyn paaukavo 5 dol. ir Žemai tlcJ» -menišką skonj . čia ir bes prezidiumo sudarymo. Vy
J r _ _ . - . •> nnrpfnci Iz-olMo Irlaticmn iclrplti rm Irrtryinmi anrinvanntii*ii

tines išpuoš dailininkai ar bent kankintų fotografijas ir p. ■ 
tautiečiai, kaip sakoma, turin Tenka pasisakyti ir dėl gar

norėtųsi keletą klausmų iškelti, čio kryžiumi apdovanotieji, sa 
vanoriai kūrėjai ne kartą yra 
pareiškę, kad sena, įprasta pa 
gerbimo tvarka, jiems nepatin 
ka. Sako „kaž kas nenuoseklu 
ir nejaukiai jautiesi sėdėdamas 
garbės prezidiume, kada kritę 
draugai pagerbiami tik minu 
tės susikaupimu, o tu gyvas su 
medaliais iškviečiamas prieš pu 
bliką porai valandų“... Jie siūlo 
tokį savęs pagerbimo būdą: 
„Minėjimo vedėjas iškviečia 
mus pavardėmis prieš susikau 
pimo minutę ir jos metu mes 
praeiname, nulenkdami galvas 
prieš žuvusius, o drauge ir pa 
dėkodami už reiškiamą mums 
pagarbą“. Vasario 16, priduoda 
nt šiai šventei didesnio iškilmi 
ngumo, jie siūlo jokių garbės 
prezidiumų nesudarinėti. Pa ■ 
sak jų: „Mes ir kiti ėjome ne 
kokios ten garbės vedini, o mir 
ti, jei reikės, už Laisvę!“ 

Patiekdamas šiuos pasiūly
F. atstovu buvo atsiekęs gerų apybraižas dėl tautinių ii vals mus jaučiuos vykdąs duotą jie 

35 dol. aukų paminklo pastaty rezultatų mūsų negausioj kolo tybinių ženklų ir jas dar papil ms pasižadėjimą: iškelti spau 
mui. nijoj. '

Aukavo šie asmenys: S. Bu

nei paskirti naujo koresponden 
to, nei patiems parašyti.

KLB Lethbridge Apyl. sky 
riui priklauso labai mažas skai

tienė iš Lethbridge 3 dol. Viso 
surinkta 43 doi. Pirmiausia dėl Vyčio. Nepri

Lethbridge kolonijos nariai klausomoje Lietuvoje senąjį 
žadėjo duoti — aišku neatsilik Vytį, sunkaus ripo arklį, šuo 
sime. Šiemet tll—1 —----- "
pastatyti pantinklą.

1954 m. paibaigoje A. L. Are 
liai susilaukė šeimos padidėji 
mo -— dukrelės. M. Dabulienė 
sirgusi ilgesnį laiką jau baigia 
pasveikti. I. Kanys jau gyvena 
nuosavuose namuose.

tikrai turėtume bais lekiantį su fantastiška pa 
balne, dailininkai iškritikavo. 
Svetimšaliams kartais Jis šukei 
davo juoką, o mūsų kaimo žmo 
nėms „rimtą“ klausimą: „Argi 
taip dailininkų pabalnotas ark 
lys nesukluptų su tokia pabal 
ne, didesne už patį arklį?" Be 

Naujuosius metus skyriaus to, kiek prisimenu, dauguma 
nariai su šefrnomis pasitiko pas dailininkų tvirtnio, kad arklys

kad už pabaudas ir skutimuisi laiką išrašoma. Knyga juk tai I’ 
leidimus tikimasi surinkti ne yra geriausias laiko praleidi vesnis už narius. __ _____ __  ______

. - • Net mas, geriausia dovana ir geriau 1954 m. pradžioje, per visuo Vasario minėjimą Vasario 19 d. jau be visų tų fantazijų, kūpi
sias draugas... Jeigu Vokietijo tinį narių susirinkimą buvo nu 7 vai. v., Laibor Temple salėje, 
je mes juokaudavome, kad „pa tarta būtinai suruošti šokius ir North Lethbridge, 
rodyk savo čemodaną — paša pelną skirti A. A. U. Tulinaus 
kyšiu kas esi“, tai šiandien tik ko paminklo pastatymui. Deja, 
rai galima pasakyti: „Pasakyk šokių nesulaukėme... 
man kiek skaitai ir ką skaitai, 
tai aš tau pasakysiu, kas tu 
esi!“

vieną tūkstantį dolerių... J 
mūsų mieste esančio atsargos 
priešlėktuvinės artilerijos pul 
ko vadas leido pulko kariams 
auginti ūsus, o barzdas tik iš 
imtinais atsitikimais. Prie „še 
pečio brolių“ žada prisidėti ir 
pats miesto burmistras.
Apylinkės valdyba pasiskirstė 

pareigomis.
Naujoji mūsų apylinkės vai 

dyba šiais metais pasirodo bū 
sianti ne iš 3 asmenų, kaip 
prieš kelias savaites buvo „N. 
L.“ rašyta, bet 5-kių asmenų, 
kurie jau pasiskirstė pareigo 
mis: R. Galinis — pirm., A. Va 
nagas — sekr., B. Dabulskis — 
ižd., VI. Mockus — v-bos na 
rys Tautos Fondo reikalams ir 
Vikt. Staškūnas — valdybos na 
rys šalpos reikalams. Naujoji 
valdyba jau rengiasi Vasario 16 
-tosios dienos — Lietuvos Ne džių vardyno sudarymas. Žemė 
priklausomybės paskelbimo mi lapio prenumerata dar priima 
nėjimui apie ką kolonijos tau ma ir jo kaina LE ėmėjams, iš 
tiečiai bus pranešti raštiškais anksto užsisakiusiems, nustaty 
pakvietimais.

Pagerėjo darbo reikalai
„Steel Plant'e“

Didžiausioji mūsų miesto

Matyt, 
komitetas neturėjo laiko!

Kas dėl a. a. V. Tulinausko 
paminklo, tai turiu paminėti St. 
Bubulį iš Toronto, kurio pastan 
gomis Toronte buvo surinkta

nas ryžto, tikrai gražus Vyčio 
paveikslas ir Nepr. Lietuv. įsi 
gyveno. Labai retai, kaip kokį 
anachronizmą, tekdavo pamaty 
ti tokį Vytį, kaip Jis čia, Kana 
doje ir Amerikoje, dažniausiai 

vas, jo vietoje dabar yra S. No sutinkamas. Reikia nepamiršti, 
reika. kad daug valstybių savo kons

S. Pulkauninkas būdamas T. titucijose yra pravedę aiškias

Visi lietuviai ir jųjų draugai 
yra kviečiami dalyvauti.

S. Pulkauninkui išvykus, ku 
ris buvo Tautos Fondo atsto

ir

Korespondentas.

ENCIKLOPEDIJOS 
LIATUVIŲ

V tomas jau spausdinamas
kovo mėn. bus išsiuntinėtas pre 
numeratoriams. Šiame tome tel 
pa raidės „D” pabaiga, kurią 
redagavo dr. J. Girnius ir raidė 
„E”, kurią redagavo prof. J. 
Puzinas.

Lietuvos žemėlapis dar neat 
spausdintas, nes pas kalbimn 
kus ilgiau užsitęsė

Lethbridgietis.

vietovar

ta tokia: sienins 2 
3.50 dol., kitiems 
nė.

da Kas alkanas, tam 
__ sunku.

dol., Įrištas 
bus augštes

ir protauti
— Eliot

SKAITYKIME KELEIVI”
Ar gyvename Kanadoje, ar Amerikoje, ar jei kada nors 
grįšime į Lietuvą, svarbiausias dalykas kiekvienam žmo 
gui yra ir bus gyventi padorioje, demokratiškoje tvaiko 
je, kur valdžia priklauso nuo pačių žmonių, o ne nuo 

visokių raudonų, juodų ar uniformuotų diktatorių.
Kas trokšta savo tautai tikros laisvės ir pats nori būti 

laisvas, tas turėtų skaityti kovingos demokratijos 
savaitraštį „KELEIVĮ“.

KELEIVIS visais klausimais turi aiškią nuomonę ir ją 
nevengia pasakyti.

Norintieji prašome atsiliepti, laikraštis bus siunčiamas 
susipažinti 4 savaites. „Keleivio“ kaina visame pašau 

lyje metams 4 doleriai, pusei metų 2 doleriai.
Jo adresas:

dę atskirais įstatymais, potvar doje visuomenei pasvarstyti, 
kiais: dėl jų vartojimo-, gamini Mano gi nuomone, supranta 
mo ir kit. Pas mus irgi buvo miausia būtų, jei jie patys ne 
tas pats padaryta. Tačiau, da sivaržydami kuklumu, pasisaky 
bar šiuo reikalu turėtų pasisa tų, kaip tinkamiausiai turėtu 
kyti žinąs teisininkas su savo me juos pagerbti?
mis sugestijomis. Tenka tik pa Jei garbės prezidiumas atpul 
brėžti, kad toks nevienodumas, tų, tai jo vietoje gal turėtume 
o dažnai ir ne vietoje vartoji išstatyti Kryžių, Partizaną su 
mas, mūsų vėliavų, (jų kotų ii sukruvinto veido išraiška, krau 
gis, spalvos, nusidėvėjimas ir ju aptaškytą Lietuvos Žemėla 
kit.), turėtų būti visapusiškai pį ir kit. mūsų ryžtumo simbo 
aptartas ir sutvarkytas .

Puošiant obalsiais reiktų at

636 E. Broadway. So. Boston 27, Mass. U. 5. A.
Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

A. E. McKAGDEį
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

GENERAL INSURANCE | 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

. ;::mu::nnnm:n»»»nm;»»::»nninH»»nw»tM»a»»»nnnn»tMKKn.ūSi

£ A

liūs?
Nevarginkime publikos na 

vęs reklamavimu 5 ar 6 valan 
’) Kviečiant į prezidiumą Vy das. Vienas autoritetingas ir ge 
čio kryžiumi apdovanotuosius ras kalbėtojas galėtų pravesti 
nesakykite, kaip dažnas paša su visais pašaliečių sveikim 
ko, „Vyties“, nes žodis įgauna 
vytelių, iš kurių krepšiai pina 
mi, reikšmę.

W. A. L E N C K I,

mais pirmąją programos dalį- 
Meninė dalis irgi turėtų būti 

Nukelta į 7 psl.

TEISININKAS

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

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELU X 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
iy2 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS.

JONAS ČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

S I 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.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 etefonas EM. 6-4182 

Toronto

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 

Toronto, Ont
Tel.: Office EM 3-7461 

Res.: BE 3-0978

I
 Dr. A.Pacevičius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto ftTelef. kabinetas EM 6-2696. Namų OL 4778 $

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. %

DundtS’Dovercourt įarazaf
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO 

{steigtas prieš 27 metus j \
24 valandų patarnavimas.

• Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų
! perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 
[ patikrinimas.
J Auto korpuso darbai (Bod>&Fender). Vilkiko pagalba.
* Ontario Motors League patarnavimas.
! Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav'mą.

ttmntmnmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmtnmnmi 
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 ISSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė. ------ Tel. LI 9-2035
Telef. LO 8951.; ’ j Toronte: 693 Dovercourt Rd.
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HAMILTON VANCOUVER, B. C.
LIETUVIAI ALIUMINIJAUS CENTRE KITIMAT

Biritų Kolumbija yra Kana mus viengungiams ir šeimoms 
dos „auksinių vakarų“ provin gyventi. Patalpas galima išsi 
cija. Rocky kalnynuose, kurie nuomoti arba pirktis iš bendi 
nusitęsia lyg ilga juosta per vi ovės namus išsimokejimo saly 
są provinciją iš šiaurės į pie gomis.
tus, yra dar daug neišnaudotų Didesnę penkių tūkstančių 
žemės turtų: metalų, aliejaus, gyventojų dalį sudaro vokiečių 
natūralinių dujų, šniokščiantys ir austrų kilmės darbininkai.

GARSUSIS „ČIURLIONIO“ ANSAMBLIS.
7 5 menininkų sudėties, kovo m. elbta spaudoje, nereikės.
19 d. koncertuoja Hamiltone, TF v-ba labai prašo kuo dau 
Wesdale Collegiate Audito giausia svečių dalyvauti su spe 
rium, 7 v. v. punktualiai. cialiais kostiumais —kaukėmis.

Šis koncertas yra pirmasis Balius žada būti tikrai nuo ... v
tokio masto Hamiltono lietuvių taikingas, nes paskutinis prieš kriokliai, kai bus pažaboti pas Neseniai „Alcan b-ves perso 
5 metų istorijoj! Jį turėtume Velykas! 
visi pamatyti.

Biletai pradėti platinti sausio 
27 d., ir energingos koncertui 
ruošti komisijos dėka per pir 
mąją savaitę išplatinta per 500, 
daugumas kitų tautybių kana 
diečiams. K-ją sudaro V. Ulbai 
tis, P. Kanopka ir A. Šimkevi 
čius. Ypač daug darbo, energi 
jos ir sugebėjimo įdeda A. Šim 
kevičius, kuris jų jau išplatino 
per 300.

Susidomėjimas šiuo koncer 
tu lietuvių tarpe yra labai di 
delis. TF v-ba prašo visus ha 
miltoniečius, kurie rengiasi ja 
me dalyvauti, neatidėliojant už 
sakyti biletus pas žemiau nu 
rodytus asmenis. Salėje yra 
1116 vietų, ir jau dabar galima 
spėti, kad jų nepakaks. Jeigu 
visi lietuviai, galvoją dalyvauti 
koncerte iki kovo 1d. užsisaky 
tų biletus, TF v-ba galėtų ar 
ientuotis apie dalyvių skaičių 
ir, jei vieno seanso nepakantų, 
dar būtų laiko susitarti su „Čiu 
rlioniu“ dėl koncerto pakarto 
jimo.

Biletų platinimo svetimtau 
čių tarpe k-ja nenutaruks iki tu TFA 
rėš biletų.

Apylinkėse gyveną tautie 
čiai, noį įrsigyti biletų, prašo 
mi tuojau rašyti St. Bakšiui, 
38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont.

Biletų kainos: I vieta 3 dol.,
II — 2 dol. ir III — 1,50 dol. Viso pajamų 491,20
Rašant prašoma nurodyti, kiek 1. Salės nuoma 
ir kokių biletų pasiųsti ir kar 2. Orkestrui „Aidas“ 
tu pridėti reikiamai sumai pini 3. Už 
ginį orderį (money order), Če 
kj arba pinigus. Biletai bus ne 
delsiant pasiųsti.

Hamltoniečj&i biletų reika 
lu prašomi skambinti: 
St. Bakšiui, JA 9-4662, 
V. Urbaičiui, JA 2-7565, 

Kazlauskui, LI 4-3796, 
Giedraičiui, LJ 4-4956, 
Kanopai, JA 9-9934, 
Patamsiui, LI 5-5316, 
Šimkevičiui, JA 9-1223. 
,Čiurlionio“ koncertas—mū 

sų visų tautinis pasididžiavi 
mas. Ne TF v-bos vienos, bet 
mūsų visų hamiltoniečių liet, 
ambicijos reikalas, kad šis kon 
certas praeitų su didžiausiu pa 
sisekimu. Visi jame dalyvauki J 
me ir pasikvieskime svečių!

Tradicinis Kaukių balius

Sk. St. tačius jėgaines, suteiks milio nalo skyriaus direktorius pada 
PADĖKA nus kilovatų pigios hydro-elekt rė viešą pareiškimą, kad ateity

PADĖKA. ros kaip ant mįeiių beaugančiai je vokiečių kilmės darbininkų
Pirmasis musų šiais metais pramonei ir privatiems narna nebebūsią daugiau samdoma, 

ruoštas vakaras Žiemos ba ms Jau dabar Ramiojo Vande Nenorima, kad viena tautybė už 
liūs — praėjo su didesniu pasi nyno fiordų pakrantėse dygsta vyrautų ir Kitimat virstų vokie 
sekimu negu tikėjomės! Mes to industrijos centrai, kaip grybai 
dėl jaučiame malonią pareigą po lietaus.

Kitimat yra viena iš tų nau 
jųjų vietovių, simbolizuojančių 
nepaprastai spartų šios provin 
cijos industrialiazicijos proce gavimo perspektyvos dar lab 
są. Paskutinių kelių metų bėgy jau padidėja. Užplanuoti fabri 
je, apie 400 mylių į šiaurę nuo- kų praplėtimo darbai. Viena 
Vancouverio, ten, kur Antrojo Vancouverio firma yra pasira 
Pasaulinio karo žemėlapiai ro šiuši sutartį pastatyti artimiau 
dė 500 metų senumo indėnų kai siu laiku šimtą dviaugščių na

čių miestu Kanadoje. Akivaiz 
doje tokios užsibrėžtos darbda 
vių politikos, atrodo, kad lietu 
viams kaip ir kitiems negerma 
niškos kilmės žmonėms darbo

nuoširdžiai padėkoti Hamilto 
no lietuviams, kurie taip ištisi 
niai remia mūsų darbus!

Mieliems talkininkams šio 
baliaus metu Elenai Šimkevičie 
nei, Augustei Motuzienei, Leo 
nui Palčiauskui ir Vincui Do 
meikai už jų pagelbą tariame 
gražų ačjū!

Dėkojame svečiams iŠ apy mėlį, dabar išaugo vienas iš di mų naujai atvykstantiems dar 
linkių, o ypač dideliam būriui džiausiu pasaulio aliuminijaus bininkams priglausti.
sportininkų iš Toronto už Ta gamybos centrų. Kelių metų bėsportininkų iš Toronto už Ta gamybos centrų. Kelių metų bė Planuojantiems mūsų tautie 
mstų dalyvavimą šiame paren gyje AliuminiumCompany of čiams gauti darbo Kitimate, ne 
gimė. Canada, sutrumpintai „Alcan“ patariama vykti tiesiog ten, bet

Negalime pamiršti padėkoti bendrovė vadinama, pastatė mi pirma išsiaiškinti visas sąlygas 
ir tiems lietuviams, kurie į šį Honus dolerių 
balių pasikvietė svečių kitų tau 
tybių!

Visiems mūsų prieteliams ma 
lonus lietuviškas ačiū!

TFA Kanadoje Hamiltono 
Skyriaus Valdyba.

Apyskaita.
Kanadoje Hamiltono sky
„Žiemos Baliaus“, įvykuriaus

šio 1955-1-22 Royal Connaught
viešbuty „Normandy Room“.

$$
1. 268 įėj. b-tai po 1.25 336,25
2. 3 įėj.bil. po 50 ct.(mok.) 1.50
3. Bufeto pelnas............... 155,45

plakato nupaišymą.. 
praleistą darbo dieną 

nuotraukas ...............
skelbimą „TŽ“..........

skelbimą „NL“.........

100
65
10
12
2

10
10

4. Už
5. Už
6. Už
7. Už
8. Composers and Authors

Assn, (leidimą muz.) . . 12
9. Važinėjimo bei kitos

smulkios išlaidos .............. 6
Viso išlaidų 227 

Grynas pelnas 264,20 
S. Bakšys, 
Vedėjas.

V. Urbaitis, 
Iždininkas.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Šventės išvakarėse, vasario m. 
15 d. per radio stotį SHML 
banga 900 nuo 9.05 vii. iki 9.35 
vai. vak bus duodama lietuvis 
ka programa ir kalbės Mrs. E. 

jau čia pat — vasario 19 d. Dvi Hyder.
salės Royal Connaught viešbu Lietuvos Nepriklausomybės 
ty talpins 500 svečių. Pradžia Šventės minėjimas įvyks vasa 
7 v.v. Staliukai veltui, tad tie rio mėn. 27 d. Smulkiau apie 
gaus geresnes vietas, kurie an tai bus pranešta vėliau.
ksčiau atvyks. Jų atskirai užsi KLB Hamiltono Apylinkės 
sakyti ,kaip buvo anksčiau sk Valdyba.
>©©©©©©©©©©®©©©®©©©©©©®©®©©©©©©©©©©©©©©®©®©©©©©©©S

V.
J.
p.
A.
A.

vertės gigantiš ir reikalus Vancouveryje. Dar 
kas įmones bei fabrikus, kurio bininkai nesamdomi pačiame 
se apdirbamas tas lengvas me Kitimate. Jie turi iš anksto vi 
talas. Aliuminijaus paklausa la 
bai didelė. Tūkstančiai naujų 
darboviečių atsirado. Išaugo ap 
link fabrikus ištisas naujas mies 
tas. Nors iki neseniai ta vieto 
vė buvo pasiekiama tik lėktuvą 
is ar laivais, darbininkai ten 
plaukė, suvilioti uždarbių. 
Prieš kelis mėnesius buvo už 
baigta Canadian National Rail 
ways 46 mylių geležinkelio Ii 
nija per kalnus tarp Terrace ir 
Kitimat, kainavusi apie 10 mi 
lianų dolerių. Pirmą kartą Kiti 
mat surištas su likusiu pašau 
liu sausumos keliu.

Neilgai trukus mūsų tautie 
čiai atkreipė dėmesį į šį ateities 
miestą. Vyrai atvyko iš toli ir 
arti, ir visi rado darbo ir uždar 
bio. Iš Australijos atplaukęs 
Vytautas Karosas, iš Hamilto 
no, Ontario atvažiavęs Vytau 
tas Dargis, iš Welland, Onta 
rio atkeliavęs Irvinas Kazlaus 
kas dirba Kitimate. Kiti ten dir lie*uvlM visuomenė ir jų drau 
bą lietuviai yra Jonas Baltrušai 8ai> vyresnioji karta ir priaugau 
tis, Paulius Končius, Petras Ra tls jaunimas, kviečiami dalyvau 
dvila, P. Plūkas. Mažiausias at _kuo gausiausiai svarbiausios 
lyginimas yra 1.57 ir maksima musil tautinės šventės minėji 
hnis 2.11 dol. už valandą ne sp 
ecialistams. Dirbantieji yra or 
ganizuoti unijoje.

Kompanija yra pastačiusi na

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. N. SKAAB 
iš Europos

3 Barnesdale S. (kmp.King) 
HAMILTON, Ont.

Tel. LI 4-6405

PERKATE ar PARDUODATE?

* Namai *Ūkiai *Sklypai
"Bizniai * Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas: —
k. P R AN CK E VI ČIŲ ... LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

n D O U T re1^teadete
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

Kompetetingo

s©©$

J. GRAŽYS

3910 St. ZOT1QUE St., E. 
RA y mo n d 1—6005.

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

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

t©©®©©©©©©©©©©®©©©!

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.

Windsoro lietuvių dėmesiui.
PILLETE HARDWARE

823 PILLETTE RD., WINDSOR, Ont.
Lietuviams nuolaida 

Sav. M. Kizis.

MANITOBOS PRERIJŲ NAUJIENOS.
Palyginti nedidelė čia mūsų ūkyje naujus namus. Tiktai st 

kolonija — per 50 mylių yra iš aiga mus sukrėtė žinia, kad An 
sisklaidžiusios 16 lietuvių šei tanavičius pasikorė dar nebaig 
mų. Bet ir mes gyvename, vie tame statyti savo tvarte. Nelai 
ni kitus pasiekiame, vieni kitų mingąjį palaidojome, apgailės 
gyvenimu gyvename ir turime atvome ir jau buvome benuri 
savo naujienų. . . mstą. Tiktai vėl netikėtumas—

Praėjusieji metai mums bu Antanavičiaus našlė, kuri po vy 
vo nelaimingi, nes buvo labai ro mrities greit susirado antią 
daug lietaus, dėl kuiio daug vyrą, vėl likusi be vyro, nes 
kas iš žemės ūkio produktų su jis padėtas į psichinių ligonių 
puvo, sugedo ir padarė mums namus... Kas čia dedasi, labai 
nuostolių. Laukiame geresnių plačiai kalbama. Yra visokių 
metų. Bet.... kas tiki pranašys spėliojimų, bet tikrai sunku su 
temis, nusivilia, nes indėnų čy žinoti. Žmonės tačiau turi daug 
pas šią vasarą pranašauja dar kalbų.
lietingesnę. . . Tai jau perdaug Kur kas maloniau pranešti, 
būtų. Dėl to yra susirūpinimo... kad mūsų kolonija didėja. Štai 

Paskutiniu metu čia mūsų ko po dukterį susilaukė ,pp. Raz 
loniją sukrėtė netikėtumas, mų ir pp. Virkučių šeimos, o 
Štai kas čia dedasi. Prieš kelis pp. Balčiūnų šeima susilaukė 
metus pas mus atvažiavo iš Mo sūnaus. Kalbant apie pp. Balčiu 
ntrealio pp. Antanavičių šeima, nus, įdomu pasakyti, kad jų 
Pirma ji nuomavo ūkius, paskui šeimoje du vaikai gimę Ameri 
įsigijo nuosavybėn ūkį ir jau koje, du Lietuvoje ir šis vienas 
gražiai prasikūrė. Statėsi savo Kanadoje. Du amerikonai ten 

ir gyvena, bet medžioti atva 
žiuoja čia. Prisišaudo ožių ir vy 
ksta atgal.

Taip ir leidžiame dienas, ir 
metai po metų bėga nejučiom...

J. L.
PATAISYMAS.

„NL” Nr. 5 (505) vasario 2 
d. anglų kalbos vertime „Na 
ras“ yra įsibrovę klaidų: 54-to 
je ieilutėje sakinys turi būti 
taip: „dviejų pistoletų vandens 
nepraleidžiamose kabūrose“. 
Vertimo pabaigoje nėra pažy 
mėta, kad tą vertimą darė G. 
Žemaitis.

DIDAUS NAMŲ.. .
Atkelta iš 2-ro psl. 

ninkus. Savininkai, apdėti nau 
jais mokesčiais, patys jų nemo 
kės ir bent pusę ar didesnę da 
lį jų perkejs nuomininkams. 
Todėl ir nuomininkams yra pa 
grindo susirūpinti šiais mokes 
čiais.

KLAUSIMAI KURIAIS...
Atkelta iš 6 psl. 

trumpa ir giliai efektnga. Tra 
faretiniai minėjimai žmonių ne 
bepatraukia!

Šiais reikalais, ypatingai dai 
lininkai dėl Vyčio, mūsų auto 
ritetingi veikėjai turėtų tarti sa 
vo svarų žodį. K. Zadlauskas.

Tarybos skyriaus prisidėjimo 
atgaivintas Bendruomenės sky 
rius, bet jis jau vienas pasišo 
vė ruošti tą šventę. Jau girdėti 
dėl to nepasitenkinimas. Ir ko 
dėl negalima buvo ruošti drau

sus formalumus susitvarkyti 
per vieną privačią darbo agen 
turą Vancouveryje.
Nepriklausomybės minėjimas.

Lietuvos ,Napriklausomybės ge? Jeigu, pagal PLB statutą, 
paskelbimo 37-rių metų suka Bendruomenė apjungia visas or 
kties minėjimas Biitų Kolumbi ganizacijas, — tai kodėl Ben 
jos lietuviai šiemet rengia va druomenei negyvendinti šio Pa 
sario 20 dieną, sekmadienį. Va šaulio Lietuvių Bendruomenės 
dės iš kelių dalių. 11 vai. ryto nuostato? Būtų ir gražu, kad vi 
sario 16 dienos minėjimas susi sios organizacijos bendrai vei 
Šv. Vincento koplyčioje, 853 
East Pender Street, Vancou 
ver, B. C. parapijos klebonas 
kun. Traškevičius atlaikys tai 
dienai pritaikytas pamaldas. 2 
vai. po pietų įvyks iškilmingas 
minėjimo aktas Mėlynojo Dano 
jaus Auditorijoje, 1906 East 
Hastings Street. Po oficialios! 
os dalies ir paskaitos seks me 
ninė dalis. Vėliau mūsų šeimi 
ninkės svečius pavaišins kavų 
te. Britų Kolumbijos plačioji

kia ir nebūtų nepasitenkinimo.
Kada mes tikrai nuoširdžiai 

eisime į bendrą darbą? Kur, pa 
galiau ,mūsų solidarumas? Ir 
kaip mes tą dieną giedosime 
Himno žodžius: Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi?

Vancouverietė.

me.
Jonas J. Juškaitis.

Mes vis dar nesusigiedame. ..
Nedidelė mūsų kolonija, bet 

ir toji vis nesusigieda. štai da 
bar norime, visi norime, pami 
nėti Nepriklausomybes atsteigi 
mo šventę. Ir vėl patiriame ne 
sklandumų.

Pernai tą šventę ruošė KL 
Tarybos Vancouverio skyrius, 
nes Bendruomenės skyrius bu 
vo pakrikęs. Dabar, ne be KL

.©S©©®®©©©©©©©©©©®®©®©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©®’ 

I Carlton Clothes Shop f
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI! |

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų

rūbų siuvykla. a

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! g

Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas. « 
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus įi

ir nesame patyrę nusiskundimų. S

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

281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.Telef. J. A. 2-6439. f

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

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

IGNO J.JUŠKA1ČIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

I
Sekite naujas madas — užsisakykite

KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ.
Speciali nuolaida užsakant dabar.

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audmiij

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko.

Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME — P R O S I J A M E.

Paimame iš namų ir pristatome.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

«®®©®®©®®©©©®©®®®®©®®©®®®©®©®®©©®©©®©©©®©©©©©©©®®<

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

L Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas, 
ji 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Jonas Zmuidzmas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6586 A. J. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

« ; GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
« ; • per |

11 MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
|: Tel. RA 7-3120 į
! 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 5
$ * ----- -- - -



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Šeštadienį, vasario 19 d. visi renkamės 

į didįjį tradicinį

MONTREALIO LIETUVIAI!
Visi kaip vienas atsilankykime į 

Nepriklausomybės šventę,
reigiamą Montrealio lietuvių vi Plateau salėje Vasario 16 minė 
suomenės Organizacinio Komi jime padarys pranešimą.
teto 1955 m. vasario mėn. 12 P. Bielinis apsistoja pas pp. 
dieną, šį šeštadienį, 7 vai. va Bakanavičius Verdune.
karo, Plateau salėje (3710 Ca 
lixa Lavallee g., Lafontaine 
parkas).

Iškilmingoje programos daly 
je svarbiausiuoju kalbėtoju bus 
Lietuvos Laisvės Komiteto, 
New Yorke narys K. Bielinis.

Meninėje dalyje:
1. Skautų Vyčių būrelio globo

jama tautinių šokių grupė, <j. Montrealio skautės ir skau 
vad. V. Bruzgelevičiaus. tai ruošia šokių ir žaidimų vaka

2. Lietuvos Valst. Op. solistė rą, paįvairintą tradiciniais užga
E. Kardelienė, akomponuo vėnių blynais bei aštriąja Laši 

jant M. Siegrist.
3. Dramos Teatro aktoriai: K.

Veselka ir J. Akstinas.
4. Aušros Vartų parapijos cho 
ras, dirig. A. Piešinos.

Visuomenės prašome nesivė 
luoti, nes programą pradėsime 
punktualiai. Tad, iki malonaus 
pasimatymo šventėje!

Komitetas deda visas pastan 
gas, kad šventė būtų kaip gali 
ma iškilmingesnė bei įspūdin 
gesnė. Šios šventės reikšmė bus 
tuo didesnė, kuo daugiau lietu 
vių joje atsilankys. Tad, bran 
gūs tautiečiai, viską atidėję į 
šalį, visi kaip vienas, atvykime 
į svarbiausią mūsų šventę!

Skaitlingu dalyvavimu bei 
atitinkamų nutarimų priėmimu 
parodykime vakarų pasauliui 
nepalaužiamą lietuvių tautos 
pasiryžimą išlaisvinti mūsų pa 
vergtą tėvynę!

Primename, kad iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant‘organi MIRĖ Stasys Jaspelkis, sen. 
zacijų vėliavoms, bus atlaikytos Laidotuvės per Šv. Kazimiero 
abiejų parapijų bažnyčiose atei bažnyčią ketvirtadienį, vasario 
nantį sekmadienį, t. y. vasario 17 d.
mėn. 13 d. 11 vai., kuriose pra UŽGAVĖNIŲ balių ruošia gra 
šome lietuvių visuomenę taip žioje Karpentinų salėje L. K. 
pat skaitlyngai dalyvauti.
Vasario 16 d. Šventei Rengti 

Organizacinis Komitetas.
BIELINIS Kipras, visuomenės 
veikėjas, kovotojas su caio ir 
bolševikine okupacija, vienas iš 
žymiųjų Socialdemokratų vei vai. ryto Paskaitos: 
kėjų, į Montreal} atvyksta vasa Istorija, Liet, geografija ir te 
rio 11 dieną, 7 vai. 20 min. va atras. Paskaitos bus rišamos 
karo, j Windsor stotį. Vasario su Vasario 16-tos minėjimu.
12 d. jis lankys šeštadienines MERGAITĖ reikalinga foto st 
mokyklas — 11 vai. Verduno, ūdijai, mokanti ;
12 vai. Rosemounto, 1 vai. Jac Teirautis telefonu AV 8-8998. 
ques Cartier. 3 vai. AV salėje SERGA C 
organizacijų priėmimas, 7 vv. paguldyta į ligoninę. M. Vaiče šegamogas, Dr. J. Mališka su

Kaukių Balių
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VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS JAUNIMUI.
Vasario 13 d. Toronto skau

Advokatas
STASYS DAUKŠA, 1.L D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

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

RA 2-5229.

K
X w---------w
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DR. J. Š E G A M O G A S

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

namų 1038 Osborne Av.
Verdi-n. Tel.: PO 6-9964.

K------------XX '■ 11 MM- '■ W—

DANTŲ GYDYTOJAS

i

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

Tel.: TR 4547

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeanne Mance ii 
Prince Arthur gt. kampe, vasa 
rio 13 d., 12,30 vai., lietuvių pa 
maldos.
LAUKIAMA LAŠININIO SU 

KANAPINIU KOVA.
Sekmadienį, vasario mėn. 20

kuris bus Royal Connaught viešbučio 
NORMANDIE ir ORIENTAL salėse. 

Geriausiems kostiumams paskirtos 3 premijos:
I — $ 25,—, II — $ 15,—, ir III — $ 10,—. 

Baliuje turtinga šešt. mokyklos tėvų k-to loterija! 
Šokiams gros Benni-Ferri orkestras! Veiks bufetas!

Pradžia 7 v. v. Įėjimas $ 1.50.

Staliukai veltui! TFA Kanadoje Hamiltono skj

MONTREALIO SPAUDOS BALIUS PRAĖJO SU 
DIDELIU PASISEKIMU

Jau prieš skelbtąjį laiką į di Mačionis, p. Januška, p. Mase 
dėlę kariuomenės salę pradėjo vičius ir p. Paulauskas. Visi lig 
rinktis lietuviškosios spaudos vieno bilietai buvo išpirkti ir 
bičiuliai bei rėmėjai. dar pritrūko.

8 vai. didžiulė salė jau ūžė, Ūkinę dalį vedė p. Leknickie

ninio' su Kanapiniu kova.
Pradžia 5 v. p. p.t vieta— 

4225 Berri St. (ties Rachel). 
Įėjimas 50 et.
BABY-vaiko — staigmena su 
ruošta Vytauto klubo barmano o 9 valandą jau buvo tiek pilna, nė su poniomis ir panelėmis — 
p. Vaitiekūno žmonai klubo kad red. J. Kardelis jau galėjo p. Ottienė, p. Rupšienė, p. Šipe 
patalpose. P. Vaitiekūnienė ap sveikinti ir dėkoti visiems už lienė, p. Leipuvienė, p. Gražie 
dovanota vertingomis dovano atsilankymą, už gausius fantus nė, p. Kalpokienė, p. Sližaitytė, 
mis.
APDOVANOTA „Progres Br 
andr“ įmonėje išdirbusi 20 me 
tų Adelė Botyrienė auksiniu 
laikrodžiu.
KREPŠININKAI Kingstono 
karo mokyklos, kur žaidžia mū 
sų tautietis R. V. Paukštaitis, 
laimėjo prieš St. Jean ir McGill 
studentus.
VAICIEKAUSKAI K. ir E., 
susilaukė sidabrinių vedybinių 
sukaktuvių, A. Stankuvienės ir 
E. Motesienės iniciatyva, buvo 
pagerbti vakariene.

VASARIO 16-SIOS 
SUSIKAUPIMAS

Vasąro šešioliktąją dieną fa
v. v. Toronto šv. Jono Kr. lie tų-čių tuntai bendrai su Toron 
tuvių bažnyčioje įvyks Lietu to šeštadienine lietuvių mokyk 
vos Nepriklausomybes šventės la ruošia vasario 16-sios minėji 
proga susikaupimo valanda, mą jaunimui.
Lietuviai menininkai išpildys Minėjimas pradedamas pa 
giesmių ir vargonų solo. Susi maldomis 9,30 v. ryte šv. Jono 
kaupimo metu konfei encija: Krikšt. bažnyčioje. 3 vai. p. tos 
„Tauta prie Rūpintojėlio“. Vis pat bažnyčios salėje įvyks iš 
kas baigiama Lietuvos Himnu, kilminga sueiga-minėjimas į ku 

rį kivečiame atsilankyti mūsų 
tėvelius, bičiulius bei jaunimą.

MIŠKININKŲ POBŪVIS { 
Lietuvių Namuose, Toronte,

su 
m.

3.
„PARAMOS“ 

SUSIRINKIMAS.
Toronto Lietuvių Kredito ko 

operatyvo „Parama“ visuotinis 
narių (šėrininkų) susirinkimas 
šaukiamas 1955 metų vasario 
mėn. 13 d. 3 vai. pp. Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje — 235 
Ossington Avė, Toronto.

Visi nariai kviečiami kuo si 
aitlingiausiai dalyvauti. Naf.^ 
registracija prasideda 2 vai. pp.

Valdyba.
NAUJA TORONTO ŠAULIŲ 

KLUBO VALDYBA.
T. Š. klubo susirinkime į vai 

dybą išrinkti: J. Karka pirm., 
J. Preikšaitis vicep., M. Valiu 
lienė, sekr., K. Butiene — ižd., 
J. Jankaitis — narys.

Toronto šaulių klubas vasa 
rio 18 d. (penktadienį) Lietu 
vių Namuose (Ha) ruošia už 
gavėnių blynų pobūvį-alutį su 
lietuviškais krustais. Programo < 
je bus linksmieji broliai su To 
ronto aktualijomis.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS.
Statybos darbai, trukdomi 

šalčių, turėjo būti sulėtinti, o 
mūro darbai visai sustabdyti. 
Artistų ir šildymo patalpų gri 
ndys praėjusią savaitę buvo iš 
piltos cementu. Pradėtas šildy
mo ir vėdinimo vamzdžių dėji 
mas didžiojoje salėje.

— Rekolekcijų Išvykę T. Be 
r nardinąs, T. Viktoras ir T. . 
Paulius grįžta atgal į Torontą. 
Išvyksta T. Placidas ir T. Rafa 
elis.

— Reikalinga vyresnio am 
žiaus moteris prie vaikų vienai 
lietuvių šeimai Simcoe, Ont. 
Skambinti telef.: Juozas Žemai 
tis, 3 Highway W., Simcoe,

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ 

visuotinis narių (šėrininkų) 
sirinkimas šaukiamas 1955 
vasario 27 d., sekmadienį, 3 v. vasario 12 d. L.M.S.I. Kanados
p.p. Lietuvių Namų didžojoje skyrius ruošia susipažinimo po 
salėje, 235 Ossington. būvį-kavutę. Kviečiami visi miš

Numatyta susirinkimo darbu kininkai, bendradarbiai ir Va 
tvarka: sario 16 gimnazijos rėmėjų bū
1. Susirinkimo atidarymas, relio nariai su pažįstamais atsi
2. Valdybos ir Revizijos Komi lankyti.

sijos pranešimas. 
1954 m. apyskaitos tvirtini 
mas.

4. Valdybos ir Revizijos K-jos 
rinkimai.

5. 1955 m. sąmatos tvirtinimas.
6. Klubo steigimo klausimas.
7. Ūkio įsigijimo klausimas.
8. Einamieji reikalai.

Lietuvių Namų Valdyba. 
LABDAROS KONCERTAS 

TORONTE.
Atsiliepdamas į Vokietijos 

Kr. valdybos atsišaukimą „Ne 
palikime namo be stogo“, kuris uvci| uaautxuju nuo, l/. iiuYivnuo, riuvuiviuo, . . _.

stiliaus svečiu K. Lukas, kuris be to, patarna Pasllode viso pasaulio lietuvių 
spaudoje ir kuriame prašoma 
užjūrio tautiečius savo auko 
mis užbaigti mokėti skolą už 
Vasario 16 gimnazijos rūmus ir 

‘ sklypą — Toronto Apyl. Šal 
KLC YYnlZ Pos K-tas kreipėsi į visus To 

" ronto lietuvių menininkus pra 
šydamas juos bendromis jėgo 
mis suruošti įspūdingą Labda 
ros Knocertą Toronte, kurio vi 
sas pelnas bus paskirtas vieniu 
teliai lietuvių gimnazijai išeivi 
joje.

Didelė garbė musų Toronto

baliaus loterijai, didiesiems me p. Šipelytė, p. Šulmistraitė, p. 
cenatams ,kaip. dail. A. Tarno Pinkevičiūtė, p. Salalytė, p. 
šaitienė, kuri kasmet baliaus Matulytė; jos visos ir loterijos 
loterijai išaudžia originalų lie biletus platino, dar prisidėjus 
tuvaitės aprėdą (šiemet jis bu ir p. Daugelavičienei.
vo ypatingai puikus), p. Mačiu Talkos tarnyboje buvo: p. 
kui, kuris paaukojo du geriau Paukštaitis, p. Palaitis, p. Šul 
sius kostiumus pasiūtinai, Balti mistras, Viskantas, p. Leknic 
kos medžio dirbtuvei, paaukoju kas, p. Navickas, H. Adomonis, 
šiai lietuviško !
kambario staliuką, pp. Chaza v o savo troku.
nui ir Anšelevičiui už stalinį Visiems, atsilankiusiems į Sp 
elektrinį laikrodį ir kitiems, audos balių, jį parėmusiems do 
kurių pavardės buvo paskelb vanomis loterijai, talkinusiems 
tos ir tiems, kurie dar bus pa darbu ir tt., — visiems visiems 
skelbti, nes daugelis fantų atne didelis ačiū! IZLZ .. Z.L.. 
šė tiesiog į balių. Redaktorius 
savo ir leidėjų — KLCT — var 
du dėkojo už atsilankymą iš 
tolimesnių vietų, kaip Dr. Se 
nikui ir pp. Masevičiams, iš St. 
Jeano, pp. Skruibiams, atvyku 
siems nuo Ottawos, pp. Paku 
liams .atsilankiusiems iš taba 
ko ūkių nuo Quebeco ir tt. — 
atsilankiusiems į šį Montrealio 
lietuviri ne tiktai spaudos, bet 
ir vienybės balių.

Tikrai teko pasidžiaugti, kad 
šin Spaudos Baliun atsilankė 
daugelis vienybės ir sugyveni 
mo šalininkų, o jų tarpe dauge 
lis kvalifikuotų profesionalų — 

angių kalbą, visi mūsų ofiiealūs gydytojai 
daktarai: Dr. E. Andrukaitis, 

O. Veroninkaitienė, prof. dr. V. Pavilanis, Dr. J.

Moterų dr-jos Montrealio sky 
rius š. m. vasario 19 d. Smul 
kiau sekantį kartą.
AUGŠTESNIEJI Lituanisti 
kos kursai šį šeštadienį bus 
ten pat, 1220 Mountain St., 10

Lietuvos

kauskienei padaryta operacija, šeimomis; visas būrys inžinie 
L. AKADEMINIO sambūrio rių: pp. J. Bulotos, J. Daniliaus 
sus-me išrinkta nauja v-ba: K. kai, pp. Dargiai, pp. Rimšos, 
Veselka pirm., V. Vaičiūnaitė pp. Vilušiai, pp. Daugclavičiai, 
viep., V. Valka, V. Paulius ir pp. Aniolauskai, p.
J. Pauliūtė sekr.
GELEŽIES darbininkai išsiko 
vojo 5 et. priedo per vai., ne 
laimės atveju gaus po 30 dol. 
26 savaites ir 70 dienų po 9 dol. 
ligoninės apmokėjimą.

ROSEMOUNTE išnuomojami 
2 butai po 3 ir 4 kambarius nuo 
1 gegužės. 5556—1st Avė., prie 
Masson St., tel. CH 8495.

JIEŠKOMAS trijų kambarių 
butas Verdune, šeimai, suside 
dančiai iš dviejų asmenų (be 
vaikų). Skambinti po 7 vai. va 
karo, telef. PO 6-5003.

LOUIS MONGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

TR 3 2 3 7

S NOSIES, GERKLĖS ir ■
* AUSŲ SPECIALISTAS : i

I
 ir CHIRURGAS
DR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E. ;
Tel.: FR 7684. EX8822 :

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

6351
neju- 
mūsų

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

PRAŠOME ATSIIMTI 
IŠLOŠTUS FANTUS

Yra išlošti, bet neatsiimti, 
šie numeriai, kurie dabar yra 
NL redakcijoje, iš kur ii prašo 
rne išlošusius atsiimti: 
412703, 413118,
412442 .. 413057, 
413864, 
413842, 
412155, 
413763, 
413403, 
412745, 
413926, 
412725, 
413800, 
413932, 
413709, 
413326.

Fantus 
kovo 5 d. Ligtol neatsiėmus, 
fantai pereis kitų metų loteri 
jos fondui.

SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJAI AUKOJO:

128. p. Urbonaitė Nylono bliuz.
129. p. Viskantas 2,5 dolerių.
130. Nepr. Lietuvos 4 pusmeti 

nės prenumeratos.
131. B. Markevičiūtė 2 pusmeti 

nės šukuosenos.
132. pp. Čapkauskai portsigar.
133. pp. Gasiūnai siuvimo prie 

monės gražiame futliare.
134. pp. Vilimai iš Ville Laša

le didelė dėžė saldainių.
135. S. Kęsgailą „Dirvos" pre 

numerata.
136. p. Taparauskienė biskvitų 

puiki dėžė.
137. E. Janušauskienė ???
138. pp. Jurėnai iš Lachute di 

delis bakanas lietuviškos 
duonos,

139. pp. Norgėlai Vyno bonka.
140. A. Navickas lempa stalinė.
141. p. Sulkauskienė suknelei 

medžiaga.
142. p. Maištas 2 dol.
143. p. Vyšniauskas papuošalų 

dėžutė.
144. D. Norkeliūnas kvepalų f.
145. p. Janušauskas sidab. dol.
146. J. Adomaitis šokolado dėž.

Visiems aukotojams didelis,

413058, 
412083, 
413033, 
412005, 
412520, 
413723, 
412084, 
412059, 
412434, 
412031, 
■412714,

412192,
412883, menininkams, kad jie visi be iš 
412254, imties mielai sutiko tame labda 
412748, ros koncerte dalyvauti ir pašvę 
412331, sti savo menines jėgas kilniam, 
413752, lietuvybės išlaikymo tikslui.
413430, Smulkesnės žinios bus prane 
413150, štos vėliau.
412560,
412750,

413929,
412783,

prašome atsiimti iki

Narbutas, 
p. Balčiūnas, p. Kubilius, p. Ki 
birkštis, p. Kriaučionis, gal ir 
kiti, bet nespėti pastebėti, nes 
per daug žmonių nelengva bu 
vo susirasti ir gerai pažįstamus.

Atsilankė visa eilė specialis 
tų, kaip pp. Gražiai, pp. Mačiu 
kai, p. Gorys, pp. Šimkūs, Pta 
šinskai, pp. Mankūs, pp. Šime 
laičiai, pp. Jagminai ir daugelis 
kitų.

Buvo ir vyresnės ateivijos, 
buvo- ir naujai atvykusių: pp. 
Linkonai, pp. Norkeliūnai, pp. 
Kriaučialiūnai, pp. Kupriai, pp. 
Mačioniai, pp. Bakanavičiai, p. 
p. Vilimai, pp. Bernotai, p. Juo 
delis ir daugelis kitų, kurių dau 
gumas yra pastavūs ir nuolati 
niai Spaudos Balių lankytojai, 
kaip pav. p. Naginionis senjo 
ras, kuris telanko vieną balių 
ir tą tiktai Spaudos balių, bet 
yra ir kitų, panašiai nusiteiku 
šių.

Seniausias baliaus svečias bu 
vo p. Mažeika, dail. A. Tarno 
šaitienės tėvas.

P. Zigmo Lapino, vedama Li 
tuanika gražiai grojo ir šokėja 
ms patiko.

Loteriją tvarkė komisija: pp. didelis ačiū. NL.
Leipus, Čapkauskas ir Lukošiū KAŽKAS rūbinėje per apsiriki 
nas, o vykdė komisija: p. Ba mą pakeitė batelius. Prašoma 
kanavičjenė, p. Leipuvienė, p. skambinti OR 4-2321.

Toronto Apyl. Šalpas K-tas.
ST. SEIMO 35 METŲ 

JUB1LĖJUS.
Vasario 3 d. Kr. Valdybos 

iniciatyva buvo sukviestas To 
ronto Apyl. Valdybos, visų tri 
jų St. Seime buvusių grupių 
atstovai ir iš jų sudarytas St. 
Seimo 35 metų jubilėjaus minė 
jimo Komitetas. Pirmam posė 
dy buvo sudarytas to jubilėja Ont. Telef.: 2085 W. 
us minėjimo K-to prezidiumas 
iš pirm. J. Matulionio, sekr. K. 
Grigaičio ir aptarti to minėji 

j mo metmenys. Minėjimas Toron 
te bus ruošiamas gegužės 14— 
15 d. Minėjimą ruošti K-tas. 
ŠALPOS Fondo pirm. L. Tam 
ošauskas buvo susirgęs ir išgu 
Įėjo lovoje dvi savaites. Dabar 
jau taisosi. 
ŠV. JONO Kr. par. saleje sek 
madienių popiečiais ir vakarais 
bus demonstruojami vertingi 
filmai. Šį sekmadienį 5.30 v. 
ii 8 vai. rodomas klasikinės mu 
zikos filmas „Carnegie Hali“ 
su Lily Pons, Ezio Pinza, Ru 
binštein ir kitais žymiais akto 
riais.

a Raštinė: O Liver 4451 8

EVANGELIKAMS. 
PAMALDOS

Sekmadienį, vasario 13 d. 
pirmą valandą pp. naujoj Gra 
ce liuteronių bažnyčioj, 1420 
Davenport Rd., netoli Duffe 
rin Street bus minima 16 vasa 
rio šventė. Minėjimas prasidės 
iškilmingomis pamaldomis, į 
kurias kviečiame visus TorontoT 
ir Hamiltono lietuvius evangA^ 
likus. Parapijos klebonas kun. 
Leonas Kostizenas paskaitys 
Tautos šventei pritaikintą pa 
mokslą.

Po pamaldų bendra kavutė. 
Pobūvio metu bus rodomas ir 
misijų firmas: „Rūtos giesmė" 
iš Senojo Testamento.
Parap. Klebonas ir Komitetas.

2

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 21/2%.

RAINBOW
1 Distributors Co.

Savininkai-panevėžiečiai
I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.

Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.
Lietuviams specialios nuolaidos.

Y 397 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603 :

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

(Įtampai Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v< 
(pagal susitari-'- - ’

“■.... . '3

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

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

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

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

įst. LL 9184.

Dr. A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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