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MONTREALIO MIESTO MAJORAS PONAS DRAPEAU 
PASKELBĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS DEKLARACIJĄ.
Kanados Lietuvių Tarybos Montrealio skyriaus pirmininko 

Antano Navicko rūpesčiu,
MONTREALIO MIESTO MAJORAS PONAS DRAPEAU 
VASARIO 16 DIENĄ PASKELBĖ SPECIALIĄ DĖKLĄ 
RACIJĄ, KURIA YRA PAGERBIAMAS LIETUVOS NE 
PRIKLAUSOMYBĖS ATSTEIGIMAS IR REIŠKIAMA 
VILTIS, KAD LIETUVA ATGAUS LAISVĘ IR NEPRI 

KLAUSOMYBĘ.
Ši deklaracija, kurios tekstą galėsime įdėti tiktai sekančian 
„NL“ numerin, vasario 16 dieną, šiandien perduoma Montre 
alio radijo stočių ir paskelbiama Montrealio spaudoje.

Montrealio lietuviai protestuoja prieš okupacijas 
ir reikalauja Lietuvai laisvės

ATSTEIGIMO MINĖJIMO AKTAS-KONCE RTAS PRAĖJO LABAI 
ĮSPŪDINGAI.

narys K. Bielinis. Nuoširdūs mus užjaučiančių tautų sveikinimai.
Bielinis daro jas, lietuviškai, angliškai ir pra mai vykdomas toliau.

tas, visų Montrealio lietuvių su kondensuotą apžvalgą Lietu 
sitarimu, vieningai suruošė Lie vos atsikūrimo po Pirmojo Pa 
tuvos Nepriklausomybės atkūri saulinio karo. Lietuva darė di 
mo paskelbimo 37-ųjų sukaktu džiulę pažangą ir labai daug at 
vių minėjimą Plateau salėje, siekė. Bet du Europos plėšikai, 
kur buvo susirinkę daug žmo Hitleris su Stalinu, susitarę pa 
nių, užpildžiusių visą parterį.

Įnešus j sceną vėliavas, komi 
teto pirm. A. Vazalinskas trum 
pu žodžiu padarė įžangą, papra 
šė susikaupti valnadėlę ir atsi

MONTREALIO LIETUVIŲ LIETUVOS

Vasario 16-sios minėjime kalbėjo LLK 
Montrealio lietuvių komite kalbėdamas, K.

Politinė įvykių savaitė
PASAULIS NEPRIPAŽĮSTA LIETUVOS ANEKSIJOS 
Amerika visomis išgalėmis remia Lietuvos savarankiškumo 

reikalą.
Praėjusioji ir ši savaitė ap naujos sovietų valdžios žodžiai 

ima Lietuvos nepriklausomy buvo 
bės atkūrimo šventės minėjimą 
ir tautos jėgų telkimą šiam di 
džiam tikslui. Visa žmonija Lie 
tuvos aneksijos nepripažįsta. Ži 
noma pirmieji nepripažįsta lie 
tuviai, ir net okupacijoje esan 
tieji. Kaip pasakoja iš Lietuvos Rusija pralenkusi ir Ameriką, 
atvykę tautiečiai, Tegul tas pasigyrimas, kaip ir

„ visi Maskvos pasigyrimai pra
LIETUVOS LIETUVIAI, Š, S, 

nežiūrint okupacijos, vis dėlto kad Molotovas grasina vandeni 
mini Vasario1 16 dieną. Kai vie line bomba. Taigi, naujos Sovie 
šai okupantas neleidžia, tai no tų valdžios kelias — karo ke 
rs intymiai, susirinkdami po ke lias, 
lis asmenis ar šeimas vis dėlto Tam tikslui pakeltas karo bi 
pamini tą brangią tautos šven udžetas ir tam tikslui užtraukia 
tę, nors ir slaptai.

Šiapus geležinės uždangos 
esantieji lietuviai ir kitos tau 
tos taip pat mini tą dieną, ypač 
stipriai, dideliu mūsų vilčių pa 
kėlimu pasižymi Jungtinės Am 
erikos Valstybės, kurios savo 
seime tą dieną mini, o atskirų šovė du Amerikos lėktuvus. Fo skaičiavimas, hetaikcpios kol 
sričių administratoriai tą dieną rmoza jau tuština Tašeno salas, ūkiečiams materialinio paskati 
skelbia Lietuvos diena. Ameri nes ten nesaugu palikti gyven nimo priemonės. Del blogos 
ka yra didžiausis mūsų nepri tojus, kai komunistiniai piratai gamybos apyskaitos, pasitaiko 
klausomybės ramtis.

TARPTAUTINĖJE 
POLITIKOJE 

tebevyrauja visų kitų pryšaky 
je Maskvos įvykiai ir karo klau verčiamas stoti į traktorininkų darbuotojai ir Šilutės 
simas Tolimuosiuose rytuose.

Komunistų partijai sunieki 
nūs Malenkovą, kuriam po Sta 
lino mirties garsiai plota žen 
giant į Stalino sostą, dabar jau 
garsiausiai plojama komunistų 
partijos gen. sekretoriui Chruš 
čiovui, sugebėjusiam visas bė 
das nuo savo galvos suversti 
Malenkovui. Kai anuomet ko 
munistų partijai pasisakė prieš 
vieno asmens diktatūrą, Malen 
kovas tada viešai pareiškė, kad nisteris J. F. Dulles lankysis 
Rusijos vadovybė negalinti bū ” 
ti vienaasmenė, — ji turinti bū 
ti kolektyvi. Dabar šis pareiški 
mas paneigtas drauge su jį iš 
kėlusiu Malenkovu.

RUSIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJA GRĮŽTA PRIE 

VIENO ASMENS 
DIKTATŪROS.

Diktatoriaus kėdėn sėdasi
Chruščiovas. Ar ilgam? Kažin. ALT duoti medžiagos apie Lie 
Greičiausia neilgam. Braškės tuvą filmui „Už geležinės uždan 
dabar ši kėdė.

Malenkovo laikų politika, pri 
sigerinant liaudžiai, duoti jai 
kasdieniniam gyvenimui reikali 
ngų dalykų, palaidota. Naujas 
premjeras Bulganinas įsakytas 
visą gyvenimą ir
VISĄ GAMYBĄ PASUKTI 

LINK KARO.

GRASINIMO ŽODŽIAI 
AMERIKAI IR VAKARAMS.

Molotovas ypač grasino ato 
mine bomba, net pasigirdamas, 
kad hidrogeninės bombos srity

ncuziškai.
REZOLIUCIJA.

Montrealio ir jo apylinkių 
lietuviai, gausiai susirinkę 1955 
m. vasario mėn. 12 d. Plateau 
salėje 3 7-jai Lietuvos nepriklau 
p nybės atkūrimo (1918. II. 

sukakčiai paminėti, vienin 
gai priima sekančią rezoliuciją.

Susirinkimas konstatuoja, 
kad:

1. 1940 m. birželio men. 15 
d. Sovietų Sąjunga, sulaužyda 
ma visus savo iškilmingus pa 
reiškimus bei pasirašytas su Li 
etuva sutartis, jėga užgrobė 
Lietuvos teritoriją ir .vartoda

J .... ma:ma teroristines persekiojimo t 
bei priespaudos priemones, pra ’ 
dėjo beatodairinį tautos naikini 
mą.

2. Nuo antro pasaulniio ka 
ro pabaigos praėjus jau mažne 
10 metų, pasaulyje girdisi ne 
maža balsų apie rytų ir vakarų 
taikią koegzistenciją, o baisus 
lietuvių, kartu ir kaimyninių

Po to P. Juškevičienė ir B. latvių ir estų tautų naikinimas 
okupanto nekliudo

sidalino Pabaltijo valstybes ir 
Lietuvos žemėmis prekiavo. Ko 
munistai skelbia tautų apsispre 
ndimą, o Lietuvą okupavo. Kai 
paaiškėjo jų groboniškumas, tai 

minti visus kovojosius ir kovo j*e Vokietijos nupirko Su 
je kritusius už Lietuvos laisvę, valkų triKampį, už kurį sumokė 
To susikaupimo metu AV cho j° ? milionus dolerių, t. y. tiek, 
ras giedojo „Kovoje jūs žuvot“. kiek buvo gauta iš Amerikos uz

Po to kalbėjo iš New Yorko Aliaską. Akivaizdoje šio plėši 
pakviestas tai dienai kalbėto 
jas, Lietuvos Laisvės Komite 
to narys Kipras Bielinis. Jis 
sako, kad reikia skaitytis su fak 
tu, jog turime dvi Lietuvas — 
vieną už geležinės uždangos, 
kenčiančią okupacijos priespau 
dą ir naikinimą, o kitą laisvėje, 
emigracijoje. Čia esančiųjų, ku 
rie viską laisvai gali pareikšti, 
pareiga pasakyti visam pašau 
liui, kad Lietuva, laisva Lietu 
va, gyva — bus gyva. Toliau Ciplijauskaitė skaito rezoliuci žiauraus

kavimo laukiame dienos, kada 
•šie tarptautiniai plėšikai bus pa 
klupdyti prieš tarptautinu teis 
mą. Kalbėtojas, pagyręs Mont 
realio' lietuvius, kad jie kuria vi 
enybę bendriems didiesiems ti 
kslams, baigia kalbą teigimu, 
kad tėvynei reikia atiduoti, ką 
turime ir gyventi, kad ji būtų 
gyva. Gausus susirinkimas kar 
štai K. Bieliniui pritarė.

3. Lietuvių tauta be galo dau 
daug kentėjusi amžių bėgyje 
nuo savo didžiųjų kaimynų gro 
buoniškų kėslų, išsiilgusi tik 
ros ir pastovios pasaulinės tai 
kos.

Visa tai turėdamas galvoje, 
šis susirinkimas nutaria:

1. Pareikšti griežčaiusią pro 
testą prieš suminėtą lietuvių 
tautos naikinimą.

2. Apeliuoti į laisvas ir taiką 
mylinčias vakarų tautas bei jų 
vadovus, prašant pavaitoti vi 
sas jų dispozicijoje esamas bei 
galimas priemones, kad:

a) lietuvių tautos naikini 
mas būtų tuč tuojau sustabdy

O KOLŪKINĖ BAUDŽIAVA 
IR LIEKA BAUDŽIAVA.

Yra kolūkių, kuriuose nerū 
ma priverstinė paskola, žodžiu, pestingai vedama apyskaita fer 
Maskva eina į karą. mose, brigadose, apleista sąskai
O KARAS IAU IR VYKSTA tyba... (Tiukdo AFN.G) Šilu O KAKAb JAU IR VYKSTA, tės rajOno S. Neries vardo kol 
ne be Maskvos žinios, tolimuo ūkio sąskaitybos darbuotojai 
siuose rytuose. Komunistai pul nežino, kokia būklė yra su paša 
dinėja laisvąją Kiniją. Ir jau pa rais, apleistas darbadienių ap

jau jas puola iš lėktuvų ir ver nemaža žemės ūkio artelės įsta 
žiasi laivais. tu pažeidmu, visuomeninio tur

TRUMPOS ŽINIOS.
— Lietuvos jaunimas dabar nų?“ kolūkiuose... Šilutės MTS 

rajono
mokyklas, kad pramokęs valdy vadovai nesiima priemonių, 
ti mašinas galėtų būti pasodin kad atėjant ataskaitiniams su 
tas į tankus. sirinkimams kolūkiuose būtų iš

— Nuvertus Mendes-France, taisyta padėtis.
Prancūzijoje dar nesudaryta 1$ VILNIAUS Į DIRVONUO 
nauja valdžia.

— Jungiasi Amerikos Dar 
bo federacija ir Gamybinių pro 
fsąjungų kongresas. Nauja oi 
ganizacija apims apie 16 milio 
nų organizuotų darbininkų.

— JAV užsienių reikalų mi

JANČIAS SRITIS.
Šiandien į Komjaunimo Vii 

niaus miesto rajono komitetą 
Bakelį tos artelės komjaunuo 
liai Anna Sokolova atnešė pa 
reiškimą, kuirame prašo jį pa 
siųsti kartu su kitais į dirvonuo 
jančių žemių rajonus. Anna So 
kolova pareiškė: Mane ypač su 
jaudino ta Maskvos komjaunuo 
lių kreipimosi vieta, kurioje 
kalbama apie merginas, kurių 
rūpestingų mylinčių rankų lau 
kia naujai kuriamuose tarybini 
uose ūkiuose ir MTS-se. Aš ma 
nau, kad ir mes LT jaunimo ats 
tovės turime vykti j naujų že 
mių rajonus ten apsigyventi ir

b) Lietuva būtų išlaisvinta 
iš sovietinės priespaudos ir

c) būtų sukurtos sąlygoj 
įvykdyti krašte laisvus demon, 
ratinius rinkimus, kurių pasėKo 
je būtų sudaryta Nepriklauso 
mos Lietuvos vyriausybė/r Lie 
tuvos valstybės suverenumas 
pilnai atstatytas.

3. Šią rezoliuciją pasiųsti Ka 
nados Ministeriui Pirmininkui, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentui, Didžiosios Britam 
jos Ministeriui Pirmininkui, Pi 
ancūzijos Prezidentui ir Jungti

TORONTO „PARAMA“ KYLA.
Visuotinis nariu susirinkimas ti su -vietos bankų ir kredito ko 

šestadienj sudomino per 100-tą operatyvų veikla bei orgamza ni Taut„ Generaliniam Seki e 
Toronto kooperatininkų, kurie cija ir glaudžiai įsijungti į jų toJui prašant ju majonaus pu 
ms pranešimą padarė pirm. P. veikimo sistemą. „Paiama“ sa ■ • J - 
Šernas, konstatavęs sekančius vo nuoseklia veikla pamažu įgi 
faktus: jo pasitikėjimą ne tik lietuvių

Toronto Lietuvių Kredito bendruomenės tarpe, bet ir vie 
Kooperatyvui „Parama“ praei tos valdžios bei Centnnių kre 
ti metai buvo geri. Sąmata įvyk dito kooperatyvų tarpe. Ontaii 
dyta per 100%. Narių skaičius jos provincijos „Cooperative 
padidėjo iš 200 iki 376. Balan Credit Society“ leido „Para _
so suma padidėjo iš 30 tūkstan mai“ 10.000 dol. kreditą iš 4 Lietuvoje,’ kur’’ji'dabar* siautė 
čių iki 79 tūkstančių dolerių, proc. met. Tos pačios orgamza ja> ar ^ur kftur 
„Paramos” valdybai praeitais ---- '---------'
metais teko daugiau susipažin

tarimo bei paramos rezoliucijos 
nutarimų įgyvendinimui.
Trumpame žodyje lietuvių ir 
prancūzų kalbomis AV kicb. 
kun. J. Kubilius išreiškė mm 
tį, kad šiuo minėjimu mes iš 
reiškiame protestą prieš vergi 
jos dvasią, kur ji besireikštų —

cijos s-toje Toronto banke lai 
kome ir „Paramos“ liuosus pi 
nigus, už kuriuos gauname 2 
proc. palūkanų. Praeitais me 
tais valdyba pirmą kartą daly 
vavo Ontarijos provincijos kre 
dito unijų kongrese, kokie šau 
kiam ikiekvienais metais.

Valdyba rado reikalinga išrū 
pinti iš valdžios įstaigų sutiki 
mą pakeisti įstatus ir patiekti 
projektą šėrininkų susirinki grist, dainavo pritaikytus* šven 
mui tuos pakeitimus priimti, tei kūrinius — J. Štarkos „Tus 
Dabartiniai įstatai leidžia sko ti paliktieji nemai“, A. Žilins 
linti vienam asmeniui nedau kio „Vėliava“, G. Gudauskie 
giau 1.000 dol. Tuo tarpu yra nės „Aš čia gyva“, K. Veselka 
narių, kurie būtų reikalingi di deklamavo A. Miškinio „Ant 
dėsnių paskolų. Todėl siūlome Liga jo ežero krašto“ ir A. Pie 
padidinti personales paskolas šinos vedamas AV choras giedo 
vienam asmeniui iki 2.000 dol. jo: J. Bendoriaus „Žydi margos 
Be to norime papildyti „Para gėlės“, J. Pociaus „Pakalnėj",

Po to sveikina Kardinolo Le 
ger ir Mokyklų komisijos var 
du kanauninkas R. Drouin, lat 
vių, estų ukrainiečių, lenkų ats 
tovai. Skaitomi sveikinimai gau 
ti raštu.

Meninėje dalyje gražiai pašo 
ko tautinių šokių p. Bruzgelevi 
čiaus vedama šokių gi upė J on 
kelį, Šustą ir Malūną; op. sol. 
E. Kardelienė, palydima p. Šie

MONTREALIS
CANADAIR, kaip patikslina 
ma, priima į darbus tiktai augs 
tos kvalifikacijos darbininkus 
—mašinistus ir panašius; nekv 
alifikuotų darbininkų tuo tarpu 
nepriima.
BEDARBIŲ Montrealy esą 67. 
000. Jų skaičius dar augąs. 
TUNELIUS naujus Montrea 
lio savivaldybė projektuoja po 
Šv. Lauryno upe ir po Mont 
Royal kalnu, kur keliai sudary 
tų centrinį mazgą, išsišakojan 
tį iš ten 6-mis kryptimis.
VARPAS, Toronto lietuvių ch 
oras, vedamas muz. S. Gailevi _ _ „.......... , j. x „x ,
čiaus ruošiasi atvykti į Montre mos“ įstatus, kurie leistų išduo Banaičio „Už jūrių marių” ir J. 
alį ir duoti dainų vakarą titulu ti savo nariams ir mortgages Gudavičiaus, „Kur giria žaliuo 
„Valandėlė Kauno operoje“, iki 3.000. Taigi „Paramos“ vei ja“. Pirm. A. Vazalinskui ta 
Koncertas projektuojamas bala kla sistematingai auga, operaci rus padėkos žodį programos da 
ndžio 30 d. jos įvairėja ir vis giliau įleidžia lyviams ir atsilankiusiems, mi
ROMEO ir Julija eina Kent ki mos šaknys į Toronto lietuvių nėjimas baigiamas Himnu, kurį 
noteatre. Romeo vaidina lietu bendruomenę. Josios egzistenci gieda visi, palydint Z. Lapino 
vis K. Harvi, kitą rolę vaidina ja pilnai pateisinama ir ateitis vedamam Lituanicos orkestrui, 
lietuvis Gelgaudas. užtikrinta. Sekmadienį vyko specialioj
NORKAUS, Amerikos lietuvių Po to pranešimus padarė pamaldos Šv. Kazimiero n AV. 
boksininko, dabar kovojančio kasin. A. Kiršonis ir J. Matu parapijose, dalyvaujant vėhavc

Kanadoje.
— Balkanų sąjungos valsty 

bių manevrai bus sausumoje, 
ore ir jūrose. Dalyvauja Graiki 
jos, Turkijos ir Jugoslavijos ka 
riuomenės.

— Amerikos Balsas Europo 
je lietuviškas transliacijas iš 15 
min. pailgino ligi pusės valan 
dos.
. — JAV. filn7 firma Papešė įkurti' puikią^šiltą^ buitį? tinka

mą mūsų tarybiniam Jaunimui
aplinka. - '

Su panašiomis mintimis šian dėl pasaulio čempionato, bok lionis, taipgi kredito ir kontro ms. Abiejų parapijų klebonai 
dien kreipėsi į komjaunimo sos synės bus transliuojamos per lės pirm. F. Senkus ir J. Bal pasakė šventei pritaikytus pa 
tines rajono komitetus daugiau anglų TV vasario 18 d., 10 v. sys. Iš tų pranešimų paaiškėjo, mokslus. Šv. Kazimiero bažny 
kaip 50 jaunųjų vilniečių.

IR KLAIPĖDA PASKUI
VILNIŲ.

Klaipėdos įmonių komjau

gos .
— G. Galva nuo kovo 1 d. at 

leistas iš informacinės tarnybos 
darbo pareigų.

— Miunchene netikėtai mi 
rė Dr. O. Schreiber, buv. Klai 
pėdos kr .direktorijos pirminin 
kas. _ . .

— Rusijos kariuomenės ma nuoliai ir jaunuoliai gyvai atsi 
nevrai buvo šiaurės ašigalio sri liepia į jaunųjų maskviečių krei 

Rusija pasiryžo eiti į karą, ty: sausio1 vidury — tarp Mins pimąsi, kurie kviečia salies jau 
Matyt, Maskva paskaičiavo: 
kol yra dar pavaldomi, dar kla 
ūsą Maskvos 600 milionų kinų, 
nebijančių mirti, tai juos reikia 
pasiųsti prieš Ameriką, kad ši iš 
sieikvotų jėgas. Todėl, dabar 
Rusija, kaip ir hitlerinė Vokieti kalams 
ja, vietoje duotų tautai sviesto.

ktuvus ir patrankas. Pirmieji gresia užpuolimo pavojais,

vakaro. kad „Parama“ turi 40.276,48 čioje prie tautinės vėliavos sto
DAUGIAU DARBO kapitalo; 35.994,96 depozitų ir vėjo KLT Montrealio skyriaus

KANADIEČIAMS 2.233,10 dvejų metų nepadalin pirmininkas A. Navickas su tau
Daugiau kaip 16.000 darbo to Pel”°>’P^ntU už paskolas tiniais rūbais: pasipuošusiomis 

viečiu buvo sukurtos Kanado Savo 6-260,81; išmokėjo proce mergaitėmis G. Matulyte ir Ck 
je 1954 metais fabriku išplėti ,ntlĮ už depoztius 722,74 Jasko Kupryte..Vasario 16 švente pra

Šis skaičius yra maždaug 700 V1S? lšlaidl-' truejo 4.065,82. 
mažesnis už 1953 metu, bet šios ateinantiems metams priimta 
darbovietės yra įvairiau paskirs dvigubai dodesnė sąmata, nes 
tytos industrijoje. (Cb).

— Tito, išbuvęs kelionėse

lų ir gyvybės draudimų 806,29, ėjo gražiai.

AUKOS „N. L"ko ir Lenkijos. nimą įsisavinti dirvonų ir plėši
— JAV Centrinis LOKas es nių. Į komjaunimo komitetus 

ąs nusistatęs išpirkti Vasario jaunimas atneša pareiškimus,
16 gimnaziją. kuriuose prašo pasiųsti juos di

padavė pe^ S. H
■ lams stalius Albertas Vaitiekus, ko nas, ir Suece susitikęs su Egip H. Stepaičio ir J Balsio dank J. Astpavičius, mu„

ia uuvvu — Skandinavija susirūpino mjaunuoliai mechanikai Zabara to premjeru Nesau, pasisakė ne ti j v-bą J. Strazdas ir J Matu S. Noieika Lb g
^oZ?= į=Uė dė, Maskvos. iv^. konf jai įskaja o.daugoiis kilų jaunp W . kreduo Banebs „UoS.r(U.a,

Parama“ sparčiai auga.
Vieton pasitraukusių iš v- A, Bruškevičius, Sudbury 3,50

Rėmėjams nuoširdžiai dėkoja 
.. - ■■■'
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IŠ VLIKĄ SUDARANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SUSIRIN 

KIMO NEW YORKE GAUTI SEKANTIEJI 
DOKUMENTĄ.

Dr. M. Brako, Mažosios Lie jungos atstovai yra klausiami: 
tuvos Rezistencijos atstovo, kaip jie suderina „Lietuvos 
VLiKą sudarančių L. Politinių Nepriklausomybės Fondo“ su 
Grupių Pasitarimui 1955 m. va darymą su savo dalyvavimu mi 
sario mėn. 5 d. New Yorke pa nėtuose veiksniuose ir kaip jie 
tiekta supranta tolimesnio savo daly

, . .... vavimo tuose veiksniuose es
interpeliacija., mę?

Akyvaizdoje Lietuvių Tauti -----------
nio Sąjūdžio ir Lietuvos Lais VLJKą sudarančiųjų Politi 
vės Kovotojų Sąjungos (drau nių Grupių pasitarimo įvykusio 
ge su Lietuvių Rezistencine Są 1955 m. vasario mėn. 5 d., New

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUO K

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

VLIKO ATSIŠAUKIMAS D ĖL VASARIO 16-OS DIENOS

junga ir Lietuvos Atgimimo Są Yorke, priimta rezoliucija 
jūdžiu (1955 m. sausio mėn. 22 .......................... .. '
d. paskelbto atsišaukimo į lie 
tuvių visuomenę darbu ir auko
mis dalyvauti minėtų keturių pės — Lietuvių Tautinis Sąjū 
organizacijų naujai kuriamo dis ir Lietuvos Laisvės Kovoto 
„Lietuvos Nepriklausomybės jų Sąjunga su dviem savom ki 
Fondo“ sudaryme ir turint ome tom organizacijom — Lietuvos 
nyje, Atgimimo Sąjūdžiu ir Lietuvių

1) kad šitas atsišaukimas pa Rezistencine Sąjunga — pasi 
darytas artėjant Vasario 16 d. skelbė sudariusios fondą ir jį 
iškilmėms, kuriose nuo sena ta pavadinusios Lietuvos Nepri 
pati lietuvių visuomenė telkia klausomybės Fondu.
aukas tos pačios Lietuvos Ne VLIKą sudarančiųjų Lietu

kalams „Lietuvių Tautos Fon organizacijų atstovai savo pasi tos rinkti atstovai pareiškė
dui“, tarime 1955 m. vasario 5 d. Tautos valią būti nepriklauso r... t---- ---------------- - _r

2) kad Jungtinėse Amerikos New Yorke, Free Baltic House, mais, valdytis savarankiškai sa lausomybės dienų darė trukdy
Valstybėse „Lietuvių Tautos nutarė: vo pačių išleistais įstatymais ir
Fondan“ sutelktomis lietuvių 1. Apgailestauti LTS ir LL tą, valią įrodė savo darbais.
visuomenės lėšomis disponuo KS žygį, kuriuo jie savo reika Į" „

Laisvinimui Lėšų Telkimo 
klausimu.

Dvi VLIKan įeinančios gru

ST. SEIMO JUBILĖJUS.
Šiais metais Gegužės 15 d. su somybės ir teigiamai išsprendė / į 

eina 35 metai kai atsikūrusios opų žemės valdymo reikalą, pa ’ ' 
Nepriklausomos Valstybės susi sisakydamas, kad žemė turi pi, 
rinko tikrasis jos šeimininkas— klausyti tam, kas ją dirba, ap 
Steigiamasis Seimas. rūpindamas žeme bežemius, ma

Jei mes kasmet minime Vasa žažemius ir karius savanorius.
rio 16 Dieną, kada buvo dėklą Steig. Seimui teko baigti ka 
ruota Lietuvių tautos noras tap rą su bolševikais ir pasirašyti 
ti Nepriklausoma Valstybe, tai taikos sutartį, kuri deja, nie 
lygiai taip pat turime minėti ge kad bolševikų nebuvo iki galo 
gūžės 15 dieną, kada susirinkę išpildyta. Steig. Seimui teko pa 

priklausomybės atstatymo rei vos politinių partijų ir kovos į Steigiamąjį Seimą visos tau kelti ir sunki kova su pietiniu

Didelių nelaimių ir sunkių vi klausomybės šventę minint kre 
sai lietuvių tautai vargų metu ipiasi į viso patliulio lietuvius, 
švenčiame šių metų Vasario 16- kviesdamas išlaikyti ir stiprinti 
tąją. broliškumo ryšius, branginti vi

Kiekvienas lietuvis, tos die sa, kas lietuviška, kuo ryžtin 
nos belaukdamas, kad ir kur giau dalyvauti Lietuvos laisvi 
jis bebūtų, savo mintis ir savo nimo darbe ir iškilmingai atnau 
jausmus sieja su Tėvynės reika jinti šventą priesaiką nenuilsta 
lais. Vasario 16-ji buvo ir te mai be atvangos kovoti, kol Lie 
bėra mums visiems nepaprastai tuvos nepriklausomybė ir lais 
brangi, nes tą dieną buvo atver vė bus vėl laimėta, 
stas naujas lapas mūsų tautos 1944 metų vasario 16-ją vie 
istorijoje. 1918 metais, besibai ninga visų politinių partijų ir 
giant Pirmąjam Pasauliniam ka kovos organizacijų deklaracija 
rui, lietuvių tauta Valstybės buvo įkurtas Vyriausiasis Lie 
Tarybos aktu paskelbė Nepri tuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
klausomos Lietuvos Valstybės Prasimušę į laisvąjį pasaulį 
atkūrimą. Aukščiausiajam lem Lietuvos gynėjų partizanų ats 
iant, šis žodis tapo kūnu. Dau tovai šikilmingai patvirtino VL 
giau kaip po1 100 žiauraus rusų IKo įpareigojimus atstovauti 
viešpatavimo metų Lietuva iš mūsų tautai ir valstybei, 
silaisvino iš Maskvos priespau Pereitų metų gegužės 1 die 
dos ir įsijungė į laisvųjų tautų ną mūsų politinės partijos ir ko 
šeimą. vos organizacijos pakartojo,

Antrą jam Pasauliniam karui kad Vyriausiasis Lietuvos Išlai 
įsiliepsnojant, Sovietų Sąjun svinimo Komitetas turi reikšti 
ga, sulaužydama visas sutartis lietuvių tautos politinę valią, 
ir pamindama po kojų visus sa Ištikimas savo įsipareigojimą 
vo pažadus gerbti teisę u siek ms, Vyiaursiasis Lietu. Išlais 
ti taikaus sugyvenimo su kai vinimo Komitetas, demokratiš 
myninėmis tautomis, jėga už kai tvarkydamasis, savo uždavi 
grobė Lietuvą. Žiauraus komu niams atlikti yra reikalingas vi 
mzmo agresijos išdavoje mes sų lietuvių paramos ir visiško 
netekome laisvės ir savo vals pasitikėjimo. Jis kreipiasi pir 
tybės. mon eilėn į laisvajame pasauly

Sunkaus vargo, priespaudos je išsisklaidžiusius lietuvius 
ir kančių metai slenka vieni po duoti gražų drausmingumo ir 
kitų. Greit sueis 15 metų, kai susiklausymo povyzdį. VLIKas 
klasta ir brutalia jėga sovieti visu atsakingumu įspėja mūsų 
niai Maskvos imperialistai yra tautiečius nepasiduoti jokiems _________ _____________  __ «. * . . -r_______r —■ ________ -r
iš mūsų išplėšę mūsų lėvynes šūkiams, kad ir kokiais patrio sų sostinės Vilniaus atžvilgiu nes, nuvykau ir aš pasižiūrėti, pas Iviviečių atstovą J. Bielaws 
laisvę ir nepriklausomybę. Per tiniais žodžiais jie būtų prideng ‘ -• 1 ----- •----- •.----------- - _ . ...... -
metų metus eina žūtbūtinė ko ti, jei jie veda į nesantaiką, į 
va dėl lietuvių tautos likimo. mūsų susiskaldymą ir į veinin _____o_. r____j ___ _____ r

Sunkų okupanto jungą nešda gos vadovybės sužlugdymą mū tai žmonės, kurių istorija nepa L. Sczepanska. 
mas, mūsų tautos kamienas, h sų laisvinimo darbe, 
kęs Tėvynėje, laukia prašvin J“" 
tant pasiilgtąją laisvę. Kraujo šiandieną tegali pasitarnauti tik dar neišmeta tos savo išdidžios „Wielka Rewia
klanus liedamas, nesuskaitomas mūsų mirtiniams priešams. Ne manijos .ruošdamiesi ateityje baczyc“ zespalem Luciny See
gyvybes aukodamas, lietuvis pasiduokime tad jokiems vylia kitiems uždėti negerovės pan panskiej“. Galvoju^ tikrai čia__
Tėvynėje tęsia lemtingą kovą ms, neteikime džiaugsmo tiems, čius, vietoje jėgas sukaupti ben kas nors rimto. Pačioj piadžio telius yra apvažinėjusi. Žino
su priešu. Tvirti dvasia, pilni kurie laukia, kad ir mūsų tautie drai prieš dabartinį visų priešą, je scenoje prisistato penkių as me kokiam reikalui. Toliau pa
nepalaužiamo ryžto, gaivinami čiai, kaip dažnai emigracijoje jie savo imperialistine propa menų trupė, kurios tarpe ma aiškėjus, kad ji turinti reikalą____ ____ _ __  ____ 7__
tikėjimo išsilaisvinti, mūsų Bro esti, tarp savęs susivaidytų ir ganda netik kiršina visuomenę, tau b. Vilniaus lenkų kabareto su lietuviu, greit pasikalbėjimą svarsčiusi tą viską, nutarė, 
liai ir Sesės Tėvynėje ištikimai paskęstų tuščioje, beprasmėje bet klaidingomis žiniomis infor p. Marysia Žejmowna (ištautu užbaigė išsireiškimu „labai gai kad Kanados Liet. Bendruome 
gina visa, kas lietuviška. Musų tarpusavio kovoje. Žinokime, muodami kitataučius, klastin si lietuvaitė Žeimytė) ir iš Lvi la“. nei reikia imtis iniciatyvos ir
tautos kovos su okupantais yra kad vieną kartą pasėję nešautai gai ruošia dirvą savo imeprialis vo Jučko Bieliawski. Pranešėjas čia trumpai paduodamas š, šias garbingas sukaktuves pami 
atkreipusios viso pasaulio dė kos sėklą ir suskaldę savąją tiniams tikslams. Paimkime tik p. Žilinski (taipgi ištautęs lietu dar yierią faktą, noriu atkreipti nėti, tuo labjau, kad mes savo 
mesį. Ne žodžiai, o žygiai kai visuomenę, nuvertinę vyriausią tai į rankas lenkų spaudą ar pa vis) pristatydamas išsireiškė skaitytojų dėmesį, kaip kiekvie tarpe turime ir gyvy to St. Sei 
ba šiandieną, kaip lietuvis bran ją politinę vadovybę VLiKą, siklausykime lenkiško radijo, „to mapa naszej wielkej Polski, na proga yra panaudojama sa mo atstovų. Vienas jųjų, tai bū 
gina savo laisvę ir ją gina. ne tik nepadarome jokios pa Būtų didelis netikėtumas, kad Warszawa, Wilno i Lwow“ ..... . .

Tūkstančių tūkstančiais geria žangos ir nieko geresnio nesu nesurastumėme < .7.^' ” __ r____, ... ____
usių Lietuvos sūnų ir dukterų, kuriame, bet griauname visokį mėme ką nors Vilniaus reikalu, ar mūsų didėlė Lenkija sųside šlama ‘ateities reikalais. ‘Ypač šiuo mes ir įrašome Jūsų Ap
ištremti į tolimą Šiaurę ir Ry tarpusavio pasitikėjimą, o kas ar apseitų be šūkio „Wilno — dą tik iš trijų mįęąfų, pranešė norių priminti mūsų pas.yvies|e yl. Valdybą imtis atatinkamų
tus, keliami Sovietų priverčia dar blogiau — nustojame visiš Lwow". Kaip gražiai sugeba jas toliau pradėjo išvardintį yi ms, skelbiantiems, kad nėra žygių surengti savo apylinkės _
mojo darbo stovyklose, yra pa kai pasitikėjimo tarp svetimų kiekvieną progą išnaudoti savo sus buvusios Lenkijos miestus, reikalo dabar pykdyti ir dabar lietuviams st. Seimo minėjimą,®
siryžę verčiau mirti, negu nusi jų. Ardydami ir kasdamiesi pa propagandai rodo šių dienų įvy neužmiršdamas sau prisijungti ne laikas tųp reikalų kalbėti. Įš palikdąmi Jums patiems, kąip™ 
lenkti užgrobiko viešpatavimui, tys po savo pagrindais, mes ker kis: ir vokiškuosius ikį Oderio ir eina, mūsų kėsintojas tegul ruo tą viską vietoje atlikti
Grįžusieji iš sovietinio pragaro tame tą medį, į kurį norime at Dabar labai plačiai lenkiško baltgudžių sostinę Minską, Tik šiasi, o mes nepykinkime jo. Kr. Valdybą daro žygių ir
.svetimtaučiai gausiai liudija pr siremti. ji spauda ir radijas reklamuoja rai graži „Mapa Widkiej Pols Keista. Tačiau reikia pripažin jau tariasi sų atatinkamais' ąs
ieš viso pasaulio sąžinę, kad so Nepaprastai sunki mūsų tau gastroliuojančią po US ir Kana ki“. Vien iš visos programos ti, kad tie ląimi, kas is anksto menimis dėl brošiūros išleidi
vietinės katorgos pančiai mūsų tos padėtis įpareigoja mus eiti doje grupę Lucinos Sczepans įdomesnio ir rimtesnio buvo pa būną pasiruošęs, mo, kuri galėtų būti kaip ir ko

x . ..... .......................... • 1 Skirkime savo draugus nuo nspektas paskaitoms, Tąip pat
priešų. Perdaug atsidėjus vie renką visų dąr gyvų St, Seimo 
nu, neišugdykime antrąjį. Ko narių pavardes ir adresus, kad, 
ks jis bebūtų — raudonas, ru reikalui esant, juos būtų gali 

ma pakviesti ar tai paskaitinin 
kais, ar bent garbės svečiais.

Su

kaimynu — lenkais, kurie iš 
pat pirmųjų Lietuvos neprik

mų atsikurti Lietuvai, o jo me 
tu sulaužė prieš dvi dieni jų pa 

______ __ _______ ,_____ __ ____ Steigiamasis Seimas atliko la čių pasirašytą Suvalkų sutartį, 
ja Amerikos Lietuvių Taryba, lams organizuojamam fondui bai svarbų Lietuvos valstybės ėjo užimti ne tik Vilnių, bet ir 
kurioje pilnateisiškai dalyvauja naudoja Lietuvos Nepriklauso atstatymo darbą. Jis nutiesė ke visą Lietuvą. Steig. Seimas paį| 
ii Lietuvių Tautininkų Sąjun mybės Fondo vardą;__________bus tolimesniam valstybės tvar čiam kritiškam momente, žin«g>
ga> ‘ ‘ 2. Kviesti lietuvius visame kymuisi, padėdamas pagrindan damas savo1 tautos nusistatymą

3) kad „Lietuvių Tautos Fo pasaulyje dar gausiau aukoti demokratinius valdymosi prin — būti laisvai — sukaupė tau 
ndo“ lėšomis remiama ir veikla bendrajamLietuvos laisvinimo cipus, kurie ir buvo įdėti į Vals tos jėgas ir valstybė išliko, nors 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini reikalui — Jungtinėse Ameri tybės Konstituciją, šiandien va sostinė Vilnius taip ir paliko jų

l Steig. Seimas įvede ir pašto 
riuo išvadavo Lietuvių Tautą viausią jau lietuvišką valiutą 

', kuri nuo pat pradžios 
—- ------------------------------------- išlaikė savo pastovų kursą, ir.

švariais, nemandagiais, girtuok žuvo, tik žuvus ir pačiai Valsty 
Už šią rezoliuciją balsavo 8 bais ir labjausiai atsilikusiu Le bei.

■ . _ _ . . , i—x^.. —x:------ x;-i Daug pagrindinių įstatymų

mo Komiteto, kuriame Lietu kos Valstybėse per ALTą, o ki dinamą 1922 metų. Jis priėmė jų okupacijoje, 
vių Tautinis Sąjūdis ir Lietu tuose kraštuose per Tautos Fon Žemės Reformos įstatymą, ku T' „ 
vos Laisvės Kovotojai taip pat do organizaciją; j—~ --------- - —"7*—” “.----
dalyvauja pilnateisiais nariais, 3. Šį nutarimą panrešti VLI iš svetimtaučių ūkiškos priklau „Litas“ 
ir Kui, ALTui ir paskelbti spau

4) kad piniginė talka yra doje.
pats organizacinės vienybės pa L 2 .. . _ __ _________ _
grindas, politinės grupės, Lt Tautiniam nkijos( ?) kraštu, pašiepiančiai ]-------o r_.o------- t y .

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio ir Sąjūdžiui ir L. Laisvės Kovoto juos vadinant „baciary“. Kmk išleido St. Seimas tuo suteikda 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są jų Sąjungai susilaikius.

KOVOKIME SU IMPERIALISTINIAIS LENKŲ 
KĖSLAIS.

ATREMKIME IR RUOŠKIMĖS
Ko tolyn išeivijoje, lenkų im rinio užgirsti. Vasario 4 d. 

perialistiškoji propaganda mū grupei atvykus į St. Cathari
šiai

kaip atrodė galima ką nors sužinoti ir prie pragos kį. Ta proga viens iš vilniečių 
’ ’ ’ ’'j S- ‘ „lenkų lakštingalos“, lietuvis pasinaudojo.

Užkulisyje gan mandagiai p. 
Ž. buvo priimtas ir sužinojus, 
kad svečias yra iš Švenčionėlių 
(lenkai vadina Nova-Swizsia 
ny) pati prisipažino, kad ilgai 
gyvenusi Švenčionėliuose ir be 
maž visus Vilniaus krašto mies

nemažėja, 1 
buvo tikėtis, bet dar didėja, užgirsti „1 
Teisingai pasakyta, kad „yra Taip buvo reklamuojama pati 

’ “ ‘ . „Polish Hali“
mokė“. Ir dabar sėdėdami to (Do mPolski) salė pilnai pri 

Kiekvienas jėgų skaldymas je pačioje tremties kėdėje vis kimšta. Programoje skaitau:
— ’ i „To warto zo

tiesos yra nereika iir aiškinti, mas naujai Lietuvos Respubli 
Kiekvienas nusimanantis as kai visai savitą, lietuvišką vei 
muo supranta, kam tie blogu dą.
mai pritaikyti ir kam jie tinka. Svetimos valstybės, stebėda 

Pabaigoje esantieji vilniečiai mos naujos valstybės kūrimąsi, 
ir Iviviečiai (rodacy z Wilna i negalėjo nepripažinti Lietuvių 
Lwowa) nuo scenos užprašyti tautai mokėjimo ir sugebėjimo 
už scenos apsilankyti pas vilnie savo valstybę protingai ir išmin 
čąų atstovę M. žeimowną ar tingai valdyti ir veina po kitos 

pripažino de jure ir pagaliau 
priėmė pilnateisiu nariu į Tau 
tų Sąjungą. Tuo Lietuva kaip 
ir buvo baigusi savo pirmąjį at 
sistatymo laikotarpį.

1922 mt. St. Seimui išsiskirs 
čius, kiti Seimai turėjo nustaty 
tus pagrindus, pagal kuriuos 
galėja tęsti normalių parlamen 
tų darbus.

Taigi šiemet sueina 35 metai 
kai įvyko pirmasis St. Seimo po 
sėdis. KLB Kr. Valdyba ap 

, nutarė,

• vo imperialistinei propagandai tent p. V. Vaidotas, yra ir Kr. 
ar neišgirstu Kaž kam iš publikos užklausus ir kaip savo visuomenė paruo Valdybos narys.

Šiuo mes ir prašome Jūsų Ap

tautos dvasios nepalaužė ir ne petys į petį vienu bendru lietu kos, susidedančią iŠ buvusių čios L. Sczepanskos pasirody 
palauš. Lietuvis ir Vorkutoje, višku keliu. prieš karinio Varšuvos, Lvivo mas. Gražus sopranas, tiktai ne
ir Kamčatkoje spindi visiems Mūsų tautos Nepriklausomy ir Vilniaus lenkų teatro artistų, jaunystė jau. Kita visa progra 
savo meile Tėvynei ir savo gi bės šventės diena tesuteikia Visos apylinkės lenkų radijas ma rėmėsišlageriais ir „Wilno- 
liu žmoniškumu. Viltis greit iš mums naujų jėgų iškęsti visus šaukė, kad kas nori kultūringai -Lwow“ propaganda, neužmirš 
vysti savo Tėvynę ir pamatyti mums suduotus smūgius, teap laiką praleisti ir sužinoti apie tant save išgirti. Varšuvietis at

das ar baltas imperialistinis 
. „ priešas — yra vienodas ir vieną

ją vėl laisvą šviečia ir stiprina jungia į glaudžią šeimą mus vi „numylėtą Vilnių“ ir „mylimą vaizduotas viens iš elegantiš tikslą turįs. Tad visi bendrai
juos jų Golgotos kelyje. sus ir paskatina užmiršti visa, Lvivą*’ privalo atvykti- pasižiū' kiaušių, geriausių ir pavyzdin privalome iškelti jų užmačias

Laisvame pasaulyje atsidūrę, kas mus skiria, o jieškoti tai, rėti to „zespoto“. giausių. Vilnietis labai netašy aikštėn ir atremti. Suklaidintus
po visus žemynus išblaškyti, kas mus jungia. Kąipo vilnietis susidomėjau tas storžievis, o labjausiai teko kitataučius stenkimės atitaisyti
betgi tremties nedaliai nepasi Mūsų pusėje yra teisė ir tei ir aš ką nors iš Vilniaus kultu Lviyięčiąms. Jie pavaizduoti ne Nukelta į 9-tą puslapį, 
duodami, grumdamiesi su tūks sybė. Mūsų laimėjimas tikras, 
tančiais pavojų ištirti svetimų jeigu tik mes patys jo negriau 
jų jūroje, mes surandame kelią Sime.
sėkmingai jungtis į lietuviškus Tad su drąsa ir narsa Lietu 
vienetus ir, Tėvynės meilės ve vos keliu, 
darni, rungtis su Lietuvos pa Vardan tos Lietuvos vienybė 
vergėjais, svarbiausiu uždavi težydi — ir šviesa ir tiesa mūs 
•niu pasistatydami laisvės ir ne žingsnius telydi! 
priklausomybės atgavimą. Vyriausiasis Lietuvos

Per geležines uždangas, per Išlaisvinimo Komitetas.
kacetų spygliuotas užtvaras, ■ Žiniomis iš Lietuvos, pernai 
per žemynus ir vandenynus Va Kaune kunigų seminarijoje bu 
sario 16-ji apjungia mus visus, vo 75 klierikai. Šiemet jų skai 
kieno tik gyslose teka lietuviš čius sumažėjo, nes 23 buvo pa 
kas kraujas ir kieno širdyse pla imti į kariuomenę, 
ka Lietuvos meilė. M Zapyškio senoji bažnyčia, da

Budėdamas mūsų tautos ir žnai vaizduojama lietuvių daili 
valstybės gyvybinių reikalų sa ninku kūriniuose ir foto monta 
rgyboje, Vyriausiasis Lietuvos žuose, esanti potvynių nugriau 
Išlaisvinimo Komitetas, Nepri ta.

Kr.

Kr

geriausiais linkėjimais.
J. Matulionis

Valdybos Pirmininkas.
Dr. J. Gutauskas, 
.Valdybos Sekretorius.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ČEMPSNČS NEQU KĮTpSE SPAUSTUVĖSE.
užsisakyti gaųmą ir paštu.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 Georgę Street, Ville Ląsąlle, M>ntręąl, p. Q.

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920. S
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GEN. SEKRETORIAUS MISIJA.
Už nepaleidimą 11 lakūnų, dairinę jėgą rodo kom. Kinija, 

pakliuvusių kinams nelaisvėn, Reikalai rutuliojasi tarp nely 
JTO pasmerkdama kom. Kini gių partneriu.
ją ir sykiu pasiunčiant savo sek

1951 :. . ..o mėn. už iš vietų stiprėjimui, o Vakarams
laisvinin.i . ...liūnų, kurie pri sugaištas laikas.
verstinai turėjo nusileisti Ven Vakarinėse valstybėse, atati 
grijos teritorijoj, J.A.V. sumo nkamų ministerijų ministeria 
kėjo Vengrijai 123.000 dol. gry ms išvykus ilgesniam laikui į 
nais pinigais. užsienius, darbas jų ministerijo

Gali būti, kad JTO gen. sek 1953 m gegužės m. Cekoslo se pristabdomas, nes svarbes 
> korespondentą n’eji reikalai atidedami ir lauretorių į Peipingą juos išlaisvin retroius buvo įgaliotas JA Vai vakija ^^0“ ------ , ----------------------------- -------

ti misiją pervertino. Pasme stybių 11 kinuose laikomus la Wlllia Oatis už tai kad J.A.V. kiama, kol parvyks ministeris. 
rkdama kom. Kiniją ir pasiųsda kūnus pakeisti studentais ki nuėmė draudimą įvežti čekoslo Maskvoje ir kitų kom. kraštų 
ma savo sekretorių, JTO išan nais, sulaikytais JA Valstybė vakišku prekių u ‘

kasmet.
Per paskutiniuosius 4 metus 

J.A. Valstybės kom. Kinijai su 
mokėjo grynais pinigais 100. 
000 dol., vien tik už savo pilie 
čių pirklius ir pramonininkus, 
kurie buvo areštuoti ir buvo at 
sakytas jiems išvykimas iš Ki 
nijos.

Už paleidimą 11 lakūnų kom 
Kinija dar nori kad būtų paleis 
ti jų 35 studentai ir atšaldytas 
J.A.V-bėse padėtas Kinijos auk 
sas 130 mil. dol.

Kaip matome, kainos kyla.
Kaikurios vakarų valstybės jiems 130 mil. dol.

Jie dar tebelaiko belaisvėj už 
išprovokuojami komu dojo tą faktą, kad ne kom. Ki keitimus komunistiniuose kraši darytais šimtus, o gal ir tūks

ksto parodė, kad ji nesiims grie se. Kom. Kinijai atrodo., kad da 
žtesnės akcijos prieš kom. Ki bartiniu momentu ši kaina yra 
niją. peržema. Jeigu JTO nebūtų iš

Kom .Kinija yra agresorė ir nešusi rezoliucijos, pasmerkiau 
be JTO patvirtinimo. Kom. Ki čios kom. Kiniją šiame reikale, 
nija J. A. Valstybėms yra da gal ši gen. sekretoriaus misija 
vusi ne vieną smūgį, kurie lie ir būtų pasisekusi.
čja ir jos prestižą. Iš tos JTO gen. sekretoriaus

Vašingtonas nenori, kad šiuo misijos laimėjo tik k. Kinija, 
laiku ir negali, išnešti logiško Pirmiausia, tai kom. Kinijos 
sprendimo — atviro karo sto vyriausebė turėjo progos asme 

............. i su atsakin 
guoju JTO atstovu. Reikia ma 
nyti, kad tie pasikalbėjimai lie 
tė ne vien tik 11 lakūnų ir kitų 
belaisvėj tebelaikomų JAV ka 
rių kinuose.

Antrą, tai komunistai išnau mato, ar tyčia skelbia apie pasi

už 20 mil. dol. ministerių išvykimas neturi rei 
kšmės, nes ten darbas vyksta 
pagal jų režimo iš anksto išdirb 
tą planą.

Norint pradėti derybas su 
kom. Kinija, visai nerekėjo siųs 
ti Hammarksjoldo į Peipingą, 
užtektų pasiųsti jiems atatinka 
mą radiogramą ir būtų gautas 
atsakymas.

Kom. Kinija yra geresnėse 
pozicijose, nes nėra kas ją pri 
stabdo. Ji netik negalvoja kapi 
tuliuoti, oet nori prie to prives 
ti J.A. Valstybes. Neatrodo, 
kad jie pasitenkintų išleidus, 
jų 35 studentus ir atšaldžius

vio su kom. Kinija. Kadangi ji niškai pasikalbėti 
to nepadarė, kada kom. Kinija 
atvirai dalyvavo Korėjos kare, 
tuo labjau ji to padaryti nega 
Ii dabar. Prez. Eisenhoveris ir 
sekretorius Dulles ne kartą ir 
aiškiai pareiškė, kad ateity ne 
siduos i _ _
nistų. * nija jieško kontakto, bet pas tuose dėl geresnio traktavimo tančius įvairių profesijų J.A.V.

Kom. Kinija nori įeiti į JTO, juos, kaipo didelius, atvyksta ne komunistinių kraštų ten esą piliečių. Jie tebelaiko areštuo 
kas reikštų jos pripažinimą de net JTO šefas. mų piliečių. Kaikurios valsty tus 57 vienuolius. Nesiimu sp
facto ir de jure. Kaip matome, Gen. Sekretorius sugrįžus, J. bės, ypač Anglija, yra tiek dis ręsti, kieno yra tiesioginė pa
JTO, nors ir neturi perdidelės A. Valstybės nesiėmė greižtes kretiškos, kad nieko neprisime reiga rūpintis jų išlaisvinimu, 
reikšmės, bet Maskva nori padi nės akcijos prieš Kom. Kiniją, na; kada, už ką ir kokią kainą Reikia manyti, kad už visų tų 
dinti savo eiles JTO vien tik ko dėl ko, žmonės nepažįstantieji sumokėjo už panašius dalykus tūkstančių žmonių išlaisvinimą 
munistinės propagandos tiks komunistinės santvarkos, gali komunistiniams kraštams. kom. Kinija įsakys J. A. Valsty 
lais. Už jų įsileidimą į JTO jie daryti išvadą, kad gen. sekreto Abejojama, kad Hammarkjo bėms sumokėti dar didesnę kai 
yra linkę ir į nuolaidas. Negali rius, būdamas Peipinge, komu 1d turėtų pilnus įgaliojimus de ną — politinę nuolaidą. Vyriau 
Įima laukti iš komunistų jokios nistų buvo įtikintas, kad J. A. rėtis su kom. Kinija, nepatiekus sios jų pastangos yra — užimti 
koncesijos, kol jie už tą nieko Valstybių areštuotieji lakūnai kom. Kinijos reikalavimų JAV Formozą. Tą tikslą jie gali pa
negauna. ir kiti kariai prisipažino „šni departamentui. r ' —’— * "— T

Šioje J.A. Valstybių ir kom. apis“.
Kinijos diplomatinėj plotmėj- I*
-politinėj 
sybė yra

NUO 1910
Kanadiečiai pasitikėjo TIPTOP 
TAILORS—Kanados didžiausia ir 
seniausia drabužių pramonės grand 

įu, ome. Pas TIP TOP užsakyti 
drabužiai yra populiariausi

11 ,-*s., Kanadoje, nes jie pirmauja 
<-<■■■ stilium, kokybe ir verte.

kaimyno —

=- AUGŠČ1AU
- ŠIA DRABU
ŽIŲ VERTĖ

KANADOJE. tailors

Visur netoliese yra TIP TOP krautuvė ar atstovybė.
ALGOMA SRITIES KASYKLŲ BEI PRAMONĖS“ 

IŠVYSTYMAS.
Nežiūrint to, kad Sault Ste rėš Amerikoje. Numatoma už 

Marie miestas iki šiol pasiekė baigti įrengimus 1956 metais, 
vos 35,000 gyv., bet jo apylin 
kės jau seniai buvo žinomos, 
kaip turtingos įvairiais minera 
lais bei tinkama pramonei iš 
plėsti vieta.

1767 metais Alexander Hen H. Clergue, gavęs gabalą „auk 
ry atsitiktinai užėjo besiveržia so“, kuriuo suradėjas buvo |ti 
nčią vario rūdą, prie dabar va kėjęs, atpirko teises, o po trijų 
dinamos Bruce Mines vietovės, metų pirmieji vagonai augšto. 
Jis suorganizavo bendrovę, ku vertės geležies rūdos nedė 

siekti tik rtitraukus iš ten J. rios prišakyje atsistojo Glouces iš paskubomis įrengtų kasyklų
Tikriausia Chu En Lai pasta A.V. 7 flotą, palieaknt Čang terio kunigaikštis. Jie pradėjo į laivus. Clergue sudarė bend .<

■ ‘ Nors kom. Kinija ir gerai ži tė reikalavimą priimti Kiniją į kaišeką jo paties likimui. darbus, bet dėl įvairių priežas vę ir kasyklas pavadino savo ne
kovoję moralinė tei no, kad dabartiniu metu jie ne JTO, o Hammmarksjold netu Nejaugi dar neatėjo laikas čių netoli pasistūmėjo. Praėjo sers Helen Mines vardu. Š s
JAV pusėje, o beato sugebės nugalėti J. A. valsty rėjo įgaliojimų priimti ar atmes J.A. Valstybėms, galutinai ir ilgas laiko tarpas. Pagaliau 18 vardas ir iki šiol užsliko. Šian

bių dėl priėmimo jų į JTO, bet ti pasiūlymo. Tuo pačiu Peipin ant visuomet atsikratyti komu 50 metais, jau kita bendrovė, dieną ten veikia moderniškos,
nenustoja kariavę dėl to įvai gas demonstravo savo jėgą, ata nistinės presijos? pradėjo vario eksploataciją. Ka vienos iš didesnių Kanadoje, ka
riais metodais. Vienas jų būdas kavo J.A. Valstybes ir rodė sa Nejaugi dar neužtenka tų, syklos veikė apie 50 metų. Ir syklos su apie 3.000 gyv. mus
yra, tai persekiojimas, ten esą vo nepriklausomybę. Sekreto šimtų milionų nekaltų žmonių, šiandieną žinovų nuomone, ten teliu.
mų JAV piliečių. Nesinaudoja rius greičiausia ten buvo klau kurie miršta kankinių mirtimi dar yra pakankamai rūdos, bet Kadangi Algomos sritis yra 
jie kokia nors nauja taktika, o sytojas, o ne derybų vedėjas, už geležinės uždangos? Kanki jos niekas nejudina. Faktinai Superior ir Huron ežerų pakr 

‘ ................... . .............. " " “ ...................... ‘ši vario rūda buvo atrasta daug antėse, o pro Sault Ste Mane
anksčiau, Jėzuitų misionierius miestą teka plati Ste Marie upė, 
Pere Allouez, bet jis tik sau pajungianti abu ežerus, tai karui 
sižymėjo ir taip paliko iki 1768 su Bruce Mines vario kasy.. ų 
m. atidarymu buvo iškeltas proj.;.

Veikiant vario kasykloms ir tas Ste Marie upėje pastatyt

Fakiras Nagin krečia pokštus.

Geležies rūda buvo atrasta 
1866 metais Wawa (James 
town) apylinkėje, bet ji taip 
pat kelias dešimtis metų sto 
vėjo nejudinta. Tik 1897 m. F.

Kadangi Algomos sritis yra

vartoja seniai išdirbtą ir išban Ar tokia misija buvo tikslinga? nių skaičių reikia mažint, bet 
dytą Maskvos, kurią naudoja Kiek vėliau JTO davė atsaky ne didinti.
dabar visi komunistiniai kraš mą užtikrinant kom Kiniją, kad Vien tik karių didvyriška mi 
tai. Vakariniai kraštai, norėda jai, tolimesnio kontakto palai rtimi galima būtų išgelbėti žm 
mi išpirkti laisvę savo piliečia kymui, durys paliktos atviros, oniją nuo komunistinio pavo 
ms, turi sumokėti komunisti Bolševikai yra nepavejami jaus, išgelbėti šimtus milionų 
niams kraštams nemažas sumas meisteriai konferencijų vedime, nuo kankinių mirties, tuo pačiu pasklidus gandams, kad ši vie užtv<«nkas-kanalus, idant d 
ir pinigų. O komunistiniai kraš Jie jas sugeba ištęsti iki nepa ir mums atgauti laisvę ir ne ta turtinga mineralais, pradėjo ji laivai galėtų kursuoti tarp 
tai kaskart
Tas atrodo paradoksaliai, bet ms priešingą pusę, sulaiko nuo 
tikrenybėje taip yra.

Per paskutinius 4 metus —
sabotažo rinkoj — bolševikų kietijos problemą.
stovyklose, amerikono vertė la ~ 
bai pakyla.

1951 m. balandžio m., už iš lų ministerių konferencija, Pr listus.
leidimą amerikoniškos firmos ancūzija ir Italija tuojau atidė
direktoriaus Budapešte, Ameri jo NATO vadovybės projektų ninkai tarėsi
kos piliečio Roberto Vogelero, ratifikavimą ir tt.
J.A Valstybės atšaldė vengrų nebuvo linkusi jokioms nuolai nijos karą. tuo lakiu jie nežinojo, ką iš jo togesnė, tai jie pastatė pen .
nuosavybę, esančią vak. Vokie doms ir jokioms atmainoms. ■ Lietuvon atgrūsti rusai, sako daryti. Šios uranijaus kasyklos Tuo būdu Sault Ste Marie able 
tijoj ir leido atidaryti kom. Ven Molotovas Berlyne galėjo sėdė ma, lietuvius pravardžiuoja „la (Franc Jaubin, Kanados urani jų valstybių pusėje šiandieną 
grijos konsulatus J.A. Vaistyti metus ir kitus ir tas jo pra basais“, nuo šių vartojamo žo jaus eksperto žodžiais) su lai turi šešias užtvankas. Vasaos 
bėse. leistas ten laikas nuėjo tik so džio „labas“. ku bus vienos iš didžiausių šiau Nukelta į 8 puslapį.

tas kainas kelia, baigiamumo ir tokiu būdu, jie priklausomybę.
Juozas Šarūnas.

galutinių reikalų sprendimų. — Anglijos Darbo partija už vietose buvo įsteigę kasyklas, nijos parlamentas paskyrė 
Kaipo pavyzdį paimkim Vo protestavo prieš Čekoslovakijos Deja jos šiandieną stovi mirų šas tiems darbams. Kanados pu 

komunistų valdžią, kad ji sunai sios. Tų „aukso“ jieškotojų dė sėje įrengti viena užtvanka p.i 
Praėjusiais metais, kada pra kino visą socialdemokratų cent ka šiandien miesto valdyboje reikalavo septynių metų darbu.

sidėjo Berlyne 4 užsienio reika ro komitetą ir persekioja sočia yra suregistruotos vietos, kur Kadangi Ste Marie upė eina 
yra švino, kobalto, mangano ir Kanados ir Amerikos sien

— DB bendruomenės pirmi kitų mineralų^ Pagaliau prie tai ir amerikiečiai maždaug uio 
Churchillio už Blind River miestelio statomos pačiu laiku ėmėsi darbo. Jų pu 

O Maskva miestinėje rezidencijoje apie Ki didelės uranijaus kasyklos. Tik sėje vieta užtvankoms buvo pa 
tuo lakiu jie nežinojo, ką iš jo togesnė, tai jie pastatė pen .

plaukti pavieniai jieškotojai, trijų didžiųjų ežerų. Po ilgai 
kurie surado aukso ir keliose trukusių ginčų, 1888 m. Du .i

i e

Mamertas Mačiukas

Kaip kūrėsi Kanadoie 
lietuviai 

58. DIDELĖS ENERGIJOS, PASIRYŽIMŲ IR 
UŽSIMOJIMŲ VYRAS.

Kai prieš penketą metų Ma jam kostiumą, kuriam pavyz 
mertas Mačiukas pradėjo paly džiu parodęs M. Mačiuko siūtą 
ginti dideliu mastu ii dideliu jo dėvimą kostiumą. Siuvėjas 
užsimojimu steigti savo įmonę pasižiūrėjęs ir atsisakęs, nes 
ir ją, galima tvirtai teigti, rėk taip jis nesugebėsiąs pasiūti.Ta 
lamuoti mūsų mastu pirmos ei da daktaras laišku užsakęs M. 
lės reklama, kokios nė vienas Mačiukui. Kai dabar pripuola .
kitas mūsų siuvėjas neįstengė, mai Dr. Janauskui tekę lėktų tiumą, jo sąskaitą subalansuo ga, J. Gabrusevičius ir kiti. 
— rimtai teko stebėtis, ir tai ne vu atvežti į Montrealį sulaužy damas pasiutą kostiumą atsi 
be tūlos abejonės: kaip šis vy ta koja darbininką į Montrealį, " 
ras ištesės, kai kiti pabandė ir Daktaras užėjęs prisimieruoti. 
pasitraukė? Bet štai jau penke Viskas buvę puikiausiai.* Ir 
ri metai, o šis mūsų pasiryžę bent trejetas šimtų jo pačio as 
lis ne tiktai nemano trauktis, meninių klientų kostiumus ir 
bet turi didelių planų, turi rim paltus siuva tiktai pas jį. Žo ne pirmąjį turėtumėt. Iškart su kaištų .Žinoma, _____  ______
tų sumanymų ir turi neatlaidų džiu, kas bent kiek geriau jau mokėti 50—80 dolerių aš ne mašinos, kurias čia matote. Ot, ra* 8’ būtų idealu, kad taip ga da abi išbandyti plėšti. V. ;iijs,
pasiryžimą eiti pirmyn, progre čia apsirengimo grožį, kas nu įstengiu, bet kas savaitę įmokė štai, ši, — rodo p. Mačiukas, — Įima būtų padaryti. Bet tai ne kuri man atrodo prastesnė, a.»
suoti ir siekti naujų laimėjimų, simano pasiuvimo vertingumą damas po 2 dol., galėčiau leng yra atlapams mašina, kokių Lie lengvas uždavinys. niekaip neįstengiau įpiėst., u
nes tuos barus, kuriuos jis už ir sąžiningumą, kas žino, kas v*au susimobilizuoti kapitalą, tuvoje mes neturėjome. Jeigu Mes pereiname prie darbo ir kita ^kuri. man atrodė ua. gra
ėmė, garbingai ir, sakyčiau, tie tai yra pirmos rūšies medžią — Čia gera idėja, — sako p. grįžčiau atgal į Lietuvą, tai, vis medžiagų. Mamertas Mačiukas žesnė, plyšo be didesnių pastan
siog efektingai išlaikė. gos i rdarbas, — jie visi yra Ma Mačiukas. — Reiktų rasti tik ką palikęs, šią mašiną vežčiau aiškina medžiagų kokybę, rūšis,

Mamertas Mačiukas — šian merto Mačiuko rūbų siuvimo tai tokių žmonių, kurie apsiim si. J’ 
dien jau tvirtą pasitikėjimą tu įmonės (1318 Mont Royal, tele tų surinkti pinigus. Aš ir tam siuvant rankomis, — ir tai ne 
rinti firma. Niekas ja jau ne fonas CH 7363) klientai-kostiu tikrą nuošimtį surinkėjui dar taip tiksliai, kaip ši mašina dir šių ir atmainų. Garsios yra an mane klausia p. Mačiukas, 
abejoja. Jos klijentūra pašto meriai. mokėčiau. Mano partneris, be ba, — tekdavo išeikvoti 6—8 gliškos, iš kurių daugiausia ir
viai auga, nes kiekvienas pasi Mamertas Mačiukas dirba ko kita, tiems savo kostiume darbo valandas, ši mašinėlė at mums tenka siūti kostiumus, tikti.
naudojęs jos patarnavimu, nie dviejų pasitikėjimo bendrovėje riams dar duoda premijas —lieka per 15 minučių!.. Ir nepa bet yra ir kanadiškų medžiagų Paskui p. Mačiukas man ro
kur jau nebėga, nejieško. Taip su Rene Bourdages. Tai labai kam nors nemokamai dar tenka lyginamai tobuliau. Tiesa, yra nė kiek neblogesnių, nois ir ne do visą medžiagų albumą.
Šv. Kazimiero, parapijos klebo įdomus dviejų įmoninkų simbio mano siūtas kostiumas. Aš apie darbų, kurie atliekami geriau tiek garsių. Medžiagas pažinti
nas kun. J. Bobinas ir visa di zas. P. Mačiukas lietuvis, o p. šitą sumanymą jau esu galvo šia rankomis, bet šis —

— Kokie tai p. Bourdages žmonės, kurie žino, kad aš da — Tikslių žinių nėra, bet ap
klientai? Kaip jie sutelkiami? bar esu laisvas ir galiu neskubė ytikriai spėjama, kad Montrea 
—susidomėjau tokiu p. Mačiu damas dirbti, tai yra daktarai, ly yra apie 10.000 lietuvių, — 
ko pasakymu. inžinieriai, advokatai ir kiti pro atsakiau.

— O gi p. Bourdages turi sa fesionalai. 
votišką kartoteką: kiekvienam 
jo rastam klientui turi užvedęs sezonų metu? 
atskirą sąskaitą, kurion tie jo — Tenka sudaryti 
klientai per savaitę įmoka po 2 Tada vienas nespėju, kai darbų jus, o Montrealio lietuvius ap 
dolerius. Tokiu būdu per kelis užgula. Tenka naudotis lietu siūtų nuo galvos ligi užkulnių, 
mėnesius susidaro nejučiomis vių siuvėjų talka. Pas mane dir Neabejoju, kad tokia mūsų įmo 
pakankama suma pinigų, kad ba tiktai lietuviai: A. Dasys, S. nė įsigytų rimtą vardą ir platų 
klientas jau gali užsisakyti kos Morkūnas, J. Oscila, P. Minei pasitikėjimą, nes mūsų darbas

...................... . būtų sąžiningas ir pilnavertis.
— Tai pažįstami tautiečiai, Ir lietuvių geram vaidui būtų 

imant. — pastabių. pasitarnauta. Ir aš neabejoju,
Man kilo mintis ir aš paklau — Jie dirba pagal specialy —tęsia p. Mačiukas,—kad mes 

siau p. Mačiuką: bes ir kiekvienas žino savo už Prie to prieisime. Tai yra labai
— O kodėl Jūs negalėtumėt davinį ir darbą puikiai, ir to rimtas klausimas, dėl kurio' aš

turėti tokios rūšies klientų? Ma dėl mūsų darbas yra ne be prie neramus.
------1----- •- —   -• mums talkina Sveikintini sumanymai. Tik

— Tegul jų bus tiktai 4.000, 
— O kaip tenka susiversti ir tai jiems aptarnauti reiktų 

kokių 8 siuvyklų, kurios aprū 
talkas, pintų darbu visus mūsų siuvė

, „ , _____ . •» gų...
Ji puikiai dirba. Ten, kur spalvas, jų sezonus. — Ar lengva nespecui tokiuo

— Medžiagų yra visokių rū se dalykuose orientuotis? —

— Tikrai, — negaliu nesu

Šv. Kazimiero' parapijos klebo įdomus dviejų įmoninkų simbio mano siūtas kostiumas. Aš apie darbų, kurie atliekami geriau tiek garsių. Medžiagas pažinti — Kiekvienas klientas ne 
nas kun. J. Bobinas ir visa di zas. P. Mačiukas lietuvis, o p. šitą sumanymą jau esu galvo šia rankomis, bet šis — geriau — tai yra taipgi specialybė, ku tiktai gali pas mane išsirnikti
džiulė jo giminė — yra pašto Bourdages prancūzas, p. Mačiu jęs. Galimas dalykas, kad reiks šia mašina. rioje orientuotis reikia prityri medžiagų iš - šių lentynų, kur
vūs Mamerto Mačiuko klientai, kas siuvėjas, o p. Bouidages — imtis. Bet aš mėgstu daryti Man tačiau įstrigo galvon mo. Tiktai tie, kas pas mane pa pasirinkimas yra labai apsui., 
Daktaras A. Janauskas, kuris nemoka nei adatos į rankas pa taip: ką pradedu, kad būtų te mūsų siuvėjų kolektyvinis, p. sisiūva kostiumą, įsitikina, kad bet ir iš albumo. Tad čia yia vi 
dabar atlieka praktiką Gaspe imti, ir abu puikiai sugyvena ir sėta gerai. Todėl reikia dar pa Mačiuko talkų, faktas. Man ki apsimoka tai. Medžiagų yra pir sos galimybės gauti ir norimą
Copper Mines Ltd., Murdochvi bendradarbiauja. P. Mačiukas siruošti. lo mintis, kurią aš pasakiau p. mos rūšies arba net ir virš pir rūšį, ir norimą spalvą, ap .g
lie, P. Q., ne pirmą kartą jau siuva savo klientams, kurių Aš p. Mačiuką radau jo sim Mačiukui: mos, o po to seka 2-ros, 3-čios liau, norimą kainą, tiktai aš vi
kostiumą užsisakė pas Mamer dauguma lietuviai, o p. Bourda patingai atrodančioje siuvyklo — O kodėl lietuviai siuvėjai ir žemiau. Visos jos atrodo gra sada patariu, kas geriausia, 
tą Mačiuką. Daktaras A. Janau ges turi surinkęs bent 700 klien je su viena padėjėja besiuvantį, negalėtų sudaryti savo, lietuviš žiai, bet jų nevienokia vertė.— Kas pas mane užsisako geros 
skas, dirbdamas Murdochvillė tų prancūzų, kuriems kostiu 
je, išsirinkęs pas vietos siuvėją mus ir paltus siuva taip pat p. niai mėnesiai. Dabar pas mane 
medžiagą ir paprašęs pasiūti Mačiukas. siuvasi labjausiai praktiškieji tuvių? — klausia p. Mačiukas, žios, bet p. Mačiukas man duo

— Sausis-vasaris ne sezoni kos, siuvyklos? - Ir p. Mačiukas man rodo dvi rūšies kostiumą, — jį dėvi 5 ir
— Kiek gi Montrealy yra lie pamušalų rūšis. Tikrai abi gra daugiau metų, bet yra daugelis 

Nukelta į 8 puslapį.
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Iš visur ir ap^e viską
SENIAUSI MŪSŲ LAIKŲ ŽMONĖS.

Iš šventojo rašto žinome, kad degimai ir apsišutinimai 
anais laikais seniausis žydas bu procentų) uždusimas (12 
vo Matuzalis. Maskvos radijas centų.) nusinuodijimas degamo 
skelbia, kad seniausias Tarybų mis dujomis (8 proc.) ir tt. 
Sąjungos gyventojas yra Mu Krisdami, griūdami užsimuša 
das ježvazovas, azerbaidžianie dažniausiai (90 proc.) penu 
tis. Jis dabar turi 143 metus am kai; jie labai nukenčia ir nuo 
žiaus! nusideginimų ir degamųjų du

Ježvazovo žmona dai visai jų. Nuo uždusimo beveik išim 
jaunutė palyginti su juo; ji tu tinai miršta naujagimiai, guldo 
ri „tik“ 120 metų amžiaus. Jie mi ant minkštų, o ypač pūkų pa 
turi ir dukterį, kuriai sukako galvių... Kitais žodžiais sakant 
100 metų. juos pasmaugia neišmintinga

Bet Ježvazovas ne seniausias motinų meilė...
TSRS gyventojas, nes Krasno Pavojingiausi kambariai na 
daro srityje gyvena dvi senu muose yra virtuvė ir gyvenama 
tės moterys, Vasilisa Kozlikina sis kambarys. Šiuose kambariu 
ir Jakaterina Provozina, kurios ose labai daug vaikų, senių ir 
turi po 145 metus amžiaus. Jos šeimininkių nukenčia nuo apde 
gimė tais pačiais metais kaip girnų ir apsišutinimų; ypač nuo 
Lincolnas, 1809 m. neapsaugotų židinių.

Iš viso Tarybų Sąjungoje yra H Naujame Vakarų Virginijos 
tu plente 248 pėdų augščio tiltas 

yra pavadintas Stanley Bender 
yra io lietuvio vardu. Antrojo paša 
kai ulinio karo metu Stanley pagar 

sėjo kaip „armija iš vieno žmo

Graži mūsų kalba.
SVETIMI ŽODŽIAI MŪSŲ KALBOJE.

Jie dažniausia rusiškos' kil do tik viena: pagalvoti visai ne 
mės. Dabar jau atsiranda barba norima (o gal jau neturima ir 
rizmų ir iš kitų kalbų. Ypatinjėgų galvoti?), todėl pjaunama 
gai nejauku dėl rusicizmų mū nosis — išgirdus vieno paša 
sų kalboje, atlydėjusių mus kytą keistenybę, ji kartojama 
net į kitus kontinentus. Jie bu ir kitų. Moterų draugija suruo 
vo imta viešai vartoti 1918, 19, šė bazarą. Matote, kur rado pri 
20 metais, kai ypatingai jausta taikymą iš Persijos per Rusiją 
išsireiškimo priemonių stoka, atėjęs turgaus-rinkos pavadini 
Be to, yra ir žmonių, kuriems mas. Juodi ar rudi batai vienas 
nesvarbu, kaip jie kalba ir rašo, ir tas pat (odno i to že). Neru 
bi tik šiaip taip nusako savo sifikuoti ietuviai šitos frazės 
mintį. Taip pat kai kuuų per iš viso nežino, o sako „tas pat“, 
daug respektuojamas paprati „tas pats“. Ypatingai įsišakni 
mas:kitas prieš 30su viršum me jęs vienas žodis: motoras išvys 
tų paliko Rusiją, o aritmetikos tė (razvil) 100 jėgų; technikos 
veiksmus dar ir dabai atlieka mokslų išsivystymas (razvitije) 
šnabždėdamas daugybos lente le'ngvina žmogaus gyvenimą, 
lę rusiškai. Atsakomingunio sto Mūsų kalbos kūrėjo—liaudies— 
ka ir įpročio egoizmas ir įpilieti negirdėjau to žodžio vartojant, 
no tuos žodžius mūsų aklboje. nors pats esu iš kaimo. Todėl 
O jeigu jie kada paklius į mal esu nuomonės, kad lietuviai te 
daknyges, tai beliks pasakyti vysto kūdikį. Tai svarbiai sąvo 
— amen! — Tada tu jų jau gal kai išreikšti mes kai kuriais 
būt ir neiškrapštysi. Religinės atvejais galime pritaikyti kitus 
filosofijos knygose jų jau esu žodžius: lėktuvas pasiekė (ne 
matęs. _
kad kai kuriuos jų jau naudoja tė (ne išvystė) 500 m greitį; do Pirmąją gimnaziją ir čia su dimas“*"išleido „Vilnia“ 
mažlietuviai inteligentai. Per jie išplėtė (ne išvystė) propa laukė revoliucijos, kuri nepraė 
spektyvos, kad ir ne žydinčios, gandą; gaisras virto ugnies jū jo nepadariusi įtakos besiformu 
bet žadančios. ra (ne išsivystė į ugnies jūrą).

Štai eilė jų. Užkrėtimas iš „Razvytije“ sąvokai išreikšti 
šaukia (vyzyvajet) ligą. Gali reikia sudaryti kitą žodį, o vys 
ma iššaukti vilką iš girios, an tymą palikti kam tai tinka. „Iš 
tis iš vandens, bet liga sukelia sivystymo“ ir „razvytije“ gar__ ___ _____ __ __________
ma. Kaimas randasi (nachodit sinis skambesys panašus; sąvo tarybinis mokslo pažymėjimas 
sa) už ežero. Gali atsirasti pa kos neva tapatingumas kergte nebuvo pripažintas, tad jam te 
mestas • daiktas; rastis iš viso prikergtas. Todėl šį išpnevarta ko privačiai mokytis, o vėliau 
negalima, o kaimas yra... Mūsų vimą reikia pašalinti. Lietuvių jr „žiburio“ gimnazijoj, iš ku 
atsinešimai (otnošenija) visai Kalbos Vadove „vystyti“ pras rįOs jau 1923 m. teko „pasitrau 
geri. Atsinešk, jei pakeli, o atsi mė aiškinama abiem versijo Rti“ dėl redagavimo socialistų 

........ .  ' 4 ‘ moksleivių laikraščio „žodžio" 
ir pan.

Negaišdamas, įstojo į Maria 
mpolės realinę gimnaziją. Ją 
baigęs 1924 m., persikėlė gyven 
ti į Kauną ir įstojo į Kauno Uni 
versiteto teisių f-to, teisių sky 
rių.

Nuo pat II semestro atleistas 
nuo mokslo už mokslą ir paskir 
ta jam valstybinė stipendija. . - .

Universitete be studijų, akty Spiriansku ir Pulgiu Andriušiu 
viai dirbo „Studentų Teisinink leido humoro laikraštėlį „Ša 
kų Draugijoj“ ir „Socialistų Dr kę“.
augijoj", kol joje įsistiprino aiš 1944 m. liepos mėnesj dėl 

smarkiai puolė kiai pasinešę bolševikuoti. žinomų priežasčių apleidžia Lie
Universitetą baigė 1928 mt., tuvą ir atsiduria Austrijoj, Lin 

„Sek ze-Wegscheide, kur su a. a. žm 
sualiniai nusikaltimai ir teisė“, ona Anele (gim. Pakulyte) dir 

__ t____ _______ _ __ Studentaudamas A. K. uoliai ba priešlėktuvinės artilerijos au 
dalyje liūs, buvo susirinkę imigrantai, laimėjimu. Kalbėjo ir garbės vykią. Išleistas iš kaceto, jis dirbo tarp jaunimo, stengdasis to remonto dirbtuvėse. Aitėja 

organizuotu rit rusams, pasitraukė prie Vo

Balius turėjo liotinis) ir A.A. Calwell, Fede bylą disertaciją, už kurią Hei Gimtajam Vilkaviškyje ii jo ap 1945 mt. balandžio mėn. pei
•1 i . -i n —1 n — 4. — mm...... —— 4.— i »11 n Ir ne a rf-zun-A Tf««1 vz-\n * * bŪ ZCUgČ.

visoms imigracijos ministeris. Jų žo profesoriaus Radbrucho, pasi relius, suorganizavo Suvalkijoj Čia, Šveicarijoj, 1947 mt. su
australiškuoju žymėjusio tarptautinės teisės anuo metu daug nyžo sukėlusią serga akimis. 1950 mt. vėžiu mi
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KONIUKOVUI 50 METŲ.

žimą. Bet siela kaži kodėl lin 
kO' į visuomenės ir spaudos dar 
bą. Todėl to likimo išvengta.

Tiesioginio teisininko darbo 
tiek tedirbo, kad 1. 1926 mt. 
buvo Vilkaviškio Apygardos 
Darbo Inspektorium, 2. drauge 
su doc. V. Lazersonu parašė 
knygelę antrašte „Vaikai nusi 
kalteliai“, 3. su dr. Viršila dir 
bo kurį laiką teismo medicinos 
ekspertinį darbą.

Šiaip pelnėsi duoną priva 
čiom lietuvių kalbos pamokom, 
dėstė ją Kauno žydų ligoninės 
„Bikur Cholini“, gailestingųjų 
seserų kursuose bei Kauno I re 
prezentacinės VI. Putvio vardo 
šaulių kuopos suorgamzuotuo 
se kursuose ir rašiniais įvairioj 
spaudoj: „Lietuvių Žiniose“,

1954 m. gruodžio 11 dieną „Sekmadienyje“, „Skarde“, 
Andrius Koniukovas sulaukė „Darbo Balse“, „XX Amžiuje“. 
50-tuosius savo gyvenimo me Pasirašinėjo visaip: A. K. And 
tus.

I pasaulinis karas jį kartu su 
tėvais nutrenkė iki Oriol mies 

Taip pat pastebėjau, išvystė) 500 m greitį; jie išplė tą, kur jis įstojo į to miesto var :

rius iš Vilkaviškio, A. K-vas, 
Andrius Vilkaviškietis ir t. t.

Tuo laiku išvertė O. Volska 
ja „Darbininkė motina ir drau

5.141 gyventojas kuris 
ri per šimtą metų amžiaus.

Daugiausia šimtamečių 
Azerbaidžane ir Kaukazo 
nuošė skerdžių tarpe.

Kokia priežastis? Jau seniai gaus“, nes tik jo ištverme ir su 
egzistuoja nuomonė, kad kalnų manumu Prancūzijoje iš vokie 
gyventojai gyvena ilgai dėl gry čių nacių kariuomenės pasisekė 
no sauso oro, kuris juos gau atimti tris tiltus ir miestą. Už 
bia, taipgi dėl palyginamai ra šį neįtikėtinos drąsos žygį Stan 
maus ir izoliuoto gyvenimo, ley Benderis buvo apdovanotas 
Kai kas dabar prideda, kad to Kongresiniu Garbės medaliu, 
kie kalnų skerdžiai geria ožkos Po karo grįžęs Čikagon, Stan 
pieną, kuris laikomas labai ge ley Benderis nuo 1946 iki 1949 
ru sveikatai. metų buvo Amerikos Legiono

veteranu lietuviškojo Dariaus-
ZMONIŲ VERGIJA. -Girėno posto vadovybės narys, 

Žmones niekaip neišgyvena bet tarnybos labui tapo perkel 
vergijos. tas į Beckley, W. Va. Didvyrio

Viršutinėje Kanadoje (Onta žmona Ethel-Marie, tilto atida 
rijoje) vergija buvo panaikin rymo iškilmes pradedant, nuė 
ta 1793 m. kiekvienam, kuris mė šydą nuo paminklinės len 
naujai buvo atgabentas į pro tos, kurioje yra atžymėtas jo 
vinciją, bet vergija vis dar tęsė sios vyro garbingas vardas. Pa 
si tiems, kurie jau buvo išsam prašytas šia proga viešai pra 
dyti savo ponams. 1833 metais bilti, Stanley Benderis, kuris 
buvo priimtas aktas britų par dabar jau turi 45 metus, atsi 
lamento, kuris vienus metus vė prašė negalįs to padaryti, nes 
liau pradėjo veikti ir kuris pa kaip jis juokais pasakė: „Aš 
naikino vergiją visiškai visoje niekada nebuvau gavęs jokio 
britų imperijoje, apimant, žino medalio už viešąją kalbą“. Prie 
ma, ir visą Kanadą. Benderio vardo tilto yra Memo

Jungt. Valstybės panaikino rial tunelis — pirmas tunelis, 
vergiją 1865 metais. kur televizijos pagalba bus se

Prancūzija panaikino vergi karnas vairuojančių greitis, 
ją 1848 m., Olandija 1863 m., ■ Sydnėjaus Rotušės salėje, 
Brazilija 1888 m. ir Carinė Ru kur karalienės Elzbietos II gar 
sija 1863 m. Bet komunistai ją bei buvo suruoštas šaunus ba pabrėžė negęstančią viltį tiesos cių įkištas į koncentracižos sto 
vėl įvedė savo pasaulio <......................   ’ «-•_
1918 metais.

NELAIMINGI 
ATSITIKIMAI.

Daugiau negu ketvirtis 
mių aukų yra vaikai ligi 15 me tautybėms pabendrauti ir paša džiai skambėjo ; . . . . _ . .
tų amžiaus. Pasirodo, kad dau kyti kaltinamąjį žodį raudoną nuoširdumu ir skatinimu tikėti specialisto, gavo daktaro laips „Spindulio“ d-ją. Buvo visą lai rė žmnoa. 
giau vaikų miršta namų nelai jam okupantui. Ir sugužėjo į į šviesesnę ateitį. Paskui trem nį. Lietzas dabar baisiausiai ką tos organizacijos Centro 
mių pasėkoje negu nuo užkre balių didelė daugybė žmonių tiniai pademonstravo savo atsi šaukia, kaip galėjo Heidelber Komiteto pirmininkas ir „Spin 
čiamų ligų! Daugiau negu 50— europiečių ir australų, fabri vežtinį lobį: šoko liaudies šo go un-to teisių fakultetas su dūlio“ laikraščio redaktorius, 
procentų namų nelaimių atsiti kų darbininkų ir ministerių kius, dainavo tautines dainas, teikti daktaro laipsnį už taria Be to, teko jam ir pirmajam 
kimų aukų sudaro seniai per (buvusių ir esamų). Čia paverg Paskui, čigonų kapelai grojant, mą „istorijos klastojimą".
65 metų amžiaus. Didžiausią tas tautas simbolizavo iškabin „senieji ir naujieji“ australai ■ Belgijoje yra dar 440 lietu suvažiavimui pirmininkauti.
nelaimingų atsitikimų nuošimtį tos valstybinės vėliavos, jų tar lyg ir susimaišė šokių salėje. vių, iš jų 29 seselės vienuolės; Baigusį universitetą, kaip bu dateklių, jautriai pergyvena mū
sudaro kritimai ir griuvimai, pe ir mūsų trispalvė. Po Didž. ■ Hannoveryje, nubaustas bu šeimų grynai lietuviškų yra 52, vusį valstybės stipendininką, su išeivijos bei pasaulio politi
(58 procentai). Toliau seka nu Britanijos himno, atidarymo žo vusioj Klaipėdos krašto nacių mišrių — 58. norėta pakinkyti į teisminį ve kų klaidas. G. U.

ojančjam jaunuolio būdui: kū 
rė gimnazijoj kuopeles, demon 
stravo, šūkavo.

1921 metais visa šeima sugrį 
žo į Vilkaviškį. Čia Andriaus

nešimų visai nėra; tėra santy mis.
kiai. Nekurie (niekotoiyje) me Tai dalis į vartojimą pateku 
džiai buvo kreivi. Ka^ kurie... siu made in Russia žodžių, ku 
Priseina (prichoditsa) paklusti rių mums nereikia. Jie išnyk 
įsakymams. Reikia, tenka... Įdė tų, jeigu nemokantis kreiptųsi 
jus druskos į cukrų gaunasi į save dėmesingumą, o inokan 
(polučajetsa) nesąmonė. Nesą tis mestų gudravojimą ir dėl 
monė šio žodžio vartojimas, tuščios manieros neterštų savo 
nes lietuvių kalboje jo nėra. Re kalbos. Skliausteliuose duotas 
kolekcijas pravedė tėvas Berną atitinkamų rusiškų žodžių išta 
tonis. Konferenciją pravedė tas rimas. Dauguma tų žodžių ir 
ir tas. Nors dabar jau visokių yra ne kas kita, kaįp primity 
susitelkimų ir pramogų „prave vus ir netinkantis vertimas iš 
dimas“ labai madoje, bet jis ro rusų kalbos. I. D.
a::K:::::::::::::::::nnnnnnnnnnu»:mnnm:n»:n»»:nnn:»nun»mmua
dį tarė George de Barcza, buv. byloj, Lietzas 
Vengrijos Ambasadorius Didž. lietuvius ir Klaipėdos krašto „ . , . _
Britanijai. Jis paryškino oku veikėjus, o ypač buv. prokuro Parašęs diplominį darbą: 
puotų Europos kraštų kančią ir rą Monstavičių, kuris buvo na

Vėliau: dirbo Kauno „Shele“ 
b-vėje, redagavo „Lietuvos Sp 
arnus“, „Gailestingąją Seserį“, 
ištaisęs rankraščio kalbą sure 
dagavo karo lakūno dim. pik. A. 
Mačiuikos „Oreivybę“ (pašau 
linės aviacijos istoriją).

I bolševikmečiu sekretoriauja 
Vilniaus A. Mickevičiaus var 
do gimnazijoj, o vėliau Kauno 
buv. „Aušros“ berniukų gimna 
zijoj. Prie vokiečių vadovauja 
„Pressevertrieb“ ekspedicijai. 
Vėliau dirba „Spindulio“ spau 
š'tuvėje, kur prižiūrėjo „Wehr 
machto“ Smolensko grupės lei 
džiamus ir toje spaustuvėje sp 
ausdinamus rusų kalba leidi 
nius, St. Pilkos norėtą išspaus 
dinti A. Dambrauskaitės sukak 
tuvinį ledinį, Stavrovskio leistą 
„Viestnik“ ir kit.

Be to, drauge su H. Blazu, Č.

nelai

Šį balių suruošė Komunistų Pa svečiai australai: Howard Beal parašė apie minimąją Klaipė nešti į jį šviesos, ------------ . . -
vergtu Europos Kraštu lungti (Imigracijos ministerijoįs įga dos krašto vokietininkų nacių mo bei jaunatviško veržlumo. kietijos-Šveicarjois senos, kurią

, o v . r >- J o « ■.« t .. .. w . «« . zi • ._•_ TTM1 _ -vi • . 1 nA C K o 1 onz-1HT i r\ rr\Pr\ HPT
ms Komitetas. J_____  _ w ... . . __
du pagrindinius tikslus: suteik ralinio parlamento narys, buv. delbergo un-te prie jau mirusio ylinkėse steigė „Kultūros
ti progą kultūringai ' ‘ ‘ * v "" 44 ” e 1

laikraščio redaktorius.

Suvalkijos „Kultūros“ būrelių

Šiuo metu, po septyneįių Ii 
gos metų, A. Koniukovas pa 
leistas iš sanatorijos „sveikas“ 
(kairioji akis mato 0,1, dešinio 
ji — 0,2) ir nukeltas į St. Croix 
kaimą, kur nežiūrint ii kitų ne

Teroro masino komunistu tarnyboje
PASAKOJA SOVIETŲ KAR ĮNINKĄS G. KLIMOV.

Sovietų Sąjungos kai įninkąs Gerai, gerai! — pastebėjo pulk. 
Grigorij Klimov gimė laike sp Gorochov draugišku tonu. — 
alių revoliucijos 1917 mt., ir iš Kokia yra jūsų nuomonė apie 
augo „maištingu-neramiu Stali jūsų ateitį, kapitone Klimov? 
no generacijos žvėriuku“.

1947 mt., dvejus metus išbu 
vęs atsakingu pareigūnu, Sovie 
tų karinės valdžios okupuota 
me Berlyne, jis prieš savo va 
lią buvo priverstas pripažinti, 
kad sistema, kurioje jis išaugo 
ir gyveno, yra visiškai priešin 
ga žmoniškai prigimčiai. Jis 
pabėgo į Vakarus.

Toliau aprašomoji majoro 
Klimovo gyva ir ryški istorija 
nušviečia sovietų gyvenimą u 
valdymo sistemą.

1944 mt. liepos mėn. aš bu 
vau atšauktas iš raudonosios ar 
mijos Leningrado fronto ir pa 
siųstas į Maskvos koledžą pasi 
ruošti tarnybai i ' 
rašo Klmov.

— Spėju, kad buvau parink 
tas dėl mano kalbų, ypatingai 
vokiečių kalbos, mokėjimo. Po 
keletą dienų užtrukusių klausi 
nėjimų, anketų pildymo, kalbų 
mokėjimo tyrimo ir egzaminų 
iš marksizmo ir leninizmo — 1_.

Kremliaus augštesniųjų sluogs iulius visokius veiklos laukus, ėję įstodami koledžai!, tačiau liamas tolimesnei tarnybai į so 
nių pareigūnų vaikų lydimų gu Tačiau... tas kelias veda tiktai juk galėjo pasitaikyti, kad kas vietų karinės administracijos 
vernančių, kurios kalbasi su sa viena kryptimi. Žvilgsnis atgal nors iš įstojusių laike koledžo štabą Vokeitijoje.
vo auklėtiniais prancūziškai ar ir j šalį — ir jūsų karjiera baig kurso galėjo „sukirmyti“ — pa Matyti aš buvau skaitomas 
angliškai. ta. Sovietų vadai kopia kyla pa sidaryti nepatikimu, ar koki no patikimu, kad tolimesni mano

Nuvertę ir apšmeižę savo pir laipsniui pastoviai augštyn ar rs svarbūs pasikeitimai galėjo apklausinėjimai prieš išvykimą 
mtakūnus naujieji Kremliaus ba dingsta be pėdsakų...
valdovai greitai prismiėmė jų O kilti, kopti augštyn — jūs 
įpročius ir jų ydas privalote būti visiškai laisvas ir b'e*<a“¥ žmonių atsakomybe.

Galų gale aš nuraminau pul neturFti *?ki5 vidiniV. konf.l!k 
kininko i

įvykti keno nors giminių tarpe. Vokietijon buvo skaitomi nerei 
kalingais.

— Aš esu užtikrintas, kad 
Vienas iš daugiausiai nemalo jūs pateisinsite mūsų didžiosios 

įtarinėjimus ir buvau tų’ Joklll abejonių, o tiktai aklą mų sovietinio gyvenimo bruo tėvynės pasitikėjimą, padarytą 
x.. . kolektyvi at šiuo paskyrimu. Aš linkiu ju

me fuprantama, kad gali atras sakomybė už visus savo gimi ms visokeriopo pasisekimo, ma 
ti pakaitalą veidmainystėje, nes. Nesvarbu, kokią poziciją tu jore! -
„karjerizme“ ir neturėjime jo rėtum sovietinėje bendruome — Dėkoju, drauge generole!

ml. kių PrinciPy ar aiškaus nusista nėję ir jeigu, kad ir labai toli — atsakiau aš žiūrėdamas gene 
vienai .„I tymo. Daug tokių yra, tačiau mas giminaitis sueis įkonfliktą rolui stačiai į akis ir atsakyda 

Sovietu Rusijoje sveti nuo) ; studijavome charekterin as, negaleJau būti patenkintas su MVD, to užtenka visai girnas j jo energingą rankos pa

— Tokia, kokios valstybės 
interesai reikalauja, — atsa 
kiau aš be jokio abejojimo. Aš 
neturėjau būti su^ 
klausimais. ntą. Mes studijavome vokiečių

Tada pulkininkas Gorochov kariuomenę (dažnai iš slaptai 
paklausė, kodėl aš mokiausi sve nufotografuotų įvairių naujau 
timų kalbų. siu dokumentų, kurių data bū

Aš žinojau, kodėl apie tai kla davo nesenesnė l
usiama. buvreiy Rusijoje sveu akaįtalai nCj} § j j į būtį askirtai ie „poli spaudimą,
mu kalbu mokėjimas ouvo isim gus vokiečių įpročius, apsiren . . . . ę. . , ' ;T . .V^F. . • r r . v .v i . .
tis. Sovietu piliečiai turi tiek gimą, maistą ir gėrimus įvairio k?ai Ja^>au. kad mano galuti t.skai neištikimųjų Taip aš išvykau Į Berlyną su
mažai progų ir šansų svetimo šio Vokietijos dalyse; studijanls ?,kslas *r .s.^kimai but^ bu šiuo laiku, daleiskim skai tikslu, kad sugrjzčiau atgal
mis kalbomis naudotis, tai jie vome kuri vokiečių tautinė gru v? žemiau kritikos. čius tų nelaimingųjų MVD au Maskvon jau geresnis sovietų
ir veltui neleidžia laik„ tų kai pė nemėgsta kitos, ir kodėl; ir , .Man’ asmeniškai, geriausias kų pasidarė toks milžiniškas, pilietis.
bų studijoms Be to, tai gali su tt. Tai buvo sunkus, intensy dalykas &aleJ° būti tarnyba ku kad automatiškai šioji „nepati Douglas S-47 leidosi žemyn
kelti įtarimą ir atkrepti MVD vus kursas, kurį aš baigiau SruPe/udaro Pat» sv'ar » Berlyn*’. tas milžiniškas gnu
-slaptosios policijos dėmesį. 1945 mt. vasario mėn, A i bų dldzia“SK* sluOgsn‘ vAes^ kaP!nes,’ mirus™ mJest^

užsienyje*-Todėl į paskutinį klausimą Iš vau Maskvoje 1945 mt, gegu 7?^?™"aUJ°]e bendruomene Automobiliu buvau nuvežtas }
yJ ’ atsakiau, kad, mano nuomone, žės mėn. 8 d„ kada vokiečių Sa h ♦ • sovietų karines valdžios vyriau

svetimu kalbu mokėjimas yra pituliacija užsibaigė Il-rasis pa £ Svarbesniuose atvejuose so siąją būstinę Karlshorst prie
svarbus inžinieriui saulinis karas. lėčiau atsigauti — ąts^tyti są vietiniai valdovai nepasitiki jo miestyje Pakeliui stebėjau ap

— Kaip jūs, išviso, išmoko Aš dabar stovėjau savo nau X°. Sukr*ąt* ^»kW’ TaiP- kiais klausinėjimais, nei jokių hnkumą?
te svetimu kalbų? — Klausinė jos gyvenimo fazės slenkstyje, išduodamas savo tikrųjų ąsme anketų pildymų, bet pakartoti Tipiški maži vidurinėj klasės 
jo toliau pulkininkas. — Jūs, Visai neseniai aš buvau girdė nin‘ Priezas^M. a* padaviau ra nai vykdo tuos savo garsiuosius namai buvę pastatyti iš lygių 
turbūt, turėjote gerą guvernan jęs gandus, kad mano kandida P.ort« P^Mamas mane pasiųs ir baisiuosius egzaminavimus, cementinių blokų, tačiau vi 

**•? te? tūra svarstoma nori mane pa u tarnybai užsienyje. su histensku nepasitikėjimų ir daųs namų Įrengimai beveik nu
_____________ _ _ ___ ___  • lai . .......................’.................... r -
ke savo 26 gyvenimo metų aš Kremlius ir... guvernantės.
jau daug kartų tokius egzami Tai buvo geras MVD apklau 
navimus buvau praėjus, — man sinėjimas. Jeigu aš turėjau gu 
buvo įsakyta prisistatyti eduka vernantę, tai reiškia, kad aš bu 
cinio departamento viršininkui, vau kilęs iš tam tikros klasės 
pulkininkui Gorochivui. i“ ........................... _ . . . _ ________t r_____________

— Tai jūs esate inžinierius! būtų, Maskvos parkai yra pilni jančiuose sluogsniuose ir didž Tiesa, mes visa tai buvome pra painformavo, kad aš esu perke metų.

gautas tokiais paskirtas vokiečių departame tikėjim« Savai žų yra bendra -
e ™ L..j”______ me luprantama, kad eah atras sakomvbe uz vist

. . i tačiau vi 
su histerišku nepasitikėjimu ir daus namų įrengimai beveik nu 

Paskyrimas užsienio tarny s u smulkmeniškiausiu atydu stebindavo sovietinio pasaulio 
. žmines. Aš pats nustebau tuo

visą eilę tolimesnių apklausinė Aš nebuvau perdaug nustebi labai pastebimu naujoviškumu 
jimų ir atitinkamų anketų pil ntas kai po to, keliomis dieno — net laiptai ir laiptų turėklai 
dymą iš abiejų — raudonosios mis vėliau, mane pašaukė kole buvo nudažyti. O Sovietų Są

skirti, lektorium į koledžą, o tai , . ■ . „ .
būtų labjausiai tikra žibančiai- .1 PaPrastaj reikšdavo pereiti mu. žmines. Aš pats nustebau tuo
-briliantinei sovietų karjerai. visą edę tolimesnių apklausinė Aš nebuvau perdaug nustebi labai pastebimu naujoviškumu 

. „ jimų ir atitinkamų anketų pil ntas kai po to, keliomis dieno — net laiptai ir laiptų turėklai
Karjera uždarom akim. dymą iš abiejų — raudonosios mis vėliau, mane pašaukė kole buvo nudažyti. O Sovietų Są 

Tai reiškė gyventi Maskvo armijos ir komunistų partijos džo vyriausioji galva, genero jungoje daugumoje namai nebu 
žmonių. Šiandien, kaip ten be je, dalyvauti naujuose vadovau užsienių reikalų departamento, las Biyasi, kuris mane trumpai vo naujai perdažyti nuo 1917

* . v ........... ’• •" '*'* .... _ . " . * _• Bus daugiau. - į
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Mokslo-technikos naujiems
ŽVEJYBOS ŪKIO PAŽANGA

Povilas Mažeika
Daugely šiaurės ir vakarų rtus, dienos produkcijos nepa ^af’^ecia'liL VranTištušti sužavėti““Jis būvi daug geVeš 

na, tuščią išmeta atgal į jūrą ir ms, negu tas, kuris buvo atga 
praneša žvejybos laivui jį pasi benamas tiesiog iš Portugal! 
imti. jos. Newmano kompanija šiek

Šis būdas ūkiškai daug pato tiek abejodama išsiuntė kitą siu 
gesnis: mažesnės išlaidos, gali nta į Newfoundlandą ir paliko - . x - . . - , , ,. . _ , —■— ------- - -
ma naudoti senus žvejybos lai ją ten trejus metus. Kada jis tuv'^. au imus ra uzius, a §imts METŲ 
vus.

PORTUGALIJOS PORTVY 
NAS PEREINA PER 
NEWFOUNDLAND^

prikabinau a g<- ai matoma šv Portugalijos vyno tiekimas, 
iečianti bu.u i ..įkabinus nuo Newmano kompanija greitai su 
laivo paliekama plūduriuoti, krovė vyno atsargas, kur jos bu 
pranešant radijo telefonu lai vo paliktos St. Johns mieste ir 
vui-įmonei, kur maišas palik pasiuntė jas atgal per jūrą, 
tas. Šis plaukia ten, maišą įtr Tie, kurie vyną pirko, buvo

5 m.

KULTŪRW£#KKO^IKA
LIETUVIŲ TAUTINĖS KULTŪROS 

REPREZENTACIJA
Daugelis Amerikos lietuvai jau pasiekė NL redakciją, kur 

čių1) rašo laiškus dail. A. Ta jis ir galima gauti. Atskiro nr. 
337-49 St. Brooklyn 20, N.Y. kaina pusė dolerio (50 et.), 
mošaitienei, kad norėtų užsisa Bendrojo Amerikos Lietuvių 
kyti tik pačius puošniausius he §aipO8 Fondo PIRMIEJI DE 

ja ten trejus metus. is.aaa jis . •. «**- * Ų* 1944—1954.
buvo patikrintas, buvo konsta }ais r«prezentuoti he BAI4F0 leidinys. 136 puslapiai,
tuota, kad jis turi dar geresnes ? amenkiecių Kaina nepažymėta. Adresas:
savybes už geriausį Oporto ,vy 
ną. Nuo to laiko kai kurie iš 
geriausių portvynų, kurie gami 

Nedaugelis žino, kad geriau narni Portugalijoje, gabenami 
sis pasaulyje portvynas yra br į St. Johns miestą, kad ten pri 
andinamas po Water Street gat bręstų per keletą metų ir po to 
ve St. Johno mieste, Newfound būtų pasiūlyti Britanijos rin 
landė. Jis atgabenamas iš Por kai fantastiškomis kainomis.

DAROMI BANDYMAI SU 
SMEGENIMIS

Jungtinių Amerikos Valsty 
Tam tikra bių mokslininkai, jieškodami bū 

dalis atranda kelią į Buckking dų gydyti psichinėmis ligomis 
Žvejybos laivas-įmonė nėra hamo Rūmus. sergančius žmones, daro bandy

Europos kraštų žuvis yra pag didino. Dar didesnės laivo iš 
rindinis maisto šaltinis. Žvejy mieros nebūtų tinklų vilkimui 
bos ūkio plėtojimas įvairiuose patogios. Rusai stato laivus 
Europos kraštuose turi proble 3000 Brt., 25 žvejai ir 50 dar 
mų, kurių nagrinėjimas reikš bininkų. 
mingas ir laisvos Lietuvos žve 
jybos ūkiui. Kylant žuvies su 
naudojimui, susirūpinta jos ko 
kybės pagerinimu.

Jūrų žvejybos plotai plečiasi 
ir tolsta nuo Europos krantų. 
Šiaurės jūroje žvejyba ne 
sumažėjo. Kitos žuvies nemaži 
kiekiai išvejami iš Islandijos, 
Grenlandijos, Meškos salos va 
ndenų ir Barenso jūros. Pietų 
Afrikos žuvingas pakrantes bū 
tų galinga naudoti, prie tinka 
mos organizacijos.

Šių dienų žvejybos laivų vei 
kimo spindulys ribojasi trisde 
šimt dienų. Šviežios žuvies iš joje ir kituose kraštuose, 
laikymo būdai netobuli. Plau £ ‘
kiant į tolimąsias vietas, pusę idealus sprendimas. Daug geri Newfoundland nėra vyno augi mus, kurių tiksas fiziškai pa 
laiko sugaištama kelionei į vie au būtų normaliems žvejybos nimo kraštas. Jo klimatas yra veikti smegenų ląsteles, kad jos 
tą ir atgal. Plaukimas yra di iaivams dalį žuvies pakrovimo per šaltas ir ūkanotas. Bet nė pradėtų kitaip veikti.
delis laivo ir įgulos gaišinimas, patalpų panaudoti kurui pakr vienas kitas kraštas pasaulyje, Tam tikslui mokslininkai, 
sudaro virš pusę keliones išlai autit būtų padidintas jų veiki pasirodė, nėra tinkamesnis port kaip buvo pranešta Amerikos 

gpindulys ir galėtų žvejoti vyno pribrendimui, kaip New Mokslų Akademijos mokslinin 
be sustojimo 3 — 5 mėnesius, foundlandas. Portugalai yra pa kų susirinkime, smegenis ban 
Pagautą žuvį kasdien perduotų darę bandymus, siųsdami port do veikti elektros srove. Kol 
dideliam laivui-įmonei, kuris vyną į kitus klimatus, kitus kr kas bandymai daromi su gyvu 
pats nežvejoja, o tik apdirba ją, aštus ir niekur geriau neradę, liais. Konstatuojama, kad tų ba 
tiekiamą 5 — 6 netoliese žvejo Atradimas f _ ’

Laivui dėl blogo oro negalint 
žvejoti, arba nepagaunant pa 
kankamai žuvies, darbo jėga 
gaišta. Nežiūrint tų blogumų, 
šie žvejybos laivai-įmonės, vis 
viena apsimoka, nes sutaupo 
daug laiko, darydami beveik tri 
gubai ilgesnes keliones. Perve 
žant apdirbtą žuvį pilniau iš 
naudojamos krovinio patalpos. 
Žuvienos kokybė augšlesnė. Žu 
vis apdirbama šviežia ir čia pat tugalijo’s, kad čia pribręstų ir 
sušaldoma prie labai žemos te maždaug po dvejų metų laiky 
mperatūros. Šiuo metu tokių la mo drėgname, vėsiame rūsyje, 
ivų pasirodė Prancūzijoj, Nor jis yra gabenamas į Angliją ži 
vegijoj, mėginama V. Vokieti novo malonumui.

tuvių tautoaanę ameriKieciu Kaina nepažymėta. Adresas: 
sluogsmuose. BALFas, 105 Grand Street, Br

Iš tiesų, po įvairių lietuviškų ooklyn, N. Y., USA. Leidinys, 
iškilmių Amerikos dienraščiuo vaizduojąs BALFo darbus per 
se ir žurnaluose atspausdinami dešimtį metų, yra kuklus, bet 
vaizdai su gražiausiais mergai gerai jitrodo, gausiai iliustruo 
čių tautiniais drabužiais.

du. Laivas vilkdamas tinklus 
neišnaudoja pilno' mašinų pajė 
gumo, kuro su naudoja mažiau, 
kaip pilnu greičiu plaukdamas 
žvejybos vieton.

Didelis atstumas tarp žvejoji 
mo plotų ir namų, verčia jieško 
ti taupesnio žvejojimo būdų, pa 
kelti žuvienos kokybę. Šiuo me 
tu daugiausia dėmesio skiriama 
kombinuotam laivui, skirtam 
žvejybai ir žuvies apdirbimui. 
Toki laivai yra labai dideli, ly 
ginant su normaliais jūrų trav 
leriais. Anglijoj neseniai paleis 
tas toks laivas, vardu, „Fairt 
ry“.

tas. Tai dokumentacinis leidi 
nys.

LIETUVIAI HAMILTONE 
1948 — 1954 metais. Spaudai 

Esu susižavėjusi Jūsų aus paruošė Kazys Baronas ir Sta 
tais lietuviškais tautiniais kos sys J- Dalius. Viršelis ir vinje 
tiumais ir norėčiau pati įsigyti, tės dail. V. Bričkaus. Nuotrau 
Gal malonėsite atsiųsti man sm kos S. Daliaus, A. Juraičio, E. 
ulkesnę informaciją. Su pagar Gumbelevičiaus, J. Pilipavi 
ba Alvitą Ruokytė. čiaus ir kitų. 202 puslapiai dide

lio formato, 9X11 colių. Knygo 
MAG. TRUSKA PARAŠĖ je 35g nuotraukos. Išleido KL 

DISERTACIJĄ. 3 Hamiltono apyl. valdyba 
Magistras teisininkas p. Tru 1954 metais. 400 egz. Kaina 3 

ska yra parašęs doktorato laips dol. Gaupnamas adresu: J. Plei 
niu įgauti disertaciją, vardu nys, 113 Cannon St., Hamilton, 
„Lietuvos aneksija“, tačiau Ii ~ 
kęs be darbo turi sunkumų su 
mokesčiais Montrealio universi 
tetui, kuriame galėtų savo diser 
taciją apginti. T ‘ 
apimanti dabarčiai opiausį mu 
ms klausimą, kurio ligšiol nie
kas plačiau moksliškai nėra ap ^ntlneT^AtskiTus^kidinm sky 
taięs. Lietuvos okupaciją. Di rjus paaišięjna trujnpi tekstai, 
stacija, atspausdinta, apimtų GaJ gis leidi dar vcr 
per 300 puslapių knygą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
„DIEVO PAUKŠTELIS“ 

jau atskrido į Montrealį. Jį išlei 
do mūsų žymieji humoristai: 

Dr. A. Prudente teigia, kad Pulgis Andriušis, „Tipelio“ 
vėžio liga atsiranda gieičiausia (jo dar galima gauti „N. L.“ re

Mrs. A. Tamošaitienė
R. R. I. Kingston, Ont., 

Canada.

Ont.

Tai yra didelis albumas, vaiz 
duojąs Hamlitono lietuvius, jų 

.. organizacijas, jų visokeriopą 
^a veiklą ir pasireiškimus, pridė 

jus ir Pirmąją Kanados lietuvių 
dieną, kuri taip pat buvo Ha

tiekiamą 5 — 6 netoliese žvejo Atradimas to ypatingo pui ndymų vaisiai esą geri ir duodą 
jančių laivų. Toks laivas-įmonė kaus, švelnaus skonio, kurį po vilčių. Elektros srovė, panau 
apsimokėtų įrengti sename pre rtvynas įsigyja Newfoundlan dota į tam tikrus smegenų pun 

de, įvyko dalinai dėl Anglijos ktus, sudaranti aiškių efektų, 
puolimo Ispanijos Armados Bandymai tęsiami. 
1588 m. Newmans of Londno 
kompanija, kuri turėjo laivus, 
prekiavo Newfoundland© žuvi 
mis ir Portugalijos vynu. Didž 
iausia dalis vyno buvo gabena dente, Brazilijos vėžio tyrinėto 
ma tiesiog iš Portugalijos į An jas. Bet ištikrųjų tai, ką jis da 
gliją, bet tam tikra dalis plau bar sako ,jau seniai yra spėlio 
kė per Atlantą į Newfoundlan jama, 
dą su druskos kroviniu žuvies J 
sūdytojams. vėžio liga atsiranda gieičiausia (jo dar galima gauti „N. L.“ re Leidinys atspaustas ofsetu.

Kai Armanda plaukė prieš nuo asfalto. Bent ji ten auga ir dakcijoje). Autorius A. Gustai bet kaip kolonijos lietuvių leidi
angliškieji laivai daugėja, kur yra asfaltinių ke tis, p. Žitkevičius, A. Valanti nys, yra mielas ir simpatiškas.

’ . „Dievo Paukštelis“ Tai lyg ir stalinė knyga, ku 
-----------------------------------------------  rioj veik kiekvienas hamiltonie 

i Dr. A. Prudente teigia, kad stelbia jau širdies ligas, nuo ku tis ras save, savo bičiulius, kai 
_ _____________ . Tuo vėžio liga dabar asfalto kraštuo rių Amerikoje daugiausia mir mynus ir pažįstamus, be to, 

ilgumo laivai. Jei skaityti gry įtraukimui tik vienoj pusėj pa tarpu Britanijai buvo atsakytas se tiek yra išsiplėtusi, kad nu davo žmonių. Dabar, jis teigia, prisimins ir tą laikotarpį, kurį

kybos laive, nebetinkančiame 
prekybinei laivininkystei. Ka 
dangi pats laivas-įmonė nežve 
joja, jis gali būti bet kokio dy 
džio. Galima panaudoti laivą, 
kuris galėtų pakrauti apie 8000 
t. ir dar būtu patogiai erdvus 
patalpinti žmonėms ir apdirbi 
mo mašinoms. Jis būtų piges 

„Fairtry“ yra 2500 Brt, 85,5 nis už specialiai statytą laivą
m. ilgio. Žvejybos spindulys nu žvejojimui ir apdirbimui. Tokių 
matytas 80 dienų. Tikimasi iš bandymų jau anksčiau yra bu 
tokios kelionės jis parveš 600 t. vę; vyko blogai dėl sunkumų 
grynos žuvienos, 100 tonų žu perduoti pagautą žuvį nuo žve Angliją, visi ....... t -— —• r -----
vies miltų iš liekanų ir 50 t. žu jybos laivo į laivą-įmonę. Vo buvo pašaukiami namon, apim lių daugiausia. Tai yra Ameri nas ir kt. 
vies taukų. Įgulą sudaro 75 žm kiečiai dabar jau rado išeitį iš ant ir Newman kompaniją. Pra koje. ---- ——;----
ones. Šitoks laivas gali vilkti di tos bėdos. Žvejojantis laivas tu ėjo dveji metai, kol jie galėjo su P 
dėsnį tinklą kaip 45—55 metrų ri įrengimus tinklo išleidimui ir grįžti į Newfoundlandą.

NAUJA VĖŽIO LIGOS 
ATSIRADIMO TEORIJA.
Taip dabar sako Dr. A. Pru

rius paaiškina trujnpi tekstai.

tingesnis kaip dokumentacinis 
leidinys, jeigu prie foto būtų 
įrašyta daugiau pavardžių. 63 

. puslapy yra klaida: ne Toronto 
* šokėjos šoka Blezdingėlę, bet 
; Montrealio šokėjos.

nos žuvienos 42% (filetuotos) prastai dešinėj. Antroji pusė 
visos pagautos žuvies (kai atsi būna laisva ir ten jis gali prisi 
meta galva, kaulai ir oda) ir pri kabinęs vilkti didelį tinklinį 
leidžiant laivą vilkus tinklus 66 maišą, padalintą pertvaromis, 
dienas, gaunama po 21 toną žu To maišo anga yra ant denio, 
vies per dieną. Gerai žuvinguo o pats maišas laikosi ant oro 
se plotuose ir paprasti travle pūslių vandens paviršiuje. Pa 
riai tiek pagauna. Laivo tūrio ir gauta žuvis sukišama į maišą, 
mašinų padidinimas apie du ka Pripildžius maišas uždaromas,

Nauja knygelė 145 pu*l„ angaiviu:
ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,- Jono. 19:14., 

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

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

L. B. S. A. 3444 S. Lithuanica Ave. Chicago 8, Iii. 
t::::n:::::::m::n:mn:i::::nmi!i!iiimu::umnnnnnn:»:nnn::nn:»:nm:ž

M. Zoščenko

Naminė priemonė
Skaitytojų laiškai, iš laikraščių redak 

cijų gauti dokumentai ir mano asmeniškai 
matyti faktai sudarė man medžiagą.

Autorius.
Aišku, gyventojai patys kalti. Tenka prisipažinti. Gyven 

tojai nemoksliškai kreipdavosi prie gydytojų — paskutiniuo 
ju metu snukiavo ir mušė kur pakliuvo.

O tai dar buvo toks nedidelis periodas — pradėjo užmu 
šinėti už pernelyg menką gydymą.

Po to liovėsi užmušinėti, vėl pradėjo kulinėti. Nors tai 
vis rečiau ir rečiau, ir, reikia manyti, kad masių sąmoningu 
mas visai nugalės, ir gyventojai tyliai ir nemurmėdami gydy 
sis.

Ir labai karštai patariame, nes toks nemoksliškas pri 
ėjimas patiems į nenaudą išeina.

Aiškus dalykas, gydytojai pradėjo nervuotis, pradėjo liū 
dėti dėl savo profesijos, pradėjo užmiršinėti įvairius nechi 
rurgiškus instrumentus viduriuose sergančių piliečių.

Reikia gydytojus apsupti visiška tyla ir ramybe. Te 
gul jie nurimsta, pasitaiso, pavalo savo instrumentus. Ir 
tegul daugiau nesti tokių liūdnų faktų, kaip šis paskutinysis, 
įvykęs, neabejotinai, ant pagrindo nerviško neatidumo.

O gulėjo vienoje ligoninėje, Leningrade, du žmonės. 
Visiškai ne giminės, bet vienapavardžiai. Vienas, žinoma, 
turėjo progresyvų paralyžių. O kitas, aš atsiprašau, buvo 
alkoholikas. Jisai, duok Dieve jam sveikatos, ėjo priversti 
nio gydymo kursą.

Paralitikas turėjo pavardę A. R-ovąs, o balandėlis ai 
koholikas — S. R-ovas,

Ir, reiškia, prireikė mediciniškais sumetimais papildyti 
kraują paralitikui. Jam reikėjo įleisti maliarija sergančio 
kraujo. Sakoma, nuo šios naminės priemonės paralyžius su 
mažėja. Nežinau. Nemanau.

Na, aišku, davė parėdymą pagriebti, tai yra bendrai pa 
imti, taip sakant, pasiūlyti ligoniui vykti su felčeriu į kitą ligo 
ninę.

SKAITYKIME KELEIVĮ”
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:

KELEIVIS,
636 E. Broadway. So. Boston 27, Mass. U. S. A.

Amerikoje daugiausia žmonių šis leidinys įamžina, 
miršta nuo vėžio ligos.

Jis dar pastebi, kad tabakas 
čia mažai veikiąs. Tabakas se 
niai ir visur rūkomas, bet tiktai 
ten, kur yra daugiausia asfalto 
kelių, ten daugiausia miršta žm 
onių vėžio liga.

— Vinco Krėvės raštus 
statė išleisti J. Kapočiaus 
plopedinė leidykla Bostone.

— Prof. Vinco Biržiškos lei 
dinys apie naująją literatūrą ža 
da pasirodyti Brooklyne.

nusi 
enci

tsas

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

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

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

Ir kaip tik čia ir įvyko visiškas neatidumas iš mediciniško 
personalo pusės. Vietoje vieno ligonio pagriebė kitą, o būtent 
mūsų balandėlį, sergantį gėrimo' meile.

Laikraštis rašo dėl šios priežasties:
„Dėl neatidumo vietoje A. R-ovo į Balinskio vr. ligoninę 

buvo nukreiptas jo vienapavardis — S. R-vas, buvęs privers 
tiniame gydyme, nuo alkoholizmo.

Kai klaida buvo pastebėta, S. R-vui jau buvo padarytas 
kraujo perpylimas“.

Tikrai jis, balandėlis, priešinosi, rėkė ir viską, bet moks 
las nugalėjo tamsą ir nežinojimą. Žmogui įpylė ko reikėjo ir 
tik tada pastebėjo, kad įvertė ne tam.

Aišku, besąlygiškai, tie gi gydytojai tomis gi geniališko 
mis naminėmis priemonėmis neabejotinai išgydys nukentėjusį 
žmogų, bet vis dėlto lyg tai ne taip. . .

Nors, sako, šis faktas ir bendrai kursas tokio energingo 
gydymo davė laimingus rezultatus.

Sako, visi sergantieji alkoholikai, esantieji tuo laiku ligo 
ninėje, — metė gėrimą. . .

— Tai, — sako, — na, perdaug bjauru šiais laikais gerti.
Ir negeria. Bijo.
Ligoninės adreso neskelbiame. Ten, brangus skaityto 

jau, ir be mūsų su jumis, nemanyk, užsukę didelę bylą.
O pranešame apie viską stačiai taip, dėl informacijos.

Vertė K. Taliunevičius.
I 

M. Zoščenko
AKTORIUS

Šis pasakojimas — tikras atsitikimas. Įvyko Astrachanė 
je. Man papasakojo apie tai aktorius — mėgėjas.

Štai ką jis papasakojo.
„Štai jūs mane, piliečiai, klausinėjate, ar buvau aš akto 

riumi? Na, buvau. Teatruose vaidindavau. Žinau aš tą meną. 
Vieni niekai. Nieko ypatingo jame nėra.

Žinoma, jeigu pagalvoti giliau, tai tame mene daug gero.
Sakysim, išeini į sceną, o publika žiūri. O tarp publikos 

— pažįstami giminės iš žmonos pusės, piliečiai iš tėviškės. 
Žiūri — merkia iš parterio — atseit, nebijok, Vasia, nekreipk 
dėmesio. O tu, reiškia, jiems ženklais rodai — atseit, nusira 
minkite, piliečiai. Žinome. Patys su ūsais.

Bet jeigu pagalvoti giliau, tai nieko gera nėra 0je pro 
fesijoje. Tik kraujo daugiau sugadini.

Štai vieną kartą mes vaidinome kūrinį „Kas kaltas?“ Iš 
buvusio gyvenimo. Labai stiprus dalykas. Tenai, rciškūų, vie į 
name akte plėšikai plėšia pirklį publikos akivaizdoje. Labai 
natūraliai išeina. Pirklys, reiškia, rėkia, kojomis spardosi. O 
jį plėšia. Baisus dalykas.

T ai va ir pastatėme mes tą dalyką.
O prieš patį spektaklį, vienas mėgėjas, kuris pirklį vaidi 

no, išgėrė. Ir kaitroje tą valkatą tiek nuėmė, kad, matome, 
negali pirklio rolės vaidinti. Ir, kai tik prieina prie rampos, 
tai tyčia elektros lemputes koja maigo.

Režisorius Ivanas Palyčius man sako:
— Negalima, — sako, — antrame akte jį išleisti. Sumai 

gys, kalės vaikas, visas lemputes. Gal, — sako, — tu jo vie 
toje suvaidinsi? Publika kvailutė — nesupras.

Aš sakau:
— Aš, piliečiai, negaliu, — sakau, — prie rampos eiti. 

Neprašykite. Aš, — sakau, — tik ką du arbūzu suvalgiau. 
Blogai orientuojuos.

O jis sako:
— Pavaduok, broleli. Nors viename veiksme. Galbūt, tas 

artistas vėliau atsigaus. Netrukdyk, — sako, — švietimo daria 
bo. ’

Visgi priprašė. Nuėjau aš prie rampos.
Ir nuėjau sulig veikalo eigos, kaip stoviu, su savo švarke 

liu ir su kelnėmis. Tik barzdelę svetimą prisilipdžiau. Ir pa 
sirodžiau. O publika, nors ir kvailutė, iš karto mane pažino.

— A, — sako, — Vasia išėjęs! Nebijok, atseit, nekreipi: 
dėmesio...

Aš sakau:
---  Negalima, piliečiai, bijoti — juk, — sakau, — kritiš 

kas momentas. Artistas, — sakau, — visiškai nusilakęs ir 
negali ateiti prie rampos. Vemia.

Prasidėjo veiksmas.
Vaidinu aš pirklį. Rėkiu, reiškia, kojomis spaidau plėši 

kus. Ir jaučiu, lyg kuris tai mėgėjas iš tikrųjų man į kišenę 
lenda.

Susegiau aš švarkelį. Į šalį nuo artistų.
Ginuos nuo jų. Stačiai snukiuoju. Dievaž! 1
— Nelįskite, — sakau, — valkatos, rimtai prašau.
O tie, sulig veikalo eigos, spaudžia ir spaudžia. Ištraukia
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po svetimu ALIEJUS IŠAUGINO REDWATERI. AUGŠTESN; PREKYBOS M OKYKLOS „ŽIBINI
. DEŠIMTMETIS. V

Prieš aliejaus atradimą, prieš buvusį ramų miestelį.
dvejus su puse metų, Redwate Šitie veiksmai buvo dalis di 1945 m. pradžioje, Vokietijo mokinių ir K.L.B. Švietimo 
rio kaimelis, Albertos pionvin džiausio aliejaus išsivystymo je, Celles mieste, dipl. ekon. J. Kultūros Fondo narė p. I. Ma 
cijoje, 30 mylių į šiaurės rytus Kanados istorijoje. Tūkstan Varanavičiaus rūpesčiu, buvo tuseviČiūtė.
nuo sostinės Edmontono, turė čiai žmonių buvo tiesiogiai ar suorganizuota ir veikė lietuvių

Veda sktn. inž. J. Bulota.
„SKAUTŲ AIDAS“ RAŠO JŪRINĖMIS TEMOMIS.
Pirmojo 1955 m. Skautų Ai 

do Nr. vedamasis yra skirtas 
Lietuvos pajūrio ir jūrininkys 
tės temai. Autorius jūrų sktn. 
B. Stundžia įdomiai duoda Prū 
su ir Mažosios Lietuvos praei 
ties perspektyvos vaizdą ir kar 
tu atpasakoja tą sunkų lietuvių 
kelią į jūrų platybes. Prieš 32 
m. dalis lietuviškojo pajūrio grį 
žo prie Lietuvos. Tuo metu tik 
skautai buvo vieniši jūrinių idė 
jų propaguotojai. Sunku buvo 
ūkininkų tautos vaikus sudomi 
nti tokiomis idėjomis. Tačiau 
su gausėjančiais jūrų skautų 
vienetais visame krašte atsira 
do ir jūros entuziastų. Tapo po 
puliari ir savo laivyno mintis. 
Per 5 metus mūsų laivynas iš 
nieko paaugo iki 10.000 tonų. 
Jo kadruose buvo apie 70—80 
nuošimčių jūrų skautų ar vy 
rų, kurie buvo jūrų skautai.

Autorius ir dabar skatina sk 
autiškąjį jaunimą skleisti jūri 
nę propagandą. Išeivijoje esan 
čios puikios sąlygos jaunimui 
įsigyti įvairias jūrines specialy už^iOjT įlankoje,'T jo įgula 
bes. Anksčiau joms pramokti su Valtin. A. Pilypaičiu studi 
reikėjo vykti j kitus kraštus, o juoja jūrininkystės teorinius 
dabar tos jūrines mokyklos yra įalvkus Susiorf,anizave sk tė 
čia pat. Keik sutikti su B. Stun 
džios mintimis ir gal net užme 
timu: neteko girdėti, kad kas 
iš lietuvių studentų studijuotų 
kurią jūrininkystės specialybę. 
Reiktų blaiviau žiūrėti ateitin. 
Jei busimojoje Lietuvos valsty 
bėję norime turėti vakarines že 
mes, išnaudoti jūros transporto

Pas Montrealio skautus.
Skautų Aido žiniomis Mont 

realyje (Kanadoje) ir žiemos 
metu skautų tuntas turi apsčiai 
darbų. Tęsiami skiltininkų kur 
sai, kurie numatoma baigti šį 
pavasarį. Kursus veda vyr. skl 
tn. V. Paulius.

Anykščių šilelio vilkiukų dra 
ugovėje gražiai veikia trys — 
Rudųjų, Juodųjų ir Pilkųjų vii 
kiukų būreliai. Pernai rudenį 
vilkiukų dr-vė sulaukė 8 naujų 
kandidatų, kurie dabar įuošiasi 
įžodžiui kazimierinėms.

Persitvarkė kun. Margio sk 
autų draugovė. Verdune veikia 
Vanagų skiltis, kuriai vadovau 
ja skltn. R. Sinius. Vilkų skil 
tininku paskirtas G. Stankaitis. 
Kandidatų Žirgų skiltis, apima 
nti Rosemonntą, su ryžtu ir ge 
rais norais tikisi pasivyti kitas 
skiltis. Margėnams, kurie akty ' 
viai dalyvauja Sk. Aido platini 
mo varžybose, vadovauja drau 
gininkas skltn. V. Piečaitis.

DL*K Gedimino laivas ilsisi

nuo sostines Mmonono, ruie ci«u zmomų ouvo suorganizuota u vei^c uciu, u paminėjimas pradėtas bu v
jo 160 asmenų, su keletu šei neUesiogiai surišti. Jie pradėjo Augštesn Prekybos Mokykla J pamokas. Dešimt
mu, kurios gyveno netolimuose dalintis aliejaus pelną, kuris nu „žibintas“. Vėliau, Celles lietu . naminėiime dalyvavę bu 

.......................................... '"’“i-k“P į ki“s.8,?vy“°s; “l V, mokytojai gražiai susirinku 
nojimo epidemijai siaučiant, ke f yveiJkinoe Iniciatorių var 
hami 1 Wolterdingen, o moki T * A t->:>

niai ir mokytojai, suradus tinka 
mas mokyklai veikti sąlygas, 
keliasi į Soest, tačiau ir čia ne

ūkiuose. Čia buvo keturios kra matoma užsitęs mažiausiai 20 viai, kaip ir 
utuvės, du garažai, trys grūdų metų, 
elevatoriai, mažas veišbutis ir 
restoranėlis, žaidimo salė ir kai 
vė: traukiniai ateidavo dukart

banku arba ugniagesiu koman “ galutinai ™siorganiza 1
vus stovykla, o kartu ir ten es 
anti Prekybos Mokykla kelia 
ma į Greven, Westf., kur ir vei 
kė iki emigracijos užjūrin.

Prekybos Mokykla „Žibin

du kalbėjo J. Aukštaitis, A. Dil 
kus, V. Bačėnas, A. Aisbergas 
ir kt. P-lė I. Matusevičiūtė pa 
linkėjo visiems išlikti lietuviais 
ir savo šeimas išauginti lietu 
viškoje dvasioje. Dabar lankąs 
Toronto Konservatoriją L. Ja 
nuška susirinkusiems gražiai 
padainavo solo dainų.

Kalbose buvo iškelta mintis 
išlaikyti šį gražų vienetą ir to 
liau ir dėlto reikėtų sųsiorgani 
zuoti. Sudarytas Organizacinis 
Komitetas, kuris peržiūrės gali 
mybes ir sudarys projektą būsi 
mam prekybiniam vienetui įstei 
gti. Į Org. Komitetą įeina: J. 
Aukštaitis, A. Aisbergas, V. 
Bačėnas, J. Besąsparis, J. Kaže 
mėkas, A. Dilkus, J. Peseckas, 
A. Juraitis ir A. Žukauskas. 
Org. Komitetas įgaliotas suša 
ūkti visuotinį susirinkimą ku 
ris galutinai peržiūrės patiek 
tus projektus ir bus įsteigtas 
prekybinis vienetas.

Tenka pažymėti, kad kai ku 
rie kiek anksčiau į Kanadą at 
vykę buvę mokiniai gražiai rei 
škiasi prekyboje, paminėtina J. 
Aukštaitis „Mohawk" baldų 
prekybos savininkas, savo pa 
vyzdžiu žinomas lietuvių ir sve 
timtaučių tarpe.

Bur. Prekybos Mokyklos di 
rektorius p. J. Varanavičiui pa 
siųsta sveikinimas gražiai įriš 
tame albume (jis šiuo metu gy 

Prasidėjus emgracijai, Preky vena Anglijoje).
Yra apskaičiuota, kad iš vie bos Mokykla „žibintas“ savo 

no Redwaterio apylinkės alie gražų kultūringą darbą turėjo 
jaus kompanijos mokės Alber nutraukti. Didelė dauguma mo .- 
tos Vyriausybei mažiausiai 100 kinių ir mokytojų emigravo į ? . .
milionų per sekančius 25 me Angliją, keletas į Kanadą ir U JOS Rėmėjų Būrelj ir remti vie 
tus. Provincijos vyriausybė ga S. A. ’ ną mokinį, kuris bus nusistatęs

v J } .j. vėliau eiti augštuosius preky
_r____ 7 ____ vo' uz Karūnos žemių perleidi § m. sausio. mėn. 29 d. To bos mokslus. Pradžiai paskubo

>1 rtu davė progą lavinančiai pra 41.687.345 dol. dvejų metų ronte, lietuvių šv. Jono parapi mis surinkta aukomis 36 dol. ir 
pasiųsta Lietuvių Vasario 16- 
sios Gimnazijai, kurios direk 
toriumi šiuo metu yra Dr. VI. 
Literskis, anksčiau buvęs „Žibi 
nto“ Augštesn. Prekvbos Mo

P. J.

Pirmieji, kurie Redwatepyje 
turėjo pelno, tai buvo ūkinin 
kai, kurie gavo nuomą už savo

bankų arba ugniagesių koman 
dų nebuvo.

Dulkinas, ramus mažasis Re 
dwateris buvo mažas centras 
stiprios ūkininkų bendruome 
nės, apgyventas daugiausia uk 
rainietiškos kilmės naujakurių 
ir jų įpdinių su keletu anglo- 
-saksų, prancūzų ir vokiečių šei 
mų.

Greit viskas pasikeitė. Pabu 
dęs kaimelis staigiai pasidaro 
kaimu ir netrukus miestu. Gy Redwaterio trys pagrindinės 
ventojų skaičius padidėjo iki gatvės užsipildė labai greit su 
3.500 per du triukšmingus me kiekviena įmanoma rūšies pre 
tus. Aliejaus transportavimo kybą. Buvo išlieti šaligatviai, 
priemonės, cisternų vežimai, Atsirado gatvių apšvietimas, 
bulldozeriai, gyvenamosios au kartu ir telefono sistema, kas 
tomobilių priekabos, perkelia dieniniai traukiniai, reguliarus 
mi namukai ir visa armija dar pieno- pristatymas, policininkas, 
bininkų ir pirklių atplūdo į tą kaimo sekretorius, labdaringos 
----- ------------------------------------------ organizacijos, bažnyčios ir du 
tėvūnas — senj. Ed. Kamins savaitiniai laikraščiai, 
kas, sekretorius — fil. Vyt. Šv ... "
entoraitis, iždininkas—f 11. Alg. . Miestas. pastate Redwatery tas , redaguojamą kun. J. Kuz 
Šilbajoris. Skyriaus Garbės gy ]e .naują gimnaziją, prie kurios mickio, o taip pat kasdien buvo 
nėju išrinktas — fil. dr. Henr. 
Lukaševičius.

ASS žiemos stovykla.
žiemos atostogų metu Mesi 

ck, Mich. buvo- Akad. Skautų 
Sąjūdžio žiemos stovykla, su 
traukusi dalyvius iš Clevelan . . . . , , - -
do, Urbanos, Detroito ir Chica ™ai y.ra statomi taip greit, ka dydavo visuomenei, 
gos. Dienomis buvo slidinėja galima, 
ma, kaip kadaise A. Panemunė

ntieji buvo įkurti miestiečiai, 
kurie krovė pelną netiesiogiai, 
kai prekyba Redwateryje dvi 
gubėjo. Aliejaus darbininkai, 
su šeimom ar be šeimų, keliavo 
į Redvvaterį gauti darbo kai 
po gręžėjai, gamybos žinovai ir tas“ šalia savo' tiesioginio dar 
mechanikai. Naujieji pirkliai at bo, savo veikimu išvarė plačią 
vyko, kad sukurtų augančias kultūros vagą. Palyginus trum 
krautuves ir duotų naujas vie pu laiku buvo išleista keletas 
tas. specialių knygų, iš kurių tenka

pažymėti: J. Kukanauza „Ang 
lų Kalbos Gramatika“, Dr. J. 
Grigas „Prekių Mokslo Vado 
vėlis“, Dipl. ekon. J. Varanavi 
čius „Buhalterija*, Agr. J. Lū 
ža „Politinė Ekonomija“ ir kit. 
Nemaža knygų buvo paruošta 
leisti, bet dėl emigracijos moky 
klai pertraukus savo veikimą, 
jos iki šiol tebėra neišleistos. 
Prekybos Mokykla leido nepe 
riodinį jaunimo žurnalą „Žibin

dalykus. Susiorganizavę sk. tė 
vai deda pastangas pasunkinti 
laivo iždo skrynią.

Montrealio tuntas dėkoja vie 
tos Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai už 50 dol. auką va 

( saros stovyklai paremti.
Pas New Yorko vytiečius.
Sausio 16 Stud. Skautų Ko je, Kleboniškėse ar Paneriuose, 

privalumus, turime jau dabar rp! Vytis New Yorko skyrius o vakarais vedamos įdomios 
tam ruoštis. Kitaip ir vėl neįs savo metinėje sueigoje išsirin diskusijos ideologiniais klausi 
tengsime įsitvirtinti savame pa ko naują skyriaus vaidybą. Pii mais, skaitoma savo kūryba, 
jūryje, o tada ir vėl kieno nors mininku tapo — senj. R. Šilba klausomasi muzikos. Puikiai pa 
būsime nuo jo atstumti. joris, pavaduotojas ir junjorų vykusi stovykla atrado naujus

„talentus“ slidžių sportui, o ka 
>1 i iu udve progą ravin 

leisti atostogų laiką.

kaimo mokesčiai prisidėjo su išleidžiamos rotatorium spaus 
11.000 dol. Visi bendruomenės dintos „Dienos Žinios“, reda 
nariai bendradarbiavo prie „cu guojamos pasikeičiant kun. J. 
rling rink" (ledo sportas), ku Kuzmickiui, St. Lauciui ir agr. 
ris kainavo 20.000 dol. Tuo tar J. Lūžai. Mokykloje veikė miš 
pu, kai daug aliejaus pramonės rus choras, tautinių šokių gru 
žmonių gyvena perkeliamuose pė ir teatro mėgėjų būrelis, ku 
namuose, pastovūs ir laikini na rie atskiromis progomis pasiro

Iškelta mintis iš buvusių mo 
kytojų ir mokinių suorganizuo 
ti Vasario 16-sios Gimnazi
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I SUSI FĮEIS VJ1MAS 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,Q0 iki 

k $ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų

į Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę" nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. x

5 307 West 30th Street New York 1, N. Y. H
xx ■ ■ ~xx--------- -------------xx- ——xx........xx- -■ - > I

laikotarpyje nuo atradimo.

Siunčiu prenumeratą $ 5.00 už 
man Karį. J

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

Adresas ................................. «...

KRYŽIUOČIAI
H. SIENKEVIČIAUS 
garsų istorinį romaną 

savo puslap-se spausdina

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

pradėdamas 1955 metų 
sausio numeriu.

1955 m., prašau siųsti

jos salėje, buvusių mokinių ini 
ciatyva, buvo suruoštas dešimt 
mečio paminėjimas. Paminėji 
me dalyvavo buvę tos mokyk 
los mokytojai: kun. B. Pacevi 
čius, J. Dagys, P. Januška, E. 
Vaičius, J. Valiulis, apie 40 b. kyklos mokytoju.

« _ i

ė
į VISIEMS ĮDOMUS, JAU TREČIUS METUS ISEL 
j NANTIS REZISTENCINIS LIETUVIŲ VISUOME- 
I NĖS IR KULTŪROS ŽURNALAS. REDAGUOJA: F. 
| NEVERAVIČIUS, K. DRUNGA, PROF. A. J. GREI- 
| MAS, B. RAILA, INŽ. DR. J. VĖBRA, H. ŽEMELIS, 
| DR. G. ŽIDONYTĖ, PROF. S. ŽYMANTAS.
| METINĖ PRENUMERATA 4,50 DOL.,

ATSK. NR. KAINA 50 et.
SANTARVĖ,ADRESAS AMERIKOS ŽEMYNE

78 NASH ST., NEW HAVEN, CONN., USA.

(mano piniginę (aštuoniolika červoncų) ir prie laikrodžio ver 
ziasi.

Aš rėkiu ne savo balsu:
— Gelbėkit, — sakau, — piliečiai, rimtai plėšia.
Ir dėl to pasireiškia pinliausias efektas.
Publika — kvailutė ekstazėje delnais ploja. Šaukia:
— Duok, Vasia, duok. Ginkis, broleli.

>iius, per galvas!
Aš rėkiu:
— Negelbsti, broliukai!
Ir pats pliekiu stačiai per snukius.
Matau — vienas mėgėjas kraujuoja, o 

karščiavo ir spaudžia.
— Broliukai, — rėkiu, — kas gi tai? 

reikia?
Čia režisorius išlenda iš kulisų.
— Puikiai, — sako, — Vasia. Nuostabiai, — sako, — 

rolę vaidini. Varyk toliau.
Matau — šauksmai negelbsti. Nes ką tik surėksi — vis 

kas veikalo eigai tinka.
Atsiklaupiau aš ant kelių.
— Broliukai, — sakau. — Režisoriau, — sakau, — Iva 

nai Palyčiam Negaliu daugiau! Nuleiskite uždangą. Pas 
kutinės, — sakau santaupas rimtai nužagė.

Čia daugelis teatralinių specų — mato, ne sulig veikalo 
žodžiai — iš kulisų išeina. Sufleris, dėkui, iš būdelės iaukan 
išlenda.

— Rodos, — sako, — piliečiai, tikrai pirklio piniginę 
nušvilpė.

Nuleido uždangą. Vandens samtelį man atnešė. Pa 
girdė.

— Broliukai, — sakau.
Ir kas gi tai,

Mušk juos, vėl

kiti, niekšai, įsi

Už ką gi kentėt

Režisoriau, — sakau, — Iva 
nai Palyčiam Ir kas gi tai, — sakau. — Bevaidinant, — 
sakau, — kaž kas mano piniginę išėmė...

Na, iškrėtė mėgėjus. Bet pinigų nerado. O tik tuščią pi 
niginę kaž kas į kulisus numetė.

Pinigai taip ir žuvo. Kaip sudegė.
Jūs sakote — menas? Žinome! Vaidinome!“

Vertė K. Taliunevičius.

M. Zoščenko 11

Ir kas gi, piliečiai, dabar vyksta šeimos fronte? Vyrams 
tai juk tikras vargas. Ypatingai tiems, kurių, Žinote, žmonos 
veiklos klausimais užimtos.

Andai, žinote, tokia neįdomi istorija įvyko. Pareinu na 
mo. Įeinu butan. Bedžiuosi, pavyzdžiui, į tikrai savo duris
— neatidaro.

— Maniusia, — sakau savo žmonai, — juk tai aš, Vasia, 
nai ėjau.

Tyli. Užsislėpė.
Staiga už durų pasigirsta balsas Miškos Bočkovo. O 

Mišką Bočkovas, ar žinote, mano žmonos bendradarbis.
— Ak, — sako, — tai tu, Vasilijau Ivanyčiau. Tuojau,

— sako, — atidarysime. Palauk, drauge, truputėlį.
Čia man, žinote, kaip pagaliu kakton trenkė.
„Ir kas gi tai, — galvoju, — piliečiai, šeimos fionte vy 

ksta —- pradėjo tikrus vyrus nebeįsileisti“.
Prašau rimtai:
— Atidaryk, — sakau, — Mišką, vištos vaike. Nebijok, 

nesimušiu su tavim.
O aš, žinote, tikrai negaliu muštis. Mano ūgis, atleiski 

te, smulkutis, kūno sudėtis silpna. Reiškia, negaliu aš muš 
tis. Be to dar, ar žinote, greitai judant, mano pilve visada 
kaž kas kliuksi. Felčeris sako-: „Tai maistas žaidžia tenai’*. 
O man, žinote, ar lengviau, kad jis žaidžia? Žaidimėlis dar 
koks atsirado. Bendrai, vienu žodžiu, dėl to negaliu muštis.

Beldžiuos į duris.
— Atidaryk,
Jis sako:
— Nedaužyk durų, velne. Tuojau atidarysime.
— Piliečiai, — sakau, — ir kas gi tai yra? Jis, — sakau,

— šu pačia užsidaręs, ir dar jam nedaužyk durų ir neliesk. 
Atidaryk, — sakau, — tuojau pat, arba aš tau triukšmą su 
kelsiu.

Jis sako:
— Vasilijau Ivanyčiau, palauk gi truputį. Pasėdėk, — 

sako, — koridoriuje ant dėžutės. Ir žiburėlio, — sako, —

sakau, — valkata šitoks.

tik nenuversk. Aš tau tyčia jį palikau šviesti.
— Broliukai, — sakau, — mielieji draugai. Ir kaipgi,'— 

sakau, — jis gali, tas niekšas, tokiu laiku vyrui apie žiburėlį 
taip ramiai kalbėti?! Ir kas gi dabar darosi!

O jis, žinote, aiškina už durų:
— Ak, — sako, — Vasilijau Ivanyčiau, visada tu buvai 

bepartyvis miestietis. Bepartyviu miestiečiu ir mirsi.
— Tegu, — sakau, — aš bepartyvis miestietis, oet mill 

ciją tuojau pat pašauksiu.
Bėgu, žinoma, žemyn prie sargybinio.
Sargybinis sako:
— Nieko negalime, drauge, daryti. Jeigu, — sako, — 

pradės jus žudyti, arba, pavyzdžiui, dėl bendrų šeimyninių 
nemalonumų jus per langą išmes, tai tada galima daryti... O 
šiaip, — sako, — nėra nieko ypatingo... Viskas normalu ir 
universalu... Ir jūs, — sako, — bėkite dar kartą, 
jie ir. įsileis.

Bėgu atgal — tikrai, po pusvalandžio Mišką Bočkovas 
atidaro duris.

— Įeikite, — sako, — dabar galima.
Greitai įeinu į kambarį, — šventieji tėveliai — prirūky 

ta, pridrėbta, primėtyta, išmėtyta. O už stalo, tarp kita ko, 
septyni žmonės sėdi — trys bobos ir du vyrai. Rašo. Ar po 
sėdžiauja. Šunys juos žino.

Pažiūrėjo jie į mane ir kvatojasi.
O jų pirmininkas, draugas Mišką Bočkovas, pasilenkė 

virš stalo ir taipgi, žinote, aiškiai kratosi nuo juoko.
— Atsiprašau, — sako, — pardon, kad pajuokavau. No 

vėjau žinoti, ką dabar vyrai tokiais atvejais daro.
O aš sakau piktai:
— Juoktis, — sakau, - 

taip ir paskelbti reikia. Arba 
iškabinėti. Ir bendrai, — sakau, — kur rūkoma, ten ir vėdin. 
ti reikia.

O jie pasėdėjo, pasėdėjo — ir išsiskirstė. Aš jų nesular 
kine jau.

Galbūt,

netenka. Jeigu posėdis, tai 
- sakau, — raštelius ant durų

Vertė K. Taiiunevičius
?’

f



1955. II. 16. — Nr. 7 (407) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.
rrea

LONDON, Ont INFORMACIJA VASARIO 
16 GIMNAZIJOS REIKALU.

1. Kaip jau bu.o skelbta, pra 
eitų metų K.L.B. Tarybos su 

bandy važiavimo nutarimu Vasario 16 
busią tunninges j gimnazijos rėmimas pavestas 

K.L.B. Šalpos Fondui.
Š.F.C. Komitetas yra nusista 

tęs, kad iki šiol kai kuriose ko 
lonijose susiorganizavusios Va 
sario 16 d. gimnazijai remti ko 
misijos ir toliau paliktų veikti

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS
Londono lietuviai šiemet Va tinėlis tai tik pirmasis 

sario 16-tąją minės miesto bi mas. Vėliau 
bliotekos auditorijoj, Queens nių siuntinių, 
gt. 305 nr. vasario' mėn. 26 d. Siuntinėlis 
— šeštadeinį. Pradžia 7 vai. 30 rublių pašto 
min. vak. kartais

Po oficialiosios dalies, meni kartu), 
nę programą išpildys: solistas v. ____j_ — ______ __ .
p. Rimkus, pianistė p. Benotie sa šeima džiaugiasi motulės do prįe § p apyl. komitetų arba 
nė, neseniai įsikūręs Londono vapomis. Reikia pažymėti, kad net įr savistoviai ir kad tokios 
lietuvių komitetas, šeštadieni 
nės mokyklos mokiniai bei ska 
utės-paukštytės.

Maloniai prašoma visų londo 
niškių atsilankyti. Labai lauksi 
me svečių iš artimesnių apylin 
kių.

Siuntinėlis iš Lietuvos.
Londoniškis p. K. S. pernai 

nusiuntė savo motinai sveikini 
mą Motinos Dienos proga ir 
taip užsimezgė labai kuklaus 
turinio susirašinėjimas: senutė 
motina nieko nerašė apie tikrą 
gyvenimą Lietuvoj, sūnus nie 
ko plačiau neminėjo apie Kana 
dą, gal būt nenorėdamas atkrei 
pti didesnį dėmesį tų, kurie se 
ka ir kontroliuoja laiškus... To 
dėl gal būt motina susidarė įs 
pūdį, kad sūnus, jo žmona ir 
duktė neviską turi, ko norėtų... 
o gal tik gera motiniška širdis 
nutarė padaryti džiaugsmą arti 
miesiems: nusiųsti jiems dova 
nų.

Šiomis dienomis sūnus gavo skautų stovykla buvo sutelkusi 
gražų jaunosios kartos būrį. Šie 
met norima stovyklą ruošti dar 
platesnio masto.

Maloniai prašoma visų londo 
niškių atliekamo popieriaus ne 
išmesti, truputį pasaugoti. Ska 
utai atvyks jo pasiimti ii tars

L. E-tas.

tai ir

apklijuotas 45 
ženklais. (Gai 

muito mokestis

Kaip ten bebūtų sūnūs su vi

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

tai pirmasis siuntinėlis iš Lietu 
vos, gautas mūsų kolonijoj, o 
gal kaltais ir visoj Kanadoj.

Užgavėnių vakaras
Londono lietuvių skautų tė 

vų bei globėjų remiami, prade 
19 d. p. Statkienės salėje, Cla 
rence gt. 357 nr., rengia smagų zįjaį pinigų, bet ir palaikyti kon 
Užgavėnių linksmavakarį su taktą su vasario 16 d. gimnazi 
įvairia ir įdomia programa. Bus jaj remti būreliais, juos stiprin 
staigmenų ir kt. tiesiog sensa tų( padėtų jų vadovams, organi 
cingų pasirodymų bei karnava Zuotų naujus būrelius ir pan. 
linių dalykėlių. Kurios Vasario 16 d. gimna

Gros puiki kapela. Veiks bu zjjai remti komisijos norėtų vei 
fetas. Pradžia 7 vai. vak. Pel kti nepriklausomai nuo Š.F. ap

yl. komitetų ir kad Š.F.C. ko
mitetas palaikytų su jomis tie __
sioginį kontaktą (siųstų aplink ' I ' 
raščius), prašome apie tai pra JL 
nešti C. Komitetui adr.: 235 
Ossington Avė, Toronto.

2. Šalpos Fondas yra įregis TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
truotas Kanados valdžios įstai vįsuotinis narių (šėrininkų) su

sirinkimas šaukiamas 1955 m.
vasario 27 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p. Lietuvių Namų didžojoje 
salėje, 235 Ossington.

Numatyta susirinkimo darbu 
tvarka:

komisijos ir kitose kolonijose 
būtų organizuojamos arba, be 
nt įgaliotiniai Š. F. apyl. komi 
tetuose, o kur jų nėra, bendr. 
apyl. valdybose būtų paskirti.

Šių komisijų ir įgaliotinių pa 
reiga būtų ne tik rinkliavomis 
ir kitokiais būdais telkti gimna

fetas. ]
nas — skautams paremti.

Laukiama gausaus tautiečių 
atsilankymo.

Popieriaus rinkimo vajus
Londono lietuvių skautai, tė 

vų be iglobėjų remiami, prade 
jo atliekamo popieriaus rikimo 
vajų. Už parduotą popierių ga 
utas lėšas numatoma sunaudoti 
vasaros skautų stovyklos reika 
lams. Pernai buvusi Londono

siuntinėlį iš Lietuvos. Siuntinė 
lio turinys štai koks: kaklaraiš 
tis, mot. gintarinė sage, skepe 
taitė, nosinė, odekolono bonku 
tė, žaisliukai — kiškis, meškų 
tis ir 3 antytės. Visi daiktai pa 
kankamai geros kokybes.

Motina rašanti, kad šis siun nuoširdų ačiū.

OTTAWAį
MŪSŲ KRONIKA. ___

— Metinis apylinkės narių — Lietuviškose pamaldose, 
susirinkimas dėl mažo dalyvių kurios čia įvyksta kiekvieną mė 
skaičiaus, susirinkusiems nuta nėšio paskutinįjį sekmadienį 
rus, laikomas neįvykusiu. dėl smarkokų šalčių, kurie čia

— Šios apylinkės sąrašuose siautėjo sausio mėn. pabaigoje, 
yra 80 asmenų; iš jų su augštu dalyvavo palyginti nedidelis sk 
oju mokslu 10 proc., vidur. 30 aičius vietos lietuvių.
proc. ir specialiu ar pradžios— — Vasario 16 minėjimas ruo 
60 proc. šiamas vasario 20 dieną 7 vai.

— Tautietis Leonardas Ur vakaro Sisters of Service patai
ba susituokė su Marie Furms pose 478 Albert str. Minėjimo 
ton. Iškilmėse iš lietuvių daly programoje iškilmingoji dalis 
vavo jaunojo tėvas ir vietos lie ir arbatėlė. Pamaldos šios šven 
tuvių kapelionas kun. Dr. V. tės intencija įvyks 11 vai. Šv. 
Skilandžiūnas, kuris jaunuosius Teresės bažnyčioje, kurias at 
sveikino lietuvių vardu. laikys kun. dr. V. Skilandžiu

— Ukrainiečiai iškilmingai nas. Pakviesta ir svečių. Apy
minėjo savąją Nepriklausomy linkės V-ba prašo visų dalyvau 
bės paskelbimo šventę—sausio ti. Kadangi vardinių pranešimų 
22. Lietuvius atstovavo ir juos —kvietimų nebus siuntinėja 
sveikino Apylinkės V-bos P- ma, prašoma vienų kitiems pri 
kas. minti. Paškevičius.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTI JI.

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

SKUBIAM P RI STATYMUI Į NAMUS

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

gose ir todėl jam aukojantieji 
yra atleidžiami nuo paaukotos 
sumos apmokestinimo (nuo in 
come tax). Kad išduodamuose 
aukotojams ar Vasario 16 gim 
nazijai remti būrelių nariams 
kvituose nebūtų klaidų, Š.F.C. 
Komitetas atspausdino specia 1. Susirinkimo atidarymas, 
liūs anglų kalba kvitus ir apie 
tai painformavo savo aplinkraš 
čiu Š.F. apyl. komitetus bei įga 
liotinius, o kur jų nėra, bendr. 
apyl. valdybas. Reikia manyti, 
kad jų kvitų įsigys.

Todėl prašome Vasario 16 d. 
gimn. remti komisijas ir Vasa 
rio 16 d. gimn. remti būrelių 
vadovus, jei kurie turi sunku 
mų su kvitais, kreiptis Šalpos 
F-do kvitų gavimo reikalu į sa 
vo kolonijos Š.F. apyl. komite 
tą ar įgaliotinį, o kur tokių nė 
ra, į bendr. apyl. valdybą. Kvi 
tų knygutės visiems duodamos 
nemokamai.

3. Ta pačia proga prašome 
tautiečius, kurie dar nėra įsijun 
gę į Vasario 16 d. gimnazijai 
remti būrelius, susiorganizuoti 
į tokius būrelius, kurių nariai 
kas mėnuo po 1 do.l, mažiau ar 
daugiau aukotų mūsų gimnazi 
jos laisvajame pasaulyje išlaiky 
mui. Ypač svarbu dabar sukru 
sti, nes šiuo metu ir gimnazijos Komisija' kurią sudaro visų de 
būklė yra bloga ir gimnazijos legaciju pirmininkai ir Gen. 
rumus per pusmetį reikia už sekr. Brutus Coste.
baigti išpirkti. _ Washingtone įvykusiame Ge

Linkime visiems .musų ben neralinės Komisijos posėdyje 
dradarbiams geriausio pasiseki buvo iš pagrindų nagrinėjamas 
m°- , sovietinės agresijos klausimas.

Šalpos Fondo C. Komitetas. Prieita išvados, kad dabar, kai 
■ Vyskupas K. Paltarokas, ku Sovietų Sąjunga kaltina agre 
ris dabar valdo ir ViKiiaus vys sija Jungtines Valstybes, kaip 
kupiją, šiemet vizitavo ir teikė tik esama tinkamos progos iš 

Pabaltijo Federacija ves bend sutvirtinimo sakramentą Ute kelti agresijos klausimą Jungti

J KANADOS LIETUVIUS
Mus šaukia kietų kovų ir gy 

ybės aukomis pašventintas 
1918 metų vasario 16-tos die 
nos Nepriklausomybės aktas, 
savanorių, partizanų krauju ap 
laistytos mūsų Gimtosios Žc 
mės balsas. Ir šiais metais, nu 

tvirtini nedarni mūsų Didžiąją Šventę, 
pagarbiai susikaupsime, grįši

sijos pranešimas.
3. 1954 m. apyskaitos 

mas.
4. Valdybos ir Revizijos K-jos me mintimis į mažąjį, bet gra

rinkimai. žų Nemuno kraštą. Pei aukas
5. 1955 m. sąmatos tvirtinimas, ir pasišventinimą tapo jgyven
6. Klubo steigimo klausimas.
7. Ūkio įsigijimo klausimas.
8. Einamieji reikalai.

dinti Vasario 16-tosios siekiai. 
Ir 1919-tųjų metų savanoris-ku 
rėjas ant tėvynės laisvės auku 

Lietuvių Namų Valdyba, ro sudėjo viską, ką turėjo bran 
______ ___ „ .. . giausią — savo gyvybe.
TORONTO ŠALPOS „CARITAS šių dienų kovojantis partiza

didelis parengimas „Linksmas kviesta gail. sesuo A. Augaitie nas vėl rįžtasi stoti į kovą su 
Subatvakaris“ įvyksta šį šešta nė ir patyręs ekonomistas J. daugeriopai gausingesnių u 
dienį, vasario 12 d. vakare U. Januška. Atsisveikinant su buv. nuožmiu priešu nors ir aiškiai 
N.F. salėje, grojant Toronto pirm. mok. E. Miliausku, pas žinodamas, kad jis aukoti nebe 
liet, orkestrui „Trimitui". „Ca p. A. Ščepavičienę įvyko jau turi ką, išskiriant pats save, 
ritas" ponios globoja puikų bu ki arbatėlė, kurioje dalyvavo vi Šiandieninė Lietuva iš savo su 
fetą. Didelė ir įvairi loterija, si komieto nariai. Buv. energin nų ir dukrų .gyvenančių laisva 
Visi maloniai kvečiami į šį pui gam pirmininkui, prisiminimui jame pasaulyje, reikalauja daug 
kų prieš užgavėnias lietuviams jojo veiklos, buvo įteiktas lietu mažesnės aukos. Tereixalauja 
šelpti parengimą. viškais ornamentais papuoštas visomis išgalėmis remti laisves
PAPILDOMAI į „Caritas" pa albumas.

PAVERGTŲJŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINĖ 
KOMISIJA WASHINGTONE

Pavergtųjų Jungtinių Tautų vietinės agresijos požiūriu savo 
atstovai jau trečias kartas pa nusistatymą ir paskatindami 
vergtųjų Europos tautų išlais juos, kad būtų griebiamasi ati kad gyvename dienas, kurios 
vinimo reikalais lankėsi Wa tinkamų priemonių Jungtinėse gali staiga ir netikėtai pašauk 
shingtone. Tautose tirti sovietinei agresi ti mūsų vadovavimo veiksnius

Vasario 1 ir 2 dieną Washi jai, paglemžusiai laisvųjų tau veikti. Bet koks veikimas jau 
ngtone posėdžiavo Pavergtųjų tų nepriklausomybę. pradžioje būtų pasmerktas nt
Jungtinių Tautų Generalinė

2. Valdybos ir Revizijos Komi

Tautos Fondą.
Tautos Fondo Atstovybė Ka 

nadoje laiko vienu iš svarbos 
nių šių dienų uždavinių kreip 
ti gerb. tautiečių dėmesį į taip 
permainingo gyvenamojo laiko * 
tarpio momentą. Neabejokime,

PAPILDYMAS PRIE
Pabaltijos Valstybių Federacijos Statuto.

UŽSIENIO POLITIKA.
Str. 40. Federalinė Įstaiga 1_____ w_____________ _______ _ ____ ___ ____ _

Užsienio Reikalams tvarkys vi tą užsienio politiką, rems kiek naj> Druskininkuose, Lentvary, nėse Tautose, atlikti tyrinėji Tautų Seimo C_ ‘__ 1_, JI___
sus dalykus, susijusius su Pa vieną jos narį tuose klausimuo Vilniaus arkivyskupijos kurija mą ir padaryti Jungtinių Tau įteikta Seimo priimtieji rapor 
baltijo Federacijos ir jos narių se ir veiks istoriškai kaip politi yra pačiame Vilniuje Liudo Gi tų Chart o~s numato- tai ir rezoliucijos, žodžiu išsi 
užsienio politika. ' ' 1~~

Be to, Pavergtųjų Jungtinių pasisekimui, jei jaustų, kad ne 
Tautų atstovai vizitavo Jun turi nuolatinės ir užtikrintos 
gtinių Valstybių Kongreso va paramos iš užnugario., u , , . — • —* A « I — —• —■. • —* e. m AM — «A
dovaujancius asmenis: Atstovų 
Rūmų pirm. Sam Raybourn, 
Senato Užs. R-lų K-jos pirm, 
senatorių George, Atstovų Rū 
mų Užs. K-jos pirmininką Ri 
chards ir Atstovų Rūmų mažu 
mos lyderį Joseph Martin. Jun 
gtinių Valstybių Kongreso va 
dovaują žmonės buvo supažin 
dinti’-su Pavergtųjų Jungtinių

> darbais, jiems

t"" ir " 'm — t

Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

i C ha r tos n u m a t o-taį įr rezoliucijos, žodžiu išsi 
nis vienetas. ros gatvėje. mas išvadas. Generalinė Komi kalbėta apie Sovietų agresijos
Alkana žu<is greitai pagauna ■ Paskelbta, kad per 4 metus sija pasiuntė telegramas V. aukų padėtį.
ma. __  Norvegai Amerikos žydai davė Izraelio Sekr. Dulles'ui ir JAV delegaci

Kviečiame ir kreipiamės į vi 
sus susipratusius lietuvius, mo 
kytus ir nemokytus, organizuo 
tus ir neorganizuotus, senuo 
sius ir naujuosius ateivius, į vi 
sus, ka mtik rūpi, kad Lietuva 
vėl būtų laisva demokratinė 
valstybė, užimanti garbingą vie 
tą kultūringų tautų tarpe, akty 
viai dalyvaukite Vasario 16-to 
sios dienos minėjimuose ir nuo 
širdžiai skirkite savo auką Di 
džiąjam Laisvės Aukurui. Au 
kokite Tautos Fondui!

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

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

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

valstybei 254 milionus dolerių jos pirm. Jungtinėse Tautose 
aukų. Lodgeui, pranešdami jiems so

GENERAL INSURANCE I 
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas

WA 48539
| SAVI PAS SAVUS! j

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

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- JUncVion 4773
154 Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont SAV. G. KERAITIS.

JONASČEGYS.
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

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

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

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
*1 etefonas EM. 6-4182 

Toronto

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT |

& SEGUIN :
Barristers, Solicitor*, |į

Notary Public. g
38 King St W. Suite 46 |

Toronto. Ont
Tel.: Office EM 3-74bl £

Res.: BE 3-0978 1

Dr. A.Pacevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.

Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 
2—4 v. ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

SuMtis-Dovercourt garažasi
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

Įsteigtas prieš 27 metus Į
24 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas. i |
Auto korpuso darbai (Bod; &Fender). Vilkiko pagalba.

Ontario Motors League patarnavimas. g
Atsiskaitymas už darbą išdėsto nas pagal pageidav: ~ią. $

ttmmmnmmmmmsmmmnmtmmmtnmmmmmmmmmmmma 
HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kon trak toriu 8 K. TRUMPI CK AS
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
Į T o r o d t e: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.
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ALGOMA STEEL SRITIES KASYKLŲ.. .
Atkelta iš 3 puslapio.

metu laivų judėjimas yra nepa gona Water & Light Co. var 
prastai didelis. Laivas po laivo du, prasidėjo darbai popieriaus 
per užtvankas keliasi ir plaukia fabriko, kuris tuo laiku vadino 
didžiaisiais ežerais į Kanados si Lake Superior Corp, šiandie 
bei Amerikos didmiesčius. Ap ną ši bendrovė vadinasi Abiti 
skaičiuojama, kad per Sault Ste bi Power and Paper Company, 
Marie užtvankas pereina didės turi savo žinioje septynis fabri 
nė pusė viso Kanados ir Ameri kus ir yra viena iš didesnių sa 
kos transporto. Pradėjus vyk vo sriteis bendrovių Ameriko 
dyti St. Lawrence kanalo dar je, su neaprėpiamais plotais 
bus, Sault Ste Marie taip pat miškų.
platins bei gilins savo užtvan Statyti plieno fabriką F. H. 
kas. Clergue paskatino tas, kad už

Keistu sutapimu, čia viskas dviejų šimtų mylių buvo atras 
pradėjo atsirasti maždaug tuo ti turtingi klodai geležies rū 
pačiu laiku. Kasyklos, kanalai, dos, kuri jau jam priklausė. Be 
geležinkeliai ir visa pramonė, to Ste Marie upėje galima buvo 
1887 metais Canadian Pacific įrengti gerą nuosavą uostą. 
Railway atitiesė geležinkelio Kaip pirmąsias dvi įmones jis 
šaką iš Sudburio. Vėliau susi kūrė tuo pačiu laiku, taip ir šį 
organizavo bendrovė ir prade kartą kasyklos bei plieno fab 
jo tiesti Algoma Central Reil rikas pradėjo stiebtis kartu. Ga 
way su tikslu sujungti C.P.R. minti plieną, jis pastatė tuo lai 
liniją šiaurėje ir, ją perkirtus, ku labai populiarią Besseme 
pasiekti Hudson Bay įlanką.

Pradedant kalbėti apie Sault 
Ste Marie pramonės įkūrimą, 
negalima tylomis praeiti pro 
jos įkūrėją Francis H. Clergue. 
Kai 1894 metais Clergue atsto 
vaudamas Amerikos bankinin 
kus atvyko į S.S.M., jis surado _ . . .......
apie 2.000 gyv. miestelį. Pra nebuvo tinkamas visiems reika mais duomenimis, Vokietijoje 
monės nebuvo, žmonės gyveno 
iš kanalų bei geležinkelių staty 
bų. Tas žmogus čia buvo tik 8 
metus, bet išvykdamas paliko: 
popieriaus fabriką, elektros jė 
gainę, veikiantį plieno fabriką, 
tramvajų susisiekimą, keltą, ku 
rsuojantį tarp abiejų valstybių, 
garvežių bei vagonų dirbtuves, 
beveik viską, ką šiandieną šis 
miestas turi. Jis savo vardą įam 
žino čia. Jo darbus prisiminti modernėjo. 
Clergue vardu yra pavadintų 1912 metais plieno fabrikas 
mokyklų, gatvių, parkų, įvairių taip pat išsilaisvino iš Lake Su 
vietovių ir priedo paminklas, perior vardo, jau ir stambieji 
Be to jis ir į Sudburio nikelio šėrininkai buvo kiti, jie davė 
kasyklas įdėjo neeilinį grašį, naują Algoma Steel Corpora 
Atvykęs, pastebėjo, kad tai ne tion pavadinimą. Nuo statybos 
išnaudota tinkama vieta pramo pradžios Algoma Steel turėjo 
nei. Nedelsdamas pradėjo orga daug stambių šėrininkų, bet lai 
nizuoti įvairioms įmonėms beri kui bėgant vieni pasitraukdavo 
droves, kurios pradžioje beveik savo šėrus parduodami kitiems, 
visos vadinosi Lake Superior tik vienas paliko ištikimas nuo 
Corporation (Consolidated) 1907 metų, tai žinomas Kana ir savosios lietuviškosios spau BazTliioi^b7žZčia k7r7ta'ios 
vardu. Vėliau, keičiantis savi dos finansininkas Sir James '? .-ėmimą tesiOP- ia mpremm ±iazinJ^nM Da Vcia Sr ■> 
ninkams atsirado atskiri var Dunn. Jis supirkdavo akcijas iš jant> teko ItsisveikiJni ir linkė 7035 *
dai fabrikams. parduodančiųjų ir jau 1925 me ti sėkmės> nes Mamertas Mačiu J

Pirmiausia Mr. Clergue de tais turėjo vieną trecdalj visų ko siuvykla yra tikrai to verta. -----------------------------------------------
mėsį patraukė Algomos miškui akcijų. Praėjus dar dešimčiai Tai ne komplimentas ir ne Mačiuką pasisiuvo kostiumą ar 
ga sritis ir geros vietos medžio metų, pasiekė puses visų akei braviūrinė reklama, bet tikras ba paltą, vyras ar tai moteris, 
plukdymui. Čia jam kilo mintis jų, o 1939 metais jau valdė du 
pastatyti popieriaus fabriką. Ne trečdaliu viso turto. Tais pa 
atidėliodamas pradėjo organi čiais metais jis tapo Algoma 
zuoti bendrovę, bet tuo pačiu steel prezidentu, kurio soste ir 
laiku atsirado kliūtis — elekt dabar sėdi, 
ros trūkumas. Tam tikslui atsi no fabriko 
rado beveik iš tų pačių asmenų žies rūdos 
kita bendrovė ir ėmėsi darbo. Steamship 
Pastačius elektros jėgainę Ta goma Central Railway, anglies

Lietuviška moterų kirpykla Į 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. |
f Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). |
j 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. f

kasyklas Kanados vakaruose, 
viešbučius ir galbūt dar visokių 
įmonių.

Tai bent taip apytikriai atro 
do stambesnioji Algomos pra 
monė. Žinoma, čia yra daug įv 
airių mažesnių įmonių, kaip Ch 
romo fabrikėlis, lentpjūvių, ma 
lūnų ir kitokių, bet jos visos bu 
vo įsteigtos dar vėliau.

Kad Sault Ste Marie neatsi 
rado daugiau fabrikų, tai atro 
do buvo kombinacija Algoma 
Steel. Ši stambiausia šio miesto 
bendrovė, bijodama konkuren 
cijos ar kitokiais sumetimais, 
dar pačioje plieno fabriko kuri 
mosi stadijoje užpirko 2300 
akrų žemės pagal Ste Marie 
upę. Ir šiandieną jie valdo apie

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUG STOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

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

V

VICTORIA CLEANERS &. DYERS CO.

nei paupio. Kiek vietiniai gy UKRAINOS NEPRIKLAUSO 
ventojai pasakoja, kad daug 
kartų įvairios bendroves sten 
gėsi atpirkti prie upės žemės 
plotą ir statyti fabrikus, bet jų 
pastangos veltui nueidavo. Šių 
tarpe buvo ir Fordo vadovybė, 
bet Algoma Steel niekam že 
mės nepardavė. Atrodo, kad 
tuo savo užsispyrimu sustabdė 
tolimesnį miesto augimą.

R. G.

IŠRINKTA ITALIJOJE LB NAUJOJI TARYBA IR 
KONTROLĖS KOMISIJA

Italijos lietuviai pereitų me nariais lieka kun. dr. Zeliaus 
tų pabaigoje perrinko LB Tary kas, E. Bergaitė ir kun. P. Ra 
bą. Išrinktieji nariai susirinko bikauskas, o kandid.: kun. V. 
Romoje, sausio 13 d., pirmo po Bitinas ir K. Lozoraitis, 
sėdžio. Vadovaujantis šio kr aš 
to Bendruomenės statutais, na 
riai vienbalsiai išsirinko iš savo 
tarpo Krašto tarybos prezidiu 
mą. Pirmininku išrinktas kun. 
dr. V. Balčiūnas, vicep.— prof, 
dr. Z. Ivinskis ir sekr. — kun.
J. SakeviČius, MIC. Į Kr. vai.
dybą irgi vienbalsiai išrinkti: 9 asmenys, galutinai priėmė IL 
kun. V. Mincevičius (pirm.), B Statutą, padarius keletą pa 
kun. dr. K. Žalalis (sekr.) ir keitimų, atsižvelgiant į LIT 
dr. J. Gailius (ižd.). Tarybos sugestijas be inarių pasiūlymus.

MYBĖS ŠVENTĖ
Praeitą sekmadienį Montrea 

lio ukrainiečiai minėjo 3 7-sias 
Ukrainos Respublikos neprikla 
usomybės paskelbimo sukak 
tuves. Scenoje pasirodė nepri 
klausomybės kovų dalyviai pr 
ie vėliavų. Labai stiprią paskai 
tą turėjo p. Pančuk, kuris grie 
žtai pakritikavo nutolstančius, 
susilaikančius, neprisidedan 

______ ____ _ ______ ___ čius arba statančius bet kurią 
iš viso gyvena 7.500 lietuvių, iš srov?> ar pravoslaviją ar katali 
kurių 3.400 yra Lietuvos pilie 
čiai. Stovyklose dar tebegyve 
na apie 1.600 mūsų tautiečių. 
Daugumas lietuvių Vokietijoje 
yra bedarbiai, tik apie 1.000 tu 
ri pastovų darbą, iš jų daugu 
mas — darbo kuopose.

KAIP KŪRĖSI KANADOJ...
Atkelta iš 3 puslapio.

rio krosnį, o geležies gamybai 
dvi Blast Furnace krosnis. Ap 
dirbimui plieno atsistojo bėgių 
skyrius ir 32 colių valcai plieno 
žaliavai paruošti. Pirmasis plie 
nas iš Bessemerio ištekėjo 
1902 metais, vasario mėn. 18 
d. Kadangi Bessemerio plienas B VLB Krašto valdybos turi

Į Kontrolės komisiją išrink 
ti: kun. dr. V. Kazlauskas, 
kun. dr. J. Vaišnora ir kun. dr. 
A. Naujokas. Kandidatai: kun. 
A. Pupšys ir kun. dr. A. Buč 
mys.

Krašto Taryba, kurią sudaro
lams, Clergue pradėjo statyti 
plieno, virimo krosnis (Open 
Heart), o taip pat susidėvėju 
sioms dalims pakeisti liejiklą. 
Susidėjusios aplinkybės priver 
tė jį apleisti Algomos sritį, pa 
likti vos pradėtus darbus. Jei 
dikius“, nepažintų ir gal būt pa 
klystų bevaikščiodamas po įvai 
rius plieno fabriko skyrius, nes 
laikui bėgant viskas plėtėsi,

Tas žmogus be plie 
valdo Wawos gele 
kasyklas, Canadian 
laivų bendrovę, Ai

Tel.TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

. . 0.95
0.95

. . 0.90

. . 0.85

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

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

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

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

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

kybę, ar kitus tikslus augščiau 
tautos, nes pasak jo, jeigu ne 
bus tautos, tai nebus iš ko kur 
ti ir tas organizacijas. Tauta 
turi būtoi visų siekimų pagrin 
de. Kai tauta bus gyva, tada ne 
sunku bus iš jos narių kurti kas 
kam patinka.

Buvo draugingų tautų sveiki 
nimų — estų, latvių, lietuvių 
(p. Balzaras), gudų, slovakų, 

mano klientų, kurie kiekveiną chorvatų. Labai gražiai pagie 
sezoną — rudenį ir pavasarį — į°j° L
užsisako naujausios mados ir 
naujausių spalvų, naujausių me 
džiagų kostiumus. Tai daugiau 
šia jaunimas.

Tuo metu pas p. Mačiuką už 
ėjo tūlas lietuvis su užsaky 
mais ir man teko atsisveikinti. 
Padėkojęs p. Mamertui Mačiu 
kui už labai įdomią informaci į'’ Kazimiero” bažnyčią

į giesmių choras. 
Buvo rinkliava pagal pasižadė 
jimus (įėjimas savo keliu). Su 
aukota daug pinigų.

B Vilniuje dinamitu išsprogdin 
tas Trijų Kryžių paminklas; 
nuo Katedros stogo nugriautos 
meninės statulos; uždrausta tai 
syti karo metu truputį apgriau 

i. o

Georg Feyer žymusis Kanados karikatūrininkas.

a

Tai yra ne komplimentas ir ne Mačiuką pasisiuvo kostiumą ar

faktas. Kas kartą pas Mamertą kitur jau neiną siūtis.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarai* po 6,30 vai.

DR. DORA GORDON
! DANTŲ GYDYTOJA

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

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

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

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

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

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

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

LIŪDESIO VALANDOI

KREIPKITĖS PAS

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Laidotuvių Direktorių

I
 Sekite naujas madas — užsisakykite

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

Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audniių

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. ; JGarantuotas darbas — galima ir kreditan.

I
 VALOME — PROS1JAM E.

Paimame iš namų ir pristatome. ‘ J

NICK'S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013 < •

Grosenia - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

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

Sav. E. BAIKAVIČIUS.

tmmmmtttttttttmttttmmnmmmtttmmttttttttmuttttttttununntmttmtt

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

|D. E« BELANGER 8c SON 3
| 15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.

g 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
P. O- Tel: HU 8—0162.
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VANCOUVER, B. C.
LAIMĖJO 4 TOKS TANČ1US DOLERIŲ

Britų Kolumbijos Augštasis kietiją buvo išlydėtas iš Britų 
ACADIA ...... USA c Teismas Vancouverio priemies Kolumbijos Pancinctono ledo

VASARIO 16 MINĖJIMAS tyje New Westminster šiomis rutulio komanda. Ji atstovaus
įvyks vasario mėn. 27 d. šia lėtų po 1.50 dol. dienomis Jonas Mališauskas lai Kanadą Pasaulinėse ledo ritu
tvarka: 11 vai. ryt. iškilmingos Rašant šią žinutę, biletų mėjo civilinę ibylą prieš Step lio pirmenybėse Duesseldorfe
pamaldos Aušros Vartų parapi dar buvo galima gauti Eatons han Kardos, ir atsakovas turės vasario 28 — kovo 6 dd. 
jos bažnyčioje, 5 vai. vak. minė pašto įstaigoj (I augšte). sumokėti lietuviui 4.197 dol. T' 
jimo aktas su turtinga menine šiam koncertui didelė rėkia baudą, 
programa, Westdale Colleegia ma duodama per CHML radi '______r____ 7J_ r_____ j____________  . .

te (ten pat kur buvo' pernai), ją, o Eatons turi prie elevato buvo įrodyta, kad atsakovas su tų pasaulio meisterio titulą. 
Paskaitai atvyksta iš Chicagos riaus iškabinęs savo pagamin “ ' " ' c'i 1-1 1~“ ’’
adv. R. Skipitis, meninei daliai tus 2 seklbimus.
— Rochesterio choras dirig. P. Taip pat apie šį koncertą pa 
Armono, solistės ir tautinių šo rašė abu vietiniai dienraščiai.
k‘v£Uhamiltoniečiai ir apylin KAUKIŲ BALIUS

kių kolonijų lietuviai prašomi jau šį šeštadienį. Jo pradžia ne 
kuo skaitlingiausiai šiame minė 7 vai. kaip buvo skelbta, bet 7 
jime dalyvauti. va. 30 min., o pabaiga 12 v. 30

KLB Hamiltono Apylinkės min.. Įėjimas 1.50 dol. Stalių 
Valdyba. kai nemokamai.
...... VASARin Tikimasi, kad šis kaukių ba 

riMM a £1H a i U liūs bus rekordinis svečių skai
16 GIMNAZIJAI . ciumi! 
Vasario 16 gimnazijai Vokie 

tijoj Kažemėkų mėsos gaminių 
prekyba dovanojo 450 svarų 
kiaulinių taukų, kurie vasario 
9 d. pasiųsti į Vokietiją. 

. Persiuntimo išlaidas 15,14 
dol. apmokėjo vasario 16 gimn. 
remti k-ja Hamiltone. Kažemė 
kams už šią stambią auką pri neša, kad vasario 13 d., 12 vai. 
klauso didelė padėka! 30 min. (tuojau po pamaldų).

Z.HTDI Hamiltone, 58, Dundurn, N.
„C1UKL1OIN1O St. bažnyčios salėje įvyko Kre

koncertui biletai po 2 ir 3 dol. dito kooperatyvo „Talka“ stei 
jau išparduoti. Dar yra kiek bi giamasis narių susirinkimas.

HAAAIOLTON PAJIESKOJIMAI PADĖKOS
_ ,... __ Sausio mėn. 22 d. Do mPols 

„Peter Vingei“ senas emigran ky» Wellington Str., įvyko 
tas, prie Simcoe turėjo tabako M.L.S.K-bo „Tauras rengtas 
farmą. Jieškomasis arba jo ad šokių vakaras. Rengiant šį va 
resą žinantieji, prašomi atsilie ^ar5 savo a^ka loterijai priside 
pti. Pranešėjui už suteikimą ži jusiems: p. V. Kačergiui, p. K. 
nių tinkamai atsilyginsiu: Adoj01"13!?1 P- E. Lukošienei, p. 
Ifas Matuliunas, 31 Stii ton Str., Eebhui, p. A^Viskantui, jp. 
Hamilton, Ont., Canada.

— Petras Vingeliauskas —

Kanados mėgėjų ledo rutulio 
komandos yra vienos iš pačių

Teismo posėdyje paaiškėjo ir geraiusių, laimėjusios eilę me 

davė Mališauskui storu malkos T*k pernai Stockholme kana 
pagaliu per galvą. Smūgis bu diečių komanda iš Ontario pro 
vo toks stiprus, kad lietuvis bu vincijos pralaimėjo ir turėjo už 
vo išmuštas iš kojų ir griūda leisti prmą vietą Sovietų Sąjun 
mas nukrito laiptais ir susižei Sai- Išvengti panašaus likimo, 
dė galvos kaušą. To pasėkoje šiemet pentictoniečjai ilgai ir 
dėl ligos jis negalėjo apie 9 mė kietai ruošėsi. Net kvietimai 
nesiūs dirbti. Į priteistą jieški iš kelių Europos valstybių su 
nį įeina atsilyginimas už kentė lošti draugiškas rungtynes prieš _ jieškau> BoieslOVo Luko 
tus skausmus, už prarastą už pirmenybes Kanados mėgėjų le § iči” kilusio iš Kruonio v.,

Surgantiškių km. Takų apskr. 
Gal kas Boleslovą Lukoševičių 
pažinojo', prašau pranešti: J. 
Korženiauskas, 816 Bridge St.

V. Žilinskui, p. V. Otto, p. O. 
Stankūnaitei, p. J. Šulmistrui,

— Pajieškau Maciunėnę-Mic P- M- Morkūnienei, p. P. Juode 
povilytę, kilusią iš Bernočių įlu1’ P- Bagdziunui, p. A. 
kaimo,' Radviliškio valsčiaus, Kamarauskui, p. A. Norkeliu 
Šiaulių aps. Kanadon išvyko nui» P- A- -Mylei, pp. Urboną 
1948 mt. iš Vokietijos. Jieško ntys». P’ J;1. . r .» P' J* , ,a, ° 
Vladislava Klein-Grivailaitė, ki ™u.*’ P‘„°1?!Fne.1’ P.’ 
lusi iš Radviliškio miesto. Da ^1U1» .P -Z. Ahomenei, p. E. Ren 
bartinis adresas: Luneburg Sch 
ildsteinweg 29. Germany.

kytei, p. J. Šipelienei, p. V. Iv 
anauskienei, p. A. Rimkienei, 
p. S. Vasiliauskienei, p. E. Ma 
čionienei, p. M. Šilkauskienei, 
p. J. Narbutienei, p. J. Kęsgai 
lienei, p. J. Lukošiūnui, p. M. 
Pakulienei, p. I. Ambrozienei, 
p. S. Petrauskienei, p. E. Dalm 

_____ _ _ otienei, (taip pat asmeniui, ku 
N.” W„ Grand Rapids,"Mich” rio Paardė neįskaitoma), esą 
U.S.A.___________________7-10 me labai dėkingi: Dėkojam fan

.................................. tų rinkėjams: p. Otto ir p. J. 
• — Prašau atsiliepti p. J. Bu Šipelienei — surinkusiems dau 
tkevičių, gyvenusį Montrealy Šiaušia fantų, „N. Lietuvai. už 
je. Rašyti Gediminui Kupčins skelbimą. Taip pat šeiminin mos nėra, gyvenamųjų namų ir į J G Ramsa^ille, k™s: PP- Slnienei, Otto, Stan

doma pilnu tempu be nutrauki 
mo ir sausio bei vasario mene 
siais. Sniego nei šalčių nebūvi 
mas įgalina rangovus pradėti 
statybos darbus nuo pat pama 
tų kasimo ir šiuo metu.

Vancouverio miesto savival 
dybės leidimų skyrius praneša, 
kad laike šių metų sausio mene 
šio mieste buvo' vykdoma apie 
4 milionų dolerių vertės staty ju, kur tik pasitaikytų. Negali

darbį, gydymo bei advokato iš do rutulio sąjungos buvo at 
laidos.

Sužeidimas įvyko Vancouve 
rio salos uoste, kur abi bylos ša 

KUN. DR. J. TADARAUSKO lys tuo metu dirbo prie laivų iš 
krovimo. Mališauskas juokau 
damas buvo įmetęs nakties me 
tu ugniasprangį (ugniatraškį) 
į Stephan Kardos butą. Pastara 
sis to suerzintas, smogė Mali 
šauskui per galvą. Bylą laimė 
jęs lietuvis dabar turi nuosavus 
namus 2126 Townline Road, 
Port Kells, B. C.

K. L. Tarybos vakaras
Šeštadienį, vasario' 5 dieną, 

K. L. Tarybos Vancouverio sky 
rius buvo surengęs priešužga 
veninį šokių vakarą. Į jugosla 
vų kultūros namų naujai išdeko 
ruotą salę atsilankė gana dide 
lis būrys lietuvių. Kai kurie iš 
jų, kaip pav. Dr. Sakalauskas, 
buvo atvykę net iš tolimesnių 
Britų Kolumbijos provincijos 
vietų. Darnioje ir linksmoje 
nuotaikoje buvo pasišokta, pasi 
linksminta ir pasivaišinta.

Estai kviečia
K.L.B. Britų Kolumbijos Ap 

ylinkės Valdybos Pirmininkas 
yra gavęs iš Vancouverio Estų 
Draugijos pirmininko p. Enn 
Epnurm kvietimą visiems lietu 
viams dalyvauti Estijos Nepri 
klausomybės Šventės minėjime, 
kuris įvyks vasario 24 dieną,

8 vai. vakare 
auditorijoje,

1727 West Broadway, Vancou 
ver, B. C.

Išvyko į Vokietiją
Šiomis dienomis į Vakarų Vo

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©s

Prelatas Jonas Balkūnas invo KOLŪKINĖS BAUDŽIAVOS 
kaciją atkalbės Senate vasario 
14 ar 15 d. nes vasario 16 d.

bos pastangomis, du Amerikos Senatas neposėdžiaus.
lietuviai dvasiškiai — Prelatas Kongresmanas Ray Madden 
Jonas Balkūnas ir Prelatas Pr. iš Indiana valstybės, prašė Ats 
Juras atkalbės invokacijas Ats fOVU Rūmu skirti vieną valau 
tovų Rūmuose ir Senate. dą fąiko Nepriklausomai Lietų

Prelatas Juras inyokaciją at vai pagerbti.
kalbės vasario 16 d. Atstovų 
Rūmuose rytinėje sesijoje, o

tarpininkavimu j Ford fabriką 
Oakville priimti 18 lietuvių, 
naujų darbininkų. Sk. St.
KREDITO KOOPERATYO
„Talka“ steigėjų komisija pra

mesti. Motyvas — laiko stoka. 
Po pasaulinių pirmenybių — 
kitas reikalas. Komanda žada 
turėti draugiškų susitikimų sp 
orto arenoje su Europos valsty 
minėmis komandomis.

Statybos darbai tęsiami.
Kadangi Vancouveryje žie

Ont.

\\i)\ r jiP.KA!.
PRAŠOME ATSIIMTI 
IŠLOŠTUS FANTUS

Yra išlošti, bet neatsiimti, 
Šie numeriai, kurie dabar yra 
NL redakcijoje, iš kur ii prašo 
me 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.

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

KONTRAKTORIUI
Z. Tamašauskui puikiai einasi 
namų statymo biznis: be dauge 
lio pastatytų ir parduotų namų 
baigiami įrengti 4 dideli namai. 
Pas jį dirba vien lietuviai darbi 
ninkai. P-lis.
KANKINTOJAI mergaitės, po 
ra Desnoyrs, tėvas ir pamotė, 
suimti ligi teismo. Policija juos 
rado besiruošiančius pabėgti, o 
mergaitę vos gyvą.

412192,
412883,
412254,
412748,
412331,
413752,
413430, DAŽYMO darbus AV bažny____  c.y_  .
413150, O1!“ OABS MAtauied uaipuBig sif ketvirtadienį,
412560, £i°s vykdys inž. Balčiūnas ir „Manhattann“ 
412750, P- Baltoms.

prašome atsiimti iki

413929,
412783, VASARIO ŠEŠIOLIKTOS1O 

S MINĖJIMAS JAV
KONGRESE

Washington, D. C. (Laic)— 
Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo 37 metų sukakties pr 
oga, Amerikos Lietuviu Tary

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405

DiDOUT
RaiMuZEiEniar

PERKATE ar PARDUODATE?

*Nąmąi *Ukiąi *Sklypai 
x Bizniai * Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas: — ' >
PRANCKEVIČIŲ .. . LI 9-4121.

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

[ D O U T re^iVeAdETE :
g KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI i !
g Skyriai visoje Ontarijoje. ! !
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©^

Kdmpetetingo
A.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
PUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ~ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I GES NES 
KAIP KITUR.

1
3910 St. ZOTIQUE St., E. 

RAymond 1—6005.
šeštadieniais — visų dienų.

| Kreiptis po 6 vai. vakaro,

kūnaitei, Bukauskienei, Baltuo 
------ nienei. P. Vieraičiui už pagal 

bą transportu ir darbą salėje, 
p. Baltuoniui už pagalbą rūbi 
nėję, taip pat visiems atsilan 

juos kiusiems ir gausiai prisidėjusie 
reika ms prie loterijos biletų pirki 

Jums nuoširdžiai dėkoja. 
Jūsų M.L.S.K-bo „Tauras“

Valdyba.

KOVOKIME...
Atkelta iš 2-ro psl. 

kur reikia, iš anksto 
apie tai informuoti, kad 
lui esant jie turėtų supratimą mo, 
apie tuos lietuviškų žemių klas 
tingus pasikėsintojus. Vilniaus 
vardą minėkime kiekvienu atve

. .... t . .. Nuoširdžiai dėkojame talki
bos darbai. Per pirmąjį šių me apsieiti joks lietuviškas subuvi ninkavusiems kaukių baliaus 
tų mėnesį išduoti 88 leidimai mas, kur nebūtų minimas šis metu: pp. Baltonienei, Narbu 
naujoms statyboms pradėti.. 
Tas skaičius yra du kartus di 
dėsnis negu pernai per tą patį 
laiką. Tokios aplinkybės vis 
prisideda prie nedarbo sumaži 
nimo ir pašalinimo.

Jonas J. Juškaitis.

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

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

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street

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

KŪRĖJAI PLANUOJA 
PANAIKINIMĄ 
VIENKIEMIŲ.

T. Lietuvos Mokslų Akade 
mijos ekonomikos instituto mo 
ksliniai bendradarbiai baigė ei 
lę stambių darbų, kuriuose nu 
matytos priemonės respublikos 
žemės ūkiui toliau išvystyti. Pa

-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©S

Carlton Clothes Shop
LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!

Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 
rūbų siuvykla.

Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas.
Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 

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

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

Telef. J. A. 2-6439.

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. |

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

Jonas Zmuidzmas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

M1ĮIDE luxe dry cleaners!
143—8th AVENUE, LACHINEIažJE 7-6727 Sav,: p-RUTKAUSKAS-

ir,

minimas šis metu: pp. Baltonienei, Narbu 
vardas. Pirmoje vietoje pava tienei, Laimikienei, Urbonie 
dinkime jųjų vardais savo orga nei, Strėlienei. Už skanius py 
nizacijas, vietoves ir t. panašiai ragus: pp. Laimikienei, Petrai 
jų vardais. Didelis trūkumas tienei, Daniliauskienei, Rūkšė 
tuo reikalu spaudos, ypatingai nienei ir visiems aukavusiems 
kitomis kalbomis. Neeikvokime 
veltui lėšų bereikšmiams verti 
mėliams, bet remkime šiuos lei 
dėjus. Retai kas užginčys, kad 
romanas ar pasakaitės buvo ver 
tingesnės išversti į anglų kalbų 
negu „Vilnius tarp audrų“.

Budėkime ir ruoškimės atei 
ties netikėtumams, nes vėliau 
reikalui atėjus bus per vėlu. 

Bičiuliški santykiai gali būti 
tik su tikru bičiuliu. j. d.

loterijai.
Skautų-čių Tėvų Rėmėjų 

Būrelis.

Širdingai dėkojam už sureng 
tą mums staigmeną 25 m. vedy 
binio jubilėjaus proga, iniciato 
rei P.A. Stakuvienei ir jos pa 
gelbininkėms; P. E. Motešie 
nei, P. K. Kazinevičienei, P-lei 
V. Rimgailaitei; Gerbiamiems 
kun. tėv. jėzuitams už atlaiky 
tas Šv. Mišias mūsų intencija

ruošta spaudai T. Lietuvos eko ir už brangią Šv. neužmiršta 
nominė geografinė apibraiža. mą dovaną, kuri liks mūsų at 
Išnagrinėti viensėdžių sistemos minty iki mirties; taip pat vi 
likvidavimo, kolūkinių gyven siems dalyvavusiems ir prisidė 
viečių statybos ir gamybinių jusiems — širdingas ačiū, 
sektorių tikslingo išdėstymo E. K. Vaičekauskai,
žemės ūkio artelėse klausimai. M Kruvinos kovos vyko tarp 
Išspręstas klausimas dėl ekono Indijos policininkų ir Kalkutos 
miškai racionalaus kolūkinių hindusų vienuolių (sadhu). Vie 
gyvenviečių skaičiaus ir jų dy nas iš sunkiai sužeistų polici 
džio, priklausomai nuo žemės ninku mirė. Žuvo ir du vienuo 
ūkio artelei priskirtų žemės hai. Vienuolynas buvo užimtas, 
ūkio plotų, kad kolūkių kiemai Jo labirintuose policininkai už 
būtų tikslingai išdėstyti arti ga tiko 9 jaunas merginas. Jos nu 
mybinių sektorių. Mokslininkų pasakojo, kad jas vienuoliai 
atlikti apskaičiavimai parodė, naudojo barbariškoms seksuali 
kad sustambintuose kolūkiuose nėms orgijoms, kurios prasidė 
greta centrinės gyvenvietės, rei davo kas vakarą saulei nusilei 
kia taip pat statyti brigadų gy dus. Orgijas pradėdavo vienuo 
venvietes su gamybiniais sek lių perdėtinis Paglababa (in 
toriais. Jos turi būti išdėstytos diškai „pasiutėlis“) 70 m. Jis 
tokiu būdu, kad kolūkiečiams mokė vienuolius, kad norint ap 
nereikėtų eiti į darbą daugiau sivalyti nuo „žemiškojo purvo“, 
kaip 1,5—2 km. reikia jame pirma pasinerti.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

•'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©.*

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
jp er

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tek RA 7-3120

5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36
^$$$^$$$$©$$$©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©‘ S©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*©©©©©^®©©©©©©©:
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Si šeštadieni visi i Hamiltona -i Kaukiu Baliu!

Į MONTREALIO SEIMELĮ KANDIDATAI. 
IŠSTATYTA 42

Be ankščiau paskelbtų, nauji jo su svečiu pasikalbėjimą, ku 
kandidatai yra šie: A. Matulis, riame dalyvavo ir daugiau kvie 
P. Juškevičienė, J. Parojus, P. 
Paukštaitis, K. Leipus, H. Ado 
monis, J. Šulimstras, J. Šimkus, 
M. Čapkauskas, G. Alinauskas, 
J. Judzentavičius ir p. Juškevi 
čius.
PASIKEITIMAI RINKIMŲ 

KOMISIJOJ.
Išrinktoji rinkiminė komisi 

ja, kurį sausio 29 d. organizaci 
jų atstovų posėdyje buvo pa auksinę sagutę ir pažymėjimą, 
tvirtinta, yra šios sudėties; kuris skelbia: „The Attorney 
pirm. L. Girinis, nariai •
Kudžma, J. Puniška, j. Pauliu of America presents this Certi 
tė ir E. Lukošienė. Komisijos ficate of Award to Vytold Sir 
nariai A. Kudžma, J. Puniška, vydas of the Department of 
E. Lukošienė yra išstatyti kan Justice in appreciation and re 
didatais į Montrealio seimelį, cognition of Twenty Five years 
todėl nuo vasario 12 d. iš komi of outstandin and meritorious 
sijos išstojo ir jų vieton įeina service in the Department, 
kandidatai: J. Navikėnas ir P. (Signed) Herbert Brownell, 
Laurušonis. Jr., Attorney General, Ąashing

KLB M. Ap. Valdyba, ton, D.C. December 20, 1954“.
DIDŽIUOSIUS FANTUS VEDYBINĖS SUKAKTUVĖS

IŠLOŠĖ Eugenijai ir Mykolui Luko
Spaudos baliuje didžiuosius šiams buvo suruoštas pagerbi 

fantus išlošė: Tautinį dail. A. mas jų sidabrinio jubilejaus pro 
Tamošaitienės austą drabužį p. ga. Dalyvavo apie šimtas asme 
Šabliauskienė, p. Mačiuko kos nų. f . „
tiumus — J. Lukošiūnas ir A. Dr. B. Povilaitis. Solenizamta 
Vizgirda, kuris sužeistas guli ms sveikinimus pareiškė kun. 
ligoninėje; Baltic staliuką p. J. Kubilius, p. Šėgamogienė, 
Rusinas; A. Rutavičiaus paau red. J. Kardelis, p. Sakalas, gi 
kotą elektrinę skutimuisi maši minių vardu Juozas Lukoševi 
nėlę p. Linkonas. Kiti laimėto čius, J. Viliušis, K. Andruškevi 
jai dar nežinomi. Bet daugelis čius, P. Baltuonis, p. Jurkus p. 
jau iš redakcijos atsiėmė išloš Lukoševičius, p. Olševskis, p. 
tus fontus: p. Matulienė, p. Al Šechov, P. Lukoševičius ir kiti, 
ekna, Dr. Šegamogas, p. jurgu P- Lukoševičienei šeimininkau 
tis (p. Gražio dovanotą karaku jant su būriu kitų giminaičių, 
linę kepurę), p. Maciejūnas, J. vaišės buvo puikios ir labai tur 
Girdžius, V. Blažys, P. Janus 
ka, p. Jonelienė, J. Piečaitis.
A V BAŽNYČIOS statyba eina 
pirmyn. Baigiama tinkuoti. Sta 
tybos vajus pratęstas ligi vasa 
rio 20 d.

KIPRAS BIELINIS
Montrealy aplankė šeštadieni 
nes mokyklas, šeštadienį Vasa 
rio 16 komitetas, vadovaujant 
vicep. J. Lteknickui ir ponioms 
P. Juškevičienei ir E. Lukošių 
vienei, AV klebonijoje suruošė 
gražų priėmimą, kur organiza 
cijų atstovai aiškinosi klausi 
mus; sekmad. LDD, pirminin 
kaujant p. Bakanavičiui, ture

stų asmenų. K. Bielinis išvyko 
i New Yorką vakare.

VYTAUTO SIRVYDO 
DARBO SUKAKTUVĖS.
Iš Buffalo, N. Y., atvykęs 

tam tikras įgaliotinis pereitą tr 
ečiadienį Amerikos imigracijos 
raštinėje, Amerikos konsulate, 
įteikė imigracijos inspektoriui 
Vytautui Sirvydui tam tikrą

Gyvename laikotarpyje, kur retas šių dienų žmogus be 
spaustuvės pataranavimo gali apsieiti.

VtNUS PRIHUHC COMPANY
4811 ESPLANA DE AVĖ.

OFSETAS — LITOGRAFIJA — TYPOGRAFIJA.
Atlieka spaudos darbus pradedant vizitinėmis kortelė t 
mis, vokais, sveikinimais, sąskaitomis, laikraščiais, kny J 
gomis, žurnalais baigiant dideliais plakatais viena ar ke s 
liomis spalvomis. Gaminami ir įvairūs gumos antspaudai. « 
Žinodami, kad tamstai bus re kalingas spaustuvės patar »
navimas, «

patariame pasižymėt šį telefono Nr. t
GR 8393. 1

Informacijos mielai suteikiamos gimtojoj kalboj.

Savininkai: L. GIRINIS ir A. LYMANTAS.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI TORONTE.
Vasario šešioliktosios pami K.L.B. Toronto Apylinkės

nėjimas Toronte šiais metais bu Valdyba prašo visas mielas tau 
vo pradėtas vasario mėn. 12 d. tietes ir visus mielus tautiečius 
specialiu pusvalandžiu kanadie gausiai dalyvauti Vasario Šešio 
čiams anglų kalba per C.P'.R.B. liktosios minėjime: Atgimkime 
radijo stotį. Radijo komentato kūnu ir dvasia, nes mūsų jėgos 
rius savo pasikalbėjime su K. reikalingos Lietuvai Tėvynei!... 
L.B. Toronto Ap. V-bos pirm. 
J. R. Simanavičium supažindi 
no kanadiečius su Lietuvos isto 
rine praeitimi, lietuvių kalba 
dabartine sovietų okupacija, pa 
linkėdamas Kanadoje įsikūru 
siems lietuviams sulaukti savo 
tėvynės prisikėlimo dienų. Me

K.L.B. Toronto Apylinkės 
Valdyba. 

ŠV. ANDRIEJAUS 
liuteronių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampe, vasario 20 
d., 1 vai. pp., lietuvių pamal 
dos. Jų pamokslas taikomas Va 

----- ---------  --------- „---- ----------- j . - - sario 16 d. šventei paminėti. 
— A. General of the United States n*n? programos dalį išpildė tau Kun. dar M. Kavolis.

’ tirais drabužiais pasipuošęs tizia/i
„Varpo“ choras, vadovaujamas AISISAUKIMAS Į 
muziko St. Gailevičiaus ir solisLIETUVIUS EVENGELIKUS 
tas V. Verikaitis duodami kele 
tą lietuvių kompozitorių dainų. 

Šį penktadienį, t. y. vasario 
mėn. 18 d., 9 vai. 30 min. p.p. 
C.B.C. programoje — „Songs 
of my people“ vėl dainuos „Var 
po“ choras ir solistas V. .Veri 
kaitis, kuris yra nuolatinis mi 
nėtosios programos dalyvis. Šis 
radijo pusvalandis bus transliu 
ojamas visai Kanadai per C.B. 
C. radijo stočių tinklą. 

Vasario mėn. 20 d., sekma

Š. m. vasario mėn 19 d. ruošiamas <

Užgavėnių balius
gražioje CARPENTER S salėje,

3560 St. Lawrence Blvrd., kampas Prince Arthur. J 
Šokiams grieš brolių Lapinų „LITUANICOS” orkestras, i 

veiks turtinga loterija ir bufetas. '
Pradžia 7 vai. v., įėjimas 1.25 dol.

Pelnas A. V. Bažnyčios statybai.
Visus maloniai kviečia atsilankyti. <

L.K.M. D-jos Montr. Skyrius.

Susirinkimą gražiai vedė

_—g_ 
Advokatai

STASYS DAUKŠA, k-L, D.
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
UN 1-2013 ir BE 7296

Re s. 5657—12 Avė., Rsm.
I RA 2-5229.
K XX--------------Ml<- ■ W M

DR. J. ŠEGAMOGAS
$ CHIRURGINĖ ir ! 

BENDROJI PRAKTIKA !
J office 4906 Wellington ] 
į Verdun. Tel.’. YO 3611. ] 
\ priėmimo vai.: 2—4; 7—9; į 

šeštadieniais 11—1 1
, arba pagal susitarimą, < 

namų 1038 Osborne Av. ■
< Verdi- n. Tel.: P O 6-9964.;
K__ .2XX

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel.: TR 4547

Lietuvių bendruomenės vai 
dybos nutarimu Lietuvos Valst 
ybės Nepriklausomybės paskel 
bimo minėjimo šventė Toronte 
šiais metais perkelta iš Vasario 
16 dienos į 20 dieną. Tos die 
nos pamaldos lietuviams evan 
gelikams bus laikomos 1 vai. p. 
p. Šv. Andriejaus liuteronių baž 
nyčioje. Kviečiame į jas atvyk 
ti visus lietuvius evangelikus 
dalyvauti bendrai ruošiamame 

_ minėjime. Todėl nesiizoliokime 
dienį*, ^Toronto lietliviu totali nuo bendrai ruošiamų minėji 
kų Prisikėlimo ir Šv. jono pa ir nesiskaldykime minėji 
rapijose 11 vai. bus šikilmingos ™ais separatistiniu būdu. # 
pamaldos ir Vasario šešioliktą Lietuvių Evangelikų Susivienij. 
jai pritaikyti pamokslai. Lietu SAVAITGALIO PRAMOGOS 
viams evangelikams pamaldos šeštadienio vakarą buvo ruo 
įvyks 1 vai. pp. Šv. Andriejaus šti 3 įvairių organizacijų paren 
liuteronų bažnyčioje — Jarvis gimai.
ir Carlton gatvių kampe. Čia UNF salėj šalpos D-ja „Cari 
taip pat bus pasakytas Vasario tas- suruošė šokius grojant 
šešioliktąjai skirtas pamokslas. „Trimitui. Bet publikos atšilau 

Vasario Šešioliktosios minėji kė tik apie 200, ir d-jai sunku

BANKELIO „LITAS“ PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ^d^a^pp visiems^er^ w/^T3’? - UfNF "Utr^U 
pranfčimar -žinioc a’ H Vd1, PP- Vlbiems &erdl kdavo 3—4 simtus žmonių irRANLS1MA5. ŽINIOS. Žinomoje College kino teatro so duodavo gerą pelną.

Lietuvių kooperatyvinio ban Statybos darbai, kiek leidžia Įėję. K.LB. Tornoto Ap. V-ba Lietuvių Namu IĮ augšto sa 
kelio „Litas“, Montrealyje, vai žiemos nepalankus oras, pama minėjimui pasirinko College ki jėj Medžiotojų ir Žuklautojų 
dyba kviečia visus tautiečius žėlė varomi pirmyn. Šiuo būdu no salę, nes Massey Hall nuo klubo ruoštas pobūvis praėjo 

gražiai. Svečių buvo apie 80.

Šį šekmadienį, vasario 20 d.
MONTREALIO SKAUTĖS IR SKAUTAI 

ruošia m

Šokiu ir žaidimu vakara
paįvairintą tradiciniais Užgavėnių blynais bei aštriaja 

Lašininio ir Kanapinio kova.
Pradžia 5 vai. vieta: 4225 Berri St. (ties Rochel) 

Įėjimas 50 et.
tingos. Be sveikinimų, susi 
rinkusiųjų vardu gerbiamieji ju 
biliatai apdovanoti televizijos 
aparatu. Pp. Lukošiai pagerbti 
labai gražiai, kultūringai ir šil 
tai, ypač įvertinant jų visuome 
i: iškurną.

DLK Vytauto klube šeštadie 
nį buvo suruoštas pagerbtuvės 
40 metų ved. sukaktuvių proga 
O. ir V. Vilimams. Dalyvavo 
apie 150 asmenų. Gerai, kad 
pagerbiami tautiečiai, bet nėge gerb. kun. Bobinas, yra davęs

£ {.cjnndb ou ei, 1* t ‘i ’ • i_ * -------- J— ---------------mas lietuvių visuomenei dus tą bus galus suvesti. Jau praėjo

dyba kviečia visus tautiečius žėlė varomi pirmyn. Šiuo būdu no salę, nes Massey Hall nuo klubo ruoštas pobūvis praėjo 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti } varoma statyba ir žiemos metu ma perbrangi. gražiai. Svečių buvo apie 80.
šaukiamą informacinį susirinki nieko brangiau nekainuoja, nes Minėjimo pogramoje paskai jįe buvo pavaišinti lietuviškai 
mą tuoj po pamaldų Šv. Kaži įą vykdo paskiros statybos ben tą skaitys populiarusis prof. Ka paruošta zuikiena. Pobūviui su 

maniai vadovavo K. Kalendra.
. . _ _ _ .. Kitoj salėj (priestate) vyko

rekolekci listės iš Clevelando Juzė Kriš Liet. Miškininkų šeimyniškas

miero parapijos salėje, vasario drovės, su kuriomis jau seniai zys Pakštas iš Vašingtono. Me 
mėn. 2 7d. Parapijos klebonas, sudarytos sutartys. ninę programą išpildys dvi so

~ ’ > Parapijos metinės i _ ____  _________ ........... ........... ...... ..
rai, kad visos tautos šventė auko tam savo malonų pritarimą. Su jos - misijos įvyks kovo 6—13 tolaitytė, Aldona Stempuzienė pobūvis, kuris taip pat praėjo 

i u.._ išsamiai iš dienomis, Šv. Antano bažnyčio ir Toronto lietuvių „Varpo’ ch kultūringai ir geroj nuotaikoj.
_._j i._ c. Nors miškininkų šeima nėra čia

skaitlinga, bet jie yra vieningi 
ir jautrūs lietuviškiems reikalą 
ms. Jie vieninteliai iš profesio 
nalų organizuotai remia Vasa 
rio 16 gimnaziją.

Šis pobūvis sutvirtino jų tar 
pusavio pažintis ir ryšius. Da 
lyvavo apie 40 žmonių. Vadova 
vo pobūviui A. Kantvydas ir J. 
Tumosas. L.

Tradicinį Spurgų balių K.L. 
Kat. Moterų D-jos Toronto sky 
rius ruošia Užgavėnių dieną, va 
sario 22 d., šv. Jono Kr. para 
pijos salėje.

jama šeimos švenei, kai Vasa sirinkusiems 
rio 16 komitetas buvo iš anksto aiškinta bankelio 
prašęs tautiečius vasario 16-jai 
paminėti dieną nerengti kitų pa 
rengimų.
SIUVĖJŲ žiniai pranešama, 
kad tūloje įmonėje reikalingi 
geri siuvėjai, kaip rankovių ope 
reitoriai ir pan. Tuo reikalu 
prašoma teirautis skubiai pas 
p. Latvaitį telef.: AM 1335 nuo 
12.30 iki 1.15 ir vakare 510.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vedusių porai; galima naudotis 
virtuve; 1061 Stephens, Ver 

dun: teirautis tel. TR 1497.

Gražioje vietoje 
prie vandens ir netoli Montre 

alio parduodami 
SKLYPAI

50X120. Kaina 300 dol. 
Skambinti po 5 vai. vakare.

PO 6-5130.

LOUIS MONGEAU 
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3 23 7

; NOSIES, GERKLĖS ir | 
■5 AUSŲ SPECIALISTAS | 
;į ir CHIRURGAS |

: DR. R. CHARLAND
; 956 SHERBROOKE E. i 
| Tel.: FR 7684. EX88228

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

bus i
Litas’ įstei je. Rekolekcijų vesti atvyksta oras, vadovaujamas muziko St. 

gimo eiga, jo reikalingumas ir t. Juvenalis, OFM, iš Brookly Gailevičiaus, „Varpas“ Vasario 
, ’ 1 ’ ■ ■- - i no šešioliktąjai paruošęs visiškai

— Sporto klubas „Vytis“ naują repertuarą.
praneša, kad vasario 19 d., šeš Garbės svečių minėjime jau 
tadienį, 3 vai. pp. St. Vlads sutiko dalyvauti Toronto nauja 
Gym, 400 Bathurst St. įvyks sis burmistras Nathan Phillip 
krepšinio rungtynės tarp Toro 
nto „Vytis“ ir Clevelando „Žai 
bas“. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

TORONTO LIETUVIŲ 
CHORAS„VARPAS”

tikslas, bendri nuostatai ir tei 
sės, — ir bendrai — visi klausi 
mai, kurie iškils sąryšyje su 
šios lietuviams labai naudingos 
ir rimtos ekonominės organiza 
cijos įkūrimu Montrealyje.

Čia pat bus priimami pareiš 
kimai norinčių įstoti nariais.

Ta pat proga primenama 
gerb. tautiečiams, kad visais 
bankelio reikalais galima dabar 
jau kreiptis į jo vedėją D. Jur vasario 13 d. išsirinko naują vai 
kų kas sekmadienį tuoj po pa dybą, kuri pasiskirstė pareigo 
maldų Aušros Vartų parapijos mis: vyr. seniūnas — / ‘ 
salėje prie knygų kiosko. delis, valdybos nariai:

Bankelio „Litas“ Valdyba, šmitaitė, Benigna Chromerytė, 
r> r-NT TA Pi. A i-rv-r.c m i Stepas Pusvaškis ir Juozas Ša

SI JTI JOKTl JVĖS rūnas- Dirignetu, žinoma, ir to TIMMINS SUTUOKTUVĖS. Hau lieka muzikas St. Gailevi
Smarkus vėjas šaltą sniegą čius, spėjęs pastatyti „Varpą“ 

smarkiai pustė šeštadienio ry ant kojų ir išvesti į dainos me 
tą Montrealyje, kuomet 10 vai., no pasaulį.
Šv. Kevino airių bažnyčioje, ------------------------ —-------------------
Šv. Kazimiero parapijos klebo SERGA agr. M. Juodviršis, ga 
nas kun. J. Bobinas sutuokė Vęs komplikaciją po gripo. Į 
Oną Juliją Bendžaitytę ir Lo ligoninę paguldyta p. Andrijau 
uis Henry Timmins. Vyriausia skaitė. Jarmalauskienei padary 
pamergė buvo nuotakos sesutė ta operacija.
Monika. Prie altoriaus dukterį KELIASI Amerikon pp. Ilevi 
atvedė tėvas PranasBendžaitis. čiai. P. O. Ilevičienė apsižiūrė 
Iš artimesnių nuotakos'giminių jo Floridoje, kuri labai patiko, 
bažnyčioje tebuvo teta p. Sta todėl nutairė persikelti ten, grei 
niulienė su dukrele. Po vaišių čiausiai tai bus rudenį. Yra ir 
Mėlynajame salione Ritz-Carl daugiau besiruošiančių išsikelti 
ton viešbutyje, naujoji pora iš i JAV.
vyko Meksikon povestuvinės LAS skyrius balandžio 16 d. 

ir „The Gazette“ įdėjo jaunos prašo tą dieną nedaryti kitų pa 
poros nuotraukas. rengimų.

ps, kuris pasakys trumpą žodį 
ir Toronto miesto vardu per 
duos linkėjimus lietuviams.

Vietoje mokesčio už įėjimą 
prie durų bus renkamos savano 
riškos aukos Lietuvoslaisvinimo 
reikalams. KLB Torono Ap. V 
ba pageidautų, kad kiekvienas 
tautietis šiam kilniam tikslui 

Algis Me paaukotų bent po dolerį. Ta 
: Vanda čiau, jeigu kurie dėl nedarbo ar 

kitų priežasčių šiuo metu yra 
finansiniuose sunkumuose, gali 
aukoti pagal kišenės išgales. At 
minkime, kad Lietuva Vasario 
Šešioliktąją švenčia sovietų ver 
gijoje. Prie įėjimo surinktieji 
doleriai bus panaudoti jos išlais 
vinimui.

L Raštinė: OLiver 4451

A. Stancikas
TAISAU RADIO 

a p a r at u s.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakrao 
Toronto, ME 1602 

Aparatai priimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

Dr. P.MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

6351
neju-
mūsų kelionės. „The Montreal Star“ rengia vakarą ir organizacijų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Rowdon vasarvietėje
12 kambarių namas su centri 
niu šidymu, laibai gerame sto 
vyje, didelis sklypas, 10 min. 

nuo ežero.
Prašo 8.000 dol. ir sutinka su 
1.000 dol. {mokėjimu. Sunki 
savininkės liga verčia vasarna 

mj parduoti.

RAINBOW 
Distributors Co. 
Savininkai-panevėžiečiai

L CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČ1US.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
397 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas. 

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

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

arba pagal susitarimą. 
Tekinamų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va
(pagal su<dtT-i’--

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toron t o 
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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