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Politinė įvykių savaitė
ATOMINIŲ BOMBŲ BANDYMŲ FONE.

Nesusipratimų savaitė.
Jungtinės Amerikos Valsty done. Ji sutarta slapia, bet 

bėsį įspėtos Molotovo pasigyri RUSAI NESILAIKO 
mų dėl Rusjos H. bombų ir ben SUSITARIMŲ
drai atominių ginklų pranašu įr varo propagandą. Dėlto va 
mo prieš Amerikos A ginklus, Mariečiai įspėjo' Rusijos atstovą 
susirūpino1 i ūsams nepasiduoti Gromyko, kad jeigu rusai ne 
ir todėl sustiprintais tempais siiaįkys susitarimu, tai konfe 
pradėjo daryti bandymus. Sa renciia bus nutraukta Tai ir - - __________ ___ _________________
vo dykumose susprogdino jau būtu tikslinga nes iš tu dervbu P5°ga ™SU £auj°ms žniones P1 skaitė referatą apie „fašistinio Pagaliau, ar svarbu, kas rašo? ralės teisės jį be jokio pagrindo 
kelias A bombas. Paskutinė, su vjs ‘vįen niefco pozityvaus neiš **Stl k,tl sako‘ kad okunantai nanaitmima ir fartzhn Tulr ai/arhii tai Ir a a naracnma x x »i--1___: ..
sprogdintoji Nevados dykumoj Sovierij^ tiekdama3 plgTob 
Je kuvo įskelta ant 100 pėdų tj vjSą pasaulį ir, kaip Moloto 
augučio stulpo. Jos vas teigia, pasiruošusi atomi

SPROGIMAS BUVO niam karui bei turėdama A ir
MATOMAS UŽ 800 MYLIŲ. H pranašesnes bombas, juk vis 

vien nesutiks nusiginkluoti. To 
dėl ir kalbos apie nusiginklavi 
mą tiktai tiek turi prasmės, 
kad, joms vykstant, susidaro 
laiko ruoštis karui. 
ŽUVO DAR DU LAKŪNAI. 

Toje vietoje ,kur lėktuvų ka 
tastrofoje žuvo Vyr. Leit. A.

UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS B
Kauno apšvietimas. Susitarė, kaip klastoti istoriją. Žinios iš VLIK’o

Geriau apšviestas tik pats Taline, Estijoje, Įvyko trijų PASKUTINĖS NAUJIENOS.
centras. Dažnai vakaie ar nak okupuotų Pabaltijo valstybių Jų nedaug. Bet jos kuo nors sakingas už savo veiksmus, ki 
ų, kai labjausiai reikalinga gat istorikų kongresas. Jame daly būdingos. ek jis nebus paklusnus New
vių apšvietimui šviesa, elektra vavę Sovietų akademijos istori Visų pirma reikalingi patiks Yorkui arba kiek jis nesugebės 
staiga išjungiama. Kūčių vaka kai mokė Pabaltijo istorikus, linimai. Veltui „Laisvoji Lietu New Yorko nutarimus vykdy 
re tokie reiškiniai nuolatiniai, kaip jie turi klastoti savo gar va“ užsipuola p. Jakužaitį už ti. 
Elektros išjunginėjimo reiški bingą istoriją, kaip ją menkinti šiuos mano žinių tiekimus. P. 
nius žmones Įvairiai • > • « ■ ■»« ... ...» <
Vieni mano, 1 
miesto gatves tyčia sudaroma Žiugžda ir Niunka.

.. ... ą. Žinoma, Vlikas nenori būti
i aiškina, ir kaip su Rusija sieti. Is lietu Jakužaitis tikrai čia nieku ne aklas ir visai pasyvus, nors ir

kad aptemdant vių pusės kongrese dalyvauja kaltas. Aš turiu jį apginti, no diriguojamas iš New Yorko.
„ Pirmasis rs tai būtų ir mano nenaudai. Bet dar už tai niekas neturi mo

kelias A bombas. Paskutmė, su y:™“nieVo’nozitvvaJs neiš kiti sak°’ kad okuPantai režimo panaikinimą ir tarybų Juk svarbu tai, kas parašoma, šmeižti. Visuotinį pasipiktini 
------------j..i---------------------------------- _ r j taip daro norėdami pasityčioti valdžios atkūrimą Lietuvoje’’. Jeigu tai neteisybė, kas mano mą Vlike sukėlė

iš religinio lietuvių nusiteiki Niunka — apie Lietuvos kom parašoma, patikslinkite, 
mo, treti teigia, — kad elektros unistų partijos kovą už 
energija imama radijo stotims, ninku klasės ir valstijos sąjun tai yra faktas, kad 

gos sutvirtinimą.
Iš tokių, atsiprašau, 

kų, kaip Žiugžda ir Niunka, ne Reikia priminti tiems, kurie 
galima laukti, kad jie skaitytų „užmiršta“, kad New Yorke 
si su bet kokia istorine tiesa, pernai buvo priimtas Vliką su 
O tiesa yra labai paprasta. Nie darančių grupių nutarimas, 
kad jokios darbo žmonių masės kad Vlikas faktinai pildo jų va 
nei Estijoje, nei Latvijoje, nei ha. Atseit, Vlikas turi klausyti 

Kauno gyventojai stengiasi Lietuvoje nekovojo dėl tarybų to, kas nutariama New Yorke, 
visus dienos reikalus baigti iki valdžios. Niekad nė vienoje Todėl, visi tie, kurie i Vliką 
sutgmstant). Sutemus pavojin šių valstybių komunistų parti taiko aštriausias savo strėles, 
ga mieste vaikščioti. Siaučjan ja nebuvo masinė organizacija dažnai užnuodytas neteisybė 
Čios plėšikų gaujos ne tik api ir jokio vaidmens nevaidino mis, tegul jas kreipia į New 
plėšia, bet ir sužeidžia. Pavojin jungiant darbininkus su valstie Yorką. New Yorkas planuoja 
giausia esti rudenį ir žiemą, čiais. Tiek 1918 — 1919, tiek Vliko veiklą, New Yorkas diri 
kai elektros šviesa staiga išjun ir 1940 m. sovietinė diktatūra guoja, todėl New Yorkas ir at .. .
giama. • į tuos kraštus buvo nešama, rau sakingas. Vokietijoje esąs gi mituoti. Fiesiog-negražu.

donosios armijos durtuvais. Už Vlikas, faktinai New Yorko gr Ar gi melų skleidėjai taip ir 
raudonosios armijos tiek 1918 upių egzekutyvas, tiek bus at nesusipras? (hlj).
—1919, tiek ir 1940 metais 
slėpėsi paprastas rusiškasis im 
perializmas.

SKAUTŲ DARBAI NEW 
YORKE.

Bet kareiviai buvo paslėpti 
apkasuose už 200 metrų nuo 
sprogimo vietos, ir jie liko 
vi ir sveiki.

JAV daro bandymus jau
ATOMINE ENERGIJA 

VAROMŲ TANKŲ.
Be to, jau ruošiami ir atomi _r .

ne energija varomi karo laivai. Navikenas, po savaites taip pat 
Taigi Amerika atsidėjusi ruošia 
si pasipriešinti Molotovo pra 
neštai A persvarai pas rusus.

Kai ir Didžioji Britanija, at 
siliepdama į Molotovo grasini 
mus atominiu karu sunaikinti 
demokratinius Vakarus, taip 
pat pradėjo rūpintis H bombo 
mis ir kitais atominiais gink 
lais, tai pasaulyje
PASIREIŠKIA IR KITOKĮ 

NERAMUMAI.
Anglijos atstovas prisidėjo 

prie Švedijos - Šveicarijos ats 
tovų pareiškimo, kad Korėjos 
paliaubų vykdymo komisija rei 
kia paleisti, nes komunistai ne 
tiktai laužo susitarimus, bet ir 
neduoda vykdyti kontrolės. 
Komisijos darbas, dėl komunis 
tų sabotažo, darosi bergždžias.
TIES TAIVANU VYKSTA 

KOVOS.

SV

idant tos trukdytų užsienio ra 
dijo siųstuvų veiklą. Būdinga 
yra tai, kad elektros energija 
nutraukiama tik lietuvių bu 
tams. Partijos narių, karių h 
įvairių pareigūnų tat nepalie 
čia. Taip pat neliečia jų ir ener 
gijos normavimas.

lėktuvams susidūrus, manevrų 
metu žuvo dar vienas Kanados 
karo lakūnas, o kitas sunkiai su 
žeistas, nusileido parašiutu.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Dulles, baigęs pietryčių 

Azijso konferenciją Bangkoke, 
aplankė Vietnamą, Laos, Kam 
bodžą, Taivaną ir tarėsi dėl 
pasipriešinimo komunistų agre 
sijai.

— Spauda jau šaukia, kad 
Malenkovui ateina lemtingos 
dienos. Malenkovą jau puola 
„Pravda“ ir žiauriai kaltina. 
Jau ruošiamas Malenkovui ke 
has į kartuves.

— Vokietijos senatas kovo 
21 d. svarstys Paryžiaus susi 
tarimus, kuriuos seimas pri 
ėmė.

— Tito aštriai atsiliepė į Ru 
sijos diktatorių pasisakymus 
apie Jugoslaviją.

Kinijos komunistai puola lai — JAV pasiūlė Albanijai ma 
svųjų Kinų salas ir bando jas isto už 850.000 dol. Bet sovie 
užimti. Kinijos jėgos priešina tai atsisakė priimti, — geriau, 
si. Vyksta karas, plečiasi. Ka sako, tegul žmonės išmiršta ba 
dangi Kinijos komunistai yra du. 
pasisakę, jog jie turi užimti — Atominis šnipas Pontecor 
Taivaną, tai nėra perspektyvų, vo Rusijoje varo propagandą, 
kad galima būtų karą ties For — Havajų salose įvyko vul 
rncza sustabdyti. kano išsiveržimas, kurio lava

Nebent galima įtarti, kad Ki sunaikino visą kaimą. Vulkanas cijos karininkų mokykla), 
nijos komunistai kažką siūlo neveikė jau 25 metus, 
per Burmos premjerą. Esą siū 
lomas Kinijos komunistų susi kad jo tikslas išlaisvinti Kiniją 
tikimas su JAV atstovais. Gali nuo' komunistų, o Eizenhoveris gaudomi 
ma spėti, kad šio susitikimo ko sako, kad reikia susitaikyti, 
munistai 
mo metu 
vano, ne 
kalinamų

„opozicinės“ spaudos paskleis
ti pikti melai.

..... , , . , . .. . „Opozicionieriai“ paskleidėVlikas dabaj-jau faktinai yra melą> esą (>Krupavičius ir žal 
kauskas įsivėlę į kriminalinę 
veiklą“
Šidiškiui adresuotą laišką, dėl 
to Vokietijos policija juos tar 
danti.... Tai yra piktas melas, 
kurį tačiau su malonumu sklet 
džia „opozicinė“ spauda.

Tokių žinių skleidimas jau 
kelia pasipiktinimą ir atvirus 
protestus ir pačiuose „opozici 
jos“ sluogsniuose. Kam pasitar 
nauja tokių prasimanymų aklei 
dimas? Ir ko tuo siekiama? Ne 
bent save galutinai sukompro

darbi Antra, kas yra tikrai svarbu,

istori Amerikoje.
jie esą pasisavinę p.

„Bezprizornikai“.
Be globos likusių ir valkatau 

jančių vaikų Kaune yra. Mar 
velės dvaro prieglaudoje laiko 
mi vaikai, kurių tėvai suimti, 
ir dar vaikai tų, kuriuos bolše 
vikai, kilus karui, iš Lietuvos 
išvežė į Rusiją. Lietuvius ir ru 
sus laiko kartu. Marvelėje prie 
prieglaudos yra vidurine moky 
kla. Į augštesniąsias mokyklas 
retas kuris leidžiamas. Daugu 
mas, baigus 6 skyrius, atiduo 
darni į amatų mokyklas. Bėgio 
bių mergaičių prieglauda yra 
Ugniagesių gatvėje.

„Beprizornikų“ stovykla
yra Grunwaldo gatvėje, 
šais „Audinius“. Stovykla sau 
gojama, langai užtverti geleži 
niais virbais. Iš ten vaikai sk 
irstomi Į prieglaudas ai patai 
sos namus. Seniau vaikų patai 
sos stovykla buvo Aleksote, 
Vailokaičio dvare, buv. belais 
vių stovykloje (dabar ten avia 

. Iš
______  ten vaikų pataisos mokykla per jg Romos radijas lietuvišką pro 

— Čiangkaišekas pareiškė, kelta j Šilutę. gramą lietuvių k. transliuoja
Mieste elgetaujantieji vaikai kasdien nuo 21.30 vai. iki 21.

ir gabenami į Grun 50 vai. Vid. Europos laiku 19. 
waldo gatvėje esančią prieglau 48—25,40 — 41,15 m trumpo 

— Čikagos vyrų choras ta dą. mis bangomis.

ATSIŠAUKIMAS Į STUDENTUS. 
Mieli Kolegos-ės montrealiečiai!

Mokslo metai jau artėja prie loję. Kandidatas-ė turi duoti 
kur jis gyvens drauge su prin galo, tuo pačiu ir Kanados Lie raštišką sutikimą, būti pasiūly
cais i rkitais buržujais. tuvių Studentų Centro Valdy tas bent vieno lietuvio studen

— Churchillis esąs nusista bos kadencija. Kadangi iki šiol to-ės ir prisiunčiant tai iki ba
tęs apie gegužio mėnesį daryti Centrinė Valdyba susidarė tik landžio mėn. 1 d. rinkiminei
seimo rinkimus, nes ekonominė iš Toronte studijuojančių na komisijai adresu: R. Mickeviči
padėtis pagerėjusi ir Darbo par rių, tad ir rinkiminė komisija ūtė, 3 7 Wine Rd., Toronto,
tija suskilusi, dėl ko yra gali yra sudaryta Toronte. Norisi at Ont. Rinkiminę komisiją suda

Vėl susikirto Izraelis su Egi mybių laimėti daugumą. kreipti dėmesį į Montrealio he ro: R. Mickevičiūtė; J. A. Any
ptu. Esą Gazos srity Izraelio — Rusijoje žmonių padaugė tuvius studentus-es, kurių yra sas ir A. AnkudaviČius. Pasi
kariai užpuolę Egipto postus, jo 50 milionų, o karvių sumažė nemažas skaičius, kad aktyviai stenkim visų labui, kad dirban
nušovę ar išsprogdinę 38 Egip j° 3 mil. Javų gaunama ma įsijungtų Į bendrą Kanados Lie čių darbas nenueitų veltui,
to karius ir 28 sužeidę. Padarę žiau, negu prie caro, -— todėl tuvių Studentų šeimą. Tad sta ---- e*~-J—*—
ir kitu piktadarybių. Dėl to su Rusijoje nuolatinis badas arba tykit kandidatus ateinantiems 
sidaręs labai aštrus konfliktas, pusbadžiavimas. rinkimams ir aktyviai paremki
kuris dar nenumatoma kuo bai KANDIDATŲ sąrašas rinkim te savo skyriaus narius, 
gsis. Arabai jaučiasi labai įžeis ams į Montrealio lietuvių sei Atostogų metu nemažai kam 
ti, o izraelitai laikosi labai ka mėlį bus sekančiame NL nr., o tenka pakeliauti, — ir kodėl 
ringai. i __

Nesiseka ir nusiginklavimo nį. 
konferencija, kuri vyksta Lon ose.

KANADA NUGALĖJO SOVIETIJĄ. 
Supartalyti visi rusų planavimai ir planai.

Vokietijoje, Krefelde, pasi kam nepralaimėjusi, rusus su 
baigė hokey rungtynės dėl pa pylė 5:0 santykiu. Tai rusams 

New Yorko skautų vietiniu saulinio čempionato.
kijos jaunimo vakaras Bropkly Visas pasaulis laukė, kaip ru 
no Apreiškimo parapijos salėje ngtynės pasibaigs, nes praėju 
praėjo nepaprastu pasisekimu sios pasaulinės rungtynės pasi 
ir sulaukė daug svečių iš toli baigė Sovietų pergale prieš Ka 
mų ir artimų apylinkių. Pirmo nadą 7 :2. 
je dalyje paminėta skautų vy 
čių dr-vės penkmetis. Suvaidin 
ta Vyt. Alanto komedija „Bu 
halterijos Klaida“ ir vėliau sm 

prie agiai pasišokta.

Korp! Vytis New Yorko sky 
riaus pirmininkas psktn. R. Šil 
bajoris sutiko pravesti skilti 
ninku kursus N. Y. skautams- 
tėms. Tai yra gražus pavyzdys 
vytiečiams, skatinąs visus ak 
tyviau prisidėti prie jaunųjų va 
dovų prieauglio lavinimo.

tragingas aktas, nes už cokj 
pralaimėjimą kas nors skau 
džiai atsakys.

Pasirodė, kad rusai, kaip di 
riguojami diktatūrinių princi 
pų ir įkalti veikti pagal vado 
„planą“, nesugebėjo ringe on 
entuotis. O kanadeičiai, paste 
bėję rusų tūlus silpnumus, tuo 
jau susiorientavo, ir taip puolo, 
kad rusai visai pakriko.

O rusų pasiruošimas buvo 
labai didelis. Vieną geiiausį žai 
deją jie laikė specialiai Kana 
dos komandai. Tas žaidėjas nie 
kur nežaidė ir jėgas taupė tik 

Šiemet gi, pasimokę iš pra tai Kanadai. Bet... nieko negel 
eities, kanadiečiai pasiuntė jau bėjo. Rusai pralaimėjo tiesiog 
rimtesnę komandą, kuri rusa skandalingai.
ms ir pajudėti ringe neleido. Kanada išėjo pasaulio čem 
Rungtynių rezultatai rusams plonu, o Rusija atsidūrė antro 
yra nepaprastai liūdni, nes ka je vietoje, Švedija trečioje. Se 
nadiečiams jie neįvarė nė vieno kančios pirmenybės bus 195 7 
golo. Kanados komanda nie metais.

Visas pasaulis laukė, kaip ru

Yra žinoma, kad sovietija į 
pasaulines rungtynes siunčia 
ne mėgėjus, kaip daro kitos va 
Istybės, bet profesionalus, vals 
tybės išlaikomus ir težinančius 
tiktai sportą. Praėjusį kartą 
Kanada buvo neatsargi, nes pa 
siuntė vaikų komandą, kurią ru 
sai ir nugalėjo 7:2 santykiu.

nori ir tikisi susitiki
išsiaiškinti ir dėl Tai riasi su Toronto ir Montrealiu 
tiktai dėl neteisėtai dėl koncetų.
JAV 11 karių. Bet Prancūzijos komunistai

AMERIKA ATMETA savo vadui nupirko prie Vidur 
TIESIOGINES DERYBAS. femio. Jūros vil^ ,už 85-000 doL»
Ji sutinka kalbėtis tiktai per 

Jungtinių Tautų Organizaciją. 
Klausimas dar nėra pakanka 
mai paaiškėjęs.

IR MAŽOJOJE AZIJOJE 
NERAMU.

MONTREALIO VISUOME 
NĖS REZOLIUCIJA PER 

JUNGTINES TAUTAS 
PASIEKS ŽMOGAUS 
TEISIŲ KOMISIJOS 

SVARSTYMĄ.
Jungtinių Tautų Žmogaus 

šimesti dolerį* menktver teisių skyrius atsake t Montre 
alio lietuvių pasiųstą Vasario 
16-sios proga masinio susirinki

mokėti už rūmus likusi pirki 
mo suma 60.000 D. M. (15.000 
dol.). Mokiniai šąla. Kiekvienu 
momentu gali būti nutrauktas 
maisto tiekimas.

Ar galime nesisieloti? Ar ne 
same skolingi? Ar neužmiršo 
me savo pažadų? Ar galime 
taip jau be jokio sąžinės grau 
žimo i 
čjuiblizgučiui, ar stikleliui? Su 
simąstykime. . . .. . -

štai ateina šv. Velykos - m°A 
Džiaugsmo šventė. Juk jie te 
nais irgi jų laukia. Jie dar dau 
giau už mus pasiilgę trupinėlio 
džiaugsmo, skanesnio kąsnio. 
Nelikime bejausmiai, kurti. 
Kas gi, jei ne mes, galime su 
mažinti jų rūpestį? Tebūnie 
tai mūsų visų šventa pareiga, 
visų bendras reikalas.

Sukruskime gimnazijai rem 
ti būreliuose, jei užsnūdome. 
Kur jų nėra — steikime nau 
jus. to’ aukas galima siųsti 

Kada Centrinė Studentų Vai atitraukia mūsų dėmesį nuo to, Fondo Centro Komite
dyba Kanadoje bus sudaryta iš kas turėtų būti giliausiam mū 
įvairių skyrių narių, tarpusa sų žodžių kampely. Yra reika 
vio ryšiai sustiprės ir prabėgu lų, kurių nei minutei negalime 
sios dienos neliks tuščios ir pri užmiršti, kuriems nei vienas ne 
menančios tik niūrią nakties ty turėtume likti abejingas, 
lą tarp knygų. Vasario 16 d. Gimnazija rei

Kandidatu gali būti kiekvie kalinga pagalbos! Žinome, ko 
nas lietuvis studentas-e, studi ks vargas ir nedateklius slegia 
juojąs betkuriam Kanados uni mokytojus ir mokinius. Iki bir 
versitete ar augštojoje mokyk želio 28 d. turi būti pabaigta

Kanados Lietuvių Studentų 
Centrinė Valdyba.

DAUGIAU ŠIRDIES VASA 
RIO 16 D. GIMNAZIJAI.

Kasdieniniai vargai slegia 
rinkimai kovo 20 d., sekmadie neaplankyti vieni kitų, nors as kiekvieną iš mūsų. Neužtikrin 

Visi dalyvaukime rinkimu meniškai ir nepažįstamų, bet ei tas rytojus, neįprastas darbas 
nančiu tuo pačiu mokslo keliu, ir begalės Įvairiausių rūpesčių

Tragiškai žuvus karo aviacijos lakūnui
VYR. LEIT. ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 

tėvams bei artimiesiems reiškiame užuojautą ir pagerb 
darni jo didžiąją gyvybės auką, aukojame nors ir nedi 
dėlę sumą Vasario 16 gimnazijai paremti, kad kiti jau 
nuoliai galėtų eiti jo pradėtu keliu.

 Fileriai, Zenkai ir Tamošauskai.

Atsakyme pasakyta, kad iš 
keltasis reikalas bus tvarkomas 
pagal procedūrą, nustatytą JT 
O Ekonominių ir Socialinių 
Reikalų Tarybos rezoliuciją 75 
(V), kurios kopija siunčiama

Kreipiamas dėmesys į rezo 
liucijos § E, pagal kurį JT 
O Gen. Sekretoriaus Montrea 
lio lietuvių rezoliucijos kopiją 
privalo patiekti Rusijos vyriau 
sybei, nenurodant patiekėjų, 
išskyrus atvejį, nurodytą para 

’ to iždininkei — C. L. C. Re grafe B, kuriame pasakyta, 
t lief Fund, 202 St. Clarens St. kad autoriai nurodomi tokiu at 
. Toronto, Ont.
■ Gal ne vienas iš mūsų net ne 
pagalvojame, kokį begalo dide 

i lj vaidmenį suvaidins Vasario
• 16 d. Gimnazijos atžalynas, 
i kai kelsis iš vergijos mūsų Lie
• tuva. Tad aukokime, aukoki
i me iš širdies! H. S. svarstyti.

veju, kai jie patys sutinka.
Iš pasiųstos rezoliucijos ma 

tyti, kad Ekonominės ir Sočia 
linės Tarybos Žmogaus teisių 
komisija gaus gen. sekreto 
riaus šios rezoliucijos santrau 
ką, kuri bus komisijai patiekta
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KLBENORUOMENES REIKALAI
KLB KULTŪROS FONDO INFORMACIJA NR. 2.

1. Švietimo skyrius, kaip jau 3. Kultūros skyrius išsirinko
buvo skelbta anksčiau, prašo vi vadovą — p-lę Iz. MatuseviČiū 
sų KLB apylinkių valdybų ir tę. Be jos, ir anksčiau skelbtų 
Kultūros Fondo Įgaliotinių su jų, šiame skyriuje dar sutiko 
ruošti apylinkėse Pedagoginę dirbti Kultūros Fondo sekreto 
Savaitę š. m. kovo mėn. 12— rius rašytojas J. Kralikauskas 
20 dienomis. Pageidautina, ir naujai pakviesti K. Gečas ir 
kad ši savaitė būtų atžymėta J. Ramanauskienė. Skyriaus ar 
paskaitomis lietuvybės išlaiky timiausiame darbų plane numa 
mo klausimais. tomą literatūrinės premijos or

Š. m. kovo. mėn. 19 d. Toron ganizavimas, dailės parodos su 
te kviečiama Kanados lietuvių ruošimas, paskaitų ciklo orga 
mokytojų konferencija, kuri pr nizavimas ir kiti.
asidės 9 vai. 30 min. Lietuvių 4. Kultūros Fondo įgalioti 
Namuose 235 Ossington Avė. niais paskirti: J. Jankaitis — 
Visi mokytojai ir kiti švietimo Toronto ir P. Enskaitis, Rod 
darbuotojai kviečiami gausiai ney, Ont, Kviečiame apylinkių 
dalyvauti. valdybas skubiai atsiliepti tuo

2. Finansų skyrius šiuo me reikalu,
tu vykdo Kultūros Fondo rė _
mėjų verbavimo vajų. Į sky u td™s on 0 /asis sar70”2o'd. Prieš pief buvo at da", sekė kavutė vaišės, prie
riaus kreipimąsi jau atsiliepė Toronto Ont Pinigus laikytos pamaldos Šv. Vincen lietuviškos muzikos garsų. Vai
eilė asmenų ir organizacijų su * J’ ! u to koplyčioje. Po pietų minėji šių paruošimui vadovavo KIB
aukomis. Aukotojų s,rašus ii aktas buvo Mėlynojo Duno

EMU - Mrs M F Yokubvnas jaus auditorijoje. Iškilmes ati Valdyboje einanti sekretoriaus Ce^ercre^ Dr ToronS,’ darė K. L. B. Britų Kolumbi pareigas Bronė Nekvošienė

Ont.
KLB Kultūros Fondo Valdyba.

Neužmirskimeįatnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

Telefonas:
Prenumerata metams:

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

„NEPASIDUOKIME EMIG KANTINIAM
SUSMULKĖJIMUI"

— pareiškė VT pirm. K. Zaikauskas per minėjimą 
Vasario 16 d. gimnazijoje.

— Mes pradedame lyg ir ne trauktų į tautinę veiklą, nesiva 
bejausti savo padėties tragišku dovautų siaurais grupiniais in 
mo, pradedame su ja susigyve teresais, bet jaustų atsakomybę 
nti, — pareiškė per Lietuvos visumai, tautai. 
Nepriklausomybės 37 metinės giausių sąmoningos 
sukakties minėjimą 
16 d. gimnazijoje VT pnminin laikyti nuosaikumą. Šios savy 
kas K. Žalkauskas. — 'Ievyne, bės ypač pasigendama šiuo me 
priespauda, laisvės kovos ir tu mūsų išeivijoje. Partinės ais 
net liejamas kraujas kažkaip tros kai kur yra tiek įsihepsno 
neberanda mūsų sieloje gyvo josios, kad jau savomis ranko 
atbalsio. Mes patys pradedame mis pradedamos ardyti institu 
lyg ir darytis tos pačios nutilo ei jos, kurių suorganizavimas 
sios pasaulio, sąžinės dalimi, reikalavo daug vargo ir pastan 
Tai yra skaudūs Žodžiai, bet gų ir kurių uždavinys yra, es 
juos tenka pasakyti, nes kiek ant Kraštui pavergtam, skelb 
vienas iš mūsų neša da'ų atsako ti pasauliui apie mūsų tautos 
mybės, jei emigracinio vėžio gajumą, apie jos laisvės troški 
simptomai pradeda reikštis mū mą, apie jos kultūrinį pajėgu 
sų visuomenėje.

Grupinių interesų protegavi
mas, asmens ambicijų iškeli j^> mūsų valstybingumo pa 
mas prieš bendruosius bendruo sireiškimo šventę, kada tauta, 
menės reikalus, nesuvaldoma nežiūrint ilgų priespaudos me 
pasaulėžiūrinių aistrų kova, vi įų, vieningai pakilo savarankiš 
sa tai yra tipingi emigracinio kam gyvenimui, turėtume prisi 
gyvenimo reiškiniai, vedantieji minti tas vertybes ir principus, 
į visišką visuomenės susiskal kurįe sudaro pagrindinius mū 
dymą ir susmulkėjimą. Tai yra sy tautinės kovos elementus ir 
ir toji priežastis, kurios išvado laiduoja jos sėkmingumą. Ry 
je didėja mūsų išeivių ivainuo šium su tuo tenka dar sykį pa 
se kraštuose inertiškumas ir įmėžti laisvės siekimą, nes šis 
abuojumas tautiniais reikalais. siekįmas nuo pat tautinio atgi

Šias negeroves sąmoningai iš mimo yra ryškus mūsų tautos 
kelia Vasario 16-sios proga, gyvenime. Laisvė žmogui, tau 
nes toji diena mums turi būti tai, valstybinė nepriklauso 
ne tik kaip brangus praeities mybė — yra to paties laisvės 
prisiminimas, bet ir proga savo principo aspektai. Todėl demo 
aktualiems uždaviniams prisi kratija, kaip laisvės įgyvendini 
minti bei pasiryžti juos ateity mas valstybinėje struktūroje, vi 
je geriau ir su didesniu pozity suomet bus toji santvarka, dėl 
vumu vykdyti. Šiandieną prie kurios kovos geriausieji mūsų 
aktualiausių uždavinių priklau tautos sūnūs, 
so ir kova su anksčiau jau mi Antras eIementas, kuris 
nėtu emigraciniu susmulkeji ypač mūsų sąlygose svar 
niu. Su juo sėkmingai galėsime taį vieningumas. Kada tau 
tik tada kovoti, jei įstengsime ta kovoja dėl savo egzistenci 
savyje ugdyti tas savybes, ku jos, bet kokje specifiniai sieki 
rios yra budingos sąmoningam, maį yra antraeilės reikšmės. Jie 
atsakomybę visumai jaucian yra leistini tik tiek> kiek ai 
čiam žmogui. Sąmoningas lietu funkcįonu4jančioje demokrati 
vis-pati iotas, darydamas savo n^je valstybėse pavojaus metu 
sprendimus, nepnva o vadoyau ak reikštis partinės kovos. naskvrė 4o dol Aukavo no 5 T Kačinskas I Ribinskas K 
tis vien atskirais pasauleziun y - tikrO;n demokratiški „ , ? • • “ n W0 -K -KacinsKas, j. KioinsKas, fe.,
niais ideologiniais ekonomi , P . A. JO demokratls dol.: S. Rakstiene ir P. Mažai Poderys, J. Stepčinskas, L. 
niais’ar kitEssnecifiniais £m°’ mokeJimo suderinti spetis; po 3 doL: St. čipkienė, N. Kasperiūnas, I. Garšva, A. Br 
niais ar KitoKiais spccin uis clfinius grupinius interesus su Kasnerifmienė P Lukoševi uskevičius D Niekus P Mi 
interesais. Kiekvemas is musų . d vaisiais tauti niai sveikai ai = t5a p * UnTle L5, , ?ke , „ T. w ---- <• ------- .------ --------------- -- -savo nusistatymus paversda b mnms dažnai trūksta Ka^ C1US’ AT^“sirlsklsA’ Gr,isko kstas- A- Mdčius ir p. Seme vių organizacijų susitarimu vy ms reikia priminti, kad tokie 
mas veikla turi jausti pilną at, • u - ’ ■ nis; P° ct,: Savickas; zys; po 50 et.: J. Valančius ir ko surengtas Vasario 16-sios nesusiorientavimai nepatarnau
sakomybę ’tautai. Pavyzdžių pa^tilTdažnaiPnarock kLdP<io P u 2 d°L- A’ KV/elė> B-,Dud*’S- pakaitis. Viso, čia sudburie minėjimas Plateau salėje, Mon ja mūsų sugyvenimui ir skal 
mtime nereikia toli nraeitvie K P _ airiai parOUO, Kaa JOCk Balčiūnas, V. j. v .4. ' .... .............
rnu.^ns . nereiKia to i prae yje trūksta tos budingos demo Rataitis I Tasinskas K Ra metu snaukavo jieškoti. Pirmoje eileje tai yra, kratinpi visuomenei savvhės Bataitls- J; metu taukavo
be aheio tie aktwios ir nasv k.^atl?ei visuomenei savybes monas, V. Skilandziunas, A.be abejo, tie aKtjrv s ir p y tikrojo nuosaikumo išlaikymo. Staškevičius E Varvs A Lavios rezistencijos atstovai kraš J , otasKevicius, tt.. vaiys, a. r^a
te, kurie, nepaisydami pavojų, _ tuviui, »uicm.c «vi» m«»iv----  ------------  -t -
iki savęs sunaikinimo įsiparei parodė ir teberodo pasigėrėti O- Sakalauskiene, U. fe ankevi negnę nuotaiką ir pasitikėjimą, nerengti kitų parengimų, 
goja laisves kovai. r. - ■ - - - . - . . tautuivm,, •— ------ u — ----------

Mūsų kovos pogrindį suda Reikia tikėtis, kad ir jos da P .Gabrėnas, P. Kraujelis, A. tolti> nuQ vargo ir nedalios ir> kurių negalima nutylėti..
rė ir sudaro ūkininkai ir darbi emigracijoje tų savybių nė Lapienis, St. Liaudins as,, J. §viesiau įsikurti, nepamiršta ir T  yaoi

kaimie ra nustojusi. Ji nesileis įtrau Pa autis, J- etrenas, J. bim nepamįrg pagalbos reikalingo atskirame susibūrime linksmo taiko, kad antros minėjimo da
..ov kiama į pragaištingas ir bepras kus, A. Mikstas, A Strakaus senelio> ligonio bei augančioje nuotaikoje minėjo vienos šei lies programos vykdytojai dėl
inteligentų, profeso mes tarpusavio kovas ir neleis kas, fe. i olvaisa, A feiemas a, jaunimo. mos sukaktuves. Tarpe jų bu nežinomų priežasčių neatvyks

..r. , .... R Jetrenaa> Už ši gausi sudburiečių au vd »r Xasari° 16 d’ ŠLentei Re ta PildytL RengeJai turėtų
s jsiviespatauu, oet pn ■ < • ’ ’ ' '

v.ouo juvo juucm įau Įsikarščiavusius savo di Augustinas, J. Aniol, J. ZiuKas, - & r
tos laisvės aspiracijos. Statyda namiką išlaikyti atitinkamuose A. Valaitis, V. Bružas, J. Čeba KLB Šalpos F. C. Komitetas, 
mi savo gyvybes pavojun, jie rėmuose. : ... o__ _____ „ s__  „ _______
jaučia atsakomybę tautai ir jos Giedame: iš praeities tavo Kanados Lietuvių Bendruome gali nusverti pačią oiganizaci kur'e j®.j1! a*škino kad „Ta ja)_ 
ateičiai. Jų kraujo auka ir pasi sūnus te stiprybę semia. 1918 nę Kas kita, kai yra žmonių, o jos esmę?) ?.ta nuo.Dievo paskirta tai vasario 16 yra visiems lietu
šventimas dar ilgai bus tas dva metų Vasario 16-sios aktas bu jų nemaža, kurie nepatenkinti Taigi, p. L. J. B. informacija į'eiJ?S ?r/C šios šventos tiesos vjams privaloma šventė ir nuo
smis kapitalas, kuris įgalins Vo visos tautos vieningos ko iig§ioiine būsena, kad palygin su aiškia tendencija, ii negera ‘in*a d^a Pnd^tl antrąaJą į°S jos gali atpalaiduoti tik šeimos

vos Rezultatas. Neardykime dėl tl jabai maza Montrealio lietu tendencija, kuri vienybei nepa da.1 ’ ’J^as ,"e Tauta, tas nelaimė, rimta liga bei mirtis.
_ ... - _ ... i. y _ j.. mažuma, dabar labai dide sitarnauja, yra tik neteisinga, Pnes iev^______________ Lietuva — teisinga musų moti

lių „rieškutinės" bendruome neobjektyvi, ir ne laiku iškelia pavojaus nėra ir jo nebus. na: Vytauto Didžiojo šventovė 
nės šalininkų, nerodė noro ir ma. Būkime rimti. Būkime apdai Je Raul?e salia nukankintų ir
pastangų apimti platesnius lie Galima, kontra, L. J. B. teigi rūs, Būkime santūrūs. Ir ne žuvusiųjų dėl jos laisvės auksi 
tuvių sluogsnius. Ir čia ta pati mams pasakyti, kaip jau ir pats spauskime ten, kur nėra kas nės knygos bus n juodoji kny 
KLCT, geriau pasakius, atski L j B< prasitaria, ir Krašto spausti. &a- NęteP^me garbingos Lie
ii jos žmonės, vėl parode inicia Tarybos nariai nesipriešino pri Atvirkščiai: padėkime, kiek tuvos lstor^os. laPų; bet stenkl
tyvos ir, galima pasidžiaugti, imtiems nutarimams. Atvirkš galima daugiau, pastangų, kad mes JUOS islaikyw svarius,
laimnigu būdu ta vienybė ku čiai, kaikurie jų labai, ir paša mūsų jau sutarta vienybė būtų Man atrodo, kad į tokius są 

ilgu straipsniu „Tėv. Žiburiuo Šviesoje. Faktas yra, kad KLC riasi. Vienybė, kurioje daiyvau kytina — labai atvirai ir labai realizuota darbais. Darykime moningus nesklandumus, kurie
se“ atsiliepė L. J. B. Pradžioje T organizavo bendruomenę, ja abi lietuviškos parapijos, pri nuoširdžiai, — pasisakė ir bal visa, kad juo didesnis tautiečių pažeidžia šventus lietuviškus

VANCOUVER, B. C.
VASARIO 16 MINĖJIMAS.

Minėjimas šiemet įvyko va Užbaigus minėjimą „O Cana

Pinigus laikytos pamaldos Šv. Vincen lietuviškos muzikos garsų. ^Vai

Vienas būdui 
visuome

Vasario nes žymių yra sugebėjimas iš

nansų skyrius skelbs atskirai. 
Kviečiame visus lietuvius tiek 
pavienius, tiek organizacijas, 
atsiliepti į Kultūros Fondo 
balsą.

mą ir subrendimą.
Todėl, švęsdami Vasario 16-

Pp. ELENAI ir JUOZUI NAVIKĖNAMS
dėl tragiškos sūnaus, Kanados karo lakūno 

mirties nuoširdžią užuojautą reiškia

VYR. LEIT. ALGIMANTO NAVIKĖNO
mirties nuoširdžią užuojautą reiškia

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba.

Tragiškai žuvus Av. Vyr. Leit.

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI, 
giliausiai užjaučiame jo tėvelius

ELENĄ ir JUOZĄ NAVIKĖNUS, 
jo broliuką ir sesutę Ponią Kudžmienę.

Ignas ir Antanas VilėniŠkiai.
Boston, U.S.A.

Aviacijos Vyr. Leit.

ALGIMANTUI NAVIKĖNUI
tragiškai žuvus, pp. Navikėnų ir pp. Kudžmų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

D. N. J. Matulaičiai.

VYR.
žuvus, 
reiškia

Brangiam sūnui ir broliui aviacijos

LEITENANTUI ALGIMANTUI NAVIKĖNUI 
gilaus skausmo valandose nuoširdžią užuojautą 
pp. Navikėnų ir Kudžmų šeimoms

Povilas A. Povilaitis.
ai

SUDBURIO APYL. LIETU VIAI, AUKAVĘ TREMTI 
NIŲ ŠALPAI

KLB Sudburio vald. iš kasos torius, J. Vabuolas, V. Stepšys,

jos Apyl. V-bos pirmininkas, Minėjime buvo matyti lietu 
pakviesdamas vadovauti pirmą vių, atvykusių net iš už kelių 
jai programos daliai Praną Ju šimtų mylių, kaip pav. Jonas 
dicką ir meninės dailės— Aldo Kartočius iš Port Alice ir kiti, 
ną Baronienę. Po „God save Laike minėjimo buvo rink 
the Queen“ ir susėdus garbės tos aukos Tautos Fondui. Sve 
prezidiumui, Augustinas Valai ^iai dosniai aukojo. Britų Ko 
tis, Nepriklausomos Lietuvos Jumbijos lietuviams, negailėjo 
kariuomenės karininkas per sierns dėl didelių atstumų atvy 
skaitė Lietuvos Nepriklausomy ktį į minėjimą, bus suteikiama 
bes paskelbimo Aktą. Kritusie proga paštu prisiųsti savo au 
ji kovoje už Lietuvą buvo pa k^ vasario 16 proga Lietuvos 
gerbti susikaupimo minute. Es laisvinimo reikalams. Minėji 
tų atstovas sveikino angliškai. me aukojusių ir paštu aukas 
Dauguvos Vanagų atstovas kai prisiusiančiu pavardės ir aukos 
bėjo latviškai. Jo kalba čia pat bus skelbiamos spaudoje.
buvo Emilio Smilgio' išveista į 
lietuvių kalbą.

Dipl. teisininkas Jonas J. Ju 
škaitis pasakė pagrindinę minė 
jimo kalbą. Nurodęs didingą 
lietuvių tautos praeitį, jis kiek 
plačiau sustojo ties aktualio 
mis šių dienų išeivijos proble 
momis: svetimos pilietybės pri 
ėmimu, mišrių šeimų kūrimu, 
santykių tarp Bendruomenės ir 
organizacijų. Mesdamas žvilgs 
nį į ateitį ir palyginęs šių die kės pirmininkas minėjimo me 
nu politinę konjunktūrą su tu pasakė sveikinimo kalbą. 
1918 metų, jis priėjo išvados, Jonas J. Juškaitis.
kad dabar perspektyvos atgau 
ti nepriklausomymę yra palygi 
namai didesnės, negu kad bu 
vo 1918 metais. Minėjimo ak 
tas buvo baigtas Tautos Him 
nu.

Antroje dalyje svečiai išgir 
do lietuviškos muzikos koncer 
tą. Jonas Treška ir Remigijus 
Baronas padeklamavo tai die 
nai pritaikytos poezijos. Vilnie 
tis lietuvis Vytautas Diakas 
pagrojo akordeonu ir podaina 
vo solo lietuviškų dainų, jų tar 
pe tris savo paties sukurtas.

mišrių šeimų kūrimu,

LIETUVIŲ ATSTOVAVI 
MAS ESTIJOS MINĖJIME.

Estijos nepriklausomybės šv 
entės minėjime vasario 24 d. 
Manhattan salėje Vancouvery 
je lietuvius oficialiai atstovavo 
Vasario 16 d. Gimnazijos 88-to 
rėmėjų būrelio vadovė Aldona 
Baronienė ir KLB Britų Ko 
lumbijos Ap. V-bos pirm. dipl. 
teis. Jonas J. Juškaitis. Apylin

K. L. B. Britų Kolumbijos ’ 
APYLINKĖS VALDYBOS

BIURO
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko

JONO JJUŠKAIČIO, LL.B.
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building
709 Dunsmuir Street

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

Laisvoji tribūna.
KAM PATARNAUTA?

1955 m, vasario mėn. 12 d., Taipogi ten buvo ir mūsų ge 
kuomet visų Montrealio lietu rbiamųjų tautos veikėjų. Jie 

i. kad tokie

Pavyzdžių • .. , - . , i z dol.: A. Katele, d. uuaa, fe. feiakaitis. viso, čia suuourie minėjimas Plateau salėje, Mon ja mūsų sugyvenimui ir skal
i nXiivip kaip tlk daznai Pa™d°. kad 1° Ch. Balčiūnas, V. Lumbis, J. čiai-lietuviai paskutinio vajaus trealio ir jo apylinkių lietuviai do mūsų jėgas. Pamastykime, 

> — 134,50 dol. protestavo prieš okupacijas, ir kokiu keliu einame? Tik ne 
Tai graži suma, kuri ne vieta* šventei rengti organizacinis vienybės!

nam vargo tebeslegiamam lie komitetas buvo iš anksto malo Negerai padarė ir tie, kuiie
Lietuvių tauta jau ne sykį ucius, V. Grinius, P. ^Gustas, tuVjuj suteikė nors kiek malo n*a* prašęs tautiečius tą dieną iš Vasario 16 minėjimo nuvyko

v. . T _ , . . , , .  — l aną atsiskyrėlių pobuvj. Nie
ną subrendimą ir sąmoningu cius ir J. Dzenkaitis; po 1 dol.: , tauteįgįai turėję laimės nu v*s dėlto įvyko nesklandumų, kuomet neužmirškime tautinės

savigarbos.
Įvairiuose minėjimuose pasiTą vakarą apie 150 tautiečių

ninkai, miestiečiai ir L------- . .
čiai. Jų eilėse rasime mes senų kiama į pragaištingas ir bepras kus, A.^Mikstas, A.. Strakaus 
ir jaunų ***f a __ •

riu, studentų ir paprastų, vos specifiniams atskirų grupių in M. Meskauskas, P. Petrenas, 
rašyti pramokusių, tautiečių, teresams įsiviešpatauti, bet pn S. Krivickas, P. Gurklys, B.

... Tačiau visus juos jungia tau vers jr i"’*
ngti Organizacinio Komiteto tokių asmenų nekviesti arba, 
Garbės narių, kurie nerado nei kad užtikrintų jų dalyvavimą, 
laiko, nei reikalo atvykti į Pla iš anksto duoti jiems „už su 
teau salėje vykstantį minėjimą, gaištą laiką“ (kas to reikalau

somybę, o ją atgavus — susi mažmožių tos vienybės šiandie 
kurti savitą gyvenimą, ną, jej norime pajėgti atlikti

Šiandieną ir emigracijoje mū mums tenkančius uždavinius ir 
sų visuomenė turi auklėti ir tu siekti laisvos ir nepriklauso 
rėti asmenis, kurie aktyviai įsi mos Lietuvos.

APIE MONTREALIO LIETUVIŲ VARGUS.

----- — - — a. u -------- -  - - i I Al MCU VISU, K.C1U JUU UlUUtJlllS IdUUCLXU I----------- ~ .  
jis dėsto tų vargų istoriją. De tam paaukojo daug pastangų tariant \r abiems jų kleboną savo u£ priimtas rezoliucijas, skaičius dalyvautų rinkimuose jausmus, visuomenė turi teisę 
*------------ ■ ,v- ’ ... .. — - ---- -—-—— —i-------- - - - - - - - ----- -—:—:--j kelias

• rj galima tiktai pasveikinti. višką veikimą ir viskuo, kuo ti juos taisyti spaudą. Dėl šių
Šiandien jau turime didelį Kai dėl L. J. B. abejojimų, ktai gali, palaikytų bendruo nesklandumų tautiečių tarpe

ja, nutyli jos pradžią: kas tuos ir parodė daug geros valios. ms ir šiaip pavieniams visuome jr tai labai geras reiškinys, ku ir konkrečiai įsijungtų į lietu reaguoti ir geriausias
vargus sukūrė. Apėjęs esminę Yra tikra: jeigu ne KLCT, tai nės veikėjams. rį galima tiktai pasveikinti. i ' 1  J-
istorijos dalį, kuri nušviestų Kanada gal ir ligšiol neturėtų Šiandien jau turime didelį L__ _____ „____ ___ ____ _____  b__, c____ 7
faktą, kas gi yra negerovių kai Bendruomenės organizacijos, bendrą sąrašą, visokių pažiūrų dėl pavojų nuklysti nuo^ KLB, sius risiems^ lygiai "patriotams Yra didelis nusistebėjimas ir
tininkas, L. J. B. kaltina KLC Ir dabar, priešingai L. J. B. tei žmonių ir kovo 20 dieną rink tai jie taip pat neturi jokio re rūpimus ir svarbius tikslus, už pasipiktinimas.
Tarybą, ir ją pašteto netikroje gimui, KLCT palaiko ir remia sime Seimelį (ne gi čia vardas alaus pagrindo. Jokio realaus simojimus ir darbus. Br. Abromonis.
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LIETUVOS EV. REFORMATŲ TREMTYJE EINAMAS rencija Kanados sostinėje Otta ną po pasikalbėjimo savo vieš 

wa, kurioje dalyvavo Lietuvos buČio adresu jau gavo iš minė 
Ev. Reformatų Bažnyčios in to kongreso atstovo oficialų ra 
Exile delegatas, kolegijos na štą ir laišką, kurio priede buvo 
rys kurat. inž. Hermanas Pavi raštų nuorašai vyr. Imigracijos 
lonis. Konferencija įvyko š. m. viršininkui Kanadoje, USA 
vasario mėn. 15—17 d. d. Į šią Konsulatui ir net ministrui pir 
konferenciją, kuri yra dalis mininkui. Savo laiške minėtas 
World Presbyterian Alliance, atstovas užtikrino, kad mūsų 
Lietuvos Ev. Reformatų Baž sinodo nariams nebus jokių su 
nyčia in Exile buvo pakviesta nkumų atvykti į USA. Tie visi 
dalyvauti kaip pilnateisis šios formalumai būsią sutvarkyti 2 
sąjungos narys. Reformatų de —3 savaičių bėgyje ir nurodė 
legatas inž. H. Pavilonis, kaip kur ir pas ką kreiptis. Pažade 
specialus tos konferencijos de jo ir jis pats asmeniškai pade 
legatas, buvo pirmas pristaty ti. Savo laiške užtikrino, kad 
tas konferencijos plenumui ir šių metų sinodan, kuris sau 
paprašytas padaryti praneši kiamas gegužės mėn. 28, 29 
mą. Tenka priminti, kad šioje ir 30 d. d., tikrai galėsią vyk 
konferencijoje dalyvavo visų ti visi kuratoriai ir svečiai iš 
USA, Kanados ir aplinkinių sa Kanados, 
lų protestantų bažnyčių delega 
tai (vienas delegatas nuo 100. 
000 narių), visi augšto rango 
ir atsakingų pareigų dvasiškiai. 
(Liet. Ev. Reform. Bažnyčia in 
Ejxile skaitoma specialiomis tei 
sėmis todėl, kad ji dėl žinomų 
priežasčių yra vakarinėje sekei 
joje, o jos atstovaujama bažny 
čia priklauso rytinei sekcijai). 
Mūsų delegatas savo praneši 
me išdėstė mūsų bažnyčios, mū 
sų krašto būklę, vargus ir lū 
kesčius. Jo pranešimas konfe 
rencijos dalyvių buvo šiltai pri 
imtas, suprastas ir pareikšta 
daug simpatijų.

Tą pačią dieną visi konferen 
cijos delegatai gavo iš Kana 
dos Gubernatoriaus kvietimą at 
silankyti į jo būstinę-pylp Spe 
daliais autobusais buvo visi 
nuvežti, oficialiai priimti, pa 
vieniai pristatyti, supažindinti 
ir ten pat pavaišinti. Šiame 
bankete ir Lietuvos Ev. Refor 
matų Baržnyčios in E^ile dele 
gatui teko kiek ilgiau pasikal 
bėti su Gubernatorium, kuris 
gyvai domėjosi Lietuva, paša 
kė su užuojauta, kad žinąs mū 
sų krašto nelaimę, pažinojęs 
prezidentą A. Smetoną. Dome 
josi taip pat ir mūsų veikla tre 
mtyje. Po pasikalbėjimo Guber 
natorius mielai sutiko duoti sa 
vo autografą.

Sekančią konferencijos die 
ną po posėdžių visi delegatai 
buvo pakviesti į geriausią Otta ūmi J. Macevičius, buv. Lietu 
woje viešbutį „Chateau Lau vos Charge d‘Affaires prie 
rier“, kur buvo susirinkę kon tikano. 
greso nariai, senatoriai ir vy 
riausybės narių. Šių vaisių me 
tu mūsų delegatui teko artimai 
susipažinti su eile kongreso ir 
senato narių. Kanadoje gyve 
nantiems tremtiniams n netu 
rintiems pilietybės yra didelių 
sunkumų atvykti į USA, nors 
ir trumpam vizitui. Mūsų dele 
gatas priminė vienam iš kong 
reso atstovų apie šių formalu 
mų atlikimo sunkumus ir ilgą 
laukimo laiką. Šis atstovas tuoj 
ten pat pažadėjo savo paramą. 
Dalis Lietuvos Ev. Reformatų 
Sinodo in Edcile narių gyvena ministeris di Giura pasiuntė Jo 
Kanadoje ir turi vargo su at Šventenybei Pijui XII sveikini 
vykimu į metinius posėdžius, mo telegramą, į kurią Šventa 
Maloni staigmena buvo mūsų sis Tėvas teikėsi atsakyti per 
delegatui, kad jis sekančią diesavo Valstybės Sekretoriatą, su minimą.

KELIAS.
Konferencija Ottawoje.

Antrojo pasaulinio karo aud ms už akių ir dar daugiau su 
ros išblaškyta ir tebeblaškoma stiprinti savo veiklą, lyžosi ir 
lietuvių tauta deda visas įmano jau realizavo įkurdami laisvo 
mas ir galimas pastangas nuo jo pasaulio lietuvių reformatų 
lat priminti laisvąjam vakarų centrą Chicagoje. Šiam tikslui 
pasauliui jai padarytą ir tebe savo narių aukomis nusipirko 
daromą skriaudą. Šios didelės bažnyčią su sale ir butu prie 
skriaudos ir daromos neteisy jos. Šis Lietuvos reformatų žy 
bės akyvaizdoje kiekvienos or gis buvo augštai įvertintas ir 
ganizuotos lietuvių grupės ir rado gyvą atgarsį ne tik šio 
net kiekvieno lietuvio, turinčio krašto protestantų bažnyčių 
tautinę savigarbą, augščiausia tarpe, bet ir už šio' krašto ribų, 
pareiga yra visur ir visada pri To pasėkoje šių metų vasario 
minti šių dienų mūsų tragedi mėn. 22 d. iš didžiausių Chica 
ją-

Lietuvos ev. reformatai, ku 
rių veiklą yra apjungęs jų si 
nodas tremtyje ir vykdomąją 
galią yra pavedęs jo išrinktai 
kolegijai tremtyje, gyvai seka 
visą laisvojo' pasaulio gyveni 
mą ir, kur tik gali, įsijungia su 
savo įnašu mūsų bendriesie 
ms ir savos bažnyčios reikalą 
ms atstovauti, j____ o___ __ .
prašyti paramos. Ši akcija Vy metu buvo jų pakviesta musų 
kdoma visu kruopštumu ir pa solistė Br. Variakojienė pagie 
sišventimu, negailint nei laiko, doti solo, dvi giesmes lietuvių 
nei lėšų, nei energijos.

Lietuvos Ev. reformatai, re 
aliai žiūrėdami į ateitį ir dary tuvos Ev. reformatų tremtyje 
darni išvadas iš praeities, gerai reikšmingas ir visiems mums 
supranta visus sunkumus ir ga naudingas žygis buvo North 
limus pavojus lietuvybei. Nore American (Western Soction) 
darni užbėgti šiems įeiškinia Presbyterian Alliance konfe

gos presbyterionų bažnyčioje 
(Oak Park) įvyko banketas ir 
specialios pamaldos Lietuvos 
reformatams pagerbti, kur eilė 
aukštų dvasiškių gražiai 
nė gausiems dalyviams 
vavo virš 500 asmenų) 
nepavydėtiną dabartį, 
krašto tragediją ir mūsų deda 
mas pastangas gelbėti savo tė 

jiems ginti ir v9 kraštą ir bažnyčią. Pamaldų

primi 
(daly 
mūsų 
mūsų

kalba (toks buvo jų noras).
Antras tik ką padarytas Lie

RBIKALAUKIU! |

* KNIT-GOODS *

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR 
PIRŠTAIS

DARBINIU KOJINIU
JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Jos tikrai laikys 
ilgiau — labai pa 
togios nešioti — 
labai vertingos — 

PENMANS 
DARBO 

KOJINES.
Y ra įvairių rūšių 
ir svorio, tinkamų 
kiekvienam 
bui 
sios 
nės

dar
— tai geriau 
kojinės piges 
rūšies kojinių 
skyriuje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
Žinomi nuo 1868. (WS 9-4)

JUS ŽINOTE
RAUDONOJO KRYŽIAUS DaRB

ir per daugelį me
tų. Bet K.n k n-r 
sis Kryžius r'ika

&
£

Galbūt kada nors 
Raudonasis Kry 
žius pagelbėjo jū 
sų sūnui, broliui, vyrui ar lingas pagelbos... jūsų pa 
kitam šeimos nariui. Rau gelbos, kad galėtų atlikti š: 
donosis Kryžius atlieka bu vertingą darbą. Jo uždą vln.u 
manišką darbą daugeliui įvykdymui reikalingos didi. 
žmonių, daugelyje valstybių lės sumos pinigų^

Savo auka padekite 
Raudonajam Kryžiui

Norisi paminėti, kad mūsų 
delegatas pakeliui į Ottawa bu 
vo sustojęs Toronte ir ten va 
sario 13 d. dalyvavo Toronto 
Liet. Evnagelikų Susivienijimo 
parapijos Vasario 16 d. proga 
pamaldose ,kurių metu parapi 
jos kun. Kostizenas pasakė ta 
bai jautrų, pilną patriotizmo 
pamokslą. Gražu, kad lietuviai 
evangelikai Toronte gyvai reiš 
kiasi ir tautinėje veikloje. Po 
pamaldų, gražioje naujai pa 
statytos lietuvių parapijai baž 
nyčios salėje įvyko pobūvis. 
Šio pobūvio metu p. H. Pavilo 
nis padarė pranešimą apie re 
formatų veiklą, atliktus darbus 
ir pasidžiaugė gražia torontie 
čių veikla. Toronte būdamas 
viešėjo pas Kolegijos įgalioti 
nį Kanadai kurat. Petią šerną, 
kur turėjo pasitarimą su toron 
tiečiais reformatais. P. B.

ĮSTEIGTAS LIETUVOS 
DRAUGŲ KULTŪROS 
CENTRAS ROMOJE.

Pas min. S. Lozoraitį įvyko 
lietuvių ir italų veikėjų susirin 
kimas, kuriame buvo įsteigtas spręsti. 
„Lietuvos draugų Kultūros Ce šiai KBVS pasibaigus, Bos 
ntras“. Jo valdyboh išrinkti: tone bus pradėtas kitas — Ko „Paprasta ir neteisininkams 
pirmininku min. G. di Giura, respondencinis Lietuvos Skau suprantama kalba D. Krivi*, 
buv. Italijos pasiuntinys Lietu tų S-gos Suvažiavimas (KSS). kas davė klausytojams mokslo 
voj, vicepirmininkais U. Sala, LSS Tarybos Pirmijos kvieti atsakymą į paskaitos klausimą.

rnu 
mas, 
mis: 
pirm., kun. J. Klimas — pirmi . .
ninko pavaduotojas, sktn. Aid. ni” .rei a 
Lįibuckaitė ir psktn. Ap. Trei
nys — sekretoriai ir psktn. V. reikalo juridiškai neegzistavu 
Karosaitė — iždininkė. KSS sią Diplomatijos Šefo institud 
Prezidiumo oficialus adresas: ją- Ministerio S. Lozoraičio pa 
Dr. J. Gimbutas, 4 Rutledge St. skyrimas Lietuvos Diplomati 
West Roxbury, Mass. Savo po Jos Šefu buvo teisėtas pagal vei 
sėdžiuose KSS Prezidiumas ap kiančiąją Lietuvos teisę ir pa 
svarstė Suvažiavimo bei LSS gal tarptautinės teisės nuosva 
organų rinkimų taisykles, o tus bei praktiką. Vien tiktai 
taip pat sudarė mandatų komi Lietuvos piplomatinė T’aruy 
siją. Jon yra pakviesti: pirmi ba turi teisę legaliai atstovauti 
ninku Dr. Br. Kalvaitis, o na 
riais — sktn. V. Barmienė ir 
psktn. Kostas Nenortas.

50-TAS SKAUTŲ AIDAS 
TORONTE.

Š. m. vasario mėn. Skautų Ai

pirmasis karo ir vėliau diploma 
tinis Italijos atstovas Kaune, 
ir min. S. Lozoraitis, sekretori

Va

Centro 
minėtųjų, 
Bernabei, 
torius Ministerių Tarybos Pre 
zidiume;
Angelis, 
Deo“ profesorius;
liūs,
cijų
prof. A. Giannįni; prof. L. Ma 
gino ir prof. kun. Turchi, senas 
lietuvių draugas, daug rašęs 
apie Lietuvą.

Naujos organizacijos vardu

tarybą sudaro, be 
dar šie asmenys: 
radio skyriaus direk

po svermzu 11

DD»JO'iCS;W

Veda sktn. inž. J. Bulota.

KORESPONDENCINIAI SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAI.
Korespondencinė Brolijos das atžymi kuklią, bet gražią su 

Vadovų Sueiga šiuo metu vyks kaktį — Toronte nuo 1951 m. 
ta pilnu apkrovimu. Didžiausi pradžiQS ;au išleistas Nr. 50. 

numeriui viršelį piešė 
Telesforas Valius. Jo tu 
yra skirtas Vasario 16-

darbai dabar tenka Clevelande 
esančiam KBVS Prezidiumui: 
patikrinti atstovų mandatai, su 
daryti kandidatų sąrašai ir pra rinys 
dėta redaguoti atsiųsti klausi jai. 
mai. Visa ta medžiaga bus mul_____
tiplikuota ir išsiuntinėta visie PROF D KRIVICKAS 
ms atstovams apsvarstyti ir nu ApiE DIPLOMATUS IR JŲ

ŠEFĄ.

Šiam 
dail.

pa

monsinjoras A. de 
universiteto „Pro 

dr. j. Gai 
lietuviškų radio translia 
vedėjas; ambasadorius

sudarytas KSS Prezidiu 
kuris pasiskirstė pareigo 
dr. inž. J. Gimbutas —

Remdamasis išsamiais savo 
studijų duomenimis, prelegen 
tas įrodė, kad Lietuvos užsie 
-L. _L‘—lų ministeris turėjo 
teisės sukurti naują, kad ir iki

teikdamas Apaštališkąjį palai

Lietuvos valstybei prieš kitų 
valstybių vyriausybes. Nuo pat 
pirmos sovietų okupacijos vei 
kiąs Lietuvos valstybės diplo 
matnis atstovavimas tarptauti 
niame forume yra teisinis fak 
tas, o ne politinių konjunktūrų 
pagimdytas reiškinys“,

(Vienybė),

T z» 8?|_ • I • be. Pradžioje aš naiviai tikėjau tos pusės, juos skaitėme prie kas daryti. Aš nešiau generolo riausiųjų tarptautinių šnipų. Ir
leroro masina^komunistu tarnyboje si, kad šiuose posėdžiuose bus šais ir posėdžiavome su jais 

kas nors nusprendžiama. Ne tik taktiniais sumetimais. Ir 
PASAKOJA SOVIETŲ KARININKAS G. KLIMO V. žiūrint mano labai skeptiškų buvo bloga, kad mūsų vakarie 

; m versti sprendimus veiksmais — pažiūrų į vakariečių atstovus, čiai sąjungininkai to viso nepa 
akcija ir tam reikalui mes pri aš. Sreitai įtikinau, kad jie tik stebėjo ir negalėjo suprasti, 
valome atidengti savo vadovau raĮ nori bendradarbiauti su mu Rova dėl žodžio „policy“ 
jamą politiką. . . mis sprendžiant jvairausas po

Vertėjas vėl išvertė „poli 
tik“. Vėl generolas Šabalin už 
rėkė:

— Čia mes nieko neturime 
reikalo su politika. Kas liečia 
politiką — viskas jau išspręsta. 
Galite nesistengti daryti man 
bet kokį spaudimą. Aš neturiu 
noro ir ne mano reikalas per turėio nė mažiausio nageidavi kančio posėdžio. Tuo laiku mū čiu britu kapitonas išėjo iš na tūs tęsėsi, tuo plonesnis darėsi 
žiūrėti ar pataisyti Potsdamo J r - - • • • . . .. • - * • _«• - ■ « ■< ■*.
konferencijoj sprendimus“.

Tai buvo kovos prie apvalio 
stalo pradžia dėl to paprasto 
nerangaus ir dviprasmiško žo 
džio’ „policy“.

Kremlius į buvusią Potsda suomet atėjo ir išėjo su išanks

4.
Konferencijoje.

Sekančią savaitę po Potsda 
mo konferencijos aš palydėjau 
generolą Šabalin į pirmąjį Są 
jungininkų Kontrolinės Komi 
sijos, ekonominės direktorijos 
konferenciją. Sesija prasidėjo 
punktualiai dešimtą valandą ry 
to.

Po susitarimo dėl ateityje 
įvykstančių posėdžių, mes grie 
bėmės planuoti sekančią sesiją. 
Amerikonų delegacijos galva 
pasiūlė, kad pirmas svarstomas 
klausimas būtų: „Išdirbti—nu 
statyti pagrindą ar bazę Vokie 
tijos ekonominio demilitariza 
vimo politikai.

Vertėjai išvertė anglišką žo
dį „policy“ paraidžiui į rusiš mo konferenciją atsižvelgė ir to suformuotais sprendimais, 
ką žodį politika, nors šiame at skaitė didžiule pergale ir laimė Ji ėjo lyg kokio paštininko ar 
vejuje būtų daug geriau tikęs jimu, nes sovietiniai diploma ryšininko pareigas. Jeigu, pa 
vertimas 
cipai* 
žodis 
balin pašoko į viršų, 
tas.

Šabalin portfelį, kuriame buvo dabar aš turėjau garbės kalbė 
tiktai protokolas paskutinio po tis su tuo pagarsėjusiu asme 
sėdžio, tačiau palikti niekeno niu. Mes kalbėjomės anglų ir 
nesaugomą portfelį salėje ant vokiečių mišiniu, ir aš laikiausi 
stalo būtų buvęs nusikaltimas saugiausių bendrų temų, 
sovietų valstybei, tačiau pasiim 
ti portfelį su savim būtų atro 

karines problemas. Įsteigimas tęsėsi tris valandas ir kitų de dę tikrai keista ar neprotinga. 
Jungtinių Tautų Organizacijos legacijų nariai vis dažniau pi a Generolas Šabalin išgelbėjo ma 
patvirtino vakariečių tikrus no dėjo žiūrinėti į savo 1"’ 
rus taikai pasaulyje, y • ■ .

Generolo šabalin 
susirūpinimas.

Laike pietų generolas Šaba 
laikro ne iš tos nepatogios situacijos, lin kalbėjosi su mūsų šeiminiu 

rus taikai pasaulyje. Išoriniai džius. Matyti, vakarietiški skil Jis man ramiai pasakė, „Eik ir ku per vertėją ir retkarčiais 
žiūrint mes, sovietai, atrodėme viai yra pripratę būti punktua lauk manęs automobilyje, ma prie progos priversdavo sav_ 

Gaių gaie jore. nusijuokti į Sir Percy daromus
*“ j Aš pasijutau atsigavęs, išė ar sakomus pokštus. Atmos... 

sijoje, buvo bent man" aiškiau kome kaipo laimėtojai, nes mes jau, įlipau į automobilį ir užsi ra buvo perpildyta širdingumu 
šia, kad tikrumoje Kremlius ne laimėjome visą savaitę ligi se degiau sigaretę. Už kelių minu ir vaišingumu, ir kuo ilgiau pie 

- ■ ~ ~ \ i
mo bendradarbiauti su” demo sų išmontavimo ir ardymo ko mų ir pakvietė mane į vidų. Aš gen. Šabalin bolševikiškas šar 
kratiškaisiais vakariečiais. mandos skubiai griebė vokiečių jam pasakiau, kad aš nesu alka vas. Galų gale jis nuėjo taip 

Amerikonai ir britų delegaci pramonę ir — kas bus galuti nas, tačiau jis žiūrėjo į mane to toli, kad net pasiūlė išgerti tos 
ja, kiek aš pastebėjau, galėjo nai posėdžiuose nuspręsta — kiu žvilgsniu, kad man nieko tą už mūsų šeimininką. Aš sė 
pakeisti savo, sprendimus laike susidurs jau su įvykusiais fak neliko, kaip tik sekti paskui jį. dėjau toli nuo jo stalo gale ir 

Kai aš įžengiau į salę, genero kai vieną kartą pripuolamai pa 
las Šabalin pasižiūrėjo šnairo kėliau akis rtuo savo lėkštes. 

Istorija su portfeliu. mis, bet nįeko nepasake. Vė susidūriau su generolo Šabalin 
Kontrolės komisija davė liau paaiškėjo, kad mūsų šei akimis, mėtančiomis į mane da 

man pirmą gerą progą pažinti mininkas prašė generolo Šaba žnus klausimo žvigsnius. Aš 
■vakariečius sąjungininkus as lin leidimo pasiųsti adjutantą pastebėjau, kad generolas ša 
meniškai. Kartą, po bevaisių, mane pakviesti. Britai juk sa balin ne tiek stebėjo mane, 

___ _ ___  __ kaip paprastai, debatų Kontro vo taktu yra yra žinomi visame kiek domėjosi, ar. . . aš jo ne 
kaip įkąs nė" valdžia) turėjo visa tai pildavo išsprendžiamas tą pačią lės Komisijoje, Sir Percy Mil pasaulyje. Aš atidaviau pertfe seku. Jis įtarė mane esant „aki 

nai išnaudoti. dieną, nes generolas šabąlin ls, britų delegacijos vadovas, lį generolui. Iš visų idiotiškų mi ir ausimi“ komunistų parti
turėdavo telefonuoti į Maskvą pakvietė kitų delegacijų narius galimybių, šioji man atrodė jos ir buvo budrus! Kuo augš 

„Nieko apie politiką. įr gautj ten įsakymus. pietų pas save. Aš įžengiau Sir mažiausiai žalinga. Tegul jis čiau kas nors kopia sovietų hie 
Gynėsi generolas Šabalin, Jau pirmame posėdyje aš ne Percy namus labai sumišusią pats lieka kvailiu! Aš stove rarchijoje, tuo labjau yra slė

kaip prispirtas lokys. Tuomi, galėjau nepastebėti didžiausią nuotaika. Visi svečiai paliko sa jau prie lango nukreipto į so giamas pastovios baimės ir ne
čia dar kartą buvo įrodyta, kad skirtumą tarp vakariečių ir mū vo sklybėles ir portfelius prie dą ir kalbėjausi su brigados ge pasitikėjimo, kas persekioja ir
netgi patys augščiausieji sovie sų. Jie skaitė mus garbingais ir mimų salėje. Tarnaite paėmė nerolu Bader. Sulig generolo graužia sovietų valdininkus

už tų pareigūnai nieko negali da rimtais sąjungininkais tiek ka mano kepurę ir ištiesė ranką šabalin malonaus apibūdinimo nuolatos.
’ * .... .................... ............................. ] Bus. daugiau.

norį to paties, tačiau po pirmų irai aptarnaujami.
jų posėdžių Kontrolinėje Komi sesija buvo atidėta ir rnes išvy

derybų. Sovietų delegacija vi tais.

.vadovaujamieji prin tai laimėjo daug didesnes kon vyzdžiui, koks nors klausimas 
Kada buvo paminėtas cesijas (nuolaidas) negu jie ti iškildavo laike diskusijų, tai 
politika“, generolas Ša kėjosi, ir SMA (Sovietų kari šis klausimas niekuomet nebū

— Kokia politika? — rėkė
jis. — Visi politiniai klausimai
buvo išspręsti Potsdamo konfe
rencijoje!

Amerikonas pirmininkas
nerolas Draper, sutiko:

— Visai teisingai. Mūsų
davinys yra paprasčiausiai pa ryti savo asmenine atsakomy ro, tiek taikos metu. Mes, iš ki mano portfeliui. Aš nežinojau, brig. Bader buvo vienas iš gud

ge
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PR. DOM. GIRDŽIUS.

Adomas Mickevičius pries 100 metu
jai pasisekė baletmeisteriavi 
mas.

— Jauni kompozitoriai: Klio 
vas parašė operą „Pilėnus“ ir 
Indra baletą „Audronė“.

— Kipras Petrauskas 70- 
ties metų savo sukaktuvėms pa 
žymėti pats stato operą „Otei 
lo“ ir pats joje dainuoja Otel 
lo rolę. Tai bent senis veža. .

— Aleksandras Kutkus šie 
met mini 65 metų sukaktuves.

— Augustinas Gricius para 
rinkti, kaip Jums patinka, kad rų trenksmas ir diskretiški me spalvomis .sudėtingiausiais raš lūs jo dalinį Europon, visos vii šė pjesę „Karšta vasara“. Ma 
tik Jūs būtumėte laimingas ir nueto žingsniai salionuose už tais. Jie dabar brangūs, kaip tys dingo, įvykus lėktuvų ava tyt, nabagui Griciui Marcės jau 
ramus. Vienintelis dalykas, ko baigs trijų vasarų šventę ir pa lietuvių dailės dalykai.
aš prašau — rūpinkitės savo liks Tuchanovičius ilgam liū 
sveikata. Žinokite, kad ji man desiui ir egzistenciniam mąsty 
labai brangi. mui. Kūryba ir svetimi kraštai

Būkite didis, mano Drauge, palengvins poeto kančią, tik 
P. Tomas jau išvyksta.

mą, lyg įkyrų klaustuką, per
nokusių vasarojų laukuose. Jis 
turėjo temperatūros, bet akys 
buvo sausos. Vos 
niun, susirgo.

Tuchanovičiuose 
tį virė bronhaha: 

talen brangių drabužių, 
daran timai, medžioklės, 
reikia apeigų ceremonialo repeticijos, je pirmoji pradėjo austi tauti visa širdimi mylėjo oro spar 
(sic) Net patys artimieji neturėjo lai nius drabužius, o dabar dar jų nūs ir tikėjosi vienas iš pirmų 

' _ ' > naujausiais jų pasiekti laisvės dieną Vii
sutinku. Aš Jums leidžiu pasi dvasios gelmėse. Maršų fanfa audimo būdais ir gražiausiomis niaus aerodromą. Tačiau, iškė

grįžęs Vii

(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, Romoje, Paryžiuje, 
Konstantinopoly )

3. Drauge; neapleisk savo
4. MARILĖ VEREŠČIAKA to; užmiršk mūsų meilę, 

T. . v. , . . , . čią Jus nelaimingu. JeiJi nebuvo graži. Liekna, blo Jūsiį ramumuij kad Tu v_„, .... „________ _____________________________ _ _
ndinė. Marijos Antuanetos vi manęS daugiau nematytum, — ko įžvelgti, kas dėjosi Marilės grožį patobulino 
sa žavingumo paslaptis buvo - • - • -- - - - -- . ...
jos judesiai, Marilės — jude 
šiai ir kalba. Dažniausiai yra 
gražūs tokie žmonės, kurie sa 
vo negražumu gražūs. Kaip eg 
zistencialistai „Floros“ kavinėj 
Paryžiuje.

Tuchanovičių svečias ją ly 
dėdavo meškerioti; jie kartu 
jodinėdavo; atsitikdavo, 1 
jis surišdavo lapuočių medžių 
šakas ir jaunai šeimininkei su 
rengdavo nuo saulės palapinę 
a la Jean Jacques Rousseau. 
Lakstydavo, karstydavosi. O 
dvaro alėjose ir parkuose vėjai 
buvo tokie kvapūs ir sultingi! 
Ar ne taip prasideda meilė?

Knutui Hamsunui meilė — bėtis, —- atsakė Adomas, ■ 
vėjelis rožių lapuose, Verteriui yra vienintelis dalykas, 
— beprotis, jieškąs sniego pus man duoda ramybę“, 
nynuose mylimąjai gėlių, Ote 
lui meilė — visą amžių šliaužto kartu klusni patriarchalinėms no siela surišta su kitu. Eida 
ti rupužė, negu bent dalelę ati tradicijoms. Ji paaukojo save ma pareigingumo keliu, aš pra 
duoti to, kurį myli. Tuchanovi be apgaulės: jos motina ir gra radau turėtą teisę į Adomo šir 
čių svečiui ir jo •
meilė buvo kančia. L'amour de kad Marilė atiduoda' būsimam 
tete yra visados kančia pagal 
prancūzų Stendhalį.

Taip buvo per tris vasaras.
„Ta pati žvaigždė švietė ant 

mūsų lopšio, kai mes buvome 
sukurti vienas kitam. Jei aš bū 
čiau galėjęs rasti nuostabiausio 
grožio mergaitę, kokios Kūrė 
jas dar nebūtų buvęs sukūręs, 
gražesnę, negu visų angelų vei 
dai, gražesnę, nei mano svajos, 
nei poetų įkvėpimas, — aš vi 
sa tai būčiau atidavęs už Tave, 
už vieną Tavo žvilgsnio saldu 
mą“.

Kai Kaune mokytojas ture 
jo skaityti Plutarchą ir Saneką 
ramumui palaikyti, Marilės mo 
tina, broliai ir giminės padarė 
nutarimą, išeinantį iš jų gimi pasirodė parko gilumoje, lyg 
nės reikalų ir tradicijų. nežinia iš kur ir kodėl. Skubo

Marilė mokytojui rašė, daž tai ir baikščiai atbėgo Marilė, 
nai motinai nežinant. Vienas balta suknele, nusiverkusi. Ji 
prancūziškai rašytas laiškas bu padavė mylimajam kipariso ša 
vo toks: ‘ "

„Jūs kankinatės, mano Drau 
ge. Jūs esate nelaimingas, o 
nepaisote savęs. Pasakykite

KULTŪRLVEpKRObVlKA
GRĮŽTANT Į LIETUVĄ BUS GALIMA VISUS 

TURTUS PARDUOTI, O TAUTINIUS DRABUŽIUS 
PARSIVEŽTI.

Dail. A. Tamošaitienė (R. kas Karališkoje Kanados armi

visą pusme
užsakymai

svečių kvie
vestuvinių R. 1. Kingston, Ont.) Lietuvo jos aviacijoje, kad Algimantas

PAGERBĖ A. NAVIKĖNO 
ATMINIMĄ.

Vasario 27 d. gražiai pager 
Aš Marilės širdis pravirks kurčiai, bė atminimą a. a. Vyr. Leit. Al 

kad turiu baigti laišką. Dėl Dievo ir suspindus ašara žymės jos 
sudeginkite jį ir nė vienam ne gyvenimo kelią.
parodykite. „Visa mano praeitis dabar

Dar kartą aš Jus maldauju — atsistojo prieš akis, — rašė vė 
susirūpinkite sveikata. Ji taip liau ji T. Žanui. — Lygindama 
mano širdžiai brangi. Jūs rasi ją su dabartiniu mano gyveni 
te daug netvarkos šiame laiš mu, aš keikiu save ir visus —- - ---------  — o----- ■
ke: aš jį kelintą kartą rašau“, tuos, kurie prisidėjo, jog aš var paminėdamas, kad Algimantas ,

„Jus pamatyti, su Jumis kai dan principo atsisakiau dieviš huvo' pirmasis lietuvis karinin
, — tai kos laimės šioje žemėje. Ar ga Lad Mickevičius, vyks iš Pary

kas hma laikyti geru asmens pasi žiaus Vilniun pamatyti savo tė
aukojimą žmogui, kur į aš tega vo jaunystės mieląjį kraštą, jo

visur vadįnamą Lietuva. Tu 
chanovičių šeimininkė pasitiks 
su ilgesiu ir gailesčiu Adomo 
sūnų, nešiotą ir gimdytą jai ne 
pažįstamos moters.

Ji mirė, kai kraštas antrą kar

gimanto Navikėno, Bostone 
„Laisvės Varpas“ radijas.

Pradžioje smuiku oro bango 
mis perdavė Avė Maria. Po 
to, Laisvės Varpo programos 
vedėjas adv. A. Viščinis tarė 
velionies gyvenimo biografiją,

Marilė buvo civilizuota ir liu tik gerbti, tuo tarpu kai ma

nebesivaidina, nes karšta vasa 
ra. . .

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mažasis Brolis. VYNME 

DŽIO ŠAKELĖS. Šviesos kris 
lai, evangelikų skaitymai. Pir 
moji knyga. 1955 m. kovo m. 
Išleido Rūta, Rodney, Ont. 
Canada. Kaina 75 et. 76 pusią 
piai. Su gaidomis, iliustruota.

Bakužainis. AUDROSE. Ei 
lėraščiai. 120 puslapių. Auto 
riaus leidinys. Spaudė „Laiko“ 
spaustuvė Argentinoje. Nei 
kaina, nei adresas nenurody 
tas. Knyga išleista 1954 m.

Lietuvių literatūros, meno ir 
o mokslo metraštis LITERATO 

RA. Antroji knyga. Lietuvių 
literatūros draugijos leidinys. 
1954 metai, 364 puslapiai. Kai 
na 3 dol.

Čikagos lietuvių METRAS 
TIS. 1955 m. „Nemuno“ leidi 
nys, 3153 S. Halsted St., Chica 

Maskvinė spauda rašo apie go 8, Ill., USA. Redagavo A. 
lietuvių rašytojų kuriniu verti Vilainis - Šidlauskas. Leidinys 
mą į rusų kalbą: K. Donelaičio pažymėtas I, iš to galima spėti, 
„Metai“, A. Baranausko „Any kad yra pasiryžimo išleisti dau 
kščių šilelis“, Tilvyčio „Usny giau metraščių. Metraštis iš 
nė“, dergianti lietuvių tautą; tikrųjų turi būti leidžiamas kas 
esą kaikas išversta Maironio, met. Leidinys didelio formato, 
Janonio, Korsako, Mieželaičio. 244 puslapiai. Redakcijos žody 
Reimerio ir kitų.

VERTIMAI Iš RUSŲ Į 
LIETUVIŲ

rijai.
Pareikšta užuojauta tevelia 

ms, giminėms ir jo artimiesie
Ig. Vileniškis.

LIETUVIŲ MOKINIŲ 
PAŽANGUMAS.

,Ma Poroisse“ gruodžio m 
1954 m. pažangiausiais rudens 
semestro mokiniais tarpe kitų 
paskelbti šie lietuviai; Allion 
mokykloje: 2-je augštesnėje kl 
asėje — Irena Dikaitytė, 1-je 
augštesnėje klasėje — Marija 
Tauteraitė ir Diana Jankevičių 
tė; Prancūzų k. 4-je klasėje — 
Gina Janonytė, muzikos klasė 
je: Norma Jankevičiūtė. Lasai 
le mokykloje: 5-je klasėje — 
Emilis Knystautas ir Algis Ru 
dinskas. Notre Dame Du Sacre 
Coeur mokykloje: 2-je klasėje 
A — Viktoras Rudinskas.

J. P.
LIETUVIŲ VERTIMAI Į 

RUSŲ KALBĄ

ms.

šeimininkei fas Putkameris turėjo žinoti, dį“.
Marilė seks visur žinias apie 

poetą užsieny. Ji skaudžiai per tą prieš tironą sukilo — tūks 
gyvens jo vedybas po dešim tantis astuoni šimtai šešiasde 
ties metų. šimt trečiaisiais.

1861 metais poeto sūnus, Bus daugiau.

vyrui tik ranką, o širdis visa 
dos priklausys Adomui. Nei 
žmona, nei motina nebus tam, 
už kurio išteka.

Tai buvo 1820 metų vasarai 
baigiantis, kai Marilė mylimą 
jam paskyrė Tuchanovičių par 
ke paskutinį rendez-vous. Bu 
vo paskubomis parašyti tik ke 
Ii žodžiai: „A minuit, ou je fus 
blessee par une branche“ (Nak 
ties 12 vai. toj vietoj, kur aš 
susižeidžiau į šaką).

Ten įvyko „Vėlinių IV-sios 
dalies scena. Pageltęs laiško 
popierius, liudijąs įvykį, dabar 
Ad. Mickevičiaus Muzėjui Pa 
ryžiuje.

Šmaikštus ir lieknas siluetas

NEDARBO DRAUDIMAS
yra

GERBŪVIO PRIEMONE
Turi dvi funkcijas: —

Suranda darbą bedarbiams 

Padeda finansiškai nedarbo laikotarpiui.

kėlę ir dar kažką, sakydama: 
„Tai viskas, kas mums lieka 

čia žemėje. Užmiršk mane!“
Jis konvulsingai spaudė jos 

man, iš kur tos kančios, ir kaip rankas prie savo širdies, ir jų 
jų išvengti? Užmirškite mane, lūpos susitiko ilgam paskuti 
mano Drauge, jei to reikia Jū niam pasibučiavimui. Parko ga
sų laimei ir ramumui. Jei pa le buvo ežeras ir vandens lėlį
kaktų tik vienos mano jos mėnesienoj buvo tokios ra
meilės, Jūs tikrai galėtume mios. į
te būti laimingas. Bet... užuot Mokytojas paliko Tuchano 
padidinus Jūsų laimę, aš esu vičjus anksti rytą. Jį traukė 
tik vienintelė priežastis Jūsų risčia karietoj du alezanai. Dau 
nelaimės. Jūs negalite įsivaiz žomas dulkėtam kely, jis žiūrė 
duoti, kaip mane kankina ši jo ir nieko nematė. Giidėjo tik 
mintis. Būk protingas, mano kažkokio juodpaukščio rėkavi

PASTABOS APIE MODER NAUS ŠOKIO VAKARĄ 
MCGILL UNIVERSITETE

Per paskutinius trylika metų Unemployment 

Insurance Commission išmokėjo bedarbiams 

$ 745.000.000.

Šis patarnavimas 

yra Tamstoms prieinamas 

nemokamai.

UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION

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

je sakoma, kad antra knyga pa 
sirodys šiais metais, kai išleis 
toji yra datuota 1954 metais. 
Leidinys gausiai iliustruotas ir 

Žinoma, nepalyginamai dau turi daug žinių.
giau yra išversta iš rusų į lie ■ Čikagos miesto pradžios mo 
tuvių kalbą. Venclova išvertė kykloje kiekvieno vaiko išlaiky 
„Eugenijų Onieginą“, Marcin mas metams kainuoja 261,71, 
kevičius išvertė Puškino „Bach o augštesnėj mokykloj — 444, 
čisarajaus fontnoą“, Subatavi 59 dol.
čius išvertė Tichonovo „Baladę ■ Kanadoj eskimų skaičius šie 
apie mėlyną paketą“, Lapašins kia 10.000 gyventojų, iš kurių 
kas išvertė Isakovskio eilėraš 15 proc. yra katalikai.
čius. Mozorūnias skundžiasi, ■ Alė Rūta-Nakaitė, neseniai 
kad daugelis vertimų netikę. laimėjusi „Draugo" romano pi

TRUMPOS ŽINIOS. emiJ4> laimėjo ir jaunimo^ dra 
mos konkurso premiją uz vei

— Baletmeisterio B. Kelbau kalą „Pakrūmė“.
sko 50 metų amžiaus ir 35 me ■ Lietuva studijuojančių skai 
tų baletinio darbo sukakčiai pa čiumi pralenkė daugelį Vak. 
žymėti buvo pastatytas Pakai Europos kraštų: iš 10.000 gy 
nio baletas „Sužadėtinė“, o „pr ventojų studijuojančių Lietuvo 
ezidentas“ J. Paleckis jam su je buvo 15.0; Čekoslovakijoje 
teikė“ titulą LTSR liaudies ar__ 14,4; Švedijoje—14,2; Nor
tisto garbės vardą. vegijoje — 14,0; Vengrijoje—tisto garbės vardą.

— G. Sabaliauskaitė, atnau 13,5; Belgijoje — 13,3; D. Bri 
jinant baletą „Copelia“ debiu tanijoje — 11,5 etc.
tavo kaip baletmeisterė. Šoke ■ 20 proc. viso pasaulio misio 
ja ji gera, bet nepasakyta, kaip nierių yra iš Olandijos.

5 metus Vytauto Didžiojo Klu ce Company koncerto Mc Gili ra pakankamai tikslūs. (Apie upiniai sprendimai sceninėj er 
bo salėje. Tada, beveik išimti universitete, kur gausi (apie šį vakarą platesnes pastabas at dvėje. Mūsų manymu, tai vie 
nai vien lietuviška publika, tu 500) akademinė auditorija bu spausdinoi The Montreal Star, nas įdomiausių grupinių šokių, 
rėjo progos pamatyti lietuvai vo sutelkusi tur būt patį akty The Gazette ir universiteto Mc išvestas rampos švieson.
tęs šokėjas kultūringai išpildy viausią ir jautriausią meninį Gili Daily. Visi laikraščiai kon Trečiasis šokis The Return 
tam koncerte, žengiant pirmą Montrealio miesto elitą. Jau certą vertina labai palankiai, (Sugrįžimas), pagal Scriabino 
sunkų žingsnį savo užsimojime šis faktas vertas dėmesio, nes iškeldami lietuvaičių šokėjų muziką, yra ilgesnis dalykas 
modernųjį šokį įpilietinti ir iš Studentų Atstovybė kviečia tik puikų individualų pasirody — tematiškai gana plačiai rutu 

~ _ . « liuojama istorija apie vyrą, ku
metu čia veikė kelios studijos, tus šiems universitetiniams va Pirmasis vakaro šokis Sara rio mirusi žmona grįžta — ly 
kurios tiktai dalinai domėjosi karams. bandė ir Toccata, dviejų dalių dima juodų minčių — ir sugria
naująją šokio linkme, Europo Vakaras buvo pažymėtinai kūrinys, kurio choreografiją una jo nerūpestingą ir idilišką

1 je ir JAV seniai susilaukusia skoningai ir kultūringai supla paruošė Kvietytė ir Vaitkūnai meilę kitai moteriai. Pati isto 
pripažinimo ir davusia šokio nuotas ir įrėmintas. Vienas aka tė (programoje ir bendroje sp rija (J. Kvietytės) ne tiktai la 
pasauliui tokių genialių kūrė demikų prieš kiekvieną šokio audoje Birutė Nagys ir Jonė bai primena DeFalla baleto 

p v. . jų, kaip Mary Wigman, Mart numerį (visi šokiai buvo gru Kvietys vardais). Muzika De „Žiauri meilė“ fabulą, bet ir
tpraHirnc irha Graham, Herald Kreutzberg piniai su atatinkamom solo par bussy. Atliko Kvietytė, Vaitkų šiaip pasižymi pseudoromantiš 

miiri ne en etc Anglosaksų pasaulyje ši tijom) auditorijai pristatė patį naitė ir Alexander Mac Doug ku sentimentalumu. Nors kana 
šokio pakraipa vadinama „mo šokį, trumpai jį charakterizuo all. Sarabanda išlaikyta gerai diečių kritikai šį šokį gerokai 
dern dance" vardu, Europoje damas, ir apibūdindamas šo stilizuotoje formoje, gracinga išgyrė, manome tačiau, kad tai 
labjau pažįstama išraiškos ar kius palydinčią muziką bei jų ir elegantiška, pasižymėjo ju labjau taikyta į šokių išpildy 
ba meninio šokio terminais. kompozitorius. Tokiu būdu šo dėsiu išbaigtumu ir geru pajau mą, negu į pačią „story“. Ne 

1954 metais sausio mėn. 9 kio vakarui buvo suteiktas įdo timu šio. šokio. esmingųjų ele žiūrint tikrai puikių vietų (Ga 
dieną, Gesu salėje, abi šokėjos mus ir rimtas akademinis cha mentų. Kostiumai skoningi, zette kritikas čia iškelia B. Vai 
pasirodė su plačia programa rakteris. Pats vakaras praėjo Geras apšvietimas. Tuo tarpu tkūnaitės su įsijautimu ir pui 
prieš Montrealio publiką: be kultūringai, buvo augšto profe Toccata, mūsų manymu, kiek kia profesionalės technika atlik 

.jų šoko ir grupė, — Montreal sionalinio lygio ir publikos su per ilga ir monotiniška, nors iš tą moters partiją) ir skoningu 
Savo rašinyje norėtume ilgė Modern Dance Company pava nepaprastu įsijautimu ir šiltu pildyta be priekaišto. kostiumu, (J. Kvietytės) mu

Antrasis šokis Vision de ms atrodo, šokis trumpintinas 
; Kadangi mūsų spaudoje apie l'Amen, pagal prancūzų kom — jo antroji dalis, kai pakarto 

q,. v. , v. •_; t . • . LuwicL.giaLca n ovuauvo — Bi panašius vakarus retai tepara pozitoriaus Messiaen įdomią ir tinai grįžta mirusioji — ir vyri
ie.S ? 1Sm r/Se * ** ■’j?e Kvietyte yra žinomos rutė Vaitkūnaitė ir Jonė Kvie šoma platesnė kritika, norėtu originalią muziką, buvo atlik ško partnerio rolėj reikėtų pa 

J rJr’ ne Y?rci?u šiandien nebe vien Moptreaho tytė Koncertas buvo plačiai ir me pakalbėti apie kiekvieną šo tas keturių Jonės Kvietytės st jieškoti kito šokėjo. Esamasis 
U.° i? 1 2 S*‘ Pe esiai3^.a 31 meniniuose sluogsniuose. Jų teigiamai įvertintas angliško kį atskirai, nurodydami mūsų udijos mokinių, kurios, nors te yra puikus charakterinis šoke 

o nciu, Sim o me ų amžiaus pionieriški žygiai yra buvę pa sįos įr prancūziškosios spau manymu, gerąsias, orginalią chniškai nevisur pakankamai jas (Naikintojo partijoj, pavy 
..u, uzmer ami a is prie stebėti ir labai šutai ir puikiai doSj nurodant abiejų lietuvai sias, o taip pat ir problematiš išbaigtai, tačiau su įsijautimu zdžiui), bet idiliškai skaidrioj 

~„ų i rais os ormų jies an įvertinti taip pat plačiosios ka jjų šokėjų gerą technikinį kąsias vietas. Norėtume tomis pašoko gana sunkius, trijų skir šio šokio pradžioj jis neatrodo 
■t 4uunų meniniu ų ayangar nadiecių kritikų grupes. Pasta pasiruošimą ir originalią chore pastabomis suteikti vieną kitą, tingų nuotaikų, gabalus, sujun turįs tokio pobūdžio judesiams 

toriin^^ReudnrnmanBškatn ir j3S1S Sl|vr JU .sokė^ Pasi^° ografinę kūrybą. Panašų įverti gal naudingą sugestiją mūsų gtus įdomion choreografiškai pakankamo elastingumo ir sub 
tonjos pseudoromantiskam ir dymas McGill universiteto sale nimą minėta grupė laimėjo taip šo,kėjoms> juoba, kad kanadie ir tematiškai gerai išstudijuo tilumo.
ro^anon/ia* rea ls miam va je (1955 m’, ./asarl° “ė*1* 24 pat Toronto mieste, Kanados čiai kritikai nors ir teigiamai ton pynėn. Šių pastabų auto Ketvirtasis šokis, baigęs kon 

dien^) . . P tlktai ir paskatino §okio Festivalyje, įvykusiam įvertindami jų darbą bei negai riui itin patiko tikrai nauja ir certo pirmąją dalį, Brasilian
Parašėme šią įžangą, nes dau parašyti išsamesnę apžvalgą. 1954 m gegužės mėn. lėdami pagyrimų, kartais ban šviejžia šių šokių choreografi Dance, choreografuotas J.

Z ’’ui lietuvių nebus kitaip su Prisimenam pirmąjį jų ben Taigi su įdomumu žiūrėjome do šį šokį vertinti klasikinio ba ja (atlikta B. Vaitkūnaitės ir Kvietytės (jį šoko Kvietytė,
, autami gana balsingi ginčai drą pasirodymą maždaug prieš naujojo Montreal Modern Dan lėto kriterijais ir tokiu būdu nė Jonės Kvietytės) ir įdomūs gr Nukelta į 5-tą psl.

Įvairiose srityse, bet ypač apie tikrai pasigailėjimo vertą 
meno, Kanada tikrai tebėra pio Seagrams paveikslų kolekciją, 
nierių kraštas. Literatūra, mu apkeliavusią Europą, kad repre 
zika, dailė tiktai pradeda pir zentuotų ten tariamą Kanados 
n.uosius žingsnius — labai daž dailės išsivystymą. Europos 
nai nuo. bendrosios evoliucijos kritikai apie tą parodą atsiliepe liarjnti Montrealyje. Tuo tai augšto meninio lygio viene Iną), 
atsilikę bent pusšimtį metų. Tą pašaipiai ir čia kilo tada ilgi gi -• .............. ... ■
didžiulį tarpą, itin energingai nčai, kuriuose paaiškėjo, kad 
po II-jo pasauk karo, stengiasi anoji paroda tebuvo komercinė 
sumažinti jaunoji kanadiečių avantiūra, suteikusi tūkstan 
menininkų karta. Ir šioje pas čius dolerių degtinės firmai ir 
tangoje Kanados meninį gyve keletui senų karališkos akade 
nimą sulygiagretinti su kitais mijos spalvuotų atviručių pie 
kultūringais kraštais labai svar šėjų. T 
bią vietą užima naujieji atei būta literatūros ir muzikos sri 
viai - menininkai, atvykę iš įv tyje.
airių Europos kraštų, nešini įv Nuo 1945 metų ligi šiol, ta 
airesne patiritimi, gilesniu sa čiau, jau labai daug nuveikta, 
vo pašaukimo perpratimu, di Montrealis yra kaip tiktai vie 
dėsniu troškimu realizuoti, taip nas didžiausių to kanadietiško 
tragiškai sudaužytus, savo šie atgimimo meninių centrų. Ir 
kimus. Dauguma kanadiečių malonu pastebėti, kad vienas 
menininkų ir žmonių, mylinčių kitas lietuvis jame jau vaidina 
meną, tą naujųjų ateivių įnašą tikrai esminius vaidmenis, 
sutiko entuziastingai: nuošir ;
dziai padedami ir stengdamiesi bau sustoti prie dviejų lietuvai dint suorganizuota ir vadova mu priimtas, 
priimti šviežią europietiškos člų gokėjų meninės veiklos ir ujama Jon/S Kvietytės. Grupės 
xulturos ir meno dvelkteleji pasiekimų. Birutė Vaitkūnaitė chc>reografės ir solistės - Bi
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LONDON, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ LITUANISTIKOS MOKYKLA

Apylinkės valdybos ir moky Mokyklėje daugumoje dirba 
tojų iniciatyva, Londono lietu tik vienas mokytojas. Religinį 
viai šeštadieninę lituanistikos mokymą bei auklėjimą veda 
mokyklėlę atidarė 1952 m. ko mūsų kolonijos lietuviai-kuni 
vo mėn. 1 dieną. Mokyklėlės gai- Mokyklos vedėju nuo pat 
steigimo akte tarp kitko sako pradžios yra L. Eimantas, 
ma: „...mokyklą pavadiname Nuo 1954 m. pradžios prie 
Vargo mokykla, nes neturime mokyklėlės įkurtos jaunesnių 
nei nuolatinių bei tinkamų pa jŲ skautų dvi skiltys: paukšty 
talpų, nei mokyklinio invento tės ir vilkiukai, kuriems vado 
riaus, nei vadovėlių bei mokslo vauja ir kas šeštadienį sueigas 
priemonių, tačiau, atsiradus no daro prityręs paskautininkis u 
rs dviems pagrindiniams ele ^uv. Vasario 16 Gimnazijos Vo 
mentams ■ __ ___ --___ __  __
kytojams, mokymo bei auklėji 
mo darbą pradedame...“

Ir taip šis mažasis lietuvybės 
palaikymo židinėlis, nors pra 
džioje su dideliais sunkumais, 
ėmė rusenti. Tačiau greit jis 
susilaukė daugelio tautiečių 
prielankumo ir net neprašoma 
pagalba atėjo... Šit viena lietu 
vaite, dirbusi pas R. Kat. vie 
nuolius-mokytojus, vedusius vi 
dūrinę mokyklą Londone, tarp 
kitko užsiminė, kad mažieji Lo 
ndono lietuviukai neturi savo 
mokyklai patalpų. Mokyklos 
vedėjas-vienuolis tuojau mums 
leido nemokamai naudotis erd 
via klase su pilnu inventorių 
mi ir net mokslo priemonėmis.

Pora mokinių gyveno toliau, 
apie 10 mylių už miesto. Ka 
dangi tai neturtingų tėvų vai 
kai, jiems sunkoka būdavo mo 
kyklą pasiekti. Tačiau 1952 m. 
keli tautiečiai, turį automobi 
liūs, tuos vaikus nuveždavo į HetuvFškĮ
mokyklą ir parveždavo namo. mo,kykIėlę> gali viskas susimai

Netrukus mokyklėlė pasiro syti...“ 
dė viešai: į Motinos Dienos ......................
minėjimą 1952 m. mažieji atvy maišymo“ argenmentų nuken 
ko „traukiniu, pilnu gėlių“ i........... .....................  •

— mokiniams ir mo kietijoj mokytojas A. Gešven 
tas. Paskutiniu laiku mokyk 
lai gražiai talkininkauja p. Ce 
gienė. Ji puikiai išmoko mer 
gaites plastinių šokių.

Mokytojams niekas atlygini 
mo nemoka, o be to, jie niekad 

jn apie tai ir neuzsimine... omui 
kias mokyklos išlaidas apmoka 
apylinkės valdyba.

Didesnių mokslo rezultatų 
užčiuopti lyg dar ir nepavyko. 
Yra mokinių, kurie labai retai 
į mokyklėlę atsilanko. Tačiau 
bent pernai ir šiemet jau tikrai 
dauguma mokinių lankosi paka 
nkamai gerai. Šie pastarieji lie 
tuviškai jau paskaito ir bando 
rašyti, o keli vyresni jau jpusė 
ję 4 skyrių programą.

Bet visgi keli Londono lietu 
viukai mokykloje dar nė karto 
nepasirodė arba jon atėję tik 
per Kalėdų eglutę. Dėl to kai 
kurie tėvai aiškinosi: „Bijome, 
kad mūsų vaikams, lankantie 
ms valdžios mokyklas ir šešta

Maitinus prisiminimai
SENAMIESČIO” AIKŠTĖ — Prahoje

1918 metais triumfališkai įsteigta Čekoslovakijos respublika. . . 
kartu savo sostinėje — Prahoje atgimė Čekų tautinis jausmas 
ir kultūia. Vaikščiodamas Prahos „Senamiesčjo“ kreivomis 
gatvėmis ir žiūrint j senus pastatus, galima suprasti čekų tau 
tos palikimą ir tradicijas. . . tradicijos, kurios niekuomet nesi 
keite bekovojant ilgus šimtmečius už laisvę.

Nors Čekoslovakija šiandien vėl dominuojama svetimųjų, ta 
čiau „Senamiestyje“ laisvės tradicijos dar tebegyvos. . . tai 
buvusios Prahos prisiminimas. . . priminimas anų tų laikų. . . 
kurie grąžina mums gražius prisiminimus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

BRADINGS
BRADINO BREWERIES UMITEB 

•Mawa ■ Wia4aar ■ Maatraal • HaaOitaa

Tariamai 
bRĖDINGS

ĮDOMI PASKAITA.
Dr. M. Anyso paskaita St. pustuščiai. 

Andrew Liuterionių bažnyčios Išmirusių vieton buvo per 
salėje apie didįjį marą Mažoje kelti kolonistai iš vakarų Vo-kie 
Lietuvoje plačiai apibūdino įvy tijos, Šveicarijos, Austrijos. Ii

Žinoma, dėl tokių tėvų „susi kj. iš Lietuvos ir Lenkijos persike vo pradėtas vėl ilgesniu gaba
argenmentų nuken Pagal paskaitą, Lietuva su lė kolonistų. Marui sunaikinus lu. . . And Time is The Mas

•• - - . - . *r čia tik vaikai. Tai atsilieps atei Lenkija buvo įvelta į Šiaurės didelį procentą autochtonų ter (. . . ir Laikas yra Viešpa
prabilo į motules pačiais jaut tyje, o gailėtis gal bus pervė karą, kuris kraštą teriojo 12 me (vietos gyventojų) ir jį atpil ts), kuriam muziką specialiai 
nausiais ir rinktiniais žodžiais. 1U... o štai vienas būdingas patų. To pasekmėje atsirado nedžius vokiečiais, prasidėjo Ma parašė montrealietis kompozi 

Vidurinei mokyklai persifor vyzdėlis jau dabar. Per 1954 derlius, badas ir maras. Maža žosios Lietuvos gyventojų ger torius Levitan, šis šokis įvai
mavus, mūsų mokyklėlė klasę m. Kalėdų eglutę, pagal Kalė sis maras Prūsų Lietuvoje bu manizacija. Ji kaip tik prasidė riopa prasme buvo įdomus. Pir
gavo Londono R. Kat. pra dų Senelio pageidavimą, kiek vo 1427 m., kuris kainavo apie jo pietuose, 1
džios mokyklos patalpose, kur vienas vaikutis .gaudamas do 80 tūkstančių gyvybių. Didysis daugiausia sunaikinęs,
ir iki ' ” - • - - - - - ....
jokio 
me.

mokyklėlę, gali viskas susimai

PASTABOS APIE MODERNIOJO ŠOKIO VAKARĄ...
Atkelta iš 4-to psl.

Vaitkūnaitė, John ir Jack Ket mas taip pat originaliai užma 
chum) įdomus, gyvas ir įvai nytas — pradedamas daina 
rus. Nors jo pobūdis dažnai pri (dainavo kanadietė dainininkė 
artėdavo prie, lengvosios see Wark). Tačiau pati fabula (Re 
nos stiliaus, tačiau programoje alybės konfliktas su svajone) 
jis įnešė kiek lengvesnio ir žais nebuvo pakankamai aiškiai iš 

sakytas choreografiniais spren 
dimais. Taip kad visas šokis pa 
siliko abstrakčių ir neperpran 
tarnų judesių seka. Toje sekoje 
pati idėja sunkiai išsiKnstanza 
vo ir trys šokėjai (Kvietyce, 
Vaitkūnaitė, Poster) nors u 
techniškai gerai atliko savo pax 
tijas, bet auditorijai jokio Kon 
densuoto įspūdžio nepaliKo, 
Galimas dalykas, šis šokis oe 
reikalo buvo bandomas drama 
tinti; jis būtų daug daugiau ,š 
lošęs, jei būtų programon įtrau 
ktas kaip „absoliutaus" šokio 
numeris.

Paskutinysis vakaro dalykas 
(Maniere de Commencement), 
pagal nuotaikingą ir tikrai pui 
kią Eric Saties muziką (char. 
Kvietytės ir Vaitkūnaitės) bu 
vo taip pat vienas labjausiai 
mums patikusių dalykų. Išbaig 
ta, skaidri ir preciziška viso da 
lyko kompozicija, geras šokių 
išpildymas, o taip pat organiš 
kas grupės įjungimas dviejų pa 
grindinių solistų partijosna, pa 
liko subrendusio meno kūrinio 
įspūdį. Galima tačiau būtų be

mingesnio elemento.
Po pertraukos koncertas bu

Londono R. Kat. pra dų Senelio pageidavimą, kiek vo 1427 m., kuris kainavo apie jo pietuose, kur maras buvo miausia originaliai įvestu jin žo 
_ . „ . ■ diniu tekstu (B. Vaitkūnaitės,

šiol dirbame. Čia taip pat vanėles, turėdavo padeklamuo maras buvo 1709—1711 m., ku Juokingi, net prietaringi bu kurį gerai skaitė universiteto 
mokesčio už tai nemoka ti eilėraštį ar dainelę padainuo ris kainavo 201 tūkstančių gy vo Karaliaučiaus maro konsi studentas — komentatorius), 

ti. Mokytojas pastebėjo, kad vybių Prūsų karalijoj, iš jų liumo parėdymai su maru kovo pristatančiu laiko ritme pasiro 
Jau treji metai iš eilės moky mokyklėlės nelankanti, bet jau apie 126 tūkstančių Prūsų Lie ti. Marui naikinti buvo rekome dančius žmogiškos kelionės pa 

kielė surengė įspūdingas Kalė kokių 8—9 metų mergaitė gai tuvoje, kuri buvo oficialiai va nduojama šaudyti patrankomis, vidalus: Tuos, kurie žemę my 
Paklausus priežas dinama „Litauen“. Tuo būdu deginti pikio arba smalos bosus Ii; Jį, kurs svajoja; Du, susitin 

Prūsuose išmirė trečdalis, o gatvėse, smilkyti patalpas gin kančius meilėje ir Naikintoją, 
lietuvių vaikučiai: tiek mokyk nėjusi ir jokių eilėraščių ar dai Prūsų Lietuvoje du trečdaliai tarų, kadugiu, gyvulių nagais, šio šokio užmanymas ir jo cho 
linio', tiek priešmokyklinio am nelių nemokanti. Žinoma, Kalė gyventojų. Prūsų karalius Frid kurapkų arba kitų paukščių pi reografiniai sprendimai sudarė 
žiaus. Kalėdų Senelis visus ly dų senelis ją nuo sunkios parei richas Didysis nesirūpino bado unksnomis. Pieną patariama ge darnią vienumą. Kiekvienas šo 

i net verksmą, pašalinimu, o mediciniškos prie rti, kai jame yra tris kartus iš kis atskirai, nejieškantis išori 
nių efektų, buvo pašoktas su gi 

___  : Vaistai prieš marą buvo nu liu įsijautimu ir šio šokio cho 
kiant padeklamuoti ir padainuo Isrutės_60 tūkst., Ragainės 30 rodomi: kadugio uogos, smako reografės B. Vaitkūnaitės, n

ti... Gal sunkumų bus mažai tūkst., Tilžės 24 tūkst., Klaipė kraujas. . . keturių vyrų šokėjų. Mums
lietuvaitei ir per kitą Kalėdų kos 12 tūkstančių. Daugel kai g| Vatikanas laikomas mažiau ypač didelį įspūdį paliko pirma

dų Eglutes. Į šias vaikų šven lįa* verkia.
tęs susirinkdavo visi Londono ties, ji atsakė, kad j mokyklėlę

giai pamylėjo ir dovanėlių ne g°s, iššaukusios net verksmą, _ 
pašykštėdavo. Be to, vyresnie atleido, dovanėlių davė ir įpa monės buvo prietaringos. Ats garintas žeriejantis plienas, 
ji mokiniai veik per visas bend reigojo kitais metais kaip rei kiromis apygardomis išmirė: 
ruomenės šventes ir minėjimus 
buvo geri talkininkai - deklama 
toriai, o 1954 m. Motinos Die _ _ ____ ________  ______ _ _
nos minėjimo antrąją dalį tik Eglutę: ji mokyklėlėn dar nė mų liko be gyventojų, kiti liko Sia pasaulyje valstybe. Jis už sis, antrasis ir ketvirtasis gaba 
mokiniai išpildė. karto neatėjo... L. E-tas.------------------------------------------ima 108,7 akrus ploto ir turi lai. Tie, kurie žemę myli — šo

"1 J-~- - -■ kls atliktas Vaitkūnaitės, Ker ,
vai ir Ketchum — visais atžvil dideho nuostolio, kiek aptrum 
giais brandus dalykas: išbaig 
tas savo tematinėj apimtyje ir 
koncentruotame chorąografi 
niam piešinyje. Visos detalės 
buvo tinkamai įformintos ben 
dran, dažnai sukrečiančiam žiū 
rovą, autentiškan žemes meilės 
išpažinimo atnašavime. Puikus 
ir subtilus smulkiausiose detalė 
se buvo taip pat svajotojo šo 
kis, be priekaišto atliktas John 
Foster. Taip pat ir A. MacDou 
gali dramatiškam Naikintojo 
šokyje parodė visas geriausias 
savo šokėjiškos technikos ir iš 
raiškos kvalifikacijas. Duo šo 
kis praėjo kiek blankiau. Jam 
reikėtų choreografinių sutiršti 
nimų. Publika šokį priėmė pa 
žymėtinai šiltai. Geri apšvieti 
mo efektai. Geri kostiumai (es 
kyzai B. Vaitkūnaitės).

Sekantis šokis (Shell of Dre 
ams 
choreografuotas Jonės Kviety 
tęs, kuriam specialiai parašė M Garsiąją Liurdo šventovę Pr 
muziką kanadietis kompozito ancūzijoje Marijos metais ap 
rius McLean. Šio šokio įrėmini lankė 4 milionai asmenų.

ikų. Dirbama dviem skyriais, apie 950 gyventojų, 
su pirmamečiais ir šiek tiek 
mokančiais skaityti. Dėstoma 
be lietuvių kalbos ir krašto pa 
žinimas. Mokytojauja Pr. Ens 
kaitis, kurio bute mokykla ir 

ra pietį suriuno jau p.xuax ir Mockuviene. Mokyto
, netoli ta šeštadienine lieutvių mokyk jok£ atlyginimo. negau;a> 

dirba iš pasišventimo. Šiuo me 
. . tu mokyklėlė be mokslo dalykų

n *’ ruošiasi ir Lietuvės Motinos
Nuo šių mokslo metų pradž Dienos minėjimui — repetuo

RODNEY Ont.
RODNEY VARGO MOKYKLĖLĖ

Rodney miestelis, turįs apie Yra jaunimo, tik .šis sunku 
tūkstantį gyventojų, yra pieti surinkti. Jau pernai buvo įsteig 
nėję Ontarijos dalyje, “ “................ _
Erie ežero. Žemė smėlinga ir lėlė. Dėl tinkamos patalpos sto 
daugiausia verčiamasi tabako kos mokykla veikė neregulia 
auginimu. Lietuvių koloniją su riai. 
daro arti šimto šeimų, kurios T-

^ssjblaskiusxos plačioje apy įos mo,kykjįiė veikia regulia ja scenos vaidinimėlį.
linkėję. Veik visi augina taba 
ką, tik keletas šeimų pačiame 
miestelyje duosią pelnosi kito 
kiu būdu.

A.E. McKAGDE.
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

riai kiekvieną sekmadienį po 
dvi valandas. Lanko apie 12 va
t 1 įį 1 ...-'M'"i- m -....į
Įst. OL 7543. Namų MU 9138

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

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

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
38 King St. W. Suite 46 

Toronto, Ont.
Tel.: Office EM 3-7461 

Res.: BE 3-0978

kis atliktas Vaitkūnaitės, Ker

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.

W. A. L E N C K I,

TEISININKAS
Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 ciefonas EM. 6-4182 

Toronto Svajonių kriauklas),

pinti šio šokio baigminius pa 
sažus.

Vakaro pianistai: Kompozi 
torius Francois .Morel, Komp. 
Levitan, Komp. McLean ir pia 
nistė Sluzar.

Baigminės mūsų pastabos 
apie šį koncertą tokios: Vaka 
ras praėjo tikrai pakilioje ir gi 
liai meniškoj nuotaikoj. Jis bu 
vo kultūringai išpildytas ir au 
gšto profesionalaus lygio. Ma 
lonu ir džiugu, kad dvi lietuvai 
tės šokėjos yra pasiekusios to 
kio subrendimo ir taip nuoėir 
džiai jieško naujų kelių savo 
meniniam pašaukime. Mes ir 
norėtume palinkėti, kad jos ir 
toliau kovotų už tikrą meną 
šitam perdažnai tokiam komei 
ciškam ir kūrybą pajungiau 
čiam įvairiems paviršutiniškie 
ms tikslams kontinente.

Lauksime naujų konceitų.
Aug. Žemaitis.

I
 GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! | 

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti X

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELDX PATARIMAI DUODAMI ’ • 

užbaigimas. NEMOKAMAI. ] ’

Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. ; 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. < > 

561-567 KEELE ST. TEL. JU ncVio n 4773 ■ •

I*/. Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444. ! !TOROTO, Ont. SAV. G. KERAITIS. r

I
 Dr. A.PaceviČius t

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS T

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto v

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

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

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

JONASČEGYS. g
MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ g

SI U V Ė J AS g
Priimu visokius užsakymus. Didelis pasirinkimas ang- i
liškų medžiagų. Ilgametė praktika. Rankų darbas. »

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

DundaS’Dovercourt garažas
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO

Įsteigtas prieš 27 metus ■
24 valandų patarnavimas. <

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

patikrinimas. J
Auto korpuso darbai (Bod; ftFender). Vilkiko pagalba. Į

Ontario Motors League patarnavimas. į
Atsiskaitymas už darbą išdėsto nas pagal pageidav: ną. i

HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

K on traktorius K. TRUMP1CKAS
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 irtaihomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių 

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

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Avė.   Tel. Ll 9-2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.
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Į NUOSAVUS NAMUS 
NUOSAVASKLYPA

Laikas, apsunkintas nuomų mokėjimais, prabėga negrįžtamai! Bėga laikas, kai 40, 50 ar 
60 dolerių kas mėnesį beprasmiškai išmetama per langą.

įsigydamas nuosavą SKLYPĄ KIEKVIENAS ar seniau ar vėliau atvykęs, gali sudaryti di 
džiules santaupas ir grįsti savo gerbūvį!

UNITY LAND & HOUSING LTD.
1470 PEEL ST., MONTREAL. TELEFONAS: PL 6873 6874, 6875, 6876 

Mažiausiu įmokėjimu sudaro galimybę išsipildyti Jūsų svajonei.
ST. FRANCOIS DE SALES,6 MYLIOS NUO MONTREALIO, 

malonioje aplinkoje su 2 mokyklomis, banku ir paštu, su puikiomis maudynėmis, tvar 
kinga kanalizacija, geriamu ir ūkišku vandeniu, su greituoju susisiekimu su Montrealiu 21 
kart į dieną, UNITY LAND & HAUSING LTD. siūlo Jums puikius 5000 lev. pėdų sk 
lypus (17X40 metrų), mėnesiniam išsimokėjimui (be nuošimčių) tik po

$lO.oo
įmokant tik $ 30.—, kurių kaina pradedant nuo tik $ 300,— 

Čiupkite šią VIENINTELĘ irNIEKAD nesugrįžtančią galimybę taip pigiai 
tapti ŠEIMININKU ant NUOSAVOS žemės.

Be jokiu įsipareigojimų iš Jūsų pusės, galite nuvykti mūsų automobiliais apžiūrėti sklypus. 
Mes Tamstas nuvešime į vietą ir parvešime namo.

Įstaigos valandos kasdien: nuo9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

WINDSOR, Ont.
WINDSORO LIETUVIAMS REKOLEKCIJOS.

Windsore šių metų kovo 11 laisvinimo reikalams. Aukojo:

jaukią ir žiemos šalčių metu.
Be didžiojo altoriaus bus du 

šalutiniai altoriai. Didžiąjam ai 
toriui spalvinis marmuras jau 
atgabentas iš Italijos.

Bendrai, bažnyčia bus šviesi, dieną penktadienį vakare 7,30 po 1 Odol.: S. D. Naikauskas, 
erdvi, taurių formų, skaidri. Po v. prasideda trijų dienų reko po 5 dol.: P. Januška, E. Zato 
bažnyčia didžiulė salė, su dide lekcijos St. Francis bažnyčioj, rskis, po 4 dol.: J. Giedriūnas, 
le scena ir daugybe pagalbinių 1479 Albert Road. Telf. W. H. A. Juškauskas, Pr. Kairys, St. 
kambarių. Čia ir dušai, prau 5-7413. Vakarais 7.30 vai. kon Račiukaitis, po 3 dol.: Pr. Du 
syklos, artistų kambariai, keli ferencijos ir palaiminimas Šven mčius, P. Paškevičius, A. Pyra 
kambariai susirinkimams, posė čiausiuoju. Kiekvieną vakarą gius, A. Skeiveris, J. Sinkus, 
džiams ir neišvengiamiems rei klausoma išpažinčių, 
kalams. Ir salė šviesi, kaip ir Sekmadienį kovo 13 dieną, 
pagalbiniai kambariai, apšvie 12 vai. iškilmingas šv. mišias 
čiami saulės šviesa. Patogumų laikys ir pamokslą pasakys J. 
čia bus tikrai daug. Beje, yra E. vyskupas Dr. V. Brizgys. 
ir virtuvė. Salėje, atrodo bus Per tris dienas Windsoro lietu 
per 500 vietų. Čia galima bus viams katalikams rekolekcijas 
ir sportuoti, ir paskaitas laiky ves Garbusis, Malonusis ir mū 

AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIA JAU BAIGIAMA tl’ *r va?din^‘ x sų Mylimasis J. E. vysku
STATYTI Jau 1S anksto yra paruošta pas Dr. V. Brizgys is Čikagos,

izoliuota vieta kino aparatūrai, Kauno vyskupijos auxiliaras.
Aušros Vartų .klebonas kun. sos bažnyčios formų griežtu taigi kino galės veikti laisviau Visus Windsoro miesto ir

dr. J. Kubilius aprodė naujo mu ir stilingumu. Presbite šiai. plačiųjų apylinkių lietuvius
sios bažnyčios statybos darbus, rium, nava ir „bobinčius at Galima dar pastebėti, kad meiliai kviečiu ir prašau tuo 
kurie jau eina į galą. Klebonas rodo labai gražiai. Booinčius moderniosios akustikos tiks dvasiniu susikaupimu ir Dievo
tikisi, kad Velykoms jau gali turi kelias pakopas, iš kurių, ei jaįs įr bažnyčios ir salės lubos malonėmis, atsinaujinti savo
ma bus pereiti j naująją bažny nant į bažnyčią, susidaro iškil ištinkuotos specialiu akustiniu dvasioj. j
čią- . . , , . mingumo vaizdas. tinku, kuris nebus dažomas. Jis Sekmadienį, kovo 13 dieną

Bažnyčia bus, kaip dabar jau Abejojimų kelia chorai. Cho yra rUpUS, tartum akytas ir ta vakare 6 valandą bažnyčios sa 
atrodo, graži, savo stilium pri ruošė viena siena, kuri dengė msios baltos spalvos. ja; mūsu Geraiam Ganytojui
menanti klasikines formas ir kairįjį chorų trečdalį, pašalin ......... ... J ............ ...

drauge modernųjį stilių. Jos ta. Bet palikta dešiniojo treč 
formose jaučiamas artimumas daho, o ji gerokai gadina bend čįa bus> kiek dabar mat ti> ir sutės lietuviai kiek kas galite, rų. Z. Budrikis šiais metais bai 
Vilniaus Stokos laikų architek rąjį vaizdą. Rašančiojo many • - - ■ •
turai, kokia yra Katedros ir ki mu ir ją reiktų pašalinti.
tų to stiliaus pastatų architek Prie didžiųjų durų iš oro yra 
tūroje. Vilnių primins ir didy vieta bareljefui, mozaikai ar 
sis altorius, kurio foną sudarys kam panašiam, kas puoš įėjimo 
Trijų kryžių grupė (bolševikų išorę.
Vilniuje jie esą išsprogdinti). Viduje — modernus centri 
Atrodo, altorius derinsis su vi nis šildymas padarys bažnyčią

TUOJAU REIKALINGAS
SKLYPU PARDAVĖJAS

išsimokėtinai, netoliese Montrealio

Augštas atlyginimas!
UNITY LAND & HOUSING LTD.

Tel. PL 6873, 6874, 6875, 6876. 1470 Peel St., Montreal. po 2 dol.: B. Badikonis, B. Ba 
tisas, P. Bernotą, P. Budrikas, 
V. Čiuprinskas, R. Dumčius, V. 
Jacevičius, J. Jakubauskas, L. 
Leparskas, J. Ražauskas, F. 
Svabauskas, S. Uceh, J. Urbo 
nas, po 1,50: B. Balaišis, St. 
Simanavičienė; po 1 dol.: M. 
Banionis, V. Barisas, O. Bum 
bulienė, J. Hunphrey, V. Jana 
vičius, V. Janušas, J. Kairys,
J. Kizienė, V. Kožukauskaitė, 
P. Kuncaitienė, Pr. Rudokas, 
A. Sasnauskas, J. Statkevičius,
K. Vilkauskas ir A. Zelionis,
kiti smulkiais. Iš bendros su 
mos, mokytojų pageidavimu, 
skirta 24 dol. Amerikos Lietu 
vių Tarybai ir 74,35 dol. Tau 
tos Fondui. P. J.

Žodžiu, baigiamoji statyti rengiama išleistuvių vakarienė- B Albertas Alyta Pietų Austrą 
Aušros Vartų parapijos bažny -kavutė. Malonūs broliai ir se lijos loterijoje išlošė 6.000 sva

TURIU
DRAUGU? *
ar pažįstamų, kurie norėti 
įsigyti gerų sklypų netoliese 

Montrealio ir dar mažais 
išsimokė jimais?

Taip? Tuomet tik praneškite 
mums jų pavardes ir

JŪS,
pirkimui įvykus, gaunate 

garantuotą 
pilną komisą.

UNITY LAND & 
HOUSING LTD.

1470 Peel St., Montreal.
Tel. PL 6873, 6874, 6875, 

6876.

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

VtHUS PRINTING COMPANY
4811 ESPLANADE AVE.

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

patariame pasižymėt šį telefono Nr.
GR 8393.

Informacijos mielai suteikia nos gimtojoj kalboj.

Savininkai: L. GIRINIS ir A. LYMANTAS.

graži ir turės daug patogumų, prisidėkite darbu, maistu prie gė Sydnėjaus universiteto' gam 
Žinoma, ji galėtu būti dar gr tos vakarienės. Visus, o visus tos matematikos fakultetą.

ažesnė, bet klebonas varžosi 
dėl lėšų, dėl kurių nepakanka 
mo gausumo neįmanoma pada sus • 
ryti tai, kas, atrodo, turėtų bū 
ti padaryta. Pav., labai didelis 
klausimas vargonų, kuriems, 
kad būtų pakankamai geri ir 
tinkami šiai bažnyčiai, reikia 
nemažos pinigų sumos. Bet ti lausomybės paskelbimo šventę 
kimasi, kad visa tai su laiku Windsore Vasario 13 d. surink 
galima bus padaryti. ta aukų 98,35 dol. Lietuvos

tos vakarienės.
maloniai kviečiu dalyvauti.

Tegul Dievas laimina jus vi 
Su meile Kristuje

Kun. V. Rudzinskas,
Windsoro lietuvių klebonas.

Aukos.
Švenčiant Lietuvos Neprik

ir A. ANŠELEVIČIUS.

RAINBOW 
Distributors Co 
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys. 

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I GES N£S 
KAIP KITUR.

I
 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti

mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai.Jonas ZmuidztnasParyžiaus universiteto dipl. teisininkas:3420 Drummond, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

& RADIO SERVICE REG’D.
St., Verdun. Tel. TR 7798.
IR TELEVIZIJOS APARATUS, i h

Vai. 10 ryto iki 11 vai. vakaro. :į;
Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS. I:

DETECTO T. V.
3994 Wellington

TAISOME RADIJO

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

j‘ i^stadieniai* — visą dieną.
« Kreipti* po 6 vai. vakaro,

StaNu
FINISHING PROCESS

IDE LUXE DRY CLEANERS
* 143—8th AVENUE, LACHINE ,

ME 7-6 72 7 Sav,: P- RUTKAUSKAS.

■ Filmų Festivalyje Venecijoj 
(Italijoj) didelį pasisekimą tu 
įėjo filmas „Giulietta e Ro 
meo“, statytas kartu anglų ir 
italų. Spauda labai iškėlė pa 
grindinio artisto Laurence Har 
vey gabumus, visur pažymėda 
ma, kad jis yra lietuvis.

Sekite naujas madas — užsisakykite g
KOSTIUMĄ, VASARINI AR ŽIEMINI PALTĄ.

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

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. ®
Garantuotas darbas — galima ir kreditan. g

VALOME —PROSIJAM E. |

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

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

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.

(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS g 
per g

: MONTREAL ENTERPRISES Reg’d I
Tel. RA 7-3120 |

! 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 |
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HAAAiaUTOM
TFA KANADOJE HAMILTONO SKYRIAUS

1954 m. sausio 9 d. ..103,55
2. Kaukių Balius 1954 m.

vasario 26 d.....................268,20
3. 3 metų sukakt. „Metraš

čio“ pajamos ........468,05
4. I-jo knygų platinimo

vajaus pelnas ............202,54
5. Jurginių balius 1954 m.

rugs. 25 d.......................175,50
6. II-jo knygų platinimo va

jaus pelnas.................... 302.35
Viso $ 1520,19 $ 1520,19

Įvairios.
1. Grąžintas avansas bei

permokėjimai ..................33.00
2. Grąžinti pinigai skirti

bibliotekai ..................... 20,00
3. Palūkanos banke ............6,47

Viso $ 59,47 $ 59,47

Viso pajamų $ 3490,40 
Išlaidos. Pasiųsta centrui.

1. 1954. III. 19................... 500,00
2. 1954 m. gruodžio 23. 830,25 

Viso $ 1330,25 $ 1330,25
Savo kolonijai.

1. Bibliotekos spintai
įrengti ...............................40,00

2. Dovanos buv. valdybos
nariams ..........................13,00

3. Šalpos Fondui................. 28,43
4. Šalpa (mokyklai, vargan

patekusiu ir tt................ 144,00
Viso $ 225,43 $ 225,43

Parengimų išlaidos — 
nuostoliai.

1. Vasario 16 d. minėjimo
išlaidos ..........................212,43

2. 3 m. sukakt. vakaro.
1954. V. 15 d...............115,39

3. 3 mt. sukakt. „Metraščio"
išlaidos ..........................460,10

4. Gegužinės 1954 m. liepos
7 d. nuostolis................147,60 dėkoja.

5. Dalyv. parengimuose, (de 
monstr. iškilm. vakarienė 
se susisiek, nei. išlai.) 146,60

Viso $ 1082,62

Pajamų-Išlaidų Apyskaita už 
1954 m. 

Pajamos. $$
Saldo 1954 m. sausio 1. 783,94

Aukos.
1. Vasario 16 d. minėjimo

proga ...........................296,55
2. 1954 m. spalio iki gruodžio

15 vajaus metu............830,25
ir ...................................1126,80
Parengimų pelnas.

1. Medžiotojų Balius

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

| PAJIESKOJIMAI
'* __  TiAŽlran Rnlpslnvo Li— Jieškau, Boleslovo Luko 

ševičiaus, kilusio iš Kruonio v., 
Surgantiškių km. Trakų apskr. 
Gal kas Boleslovą Lukoševičių 
pažinojo, prašau pranešti: J. 
Korženiauskas, 816 Bridge St. 
N. W., Grand Rapids, Mich., 
U. S. A.

■Edvardas Kiška, buvęs Notre 
name universiteto krepšinio ko 
maudos kapitonas ir žaidęs su 
49 komanda, dabar yra De La 
Salle augštesniosios mokykit. ’, 
krepšinio mokytojas. Risks, gi 
męs ir auger. Chicagoje, čia .r 
dabar gyvena. ,x į jg

Per 45 metus

. . . kanadiečiai vyrai 

moterys daugiau nešiojo 

Tip Top užsakymui siu

tų drabužų, nei kad kurių 

kitų.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS
1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL.

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

EDMONTON, Alberta
KLAIDINANČIOS ŽINIOS.

Edmontono „Journal1' vasa Jau pradžios mokykloje kiek 
rio 4 d. paskelbta žinutė: „Lie vienam lietuviui teko susipažin 
tuviai ruošia tautinės šventės ti su Lietuvos istorija ir jos 
pogramą“. Žinutėje panešama, garbinga praeitimi kaipo vie 
kad pirmininkas Henry Ja^go nos didžiųjų ir įtakingiausių 

valstybių. Todėl, skaitant to 
kias nesąmones, kyla klausi 
mas ar čia nebus tik piktos va 
lios mūsų brangios tėvynės atž vusiems, bet dėka patyrusiam 
viigiu skleidžiamos melagingos chorvedžiui, pasiekusiems gra 
žinios apie Lietuvą ir jos praei žiu rezultatų ir pasirodžiusie 
ti Kanados visuomenei. Be to 
lietuvių yra apie 600, o ne 300.

K. B.

AUKOS TAU TOS FONDUI.
Lietuvos Nepriklauso pinienė; po 2.25: J. Vidžiūnas; 
minėjimą Winnipege, po 2 dol.: M. Bukauskas, J.

das sutiks svečius Lietuvių Na 
muose, kad numatoma apie 
300 asmenų, jų tarpe latvių, es 
tų ir t. t. Be to minima Lietu 
va kaipo maža valstybėlė, ku 
riai teko gintis XIII šimtmety 
je nuo slavų ir vokiečių.

Mes esame labai nustebę ir 
pasipiktinę, skaitant tokias ne 
teisybes apie Lietuvos istoriją.

Tik Tip Top Tailors su’ 
teikia jums tikrą asme
ninį patarnavimą — 

jūs renkatės medžiagą 
jūs renkatės stilių 
jūs renkatės spalvą 
mes ranka sukerpame 
ir pasiuvame pagal 
išmeiras.

DIDŽIAUSIA 
DRABUŽIŲ

VERTĖ 
KANADOJE

vyr. ir moterims 
Netoliese yra

T i p T o p 
kraut, ar atstov.

Įvairios.
1. Skyriaus
2. Išmokėti
3. Nuotraukos

Kompetetingo

tailors

rašt. išlaidos 63,95
avansai .......... 30,00

14,10
Viso $ 108,05 $ 108,05

Viso įvairių $ 2746,35
Viso pajamų.................. 3490,40
Viso išlaidų ............... 2746,35

Saldo 1955. I. 2. $ 744.05

St. Bakšys, vedėjas.
V. Urbaitis, iždininkas.

PERKATE ar PARDUODATE?

*Namai *Ukiai *Sklypai
' Bizniai * Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės
PRANCKE VIČIŲ .. . 

Hamilton Office .... 913
! i wvr r real

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

A 1 U V U ± LIMITED
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

Tel.TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0.95
Paltas (lengvas) 0.95 
Suknelė .............
Skrybėlė .............

ir t. t., ir t. t.

.. OSO 

.. 0.85

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.

I ZT COLONIAL TURKISH BATHS
KT/ 7 VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago
Y < ji i ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
. SfT/ Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki S A. M.
MOTERŲ DIENA; telef.:

kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094
V momm Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

WELLAND, Ont.
PADĖKA IR RINKLIAVA.

Vasario 20 d. Wellande bu lauskui už atlaikymą pamaldų 
vo gražiai paminėta vasario še ir pasakymą pritaikyto minėji 
šioliktoji. mui pamokslo; Pulk. Giedrai

Visiems prisidėjusiems prie čiui už taip įdomią ir turiningą 
paminėjimo K.L.B. Wellando paskaitą; A. Paulioniui ir jo va 
apylinkės valdyba nuoširdžiai dovaujamo choro dalyviams, 

Būtent: Tėv. Miką nors dar neseniai susiorganiza

I Carlton Clothes Shop M 
Į LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI! g
Z Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 8 
? rūbų siuvykla. X
| Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai! ‘z
< Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas. A 

[ Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus A 
’ ir nesame patyię nusiskundimų. T
I Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 'i 
I ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt. A
; 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
! Telef. J. A. 2-6439. f

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

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

::

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“ ii 

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 J i

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. j t
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. , ,
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro. 
Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriūnas RA 7-2690.

LIŪDESIO VALANDOT

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

I

I 
I

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE. VERDUN Tel. YO 3440

mybės
vasario 20 d, Tautos Fondui su činga, J. Didžbalis, V. Janui 
aukota 92.50 dol. Aukojo po 5 ka, Dr. Č. Kurkauskas, E. Kala 
dol.: pp. S. Bujokas, Jaumškie sauskas, A. Maciūnas, J. Miką 
nė, P. Matulionis, Winmpego lauskienė, V. Rutkauskas, K 
Latvių S-ga; po 4 dol.; M. Sa Stonkus, M. Zavadakas, V. Za 
rauskas; po 2,50 dol.: B. Sara vadskienė; po 1 doL: J. Ado 

maitis, A. Balčiūnas, kun. J. 
Bartašius, L. Bartininkas, p. 
Demereckienė, J. Demereckas, 
V. Dielininkaitis ,A. Genys, V. 
Grybas, V. Jaučiukas, C. Jan 
kauskas, J. Januška, K. Karas 
ka, A. Kuncaitis. V. K- ks•: 
nas, K. Kalasauskienė, T. Lu 
kaševičius, p. Lingienė, A. Lin 
gė, V. Micpovilis, J^ Mikalaus 
kas, J. Mališauskas, V. Maro 
zas, J. Nastojus. G. Promku 
vienė, J. Račys, Z. Stanevičius, 
P. Šopaga, J. Simonavičius, V. 
Šerkšnys, P. Ziminskas; po 50 
et.: P. Galniūnas, p. Bagdonas, 
Mrs. Smith; po 0,25: V. Galt 
naitis.

Visiems aukotojams, taipgi 
poniai Sodaitieneį, padariusiai 
tautinius kaspinėlius ir p. Eug. 
Kalasauskui, padėjusiam suren 
kant aukas, nuoširdus ačiū!

Tautos Fondo Atstovas.

ms gana gražiai minėjime; Po 
niai A. Skaistienei už paruoši 
mą gražaus montažo chorui; J. 
Biliūnui ir jo vadovaujamai tau 
tinių šokių grupei už puikiai 
pašoktus tautinius šokius. R. 
Ramanauskaitei už taip jaut 
riai ir gražiai padainuotą parti 
zano dainą, kuri nevienam aa 
lyvavusiam išspaudė ašarą. N. 
Bersėnaitei už skaitymą taip 
puikiai ir jautriai montažo.

Taip pat dėkojama visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu pri 
sidėjusiems prie minėjimo.

K. L. B. Wellando apyl. vai 
dyba maloniai prašo visų 
kiančių lietuvių organizacijų, 
Wellande ir jo apylinkėje, pra 
nešti savo adresus. Tai yra rei 
kalinga dėl darnesnio ir našes 
nio lietuviško veikimo.

Be to valdyba praneša, kad Vasario 16 gimnazija pavojuje* 
artimiausioje ateityje bus ren Skubiai jai aukoki! 
karnos, aplankant namuose vi 
sus, vasario 16 d. gimnazijai iš 
laikyti Vokietijoje aukos, nes 
Wellando ir jo apylinkės lietu 
viai tam reikalui už 1954 me 
tus dar neaukojo.

Pajauskime lietuvišką parei 
gą, neišvarykime rinkėjų, auko 
kime kiekvienas pagal savo iš 
gales. Apyl. valdyba.

vei

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. S K A A B 

iš Europos
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont
Tel. LI 4-6405

1

J DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS H- ! RUMP * ;
LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMA IK K’i J
Sav. BIRUTĖ DODON AITE. (B M D

i 2521 CENTRE St., Montreal Flisroy 3202. f

Groseriia - alus
DIDELIS PREKIŲ PASIRINKIMAS.

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo regui >rių kainų.
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. E 0400.

Sav. E. BAIKAVIČIUS.

ttnmtmtmrnitttmmmtmtmtmttmttmtmmnmittttmmttttmmmmmtt

BELLAZZI ~ LAMY, INC
TR 5151 ViIb
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langu rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pokeris.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SON y
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

| SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠI A U Č I U L I S
H yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo-
S je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
H Adresai: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
« P. Q. Tel.: HU 8—0162,
;ni>iuniuuwiiiiwwtmtwwiiiiiinnn;»wwmnnuuww»iwinwHtwwr
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MOVT5 Mint sumvpvh na f»
MONTREALIO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS.

Į organizacijų ir visuomenės ir įdomi programa. Svarbiau 
atstovų seimelio rinkimus priva siu kalbėtoju kviečiamas prof, 
loma žiūrėti rimtai ir balsavi kun. Yla iš USA. Šventė įvyks 
muose dalyvauti kuoskaitling gegužės mėn. 8 dieną, 
įausiai. Parodykime didžiausią 
vieningumo demonstraciją. 
Kad skaitlingiau sektųsi atlikti 
balsavimo pareigą, Rinkiminė 
Komisija nustatė keturias bal 
savimo vietoves, sekančia tvar 
ka:

Kovo 20 d., sekmadienį, Šv. 
.L.azimiero parapijos patalpose, 
u^24 Parthanaise rinkiminė 
misija veiks nuo 9,30 ryto 
2 vai. po pietų.

Ville Jacque Cartier, pp. 
ulauskų patalpose 28 Leblanc 
St. rinkiminė komisija veiks 
nuo 3 v. po pietų iki 5 vai. va 
karo.

Aušros Vartų parapijos pa kelias valandas praleisti skau 
talpose 377 Willibrord Ave., tų tarpe. Laužo pabaigoje bus 
Verdun, tą pat dieną rinkiminė rodomas spalvotas filmas iš pa 
komisija veiks nuo1 9.30 v. ryto skutiniųjų 4 metų Montrealio 
iki 2 vai. po pietų.

Nuo 3 vai. po pietų iki 6 v. 
vakaro rinkiminė komisija vei 
ke Ville Lasalle, 7722 George 
St., „Nepriklausomos Lietu 
vos“ patalpose.

Balsavimo dieną 
suminėtose vietose 
hus su kandidatų 
kurio turi teisę pasirinkti ir bal 
suoti ne < 
kandidatų.

Visi lietuviai kviečiami kuo

ko 
iki

Pa

RINKIMINĖS KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS.

šaukiamas kovo 13 dieną, 12 v.
30 min. Aušros Vartų patalpo 
se. Visų narių dalyvavimas bū 
tinas.

L. Girinis,
Rinkiminės Komisijos 

pirmininkas.
STOVYKLINIS SKAUTŲ 

LAUŽAS
yra nukeliamas į sekantį sek 
madienį, kovo 20 d., 4 vai. p. 
pietų.

Montrealio visuomenė širdin 
gai kviečiama dalyvauti ir tas

I
PER SAVAITĘ ANT MAISTO SĄSKAITŲ

• (priklauso, nuo šeimos dydžio).
gausite Geriausios rūšies maistą —

: ŽYMIAI PIGIAU Iš DOMINION PROVISIONERS Ltd. j

Dominion Provisioners Jums siūlo progą būti savo nuosa 
vu krautuvininku. Tas reiškia, kad Jūs galėsite pirkti :

: maistą pigiau negu maisto krautuvės savininkas. Val-

: džios garantuotą šviežią mėsą, žinomų firmų daržovės, J

• vaisiai ir sultys. ;Į;

■ Dominion Provisioners Jums siūlo daugiau laisvo laiko.

: Maistą pirkti tereikia tik 4 kartus į metus. 50% mažiau 
; darbo virtuvėj — produktų nereikia valyti, skusti.

: DOMINION PROVISIONERS JUMS SIŪLO DAUG 
PATOGUMŲ IR PROGŲ SUTAUPYTI PINIGŲ.

« Mūsų pardavėjas A. Jurgutis.
■į; MA 8847. — 2036 Union Av. Apt. 1, Montreal.
I DOMINION PROVISIONERS LTD.

Į * * ♦

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

J M. KRAUZA, A. SNAPKAUSKAS, J. LINGAITIS 
Mielai patarnauja tautiečiams.

i 482 RIELLE AVE., VERDUN. TEL. YO 1270.

BALTŲ FEDERACIJOS 
PRANEŠAMA:

Kovo 11 d., 8 vai. vakaro, St.

TORONTO 
INTELEKTUALŲ

Klubas kovo 11 d., 8 v .v., Lie
tuvių Namų Ilro augšto salėje Andrew bažnyčios salėje, Cari
ruošia Dr. A. Šapokos paskaitą ton ir Jarvis gatvių susitikime, 
„Lietuvos Rytų Sienos“. Visuo įvyks Baltų Federacijos metinis 
menė kviečiama dalyvauti.

V-ba.
TORONTO ŠAULIŲ

Kluban galima užsirašyti pas
J. Preikšaitį „Atlantic“ restora 
ne, tel.: LA 1306 — ME 9347,
K. Grigaitį „Tulpė“ svetainė 
je ir Lietuviu Namuose, tel. K 
E 3027.

TORONTO ŠAULIŲ
Klubas kovo 27 d., sekmadienį, 
3.30 vai. pp. Lietuvių Namuo 
se šaukia visuotinį susirinki 
mą. Dienotvarkėje numatoma 
paskaita apie LŠS įkūrėją VI. 
Putvinskį-Putvį ir kt. reikalai. 
Klubo nariai, buv. šauliai su sv 
ečiais prašomi aktyviai daly 
vauti. V-ba.

RELIGINIS KONCERTAS
Gavėnios metu, kovo 13 d.

Šv. Jono Kr. parapijos choras, Hs 
vadovaujamas kun. B. Pacevi Mes nuolatos aplankome Toro 
čjaus’J!en°je iš Toronto bažny ntą, dabar gi maloniai prašome 
čių išpildys Duobis „Septyni atvykti pas mus.

Biletų galima sįigyti iki ko 
vo 12 d. pas p. Prakapą, „T. 
Žib.“ administracijoj. Sk. St.
SOLIDARUMO MOKESTĮ 

galima įmokėti Lietuvių Namu 
ose, „Tulpės“ ir „Baltic“ vai 
gyklose, J. Beržinsko krautu 
vėj, pas knygyno vedėją A. 
Kuolą, choro „Varpas" seniu 
ną J. Račį ir pas Apyl. Valdy 
bos narius: A. Vaidotą, V. Kas 
tytį, J- Jasinevičių, J-. Gvildį, J.

lietuvių skautų vasaros stovyk 
lų. Įėjimas 25 et. Vieta — Šv. 
Kazimiero parapijos 'salė. 

Tuntininkas.
Į TRADICINĘ 

ŠV. KAZIMIERO 
parapijos metinę vakarienę, še 
štadienį atsilankė 200 dalyvių. 
Dovanu laimėjimams sunešta . lcičc paon xxxrkix xx uat _ J" . . - , ■-Z i x qa apie 50 — vertes nuo 2 — iki daugiau kaip už 30 ;g ^ra„Hai 1ilrn
201 dol. pelno. Brangiausią do skverbiasi į Kanados 

skaitlįngFaiusiai* dalyvauti Šri van* davė Kazimieras Bubelis 
mėlio rinkimuose.

Rinkiminė Komisija.
REKOLEKCIJOS LIETUVIŲ 

PARAPIJOSE.
Sekmadienį Aušros Vartų pa 

rapijoje prasidėjo rekolekcijos, 
kurias veda jėzuitas iš JAV 
kun. V. Gutauskas. Pamokslai 
rytais 9 ir vakarais 8 vai. Re 
kolekcijos baigsis ateinantį sek 
madienį 11 vai. Sumos metu 
giedos op. so>l. E. Kardelienė iš 
Dubois oratorijos „7 Kristaus 
žodžiai“ — „O vos omnes“. 
Po sumos bus bendri pusryčiai 
salėje.

Šv. Kazimiero parapijoje re 
kolekcijos bus paskutnę gavė 
nios savaitę, prasidės Verbų 
sekmadienį; įreko|ekcijas ves 
iš JAV pakviestas misionierius

MOTINOS DIENA.
Šiais metais motinos pagerbi zervuoti.

mo šventę Montrealyje rengia NELAIMĖ ištiko M. Vaupšą; 
šeštadieninės mokyklos, kurios darbovietėje nukrito iš 25 p. 
jau seniai vykdo paruošiamuo augščio, sulaužė kairę koją ir Jeane Mance ir Prince Arthur Baltauskas Jurgutis Narbutas’

Valiulis, Jurėnas, Lapinas, P. 
V., Giriškevičius, Markevičius, 
Lukas, Jurgutis, Jakaitienė, 
Gabrusqviciusj, Vįliušis, Lapi 
nas, Jurgutis, Botyrienė, Bla 
uzdžiūnas, Lukauskienė, Jur 
gutienė, Tamkevičius, Stankų 
naitė, Šližytė, Giriniai, Jankus, 
Lukauskas, Niaurai, Juškevi 
čius, Matulis, Zinkevičius. Sta 
nkevičius, Sabalys, Jacevičius, 
Keturka, Iz. Gorys, Cibas, Na 
vikėnas, Kudžma, Stankevi 
čius, Rinkienė, Rūgytė, Vaši 
liauskas, Drevinskienė, Berno 
tienė, Pužauskas, ]

kas, Martinaitienė, Šukys, Sm s? P^eiškimus hečianąus jūsų 
ilgevičius, Žmuidzinas, Gaputy evl * *

Čerkesaitė, Paukštaitienė, SEKANTĮ sekmadeinį, kovo 20 
Gaputis, Bilevičius, Matusevi dieną, Montrealio lietuvių Sei 
Čius, Baršauskas, Balaišis, Ei mel.io rinkimai- Skaitykite pra 

gdi emuneutu 6a mutis, Mickus, Adomaitis, Bu "eTš*IJi"sr.^ nnkirnus
T --x- i K au „ „ Hrvc T.Hknąiiią žižiūnac Nor OILCLOTH darbininkai, strei les pasiūti drabuži. Abommen drys, Lukošius, Ziziunas, INor Dikietave 12 savaičių

kehunas, Ivaškevičius, Gavelis, Kav? ir piKietayę iz savaičių, 
Rimša, Kumža, Martinėhs, Cip laimėjo streiką, išsikovoję 7 9 
lijauskaitė, Balsys; po 1,5 dol.: ct Priedo už darbo valand^‘ 
Vazalinskienė, Gražiai; po 2 
dol.: Brinkis, Bukauskas, Jur 
kus, Daniliauskas, Naginionis, 
Daugelavičienė, Darliūnas, Vi 
leniškis, Gerhardas, Bakanavi 
čius, Adomaitis, Vaišvila, Stro

balsuotojai 
gauna lape 

sąrašu, iš

TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ 
STATYBININKŲ 

SAMBŪRIS

VASARIO M. 16 D. MINĖJI 
MO PROGA TAUTOS 

FONDUI AUKOJO

susirinkimas.
Dienotvarkė: pirmininko me 

tinio veikimo apžvalga, kasinin 
ko ir revizijos komisijos prane 
Šimas, įstatų keitimas, naujo 
prezidiumo rinkimas.

PLB Kanados Krašto Vai 
dyba šiuo prašom apasiųsti į 
susirinkimą reikalingą skaičių 
įgaliotinių.

Einant rotacine tvarka pir 
mininkavimas 1955-56 m. ten 
ka mūsų kaimynams estams. A.

LIETUVOS ŠAULIŲ
Sąjunga Amerikoje gavo čąrte 
rį ir veiks vardu: „The Natio 
nal Guard of Lithuania in E|xi 
le“. Ten dabar veikia ir laikino 
ji LŠ S-gos centro valdyba.
TORONTIEČIA1, DĖMESIO 

„ČIURLIONIUI“
Kovo 19 d., 7 v. v. ansamb 

_ > koncertuoja Hamiltone.

Vis daugiau lietuvių prasi po 1 dol.: Sutkaičiai, Čepulis, 
muša į savarankiškus darbus, Jagminas, Leknickas, Sakalas, 
užsiėmimus, biznius; vis dau Rimkevičienė, Senkus, Knys 

75 ~dol., iš kurių parapijai liko giau lietuvių giliau ir plačiau tautas, Navickas, Stankevičiai, 
--------------------------- ■ tr---------------------------gyveni Budrevičiai, Bertaškos, Žemai 

mą.--------------------------------------------tis, Českauskas, Juščevičius, Z.
Šiomis dienomis, ta krypti Lapinas, Truskai, Leknickienė, 

mi einant, susidarė trijų lietu Jaunius, V. Piešinienė, J. Strė 
vių statybos bendrovė, pasiva lienė, Lukošiūtė, Tėvas Kul 
dinusi Trijų žvaigždžių Staty bis, Kriaučionis, X., Pieter 
bos Bendrove. Ją sudaro suma čiuk, Markauskas, Rupeika, 
nūs, verslūs ir patyrę specialis Juodgudis, Alinauskas, J. Lu 
tai

Kristaus žodžiai“ kantatą. Pa 
skiras solo roles pakviesti gie 
doti: Pr. Radzevičiūtė, Br. Ma 
rijošius, L. Jonuška ir Al. Kuo 
las. Koncerto rengime uoliai 
talkininkauja muz. St. Gailevi 
čius, kuris vadovauja akompo 
nimentui, taip pat duoda gra 
žiu sugestijų kantanos parengi 
me.

— rankų darbo medinę spinte 
lę, kurią laimėjo D. Norkeliū 
nienė.

ŠACHMATININKŲ 
TURNYRE

Viliušis laimėjo prieš Lesins 
ką, Blauzdžiūnas prieš Šiaučiu 
lį. Viliušis stovi pirmoje vieto 
je su 9 laimėjimais, Šiaučiulis 
2-je su 8 ir Judzentavičius su 
Blauzdžiūnu 3-je, turėdami abu 
po 5 laimėjimus.

Lietuviai pakviesti draugiš 
kai persiimti su vokeičiais jų 
naujame Denkania klube. 
LIETUVIŲ AKADEMINIO 
Sambūrio susirinkimas įvyks adresu. i

Trijų Žveigždžių b-vė tikisi nė,
gerai veikti, nes jos nariai pa Wasylishen, Pakas, Urbonaitė, ig dol.
tys dirba, kaip specialisctai ir Morkūnas, Andruškevičiūs, Smulki apyskaita bus paskel 
pildys užsakymus, pataikins no Ališauskas, C. J., Gricius, Šimo bta vėliau.
rintiems statytis savo nuosavus nelis, Šulmistraitė, Kiaušas, Sk Visiems aukojusiems ir pir 
namus. .• T . . --

ŠV. JONO LIUTERONIŲ
BAŽNYČIOJE,

giai; po 10: dr. J. Mališka.
1955 m. vasario m. 16 d. mi Jankaitį ir P. Lėlį — bet kur 

nėjimo proga pirko T. F. ženk ir bet kada. Solidarumo mok. 
liukus: po 1 dol.: Br. Mozūras, 40 proc. eina Apyl. Valdybai 
St. Naginionis, V. Grybauskas, 4 0 proc. Krašto Valdybai ir 20

Albinas Snapkauskas, koševičius, Ladygienė, Vana 
Mykolas Krauza ir Jonas Lin gas, Vieraitis, Trasikis, Lapi 

nienė, Keblys, Laimikis, Petra 
uskas, Kardelis, Baronas, Sty _ 
ra, Vizgirda, Linkūnienė, Lin Beleckas; po 2 dol.: Br. Abra proc. Kultūros Fondui. L. 
konas, Cernišovas, Otto, Kvie monis, J. Jukonis, V. Kudžma, ESTU NEPRIKLAUSOMY 
bn«lr« Vallra TA t .... ............................. pAM1N£J1MAS

TORONTE.
Vasario 27 d. estai minėjo sa 

vo nepriklausomybės paseklbi

gaitis. Jų bendrovės angliškas 
vardas ir adresas yra šis: Three 
Star Building Contracting Co., 
482 Rielle Ave, Verdun, tel.: 
YD 1270.

Naujoji bendrovė jau turi už 
sakymų ir priima naujus: kas 
norėtų pasistatyti namus, pra 
šomi į juos kreiptis nurodytu

kovo 11 (penktadienį) 8 vai. 
vakaro 4249 Berry gatvėje. Na 
riams dalyvavimas būtinas. Sa 
mbūris balandžio 23 d. ruošia 
linksmą šokių vakarą ir prašo 
kitų organizacijų tą dieną re

sius darbus. Numatoma didelė

STASYS DAUKŠA, lL. D.
Suite 25—26 

’ ^2 Notre Dame St. E. 
el. UN 1-2013 ir BE 7296 
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

________ RA 2-5229.-------------- 
_____XX—----xw

i DR. J. Š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

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

K , , w------- .... . -

DANTŲ GYDYTOJAS'

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

Tel.: TR 4547

linskas, Valka, Keršuhs, Tė J. Gaudzė; po 2.50 dol.: L. Slė 
vas Kubilius, Juknelis, Remei nis; po 3: Vilčinskas, Dalmo 
ka, Veselka, Lasienė, Juškevi tas; po 5 dol.: Basiūnas, Su 
čienė, Jaugelis, Dalmotas, Ru šinskas; po 10 dol.: Beleckas. v_ nPT,riKiausornvues 
dinskas, JudzentavičJutė, Luko Per 1955 m vasario m 16 d V° r'ePriKiau!’or*iy,ue® P . .. vasario m. 10 a. mQ 37 m sukaktĮ. Buvo prisi
nė Bnn^enk Alik Sl?elaipe vl®o surinkta aukų, nnkusi pilna 3.000 asmenų tai
ne, Buniene, Alakauskas, E. Uz ženklus bei programas 400, n;nan<.; ivTa««Pv Hali salė ' 
Wasvlishen. Pakas. Urbonaitė. 1 p. pinanti Massey Hall, sale.

Atidarymo kalbą pasakė bu 
vusio Estijos prezidento bro 
lis prof. V. Pats. Estus sveiki 
no Toronto miesto burmistras 
p. Nathan Phillips, Lietuvosaidrys, Rabėnaitė, Jarutis, Ig kusiems ženklus dėkojam, 

natavičius, Dikaitis, A. Pilypai Montrealio T. F. Skvrius. x *«**“r»> "\ iviviiireauu i. i. jnynus. gen. konsulas Gylys, latviu be
tis, Sulmistras, Girsai, Katasa MINISTERIO PIRMININKO ndruomenės pirmininkas p. Sv 

v.atsakymo TEKSTAS. enne, pabaltiečjų draugas p.
Kaip jau minėta, Vasario 16 Jeremko ir provincijos ir fede 

Šventei Rengti Organizacinis falinio parlamento atstovai. 
Komitetas gavo atsakymą į va TaiP Pat perdavė sveikinimus 
sario mėn. 12 d. raštą ir minėji Federalinio parlamento opozici 
me priimtą rezoliuciją. Atsaky j°s vado p. Drew atstovas, 
mas pasirašytas Minister 10 Pir 11/1 J"’‘ ’...... '
mininko sekretoriaus J. S. Cr
oss ir yra sekančio turimo: 

„Ministeris pirmininkas pra 
šė mane patvirtinti jūsų vasa

novas, Baltuonis, Kizerskis,

susitrenkė. Paguldytas St. Ma gt. kampe, kovo 13 d., 12,30 v. 
ry ligoninėn. pp., Lietuvių pamaldos. Prieš
IŠ FLORIDOS sugrjžo p. Šar joms prasidedant, 11.45 vai., 
kis ir p. Petronis. Florida jie ten pat parapijos salėj šaukia 
ms patiko, todėl p. Šarkis ten mas visuotinis parapijiečių su 
užpirko vešbutį. sirinkimas. Jame parapijos ta

P. Petroniis sugrįžęs, lankė ryba patieks metinę apyskaitą 
si NL redakcijoje, parodė da ir sąmatą bei kitus einamuo 

sius reikalus.
Kun. dr. M. Kavolis.

MAČIUKAS JAU VYKDO 
NAUJĄ PROGRAMĄ.

Mūsų siuvėjas Mamertas Ma 
čiukas jau pradėjo platinti abo 
nimentus, pagal kuriuos kas sa 
vaitę reikia įmokėti po 2 dol. 
Kai susirinks 100 abonentų, 
kas mėnesį vyks premijų trau 
kimas ir kas nors išloš per 25 
savaites pe premiją iš abonen te 
tų tarpo, o susirinkus 50 dol. 
ar jų daliai, p. Mačiukas, pa 
gal abonento pageidavimą, ga

ug savo kelionės vaizdų ir NL 
paremti paaukojo 5 dol.

Ačiū I

IŠNUOMOJAMAS kambarys, 
galima ir su maistu,

5361 Durocher, Outremount. 
Tel. DO 8507.

PARDUODAMAS virtuvės se 
tas, svečių ir miegamojo kamb. 
rio užuolaidos, lovos užtiesalas. 
4906 Queen Mary Rd., Apt. 2.

Tel. RE 2096.

LOUIS MONGEAU
KURO ALIEJUS 
No. 1 Imperial Products 

TR 3 23 7

: NOSIES, GERKLĖS ir ■ 
: AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
| DR. R. CHARLAND 

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju- 
mūsų

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: CH 7236.

Meninę dalį, kuri, kaip pas 
estus įprasta, ėjo kartu su ofi 
cialine dalimi, išpildė trimis 
dainomis Toronte žinoma estų 

_ mezzo - sopranistė Irena Loos 
rio mėn. 12 d. laiško gavimą, berg, toliau estų 80 asmenų, 

’ P. St. Laurent įgaliojo mane apsirengę frakais, vyrų choras 
padėkoti jums už malonų krei t^e^, Pat dainomis moterų cho 
pimąsi, kurį jis labai vertina. ras- I® Bostono atvykęs konser 
Jis taip pat patvarkė, kad jo ko vatorijos profesorius Juht, kon 

le, Berno kga Užsienių Reikalų Ministe trabasistas solistas, įspūdingai
1 c r*s būtų painformuotas apie jū išpildė bažnytinę giesmę: Tvir 

....f “ su pareiškimus liečiančius jūsų ta P^*s mums Dievas, preludą-

tai jau platinami.
LITUANISTIKOS kursai šį 
šeštadienį turės pamokas istori 
jos, lietuvių kalbos, geografijos 
ir teatro. Be to, visi kursų klau 
sytojai prašomi sekmadie 
nį, kovo 13 dieną, tuojau po su 
mos, susirinkti AV salėje pada 
ryti bendrą fotografiją su vi . c
sais mokytojais, kurie taip pat Pus.» Gedminas, y. G., D. 
prašomi dalyvauti. Fotografija 
bus panaudota spaudai šios sa v. __ .. .
vaitės, pedagoginės, proga. Pr ^®> ^ę®?ada’ ^eiPu)2e
asomi dalyvauti visi. .
PROSYTOJAI tuojau gali ga naukša' 
uti darbo Bond siuvykloje, ku ’ 
ri veikia Longueuil, 210 St. Je 
an Street.

sa
Aniolauskas, Vaškevičius, Ku 
džmaitė, Gudžiūnai, Juodvir

nė, Rukšėnas, Makauskas, To 
liušis, Staškevičius, X., Latvys, 

Gučinskas, Alekna, 
u Lietuvninkas, Juodelis, Čėsna, 

Barauskas, I. Lukoševičienė, 
vaasrviotėio Kerbelis, Br. Povilaitis, B. J., Ro'vd? 8 J DARBO reikalai pradeda taisy Lukoševičiai A Mvlė Adomo 12 kambarių namas su centn t-_ __ .i____ /l , • , . 3 ^uKoseviciai, «. iviyie, ruoniu

niu šidymu, laibai gerame sto h
vyje, didelis sklypas, 10 min. - S - 

nuo ežero. darbu fronte.
Prašo 8.000 dol. ir sutinka su 
1.000 dol. įmokėjimu. !-------
savininkės liga verčia vasarna 

mį parduoti.

A. Stančikas
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602 

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

-gavottą ir legendą.
Įspūdingai deklamavo estų 

skautai ištraukas iš estų natio 
nalinio epo: Kalivipoeg.

Galingai sudainuotu estų ta 
utos himnu baigėsi minėjimas.

A.

Dr. V. P. BALTRUŠAITIS 
Gydytojas ir chirurgas.

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

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

arba pagal susitarimą.
Tel.-.narnų WA 1-0537 

įst. LL 9184.

tis: Canadacar pradėjo darbus nis, j)r. j. šegamogas, Paulaus 
tu. Girdėti ir iš kitų kas, Tumas, Jankauskas, Balza 

Kanados vietų apie gerėjimą raį( čipkai, Prišmantas, E., Kli 
darbv- fronte- čius; po 3: Matulis, Mališkai;

Sunki SEIMELIO rinkimai Montrea po 3,5 dol.: Domeikienė; po 
ly bus sekantį sekmadeinį, ko 5: P. Kvietkauskas, Mekšriū 
vo- 20 d. Visi dalyvaukime rin nai, M. Mačiukas, V. Kačer 

kiniuose. gins, Kibirkščiai, G, V. Dar

Dr. N. Novosickis
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 susitarimoN

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933
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