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VISUS MIELUS SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, PLATINTOJUS, TALKININ 
KUS IR VISUS LIETUVIUS VISAME PASAULYJE, O YPAČ ESANČIUS Už GELE 
ŽINĖS UŽDANGOS, KUR TMPERIALISTINIS BEI KOLONIALISTINIS OKUPAN 
TAS MŪSŲ LAISVO, DEMOKRATIŠKO, HUMANIŠKO IR PATRIOTIŠKO ŽODŽIO 
BIJO IR NEĮSILEIDŽIA, — VISUS, VISUS SVEIKINAME KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
LINKIME STIPRIOS VIENYBĖS, GERIAUSIOS SĖKMES IR TIKĖTI GERA, TEI 
SINGUMU PAGRĮSTA, VILTIMI. GERIAUSI IR TEISNGIAUSI MŪSŲ TROŠKI 
MAI TIKRAI IŠSIPILDYS!'nl ir KLCT

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Prezidiumas. Iš kairės: Henrika Blazas, Jonas
Matulionis ir prof. J. Kaminskas. Foto: Maželio, NY. vyzdys paveiktu ir kitus. Nes

IŠLAISVINIMO ?.r Š-iaip\ar ta.ip kalb.ėsime’ šit° 
ji vienybe musų sąlygose yra 
vienas iš stipriausių mūsų veda 

iš Kanados, nes mos kovos laidų, kad kova vie

Matulionis ir prof. J. Kaminskas.

PASIKALBĖJIMAS SU NAUJUOJU VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
KOMITETO PIRMININKU J. MATULIONIU

„N. L.” red., norėdama Gerb. Skaitytojus informuoti pasijudinti
žiniomis, gautomis iš autentiškų šaltinių, eile kiausi šiandien dar neturiu vizos Įva ną syk bus laimėta, 
mų kreipėsi į naująjį VLIKo pirmininką p. Joną Ma žiuoti į JAV-es. Toronto,
tulionį, kuris mielai atsakė ir, ta proga, pareiškė pa ~ 
gcidavimų. Seka klausimai ir atsakymai.

Koki jūsų pirmieji įspū Didelis darbas bus — apjungi
stojus į Vliko pirmininko mas mūsų visuomenės. Vliko

sesija tuo reikalu aiškiai pasisa

Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais vi 
sas Tautos Fondo Atstovvybes Kanadoje, visas 
organizacijas, visus Bendradarbius, visus Kanados 
Lietuvius, linkime visiems sveikatos ir geriausių 
sėkmių. Prašome visų ir toliau paremti mūsų Tau 
tos Fondą. T. F. Atstovybė Kanadoje.

6. Laukiu ypač iš Kanados 
lietuviškosios visuomenės nuo 
širdaus bendradarbiavimo. Ka 
nados lietuviai, pasiekę tokio 
vieningumo ir apsijungimo sa 
vo Bendruomenėje, parodė 
savo didelį valstybingumo ir 
tautinio susipratimo laipsnį. 
Faktai kalba patys.

Šitą vieningumą linkiu išlai DAUG DŽIAUGSMO KALĖDŲ ŠVENTĖSE IR DAR 
kyti ir ateity, ir kad šitas pa DAUGIAU LAIMĖS NAUJUOSE METUOSE!

Su dideliu nuoširdumu ir Tamstų visišką ir efektyvią pa 
meile sveikiname Jus, Gerieji ramą mūsų veikime, mes prašo 
Hamiltono Lietuviai, Šv. Kalė me *r hnk*me nepamiršti Lietu 
du proga ir linkime visų Jūsų ^ laisvinimo ir lietuvybės iš

5. . . .v . ‘ laikymo reikalų iki to meto, ka
gražių siekimų išsipildymo Nau da išauš mūsų tėvynei laisvės 
juose 1956 Metuose! rytas!

Jau beveik 5 metus patyrę Jūsų
TFA Kanadoje Hamiltono Sk. Valdyba.

7. Kokie jūsų pageidavimai 1955 m. gruodžio 12 d. 
lietuviškąjai visuomenei?

— Jei leista pareikšti savo 
pageidavimus, jie susivestų į te 
kius punktus:

a) laikyti artimiausią kontak 
tą su Vliku ir jo institucijomis. 
Aš tai suprasčiau, kad kiekvie 
nas lietuvis, bet kur gyvenąs, 
darytų savo pastabas, pasiūly 
mus, kritiškai vertinant Vliko 
nutarimus ir jo institucijų darow . 7-, . . , _ J e mv nvriiipainia tauaną 15
my8 ,Poz]ty sivežfi, bet atvažiavusieji taba

TAUTIEČIŲ NELAIMĖS
Gruodžio 19 d. S. Jakniūno 

tabako ūkyje prie Terrebonne 
kilo gaisras, kuriame sudegė vi 
sas tabakas su kluonu, jame bu 
vusiį automašina ir apdegė gy 
venamasis namas, kurį tačiau Kas dabartiniu metu vyksta tų. Jeigu jų bus apskaičiuota, 
subėgę kaimynai sniegu užge žmonijoje, tenka stebėti ne tik kad dabar jau metas mesti va 
sino. Tą dieną tabako supirki tai susidomėjus, bet ir stebin kariečius iš Berlyno, tai bus 
mo kompanija tabaką turėjo iš tis. blokada. Tam, žinoma, svarbu,

Štai, Bulganinas su Chruš ar vakariečiai yra pąsiruoše pin rrzios u—vienos partijos viriu vą-egzistenciją r jeigu vaturrre 
čiai, sovietų si/pratimu, bus tik 
tai pasiryžę gintis, tai sovietai 
Berlyną blokuos. Bet, neatro 
do, kad sovietai jau dabar ryž 
tusi į Trečiąjį pasaulinį karą. 
Tat, jeigu sovietai apskaičiuos: 
kad vakariečiai nepajėgūs spir 
tis, tai jie blokadą pradės. Bet 

' sovietų delsimas rodo, kad jie 
vargu be ryšis į blokadą.
VAKARŲ PRALAIMĖJIMĄ 

PRIEŠ SOVIETUS
visai teisingai apibūdino kandi 
datas į JAV prezidentus New 
Yorko majoras Harriman. Jis 
teigia, kad prez. Eisenhoweris 
savo pasakymu, jog esą „sovie 
tai ne mažiau taikos trokštą ne 
gu vakarai", nuginklavęs vaka

1. 
džiai 
pareigas? s

— Į Vliko žmones ir į jų dar kė; tad Vliko Prezidiumui lie
bus, būdamas nuošaly, visada ka tik vykdyti. Bet čia pirma 
žiūrėjau su pagarba ir nuosta'sis smuikas kaip tik priklauso 
bumu, ir visada jais gėrėjausi, patiems pasitraukusiems, nes 
kad štai turime kovos organą, sąlygos nėra pakitusios. Tuo aš 
kuris ir nepalankiausiomis poli atsakiau, tur būt, ir į katvirtą 
tikos sąlygomis, dažnai neture klausimą: ar numatote žygių 
damas nė vieno šanso laimėti, pas nesutariamuosius bei pasi 
o vištik kovoja rr ranku nenū trnjdawinrasItis? , . . -“p“-'Sarbiavimas“. iaiiHensnoiariCleidžia. Vlikas per savo 12 veik S.Koki jūsų bendri Įspūdžiai b) VHkas norėtų palaikyti su J Tįr Pg b\vo apdraustas, ta nės, 
los metų, išgyvenęstokias>di po VLIKo sesijos N Y . visuomene glaudžius ryšius. čiau prie§ šventes tautiečius iš TRIUMFALIŠKAI VAŽINĖ 
r*$“ ,ik°,> ~11 jasi pER AZUĄ- ■ ,■

koj laikus, parodė pasigėrėtiną politiniai veikėjai, kurie daugu f^rlciia viso?Lietuvos lais nu°stol*ai: ,0 rvto _. Jie propagandos meistrai. Jie
kovingumą išsilaikydamas pry moj ligi šiol neturėjo progos emigracija, visoj Gruodžio 13 d., 6.30 ryto p. j vaį§įna šypsniais ir Įtiki
šak nie Z ZZ dalyvauti šiame mūsų augščiau "?'m0 byloj ^a labai didelę M. skardžiuviene einanti į dar nėja tiktai oįaganda. Rusl
- Stod^as f šias pareigas, šiame organe, reiškia, atėjo ir rolę ne tik materiale prasme, bą buv0 smarkiai užgauta leng komvadai šyPpsSosl meiliai ir

atsakant tiksliai į Jūsų klausi su naujomis idėjomis, jau yra bet lr. ^lsais kltais atzvi giais. vos masinos ir po puses valan akoja anekdotus, o aziatai 
mą turiu prisipažinti kad sto sveikin inas kaip teigiamas reiš J1 turl būti informuojama ir ne dos mirė. Clevelandieciai del to Lvisa \ai priima už gryną pi 
^su baLe. OPbaimė kyla dėl kinys. Kad, nežiūrint naujumo, spau^A .^2 labai susijaudinę irreiskia^ro nigą.
to, kad darbas yra be galo svar buvo išlaikytosVliko tradicijos, 
bus, kad nuo šio darbo gali pa ir ’ „ ' - ’ . T”"
reiti daug kas ateity, taigi atsa ji buvo darbininga ir didžiuo 
komybė yra didelė, o kartu ly sius klausimus sprendė vienin 
giagrečiai matau, kaip tas pats gai, tai jau ir trečias privalu 
Vlikas ir jo žmonės mūsų pa mas. Norėčiau tvirtinti, kad ši 
čių (tiesa, ne visų) yra lengva sesija prisidėjo labai daug prie 
pėdiškai traktuojamas, vertina buvusių daugelio abejonių iš 
mas ir net koliojama?. Su bai sklaidymo, 
me ir dėl to, kad darbo marios, C

Politinė įvykių savaitė
KOMUNISTŲ KALĖDINĖS DOVANOS VAKARAMS 

Iniciatyva tebėra sovietų rankose. ..

iu su baime O baimė kyla dėl kinys. Kad, nežiūrint naujumo, Į1. Per bpauu, ir gyvu zuuziu. labai susijaudinę ir reisma rronį
L h„vo išlaikytosVliko tradicijos, Visuomene pati šiuo atveju tu fesOriui Dr. Pranui Skardžiui eAr tai nuostabu? Nė maž.

vėl teigiamas dalykas. Kad rl p"?dyV ^iciatyvos kviecia užuojautą dėl ištikusios jį nelai Nes jei tie sovietiniai šyps 
niai sužavėjo (Genevoje) dali 
nai jau prityrusius vakariečius, 
tai aziatus, kurių kultūrinis ly 

—. - . gis yra arti nulio, tikrai nesun
Nukentėjusiems užuojauta. ku su2avėti. Ar gi jie gali ma 

TRUMPOS ŽINIOS^ tyti, kad Bulganinas su Chruš

nt Vliko ir jo institucijų žmo mės.
nes ir ne tik Vasario 16 Die Norandoje gyv. p. V. Karde 
nos proga, bet ir šiaip ne šven jį ištiko mašinos katastrofa, dėl 
čių progomis, kada būtų galima į0 jįs turi gydytis ligoninėje, 
ir laisvai padiskutuoti.

3. Turime mūsų tarpe įvai
rių politinių klubų. Norėčiau su

TRUMPOS ŽINIOS t, .i, ~ ’
— JT 56 balsais prieš 6 nu gjovu už nugaros laiko automalaidymo. ~ \ , j ... — j j- uai&dib yucs u nu C1OVU uz nugaros laiko automa gu *<»*<*»"> 1 . v

me ir dėl to, kad darbu manus, 6. Kokių įspūdžių jums suda . ad savo pokalbiuo tarė pr;imti Eisenhowerio nusi tinį> jiems paruoštą, revolver! rieČius ir žiauriai juos suklaidi
o susiklausymas mūsų tarpe rė posesinė visuomenės laikyse utų s iriama augiau vietos ginklavimo planą, papildytą įr toliau — paruoštas koncen nęs. Psichologiškai nuginkluoti 
tik vidutinis. na ir spaudos atsiliepimai? ausiniams, susijusiems su 'Bulganino, Edeno ir Foure pa tracijos stovyklas? Azijos žmo vakariečiai dabar negalvoja,

2. Kaip sekėsi pirmieji Vliko — Su lietuviška visuomene k0» jo uždaviniais, jo dirbamais siūlymais. nės, savo masėse — tamsūs ir kad reikia ruoštis priešintis tik
Prezidiumo darbai? JAV-se dar neteko susidurti. lr nedirbamais darbais ir t. t. _ Tito, Bulganino ir Chruš skriaudžiami, be tinkamos in tai sovietinei agresijai.

— Pirmieji posėdžiai vyko ir Teko girdėti tik daug komenta 4. Musų krašto okupantas čiovo pavyzdžiu, lankosi pas formacijos ir dar savo vadu, a Sovietai, pasimokė iš Amen
su Vykd. Tarybos nariais, o arų, daug kalbų. Jau ir tai ge yra pasiryžęs politinę emigraci Etiopijos karalių Hail Salassi. ]a Nehru ir Krišna Meiion, kos, bet būdami propagandiš
vienas ir su buv. Vliko pirmi įas pažymys. Reiškia, Vilkas j?> *r tai ne vien lietuvių, sunai — Rusi j aJT balsavo prieš de triubijančiu apie komunistiniu kesni ir veržlesni, jau

.......... ............. ■ ..... - -------- '------ .....................................................................................• PAVERŽĖ Iš AMERIKOS 
EKONOMINĘ 
INICIATYVĄ,

ir patys jau siūlo, savo žmonių 
bado ir vargo sąskaiton, pašai 
pas Azijos valstybėms ir Afri 

dėl kuriu ir kai. Tat, rusų diktatūra, užliū

,, .- .. .- w] ........ r._..„ papildytą įr toiįau _ paruoštas koncen nęs. Psichologiškai nuginkluoti
klausimams, susijusiems su Vii Bulganino, Edeno ir Foure pa tracijos stovyklas? Azijos žmo vakariečiai dabar negalvoja,

_______ ______ ________ r.......   pažymys. Reiškia, Vilkas j?,'Į tai ne vien lietuvių, sunai _ _ . ____ j___ _r„ _____________  
ninku___ prel. M. Krupavičium, laikomas.visuomenės svarbiu kinti, jos dabartinę rolę laisvuo mokratinę Japoniją, bet už fa smurtininkų pripažinimą,_ įtiki
Vliko Prezidiumas yra naujas organu, kad apie jį taip daug se kraštuose suvedant ligi nu šistinę Ispaniją. Tai dar vienas nėjami — jie tiki tuo, ką paša
organas ir kaipo toks nėra dar Kalbama. Kanados lietuviška vi h°- Jis yra pasiryžęs mus su įrodymas, kad Rusijos komunis ųoja sovietiniai smurtininkai.

"  ............... ~ ~ Tat, šioms Kalėdoms
SOVIETŲ VADAI 

VAKARAMS PARUOŠĖ 
tikrai „dovanų

susitvarkęs. Imant statutine suomenė, kiek teko konkrečiai skaldyti ir supjudyti. Jo tiesio tams artimesni fašistai negu de
forma, dar yra daug neaišku ir apčiuopiamai patirti (Toron ginė veikla ligi šiol nedavė jam mokratai. Ne veltui Stalinas
mų. Tai iš vienos pusės. Iš ki tas, Hamiltonas) pritaria Vii norimų rezultatų. Dabar jis im buvo susidraugavęs su Hitle
tos pusės, Vliko paskutinioji se ko ir darbams ir naujoms sės sįs kitų būdų, klastingesnių. Jis riu...
sija yra padariusi visą eilę nu joms. Kanadiečiai norėtų, kad sieks to, kad lietuviškomis ransija yra padariusi visą eilę nu joms. Kanadiečiai norėtų, kad sieks to, kad lietuviškomis ran — Australijoje darbiečių va il-Tb. j" Davusi Vakarus triumfiioia
tarimų, kuriems reikia duoti ei ir Kanadoje vieną kart galėtų komis laisvinimo darbas būtų das Evatt visai subankrutavo. ,K“ ! ?. lr KaledlJ Py^S^ bus > į ’__
gą. Taigi darbo yra iškart. Bet Vlikas turėti savo sesiją. Aiš trukdomas. Jis juk turi didelius Jis užklausė Molotovą, ar sovie labai ^rtus. Tai vra klausimas kuriuo ne
turiu prisipažint, kad viskas vy kiai ta prasme yra pasisakę ir tam resursus. Tad šia prasme tų šnipas Petrov tikrus doku . aza ap . zljos‘ u5°P?!e nesidomėti žmoniia Viena
ko sklandžiai. Susitarta ir su trijų politinių klubų (socialde lietuviškai visuomenei ir kyla di mentus atidavęs Australijos vai sovietai, vakariečiams, uz ziau f J*
Vykd. Tarybos nariais, ėjo sk mokratai, vai. liaudininkai, kn dėlė atsakomybė, o kartu ir už džiai. Tokio kvailystės fakto po k aidas, taip^pat paruo , g j gal
landžiai ir su buv. Vliko Pir kščionys demokratai, buvo ir davinys — budėti, kad niekas litinis pasaulis dar negirdėjo. se dar vieną „dovaną —taip • cihcti
mininku, kuris dabar perims Maž. Lietuvos rezistentų atsto iš mūsų netaptų priešo įrankiu, Už tai ir Evatt partija rinki Jau Pradet3 Berlyno miują blo MASKVOb blŲb 11 
Tautos Fondo vadovo pareigas, vai) pasitarimas, vykęs Toron ° tam įrankiui pradėjus veikti, muose pralaimėjo 11 vietų. kaY,irn^' . . SVENTIKTI,

3—4. Ar pirmieji žingsniai te gruodžio 11 d. ji išaiškinti ir iš savo tarpo ižo — JT padarė fatališką' klai Tiesą sakant, vakariečiai pa su Borisu pryšaky ir vienu civi
suteikia vilčių, kad Didieji dar Spaudos atsiliepimai daro ne Huoti. Čia gali įvykti ir taip, dą — sutiko priimti į JT komu stebisi: Amerika šimtais nu iiniu enkavedistu jau sugrįžo 
bai seksis? vienodą įspūdį. Man nelabai kad ir nesąmoningas veikimas nistų okupuotus kraštus. Tuo1!01?.1! dolerių šelpe ir šelpia ir namo. Kanadoje jie prisipirko

— Jei tai priklausys tik nuo yra suprantama kaip kurių Vii gah pasitarnauti musų priešo JT savaime pripažįsta komunis ir. Europą, ir tą pačią nailoninių kojinių ir kitų daly 
Prezidiumo, norėčiau tvirtinti, ko pozicijos laikraščių laikyse naudai. Tai gi pavojus yra aiš tų smurtą. Tat, kodėl atmetama Rusij?, kun mielai viską pri įų, kurių Rusijoje nėra. Pasi 
- - ■ - -...................... -................... - ’— T-----’-------- *- -------- ------- ■ ' eme. Bet Rusija atsako, kad, kvietusius jie mulkino, o dvasi

girdi, Amerika tai daranti im ninku tremtinių neprisileido, 
perialistiniais sumetimais... Ir Montrealy, kuris juos piketavo, 
tie milionai lyg ir nieko nereiš jįe turėjo susitikimą su „baltai 
kia. Tuo tarpu sovietų vadai pa siais" eglutės metu ir buvo nu 
sakoja anekdotus, mulkina žmo stebinti, nes esą Maskvoje to 
nes, ir viskas tvarkoje. Tas pa kių pakvietimų jie neturėtų... 
rodo, kad sovietai savo ranko mcdotvi 
se turi iniciatyvą, vakariečiai „f™™?MOS

Kanadoje, ar kaip Hamiltone darybei paskyrė 50 milionų do &inasi >r tai neefektingai, redakcijoje dar galima gauti ka 
p. S. Bakšys, ir daugybė kitų, lerių. Dalį jų jaus ir lietuviai. AR BUS NAUJA BERLYNO ledinių ir naujametinių sveikini 
ligi šiol davė geriausių rezulta — Amerikoje vyksta jau BLOKADA? mo kortelių: už 30 kprtelių 1
tų. Linkėtina, kad aukos nema priešrinkiminė prezidento kom Tai klausimas, kurio sprendi dol., ir meniškų lietuviškų po 
žėtų ir ateity. panija. mas pareis taip pat nuo sovie 10 ct. kortelė. F

kad taip. Bet tie didieji darbai na.
priklausys ne tiek nuo mūsų, yra išspręsti ir sutarti, dabar 
kiek nuo kitų. Dėsime visas pa stoja klausimais, kurie teks sp 
stangas, kad viltys pasiteisintų, ręsti, bet kol kas deja, negaliu

Broliui Vladui Lietuvoje mirus 
nuoširdžiai užjaučiame švogerį ir tetėną

NIKODEMĄ PRIŠMANTĄ
Šimelaičių šeima, 

Ilona ir Valdas Dikaičiai. 
ir Algirdas Pilypaitis.

Dalykai, kurie man atrodė, kus- Ir visuomenė yra šaukia Kinija?
ma budėti. _a_ Eisenhoweris uždegė 5

5. Remti, kaip ir ligi šiol bu milionų lempučių taikos eglutę, 
vo remiamas, Tautos Fondas. — Osservatore Romano ra 
T. Fondą Kanados lietuviškoji šo, kad komunistai sugalvojo 
visuomenė, vadovaujant tokie įsteigti pseudokatalikišką baž 
ms pasišventėliams kaip p-lė nyčią, kurios pagalba non 
M. Arlauskaitė, kuri stovi prie skaldyti katalikus.
šaky Tautos Fondo Atstovybės — Fordas Kalėdų proga lab
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Naujųjų 1956 Metų!
Su tikra pagarba, 

Jonas Janulaitis.
Chicago, USA.

„N. LIETUVAI“ 
SVEIKINIMAS

Dėl ligos negalėjau dalyvau 
ti „N. Lietuvos“ 15 m. jubilėju 
je, bet gerai žinau iš skaityto

šviečiami pasaulio ir mūsų lie trauklus, 
tuviškieji politiniai įvykiai.

„Nepr. Lietuvos” 15 metų su 
kakties ir Žiemos švenčių pro 
gomis nuoširdžiai sveikinu jos 
darbuotojus — redaktorių J. 
Kardelį, administratorių G. Ru

Seniai, labai seniai — tačiau šventė, „laikas nevaržomos lais kšėną ir visus, visus brolius, se 
šitame reikale neperseniausiai vės ir linksmumo visom klasėm, sės, kurie dirbo ir tebedirba lai 
— puikus kanadietis daktaras, net ir vergams“. kraščio gerovei.
turintis gerą vardą, psicholo Jėzaus iš Nazareto gimimo Kadangi „NL" Bendrovės 
gas, aiškino kanadiečiams, kad data buvo1 neaiški šimtmečia akcijų-šėrų pardavimas dar nė 
jie negerai darą įamžindami ms, ir tik ketvirtame šimtme ra sustabdytas, prašau dar ir 
Santa Claus (Kalėdų Senelio) tyje Popiežius Julijonas I nu man prisiųsti už 10 dolerių išra 
mitą. Daugeliui kanadiečių šie statė dieną, kuri turi būti šven šius vieną šėrą.
žodžiai nepatiko, ir jie pyko; ki čiama kaipo Kristaus užgimi Priede: Kanadiškų 10 dol. ver 

tės pašto Meney Orderis.
Nuotaikingų Kalėdų Švenčių 

ir
Sėkmingesnių, Našesnių

Kanadiškos Kalėdos

SVEIKINIMAS IŠ URUGVAJAUS
Garbingas Redaktoriau,
Šią taip giliai prakilnią die 

na, saulės spindulių kaspinu 
persirišusi, kvapsningu laisvės 
kvapu erdve supančia, jūs leis 
kite ištiesti ranką iš tolimojo . . -X — jau. m y nuvirini ouauuą, 11 U11N
Uruguajaus ir, spaudžiant Ju Iausąnčiam prie šios šeimos na 

■ sų dešinę, garsiai tarti: Sveiks, riu asmeniškai. Kartu palinkė 
laimingas Jubiliate,15 metų ti,'kad įenant j antrąj- 15 metų 
„Nepriklausomos Lietuvos su etapa> „Nepriklausoma Lietu 

kaktuvių proga. . va“ iaįmingai sulauktų dauge
Nes tokios suxaktuves yra bo sukaktuviu ir jos vardas ta 

nepaprastos; nes tokios sukax da būtų lima įrašyti į Lietu 
tuvės ne visiems Įgyvendina vos įstorįjos lapus sadabrinė 

mis ir auksinėmis raidėmis, o 
Jūsų individualis, kaip darbš 
čiausio ir gabiausio redaktoria 
us, į pirmosios Lietuvos spau 
dos pionierių eiles auksinėmis.

Ištvermė ir pasitikėjimas lai 
Jus stiprina.

A. Gumbaragis.

spaudos organo, amžius, keičia 
si vertikališkai ir penkiolika 
metų dauginasi.

Todėl dabar man yra labai 
džiugu Jus pasveikinti, tuo lab 
jau mylinčiam spaudą ir prik

Geriau vėliau, negu niekad— 
taip sako sena ir išmintinga lie 
tuvių patarlė ir ji tebūna šio 
mano laiško pratarmė.

Nors ir pavėluotai sveikinu 
„Nepr. Lietuvą“ jos 15 metų 
amžiaus proga ir linkiu jai atei 
tyje vis tobulėti, klestėti ir lik 
ti plačiausiai skaitomu lietuvių 
laikraščiu. Man „NL“ patinka, _ 
kad joje nors ir suglaustai, bet jų pasisakymo, kad šiandien šis 

$ 6.00 geriausiai atsispindi Kanados laikraštis yra moderniškiausiai 
lietuvių gyvenimas. Gerai nu redaguojamas ir labjausiai pa 
*- '‘ --------’’ — ’=- -----jįs konkrečia forma

paduoda daug žinių ir laikosi 
didžiausio objektingumo. Sėk 
mės „N. Lietuvai” ir jos redak čiuotąs buvo mūsų periodinės 
toriui! Kl. Prielgauskas. spaudos kelias. O Jus su „Ne 
„N. Lietuvos“ bendradarbis ir priklausoma Lietuva“ išgyven 

platintojas. ta jau 15 metų ! Gyvenimas mu
17 Robert St., Hamilton, Ont. sų pilkose dienose palyginamai 

nėra taip ilgas, bet, turint ome 
nyje, kad tai yra vieno mūsų Montevideo, Uruguay.

mos; nes tokios sukaktuvės yra 
vieno lietuvių periodinės spau 
dos organo. Visą amžių erškė

ti kanadiečiai galvojo, kad jis mo, tai yra gruodžio 25 d. 
saiko teisybę. Jis norėjo paša Iš to galima matyti, kad kana 
kyti, kad tėvai, kurie pasakoja diškos Kalėdos, tai yra sujun 
savo vaikams, kad Santa Claus girnas daugelio senovės apeigų 
yra tikras, įlašina apgavimo ir papročių, kurie turi savo šak 
procesą į jų galvojimą, kas iš nis Vidurinėje Azijoje, Romo 
šaukia iliuziją ir tuo atitolina je, Britanijoje, Ispanijoje ir Šia 
nuo tikrenybės. utinėje Europoje.

Jeigu įsigilinsime į šį reikalą, Nesvarbu, iš kur ir gavome 
sutiksime, kad šis puikus dakta šiuos laimingus paporčius ir 
ras turėjo pagrindo savo tvirti spalvingus simbolius, —-jie da 
nimui. Bet jis pasirinko nemalo ro kanadiškas Kalėdas džiaugs 
niausią iliustraciją. Jei „Santa mingiausiu, dosniausiu ir gra 
Claus“ airba „St. Nicholas“ kabiausiu metų įvykiu, 
nadiečjams ir nėra šventas, jis Kalėdų šventė turi vieną 
yra tačiau simbolis, kurio jie drą dalyką Kanadoje, ar tai 
nenori matyti sunaikinto. Gal butų milionieriaus bute Mont 
tai yra vaikiškas tikėjimas, realio dangoraižyje, kasyklos 
bet dauguma iš mūsų yra. mūsų darbininko kuklioje bakūžėje . 
širdyse vaikai ir Santa Claus, Nova Scitijoje, ar prerijos uki;e.>ja.ų’ 
arba St. Nicholas, arba St. Ni ninko sodyboje, — tai yra tau 
kolo, arba Kris Kringle, arba tos laisvės Kalėdų Šventė. 
Pere Noel, arba Fathher Christ Gal kai kurie kanadiečiai pa 
mas (Kalėdų Senelis), arba darė Kalėdas perdaug komerciš 
kaip kas jį nori pavadinti, ats kas. Bet kiekvienam piliečiui 
tovauja gėrio ir dosnumo dva leidžiama švęsti šią gimimo 
šią ir, atrodo, kad tame nėra šventę taip, kaip kam tinka, ar 
nieko blogo. ba iš viso nešvęsti.
, apcrią-saksu Būtb nesuprantama, kad bet
kad Santa Claus ir Kėledų sveti XI «-awaas Kaipo priešingas va 
timo būdas yra Šiaurės Ameri Istybės interesams.
kos idėja ir kad kitos tautos tik Ištiktųjų dauguma žmonių 
tai pamėgdžioja. Iš tikrųjų gi švenčia Kalėdas savo tikra pras 
Santa Claus ir beveik visi kiti me.— „Garbė Dievui augštybė 
Kalėdų papročiai, kurie kana sę *r ramybė geros valios žmo 
diečiams taip gerai žinomi, yra rr-; --- ’-:1-
iš kitų kraštų.

Pats vardas „Santa Cląus“ 
buvo paimtas iš St. Nicholas 
(Švento Nikalojaus), ankstyvo 
vyskupo iš Lycia, Mažosios Azi 
jos. Jis buvo žinomas dėl lab 
daringumo: jis palikdavo varg 
šams dovanų prie durų. Mano 
ma, kad ankstyvieji kryžiuočiai 
šį paprotį atgabeno iš Mažosios 
Azijos, ir jis buvo pradžioje ži 
nomas Italijoje, o vėliau Ispani 
joje-

Ispanai, palikę Olandiją, pali 
ko šį paprotį Olandijoje ir olan 
dai priėmė „Sant Nicolaas“. Iš 
olandų, kurie įsikūrė 17-tame 
šimtmetyje New Amsterdame 
(New York), anglų naujaku

Gerb. Ponas Kardelis.
Džiaugiuos kartu su Jumis 

„N. Lietuvos“ 15-kos metų su 
kaktimi ir šindingai linkiu Ta 
mstai, kaip redaktoriui, sveika 
tos ir ištvermės. Visam admi 
nistracijos personalui sėkmės 
šiame gražiam ir garbingam 
darbe. Tegul sekančiais 1956 
m. padvigubėja „N. L.” skaity 
tojai ir prenumeratoriai.

Jus gerbiąs : S. Jokūbaitis.

Ką rašo kiti
PLAUKO SKALDYMAS...

Pakalbėjęs apie cenzūrą, ku „nesimato ženklų, jog vilkiniai 
rią vertina, kaip vilką, ir apie derybininkai būtų pasirinkę vi 
laisvę „Vienybėje“ pasisakyti, sų lietuviškųjų jėgų sutelkimo

ben kaip kas nori, čia pat įdėjęs la ir bendradarbiavimo kelią“.
bai neigiamo pobūdžio VLIKui Bet ar Lietuvių Frontas, Lais 
Br. Railos straipsnį, — „Vieny vės Kovotojai ir Tautinis Sąjū 
bės“ redaktorius, Juozas Tys dis, būdami „už Vliko ribų“ (to 
liava, vis dėlto visokių pasi paties J. Brazaičio žodžiais ta 

, čia pat pakartotinai riant) daugiau padarys?
teigia: Nepadarys, o ir savo morali

„Nevaržant .bendradarbių nę teisę kritikuoti Vliką jie, 
laisvės pasireikšti įvairiais ak lyg tas kalvis, nusmailins iki 
tualiais klausimais, šio laikraš piš“.
čio redaktorius, betgi, neketina J. Tysliavos nuomonė, kaip 
varžytis dėl savo paties nuomo matome, aiški, atvira, logiška 
nės. ir visiškai teisinga. Keliais sa

Pavyzdžiui, jam tebeatrodo, kiniais Tysliava anuliuoja ii 
kad bėgimas iš Vliko ar kitų pa giausį Railos straipsnį. Deja, 
našiu. o^nanizjciiu.JjrĄ^ū’rfo ha" jtitfinžflhi ’’Rgš’^e P^sį^V8 
jau ir taip vos kybo musų viltis nuomonės fanatikai, o fanatiku 
grįžti į nepriklausomą Lietuvą, juk niekas ir niekad neįtikino 

Tegu, kaip J. Brazaitis sako, ir neįtikins. Deja.

nėms žemėje". Tai yra laikas, 
kada žmogus gali apsvarstyti 
žmonijos kelius ir savo 'paties 
vietą pasaulyje.

Kad ir viską esame apsvars 
tę, Kalėdos, tačiau yra svar 
bios savo pirmykštėje formoje 
— tai yra gimimo To, Kurio pa 
mokymai ir filosofija didžiausia 
dalimi yra šios dienos demokra 
tijos pagrinde.

Mūsų kanadiškos Kalėdos 
bus laisvos tautos šventė tol, 
kol mes laikysimės tų taisyk 
lių — kaip vyriausybė taip ir 
žmonės, — kurias mums nusta 
tė tas jaunas Vytas iš Nazare 
to prieš daug šimtmečių.

1955 metų Kalėdos.
Vėl žiema ir vėl Kalėdos.

Mūsų mielą Bendradarbį
PROF. DR. PRANĄ SKARDŽIŲ, 

ištiktą skaudžios nelaimės, tragingai žuvus žmonai, 
MARIJAI SKARDŽIUVIENEI, 

nuoširdžiai užjaučia

Nepr. Lietuvos kolektyvas.
saa

Mūsų b. Bendradarbiui
ALBERTUI JONELIUI,

Lietuvos okupacijos nelaimėse, Sibire, mirus motinai, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

N. L. redakcija ir bendradarbiai.

tiai Išvystė vardą „Santa Kanadiškos Kalėdos. Jūs paša 
Claus". kyšite, kad tai yra kitokios Ka

Kitų kanadiškų kalėdinių pa ledos negu jūsų tėvynėse: Olan 
pročių kilmę beveik negalima su dijoj ar Norvegijoj, Lenkijoj 
sekti senovės miglose. Amalas ar Italijoj, Ukrainoj. Nepanašu 
(mistletoe) ir Kalėdinis rąstas ir į Vokietijos ar Lietuvos ar 
(Yule log), kurie Kanadoje ir dar kur kitur. Bet vistik Ka

MARIJAI SKARDŽIUVIENEI
tragiškai žuvus, mielą

PROF. DR. PRANĄ SKARDŽIŲ 
ir pusseserę Dalią nuoširdžiai užjaučia
  Aldona ir Jonas Puniškai.

PONIĄ MITALIENĘ, DUKRAS, SŪNUS ir GIMINES, 
didžio skausmo ištiktus dėl staigios majoro, ekonomisto

ADOLFO MITALO
mirties, nuoširdžiausiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Fort William, Ont. Apylinkės Lietuviai.

taip mėgiami anglų imigrantų, ledos. Ir visi Krikščionių tikėji 
buvo Senosios Britanijos sava mo žmonės kreipia savo mintis 
tikiu druidų simboliai. Kalėdų šia proga savo vidun.
eglaitė yra vokiečių, o kalėdi Jeigu Kalėdos yra šiandien, 
nės atvirutės buvo įvestos Ang arba bus rytoj, bet jos daugiau 
lijoje. Kalėdinis kalakutas yra šiai jau yra buvusios vakar; 
amerikoniškas. Mūsų mėgia daugumoj tie laimingi momen 
miausia kalėdinė giesmė „Good tai jau praeity, ir jie auga pri 
King Wenceslaus“ garbina Bo mindami Kalėdas vaikystėje su
hemijos šventą globėją Čeko jų viliojančiais vaizdais, su ma kur pasibeldimas vakare prie jų vienatve, kur dūmai iš kami 
Slovakijoje. giškais kvapsniais ir žvilgs durų gali reikšti tik vaiko su nų keliasi stačiai link tylių žyd

Kai kurie bažnyčios vadovai niais, su juokais ir muzika, su laikraščiais atėjimą arba pasivė rių mėlynių; Britų Kolumbijos 
pasakoja, kad Kalėdos darosi skaniomis vaišėmis ir blizgan lavusį duonos pristatinėtoją, kalnų granito bokštais vėjo 
„per daug pagoniškos” ir kad čiomis dovanomis, kurios pribū bet jokiu būdu ne slaptosios po glamonėjamų; ir Vankuverio 
per mažai kreipiama dėmesio į davo iš kažkur. licijos atstovus. Tai yra laisvų salos visada žaliomis pievomis...
religinę Kalėdų padėtį ir reikš Bet yra buvę ir kartesnių Ka jų žmonių Kalėdos su įvairių Kanadiškos Kalėdos turi daug 
mę — Mes užmirštame, kad ledų, ir tai tūkstančiams, ku tautų papročiais, kurie pinasi ir įvairių atspindžių.
Kalėdos yra Kristaus gimimo rie pribuvo į šią šalį, plačią ir su kanadiškais. Virš to visko tai yra gimi
diena ir mes praleidžiame dau draugišką: tai Kalėdos koncen Tai yra linksmos nuotaikos mas To Kurio mokslas ir šian
giau laiko krautuvėse negu baž tracinėse stovyklose; Kalėdos Kalėdos daugiau kaip dvylikoj dien vis’ primenamas ir ragina
nyčioje. palydimos bado ir šalčio; Kalė visai skirtingų provincijų: pra ma :: sekti.

Turbūt dalis šios kritikos dos su baime ir mirtimi. dedant nuo Newfoundlando T X,™
yra tiesa ir krikščioniška šven Palaimintos yra Kalėdos Ka krantų, kurių uolos pridengtos ... bran™s n^iklmas mū 
tė yra išnaudojama. Bet kai pa nadoje, nes musų likimas nėra rūkais; senojo Quebeco su spal krast„; kjek P iis ištiktum 
žvelgiame į istoriją, tai mato surištas su baime. Gal dauge vingais kaimais, su giliu sniegu i*__ „r_
me, kad ištiktųjų mūsų moder liui jos gali pasirodyti ir keis ir rogių skambalais; Ontario di .. ’ ”
niškų Kalėdų data, gruodžio tos, kaip kam ir barbariškos su deliais, triukšmingais ir ne visai esmeJe‘
25, buvo senųjų romėnų pago jų įkyria komercija, bet tai yra švariais miestais; Vakarų snie Laimingų Kalėdų švenčių! 
niška šventė — Saturnalijos vistik Kalėdos laisvų žmonių, gu padengtomis prerijomis ir ~ C. S.

Tautos Fondo At-bės Wellando Sk. sveikina su Nau
jais Metais: bendradarbius, aukotojus, rėmėjus ir ruošia

Naujų Metų
SUTIKIMĄ - BALIŲ, 

kuris įvyks 1955 m. gruodžio 31 d. 6 vai.
Welland e,

Ukrainian Ortodox church hal, 46 Fourth St, 
Gausus Kanados ir Amerikos lietuvių atsilankymas 
parems rengėjų pastangas susiburti vienon vieton, 

vienomis ryžtingomis mintimis, dėl mūsų tautos 
išlaisvinimo, sutikti Naujus Metus.

T. F. A. Wellando Sk.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba Šv. Kalėdų ir 
1956 Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikina seses ir 
brolius lietuvius pasilikusius pavergtoje Tėvynėje bei 

ištremtus Sibiro taigose.
Sveikiname visus Hamiltono ir apylinkės lietuvius ir 
visas Hamiltone veikiančias lietuviškas organizacijas 
linkėdami asmeninės laimės ir ištvermės kovoje už mū
sų Tėvynės laisvę.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1956 metų proga sveikinu 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

bendradarbius, prenumeratorius ir lietuvių visuomenę.
Lietuvių Enciklopedijos Leidėjas

265 C Street, So Boston 27, Mass.

Montrealio visų lituanistinių mokyklų ir vaikų darželio 
gerbiamus mokytojus, mokinius ir tėvus Šventų Kalėdų 

. ir Naujų Metų proga sveikina
Montrealio Lietuviškų Mokyklų Globos Komitetas.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname gimines ir 
pažįstamus ir Vasario 16 Gimnazijai aukojame 10 dol.

I. ir P. Lukoševičiai.

Dr. J. Mališka sveikina gimines, bičiulius ir pažįsta
mus Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga, o vie
ton individualių sveikinimų laiškais skiria paramą 

Šalpos Fondui.

Kalėdų ir Naujųjų 1956 Metų šventėse nuoširdžiai 
sveikinu seses ir brolius lietuvius ir vietoje individualių 
sveikinimų „Nepriklausomai Lietuvai“ aukoju 5 dol.

Visiems, kurie mane sveikina, labai esu dėkingas.
 Antanas Rutavičius.

Kalėdų ir Naujųjų 1956 Metų šventėse mano geriausi 
sveikinimai sesėms broliams visur kur esantiems. Tąja 
proga skiriu: „Nepriklausomai Lietuvai“, Šalpos Fondui 
ir Sesėms Skautėms po 5 dolerius. Visus, kurie mane 
sveikina, nuoširdžiai dėkoju. Bronius Mozūras.

Nuoširdžiai sveikiname prietelius ir visus tautiečius su 
šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1956 metais. Vietoj Kalė
dinių sveikinimų aukojame vargstantiems tautiečiams 
Europoje šelpti 10 dol. J. ir Stp. Kęsgailos.

J. ir G. Rukšėnai sveikina gimines, prietelius ir pa- 
’ žįstamus Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga, 

o vieton atskirų sveikinimų laiškais prisideda prie 
_________________Šalpos Fondo vajaus.________________

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
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 Orderiu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visur metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.
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KALĖDŲ ir NAUJU METU PROGA SVEIKINA SAVO KLIENTUS ir BldULIUS:
MŪSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SKAITYTOJAMS

BANQUE CANADIENNE NATIONALE
VILLE LASALLE SKYRIUS

7658, rue CENTRALE C. LECOMPTE, vedėjas

Dr. J. Šegamogas Dt . E. Andrukaitis Dr. J. Mališka
DANTŲ GYDYTOJAS

5441 Bannantyne Ave., Verdun HE 3175 956 Sherbrooke St. E., Montreal LA 2-7236 5303 Verdun Ave., Verdun. TR 454

GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
PROGA VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

Che JTouse oį Seagram
DISTILLERY

MATAS SUKYS
NATIONAL RESTAURANT

J. GRAŽYS
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS.

3910 St. Zotique St. E., Tel. RA 1-6005

Atstovai Montrealyje & DELICATESSEN

B. BIELSKI
1430 Peel St.

L. SOSINSK1
Tel. MA 5271 631 Church Ave., Verdun Tel. TR 0141. Res. HE 2230

GROŽIO KULTŪROS GALIONAS
Sav. BIRUTĖ MARKEVIČIŪTĖ

Lietuviška Moterų Kirpykla J. MATULAITIS,
J. KRIAUČELIŪNAS, A. MAJAUSKAS.

102 Murray Ave., Greenfield Park, Montreal..........OR 1-9816
,44444444444 444444444$444444444S44444444444s»«:4S4444*«444444S4444S4S444.'

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

Naujas adresas: 2544 Centre St., Montreal. FItzroy 3292

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444;

„VICTORIA”
CLEANERS & DYERS CO.,

2836 Allard, Montreal.............................................. Tel. TR 1135

M. MACIUKAS
JŪSŲ SIUVĖJAS

(44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444: 81 St. Zotique St. E. Tel. CR 0051

I. G. ELECTRIC Reg’d.
ELEKTROS KONTRAKTORIUS Detects T- V* & Radio Service DE LUXE DRY CLEANERS

IGNAS GURČINAS

3260 Curatteau, Montreal. CL 5515

PAUL’S RESTAURANT & DELICATESSEN
Sav. POVILAS JOCAS

4534 Wellington St., Verdun. YO 0360

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS

3994 Wellington St., Verdun. TR 7798
^444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'

BELLAZZI - LAMY, Inc
STATYBINĖ MEDŽIO MEDŽIAGA.

TRYLIKA METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

POVILAS RUTKAUSKAS

Tel. ME 7-6727443—8 Avė., Lachine
r4C444444444'444444444444444444444444444444444444444444444444444444444«4.-

E. WASYLYSHEN
PUBLIC RELATIONS REPRESENTATYVE 

CALVERT DISTILLERS LIMITED 
1235 Phillips Square, Montreal. Tel. PL 1724, Res. HA 2671

BRONX PARK KARDHARC

7679 George St., Ville La Salle TR 5151

International Gift Parcel Service

G. M. GROCERY
Sav. JURGIS MAČIONIS

Groserija, alus, sa^o gamybos dešros ir silkės.
5292 Bannantyne Ave., Verdun. ...................................HE 0991

Inž. H. BELANGER

7363 Central Street, Ville La Salle.

SIUNTINIAI I SOV. RUSIJA 
Atstovas Manfred Kory

1176 Sherbrooke St. W. Tel. BE 4860

D. NORKELIŪNAS
LIETUVIS KIRPĖJAS 

3240 Beaubien St. E., Montreal.

RAINBOW 
DISTRIBUTORS CO.

Sav. panevėžiečiai
I CHAZENAS ir A. ANŠELEVIČIUS

409 Notre Dame St. W., Montreal. HA 2239, EM 6-2603

LIETUVIŠKA MEDŽIO DIRBTUVĖ
Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

547 Lafleur St., Ville La Salle..................................... HU 8-0162
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444:

PETRAS RAŽANAS

švenčių proga sveikina visus savo klientus ir bičiulius.

o. A- NORKELIUNAI

VERDUN COAL Reg’d
Sav. GERARD VIAU

727 Argyle Ave., Verdun. HE 0211, 0311
C44S$44«4444«$$S4$S$$444«4$«4«4«3««454*5$44$$S4SSS4«4$S«44S444$$444S!

„R Ū T A” 
Maisto Produktų krautuvė. 
Sav. ANTANAS GAURYS

7330 Broadway, Ville La Salle...............................  HE 0100

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

PL 8501177 Sherbrooke St. W., Montreal.

J. LAURINAITIS
JOE’S BUTCHERY & GROCERY 

Alus su pristatymu
1918 Frontenac St., Montreal LA 4-0299

VICTOR HARDWARE 
Sav. LARRY BRASTAUSKAS 

5939 Monk Blvd., Montreal. PO 6-8310
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444set44s

LOUIS MONGEAU 
FUEL DEALER— IMPERIAL PRODUCTS

114—1 Ave., Villė La Salle .... ................................TR 3237
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STATOMA NEMUNO UŽTVANKA
„KAUNO JŪROJE“ BUS PASKANDINTAS PAŽAISLIS, RUMŠIŠKĖS, 

DARSŪNIŠKIS, GASTELIONYS, ASTRAGAI, BIRŠTONAS?
Žinios paimtos iš „Tiesos“, „Literatūra ir Menas“ ir Vilniaus radijaus.

Sibire nukankintojo prof. Do kuriame yra Pažaislis, gana že Dabar jau vyksta statybos 
vydaičio sūnus, J. Dovydaitis, mas. Dovydaitis rašo, kad už darbai elektrinės gyvenvietės, 
„Lit. ir Menas“ laikraštyje ii tvanka vandenį pakeisianti 20 kuri bus Petrašūnuose ir bus 
gu straipsniu aprašinėja jau pr metrų (apie 22 jardus) augs sudaryta iš 58 pastatų. Gyven 
adėtą Nemuno užtvankos ties čio. vietės statybą vykdąs techni
Kaunu statybą, kartkartėmis ... . kas V. Remutis, o vyr. staty
vis pagarbindamas partiją. Ap “us uz*>etos vietoves: bos jnžinierius yra Janulevi
važinėjęs statybos vietą, Dovy Rumšiškės, Gastilionys, Astra £ius, biržietis, dirbęs prie to 
daitis pasako, kad 6 metus sta gai, Darsūniškis, kuris yra apie kių statybų Rusijoje. Su juo 
tybai vietą tyrinėjęs rusų hid 4 kilometrai nuo Nemuno. Ne dirba „patyrę" Deduchov, dir 
rologas Solovov, bet darbus bai sakoma nieko apie Pažaislį, bęs Kaukaze, Ivaščenko iš Kui 
gsiąs dar tik po pusės metų, bet, atrodo, ir Pažaislis bus pa byševo, Litovčiuk iš Ufos, ne 
Jis tebedirbąs ties Pažaisliu, skandintas. Kadangi esą ap lietuviai.
Varnių kaimely, kuris, užtven skaičiuota, kad net Prienuose „Tiesos“ Nr. 268 įdėti „Lie 
kus Nemuną, atsidursiąs „Kau vanduo paklis 2 metrus, tai, at tuvos kp ck sekretoriaus” J 
no jūros" dugne. rodo, kad bus patvindytas ir Maniušio, „LKP Kauno m. k-

'Užtvanka būsianti statoma Birštonas. Bendrai, užtvankos to sekr.’’ e. Kesnauskaitės 
augščiau Mergaičių salos, kuri vandens saugykla bus 3—4 ki „LTSR Mokslu Akademijos na 
yra tarp Petrašiūnų ir Pažais lometrų pločio ir ir apie 50 ki rįo _ koreSp.“ j* Bulavo ir ekon 
lio. Čia kairysis Nemuno kran lometrų ilgio, o prie užtvankos mokslų kandidato K. Meškaus 
tas labai augštas, bet dešinysis, 20 metrų augščio. ko pasisakymai apie „Nemuno

■ GYVENIMAS KANADOJE !

! Kaip įsigyti prekybą arba ūkį i

Ši nuotrauka padaryta Vo sunkia vaikučių būkle stovyk 
kietijoj, lietuvių pabėgėlių sto lose. Tokių lietuvių vaikučių 
vykioj. Čia matome Jo Eksce Vokietijoje ir Austrijoje dar 
lenciją Vyskupą V. Padolskį yra 2050, išsklaidytų 122 vieto 
vaikučių būrely. vėse. Iš Amerikos per BALF

Kartu su vyskupu nuvažiavo jiems teikiama maisto, drabu 
me aplankyti vieną stovyklą ir želių ir kitokia pagalba.
Jo Ekscelenciją susipažinęs su 
jų padėtimi, pasakė: „gaila be 
namių vargšų lietuvių vaiku 
čių, tebeskurstančių medinėse 

.bakūžėse (barakuose). Jie išba 
lę ir suvargę dėl blogo maisto. 
Geros širdies Amerikos lietu 
viai turėtų jų neapleisti ir jų 
gyvybes gelbėti, tekiant jiems 
patalpą per BALF“.

Visus didesnius lagerius Vo 
kietijoj ir Austrijoj šiais metais 
jau aplankiau ir susipažinau su

Amerikos lietuviai, būkit gai 
lestingi šiam suvargusiam jau 
nimui, kad jie galėtų užaugti 
sveiki ir geri žmonės lietuvių 
tautos ateičiai. Aukas teikite 
per BALF skyrius ar tiesiog j 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Centrą:

ULRA 105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Prof. Kan. Dr. J. B. Končius. 
BALF Pirmininkas.

energiją — liaudies ūkiui“. Ma 
niušis pasigyrė, kad, „iki 1960 
m. resp. elektrinių pajėgumas 
bus padidintas 2,5 karto", o pa 
leidus Kauno hidroelektirnę, 
„galima bus sujungti visas res 
publikos elektrines į vieningą 
energijos sistemą“. Kasnauskai 
tė gyrėsi, kad, paleidus į darbą 
Kauno HES, miesto energeti 
kos ūkio pajėgumas padidės 3 
—4 kartus palyginti su dabar 
tiniu, bus galima elektrifikuoti 
miesto transportą, dabartinius 
autobusus pakeisti trolei - bu 
sais, aprūpinti papildoma ener 
gija visą eilę Kauno įmonių etc.

J. Bulavas ir K. Meškauskas 
teigia, kad palyginti stambios 
hidroelektrinės esančios pasta 
tytos ant Šešupės, Strėvos, Ne 
vėžio ir kitų upių, statomos An 
talieptės, Antanavos, Neveriš 
kių ir kt. hidrostotys bendro ga 
lingumo daugiau kaip 4.000 ki 
lovatų.

Lietuvos rajoninės energeti 
nio ūkio valdybos vyr. inž. A. 
Gruodis nupasakojo,
kaip turės atrodyti busimojo 

Kauno HES.
Ji būsianti viena iš stambiausių 
visame Pabaltyjy. Tada „elekt 
ros energijos išdirbis Lietuvoje 
padidės beveik dvigubai. Kau 
no hidroelektrinėje pagamina 
ma elektros energija bus 8—10 
kartų pigesnė, negu šiluminės 
stoties energija. Viso hidroelek 
trinės personalo bus ne dau 
giau kaip 50 žmonių. Gruodžio 
pareiškimu, „Kauno hidroelek 
trinės statyba prasidėjo nuo 
darbininkų gyvenvietės įrengi 
mo. Gaunami statybiniai me 
chanizmai. Energetikų gyven
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Pirma — Yra naudinga padirbėti Jūsų norimoje prekyboje (arba ūkyje), 
kol gerai susipažinsite su gyvenimu Kanadoje.

Antra — nepasirašykite jokių dokumentų ir nesudarykite jokių sutarčių 
paskubomis. Klauskite jums artimiausio — imigracijos SETTLE 
MENT OFFICER* patarimo.

Kaip jūsų SETTLEMENT OFFICER* gali jums padėti. . .
1) Jis žino — arba jis gali pajieškoti — geriausių progų pre 

kybai jūsų gyvenvietėje, kokie bizniai ar ūkiai pasiūlyti 
pardavimui, jų vertė, geriausias išsimokėjimo sąlygas, 
ir t. t.

2) Jis gali jus pristatyti vietos valdžios organimas.
3) Jis žino, kurios vyriausybės įstaigos gali jums padėti 

gauti paskolos žemės ūkiui, ūkio pagerinimui, ir pan.
4) Jis jums gali nurodyti tinkamą advokatą (jei gyvenate 

Quebec’o provincijoje — notarą), kuris jums parūpins 
atitinkamus dokumentus, kurie suteiks jums įgyti turto 
legalias teises ir pilną protekciją. Ši tarnyba gali jums 
padėti ir išvengti nemalonumų ir sutaupyti pinigų.
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I * Jūsų SETTLEMENT OFFICER’S adresas yra: Immigration Branch, Go 1
I vernment of Canada, jums artimiausiame viename iš šių miestų: Halifax, 1
• Quebec, Montreal, Toronto, London, Ottawa, Winnipeg, Regina, Edmon ’
I ton, Vancouver. Jūs turite teisę į šį patarnavimą, todėl neabejokite ir 1
I kreipkitės!

I SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽĮŽAUGTIS GYVENIMU KANADOJE... I

RADI NG S
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

(Prašykite B RADI NG’S — tariama BRĖDINGS) 
IŠSIKIRPKĮTE, NUSINEŠKITE PAŠTO ĮSTAIGON, 

(žodžiai angliškai skirti jūsų pašto viršininkui).

POSTMASTER 
Please help bearer 
to get In touch 
with Settlement 
Officer, Immi
gration Branch, 
in nearest city.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atiminimų ištraukos).
RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.
7-

Pasiūlymas buvo toks: 
rankinis pistoletas su 100 rakė 
tų — 5 markės; šautuvas ar ka 
rabinap su 1000 šovinių — 70 
markių; lengvasis kulkosvaidis 
su 10.000 šovinių — 500 mar 
kių; sunkusis su 10.000 šovi 
nių — 1000 markių; lengvasis 
3 colių pabūklas su 4 arkliais— 
3000 markių; sunkusis 155 m

I
I 
I
■

vietei pastatyti valstybė asigna vandens saugyklą, kurios pa trinių ministerija „neseniai įs 
vo 80 mil. rublių. viržius užims 84 kv. km plotą, teigė specialią Kauno hidroele

Paties hidro mazgo statyba, Žemės darbų apimtis sudarys ktrinės statybos valdybą“. Ta 
skelbiama, prasidės kitais me apie 5 mil. kubinių metrų. Ak čiau jai 
tais. Statybos aikštė užims maž menų reiks 100.000 kub. met vadovauja veik vieni rusai, 
daug 20 kv. km. Užtvenkus Ne rų. Pylimas bus pusantro km veikią pagal Maskvoje rusų su 
muną, jo vandens lygis pakils ilgio. Hidroelektrinės statybai darytą planą.
21 metru. Tai sudarys didelę vadovauti Sov. Sąjungos elek Nukelta į 7-tą puslapį.

sionistas, studijavęs žemės 
ūkio Akademijoje

ir ruošė „chalucus“ žemės ūkio 
darbams Palestinoje. Už darbą 
jie nieko neimsią, tik prašo duo rėja,s) tiek acto pripylė? 
ti jiems atskirą nuo „gojų“ pa 
talpą ir „košer“ maistą, kurį 
jiems pristatinės iš miesto žy 
dai, tik pinigus už tą maistą jie 
gaus iš intendantūros pagal 
bendrą normą.

Bandymas pavyko gerai. Ru mavo. — Tik žiūrėkite, vyrai, 
denį turėjome daug savo daržo neužmušti, — jis mūsų brolis, 
vių, ypąč kopūstų, kurių daug Pirmas diržu kirs naujas virė 
prisirauginome žiemai. _

7. SUKILIMAS! ..
Kartą gegužės mėn. jbėgo 

pas mane labai susijaudinęs mo 
komosios kuopos vadas ir ma 
no padėjėjas, kar. Gerulaitis.

— Ponas vade, blogai! Suki 
limas!

Prisegiau revolverį ir einu. 
Visi kareiviai išsipylė į kiemą 
ir baisiai triukšmauja. Pamatę 

____ ___ „___ j______ __ „_____ z __________________________ ___ ____o_____ _______  __ . mane, kaž-kodėl dauguma jų 
tas. Nieko nepešęs, didžiai nu nuo mūsų kareivinių) ir parsi rudenį, kai turėjau jau fronto Pradėjo bėgti.

, ... ..... ....................— „ vado galią, kartą įsiutau ir -
liepiau areštuoti Mariampolės 
ir Liudvinavo malūnininkus.

Po to duona išsyk žymiai page 
rėjo.

Gegužės pradžioje pas mane
iš Kauno atvyko jaunas, gra — Ką, ar mes kiaulės esame?! 
žus žydas, maitinimo valdinin Kiaulėms jovalas skanesnis 

, _________ ! — šūkavo iš visų

nai palikti, nes taip santarvinin 
kai reikalauja. Į mano pastabą, 
kad važiuodamas į Kauną dar 
vakar mačiau geležinkelio lini 
joje Aleksotas-Garliava du tra 
ūkinius su visokiu Kauno tvirto 
vės turtu, vežamu į Vokietiją 
— man užsispyrusiai buvo atsa 
koma^ kad jie visvien turi mu

— O už juos galiu dar gauti 
šautuvų?

— Žinoma! atsakė jis ir kiek 
nusišypsojo, matyt, laikyda 
mas mane naiviu.

Tas pats kar. Pažemeckas at 
vežė dar 30 šautuvų ir 30.000 
šovinių. Džiaugiausi aš, džiau 
gėsi visi pinigų aukotojai, bet 
daugiausia džiaugėsi mano nau 
jokai, laikydami rankose nauju 
tėlius šautuvus. Iš šito biznio, 
jau be sąžines graužimo ir be 
atskaitomybės pasiėmiau vieną 
šautuvą.

KOVA DĖL... MAISTO
Patalpų ir ginklų klausimas

nei daržovių, nei gerų bulvių 
dar nėra, o kruopų gauti sun 
ku.

— Bet kam jis (suprask, vi

— Tai, vyrai, padarysime vi 
rėjui teismą. Leidžiu jums jį 
paguldyti ir įpilti diržų, kiek 
tik tilps! O nuo šios dienos tu 
būsi virėju, — čia kreipiausi į 
kareivį, kuris daugiausia triukš

— O kąd jūs amžinais ubą klausiau: 
gaiš ir pasiliktumėt! — palin 
kėjau jam, žinoma mintyje, di 
džiai nuliūdęs, išeidamas iš kle 
bonijos.

Kas toliau daryti?
Vis dėl to aš su beveik 4000 
naujokų ir 37 šautuvais tvąrky 
tis negaliu. Nei mokinti juos, 
nei tuo labjau nuo priešo gin 
tis negalėsiu. Iššaukiau savo 
žmonos pusbrolį, stambų Pa 
nausupio kaimo ūkininką Dabu 
levičių, komendantą Skučą ir 
visus sayo karniinkus, kurių tu 
rėjau jau apie desėtką ir krei
piausi į juos, kad surinktų man 6.

KUHld, KdU J1C VlbVlCll LUU 111U t. . . . -

ms visą karišką turtą palikti... !s. ®avo ,aim.ynlJ lr Pa rala,pu u gmiuų mausimas
Pavartojau dar vieną argu z*s . uo auSiausia pmigų, įuvo jau gerokai aptvarkytas.ovvv mainau, ouimuoio m x o J • na. 1F Žinoma, VISUS SHVO DIDI < .-i ,

m su 6 arkliais — 5000 markių. Prez- Sme,to"a, .lr gUS atiduotu. Po 2—3 dienų °PUS buv° tlk klau
Be to, 13 kariškų lėktuvų su Ycas k°™ gaV° *L °1?16 • ■ _____ - -
milžiniškom palapinėm, dirbtu *į°s ““kių, lai
vemis ir atsarginėmis dalimis— 
viso už 75.000 markių. lūauv . ,. ,, . - , .. .. - -• •„ , , , - .
paklaustas dėl kiekio vokietis Jau šls °PUS klauslmas bus ls ūkio vedėjas, kar. Pažemeckas, kiek kruopų arbą burokų. Mais 

k=>rl Vilkis neribotas iš spręstas. O ginklų mums taip su vežimais nuvažiavo į vokie tas buvo vienodas ir prastas.
skyrus lėktuvus. Čia Mariam ieik! Negelbėjo ir šis argumen čių sandėlius (maždaug y2 km Ypač bloga buvo duona. Tik 

. fae M i/s Iro npnpspę didžiai nil 4*. i rnrlpni Irai iiirAiau imi frnntn

- Kitą dieną nuėjau

simas. Intendantūra ir suėmi 
surinkau 21.000 markių. mo komitetas aprūpindavo mus 

___tik mažą tų pinigų dalį panau Daugiau surinkti negalėjau. Iš duoniniais miltais, mėsa, bulvė 
Mano bosime ginklaims nupirkti, tai šaukiau vokietį. Čia pat naujas mis, kartais dar atsiųsdavo

polėje, jis turi didelius ginklų 
sandėlius, o jei ko ir j ' .
tai bus atgabenta iš kitur.

vežė 300 naujitėlių vokiškų šau 
tuvų su 300.000 žovinių. Tur 
tas! Koks didelis turtas!!

Kai įteikiau vokiečiui 21.000

jas. Kur jis?
— Cha, cha, cha! — pradėjo 

kareiviai kvatoti, nes naujai pa 
skirtas

virėjas jau pranyko...
— Kas nori būti virėju? Dar 

bas nelengvas, bet už tai paval 
gyti galės iki soties.

Norinčių neatsirado. Tuomet 
aš liepiau vis dėlto atsiimti mais 
tą ir pavalgyti čia pat ant pie 
vutės susėdus. Pats prisėdau 
prie pirmo atnešto bliūdo, pa

— Stok, r ... s! Bobos jūs, valgiau su jais, draugiškai pa 
ąr kareiviai?! — sušukau aš. kalbėjau, papasakojau kelis juo

Atsipeikėjo. Pradėjo rinktis kingus įvykius iš savo kareivia 
ir murmėti. vimo. Čia pat prižadėjau pasirū

— Koks reikalas? Kas atsi pinti, kad vieton trūkstamų dar
tiko? žovių būtų mums padidinta ar

mėsos ar duonos. „Sukilimas“ 
pasibaigė.

Tą pat dieną nuvažiavau į Su 
ėmimo Komitetą, iškėliau jiems

Tg. fnv; ^aCiHivma a5 pas Mariampolės kleboną tas! Koks didelis turtas!!Išgirdęs toki pasiūlymą, aš P Dvaranauską. Kai įteikiau vokiečiui 21.000
beveik netekau žado. Jog čia KU • ” markių, jis staiga paklausė:
neišpasakytai brangus kariškas Išdėsčiau jam musų katastrons __  Ponas komendante o ko
turtas ir dargi taip pigiai, nes k4 padėti ir vokiečių pasiuly • nuošimtis’ '
doleris tuo metu buvo apie 70 mą. Pabrėžiau pavojų ir Lietu -
ma/rkiu. va^ tr katalikų bažnyčiai, jei hiqiuiuuju vaiumm Kiaulėms

Tą pat dieną išvažiavau ark mus .“f“68’ darė k8S Cer“? <vė^aU K°tOnO fab duodamas!
liais į Kauną. Sekančią dieną iš Maldavau ji, kad panaudotų sa riko savininkas) ir padare man pusių. .................... skandala'ir pagrasinau
rv+o buvau TninUteriini? Kai vo ltak4 aPYhnkes stambiems Kysis! keistą pasiūlymą: Liepiau atnešti iš virtuves ka d»deų sKanaaią ir pagrasinau,
Šiauši SU kar Na st o n ka ir Lia ūkininkams, kurie vokiečių ma Niekuomet gyvenime tokioje Užpakaly kareivinių, ant Še tiluką viralo ir šaukštą. Para kad ,klt.^ kart4> vieton kareivius 

u-. ' P rkių daug turėjo. Nieko! padėtyje nebuvau Kiek pagąlvo šupės kranto, buvo dideli dar gavau. Skysta sriuba, truputis rajnlntl» atvesiu juos į Suenu
tUKU, pet - ; „...„i;. ... 3n „1..1__zs.. a___ mo Komitetą, — lai komiteto

nariai patys juos „ramins“.
Maistas žymiai pagerėjo. 

Bus daugiau.

Kraujas manyje lyg užvirė ir

darė.
Kyšis!

riko savininkas) ir padarė man pusių, 
keistą pasiūlymą: r ‘

- — Mes, vienuoliai, į pasaulie jęs ir nusiraminęs, atsakiau:
rezultatas tas. pats, koks buvo čių reikalus, ypač kariškus, kiš 

ir su elektros stotimi: tis neturime. Patys gi mes es
viską vokiečiai turi mums dova me ubagai...

padėtyje nebuvau Kiek pagajvo šupės kranto, buvo dideli dar gavau. Skysta sriuba, truputis 
j. ‘ : žai, tai jis su 30 chalucim (žy bulvių įdėta ir labai daug acto.

— Dešimtas! dų sionistų jaunimas) sakėsi — Teisingai, vyrai! Majs
Vokietis tiksliai atskaitė apdirbsiąs šiuos daržus. Mat, tas nekoks, bet žinokite, kad 

man 2100 mariau. Tada aš pa jis pats buvo dabar pats tuščiausias laikas:
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Kultūros Fondo a ts.ša likimas ALEKS-'NDRA palydėjus amžinybėn
Aleksandrą Piešiną Montre Gimęs prie bažnyčios, prie 

alio lietuviai palaidojo, kaip bažnyčios praleidęs visą jaunys 
muziką. Jis čia beveik tiktai to tę, jis su ja susigyveno, ją pa 
kiu pasireiškė ir buvo žinomas milo ir todėl pasiryžo būti jos 
tiktai, kaip muzikas, Aušros ta^nu-kunigu. Apie 1913 metus 

į parapijos vargoninkas jis įstojo Kauno kunigų semina

Lietuvių kultūra, kaip ir pa tojas, muzikas, dailininkas — 
ti tauta, išgyvena sunkius lai visi jie turi teisės laukti, kad K 
kus. Ji svetimųjų niekojama ir F padėtų jų darbams išeiti į sa 
nuodijama tėvynėje, o už jos vą visuomenę ir į kitautaučių 
sienų atsiradusius tautiečius pasaulį. Lietuviška šeima ir mo Vartų r__ r.j„„ __ ........... ...... .............................................................. ..
pagauna emigracinė asimiliaci kykla laukia KF paramos lietu jr chorų vedėjas. Tačiau iš tik rijon ir klieriku išbuvo dvejus 
ja, nešanti lietuviškos kultūros viškai jaunajai kartai auklėti, rujų Aleksandras Piešina ture metus. Bet atėjo karas ir susi 
nykimą. Visi lietuviai turi teisės laukti. jO daugiau specialybių ir di darė tokios sąlygos, kad iš Kau

Vien tik aimanuoti dėl ištiku kad jų pačių organizuotai su džiąją savo gyvenimo dalį yra no turėjo trauktis. Pasitraukęs 
sios bėdos yra per maža. Rei rinktomis lėšomis būtų kaupia dirbęs, kaip mokytojas. Štai į Petrapilį (dabar — Leningia 
kia gelbėti tai, kas šiuo metu mi lietuvių kultūriniai turtai, trumpi jo gyvenimo ir veiklos dą), taip pat įstojo į kunigų se 
mūsų pastangomis dar galima rankraščiai, paveikslai, archy bruožai. minariją Petrapilyje. Deja," to
išgelbėti: reikia gyvai rūpintis vai, kad tinkamiausia forma bu Aleksandras Piešina gimė kio jau matyt būta likimo, kad
lietuviškos kultūros likimu nau tų tarpe kitataučių skleidžia 1896 metų gegužės 3 d. Vide po dvejų mokslo metų kilo bol 
jose aplinkybėse. mos žinios apie musų kultūrą, niškiuose, Utenos aprksities, ševikinė revoliucija, ir semina

Jau nebe nuo šiandien aktua apie gražia praeitį, sunkią da kame buvo vargoninku jo tė rija buvo uždaryta, o klierikai 
lūs Kultūros Fondas. Jo reika bartį ir tikimą laisvą ateitį. Į vas> kaįp jr daugelis anų laikų išvaikyti. Jų tarpe buvo ir Ale 
las buvo keliamas nepriklauso KF uždavinius įeis literatūros, vargonininkų keliavęs per Liė ksandras Piešina, jau buvęs ne 
mo gyvenimo metais. Ta kryp muzikos, dainos ir dailės skati tuvos parapijas. Tat pirmasis toli įšventinimo į kunigus, 
timi konkrečių žygių pokari nimas, talentų ir jų kurinių bia Aleksandro Piešinos muzikos Sugrįžęs į Lietuvą, -trečią
niais metais padaryta Vokieti ndinimas, gelbėjimas ir iškeli mokytojas buvo jo paties tėvas kartą stoti kunigų seminarijon
joje, Kanadoje, Australijoje, mas. ....................... A ---- -—-- *•—
Seniai jau laikas turėti Kultu T..........
ros Fondą ir Jungtinėse Ameri Kultūros Fondo nariais. Nariu jr vįsu bažnytinių apeigų, 
kos Valstybėse. Nieko nepadės laikomas kiekvienas asmuo, per ~ 
dejonės dėl pavėlavimo. Toli metus mokąs bent po 5 dole ~ j ~
mesnis mūsų nerūpestingumas rius K. Fondui. Steigiamajame nia™ pasipelnymui,, 
šioje srityje būtų nuostolingas susirinkime pirmieji nariai dė r "°
ne tik mums patiems, bet drau jo po šimtinę.
ge jis reikštų ir bendrai vienos KF vadovybė, prašydama iš 
tautos kultūros susinimą pašau visuomenės KF uždaviniams re 
iio tautinių kultūrų šeimoje.

Kai tėvynė priešo prispaus 
ta ir netekusi net minties lais 
vės, tautinio išsilaikymo ir lie 
tuviškos kultūros ugdymo sri 
tyse mūsų uždaviniai pasidarė 
nepaprastai dideli. Remdamiesi 
senųjų patyrimu, turime vienin 
gai ir sutartinai veikti, jeigu no 
rime ilgiau išlikti tautiškai gy 
vi.

Tautinė kultūra, kuriama me 
nininkų ir mokslininkų, veiks 
mingiausiai prisidė prie mūsų 
pačių tautinės gyvybės palaiky 
mo ir lietuviškos sąmones gili 
nimo. Knyga yra pagrindinis 
tautinio- ugdymo šaltinis. Išlai 
kyti lietuvišką spaudą reiškia iš 
laikyti savo tautinį atsparumą.

Lietuvių kalbą, kultūrą ir 
tautinę dvasią perduoti ateinan 
čioms kartoms yra mūsų tauti 
nio išsilaikymo sąlyga. Sveti 
moję aplinkoje galime lietuvis 
kos kultūros gyvastį pratęsti 
tik sutelktomis jėgomis. Tas 
faktas, kad iš tėvynės pasitrau 
kė didžiulė kultūrininkų armi 
ja, mus visus įpareigoja paro 
dyti, kad laisvėje jie nemirė. 
Tai yra tikras kelias, kuriuo 
įrodysim, kad mūsų pasirinkto 
ji laisvė buvo vaisingesnė už 
priespaudą.

Š. m. lapkričio 19 d. ALB 
įsteigtas Kultūros Fondas turi 
stipriai organizuotomis mąte 
rialinėmis priemonėmis priside 
ti, kad lietuvių tautinis ir kul 
tūrinis gyvenimas kryptų tau 
tinių vertybių ugdymo linkme.

Lietuvis mokslininkas, rašy

-vargonininkas, iš kurio jis pra A. Piešina jau nesiryžo. Ėmėsi 
Visi lietuviai kviečiami būti moko ne tiktai vargonuoti, bet mokytojo darbo. Ligi 1935 me 

tų jis buvo Ukmergės gimnazi 
———————__ _ - jos mokytoju ir dėstė muziką,

dainavimą, lotynų kalbą, o gim 
. .- - .’ v - nazijos darbų pradžioje ir matec) kas metai bus viešai skel__ J, ____

biama KF pajamos ir KF narių 
sąrašas, pažymint kiekvieno 
nario įmokas ir aukas, taip pat 

...------ ------------ ------ ----- ------re pateikiant ir metines išlaidu
alizuoti gausios paramos, prizą apyskaitas • 
da, kad. j) bus atidžiai svarstomos

a) rūpinantis lietuvių kultu kiekvieno KF nario i 
ros apraiškomis ir jų skatinimu, sugestijos, 
bus taikomas bendras ir platus — ■
lietuviškas mastas, i._l------- u..™. .
skirtumo tarp asmeninių kultu galima atlikti. Kytojui
rininkų pažiūrų ir atsiribojant Įnašai ir aukos Kultūros Kadangi ligi pat Pirmojo Pa 
nuo tų dalykų, kurie turi tiktai Fondui siųstina nedelsiant šiuo- saulinio karo tėvas vargoninka 

‘ v o Zarasuose, tai ir sūnūs ten
4g buvo užmezgęs pažinčių, kurių 

viena — buvo plati pp. Meš 
kauskų šeima. 1928 metais jis 
vedė zarasietę Valentiną Meš 
kauskaitę, dabar likusią su trim 

—’ sūnumis našle.
1935 m. buvo perkeltas į Ra 

šeinius, kame buvo Raseinių 
gimnazijos mokytoju ligi pat 
Lietuvos okupacijų.

Tremtyje būdamas, vargo 
ninkavo Regensburge ir Šcnfel 
de, drauge būdamas ir muzikos 
mokytoju ten veikusiose gimna 
zijose.

Emigravęs į Kanadą, jis bu 
vo pirmasis ir vienintelis Auš 
ros Vartų parapijos vargoninin 
kas, daug rūpinęsis muzikiniais 
parapijos reikalais.

Paskutinis jo rūpestis buvo 
bažnyčią užbaigti taip, kad jai 
nieko nestigtų. Dėi to dėjo pa 
stangų įsigyti vargonus. Tas 
jam ir pasisekė. Jis jais ligi mir 
ties nuoširdžiai buvo susirūpi 
nęs, nes už vargonus nustatyto 
mis ratomis reikia mokėti išper 
kamuosius mokesčius. Paskuti 
niu metu, mobilizuodamas tam 
pinigus, jau buvo suplanavęs 

— vargonų krikštą ir ta proga —

papildė
- r----- j Kuo didesnės sumos bus su ^.aune
nedarant kauptos, tuo didesni darbai bus ,lr.

matiką. Vėliau, kai gimnazija 
išaugo į didžiulę, su daugybe 
mokinių, kitų dalykų teko atsi 
sakyti, nes perdaug buvo dar 
bo mokyti vien muzikos.

Bedirbdamas Ukmergės gini 
natp’ktnc; nazij°Je» muzikos mokslo žinias 
I 1 lankydamas Valstyb.

Konservatoriją, kur įsi 
reikalingf muzikos mo 
cenzą.

lokalinės reikšmės; adresu:
b) bus rūpinamasi kuo na Kultūros Fondas, 1602 So 

šiaušiu KF lėšų naudojimu, 
griežtai žiūrint, kad jos nebūtų 
leidžiamos kieno nors asmenį

Court Cicero 5, Ill. 
Kultūros Fondo vardu 

(seka daugybė parašų).

ATKREIPKITE DĖMESĮ 
PASKUTINĖS NAUJIENOS

Kan. J. Tumo-Vaižganto monografija, A. Merkelio 
parašyta vienam tome, įrišta, 398 pusi.....................

Altorių Šešėly V. Mykolaičio-Putino vienoj knygoj 3 
tomai, 631 pusi., įrišta.........................................................

Didžioji Virėja M. Varnienės, 792 pusi........................
Tautinis Auklėjimas Šeimoje V. Čižiūno, 220................
Gero elgimosi Vadovas J. Grabausko, 144 pusi.............
101 Daina su žodžiais ir gaidomis, 122 pusi.................
Aukso Mintys M. Čapkausko, aforizmai ir mintys 
įvairių autorių, 526 pusi....................................................

Vilniaus Albumas, liuksusiniam popieriuje, 194 pa 
veikslai, 232 pusi., spėjama kaina. (Šis alb. išleistas 
Kaune 1955 metais)............................................................10.00

Prašoma šį sąrašą iškirpti ir pažymėti ženkliuku A 
kas pageidaujama. Tuojau išsiųsime, pridėję gražią 
kalėdinę dovanėlę. 
Čia pat gausite rašomąją mašinėlę Olympia, kuri 
tuii pilną lietuvišką raidyną ir dar 4 raidynus kito 
ms kalboms. Savo kokybe ir visais kitais atžvilgiais 
pralenkia visas esamas mašinėlės, o kaina net pi 
gesne.

Kreiptis: J. Karvelis 3322 S. Halsted St. Chicago 8, 
U. S. A. Tel. YArds 7-0677.

$$ 
6.00

6.00 
6.00 
1.50 
2.00 
1.00

6.50

K. ZADLAUSKAS

Snaiguolė
Kūčių vakaras. Kapinaitės, koplytėlė, kryžiai ir eglutės, 

lyg nekalta kančia, dengiasi baltomis garbanomis. Priešais 
laukas lygus išsitiesęs motulės staltiese. Aplinką gaubia to 
kia tyla, kaip širdį šventumas. Po mirties apdangalu jaučiasi 
gyvybės, kurios vėl užgims. Spaudžiuos prie žemės, tęsusi 
durdamas su klausymu:

— Argi ir aš turėsiu čia mirti?
Nesijaučiu prasmingai gyvenęs, kad jau galėčiau mirti. 

Esu tik karys fronte ir vos beatsilaikau prieš nuovargį, prieš 
miegą. Kaž kas: priešo šmėkla ar išdykėlis vėjelis papurto ir 
vėl budžiu. Akyse pasirodo Motina. Ji stovi prie lango ir 
nuo Kūčių stalo beria trupinius paukščiams, kurie, išaušus 
rytui, atlėks. Išraudusi putino uoga, sužadėtinė, bučiuoda 
ma plotkelę, deda ją į laišką ir meldžiasi...

Tyli naktis sagstosi žvaigždėmis, kurios, rodos, plėvė 
na virš užgimstančiojo Išganytojo. Atėjęs žemėn gerasis 
Dievas savo mirtimi išpirks kenčiančią mano brangią Tėvy 
nę. Kaip gaila, kad Jis, kaip žmogus, tik vieną kartą tegimė 
ir mirė. Kodėl Jis šiandien užkietėjusiose mūsų širdyse ir 
sąžinėse tikrai nebegimsta. Argi tik ramybė tepasiliko ge 
ros valios žmonėms, prieš siaučiančią pikto pūgą? Abejones 
degina sielą. Už kelių žingsnių į baltą patalą nusileidžia ne 
va tamsi dvaselė: tik gerai įsižiūrėjęs įsitikinu, kad tai ne 
kaltas ir švelnus paukštelis snaiguolė. Matyt, kokio plėšrūno 
išbaidyta. Be žodžių, savo veiksmais, skundžiasi: snapelį kiš 
dama į sniegą rodo:

— Aš alkana — noriu lesti,
Pakišdama rausvą kojytę po sparneliu išmetinėja:
— Negaliu grįžti į savo lizdą: jame tykoja priešas, kuris 

nori mane sudraskyti. Kas man pagelbės?
Norėjau pakilti ir padėti nelaimingąjai Snieguolei, bet 

pokštelėjo pikto ir neramaus žmogaus šūvis. Snieguolė spar 
neliu raudonai išrašo sniege: Ramybė geros valios žmonėms 
žemėje.

Šią tyliąją naktį tėvų žemėje sužeista snaiguolė daužosi 
mano širdyje ir prašo užgimtančiojo Visagalio Kūdikėlio pa 
lengvinti Jos kančias...
Past.: Snaiguolė — paukštis (lehcia pirrhula).

koncertą su vakariene. Deja, turus ir pareigingas asmuo, ne 
netikėta mirtis nutraukė visus mėgęs afišuotis ir kištis į kitų 
planus. . . reikalus.

Aleksandras Piešina buvo ra Tebūnie lengva jo palaikams 
maus, tylaus būdo, blaivus, san Montrealio kalno žemelė. J. K.

Sausio mėn. Karyje pra- į: 
dedama spausdinti grai-fc 
kų klasiko KsenofonoS

„Dešimties Tūkstančių v 
žygis“. | 

Užsisakykit Karį nedels-;! 
dami(metams tik $5.00),iį 
arba prašykite vieną eg-’ 
zempliorių nemokamai > 
susipažinimui; rašykite : '

KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N.Y., USA Į

GIRIA, KURIOJE BUVO PATS AUGŠČIAUSIAS 
MEDIS LIETUVOJE

Nepapiastai įdomi vieta — Punios šilas. Tai didelis aps 
Kritas 2690 ha plotas, iš visų šonų Nemuno apjuostas. Tik iš 
pietų pusės, nuo Panemunikelių j jį galima patekti sausu ke 
liu per pusantro kilometro platumo sąsmauką.

Augštų kalvų grandinė įsibrauna į apskritimą iš pietų ir 
švelniai nusileidžia žemyn, lyg išsiskleidžia. Šile auga labai 
gražus miškas: senos pušys ir eglės, stori ąžuolai ir liepos. 
Tarp kitko, čia auga augščiausias Lietuvos medis — 40 met 
rų augštumo eglė. Šile nesunku sutikti stirną, kartais elnią 
ar šerną. Gausybė riešutų, uogų ir grybų.

Galima spėti, kad Nemuno vingio apsuptame šile buvo 
senovėje „žvėrynas“ ■— didikų medžioklės vieta. Visame 
„pusiasalyje“ nėra didesnių kaimų. Tėra eigulių sodybos ir 
vienas-kitas vienkiemis.

Punios šilas — vienas iš nedaugelio užsilikęs nuo senų 
laikų, mažai kultūros paliestas Lietuvos kampelis. Per pir 
mąjį pasaulinį karą, kada vokiečiai iškirto daug Lietuvos 
miškų, Punios šilas liko, lyg per stebuklą, beveik nepaliestas. 
Daug kartų buvo keliamas reikalas padaryti Punios šilą Tau 
tos parku: nekirsti medžių, uždrausti medžioklę, saugoti gy 
vūniją ir augmeniją. Miškų departamentas palaipsniui iškė 
lė iš šilo ūkininkus ir nevykdė ištisinių kirtimų.

Z. Gliogeris, plaukęs Nemunu 1872 metais, buvo susto 
jęs pernakvoti Stažiškiuose, viename Punios šilo vienkiemyje 
ties Nemuniūnais. Jis buvo nepaprastai sužavėtas dar nema 
tytu lietuviškos trobos sudėtingu įrengimu. Jis domėjosi pa 
triarchališkais papročiais ir į savo aprašymą įdėjo daug čia 
pagamintų piešinių.

Punios šilą saugo pati gamta, būtent — Nemuno viii 
gis. Apylinkėse maža miškų beliko. Prisimenu tokią bū 
dingą smulkmeną: 1927 metų žiemą Nemunas ties Punios ši 
lu ilgai nenorėjo užšalti. Nemunūnų bažnytkaimio gyvento 
jai negalėjo sulaukti kelio į mišką, anapus Nemuno, ir dirb 
tinai sudaie ledo „tiltą“. Jie atskėlė susidariusias ties kran 
tais ledo juostas ir užtvėrė jomis laisvę upės viduryje. Lytis 
sušalo ir per jas buvo galima vežtis malkas.

Visas Punios šilas labai įspūdingas. Pats dailiausias — 
Nemuno krantas su senų ąžuolų alėja, iš kurios matyti prie 
šais, per Nemuną Punios pilies kalnas. Keliaudamas Nemu 
nu, mėgdavau eiti pėsčias ta puikia panemunės alėja. Baida 
rių kelionėse ąžuolų alėja buvo tradicinė sustojimo ir nak 
vynės vieta.

1930 metais man teko lydėti į Punios šilą žinomą rusu

lašytoją - emigrantą Sergijų Minclovą (1870--1933), auto 
rių kelių romanų iš Lietuvos senovės. Jis tada rinko įspū 

•džius savo romanui „Daina apie Sakalą“, kuris buvo premijuo 
tas Vytauto Didžiojo metais valstybine literatūros premija. 
Savo knygoje „Lietuvos bruožai“ Mincovas rašė apie Punios 
šilą:

„Mus apsiautė neįžengiamoji giria, per tūkstantį metų 
senumo. Kas, besimaudydamas saulėtą dieną, mėgino at 
merkti akis, tas žino tas balzganas žalsvas sutemas, kai kur 
saulės spindulių perskrostas, ir ta vėsumą, kurią mes čia pa 
jutome. Aplinkui kilo milžinai ąžuolai, kurių trys žmonės 
neaprėptų. Stovėdami po jais, atrodėm menkučiai nykštu 
kai.

Begaline alėja išilgai paties kranto ėjo kelias. Pasakiš 
kas reginys, kuriam lygaus nėra visoje Europoje, skleidė ati 
tinkamą nuotaiką. Jeigu dabar iš miško gilumos pasirodytų 
jojąs baltu žirgu Vytautas Didysis su savo kariais, nelabai 
būčiau nustebęs“...

O kitame Nemuno krante, V. Krėvės-Mickevičiaus žo 
džiais:

„Ant augsto kalno, tarp žalių girių, pas Nemunėlį, kaip 
milžinas galingas rankas, į dangų kelia tvirtus kuorus sena 
Punios pilis. Dievų laiminta, milžinų statyta Punios pilis“...

Pilies, teisybė, dabar nematyti, tik ties giliu Punelės 
skardžiumi yra augštas pilies kalnas su smailia viršūne ir me 
diniu Kryžium. Toliau matyti balta bažnyčia su raudona sto

.
1948 metų gegužės mėn. Birštono valsčiaus žmonės jau 

prieš kelias dienas pajuto, kad greitu laiku turi įvykti trėmi 
mas, ir išsislapstė po miškus. Visur buvo mobilizuotos maši 
nos, po miškelius nardė stiprūs rusų kareivių daliniai. Didės 
ni miškai buvo valomi, o Punios šile buvo girdėti keli stiprūs 
susišaudymai. Pabudę gegužės 22 d. anksti rytą miegoję miš 
kelyje pajuto, kad kaime kažkas negero-. Girdėti buvo šunų 
lojimas, mašinų ūžimas ir nemalonūs šauksmai. Suprato, kad 
tai šūkauja rusai. Atsargiai iššliaužė į pagirį ir apžvalgę, 
pamatė rusų kareivius apsupusius ir varinėjančius žmones. 
Plentu į Balbieriškio kalną sunkiai lipo ilga sunkvežimių vo 
ra. Ant Deksnės Jdlo juodi dūmai. Medinių, Pabalių kaimų 
Premežio giraitės ir kitom kryptim buvo girdėti retkarčiais 
stiprūs šaudymai.

Pagaliau pavyko sužinoti truputį apie šaudymus. Me 
dinų kaime 15 metų jaunuolis Petraška bandė pabėgti, bet 
rusai peršovė jam abi kojas. Pribėgęs rusas paklausė: Ko 
bėgai? Narsus berniukas atsakė: „Bėgau, kad mane nušau 
tumėte ir likčiau čia, Lietuvoje“. Dr. S. Kolupaila.
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kulturwWkkolvika 200 puslapių, didelio, monogra 
fijų formato. Spauda ir įrišimas 
liuksusinis. Leidinys tinka dd 
vanoms. Tekstas lietuviškas ir 
angliškas — lygiagreta. Maž 
daug pusė monografijos žodi 
nio teksto ir pusė dailininko J. 
Pautieniaus darbų nuotraukų. 
Leidinys atrodo tikrai puikus.

Ta pačia proga ir apie daili 
ninką, kuris Amerikoje gana 
plačiai yra išgarsėjęs, išpopulia 
rėjęs, o paskutiniu metu labai 
nukentėjęs susisiekimo katas 
trofoje.

J. Pautienius Lietuvoje buvo 
laikomas labai gabiu dailinm 
ku, deja, užmetusiu savo spe

CALVERT pastabos...

jos dail. V. Stankevičiaus.
Buenos Aires miesto teatre 

Colon kaip šokėja yra pasižymė 
jusi lietuvė balerina Br. Češke

KULTŪRINIAI FAKTAI. vičiūtė. Ji prieš ketverius me
BALTŲ INSTITUTAS nys „Nuošaliu taku“ greit pa tus per konkursinius egzami 

išleido vokiškai antrąjį stambų sirodys JAV-se. Dabar rašo nūs pateko^ Colon teatro see 
darbų tomą „Commentationes naują romaną „Į saulę' .
Balticae“, kuriame įdėti du lie Didžiausiam lietuvių kultūri 
tuvių straipsniai: A. Maceinos niam žurnalui „Aidams“ suėjo 
„Liaudies daina — tautos šie 10 metų. Dabar juos redaguoja 
los išriška“ ir P. Rėklaičio „Go A. Vaičiulaitis ir L. Andriekus, 
tinė Šv. Onos bažnyčia Vilnių leidžia pranciškonai, 
je"

Dr. „. _____________o___  ..
baigė ruošti spaudai didelį lie veikalus.
tuviškų dainų rinkinį. Iš viso Člk„6„j^ ..- -
rinkinys turės per 900 rinkti cijos štabe dirba A. Stelmokas, televiziją, bet pats kompo
' ................................... • ' " komentarus dienos korius trokšta, kad ją pastaty - nersimetusiu

tų patys lietuviai, nes ją rašęs ?iaybes darbQ ir persimetusiu
uuoixxiuxo. . ..... ” i Iri+oc cnpr lalrrnpc f-olon
Knygų Nidos Klubas D. Bri Lietuvai ir lietuviams.

— 2 • ____ ___________ — 21* __T Roliri rūnAcriii xrio

non, kur šoka drauge su Ai 
gentinoj gimusia kita balerina, 
R. Ryliškyte.

V. K. Banaitis baigė kom 
ponuoti 3 v. operą „Jūratė ir 
Kastytis“, parašytą pagal Br. 
Buivydaitės libretą. Ją kompo 
zitorius rašė 3 metus. Ameri 
kos lietuvių veikėjai norėtų pa 

Čikagoje „Sun-Times“ redak °?e.r.® Pastatyti per am-

.Aidai“ 
kasmet skiria po 500 dol. pre 

J. Balys Vašingtone miN už geriausius kultūrinius

„Drop a line“ (tariama drop e lain)
Būdami europiečių — didelių laiškų rašymo mė 
gėjų — ainiai, kanadiečiai ir dalbar mėgsta rašy 
ti laiškus. Tik dabar jie rašomi daug trumpesni. 
„Drop a line“ — reišika parašyk labai trumpą 

laišką.

nių dainų, pasižyminčių teksto kuris rašo 
ir melodijų vertingumu. Pirmo klausimais, 
ji dalis apima pasakojamąsias T" 
dainas arba balades (472 dai tanijoje rodo gražią

CALVERT HOUSE
   ______ veiklą. J- Balio rūpesčiu viena New 

nų tekstai ir 252 — jų melodi Šiandien klubas jau turi 2.000 Yorko plokštelių bendrovė iš 
jos). Antroje dalyje bus lyri narių, o nuo įsikūrimo pradžios leido^ 20 lietuviškų dainų. Prie 
nės arba nuotaikos dainos: ro yra išsiuntinėta 20.000 knygų, plokštelių duodama 20 psl. bro 
mansai, vestuvių ir šeimos, naš Spaudos metų užbaigimui Či žiūra, kur minimosios dainos 
laičių, darbo, švenčių, gėrimo, kagoje buvo pastatytas teatn aptariamos, patiekiami jų lie 
humoro dainos ir žaidimai. Tai nis literatūros montažas „Tryli tuviški ir angliški tekstai, gai 
bus vienas turtingiausių mūsų ka Žiburių". Pastatymas A. Rū dos ir literatūra. Gaidas nurašė 
dainų rinkinių. I ,__________ ’ — i" 1 ' '

Dt. A. Greimas parašė lietu cijos — dail. J. Kovo.
vių literatūros apžvalgą Pary Čikagoje 
žiuje leidžiamai „La Literature nuolatinis teatras, 
du Monde“.

į kitas specialybes. Savo talen 
tą jis atgaivino emigravęs i 
Ameriką, kur pasireiškė, kaip 
špaktelistas. Tačiau šis jo tapy 
bos žanras yra daugiau manie 
ros, savotiško originalumo jieš 
kojimas, ne visada ir nevisur 
tinkamas bei tinkamai pritaiko 
mas. Tat, ar neverta būtų daili 
ninkui persiorientuoti?

J. Pautienius neabejotinai kū

ninkas. Jis kurti, ir tai stipriai juosius 1956-tuosius Metus, ku 
įspūdingai, gali. Šiame kely, be r*e daugumai iš musų bus jau 
jieškant originalumo, atrodo, 12-tieji toli nuo pavergtos Tė 
ka<i jam kaip tiktai špakteliz vynės, kurios išlaisvinimo^ tuo 
mas jam tiktai kenkia.

Špaktelinė tapyba tinka mo

ko, rėžis. — A. Dikinis, dekorą komp. V. Jakubėnas.
Dail. M. Dobužinskis, vienas 

organizuojamas iš garsiausių pasaulio teatrų de 
A. Dikinis koratorių, švenčia savo am 

gruodžio 10 — 11 d. d. stato žiaus 80 m. sukaktį. Jis yra bu
Dr. K. Griniaus atsiminimų Alanto „Buhalterijos klaidą“ vęs ilgametis Kauno teatro de 

II, tomas jau redaguojamas ir po Kalėdų statys J. Petiulio koratorius ir šiuo metu gyvena 
netrukus bus atiduotas spau dramą „Prieš srovę". Anglijoje. Londone buvo suruo
dai. Atsiminimams leisti suda „Darbininko" dramos kon šęs Royal Festival Hall operų . , - r;
rytas komitetas, kurio pirminin kursui atsiustuosius 9 dramos dekoracijų eskizų parodą, ku numentaliems, didelio masto ku k&S yra ««*■»«. ... . . . ... ____ i-. ____ j- i-i_:__ riniamc ęipninpi din7iaiai nla ”
rius Dr. P. Grigaitis.

B. Brazdžionio redaguoja riekus, Pr. Bagdonavičius, H
mos Lietuvių beletristikos an Kačinskas ir F
tologijos I-sis tomas pasirodys 
šiemet, o antrasis — kitąmet. 

Karvelio knygų leidykla Či 
kagoje išleido A. Merkelio pa 
rašytą biografiją „Tumas Vaiž, 
gantas“. Šia biografija pradėta 
naujausios laidos serija.

M. Vaitkaus eilėraščių rinki — J. Dambrauskas, dekoraci

dramą „Prieš srovę“. Anglijoje. Londone buvo suruo
..Darbininko“ dramos kon šęs Royal Festival Hall operų

SAULT STE. MARIE, Ont.
SEZONINĖS MINTYS IR SVEIKINIMAI

_________________ ___ Vėl sulaukėme Kalėdų šven ilgesnių bedarbių ar net nebus 
rybingas, gajus ir veržlus daili čių, o greitai sutiksime ir Nau ,,seasonal ir regional unemploy

tarpu visai nematyti-neartėja, 
o tik galima pakartoti šio eilė 
raščio žodžius:
,.Negreit su saule išauš dar4LVI.UJ, nunv xx xxxxxxxxx Kuinui diaiubtuusjub uianiuo —--------— ------- . . ... • • i

„Naujienų" redakto veikalus vertina jury komisija, rią anglų spauda labai gražiai rimams sieninei didziąjai p a - dunkso apiinkui 
‘ ~ ' ••• kurią sudaro J. Aistis, t. And įvertino. katinei tapybai bet ne suotelie .. Ė

- TasuullaviCius, II. Čikagos Riccardo galerijoje ms kuriniams, kokius jis piešia. , 
Pr. Naujokaitis, atidaryta K. žaromskio 30 dar Ir dailininkas yra daug stiprės 

Lietuvių teatras — studija bų paroda.
Adelaidėje pastatė V. Alanto 3 „šviesos“ sambūris minėjo 
veiksmų dramą „Aukštadva v. Krėvės - Mickevičiaus mir 
ris • ties metines. K. Ostrauskas bu

Australijoje Sydney lietuvių vo JAV-se pakviestas skaityti 
teatras „Atžala“ pastatė K. - ■ -----
Binkio „Atžalyną“. Režisierius

BJORNSTJERNE BJORNSON

paskaitos apie Krėvės kūrybini 
veržlumą, A. Merkelis apie jį -
kaip kūrėją ir žmogų, aktoriai nogratijoje. 
Daubaraitė, H. Kačinskas ir K. 200 CANBERROS 
Vasiliauskas paskaityti ištrauk 
tų iš Krėvės kūrinių. Minėjimo 
metui buvo susitarta atidaryti

ment. . .“
Dar viena nemaloni naujiena 

sutinkant naujus metus, kuri 
nuolat nagrinėjama angliškoje 
spaudoje, tai vadinamoji „auto 
mation“, kuri jei ne per keletą, 
tai per kelioliką metų gali pa 
likti daugelį žmonių be darbo, 
be jokio skirtumo, kur ir kokį 
darbą dirbtum... Tačiau ir čia, 
reikia tikėtis, kad darbo valan 
dų mažinimas ir atitinkamas 
darboviečių vadovybių, darbo 
unijų ir vyriausybės planavi 
mas ir pasiruošimas šį gresian 
tį darbo žmogui smūgį sušvel 
nins ir sumažins

Šia proga palinkėsime visie 
ms mūsų miesto tautiečiams, o 
ypatingai „Nepr. Liet.“ skaity 
tojams ir rėmėjams, linksmų, 
ramių ir giedrios nuotaikos Ka 
ledų švenčių ir laimingų 1956- 
tųjų Naujųjų Metų!

Dar vienas nuoširdus linkėji 
mas visiems, tai nors daugelis 
iš mūsų čia jau tariamai pašto 
viai ir visam laikui įsikūrę ir 
geriau gyvename, bet pasiliki 
me dvasioje tikrais lietuviais 
(tas juk nei kiek netrukdo tuo 
pačiu laiku būti geru kanadie 
čiu), auklėkime savo jaunąją 
kartą lietuviais, kad jie per 
greitai neatskiltų nuo lietuvis 
kojo kamieno, prisiminkime, sa 
vo pavergtąją Tėvynę tik iš ge 
rosios pusės ir neatsisakykime 
keletą kartų metuose mūsų gy 
vybinius lietuviškuosius reika 
lūs sulig kiekvieno išgalėmis au 
komis paremti. Lietuviais, juk 
esame mes gimę!...

Korespondentas.

naktis...“
Šios šventės daugeliui mūsų 

mieste gyvenančių tautiečių 
bus geresnės ir linksmesnės ne 
gu pernai — 1954 m. ar užper 
nai — 1953 m. Bedarbių, su 
mažomis išimtimis, pas mus 
kaip ir nėra, daugiau namų ir 

j savininkų, didės 
nės santaupos, didesni uždar

nis, logiškesnis ir patraukles 
nis kaip tiktai ten, kur jis ma 
žiausia špakteliškas. Ten jis ir 
šiltesnis, ir nuoširdesnis, ir lo 
giškesnės formos.

Bet plačiau
■į leidiniu mėgėjai ras pačioje mo11 _ __ iivo oxxxx ruupvO) uiuvoiii UX.UUI

J. K., biaį, daugiau moderniškų nau 
LIETU jenybių namuose ir tt.
20.000.

sostinė

. . nuiu ix xivxc
apie tai gražių automobilių

Pažvelgus tarptautinėn plot 
mėn, keistokas piktas džiaugs 
mas apima pagalvojus, kad Ry

VIŲ VEIKIA UŽ 
Maža Australijos

Krėvės raštų parodą, kurią pa Canberra (apie 20.000 gyven tų.Vakarų santykiuose, šią va 
ruošė Brooklyno lietuviškas kn tojų) » .dar mažesnis jos lietu šapą, susidariusi ,,Ženevos dva 
vgynas „Laima“ ir Lietuvių En vių skaičius, vos pora šimtelių. sja« sudugo atsimušusi į kūjį ir 
ciklopedija. Nežiūrint to, Canberoje, kaip pjautuvą... Tuo jyg vėl padidė

Prof. Pr. Jucaičio, šiuo metu bendroji visuomeninė, taip ir ja mdsu pavergtosios Tėvynės 
dirbančio prie Illinois techno kultūrinė veikla gan stipriai išlaisvinimo galimumai! Baisu, 
logijos Instituto, darbai atžy reiškiasi. Veikia „Šviesa , spor kaj pagajvojj apie busimą karą 
mėti „American Men of Scien to klubas „Lithuanians , Mote su atominėmis ir vandenilio bo 
ce“ veikale, o jis pats įtrauktas rll Socialinės Globos Komite mbornįs įr kitokiais neįsivaįz 

leidinį tas, Šeštadienio mokykla, cho duojamai naikinančios galios 
relis, tautinių šokių grupė ir te ginkiais> tačiau, gali būti, šios 
atro mėgėjų ratelis. Galvoja baįSenybės ir nebus būsimame 
ma įsteigti lietuviška bibliote kare naudojamos, kaip kad ne 
ka ir skaitykla, o atsiranda ir buvo naudojamos dujos ir kito 

JUOZAS entuziastų pastatyti savus na kįos karo cheminės medžiagos
I mus, palengva pradėjus rinkti praėjusio karo metu. Gi, jeigu

į JAV garsenybių 
„Who‘s Who".

DAILININKAS
JUOZAS PAUTIENIUS
Ignas Šlapelis, 

PAUTIENIUS. Turinyje: . _ . .. __________
Meno raida, II Forma, III J. tam reikalui pinigus, to karo kol kas įr nebus, taivy
Pautienius, IV Užbaiga. Išlei Canberos liet, teatro mėgėjų kstant nuolatiniams pasiruoši 
do Lietuviškos Knygos Klubas, grupė pastatė Škėmos pjesę mams karui ir lenktyniaujant 
2334 So. Oakley Ave, Chicago „Živilė“, kuri Australijoje tu ginklavimosi srityje, atrodo, 
8, Illinois, USA. Leidinys apie ri pasisekimą. kad tuo laiku neturėsime jokių

Bjornstjeme Bjornson, vienas žymiausių Norvegijos 
rašytojų gimė 1832 m., mirė 1910 m. Jis poetas, rašyto 
jas dramaturgas ir oratorius. Kartu su H. Ibsenu, jis 
plačiai išgarsino Norvegijos vardą pasauly. „Tėvas“ 
— viena populiirausių jo novelių. Joje jis mus žavi 
labjausiai būdingu literatūrinės kūrybos savumu — 
mokėjimu įteigti daug daugiau nei autoriaus išreiškia 
ma žodžiais. Vert.

Žmogus, kurio istorija čia bus papasakota, buvo turtin 
giausias ir įtakingiausias asmuo savo parapijoje. Jis vadinosi 
Thord Overaas. Vieną dieną jis stovėjo klebono kambaryje, 
augalotas ir rimtas.

— Aš susilaukiau sūnaus — tarė jis — ir noriu jį pakri 
kštyti.

— Koks bus jo vardas?
— Finas, — pagal mano tėvą.
— O kūmų?
Čia jis išvardijo juos, ir pasirodė, kad tai geriausias vy 

ras bei moteris parapijoje, Thordo giminaičiai.
— Dar ką norėtum pasakyti? — paklausė klebonas į jį 

žiūrėdamas.
Akimirką ūkininkas svyravo.
— Aš labai norėčiau, kad jis būtų pakrikštytas atskirai 

— pagaliau ištarė.
— Vadinasi, kurią paprastą dieną?
— Sekantį šeštadienį, vidudienį.
— Dar ką? — paklausė kunigas.
— Nieko daugiau — atsakė ūkininkas imdamas kepurę 

ir besiruošdamas išeiti.
Tada kunigas atsistojo. — Dar vieną žodį — tarė ir pri 

ėjęs prie jo, paėmė jį už rankos, ir atidžiai žiūrėdamas jam į 
akis, pasakė: — Duok Dieve, kad tas kūdikis pataptų tams 
tos palaima!

Vieną dieną, po šešiolikos metų, Thordas vėl stovėjo 
klebono kambaryje.

— Nuostabiai gerai tamsta atrodai, Thorde — tarė ku 
nigas, nematydamas jame jokio pasikeitimo.

— Tai del to, kad gyvenu be rūpesčių — atsakė Thordas. 
Į tai nieko nebepridėjo kunigas. Bet, kiek lukterėjęs, 

paklausė: — Kokiu reikalu šį vakarą atėjai?

— Šį vakarą aš atėjau dėl mano sunaus konfirmavimo 
rytoj.

— Jis puikus berniukas.
— Aš nenorėčiau klebonui sumokėti už jo paruošimą pir 

ma neišgirdęs, kurioje eilėje mano sūnus ryt stovės bažny 
čioje.

— Jis stovės priešakyje.
— Tai aš jau girdėjau, ir štai dešimt kronų kunigui.
— Gal dar kuo galėčiau tamstai patarnauti? — paklausė 

klebonas, įdėmiai žiūrėdamas į Thordą.
— Nieko daugiau.
Prabėgo dar aštuoneri metai, kai vieną dieną pasigirdo 

triukšmas už klebono durų, prisiartino būrys vyrų, priešaky
je su Thoidu, kuris ėjo pirmas. Klebonas pažiūrėjo į jį ir at 
pažino.

— Šį vakarą tamsta ateini su gera palyda, Thordai — 
prabilo jis.

— Aš čia atėjau prašyli paskelbti mano sunaus užsakus; 
jis ves Karen Storliden, dukterį Gudmundo, kuris stovi už 
manęs.

— O, tai turtingiausia visoje parapijoje mergina.
— Taip yra sakoma — atsakė ūkininkas, ranka brauk 

damas savo plaukus.
Klebonas kurį laiką sėdėjo lyg būtų giliai susimąstęs, 

paskui įrašė į knygą vardus, nieko daugiau nebepasakydamas, 
o vyrai apačioje pasirašė. Thord padėjo ant stalo tris kio 
nūs.

— Man tepriklauso tik viena — pastebėjo klebonas.
— Taip, aš tai gerai žinau, bet jis yra vienintelis mano 

vaikas, ir aš noriu būti dosnus.
Klebonas priėmė pinigus.
— Tai jau trečias kartas, Thordai, kai tamsta čia ateini 

savo sūnaus reikalais.
— Taip, bet dabar jau baigta byla su juo — atsakė Thor 

das, uždare piniginę, pasakė sudiev ir išėjo, iš lėto sekamas 
savo palydovų.

Suėjus dviem savaitėm nuo anos dienos, tėvas su sūnų 
mi yrėsi ramiu ežero paviršium į Storlideno ūkį pasitvarkyti 
vestuvėms.

— Ši sėdynė ne savo vietoje — tarė sūnus ir atsistojo 
pritvirtinti lentą, ant kurios buvo sėdėjęs. Bet bestatydamas 
koją ant laivelio dugno, paslydo. Jis išskėtė rankas, sukliko 
ir įkrito į vandenį.

— Stverkis už mano irklo! — sušuko tėvas pašokdamas 
jr iškišdamas irklą.

Bet, sūnus besistengdamas jį pagriebti, pastyro.
— Akimirką palauk! — suriko tėvas ir pradėjo irtis prie 

jo. Tačiau sūnus atsisuko ant nugaros, ilgu žvilgsniu pažiū 
tėjo į tėvą ir panėrė.

Thordas nenorėjo tikėti savo akimis. Jis sustabdė lai 
velj ir žiūrėjo į tą vietą, kur jo sūnus buvo panėręs, tikėdama 
sis jį vėl iškilsiant. Bet ten iškilo keletas burbulų, netrukus 
dar keli ir pagaliau dar vienas-didelis, kuris sprogo, ir ežeras 
vėl patapo lygus ir šviesus, kaip veidrodis.

Per tris dienas ir tris naktis žmonės matė tėvą laive be 
sisukialiojant apie tą vietą, nesustojant nei pavalgyti, nei pa 
miegoti. Jis akėjo ežerą bejieškodamas sūnaus lavono. Ir 
trečiosios dienos rytą jis rado jį, ir paėmęs ant rankų, per 
kalvas nusinešė į savo namus

Nuo tos dienos gal bus praėję kokie metai, kai vieną ve 
lų rudens vakarą klebonas išgirdo kažką lėtai žingsniuojant 
už durų koridoriuje ir atsargiai begrabaliojant klemkos. Kuni 
gas atidarė duris ir į vidų įėjo augalotas vyras, laibas, susi 
kūprinęs ir žilas. Klebonas ilgai į jį žiūrėjo ligi jį pažino. Tai 
buvo Thordas.

— Taip vėlai tamsta keliauji? — tarė klebonas ir stovėjo 
priešais jį.

— O, taip! jau vėlu — atsakė Thordas, ir atsisėdo. Taip 
pat atsisėdo ir kunigas, belaukdamas. Sekė ilga, ilga tyla. 
Pagaliau Thordas prabilo;

— Aš turiu su savim šį tą, ką norėčiau atiduoti neturte 
liams. Aš noriu kad tai būtų palikimas mano sūnaus atmini 
mui.

Jis atsistojo, padėjo pinigus ant stalo, ir po to vėl atsi 
sėdo.

— Tai graži pinigų suma — jis tarė.
— Tai yra pusė už mano ūkį gautų pinigų. Šiandieną 

aš jį pardaviau.
Kunigas ilgai sėdėjo tylėdamas. Pagaliau jis maloniu 

balsu paklausė:
— Ką dabar galvoji daryti, Thordai?
Taip kurį laiką juodu sėdėjo,
— Ką nors geresnio.
Thordas nuleistom akim, o kunigas įsmeigtu žvilgsniu 

i Thordą. Galiausiai, kunigas lėtu ir maloniu baigų tarė:
— Dabar aš galvoju, kad tamstos sūnus pagaliau šutei 

kė tamstai tikrą palaimą.
— Taip panašiai ir aš galvoju, — atsakė Thordas bežiū 

r ėdamas į jį, tuo tarpu kai dvi didelės ašaros lėtai riedėjo per 
jo skruostus.
_______ ______ _____ ___  _ Išvertė P. Gaučys.
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Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina lietuvius Toronte
Gražiausi linkėjimai Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

mieliems Klijentams ir Draugams

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN 
LIETUVIO ADVOKATO ĮSTAIGA

35 Hayden Street, Toronto, Ontario..........Tel. EM 3-7461.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų Klijentams it 
Draugams linki

JONAS MARGIS VAISTINĖ

408 Roncesvalles Avė......... Tel. LL 1944........... Toronto, Ont,

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

Visiems Šėrininkams, Lankytojams ir Rėmėjams linki Linksmų 
Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų.

Gerbiamus mūsų parduotuvės Klientus Kalėdų Švenčių ir 
Naujų Metų proga nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais 

linkėjimais, Jums dėkingi
J. E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

PARKSIDE MEAT MARKET
Maisto Produktų Parduotuvė

335 Roncesvales Avė......... Tel. LL 1258........... Toronto, Ont.

Pirmasis Kanadoje Lietuvių Kredito Kooperatyvas

PARAMA
Visiems nariams ir indėlininkams linki 

Linksmų Šv. Kalėdų ir Sėkmingų Naujųjų 1956 metų.
235 Ossington Avė........... Tel. KE 3027............. Toronto, Ont.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų visiems 
Klijentams ir Bičiuliams linki

1611 Bloor St. W.

REAL ESTATE BROKERS
A. GARBENIS

Tel. LO 2738...........Toronto, Ont.

LONDON, Ont

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
Mieliems Klijentams ir Draugams linki
ATLANTIC EXPORT & IMPORT CO

Sav. K. MOTUŠIS
Garsių radijo firmų SABA, KOERTING, BLAUPUNKT 

Generalinis Atstovas Kanadoje
926 Dundas Street West, Toronto, Ont. Tel. EM 4-1633 .

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Mielus Klijentus, 
Draugus ir Pažįstamus Sveikina
ATLANTIC RESTAURANT
Savininkai U. ir J. BLEIZGIAI

1330 Dundas Street W. Toronto, Ont. Tel. ME 9347

STATOMA NEMUNO... ta iš Suomių Karelijos. Iš ten 
Atkelta iš 4-ro nsl ir iŠ LeninSrado srities bus at 

, . „ J?, ’ ... siųsta dar daugiau miško. Pir
Paskirtas Kauno hidroelekt masįs ekskavatorius atsiųstas 

rinės statybos viršininko parei ig Voronežo. j statybos darbus 
gų eiti inz. P. Janulevičius per sjunįįama >>vįs daugiau specia 
Vilniaus radiją 1955. XI. 24. y .. ig Kuibyševo> Narvoa ir 
smulkiau painformavo apie da kitu stojusiu į rikiuotę arba 
bar jau vykdomas statybas. Pir baigiamų statyti musų šalies 
moj eilėj statoma gyvenviete, hidroelektrinių“. Vilniaus radi 
Palemono geležinkelio stotyje - 1955 XII 4 teigimu> Kau

v., ♦, n.rrnr,,, HES bus įrengta keturių
angų gelžbetoninė vandens nu 
leidimo užtvanka, prie jos iš 
kils pačios HES pastatas, ku 
riame bus sumontuotos 4 galin 
gos hidroturbinos, generato 
riai, transformatoriai etc. Hid 

neįsigijusieji ro mazge bus taip pat dviejų 
_ _ _ __ “* • pakopų laivybinis šliuzas, įeina

Kviečiami visi nuo Toronto masis ir išeinamasis šliuzų ka

buvo ką tik gauta pirmoji miš 
ko medžiagos siunta, pristaty

LONDONO LIETUVIAI ŠIE MET RENGIASI SUTIKTI šiuo adresu: Mr. A. Petrašiū 
nas, 330 Oakland Ave., Lon 
don, Ont. Bileto kaina (įėji 
mas pliu s vieta prie stalo) 2 
dol. Anksčiau i 

11T1KCS UUU lUHUUlUCbių svt Aumao uaoanmao cauiiaut nuu . . . .t *
čiais. Iki šiol dalis tautiečių sa rius sykius didesnę salę ir iš Ju<į? ?aįes 8autl Prle įėjimo, 

anksto parduodant biletus (vi .. . _ A . . . . . . .
sos vietos numeruotos). Sutiki11^ De5r°1.t?- Detroitieciai jau nalai — ir jungiamasis kanalas. 

jteiKti rimtejui, uz mas įvyks Londone gruodžio >ra likime,
Uliefam.. kvitas, 3 . d. Odd Fdlsws T.

Delhi ir kiti mūsų prieteliai ši 
kartą tikrai bus su mumis!

D. E. F.

NAUJUS METUS LABAI IŠKILMINGAI.
Bendr. Valdyba kviečia N. lėn nebegalėdavo patekti dėl 

TORONTO LIETUVI! M. sutikimo nerengiančias apy vietos stokos. Šiemet šis trū
kiekvienam yra lemta Taigi, mes, kurie kartais gal linkės būti londoniečių sve kūmas pašalintas gaunant ketu 

šioj žemėj džiaugtis gyvenimu ir perdaug naudojamės Toron <L------------- ----- - - - -
ir labai dažnai ne del savo kai to gyvenimu, jauskime parei anksto parduodant biletus (vi
tės, ypatingoi šiais laikais, be gą, prieš tautą ir prieš anuoslio mėn. Jums belieka tik pa 
sigrumiant mūsų tautai dėl gy brolius ir seses ir neatsisakyki skirtą auką įteikti rinkėjui, už 
vybinės egzistencijos, pasitai me tam tikslui paskirti vieną kurią bus p-lLi-------- L.?.—, „ «
ko nemaža brolių ir sesių pa kartą metuose bent pusę dienos kurį galėsite prijungti prie In mple salėj, 555 Dundas St. Da 
laužtų ar tai ligos ar tai senat uždarbio. Tokia maža auka tik come tax. 
vės svetimoje šalyje ir tarp sve rai mes savęs neapsunkinsime, Tenelieka nė vieno Toronto 
timų žmonių be jokių išteklių, o dažnas net nepajusime. Kad lietuvio neprisidėjusio savo bro 
kuriems, kartais, nors ir maža kiekvienas galėtu šią pareigą lio ir sesės pagalbai, 
parama gali būti gyvybės palai atlikti, mes, pasikvietę talkos, 
kymo klausimu. Tamstą aplankysime laike spa

IDunaas-Davercaurt garažas
'2 1 7.1.1 ct TnonvTn1244 DUNDA? ST W„ TORONTO

J *1 o i g 1 a <> prie. 27 metui
2 1 valandų patarnavimas.

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

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Bod; ėrFender). Vilkiko pagalba. 

Ontario Motors League patarnavimas.
Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav-’mą.

GENERAL INSURANCE 
AL. DUDA 

Visų rūšių draudimas 
WA 48539 

SAVI PAS SAVUS!

Automatiniai

radta priimtuvai
Š. m. rugsėjo mėn. 20 d. atsidarė naujas 

vokiečių gamybos
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koerting-Blaupukt
pardavimo skyrius agentūra

MONTREAL Y, 
4900 Grand Bld., N. D. G. 

Tel. DE — 2223.
Šiai agentūrai vadovauja Inž. V. Stankevičius. 

Didelį susidomėjimą kelia automatiniai SABA radio 
aparatai, 

reguliuojami iš kito kambario. 
Visų rūšių aparatai duodama 

išsimokėjimui ligi 24 mėn.
Darbo valandos: kasdien nuo 7 v. v. ligi 9 v. v. ir 

šeštadieniais nuo 10 v. ryto ligi 6 v. y.%

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyve s
„BARAMA”, |

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. »
Darbo valandos: S

antradieniais 7 vv.—9 w., penktadieniais 7 vv.—9 w., |
šeštalieniais 2—4 vai. pp. s

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., ;
Toronto, Ont. KE 3027.  «

(8}ee&tomaa)
PRANEŠIMAS

Lietuvių bendrovė OVER 
SEAS CARGO COMPANY 

 ______  yra gavusi iš didelės anglų flr 
' ™__________ mos HASKOBA, Ltd., Londo

DAINOS ne, D. Britanijoje atstovybę, ją
, . .- . . . atstovauti Amerikoje ir KanaNauja daina mišriam chorui. doje Minėta bendrovė

Į talką, j talką. jau n metų prekiauja bu'
.. . - „ - . _ Jau yra atspaudinta, labai tin Rusija ir yra išdirbusi lanke

mą išgirsti, prašomi nevėluoti. ka į programą minėjimui 16 Va čią sistemą siunčiant individus 
h , ->n ’-. sario. Tą dainą galima gauti liūs siuntinius į visus jos kam

Biletus galima iš anksto įsi prisiunčiant 1 dolerį adresu: pus (mūsų gi bendrovė* dar 
gyti pas A. Petrašiūną ir E. Mr. K. Žižiūnas, 6571 — 10 buotojai jau 8 metai kai siun 
F. Daniliūną arba paštu pasiun Ave., Rosemount, Montreal, tinėja siuntinius).
čiant atitinkamą pinigų sumą Canada. Lietuvių bendrovė per minė

tą anglų firmą HASKOBA, 
Ltd., siunčia į LIETUVĄ (ir 
kitus Europos kraštus) siunti 
nius su angliška medžiaga kos 
tiumams, maistu, avalyne, vais 
tais ir kita. Siuntinio pristaty 
mas garantuojamas visu 100% 
— pilnas draudimas. Visi reika 
lingi mokesčiai sumokami čia, 
Amerikoje, siuntinio gavėjas 
nieko nemoka. Kadangi siunti 
niai į Lietuvą pristatomi iš Lon 
dono, tai duoda galimybę juos 
labai greitai pristatyti (tik apie 
4—5 sav ).

Tad, jei kas- yra pasirengęs 
siųsti į LIETUVĄ siuntinį— 
visi juos siųskite per lietuvių 

tidrovę OVERSEAS CAR

lyvaus solistas p. Rimkus. Šo 
kiams gros puikus kariuomenės 
orkestro džasas (profesiona 
lai). Europietiška ir kanadiška 
muzika (pagal pageidavimą). 
Veiks bufetas su visų rūšių gė 
rimais! Šeimos prašomos atsi 
vežti užkandžių, o viengungiai 
gaus vietoje. Norintieji progra

šalpos Komitetas.
TELL CANADIANS 

ABOUT LITHUANIA!
Give your English - speaking 
friends a book about Lithuania 
from „Dalgininkai“ of 1863 to Pradžią! 7 vai. 30 min. vak. 
Kaunas opera and Palanga, al 

so about 1/3 of Lithuanian
nation in the U.S.A:

AN IMMIGRANT’S STORY
By Arėjas Vitkauskas

Price $3.75. Send check or mo 
ney order to: Philosophical

Library, Inc., Publishers P. O. 
Box 1317, New York 8, N. Y. 
THIS IS THE FIRST AMERI 
CAN BOOK WITH GREEN 

LITHUANIAN RŪTA ON 
ITS COVER. KEEP One 
BOOK ON YOUR TABLE.

W. A. LENCKI,

i NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

Tel. LO 5613.
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L 1 Ū D Ž I U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), —
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYMAI LIETUVON 

ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

iš įvairių Draudimo B-vių ir
Workmen’s Compensation Board. —

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138 3 PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNį 

$ PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.
M. D. MORTON,

B. A., L. L. B.
TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

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

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

B
 bendrovę OVERSEAS CAR 
GO CO., kuri atstovauja ang

I
** lų firmai HASKOBA Ltd., Lo 

ndon. Great Britain.
Prašykite mus į Lietuvą siun 

čiamų gėrybių sąrašą (vaistų 
atskiras sąrašas).

OVERSEAS CARGO COM
PANY 4426 S. Rockwell St.

Chicago 32, HL, U. S. A.

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

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

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS Iš NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.
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DIDELIS TABAKO IR KITOKIŲ ŪKIŲ 
PASIRINKIMAS.

Tautiečiai, būkit nepriklausomi bosam, bet tapkit jais 
patys, įsikurdami tabako auginimo biznyje. 

Ūkių pasirinkime mielai patarpininkaus jums
Domas Šiurna

Adresas: R. R. 6 TILLSONBURG, ONT. 
Telefon.: 703 WI

Atstovaujantis Real Estate Broker'į
J. W. KOCIUK, DELHI, ONT.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

St. CATHARINES, Ont
KVIETIMAS J VARžYBINį ŠAUDYMĄ

Niagaros pusiasalio Ramovė visiems gerai žinomą malonų ir 
nų skyrius kviečia St. Cathari vaišingą mūsų tautietį p. Beliū 
nes, Wellajnd, Port Colborne, ną, R. R. 1, Welland, Ont. 
Niagara Falls N. Y. ir Ont., Bu Šaudoma bus iš 12 cal. me 
ffalo, Hamilton, Toronto ir vi džioklinių ir 22 cal. sport sau 
sus, kas mėgsta šaudymo spor tuvų. Kas neturėtų nuosavo 
tą ir norėtų valgyti per Šv. Ka šautuvo, galės gąuti šaudymo 
ledas tik už vieną dol. kalaku vietoje. Šoviniai duodami do 
tą, prašomi atvykti į vadybinį vanai.
šaudymą gruodžio 17 d., nuo Ramovėnų Skyriaus Kult.
11 vai. ryto, iki 5 vai. vak., peš Sport. Reiki. Vadovas.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
1955 METAIS KLB FORT WILLIAM, 

apylinkės aukotojų vasario 16 Čeponis, M. Kasperavičius, M. 
d. gimnazijai sąrašas (tęsinys). Kowalczyk, Z. Šimkus; po 1 _ _______ _____ ,__ _____________ ______________________
Po 6 dol.: Martynas Avelis; po dol.: J. Gagnon ir V. Bružas, rent šiaurinėje dalyje ir St. Lam provincijoje. Išgirdęs šalpos ko 
5 dol.: J. Danėnas, YRadaus viso 44 30 dol 
kas, A. Baltrušaitis, H. Kava 
liauskas; po 2.30 dol.: V. Lo Aukas surinko Vyt. Radaus 
rentas; po 2 dol.: Alb. Andriu kas. Nuoširdus ačiū aukotoja 
šis, J. Vencius, J. Švirblis, J. ms ir rinkėjui. E.

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.
TELEFONAS: CR 0051.

VAJAUS REIKALU.
Dėl kliūčių Montrealio Šal bert. Tautiečiai, galintieji pa 

pos Komiteto vajus nebus su dėti, malonėkite atsiliepti. Dė 
spėtas užbaigti iki numatyto kime visi pastangas, kad nelik 
termino, todėl jis yra pratęsia tų neaplankyto nė vieno Mont 
mas iki 1956 metų sausio mėn. realio lietuvio.
15 dienos. PAVYZDINGAS

Dar yra reikalingi aukų rin TAUTIETIS
kėjai miesto centre, St. Lau yra kun. Jokūbaitis. Jis gyvena

J.

ir

Fdmonton, kitu.
MŪSŲ LIETUVIŠKOJO GYVENIMO FAKTAI

Neseniai turėjome Bendruo ti, kodėl stinga sugyvenimo 
menės susirinkimą, kurio metu kodėl stinga nuoširdumo?
išrinkta nauja valdyba. Tiesa Edmontono apylinkių ūkinin 
sakant, valdyba perrinkta ta pa kų medžiaginė būklė paskuti 
ti, tiktai jos pirmininku išrink niais laikais žymiai pablogėjo, 
tas naujas asmuo — veterinari nes jie negali realizuoti puikių 
jos gydytojas Dr. Vidugiris. jų savo derlių, dabar labai sun

Naujoji valdyba jau dabar kiai parduodamų. Todėl ūkinin 
pradėjo rūpintis Vasario 16 die kų piniginė būsena yra pablogė 
nos minėjimu. Šiaip jau mūsų jusi, o dėl to mes jų nematome 
gyvenimas eina vienodai, be Edmontone, kaip būdavo anks 
ypatingų pasireiškimų. Pasi čiau.
gendame gražesnio sugyveni Bet nenustojame vilčių, kad 
mo, apibendrinančio kiekvieno reikalai tvarkysis gera krypti 
mūsų savaimingumus. Pasigen mi ir mes išvysime ir šviesės 
dame ir nuoširdumo. O nesugy nių laikų, ir linksmesnių veidų, 
venimui ir tikrųjų priežasčių ir nuoširdesnių nuotaikų. To 
nėra. Todėl sunku ir išsiaiškin linkėtina visu nuoširdumu, ko.

WINNIPEGO LIETUVIŲ AUKOS ŠALPOS FONDUI
Gruodžio mėn. Winnipego žas, J. Demereckas, E. Federa 

lietuviai šalpos reikalams auka vičius, K. Genys, J. Grabys, M. 
vo: 4 dol.: M. Šarauskas, 3 do Januška, V. Jančiukas, V. Kris 
lerius: Dr. Č. Kurauskas, 2.50 čiūnas, p. Kareiška, A. Koncai 
dol.: V. Daubaras, po 2 dol.: tis, A. Lingė, T. Lukoševičius, 
S. Bujokas, T. Boyko, M. Bu V. Micpovilis, V. Marozas, J. 
kauskas, J. Didžbalis, Dr. E. Mikalauskas, K. Pranevičius, 
Gedgaudas, J. Januška, V. Ja p. Radzevičius, A. Rutkauskie 
nuška, Lingienė, A. Maciūnas, nė, p. Šmaižienė, J. Sodaitis, J. 
Pr. Matulionis, J. Malinauskas, Vidžiūnas, P. Ziminskas, p. Ma 
G. Pronskienė, L. Stanevičius, lišauskas ir 50 et.: V. Šerkšnys. 
Tabūnas, J. Vaitekūnas, E.
Vendenbergh, V. Zavadskienė; T- Vaitekūnas,
po 1 dol.: J. Činga, S. Dargu Š. F. A. W.

I
DR. DORA GORDON

DANTŲ GYDYTOJA 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

I

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Jonas Tinte 

ris, Lietuvoje buvęs karininku. 
Atsiliepti prašomas adresu: 
Mr. Jonas Jackus, 2707 Hoche 
lag Street, Montreal, P. Q., Ca 
nada.

— Jieškomajs Jonas Jukna, 
kilęs iš Dirvoniškio vienkiemio, 
Panemunio valsčiaus, Rokiškio 
aps. Jieško pusbrolis Jonas Gri 
galiūnas, c. Paraguay 734 Avel 
laneda. Bs. Aires, rep. Argenti 
na.

— Jieškau savo giminių: 1) 
Kosinski Albin, 2) Kosinski Vi 
told, abu kilę iš Satariškio pah 

miteto balsą, Šaukiantį pagel varko, Vaitkuškio paraįp., Uk 
bos nelaimingajam, pirmas at mergės apskr., 3) Biretto, 4) 
skubėjo su auka. Klimavičius, 5) Baranauskas,

Vertėtų ir kitiems tautiečia 6) Navickas (vardai pamiršti, 
ms pasekti šio tauraus lietuvio 
-kunigo pavyzdžiu. O yra mu 
ms žinoma, kad provincijoje gy 
vena nemažas skaičius tautie 
čių, nepasiekiamų. Atsiliepkite 
šio vajaus proga. Jums padėka

visi kilę nuo Ukmergės), 7) 
Snieškaitės Julijonos broliai ir 
seserys, kilę iš Ukmergės aps 
krities, 8) Adomavičius, kilęs 
iš Alionių km., Ukmergės ąps., 

_ 9) Kačinskas, paeina iš Deltų
vargstančiųjų vardu tegul bus vėlės dv., Ukmergės apskr. 
palydovu visus metus. Jle vlsl Yra isvykę į U.S.A.
Montrealio Šalpos Komitetas. Prieš H? pasaulinį karą. Taip 

PAnvVA u* aiivas pat yra Pras<>ml atsiliepti jų
rAutNA u z. AurvAO vaikai, anūkai ir proanūkai, gy

K.L.B Montrealio Apyl. Šal veną Amerikoje ar kur kitur, 
pos Komisijos vardu nuošir Rašyti: V. Brilling, Unter 
džiai dėkoju Liet. Kat. Moterų bruner Str. 85. Gauting, Mun 
Dr-jos Montrealio Skyriui, pa chen, Germany.
aukavus 30 dol. liet, vargo mo ---------------------------------------------
kykloms kaip Kalėdų dovaną; įtampoms tautiečiams Europo 
Šventos Onos Draugystei Mon je šelpti.
trealyje, paaukavusiai 15 dol.; Pastaba: Kitų aukavusių orga 
Šventos Elzbietos Drg. Mont nizacijų ir asmenų sąrašas bus 
realyje, paaukavusiai 10 dol., ir paskelbtas vėliau.
ir Tretininkių Drg. Montrealy J. Kęsgailienė,
je, paaukavusiai 5 dol. vargs K-jos iždininkė.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).
2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. >

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

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel; RA 7-3120 

6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINK1M Ą.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai 

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

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

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 5151 * 7679 Geor^e St-> Ville Lasalle.

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

DOVANŲ SIUSTINIAI į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas

HE 0211 Of fine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d,
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAIT1S.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

IflTODE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

X t» a iri r-j Lietuviams nuolaida.
glEtZL Z'OZZZ Say.: P. RUTKAUSKAS. "

Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.
JOS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davarų siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W------------Tel.: BElalr 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

Z F. W t ISO N
» laidotuvių Direktorius g

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

» 
I

ST COLONIAL TURKISH BATHS TJ V VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

j-'My- Viskas tik už $ 1.10 
, Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
< F i ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
SfJ/ Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui, 

p '/j® Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
MOTERŲ DIENA: telef.:

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

I
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NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
HAMILTONE

Hamiltono Ap. Valdyba kviečia Hamiltono ir 
apylinkės tautiečius atsilankyti į 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 

kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 31 d. 
Royal Connaught Hotel, 
Normandie salėje. 

Staliukus užsisakyti pas:
K. Mikšį Tel. JA 9-8593 arba P. Sakalą Tel. JA 7-6146.

GROS VYT. BABECKO „AIDA S“.
Pradžia 7 vai. vak.

Hamiltono Apylinkės Valdyba.

LONDON, OntVANCOUVER, B. C.
LIETUVIS — SP ORTO REDAKTORIUS LIETUVIS STALO TENISO NUGALĖTOJAS

Annis Stukus, išbuvęs dve si sporte sunkumų kilnojimo Ymca patalpose įvyko stalo finalistus plačiau aptaria ir pa 
jus metus Britų Kolumbijos šakoje. Jo sūnūs Annis pasižy teniso turnyras, kuriame daly žymi, kad jie kovojo labai at 
futbolo klubo „B. C. Lions' mėjo anksti kaip geras kanadiš vavo per 40 žaidėjų iš Londo sargiai. Pastinvich savo puoli 
vyriausiu treneriu, pradėjo žur kojo fuabolo žaidėjas, perėjo į no, Ingersol, St. Thomas ir ki mą daugiau kreipė į kairę stalo 
nalistinį darbą didžiausiame profesionalus ir vėliau tapo vy tų artimesnių apylinkių. Turny pusę. Navickas lošė daugiau de 
šios provincijosdienraštyje„Van liausiu Kanados treneriu. An ran stojo ir du Londono lietu fenzyviniu stiliumi, bet laimeji 
couver Sun“. Jis tame laikraš nis Stukus visada pabrėžia sa viai: Stasys Navickas ir Jonas mui pasiekti jis naudojo visas 
tyje yra sporto skyriaus rcdak vo kilmę. Jis kanadiečių vadina Brazlauskas. ~ - - -
torius.

AUKURO ŠVENTEI PRAĖJUS
Neperdėjo Hamiltono Tau 

tos Fondas skelbdamas, kad 
„Aukuras“ 5 mt. veikimo su 
kaktis bus atšvęsta ypatingai.

Neveltui „Aukuro“ vadovė 
ir režisorė E. Dauguvietytė-Ku 
jabienė, atitrūkdama nuo kas 
dieninių šeimos pareigų, įdėjo 
visą savo menišką širdį į tą dar 
bą. Ir neveltui H. Kačinskas 
„kankino“ aukuriečįus be pa 
sigailėjimo, paskutines dvi sa 
vaites. Rezultatu buvome visi 
maloniai nustebinti.

Premjera „Tėvas“ pavyko 
puikiai. Gražus lietuviškas vei 
kalas, kilni idėja, garsiausias 
mūsų aktorius H. Kačinskas. 
Tai buvo kažkas naujo, kitoms kuriečių vardu ir prisiminimui 
ko. vizito Hamilaone, bei dviejų sa

H. Kačinsko dviejų savaičių vaičių darbo su aukuriečjais pa 
darbas ir jo meniška ranka bu dovanojo gražų lietuvišką albu 
vo labai jaučiama. Centre, žino mą — su visos grupės parašais, 
ma, buvo pats Kačinskas.

Po vaidinimo H. Kačinską, 
E. Dauguvietytę-Kudabienę ir 
visus aukuriečius pasveikino 
kun. dr. J. Tadarauskas, Kr. V 
-bos pirm. J. Matulionis, T. F. 
atstovybės skyr. pirm. St. Bak 
šys, apyl.
J. Mikšys 
vardu.

Raštu
„N. I*“ red. J. Kardelis, Detroi 
to Lietuvių Dramos mėgėjų 
Sambūris, Windsor© apyl. v- 
ba, Hamiltono ateitininkų kuo 
pa ir Vilniaus kr. Liet. S-gos 
St. Catharines sk. v-ba.

mas „greitakalbiu lietuviu“. Pa dviejų minusų sistema. Jonas 
Stukus yra gimęs lietuvio skutiniojo karo metu jis tarna ~ 

plieno liejyklos darbininko šei vo Karališkajame Kanados lai 
moję, Kanadoje. Jo tėvas prieš vyne kaip instruktorius.
išvykdamas iš Lietuvos reiškę ATVYKO Iš AUSTRALIJOS

, Iš Australijos į Vancouver!
ukšciui, ant savo pečių pakelu atvyko teisių daktaras Edvar 
šiam didelę organizacinę naštą. das Jansonas su žmona. E. Jan 

Hamiltono Tautos Fondo v- sonas buvo Australijos Lietu 
bai tenka ypatinga padėka už vių Bendruomenės Garbės Teis b__
suorganizavimą ir taip gražiai mo ir Lietuvių Teisininkų Dr- 14. Tačiau finaliniame žaidime 
ir sėkmingai pravestą „Auku gijos Adelaidėje pirmininkas, (laimėtojų grupėje) jis turėjo 

. ro<< šventę. Ponai Jansonai vyksta į Jungti nusileisti D. Pastinvych 21:14,
Režisorė E. Kudabienė,. H. Didžiausias rūpestis ir našta nes Amerikos Valstybes. Laiki 

Kačinskas ir visi vaidintojai bu teko v-bos pirmininkui p. St. nai apsistos Eastone, vėliau ža 
vo apdovanoti puokštėmis gė Bakšiui. Jis vienas pats išplati da pastoviai apsigyventi Phila 

, no trečdalį visų pakvietimų ir delphia, Pennsylvanijoje.
NESĖKMINGA 
PROPAGANDA

Komunistinė propaganda 
1 Kolumbijos Universitete

Buvo žaidžiama žaidimo plonybes.
Ji Reikia pažymėti, kad St. 

Brazlauskas pateko į laimėtojų Navickas šio laimėjimo pasiekė 
grupę, o St. Navickas į pralai beveik be treniruočių, nes Lon 
mėtojų grupę, nes dėl susidėtu dono lietuvių sportininkai šiuo 
siu aplinkybių pirmosna rung metu jokių susibūrimų neturi, 
tynėsna nestojo ir gavo vieną Bet Navickas yra entuziastas, 
minusą. Jis yra geras ir šachmatininkas.

Jonas Brazlauskas po eilės Šių metų trejose tarpmiestinė 
laimėjimų iškopė į pusfinalines se rungtynėse už Londoną žaiz 

. x:_ i.:_: _.. damas pįrmOse lentose, nepra
laimėjo nei vienos partijos.
GRAŽI PARAMA SESĖMS 

IR BROLIAMS
Lietuviai skautai Kanadoje 

ir JAV-se savo Kalėdų gerąjį

rungtynes ir čia nesunkiai nu 
galėjo Jack"Van n— 21:9, 21:

pirm. Vainauskas ir
— Kultūros Fondo

21:11.
Tuo tarpu St. Navickas pra 

laimėtojų grupėje vis kopė au darbelį stengiasi atlikti kuo ge 
gštyn: pusfinalyje nesunkiai riau. Ir Londono skautai nenori 
nugalėjęs Chalkey — 21 :11, 21 atsilikti. Jie jau surinko arti 40 
:6 ir finale Decker ryžtingai su doleriu. Sėkmės, 
pylė 21:12, 21:8.

Taigi nugalėtojui išaiškinti 
sukibo Pastinvych ir Navickas.

Ui- . _ . , i-- ______ t —-t r-....... ......t -
Tai, turbut, pirmas toks pa buvo atsakingas už visus admi 

ruošimas Hamiltone, kuris su nistracinius reikalus. Bet p. Ba 
traukė tokią skaitlingą audito kšys ir šį kartą išnešė iŠtver 
riją. Didžiulė salė buvo pilna* mingai visus sunkumus, nes ta 1

Po vaidinimo, šventės ruo me darbe turi didelę praktiką, itų 
sėjai ir dalyviai susirinko, pp. Hamiltoniečiai jau gerai žino Vancouveryje neranda pritari Laimėjo Nvickas — 21:18,21: 
Dočkaičių bute prie vaisių sta jo pasišventimą ir idealizmą mo. F"‘ 
lo, pasidalinti šventės įspu lietuviškam darbui. munistų partijos sekretorius

St. Bakšiui ir visiems Tautos Tim Buck pradėjo sakyti kalbą 
Fondo v-bos nariams linkime universiteto ribose, studentai iš 
nepailsti ir toliau varyti prade reiškė savo nepasitenkinimą ir 
tą vagą lietuviškoje dirvoje, pasipiktinimą šturmuodami ra » , ... v ... ... • nnAnmn □ rrifolnrionc f-viniin-i„Aukurui neuzgęsti ir laikui 
atėjus dar karščiau suliepsnoti 
Laisvoje Tėvynėje. L. S.
AUKOS VIETON ŠVENTI

NIŲ SVEIKINIMŲ
Į Šalpos Fondo Komiteto . ......

kvietimą atsiliepė ir vietoje Jung°Je-
ATIDARĖ LENTPJŪVĘ
Mūsų tautietis Kazys Minio 

ta, kurio lentpjūvė šią vasarą 
sudegė, dabar pradėjo darbą su 
bendrininku antroje savo lent 
pjūvėje. Prie naujų mašinų dar 
bo procesas sumodernintas. 
Įmonėje turi pastovaus darbo 
per dešimt mūsų tautiečių.

APIE LIETUVIUS
Iš Edmontono, Altą, į Van 

couverį atvyko T. Bajoras.

lo, pasidalinti šventės į 
džiais ir pabūti toje pakilusioje 
nuotaikoje, kurią aukuriečiai 
jautė tą vakarą.

Vaišių metu, E. Kudabienė 
šiltais žodžiais išreiškė H. Ka 
činskui padėką savo ir visų au

Aukurą“ sveikino

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

PERKATE ai PARDUODATE?

*Namai *Ukiai *Sklypai
"Bizniai ‘Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo
A.

sesės ir bro 
liai, artimo tarnyboje!

TAUTIEČIO NELAIMĖ
_ _____ _ _______ ____ , __ Neseniai per nelaimingą at

Kai anądien Kanados ko 16. Kadangi Navickas atėjo iš sitikimą mūsų kolonijos gyven 
pralaimėtojų grupės, reikėjo tojas Edm. Petrauskas sušilau 
dar kartą sužaisti, kad liktų nu žė dešinę ranką, kuri gipse tu 
galėtoju be priekaišto. Ir vėl ri būti apie 6 savaites. Linkėti 
St. Navickas užtikrintai laimė na šiam simpatingam jaunuo 
jo: 21:11, 21:17. liui kuo greičiau pasveikti.

Londono „Free Press“ abu L. E-tas.

Br

udonojo agitatoriaus tribūną. 
Kalbėtojas buvo apmėtytas su 
puvusiais kiaušiniais, Vienas 
estų kilmės studentas, ištrūkęs 
iš priverčiamojo darbo stovyk 
los Sibire, nušvietė susirinku 
siems tikrąją padėtį Sovietų Są

VIEŠNAGĖS PIETŲ KOLUMBIJOJE ĮSPŪDŽIAI 
Rašo B r. Dikinienė.

3. labai daug, daržovių ir kitkuo,
Didelį įspūdį padarė Vely o taipgi prekyba. Pagrindinis 

kos, kurios garsios savo bažny kasdienins maistas pupelės, ry 
tinėm procesijom. Per visą di žiai, kukurūzą, iš kurios kepa 
džiąją savaitę bažnyčiose tam mos „arepos" (bandelės), jau 
tikros pamaldos ir vaizdžiai vai tiena ir kiauliena. Veršienos ne 
zduojamas paskutinės savaitės valgo ir veršiukus naikina. Per 
Kristaus gyvenimas. Kaip teat dienap geria „rinte“ (juoda ka 
re keičiamos dekoracijos, taip va mažuose puodeliuose), 
bažnyčiose kasdien vaizdas ata * . , , . , . _
tinkinai Kristaus kiekvienos . *mo"es ,laba2 karst!’ _?talSus 
dienos gyvenimui, o vakarais lr ker3Ung1' Geriausi draugai 
didžiulės procesijos gatvėmis, susiginčiję suvaro vienas kitam 
per kurias nešamos ir vežamos ”mac*tĮ (Pelhs), kurią nors ir 
vežimais didelės stovylos bei draudžiama nešiotis bet daz 
gyvi paveikslai, išpuošti begale na? P^'slepęs turi. Nuolatines 

--- , peštynes paprastas reiškinys.
y Ypatingai kerštingi ir pavydūs

Nepamiršo aukuriečiai nė sa 
vo mylimos režisorės. Penkine švenčių sveikinimų senelių ir Ii 
čio progajai padovanojo sidab gonių Kalėdoms Vokietijoje au 
rinių indukų arbatai. kojo, sveikindami savo artimuo

Kam tenka kreditas už tokį sius, draugus ir pažįstamus šie 
„Aukuro“ šventės pasisekimą?' tautiečiai: po 20 dol.: Stedman, 
Pirmiausia grupės vadovei ir Kronas ir Valevičius Real Es 
režisorei p. E. Kudabienei užtate; po 10 dol.: St. Bakšys, J. 
jos į tą veikalą įdėtą visą me Svilas, O. ir J. Valaičiai, Z. Di 
nišką širdį. džbalis; po 5 dol.: J. Mikšys,

H. Kačinskui, garsiajam ak ,ir J- Kšivickiai, I. Varnas, 
toriui, sutikus atvykti iš Ame J .‘f V. Kazlauskai, Alf. Kuz 
rikos ir vaidinti „Tėvo“ rolėje. ™«kas ,1S. Par‘s’ °nt.“ ,J’ lr Y' 
Paskutines dvi savaites inten Pllkauska1’ V. Navickas, A, luuvcu .. uajv.a3. -- - ... , . -
šyviai dirbusiam su aukurie Mingete J. Šarūnas J Stund Iš Hamilton, Ont. pas duktė ^hu. Minia, orkestro .
čiais, nušlifuojant visus nesklan %aJ. P° 4 dok: A. ir Z Puhnau . atvažiavo p. Pampa dlma’ 3e Proc.esl»„ir JruPe vyrai, nors patys’labai esą ne
durnus bei trūkumus. skai; po 3 dol.: J. Giedraitis, A. - ■ H F mis kalba rožančių. Kiekvieno

. .... Patamsis, K. Bungarda ;p oVisiems vaidinusiems paro 2dol_. E L in5k K. Sta 
džius nemažai kantrybes ir pa naiti NavFckienė, M. Juo 
aukojusiems daugelio vakarų dį ; £ajoraitis, A Matulaitie 
Irnsves valandas, po sunkaus Rakauskas, P. Brasas, 
dienos darbo fabrike. p Leseviči p. Kanopa, Vl.

„Aukuro v-bos pirm. A. Pa Saulis> A Grajauskaitė, j. Ra

patarnavimo kreipkitės
PRANCKEViČIŲ .. . 

Hamilton Office .... 913
r rb rn ft rr real

pas: — 
LI 94121. 
Main St. East.
ESTAETE

I 1 V V L A LIMITED
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Geriausius vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus 
siuva tik

G. PALMER CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga 

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.
Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. 
(netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345.

Sav. G. Palme r-P aliliūnas.

::

Tel. TR. 1135

VICTORIA CLEANERS &. DYERS CO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 
0.95 
0.95 
0.90 
0.85

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

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

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

Viktorui ir Birutei Lukams 
gimė duktė.

Į ligoninę paguldytas Anta 
nas Daraškevičius.

Augustinui Valaičiui gimta 
dienio proga šaunus pokylis bu 

OdUHS, ZA. UldJdUbhdllC, I. XV d T J •
guckass ; po 1 dol.: Elv. Gri į°. ^engtas pas dr ir ponią 
&. . i , . . z- • t .r- SalrnlaiiRlriiR Snrrev Centre. K.mus, A. Sukaitis, G. ir L. Vin 
dašiai.

Komitetas nuoširdžiai dėko 
ja visiems aukavusiems ir lin 
ki visiems tautiečiams tikrai 
giedrių ir nuotaikingų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujų Me 
tų.
Šalpos Fondo Hamiltono K-tas.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

pamaldos įvyks Hamiltone, 36 juodžio mėnesį. Tarnybiniais 
Shadyside St. (tel.: FU 5- reikalais lankysis Jungtinėse 
3323) Kalėdų pirmą dieną, gr 
uodžio 25d., 9.30 vai. ryto. Jo 
se bus teikiami šv. krikšto ir 
komunijos sakramentai.

Kun. dr. M. Kavolis.
PASKUTINIS „AUKURO” 

pasisekimas (materialiai) žy
mia dalimi pavyko dėlto, kad 
jį tą minėjimą rėmė Hamiltono 
no Tautos Fondas, konkrečiai 
ponas Stasys Bakšys, jo pirmi 
ninkas, su kitų savo bendrų pa 
galba. Tokia TF talka yra ver 
ta didelės pagarbos. Taip gi 
TF atstovybė tęsia knygų pla

Sakalauskus, Surrey Centre, B. 
C.

Darbovietėje per kitų darbi 
ninku neapdairumą buvo sužeis 

! tas Aleksas Gomas. Po keturių 
savaičių ligos jau grįžo prie 
darbo.

Steponas Kuliešius išvyko į 
Yukon Teritoriją.

Advokatas ir notaras Jonas 
J. Justis išvyko iš Vancouverio

Amerikos Valstybėse ir keliose 
Kanados provincijose. Adv. 
Justis grįžta atgal į Vancouve 
rį sausio mėnesį. E. 2.

nijoje. Geras pavyzdys kitiems.
Kl. Girdvainis.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ 

ir Valdybos Pirmininkas
Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTIS, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 

709 Dunsmuir Street 
Vancouver 1, B. C., Canada. 

Telefonas: Pacific 4511.

mis kalba rožančių, . _T x x ,
rankoje deganti žvakė, kurios ‘stlklmi- N“1.“"“1 .1° vlso> la 
dydis nusako jo turtingumą, bai romantiški. Užsilikęs papro 
nes juo turtingesnis, tuo didės nors. lr.retas- P° anKais 
nė ir storesnė žvakė. Didžiau ftarai bel orkestrui
šia šventė, tai Didysis Penkta Patariant, dainuoti meiles sere 
dienis. Tą dieną kiekvienas, na as’
ypač moterys, turi turėti naują Mergaitės garbė labai saugo 
rūbą. Velykų pirma diena — ma, ir gana griežtai jos laiko 
kaip paprastas sekmadienis ir mOs. Netinka mažai pažįsta 
darbo nevengia, gaįima užtikti mam užeiti pas ją į namus, tad 
batsiuvį ir padus kalant. dažniausia vakarais matai ties

Gražios ir įspūdingos Dievo k^kvienu namu prie lango lau 
Kūno procesijos, kuriose dajy ke stovinti bernelĮ, o uz grotų 
vauja ir lietuviai su savo vėlia mergaitę. (Beveik visi gyv. na 
vom ir moterys tautiniais rū lan&ai be s?klli’ gjotai 
bais. Teko matyti tik tik Tėvo >r langas is vidaus). Nusknau 
Tapiošiūno spalvuotame filme. dus ™rga*S. !evaa bei brolis 
Vaizdas, tikrai gražus ir įspū grasindami verčia jaunuoli ves 
dingas ti. Atsisakęs gali gyvybes ne

B ' tekti. Veda gana jauni ir šei
Daugumą gyventojų sudaro mos labai gausios, 10 vaikų, pa 

ispanai, indėnai, juodieji ir žy prastas, normalus skaičius, 
dai, kurių didesnė dalis atsikė 

£ 5 lė iš Ispanijos, jų persekiojimo 
" metu. Jie tiek susimaišė ir ak 

limatizaivosi, kad sunku juos at 
skirti nuo ispanų, tik suktumu 
ispanas — pranašesnis.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

I
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE 

4500 VERDŪN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.

nadas.
Mergaitės garbė labai saugo

Maži vaikai ir jaunimas la 
bai gražūs, o ypač merginos la 
bai grakščios, smulkios, bet se 
nos moterys, palaidais bei į ka 
są supintais ilgais plaukais, 
nuolat su cigaru dantyse — ne

Verčiasi žemdirbyste, gyvuli labai patrauklios. Moterys, di 
ninkyste, auginimu kavos pupe džiausius ryšulius, kašes su vai 
lių, kukurūzų, cukrinių nend siais, nešasi ant gaivos, 
rių, įvairių rūšių vaisių, kurių Bus dugiau.

TAUPYK, SKOL I N K I S 
savo kredito kooperatyve 

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D. Jurkus, He 4280.
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
Iš METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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KALĖDINĖS PAMALDOS LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE
Aušros Vartų parapijos baž

nyčioje Bernelių mišios bus Kū d., tarp 8 ir 8.30 vakaro per 
čių naktį, 12 valandą. Bernelių prancūzų televiziją, kanalą 2, 
mišios bus iškilmingos. Mišių kitų tautų tarpe pasirodys augš 
metu giedos AV choras ir op. tesniųjų kursų ir šeštadieninių 
sol. E. Kardelienė, palydima mokyklų mokiniai su Kūčių va 
vargonais komp. V. Kerbelio. karui pritaikyta programa. 
Sekančios pamaldos vyks taip, MAŽOSIOS LIETUVOS 
kaip kiekvieną sekmadeinj. w

Šv. Kazimiero parapijas pa šventė bus minima ne sausio ,5 
maldos bus mokykloje, Parthe d., bet savaitę vėliau — sausio tauto klubas

1955. XII. 21. — Nr. 50 (450)

TELEVIZIJOJE
Kūčių vakarą, gruodžio 24

GARSIUOSIUS PABALTY 
MARINUOTUS ir RŪGŠČIUS AGURKUS ir KOPŪSTUS 

jau galite gauti šiose kratuvėse:
Mačionis J., G. M. Grocery, Verdune.
Laurinaitis. Joe's Butcher, Frontenac Str.
Rūtelis, Grocery & Butcher, Center St.

ir taipogi visose europietiškose delikatesų krautuvėse, 
kaip Sepp’s ir kt., Montrealyje ir Toronte!

Firma: I. L. VINOGRADOV’S
St. Martin, Co., Laval, Que.: Montreal. Tel. MU 1-4500.

VYTAUTO KLUBO EGLUTĖ LIET. AKADEMINIO
Gruodžio' 17 d. D. L. K. Vy sambūrio narių ir studentų ži 

______ ____ , _ > surengė lietuvių niai pranešame, kad registraci 
nais ir Rachel kampe". Bernelių 22 d., 4 vai. po pietų D’Arcy vaikams eglutę. ja ir pinigų įmokėjimas N. Me
mišios bus 12 vai. nakties, o ki Mac Gee salėje Pine Ave West Prisirinkus apie 300 vaikų ir tų sutikimo pobūviui baigiasi 
tos mišios, kaip kiekvieną sek 220. Paskaita bus svečio iš To gana daug tėvų prasidėjo pro Kalėdų pirmąją dieną. Suinte 
madienį. Išpažinties klebonas ronto Dr. M. Anyso. grama. Po klubo pirm. p. J. resuoti kreipiasi į D. Barauskie
klausys šeštadienį 7 vai. v. šv. .„rizruM, ahc Skinkio atidaromojo žodžio, kai nę telefonu DU 1-6977 ar D.
Roberto parapijos bažnyčioje. AD°M2IIMe bėjo Rosemonto šeštadieninės “ ' ------------ -------------

Šv. Kazimiero BAŽNYČIOS W11INEJ1W1A3 mokyklos vedėja p. Rimkevičie
statyba sparčiai ein apirmyn. sekmadienį praėjo labai gražiai, nė. Atvažiavus Kalėdų Seneliui 
Bažnyčia jau pastatyta ir belie K. F. įgaliotiniui p. Kęsgailai, ir su vaikais pasikalbėjus apie 
ka statybos išbaigimas. Kai da atidarius minėjimą, labai įdo dovanas ir briedžius, buvo pa 
bar šaltas oras, tai darbai vyk mią paskaitą skaitė Pr. Dom. prašyta iš vaikų pasirodyti, ką 
domi viduie Girdžius, plačiai ir giliai nu jie moka. Rosemounto mokyk,. - - - , ., _ -.J šviesdamas A. Mickevičiaus ep los mokiniai pagiedojo Kalėdrlteratur°sne£erovesbuvo!do RacysirJ. Kaskelis.

pi PM.nvin Pncemc °chą, dideliu erudito žinojimu nių giesmių, pasakė keletą eilė"11 ^šukele gyvas diskusijas. Kandidatai: .V. Bacenas V.
SL- NU f J ° „. „ budindamas poetą kaip asmenį, raščių ir pašoko tautinių šokių. Susirinkimas nutarė surinkti is Germnavicius, H. Gaileviqiene,

3 vai. po pietų „Neprikl. Lietu įr lietuvį. Paskaitos, trukusios monis ir Baltuonis. Po to sekė
vos patalpose. Visų dalyvavi apįe 2 valandas, neįmanoma at dovanų dalinimas ir puikios vai
mas būtinas. Prezidiumas, pasakoti suglaustai, bet yra ne šės.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS. ^bejotina- kad P;. ?ird?!us Xra Negalima nepaminėti, kad a c

Y . _ didžiausis A. Mickevičiaus ir Klubo pirm. p. J. Skinkis, eglu MOKYKLŲ PASIRODYMAS
Montrealio lituanistinės mo 

kyklos smarkiai ruošiasi Kalė 
dų eglutės vakarui, sausio mėn. 
8 dienai, kur pasirodys kiekvie 
na mokykla su puikia progra 
ma.

Pundzevičienę tel.: TU 6165.
Pareng. Kom.

LIET. AKAD. SAMBŪRIO ___ >
susirinkimas, įvykęs gr. 16 d., Jonaitienė, A. Bubelis, A. Dū 
praėjo darbingoje nuotaikoje, da, V. Krikščiūnas, V. Petrai 
H. Nagio paskaita apie tremties tis, P. Kvedaras, J. Dvilaitis, J.

KALĖDINĖS PAMALDOS IŠGANYTOJO
LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE LIUTERIONIŲ
Bernelių mišios abiejose pa bažnyčioje, Bloor Ave West & 

rapijose, Šv. Jono ir Prisikėh Indian Rd. kampe, Kalėdų pir 
mo, bus, kaip įprasta, Kūčių mą dieną, gruodžio 25 d. 1,30 
naktį, 12 vai. Kitos pamaldos vai. pp., lietuvių pamaldos. Jo 
bus, kaip kiekvieną sekmadie se bus teikiamas 
nį.

TORONTO RINKIMAI
KLB Toronto Apylinkės Ta 

rybos Rinkimų Komisija pasi 
remdama KLB rinkimų taisyk per CFRB radijo stotį bus tau 
lių 8 str. p. f, skelbit išrinktųjų tybių sudaryta programa. Iš 
Tarybos narių sąrašą: J. Mar lietuvių dalyvaus Prisikėlimo 
gis, I. Matusevičiūtė, P. Bari parapijos choras, vedamas p. 
sa, J. Simanavičius, P. Lelis, A. Verikaičio. Radijo banga — 
Kuolas, A. Banelis, P. Ažuba 
lis, V. Vaidotas, A. Kuolas, L. 
Tamošauskas, P. Šernas, S. Gri 
gaitienė, S. Pusvaškis, P. Raz 
gaitis, B. Pabedinskienė, O.

šv. krikšto 
sakramentas dviem vaikučiam.

Kun. dr. M. Kavolis.
KŪČIOS PER RADIJĄ 

Kūčių vakarą 7.30 — 8.30.

1010.
ATEITININKŲ 

KONFESRENCIJA
šaukiama Toronte sausio 7 die 
na. Pakviesti ateitininkai iš vi 
sų Kanados vietų. Žada būti 
svečių iš JAV.
BALTŲ FEDERACIJA REA 
GAVO DĖL RUSIJOS POPŲ 

PROPAGANDOS
Kai Kanadoje paplito žinia, 

kad United Church of Canada 
Visuose trijuose balsavimo kvietimu Kanadon atvyks rusų

uuuiuuaiudb uucią aūiįj asiiit-tii, laaviu ii lautnuu ouniu. , _ . . _ 1 1 • -h t v. . . . _ _ ’ .
Šaukiamas sausio mėn. 8 aieną, kovotoją, kūrėją, mokslininką Dviem akordeonais grojo Ado sambūrio narių 30 dol. ir nusiųs V Maciulaitis, B. Barcevicius 
o ..„1------:i.i t ................................. _ .■'v - . . . . _ . s • • ti prof. M. Biržiškai su švenčių ir J. Novogrodskis.

linkėjimais ir užuojatua dėl jo 
šeimą ištikusių nelaimių. Aptar punktuose balsų paduota 507 dvasininkų delegacija tartis su 

iš kurių komisija rado vieną ne minėtos bažnyčios vadovybe ir 
tinkamą, kadangi buvo balsuo važinėti po įvairius Kanados 
ta už 26 asmenis. kraštus, Baltų Federacija Ka

K.L.B. Toronto Apylinkės nadoje kreipėsi į United Chur 
Rinkimų Komisija. ch vadovybę, raštu, kur tarp 

SIRGO šie SLA nariai: V. Šu kita buvo taip pasakyta: „Drau 
kaitis, E. Sultonienė ir E. Dran f 
seikienė. Jie iš SLA gauna h 
gos pašalpą. Deja iš ligos neat 
sikėlė E. Sultonienė — gruo 
džio 13 d. mirė ir palaidota.

TORONTO LIETUVIŲ 
CARITAS

draugijos nariai lankys ligo 
nius. Tautiečiai prašomi apie Ii 
gonius painformuoti telefonu 
EM 4-7646.

VAIKŲ DARŽELIO 
EGLUTĖ

labai gražiai buvo suruošta gr 
uodžio 18 d. Programa buvo la 
bai gražiai paruošta. Per radiją 
kalbėjo Rėmėjų būrelio vardu 
p. Kizienė. Eglutės metu „Kalė 

Sužaidus ketvirtąjį ratą, žai dų senelis“ vaikučiams dalino 
dėjai laimėjimais stovi: J. Viliu dovanas, kas vaikučiams suda 
šis 5, I. Žalys 4, A. Mylė ir V. lė nepaprastą įspūdį ir sukėlė 
Žilinskas po 3, J. Eimutis, J. jų nepaprastą susidomėjimą.

EVANGELIKŲ EGLUTĖ 
vaikams buvo suruošta gruo 
džiodžio 18 d. Programai vado 
vavo Ida Radkevičiūtė. Vaiku 
čiai gavo dovanų, o po to buvo 
pavaišinti skanumynais.

TORONTO SLA KUOPA
o. _ . , „ . Pranešama, nuolat auga. Naujai įstojo 8

B. Dodonaitė, kaip žinoma, kad per Kalėdų šventes nebus nariai. Kuopos valdyba sekan 
yra ne tiktai savo darbo specia žaidžiama. Sekantieji susitiki tiems metams palikta ta pati, 
listė, bet ir visuomenininke, da mai prasidės N. M. dieną. Nutarta pasveikinti SLA veikė 
lyvaujanti lietuviškoje veikloje Klubas. ja A. Devenienė, išrinkus ją
ir daug aukojanti tiems reikalą MŪSŲ KREPŠININKAI rung Vliko Vykd. Tarybos pirminin 
ms. Sėkmės nuosavuose namuo tynęs su ukrainiečiais laimėjo ke. Nutarta vasario 11d. pasta 
se! 81 :21 santykiu. Sekančios rung tyti operetę, kurią ves S. Gaile
K. LUKAS, realizavęs šių me tynės šį ketvirtadienį prieš ita vičius .
tų kalakutų derlių, kuris buvęs lūs Logan school, 8 vai. y., Van p. RAUTINŠ-PAŠ1LYTĖS 
labai geras, švenčių išvyksta j Horn gat. ir penktadienį 7 v. v. MOKINIŲ KONCERTAS 
Bostoną peš brolį inžinierių, Catholic school Durocher gat. šv g Koncerto
kuris apsilanko ir Montrealy. K. KRASAUSKAS per NL sudal iais buvo 23 fortepiono mo „ _____t  ......... ,
Jis su žmona dalyvavo ir Lietu sirado Kanadoje gimęs ir jų kiniai Koncertas buvo įdomus> jungoje. Mes pareiškiame, jog 
vių Dienoje, Montrealy. pagalba atvyko į Monteralį, ypaq tėvams, kuriu vaikučiai čia nebus daroma joki demons 
NEOKANADIEČĮŲ partijoje, kur ir apsigyveno. parodė gerą pažangą. Apdova tracija, nes musų tikslas yra tik
kurioje dalyvavo 17 tautų, vie MIRĖ Ona Federauskaitė-Sau noti šie geriausiai pasirodę mo turėti viešą pasikalbėjimą apie 
na šeima dalyvavo ir lietuvių, rusevičienė, 78 metų amžiaus, kiniai: Z. Šlekytė, V. Sakalaus bažnytinius reikalus Sovietų Są 
Visiems dalyviams įteiktos do palikusi vyrą Praną Saurusevi kaitė, I. Jesersky, D. Alijošiūtė 
vanos. čių. Palaidota per Šv. Kazimie jr d. Skrinskaitė.
SERGA: Dr. J. Šegamogas sėk ro parapiją.
mingai operavo p. Siniūtei apen A. PUNIŠKIENĖ AV bažny 
dicitą, J. Valiuliui rankų kont čios did. altoriui išaudė tautiš 
raktūras. Verduno ligoninėje kais motyvais gražų uždangalą, 
gydosi vilasalietė p. Girdžiuvie PAKRIKŠTIJO savo sūnus p. 
nė. p. Jonušai ir pp. Levinskai.

ti ir N. M. sutikimo klausimai.

kurį ruošia KLCT, bus Verdu jo epOChos žinovas. Butų labai tės paruošimo komisija: p. Gu 
ne Bowling Academy salėse gerai, kad tas žinias p. Girdžius džiūnas, p. Šimelaitis ir p. Am 

surašytų, nes tai butų labai ver brasiene labai sumaniai ir gra 
tinga knyga, kokios mes ligšiol žiai parengimą pravedė, o p. 
neturime. Skinkienė su savo štabu tikrai

Meninėje dalyje akt. B. Pu skaniai visus vaišino, taip, kad 
kelevičiūtė ir L. Barauskas pa 
skaitė A. Mickevičiaus kury 
bos, kuri, gražiai paskaityta, 
darė didelį įspūdį. Pianistas K. 
Smilgevičius gražiai skambino 
Čiurlionio preliudą, Budriūno 
„Raudą” ir bisui naujojo Mont 
realio gyventojo komp. V. Ker 
belio preliudą. Op. sol. E. Kar 
delienė, negavusi Montrealy 
gaidų A. Mickevičiaus eilėraš 
čiams, dainavo Br. Budriūno 
puikiai sukomponuotą „Tykiai, -r--;—------- ---------- .
tykiai Nemunėlis teka“; prista apatinis augštas paskirtas ir pri 
čiusi publikai naują Montrealio ~—— - — 
muziką kompozitorių Vytautą 
Kerbelį, padainavo jo patriotiš 
ką kūrinį „Liūdesys“, paskui 
H. Wolfo „Tėvynės ilgesys“ ir 
bisui dar „Dedikaciją“.

Scena buvo papuošta A. Mic 
kevičiaus minėjimo tikslui V. 
Remeikos padarytupoeto por 
tretu.

Leidimas gautas sutikimą ruoš 
ti ligi 2 valandų nakties. Bus 
vakarienė ir visokių gėrynių. 
Įėjimas pagal pakvietimus, ku 
rie gaunami NL red. ir pas KL 
CT narius, asmeniui po 2.50 et. 
Kvietimus prašome įsigyti iš 
anksto. Bus šokiai ir muzika.

Kvietimų galima gauti pas 
šiuos asmenis: L. Gudą 1829 
Sprihgland, Mont. 20; A. Na 
vieką 3330 Bellchasse, tel. RA 
2-6834; S. Jaspelkį 2055 Mont 
gomery; J. Parojų 4172 Park 
Lafontaine, tel.: 
H. Adomonį 2336 
Ch, tel.: WI 4886 
cijoje HE 7920.

LA 6-2222; 
A Knox PS 
ir NL redak

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite £S—t6 

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

RA 2-5229.

DR. J. ŠFGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175.

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
Verdun. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. MALI ŠK A | 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. i 
5303 Verdun A.. Verdun, |

Tel.: TR 4S47 |

NOSIES, GERKLĖS ir t 
J AUSŲ SPECIALISTAS T 

ir CHIRURGAS
H DR. R. CHARLAN9

956 SHERBROOKE E.
’ LA 3-7684 Res. ME 1 6168?:

Dr.E.Andrukaitisį
956 SHERBROOKE E. • 

Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

visi patenkinti išsiskirstė.
Klubo vadovybei, šėrininka 

ms, parengimo komisijai ir Ro 
semounto mokyklos mokytoja 
ms ir mokiniams priklauso la 
bai didelis ačiū. P-lis.

B. DODONAITĖ SAVAME 
OF1CE

Žymioji lietuvių kirpėja B. 
Dodonaitė šiemet pasistatė nuo 
savus namus, kuriuose įrengė 
specialiai kirpyklai ofisą. Visas

PARDUODAMAS SKLYPAS
(25X90 pėdų)

5 Ave., Ville Lasalle. 
Kaina $ 2100.—.

Teirautis HE 7596

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS 

114-1 Ave., Ville Lasalle. 
No. 1 Imperial Products

TR 3237

I. G. ELECTRIC R'd
Ekstros

IGNAS
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES 
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.

Co.

5

taikytas moterų kirpyklai, o 
viršutinis augštas gyvenamam 
butui, šeštadienį B. Dodonaitė 
oficialiai persikėlė į nuosavus 
namus, 2544 Centre Street ir 
ta proga padarė didelį priėmi 
mą savo klientams bei spaudai. 
Susirinko didžiausis būrys j 
klienčių ir rajoninės miesto vai maitis, 
džios atstovų, kurie buvo 
žiai pavaišinti.

PASISEKĘ PIETŪS
Gruodžio 11 d. į A. V. para 

piją ateitininkų buvo pakvies 
tas prelegentas kun. dr. A. Ju 
sevičius paskaitos, kuri sutrau 
kė gražų būrelį žmonių. Paskai 
ta buvo įdomi ir jaudinanti, 
kuri užsiliko kiekvieno širdyje. 
Prie to dar buvo labai skanūs 
pietūs, kuriuos paruošė Gyv. 
Rož. draugija. Pelno gauta 100 
dol. kuris atiduotas už įsigytus 
bažnytinius auksinius rūbus.

Dalyvis.
MONTREALIO TAURO 

ŠACHMATŲ TURNYRAS.

jos Malaiška, L. Balzaras, J. Ado
V. Judzentavičius, J. 

gra Blauzdžiūnas po 2, J. Šiaučiu 
lis 1, R. Lukša, I. Bytautas, A.

B.Dodonaitės kirpykla dabar Lesinskis, B. Jaugelis ir A. Ker 
yra įrengta pagal paskutinį te šulis dar nėra laimėję nė vieno 
chnikos žodį, yra graži, patogi taško, o J. Žmuidzinas ir V. 
ir klientėms sudarys dar pato Sirvydas dar nėra sužaidę nė 
gesnes ir malonesnes sąlygas, vienos partijos. P----- - -----

da laikysena, atvykstančios iš 
Sovietų Unijos bažnytinės dele 
gacijos atžvilgiu, mus labai nu 
stebino. Bažnyčios rolė komu 
riistinėje sistemoje mums yra 
labai gerai žinoma ir mes netu 
rime jokios teigiamos vilties są 
ryšyje su šituo apsilankymu. 
Tai būtų tik naujas Sovietų są 
jungos propagnados laimėjimas 
vakariniame pasaulyje.

Likusioji dvasininkija Sovie 
tų sąjungoje yra sovietinio te 
roro tarnyboje. Ji naudojama 
bolševikinio režimo kaip iškam 
ša parodyti laisvajam pasauliui, 
jog Sov. Sąjungoje yra tikybi 
nė laisvė. Dvasininkiją, kuri tik 
rai skelbė tikybinę laisvę, yra 
ar nužudyta, deportuota, arba 
kalinama.

Mes Pabaltijo kraštų dvasi 
ninkai esame buvę liudininkais 
šitos teroro sistemos. Jos buvu 
šioji laikysena, jos tikslai ir šie 
kimai pakartotinai yra parody 
ti spaudoje. Mes Tamstoms to 
dėl prisiunčiame teologijos dak 
taro, prof. Arthuro Voobus kny 
gą apie bolševikų laikyseną baz 
nyčios atžvilgiu susipažinti ir 
kartu atkreipiame Tamstų dė 
mesį į 34, 36, 37, 48 ir 49 pus 
lapius.

Mes pridėtame memorandu 
me pasirašiusieji todėl prašome 
United Church of Canada vado 
vybės duoti sutikimą, kad mū 
sų pabėgėlių bažnyčių atstovą 
ms būtų leista susitikti su rusų 
bažnytine delegacija, dalyvau 
jant Kanados spaudos atstovą 
ms, su tikslu išaiškinti tikrąją 
bažnyčios padėtį Sovietų Są

Raštinė: O Liver 4451

jungoje“.
Pridėtame memorandume pa 

sirašė: 5 estų dvasininkai, 4 lat 
vių i rdu lietuvių klebonai.

6351
neju- 
mūsų

sklypai NDG prie Sberbrook 
(40X90), sklypo kaina $3.000. 
Skubiam pardavimui naujas 5 

butų namas Ville Lasalle.

LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

Suite 306, Aldred Building
MArquette 8045

Dr. P. MORKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
Paskolos: 5J4% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. 
Žemė pardavimui: — Pavieni lotai ir didesni plotai. 
Ūkiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje. 
Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 

Jums padėti!

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Dr. A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves

ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tek ME 2933

Agentai:
D. N. Baltrukonis VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
J. Zienka TU 2712 A. Gražys RA 1-3148
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690. --------------,

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-1 
v. pp. Kitu laiku, susitarus

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

(kampas Bloor - Huron)
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. va.
(pagal susitarime'
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