
MONTREAL, 1956 m. SAUSIO - JANUARY 11 d.

?•

Nr. 2 (453) KAINA 15

LIETUVA
INDEPENDENT L I ‘

Politinė iwkiu savaitė naujametinė diplomatų šefo kalba
8 iv! SCT v O Baigiantis seniesiems meta tų diktatorių priėmimas Indijo

AMERIKA NEIS Į KOMPR OMISUS SU MASKVA DĖL ms, kai laisvos tautos apžvel je, ar balsavimas už Albanijos, 
gia savo padarytį pažangą ir Bulgarijos, Rumunijos ir Ven 
ruošia naujus planus savo gy grijos komunistinių engėjų įsi 
venimui nepriklausomai tva#; leidimą į Jungtines Tautas, — 
kyti, lietuvių tauta ypač skau Sovietų vyriausybė savo pries 
džiai atjaučia okupaciją ir prie paudos politikai nesuranda Va 
spaudą, kuri yra jai priešo pri karuose nei sąjungininkų, nei 
mesta.

Ir vis dėl to mūsų tauta ne
privalo jaustis moraliai nelygi 
toms laisvoms tautoms ar is 
braukta iš jų bendruomenės ir' 
jų užmiršta. Ji yra joms lygi

PAVERGTŲJŲ
Susekta penktoji kolona Amerikos spaudoje

Dar kartą Amerikos vyriau da to ir nepučia, bet šis JAV 
sybė patvirtino, kad ji laikosi tyrinėjimų komisijos „atradi 
moralės principų. mas“ yra tikra praėjusios sa

Pavergtųjų Jungtinių! Tautų vaitės sensacija.
delegacija, su pirmininku Ma Praėjusi savaitė, kai kiti reiš 
sene pryšakyje, atsilankė pas kiniai lyg ir susilpnėje, pasižy 
JAV sekretorių J. F. Dulles, mėjo dar 
kuris delegacijai pareiškė, kad

AMERIKA NIEKAD NEIS I 
KOMPROMISUS SU MASK

VA DĖL PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ,

kurių laisvės ir nepriklausomy 
bės atstatymo Amerika laukia 
juo greičiausiai.

Šis pareiškimas dar kartą pa 
tvirtina, kad laisvasis pasaulis 
sovietinės agresijos nesankcio 
nuos ir visada reikalaus paver

PARLAMENTŲ ATIDARY 
MU JAV IR KANADOJE.
JAV kongresas gavo iš pre savo laisvės troškimu ir teise 

zidento darbų pasiūlymus. Tie į nepriklausomybę. Ji yra lygi 
pasiūlymai jau ir anksčiau bu savo tautiniu susipratimu ir pa 
vo žinomi, bet kai Ammrika triotizmu, kurių Sovietai ne 
ruošiasi naujiems prezidento įstengia nuslopinti. Nežiūrint 
rinkimams, tai jie reikšmingi Sovietų okupacijos ir bolševi 
tuo, kad jų pagrindu jau varo kų santvarkos, siekiančios su 
ma priešrinkiminė agitacija, ku naikinti laisvą tautinę mintį, 
ri dvi pagrindines partijas — tauta krašte dirba Lietuvos at 

____ „ demokratus ir respublikonus eičiai, nes yra įnašas į ateitį 
gtiems laisvės ir nepriklauso —atitolina, ryškinant jų nusi tai, kas dirbama gryna lietuvis 
mybės.

Šis pareiškimas, žinoma, tuo 
jau iššauks Rusijos piktas re 
akcijas, nes Maskvai tuo yra už

statymus. ka širdimi Lietuvos vardan,
Kanados parlamente tuo tar kas pagrįsta tautos interesais 

pu nieko ypatinga, be to, kad ir bendromis žmonijos vertybė 
jis atidaromas su ypatingomis mis, o ne komunistine ideologi 

minta ant skaudamojo imperia ceremonijomis, 
listinio mozolio.

Praėjusią savaitę komunistų 
spauda pakėlė didžiausi aliai 
mą kai speciali Amerikos ko 
misija

SURADO PENKTOSIOS 
KOLONOS LIZDUS 

SPAUDOJE.
Komisijai dabar verčiami bai 

šiauši kaltinimai. Įdomu, kad 
penktosios kolonos lizdas yra 
rastas net ir didžiausiame Ame 
rikos laikraštyje „New York 
Times“. Pats laikraštis puola 
tą komisiją (tat sukelia įtari 
mą, kad ir pačiame centie yra uss Adenaueris gavo daug sv 
tos kolonos šaknų...), kad, gir eikinimų ir milioną dolerių do 
di, ji tai daranti todėl, kad 1 i vanų. Ta proga Adenaueris pa 
mes pasisakęs prieš rasinę seg Sakė, kad didžiausias jo tikslas 
regaciją (už lygias negrų tej —sujungti Vokietiją ir turėti 
sės su baltaisiais) ir prieš tu

ja.
Maskvos vyriausybė jau pen 

kiolika metui deda didelių pa 
stangų tam, kad vadinamas Lie 
tuvos įjungimas į Sovietų Są 

nes lyg ir netikėtai susilaukė jungą būtų tarptautiškai pripa 
nepalankių įvertinimų premje žintas, bet tos pastangos paiie 
ras A. Edenas, kurį kritikuoja ka bergždžios. Vienas Sovietų 
už sprendimą bei neryžtingu koegzistencijios politikos tiks 
mą net ir jo pačio spauda. Dėl lų yra priversti civilizuotąjį fpa 
to pasirodė gandų, kad Edenas šaulį prie moralinio nusiginkla 
pasitrauksiąs.

Didelį įvertinimą gavo

80 METŲ SULAUKĘS 
ADENAUERIS,

kurio sukaktuvines iškilmes 
pradėjo pats prezidentas He

POLITINĖS AUDROS 
REIŠKIASI 
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mis dovanomis ir pasikalbėjęs, 
atsisveikino iki sekančių metų. 
Šokėjoms pianinu skambino p. 
Judzentavičiūtė, akordeonu la 
bai gražiai pagrojo Baltuonis. 
Kaip vaikai, taip ir suaugę 
skirstėsi su nenoru po taip gra 
žiai keleto valandų praleisto 
laiko. Montrealio lietuviškų 
mokyklų globos komitetas šia 

patai ėjų. proga dėkoja pp. mokytojoms
Kad Lietuvos ir kitų Sovie už taip gražią ir nuoširdžiai pa 

tų Sąjungos okupuotų ir užval ruoštą programą, vaidintojams 
dytų valstybių nepriklausomy už gražų programos išpildy 
bės byla nėra užmiršta, tuo aš mą, motinoms už gražų rūbų 
turėjau progą vėl įsitikinti , bū vaidintojams pasiuvimą, nesi 
damas Ženevoj užsienio reika gadint darbo, nei pinigo. Vi 
lų ministerių konferencijos me siems tėvams, svečiams už nuo 
tu. Kad toji byla egzistuoja, pa širdų įvertinimą taip kruopšta 
tvirtina taip pat Jungtinių Am us ir nuoširdaus mokytojų ir 
erikos Valstybių Prezidento ir mokinių darbo ir visiems bet 
užsienio reikalų ministerio ka kuo prisidėjusiems prie šio gra 
lediniai atsišaukimai į paverg žaus parengimo pasisekimo, 
tąsias tautas. Jos išsprendimas SLA 123 KUOPOS NARIŲ 
yra toj pačioj galimumų plot susirinkimas praėjusį sekmadic 
mėj, kaip viena svarbiausių Eu nį perrinko senąją valdybą, nau 
ropos problemų Vokietijos jų darinko tiktai iždo globėjus 
suvienijimas, ir yra su juo su —p Erslovą, p. Skaisgirį ir p. 
rišta. Nes kai bus galima pa šeidį.
šalinti Sovietų viešpatavimą iš Iždininkas Pr. Laurušonis 
Rytų Vokietijos, pam bus pa pranešė, kad per 1955 m. cent 
darytas galas taip pat Rytų ruį išsiųsta 2.368,25. Ligonių 
Europos kraštuose, arba kai nedaug turėta, tai jiems išmo 
bus galima priversti Sovietus fcėta tiktai 489.50 dol. Įdomu, ritlciau ap 
pasitraukti iš tų kraštų, Vokie kad pagal pegerintą draudimą, įiame NL nr 
tija bus suvienyta. " - . ..

Bet svarbiausiai 
nepriklausomybės 
tuoja todėl, kad lietuvių širdy

MIRĖ PROF. VACLOVAS 
BIRŽIŠKA

Dr. M. Devenis laišku pain 
formavo spaudą, kad sausio 3 
d. mirė prof. V. Biržiška, 
mirė nuo širdies smūgio — 
nikinių širdies kraujagyslių

* mbozo (užsikimšimo) ir 
dies infarkto (užblokavįmo). 
Prie to prisidėjo uždegimas 
plaučiui ir paskutinėmis dieno 
mis širdies pertvaroje, tarp de 
šiniojo ir kairiojo skilvelių, pa 
sidarė anga. Taip staigiai ligai 
susikomplikavus, nebuvo jo 
kios vilties pasveikti. Ši diag 
nozė po mirties buvo patikslin 
ta skrodimu.

Ištikus širdies smūgiui, su 
Tinkant naujus metus pas pp. 
Devenius, prof. V. Biržiška bu 
vo nuvežtas į ligoninę ir patai 
pintas į deguonio kamerą, bet 
visos pastangos nugalėti ligą 
nepasisekė.

Velionio kūnas Bridgeporte 
buvo sudegintas n pelenai ve 
žami į Lietuvių Tautinių kapi 
niųi urnųi vietą, kur yra ir dr. 
K. Griniaus pelenai.

Užuojauta broliams ir gimi 
nėms.

Plačiau apie velionį sekan

vai 
tro 
šii-

sės su baltaisiais) 
lūs darbininkams nepalankius 
įstatymus. Tiktai 
Čio pasiteisinimą, 
giau atrodo išsisukinėjimu, nu 
neigia faktai, nes keli to laik 
raščio redakcijos nariai

PRISIPAŽINO BUVĘ AR 
ESĄ KOMUNISTAI.

Vakarų vienybęi
Iš šalies pakurstomos,

VYKSTA KRUVINOS 
KOVOS MALAJUOSE IR

ŠIAURINĖJ AFRIKOJ.
Malajuose infiltruoti komu 

nistai, o šiaurė Afrikoje — na 
cionalistai.

Komunistai teroristai Milą
Mums, naujiems ateiviams, no arkivyskupui įmetė į butą 

visada buvo įtarimo, kad kaiku bombą, 
ri spauda JAV ir Kanadoje sa _____
vo štabuose turi penktosios ko TRUMPOS ŽINIOS 
lonos „pečių“, nes daugelis ba — Alžyro veikėjai įteikė Pa 
ndymųi įdėti prieš sovietinius ryžiui ultimatyvinj reikalavimą 
agresorius ir kolonialistus nu pradėti derybas dėl ateities, 
kreiptų straipsnių buvo atme — 
tami. Coty

Mums, labai gerai žinoma, ovėm 
kad Maskvai stinga pinigų dai — 
bininkus atlyginti, kaip derėti; zuoti 
darbo žmonėms, bet jiems nie — 
kad jiems niekad nestinga iš kad karalius neteisėtai paleido 
teklių papirkimams, o juk Arne seimą, 
rikos kontinente yra žmonių, — Kolumbijoje dai
ktine dolerius mėgsta labjau kovos su partizanais, 
už garbę ir ištikimybę savo — Bgadade pasibaigė 
valstybėms... do pakto konferencija

Tat, nors demokratinė span miniais klausimais.

vimo, taigi —- susilpninti taip 
pat jo jautrumą dėl Sovietų pa 
vergtųjų tautų likimo. Tas f ak 
tas, kad didelė dauguma vals 
tybių atsisako pripažinti Sovie teisingai tvarkomą, 
tų padarytą Lietuvai smurtą, Šitais jausmais vadovaujasi 
yra vienas ženklų, rodančių, Lietuvos 1 
jog tarptautinė bendruomenė ba, atstovaudama Lietuvą kaip 
nesileidžia Kremliaus sudemo vienintelis mūsų valstybinis or 
ralizuojama. ganas. Jos vardu aš reiškiu šir

Nors kartkartėmis mes esą dingus sveikinimus ir linkėji 
me liudininkais tokių neišmin mus tautai krašte ir užsienio 
tingų kompromisų, kaip Sovie lietuviams.

vienas narys už kelių savaičių 
Lietuvos ligą gavo vienas pats 349.50 Ii 

byla egzis g°s pašalpos.
• ”• ' ■ Pirm. J. Kardelis ir finansų 

se, krašte ir užsieny, neišsenka sekretorius bei organizatorius 
ir neišseks niekados Lietuvos M. Juodviršis platėliau aiškino, 
meilė, troškimas matyti ją vėl kad SLA yra ne tiktai savišal semounto ir Verduno ir sekma 
laisvą ir laimingą, išvaduotą iš 
niekšiškos priešo okupacijos, 
pačių lietuvių išmintingai bei

VISŲ MONTREALIO 
ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK.

LŲ MOKINIAMS
Šeštadienį, sausio 14 d. Ro

šitą laikraš
kuris dau

Prancūzijos prezidentas 
pasiūlė demokartinėm sr 
sudaryti koaliciją. 
Austrija pradėjo organi 
savo kariuomenę. 
Jordano teismas rado,

vyksta

to var 
ekono

A. f A.
JONAS JOKUBAUSKAS,

kilęs iš Gargždelės kaimo, Salantų valsčiaus, Kre
tingos apskrities, atvykęs Į Kanadą 1912 metais ir 
čia sulaukęs 66 metų am žiaus, mirė š. m. sausio mėn.
8 dieną ir laidojamas sausio 11 dieną, trečiadienį, 9 
valandą ryto per Aušros Vartų parapijos bažnyčią. 
Velionis paliko nubudusią žmoną, dukterį, du sū

nus, žentą, marčią ir keturis anūkus.

Mielam Prieteliui
JONUI JOKUBAUSKUI

mirus, p. Jokubauskienę, sūnus ir dukrą su žentu 
nuoširdžiai užjaučiame.

V. J. ir E. A n d r i j a u s k a i.

pos, bet ir patriotinė organiza dienj — sausio 15 d. Longueuii 
cija, nes per 70 veikimo metų šeštadieninės mokyklos po šve 
lietuvybės reikalams yra pasky nčių atostogų, tose pačiose pa 
rusi 500 tūkstančių dolerių, talpose ir tomis pačiomis va 
duoda studentams stipendijas landomis pradeda mokslą.

LONGUEUIL MOKYKLOS 
mokytojui p. Beleckui atsisa 
kius iš mokytojo pareigų, suti 
ko tas pareigas perimti p. Irę 
na Gavelienė. Naujai mokyto 
jai linkime sėkmės mokyklos 
darbe.

NAUJAS LIETUVIS 
ADVOKATAS

Montrealy, 168 N. Dame E., 
atidarė advokato ofisą McGill 
universitetą baigęs ir gavęs vi 
sas advokato teises Juozas Mi 
leris, vilasalietis. Jo telefonas 
UN 6-7026. Plačiau apie jį se 
ks kitame NL numery.
MONTREALIO LIETUVIŲ
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Diplomatinė Tarny ,ir zeTmu P^centu duoda pasko 
las. Jeigu mes šio vajaus metu 
Kanadoje galėtume dasivaryti 
ligi 500 narių, tai mes sudary 
tume SLA Kanados filiją, kuri 
turėtų savo kasą ir galėtų vyk 
dyti visas galimas operacijas. 

Susirinkimas pageidavo dau 
giau informacijų per NL ir pa 
kviesti iš centro atstovą, kuris 
Montrealy padarytų plačiajai 
visuomenei išsamų pranešimą. 

Nutarta kviesti visuomenę 
susidomėti SLA organizacija ir 
padidinti jos narių skaičių, ku 
ris dabar yra lygiai 55, nors per 
kuopą jau yra perėję 66 nariai. 

PAPILDOMA PADĖKA 
Per korektūrinį neapsižiūre choras po- sėkmingos repeticijos 

jimą, NM sutikimo aprašyme 
praleista pavardė geros talki 
ninkės, nuoširdžiai dirbusios, 
p. Filiomenos Petronytes. Taip 
gi praleista pavardė p. Pr. Pau 

, kufc-is buvo tvarkda
‘. rvuauokai, R. riu- Be to, p. Vincas Vilimas, 
Gudžiūnaitė, Ru °e kitų darbų, dar talkino su sa 

Visiems pi įklauso 
vėliais — V. Giriūnas, R. Gur nuoširdi padėka. Atsiprašome 

A. Skučas, K. Vilčins už neapdairumą.
LABAI GERA PROGA

Siuvėjas Mamertas Mačiukas Antano Pranevičiaus

MONTREALIS
LABAI GRAŽUS MOKYKLŲ PASIRODYMAS

Sausio 8 d. A. V. parapijos nės sukombinuotas veikahu 
salėje Montrealio lituanistikos kas, kad ne tik mažą, bet ir su 
mokyklos surengė mokyklų mo augusį atkėlė į pasakų šalį, 
kinių pasirodymą - eglutę. kur Kalėdų senelis (R. Navike

Prisirinkus pilnai salei, apie nas) veda ginčą su nykštukais.
250 vaikų ir tiek pat tėvų bei—Nykštukais buvo. R. Lietuv 
svečių, prasidėjo progrma. Va ninkaitė, V. Lietuvininkaitė, 
karo programos vedėjai moky J. Gerhardaitė, G. Peleckaitė, 
tojai p. Rimkevičienei pasvei D. Baltuonis, E. Petrulis ir A. 
kinus susirinkusius, buvo pa Rudzevičius; kiškiais — A. 
kviestas tarti žodį kun. Kubi Alionis ir K. Savickas; karalie 
liūs, kuris labai gražiai įvertinę žiema — R. Pėteraityte; šia 
no mokyklų veiklą, įvertinda uriu — K. Gerhardaitė; menu 
mas mokytojų ir tėvų komite liu — R. Laimikis; vaikais —kštaičĮo, 
tų darbą. Sveikino susirinku A. Balsys, F. Petrauskas, T 
sius taip pat Kultūros Fondo Baršauskas, < , __
įgaliotinis p. Kęsgailą lietuvis dzevičiūtė ir Tumosaitė; karei vo mašina, 
kų organizacijų vardu. 1 221_1

Pirmąją programos dalį iš cinas
pildė Verduno mokyklos moki kas; pajacais — Bunys ir D. 
niai. Safrončikas sakė eilėraš Dalmotas; žvaigždėm — R.
tį Kaminkretis ir mokiniams Barisaitė, R. Gudžiūnaitė, I. praneša, kad nuo sausio 13 iki Jos liga turėjo daug komplika 
dainuojant „Pučia vėjai“ ma Kulakauskaitė, R. Vasiliaus vasario 1 dienos jis daro labai cijų, kurios velionei atėmė gy 
žieji šoko ratelį, pianinu skam kaitė, R. Kudžmaitė, D. Kudž dideles nuolaidas: kostiumai, vybės jėgas. Ona Tamošaitytė 
binu Longueuii mokyklos mo maitė, T. Jurgutaitytė, L. Mi kurie buvo verti 70 dol., dabar-PraneviČienė, 63 m. buvo kilu 
kine I, Latvaitytė. Po to sekęs kutytė, V. Vasiliauskaitė, N. pasiuvami už 57 dol.; kostiu si iš Nemakščių, Kanadon at 
„Prologas vaidinimui“ buvo Vasiliauskaitė, D. Vilčinskaitė, mai, kurie su dvejomis kelnė vyko 1927 m. A. ir O. Pranevi 
vienas įspūdingiausių progra J. Šuščevičiūtė. Visi puikiai mis kainavo 90 dol., dabar užsa čių šeima labai gražiai sugyve 
mos numerių. Maironio eilėraš vaidino. kius bus pasiūti už 75 dol. Tos no, dėlto likęs A. Pranevičius
tį „Žiemos naktis“ gražiai dek Pabaigus meninę programos nuolaidos taikomos ir abonentą turi didelį skausmą. Pranevičių 
lamuojant N. Jauniutei ir pui dalį, tarė žodį p. Berteška visų ms. Žieminių paltų kainos su šeima turi dar du sūnus, kurių 
kiai ritmiškai skambinant A. mokyklų komitetų vardu, dė mažinamos 20-čia procentų, vienas vedęs populiaraus salio 
Lukoševičiūtei, buvo labai gra kodamas visų mokyklų moky Tautiečiai, pasinaudokite pro no vedėją Birutę Dodonaitę, o 
žiai pašoktas „Snaigių šokis“ tojams ir vaidintojams už taip ga ir įsigykite papiginta kaina kitas nevedęs. O. PraneviČienė 
kurio dalyvės — R. Barteškai puikų programos paruošimą ir pirmos rūšies apsirengimo, ko palaidota labai gražiai per A V 
tė, J. Tauteraitė, D. Sibitytė, išpildymą. Ta pačia proga bu kį tiekia Mamerto Mačiuko siu bažnyčią. Velionės karstas 
J. Šimelaitytė, E. Mikalojūnai vo įteikta mokinių tėvų vardu vykia. skendo gėlėse ir vainikuose, į
tė, M. Snapkauskaitė, R. Šega kiekvienai mokytojai po mažą INFORMACINIS Montrealio kapus palydėjo vii 
mogaitė ir D. Zubaitė buvo ap dovanėlę. susirinkimas šaukiamas Alber kstine mašinų daugelis mont
sirengusios labai gražiais bale Sekė Kalėdų senelio sutiki to Norkeliūno ofise, 6695 — realiečjų.
tiniais Irabužiais. mas. Vaidintojai išsirikiavę 35 Ave, Rosemount, šį šeštadie Sausio 8 dieną po sunkios

Antroje daly pasirodė Rose per visą salę atlydėjo Kalėdų nį, 7 vai. vakaro — statybinių ligos mirė ir antras populiarus 
mounto mokyklos mokiniai, ku Senelį su maišu. Senelis savo medžiagų gamybos bei preky montrealietis Jonas Jokubaus 
rie suvaidino „Kalėdų senelis turininga ir gražia kalba pa bos akcinės bendrovės Amlit kas, 66 metų, atvykęs į Kana 
supyko“. sveikino vaikučius. Papasako (Amerikos Lietuvių). Intere dą 1912 metais. Laidotuvės tre

Labai vertas dėmesio šis taip jęs savo kelionės įspūdžius^, suoti kviečiami atsilankyti ir čiadienį, sausio 11 d. per A V 
puikii mokytojos Rimkevičie apdovanojo vaikučius gražio pasiinformuoti. bažnyčią.

praėjusį penktadienį išsirinko 
valdybą. Išrinkti: L. Vilimaitė, 
Br. Jaugelis ir V. Murauskas;

Pranešama, kad choro repetr 
cijos dabar vyksta 4249 Berri 

DVI LIETUVIŲ MIRTYS
Naujieji metai Montrealio 

lietuviu kolonijai atnešė iškart 
didelį nuostolį: sausio 5 d. mi 
rė ilgai sirgusi ir daug ligos 
vargo pakėlusi Ona Pranevi 
čienė, populiaraus vilasaliečio 

žmona.
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Kas nauja Kanadoje

Telefonas:
Prenumerata metams:

Kanadoje ........................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................$6.00
Teksto eilutė.................et. 0.15

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI 

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

Ką rašo kiti
IDĖJINĖ KOVA.

ks žymus Vakarų vadas pa 
gerbė Indiją savo atsilanky 
mu? Mes, amerikonai, kurie 
ginklu atsikratėm kolonialės 
būklės ir iškovojome nepriklau 
somybę, kodėl nedrįstame pa 
kelti balsą už Azijos ir Afrikos 
tautas, taip pat siekiančias išsi 
laisvinti iš kolonialės būklės? 
Karo pajėgomis mes ppsiausvy 
roję su komunizmu. Bet eina 
kova dėl žmonijos nuotaikų ide 
jų ir širdies. Būkime energiškes

Radio ir televizijos reikalai, bos ministeriu, pasakė, kad nau 
Susirūpinta tvarkyti Kanados jos žinybos sukūrimas yra bu 

radiją ir televiziją, kurie ligšiol tinas, nes intensyvios studijos 
neturi vieningos sistemos, nes ir tyrinėjimai socialių ir ūkiškų 
vieni yra valdžios, o kiti priva sąlygų tapo esminiai reikalingi 
tūs. Ontario vyriausybės reikalams.

Vyriausybei nėra paranku _ , x .
nuolatiniai nesklandumai, todėl oron o oor ga ve
šiuo metu ji yra sudariusi Ro Viena iš dauigausiai tarptau 
yal Commision su tikslu ištirti tinių gatvių Kanadoje, jau kon 
perdavimo reikalą bendrai, nu kuruojanti ir Montrealio Sher 
statyti ryšius CBC su privačio ’ 
mis stotimis, ir kartu jos — C 
B C — ryšius su viešuoju iždu.

Komisijai vadovauti yra pa 
skirtas R. M. Fowler, juristas 
ir kartu Canadian Pulp and Pa 
per draugijis prezidentas; įei 
na dar James Stewart, Cana lo įmonių, įsikūrusių Bloor gat 
dian Bank of Commerce prezi vėj, priklauso naujiems atei 
dentas, ir Edmond Turcotte, viams. Jean Courtot buvo jau 

kailių pirklys ir Paryžiuje ir 
Londone. Madame Cornelia 
Berceller buvo operos solistė 
Budapešte. Ji dabar yra siuvė 
ja — modistė Bloor g. Tibor kos atsikratę, naujieji Sov. Sąj. 
de Nagy atsivežė savo herbus vadai suplaišė vandenilio bom 
iš Vengrijos. Ji parduoda mo bą ir pribarstė pažadų po visą 
teriškus drabužius žymioms J. Azija. Tiems pažadams ausį 
Amerikos Valstybių artistėms palenkė Indija, kuriai jau davė 

dol. paramos ir 
Egiptas, jau gavęs mūsų 75 
mil. Bulganinas ir Chruščiovas m naujomis idėjomis, simpati 
aziatams kalba jiems supranta jomis, medžiagine parama ir 
ma kalba. Be to — kada gi ko dvasiniais siekimais!“

brooke gatvę, prieš pusę šimt 
mečio buvo tik bala. Ji buvo pa 
vadinta pagal bravoro savinin 
ką Joseph Bloor, kuris tuo lai 
ku turėjo savo, įmonę miesto 
krašte.

Daugelis iš brangiausių vers

LIL'TWA
I N D E P E NDENT LITH U A N I A 

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
HEmlock 7920.

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Countries ........ $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitaiimą, gauna nuolaidų.

Palaikykime visu lietuviu 
•f 

vienybe 
ir

NEPASIDUOKIME SKALDYMO PROPAGANDAI
Kanados Lietuvių Taryba, su tų laikotarpių, tiktai, laimei, jie 

kurta prieš 15 metų, pasistatė vienokia ar kitokia forma (tai 
sau tikslą, kuris yra įpareigo Bendruomenės, tai Tarybos susi 
tas ir Kanados Lietuvių Centro normavo; patyrę nesėkmių, jie 
Tarybai, — jungti visus, viso pamažu grįžo į normalesnę bū 
kių įsitikinimų ir visokių tiky seną. Montrealis, sukūręs sei 
bų, visokių politinių pažiūrų, mėlį, vėl įgyvendino vienybę, 
o taip pat ir visas organizaci kuri jam yra išganingiapsia. 
jas bei pavienius asmenis kovai Deja, paskutiniais laikais ši 
su Lietuvos okupantu, atsieit— tą vienybę vėl lyg ir norima su 
už Lietuvos valstybės laisvę ir griauti. Pasireiškia skaldymo 
savarankiškumą. Tai yra pag tikslų turinčios propagandos, 
rindinis Kanados Lietuvių Ta Tūli nesklandumai vadinamuo 
rybos tikslas, siekis ir uždavi se veiksniuose bandoma perkel 
nys. ti ir į mūsų kanadiškąją visuo

Statant tokius tikslus, visai inenę. Tai yra jau pavojumi gre 
suprantama, kad jie galima at sFls reiškinys. Dėl to ir reikia ekonomikos departamentą. Pro lietuvių duona, šveicarų šokola 
siekti geriausiai tiktai bendro atkreipti tautiečių dėmesys, vincijos iždo valdytojas Mr. Po das, italų šviežienos, lenkiškos 
mis kaip galima didesnio tau kad jie nepamestų sąmoningu rter, kuris bus tos naujos vady dešros. (CS). 
tiečių skaičiaus jėgomis. Todėl 
Kanados Lietuvių Tarybos nu 
sistatymas tokiam tikslui pa 
siekti yra visiems suprantamas 
ir aiškus.

Tiktai kaip šalutiniai, nors ir 
turį gyvą ryšį su pagrindiniais ri?

diplomatas ir redaktorius.
Nauji geležies ištekliai 

rytiniame Ontario.
Laukiama, kad prie Calabogie 

rytiniame Ontario artimiausio 
je ateity pradės kasti geležies 
rūdą. Ištekliai apskaičiuojami 
nuo 60 ligi 100 milionų tonų, 
vertės 500 milionų dol., atrasti 
Algoma Steel bendrovės vado 
vaujant jos prezidentui Sir Ja 
me Dunn.

Colabogie yra mažas kaime 
lis 12 mylių nuo Denfrew ir 50 
mylių nuo didelių geležies klo 
dų, kur dirba Bethlem firma.
Ontario prov. yra planuojama 

nauja ministerija.
Ontario greitu laiku turės retenybes, skandinavp baldai,

Bostono dienraščio „The Ch 
listian Science Monitor“ vy 
riausias korespondentas Wa 
shington sako:

„Stalino šiurkščiosios takti

ir didelėms ponioms. Jacques ^e 450 mil. 
barber yra šveicaras architek 
tas, pagal kurio braižinius bal 
dus parduoda pasakiškomis kai 
nomis. Baleto mokykla vardu 
Volkovo taip gi prisiglaudė Blo 
or gatvėj. Aplinkiniuose blo 
kuose yra prisiglaudę daug kra 
utuvių, kurių savininkai yra eu 
ropiečiai. Jose randama danų

mo ir nepasiduotų skaldymo 
propagandai, kurią pradėjo va 
ryti tūla spauda.

Išlaikykime vienybę. Veiks 
niai susitars, kaip nekartą jau 
buvo. Tikėkimės, kad jų susita 
rimas ir sklandesnis darbas ne 

tikslais, yra lietuvybės išlaikyk.2 kalnų. Tuo tarpu musų pa 
mo, lietuvių kultūros kėlimo ir cių tvirta vienybė bus ir jiems 
lietuviško organizuotumo bei paskatinimu siekti ir jų susitari 
lietuviui reprezentacijos 1 
mas, kaip ir rūpinimasis naujų . _ . .
ateivių atsikvietimu į Kanadą 
iš tremties, lydėjo pirmąjį -— 
pagrindinį — tikslą.

Daug kas per tuos 15 metų 
yra nuveikta, 
skaičiuosime, 
tiktai faktas, kad Kanados 
tuvių Tarybos labai daug 
veikta.

Niekas nesuabejos, kad 
kas yra nuveikta, yra nuveikta 
bendromis visų Kanados Lietu 
vių Tarybos skyrių ir Centro 
pastangomis ir bendru visų lie 
tuvių darbu. Tai reikia pabrėž 
ti, nes nežiūrint tūlų nesklandu 
mų, kurių pasitaiko kiekvieno 
je organizacijoje, visų vienybės skaldymo propagandai, nes to 
laikotarpis buvo ir amžiams Ii tiletai ir laukia Lietuvos oku 
ks Kanados lietuvių istorijoje, pantas ir tiktai jis vienas pasi 
kaip vaisingiausi ir garbingiau naudos 
si metai.

Deja, laikų audros ir vėjai sugyvenimu, 
blaškė vienybę. Buvo dargano kiap diena.

Šiandien to ne 
Konstatuojamas 

Lie 
nu

klausi mo’ sutarimo ‘r vienybės.
Pagaliau, mums mažiausia 

i kitų nesutarimai, 
ambicijomis, ar kitokiais moty 
vais pagrindžiami. Mums svar 
bu mūsų vienybė.

Vienybė mums svarbi ne tik 
tai sutelkti bendromis jėgomis 
ir visų pastangomis atkurti lais 
vą ir savarankišką Lietuvos vai 
stybę, bet vienybė mums svar 
bi kaip kultūrinis, tautinis ir 
politinis veiksnys. Atrodo, jog 
tai yra taip aišku, kad ir kalbė 
ti apie tai nereikia.

Nesikarščiuokime, nesierzin 
kime, vieni kitus pagerbkime ir 
visi laikykimės vienybės, nes 
tikrai yra tiesa, kad vienybėje 
—galybė. Tat nepasiduokime

tai

mūsų nesantaikomis, 
mūsų skaldymus! ir mūsų ne 

Tai yra aišku, 
J. Kardelis.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
Remti Komisijos Hamiltone 

pajamų - išlaidų apyskaita už Išlaidos: 
1955 metus.

Pajamos: $$
1. Aukos Vas. 16 gimn. rū 

mų skoloms mokėti . .307,—
2. Vasario 16 gimn. rėmėjų 

aukos:
a) rėmėjų būr. 16 Nr. va 

dov. St. Pilypavičiaus 62,—
b) Rėm. būr. 82 Nr. vad.

V. Narkevičiaus ..246,—•
c) Rėm. būr. 178 nr. va 

dov. J. Trečioko . .240,—
d) Rėm. Būr. 184 Nr. vad.

J. Mikšio ...............240,—
e) Rėm. būr. 187 nr. vad.
Br. Grajausko .......... 237,—
f) Pavieniai asmens. .. .9,— 6. Už atsišaukimu 

1034,—
3. Už Vasario 16 gimnazijos 

rėmėjų ženklelius . . . .21,35
4. Saleziečių gimna. aukos:

a) Kat. mot. Dr-jos būr.
vad. M. Tumaitienės 201,—

b) V. Laniausko būr. 291,—
c) Z. Orvido būrelio . .24,—
d) Atskirų asmenų .... 4,—
e) Surinkta vaj. metu 54,50

574,50

$$
1. Pasiųsta Vok. Kr. V-bai 
Vasario 16 gimn. rūmų 
skoloms mokėti.......... 307,—

2. Pasiųsta Vasario 16 gimn. 
rėmėjų būrelių aukos 1034,—

3. Pasiųsta Salez. gimn. rė
mėjų būrelių aukos ir va 
jaus aukos................... 574,50

4. Už Vasario 16 gimn. rėmė
jams 150 žen. po 25 et. 37,50 
Muitas ...........................2,70

40,20
5. Išmokėta už 500 sv. taukų

persiuntimą iki Vok. uosto 
(taukai siųsti Vasario 16 
gimnazijai) ................. 15,14

išspausdi 
nimą aukų vaj. reikalu 8,59

7. Motinos Dienos proga do 
vanai skaitlingų š. motin. 7,80

8. Uždėta už išstojusį be pra
nešimo Vasario 16 gimn. 
rėmėją .............................. 2,—

9. Raštinės, susirašinėjimo ir 
pinigų persiunt. šlaid. 12,98 
Viso 1955 m. išlaidų 2002,21 
Liko 1956 m. sausio 1. 66,53

Balansas . . 2068,74
Prie apyskaitos.

Šiemet vykdytas aukų vajus 
davė 361,50 dol. kai tuo tarpu 
pernykštė rinkliava 738,25 dol. 
Nežiūrint to, šiemet bendros pa

BRASSIERES

pagaminti jums
pagal paskutines 
Kanados madas 
.......... pagaminti, 
kad tiktu jums.

KOKĮ ĮSPŪDĮ DR. P. KAR VELIUI PADARĖ AMERI 
KA IR KANADA

Pirmą kartą atsilankantieji sunkumus yra nugalėję, todėl 
Amerikoje lietuviai kiekvienas gali daugiau jėgų ir laiko vie 
savaip pergyvena Naujojo Pa šiems reikalams pašvęsti. Vi 
šaulio įspūdžius. Vykdomosios sur> kur teko lankytis, radau

5. Įvairios:
a) VI. Kybarto į Vas. 16

gimn. metraštį rėkia. 7,—
b) Kurso skirtumas poi'

siunčiant pinigus J. V- 
bių doleriais ............... 2,08 jamos sudaro 1945,93 dol., o

9,08 1954 m. 1853,66 dol., t. y. 92,
Viso paj. per 1955 m. 1945,93 27 daugiau, negu praėjusiais 
Saldo 1955 m. sausio 1d. 122,81 metais.

Balansas 2068,74 (

EXQUISITE FORM SUTEIKS JUMS X* IŠVAIZDĄ.
X — grožis ir patogumas . . . pasiekiamas tik su Exqui 

site Form.
Exquisite Form bras užtikrina, kad bus išlaikomi kontū 
tai, kad bus vienodas spaudimas. . . užtikrina, kad X iš 
vaizda bus išlaikyta per visą dieną.
Viršuje, kairėje.
„FLORAL BURST“. Susi 
deda iš trijų apsiuvinėtų se 
kcijų, medvilnė. Tangent 
rėmeliai, pritaikinti pato 
giai, kad nespaustų pečių. 
Klastinė juosta.
Kaina —$ 2.50
EXQUISITE FORM BRASSIERE (CANADA) LTD. 

TORONTO.

Viršuje, dešinėje.
Stilius 502. . . Sustiprinta 
ir prisiūta gražesniam pake 
limui. Iš broadcloth arba 
satino.
Kaina — $ 1.50

ne rodo tendenciją kilti. Šiais Nauji rėmėjai maloniai lau 
metais gruodžio 1 d. K-ja ture kiami kiekvieną dieną ir kiek 

Gimnazijų rėmimas Hamilto j° savo žinioje 5 būrelius Vasa vieną valandą. Pabaigę organi 
rio 16 gimnaziaji remti, viso zuoti St. Pilypavičiaus būrelį, 
104 asmenis ir 3 būrelius Sale jau turime kelis rėmėjus dar 

ir ziecių lietuviškai gimnazijai re vienam Vasario 16 gimn. būre 
mti, viso 47 asmenis. Iš viso lįui. Šiam busimajam sutiko va 
rėmėjų buvo 151. Šalia k-jos dovauti Zigmas Orvidas, kuris 
veikia atskiras Igno Varno va be to dar vadovauja ir vienam 
dovaujamas Vasario 16 gimn. Saleziečių g-jos būreliui, 
remti būrelis, turįs 7 narius, au

______________ LIŪDNAS DEMOKRATI 
Tarybos narys dr. P. Karvelis nepaprastai gyvą susirūpinimą JOS SILPNUMO VAIZDAS 
Europon išsivežė tokių įspū mūsų tautos reikalais ir mūsų aptariamas „Naujienose“, verti 
džių iš Amerikos ir Kanados: fsT" ---- 1—x:—x:" —________ ■ ” " "

— Kokį įspūdį Tamstai pa dėtimi“, 
larė lietuviai už Atlanto, jų or 
ganizacijos ir veikla? 
— paklausė „E. L.“.

— Turėjau gražios progos 
arčiau pažinti JAV-bių ir Kana 
dos lietuvių gyvenimą.

Viskas, ką ten pamačiau, 
man padarė labai gilų ir teigia 
mą įspūdį. Senesnioji mūsų iš 
eivių karta yra sukūrusi milži 
niškus dalykus. Visur yra pa 
statyos bažnyčios, įkurtos mo 
kyklos, veikia šimtai įvairių or 
ganizacijų, ledižiamas spausdin 
tas žodis. Senesnės kartos atlik vietą vyriausiame laisvinimo or šai, kurių akys yra atkreiptos į 
ti darbai nepaprastai lengvina gane> tvarkantis demokratiniu totalitarinę Rusijos diktatūrą,

-------  surinko 25 nuos. balsų. Taigi _ .... . . „..„v „v
Naujai sudarytas Vliko prezi daugiau kaip 36 nuošimčiai rusies sukaktxls> apie tai suži dėtu laiku.

diumas pirmoje vietoje gavo už Prancūzijos balsuotojų pasisa “ 
davinį suderinti musų laisvini kė prieš demokratiją ir prieš , _ . _________  ___
mo veiklą JAV-se, kur, kaip ži dabartinę respubliką. O demo turi dar Susivienijimas Lietu siems Hamiltono rėmėjams. Jų 
noma, reiškiasi įvairios institu kratijos šalininkai yra susiskal vių Amerikoje (SLA), sulau didenė pusė neša šią sunkoką 
cijos wLietuvos Laisvinimo Ko dę į daugybę partijų ir partijė kęs 70 metų gyvavimo ir veik ir reikalaujančią daug laisvos 
mitetas, Lietuvos Delegacija lių, kurių vadai su kits kitu ne los, savaitraštis „Vienybė“, valios pasiaukojimo naštą jau 
P_r?e..^)aYer^t.^?1: Tautų ir kit.). susikalba. taip pat sulaukęs 70 metų am trečius metus. Tamstų širdies

^ . . . . . . . i-------- j----- '• Tai liūdnas demokratijos silp žiaus. Tai vyriausieji ir garbin gerumas yra daugiau negu di
ateiviai pirmuosius įsikūrimo daviniais ir atsakomybe“. numo vaizdas“. giausieji sukaktuvininkai delis. Linkime tesėti!

brolių, tėvynėje kenčiančių pa nant Prancūzijos seimo rinki 
mų duomenis. Kaip žinoma, 

Apie Vliką, jo veiklą ir jo per dabartinius Prancūzijos sei 
politiką dr. P. Karvelis taip pa ,-no rinkimus iškilo naujas „są 
sakė: jūdis“, vedamas Poujade (išta

„Ji yra nusakyta 1944 m. va riama Pužad), kuris savo pro 
sario 16 d. iškilmingoje dėklą gramoje pasiūlė nemokėti vals 
racijoje, kurioje Vlikas yra įsi tybei mokesčių. Dėl to „N“ ra 
pareigojęs kovoti už lietuvių go:
tautą tol, kol laisvė ir nepriklau „Pužadistų“ sumanymas su 
somybė bus atgauta. Ypatingai šaukti luomų susirinkimą rodo, 
pažymėtina, kad Vlikas pakvie kad jie yra nusistatę prieš par 
tė grįžti į bendrą darbą visas lamentinę respubliką. Ir jiems 
tas grupes, kurios yra iš bend pareiškė pritarimą daugiau 
ro fronto pasitraukusios, patik kaip 11 nuošimčių balsuotojų! 
rindamas joms lygias teises ir Gi kairieji demokratijos prie

dabartinei kartai tremties var bddu. 
gą pakelti ir mūsų tautinį savy 
tuma išlaikyti.

Amerikos kontinente mes tu 
rime labai daug intelektualinių 
jėgų, reikia tik rasti būdus tin 
karnai mūsų turimas galimybes 
panaudoti ir kuo plačiausiu ma 
stu įtraukti mūsų tautiečius j 
darbą. Šiandien jau ir naujieji’Užsibrėžta"aiškiai pasidalyti už

Ar ne panašiai elgiamasi 
tūluose mūsuose?

ĮVAIRIŲ SUKAKTUVIŲ
AMERIKOS LIETUVIŲ

METAI
„Kaikurioms mūsų organiza lojančius po 3 dol. kas menesį, 

cijoms šie naujieji metai yra Iš K.jos žinioje esančių 8 bū 
svarbus, ^sukaktuviniai“, rašo relių> daUgiausia aukų davė V. 
„Draugas . , Laniausko vadovaujamas Sale

1) „Draugas“ minės 40 mc ziečių gimn. remti būrelis —
tų, kai eina dienraščiu. net 291 dol., tuo būdu peršok

2) Amerikos Lietuvių R. K. damas metinę būrelio normą
Federacija jau bus sulaukusi 50 240 dol. — 51 dol. Nuo spalių 
metų amžiaus. mėn. 1 d. V. Laniauskui pade

3) Lietuvių Romos Katalikų da J- Jokubynas.
Susivienijimas Amerikoje mi Labai didelė padėka priklau 
nės 70 metų įsikūrimo sukaktį, so visiems būrelių vadovams ku 

_ rie savo pasiimtas pareigas vykEsame tikri, kad ir daugiau do retu tikslumu ir kariška dra 
musų organizacijų bei draugi usme Tas suteikia K-jai all 
jų šiemet mines vienos ar kitos r bę pinigus persiųsti pasiža

noję parašysime . Didelę ir pilną nuostabos pa
Tikrai, šiemet sukaktuves dėką reiškiame visiems gerie

Kas galite, įsirašykite 
metams.

Vasario 9 d. pasiųsta 
rio 16 G-jai Jono (senj.)

nors

Vasa 
ir sū 

nų (junjoro) ir Vlado Kažemė 
kų dovana — 500 sv. lydytų 
kiaulinių taukų — į šią apyskai 
tą neįeina. Vasario 16 g-jos K- 
ja kovo m. 22 d. patikrino gau 
tus taukus ir rado jų 200 kg. 
netto, kurie įkainuoti pagal rin 
kos kainą DM 400, arba, skai 
tant Kanados doleriais gavimo 
dienos kursu 1 dol. — DM 4,20 
95,23 dol.

Visiems Kažemėkams už šią 
stambią auką g-jos vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja.

Valdyba.

— Buvę tremtiniai, nepamirs 
kite likusių niūriose stovyklo 
se savo draugų. Bent vieną 
kartą metuose aukokite jiems 

vienos dienos uždarbį!
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Skalavijos ir kitų kaimynių lietuvišku kraštu likimas
RAŠO DR. MARTYNAS ANYSAS MLR Sąjūdžio Centro Komiteto vicepirmininkas. (1923 M. SAUSIO M. 15 D. PAMINĖTI)

L
Kai 1230 m. Mazovijos kuni 

gaikščio prašytas ir Romos Po 
piežiaus palaimintas, Vokiečiu 
Riterių Ordinas ties Torūnu 
peržengė Vyslos upę, prasidė 
jo didžioji Germanų invazija 
Rytų Europoje, kurios kovos 
beveik be pertraukos tęsėsi 192 
metus. Prieš šitą laiką, trijų 
šimtų metų laikotarpyje, buvo 
suvirškintos visos į rytus nuo 
vokiškų kraštų gyvenusios sla 
viškos tautos, prasidedant Tiu 
ringija ir obotritų kraštais ir 
baigiantis tuometinės vakarų 
Lenkijos dalimis. Tiktai Pa 
mareliai ir kai-kurie žemuitnės 
Vyslos kraštai kiek laikėsi, no 
rs jie iš daugel pusių germanų 
buvo stipriai spaudžiami. Šitas 
Ordino žygis prieš prūteniškas 
gentes (senprūsius) greitai 
reiškė galą ir Pamarėlių kum 
gaikštijai, kai galutinai buvo 
pavergtos visos prūtėnų gimi 
nės. Ir Mazovijos kunigaikščia 
ms bei Lenkijai daug laiko rei 
kėjo kovoti prieš Ordino užsi 
mojimus jų kraštuose.

56 metų kovoje Ordinas nu 
galėjo visas heroiškiausial be 
siginančias prūtėnų gimines. 
Kulmiją, Pogezaniją, Pomeza 
niją, Varmiją, Natangiją, Ga 
liudiją, pusiau lietuvišką Sam 
biją ir galiausiai grynai lietu 
viškus kraštus: Nadraviją, Su 
daviją ir Skalaviją (Schalau 
en). Dar didžiojo prūtėnų suki 
limo laikotarpyje Ordinas iš 
pietų prisistūmė prie žemutinio 
Nemuno. 1260 m. jis pastatė 
ant Ventės rago, Kuršių Marė 
se, Ventenburgo pilį; 1255 m. 
sunaikino lietuviškąją tvirtovę 
Raganitą ir ten pastatė jos vie 
toje savo tvirtovę Landshut, 
vėliau pavadintą Ragnit ir 
1289 m. Schalauenburgą, toje 
vietoje, kur vėliau buvo įsteig 
ta Tilžė. Iš Šiaurės eidamas Li 
vonijos Ordinas paėmė žemai 
tišką pilį Klaipėdą arba Klapė 
dą ir 1252 m. ten pastatė Mue 
mmelburgo pilį, vėliau pavadin 
tą Memel. Iš šitų pasienių tvir 
tovių prasidėjo nuolatinė ko 
va su Lietuva, kuri be pertrau 
kos tęsėsi 150 metų su viršum.

Mums iš istorijos žinoma, 
kaip Ordinas, nuolatinėje ši 
tuos kraštus naikinančioje ko 
voje, Nemunu prisistūmė ligi 
Kauno, kaip iš čia jis pakarto 
tinai puolė net ir Vilnių, miestą 
ir apylinkę sunaikino^ nors ir 
nepajėgė paimti Vilniaus viršų 
tinės tvirtovės, Gedimino pilies.

Istorija taip pat kalba apie 
kovas su Žemaitija, kurį kraštą 
Ordinas buvo gavęs prirašytą 
tai iš Jogailos, tai iš Vytauto 
ir kad Ordinas tik Vytauto ka 
rine pagalba žemaičius parklup 
dė, bet už keletą metų įvyku 
šiame žemaičių sukilime šito 
krašto vėl nustojo. Mums žino 
ma, kad taip vadinamasis

ir 
nu

didysis karas pirmoje eilėje tautas - Aleksandras reikalavo elder gewesen und ich will ans galę Lietuvos ir Lenkijos ka Todėl dar buvo vedami du ka
vyko dėl Žemaitijos grąžinti jo tėviškąjį palikimą Ii rechen bis an die Osse“. riuomenei, Žemaitija buvo išim rai, kol Ordinas galiausiai ga

kad pasitarimuose su Ordi gi jūros, Ordino maršalui paša Nors Žalgirio mūšis 1410 m. ta iš Ordino pretenzijų sąrašo lutinai išsižadėjo pretenzijų į
Lietuvos Didysis kunig. Vy kydamas: Pruzzen is och myn liepos m. 15 d. davė pilną per tik ligi Vytauto gyvos galvos, šitą lietuvišką kraštą. Bado ka

ras 1414 m. baisiai teriojo vaka 
rines Ordino krašto dalis, tą 
patį darė ir Golubiškasis karas 
1422 m. Po didelio pralaimėji 
mo prie Žalgirio, Ordinas nebe 
drįso stoti į atvirą kovą, bet pi 
lyse užsidaręs gynėsi, leido 
kraštą terioti lietuviams, lenką 
ms ir abiejų sąjungininkams.

Akivaizdoje visiško krašto su 
naikinimo ir negalėjimo atsi 
spirti, Ordino didysis magist 
ras galiausiai sutiko, nors ir 
su „reservatio mentalis“, galu 
tinai išsižadėti savo pretensijų 
į Žemaitiją, bet be Skalavijos, 
dabartinio Klaipėdos Krašto. 
Karinėje stovykloje prie Melno 
ežero, 1422 m. vasarą, buvo su 
daryta taika tarp Ordino ir Lie 
tuvos bei Lenkijos, kuria su 
tartimi buvo sustabdomas Vo 
kiečių Diterių Ordino 1230 m. 
pradėtas veržimasis į prūtėniš 
kus ir vėliau į lietuviškus kraš 
tus.

Pagal šitos taikos sutarties 
nuostatus

Laisve

ir sava vyriausybė
visų kanadiečių pasididžiavimas

Kanada yra laisvas kraštas — kraštas, kuria 

me laisvi žmones valdo patys save.

Kiekvienas Kanadoje, nežiūrint ar jis gimęs 

čia ar atvykęs iš kito krašto, naudojasi šia lais 

ve. Jis gali pasirinkti sau norimą darbą, eiti 

bažnyčion, kurion pageidauja, skaityti knygas 

ir laikraščius, kurie jam patinka. Jis gali lais 

vai pareikšti savo nuomonę, jo

Jei esate Kanados pilietis, jūs galite pasireikš 

ti viešame gyvenime. Tuo būdu jūs galite pa 

dėti išlaikyti Kanadą laisvų žmonių kraštu, 

laisvai išrinkti savo atstovus į krašto parlamen 

tą, legislatūrą ir savivaldybės organus.

asmeninė laisvė

savo namuose yra apsaugota.

THE DEPARTMENT

Hon. J. W.

Norėdami platesnių informacijų kaip tapti Ka 

nados piliečiu kreipkitės į jums artimiausio 

teismo raštininką (Clerk of the Court) arba 

rašykite į Canadian Citizenship Branch, Otta 

wa.

OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA CANADA

Ordinas turėjo atsitraukti iš 
Nemuno baseino 

ligi į vakarus nuo Jurbarko (St. 
Georgenburg), buvo nustato 
mos aiškios sienos, kurios pra 
sidedant augštutine Šešupe ėjo 
apie 10 km į vakarus nuo Jur 
barko ir nuo čia 20 km atstume 
nuo Kuršių Marių Į šiaurę, 
apie 20 km ratu apsupdami 
Klaipėdą ir į pietus nuo Palan 
gos pasiekdami Baltijos jūrą.

Tokiu būdu, nebojant laime 
to Žalgirio mūšio ir dar dviejų 
teriojančių karų, Vytautas ne 
pasiekė Klaipėdos pajūrio. Vi 
sa Skalavija, Nadravija, Suda 
vija ir dalis Sambijos, iš seno 
vės lietuviškų giminių apgyven 
ti kraštai, paliko Vokiečių Rite 
ęių Ordino sukurtos Prūsijos 
ribose. Šitos sienos išliko nepa 
keistos beveik 500 metų.

Pavergus prūtėnus, Ordinas 
per kelis šimtmečius visiškai su 
naikino ir kai 1701 m. Karaliau 
čiuje buvo paskelbta Prūsijos 
karalystė ir vainikuotas pirma 
sis Prūsijos karalius, iš čia pra 
sidėjo sustiprinti ir nuolatiniai 
žygiai kolonizuoti ir germani 
zuoti Prūsijos valdžioje esan 
čius lietuvius. Vokietinimas bu 
vo varomas per bažnyčias, mo 
kyklas, administraciją ir kariuo 
menę. Senieji lietuviški kraštai 
turėjo nustoti savo tautinio bū 
do.

Pickersgill
Minister

Laval Fortier
Deputy Minister

II.
šimtmečio pradžioje,
Prūsijos karalystės 

išsivysčiusioj! naujoji 
vokiečių imperija 

jautėsi tiek stipri, jog jį dideliu 
Nukelta į 5-tą puslapį.

Šito

is

— Kokia klientūra yra di mos metu sunku yra su persike — Kiek įkanojate hamiltonie tas išėjęs iš plieno fabriko, 
džiausią ir kokie namai daugiau limu, todėl ir žmonės stengiasi čių lietuvių bendrą nejudomą — Kaip pardavėjas, turėjai 
šiai parduodami ir perkami? pavasarį ar rudenį namus nusi turtą? pastebėti į ką šeima daugiau

— Klientūra tautybėmis yra pirkti. — Sunku atsakyti. Juk dar šiai, pirkdama namus, kreipia
įvairi: kanadiečiai, vokiečiai, — Jeigu nepaslaktis, koks daugumas nėra išmokėję sko dėmesį? 
italai, lietuviai, lenkai, ukrainie % tenka įstaigai nuo parduoto lų. Tačiau baigus mokėti mor 
čiai ir t. t., — sako p. Valevi nejudomojo turto? 
čius. — Biznių (hotelių, valgyklų mų,

Kas link namų, reikia paša ir t. t.) — yra įvairus, tačiau dol. Graži suma! 
kyti, kad europiečiai mėgsta namų yra 4 arba 5%% nuo su — Kokių tautybių 
daugiau duodančius pajamų na mos, su dviem atvejais: epcclusi jų ir kiek jų turite? 
mus, arčiau miesto, mokyklos. ve (vienos įstaigos) — 4% Co- 1
Vietiniai — kanadiečiai eina °P (visų įstaigų) —-5%. P 
daugiau į vienos šeimos namus. t°, iš virš minėtų %% tam tik (Kronas, Valevičius, įmanai __ Tarp $ 12__ 15 nes kar
Čia yra pilnai suprantama, nes ra dalis priklauso Co-op ir pusė tis) 2 vokiečiai ir po vieną ju uis gu vi(£u irkė t’enka lšva 

________jau čia gimę turi didesnį kapi pajamų salesmanui. ralaua ''1ar,rla „pa
keičia savo pavardės, nebijoda priklausantiems šiandien šiai talą, kokį nors palikimą, kai Pastebėjau, kad Jūsų įs rą. 
mi kad štai gali nesisekti biz įstaigai. Ir Šiemet, tarpe pirmų tuo tarpu atvykusiems iŠ Euro taigos yra dideli skelbimai Ar įstaigos atidarymui rei 
nis ar pan. Ne pavardę yra pa penkių pardavėjų randame B. pos tenka gyvenimas kurti nuo „The Hamilton Spectator die kia laikyti kokius egzaminus?___ ___ ____ __________________
grindas gero biznio vedimui, Kroną, J. Steadmaną ir J. Va pat pradžios. Dėl namų pareika nraštyje. Kiek išleidžiate rėkia — Taip. Du egzaminui: Ha reikaiaS ' nesr kiekvienas jeiško 
bet pats sumanumas, energija, levičių. Linkime jiems šį pirma lavimo, reikia į \ *" —*■
veržlumas. O kad šiems Hamil vimą išlaikyti ir tinkąmai pra jieškoma yra daugiausiai taip mui? partment of Insurance Toron'

‘ ‘ .........................— J — Skelbimai The Hamilton te. Pardavėjams jokių egzami jau dar kartą, palinkėdamas Ha
Spectator ir tautiniuose laikraš nų nereikia, tačiau yra atatin niiltono lietuviams sėkmės 1956 
čiuose į mėnesį atsieina maž karnų įstaigų renkamos žinios 
daug 2.000—2.500 dol. Įstai (patikimumas), sąžiningumas,

ne

Kait> kūrėsi Kanadoie 
lietuviai

68. STEADMAN, KRONAS, VALEVIČIUS REAL 
ESTATE HAMILONTE.

Malonu yra, einant Hamilto 200 pardavimų.
no gatvėmis matyti ant namų, Kaip jau minėjau, jiems
lestoranų, ar šiaip įvairių biz trūksta sumanumo ir veržlumo, 
nių prikabintą lentą su lietuviš nes pav. B. Kronas jau 1953 m. 
kom pavardėm: „For sale —(dirbdamas pas Teslią) iš virš 
Steadman, Kronas, Valevičius 400 pardavėjų laimėjo I-ą vie 
Real Estate Brokers, 761 Main tą, o 1954 m. ši garbė atiteko 
St. E., telef. LI 9-2448“. Malo bendrininkui J. Steadman, II-ji 
nu, kad lietuviai eidami į šio B. Kronui, III-čioji Dawson ir 
krašto ekonominį gyvenimą, ne IV-oji J. Valevičiui — visiems

— Moterys į virtuvę ir bend 
200 na rai į namų švarą. Vyrai apžiūri 
milionų namą nuo pat pamatų iki stogo. 

Tiesa, čia dar priklauso nuo tau 
pardavė tybės, šeimos inteligencijos ir 

t. t.
‘ . Pardavėjų turime 17, ku — Kiek benzino sunaudojate 

Be rių 8 kanadiečiai, 3 lietuviai per savaitę?
Antanai 1

gičius, lietuviškų apie 
mažiausiai 2yz

goslavą, olandą, lenką ir veng žinėtį krfias įienas> savaitę ar 
net mėnesius po visą Hamilto 

1 ną, kol surandi tinkamą namą. 
Bet čia yra pilnai suprantamas 

pripažinti, kad mai *r bendrai įstaigos išlaiky milton Real Estate Board ir De pagal savo skonį, rajoną Ir 1.1.
" mm x x _ Nuoširdžiai abiems padėko

tono lietuviams to visko netrū leisti atostogas Floridoje, kaip vad. duplex — dviejų šeimų, su 
ksta — įrodo per jų trumpą dovaną iš Hamiltono Real Estą atskiru įėjimu, atskirom vo 
gyvavimą atlikti jau dideli par te Board ir Co-op Group, ku niom, virtuvėm ir kt. patogu 
davimai, sumušant net Hamil riai priklauso ši įstaiga ir be mais. Be to, reikia pastebėti, 
tono visų Real Estate įstaigų veik 95% visų Hamiltono Re kad jaučiamas yra veržimasis iš gos išlaikymas (algos, nuoma, ar teismo nebaustas už kokius 
rekordus. Nors įstaiga įsistei al Estate brokerių.
gė 1955 m. birželio 24 d., ta Pasinaudodamas šios

prastesnio rajono (į šiaurę nuo telefonas, rašmenys ir t. t.) nusikaltimus), o taip pat reika 
įstai Cannon g-vės) į rezidencinius apie 1000 dol., taigi kartu susi lingas jiems draudimas (securi 

čiau jau tų pačių metų rugpjū gos kvietimu atsilankyti į su kvartalus. Tų visų namų šiaurė daro 3.500 dol.
Čio mėn. pardavė turto už 304. rengtą „Christmas party“, da je vertė krinta, tačiau pirkėjų — Ką galėtumėte pasakyti 
350 dol., laimėdama Il-ą vietą lyvaujant per 50 asmenų, nors taip pat nestinga, nes šiame fab apie Hamiltono lietuvius?
Hamiltone, rugsėjo mėn. — $ ir kaip užimtą p. J. Valevičių rikų rajone su mažu įnešimu — Hamiltoniečiai lietuviai 
565.800 (II vieta), spalio mėn. „sugavau“ kelioms minutėms (down payment) galima nusi vengia kalno ir „nesimeta“ į pir 
$ 436.750 (Įl-oji vieta), o lap pasidalinti įspūdžiais su mūsų pirkti namą, — aiškina p. Va kinius toliau miesto, kaip pav. 
kričio mėn. Iloji vieta, parduo skaitytojais apie šios įstaigos levičius. 
dant nejudomojo turto už 387. gyvavimą. Atsisėdus prie stik 
000. Bendrai, nuo 
pradžios, per 6 mėn., padaryta, siau:

m. jų biznyje, nes, kaip pareiš 
kė p. Valevičius, jų įstaiga jau 
vasario mėn. persikelia į savo 
nuosavą pastatą miesto centre 
(366 Main St.E), įrengdama jį 
moderniškai, su nauja telefonoty bond) 500 dol.

Prie mūsų pasikalbėjimo pri centrine, 3 sekretorėm, naujais 
sijungė žinomas Hamiltono vi baldais ir kt. Tai bus didžiau 
suomenės veikėjas VI. Antanai stos ir moderniškiausios patai 
tis, su kuriuo teko 2% metų pos Real Estate Įstaigos Ha 
kartu bendradarbiauti KLB- miltone, kuriose dirbs tarp 22 

Stoney Creek, Dundas, Alder nės Hamiltono ap. valdyboje. —25 pardavėjų. Taigi linkėtina 
— Koks laikotarpis yra pel shot. Turi labai gerą vardą ir — Kaip sekasi biznis, VIa visiems hamiltoniečiams remti 

įsikūrimo lo „gyvenimo eliskyro“ užklau ningiausias? paskolos jiems gaunamos labai dai? — užklausiau. šią lietuvišką įstaigą!
— Pavasaris ar ruduo. Žie lengvai ir greitai. — Neblogai. Esu paetnkin K. Baronas.
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SIBIRE NUKANKINTAS LIETUVOS 

MOKSLININKAS 
ir 

visuomenės veikėjas profesorius Antanas Žvironas

PROF. ST. KOLUPAILA 
APIE MOKSLĄ, MOKSLI 

NINKUS IR 
MOKSLINAMUOSIUS. ■ GYVENIMAS KANADOJE *

Daug baisių dalykų geležinė rys, už tai kentėjęs, kaip kovo — Kaip Jums sekasi dirbti 
uždanga slepia nuo laisvojo pa tojas, ir pakėlęs pakartotinius JAV savo srityje, kaip vyksta 
šaulio. Tiktai retkarčiais ir tik kalinimus, bet savo įsitikinimų Lietuvos 
tai nedaugelis žinių prasiveržia dėl to neišsižadėjęs.
pro ją į laisvąjį pasaulį Labai rantama> kad _

Nors buvo gandų kad gabus cialdemokratu srovė už tai A. lose, kiek tarp JAV 
sietuvos mokslininkas, Anta žvirona š<ai vertino ir „ bu žmonių, dėstytojų ir akad. jau 
nas Žvironas, išvežtas į Sibirą, vQ k usi S0StinėS) Vilniaus, nimo ž" Lietuvos byla, ko 
,bel draU?e.t0S zl^?S.buvo pa Lietuvos Išlaisvinimo Komite kl°* ten vYra^a nuotaikos 

to nariu. Šiam komitetui, kaietc" 
vokiečių žvalgyba buvo apčiuo — Mėginsiu trumpai atsaky 
pusi centrinį komitetą, rezida ti ir į kitus klausimus. Jau bai 
vusį Kaune, teko eiti Vyriausio giasi 7 metai, kai esu profeso 
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi rium vieno iš garsiųjų JAV uni 
teto pareigas. Dažniausia komi versitetų — Notre Daine. Man 
tetas ir rinkdavosi kaip tiktai čia esant un-tas plečiasi ir da 
pro-f. A. Žvirono bute, kurį jis r o gražią pažangą. Esu paten 
turėjo profesorių namuose. Tai kintas, nes neatsilieku nuo sa 
buvo gana pavojingi susirinki vo specialybės, dėstydamas hid 
mai, kuriuos tekdavo maskuoti rauliką ir hidrologiją (jau 41- 
ir slėpti visokiais būdais, nes us metus ketvirtoje valstybė 
profesorių namai, kuriuose vo je). Lietuvoje buvo dirbti daug 
kiečių žvalgyba nujautė esant lengviau ir maloniau, nes su 
rezistencinių centrų, buvo se jaunu entuziazmu buvo kuria 
kami. Kartais susirinkimuose ma ateitis savo mielai šaliai. Da 
tekdavo vaidinti tai balius, tai bar galiu drąsiai liudyti apie 
kokias šachmatų partijas ir pa augštą VDU ir kitų Lietuvos 
našiai. Bet profesorius niekad mokyklų akademinį lygį! Pa 
neatsisakydavo tokių susirinki gal savo planą ir įrengiau mo 
mų. Patyręs politikos ir visuo dernią hidraulinę laboratoriją, 
menės veikėjas, visada mokėjo dalyvauju technikinėje spaudo 
išlaikyti rimtį, šaltą kraują, je, rašau naujų knygų recenzi 
nors būdavo kritiškų momentų, jas, daug energijos skiriu mū 
kada tekdavo ir iš susirinkimo sų Lietuvių Enciklopedijai. Žy

mokslo žmonėms ir 
buv. dėstytojams Įsijungti j 

go darbą JAV augštosiose mokyk 
mokslo

ten vyrauja nuotaikos
lydimos lyg ir viltingumu — 
esą Lietuvos universiteto pro 
fesorius, kaip žymus mokslinin 
kas, fizikas, esąs pristatytas vy 
resniu prie rusų sugaudytų vo 
kiečių mokslininkų ir dirbąs 
atomo skaldymo laboratorijoje. 
Kas žino, gal, ir taip buvo, nes 
geležinė uždanga ir dabar tebe 
slepia tikresnes žinias. Tapiau 
gana tvirtai pranešama, kad 
prof. A. Žvironas esąs Sibire 
nukankintas 1945 metais. Tat, 
dar vienas kankinys okupaci 
jos ir nežmoniškumo auka.

Antanas Žvironas gimė apie 
1900 metus Užpaliuose, Ute 
nos ap. Ten baigė ir pradžios 
mokyklą dar carinės okupacijos 
laikais. Prieš pat Pirmąjį Pa 
saulinį karą buvo įstojęs į vie 
ną Vilniaus gimnaziją, bet už 
ėjus karui, pasitraukė į Rusiją, 
kur baigė augštesniuosius mo 
kslus. 1921 m. sugrįžęs į Lietu 
vą, įs ojo į arinin ų mo y - ą, trauktjs paskubomis, ir slaps mus prancūzu prof. M. Pardė 
kurią baigęs, kaip gabus mate r r r v 1
matikas, tarnavo Lietuvos arti 
lerijoje. Jau būdamas karinin

I
1 
I

tytis.
Didelis nuostolis mokslui, 

ku,*J A? Žvironas*lankė VD Uni Lietuvos “n,iveJs*etui ,ir visuo 
versitetą, fizikos-matematikos 

fakultetą, kuriame dideli moks 
lo vyrai, prof. Čepinskis, dėstė 
fiziką, prof. Butkevičius — che 
miją ir tt. Baigęs .universitetą, 
kaip gabus vyras, A. Žvironas 
buvo paliktas prie universiteto 
ruoštis mokslininko darbui. 
1935 m. Universitetas jį buvo 
pasiuntęs į Šveicariją pagilinti 
fizikos mokslo žinias. Tų studi 
jų pasekmėje, jis parašė diser 
taciją apie gyvsidabrio garų 
spektrą ir gavo daktaro laipsnį. 
Sugrįžęs į Lietuvą, dirbo uni 
versitete, pirma Kauno, paskui 
Vilniaus. P ‘ ‘_______
rusų, paskui vokiečių okupaci tuvių spaudos persekiojimo lai 
jas. Antroji rusų okupacija jam kotarpiui, Lietuvai esant rusų ,T , .
buvo traginga, nes jis buvo iš okupuotai, po trečiojo padalini U.rbanoJe’ jaunimas pui 
tremtas į Sibirą ir ten nukan mo 1795 metais. Knygą išleido ^iai reprezentuoja Lietuvą ir 
bintas. Lietuviškos knygos klubas, hetuvlus- Informacijai visuo

Žvironas, kaip mokslininkas, 1334 So Oakley Avenue, Chi me”e_s ,ir akademinių sfeių tar 
buvo labai rimta jėga, augštai cago> 8> ininois' USA. Kaina pebutl,nai reikalingas toks zur 

____J —_  . P ’ 7 ’ na tac Irai n I .it-nannc Lrari ir

menei, netekus tikro kovotojo 
už teisingesnę santvarką ir žmo 
gaus gerbūvį. Užuojauta jo ar 
timiesiems.

J. Kardelis.
— Lietuvoje rugsėjo 26 d. 

mirė prof. kun. dr. A. Grigaitis, 
gimęs 1877 m. gegužės 4 d. Pa 
skutiniu metu jis buvo A. Pane 
munės klebonu; prieš sovietinę 
okupaciją profesoriavo Kauno 
universiteto Teologijos fakulte 
te.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
7 J. Gliaudą. RAIDŽIŲ PAŠĖ

Pergyveno pirmąją LIAI. Romanas, parašytas lie

viename savo veikalų apie ma 
ne rašė: professeur lithuanien 
S. Kolupaila, un des plus gran 
d savants hydrologues contem 
porains, maitenant etabli aux 
Etats-Unis!

Visi mūsų mokslo žmonės, 
ypač inžinieriai ir gamtininkai, 
kurie norėjo tęsti akademinį 
darbą, sėkmingai dirba ir turi 
gerą vardą. Senesni kolegos ne 
siryžo imtis sunkaus darbo, nes 
čia galioja 65 m. amžiaus riba. 
Jaunesnius vilioja pramonė, ku 
ri jaučia specialistų trūkumą, 
geresnėmis sąlygomis. Mūsų 
akademinis jaunimas rimtai 
studijuoja ir gražiai laikosi. Ne 
žiūrint mokslo brangumo, keli 
šimtai lietuvių studijuoja įvai 
riose mokyklose. Didesniuose 
centruose, kaip Illinois un-te
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KAIP GALIMA PASINAUDOTI 
DARBININKŲ PAŠALPA

(WORKMAN’S COMPENSATION)
lei darbo metu susizeidėte ir tam tikrą laiką dirbti negalite, kur galima 
gauti pinigų pragyvenimui?
Darbininkų Kompensacijos Aktu esate apsaugoti, jei dirbate, prie sekančios 
rūšies darbų, pav.:

* Statyboje * Kasyklose * Miškuose
* Žvejyboje * Transporte * Komunikacijų srity

* Viešuose darbuose
jei darbininkui priklauso kompensacija ir jis susižeidžia, apie tai tuojau pri 
valoma pranešti savo darbdavio įstaigai. Darbininkui suteikiamas nemoka 
mas gydymas, ir ligoninė, jei yra reikalas. Gydytojas nustato sužeidimo 
didumą.
Į-'agal gydytojo aktą Provincinė daibininkų Kompensacijos Valdyba prade
da darbininkui mokėti kompensaciją nuo vienos iki 
žeidimo. Mokėjimas tęsiamas, kol darbininkas vėl 
dirbtąjį darbą.
Kompensacija mokama taip pat akte numatytiems
serga tam tikromis pramonėje gaunamomis ligomis.

Kitos svarbios pašalpos
Mirties atveju pasėkoje nelaimingo atsitikimo, apmokama laidotuvių išlai 
dis, taip pat našlėms ir našlaičiams mokamos pensijos.

SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽĮŽAUGTIS GYVENIMU KANADOJE...

septynių dienų po susi 
gali pilnai pradėti savo

darbininkams, kurie su
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(Prašykite BRADING ’S — tariama BRĖDINGS)
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nalas, kaip „Lituanus“, kad ir 
nuostolingas. 

Lietuvos i
kai tik pasitaiko progą. J
niai pas mus buvo su paskaita ką, kuri mus kiršina... E.

Korespondencinis Lituanisti A. B. Steiman, pasaulio garse_________________ _ __

vertinama ir profesūros ir stu 
dentų. Kaip mokslininkas, jis 
sparčiai augo ir kilo-, reikšdama 
sis visu moksliniu rimtumu.

A. Žvironas buvo ne tiktai 
mokslininkas, bet ir visuomeni 
ninkas, nes kiekvienas rimtas ko kursas LITUANICUM. 
mokslininkas negali užsidaryti Melburne 1955. Adresas: Mr. kad aš lietuvis, visus nustebino 
vien savyje ir tenkintis savo, J. Janulaitis, 4 Grandview Ave, pasakęs, jog jo tėvai atvyko iš 
nors ir labai įdomiu bei svai Maribyrnong, W. 3, Vic., Aus Lietuvos, nuo Gardino. Svar

svetimų, bet ir savų aky taip pat reikšmingas lietuvybės retų imtis organizuoti apygar 
Jų talka dų valdybos. Pati Bendruome

tikne
se: jaunimas bodisi ir šalinasi išlaikymo veiksnys. Jų talka dų valdybos. Pati Bendruome 

reikalas keliamas, nuo lietuviško veikimo, instink Bendruomenės siekimuose gali nės valdyba santykius su Fizi 
7“"“- Nese tyviai jausdamas tą juodąją ran būti lygiai svarbi ir reikšminga, nio auklėjimo- ir Sporto Komi 

Todėl JAV Bendruomenės Vai tetu palaikys per vicepirm. dr. 
dyba, gruodžio 12 d. posėdyje A- Nasvytį, kuriam pavesta šiuo 
šį klausimą apsvarsčiusi, nuta reįkaju parašyti atitinkama raš 
rė skatinti apylinkių valdybas 
ir toliau savo ribose kiek galint

Sportuojąs mūsų jaunimas, remti sportuojantį lietuvių jau — Adelaidės vyrų choras 
biu mokslo kampeliu, nes ir tralia. Šiame sąsiuvinyje yra: biausia priemonė mūsų jauni buriąsis į sporto klubus, vertas nimą jam organizuojantis i „Lituania“, kurį sudaro dau 
mokslas juk žmogui skiriamas. Kalba ir protėvynė, Aušros ir mą palaikyti ir jam padėti—su ne mažesnio dėmesio kaip kito klubus ir ruošiant sporto šven giausia senosios kartos ateiviai, 
Jis priklausė Socialdemokratų Varpo eilininkai, Kalbinės įvai stabdyti mūsų tarpusavio ko se organizacijose susispietęs tęs. Jaunimui rodantis plates jau stingąs choristų ir dėl to su 
srovei ir buvo veiklus jos na renybės ir kt. vas, kurios mus diskredituoja jaunimas. Sporto klubai yra niu mastu, parėmimo talkas tu sirūpinęs egzistencija.

3 dol.
Knyga išleista gerame popie 

ry, su dail. Murino aplanku, 
310 puslapių.

7. nybė tiltu statyboje. Sužinojęs, BENDRUOMENĖS ^VALDY 
- ■ J ■ BA SVARSTĖ SPORTO

RĖMIMO KLAUSIMĄ

llį A viai ir jaunesnieji karininkai šia mitingą tiksluf Vii r K Ak i S lN gaudavo maistą, o ką daryti . _ .
L ? ILUJnllJ 1 H/lLlil III kuopos vadui, jo žmonai ir vai nuversti musų vyriausybę

•- • i o ^i . kams? Juk jie valgyti irgi nori... ir susijungti su bolševikais, ku
ikcSip luietllVa ISSlVaCiclVO IS OkupUIltĮĮ Man būnant Alytuje divizi rie tuo metu buvo tarp Ukmer 

(Atiminimi, ištraukos). j“5 \922 "?«•* V?‘?V “
x ’ bes Kontrole prisiuntė isskai Karaliaučiaus komunistų va

RAŠO BUV. LIETUVOS KR AŠTO APSAUGOS tą . 870.000 markių už nuosto das. Prezidentas ir vyriausybė
MINISTERIS PULK. K ŽUKAS. hus, padarytus valstybei, bu jau apie pavojų įspėti. Aš kar. tas buvo labai didelis. Orato įsakė dar garsiau dainuoti.

10. greitu laiku gavau iš minister! tent už tai, kad leidau 1919 m. Mikuckiui pasakiau, kad grei riai turėjo daug vargo grąžinti Kai bataliono priešakis pri
17. MINISTERIŲ PIRMININ j°s- Šis pavadinimas davė man Suvalkų fronte, o vėliau 1920 tu laiku į Kauną atvyks I pėst miniai prarastą įtūžimą, o ko siartino su dainomis prie na

KAS LANKO FRONTĄ. visoje Suvalkijoje tokią vai m ir visoje kariuomenėje už pulko batalionas kovos pareng munistų vadas, kuris turėjo ga mų, kur vėliau buvo Ekon. Ka
1919 m balandžio pabaigoje džią, kokią turėjo rusų kariuo skaityti mitybai karininkus ir tyje. Persiskyrėme. lutinai įlektrizuoti minią, vis rių Bendrovė, buvo

susilaukiau augštąjį svečią At menės fronto vadas karo metu, jų šeimas. Šį raštą grąžinau su Ginkluotų vokiečių minia dar neatvažiuoja,
važiavo miriisteris pirmininkas0 F buvo be Sal° didelė- Tas savo rezoliucija: „žiūrėk (tokį nuolat tirštėjo. Apie 4 vai.
M Sleževičius lydimas kariteises žinojau iš VII knygos ir tokį) straipsnį VII kn. Rusų 
ninko Gavelio.’jie jau buvo ap Rusil Karo ?statlJ ir j°mis teko Kar° įstatų. Pulk. Įeit. Žukas“ 
važiavę visą Suvalkijos pafron Plačiai Panaudoti „pro bono Byla tuo ir išsisprendė.
tį ir ausipažino su sunkia mūsų pubį^dam • savo Daskvrimu 18. VOKIEČIŲ MITINGAS 
padėtimi Ilgai tarėmės apie *ei?d*JTkomendanta PRIE l^ULOS BAŽNYČIOS, 
tai, kas bus, jei lenkai mus su pranešiau visiems Komenaanta v
manys didelėmis jėgomis pulti. rr>s lr apskričių viršininkams, 1

mišo vokiečiai. Aptilo. Klausė gatvę, Kai kar, Skorųpskis pa 
si. Vėliau kariūnai garsiai su sakė jam, kad- jis eina ir eis ten, 
suko ..valio!“, kai juos paleido kur jam įsakytą, leitenantas tie 
iš rikiuotės. Kadangi karo mo siog maldavo jį, kad jis krypt} 
kykla buvo ant pat kampo Ge pakeistų, nes bus didelis krau 
dimino ir Vytauto gatvių, ne jo praliejimas ir net apkabino 
daugiau 100 — 120 žingsnių jo koją, Kar. Skorųpskis papra 
nuo Įgulos bažnyčios, tai efek šė nekliudyti jam, o kareiviams 

" . Orato įsakė dar garsiau dainuoti.
t Kai bataliono priešakis pri

v ■ . . .. ... x. tikrai pavojingas momentas:Kai minia vėl pradėjo siausti
ir mosikuoti ginklais, iš kito ar minia duos jam kelią, ar pra 
Laisvės Alėjos galo, nuo mies dės tuojau kraujas lietis. Bet... 

Oratoriai nuo Įgulos bažnyčios to sodo, minia pradėjo skirtis į dvi da
augštų laiptų kalbėjo į minią ir . . lis. Aš visą laiką žengiau su ba
visą laiką ją elektrizavo ne tiek pasigirdo kita dama, talionu. Kareiviai ėjo drąsiu ži 
prieš prancūzus, kiek prieš ang nors jau nebe tokia karinga—ngsniu. Vokiečių minia stovėjo 

manys didelėmis jėgomis pulti. ms lr apskričių viršininkams, 1919 m. gegužės 8 d. tarny lūs. Vėliau darė išvadas, kad „Bijūnėlis“. Tai 2 batalionas 1 lyg apstulbus. Ji atsipeikėjo tik 
Be abejo reik mums gintis. Bet kad visais svarbesniais klausi bos reikalais važiavau į Kauną, vienintelis vokiečių proletaria pėst. pulko žygiavo prie prezi tuomet, kai paskutinis kulkos 
kuo? Juk kariuomenės taip ma mais jie turi Sauti mano sutiki Prie Garliavos pralenkiau 2-jį to išganymas, tai dėtis su bolše dento buto, kuris tuomet buvo vaidžių vežimas išvažiavo iš mi 
žai teturėjau. mą. I visiJ ištaigu vidaus sut batalioną I pėst. pulko, žygiuo vikais, kad dabar patogiausias tuojau už Įgulos bažnyčios. Aš nios. Mūsiškių adresu prasidė

Aš prašiau kad prie esamų varkymą ir į jų veikimą aš kiš jantį į frontą. Atvykęs į Kauną, momentas ir vieta, nes bolševi pasitraukiau iš vokiečių minios jo riksmas ir švilpimas.
komendantūrose kuopų mantis nenoriu ir tam neturėsiu lai Laisvės Alėjoje pastebėjau ne kų frontas čia pat, o lietuvių ka tikslu pasitikti bataliono vadą, Po kokių 10—15 minučių iš 
duotų bent vieną batalioną ir ko» bet v*s* mano reikalavimai paprastą ginkluotų vokiečių ju riuomenė ir vyriausybė, tai jie kar. Skorupskj ir pranešti jam už Įgulos bažnyčios pasigirdo 
dvi baterijas artilerijos. P. Sle turi būti pildomi be atsikalbinė dėjimą. Visi jie traukė Įgulos ms ne kliūtys. apie padėtį. Ant mažo arkliuko garsus: „sveiks, Tamsta!“ Tai
ževičius su manim sutiko, pats jimo. Apskrityse visų žinybų bažnyčios link. Skelbimų lento Pačiu didžiausio įkarščio mo ir pats nedidelio ūgio, jis ta buvo atsakymas į prezidento 

..........  ' “ ' : : -i-.:-*- -«■ ... .į nuo žodžių čiau padarė man didelį įspūdį pasisveikinimą. Minia pradėjo 
. skirstytis. Veltui mitingo vedė

ksmus, pasigirdo lyg iš dan — Aš jiems, r ... s, parody jai šaukė tvarkos, — nieks jų 
gaus galinga, kovinga, graži siu, — atsakė jis man ir liepė neklausė.
lietuviška daina: priešakiniems paruošti ranki Kiek vėliau Laisvės Alėja

.. ., _v. .. . nes granatas, o kulkosvaidinin Įgulos bažnyčios link važiavo
„Nors vėtra uzia ap ink mus, kams užtaisyti kulkosvydžius. 3 liuksusinės vokiečių mašinos 

I evyne nepražus... Maždaug apie Daukanto gat su raudonom vėliavukėm... Bu
,. . r ---- ;■ -—»uw**v.TmV». lamauoLaj, Tai musų karo mokykla dai ve prie mūs priėjo vokiečių lei vo gražus gegužės mėnesio pa

Tan PasiYa, . f* „fronto vadu karininkai, nei kareiviai ištisą kas čia darosi, jis atsakė, kad navo nusileisdama nuo Vytau tenantas ir prašė karin. Skotu vakarys. . .
uv joj® » ir to patvirtinimą pusę metų negavo algų. Karei vokiečių kareiviu taryba ruo to kalno-, baigusi užsiėmimą. Su pskį nukreipti kareivius į kitą Bus daugiau.

prasidėjo mitingas.

viską užsirašė ir kar. Gaveliui atstovai turi derinti savo veiks se buvo iškabinti plakatai, at mentu, kai minia ‘1_______
pavedė atitinkamai pranešti mu? su komendanto reikalavi vaizduoją įkinkytą į plūgą vo turėtų pereiti į nutarimą ir vei savo ryžtingumu, 
štabe. Nei bataliono, nei artilemais- ‘ ................................ ........
rijos negavau, nes tuo metu

prasidėjo dideli veiksmai 
bolševikų fronte.

Kai dėl mano teisinės padė lai padariau visai sąmoningai, mendantą, kar. IVlikuckį. Išba
ties, tai P. Sleževičius liepė nes, kaip vėliau sužinosime, nei lęs, susinervinęs. Paklaustas,

kietį, kurį botagu plaka anglas.
. . Prie Įgulos bažnyčios jau stove

Pasinaudodamas savo teise, j0 dįdejė vokiečių minia, bet mi 
aš įsakiau visus karininkus ir tingas dar neprasidėjo.
jų šeimas užskaityti mitybai. Sustabdžiau važiuojantį ko
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LONDON, Ont
PIRMOJI ŠIŲ METŲ MERGAITĖ—LIETUVAITĖ
Pagal plačiai žinomą Kana dūką, termometrą, 15-kai 

dos paprotį, pirmasis kiekvienų rių pieno kuponų ir kt. 
metų naujagimis atžymimas ir 
apdovanojamas. Pirmoji š. m. ( 
Londono ir apylinkių naujagi • 
mė yra Narbutaitė, gimusi sau 
šio 1 d. 7 vai. 54 min. ryto. Jos 
tėvas Vladas Narbutas su šei 
ma gyvena netoli Rodney, 
Ont., kur turi 150 akrų farmą.

Ponia Narbutienė buvo labai 
nustebinta, kai įvairūs prekybi 
ninkai bei firmos ėmė siųsti gau 
sybes dovanų. Tarp kitko mažo Narbutų kūdikis, 
ii Narbutaitė gavo: žiedą su dei dar: 4 mt. Nijolę

kos uiminą. Narbutai patys ir Lon 
2 ši dono spauda pabrėžė jų lietuvis 
puo ką kilmę. L. E-tas.

SAUSIO 15-TAI PAMINĖTI.
Atkelta iš 3-čio psl.

ir staigiu puolimu manė gale 
sianti pralaužti visas Euiopos 

u°le sienas, ypatingai rytuose. Ne 
bojant didelių laimėjimų visuo

Apdovanoti liko ir tėvai. Po se frontuose, ji sujungtų alian 
nas Narbutas gavo 20 galionų tų kariuomenių galiausiai buvo 
benzino ir nemokamą savo tro sumušta ir turėjo prašyti tai 
ko patikrinimą. Jo žmona — ne kos. Versalės sutartis, be kitų 
mokamą ilgalaikę plaukų šukuo teritorialinių pakeitimų, akty 
seną, 2 poras nylon kojinių, ke viai įsijungiant Mažosios Lietu 
lis gražius rankšluoščius, kupo vos Tarybai Tilžėje ir jai asi 
na batukams, nemokamą kostiu stuojant Lietuvos vyirausybei, 
mų valymą, gėlių ir kt. darė mažą korektūrą anos rite 

rių Ordino lietuvių tautai pa
Naujagime yra treciasis pp. daskriaudos, atskirdama 
irniitn knnikis jie augina -- . • .. .

ir 11/2 m. Ge
mantų, vaikų vežimėlį, 3 
tiumėlius, 2 poras batukų, 
luminius butelius, sidabrini

Port Arthur ir Fort William, Ont.
° A. A. ADOLFA MITALA PA LYDINI I AMŽINO 

POILSIO VIETĄ.
Gruodžio 12 d. staiga mirė vaikai: Algis gyvena Toronte, 

kūrėjas-savanoris Liet. Nepr> Domas Toronto universitete st 
klausomybės kovose, aviacijos udijuoja matematiką, Giedre 
žvalgybos majoras, ekonomis lanko gimnaziją Port Arthur, 
tas Adolfas Mitalas. Ont. ir jauniausia Jūra pradžios

Velionis 62 metų amžiaus gi mokykloje, 
męs Utenos valsčiuj, Juškėnų 
km. Mokęsis Utenos gimnazi 
joj.

Baigęs augštuosius karininkų 
aviacijos kursus Kaune 1930 
metais.

Aviacijoj dirbo 15 metų. Pas k^jai visuomenei, 
kutiniu laiku kaip skyriaus vir dalyvavo visi šeimos nariai, lie 
šininkas. Studijavo ekonomiją ‘ 

(Liet. Universitete, Kaune, 
j-- Išėjęs iš kariškos tarnybos 
aviac. majoro laips., dirbo kaip 
L. Raud. Kryž. įgaliotinis Vii 
niuj. Vėliau mokesčių inspek 
toriaus pareigose, 1944 met. su 
daugeliu kitų tautiečių turėjo 
apleisti Tėvynę pasitraukiant į 
vakarus.

Už nuopelnus Liet. Neprik 
lausomybės kovose, velionis bu 
vo apdovanotas:
1. Liet. Neprikl. 10 m. sukak, 

jub. med.
2. Kūrėjo - savanorio med.,
3. V. Didž. ord. Jaunio laips.,
4. „Plieno sparnų“ garbės ženk

iu.
Atvykęs Kanadon įsigijo ūkį 

arti Port Arthure ir jį gražiai 
sutvarkė. Jis ir žmona dirbo la 
bai daug ir labai sunkiai dirbda 
mi po 18 vai. į dieną. Paskuti 
niuoju metu buvo gana smar Ont. 
kiai pavargęs. Darbo metu kri 
to ir po 12 vai. mirė sąmonės 
nebeatgavęs Šv. Juozapo ligo 
ninėj Port Arthur, Ont.

Velionis buvo nepaprastai 
kietos valios žmogus, visada 
malonus, atviras, nuoširdus, tie 
sus.

Aktyviai dalyvavo lietuviška 
me gyvenime. Šiems reikalams 
jis visada atrado laiko ir ėjo vi 
sokias pareigas, kokios tik bu 
vo reikalinga.

Liko žmona Leonarda ir 4

nuo Vokietijos dalį Skalavijos, 
į šiaurę nuo Nemuno. Šitas kr 

* aštas 1923 m. sausio m. 15 d. 
buvo faktinai ir vėliau, 1925 m. 
juridiškai sujungtas su Lietu 
vos valstybe, kuri šiuo prijungi 
mu gavo savo natūralinį priėji 
mą prie Baltijos jūros, ko Vy 
tautas savo daugmetinėje kovo 
je nebuvo pasiekęs. Prijungus 
šita sutartimi prie Lenkijos Pa 
marelius ir abiejose Vyslos pu 
sese esančius lenkų apgyven 
tus kraštus ir tokiu būdu atsky 
rus Rytų Prūsiją nuo tiesiogi 
nio susisiekimo su vakarine Vo 
kietija,

vokiečių ekspansija į rytus 
gavo stiprų smūgį.

Atėjo naujas pangermaniz 
mo apaštalas ir jo sudarytas na 
cionalsocialistinis režimas, ku 
ris aiškino, kad Versalės sutar 
timi vokiečiams padaryta di 
džiausią skriauda. Jis pažadėjo 
sukurti naują, pangermanisti 
nę imperiją, kuri turėjo tęstis 
per visą Europą ir net dar to 

Gruodžio 16 d. po visų bažn. liau. Jo melu, smurtu, klasta ir 
laidotuvių apeigų velionies kū krauju paremta pasaulėžiūra 
nas išvežtas amžinam poilsiui užėmė netik visą Vokietiją, bet 
Torontan lydint p. Mitalienės veržėsi ir į užsienius, paliesda 
seserims — p. Vaitiekūnui ir ma ir vakarinę Lietuvos dalį, ti iš prūtėniškų žemių, bet ir is 
p. Lukošienei. kuris politine prievarta ir mili Pamarėlių, Pomeranijos, Vaka

Palaidotas Toronto kapinėse tan,niu grasinimu 1939 m. buvoių Prūsijos, Poznanės ir Silezi 
Gruodžio 20 d E J atPlesta nuo Lietuvos. jos. Potsdamo nutarimai anuha

Bet šitas besotiškas imperia vo germanų 700 metų veržimo 
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS lizmas, vadovaujamas politinių si į rytus ir kolonizavimo perio 

Fort William Port Arthur apgavikų ir kriminalistų, susi dą. Tie kraštai šiandien yra be 
Ont. lietuviu apylinkė švenčia darė sau tie kdaug priešų, jog vokiečių kilmės į-y--—• - 
Liet. Nepriklausomybės atga galiausiai 1000 metams, sutver etnografiniu , a^vilgiu 
vimo šventę vasario 11 d., šeš 
tadienį, prieš pat Užgavas.

Maloniai kviečiame visus da 
lyvauti. Minėjimas įvyks vaka 
re, ukrainiečių salėj Prosvita, 
608 Simpson St. Fort William, 

E. J.

Illustrated for O'Keefe t ky 
Mychailo Dnytrenke, Ukrainian km

Liko ir 2 broliai: Jonas, se 
nosios kartos ateivis ir Anta 
nas, čia atvykęs po pask. karo.

Velionies mirtis buvo dide 
lis smūgis jo šeimai ir lietuviš 

Laidotuvėse

tuviai ir daug kitų tautybių ka 
nadiečių. Karstas buvo apsup 
tas gražių gėlių buketais ir 
vainikais.

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

Automatiniai
S AB A

radio fir u m tu va i 
š. m. rugsėjo mėn. 20 d. atsidarė naujas 

vokiečių gamybos 
RADIO PRIIMTUVŲ

Sabo-Koerting-Bfaufiukt
pardavimo skyrius agentūra

MONTREAL Y, 
490C 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. v.

VIENYBĖJE — GALYBĖ
TAUPYK 

savo kredite koperatyve

I
y Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos: 
antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 w., 

šeštalieniais 2—4 vai. pp.Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. KE 3027.

EKETĖSE

seni KANADOS papročiai
MEŠKERIOJIMAS LEDO

Kai tik didieji ežerai užšąla, ant jų
paviršiaus išdygsta šimtai mažyčių „name 
lių“. Kiekviename jų viduje galima rasti 
šalia mažo lauželio besėdinčius kantrius 

meškeriotojus, suleidusius meškeres į eketes, 
besitikinčius užsikabinsiant skanių fotelių, —— ———————— — —

baltažuvių ar kitų mėgstamų žuvų. ■■T II N# I fc* iA 
Meškeriojimas eketėse yra senas Kanados wJklJU W AAlAw AvA 

paprotys, mėgstamas jaunų ir senų. RREWERV LIMITED

TEL. VALIUS IŠVYKSTA ŠV. CECILIJOS CHORAS 
EUROPON BUENOS AIRES

Grafikas Telesforas Valius atšventė 25 metų gyvavimo ir 
greitu laiku išvažiuoja su žmo veiklos sukaktuves. Choras įs 
na Paryžiun, kur žada pagyven teigtas 1930 metų balandžio mė 
ti ilgesnį laiką ir atsigauti me nesi. Visą laiką chorą vedė ir 
niškai Europos meno atmosfe dabar tebeveda muzikas Vincas 
roję. Galimas dalykas, kad jis Rymavičius. Choras per 25 me 
aplankys ir kitus Europos mie tus yra turėjęs daug koncertų, 
stus bei kitas Europos valsty visą laiką giedojęs lietuvių pa 
bes. maldose ir yra įdainavęs 14 plo

— Adelaidės, Australijoje, kštelių. Jubiliatai susilaukė 
ateitininkai suruošė literatūros daug sveikinimų ir gražaus 
ir dainos vakarą, kuris turėjo įvertinimo.
pasisekimą. Dalyvavo J. Mikš 
tas, J. Juragis, P. Andriušis, J. 
Račkus, J. Švabaitė - Gylienė. 
Z. Kučinskas, G. Vasiliauskie 
nė ir Z. Petkūnaitė.
K
taiką ir ginklavimąsi taikai iš 
laikyti. Labai panašių kalbų 
mes girdėjome iš pangermaniz 
mo vadų lūpų 1923 ligi 1939 m. 
periode.

Žaidimas su ugnimi

gyventojų, ir 
’ i „tabula 

tas didysis pangermaniškas rei rasa“. Vokietijos okupantai lik 
chas buvo netik nugalėtas, bet vidavo ir pačią buvusią Prūsi 
'laimėtojų okupuotas, / padalin jos karalystę, kaip germaniško 
tas į keturias zonas ir ligi šiol, agresiviškumo ir militarizmo 
dešimtis su viršum metų po ka lopšį, 
ro pabaigos, nėra sujungtas bet jy
liko padalintas į rytinę ir vaka 
rinę Vokietiją. Nacionalsocialis Mažosios Lietuvos šiaurine 
tiniai vadai savo gyvenimą pa dalis, tiesioje linijoje nuo Višty 
baigė Nuerngergo kartuvėse, čio ežero ligi Braunsbergo, į 

kurią įeina pietinė Skalavija,
UI. Nadravija, Sambija ir Natangi

Rytų Prūsijos ir kitįi rytinių jos bei Varmijos dalis, dar šian 
provincijų gyventojų dalis ap dien tebėra Sovietų Sąjungos 
leido savo kraštą karo metu. Ei administracijoje. Iš istorinių ir 
nant Potsdamo nutarimais 
1945 m.

šitie kraštai buvo pevesti 
lenkų ir Sovietų Sąjungos 

administracijai, 
kurie likusius vokiečius depor 
tavo į Vakarų Vokietiją arba į 
Sibirą. Šitas Rytų provincijų 
pavedimas dviejų valstybių_ .
ministracijai ir gyventojų masi 
nis iškeldinimas L ___
ki “ach o“e„ Š lanS'j^™^ S’ dXSioSS. Mes noriine~ti de- daiyvaujant JAV Berlruo
ten, bet ir atstūmė atgal germa bekalba. Mūsų didžiųjų rytų keti, kad tuomet susidarys to ®,a
niška veržimąsi į rytus pilnais kaimynų politinių vadų kelione 
700 metu. Įvvko tas politinia ’ Azijos kraštus, jų
me gyvenime retai pasitaikan gręžtos kalbos vakarų pašau

lio kraštų adresu, sudaro pavo 
jingą politinę padėtį, kuri be 

„istorinis teisingumas“, abejo prives prie susirėmimų su 
nors ir nepilnai. Germaniškų ko vakarų pasauliu, nors iš abiejų 
lonistų ainiai liko netik išvary pusių kasdieną kalbama apie

BENDRUOMENĖ PAREMS 
„LITUANUS“ LEIDIMĄ
Į Bendruomenės uždavinių 

sritį įeina ir kultūrinė lietuvių 
-------- ....-------------------- M informacija svetimomis kalbo 
-------------------------------* inis. Bendru nusiskundimU( to 

3 kios informacijos mums labai 
- trūkę. Spragas taisyti čia ėmė 

si privati iniciatyva, ir ypačiai 
gražų darbą atlieka Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV valdy 
ba, leisdama anglų kalba žur 

jau ne kartą privedė prie dide nalą „Lituanus . Iš susirašinė 
jimų ir įvykusių pasitarimų (be 

Pradėjus tankams riedėti ir ne reikšmingiausias įvyko lap 
*5^,7 dujine džiova mirė tas” pernai lėktuvams padanges raižyti, kričio 25 d. Liet. Stuo. Sąjun 

*’ r' ----išperėtas taikos ba prasidės nauja esą totalistams g°s suvažiavimo metu Clevelaų
• .<• 2 ti de’ dalyvaujant JAV Berdruo

kė<.i, kad tuomet susidarys to menės valdybos nariams St. Ba 
kia padėtis, kuri mums duos ga rzdukui ir J. Stempužiui ir stu 
limybę sujungti ir likusius lie dentų atstovams Pr. Jogai, L. 
tuviškus kraštus į vieną bend Sabaliūnui, D. Valančiūtei ir 
ra lietuvišką valstybę. ’j . Remeikiui) paaiškėjo, kad

Norint šito pasiekti, mums vienai Liet. Studentų Sąjungai 
nereikia užsnūsti, bet budėti, „ , ,........ . ’žurnalo leidimo našta yra perdėti j sali visus bereikalingus , . ,, . .
ir jėgas skaldančius ginčus ir EUnkl- todel Bendruomene pasi 
kartu paruošti reikalingus po siūlė su savo parama. Paramos 
litinius ir diplomatinius gink klausimas konkrečiai buvo sva 
kis šitam tikslui pasiekti. Į šitą rstomas Bendruomenės Valdy 

bos gruodžio 12 d. posėdy, ir 
buvo nutarta žurnalo „Litua 
nūs“ leidimą paremti. Del tar 
pusavio bendradarbiavimo aą 
lygų susitarti pavesta valdybos 
nariui J. Stempužiui, paramos 
organizavimo projektą pareng 
ti — valdybos nariui J. Staniš 
kiui.

etnografnių sumėtau,
mes, ilietuviai, turime teisę 

reikšti pretenzijų
i šitą kraštą, padarius kai-ku 
rias korektūras.

Gyvenimas kaip ir politinių 
įvykių raida nestovi vietoje. 
Kaip saulė užtekėdama sudaro 

r*ad nauJ? dieną, taip kas dieną kei lio gaisro, 
čiasi poltinė konstelaicija. Vi D ~ ' j

I
 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau :
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

Tel. LO 5613.

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius į

adv. A. L I Ū D Ž I U S.

Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 
atliekami dar šie reikalai: ]

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS i

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), —• Į

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ 'LIETUVON 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) j 

su pilna siuntinių gavimo garantija. —

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. |

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS S

iš įvairių Draudimo B-vių ir a

Workmen's Compensation Board. — g

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — g

PILIETYBĖS REIKALAI. — g
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. | 

PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI g 
PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI. g

įeina ir mūsų teritorialinių rei 
kalavimų formulavimas, kuris 
mums padėtų realizuoti mūsų 
tautinius pageidavimus.
I M K M ---- >
Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

Advokatas. 
(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.

W. A. LINCU
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
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Laiškai iš Lietuvos LAIŠKAS SUGRĮŽUSIOJO į 
IŠ VOKIETIJOS j

Pravėrus geležinę uždangą, draugai sako, kad Amerika ne Aš jau Lietuvoje. Su žmona. į 
NL redakcija vis daugiau gau moka daryti veltinių. Gaila, Pasiekėme Šiaulius. Prieteliau, 2 
na laiškų iš tautiečių, kuriuos kad pas jus didelis darbininkų nepažintum Šiaulių. Gerų dr ? 
jie pasiekia iš už geležinės už išnaudojimas ir nesirūpinimas augų padedamas susiradau ka \ 
dangos. Ne būtinai iš Lietuvos, jų gerbūviu — net veltinių jūs mbariuką, kuriame jau buvo sta ų 
nes dabar lietuvių visur yra, negalite nusipirkti... O čia jie la liukas ir 2 kėdės, 
tiktai tikrai nežinia, kiek jų bai praverstų, 
yra likę Lietuvoje.

Gaunamieji laiškai reikalingi 
rimto dėmesio, nes jie atneša 
žinių, kurių anksčiau niekas ne 
gaudavo, kai geležinė uždanga 
buvo uždaryta aklinai.

Labai įdomu, kad šitie laiš 
kai nepaprastai paveikė dalį Am 
erikos kontinente gyvenančių 
lietuvių, kurie save laikė komu 
nistais ir glvojo, jog sovietinė 
valdžia spaudė tiktai buržujus, 
kapitalistus ir, kaip jie sakyda 
v o, — išnaudotojus. Dabar gi 
gaunamieji laiškai atidengė vi 
sai kitą vaizdą. Tikrovė pasiro 
dė nieko bendro neturinti su 
propaganda, kurią sovietai va 
ro užsieniuose. Jeigu kas nors 
tuos laiškus dabar surinktų, tai 
gautų ryškų vaizdą, kokios gy 
venimo sąlygos dabar yra už ge 
ležinės uždangos ir tame skai 
čiuje — okupuotoje Lietuvoje.

Čia patiekiamos kelios ištrau 
kos iš paskutiniu metu gautųjų patenkintas, kad pats sau galiu ną( pagal piatiletką. T' 
laiškų ir pačios redakcijos gautų užsidirbti duonos. Norėjau mo įgį, tarybų šalyje profsąjungos 
laiškų.

LAIŠKAS IŠ SIBIRO
. . . Mes gyvename prie 

nos upės. Čia caro laikais, 
ko, buvusi katorga... Bet mes 
gyvename labai gerai. Mes turi 
me barakus, kuriuos patys ap 
šildome. Kai žmogus pripranti 
prie kokio nors gyvenimo, tai 
jis vis prisimena. Buržuazinėje 
Lietuvoje buvo sunkus gyveni 
mas. Kas kita tarybų šalyje. Čia 
nereikia jieškoti darbo ir dar 
bovietės, nes čia šlovingoji ko 
munistų partija kiekvienam pa bet tiktai kostiumas. Aš kai su _ SJSicu»a
skiria vietą ir darbą, ir dirbi žm grįžau iš armijos, tai tuo ka * nrofsaiuneu sia» aš kalbėjau tik apie vieną
ogus, net miela... Nieko nerei reivišku kostiumu ir dėviu, kito . , * £4 1 J - t Iz.4„„zx<į

kia jieškoti. Jums ten, mielas neturiu. Tėvelis, gal, galvoji —c ar_ 
drauge, sunku gyventi. Jūs tu koks aš sūnus, kad mamai ne . - ,
rite darbo jieškoti. Jus ir badas galiu padėti. O regis dirbu ir ^4 reikia ateiti nustatytu laiku. įjtuose miesteliuose, 
dažnai aplanko. Taip rašo tary stengiuos. Ir nežinau, kaip pa 5 minutes pasivėlinsi —mjestU) o ypač kaimų aš visai 
bų šalies spauda, o ji rašo tik sakyti. Aš varžausi prašyti dėi gausi Pasta.4 ’ JeiSu ant.ra ar neliečiau. Kaip ten bebūtų, bet &Pau“ai-
tai teisybę. Tiesa, aš draugą to tėvelį. Gal sunku ir tėveliui, tą pasivėlinsi - gausi viešą pa -RaimLl gyventojų, patekusių į
norėjau Naujiems Metams pa Mūsų daug, kaip mus aprūpin peikimą, o jeigu neateisi visą kolchozus
prašyti bent kepalėlį lietuvis si drabužiais? Tėveliui irgi sun dieną — dveji metai kalėjimo,
kos duonos, bet, kažin, ar aš ku... Mes paltų taip gi neturi Todėl darbininkai čia tvarkin
tuo jūsų neapsunkinsiu? Būtų me... Bet kur čia visko galėsi S1,
čia ger turėti veltinius, bet man prisiųsti. . . Sūnus. Grįžk, drauge, čia nereiks

nei streikuoti, nei vėlintis į dar

Le 
sa

MAMERTAS MACIUKAS
V Y R i Š K V ir MOTERIŠKŲ RŪBŲMes gi su S 

žmona du esame, tai mums ir x 
pakanka. Kaip mažai žmogaus « 
laimei reikia!... S

Čia dabar gyvenimas geras, v 
Turiu $ 

tau pasakyti, kad tarybų šaly a 
gyvenimas visai kitokis kaip | 
buržuaziniuose vakaruose. Pa « 
imkime, kad ir profesines darbi S 
ninku sąjungas. Vakaruose pro § 
fesinės sąjungos tiktai ir gal 
voja, kaip iŠ darbdavių išsiko 
voti didesnį atlyginimą. Kelia, 
streikus, nedirba.

Čia, broleli, kas kita. Čia prof 
sąjungos tai yra valdžios apara 
to ramstis. Čia darbininkams ai 
gos iš viršaus nustatytos ir jų nr., reikšdamas savo kuklias pa no minimo miestelio gyventojai bO- 
nepakeisi. O darbininkų profsą stabas dėl „Draugo“ 218-219 yra kitataučiai. Gaunamos ži 
junga yra pirmasis įmonės di numeriuose tilpusių straipsnių nios iš Lietuvos sako, kad dau 
rektoriaus ramstis.

Šlovingoji komunistų partija 
profesines sąjungas įpareigoja 

Aš sugrįžau iš armijos. Bai padėti įmonės direktoriui, kad 
giau su pagyrimu. Aš nors tuo vįskas būtų padaryta pagal pla 

Kaip ma

LAIŠKAS TĖVUI Į 
AMERIKĄ

Brangus tėveli!.. Šiandien ga A^‘f.
vau laiko atsakyti tėveliui į laiš AŠ dirbu odoS fabnke’ 
kelį, kurio labai laukėme... Ir 
tas laukimas psidarė labai ilgas. 
Aš, tėveli, esu mechanikas ir 
dirbu mašinų remonto darbus, 
bet reikia padėti mamai, o ji 
gyvena tėviškėje, kurios trobos 
jau reikia remontuoti. Iš visų 
triobesių liko tik tvartas ir na 
mas...

Kai pagalvoji, tėveli, tai ma 
tai, kaip pasikeitė mūsų gyveni 
mas! Tėviškėje gyvena viena 
tiktai mama. Antano visai nėra 
ir nežinia, kur jis yra. Mūsų dė 
džių Petro ir Onos Kulnių visai 
nėra ir jų trobesiai visai prany 
ko.

kintis, nes diibantiems yra va uždavinys visai kitas, negu ka 
kariniai kursai, bet turėjau ma pitalistiniuose kraštuose.
mai lopyti grįčią ir todėl pavė „ v . . , ■
lavau. Gal kitimet galėsiu Da*nai estl čia taiP’ kad

nes direktorius arba vietos ko
Mama rašo, kad namie visi munistų partijos sekretorius 

sveiki, tiktai Marytė silpna, nes nurodo ir profsąjungos pirmi 
turi mažakraujystę. Kitos sesu ninką. Darbininkams nėra dėl 
tęs sveikos. Kai buvau pas ma to vargo. Nes tinkamą pirmi 
mą, oras buvo šaltas, o jos ba ninką parinkti, kaip žinai, ne 
sos išlekia į lauką. Pasižiūri į lengva. Suprantama, kai parti 
jų kojeles — net ašaras trau ja nurodo pirmininką, tai ji už 
kia... ' ‘ — •

Tėvelis klausi, kokio kostiu 
mo norėčiau. Tai nesvarbu —

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.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL.

TELEFONAS: CR 0051.

Laisvoji tribūna.
KAM TOS KRAŠTUTINĖS IR NEPAGRĮSTOS 

IŠVADOS?
1955 m. „N. Lietuvos“ 42 tėję netvirtinau, kad nauji

reikėtų labai ilgo ir kruopštaus 
darbo. Ar gi tai nebūtų tūnoji 
mas ir tūpčiojimas vietoj, kai 
turima tiek daug tėvynei gelbė 

ma ti skubaus — neatidėliotino dar

Tiekdamas aną žinutę, neno 
rėjau nieko nei nudžiuginti, nei 
į pesimizmą įvaryti. Manau, 
kad daug kas ją skaitė ir supra 
to tiesioginiai — be jokių per 
dėjimų ir padailinimų, nes ten 
nieko „tarp eilučių“ nebuvo, 
norėjau tik, kad, kam įdomu 
paskaitytų nebūtinai gerų ži 
nių, kaip kad „Draugas“ rašė. 
Atsiprašau, kad šia maža žinu 
te priverčiau p. Širvydą ilgai 
pagalvoti, pastudijuoti ir tokių 
išvadų prisidaryti.

L. Damulis.
— Dail. J. Pautieniui, kuri 

Taigi Vyt. Sirvydas mano ži suvažinėjo automašina ir smar

—„Lietuvos veidas šaindien“ gelis lietuvių yra patys persike 
patiekiau, pasiremdamas gau ]ę ar iškelti į kitas Lietuvos vie 
tais laiškais, porą žinučių apie toves. Mano paties dvi seserys 
šių dienų gyvenimą Lietuvoje, ir broliai (išskyrus vieną, kur 

Vyt. Širvydas tos pačios „N. yra Sibire) g/vena kitur. Ir 
L.“ 47 nr., kaip pats sako, patai, matyt, jiems yra patogiau 
bandė mano vieną žinutę išves ir lengviau išsilaikyti, nes ten 
ti iki kraštutinės ribos ir iš to jų nepažįsta ir gal mažiau at 
išvesti, kad dabar visoje Lietu kreipia dėmesio. Todėl ir mine 
voje palikęs tik vienas procen tam miestelyje yra iš kitur at 
tas lietuvių. sikėlusių ar atkeltų lietuvių.

Nežinau kas bebūtų, jei visi I en tik, kaip sakiau, yra tik 20 
panorėtų kitų patiekiamas zinu senųjų prieškarinių gyventojų, 
nias vesti iki kraštutinės ribos išlaikiusių lietuviams budingą 
visai neturėdami tam jokių pa sėslumą.
grįstų argumentų. Juk, matyt, I--£- - j -------- j----- --------- — . .
V. Širvydas, taip plačiai nuaiš nut? taip nutamsino ir taip toli kiai sužalojo veidą, esanti pa 

- • ” ' • i daryta plastinė operacija, ypač
taisant labai sužalotą nosį.

— Lietuvos konsului Čikago 
je, Dr. Petrui Daužvardžiui, 
suėjo 60 metų amžiaus ir 30 me 
tų konsulo tarnybos. Jis ta pro 
ga buvo pagerbtas.

VASARIO 16 MONTREALIN
atvyks Lietuvos Laisvės Komi 
teto pirmininkas min. Vaclovas 

, kuris minėjimo 
metu, vasario 19 dieną, 4 vai. po

_ 4 u į Kažin kaip susidaro įspūdis, pietų, Plateau salėje turės pra
> ar panašius jungi kad p. Širvydas norėtų naudoti nešimą.

nius“, daugumą sudaro lietu vakariečių - sąjungininkų eitus 
viai. Tatai visiems aišku. Čia >r dar kai kur einamus kelius.
negalima daryti jokių kraštuti Jiems gi tur but vis dar Sov. Bibliotekoje
nių išvadų ir bet kokios tuo rei S-ga — mįslė! Man ir dauge kngos 1—1
kalu studijos čia visai nereika hui, kurie savo kailiu patyrė tus per savaitę: antradieniais ir
lingos. sovietišką rojų, viskas aišku, penktadieniais 7—8 vai. vak. ir

Iš kur p. Širvydas žino, kad Atrodo, kad tokioms studijoms sekmadieniais 12—1 vai.
mano minėtame miestelyje pr 
ieš karą buvę vien lietuviai? 
Kad veik visuose miesteliuose 
(Lietuvos) buvo kitataučių ir 
kad daugumoj jie vertėsi pre

— Dėl Binkio „Atžalyno“ kybą ar pan. amatais ir kad jie 
Australijos lietuvių spaudoje sudarė nemažą gyventojų pro 
daug diskusijų, kurios rodo, centą, taip pat visiems aišku ir 
kad Australijos lietuviai labai— kartoju — jokių studijų čia 
domisi kultūriniais klausimais, nereikia. Aš niekur savo žinu

kinęs mano žinutę, žino, kad ne einančių išvadų, (nieku nepa 
tik aš, bet ir daug kas tokiais iš £ristŲ) pridarė, kad net pats 
vedžiojimais nepatikės. tuo tur būt netiki.

Tebūnie leista man nurodyti Galop,_ p. Sirvydas, tur būt,
jo veiksmus ir atsakinga. O vie

• t tos partijos sekretoriatas gau
- W 'SiuiinįT. Vva'

pJsaiung,, sistema, kuri ir va H studtjj S.s^S 2

juotų Sov. S-gą ir rinktų priei
nam4 medžiagą. Tą medžiagą

Tvarka čia.pavyzdinga: į dar kad įlnašiafgalėtų būtHr fino™kai persijojus ir krtiiš 
oi-zx.4. Lietuvos Kai Pasvėrus, galima, girdi, mu

a ms patikimu pavidalu patiekti Sidzikauskas,'

Šiaurės Lietuvos miestelį ir ne 
dariau išvados, bet drįsau gal

— Čikagoje buvo suruošta 
Jadvygos Dobkevičiūtės - Pau 
kštienės ir Broniaus Murino ta 
pybos darbų paroda, kurią sp 
auda įvertino gerai.

LIETUVIŲ NAMŲ
s nuo spalio 23 d. 

keičiamos tris kai

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS FASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Teis RA 7-3120

6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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.

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 fcecarie Blvd., Montreal.

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.
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.

r_:n:iiiiintinn;!iiiiiitit>n:n:n::t:::n:i:::::;::itmu::n:iiii:iiit!ti:nnm:::m:::

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 rnetų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

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
MontreaHo atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JOS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davapy siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W----------- TeL: BElafr 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

J. f. WILSON
I laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 $

DE LUXE DRY CLEANERS!
143—8th AVENUE, LACHINE | |

714 17 ^7 A 70 7 Lietuviams nuolaida. | | ,
IKfTL Sav.: P. RUTKAUSKAS.

StaNu

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL
't (2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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HAMILTON
SUSIRINKIMAS NAMŲ 
STATYBOS REIKALU

KLB Hamiltono Apylinkės

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMO APYSKAITA.
Bendruomenės Valdybos su 

ruoštame Naujų Metų sutikimo to garažą ir benzino stotį ati 
pobūvyje svečių atsilankė apie darė Zenonas Bolskis ir Petras 
350. Parduotieji biletai paden Armonas. Grąžąs yra palyginti amžiaus' netikėta? 
gė visas susidariusias šokių va patogioje vietoje, tuojau užva mį ’ - - 
karo išlaidas, kurių buvo apie žiavus ant kalno — 430 Conces " 
600 dol., ir dar atliko 230 dol. sion St., tel. JA 9-5150. Atda 
Iš loterijos surinkta 219.75 d., ras kasdien be sekmadienių, 
iš kurių atskaičius 30% kop. nuo 7 v. iki 10 v. v.

NAUJI LIETUVIAI 
VERSLININKAI.

Sausio 1 d. savo auto remon
SAULT STE. MARIE, Ont

MIRĖ PLIENO FABRIKO PREZIDENTAS.
Naujųjų Metų dieną, St. An užmetimų.

drews, N. B., sulaukęs 81 mt. ‘ ‘ ’
, i mirė mūsų

miesto „Algoma Steel Corp.
Ltd.“ prezidentas Sir James
Dunn. Iš vietinės ir visos Kana

įvairūs dos sPaudos PuslapiŲ matyti, ja! Arba, štai, 1954 mt., kada 
žino ir ta* buvęs retų gabumų mūsų plieno fabrikas buvo atlei

Štai, pavyzdžiui, 
apie 2-jus metus (1949—1951 
mt.) mūsų plieno fabrike nebu 
vo priimami darban jokių tauty 
bių tremtiniai (D. P’s). Juk 
tai labai negraži diskriminaci

PRANEŠIMAS RINKIMŲ
REIKALU

Pagal KLB Hamiltono Apy 
linkės Rinkiminės Komisijos visuotinis susirinkimas, Lietu 
skelbimą (Nepr. Liet. Nr. 49 ir vių Namų įsigijimo rekalu, šau 
Tėve Žib. Nr. 50 — 1955 m.) kiamas šį sekmadienį, sausio 15 „Talkai“, B-nės v-bai liko 153. mašinų pataisymai, benzino ir kn/irnraHAin iVnbXn PUe?>nnnDL1K uS- DU?°
kandidatams išstatyti terminas d., tuoj po pamaldų parapijos 82 dol. Taigi Naujuju Metu pa tepalu pardavimas. f nasiskolintais J?n 000 do apie • u-ar. inin. 5’
buvo skirtas iki 1955. XII. 31 saleje. Prašome visus kuo skait rengimas B-nės iždą papilde 
d. Iki to termino kandidatų pri lingiau šiame susirinkime daly 383.82 dol. 
statyta nepakankamas skaičius, vauti, ypatingai tuos, kurie yra

Rinkiminė Komisija nutarė pirkę ar pasižadėję pirkti šė 
ir skelbia visuomenės žiniai, rus. Atsisakius Laikiną jai Vai 
kad siūlomų kandiadtų į apylin dybai, susirinkime bus spren 
kės Valdybą ir Kontrolės Ko džiama ar šį pradėtą darbą L. 
misiją pristatymo terminas yra Namų įsigijimo reikalu tęsti to 
pratęstas iki 1956 m. sausio 29 liau, ar jį likviduoti, grąžinant 
dienos imamai. Siūlomų kandi žmonėms surinktus pinigus, 
datų sąrašai patiekiami ta pat Apyl. V-ba.
rrka, kaip anksčiau skelbta KŪNO

runk. Komisijos pirm. St. Da Uz SKAUDŲ KŪNO 
liui, 506 Sherman Ave. So. Tel. sužalojimą 1954 m. J. Prune 
FU 5-8602. kio, kurį važiuojantį dviračiu

KLB Hamiltono Apylinkės kliudė mašina, priteisė koinpcn 
Rinkiminė Komisija. sacijos 10 tūkst. dol. sumoje, 

_ 'kartu apmokant visas ligoninės 
PIRMĄ KARTĄ HAMILTO j§iaįdaS- ig m. Prunckiui buvo 
no lietuvių gyvenime nepavy sužalota daugiausiai galva ir 
ko sudaryti nustatytu terminu jis beveik 2 mėn. išgulėjo be 
kandidatų sąrašo į KLB Hamil sąmonės, 
tono ap. valdybą. Įteiktas tik 
vienas kandidatas, kurio sąra 
šas taip pat neatatinka rinkimi 
nės komisijos nustatytoms tai Steadman, 
syklėms. Nejaugi 
miltonas įžengia į 
„kabineto“ krize?

ŠEŠTADIENINĖ 
nu . „ , sausio 2 d. parapijos saleje su 
rengė Kalėdų eglutę. Buvo įdo 
mus vaidinimas, įpinant į jį dai 
nų ir šokių, o iš Lietuvos atvy 
kęs Kalėdų senelis visus vaiku 
čius apdovanojo dovanėlėmis.

LIETUVIŠKOJI NAMŲ 
PIRKIMO-PARDAVIMO

Kronas ir Valevi 
garsusis Ha čius įstaiga, gruodžio mėn. 28 
1956 m. su

MOKYKLA

Europos gydytojas 
Dr. N. S k a a b 

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405,

— su pasiskolintais 20.000 do nados vyriausybė davinėjo plie 
Zenoną Bolskį, neperdeda lerių, investuodamas juos verty no užsakymus Vokietijai, o tai 

mas tvirtinu, jau daugelis lietu bių popierių biržoje — o pabai irgi, atrodo, plieno fabriko va 
Mes reiškiame nuoširdžią pa vių auto mašinų savininkų pa gė savo amžių multimilionieriu dovybės kaltė ar neapdairumas.

dėką visiems aukojusiems fan žįsta, kaip labai gerą savo sri ~ vienu iš turtingiausių 
tus loterijai, kurių buvo surink ties specialistą, o jo imamos že žmonių visoje britų imperijoje, 
ta apie 250, dėkojame visai atsi mos už pataisymą kainos jau ir Velionis spaudoje yra apibūdi 
lankiusiai visuomenei, nes tik anksčiau, kada jis jau dii’bo ne namas, kaip finansų ir pramo 
nuo Jūsų gausaus dalyvavimo savame garaže, pritraukė dauge nės genijus, o taip pat pasižy 
priklausė šio pobūvio pasiseki lį lietuvių, 
mas. Apyl. v-ba.

LIETUVIŠKI FILMAI
Hamiltone bus tikrai rodomi ko 
vo mėn. 4 d. Jau gautas galuti 
nis K. Motuzo sutikimas, ku 
ris dar prie aukščiau išvardin 
tos programos prijungs dar 
šiuos įvykius: Klaipėdos atva 
davimo sukaktuvės 1938 m. 
Amerikos lietuviai atvyksta į 
N. L., Vilniaus sportininkų su 
tikimas, Pavasarininkų kongre nėjimų ateityje sutrauks visus vus, elevatorius, hotelius ir 1.1, ištraukas, kuriose sakoma, kad 
sas, Žemaičių Kalvarija ir kt. lietuvius, turinčius savo maši Vienas iš naujai pastatytų lai jis toli buvęs nuo daugelio gal 

.. . Sk. St. vų, kaštavęs 5 milionus dolerių vojamo ir vadinamo „konservą 
.............  yra velionies vardu „Sir James tyvaus kapitalisto“, o jo pra 

Dann“. Be augščiau išvardinto kalbose, dažnokai su lyriniu 
turto, J. Dunn turėjo dar ang antspalviu, atrastume stačiai vi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ lių kasyklas Virginijoje, USA sai puikių pasakymų, ypatingai 
ii buvo prezidentu dar visos ei ten, kur jis primindavo savo 
lės kitų kompanijų ir bendro keltišką kilmę, kaip pavyz 
vių. Jis taip pat paliko apie pus džiui: 
tuzinį įvairiose vietose sau pa 
sakiškai ištaigingai įrengtų gy 
venamų namų, vilą prancūzų Ri 
veroje, visą laivyną įvairiose 
vietose išdėstytų modernių pui 
kių automobilių, keturis lėktų 
vus ir tris žmonas... (aišku, su 
dviem jis buvo išsiskyręs). Ve 
lionis turėjo savo vardo jam 
specialiai gaminamą scotch 
wisky, rūkė jam specialiai ga 
minamus Havanos cigarus ir 
turėjo rūsius p 
Jo svečiais dažnai būdavo pa dė. 
tys didžiausi ir augščiausi žmo 
nės iš Europos ir Šiaurės Ame 
rikos. Jo įpėdinis baronystei 
yra 50 metų amžiaus sūnus Ph 
illip G. Dunn, kuris gyvena Lo 
ndone, Britanijoje, bet yra vie 
nas iš Algoma direktorių tary 
bos ir vienas iš trijų egzekuty 
vinio komiteto narių (kiti du 
nariai — velionis J. Dunn ir Da 
vid S. Holbrook). Be sūnaus ve 
lionis paliko dar ir 4 dukteris 
kurių trys jau ištekėjusios.

Toronto laikraščiai jau kehn________,
ti metai spėlioja, kas bus su mu Velionį lankė ligoninėje, kas pa 

gerbė jį atsliankymu į koplyčią 
ir atnešė gėlių bei vainikų, kas 
dalyvavo gedulingose pamaldo 
se ir palydėjo į kapus; taipgi 
dėkojame visiems, pareiškusie 
ms mums užuojautą, žodžiu, 
laiškais ir per spaudą. Labai 
esame dėkingi p. Antanui Mi 
kalojūnui, kuris ligonį savo ma 
šina nuvežė į ligoninę, taip gi 
p. Juškienei ir p. O. Bieliūnai 
tei, kurios padėjo tvarkytis na 
muose ir visiems kitiems, patar 
navusiems mūsų liūdesio dieno 
mis.

Visiems, visiems ačiū.
Stefanija ir Petras Šukiai.

mėjęs savo labdarystės darbais 
ir aukomis visoje Kanadoje ir 

Yra būtina paminėti, kad Z. be abejOj ug tokius gerus dar 
Bolskis puikus lietuvis patrio bus ypatingai universitetams, 
tas. Jis remia Vasario 16 g-ją, jjs turėjo apie dešimties univer 
skaito lietuvišką spaudą, stam sįtetų garbės daktaro laipsnius.

Be mūsų miesto plieno fabri 
ko kontrolės, kur spėjama, jis 
turėjo nemažiau 60% šio fabri 
ko akcijų, jis valdė didžiules rū 
dos kasyklas (Wawa, Ont.), 

turinčią 50

bokai aukoja visiems mūsų tau 
tiniams reikalams. „Ateityje 
dar daugiau paremsime, jei 
seksis biznyje", užtikrino Ze 
nonas.

Manau, kad Zenono begalo laivų kompaniją, 
malonus būdas ir be ilgų įtiki prekinių laivų, 7 keleivinius lai Dunn reiktų

sas, Žemaičių Kalvarija ir kt.
Šiuos lietuviškų įvykių prisi naS- 

minimus — filmus rengia Ha 
miltono 72 SLA kuopa.

MOKYKLOS VEDĖJĄ
ir vietos visuomenininką J. Mik 
šį pravažiuojanti mašina netoli 
lietuvių bažnyčios gerokai už 
gavo sulaužydama kairės ran 
kos pirštus.

DIDŽIAUSIAS HAMILTONO
. viešbutis — Royal Connaughtgimęs, 1956 m. tik 4 sekundes Hotel _ N Metu išvakar|se 

po 12 vai. buvo berniukas, ga buvo >>0.kupuotas.< pabaltiečiu 
vęs iš 24 prekybos jmomų jvai _lietuviu £ est n(fs jo dvejo 
nų dovanų. Laiminga motina se salėse ko tu bendruome 
The Hamilton Spectator repar nįy N M sutikimai Lietuvių 
teriui pareiškė, kad jie su vyru dajyvavo per 359 asmenų, estu 
laukę gandro tik apie Valenti 
ne Day...

d. savo tarnautojams ir bendra 
darbiams surengė „Christmas 
party“, dalyvauajnt per 50 as 
menų. Plačiau apie čią įstaigą 
skaitykite šio n-rio 3-me pus 
iapyje — „Kaip kūrėsi Kanado 
je lietuviai“.

PIDMAS KŪDIKIS

skaičius prašoko 600. Lietuvių 
parengimas vyko mažesnėje sa

(Skelbimas)

CANNON DRUGS
APTIEKA - VAISTINĖ HAMILTONE

154 James Street North.
Naujai atidaryta. Veda du prityrę provizoriai latviai: 

vyras ir žmona. Paruošia pagal receptus vaistus.
Siunčia vaistus Lietuvon. Turime ramunėlių. Kalba 

visomis Europos kalbomis. Pristato vaistus.
Tel. JA 2-5110

Sav. G. Eikerts

Kompetetingo

PERKATE ai PARDUODATE?

* ūkiai * Sklypai
Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

* Namai

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

I 1 17 V U X LIMITED
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI

Skyriai visoje Ontarijoje.

patarnavimo kreipkitės
PRANCKEV1Č1Ų .. .

Hamilton Office .... 913
i ii it real

I
 HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS |

Geriausius vyriškus ir moteriškus L
kostiumus ir paltus L

siuvatik v

G. PALMER CUSTOM TAILORS
Geriausia medžiaga v

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

g Sav. G. Palme r-P a 1 i 1 i ū n a s. §

Tel. TR. 1135

PEREITAIS METAIS
Hamiltono uosta spasiekė 
kordą, kada jo cargo buvo 7,5 
mil. tonažo.

Lietuvių bendrovė OVER, 
SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
Paskolos: $y2% 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!
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.

į Lietuviška moterų kirpykla I 
t DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- | 
g PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). | 
f 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 |

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, *av.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

MMMMMMHMMMMWMMMrtWMWtHMMMMHMMWM*;VICTORIACLEANERSOYERSCO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

LIŪDESIO VALANDOJE

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

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

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

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

Vietoje to, prisiminkime, kaa 
lik J. Dunn iš 1930 mt. prade 
jusio tuštėti miesto ir beveik 
sustabdyto plieno fabriko atve 
dė viską į dabartinę puikią ir 
stačiai žydinčią gerbūvyje pa 
dėti. Tiktai nuo 1950 mt. „Algo 
ma Stel“ išplėtimui ir tobulini 
mui išleido apie 83 milionus do 
lerių, o dar daug milionų išleis 
ti yra užplanuota. Jeigu užsida 
rytų mūsų mieste plieno fabri 
kas, tai, mūsų 36.000 gyventojų 
miestas liktų 
tuštė vieta.

Užbaigiant

apmirusi ir apy

apie Sir James 
priminti spaudos

„Keltas mėgsta svajoti ir sap 
nuoti, o už tai Dievas jį laimi 
na. Tačiau jo sapnai ir svajo 
nės nėra sustingusių ar dykų 
smegenų garavimas, bet darbš 
tumas ir energingo proto vizi 
jos; tai yra tokios rūšies sap 
nai ir svajonės, kurie atidaro 
naujas sienas ir sukuria milži 
niškus dalykus...“

Velionis Sir James Dunn, at 
geriausių vynų, rado, savo gyvenime tai ir įvyk 

Korespondentas.

su miesto plieno fabriku, kad 
a J. Dunn mirs? Dabar šis klau 
simas artimoje ateityje išsi 
spręs. Vietinė spauda ramina, 
kad jokių pasikeitimų blogumon 
pusėn nebus, nes tikimasi, kad 
„Algoma Steel“ vadovavimą 
perims energingas ir per pusę 
už velionį jaunesnis dabartinis 
vice prezidentas Mr. David S. 
Holbrook. Be to, mūsų plieno 
fabriko akcijos Toronto biržoje 
tuojau staiga pakilo netl 7,5 
dolerių ligi 110 dol. — taip, 
kaip niekuomet augštai.

Tremtiniui, prisiminus velio 
nį, gal ir norėtųsi-jam padaryti

PADĖKOS
Mūsų mylimam dėdei, Jonui 

Griciui, mirus, nuoširdžią pade 
ką reiškiame: velionį gydžiu 
šiam dr. J. Šegamogai, gedulin 
gas pamaldas laikiusiems kuni 
gams — Šv. Kazimiero parapi 
jos klebonui kun. J. Bobinui, 
T. Kulbiui, T. Aranauskui, pa 
lydėjusiam į kapus klebonui J. 
Bobonui, o taipgi visiems, kas

BELLAZZI- LA M Y, INC
TR S1S1 7679 G“rge SL> VAI. Lasalle.

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

I
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve g
„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 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

I GARANTUOTAS DARBAS.

g 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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SPAUDOS BALIAUS TIKTAI 3 SAVAITĖS!
APIE ŠIŲ METŲ SPAUDOS BALIŲ TIKTAI TAS IR TA GALĖS TURĖTI SUPRATIMĄ, KAS PATS ATSILANKYS!

Šeštadienį, sausio mėnesio 14 dieną,
Montrealio Lietuvių Sporto Klubas

„TAURAS”
Aušros Vartų Parapijos salėje rengia

LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ.
Svečius linksmins gerai užsirekomendavęs „Aušra“ orkest.

Gausinga loterija ir geras bufetas.
Savo apsilankymu linksmai praleisite laiką ir paremsite 

mūsų sportuojantį jaunimą.
Pradžia 7 vai. vak.

Tauras“ Valdyba.

O JV L
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MONTREALYJE

Lietuvos Nepriklausomybės reiškiant protestą prieš klastą
Šventė šiais metais Montrealy ir smurtą.
je bus minima Vasario mėn. 19 Šventės provizorinė progra
d. Lietuvos Laisvės Komiteto ma yra sekanti:
pirmininkas min. V. Sidzikaus 11 vai. ryto visose lietuvių
kas jau sutiko joje dalyvauti ir bažnyčiose laikomos iškilmin
Akto-Koncerto metu pasakyti gos pamaldos. Visos organiza
atatinkamą kalbą. cijos yra prašomos dalyvauti

Montrealio Seimelio Prezi su savo vėliavomis. Skautės ir 
diumas rūpestingai . planuoja, skautai pranešė, kad jie daly 
kad ši Nepriklausomybės šven vauja uniformuoti.
tė būtų iškilminga ir įspūdin 4 vai. p. p. Plateau salėje
ga. Naujai suorganizuotas re (Lafontaine parke) įvyks iškil L. Girinis, 3885 St. Urbam.
prezentacinis choras ruošia spe mingas Aktas-Koncertas, ku PL 3046.
cialią programą; neatsilieka rio metu tars žodi Lietuvos 
nei Tautinių Šokių Grupė, nei Laisvės Komiteto pirmininkas

SPAUDOS BALIAUS LOTERIJA TURI TIKTAI KAR 
TĄ PER METUS TOKIUS FANTUS, KAIP DAILININ 
KĖS ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS TAUTINĮ DRA 
BUŽĮ, KURĮ JI AUDŽIA SPECIALIAI SPAUDOS BA 
LIUI JAU ANTRAS MĖNUO. TAI BUS ŽEMAIČIŲ AP 
DARAS, KURIS BŪTINAI PUOŠ KURIĄ NORS BA 
LIAUS DALYVE, ARBA MŪSŲ GARSIOJO SIUVĖJO 
MAMERTO MAČIUKO DARBO 
TAČIAU TOS RŪŠIES FANTŲ 
NES A. RATAVIČIENĖS IR M. 
DŲ SALIONAS „DIVA 
VERTINGUS FANTUS.
Bendrai imant, šių metų Spaudos Balius, šiemet turint pir 
moję eilėje sąlygas ir nepaprastai puikią baliui salę, rūpina 
masi padaryti tikrai vertu baliau vardo. Spaudos Baliui dau 
gelis jau iš anksto ruošias. Yria eilė tautiečių, kurie nors, 
bendrai balių nelanko, bet Spaudos Balius jiems yra vieninte 
lis, kurį laiko ne tiktai maloniu, bet ir privalomu, nes 
yra savąjai spaudai paremti. 
Tat, visi ruoškimės į Spaudos Balių!

SPAUDOS BALIAUS LOTERIJAI
fantus priima:

J. Klimas, 3130 Barclay. 
RE 3-0292.

P. Šimelaitis, 1271 Allard, 
Verdun. TD 2859.

P. Paukštaitis, 7510—1 Avė., 
St. Michal. RA 7-5795.

J. Parojus, 4172 Pare La 
Fontaine LA 6-2222.

J. Leknickas, 163—9 Avė., 
Ville Lasalle. TR 4048. _ - . , . .. i • kt — ■ir Nepr. Liet, redakcija, 7722 P- Šakienės vadovaujama he didele nesekme. Nežinomi Pik 

George St., Ville Lasalle, HE ,sokni SruPe: deklamuos- ------------ -
7920 J’ Širka-

. * . Kviečiame visuomenę kuo
Visiems būsime dėkingi. skaitlingiausiai dalyvauti šio

KOSTIUMĄ. ŠIEMET 
DAR BUS DAUGIAU, 
STANKAITYTĖS MA 

MODE“ TAIP PAT DUODA

J. Lukošiūnas, 683 Beatty 
Ave., Verdun. HE 0473.

L. Gudas, 1829 Springland.
PO 6-3231.

J. Trumpa, 5655 15 Avė., 
Rosemount. RA 2-0284.

A. Navickas, 3330 Bellechas 
se. RA 2-6834.

H. Adomonis, 2336a Knox, Pt.
St. Ch., GL 7179.

entės pasisekimas priklausys to metu pasirodys stipriausios 
nuo pačių Montrealio lietuvių— Montrealio meninės jėgos su 
nuo jų gausaus atsilankymo. nauju repertuaru. Koncerto me 

Nepriklausomybės šventė tu surinktos aukos, atskaičius 
yra vienybės šventė, todėl Sei faktines išlaidas, bus pervestos 
mėlio Prezidiumas prašo orga į Tautos Fondo kasą.
nizacijas ir pavienius asmenis St. Naginionis
atsisakyti to savaitgalio metu Seimelio Prezid. Pirmininkas, 
nuo bet kokių kitų minėjimų, 
parengimų, išvykų ar šeimos 
švenčių. Tebūnie šios šventės 
šūkis — visi į Lietuvos Nepri 
klausomybės šventės Minėjimą 
■— tuo parodant savo asmens 
garbingumą ir tuo pasauliui pa

Sausio 21 d.
VISAIS KELIAIS VAŽIUOJAME

| HAMILTONĄ
IR SUSITINKAME

jis

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite tS—tS 

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

RA 2-5229.

J."*1" J L ■■■ ."Jt "W"l -
IDR. J. Š F G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

J priėmimo vai.: 2—4; 7—9;
Į šeštadieniais 11—1 
» arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne A v.
» Verdi-n. Tel : PO 6-9964

JŪRŲ BUDŽIŲ BIČIULIAI KVIEČIA 
visus atsilankyti į š. m. sausio m. 14 dieną 

pajūrio atvadavimo sukaktuvių išvakarėse rengiamą
Lietuvių Namuose nuotaikingą, tradicinį

JŪROS VAKARĄ.
Neptūno baras, dešrelės, jauki nuotaika.

Gros Trimito orkestras. Pradžia 7.30 v. vak.

KLAIPĖDOS KR. ATVADA PASKAITA APIE KARUS 
VIMO MINĖJIMAS

Toronte rengiamas ateinantį
sekmadienį, sausio 15 d.

IR JŲ PASEKMES.
Toronte Lietuvių namų p 

talpoje sausio 22 d., 3 v. p. p.
11 vai. Prisikėlimo ir šv. Jo bus paskaita tema: Karai ir jų 

no bažnyčiose ta intencija pa pasėkos. Paskaitininkas A. Ka 
maldos. žemėkaitis. Paskaitą rengia Lie

3 vai. p. p. Prisikėlimo para tuvių Socialdemokratų kuopa, 
pijos salėje iškilmingas aktas, Toronto Lietuvių visuome 
kuriame įžangos žodį tars gen. nė yra kviečiama atsilankyti 
konsul., kalbą pasakys svečias paskaitą. Po paskaitos bus kla 
iš J. Am. V. Vliko ir M. Lietu usimai ir atsakymai. Kviečia 
vos Rezistencinio Sąjūdžio 
rys J. Stiklorius, o meninę 
lį išpildys „Varpo“ choras, 
dovaujamas p. Gailevičiaus

KANADOS LIETUVIŲ 
CENTRO TARYBOS

plenumo' posėdis sausio 8 d. 
praėjo darbingoje nuotaikoje. 
Svarstyti aktualūs klausimai: 
suvažiavimo, Nepriklausomos 
Lietuvos, spaustuvės, ateinan 
čio Spaudos baliaus, kuris įvy 
ks vasario 4 d., šeštadienį, di 
džiausioje ir gražiausioje salė 
je — Mount St. Louis. Be to 
Revizijos Komisijos pirminiu 
kas p. Klimas padarė praneši 
mą apie padarytą dalį revizi 
jos, konstatuota, kad atskaito 
mybė vedama tvarkingai ir kn 
ygos vedamos pagal KLCT nu 
rodytas formas.

Nusistatyta suvažiavimui ge 
rai pasiruošti ir suvažiavimą 
rimtai suorganizuoti. Dėl NL 
susirūpinta spaustuvės ir laik 
raščio patobulinimo reikalu. 
Spaudos baluii jau pasiskirsty 
ta kai kuriais darbais ir skel 
biamas fantų rinkimo Spaudos . - . - , _ -
Baliaus k-tsrijai vajus nes ba sekmadieni, sausio 15 d., Auš nebetoli. Todėl, kas dar nepra 
hus įvyks po 3 savaičių, kurios ros VartP ParaPij°s salėje, tuo dėjote, nieko nedelsdami ga 
netruks prabėgti. jau P° vai. pamaldų. Posė minkitės kaukes. Jūsų kruopš

KLCT nariui jonui Puniškai dyje prašomas dalyvuati ir T. tumas ir sumanumas bus atly 
persikeliant į Toronto, jam pa F°ndo atstovas. C 1" - - ~
linkėta geros sėkmės Toronte Organizacijos ar pavieniai11- ^0. Tuo pačiu turėsite

_  > ■ m «rv* Izm 11a m Im a-a-a «■* -a I o i

Didžiajame

na 
da 
va 
ir

rengėjai.

TALKON JŪRININKAMS!
Toronto jūrų būdžius ištiko

talariai išplėšė, apgadino ir pa 
leido nuo inkaro jūrų budžių 
jachtą „Budys III”.

Nuostolių buvo padaryta u' 
300 dol. Dabar trūksta burių, 
vairo ir kitokių reikmenų. No 
rint kitą pavasarį vėl išnešti lie 
tuvių vėliavas į tolimus vande 
nis, reikia jachtą sutvarkyti, 
bet to pinigo nėra.

Skautams į pagalbą atėję bi 
čiuliai ir rėmėjai sausio 14 die 
ną, pajūrio atvadavimo sukak 
tuviu išvakarėse, Lietuvių Na 
muose rengia tradicinį Jūros 
Vakarą j kurį laukiama suplauk 
siant nemažai svetelių.

Sakoma, jog būsią ten links 
ma ir jauku. Salę žadama pa 
puošti jūriniais motyvais, iš 
troškusius patenkins Neptūno 
baras, išalkusieji bus pavalgy 

, dinti, o loterijoje be kitų daly 
! kų, galima bus laimėti kelionę 
jachta. Gros Trimito orkestras.

Tikimasi, kad visuomenė pa 
liui 123 Beatrice St. telef. OL rems savus jūrininkus juos iš 
1586. Apylinkės Valdyba, tikusioje nelaimėje. B.
SPORTO KLUBO
skaitlingas susirinkimas svars 
tė savo egzistencijos galimy 
bes ryšy su decentralizacija, 
įsisteigus naujam sporto klu 
bui „Aušra“.

Naujon valdybon išrinkti: 
K. Lukošius, A. Supronas, O.

« ir tautai įvykio minėjime.

I
 Minėjimo išvakarėse, šešta 
dienį, 12 vai. 15 min., per „Tė 
viškės Prisiminimų“ radijo va 
landėlę bus atitinkama progra; 
ma, o vakare Lietuvių Namuo 
se jūrų skautai ta pačia proga 

” ruošia parengimą.
MLB Dr-jos Toronto sk. V-ba.

TORONTO APYLINKĖS
Tarybos posėdis įvyks sausio 
22 d., 4 vai. p. p. Lietuvių Na 
muose. Anksčiau skelbtą dieną 
posėdis negalėjo įvykti dėl te 
chniškų kliūčių.

Organizacijų registracija pra 
tęsiama iki sausio 19 d.

Primeiname, kad įregistruo 
jant organizaciją Apyl. Valdy 
boję kartu reikia įmokėti 10 
dol. registracijos mokesčio; ku 
ris Įmokamas Apyl. iždin. p. Le

Žiemos Baliuje
;į; kuris įvyks Royal Connaught viešbučio Crystal salėje!

Šįmet Kalėdų ir gavėnios tarpušventis toks trumpas, tad 
nepraleiskime šios puikios progos pailsėti nuotaikingoje 

lietuviškoje aplinkoje, pasigrožėti įvairiaspalviais ir 
j: puošniais mūsų ponių ir panelių tualetais.

Įėjimas $ 1.50. Staliukai nemokamai!
•į; Moksleiviams ir studentams pusė kainos.

^ Pradžia 7v. 30 m. v. Gros Vyt. Babecko vedamas „AIDAS“
TFA Kanadoje Hamiltono skyrius.

SEIMELIO PREZIDIUMO 
POSĖDIS.

Sekantis Seimelio Prezidiu . v._ . . „ .. ,
ino posėdis yra šaukiamas kitą 28 d. rengiamas kaukių balius riauciui'iai e, r-_ vi ys, . 

rijai vajus, nes ba sekmadieni, sausio 15 d.

VYTIS” DR. P. ANCEVIČIŲ IŠTIKO 
ŠIRDIES ATAKA.

Lietuvių visuomenei plačiai 
žinomą teisių Dr. P. Ancevičiv 
gruodžio 17 d. po pietų tarpe 
5—6 v. staiga ištikp širdies ata 
ka. Ligonis yra paguldytas Oa 
kvilės ligoninėje ir yra prižiūri 
mas Dr. J. McArthur.

Linkime ligoniui ko greičiau 
šiai pasveikti ir grįžti prie sa 
vo mylimos šeimos.

A. ir E. Frenzeliai.
MIRĖ K. RALIENĖ

Toronto pirmąjį lietuvį, po 
§ve ką, moderniškai įrengtoje salė negalint atvykti Toronto „Auš Naujųjų Metų paėmusį iš gy 

je, kuri bus apšviesta kaukių ros“ krepšininkams, sausio vųjų atrpo, mirties angelas pa 
baliui pritaikintomis šviesomis 14 d. numatytos krepšinio run sirjnko 92 metų simpatišką se 
ir išpuošta balionais ir kito gtynės neįvyks. nutę a. a. Katriną Ralienę. Ve
kiais papuošalais. Jie pasižadėjo atvykti po Ve lįonė gyveno savo dukters Pa

Baliuje būsite aprūpinti visų lykų. Mes esame numatę balan Žilienės ir anūkės pianistės Rau 
rūšių gėrimais ir užkandžiais.

Matysite vienas kitą įvai 
riausiuose kostiumuose ir ap 
rangose.

Jus linksmins orkestras „Li 
tuanica“.

Įėjimas su kauke 1 dol., be 
kaukės 1.50 dol.

Rengėjai.

KAUKIŲ BALIUI 
ARTĖJANT.

LAS Montrealio sk. sausio
Kuzmarskis. Reikia tikėti, kad 
naujoji valdyba sugebės išlavi 

------ - > ruoti „Vytį“ tarp Scilos ir Cha
r ribdos. L.

gintas pryzais, dol. 50, — 30, KREPŠINIO 'RUNGTYNĖS, 
- NEĮVYKS.

— ~ ~ $ -r nuošįrcjžiai padėkota už ne asmenys, turį pasiūlymų, lie Pro?os jPraJ®istj ’linksmai lai Dėl susidėjusių aplinkybių
nuilstamą darbą šioje organiza čiančių Nepriklausomybės f

, . | cijoje. Jis prašytas, drauge su ntės Minėjimą, prašomi susiriš
. UYj; » torontiečjais, pajudinti Toron ti su vienu iš Prezidiumo na

to skyrių.
DR. J. M A L I š K A g P, N. RUTKAUSKAI pakriks 

priima: 9 a. m. -10 p. m. dį° PirmaSimi sūnų, Po 
5303 Verdun A.. Verdun, » Vllą Myk°lą-

Tel.: TR 4547

rių, kuris šias sugestijas per 
duotų Prezidiumui svarstyti.

St. Naginionis
Prezidiumo Pirmininkas.

I
 NOSIES, GERKLĖS ir 

AUSŲ SPECIALISTAS 
ir CHIRURGASDR. R. CHARLAND

956 SHERBROOKE E.« LA 3-7684 Res. ME 1 6168

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

6351
neju- 
mūsų

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

džio mėn. 14 d. datą ir ta pačia tįnš namuose. 
: proga suruošti šokių vakarą.

.Tauras“ Valdyba.

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

$ Raštinė vakarais:
$ 2104 Mount Royal St. E.

Naujas 3 butų namas
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų pe rmetus.
Kaina $ 22.000.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

LA 1-7926—8873

Renė T ALB OT

& Suite 306, Aldred Building
& 507 Place D'A r m e sV A MArquette 8045

I
 LOUIS MANGEAU $ 

KURO ALIEJUS | 
114-1 Ave., Ville Lasalle. 1 
No. 1 Imperial Products & 

TV? ^9^7 STeirautis HK 7596

GALIONAS DIVA MODE 
Suknelės 

pritaikomos madų meno akademiją baigusios modistės 
Didelis pasirinkimas visokioms progoms 

4922 Sherbrooke St. W., Montreal 
Tel. WA 8 2 19 

namų: 
A. Ratavičienė PO 6-0984 
M. Stankaitytė HE 7256

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirfcirgas 
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

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

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.

Iškilmingai pa 
laidota sausio 11 d. iš šv. Jono 
Kr. liet, bažnyčios. Gedulingų 
pamaldų metu įspūdingai gie 
dojo solistai.

Dr. A. VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
pr iima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas. 
Tel. ME 2933

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO 

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 
9—12 ir nuo 2—9 vai. va., 

(pagal susitarime
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