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VALSTYBIŲ AUKSU...
Stiprėja frontas prieš sovietinį agresorių

Spauda paskelbė Maskvos kuri ten pat ir sudaryta, o pir skelbė straipsnį, kuriame rašo siau, 
telegramų agentūros TASS mininku išrinktas inciatorius 
pranešimą, kad Rusija, kuri po J. Balkonas, 
bolševikinio perversmo atsisa 
kė mokėti užsieniams skolas, 
dabar jau. . . sutinka mokėti, tu 
tiktai. . . Pabaltijo valstybių— džiasi 
LIETUVOS, LATVIJOS IR lauja laisvų rinkimų

ESTIJOS AUKSU. . . rfistų partijos žmonės
Kaip žinoma, prieš Rusijos, gūs su tuo kovoti, 

susitarus Stalinui su Hitleriu, — Bremeno dokų 
įsiveržimą į Pabaltijo kraštus, kai dabar pirmą kartą 
Londone, D. Britanijos banke, neišrinko į profesinę 
buvo Pabaltijo valstybių pini nė vieno komunisto, 
gų. Tai dabar pasaulinis agre — Ryt. Vok. telegramų age 
sorius sumanė atsipirkti britus, ntūros Steigei viršininkas pa 
už jų įdėtus kapitalus į Rusijos bėgo į Vakarus, 
aukso kasyklas prie Lenos — Sudanas, pasiskelbęs ne 
upės ir Tetejukoje, auksu, ku priklausomu, paprašė priimti į 
ris buv^’padėtas Londone ir Jungtines Tautas, 
įšaldytas. Tai dar vienas Mask 
vos „ženevinis šypsnis“ britą 
ms. . . Bet britai nesutinka.

Šį kartą mums malonu pra 
nešti, kad 
PAVERGTŲJŲ VADAVIMO 

FRONTAS PLEČIASI

Min. St. Lozoraitis „Baseler užimti kokios valstybės, ji sten 
Nachrichten“, paprašytas, pa giasi tą valstybę padalinti pu 

, sudaryti joje „prietiltį", 
iš kurio būtų galima vėliau, tin 
karnų momentu, tęsti komuniz 
mo brovimąsi pirmyn karinė 
mis ar subversyvinėmis prie 

. Tokius komunizmo 
prietilčius“ Sov. S-ga turi da 

Korėjoje ir

ma:
Nors Ženevos užsienio reika 

TRUMPOS ŽINIOS ’ų ministerių konferencijos pa 
— Ryt. Vokietijos komunis dariniai buvo visiškai neigiami, 

Neues Deutschland“ skun ji. be abejojimo, buvo svarbiau monemis. 
kad darbininkai reika sias pereitų metų politinis įvy .. . . 

ir komu bis. Reikia manyti, kad 
esą beje sekos bus žymios taip 

šiais metais.
darbiniu Paskutinės Ženevos 
po karo rencijos reikšmė, mūsų

punktuose, kurie konfeienciir pasauliniu mastu apskaiciuo 
B jos proga paaiškėjo daugiau, tos akcijos pradžia. Kremlius 
’kaip kada nors anksčiau. Kon laiko dabartinę padėtį Vokieti 
ferencijos eiga pasirodė darj°Je t*k pereinamąją stadija. Ir 
kartą, kad nėra jokio galimu jei&u ji paliktų dar daugeliui 
mo taikingu derybų keliu iš metų, tai jokiu būdu nereikštų, 
spręsti su Sovietais bet ku kad sovietai atsisako nuo vi 
riuos tikrai esminius klausi £°s Vokietijos užvaldymo. So 
mus, einant laisvės bei teisin vietai tam tikromis aplinkybė 
gurno dėsniais, kuriuos civili mis Kab savo pagrindinius pla 
zuotasai pasaulis laiko tarptau nus atidėti, bet jie nuo jų nie 
tinio sugyvenimo pagrindu, kados neatsisako. Tinkamam 
(Baltijos valstybių laisvės ir momentui atėjus, net dešimt 
nepriklausomybės atstatymas mečiams praslinkus, jie tuos 
priklauso nuo tų klausimų, ku planus atgaivins iš turimos už 
rie privalo būti kalbamų dėsnių miršties ir ima juos juo griež 

nesiliauja neramu dvasioje išspręsti). Antra, kon ^iau *r brutališkiau vykdyti.

jos pa bar Vokietijoje, 
pat ir Vietname.

Bremeno dokų

Vietname.
Yra aišku, kad dabartinis 

konfe Sovietų viešpatavimas Rytų 
nuomo Vokietijoje nėra užbaigta akei 

glūdi visų pirma dviejuos ja> bet tiktai toli siekiančios

— Dulles pasakė, kad Ame 
rika ir toliau stengsis išlaikyti 
pirmavimą atominės energijos 
srityje. Rusai nesiliauja darę 
bandymus.

— Saugumo Taryba pasiūlė 
pasmerkti Izraelį už užpuoli 

ir gilinasi į platesnius Ameri mą Syrijos pasienio sargybos, 
kos gyventojų sluogsnius. Sau — Kipre i 
soi 14 d. New Yorke įvyko Pa mai. Graikai nušovė policinin ferencijos rezultatai įrodė, jog Visi šitie klausimai gali ir 
vergtųjų Jungtinių Tautų po ką turką, kuris buvo uolus už ta politinė atmosfera, kuri ke privalo būti išspręsti, ir bū 
sėdis su amerikiečių centrinių britus, 
organizacijų atstovais, kuria 
me lietuvius atstovavo J. Bal 
kūnas ir M. Kižytė. Susirinki 
me nutarta sudaryti

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
RĖMĖJŲ ORGANIZACIJĄ.

— Alžyre kovos tebevyksta. 
Daug užmuštų.

— V. Sidzikauskas, kuris va 
dovavo lietuvių delegacijai pas 
Valst. sekr. Dulles, augštai ver 
tina šj faktą.

NAKTIS PRIEŠ AUŠRĄ ATRODO TAMSESNĖ. 
Puiki J. Stiklioriaus paskaita.

Prisikėlimo parapijos didžio 1914 — Čikagoj, 1917 — Sto 
ji salė Toronte buvo užpildyta skholme, Vilniuje ir Voroneže, 
susirinkusių paminėti 33 metų Visi reikalavo Mažosios Lietu 
sukakties kai Lietuva, atvada vos, — taip mes turime savo se 
vus Klaipėdą, atsidarė duris į nas pretenzijas į tą kraštą. 
Vakarus. Laike pirmo pasaul. karo

> Minėjimą atidarė MLBD-jos Aliantai apie Maž. Lietuvą nie 
' pirm. L. Tamošauskas. Pager ko nežinojo. Lietuvos klausi 

bus susikaupimu žuvusius mas buvo siejamas su Lenkija. 
Klaipėdos išvaduotojus, žodį Taikos konferencijoj lenkų 
tarė gen. konsulas V. Gylys. įtakingas politikas Roman Dm 
Jis, apžvelgęs dabartinę politi ovski sugebėjo paveikti Aliau 
nę situaciją, pareiškė, kad da tų vadus: Clemenceau, Loyd 
bar stovime ant slenksčio nau George ir Vilsoną, kad rytų Eu 
jos eros. ropos kryptį pakeitus mūsų ne

Po to kalbėjo J. Stikliorius, naudai.
Vliko ir M. Liet. Rezist. Sąjū Jis pasiūlė atskirti Klaipėdą 
džio narys. Jo kalbos tema Ma nuo Mažosios Lietuvos ir laiky 
žosios Lietuvos padėtis juridi ti kaip viliojimą Lietuvai į Uni 
ntu ir politiniu atžvilgiu. Maž.’ją su Lenkija, o iš kitos pusės 
Lietuvos plotas yra tas, kurį spausti į Vilnių. Klaipėda ir 
dabar rusai užgrobė ir vadina Vilnius turi tarp savęs geopoli 
Kaliningradskaja oblast. Len tini ryšį. Lenkai norėjo perga 
kų karalius atkvietė į Prūsų že benti gen. Halerio korpusą iš 
mę Kryžiuočių ordiną, kuris Prancūzijos per Klaipėdos uos 
įsitvirtino 4 upių žiotyse — tą. Bet dėka Lietuvos protes 
Vyslos -•Dancigas, Pregliaus tų, tas neįvyko. Netolimoj pra 
— Karaliaučius, Nemuno — eity, Teherano konferencijoj 
Klaipėda ir Dauguvos — Ry Čerčilis siūlė visą Pabaltį ati 
ga. Liet, kunigaikščių veržima duoti lenkams už jų rytines 
sis į rytus, dabar mūsų akimis srities perleidimą rusams, bet 
žiūrint buvo neigiamas reiški Stalinas nesutiko. Potsdamo 
nys. Vytautas pralaimėjęs mū konferencijoj jau konkrečiai su 
šį prie Vorkslos savo ekspansi sitarė Karaliaučiaus sritį, t. y. 
ją j rytus sustabdė ir atsigręžė Mažąją Lietuvą, perleisti ru 
į Vakarus. Sumušęs kryžiuo sams.
čius prie Žalgirio — jų visai ne Dėl Mažosios Lietuvos mū 
pribaigė, nenorėdamas, kad sų argumentai nekelia jokių 
perdaug neįsigalėtų Lenkija, abejojimų. Vakariečių argumen 
Vytauto politika buvo nukreip tai, kad jie valdė kraštą 700 m., 
ta į Vakarus. 1416 m. Konstan neteisingi, nes 200 metų M. L. 
cos karalių ir kunig. susirinki buvo IJet. - Lenkijos suvereni 
me kryžiuočiai skundė Vytau tete. Be to, ilgas valdymas ne 
tą, kad savinasi jų žemes ir turi reikšmės, kaip yra su Iz 
1422 Melno sutarty Klaipėda raelio valstybe.
buvo palikta kryžiuočiams. F"---------—--------- --------- -----
1466 m. Tornnes taikoje ordi si, kaip kas mano, — naktis 
nas pasidarė Liet. Lenkijos ve prieš aušrą atrodo tamsesnė, 
salų apie 200 m. iki 1660 m. 1910—1914 m. laikotarpy atro 
Olivos sutarties, kada Liet, dė jokios galimybės nebuvo 
Lenkijos suverenumas pasibai laisvę išvysti, o tačiau įvyko, 
gė įsisteigus Brandenburgo 
valstybei.

Perėjus į XX amž. Did. Lie Stikliorius. 
tuvių Seimas 1905 m. reikalą 
vo visos etnografinės T 
vos. Toliau kti 1

mečiams praslinkus, jie tuos

lis mėnesius buvo laikoma „Že tent, darant nuolatinį bei meto 
nevos dvasia“, tikrumoje nebu dingą spaudimą į Sovietų Są 
vo niekas kita, kaip laikinas jungą.
Sovietų taktikos pakeitimas, ne Vadinama „naująja taktika“ 
liečiąs pagrindinių tikslų, ku Sovietai siekia privesti Vaka 
rie buvo nustatyti pirmais bol rus prie moralinio', politinio ir 
ševikų revoliucijos laikais, ku karinio nusiginklavimo bolševi 
rie yra nepakeičiami, nėra pasi kų smurto politikos atžvilgiu, 
keitę ir nebus pakeisti.

Sov. S-gos laikysena antroj 
Ženevos konferencijoj daug 
kam sudarė „apsivylimą“. Mes 
manome, kad tokia pažiūra 
yra pagrįsta klaidingu pade 
ties įvertinimu. Kad konferen 
cijos rezultatas buvo neigia

APIE VASARIO 16 GIMNA
ZIJĄ PASAKOJA

Montrealin atvykęs iš Vokieti 
jos abiturientas Vytautas 

Birieta.
Sausio 15 d. Montrealin at 

vyko, verduniečio p. Gustainio 
atkviesti, Vytautas Birieta su 
motina Sofija Birietiene. 
pačios dienos vakare V. 
ta dalyvavo sportininkų 
re, kur teko su naujuoju 
realiečiu pasikalbėti. Pasirodė, vo pasikvietusi Kalėdų Senelį, 
kad V. Birieta yra baigęs Va kuris Kūčių vakarą aplankė vi 
sario 16 gimnaziją ir yra krep sų lietuviu Longueuil vaikus ir 
šininkas, kuriuo, kaip augalo apdovanojo kiekvieną gražio 
tu vyru, apsidžiaugė mūsų kre mis dovanomis. Šis gražus pa 
psininkai, tuojau {jungė j savo protys Longueuil, veikia jau ke 
komandą, sėkmingai tęsiančią ji metai, 
rungtynes.

Įdomu buvo sužinoti apie 
Vasario 16 gimnaziją. V. Bi 
rietą teigia, kad gimnazijos me 
džiaginė padėtis yra sunki, nes 
yra nesumokėtų skolų už elekt 
rą, maistą ir kita. Pagalba iš už 
vandenyno eina labai sunkiai. 
Gimnazija turi didelių sunku 
mų.

Paklaustas dėl tvarkos ir san 
tykių gimnazijoje, V. Birieta *r nuo kovo 10 dienos tęs kala 
sako, kad mokiniai tarp savęs kutų auginimą.
sugyvena labai gražiai ir drau LAIŠKŲ lietuviai pradėjo dau 
giškai. Gimn. direktorius labai giau gauti iš už geležinės už 
gimnazija rūpinasi. Visi moki dangos. Daugumas tiktai dabar 
niai traktuojami lygiai ir nie sužinojo, kad jų giminės yra iš 
kas neskriaudžiamas. Moki tremti į Sibirą ir kitas rusų 
niai, visi be išimčių, iš eiles kai okupuotas sritis.
ba maldą. Gimnazija galėtų ge KLKMD-ja praneša, kad vasa 
riau ir tvirčiau gyvuoti, jeigu rio 11d. AV salėje bus Užga 
būreliai būtų pareigingesni ir vėnių vakarienė su Šokiais ir 
tvirčiau remtų mokyklą, kuri programa, grojant orkestrui, 
yra labai naudinga visiems lie PIGUS BUTAS mažai šeimai 
tuviams. yra Vile Emarde — dvigubinis
LANKĖSI iš Brooklyno pas tė kambarys, virtuvė ir vonia. Kai 
vus Adelė Tylenytė-Linartienė. na 30 dol. mėn. Kas suintere 
. , _ _ suotas, skubiai skambinkite N.
IŠNUOMOJAMAS BUTAS Lietuvai.

viduriniame augšte, f 
riai, alyvos šildymas. Nuoma 

$ 45.00. 4539 Colonial Ave. 
Teirautis 4537 Colonial.

Tos 
Birie 
v aka 
mont

MONTREALIS
MONTREALY MINKŠTA 

ŽIEMA
Ligšiol Montrealis turi labai 

minkštą ir malonią žiemą—ne 
šalta, sniego maža, sausa. Quo 
becas, kuris pasižymi šaltumu, 
jau 80 metų kai neturėjo to 
kios žiemos.

TRADICINIS KALĖDŲ 
SENELIS.

Longueuil liet, mokykla bu

kad Kalėdų senelis 
lanko kiekvieną vaiką lietuvių 
namuose. Tėvai ir vaikai labai 
dėkingi kom. pirmininkei Albi 
nai Išganevičjenei, mokyt. P. 
Beleckui ir Vyt. Gaveliui, sa 
vo mašina patarnavusiam Kalė 
du seneliui.
URBONAI, Jonė Kvietytė ir 
V. Urbonas iš Montrealiu per 
sikelia gyventi į Toronto.
K. LUKAS sugrįžo iš Bostono

Šitos politikos akivaizdoje Va 
karų tautos privalo sustiprinti 
solidarumą tiek savo tarpe 
tiek pavergtoms Rytų ir Cent 
ro Europos tautoms, ir galų ga 
le griežtais — veiksmais ir žo 
džiais — pradėti kurti Euro 
pos Federaciją. Tik šiuo keliu atves prie Europos paliuosavi

5 kamba pp VĮERAIČIAI nusipirko na 
M” mus Ville Lasalle, kur persike 

iia gyventi.
„NEPRIKLAUSOMYBĖS 
Fondo“ skyriaus . Montrealio 
valdybą sudaro J. Viliušis — 
pirm, ir v-bos nariai K. Andruš 
kevičius, A. Kudžma, P. Klė 
zas ir P. Narbutas. 
SERGA p. Vazalinskas — La 
chinės ligoninėje, Antanas Mi 
kolojūnas Verduno ligoninėje 
ir seselė vienuolė Agnietė už 
degimu plaučių. Visi dr. Sega 
mogos priežiūroje.

L. K. KŪRĖJŲ - SAVA 
NORIŲ ŽINIAI.

Detroito L. K. Kūrėjų - Sa 
vanorių iniciatorių grupė kvie 
čia visus L. K. Kūrėjus-Sava 
norius, gyvenančius Detroite, 
Windsore, o taipogi gyvenau 
čius ir šių miestų apylinkėse 
kūr.-savanorius, į susirinkimą. 

Susirinkimas bus sausio 22 
d., 12.30 p.p. Šv. Antano paia 
pijos mokyklos patalpose (W. 
Vernon ir 25-sios gatv. kam 
pas).

Per susirinkimą bus aptaria 
mi kūr. - savanorius liečią svar 
būs klausimai.

Susirinkimo reikalu galima 
kreiptis į kūr. - savanorį J. Mit 
ku: Detroit, 5251 Cloverlawn. 
Telef. WE 49612.

AUKOS „N. L”
B. Pauža, Toronto........... 5,—

Paunksnis, LaSalle,. . . .5,— 
Šukys, Montreal..........5,—

Laurušionis, Mtl............1,—
Baronas, Mtl.....................1,50
Širkaitis, Hamilton, O. 1,— 
. Mozūras, Mtl................5,—

'................5,—
. Gabaliaus A. Bruškevičius, Sudbury 4,— 

už 150.000 kas. Jis dar apgailestavo, kad J. Dudėnas, Edmonton ..2,—

mas, tai buvo matyti iš anksto. ejdamb Vakarai įgys jėgą, bū mo nuo Sovietų grėsmės ir 
Nes tikrumoje Sovietai nieką t*n \ santykiuose su Sov. S-ga. prie tarptautinės tvarkos atsta 
dos nemanė sutikti su Vovieti t’k šitas kelias gali atvesti ir tymo visame pasaulyje.
jos suvienijimu, ir, būtent, dėl------------------------------------------------------------------------------------------ ------
eilės priežasčių, kurių mes čia 
paminėsime tiktai svarbiausias: 
1) Sovietai nuo pat pradžios 
jų revoliucijos siekė tokios pa 
dėties, kurioje yra dabar Vo 
kietija, žymioj daly rusų de fac 
to okupuota; to siekdami, So 
vietai turėjo prieš akis tą fak 
tą, kad Berlynas jau vieną kar 
tą Septynerių metų kare, nors 
ir trumpam buvo rusų okupuo 
tas. 2) Bolševizmo išplėtimo į 
visą pasaulį planuose, kurie So 
vietų vyriausybei visados aktu 
alūs, Vokietijos subolševikini 
mas yra vienas svarbiausių eta 
pų augščiau paminėtam galuti 
niam tikslui pasiekti. Šitokio 
mis aplinkybėmis negalima 
laukti, kad Sov. S-ga taikingų 
derybų keliu atsisakytų nuo 
tos galingos pozicijos Vokieti 
joje, kurią ji mažesnėj daly pa 
siekė pati, o didesnioj — gavo gų ,r padės toms bendrovėms mo dėliai, p. Gabaliauską 
dovanų iš savo sąjungininkų, išvystyti platesnio inasto sta klausė:
3) Toliau reikia spėti, jog tuo tybines operacijas, Toronte, — Ar tikrai šioje b-je vienas
klausimu Sovietų politikai turi Montrealy, Hamiltone, kur jau asmuo galės turėti 51% akcijų,
svarbos viena ypatinga aplin yra nupirkta 130 statybinių sk kad galėtų būti vienas šeimi
kybė, į kurią tačiau Vakarai nė lypų. ninku?
ra atkreipę jokio dėmesio. Bū B-vė yra padariusi kontaktų — Mes jau turime 
tent, kad Sovietų reikalauta ir su belgų, švedų ir vokiečių fir statutą, kuris vienam 
gauta demarkacijos linija tarp momis dėl cemento importo, niui leidžia turėti nedaugiau 
jų užimtos Vokietijos dalies ir Planuojama eksportuoti miško kaip vieną trečdalį akcijų, to 
laisvosios Vokietijos eina maž medžiagą į JAV. B-vei organi dėl jis negalės būti šeimininku, 
daug taip, kaip prieš daug šimt zuojantis, pirmame susirinki bet yra natūralu, kad gali susi 

Mums ateitis nėra tokia tam mečių ėjo linija, kuri skyrė sla me, Toronte sausio 7-tą, buvo daryti 4 — 5 stambesni akci Br.
pasirašyta akcijų už 40.00(ą ninkai, kurie faktinai reikalą I- Chazanas, Mtl. 

dol. Iki metų galo tikimasi iš valdys, — sako p. C_'__L---- * " " _ .
parduoti akcijų _ , „ .
dol. Akcijos po 100 ir po 500 lietuviai nežinia dėl kurių prie J. Latvys, Montreal ....1 
dol.

Pirmininko ir 
atiteko

SUSIORGANIZAVO NAUJA LIETUVIŲ „AMLIT 
BUILDERS SUPPLIES LTD“ BENDROVĖ 

KANADOJE
NL redakcijoje lankėsi St. kas ir ižd. VI. Germanavičius. 

Gabaliauskas, kuris išrinktas 
suminėtos bendrovės pirminin mas yra pirmas didesnio mas 
ku, ir papasakojo apie naująją to bandymas laužti lietuvių in 
bendrovę. Jis sako, kad naujo dividualumą. Jeigu pasiseks, 
sios šėrų - akcijų bendrovės ti tai kitoms lietuvių bendrovėms 
kslas yra: statybinių medžiagų bus lengviau išplaukti į plates 
gamyba ir jomis prekyba. Pirk nius biznio vandenis.
ta Pembrooke lentpjūvė ir nuo — Kviečiu lietuvių visuome 
vasario 1-mos prasidės miško nę paremti tą pirmąjį, didelės 
apdirbimas. Bus prekiaujama reikšmės mūsų tautai bandy 
urmu ir kitomis statybinėmis mą, — sako p. Gabaliauskas ir 
medžiagomis, kaip cementas, nurodo, kad 
plytos ir kit. Tam tikslui To gali kreiptis 
ronte, o su laiku ir Montrealy adresu: 376 
je bus atidarytos urmo preky ronto, Ont. 
bos agentūros. Bendrovė dalimi rius.
kapitalo dalyvaus kitose staty Kadangi redalrlorius dėl šios 
binėse bendrovėse, kurioms ji b-vės jau buvo įspėtas ir yra 
bus tiekėja statybinių medžią girdėjęs tūlų gandų, tai aišku

pa

Amlit b-vės suorganizavi

Jeigu pasiseks,

norį pirkti šėrų, 
j jį laiškais šiuo 

Crowford St. To 
ar j valdybos na

išdirbtą
asme J.

P.
P.
P.
A.

vų gyvenamąsias sritis nuo ger 
maniškųjų. Iš to matomas Ma 
skvos siekimas atstumti vokie 
tybę kaip galima toliau j vaka 
rus.

Galop, prisideda dar tas stra
4 žasčjų skleidžia gandus, apie Amlit B-vė, Toronto ....5 

kuriuos ir jis girdėjęs.
Bendrovei kuriantis

J. Bakanavičius, Verdun. 0,50 
visai’S. Barzdaitis, Toronto. ... 1,— 

teisybės bei K. Mizeikis, Martel, B.C. 1,— 
riklia TORONTE lankėsi Draugo ga, pastaraisiais laikais vartoja J. Kšivickas iš Hamiltono, II- teisėtumo ir turint gerus tiks Visiems geriems aukotoja 

'k.lj Lietu red. kun. Prunskis, kun. Cini naują manevrą. Būtent, tais at ju vicep. Alb. Norkeliūnas iš lūs, yra linkėtina visokeriopa ms už lietuviškos spaudos rė 
Liet. Seimai kas ir Terra sav. p. Civinskas. sitikimais, kai ji negali visiškai Montrealio, sekr, A. Pabedins sėkmė. mimą nuoširdus ačiū. NL.

b-vės dir. pa 
St. Gabaliaus

Ir dabar gali įvykti greičiau 
negu mes laukiame, — baigė teginis momentas, kad vykdy reigos

P. L. dama savo ekspansiją, Sov. S-k ui, pirmuoju vicep. yra inž. rimtai, laikantis
Draugo ga, pastaraisiais laikais vartoja J. Kšivickas iš Hamiltono, II- teisėtumo ir turint gerus tiks
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XEPRIKMUS51AAA HE
INDEPENDENT LITHUANIA

Pajūris ir mes
Rašo B. STUNDŽIA

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos”

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

Oi, drauge, drauge, 
Mesk aukso inkarėlį. 
Tegul terita 
Bangpūtis valtį 
Ant aukso inkarėlio.

Ta proga su nuostaba prisi 
minkime brolius iš Mažosios 
Lietuvos, kurie per 700 metų, 
būdami sunkioje priespaudoje, 
ujami ir niekinami, išlaikė sa

(Liaudies daina), vo kalbą, papročius ir net pir 
Bene Demostenas pasakė, mą lietuvišką knygą atspausdi 

kad tauta pirm netekdama ne no. 
priklausomybės, praranda lai 
vyną ir kelius į jūrą. Kokie tai ra 
teisingi žodžiai! Ar ne taip mu 
ms atsitiko prieš keliolika me 
tų? Kai tauta netenka ryšio 
su jūra, ji kitų būna sumalama 
ir ištrinama iš žemėlapio. Isto 
rijos bėgyje tai jau du kartu 
patyrėme, bet ar pasimokino gimę, lietuviais norime ir bū 
me, tai dar klausimas. ti...”

Sausio 15 dieną gražiai pa Dabar mūsų tėvynė per 
šnekame, prisimename savo pa liolika metu prarado da 
jurj ir vėl metams viską užmirs rų dukterų įr sūnų. Dalis jų at 
tame. K?gi, mes ūkininkų sįdurė užjūriuise ir gražiai įsi 
tauta, sėsli, nezvah... kūrė. Bet kas atsitiko? Per ke

- _ . _ Taip neturėtų būti! Jūrinė bs metus Driaupes jaunimas ne
tančių metų nutirpo paskutinis torijos faktus esame užmiršę, programa turi būti vedama kar bemoka lietuviškai melstis 
ledynas, kuris nuo Skandinavi ir savo nesusipratime tūlą lai tu su kova už tautos laisvę. Tu ’
jos ir Suomijos, per Baltijos ką net jau po Antrojo Pasauli rime skatinti jaunimą griebtis 
sritis ir Pabaltijo kraštus buvo nio karo juos painiojame, ta jūrinių specialybių, rašytojus, 
apdengęs ligi mylios storumo rytum negalėdami sau išsiaiš poetus, muzikus ir dailininkus 
ledo sluogsniu, dar reikėjo še kinti. Painiodamiesi gi, mes ne domėtis jūrinėmis temomis. 

... 1 Ar jau labai mėgiamas mūsų

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

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.

Kaip ąžuols drūts 
prie Nemunėlio

PAŽANGA PADARYTA, BET DAR NEPAKANKAMA 
Kai maždaug prieš 18 tūks Deja, daugelis mūsų šiuos is

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI 

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

MŪSIJ^SPORTAS
FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO KOMITETAS 

PRANEŠA
1. Remdamasis pravesto re tos rungtynės 99—26. Taškus 

lerendumo duomenimis sporti laimėjo: Bukauskas 37, Piečai 
nės vadovybės rinkimo reika tis 10, Ottd 17, Šipelis 7, Gra 
iu, FASKas skelbia naujo Fizi žys 11, Šultė 4 ir Bunys 13. 
nio' Auklėjimo ir Sporto Komi 
teto Šiaurės Amerikai rinki 
mus slaptu, korespondenciniu 
būdu.

2. Rinkimams pravesti suda 10, Šultė 6, Bunys 14. 
ryta ir patvirtinta rinkiminė 
komisija sekančios sudėties: 
Dr. Alg. Nasvytis, pirm., Al. 
Laikūnas ir K. Paulauskas, na 
riai. Komisijos adresas — 1380

laisvi būdami, vietomis jau bu AnselyRd., Cleveland 8, Ohio, 
vo nutautę!

Negana to, mažlietuviai pir 
mieji išėjo į jūrą ir įvertino jos

Iš Mažosios Lietuvos „Auš 
”, ten buvo kuriamos su jūra 

susijusios liaudies dainos, iš 
ten mes gavome pradinį jūrinj 
žodyną, tenai nuo persekioji 
mų ne vienas rasdavo laikiną 
prieglobstį, ten suskambėjo žo 
džiai: „Lietuviais esame mes

ke

na 
muose su tėvais nesusišneka, 
gėdijasi pasirodyti esą lietu 
viais, vengia savų mokyklų ir 
organizacijų. Kas bus su mūsų 
tautiečiais užjūriuose dar po 
dvidešimties metų? Mažlietu 
viai gi po sunkiu kolonistų pa

Tauras — Hot Rods penk 
tos rungtynės 101—36. Taš 
kus laimėjo: Bukauskas 25, 
Piečaitis 8, Otto 38, Gražys

šeto tūkstančių metų, kol tos suvokiame, kokią didelę klaidą Ar jau labai mėgiamas mūsų 
sritys, kurias mes dabar žino darome ir kokią didelę žalą da tarpe vandens sportas, buria 
me Lietuvos vardu, kurios, et rome Lietuvos valstybei, kurios v imas? Ir dabar vienas, antras Tu‘išlaikė lieVuviškuma‘net470b 
nografiskai kalbant, buvo ap etnografinės ribos vakaruose galėtų gražiai verstis iš žve metu kai Didžiosios I ietuvos 
gyventos lietuvių giminių nuo siekė net Vyslos žemupius. jybos. Jau laikas būtų jūrą įver kunigaikštiios gyventojai dar 

Amžių bėgyje musų kaimy tinti prekybininko akimis ir su 
nai mus skaudžiai ir nežmoniš prasti, jog tai pigiausia, geras 
kai nuskriaudė. Jie mūsų tautą pajamas nešanti transporto 
skriaudžia ir dabar. Rytų im priemonė, be kurios ateities 
perialistas per Mažosios Lietu Lietuva negalės išsiversti.

_ • Ne dėl to mūsų broliai maž 
muluoja mūsų tautą ir bando lietuviai pakėlė ginklą, kad 
ją praryti. Neseniai tų tikslų mes prisimintume romantiškus 
siekė ir mūsų vakarų kaimy senovės laikus, kada Birutė 
nas. Pietų kaimynas, pats virš šventąją ugnį kūreno, _____ .
kinamas to paties imperialisto, kad turėtume kur pasimaudy gis ir spartėjo pažanga, 
vis dar spardosi, ne dėl savo gy ti?! 
vybės, bet — turėdamas impe

Vyslos žiočių ligi maždaug 
Suomių įlankos ir nuo Baltijos 
jūros ligi Dniepro augštupių 
bei jo intako Pripetės, apimtos 
Baltavyžių giriomis, — kad tos 
sritys būtų galimos gyventi, vos sritis apžiojo, kramto, gro 
Tai etnografinės Lietuvos 
tys. Jau bus 12 tūkstančių 
tų, kai suminėtose srityse 
vena lietuvių giminės.

Per tuos 12 tūkstančių metų 
daug kas pasikeitė. Nemunas, __
pirma tekėjęs į Dniepro vagą, V^i?tikslų^rkš“muš* 
prasimušė sau kelius į Baltijos 
jūrą. Susiformavo žemės pavir 
šius. Milžiniški miškai, kurie 
po ledynų laikotarpio apdengė 
lietuvių gyvenamus plotus, 
dabar baigiami jau iškirsti. Su 
mažėjo pelkių, nuseko ežerai ir 
upės. Lietuviai, kurie rytų kai 
mynų buvo atstumti į Pabaltį 
jį, labai apnaikinti: ištisos jų 
giminės, kaip Prūsai, Jotvin 
giai, išnaikinti — Juotvingių 
belikę tiktai gyvenviečių pėd 
sakai, o Prūsų belikę nedaug. 
Latviai 12-kos tūkstančių me 
tų bėgyje nusitolino nuo kitų 
Lietuvių tautos giminių ir 
ve laiko atskira tauta.

Tiktai nepakito lietuvių 
venvietės — jie Lietuvos 
tyse gyvena jau apie 12-ka 
kstančių metų. Lietuvių gyve klausomos 
namųjų plotų šaknis yra Nemu kurie toli gražu nesudarė bent 
no baseinas, Nemuno upė, lie kiek teisingesnių lietuvių tau 
tuvių apgyventa iš abiejų pu tos pretenzijų. Lietuva turi bū 
šių. Čia lietuviai gyveno ir gy ii atkuriama etnografinėse r: 
vena jau apie 12 tūkstančių me bose. To mes turime siekti vi 
tų. Čia lietuviai gyvena jau somis galiomis. O į etnografi 
apie 10 tūkstančių metų prieš nės Lietuvos sritis būtinai įei 
Kristaus erą. Čia jų žemė, čia na ir visa Mažoji Lietuva, 
jų vieta. J. Kardelis.

sn 
me 
gy

MONTREALIO „TAURO” 
ŠACHMATŲ TURNYRUI 

VYKSTANT.
Po šventinių atostogų mūsų 

šachmatininkai vėl gyvai suju 
3. Rinkimai bus daromi pa do. Kiekvieną sekmadienį po 

gal išdirbtas ir priimtas taisyk pamaldų A. V. salėje tęsia gra 
les, kurios bus išsiuntinėtos vi žiai pradėtąjį turnyrą. Ne vie 

reikšmę jų akiratis tapo pla s’ems sporto padaliniams, spor nas su viltimi šiais metaj^atsi 
tesms ir jų norai daugiau žino 
ti padidėjo.

Iš jų tarpo greičiau išnyko 
arba prietarai, pakilo gyvenimo ly

Ne be reikalo garsus anglų 
Ne, jie kovojo ir žuvo už tai, admirolas Jellicoe sakydavo 

kad išsivadavus iš svetimųjų „Jūra yra mūsų gyvybė“. Su
O mes? Dažnai mes, tary vergijos ir pramušus Lietuvai praskime jo žodžius ir įsisąmo 

turn jiems pataikaudami, „už duris į pasaulį! ninkime!
leidžiame“ jiems paskutinius 
mūsų gyvybei išlaikyti etnog 
ratinius lietuvių tautos gyve 
namuosius plotus.

Laimei, paskutiniu metu jau 
pasiektas tūlas išsiaiškinimas. 
Jau mažiau visokių nesąmonių 
rašoma dėl Mažosios Lietuvos 
ii spaudoje. Deja, to nepakau 
ka dar. Mes dar daugiau ir dar 
rimčiau ,dar plačiau ir išsa 
miau turime įsisąmoninti, kad 
mes turime bent paskutines lie 
kanas lietuvių etnografinių plo 
tų ginti. Mes turime padėti vi 
sas jėgas, kad lietuvių tautos 

gy skriaudos bent dalinai būtų ati 
sri taisytos. Lietuvių tauta negali 
tū pasitenkinti buvusiais Nepri 

Lietuvos plotais,

sa

1»OW

OHtY DOW n
COOL CONTROL' 

įsmo

PIRMAUJA
skoniu

Kanada nuo seniai 
garsi ’puriais.

Šie pasaulinio gai
so sūriai yra dar 
skanesni, kai valgo 

mi užsigeriant 
DOW ALE — 

vienu iš garsiausių 
pasaulyje alum.

NIAGARA BALLS
ŠIAME PASAULINIO GARSO MAŽAME MIESTE YRA 

įsikūrusios kelios lietuvių šei laudose, 25 dol. džiovininką 
mos. Dauguma atvykusių po ms sanatorijose. Be to, paau 
paskutinio karo, o senųjų atei kotą vietos liet, skautų laivui 
vių yra tik keli asmens, bet ir pirkti, Kalėdų vaikų eglutei ir 
tie gerai sugyvena su naujai pan. 
atvykusiais.

Dėl mažo skaičiaus lietuvių, 
platesnės apimties organizaci 

j* /Į nis veikimas neįmanomas ir iki
Cd 9 V99 f n 9 lt*9 šiol nepasižymėjo'. Tačiau pa

TRADICINĖ KA LĖDŲ EGLUTĖ. ?al galimybes šis tas daroma
Y ir nėra apsileidimo lietuvybės

1955 metų Kalėdų pirmąją les. Vienas iš tokių jaunuolių stiprinime bei vienybės palai 
dieną, Lietuvių Namuose buvo yra Juozas Gediminas Dovyde kyme. Ypač paskutiniu laiku, 
suruošta Edmontono ir apylin nas 1955 metais baigęs Edmon kajp niekados anksčiau, drau 
kės lietuvių vaikučiams tradici tono Šv. Pranciškaus vidurinę giškai ir vieningai sugyvena 
nė Kalėdų Eglutė. Susirinku mokyklą. Albertos Č.L.1__
šieji tautiečiai su maloniu susi Ministerijos raštu, Separatinių v
jaudinimu sekė gražų mūsų Mokyklų Direkcija apdovano yra susįbūrę į vietos lietuviu 
jauniausios kartos pasirody jo Juozą Gediminą Dovydėną, klubą ir> bendrai dirbdami, yra 
mą. Po trumpo scenos vaizde uz minėtos mokyklos pabaigi su§elpę vietoje jr Vokiteijoje 
lio ir šokių, Kalėdų Senelis da mą pirmuoju abiturientu, gar lab-au gios pašalpos .
lino vaikučiams dovanas, už bės diplomu ir simboliniu ženk gus tautiečius. Nors klubo ap ty. su.861?11 
kurias jie atsidėkodavo eilėraš ^U- Gediminas yra gi jmtįs daugiau savišalpinė, bet re*kalingas
čiais ir dainomis. Žiūrovai bu m^S ^39 m. spalių 11 d. Kau jr taį afranda asmenų, kuriems sene 1US' 
vo sužavėti, nekalbant jau 
apie laimingus tėvus. Kalėdų NAUJŲJŲ METŲ
Senelį suvaidino pats eglutės sutikimas Lietuvių 
rengėjas Edmontono Lietuvių buvo jaukus ir 
Katalikų Misijos klebonas kun. nuotaikoje. 
Br. Jurkšas. Šis tėvų komiteto 1956-jų metų 
ir vaikučių parengimas paliko vo jaudinantis, 
labai malonų įspūdį.

LIETUVIAI PASIŽYMI M Vatikane patikimai teigiama, viešų parengimų gauti pajamų 
jog Popiežius greit parinks 8 jr per Liet. R. Kryžiaus valdy BUVO METAS — TU ĖMEI, 

Lietuvių tautybes jaunuo naujus kardinolus visoms da bą Vokietijoje pasiųsta, 50 DABAR TAVO LAIKAS 
liai, besimokantieji Kanados bar tuščioms vietoms užpildy dol. liet, karo invalidams, 25 DUOTI. AUKOK ŠALPOS 
mokyklose, iškyla į pirmas eiti. dol. seneliams esantiems prieg FONDO VAJUI! lu

Mielam Prieteliui
JONUI JOKUBAUSKUI

mirus, p. Jokubauskienei, sūnums Povilui ir Jonui 
ii- dukrai su žentu reiškiu gilią užuojautą

Jonas D a 1 m an t a s.

Albertos Švietimo ma.
Dauguma vyrų ir moterų

ne.

namuose 
praėjo geroje

sutikimas bu

iš viso nepatinka, kad toks klu 
bas egzistuoja.

Nežiūrint skleidžiamų nei 
giamų gandų apie kai kuriuos 
klubo narius ir apie klubo tiks 
lūs, o net ir apgalvotų veiksmų 
sutrukdyti — klubo kasai pa 
jamų, bet vis tik pasisekė iš

tininkams ir paskelbtos spau gauti prarastuosius taškus ir 
doje. laimėti prieš stipresniuosius. O

4. Rinkiminė komisija veikia buvę laimingieji praėjusiais me 
nuo 1956 m. sausio 1 d. tais — neprarasti užimtų pozi 

FASKas. cijų.

L,ET'JV,,pSmVp',S^?US,JOS ™Ga'
ČEMPIONAS tavičium ir J. Viliušiu. A. Ado

Lietuva pradeda garsėti maitis turėjo aiškiai išloštas 
kaip bokso čempionų šalis, partijas. Deja dėl stokos gėrės 
Prieš kiek laiko iškilo sunkaus nio apskaičiavimo, skubotumo 
svorio boksininkas A. Šocikas, ir neišnaudojimo tikrai gerų pa 
Dabar A. Šociką jau nugalėjo 
vilnietis Richardas Juškėnas, 
kuris taip pat yra sunkaus svo 
rio. R. Juškėnas „visasąjungi 
nėse Sovietų Sąjungos rungty 
nėse Maskvoje“ nokautu nuga
Įėjo „5 kart šalies čempioną ir žaidėjus, A. Mylę ir J. Žmuidzi 
2-jų kartų Europos čempioną“ ną, laimėjo pirmuosius taškus, 
A. Šociką, — rašo soivetinė tuo pačiu savo kolegoms įra 
spauda. šydamas pirmuosius pralaimė

Bet, be to, Rusijos čempioną jimus.
to klausimą turėjo išaiškinti Minėtina V. Sirvydo ir J. 
dar R. Juškėno susitikimas su Žmuidzino partija, kurioje V. 
RTFSR čempionu Muchinu is Sirvydas nors ir netekęs figū 
Rostov-Don. Tačiau Muchi ros, nenustojo vilties ir ilgoje 
nas, tur būt, nuo vieno savo kovoje padėtį išlygino, perėjo 
priešininko pamatymo susirgo į gražų priešpuolį ir sudarė rim 
ir R. Juškėnas buvo užskaity tą pavojų savo priešininkui 
tas be kovos visos Rusijos čem pralaimėti. Deja, neapsižiūrėji 
pionu. mas privertė kapituliuoti. J.

— Sov. spauda giriasi, kad Viliušis prieš A. Lesinską ii 
Maskvoje statomas milžiniškas gai trukusioje kovoje ir prieš 
sporto stadionas, kurio pagrin V. Širvydą laimėjo nesunkiai, 
dinėje dalyje galės sutilpti J. Šiaučiulis .laimėjo prieš 
apie 100.000 žiūrovų. Stadio L. Balzarą ir A. Lesinską.
ne, kuris turi būti baigtas sta Po šeštojo rato žaidėjai lai 
tyti šiemet ligi vasaros vidurio, mėjimais eina sekančiai: J. Vi 
būsią ir plaukymo baseinai ir liušis 8, Ig. Žalys 4, V. Judzen 
čiuožimo aikštės. tavičius 3, V. Žilinskas 3, A.

MOŠŲ KREPŠININKAMS J 41a”z

džiūnas 2, L. Balzaras 2, J. Ado 
Tauras — Hot Rods ketvir Nukelta į 9-tą puslapį.

St. CATHARINES, Ont.
SLA 278 KUOPOS SUSIRINKIMAS.

Praėjusiais metais gruodžio turėjo teisę tik 7 nariai balsuo 
Rezultatai:

1. Į SLA prezidentus K. J. 
Kalinauskas gavo 7 balsus.

2. Viceprez. P. Dargis—7 b.
3. Sekr. Dr. M. J. Vinikas— 
balsus.
4. Iždin. A. S. Trečiokas — 
balsus.
5. Ižd. p. Gugienė — 1 bals.
6. Iždo glob. J. Maceina — 
balsus.
7. Iždo glob. E. Devenienė— 
balsus.
8. Iždo glob. p. Mikužiūtė— 

2 balsus.
9. Daktaru kvot. Dr. S. Bie 

Nuola žis 7 balsus.
Susirinkimas praėjo jaukio 

nuotaikoje.

dėčių, turėjo skaudžiai praloš 
ti, jau išloštas partijas.

Geriausia šių metų laimė ly 
di R. Lukšą. Iki šiolei ėjęs su 
penkiais pralaimėjimais, po su 
nkių kovų prieš pajėgiausius

Paskutiniu laiku klubo na 
riai — moterys ruošia gimta 
dinių minėjimus, kad sudarytų 
progos vieną antrą pagerbti, 
dažniau sueiti, lietuviškai pa 30 dieną J. Šarapnicko bute ti. 
dainuoti 
muosius 

Per paskutinį — Onos Jo narių. Susirinkimą atidarė ir jį 
naitienės gimtadienio minėji pravedė kuopos pirmininkas Z. 
mą, p. Nausėdienės pasiūlymu, Piliponis. Praėjusio susirinki 
o pp. Siurblienės, Ulbinienės, mo protokolą perskaitė kuo 
Gudaitienės, Grunienės, Jonai pos sekretorius K. Jonušas. Po 
tienės, Nekrašienės ir kitų pri to kuopos pirmininkas įteikė 
tarimu sutarė sumažinti kai naujai įstojusiems nariams K. 
kurias namų išlaidas ir apsidė Jonušui, J. Kavalėnui, M. Ku 
ti save specialiu labdarybės mo kanauskui ir J. Diliui apdrau 

reikalin kesčių, kad reikalui esant gale dos sutarties pažymėjimus. J. 
tų sušelpti labjausia pašalpos Dilys padėkojo už priėmimą į 

i moteris, vaikus ar organizaciją ir išreiškė pasiten 
kinimą galįs dalyvauti seniau 
šioje ir didžiausioje lietuvių iš 
eivijoje organizacijoje. 17— 
tinė buveinė, susirinkimui pri 
tariant palikta toje pačioje vie je ir kūrybingoje 
toje. Visais reikalais šios kuo Po susirinkimo įnešus pasiūly 
pos prašome kreiptis adresu: mą, narių tarpe buvo parinkta 
56 Concord Ave., St. Cathari aukų patekusio į sunkią padėtį 
nes, Ontario, Canada. Kiekvie profesoriui M. Biržiškai. Paau 
nas įstodamas nariu apsidrau kavo po 1 dol. J. Dilys, K. Jo 
džia save ir savo šeimą. Vėliau nušas, M. Kukanauskas, J. Ka 
kuopos p-kui perskaičius ins valelis, J. Vyšniauskas ir J. Ša 
trukcijas, buvo pravestas bal jauka. Reikia tikėtis, tam rei 
savimas į pildomosios tarybos kalui atsiras dar ir daugiau au 
nominacijas. Pagal potvarkį kotojų. tas pats.

— bei aptarti bėga įvyko St. Catharines SLA kuo 
reikalus. pos susirinkimas. Dalyvavo 12

Grikis.
LIETUVOS KON 
BRAZILIJOJE 

ADRESAS:
Snr. A. Polišaitis, Consul da 
Lituania, Caipca postai, 7249. 

Rua Dom Jose de Barros, 
168—5° andar Sao Paulo- 

-Brasil.

NAUJAS
ŠULO

7

6

7

5
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Sužmogintas šėtonas
„ . . . jūs nematote Šėtono. Jis čia pat. Girdžiu jo ai 
savimą.. . Jis tiesia rankas į mus. . .“
Iš prof. Harbačausko paskaitos.

Lietuvių pasakose velnias tono karalystėje, bet šampanas' 
nebaisus. Tai ponaitis su ma konferencijose lygiai teka į „šė 
žais rageliais, ožio' ar arklio ka tonų ir angelų“ burnas. „Ange 
nopomis. Jis apdalija auksu, gė lai“ pasuoja prieš šėtonus. Bi 
rybėmis, kad laimėtų sielą. Bet jau, kad „išganymo vartų“ ne 
jį lietuvis visada apgauna ir iš atidarytų pats didysis šėtonas, 
eina laimėtoju. Nors dabarti Naujasis pasaulis turi saviš 
nis K. Borutos Pinčiukas iškir kių įrodymų apie pragarą, Mes 
to daug šunybių. Nors mūsų—pamotės vaikai. Nesvarbu, 
liaudis pataria neiti su vėl kad ten apie 800 milionų pra 
niu obuoliauti, bet didelės bai gare, bet reikia gelbėti puška 
mės kipšas mums nesukelia. O pį amerikiečių. Be nuolaidų ir 
„Fausto“ Mefistas yra veik tik galvos lenkimo (sic!). Diplo 
ras džentelmenas. Ir jį Faus mato nepadarysi kariu, o kario 
tas apmauja. žodžiu, žmogus diplomatu. Ike brangesnis Žu 
velnio neįsivaizduoja. Nei Dan kov už milionus ten mirštan 
tės pragaras nesukelia didelių čių. Jei Žukov gautų kulką į 
n gyvenimų, nors skaitoma, pakaušį iš už jį galingesnių, ti 

yra geriausiai pavaizdavęs kiu, kad apsimąstytų ir tartų: 
vienas iš mirtingųjų. Perskai „Ne demokratija“. Gera Rusi 
čius mūsų senas „Peklos mū jai turėti gaidį povo plunksno 
kas“, sukelia lengvą drebulį, mis. Seni prisiminimai apkvai 
Ten velnias sugyvulintas. To šina galvas, ir palitika nurieda 
dėl ir Švaisto senas kareivis Šir su taurele.
vokas gana gerai jaučiasi pra Įėjus vieną pragarą, neduoda ‘ 
gare, nes geriau protauja už teisės sėsti už stalo su baisės 
sugyvulintą velnią.

Velnio nesukūrė 
Vergija, baudžiava, 
nių persekiojimas, 
jos... Tai tik lašas jūrose. Jos 
nelietė masių, o atskiras gru 
peš, atskirus asmenis. Nors 
apie tai paskaičius, nukrečia 
šiurpas, bet ir vėl praeina.

XX amžiaus mitas (radijos, 
'vizijos, atomo ir šėtono) 

G„xūrė sužmogintą šėtoną. 
Kam jam vargti pragare, kad 
pačioje žemėje yra vietos. O 
priemonių apstu, kurių nei pra 
žilęs Liuciperis pragare neturi. 
Pragaras žemėje! Ir dar koks! 
Perskaitęs pulk. Petruičio ir 
prof. kun. Ylos prisiminimus, 
apie koncentracijos stovyklas, 
tikiu, kad Dantė savo pragarą 
sudegintų.

Mes pragaro vaikai, 
mažų prošvaiščių, bet 
kios menkos, bevertės, 
metų kabinėjamės už 
spindulio. Pražygiavo 
ve hakenkrencu pažymėtas ru 
dasis, o mėlynkepuris enkavė 
distas dar ir šiandien savam na 
me, ant geriausio matraso, sap 
ne supurto. Apsiverti ant kito 
šono ir šaltu prakaitu išpiltas 
ir sukepusiomis lūpomis tari 
savo priesaikai (kartais ir ne 
tikrai) : „Oi, baisiai sapnavau, 
kad jį paraliai..."

Taip. Du „genijai“: Lėni 
nas ir Hitleris gavo leidimą iš 
prirakinto „Didžiojo Šėtono“ 

rkelti pragarą žemėje. Mūsų

istorija, 
krikščio 
inkvizici

Buvo 
jos to 

Jau 15 
vilties 
pro ta

.uta tą pragaro taurę tebege 
ria. Menki mūsų išgyvenimai 
ir randai kūne ir sielose įtikin 
ti Tomą netikintįjį. Miršta šei 
mos, gentys, miršta tautos šė

talkos mūsų sostinės labui. Pre 
numeratą ir aukas siųsti: Jero 
nimas Cicėnas, 138 Sraw St., 
Toronto, Ont., Canada.

Atsirandant ir daugiau akty 
vesriių reikalų Vilniaus klausi 
mu, susidaro būtina padėtis tu 
rėti savo laikraštį. Tuo reikalu 
prieita vieningos nuomonės — 
dėti visas pastangas, kad vilnie 
čiai savo reikalams galėtų iš 
leisti nors neperiodinį leidinėlį. 
Plačiai nusiskųsta lietuviškos 
spaudos išsišokimais, kur nag 
rinėjama Vilniaus Krašto lietu 
vių teisės. Tuomi pasižymi, ne 
pirmas kartas Brooklyno „Dar 
bininkas“. O nepaprastai skau 
du kai prie to prisideda augs 
tesnieji lietuviai — pasislėpu 
šieji „S. Suž.“ slapyvarde.

Sunkion padėtin patekusio 
prof. M. Biržiškos šalpos rei 
kalu nutarta padaryti didesnę 
rinkliavą, o taip gi neužmiršti 
bėdon patekusius sušelpti S- 
gos kitus narius, ypatingai da 
bar gcritos paramos yra reika ma pasidžiaugti, kad turime 
laujantis sunkioje materialinė jau antrą lietuvį advokatą, ži 
je padėtyje esantis vilnietis Vy iiomųjų vilasaliečių pp. Mile 
tautas Šadreika, gyv. 54 Wil rių sūnų, Juozą Milerį.
lison St., Toronto, Ont. stu j Mileris, baigęs augštesnj 
dentas. jį mokslą, p0 to pabaigė Colle

Pasitarime galutinai nusi ge, o po to įstojo į McGill um 
statyta, kad ir šiais metais, bir versiteto teisių fakultetą, kurį 
želio 23 dieną, VKLS St. Cat pabaigė 1954 metais. Po to, jis 
harines skyrius rengs vilniečių atliko praktikos darbus, sta 
tradicines Jonines, kurios įvy žuodamas kaip teisininkas, be 
ks, kaip ir pernai, toje pačioje siruošiąs advokatūrai.

,aoaulį, žurnalistus, poe kusį vajaus komiteto narj ne vietoje, netoli Wellando, St. Pagaliau, išlaikęs advokato 
o fabrikuose užtenka pa tik, kad šiltai ir vaišingai pri Stephan Hall. Pelnas nuspręs egzaminus ir priimtas į advoka

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — 
didžiausias lituanistikos žinynas, lietuvių kultūros 

paminklas.
Iš suprojektuotų 20—21 tomo septyni jau išspausdinti, 
kiti rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal 

atskiras raides pasiskirstę iki galo.
Laikas Įsigyti, 

nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama 
tik prenumeratoriams.

Lengvos sąlygos: 
įmokėjusiems bent už vieną tomą, visi išėjusieji tomai 
siunčiami iš karto. Likusios sumos mokėjimas išdėsto

mas užsisakiusiam priimtinomis dalimis.
Vieno tomo kaina J.A.V. $ 7.75, visur kitur $ 8.00.

Užsakymai siųstini šiuo adresu: J. Kapočius, 
Lietuvių Enciklopedija 265 C Str., South Boston 27, Mass.

Paskubėkite — atsargos ribotos!

NAUJAS MONTREALIO 
LIETUVIŲ ADVOKATAS

O Vilniaus neužmiršk, lietuvi.
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ PASITARIMAS.

Bendresniam Kanados vilnie jas ir jau pradedami vertimo 
čjų veiklos suderinimui—gruo darbai. Ir jei neatsiras trukdy 
džio 25 d. St. Catharinėje, J. mų, už kelių mėnesių galės pa 
Dilio bute įvyko St. Cethan sirodyti viešumoje. Nuoširdus 

Gauti laurai nua" nes *r Toronto atstovų pasita pritarimas sulauktas iš Austrą 
“a rimas. Be kitų būsimos veik lijos ir Anglijos lietuvių. Visas 

los aptarimų, buvo svarstyti ir vertėjo išlaidas pasiėmė sumo 
žemiau minėti reikalai. keti Anglijos lietuviai. Taip

Iš vajaus komiteto praneši pat į mūsų kreipimąsi nepasili 
mo, paaiškėjo, kad Dr. A. Ša ko kurčios kitos lietuvių kolo 
pokos knygos „Vilnius Lietu nijos įr pavieniai asmens. Nuo 
' anglų kalboje sirdi padėka visiems prisidėju

, ypatingai Detroito ir 
> VKLS skyriams.

— Clevelandas iš Kanados nuvy 
noe kusį vajaus komiteto narį ne vietoje, netoli

Advokatas Juozas Mileris, 
B. A., B. C. L.

Montrealio lietuvių profesio 
nalų skaičius auga. Dabar gali

Dangus ir praganiu šėtonu.
ras nesueina. Čia ne kryžiaus 
karai. Verkų su žvakėmis ne 
siusime gelbėti Kristaus kars 
to.' Reikia pirkti lauru vainiką ‘
kitai pergalei. Ji yra sunki, šis lsleidimo. darbas’ be sustojimo siems, 
šėtonas turi „idėją“ — naikinzenSia PirmYn- Surastas verte Clevelando 
ti kapitąlą. Daug apsvaigusių ----------------
galvų važinėja puikiausiomis mų pasaulį.
mašinomis laukdami „išvadavi tus, c -----------  ----------- r- . v. - , . . . - ............... - . -
mo“. Žinoma, geriau supuvu prasto mūsų Pinčiuko, kuris ėmė, bet ir 500 dol. šiam leidi ta skuti Vilniaus klausimu sp tų uniją, jis jau pilnas advoka 
sios žuvies sriuba, negu kiau pragarą paverčia rojumi. niui pažadėjo. Tkimės, kad ir audos reikalui. Vilnius yra mu tas ir atidarė savo ofisą 168 
lienos kepsnys. Dėl darbo, rū Geriau, kad velnias grįžtų i kiti Clevelando pėdomis pase s0 atgimimo židinys ir musų Notre Dame East, kambarys 
bu ir maisto ten netenka ginčy pragarą, o mūsų žemei leistų ks. Nes mūsų surinktos aukos kultūros lopšys. Pasistenkime, 205, telefonas UN 6-7026.
tis. Streikų nereikia. Plati ša tyliai, tyliai pailsėti. Gali jis ir prenumeratos išleisti šiam kad kiekvienas ir nelietuvis Naujas advokatas moka lie 

nepakankamos. aPie tai zin°tU-
Iki šiol imperialistinę grobo 

lį. Būsite numeriais tiesiančiais bet ne joti ant tautų sprando, sitrukdytų darbas, dar kartą nišką lenkų propoganda pasi 
Būk pagarbintas Šėtone, že apeliuojame į mūsų tautiečius, grobti mūsų žemes nė kiek ne 

dar suamžėjo. Paskutiniuoju laiku 
prie savo išeivijos visose didesnėse 

vietovėse buvo sušaukti didės 
ni suvažiavimai, kongresai bei 
kiti suėjimai, kur buvo viešai 
padaryti bendri nutarimai, kad 
Vilnius yra neatskiriama Len 
bijos dalis ir jis turi priklausy turime 
t> tiktai Lenkijai, dar kartą aiš 
kiai pasisakydami, kas jie yra 
mums tokie ir kokie jų siekiai.
I tą atsakymui vilniečiai pasi 
žadėjo labjau suaktyvinti savo^ 
veikimą. Tampriau ir stipriau 
jungtis prie bnedro veikimo, o 
didesniam veikimui stiprinti sa visą veikimą, 
vo S-gos gretas verbuojant Tad, mes kviečiame savo ta 
daugiau naujų narių, nes lai utiečius, ypač vilniečius, kurie 
kas bręsta ir visokį atidėlioji dar iki šiol nėra prsidėję, įsi 
mai eina tik mūsų nenaudai. Ge jungti į mūsų VKLfi-gą akty 
įai žinom, kad nieks, nieko vėl viai veiklai, kovai už Vilnių, 
tui neduoda. Per kovą, ką lai Ypatingai tenka kreiptis į Mo 
mesime, tą turėsime. O, kad ntrealį ir kitas didesnes lietu

lis. Arsite ten dirvonus, kirsi man sėdėti ant kairiojo peties leidiniui dar 
te miškus, kasite auksą ir ang ir kukždėti į ausį pagundas, Tai, kad dėl lėšų stokos nesu

kelią iš pragaro į rojų. Graži
pasaka,(bet ji be galo. Mefistas mėje, kol neatėjo Dievo Kara prašydami paramos. Kas 
vaikščioja po sekretoriatus, fil lystė. R. Medelis, nėra prisidėjęs, prašome

BAL*F pirmininkas, Kan. Prof. Dr. J. B. Končius, prieš Kalėdų Šventes lankyda 
mas stovyklas, dalina maistą lietuviams. Šia pagalba žmonės labai džiaugiasi ir 

yra dėkingi Amerikos valdžiai, BALF organizacijai ir lietuviams, kurie jiems aukoja.
Likusių pabėgėlių ekonominė padėtis yra sunki. Šeimos, gaunančios tik Vokiečių 

valdžios davinį, turėtų gy venti pusbadžiu, jei BALF joms nepagelbėtų.

Naujas advokatas moka lie 
tuvių, anglų ir prancūzų kai 
bas ir pasiryžęs patarnauti vi 
siems lietuviams.

Reikalui esant .žiūrėkite jo 
skelbimą „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ paskutiniame puslapy 
je.

Sveikiname naują advokatą 
ir linkime sėkmės.

atsispirti prieš senai 
mūsų tautą naikinančią, anot 
vieno profesoriaus pasakymą 
„tą sudulkėjusi susibroliavimo 
mazgą“ („Lietuva“ 6 Nr.). Jo 
suvilioti mūsiškiai savo švel 
niais žodeliais stengiasi užslo 
pinti mūsų budrumą arba net

ką laimėtumėm, privalome jau vių kolonijas.
dabar atydžiai ir nuodugniai Mes, tada tik nurimsime, ka 
ruoštis, nes mūsų priešas yra da turėsime laisvą Lietu/ą, jos 
didesnis ir jau dabar ruošiasi, etnografinėse ribose, su sosti 
Be to, neužmirškime, jog mes ne Vilniuje. j. d.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
sitarta abiem delegacijom susi Tai buvo mano geras drau tuvos Vailokaitis ir Kaupas ap taręs su savo bendradarbiais, 
tikti prie kaimo Červonka, ant gas iš Vilniaus karo mokyklos, mundiravimą pirkti.
plento Kalvarija — Suvalkai, dabar majoras Ozevičius, kili 
Iš ryto skambinau į minister!

pasiūliau tokią išeitį: kadangi 
— Ar galiu aš sužinoti, kiek lenkai turi žemėlapį su origina 

r z • t • “ — • i • i ryto skambinau į minister! mo iš Švenčionių apskrities, 41 komplektų. liu maršalo Fošo parašu, taiKaip Lietuva issivaaavo iš okupantu ją ir pranešiau, kad tą dieną 17 pulko vado padėjėjas. Pasibti 
—, —!xii__:— — i—_ Gavome.

liu maršalo
— 70.000 — atsakiau. mes su jų siūloma linija sutin
— Vai, Jėzau! O ką jūs da kame ir prašome duoti mums

i AiivtAiur rysite, tur būt civilinius gyven nusirašyti, kitaip aš prašau mū 
INSTDUKCnU tojuS aPmundiruosite?INb 1DUKC1JŲ. _ Ne Visą savo karouome

Susitarėme, kad abi delega nę gerai aprengsime, o jei kiek

... ~ vai. susitiksime su lenkais, o
(Atiminimų ištraukos). aš vįs dėlto nežinau, apie ką

RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS tartis, nes jokių dokumentų ir
MINISTERIS PULK. K ŽUKAS. instrukcijų neturiu. Prižadėjo

ms nenavvko — per maža iėgu tuoJau man visk9 išsiųsti moto . _ _ . _
f-pmrAinmp AS <sii cavn rvšiais ciklu. Prieš išvykdamas iš Kai cijos bus viena nuo kitos neto liks, tai galėsime savo kaimy 

ersikėliau ' Kalvariia iš kur varB°® dar kartą paskambinau Ii, bet prie atskirų stalų lauke, nams padovanoti, nes jie be
buvo lengviau sekti įvykius ir ir Savau atsakymą, kad tuojau Iš artimiausių sodybų atsinešė kelnių vaikščioja, — atkirtau 

s - gausiu, nes motociklistas su di me stalus ir suolus, susitvar aš, aiškiai pabrėždamas žodį
rektyvomis ir žemėlapiu jau iš kerne ir jau galėtumėme prade „kaimynams“.

ti derybas, bet. . . kad aš be įga
liojimo jokių kitų instrukcijų 
neturiu. Laukėme.

Pasiunčiau automobiliu kar.
Gerulaitį į Kalvariją, kad iš k]ijuotas Suvalkijos žemėlapis ;uo sujungė pradėjau savo pra 
b? co’dar’paslunčiau sTZ™ s“ “““ Pab"ž,a k“‘ nXT"l' 1 ’bjauriausių

tociklistą Guberį pasitikti kau į“ varįe mano’“ "lek° nebu ™s»k“ keiksmų. Kuomet gero 
niški motociklista ir kuo prei v0- Varge mano. kai išsikeikiau, padariau tikslų
čjausia man paketą atvežti. _ ?TtarTe^ka*^ sav0 kalb^ užbai
Tuo tarpu

abi delegacijos tarp savęs 
kalbėjosi.

Lenkų tarpe matyti vyriausiu
eksperto buvo generalinio šta 
bo majoras, galicionas, nepa 
prastai išdidus Žmogus, apie ab~“že^tapius"

— Majoras Žukas, fronto va kurį man vėliau majoras Ozevi 1 ’
das Suvalkijoje. čius pasakojo, kad lenkai kari išėjo kaž kas baisaus.

Staiga iš lenkų skaitlingos ninkai nekentė jo už tą išdidų pagaj prįsiųstą man žemėlapį 
delegacijos vidaus ... mūsų demarkacijos linija eina •

Girdėjome, — sakė jis,— j rytus nuo Vyžainių, Liubavo, 
kad jūs amerikonišką apmundi toliau pro pat Kalvariją eina

_ _ x- * . , Simno ir Alytaus, palikda verdančiame

11.
19. KOVŲ SU LENKAIS 

FRQNTAS.
Ministeriui pirmininkui pa iikviduoti° lenkų puolimus, 

skyrus mane fronto vadu, ' 
klausymas, kaip sulaikyti 
latinį veržimąsi lenkų į mūsų 
kraštą. I --------------- r------ -— —   —o — — ---------j —-----------------------. .

mai jėgų išmušti juos iš grynai ją sieną, santarvininkai abiem Automobiliu 
lietuviškų sričių, kaip Seinai, pusėm pasiūlė užmegzti santy Kai • S.klJcas> Gerulaitis ir Mo 
Beržninkai, Punskas, Smalė kius, vietoje aptarti numatomą destavičius. Už musų priešakį 
nai, mes vis dėlto sustabdėme mums skyrimo (demarkacijos) n^s sargybos ant plento buvo 

—x_x- ’brikutės ir veži 
pusės buvo 4 
trymituotojas 
iš lenkų gi — 
30 karininkų.

kilo * t —j • - -

nuo 20- PARĖDYMAS DERĖTIS, važiavo. Nusiraminau.
Nuolatiniams nesusipratimą v .

xr X - 1 • 1 1 - x - xx x- i -i • Kartu su manimNeturėdami pakanka ma išvengti ir nustatyti laikiną ...x-----am- važiavo karinin

su pasitarimą dviem dienom 
atidėti. Lenkai sutiko, ir mes

visą „Fošo“ liniją 
iš jų žemėlapio nusikopijavo 
me.

Derybos dėl smulkmenų už 
sitęsi iki vėlybos nakties. Pri 

23. BAISI INSTRUKCIJA. trenbti važiavome atgal. Susto 
jau Cipliskių sargyboje ir tuo 

Po dviejų valandų laukimo jau susijungiau su Kaunu iš 
pagaliau mano motociklistas pildyti ministerio pirmininko 
atvežė pakietą. Ten buvo su reikaIavimą. Kai tik mane su

juos ir kažkaip padėtis stabiliza liniją, nuo kurios abi pusės tu matytį kelios 
vosi. Teko užimti prieš juos

frontą, kuris nuo Vištyčio
ežero ėjo iki Nemuno.

Jis buvo apie 140 km ilgio.
Nuo vokiečių sienos 20 

pavedžiau saugoti frontą 
kaviškio komendantui, kar. Zas pirmininku M. 
kevičiui, toliais maždaug iki Gavau raštišką įgaliojimą dery 
Rudaminos stovėjo 3 kuopos I boms vesti, bet be jokios ins Suvalkų pulko vadas, 
atsargos bataliono ir nuo jų iki trukcijos ir žemėlapio. Prašiau 
Nemuno Seinų komendantu prisiųsti užsienio reikalų minis 
ros kuopos, kurias vėliau irgi terijos atstovą, bet nieks neat 
įjungiau į I ats. bat.

Su lenkų kariuomene
visą laiką buvo vietiniai

kivirčai,
susišaudymai, tačiau ddeisnių 
karo veiksmų buvo tik ties Sei 
nais, kuriuose įsitvirtinti mu

retų atsitraukti po 6 km, tuo n)ak musų 
būdu sudarant taip vadinamą nnmkai ir 1 
„neitralinę” zoną. ba^a vėliava,

Šį reikalą atlikti mūsų vai mažiau, kaip 
džios viršūnė ir karo vadovybė Abi delegacijos sustojo vie 

km pavedė man. Telefonu ilgai na nuo kitos maždaug už 15 ži 
Vii apie tai kalbėjau su ministeriu ngsnių. Iš abiejų delegacijų at 

Sleževičium, siskyrė jų vadai.
— Majoras Mickevičius, 41

ka 
su 
ne po vieną iš eilės. Pradėjau nuo gįau reikalavimu ištirti, 

Vištyčio. Atitiko. Sekantieji 
punktai visi pradėjo neatitikti. 
Pagaliau majoras Mickevičius 
pasakė:

— Bet kodėl, ponai lietuviai, 
taip save skriaudžiate?

Kuomet mes sulyginome

vyko.
Apie derybų eigą ir užbaigi 

mą tuojau turėjau pranešti te 
lefonu pačiam ministeriui pir 
mininkui.
21. DERYBOS SU LENKAIS

1919 m. rugsėjo 5 d. buvo su paimtų!

kieno čia buvo judošiškas 
darbas,

aiškiausias mūsų krašto išdavi 
mas.

Grįždamas į namus, jau ge 
rokai atvėsęs, turėjau stebėtis, 
kad ministeris pirmininkas M. 
Sleževičius ne tik neužsigavo 
ir mane prie tvarkos ir tarnybi 
nio mandagumo nepašaukė, bet 
ir pats mano įniršimui pritarė.

iššoko vienas Karininkas, kad jūs amerikonišką apmundi toliau pro pat Kalvariją eina Tolimesnis gyvenimas, kaip 
visų nustebimui metėsi mant ravimą gaunate. Ar teisybė? ant Simno ir Alytaus, palikda verdančiame katile, nedavė 
ant kaklo ir sušuko: — Ne gauname, bet perka ma visą Dzūkiją lenkams. Kas man galimybės sužinoti, kieno

— Kostai, kad Tave velniai me, — atsakiau aš, nes tikrai čia per velniava?! v*s dėlto čia buvo „darbas“?
tuo laiku buvo išvažiavę iš Lie Trumpai pagalvojęs ir pasi Bus daugiau.
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STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLAŠIANDIENINIS MASKVOS VAIZDAS.
Rašo „The Sydney Morning tus drabužius. Iš tolo jie atro 
Herald“ red. H. CL Kippax. do ištisas spalvų žaismas. Bet 

Maskva, Šis pilnas priešingu kai priartėja, pamatai, kad tie 
mų didmiestis, kuriame gyve drabužiai yra nušiurę ir labai 
na apie 7 miTionai žmonių, kur nešvarūs. Praeina brilijantiš 
vasarą esti australiški karščiai, kų spalvų drabužiais tadžikai, 
o žiemą temperatūra nukrinta uzbekai, bet ir jų drabužiai j>cr 
iki 50 laipsnių žemiau nuliaus sisunkę prakaito riebalais ir at 
—šiandien yra Sov. Rusijos im rodo tarsi būtų tepalu ištepti, 
perijos sostinė, jėgos simboli Europietiški drabužiai žmonių, 
ka, komunizmo tvirtovė, para kuriuos matome gatvėje, yra sios veiklos apžvalga, 
dų laukas. Čia žmonės kantriai masinės gamybos, blogai pasiū trumpam atsilankęs naujasis __  Toronto Stud. Skaučių
laukia eilėse prie tramvajų ir ti. Moterų suknelės nubluku Vliko pirmininkas J. Matulio Dr-vės ir Korporacijos Vytis 
autobusų, čia tūkstančiai ga siu ir dar labai blogai suderin nis pasakė jautrią kalbą, po ku sueiga - arbatėlė įvyksta sau 
mybai ir komunizmo laimėji tų spalvų. Batai prastos odos ir rios buvo spontaniškai sugiedo sį0. 20 d., 7.30 vai., 215 Indian 
mams pavaizduoti diagramų ir 
plakatų kabo ant namų sienų.

Miestas, kuriame vasaros me 
tu vargingai apsirengusios mo 
terys, kurių blogai pasiūtos suk 
neles kaštuoja gerą skalbimo 
mašiną, o krautuvėje išstatyta 
radiograma — 4 cilinderių au 
tomobilį. . . Vakaruose.

Čia lygybės principas pritai 
kytas darbe, ir moterys prie 
statybų su šiūpėle ir kirstuvu, 
įrankiais, kokius į rankas Va 
karuose ima tik tvirti vyrai, 
dirba greta raumeningų spar 
tuolių.

Čia monumentalūs kelių au 
gštų pastatai kyla šalia senų 
lūšnų ir puikūs bulvarai kerta 
siauras suirusias gatvikes.

Čia didžiausioje Rusijos kr 
autuvėje valstybinės preky kinais drabužiais, suvargusios 
bos namuose jus galite pirkt išvaizdos, rankioja krintančius 
viską, pradedant automobiliu medžių lapus ar šiaip šiukšles, uuo uiauu^iai — vua
ir baigiant adata, žinoma, jei šlavinėja visą laiką. Be to, čia rakteringa šiam didmiesčiui. Ir 
C" ■ 7“-1: ' x - y-___ ■ -
krautuvėje, jeigu jus pajėgūs tūką,

STUDENTAI VISUOMENĖS VEIKLOJE.
Toronto studentai sausio 6 sos Am. liet, studentų organi 

d. Prisikėlimo parapijos patai zacijos sąskrydžiavo. Kennob 
pose atšventė Initium Semest rooke posėdžiavo ateitininkų 
ri. Kaip ir paprastai, šis vaka elitas, New Yorke studijų die 
ras buvo gausus dalyviais ir nas turėjo santariečiai, Michi 
praėjo jaukioje nuotaikoje. B. gano kainuose stovyklavo aka 
Vaškelis visus linksmai nutei demikai skautai. Pastaroje sto 
kė praėjusių metų studentiško vykioje dalyvavo ir būrelis to

Vėliau, rontiškių.
naujasis

visi vienokios tabriko garny tas Tautos Himnas. Išvykstan pd. Bus nagrinėjama ateities 
bos, dažnai taip nudėvėti, kad tis is Toronto Tėvynės laisvini Lietuvos padėtis Europos vals 

mo darbo dirbti pirmininkas tybinėje sąrangoje. Be to rodo 
buvo studentų išlydėtas su „Urnas filmas iš ASS žiemos sto 
giausiais Metais“.

Tą pat vakarą Gediminas Ką 
čanauskas buvo išrinktas vieti 
nio studentų skyriaus atstovu 
į K.L.B. Tor. Apyl. Tarybą. 
Taigi šioje Taryboje, kartu su 
kitais dviem visuomenės išrink 
tais atstovais, dalyvaus jau 
trys skyriaus nariai.

— Kalėdų atostogų metu vi

kulnų nebelikę.

Veidai
Kartais veiduose 

bančios, visados 
matai simpatingų, 
bai atšiaurių bruožų. Dažniau 
šiai tačiau pastebimas buku 
mas ir apatiškumas, gal būt, 
charakteringas visiems slava 

ms—melancholijos 
mo mišinys.

Maskvoje gatvės 
ra šiukšlių. O tai 
švaros gatvėse ir parkuose žiū 
ri specailiai tam skirtos mote 
rys, kurios, su šluota ir krep 
šių rankose, apsiavusios suply 
šusiais batais, nudėvėtais dul

CALVERT pastabos...

„Spin a yarn“ (tariama spin e jarn)
Daugelis subuvimų pagyvinami asmens, kuris „spins a 
yarns“ — asmuo, kuris pasakoja „tikrus“ atsitikimus, 
kurių tačiau niekas netiki. Taip pat nei vienas per 

daug nesidomi „yarn“ tikrumu, nes tai daroma 
svečių pralinksminimui.

CALVERT HOUSE

jBHMMSlim

aka 
taip 
Pra

vykios i rpan. Inaktyvūs 
demikai bei prijaučiantieji 
gi kviečiami atsilankyti, 
neša ASS Tor. Sk. V-ba.

— Vasario 4 d. ruošiamas di 
dysis Toronto studentų vaka 
ras Kingsway Klube. Pakvieti 
mai įsigijami pas Danutę Mitą 
laitę, tel. RO 2-5144, arba pas 
bet kurį studentą,

— Torontiškiai skautai aka 
demikai vasario1 10 — 12 dd. 
Collingwoodo kalvose organi 
zuoja slidinėjimo bei poilsio iš 
vyką. Iš kitų vietovių dėl da 
lyvavimo kreiptis peš Gytį Šer 
ną, 25 Triller St.

— Švenčių laikotarpyje To 
ronte lankėsi pasižymėję Am.
studentų veikėjai V. Kavolis savo viešnagės Indijoje metu tė Indijos Skautų S-gai"į Del

-----— -j- .—T ------— —, —----------------b----------------------------- — ir V. Vygandas. Pastarasis da be kitų atžymėjimų tapo pake! hi apgailestavimo laišką.
gu tokių prekių tuo metu yra retai kas numeta cigaretės nuo visa tai begalo nuobodu...“ — lyvavo Kanados ateitininku kon ti to krašto garbės skautais. LS t a.-xK„ nabrėžiama mo- 
krautuvėje, jeigu jūs pajėgūs lūką, nes maskviečiai gatvėje rašo Kippax. (TP). ferencijoje. — apb — B Vadijos Užsienio Skyriaus nia Chruščiovui ir Bul^
tai įpirkti, ir jeigu jus suspėjo nid dIJle yiirusuovui ar ouiga^
te pirmuoju atsistoti eilėje.

Sverdlovo parkas
Tai yra vienas įdomiausių 

Maskvos parkų. Čia skiria pasi 
matymus jauni raudonosios ar 
mijos karininkai su nepilname 
temis savo draugėmis nakti 
mis, o aplinkui viešbučiai, kavi 
nės, gėlių pardavėjos, batų va 
lytojos, ledų pardavėjos, auto 
mobilių kauksmas, policininkų 
garsios pastabos nesilaikantie 
ms eismo taisyklių.

Tai yra taip pat centras, kur 
su automobiliais sukiojasi ne 
tarnyboje esą šoferiai, vežą ke 
leivius už pusę taksistams nu 
statytos kainos, kur „juodo 
sios“ rinkos apsukrūs prekijai 
tamsiose gatvelėse atlieka įvai 
rias „biznio“ operacijas greit 
ir be ginčų, kur prostitutės iš 
eina į gatves juodai nakčiai nu 
sileidūs.

Aš stoviu čia karštą rudenio 
popietę ii man sovietinis vado 
vas aiškina, kad Maskva šian 
dien turi 30 teatrų, kurių 24 
dramos, 4 muzikiniai, 2 lėlių. 
Jis man aiškina, kad Maskvoje 
yra 50 kino teatrų... Bet kokie 
apšepę pro mus praeinantys 
žmonės...

Čia matome plevėsuojančius 
kaukaziečių ūkininkų spalvo

minios, sku 
skubančios, 

kartais la

ir blausu

švarios, nė 
todėl, kad

tik retas terūko. Niekas čia ne 
sinešioja laikraščių, nes juos 
nusipirkę (o tai norint padary 
ti, reikia stovėti eilėse krautu 
vėse), skuba į namus.

„Disciplina, kantrybė, lauki 
mas eilėse, skubėjimas, skur 
dūs apšepę drabužiai — cha

POSVCTKI2U

Veda sktn. inz. J. Bu l o t a.
PROTESTAS DĖL NAUJOS „GARBĖS SKAUTŲ”.

Chruščiovas ir Bulganinas sekretoriatas tuo reikalu pasiun

Pičiūno nuotykiai. Nepastovi ekvilibristika.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

ninui Indijos skautų suteiktą 
garbę mūsų skautams yra tie 
siog nesuvokiama. Kaip Indi 
jos skautai galėjo pagerbti tuo 
du asmenis, kuriems tenka tiek 
daug atsakomybės už visas da 
bartinio šimtmečio žmonijos 
negeroves. Primenama, kad tie 
du „garbės nariai“ yra dabartį 
niai Sovietų S-gos valdovai, o 
ir praeityje buvę įtakingi vai 
džios pareigūnai, yra tiesiog! 
niai atsakingi už Estijos, Latvi 
jos, Lietuvos ir kt. Europos 
kraštų pavergimą.

Šimtai Lietuvos skautų ir jų 
vadų buvo išžudyti, kai Sovie 
tų S-ga 1940 m .jėga okupavo 
Lietuvą. Lietuviai skautai yra 
labai nustebinti Indijos skautų 
elgesiu, nes tiedu asmens pra 
sikalto kiekvienam skautiško 
sios ideologijos nuostatui. Laiš 
kas baigiamas mūsų skautų gi 
liu apgailestavimu dėl tokio In 
dijos Skautų S-gos veiksmo.

TVIRTĖJA JŪRŲ 
SKAUTYBĖ

LSB Vadi jos jūrų skautų sk. I 
žiniomis Čikagos jūrų budžių 
vadu išrinktas vyr. vltn. P. Sm 
aižys.

Jūrų psktn. E. Jasiukaičiui 
išvykus studijuoti Urbanon, 

Nukelta į 7-tą psl.

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

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE. g
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU. į

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q. |
i arba į
i SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920. į

VIEŠNAGĖS PIETŲ KOLUMBIJOJE ĮSPŪDŽIAI
Rašo B r. Dikinienė.

5. guma ir radus dar savo senų pa
Lietuvių visoj Kolumbjioj žįstamų, pritapau prie jų ir jau 

priskaitoma apie 500. Apie 200 čiausi sava. Su jais atšvenčiau 
gyvena Medelyne, tiek pat Bo Vasario 16 d., Velykas, Moti dėsim" amžinon bedugnėn... 
gotoj ir likusieji išsisklaidę ki nos dieną, pasilinksminau ben 
tur, geriausio uždarbio jieško druomenės suruoštoj, gražioj lėm“’f.*500"metrų augštumoj, 
darni. Beveik visi tremtiniai, kalnuose vieno milionieriaus vįr§ ] 
ga! vienas kitas anksčiau atvy finkoj“ gegužinėj ir daugelio mo viet • Guquaron, kur išii nudegusi, o palmių L™. . ...
kęs. Didelio entuziazmo ir su šeimose praleidau mąlonias va pom, pailsėti ir pasigrožėti vaiz dengti storu sluogsniu dulkių, mingai juos pravaręs per tiltą, 
sizavėjimo tuo kraštu iš jų gir landas. į- - — - -■ - ---- J------ " -- — - ------------ rT':‘
dėti neteko. Daug teko patirti 
visiems vargo ir visokio darbo

kreipdavo dėmesį nuo vairo, ro žmonių, jog nebuvo jokio noro tą, Jose Ville gimęs 1850 m. ir kad skubėjom toliau, Pasakojo 
dė man įdomesnę bei įžymesnę kuo nors domėtis ir rinkti ge miręs 1913 m. buvo pradėjęs jį man, būk vienas lietuvis, geras 
vietą ir pasakojo kokią istoriją resnių vaisių, — pirkom, kas statyti 1887 m. savo lėšomis ir plaukikas, susiderėjęs, 
ar įvykį, mane ėmė nerimas ir pakliuvo po ranka. Skubėjom sunkų darbą gana primityvio kė per upę, tik buvo 
baimė; rodos, štai susitikus toliau, norėdami kuo greičiau se sąlygose tęsė 7 metus. Jis vų apkandžiotas.

posūky su kita mašina ir nudar pasiekti tikslą ir radus kur pa turėjęs daug vargo ir sunku pasjekus Antioqina uucolci

■ ' „ . vėsy vietelę ‘užkąsti, nes visi mų kol pavyko jam tą tiltą dar kiek pavažiavus ir“‘ur°adis
Pavažiavus 28 km, atsidū jautėmės išalkę. perleisti vyriausybei, kuri ne . rna ražia vietel su

------ ------- . .. Vaizdai žymiai niūresni, vie pasitikėdama tilto ištvermingu jQiį Joilsio& ponia čypienė 
Medelyno, mažoj sustoji tomis medžiai visai sausi, žolė nenorėjo pirkti. Įrodymui, buvo pasjėmusi primusą ir ska 
--■"-į Guquaron, kur išli nudegusi, o palmių lapai ap J1^ supirkęs 300 jaučių ir Jai barščių, tad * greit pašildę 

r— i------- ---- x-------------------------- o-------- ------- o------ --------c- j .. -v „ - ’ juos, išsivirę dešrelių ir viso
dais. Buvo 9 v. ir saulė, gerai Ant kokoso medžių buvo mato pardavęs jį uz mažą sumą. 1 ii kįaįs kitais skaniais valgiais pa 

Ponai Čypai, su kuriais nuo pakilusi, skaisčiai švietė ir šil mi dideli kokoso riešutai. Štai tas 292 metrų ilgio, pločio vie; sjsoįįnęj padarę kelias nuotrau
„ pirmos pažinties užsimezgė dė, Bet mes drebėjom nuo šai ga išgirdom keistą visoje erd nai mašinai pravažiuoti kelei k • ’oaiaiD;o;e kalvelėm bi

k° elaudi bičiulystė, buvo pažade čio, tad kiek pajudėjus, o vai vėje čirškėjimą ir ir negalėjom viams išlipus, o sunkvežimiui jodamį užminti gyvatę, nes jų
thZ? 7^777X7 te mane nuvežti karšton zo kams palaipiojus po kalnus, sk suprasti, kas tai? Tas čirškėji su kroviniu, jį dalimis pergabe ten turėjo būti> grjžOm mieste

non» i Antioqiua miestelį, Cau ubėjom į mašiną. mas mus lydėjo iki pat Cauco nus, greičiu km per valandą. kn jr sustojom gražiame vokiš
” ... co upįs siėnin, kad turėčiau su Geras meksfalto kelias toje upės ir grįžtant toje pačioje Kaba, palaikomas kabeliais. - ■ - • -

pratimą apie tikrą tropikini vietoje pasibaigė ir likusius 78 vietoj vėl kartojosi, o mes taip Ant tilto bronzinė lenta su Jo
♦ karštį. km teko važiuoti paprastu žvy ir neišaiškinom, kas tai buvo.se Villa išlietu atvaizdu. 61 me lvaiin.u,

Tad, vasario pabaigoj, kol ruotu keliu. Lygiai 12 vai. pasiekėm Cau tams praslinkus, vyriausybė nes saulė ĮejdOsi. Vėl tuo pačiu
dar nebuvo prasidėjęs lietaus Leidomės žemyn, oras darė co upę ir sustojom prie tilto, nesugeba pastatyti modernaus, 
periodas, vieno sekmadienio ry sį vis šiltesnis ir mes po trupu kuris turi gana įdomią istoriją. Patvarajls tllto ir nuo atiizi 

*r išsiruošėm didelėn kelio tį iš šiltesnių rūbų išsivilkda Turėjom išlipti ir laukti, nes kuoia žmonių zvvv e. znei 
r**kelios nėn' Važiavom šešiese: pp. CyVOm ir net nepajutom, kai štai buvo keletas mašinų, o kol vie 

pai su sūnumi ir dukryte, p. ga pasidarė karšta, tad pasiekus na nepravažiuoja tilto, kitos ne 
leidžia. 

Išlipus iš mašinos, pasiju
, V , . , . x-unuiik. JX II 6oua U1UV GJICiACilX XV1CUIC1 V liti. VdAdlU 3V1Ctau lyg ant žarijų atsistojusi, lam atstume nuo mašinos, dau soje, nuo kalno, nebuvo gali 

taip muse nuo Įkaitintos žemes iau drebėjau, negu skrendant ma juo atsigrožėti, taip gražiai 
karštis. Visų musų veidai buvo lėktuvu jis ^irgėjo 5įvairiaspal<m švie
mėlynai - raudonai dėmėti. Upė buvo nusekusi ir tik som išmėtytas tarp kalnų. No 

Mažam restoranėly prie til siauru ruoželiu tekėjo per vidų rs ir grįžom nuvargę, bet bu 
to atsigėrę vėsinančio gėrymo rį, šiaip esanti gana plati, gili vom visi iškyla patenkinti, o aš 
ir kiek atsipeikėję, ėjome ap ir sriauni. Daug joje krokodilų jos niekad nepamiršiu, nes tai 
žiūrėti tilto ir suradę inžinie ir plėšrių žuvų, taip kad mau 
rių, kurio priežiūroje buvo til dytis joje neįmanoma. Norėjo 
tas, klausinėjom jį, o jis malo si pasivaikščioti pakrantėje ir 
niai į mūsų klausimus atsakinė pamatyti kokį krokodilą, bet 

besistumdančių jo. Inžinierius, kuris statė til karštis buvo tiek varginantis.

apsipratę ir pritapę geriau įsi

riai, dantų gydytojai ir biznie 
riai. Sunkiausiai yra darbinin 
kui be profesijos.

Beveik visi nusiskundžia kli 
mato monotoniškumu. Didelė 
jų dalis mielai norėtų persikelti 
į JAV bei Kanadą ir daro žy 
gius. Iš Bogotos keliolika šei 
mų jau išvyko į JAV ir ___ __
Šeimos iHulcičt eiles ~ - --■ - - •

Medelyno parapiją tvarko te Maidosienė ir aš. pirmąjį miestelį St. jeronim,
vas Tamošiūnas ir rūpinasi kul Kalnuotu, vingiuotu keliu ki turėjom sustoti ir jieškoti atsi 
tūriniais ir kasdieniniais lietu lom vis augštyn, paliekant tols &ertl- 
vių reikalais. tantį Medelyną, kuris ilgai dar Trečias sustojimas buvo St.

Leidžiamas neperiodinis žur pasirodydavo tai vienoj, tai ki Petron bažnytkaimis, į kurį 
rialas „Colombijos Lietuvis“, toj pusėj kelio. Juo augščiau įvažiavus paleido padangą, 
veikia bendruomenė ir kt. Su kilome, oras darėsi vis šaltes Kol p. Čypas nuvežęs mašiną 
gyvena neperblogiausiai tarpu nis ir mes dangstėmės ir supė garažan sutaisė, mes per tą lai 
savy ir kolumbiečių tarpe turi mės į šiltus rūbus. Kiekviena ką turguje apsirūpinom vai 
didelį pasitikėjimą. me posūky vaizdai keitėsi. Ap siais, kurių toje vietoje priskai

Kaip ir paprastai lietuviai, lenkdavom tai statų, uolėtą kai tomą esant 200 rūšių. Laikro 
taip ir Kolombijos pasižymi di ną, tai bedugnę, į kurią žvilg dis rodė 11 vai. ir atviroje sau 
dėlių vaišingumu ir nuoširdų terėjus, net šiurpas per kūną Įėję buvo taip karšta tarp bėga 
mu. Greit susipažinus su dau pereidavo, o kai p. Čypas .nu lės turguje

perplau 
kiek žu

miestelį.

kame viešbuty prie gražaus ba 
seino pailsėti ir pasimaudyti, 
ta ir tvanku, bet kiek mažiau,

4 vai. gerai pailsėję, pajudė 
kuoja žmonių gyvybe. Užper jom atgal. Vis dar buvo karš 
rai važiavęs sunkvežimis su di ta ir tvanku, bet kiek mažiau, 
dėlių kroviniu ir 2 keleiviais, nes saulė leidosi. Vėl tuo pačiu 
ties viduriu tiltui įlūžus, nu keliu, sustojant kelis kart ke 
dardėjo upėn. liose vietose pailsėti, 8 vai. pa

Einant per jį ir gana dide siekėm Medelyną. Vakaro švie

buvo vienas iš įdomiausių įspū 
džių. Ponams Cypams esu ne 
paprastai dėkinga už suteiktą 
tokį man didelį malonumą.

Bus daugiau.

buvo.se
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PROFESORIŲ VACLOVĄ BIRŽIŠKĄ PALYDINT 
AMŽINYBĖN

Bet jo mėgiamiausis darbas 
buvo lietuviškoji bibliografija 
ir bibliotekologija. Su lietuvis 
ka knyga Vaclovas Biržiška su 
sipažino ir visą gyvenimą ne 
nustojo bendravęs nuo gimna 
zijos laikų. Jau gimnazijoje be 
simokydamas jis buvo bibliote 
kininku. Tą darbą tęsė būda 
mas advokato pad. Vilniuje, 
kur jam teko tvarkyti „Rūtos* 
ir Liet. Mokslo dr-jos bibliote 
kas, vėliau Šiauliuose Visuo 
meninę biblioteką ir archyvą. 
Kai tiktai karui besibaigiant 
buvo sugrįžta į Lietuvos sosti 
nę Vilnių, kur pradėjo virti at 
sikuriančios Lietuvos gyveni 
mas, 1919 m. jau jis buvo pa 
skirtas Vilniaus universiteto 
bibliotekos globėju. Įsiveržus į 
Lietuvą Kapsukui, kurį laiką 
buvo švietimo komisaru, bet 
buvo pavarytas kaip demokra 
tas, kuris rūpinosi lietuvišku 
inu.

Vienas didžiausių V. Biržiš 
kos darbų yra suorganizavimas 
V. D. Universiteto bibliotekos 
Kaune. Jai jis paskyrė didžiau 
sį darbą ir aukojo daugiausia 
laiko. Dėl to biblioteka išaugo 
į didžiulę įstaigą, kuri turėjo ne 
tiktai daugybę knygų, bet ir 
retų jų eksponatų, labai vertin 
gų. Tarp kalnų knygų, žurna 
lų ir laikraščių jis yra pralei 
dęs nesuskaitomas valandas. 
Biblioteka buvo jo mylimiau 
sis kūdikis, kurį jis išaugino iš 
mažutėlės užuomazgos.

Daug laiko ir darbo jis įdėjo 
j lietuvių mokslo ateičiai palik 
tus bibliografinius darbus, ku 
rių yra išleista keliolika tomų. 
Tai šaltinis, iš kurio lituanistai 
semsis žinias apie praėjusius 
laikus.

Šakotų darbų kultūrininkas, 
prof, V. Biržiška plačiai reiš 
kėši kultūriniuose baruose — 
rašė studijas, su bibliografija 
susietus atskirus darbus, pla 
čiai dalyvavo periodinėje spau 
doje. Galima sakyti, kad su jo 
amžiumi, kai kaupėsi vis dau 
giau žinių, plėtėsi ir jo darbų 
sritys. Dėl to jis vertingas bu 
vo Enciklopedijoms, deja, pasku 
tinius metus nusitolinęs nuo tų 
darbų.

Politiniu atžvilgiu V. Bir 
žiška buvo, kaip ir visi trys 
broliai profesoriai, socialdemo 
kratas, savo pažiūrė nepakei 
tęs lig mirties. Tačiau, ji* ne 
buvo „aklas partietis”, jam 
greičiau tiko demokrato var 
das, kas jį artino su Liaudinio 
kais, su kuriais jo ir veikla šie 
josi ir nuo kurių jis nesitolino.

Velionis buvo kovotojas už 
lietuvių tautos teises nuo pat 
gimnazijos laikų, kai tiktai tre 
čioje klasėje būdamas jau pro 
testavo prieš prievartavimą. 
Todėl jis ir pasitraukė iš Lie

Kas žinojo ir pažino pasku 
.niais laikais Profesorių Vac 

lovą Biržišką, tiems jo mirtis 
nebuvo staigmena, nes jis jau 
keli metai kai nesijautė stip 
rus, o dažnai jausdavosi ir vi 
sai paliegęs, nors dėl savo bū 
do savybių visada buvo jud 
ius, žvalus ir niekad nepame 
tė energingumo, kartais perci 
nancio net į kovingas nuotai 
kas, kurios kartais reikšdavosi 
net audringai. Tat, jis buvo vi 
suomet gyva, judri, veikli as 
menybė. Kitaip negalima būtų 
įsivaizduoti daugybės darbų, 
kuriuos jis dirbo ir paliko lie 
tuvių tautos kartoms, ypač lie 
tuvių mokslo reikalams.

Vaclovas Biržiška gimė 1884 
i. gruodžio 2 d. Viekšniuose. 

1895 m. įstojo Šiaulių gimnazi 
jon, kurią baigęs, 1903 m. įsto 
jo Petrapilio universitetan. 
Pradžioje studijavo gamtos 
-matematikos fakultete, paskui 
teisių, bet drauge lankė dar ir 
istorijos-filosofijos fakultetą,— 
tat jo mokslų pažinimo apim 
tis yra labai plati ir didelė, ir 
štai kodėl jam tiko redaguoti 
visaapimančias tenciklopedijas 
— Lietuvoje Lietuviškąją En 
ciklopediją ir Amerikoje Lietu 
vių Enciklopediją.

Baigęs teisių mokslus, 1910- 
-11 m. dirbo Vilniuje advokato 
padėjėju, 1912—1914 m. Šiau 
liuose buvo advokatu. Karo me 
tu buvo mobilizuotas ir buvo 
karininku. 1919-20 m. buvo mo 
kytoju Vilniaus lietuvių moky 
klose — IMergaičių gimnazi 
joje, Ryto dr-jos mokytojų se 
minarijoje ir Mokslo dr-jos Au 
gštuosiuose kursuose. Pasitrau 
kęs j Kauną, buvo bataliono va 
do pav., dėstė Karo mokykloje 
ir Augštuosiuose karininkų 
kursuose.

Nuo 1922 m. buvo Vyt. D. 
Universiteto Teisių fakulteto 
administracinės teisės docentu, 
o nuo 1930 m. — ordinariniu 
profesorium. Nuo 1933 m. bu 
vo Teisių fakulteto dekanu, vė
liau, perkeltas į Vilniaus uni tuvos, kad organiškai neapken 
versitetą buvo taip pat dekanu, tė prievartos ir prievartautojų.

Greta šio pagrindinio darbo, Sunku jam buvo skirtis su Kau 
prof. V. Biržiška varė darbą no ir Vilniaus universitetų bib 
dar keliomis šakomis. Kaune liotekomis, su universitetais, 
jis buvo vienas iš organizato kur jis jautėsi tikrai savo van 
rių Vinco Kudirkos vardo Liau denyse, bet prievartavimas 
dies universiteto, kurio buvo ir jam buvo dar sunkesnis. Ati 
dėstytoju. trūkimas iš mielosios aplinkų

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ADOMAS MICKEVIČIUS

ODĖ JAUNYSTEI
Be dvasios, be širdies tai griaučių minios!
O, duok, jaunyste, man sparnus!
Virš žemės negyvos, lig pat žydrynės,
Pakilsiu rojun, į kraštus,
Kur Įkvėpimas kuria stebuklus, 
Kur puošia jis žiedais naujovę, — 
Tenai viltis — jo palydovė!

Lai tie, kuriuos jau slegia metai, 
Kur žemėn linksta kaktomis, 
Matuos pasaulį akimis,
Kurios aplink siaurai temato.
Pakilk jaunyste, virš slėnių, 
Kur tamsoje šliužų priviso, 
Pakilu, ir saulėtu žvilgsniu 
Tu perverki žmoniją visą!

Žemyn pažvelki! Plotai ten aptemę,
Juos dengia rutina ir tingūs vandenai — Tai žemė!

Pažvelki — plynėj negyvoj tenai
Iškilo šliužas kažin koks kriauklėtas: 
Jūreivis, vairas ,laivas — viskas jis. . . 
Ir puola gyvius mažesnius nepastebėtas, 
Tai pasiners, tai vėl išlįs —
Ir nesušlapdamas taip nardo po vilnis. . . 
Staiga sudužo jis, akmens vos prisilietęs.
Nieks nežinos gyvenimo, nei jo žūties: Savimyla tai be širdies!

Gyvenimo nektaras tau saldus, 
Kai jį dalaisi su kitais, jaunyste! 
Ir širdys dangišku jausmu pražysta, 
Kada jas jungia saitas nuostabus.

Išvien visi, draugai jaunieji! . .
Visų bendroji laimė — mūs tikslai!
Vienybėj įkvėptoj jėga stiprėja, 
Išvien visi, draugai jaunieji! . . 
Laimingas kritęs kovoje tasai, 
Kuris kitiems taps laiptu kelią tiesiant 
Į rūmus ateities, į garbę šviesią. 
Išvien visi, draugai jaunieji! . . 
Nors kelias ir uolėtas, ir slidus,
Ir ydos, smurtas trukdo mums žygiuoti, — 
Bet smurtui smurtas atkirčiu tebus, 
Prieš ydas gi išmokim jaunumėj kovoti!

Kas, būdamas vaiku, kapos hidras, 
Kas jaunas smaugs kentaurus,
Iš pragaro išplėš aukas v
Ir iš dangaus parneš sau laurus!
žvelk ten, kur nepasieks akis, 
Laužk tai, ko nepajėgia protas! 
Jaunyste, aras tu sparnuotas, 
O tavo rankose — žaibų ugnis!

Petys petin! Mes žemės rutulį apjuosim 
Gyvąja rankų grandine I
Vienais troškimais, mintimis liepsnosim — 
Vieningo židinio ugnia! . .
Pasistūmėk pirmyn, planeta!
Naujus parinkom tau kelius.
Nusviedus kiautą nudėvėtą, 
Metus vėl prisimink žalius.

Kaip ten, kur stichijos grumėjo,
Kur siautėjo chaoso gaivalai,
Vos Dievo „Tebūnie“ tik nuskambėjo, 
Daiktų pasaulis kėlėsi tvirtai;
Ir ūžia vėjai, supas vandenynai,
Nušvinta žvaigždės augštoje mėlynėj, — 
Taip n žmoniją dengia dar tamsa, 
Ir stichijos tarpusavy kovoja. . .
Štai meilė ugnimi liepsnoja!
Ir iš nakties pakils šviesi dvasia — 
Ją savo įsčiose pradės jaunystė, 
Sutvirtins saitais amžina draugystė.

Tr dūžta jau danga ledinė,
Ir prietarai tamsieji sutrupės. . .
Sveika būk, laisvės tu aušrine!
Išganymo greit saulė patekės.
1820 m. Vertė E u g. M a t u z e v i č i u s.

mos apardė jo nervus, padarė Kaip žmogus, Vaclovas Bir 
jį nervingą, ir tas pagreitino žiška buvo mielas, draugiškas, 
jo mirtį. švelnus, puikus pokalbininkas,

DRAUGO ROMANO 
KONKURSAS

JĮ laimėjo montrealietė dramos 
aktorė ir rašytoja 

Birutė Pūkelevičiūtė.
Jury komisija, susidedanti iš 

kun. dr. J. Gutausko, Iz. Matu 
sevičiūtės, Vyt. Tamulaičio, 
Prapuolenytės ir A. Gurevi 
čiaus, praėjusį sausio 7 d. To 
ronte savo posėdyje sprendė 
lietuviško romano konkursą. 
Šiais metais dalyvavo astuoni 
autoriai. Vienam geriausiam jų 
teks 1000 dol. „Draugo“ pre 
mija, kurią yra paskyręs mace 
natas kun. dr. J. Prunskis.

Iš aštuonių konkursui atsiųs 
tų romanų komisija stipriau 
siais rado: „Pjūties metas‘\ 
„Sekminių beržai“ ir „Aštuoru 
lapai“. Komisija premiją pa 
skyrė „Aštuoniems lapams“, 
kurio autore yra Birutė Pūke 
levičiūtė

Premijuotas veikalas vaiz 
duoja stiprius mergaitės pergy 
venimus komunistams užimant 
Dancigą. Lygiagrečiai kūriny 
je yra vaizduojama jos saulėta 
jaunystė tėvynėje.

Veikalas didelis, labai savi

5 PSL.

tas, gilus, stiprus, skaitomas 
lengvai. Tos rūšies kompozici 
ja bus nauja mūsų literatūroje. 
Vartojamos vaizdavimo priemo 
nės tokios, kaip poezijoje. Vei 
kalas impresionistiškai moder
nus. Knyga teikia humanist! 
nių ir religinių minčių. Litera 
tūrinis apipavidalinimas labai 
stiprus.

Premijos įteikimas sausio 15 
d. Čikagoje, Sokol salėje.

ŽEMAIČIŲ MOTERŲ TAUTINIS DRABUŽIS ŠIŲ 
METŲ SPAUDOS BALIUI

Dail. A. Tamošaitienė jau žalsvo fono, mažųjų dobilėlių 
baigia austi nepaprastai puoš raštais, rinktinis.
nų žemaičių krašto moterų tau 3. Prijuostė balto - melsvo fo 
tinj drabužį, kurį loterijos bū no, didžiausių dobilėlių ras 
du bus galima laimėti Vasario tais rinktas, aukso gijomis pa 
4 d. Montrealyje, Spaudos ba puošta.
liuje.. 4. Marškiniai — trumpikė

Žemaitiškas drabužis audžia austa ploniausiais lininiaias siū 
mas šviesių spalvų, pagal seno Jais: balčiausiai išbaltintais, pu 
viškiausius, šimtamečius mote siau išbaltintais, natūralios Ii 
rų kraičių pavyzdžius: nų spalvos ir spalvotais rinki

1. Sijonas išilginis dangaus niais, dobilėlių raštais.
mėlynumo su spalvotais dry 5. Mergaitės puošnus galvos 
žiais, smulkiu rinkinėliu. papuošalas, — karūnėlė su pla

2. Kiklikas balto — melsvai čiais kaspinais.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jurgis Jankus. SENAS KA 
REIVIS MATATUTIS. Paša 
kojimas apie nepaprastą žemai 
tį, kuris daug nuostabių daly 
kų padarė, tik nepadarė vieno, 
kurį tikrai turėjo padaryti. Iš 
leido knygų leidykla Terra, 
3333 So. Halsted St, Chicago, 
Ill., USA .Kaina nepažymėta. 
240 puslapių, kietais viršeliais. 
Knyga gražiai atrodo, paruoš 
ta bibliotekai.

Commentationes BALTICAE 
II, 1954. Jahrbuch dės Balti 
schen Forschungsinstituts. 
Bonn, 1955. Turinyje: Paul 
Campe - Glockengerueste und 
Glockentuerme der Landkir 
chen und Friedhoefe Lettlands; 
Alfreds Gaters-Beitrag zur Un

Artbezeichnung im Lettischen; 
Antanas Maceina—Das Volks 
lied als Ausdruck der Volkssee 
le; Povilas Rėklaitis — Die go 
tische St. Annenkirche in Vii 
nius; Umar Talve — Georgius 
Franciscus Holyk; Mihkel To 
omse — Zur dritte person Sin 
guliaris im Suedestischen; lei 
dinys apie 300 puslapių, dide 
lio, mokslo leidiniams taikomo 
dydžio, formato.

Gražiai išleistas ir atitinka 
mai straipsniu turiniui iliustruo 
tas. Adresas: Baltisches For 
schungsingsinstitut, Bonn, 
Universitaet, Zi 376, Germany.

Šis leidinys, dabar jau antras 
tomas, yra labai rimtas moks 
lininkų darbas, liečiąs Pabalti 
jo tautas, jų kalbą, kultūrą, me 
ną, liaudinę kūrybą, atskirus

tersuchung der adnominalen autorius. Leidinys sudarytas iš 
—------------------------------------------- - atskirų studijų, kurios turi sa
kupinas sąmojaus ir gausybės vo numeraciją ir gali būti iš 
visokių žinių, dėl ko tikrai gali skirtos kaip atskiri leidiniai, 
ma buvo jį vadinti „vaikščiojau Tai yra naudingas ir reikalin 
čia enciklopedija“. gas mokslinis darbas. Naudin

Skaudu netekus moksliniu gas leidinys ypač mokslo žmo 
ko, žinovo, humanisto ir žmo nėms, augštosioms mokykloms, 
gaus. J. Kardelis. Lietuvių studentų dailininkų

JUOZAS ŠVAISTAS

Knygnešių pėdsakais
Rusiškasis okupantas, sumanęs sunaikinti lietuvių 

tautą, buvo uždraudęs lietuvių spaudą ir neleido jos 40 
metų, nuo 1865 ligi 1905 metų. Lietuviai tačiau su tuo 
kovojo ir vieninteliai pasaulyje išrado spaudos kontra 
bandos būdą, gavusį vardą knygnešybės. Knygas 
spausdino kaimyninėje valstybėje — Vokietijoje — ir 
slapta gabeno per sieną žmonės, kurie vadinosi knygne 
šiais. Slapta pergabentas per sieną lietuviškas knygas 
ir laikraščius, knygnešiai slapta platino Lietuvoje.

Knygnešių darbas buvo rusų persekiojamas. Vo 
kietiojs pasienis buvo apstatytas sargybomis, kurios 
knygnešius gaudė. Pagautieji buvo labai baudžiami. 
Daugelis knygnešių atsidūrė Sibire, kaip kad ir dabar 
rusai daro, nepalankius okupacijai lietuvius siųsdami 
į Sibirą.

Knygnešių tarpe yra pasižymėjęs kaip nepaprastai 
veržlus, sumanus, išraslingas ir nuostabiai mokėjęs iš 
sisukti iš policijos bei žandarų spąstų Jurgis Bielinis, 
dabar vadinamas knygnešių karalium. Apie knygne 
sius, kurių tarpe vyrauja Jurgis Bielinis, dabar New 
Yorke gyvenančio visuomenės veikėjo Kipro Bielinio 
tėvas, rašytojas J. Švaistas parašė romaną, kurio ištrau 
ką čia ir patiekiame. Red.

KNYGNEŠIŲ KARALIUS —JURGIS BIELINIS.
Truputį pavažiavęs už Legailių kaimo, ties Prūsano pa 

livarku, Bielinis staiga išgirdo: „Stoj!“ Nespėjo nė grįžtelėti, 
kai raitas Suostų uriadnikas buvo prišokęs ir laikė apnuogin 
tą kardą. Kaip jis čia atsirado, irgi besusivokė Bielinis: ar ty 

kojo pakelėj, ar iš šono užlėkė? Nei iš užpakalio, nei iš prie 
šakio nieko nebuvo girdėti.

— Tavo pasportas? — pareikalavo uriadninkas.
— Neturiu. ■
— Pavardė?
— Voverė Simas.
Uriadnikas nepažino ir nepatikėjo. Jis buvo siųstas jieš 

koti ir sugauti vagį. Norėdamas patikrinti, paliepė apsigręžti 
ir sukti į Prūsano polivarką. Bieliniui ši gyvenvietė gerai bu 
vo pažįstama. Nudėti uriadniko jis nesirengė, nes nenorėjo, 
kad nekalti žmonės nukentėtų. Juk tik Prūsanai būtų traukia 
mi atsakomybėn. Kas kita lauke, kur nėra arti gyvenviečių. 
Bielinis sugalvojo kitaip: betvarkydamas kieme kumelę, pali 
ko viską ir spruko tarp trobesių. Paskui daržais, pakrūmėmis 
ir — į laukus.

Uriadnikas bandė vytis, bet tamsoje nesusigaudė. Grįžęs 
į kiemą, pradėjo šaukti šeimininkus. Išėjo Prūsanas ir kiti jo 
namiškių. Uriadnikas pareikalavo žibinto. Pradėjo krėsti ve 
žimą. Be Kipriukui vežamų daiktų, rado dar kelis egzemp 
liorius perdirbto kalendoriaus. Suprato, kad čia ne vagis. 
Klausinėjo Prūsaną, gal pažįstąs iš patalynės, vaiko apdaro, 
knygų ir kitų daiktų, kas čia toks buvęs. Juk tai negalįs iš 
toliau būti žmogus. Prūsanas iš kumelės įr brikelio gerai pa 
žino, bet gynėsi. Uriadnikas prisirišęs savo arklį, sėdo į Bieli 
nio brikelį ir išvažiavo jo sartąja.

Prūsanas tuojau pasibalnojo arklį ir išjojo pranešti Bie 
linienei. Ši ne tiek nusigando, kiek susirūpino. Sunki mįslė 
prislėgė: ar vė Ikokį pokštą norėjo iškrėsti Jurgis, ar netikėtai 
pateko uriadnikui? Klausinėjo Prūsaną, bet tasai sakė, nieko 
nežinąs. Jis tik pamatęs raitą uriadniką kieme ir Bielinio ve 
žimą.

Abudu tarėsi, ko galima laukti ir kas darytina, kad ma 
žiau nukentėtų šeima, namai. Bielinieniai aiškiai atgijo atmin 
tyje paskutinis tardymas pas Biržų pristavą ir pikti, įtūžę jo 

grūmojimai. Kad krata bus, neteko abejoti. Per kratą steng 
sis nustatyti Bielinio pėdsakus. O žymių daug: kumelė, brike 
lis, patalynė, apdaras. Paskutinieji daiktai iš naminio audeklo. 
Nutarta visa tai paslėpti, kas likosi namuose iš to pat audeklo. 
Bet kaip dabar su Vegiu? Be abejo, ir jį klausinės, o jis viską 
gerai pažįsta. Prūsanas pasižadėjo įtikinti Vegį, kad, polici 
jos klausinėjamas, neišduotų, jog tie daiktai priklauso Bieli 
nių namams.

Kaip buvo numatyta, taip ir įvyko. Po dviejų dienų pri 
sistato pristavas, žandarai ir tas pats uriadnikas su visais Bie 
hnio daiktais. Šįkart Vegys pasirodė vyriškas — nesusitepė 
kaip išdavikas. Tada policija rausė ir vertė viską augštyn ko 
jomis. Išdraskė lovas, išvartė drabužių skrynias, spintas. Vis 
stengėsi surasti bent gabalą to pat audimo, kaip brikely palik 
ti drabužėliai ir patalynė. Laimingu nusivokimu viskas buvo 
paslėpta. Po viso to žygio policija laimėjo brikelį, sartąją. Vi 
sa tai, ką buvo nusitvėręs uriadnikas, išsigabeno su savim.

Bielinis, pasprukęs nuo- uriadniko, tą pačią naktį pėsčias 
pasiekė Valiliškių kaimą, netoli nuo Smilgių. Maždaug po vi 
dunakčio pasibeldė pas savo bičiulį, seną, sumanų knygnešį, 
Antaną Bataitį. Daug nekalbėjo nei nesiaiškino. Knygnešių 
kalba trumpa. Bataitis bematant viską suprato. Bielinio pa 
prašytas, tuojau pasikinkė savo arkliuką, ir abudu išvažiavo į 
Saločius pas Juozą Steponavičių. Šis irgi geras Bielinio drau 
gas ir įgudęs knygnešys. Steponavičius vežė toliau į Bauską.

Bielinis tuojau sumojo, kad policija, suėmusi jo daiktus, 
tikrai įtars j įten buvus. Todėl apsups visus kelius, slankios 
kamiuose ir stengsis sugauti. Savaitę, kitą, kol aprims, nuta 
rė pasitraukti į Rygą. Čia vėl apsistojo pas Marcijoną Gied 
raitį. Pabuvęs dešimt dienų, pasiėmė iš jo įrištas knygas, ku 
rias buvo nugabenęs Vincas Kazanauskas. Susitaisė du puri 
du, nusisamdę Rygos žydelį ir siekė namus. Saugiausiai jaus 
davosi Bielinis žydo vežime. Tada ir sustodavo pakelėse tik 
pas žydus. Policija pravažiuojančių žydų taip nekratė ir neįta
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Moksto-techniko* naujienos kULTORWR#KRCWIKA
GEOFIZINIŲ METŲ EKSPEDICIJOS

DAINŲ ŠVENTĖ — MŪSŲ ATSAKYMAS SOVIETAMS 
Daina per prievartą

1955 m. liepos 21 d. pagal nepriklausomo gyvenimo me
Šiaurės ašigalio sritys vadi servų. Pačioje Antarktikoje ne DAINŲ RINKINYS

narnos Arktika, o pietų ašiga bus problemų, kaip tą maistą Dr. J. Balys Vašingtone bai dainų, pasižyminčių teksto ir 
lio sritys vadinamos Antarktį palaikyti šviežią: jis bus laiko gė ruošti spaudai didelį lietu melodijų vertingumu. Pirmo 
ka. Šiaurės ašigalio sritys anks mas sniege ir leduose. Pervežti viškų dainų rinkinį. Iš viso rin ji dalis apima pasakojamąsias 
čiau ir geriau yra ištirtos; pietą maistą iš šiaurės Amerikos kinys turės per 900 rinktinių dainas arba balades (472 dai 
tų ašigalio sritys, kurios sun reikia didžiulių šaldytuvų, ku----------------------------------------------- nų tekstai ir 252 — jų melodi
kiau buvo pasiekiamos, mažiau rie specialiai turėjo būti įtaisy niui( kurį pavadino oro moto'jos). Antroje dalyje bus lyri

* 1 ‘ • ••• — . .. ---- nės arba nuotaikos dainos: ro
mansai, vestuvių ir šeimos, naš 
laičių, darbo, švenčių, gėrimo, 
humoro dainos ir žaidimai. Tai 
bus vienas turtingiausių mūsų 
dainų rinkinių.

— Dail. A. Galdiko darbų 
paroda atidaryta New Yorke, 

Šiandien jau galima tiksliai 671 Madison Ave, ir tęsis ligi 
savim nusivežė daug aliaskinių apskaičiuoti, kiek kaštuos elek sausio 21d.

Lietuvos tais: „Ją, kaip valkatą, slėpė 
penkioli naktužėlė tamsi. Ji lindėjo pa 

Lietuvos lėpėj, ji kalėjo rūsy. Be namų,

ištirtos. Žemės tyrinėjimo me ti. 
tais, vadinamais geofiziniais 
metais, susirūpinta ištirti pieti 
nį ašigalį, vadinamą Antarktį 
ką.

Į Antarktiką pirmieji išplau 
kė amerikiečiai, vadovaujami kad su visomis moderniškomis 
prityrusio tyrinėtojo admirolo priemonėmis, be šunų dar ne 
Byrd, su patarėju admirolu Du galima apsieiti. Ekspedicija su 
fek.

Jau pereitais metais JAV led šunų, kurie per žiemos pūgas tros gaminimas vartojant ato 
laužis „Atka“ tyrė krantus, Antarktikoje trauks rogeles, minę energiją, turint vienas ar 
kur geriau būtų Amerikos eks kai niekas kitas negalės judėti! kitas sąlygas. Ją apsimokės pir 
pedicijai išsikelti. Kaip žino 
ma, Arktikoje 
nas, 
nas, sausuma, 
tas.

Amerikos ekspedicija išvyko 
rudenį septyniais laivais, 1.750 
asmenų - mokslininkų, jūreivių 
ir kitų specialybių. Ši ckspedi 
cija pasidalino į stovyklas ir 
išsidėstė po visą antarktiką. 
Amerikos ekspedicija turi vi 
sas priemones tyrinėti tą sritį.

Amerikiečiai įsikūrė prie 
Ross jūros iš Pacifiko pusės. Jų 
lėktuvai bazuojasi Australijoj. 
Amerikiečiai jau pasirinko lėk 
tuvams nutūpti vietą ir savo 
Antarktikos bazėje.

Netoli nuo pirmųjų keturių 
adm. Byrd stovyklų Antarktį 
koje įsteigta penktoji, Mažoji 
Amerika, kur bus pagrindinė 
JAV ekspedicijos stovykla. 
Ekspedicija kuriasi ilgam lai 
kui, iki 1958 m. gruodžio, geo 
fiziniams metams. Nauja sto 
vykia užims 5 akrus ir turės 17 
pastatų. Nuo 
ten prasidės 6 
šiai.

Ekspedicijos 
lėktuvas perskrido per pietini 
žemės ašigalį ir tą erdvę nufo 
tografavo.

Jau atvyko į Antarktiką ir 
Sov. Rusijos ekspedicijos da 
lis. Jos laivas Ob su pirmąja 
žmonių partija ir reikmenimis 
sustojo Depot įlankoje iš Indi 
jos vandenyno pusės. Rusų eks 
pedicija taip gi bus skaitlinga, lėktuvus be pilotų, bet su grei 

Surengti tokiai didžiulei eks taisiais lėktuvais bandymų 
pedicijai, kaip Amerikos, rei nebuvo daroma, 
kia daug prisiruošimo. Proble 
mą sudaro maisto nuvežimas. 
Vienintelis maistas, kuris gali 
būti tinkamas ten, yra užšaldy 
tas. Vežama daugybė užšaldy konstruktoriai išrado labai pa 
tos mėsos, žuvų ir kitokių kon prastą lėktuvą vienam asme

ciklu. Jis sveria tik 200 svarų 
Aišku, kd ekspedicija nusivežė jr skrenda 65 mylių greičiu, 

su samimi visokius lėktuvus, Juo, teigiama, gali skraidyti 
sniego burlaivius, roges, trak kiekvienas asmuo. Jis yra savo 
torius, specialius sniego autotiškas „kišeninis“ helikopteris, 
sunkvežimius ir t. t. Įdomu,

ARTINASI ATOMINĖ 
GADYNĖ

Ekspedicijas į Antarktiką kti net ten, kur dabar elektra 
yra vandeny siunčia ir britai, norvegai, ar yra pigi-

o Antarktikoj’e — žemy gentiniečiai ir eilė kitų tautų.
6-sis kontineu iš viso ten bus įsteigta 30 sto 

v

Pirmoji komercinė atominė 
jėgainė statoma f

MUZIKUI KONRADUI
KAVECKUI 50 METŲ

Vilniuje gruodžio 20 dieną 
Filharmonijos salėje, Gorkio 
gt. 79 nr. (tur būt, anksčiau

Įsakymą iš Maskvos 
komunistai atšventė 
kos metų tarybinės 
sukakti, j Vilniaus „Spartako“ be gimtųjų savo žemėj sunku, 
stadioną buvo suvaryti 25.000 Ją, kaip samdinę, ujo, vijo var 
dainininkų, kurie buvo privers go keliu“... Komunistinio melo 
ti dainuoti dianas savo pačių nachališkumas peržengia visas 
pavergėjams. ribas. Nepriklausomoje Lietu

Oficialiai šis susibūrimas bu voje lietuviškoji daina niekada 
vo pavadintas respublikine dai nebuvo valkatos vietoje. Vai 
nų švente, bet jos lietuvišką katą iš jos padarė sovietinė 
charakteri užtemdė didžiuliai okupacija. Respublikinėje dai 
Lenino ir Stalino portretai, he nų šventėje į pagrindinius pro 
tuviui prievarta primestų dai gramos punktus buvo susodin 
nų meliodijos ir jų tekstai: „Tė tos sovietinės dainos apie „šio 
vynės saulėje tvirtėjame kas vingąją“ komunistų partiją, lie 
metai, su siekiais Lenino ir Sta tuviškai dainai paliekant tik 
lino širdy. Tautas tarybines pavainikio teises. Lietuviškoji 
statyt, kovoti veda mūs komu daina šiandien savo skambėji 
nistų partija šalies didi“... Ši mu turi nepalyginamai gėrės 
daina — „Partija mūsų vairi nes sąlygas tremtyje, kur jos 
ninkas“ neturi nieko bendra su nevaržo sovietinė cenzūra ir 
lietuvių tauta, nes jos autoriais neprievartauja komunistų par■ IIIC alUlUULC t> „ -I 1 „ ,-V1 . -v . x. .

buvusi Aušras Vartų’'! buvo Yra sovietų kompozitorius V. tijos bukaprotiški išminčiai,is viso ten dus Įsteigta ju sto Shippingport buvusi Ausros Vaitų.), buvo ’ .* s Mirhailo
vykiu Iš anksto susitarta kuri eje, Pensilvanijoje, JAV. Ji bus suruoštos sukaktuves muzikui Muracleli ir poetas b. Michailo
vy K.1Ų. Ib <uiKblo susu aitd, KUI1 J , 1nc~ J J J Konradui Kavprkni kuris nfi vas- Šventes rengėjai pasirūpi
ekspedicija tyrinės kurią to že baigta 1957 m. Konradui Kaveckui, kuns on sovietinės dJnįs iietuvix
myno dalį, kaip įos bendradar Kol degs pirmasis kuro kro cialiai vadinamas „Lietuvos I .
biaus, susisieks iJ t. t. vinys, elektros energijos kilo SR nusipelniusiu meno veikė ku°JU P^aitalu. Kompozito
biaus, susisieks ir t. t.

STIPRIAUSIŲ BOMBŲ 
BANDYMAS

JAV šiemet darys naujus 
atominių ginklų bandymus Pa 
cifike. Bandomųjų ginklų tar 
pe būsianti daugiau kaip 30 
megatonų stiprumo vandenilio 
bomba.

1954 m. kovo 1 d. ten pat su teks kiek ilgiau 
sprogdinta vandenilio bombą metams.
buvusi 15-17 megnatonų stip Antrasis kuro krovinys bus 
rūmo. Šį rudenį sovietų su tokio pat dydžio, bet numato 
sprogdintoji galėjusi būti ne m* j° patobulinimai duosią ta 
daugiau kaip 5 megnatonų stip me degimo periode apie 50% kite likusių niūriose stovykl i 

daugiau energijos. Šiame perio se savo draugų. Bent vieną 
de stoties veikimas jau bus pri kartą metuose aukokite jiem? 
artėjęs prie savo ribos. vienos dienos uždarbį!

JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventė

, Todėl dideliu džiaugsmu ten 
rius B. Dvarionas buvo privers ka sutikti JAV ir Kanados lie 
tas parašyti muziką E. Mieže tuvių pasiryžimą surengti JA 
laičio eilėraščiui — „Ant Ne V ir Kanados lietuvių dainų 
muno kranto“. Apie mūsų se šventę. Tai bus mūsų įrody 
nojo Nemuno krantus daininin mas, kad lietuviškoji daina šia 
kai buvo šitaip verčiami dai ndiena be jokių varžtų gali 

” - Nemunas teka, skambėti plačiajame pasauly 
tė, J. Stasiūnas, J. Petraškevi ten partija vagą į ateitį šviesią, je, nors ir toli nuo Nemuno 
čiūtė, L. Kiselytė, G. Šipelytė, laimingą nuties. Prie Nemuno krantų, po svetimuoju tremties 
G. Krasauskaitė, T. Kuchals kaime dainas 
kytė ir Valst. Filharmonijos 
choras, vedamas paties sukak 
tuvininko, Konrado Kavecko.
— Buvę tremtiniai, nepamirš

vato valandos pagaminimas kaš ju < 50 metų sukaktuvės, kaip 
tuos 5.2 cento, antrąjį krovini rašoma, posėdis- koncertas.
deginant — 3.2 cento, o trečia Koncertinėje dalyje buvo iš 
jį — 1.5 cento, pusantro cento. Pydyti K. Kavecko muzikiniai

Pirmasis kuro krovinys bus kuriniai viso 32 dalykai, ku
12 tonų natūralaus urano, pra I’uos išpildė solistai A. Surdo 
turtinto 110—132 isvarais ra 
finuotų atominių sprogmenų.
Numatoma, kad to krovinio už

negu dviems

kaitė, V. Indrikonis, A. Repšy riuoti: „Kur

rūmo.

balandžio 1 d. 
nakties mene

transportinis

BANDOMI ATOMINIAI 
PABŪKLAI

Amerikiečiai išrado automa 
tinius pabūklus, kanuoles, ku 
rios automatiškai numuša lėk 
tuvus. Tie pabūklai taikomi ap 
siginti nuo lėktuvų, kurie ban 
dytų atnešti atominių bombų. 
Dabar tie pabūklai bandomi.

JAV karo aviacijos viršinin 
kai sako, kad dabar apie mies 
tus statomos „Nike“ kanuohų 
baterijos nežinia ar gali apsau 
goti miestus nuo greitųjų lėk 
tuvų. Buvo daromi bandymai, 
„Nike“ kanuolės numušė kelis

dar

IŠRASTAS ORO 
MOTOCIKLAS

Amerikos karo prietaisų

Amerikos Lietuvių Savaitraštis 
Eina nuo 1886 m.

Seniausias lietuvių laikraštis pasaulyje. 1956 m. vasario 
5 d. minės 70 metų sukaktį.

Leidžia ir redaguoja 
JUOZAS TYSLIAVA 
Prenumerata metams:

6 dol. Kanadoje, 5 dol. Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
VIENYBĖ

412 Bedford Avenue Brooklyn II, N. Y.

> apie laimę dai ir emigracijos dangumi, 
nuoja lietuviai giliai iš šir Dainų šventė rengiama šiais 
dies“... metais, liepos 1 d., Čikagoje —

Chicago Colyseum patalpose.Komunistų partija — j:-»——- - - - - -
tautos motina. ..

Respublikinės dainų šventė 
proga komunistinė spauda bu baigiant mūsų dainos meno di 
vo pilna kvailiausių propagan džiosiomis garsenybėmis — 
dinių šūkių. Tūlas A. Jonynas ^Čiurlioniu“, „Varpu“, „Daj 
„Tiesos“ puslapiuose, pavyz nava“, „Pirmyn“ ir kt.
džiui, užgiedojo: „Šiandien Lie Dainų šventės organizavi 
tuvos liaudis kreipiasi su karš mui yra specialus komitetas su 
čiausiais padėkos žodžiais į sa Alice Stephens, kaip pirminin 
vo motiną — Komunistų parti ke pryšaky.
ją
vyriškoji partija, už tavo iš 
mintį, už tavo plieninę valią, už 
tą šviesų kelią, kuriuo tu mus

lietuvių šventėje dalyvauti jau užsire 
• gistravo per 40 lietuvių chorų 

■pradedant parapijiniais ir

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

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

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA. 
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams. M ------- -r -------------- --- . „ . v ... ,

tina yra vadinama komunistų nera užsiregistravę šventeje da

Ačiū tau, didžioji, did 
partija, Mes nesame tautos medžio 

nudžiūvusi šaka.
Dainų šventės triumfas pri 

7ed”i f didžiausią laimę—komu klausys nuo sutelktų daininin 
nizmą“... Lietuvių liaudies mo kų skaičiaus. Chorai, kurie dar

S kubėk,
L ietuvi,

A p drausti
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 
visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.

S L A draudžia: Gyvybę — iki $ 10.000,00
Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar ntiaimin 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudą.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y., U. S. A.

partija, nors toji komunistų lyvauti, raginami tą atlikti Or 
partija iš tikrųjų juk eina lie 
tuvių tautos duobkasio parei 
gas. . .

Ir daina išvejama į tremtį
Respublikinės dainų šventės tą dainų šventės repertuarą, 

proga kitas „Tiesos“ bendra Sovietai į „Spartako“ stadio 
darbis — Just. Marcinkevičius na suvarė 25.000 lietuvių dai 
parašė eilėraštį — „Daina apie nininkų dainuoti dainas pąver 
dainą“, kuriame jis šitaip vaiz gėjams. Parodykime jiems, 
duoja lietuviškos dainos kelią Nukelta į 7-tą puslapį.

ganizaciniam Komitete—1602 
So. 48 St., Cicero 50, Illinois, 
USA. Čia taipogi galima gauti 
AL Bendruomenės Čikagos ap 
ygardos valdybos gražiai išleis

Sausio mėn. Karyje pra-įi 
dedama spausdinti grai-^ 
kų klasiko Ksenofono.

„Dešimties Tūkstančių 1 
Žygis“.

Užsisakykit Karį nedels
dami (metams tik $5.00), 
arba prašykite vieną eg
zempliorių nemokamai; 
susipažinimui; rašykite :į 

KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N.Y„ USA |

rinėjo. Knygnešiai dažnai pasinaudodavo pažįstamų žydų pa 
slauga: arba pravažiuodavo su jais labai saugomus punktus, 
arba, bėdos prispirti, paslėpdavo pas juos knygas. Žydai, be 
abejo, to nežinodavo. Žinodami gal jie daug labjau pabūgtų, 
negu dėl košero nusikaltę, ir taip nedarytų.

Namuose Bielinis pasikinkė kitą arklį, tik jau ne į brikelį, 
o į paprastus ratus. Susidėjo visas knygas ir pasuko į Pumpė 
nų parapiją. Atvažiavęs į Rimkūnų kaimą, paliko arklį pas 
ūkininką Juodžių. Pats, pasiėmęs knygų, ėjo po kiemus platin 
damas. Žengdamas į vienus namus, kakta kakton susidūrė su 
uriadniku. Šis vedė tardymą. To ūkininko sūnus buvo pasi 
slėpęs nuo kariuomenės.

Uriadnikas, pamatęs knygas, tuojau suėmė Bielinį ir nu 
gabeno į Pasvalį pas pristavą. Tardomas Bielinis pasivadino 
Jonu Kaliku. Dėl knygų teisinosi, kad radęs jas pakelėj. Tar 
dymo metu pasisakė labai ištroškęs esąs ir pasiprašė į virtuvę 
atsigerti. Čia rado pristavo žmoną, pakišo jai penkiasdešimt 
rublių ir paprašė, kad jo bylą pasuktų tokiu būdu: tegul Čia 
ilgai nekamantinėja, o nusiunčia tiesiog Panevėžio isprauni 
kui.

Pristavas taip ir padarė. Bielinis labai džiaugėsi. Jis bi 
jojo, kad nesiųstų tik į Biržus. Ten lengvai galėjo pažinti, ta 
da baigta. Juodžius, kai suėmė Bielinį, paslėpė likusias kny 
gas, o arklį nuvarė Bielinienei. Tuo būdu žymiai sumažėjo 
kaltės išrodymas.

Panevėžyje ne taip pakrypo reikalai, kaip Bielinis tikėjo 
si. Ispraunikas, nedaug klausinėjęs, nutarė varyti jį į Biržus 
pas tardytoją. Sekretorius rašė vykdomąjį raštą. Bielinis spė 
jo ir tam pakišti. Sekretorius tik tiek tepadėjo, kad atidavė 
varyti ne uriadnikui, bet dviem dešimtininkam.

Čia vėl nusivylimas. Dešimtininkai pasitaikė labai uolūs 
ir šiurkštūs. Vienas jų gana įžūliai riktelėjo:

— Aš žinau, kas tu per paukštis esi! Tu knygas platini! 
Nė nemanyk iš mūsų pabėgti — nepaleisim!

Bielinis vistiek neprarado dvasios. Visą kelią galvojo 
tik apie pabėgimą. Nuo Panevėžio iki Biržų maždaug septy 
niosdešimtys varstų. Pėsčiomis — trims dienoms kelio. Lai 
ko daug ir viskas galima.

Pakeliui truputį apsitrynė ir apsiprato palydovai ir va 
roniasis. Pumpėnų miestely Bielinis už paskutinius pinigus 
nugirdė dešimtininkus. Čia jam visiškai subrendo pabėgimo 
planas. Čia buvo senos jo pakelės ir aplinkui daug bičiulių. Iš 
Pumpėnų nusivarė į Talkonių kaimą. Buvo jau vakaras. Ap 
sistojo pas Juzeliūną ir nutarė nakvoti.

Ta naktis atrodė patogiausia Bieliniui. Kad sumažintų 
savo palydovų budrumą, nusiavė jis batus ir pakabino džiūti. 
Sermėgą nubloškė į kitą pusę. Pats ątsigulė prie krosnies ir 
skundėsi, kad esąs pavargęs, be to sergąs. Netrukus Bielinis 
pradėjo garsiai knarkti. Jis apsimetė giliai miegąs. Dešimti 
ninkai pavaikštinėjo, pasižiūrėjo, visai aprimo ir, būdami nu 
grdyti, kietai užmigo.

Bielinis to tik telaukė. Patylomis atsikėlė ir, kaip buvo 
vienmarškinis, basas, taip ir išslinko pro duris. Smarkoki 
gruodžio šalčiai bematant sugriebė jį. Buvo pasnigę. Bėgu 
laukais. Kai kojas pradėdavo gelti, guldavo ant nugaros, iš 
keldavo jas, patrindavo ir vėl bėgdavo.

Šaltis, baimė visą laiką bėgo kartu. Bielinis biįojo, kad 
nubudę dešimtininkai nepradėtų vytis pėdsakais. O pėdsakai 
šviežiai pasnigtam sniege labai aiškūs nuo basų kojų. Pilnatis, 
kaip pasityčiodama, visu gausumu lieja šviesą. Pribėgo upelį. 
Draskosi, šiugžda tirštas ižas. Dar smarkesni šiurpuliai nu 
kratė. Vistiek šoko į vandenį, kad veikiau paslėptų pėdsakus. 
Upeliu šlampojo apie tris varstus, kol pasiekė Auriškių kai 
mą. Čia gyveno geras pažįstamas. Nelaimei šeimininkų nera

do namuose. Persigandusi samdinė darė ką išmanydama. Pa 
keitė baltinius, surado drabužius ir apavą. Bernas užsodino 
ant arklio ir nujodino į kitą kaimą, kur gyveno Bielinio bičių 
lis, gerai pasiturįs ūkininkas Mitkus.

Vėl penki varstai kelio. Tik ši kelionė daug lengvesnė. 
Savijauta pagerėjo. Buvo tikras, kad pavojus praėjęs. Pas Mit 
kų kaip krito Bielinis į lovą, taip ir atsigulė ilgam laikui.

Visą naktį Bielinis kovojo dėl gyvybės. Karštis pasiekė 
augščiausią laipsnį. Sąmonė nustojo veikusi. Prasidėjo kle 
jojimai. Ligonis blaškėsi lovoj, neatgaudamas kvapo. Kruti 
nę raižė baisiausi diegliai. Pro burną veržėsi putos. Gerklėj 
gargaliavo, kriokė, kaip papjautam. Mitkai persigando. Tuo 
jau išsiuntė berną į Pasvalį, kad parvežtų gydytoją. Šis nu 
statė pavojingiausią plaučių uždegimą. Visą liemenį tuojau ap 
sodino taurėmis. Liepė kloti šiltus kompresus. Prirašė miks 
turą.

Mitkuvienė visą laiką labai atidžiai sekė gydytoją. Iš jo 
judesių, veido išraiškos stengėsi atspėti, kas lemiama ligoniui. 
Pagaliau neiškentusi paklausė, ką jis manąs. Gydytojas pa 
kreipė galvą, patraukė pečiais ir gana miglotai spėliojo:

— Sunku pasakyti, motin. Gal, gal. . . Silpnesnės sveika 
tos ligoniui gal ir tektų atsisveikinti su šiuo pasauliu. Bet 
šis stiprus, gerai užsigrūdinęs vyras turėtų nugalėti.

Gydytoją išvežė tas pats bernas. Kartu buvo šisiųstas rai 
tas pusbernis į Purviškes, kad praneštų Bielinienei. Ši netru 
ko atvykti. Dabar abi moterys tarėsi, slaugė ir net savais vais 
tais gydė. Pagerėjimo nebuvo. Vėl parvežė gydytoją. Tiktai 
po savaitės įvyko lūžis. Liga aiškiai pakrypo į gerąją pusę. Vi 
si apsidžiaugė. Bielinienė pargrįžo į namus. Retkarčiais apsi 
lankydavo ji. Ligoniu teko rūpintis Mitkams.

Bielinis taisėsi iš lėto ir ilgai. Nors ligą nugalėjo, bet 
jau niekad nebeatgavo' nei tos sveikatos, nei stiprumo.
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SAULT STE. MARIE, Ont. WELLAN D, Ont.
TRUMPOS NAUJIENOS. MEŠKERIOTOJŲ IR MEDŽ JOTOJŲ KLUBAS „LITUA
— Valdybos nario Tautos NICA” RUOŠIA ŠOKIŲ VAKARĄ.

Fondo reikalams, tautiečio 
V’ado Mockaus pareiškimu, 
mūsų kolonijos tautiečių tarpe 
1955 metais Tautos Fondui bu 

kuri pas mus vo surinkta 150 dol. Tai nema 
tonų ža suma.

■ — Pirmą kratą mūsų mies 
to istorijoje vietinis gyvento 
jas Mr. Jack Piner parašė kny 
gą vardu „Fear not my son”. 
Ši knyga, išleista New Yorke, vietos 
prieš pat Kalėdas buvo labai kiškius, 
reklamuųjama vietinėje span, kuose ir laukuose, praveda pri 
doje, tačiau sunku patikėti, kad zįnes rungtynes, ruošia šokių nutarimai vykdomi visu atsidė 
susilauktų didesnio pasisekimo vakarus ir gegužines, visi susi jimu.

rinkę išrenka naujas valdybas Pirmieji Kalėdinį bendrą 
ir aptaria einamus reikalus, ap gerą darbelį atliko — Port Col 
laistydami malonų susiėjimą oorno Jaun. sk. kandidatė Rū 
alumi ir kavute. ta Skaistytė ir skautas Algi

Šių metų sausio 21 d. naujo mantas Eižinas. Jie ir aplankė 
ji valdyba, susidedanti iš pir daugiausia šeimų, tuo laimėda 
mininko B. Luamano, sekreto mi pirmą vietą konkurse, 
rėš A. Skaistienės, kasininko Antra vieta teko sesei Žinai 
P. Šidlausko ir narių — V. Pi tytei Vidai ir Ramanauskaitei 
voriūno ir A. Pranaičio, ruo Wellande, surinkusioms dau 
šia didelį ir įdomų šokių vaka giausia pinigų, 
rą Wellande, Slovakų salėje, 
Hagar St. Pr adžia 6 v. vaka kepė sausainius ir juos nešiojo Kalėdų naktį. Jaunieji vaidinto 
ro. Jauki salė, geras, visiems parduoti lietuvių šeimoms. Su jai, kuriems neteko tų vargų 
pažįstamas, orkestras, stiprūs rinktus pinigus išsiųsti į Vokie pergyventi ir matyti, buvo svei 
ir lengvi gėrimai, turtingas bu tiją sutiko brolis Simonaitis, ka tuos pergyvenimus pažinti, 

Vienas mūsų kolonijos fetas žuviena ir kiškiena. Antrasis viet. štabo posė patiems atliekant šias veikalo
mėnesinio žurnalo Klubas „Lituanica“ malo džio nutarimas — suruošti va roles. 

_ bendradarbis, nuo pra ------------------------------------------------ dovų-vių pasitobulinimo kurse 
time pay“ ėjusių metų vasaros ligi Kalė davičius, J. Skardis, V. Vainų liūs — taip pat pavyko puikiai.

Gruodžio 18 d. po. pamaldų 
Fridrikas, J. Gulbinas, J. Putei Wellande, kur skautai-ės ėjo 
kis, B. Švilpa, V. Žurauskas, J. bendrai prie šv. Komunijos, ge 
Okmanas, B. Kaminskas, T, raširdžiams motorizuotiesiems 
Švarlys, J. Duoba, V. Jakomai talkininkaujant, visi esantieji 
tis, I. Girdzevičius, A. Sungai ir busimieji vadovai-ės buvo 
la, A. Kantautas, A. Motuzas, nuvežti į Port Colborną pas 
V. Goldbergas; 1 dol. V. Sen valt. Simonaitį, kur turėjo vyk 
džikas, H. Sokolowski, J. Bab ti kursai.

„PLIENO’’ NAUJIENOS.
Mūsų miesto didžiausioji da 

rbovietė „Algoma Steel Corp.” 
kaip ir dauguma kitų plieno fa 
brikų Š. Amerikoje, 1955 mt. 
užbaigė rekordine metine plie 
no produkcija, 1 
buvo apie l1^ miliono 
plieno.

Nors laikini atleidimai 
bo čia ligi sausio mėn. 
sios pusės buvo labai nedideli 
ir gruodžio mėn. plieno produk 
cija viršijo 90.000 tonų, tačiau 
laikinio viršpaminetųjų reika., 
lų pablogėjimo reikia laukti 
antroje sausio, mėn. pusėje, ka a71am'ų ‘š? Amerikoje... Tur 
da planuojama porai savaičių tai įjus mQsll Algoma dist 
uždaryti vieną didelį fabriko rjkto „best seller“! Knygos au 
skyrių „Bai and Strip Mill torius, jaunas vyras, buvęs vie 
o be to žiemos mėnesiams tru tinio ir eilės kitų Kanados laik 
nitį mažinami dalbai ii dange ra§gju korespondentas, šiuo 
lyje kitų fabriko skyrių. metu dirba WSOO radijo sto

iš dar 
pirmo

1952 metų spalių 22 d. Wel niai prašo gerbiamus Wellan 
lando ir apylinkės medžiotojai do, Port Colborne, St. Cathari 
ir meškeriotojai susiorganiza nes, Niagara Falls ir visus ki 
vo į klubą ir tų pačių metų lap tus Kanados ir USA lietuvius 
kričio 8d. p. Biliūnų ūkyje, pa atvykti Į ruošiamą vakarą ir 
sikvietę krikšto tėvais p. p. rengėjai garantuoja, kad nė 
Radvilas, pakrikštijo „Lituani vienam neteks nuobodžiauti, 
ca“ vardu. Jau trys metai, kaip 
darniai 
tajai ir

WINDSOR, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖ

KLB Windsoro apyl. v-ba mokytoja Emilija Barisienė ir 
sausio 8 d. kolonijos vaikučia jai talkininkavo O. Ražauskie 
ms suruošė kalėdinę eglutę.

Šiais metais eglutės parengi 
mas buvo skirtingesnis nuo ki butės — Milda 
tų metų tuo, kad programą at Rimučio —Saulius Ražauskas, 
liko vien šios šeštadieninės mo angelų: Danutė Kozulytė ir Rū 
kyklos mokiniai. Programa su ta Ražauskaitė; atskirai baletą 
sidėjou iš vaidybos — „Švento „Gėlių šokis“ pašoko Rūta Ra 

deklamacijų, piano žauskaitė, jai akomponavo Me 
ilutė Stygaitė. Piano porą da 
lykėlių pagrojo Saulius Kizis.

Reikia pasidžiaugti, kad mū 
su šeštadieninės mokyklos, ku 
ri veikia tik treti metai, yra še 

_____ __ ____ šiolika mokinių ir vos keturi 
darė tęsdama iš Lietuvos atsf vyresni kaip dešimt metų. Va 
vežtą religinį ir tautinį papro karas pasisekė puikiai.
tį, esant emigracijoj ir norint P° programos Kalėdų Sene 
išlaikyt lietuvybę ir atsižvcl hs (Vyt. Čiuprinskas), visus 
giant, kad kolonija mažutė, —kolonijos^ vaikučius apdoyano 
tai šiais pagrindais \.
reikia pasakyti ,1 
labai ir labai daug.

Pats veikalas skirtas 
to ir ištremto lietuvio 

Vietininkijos sesės ir broliai mui apsakyti Kūčių ir

Iki pasimatymo sausio 21 
sugyvendami meškelio d. Wellande! Valdyba.
kTnte°“iie./7audio SKAUTŲ-CIŲ ŽALGI 

lapes ,r fazanus m,š *1° V1ETIN1NKIJA.
i Paskutiniojo štabo posėdžio

ji Naktis“ 
ir baleto.

Vertinant šj pasirodymą ir 
jieškant jame vien meno bliz 
gučių, — nieko daug pasakyti 
negalėtų. Bet, turint galvoj, 
kad apyl. valdyba parengimą

nė.
Pagrindines roles atliko: Ži 

Pakauskaitė,

lyje kitų fabriko skyrių.
Prieš Kalėdas fabrikas išmo tyje sporto žinių pranešėju, 

kėjo darbininkams „back time 
pay“, kuris kai kuriems buvo Vytautas Skaržinskai per Kalė 
labai graži Kalėdinė dovana, das pakrikštijo savo trečiąja 
tačiau nemažam skaičiui darbi jauniausiąją šeimos atžalą 
ninku buvo mažas. Nuo kelio sūnelį Antaną. Ta proga Skar 
likos’šimtų dolerių — ligi ke žinskų ūkyje įvyko šaunus ba 
holikos centų! Labai mažai ga bus, kuriame dalyvavo apie po 
vo tie, kurie be atlyginimo an ra dešimčių svečių, 
ksčiau gaudavo dar ir bonus ar 
tonažo atlyginimą ir tie kurie tautietis, 
ms atlyginimas mažai pakilo. 
Dar vienas „back t_
(atlyginimo skirtumas už pradų savų tautiečių tarpe išplati tis, A. Vanagas, K. Valius, B. 
ėjusį laiką) už periodą nuono ’ išdalino neimdamas jokių 
1955 m. gegnės mėn. ligi 1955 pinigkh apie 50 „Kario eg 
lapkričio m. bus išmokėtas sau zemphonų. 
šio mėn. antroje pusėje. Savo šį darbą jis aiškina

taip, kad tai nebuvo auka ar do 
PO FABRIKO PREZIDENTO vana mūsų kolonijos tautiečia 

DUNN M1RIIE8 ms, kurįe daugumoje esą už jį 
jokių pasikeitimų tuo tarpu ne „bagotesni“, bet tik gerų norų 
jaučiama, bet kaip angliškoji ir pastangų įrodymas senam bi rauskas, V. Karnėnas, M. Ken 
spauda spėlioja, daug 1 
paaiškėti artimiausioje ateity rikos

Farmeriai Aleksandra ir

' j vertinant j° apyl- Valdybos duotomis do 
kad padaryta vanomis. Senelis buvo duosnes 

nis šeštadieninę mokyklą lan 
kantiems.

Apyl. valdybos pirm. Vyt. 
Barisas pareiškė, kad kolom 
joj yra viso 43 vaikai, iš jų 22 
mokyklinio amžiaus. Ragino tė 
vus, kad visi vaikai lankytų 
šeštadieninę mokyklą ir aprū 
pintų juos lietuviška spauda.

J. Ražauskas.
LINKSMAVAKARIS.

Windsoro at-kai šį šeštadic

paverg 
gyveni 
šventų

Ir jūrų skautai pasireiškia 
LSB kalėdiniame gerajame 
darbelyje. Los Angelts v-jos jū 

Čia ponia Simonaitienė jau rų skautai Vokietijon išsiuntė 
kas gali čiuliui „Kariui“ — Jungt. Ame grys, M. Pareigis, A. Petronis, laukė su pusryčiais, po kurių 6 dol., o „Baltijos Jūros“ tun 

’ ‘ ; Valstybėse atgimusiam J- Sendžikas, V. Skaržmskas, prasidėjo rimtas ir sunkus dar tas Chicagoje — 15 dol. ir se
je po veliomes palikimo pa gražiam, nepartiniam, buvusių A. Trakinskas, V. Žekonis, R. bas užsitęsęs iki vėlaus vakaro, nam jūrų sk. vadovui, invali 
skirstymo (paskutinės valios) Lietuvos karių ir visų lietuvių, Bernans. ------ ’— -i--L. ------- 1.
paskelbimo ir palikto turto įpė 
dinių pareiškimų. Prezidentui 
mirus, šio plieno fabriko akci 
jos nuo 93 dolerių buvo pakilu 
sios net ligi 110 dolerių, bet 
dabar nukrito ligi 100 dol. To vas Šalpos Fondui ir esančio Ii 
pakilimo 
yra ta, kad 
gauti dividendus 
nuo akcijų 
tės), kurie 
nuo to laiko, kada velionis per Girdvainis, V. Mockus, H. Ma mti karo invalidams, kuri davė 
ėmė fabriką. Fabriko darbinin tijošaitis, N. Aukštikalnis; 6 48.80 pelno. Šis pelnas persiųs 
kų tarpe dar vis galima nugirs dol. A. Skardžius, B. Dabuls tas Šalpos Fondo C. Kamitetui, SKAUTAI
ti kalbų, apie buvusį preziden kis; 5 dol. V. Poškus, A. Bajo prašant persiųsti karo invalidų 
tą. Charakteringas vienas toks ras; 4 dol. J. Kvosčiauskas, A. valdybai. Atkelta iš 4-ro psl.
pasakymas, tai buvo vienos Gustainis, J. Meškys, J. Volo Ilgą laiką esančiam ligoninė Čikagos „Baltijos Jūros“ tun 
darbininkų grupės stebėjimą viekas, J. Lašinis, J. Žebraitis; je musų apylinkės tautiečiui J. tą perėmė vadovauti psktn. E. 
sis tuo, kad velionis preziden 3 dol. St. Druskis, P. Gasperas, Kalinskui paremti surinkta 62 Zabarskas. 
tas, būdamas multimilionie S. Grigelaitis, V. Kramilius, P. dol.
'rium, nenorėjo iš savo skaitlin Motuzas, A. Motiejūnas, J. Ma 
gų prezidentysčių pasitraukti Iškiš, P. Puteikis, J, Sendžikas, 
sulaukęs 80 metų amžiaus, o jo V. Skaržinskas; 2 dol. K. Bal 
fabrikuose darbininkai peržen čiūnas, M .Chinas, A. Daugir 
gę 40 metų, buvo tik išimtinais das, J. Daugirdas, J. Kazakaus 
atsitikimais samdomi... kas, Kun. L. Kemėšis, V. Liu

. Talkininkai atvežti seses ir dui E. Lukošaičiui — 10 dol.
mėnesiniam žurnalui. Tebūna man leista pareikšti brolius iš St. Catharines ir We

Korespondentas, nuoširdžią padėką augščiau iš llando į Port Colborną ir atgal 
vardintiems geros valios tautie buvo Dainora, Skaistys, Staške 
čiams, kurie savo aukomis bent vičius, Eižinas, Naiduškevičius 
šiek tiek prisidėjo paskaidrinti ir Paurys. 
dienas tų nelaimingųjų, kuiie — 
tos pagalbos yra reiaklingi.

Mūsų apylinkė Šalpos Fon sueigas, 
dui suaukojo 141 dolerį. Ka mokesčio, 
riuomenės šventės minėjimo me

TORONTO SKAUTAI 
VYČIAI

1955 m. pabaigoje mūsų ma 
žiesiems išleido knygelę „Du 

Tai žmonės, kurie jau daug gaideliai“. Dabar, kada viso 
kartų padėjo skautus nuvežti į kios paveiksluotos knygelės 

neimdami jokio už anglų kalba siūlyte siūlosi vai 
kams į rankas, „Du gaideliai“ 

nominalinės ver dol. A. Žemaitis, 10 dol. R. Ga riuomenės šventės minėjimo me Vietininkijos vadovybė jiems yra mielas lietuviškas pragied 
nebuvo išmokami linis ir V. Staškūnas; 7 dol. Z. tu buvo surengta loterija pare už tai labai dėkinga.

Teta Ona.

Tad pirmas šiais metais, na 
ujos valdybos darbas didis, sv 
arbus, sėkmingas ir pateisina nj (sausio 21 d.) rengia links 
įdėtą darbą ir išlaidas. Prie vei mą šokių vakarą. Bus turtingas 
kalo paruošimo ir atlikimo va bufetas ir loterija. Maloni ap 
dovavo šeštadieninės mokyklos linka ir gera vokiečių muzika 

kiekvieną atsilankiusį gerai nu 
teiks ir atitrauks nuo kasdieni 
nių rūpesčių.

Šokiai įvyks naujoje vokie 
čių „Teutonia" salėje, pasie 
kiamoj važiuojant Howard 
Ave, iki Edinbourgh St. ir pa 
sukus į dešinę vienąjį blokas.

Pradžia 6-tą valandą vaka 
ro. Laukiame visų atsilankant.

Rengėjai.

AUKOS ŠALPAI.
1955 metais vykdant rinklia

priežastis, spėjama, goninėj p. J. Kalinsko sušelpi 
akcininkai tikisi mui žemiau išvardintieji asme 

(procentus nys yra paaukavę sekančiai: 12 
ver dol. A. Žemaitis, 10 dol. R. Ga

Toronto jurų budžių vadu iš 
V. Staškūnas, Šalpos F. Atstov. rinktas jūrų sktn. S. Stepaitis.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
Paskolos: 5% % 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. Quellettc-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.

Visi

SIUNTINIAI LIETUVON
Vaistai, medžiagos, ooa, avalynė, maistas. 

Labai prieinamos kainos.
mokėjimai, įskaitant muitą apmokami čia pat.

Skambinkite ar rašykite:
DOMINIK KOLADA

2097 St. Luke St. (prie Forum) 
Montreal. Tel. WI 5698.

dietuviška moterų kirpykla į 
f DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- f 
I PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. | 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

ą 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.

Tel. TR. 1135
ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

VICTORIA.
CLEANERS 
DRYERS u). ■

i i PU * w ♦>

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.

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

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.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

DAINŲ ŠVENTĖ...
Atkelta iš 6 psl.

kad mes, laisvojo pasaulio lais 
vie ji lietuviai, savo noru ir sa 
vo pačių apsisprendimu sutelk 
sime, proporcingai imant, di 
desnes dainos meno pajėgas. 
Mūsų dainos skambės Lietuvai 
Tėvynei. Jos pavergėjams ir

rulis kiekvienai musų šeimai, 
kur esama pradedančių skaity
ti vaikų. Knygelės turinys — kankintojams mūsų dainose ne 
gražiai iliustruota dainelė apie bus vietos.
du gaideliu, kurie kūlė baltus 
žirnius ir t. t.

Šios knygelės kaina tik 15 
centų, iš kurių 5 et. skiraimi 
platintojui. Gaunama adresu 
— Foto-Lith Offset Printin 
Co., 1033 College St., Toron 
to, Ont., Canada, arba pas sp 
atidos platintojus.

Dainų šventės rengimo ko 
mitetas kreipėsi į visus lietu 
vius kompozitorius, prašyda 
mas juos sukurti specialią dai 
ną. Temą jiems buvo leista lais 
vai pasirinkti, taigi, apie komu 
nistų partiją ant Nemuno kran 
ti jiems neteko dainuoti. Lig 
šiol komitetas yra gavęs 15 kū 
rinių, iš kurių bus išrinkta ir

Teko patirti, jog norima ir premijuota viena daina.
daugiau panašaus pobūdžio kn JAV ir Kanados lietuvių dai 
ygelių išleisti, parenkant kai nu šventė yra geriausias mūsų 
ką iš lietuvių tautosakos moky atsakymas sovietams. Savo lai 
klinio amžiaus vaikams.

CHIKAGOS „BALTIJOS 
JŪROS“ TUNTO

ku komunistinė jų spauda mė 
gino mus vadinti nuo gimtojo 
medžio nulaužta ir jau nudžiū 
ti spėjusią šaka. Parodykime, 

akademikų jūrų budžių vienc kad ta šaka nėra nudžiūvusi, 
tas gruodžio 28 d. turėjo iš kad ji duoda geresnių vaisių, 
kilmingą sueigą, kurioje atžy negu sovietų nevalioje vergijos 
mėtas šio vieneto įsikūrimas ir pančiais surakintas tautos ka 
apžvelgti 1955 m. veikla. mienas. Vyt. Kastytis.

TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve j1

: „LITAS” 1;
' Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai v

duodamos betkokiam geram tikslui. L
S Ved. D. Jurkus, He 4280. S
K „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje g 
| Banko kambary. X
g Pirm. A. Norkeliūnas ................................. RA 7-3120 3

BELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 7679 George S‘- Ville L.,eile. J

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D. E. BELANGER & SONS 
la METŲ jūs; tarnyboje 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. %
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MOW PADĖKOS
real„Visiems, kas dalyvavo Onos

Pranevičienės laidotuvėse, kas

*
MAMERTAS MAČIUKAS!

padėjo prie jos karsto vaini 
BANKAS „LITAS AUGA kus, gėles, palydėjo į amžino

1955 metų sausio 16 dieną dvigubėti, o gal ir patrigubėti, jo poilsio vietą ir kuo nors prie 
būrelis Montrealio lietuvių su Vedėjas D. Jurkus. laidotuvių prisidėjo, __ visie
nkank?LiUs“e To° tikVll?sSaup ANGLŲ KALBOS kursai pra ms reiškiame nuoširdžią pade 

ti į vieną vieta lietuvių taupme dedantiesiems bus pradėti sau ką. 
nas ir jas panaudoti nariams S1° 2,4 7^al- vakaro YMCA
reikalingiems kredito. Tai yra Patalpose, 5550 Park Ave. 
savitarpinis kreditavimasis be AUGŠTESNIEJI kursai toliau 
tarpininkų. tęsia mokslą šį šeštadienį A. V.

Štai gruodžio mėnesį užbai salės patalpose, 
gėme pirmuosius banko veiki _ 
mo metus. Šiais metais, pasiek 
tos sekančios išvados:

Bankas turėjo pajamų:
1. Įnešta indėlių ..$ 29.595,31
2. Grąžinta paskolų $ 6.040,— GIRINIS Leonas pardavė savo ?UKiejanr mu
3. Gauta palūkanų . .$ 679,20 spaustuvę ir dabar dirba kitoje buvo ;teiktos
4. Gauta įstoj. mokes. $ 168,—didelėje spaustuvėje, kaip spe 

Viso pajamų. . . .$ 36.4^2,51 cialistas.
Bankas turėjo išlaidų:

1. Grąžinta indelių $ 4.732,—
2. Išduota paskolų $ 24.070,—
3. Turėta administravimo

išlaidų ................ $ 256,66
4. Investuota į Valstybės

garentuotus vertybės 
popierius ........... f

5. Įsigyta inventoriaus $ 90,57’ 
Viso išlaidų ....$ 34.150,23 
Kasoje lieka . .. .$ 2.332,28 
Tad viso turėta apyvartos $

70.632,64.
Iš gautų pajamų, atskaičius 

administravimo išlaidas, lieka 
pelno $ 590,54.

Iš pelno indėlininkams išmo 
karna 4 dividendo $ 292,18, at 
skaitoma 10 inventoriaus amor 
tizavimo $ 9,57, lieka tuo tar 
pu nepaskirstyto pelno $ 288, 
79. (Valdybos posėdžio dar ne 
buvo).

Balansas 1955 metų gruo 
džio mėn. 31 dienai: 
Aktyvas: $$
Kasa ...............................2.332,28
Paskolos .................... 18.030,—
Vertybiniai popieirai 5.001,— 
Inventorius .................... 81,—

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Pranevičių šeima. AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS
Hamiltono lietuvių Vysk. M.

10 vai. ryto. Valančiaus vardo šeštadieninės 
Bus Lietuvos geografija, Lietu prod, mokyklos ruoštos vaiku 
vių literatūra ir kalba. čiams eglutės proga, kuri jvy
TI?T T7KTTC T • j . , . . ko š. m. sausio 2 d., Aušros Var
TELENIS Louis pardavė biznj tŲ parapijos salėje> mokytojo 

em j Ju len gatvėje. ms u- darbą ir pasiaukojimą
auklėjant mūsų jaunąją kartą, 

i simbolinės pade 
kos dovanos. Joms sutelkti pri 
sidėjo sekančios organizacijos:
1. KLB Hamiltono Apyl.

Valdyba .........................f
2. „Aušros Vartų“ lietuvių lows Temple“

parapija .... $ 35,- - - - -
3. Hamlitono Ateitininkų

kuopa ............................ $ 20,-
4. Dramos mėgėjų būrelis

„Aukuras“ .................... $ 15,-
5. Tautos Fondo Atst. Kanad. 

Hamiltono Skyr. V-ba kiek 
vienam mokytojui padovano 
jo po knyga su atatinkamu 
įrašu.

„Aušros Vartų“ parap. kleb. 
kun. Dr. J. Tadarauskui už sa 
lę ir visokeriopą paramą, minė 
tų organizacijų pirmininkams, 
jų valdyboms ir visiems na 
riams už aukas-dovanas, Toron 
to Šv. Jono par. kun. Pacevi 
čiui už paskolintas dekoracijas 

me —Mok. Tėvų K-tas mok. vedė

STUDENTAS Daunoris viešė 
~ jo pas pp. Brikius.

GALITE IŠMOKTI 
PRANCŪZIŠKAI.

Sausio 9 d., 8 vai. vak. prasi 
deda pasikalbėjimo prancūzų 

* kursai Olier mokykloje, 710
Roy Str. ir Bourget mokyklo 
je, 1220 de la Montagne St. 
Sausio 10 d., 8 vai. vak. tose 
pačiose mokyklose bus tęsiami 
anglų kalbos kursai.

LINKSMAVAKARIS MAŽA JAI LIETUVAI PAREMTI
Mažosios Lietuvos Bičiulių nių, kaip pav., leisti mažlietu 

Dr-jos Londono skyrius, sau viams pritaikytą laikraštį, bur 
šio 28 d. rengia smagų pasilin ti juos lietuviškon organizaci 
ksminimą puikiojoj „Odd Fel jon ir t. t. Šiems jų reikalams

~ / 1 salėj, 555 Dun paremti ir skiriamas parengi
das St. Šokiams gros londonie mo pelnas. Tikime, kad mūsų
čių mėgiamasis orkestras. Bus prieteliai nuoširdžiai taikiniu 
loterija ir veiks bufetas su vi 
sų rūšių gėrimais. Pradžia — 
7 vai. 30 min. v.

kaus rengėjams savo atsilanky 
mu. Sausio mėnesį mūsų dėme 
sys tegul būna paskirtas Maža 
ja iLietuvai. Mažoji ir didžioji 

Mažosios Lietuvos lietuviai — viena Lietuva! Jų rūpesčiai 
Europoje turi specialių uždavi yra kartu ir mūsų visų. D.E.F.

(Skelbimas)

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firmą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis i— 
džiagomis, maistu, avalyne, vai jas savo įr visų mokytojų vardu 
stais ir kit. 100% garantija —reiškiame Širdingą lietuvišką
pilnas draudimas. Visus reika padėką. 
lingus mokesčius sumoka siun 
lėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš

$ 25 444*28 Londono Anglijos, tad labai 
Pasyvas: $$ greitas pristatymas.
Indėliai ........................25.155,44 Prašykite mus į LIETUVĄ
Nepaskirstytas pelnas. .288,79 siunčiamų gėrybių sąrašų: 

$ 25.444,28 
Narių yra 166; paskolų iš 

duota 25.
Išdavos visai padrąsinančios. 

Sekančiais metais tikimasi pa

Overseas Cargo Company 
4426 S. Rockwell St., 

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

Dr. Roman Pniewski

OAKVILLE, Ont

Taipgi širdinga padėka visie
§ ms atsilankiusiems ir sudėtas 
j aukas prie įėjimo, kurių buvo Biržiškos, Liet. Bibliogr. Insti 

surinkta 58,85 dol. mokyklos tuto steigėjo. Jo darbą tremty 
reikalams. je jr išeivijoje tęsia Liet. Bibl.
Visiems linkime geriausios Tarnyba. Dėkojame už para 

sėkmės ir laimingų 1956 metų. Pr- metais. Visus gautus 
Tėvų Komitetas ir Mokyklos leidinius surašaėm ir paskel 

Vedėjas. bėm „Knygų Lentynoje“, su

g 1 - 79 ir 81 St- ZOTIQUE ST. E., MONTREAL. j
| / 'J , TELEFONAS: CR 0051. i

BAŽNYTINĖ MUZIKA
LIUTERIONYSE

Paskutinių1 metų rugsėjo m. 
Amsterdame (Olandijoje) įvy 
ko tarptautinė liuterionių baž 
nytinės muzikos konferencija. 
Joje dalyvavo 135 bažnytines 
muzikos žinovai iš 10 valsty 
bių. Ten pasisakyta prieš mo 
derninės muzikos naudojimą 
bažnyčioje. Vieni ragino dau 
giau naudotis Bacho muzika, o 
kiti kvietė grįžti prie dar senes 
nės bažnytinės muzikos.

Švedų atstovas pranešė apie 
gregorianišką muziką liuterio 
nių bažnyčioje Skandinavų kraš 
tuose. Olandijos atstovas infor 
mavo apie jų naujo giesmyno

BENDRUOMENĖS SOLI DARUMO MOKESTI įvedimą. Atstovas iš Amerikos
1 pranese apie Jungtines Liūte

už 1955 metus šioje apylnikėje kubauskas, M. Skorobogatienė, rionįų bažnyčios Amerikoje, su 
užsimokėjo sekantieji asmens: Vyt. Miškinis, Aug. Frenzelis, tartinai su kitomis liuterionių
V. Žemeckas, N. Ramanaus Pr. Linkevičius, A. Sargautis, bažnyčiomis, ruošiamą naują
kas, M. Ramanauskas, A. Liau Henr. Sakalauskas ir Kostas giesmyną, kuriame bus atitin
kus, A. Ramonas, J. Žimaitis, Sobutas. Tikimasi, jog artimoj kainai pertvarkyta ir patiekta Ii
Vyt. Simonavičius, Kazys Rim ateity seks ir daugiau užsimo turgijos įr giesmių muzika. Šis
kus, Juozas Juodviršis, VI. Ja kėjimų. Koresp. giesmynas pasirodys spaudoje

• 1 ’ ~ ... --—'■ ------ 1956 metų pabaigoje. Jungtinė
LEIDĖJAMS IR REDAKTORIAMS. Evangelikų Liuterionių Bažny

Labai liūdnai prasidėjo N. linktus leidinius persiuntėm į ^ia Vokietijoje paskutiniu lai 
Metai. Netekome emūsų , didžio Pasaulio Liet. Archyvą. Pade ’<u Yra ls^eic^usį bendrą giesmy 
jo bibliografo prof. Vaclovo kite mums ir šiemet. Tiktai at h" plačią literatūrą liturgi

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

I; Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. S

A. J. Norkeliunas

siųstas” LBT ' leidinys užtikti Jos teksto, muzikos ir aiškini 
na, kad jis bus tiksliai aprašyrno klausimais.
tas (de visu). Ateinančioms „Gyvoji bažnyčia yra giedan 
kartoms turime teisingai at čioji bažnyčia; ir teologinis ap 
vaizduoti savo, šio nepaprastoĮsimąstymas („theolocical rethin 
meto spaudą! 1 ikslus musų adking“) įurj pasireikšti liuterio 
resas; Lithuanian Bibliograp . .v x. ■ , ., . , c, ' ■ tt & 1 i’iu bažnyčioje, kuris prasidėjohical Service — 602 Harvey ‘ . . Z ... ..
Street Danville, Illinois, USA. P° Antrojo Pasaulinio karo , 

Dėkingas ir gerbiąs pasakė Evangelikų Liuterionių
Aleksandras J. Ružancovas, bažnyčios Olandipoje vadovas.

LBT vadovas. K.

(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI 

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
TeL RA7-3120

6695 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

CBC skrajojantis reporteris Allan Anderson (dešinėje) 
kalbasi su John Bul, gyvulių augintoju. Ši Jersey parduo' 

ta už $ 1.800.

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.

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 
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 

PASIRINKIMĄ.
DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

DE LUXE DRY CLEANERS
_ 143—8th AVENUE, LACHINE 

A/t 17 ^7 A797 Lietuviams nuolaida. 
lYLJli /’O/Z/ Sav.: P. RUTKAUSKAS.

StaNu
% , > '■ ■ I

$ </. F.W/LS0H l
ii Laidotuvių Direktorius | 

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 $

nr COLONIAL TURKISH BATHS 
f? V VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
įSj SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
n {.'v Viskas tik už $ 1.10
« Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
< J1 \ ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 
Sff / Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui.

jL Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.
MOTERŲ DIENA: telef.:

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas. Jį ' 
3963 COLONIAL AVE., MONTREA

't (2 g. į rytus nuo St. Laurent BĮ.)
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ri buvo seksualinio iškrypėlio — Jau kuris laikas sirguliuo 
T T A A A T T X”—'X. k T Pavdiota ir išnaudota. Paleista ja p. Ona Kačinskienė. Buvo
I___I /\ A A I I | | f |\ į P aPie vai- i36 s4monės klai kurį laiką ligoninėje, bet dabar

[y \ Y 'V 1 i -L \Z džiojo netoli savo namų, tačiau vėl grįžo namon ir taisosi.
išsekus jėgoms ji krito prie ge 
ležinkelio bėgių, kur ir rasta 

SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIŠKAIS FILMAIS negyva, su užšalusiom ašarė 
yra labai didelis. Jau telefonu Rinkiminės K-jos pirm. St. Da lėni ant veidelio. Skaudi kūdi 
teiravosi St. Catharines i 
Wellandas, norėdami brolius FU 5-8602 . 
Motuzus iš Hamiltono atsi 
kviesti į šias kolonijas. Teko at 
sakyti, nes broliai Motuzai su 
tiko rodyti filmus tik Hamilto 
ne kovo 4 d. ir Toronte — ko 
vo mėn. 3 d. Hamiltone paim 
ta didelė Royal Connaught Ho 
tel salė, Toronte — pranciško 
nų.

Kadangi susidomėjimas fil 
mais yra labai didelis, Hamilto 
no 72 SLA kuopa pasistengs bi 
lėtais aprūpinti visą Niagaros 
pr "asalį, platindama juos Wei 
L. , 1-, St. Catharines, Delhi, kuopos susirinkime, Įvykusia 
Tillsonburg ir kt vietovėse, ku me sausio 8 d. buvo perrinkta 
rioms Hamiltonas yra arčiau valdyba 1956 m. pirm. K. Ba 
pegu Torontas. ronas, finansų sekretorius —
uamtttamac CIII/D1TTA K- Stanaitis, protokolų sekr. A. HAMILTONAS SUKRUTO Pilipavičius> i2din. _ A. šukai 
išstatyti naujus valdybon kan tis, revizijos kom. J. Mikšys ir 
didatus. Rašant šias eilutes, tu 
reta jau šešių asmenų sutiki 
mas. Paskutinioji data yra sau 
šio 29 d., pristatant sąrašus

Europos gydytojas
Dr. N. S k a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.
.u p t 
bris

8

— Spaudos platinimas Ha 
miltone vyksta su Įprastu tem 
pu ir reikia tikėtis, kad jis ne 
bus blogesnis, negu buv. me 
tais. Vertėtų suruošti spaudos 

kada 3r Pe^n4 paskirti laikraš

ir liui, 506 Sherman South, telef. kio mirtis!
Ir Hamiltone šiemet jau pa 

sitaikė trečias įvykis, kauu 
paskutinę savaitę nukentėjo "iams- Re.lkeJU;.ę!? se“\au P” 
15-kos metų meragaitė, tad tė det^ &razi? tradlcl^‘ K1- G. 
vai prašomi savo vaikų vienų KADANGI HAMILTONO 
niekur neleisti, arba einant į ki

DĖL VIENO PARENGIMO 
tarp dviejų organizacijų vyks 
ta tyli „kova”. Viena pusė ža 
da net kreiptis pas advokatą.
Ar nereikėtų tokius reikalus na, kartu juos ir palydėti, 
sutvarkyti grynai savo tarpe, 
nežeminant lietuvio vardo sve 
timtaučių akyse?

— Iš Tautos Fondo Hamilto 
no sk valdybos pasitraukė J. 
Giedraitis.

HAMILTONO 72 SLA

A. Paukštys. Perskaitytos ap 
likacijos naujai įstojusių: A. 
Barkausko, P. Mikšio, K. Sta 
naičio, P. Stosiaus, A. Pilipavi 
čiaus. Nario mokesčio SLA 
centrui persiųsta jau beveik 
100 dol.

VIETOS SPAUDA 
plačiai aprašo Londono, Ont. 
5-kių metų mergaitės mirtį, ku

TAUTIETI, TAUPYK PINIGĄ TIK PAS LIETUVĮ!

Tik kartą mėnesį, vienintelė proga, su kiekvienu nauju

vyrišku kostiumu gauti

NEMOKAMAI KELNES
$ 24 iki $ 30 vertės.

Įvairių spalvų ir geriausių angliškų medžiagų

TIK IKI SAUSIO 31 D
GEORGE PALMER - PALILIŪNAS.

Lietuviška siuvykla.

i

oir
7 Sterling St. Westdale,

JA 8-3345.

Kompetetingo
A.

patarnavimo kreipkitės
PRANCKEViČIŲ .. .

Hamilton Office .... 913
r n o it r real

KLB TORONTO APYLIN KĖS VALDYBOS 
išlaikyti (90 dol. atlygin., 
40 dol. už patalpas) 130,— 

Jaunuomenės vasaros stov.
> paremti (skautų 130,

i ateitin. 70) .................200,—
Liet, chorui „Varpas“

i paremti ...   . 100,—
Krašto Valdybai 40%

(SLA 13,72, KataL solid, mok.......................366,56
Mot. Dr-ja 15,—).... 28,72" Kultūros Fondui 20% 

solid, mok.185,50
II Liet. Dienos leidinio Tautos Fondui grąžinta 80,41 

org. apmokėti tekstai 192,— Krašto Tarybos suvažiav. 13,70
Nenumatytos pajamos:
įnešė J, Jasinevfčius 167,75 
Įnešė S. Šalkauskas ..30,— 

vietos daugelis Įnešė V. Vaidotas ....34,15

apyskaita nuo 1954 m. gruo 
džio 15 iki 1955 m. gruodž. 31.

Pajamos: $$
1954 m. kasos likutis . 946,06 
Solidarumo mokestis ..92 7,50 
16 Vasario parengimo

dalis pelno .....................65.60
72 SLA Kp. brolių Motuzų lie 10% nuo org. parengimų 
tuviški filmai pareikalaus dide 
lio pasitempimo, norint kad 
juos kuo daugiausiai lietuvių Spaudos minėji. pareng. 13,25 
pamatytų, nuo A. Stempužie ~ 
nės ir Vcl. Verikaičio koncerto 
dar šią žiemą atsisakyta.

HAMILTONO RADIJAS
pranešė, kad
estų gavo laikraštį, kviečiantį atskaityta iš Kr. V-bos pagal 
sugrįžimui Į Tėvynę. Hamilto 
no Pabaltijo pirm. Dr. E. Ar 
ro pareiškimu, šis kvietimas 
skamba labai keistai, nes jį ga 
vo net ir Kanados piliečiai.

LIETUVIŲ NAMŲ
Įsigijimo reikalu, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų įvyko visuoti 
nis susirinkimas, kurį atidarė 
B-nės pirm. A. Vainauskas, 
kviesdamas pirmininkaujantį 
K. Baroną ir sekret. L. Skrip 
kūtę.

Susirinkusieji vienbalsiai nu 
sprendė, kad Lietuvių Namai 
Hamiltone yra būtinai reikalin 

~ gi ir išrinko valdybą iš šių as 
menų: St. Bakšio, VI. Zaukos, 
VI. Stebingio, Alf. Paukščio ir 
J. Šlekaičio. Naujoji valdyba DIDŽIAUSIAS KANADOS 
(buv. laikinoji v-ba likviduo lieno fabrikas _ Hamiltono 
ta) išdirbs projektus A-B-vės >Steel Co of Canada" šiais me ^oma Vž'nataioas Liet' 
ir kooperatinio kelio namų jsi tais astatys naujus skyrius. Nuoma u P P 
gijimui ir apsilankydama pas Asignuota šiam tikslui 70 mi
tautiečius namuose šėrų 
mui šiuos du projektus 
teiks.

LIETUVIŠKOJE 
SIUVYKLOJE,

sav. G. Palmer - Paliliūno 
sausio 31 d. yra reta proga 
gyti nemokamai naujas kelnes, 
užsisakant kostiumą. Tokia 
proga yra tik vieną kartą me 
tuose, todėl visi hamiltoniečiai 
gali pasinaudoti, nes tokiu bū _
du, gali sutaupyti nuo 24 iki naugį^ HoteCc^staf^iėje? 
oO dol., gaudami priedu geriau 
sios rūšies ir medžiagos, Įvai 
rių spalvų kelnes.

Siuvykla randasi vakarų Ha mi. Praėjus šventėms ir adven 
miltone (Westdale) 7 Sterlino, tui visi narime pasilinksminti, 
telef. JA 8-3345. Plačiau apie susitikti draugus ir pažįsta 
šią didelę staigmeną — šio pus 
lapio skelbime.

PAGULDYTAS OPERUOTI
Mūsų bendradarbis Hamilto 

ne Kl. Prielgauskas sausio 18 
d. paguldytas vietos St. Jose 
ph‘s Hospitaly ir sausio 19 d. 
jam buvo padaryta gana 
tinga vidurių operacija, 
jam teks, pabūti ligoninėje 
ilgesnį laiką.

isigiji lionu dolerių. Reik tikėtis, kad 
ir r~

iki 
Įsi

sūdė
Gal 

kiek

PERKATE ai PARDUODATE?

* Namai *Ūkiai * Sklypai
■’ Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

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

| 11 I 1/ V U1 LIMITED
KANADOS STAMBIAUS REALTORIAI

V Skyriai visoje Ontarijoje.

Automatiniai

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

vokiečių gamybos 
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koerting-Biaupukt
pardavimo skyrius agentūra

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

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

Didelį susidomėjimą kelia automatiniai SABA radio 
aparatai, 

reguliuojami iš kito kambario.
Visų rūšių aparatai duodama 

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

šeštadieniais nuo 10 v. ryto ligi 6 v. y.
^!Į!i!ii!!i»»««!i!!i!;;ntat:,nxan!!!i!i:u»nl'!iiH;i!i!iiii!i»iii!UWWi»inui

Apyl. Tarybos rinkimų 
išlaidos (lapeliai, tel.) 40,15 

Telegrama į Ženevą 4 did.
Konferencijos proga.. 10,25 

Plakatėlių atspausdinimas 
į Montrealio Liet. Dieną 

vykstantiems ............32,00
........ ..14,75

Viso 1.864,34 
Kasoje yra 792,91 
Balansas 2.627,25

Toronto Apylinkės V-ba.
____ _______ SOLIDARUMO MOKESTĮ 

naujus skyrius. Namuose __________ 170,00 1955 m. sumokėjo 464 asme
Spaudos min. išlaidos . .13,25 nys, 927 dol. Nors to mokesčio 
Mokytojų suv. paremti ..25,— Įmokėta daugiau negu anks

1955 m. revizijos aktą
200,—
429,90 Įvairios išlaidos 

Grąžino Baltų Federac. 10,— 
įvairios pajamos ...............14,22

Viso $ 2.627,25
Išlaidos: $$

Raštinės reikalams...........65,99

*■ , , •• i . IVLOKyLUJŲ SuV. pdlt.11111 . ĮlTlOK.CLcl <
bus priimti ir nauji darbininkai, pa]ĮU Federacijai parem. 35,— čiau būdavo (pav., 1953 — 

------------ :... ........ ’ -- -- . 558, 1954 _ 534 dol bet dar 
12,— daug bendruomenės narių liko 

neužsimokėję už 1955 metus, 
tekstų solid, mok. reik. 25,78 Kai kas susilaikė nuo to mokes 

Steig. Seimo min. nuost. čio mokėjimo abejojant Bend 
padengimui .................44,— ruomenės lėšų naudojimo tiks

Maironio pradž. mokyklai lingumu, dabar iš skelbiamos 
išlaikyti ...................300,— Apyl. Valdybos apyskaitos ga

Lituanistikos kursams Ii Įsitikinti, kad tos lėšos nau
— „, ■■ ■ .......... . dojamos svarbiausiam ir bend

AArtctT cnnnTAC ram reikalui — lietuvybės išMŪSŲ SPORTAS... laikymui. Be B-nės Kultūros 
Atkelta iš 2-ro psl. Fondo, jokiems kitiems fondą 

maitis 2, R. Lukša 2, J. Žmui ms ar atlyginimams neišleista 
džinas 1. nė cento.

A. Keršulis, B. Jaugelis, V. Toliau solidarumo mokesčio 
Sirvydas, Ig. Bytautas ir A. Le rinkimą tęs kita valdyba ir ki 

mus, išgerti stiklą alaus jaukto sinskas dar nelaimėjo nė vie tas iždininkas.
je, lietuviškoje atmosferoje ir nos partijos. Šia proga noriu Mokestį už 1955 ir 1956 m. 
valandą, kitą pamiršti pilką priminti visiems žaidėjams, ku galima mokėti' Lietuvių Na 
kasdienybę. rie užsirašėte ir sutikote daly muose V. Petraičiui arba kred.

vauti šiame turnyre, uoliau at koop. „Parama“ bankeliui Ap. 
Nauji Metai, nauja laimė. Ją si]ankyti kiekvieną sekmadienį Valdybos sąskaiton.

galėsime išmėginti loterijoje, tuojau po pamaldų Į A. V. pa ~................... ' " '
kurią tą vakarą, turės Šalpos rapįjos salę jr sužaisti priklau ir 
Fondas. sančias partijas. Neatvykimas

Hamiltoniečiai ir svečiai, ma trukdo turnyro eigą ir jo grei 
loniai laukiami. L. S. tesnį baigimą.

J. Siauciuhs.

TRUMPAI Iš VISUR
— Draugiškas futbolo rung 

tynęs Kaire laimėjo rusai 2:0 
santykiu.

— Draugiškos Rusijos su In 
dija futbolo rungtynės pasibai 
gė 2:0 Maskvos naudai.

nes pereitų metų rudenį išbaig Tėv J žib už Liet Dienos 
tame naujame cinkavimo depar skelbimus 
tamente, kainavusiam 8 mil. do Tėv žib už spasdinimus 
lerių, taip pat šalia senųjų dar 
bininkų, rado vietos ir naujieji.

ŽIEMOS BALIUS HAMIL 
TONO IR APYLINKĖS

Sausio 21 d., Hamiltono Tau 
tos Fondo skyrius, ruošia tradi 
cinį žiemos balių, Doyal Con

skelbimus

Tautos Fondo paruošimai šil 
tai sutinkami ir gausiai lanko

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

I
 NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau |
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

Tel. LO 5613. |

Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 4

adv. A. LIŪDŽIU S. I

Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, i | 
atliekami dar šie reikalai : T

EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS |

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), —•

DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON | 
ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) ; ? 

su pilna siuntinių gavimo garantija. — 4

iJPINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS, f
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS |

; į iš įvairių Draudimo B-vių ir x
i i Workmen's Compensation Board. —
! ! PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — | 
: ! PILIETYBĖS REIKALAI. — f
t NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. |
I PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ f 
| PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Dėkoju visiems mokėtojams 
rinkėjams už talką.

P. Lelis, 
Apylinkės Iždininkas.

BAŽNYTINIŲ GARSŲ 
STUDIJA

Dr. Kavolis Toronte Įgijo 
kilnjamą profesinę augštos 
frekvencijos oparatūrą garsams 
magnetinėje juostelėje užrašy 
ti ir iš jos perduoti. Šis Įrengi 
mas bus naudojamas religinia 
ms ir kultūriniams parengima

— Stockholme ledo rutulj ms lietuvių liuterionių parapi
žaidė anglai su rusais, kurie lai joje ir bendrame bažnytiniame 
mėjo 9:2 santykiu. gyvenime užrašyti. Šie užrašai

— Antrasis tarptautinis le juostelėje bus surenkami studi
do ritulio susitikimas rusams jos rinkinyje — knygine ir nau 
atnešė nepasisekimą, nes ang dojami transliacijoms Amen 
lų čempionas rungtynes laimė kos radijo stotyse vietos reikalą 
jo 5:3 santykiu. ) ms ir Šiaurės bei Pietų Ameri

— Tarptautinėje ledo rutu kos trumpų bangų stotyse Lie
lio lygoje ir toliau pirmauja tuvai perduoti. Jie taip pat bus 
Montrealio Canadiens, sekami naudojami socialiniuose paren 
New Yorko ir Detroito koman gimuose lietuvių parapijoje. Ši 
dų. S'varbesnias rungtynes Mo aparatūra buvo išmėginta sočia 
ntrealyje seka iki 15 tūkst. žiū liniame Kalėdų parengime ang 
rovų. lų liuterionių klebonijoje To

— Ledo rutulio žaidynėse ronte. Čia šie užrašai ir jų per
žiemos olimpiadėje, Kanada, davimas sudarė įdomiausią Ka 
Sov. Sąjunga ir Čekoslovakija ledinių vaišių dalį. Anglų klau 
yra išskirstytos kaip stipriau sytojai pageidavo ateityje to 
sios rinktinės Į atskiras grupes, kiu pat būdu išgirsti geros lie 
Greičiausiai baigminiame susi tuvių muzikos, giesmių ir dai 
tikime pamatysime preitų me nu. Pasirodė, kad augštos frek 
tų varžovus — Kanadą ir Sov. vencijos aparatūra garsus užra 
Sąjungą. šo daug tiksliau negu žmogaus

organai pajėgia tat padaryti.i " -M'1' ' ........... ....

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. McKAGEE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyve

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.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT |

& SEGUIN j: 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
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IKI SPAUDOS BALIAUS TIKTAI 2 SAVAITES!

\\<i \ r «i’i \i.
BUS PUIKI IR ŠAUNI 

VAKARIENĖ
Elzbietos savišalpinė

MAŽOSIOS LIETUVOS 
ŠVENTĖ MONTREALYJE

Klaipėdos krašto atvadavimo 
proga MLBD-jos Montrealio draugija sausio 28 dieną, šeš 
sk, ruošia Mažosios Lietuvos tadienį, Vytauto klube ruošia 
šventę su paskaita ir menine da labai gerą vakarienę, kurioje 
limi. Šventė įvyks sausio 22 d., bus šaltų ir šiltų valgių — ka 
sekmadienį, 4 vai. po pietų D‘ lakutų, dešrų ir kitų valgių, 
Arcy McGee salėje, Pine Avė skanumynų ir visokių gėrimų, 
W. 220. kaip per NL sukaktuves. Vaka

Paskaitą skaitys žymus M. rienės ruošėjų tarpe yra pirmi 
L. veikėjas ir MLR Sąjūdžio C. ninkė p. Motuzienė ir p. Vaup 
Kom. vicep. dr. Martynas Any šiene, kas yra garantija, kad į 
sas iš Toronto — tema „Did. vakarienę atsilankiusiųjų neap 
Liet, kunigaikščio Vytauto-Ale vils. Prie Vakarienės bus lote 
ksandro militarinė ir diplomat! rija ir šokiai. Pradžia 7 vai. v. 
nė kova su vokiečių riterių or Įžanga 1.50. Visi kviečiami at 
dinų dėl Žemaitijos ir Skalvijos silankyti, kad vakaras būtų 
(dabartinio Klaipėdos krašto). naudingai ir gražiai praleistas.

Meninėj dalyje dalyvaus so PUNIŠKA Jonas, Montrealio 
listė G. Čapkauskienė ir darmos lietuvių visuomenės veikėjas, į 
aktorė p. Kerbelienė. Visa Mon Toronto persikėlė aną antradie 
trealio lietuvių visuomenė ma nį. Kadangi J. Puniška buvo ir 
loniai kviečiama šioje šventėje Liaudininkų klubo narys, tai 
skaitlingai dalyvauti. klubo nariai .susirinkę eks
NAGIŲ, Birutės ir Henriko, promptu, jam suruošė išleistu 
šeima susilaukė sūnaus. ves ir palinkėjo gyvenimo sėk 
PP. RUDINSKŲ šeima susi mės ir visuomeninės veiklos To 
laukė dukters. ronte.
PP- ZAVACKŲ šeima sušilau P. PETRONIS ir p. Staniulie bow 409 N. Dame Št. W., 
kė sunaus. ’ v" ■* -
DIKINIENĖ Bronė, rašanti N 
L savo įspūdžius P. Ameriko 
je, sausio 21 dieną išvyksta į J. 
A.V., kur žada apsigyventi Ci 
kagoje.
TELEVIZIJOJE lietuviai bus aprašys NL.

VISŲ LIETUVIŠKŲ 
mokyklų mokytojų ir tėvų ko J- 
mitetų posėdis šaukiamas sau 
šio 21 d., 6 vai. po pietų Auš L. Gudas, 1829 Springland, 
ros Vartų klebonijoje. 'Visų da 
lyvavimas būtinas.

PETRUI BELECKUI, 
buv. Longuil šešt. mokyklos 
mokytojui ir liet. mok. globos 
komiteto nariui, iš pareigų pa 
sitraukus, širdingai dėkojame 
už energingą ir sąžiningą dar 
bą mokyklų veikloje.

Mokyklos tėvų komitetas ii 
Liet. m-!ų globos k-tas. 

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems, 

kas lankė Joną Jokubauską 
koplyčioje, kas atsilankė į jo 
išlydėjimą į bažnyčią, kas pa mokyklų mokinių tėvams ir te 
lydėjo į amžinojo poilsio vietą, vų komitetams už gražias do 
kas atnešė gėlių ir padėjo vai vanas, gautas Kalėdų eglutės 
nikų ant jo karsto, kas kuo no rengimo proga ir visokeriopą 
rs prisidėjo ir padėjo mums bei pagalbą, pasiruošiant Kalėdų 
pareiškė užuojautas raštu pei eglutės programai, 
laikraščius ir tuo padėjo mums 
pakelti didelį skausmą netekus 
brangaus žmogaus ir palengvi 
no mums mūsų didelio liūdesio 
valandomis. Visų Jūsų užuojau 
ta mums mūsų širdyse liks vi 
są gyvenimą. Visiems ,visiems 
nuoširdus ačiū.

Jokubauskų šeima.

Šv.

kažką

APIE ŠIŲ METŲ SPAUDOS BALIŲ TIKTAI TAS IR TA GALĖS TURĖTI SUPRATIMĄ, KAS PATS ATSILANKYS! 
MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIAUS 

LOTERIJA JAU TURI VERTINGUS FANTUS.
Pirmoji NL mecenatė daili timosi mašinėlę, 

ninkė Anastazija Tamošaitiene E. Kardelienė — bonką lie 
(R. R. 1, Kingston, Ont.) jau tuviško krupnyko ir komplek 
baigia austi Žemaitišką tautinį tą kavai.
drabužį, kuris teks kuriai nors Per bendradarbį Juozą Luko 
moteriai ar mergaitei. Jo kaina šiūną yra gauti šie fantai iš šių 
nemažesnė kaip 150 dolerių. Se asmenų:
kančiame NL nr. skaitykite pa Jurgis Mačionis — alaus de 
sikalbėjimą su p. Tamošaitie žė ir dešra, 
ne. Kostas Toliušis

Mamertas Mačiukas, 79 ir ekstra?
81 St. Zotique St. E. (žiūr. Defekto TV, Niaura-Pilypai 
skelbimą) taip pat palaiko jau tis (žiūr. skelbimą) — Bonką 
tradicija tapusį savo fantą - kos vyno, 
tiumą, vyrui ar moteriai-mei Monstavičiaus-Bernoto gro. 
gaitei, kurio kaina apie 70 dol. seris Verdune — dėžę alaus, 

Lietuviškoji medžio dirbtu Restoranas M. Šukys — 2 dė 
vė Baltics, vedama K. Kiaušo žes cigarų, 
ir J. Šiaučjulio, 547 Lafleur St. Restoranas A. ir J. Jocai — 
Ville Lasalle (žiūr. skelbimą) dėžę cigarų ir žiebtuvėlį, 
taip pat duoda menišką, lietu L. 
viškais ornamentais, didelę sta nėlę, 
lo lempą 50 dol. vertės.

Salionas Diva Mode, 4922 
Sherbrooke St. W. (žiūr. skel 
bimą) neseniai įsisteigęs, veda A. Šuplevičius — kambariniai 
mas p. Ratavičienės ir M. Stan batukai, 
kaitytės, duoda vertingą fantą, 
kainos punktais, kad galėtų pa 
sinaudoti bet kas išlošęs — mo 
teris ar vyras.

I. Chazano ir A. Anšelevi 
čiaus didmeninė prekyba Rain

Bilaišis — elektrinę maši

A.
A.

Baršauskas-bonką vyno.
Skrebutėnas-bonką vyno.

Batų parduotuvė Centre St.

A.
J.
E.

Švedas—bonką degtinės, 
Adakauskas-50 cigarečių, 
Rupšienė-dėžė saldainių, 
Kličienė-bonką Martini, 

Prišmantas-bonką degtin. 
didelis ir nuoširdus

SULAIKĖ ALAUS „NEPRIKLAUSOMOS LIE 
PARDAVINĖJIMĄ TUVOS“ ATSTOVAS

Praėjusį šeštadienį, prieš pat Toronte yra mūsų bendradar 
prasidedant Prisikėlimo parapi bis inž. P. Lelis, 123 Beatrice 
joje pranciškonų salėse parapi St., tel.: OL 1586. Jis priima 
jos komiteto rengiamam ba įvairias žinias, pranešimus, įvy 
liui ir loterijai, Ontario provin kius ir t. p. Taip pat galima už 
cijos svaiginamiems gėrimams sisakyti NL ar pratęsti prenu 
normuoti įstaiga atšaukė duo 
tą šiai salei bankietui alkoholio 
naudojimo leidimą. Iki šiol, nuo 
Naujų Metų, ką tik pradėtose 
naudoti salėse yra jau suskub 
ta gauti šeši leidimai naudoti 
alų ir degtinę. Taigi paskutinis 
parengimas buvo ramesnis ir 
kultūringesnis. Žmonės džiau dian^Road’kampe, sausio 22 d., 
gįasi, kad valdžia įsikiša, pri 1.3'0 val., lietuvių pamaldos.

1 renkasi sekma

N L Red.
TORONTO APYLINKĖS

Tarybos posėdis įvyks sausio
22 d., 4 vai. p. p. Lietuvių N.

IŠGANYTOJO
LIUTERIONIŲ

bažnyčioje, Bloor St. W. ir Tn

meratas.

stabdydama per didelį ir per tu0 pat metu 
dažną sveiginamųjų gėrimų dienio Mokykla, o 12,30 vai. 
naudojimą po bažnyčia. Parap. renkasi Jaunimo Klasė.

Kun. Dr. M. Kavolis.
SLA 236 KUOPOS 

REIKALAI
Sausio 8 d. susirinkime meti 

niai valdybos pranešimai paro 
dė, kad labai gausūs pereiti

komiteto pirmninkas per liet, 
radją piriminė, kad svečai į pa 
rapijos bankietus nesiimtų su 
savim gėrimų is namų, o vei 
kiau gausiau paremtų parapi 
jos barą. Kadaise vysk. Motie 
jus Valančius mūsų tautiečius 
mokė blaivybės, o šiandieną — metai buvo naujais nariais, ku 
atvirkščiai? rių įstojo į kuopą per 40. Ener

gingų organizatorių, St. Joku 
baičio, J. Jokubyno ir kitų pa 
stangomis, kiekvieną mene 
gaunama nemažai naujų narių. 
Šiuo metu St. Jokūbaičio pa 
stangomis, ruošiama operetė 
„Viengungiai“, kuri bus pasta 
tyta vasario mėn. 11d. Prisikė 
limo salėje.

Pereitais metais sirgo 7 na 
riai. Viena, Elzė Sultonienė 
gruodžio 13 d. mrė, velione 
kuopoje išbuvo 17 metų, paviz 
dingą narė ir nuoširdi asmeny 

Toronto lietuviškoji visuo bė. Sirgo trumpai, deja nebu 
menė turės progą jų scenos me vo lemta jai bepagyti. Narys 
nts vėl pasidžiaugti vasario_ 4 v. Sukaitis, išsirgęs apie 2 mė 
dieną Šv. Jono salėje, kur kūrė nesiūs, jau pagijo. Šiuo metu 
jų-savanorių skyriaus kviečia serga L. Dranseikienė, 
mi, nežiūrint šimto mylių ats ]aukia operacijos, 
tumo, maloniai sutiko atvykti 
ir suvaidinti St. Lauciaus „Pa 
slaptingoje zonoje“ (Vieno-vei 
ksmo vaizdelis iš mūsų partiza 
nu veikimo Lietuvoje). Veika 
las artimas kiekvieno lietuvio 
širdžiai ir retas, kuris nenorės 
jo pamatyti.

Po vaidinimo pasilinksmini

N. 
Labai

. ___ , ___ _____  ______ , K ačiū visiems, aukojusiems Spa
nė šį ^ketvirtadienį išvyksta^ i 39 jop vertės stalinį - elektrinj ūdos baliaus loterijai. Čia yra 

sąrašas asmenų, kurie mielai 
Ant. Mikolojūnas — tautinę priims fantus. Maloniau ir įdo 

_. miau bus, jeigu bus didelė lote 
H. Adomonis elektrinę sku rija.

SPAUDOS BALIAUS LOTERIJAI 
fantus priima:

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

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

P. Paukštaitis, 7510—1 Avė., ba yra pasirodęs ir Toronte. 
St. Michal. RA 7-5795.

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

J. Leknickas, 163—9 Avė., 
Ville Lasalle. TR 4048.
Nepr. Liet, redakcija, 7722 

George St., Ville Lasalle, HE 
7920. 

Visiems būsime dėkingi. 
Tat, visi ruoškimės į Spaudos Balių!

New Yorką, kur dalyvaus šei laikrodį, 
myninėje pp. °—1Y’" *----
— sidabrinėse 
vėse. Po to p. 
Bermudus ir

Spūdžių šventėj /___ ___ ___ 1
vedybų sukaktu jUOstą ir skutimosi mašinėlę. 
Petronis vyks į 
savo įspūdžius

parodyti sausio 30 d. nuo 5.15 
ligi 5.30 v. vakaro per prancū 
zų transliacijas valandėlėje, va 
dinamoje „Aplink pasaulį“.

L.A.S. KAUKIŲ BALIUS 
visiškai nebetoli — sausio 28- 
ji jau Čia pat. Kaukių pasiruo 
Šimų neatidėliokite paskutinei 
dienai. ..

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

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Svita 9f—~98 

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

RA 2-5229.

PO 6-32’31.
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. ir
L. Girinis, 3885 St. Urbam.

PL 3046.

Prapijietis.
„PASLAPTINGA ZONA’1 

TORONTE
Wellando apylinkės Scenos 

Meno mėgėjų būrelis, kuriame 
aktyviai veikia rašytoja A. 
Skaistienė, vadovaujant ir rėži 
suojant Br. Simonaičiui, see 
nos mene yra gražiai užsireko 
mendavęs. Be plačioje apylin 
kėje ruošiamų spektaklių, ne 
vieną kartą savo puikia vaidy

kurie

įvyks

Nuoširdžiai dėkojame visų 
Montrealio liet, šeštadieninių

DR. J. S F G A M O G A S

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdun. Tel.: PO 6-9964. » ADVOKATAS

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I S K A

j: priima: 9 a. m. — 10 p. m. <>
5303 Verdun A.. Verdun,

| Tel: TR 4547 |

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS
DR. R. C H A R L A N D

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

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L.

168 Notre Dame St.
Suite 205

Montreal. UNiversity 6-7026

E.

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

Sekantis susirinkimas 
vasario 12 d. Lietuvių Namuo 
se, 2 vai .p. p. O.
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI
Liet. Radio Valandėlei suėjo 
jau 5 metai. Ją įsteigė 1951 m. 
buv. LOK pirm., dabar Apyl. 
Pirm. J. R. Simonavičius, ku 
ris iki šiol ją tebeveda. L.

IŠVYKSTA Į AMERIKĄ
Patirta, kad vienas iš pirmų 

jų Toronte įsikūrusiųjų tėv 
Biletų iš anksto bus galima pranciškonų, Tėvas Placide, 

gauti „Tulpės“ valgykloje, St. Borisą iš Toronto išvyks į US 
Čepo maisto produktų krautu A. Tėvas Borisą ilgoką laiką 
vėje ir Lietuvių Namuose pas buvo vienuolyno ekonomu, o 
adm. V. Petraitį, o vaidinimo paskutiniu laiku radio religi 
dieną prie įėjimo. Įėjimas tik nio pusvalandžio vedėju. Jo 
vienas doleris. pamokslai, dėl minčių origina

Vaidinimo pradžia 7 vai. 30 lumo ir tiesumo, klausytojų tar 
Bs. pe būdavo Jnevienaip komen

PALAIDOTAS GERAS 
LIETUVIS

Praėjusią savaitę palaidotas 
vilemardietis Jonas Jokubaus mas, grojant italų sustiprintai 
kas, kurio vis, lietuviai apgai kapelai. Be to, žada būti pui 
lestauja, nes jis buvo ramus, kus bufetas su įvairiais užkan 
draugiškas ir nuoširdus žmo džiais ir gėrimais, 
gus.

Velionio laidotuvės dėl to 
buvo labai iškilmingos ir gra 
žios. AV bažnyčioje buvo atlai 

IŠNUOMOJAMAS apšildytas kytos gedulingos pamaldos, ku 
butas: trijų su puse kambarių, rias laikė 5 kunigai — prie did. 
rūsy. Teirautis 1907 Eagan Co altoriaus klebonas T. Kubilius, 
te St. Paul. Tel. PO 6-5322. asistuojamas T. Aranausko ir ......... v . _____________ _ _

, T- Kulbio, prie šalutinių alto mįn Bs. pe būdavo Jnevienaip komen
U m°“o Vydūne A112'lrių Tj^bu>i.5?■‘"t LIETUVIU Nan,u administra v-ojami.
Avė. TeSautU po 5"al. "tele pa V'

fonu TR 8692. T damas SLA Toronto kuopoje, ATSIMINIMAI,
savo gyvybės draudimo premi dabar spausdinami „Nepr. Lie 

( ją užrašė Toronto Lietuvių tuvoj“, turi didelį susidomėji 
‘ Namams. V. Petraitis yra ir tų ma. Kaikurie skaitytoaji net

namų 5 šėrų savininkas. Bs. teiravosi, ar nėra išleistos tų 
JAPONIUKAS Takaskima, 10 atsiminimų knygos ir kur ją 

------ gauti?
Tas vieno iš žymiausių Li 

tuvos karių žvilgsnis praeitin, 
krauju rašyta istorija, rodanti, 
kad pasiryžimas, drąsa ir tėvy 
nes meilė yra svarbiausi gink 
lai kovai už laisvę.

ORGANIZACIJŲ 
REGISTRACIJA

Į Apylinkės Tarybą įsiregis 
travo: Valst. Liaud. klubas — 
atst. K. Grigaitis, Ats. Karių 
s-ga — atst. K. Aperavičius, 
Kariuomenės Kūrėjų Savano 
rių — S't. Banelis, SLA 236 
kuopa — J. Šipelis, LF bičių 
liai — J. Andrulis. L.
SUSITUOKĖ Vyt. Mašalas su 
Aušra Liaudinskaite.

Visų lietuvių šeštadieninių 
mokyklų kapelionai ir 

mokytojai.

fonu TR 8692.

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys, gražioje vietoje, 

viengungiui vyrui. Skambinti 
vakarais po 6 vai. ir šeštadienį, 

sekmadienį visą dieną, 
telefonu PO 6-7506.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

PARDUODAMAS SKLYPAS
(25X90 pėdų)

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

Teirautis HE 7596

maldose. Į kapus palydėjo 25 
mašinos. Ant kapo sudėta dau . 
gybė gėlių ir vainikų, kurių 1 
tarpe ir Vytauto klubo.

Tebūnie lengva velioniui
’Montrealio kalno žemelė

Užuojauta žmonai, vaikams mėnesių, išlošė Prisikėlimo pa 
ir giminėms.
SEKMADIENĮ, sausio 22 d., 
po pamaldų AV salėje bus KL 
MK Dr-jos Montrealio sk. su 
sirinkimas, būtinas visoms.
LUKOŠEVIČIAI, Bronė ir Jo 
nas, artimųjų tarpe paminėjo 
15-kos metų vedybines sukak

I
 LOUIS MANGEAU |

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

TR 3237 t

rap. automobilį Mercury. Lote 
rija davė per 2000 dol. pelno.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos; 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-c 
v. pp. Kitu laiku, susitarusNaujas 3 butų namas

NDG, prie Sherbrooke su 
3060 dol. pajamų pe rmetus. 

Kaina $ 22.000.

^-i5s^iro°^| SALIONAS DIVA MODE
Suknelės

pritaikomos madų meno akademiją baigusios modistės
Didelis pasirinkimas visokioms progoms

4922 Sherbrooke St. W., Montreal
Tel. WA 8 2 1 9

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

LA 1-7926—8873

Renė TALBOT

Suite 306, Aldred Building
50 7 Place D'A r m e s MArquette 8045

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.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-T oro n to 
priima 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
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