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Politinė įvykių savaitė Pagautas kartotekų grobikas
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PREMJERAS EDENAS

KALBA APIE TREČIĄJĮ P ASAULINĮ KARĄ
^edvila pavarytas (gal ir pakartas?), o j jo pareigas pasta

tytas kitas statistas — Sumaus kas.
Tai labai įdomus faktas, kad jis jau savo atliko, ar dėl kitų raciją“, grobti iš Rytų kraštų tės administracijos jis 

neseniai Anglijos spaudos pul priežasčių? pabėgėlių kartotekas.
tasis už neryžtingumą Didžio Labai galimas dalykas, kad m. „be pilietybės“ šoferis Pet 200 kortelių, išvogė dalį karto 
sios Britanijos ministerių pir Gedvilo pavarymas turi ryšį su ras Karpackis. Jam buvo pavy tekų Muenchene ir kitur, 
mininkas Anthony Eden, 
bar viešai

PRAKALBĖJO APIE
ARTIMAS TREČIOJO 
PASAULINIO KARO 

GALIMYBES,
kurios, anot jo, turinčios vietą vimus, 
vidurii^iuose rytuose, apiman 
čiuose mašdaug Mažos. Azijos 
sritis. Tai ten, kur dabar nepa 
liaujamai sproginėja įvykiai ir 
verda kovos. Tai yra tos sri

s,
KUR DABAR SUSIDURIA

SOVIETŲ ĮTAKOS
INTERESAI SU VAKARŲ 

INTERESAIS,
tai visų stebimos, kaskart vis
plačiau įsiliepsnojančios, kas
kart vis g
mos aistros, p Gedvilą esąs nakartas ^VCJV 11 “««’*¥ ls juo ievai v<_uu ,UWBll p
tai staigiais sukilimais, tai neti Ka? ueavua esąs pakartas. Europos į jAV Sausio 5 d. lai kiuose, Pagėgių apskrityje. Iš dai. 
ketais susidūrimais, Jai nacio Antroji galimybe yi a sovietine vu >Kungsholm“ į New Yorką New Yorko ji išvyko toliau pas 
nalistiniais prasiveržimais, ku ms ygoms na ura esne. ei atpjaujiį pirmoji šių metu lie svao dėdę į Čikagą. Nuvykusio čius 
riuose sunku atskirti, kas yra pagyvensime ir pamatysime. t„„;n n P Stasė Norkutė-Saka ii i TAV triūsu tautietė s» dide 
nacionalistinis ir kas yra komu 
nistinis pasireiškimas.

Edenas, visa tai ne tiktai ste 
bedamas, bet ir turėdamas skau 
džios patirties wypač Kipro sa 
la) ; nemažu rūpesčiu, dabar ir 
prakalbėjo
APIE KARA, KURIS GALI 

PRASIDĖTI VISAI 
NELAUKTAI IR 

NETIKĖTAI.
Visiškai išgaravus „muuu ■> ----

vos dvasiai“, ir Eisenhoweris Ya^s^k^’ kas. Vra
su Dulles pradėjo aiškiau kai 
bėti ir tvirčiau pasisakyti. To 
dėl ir sekė jų kalėdiniai pasisa 
' vmai, kuriuose aiškiai buvo

.įbrėžta, kad Amerika neis į
kompromisus su Maskva dėl 
pavergtųjų tautų laisvės; todėl 
Dulles priėmė ir Pavergtųjų 
Tautų seimo delegaciją, kurio

MONTREALIS
„TAURO“ KREPŠININKAI MAŽOSIOS LIETUVOS 

. r .. • i • LAIMI ŠVENTĖS MINĖJIMASMuencheno policija patvir biais dokumentais, kuriuos jis
tino faktą, kad yra suimtas vie vienoj Muencheno valgykloje 6-tose rungtynėse prieš Se praėjusį sekmadienį suruoštas 
nas iš įsilaužikų, padėjęs Sovie „nudžiovė“ nuo stalo. Iš Ro nators, mūsiškiai greitais pra Mažosios, Lietuvos Bičiulių
tams, bevykdant „Sniego ope senheimo užsieniečių gyvenvie siveržimais per trumpą laiką Draugijos McGee salėje ne tik

j’ > „išsi pradėjo vesti rungtynes net 15 tai galėjo, bet ir turėjo būti žy
Tai 32 ėmė“ ir susikrovė į kuprinę 1. taškų skirtumu. Antrąjį pušiai miai gausesnis, nes lietuviai tu

kį Senators mėgina zonos den ri domėtis lietuvių tautos būse
girnų pristabdyti greitai kylan na ir jos siekimais, o šiame mi
tį jų nenaudai rezultatą, bet nėjime kaip tiktai buvo kuo
Bukausko, Otto ir Bunio tiks domėtis, buvo kas patirti ir da
lūs metimai iš tolo išlaiko lai ugeliui nežinoma.
mėjimą 91—73 mūsiškių nau Dr-jos pirmininkui A. Ly 
dai- mantui esant užimtam darbo

7-tose rungtynėse už YMCą pareigomis, šventės minėjimą 
žaidžia 6 latviai, 1 estas ir keie gražiu įžangos žodžiu atidarė 
tas kanadiečių, kurie sudaro p. Judzentavičiūtė, po to pri 
gan stiprų vienetą. Jau pra stačiusi paskaitininką Dr. M. 
džioje rungtynėse YMC-os ko Anysą. Jo paskaita apie Vytau 
manda pradeda tiksliais meti to Didžiojo kovas dėl Skalavi 
mais vesti rungtynes savo nau jos ir Žemaitijos buvo labai įdo 
dai, tik jų per kietas dengimas mi ir vertinga. Ji dokumentuo 
mūsiškių, kurie įmesdami bau tai nušviečia anuos didžiuosius 
das išlaiko pirmąjį pusiaikį ly Lietuvos praeities laikus ir įne 
giomis, jiems nesėkmingas. An ša nauja į įsigalėjusias pažiū 
trame puslaikyje išsifaulavus ras. Dėl svarbumo, paskaita, 
centre žaidžiančiam latviui, kurią prelegentas mielai sutiko 
YMC-os komanda nepajėgia atiduoti „N. L-vai“, bus ištisai

Edeno kalbomis apie Karą. At kę Michailovo komitetui pagro 
seit, Maskva, besiruošdama ka bti visą eilę rusų ir kitų Sovie 
rui, stiprina savo pozicijas — tų pavergtųjų kraštų pabėgė 
Maskva pasirinko paklusnesnį, lių kartotekų ir jas perduoti 
su minkštesniu stuburu asme Sovietams. Kokių nors brange 
nį, kuris tyliai klausys ir vyk nybių ar pinigų grobimu jis ne 
dys Maskvos ne tiktai reikalą sivertė, tik vieną kartą iš vie 

no amerikiečių pagalbinio' ko 
miteto biuro pasiėmė 300 DM. 
Prie reikšmingiausiu jo „žyg^. . . ,
darbių“ priskiriamas pagrobi ziniomis ir Pabegehų adresais, 
mas vieno portfelio su svai E.

SIŪLO IMIGRACIJOS LENGVATAS.
Eisenhoweris siūlo peržiūrė iš sovietinio laivo „Novoja Zen, 

ti emigracinius nuostatus ir lia“. Ją danai ištraukė iš jūros 
ateity kvotas nustatyti ne pa ir visaip ją toliau rūpinosi. Apie 
gal 1920 m., bet pagal 1950 m. jos pabėgimą į laisvę plačiai 
duomenis. Taip pat siūlo dau rašė viso laisvojo pasaulio sp 
giau įsileisti pabėgėlių iš ana auda. Pati ji yra kilusi iš Šilą apdengti geru tempu žaidžian atspausdinta.
pus geležinės ^uždangos. lės valsčiaus, Tauragės apskri čių tauriečių. Ypatingai gyni Po paskaitos buvo menine

Pastaruoju metu taip pat pa ties. Antrosios rusų okupacijos me gerai sužaidė V. Piečaitis, dalis, kurioje aktorė p. Kleizai
vvvėio ir lietuviu emigracija iš metu ios tėvai gyveno Vilkis ir pasekmė 66—54 Tauro nau tc'-Kerbelienė skaitė gabalą

prozos.
_ . . . . . į8-tose rungtynėse, neišsta Po jos p. Butkutė-Čapkaus

atplaukė pirmoji šių metu lie svao dėdę į Čikagą. Nuvykusio čius savo pilnos sudėties ko kienė, buvusi du su puse metų 
tuvių DP Stasė Norkutė-Saka ji į JAV mūsų tautietė su dide mandos, italams teko skaudžiai E. Kardelienės muzikos studi 
lauskienė, kuri prieš 18 mene liu dėkingumu taip pat prisime pralošti. Vos pradėjus rungty jos mokinė, bet prieš mėnesį

— VT pirmininkė A. Deve siu prie Danijos krantų iššoko na Danijos lietuvius.
nienė laivu „Amerika“ iš New ■ ' . ...... ...................
Yorko tiesiai į Bremenhaveną 
išplaukė š. m. sausio 19 d., o iš 
ten vyks toliau į savo paskirt 
ties vietą.

— V. Vokietijos vicekancle Vytis ruošia didžiulį maskara L. S. K. „Vytis“ metiniame su 
ris su Indijos premjeru Nheru dą — kaukių balių. Klubo va sirinkime buvo išrinkta nauja 
paskelbė bendrą komunikatą, dovybė deda daug pastangų, klubo valdyba, kuri jau pasi 
kuriame pasisako, kad Vokieti kad šis parengimas savo sėk skirstė pareigomis sekančiai:

Gene Ja turi būti sujungta į vieną mingumu būtų pirmas Toron K. Lukošius — pirm., A. Sup 
i priešinga to kolonijos gyvenime. ronas — sporto vadovas, O.

Devintieji pilnus kaukių dra Kriaučiūnaitė — sekretorė, A.

da

bet ir pageidavimus.
Arba, kita vertus,
MASKVA DAR TĘSIA 
GENEVOS DVASIOJE 

PROPAGANDĄ,
Gedvilą pavarė, kaip žiaurų 
pergriežtą maurą, o jo vieto 

je, derindamasis prie Lietuvos 
žmonių nuotaikų, paskyrė ra 
mesnį ir ne tokį žiaurų Mask 
vos valios vykdytoją.

Montrealy kaikas per radiją 
buvo jau nugirdę, kad Gedvilą 

giliau sovietų kursto es3 pabėgęs su kitu kažkuo iš 
pasireiškiančios Lietuvos, o kiti tą žinią supra

ir 
ir

TRUMPOS ŽINIOS

Amerikiečių „Newsweek“ 
skelbia, kad įsilaužimai buvo 
vykdomi pagal gen. Michailo 
vo įsakymą. Tai sudaro dalj 
vad. „Sniego operacijos“. Kar 
peckis 15-oj Muencheno pabė 
gėlių biurų ištikrino visas kar 
totekas ir pasiėmė sau riekalin 
gą medžiagą su asmeninėmis

gyvėjo ir lietuvių emigracija iš metu jos tėvai

nes, pasigirdo nuo suolo žiūro pasitraukusi iš studijos, padai 
vų: „meskite šimtą! ’’ Mūsų navo mokytojos E. Kardelienės 
krepšininkai žiūrovų neapylė, paruoštus dalykus — Tallat 
nes rungtynes laim jo 108—Kelpšos „Mano sieloj“, Verdi 
53. operos „Rigoletto“ Džildos ari

„ j? ir Delibo „Lėlę“ (iš baleto 
VIEŠAS PRANEŠIMAS „Silvija“, pačios mokytojos 
Lietuvos Nepriklausomybės pritaikytą kolaratūrai), akom 

Talkos pirmininkas Vincas Ras panuojant p. Siegrist.
tenis š. m. sausio 28—29 d. lan Užbaigai V. Pėteraitis pa 
kysis Montrealyje ir ta proga reiškė visiems padėką ir papra 
sekmadienį (sausio 29 d.) tuoj šė šventės minėjimą užbaigti 

Maskvos valiai. Devintieji pilnus kaukių dra Kriaučiūnaitė — sekretorė, A. Pp pamaldų (apie 12 vai. 30 Tautos Himnu.
— Bulganinas pasisakė uz buzius į šį balių bus įleidžiami Kuzmarskis — iždininkas, P. min.) „Ausros Vartų parapi Verta pastebėti, kad į si mi

bendradarbiavimą su Pietų nemokamai, gi kitiems mažės Gvildys __ parengimų vadovas. j?s salėje padarys viešą prane nėjimą palyginti gausiai atsi
Amerika, kurios tiktai dvi vals nės kaukės bus gaunamos prie Susirinkimo dalyvius maloniai Šimą. Kviečiame skaitlingai da lankė jaunimo, už ką jam ten 
tybės turi su Maskva norma įėjimo. • ’ _ _ . i iz- « n- • o _•
liūs santykius. PRISIKĖLIMO Parapijos pra mas padengti 10% metinių klų

— Iranui prisidėjus prie dinė statyba baigta, nors su di bo išleidų. Argi Toronto visuo 
Bagdado pakto, Rusija užpro deliais trūkumais. Tačiau para menėje negalėtų atsirasti dar 
testavo. Iranas atsakė, kad Ru pijos vadovybė yra pačioje sun devyni tokie asmenys? Pasku

TORONTO
BUS KAUKIŲ BALIUS „VYTIES” VALDYBA
— Vasario 11 d. T. L. S. K. — Sausio 8 d. įvykusiame T.

— apb —- nuteikė p. J. Strazdo pažadėji lyvauti. K. L. Tautinės S-gos ka pagyrimas. Malonu būtų 
daugiau šio gražaus priaugan 
čio jaunimo matyti ir kituose 
kultūringuose lietuvių parengi 
muose.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 
susirinkimas įvyks sausio 27 
d., 8 vai. vak. Berry mokyklos 
salėje. Dienotvarkėje: praeitų 
metų veiklos susumavimas, re 
viz. kom. pranešimas, naujos 
v-bos ir rev. kom. rinkimai. Na 
rių dalyvavimas būtinas. Laiku 

’ nesusirinkus pakankamam na 
kyklos, klases. Mokslas kursuo r1^ skaicnu P° J^dos saukia J , m o c* cm t-1 n Iri m oc Izur-io
se nemokamas. Baigusiems 
kursus ir išlaikiusiems baigimo 
egzaminus suteikiama teisė bū 
ti mokytojais lietuviškose šeš 
tadieninėse lituanistinėse mo 
kyklosę. Norintieji šiuos kur 
sus lankyti prašomi iki š. m. 
vasario mėn. 18 d. užsiregis 
truoti pas Kultūros Fondo Įga 
liotinį Stp. Kęsgailą, 1577 Rue 
de Seve, telef. HE 5956. Ka 
dangi kursams vadovaus prity 
ręs pedagogas, specialiai tam 
iškviestas į Montreal}, tai šis 
reikalas rišasi su nemažomis iš 
laidomis.

Montrealio Sk. V-ba.
MOKYTOJŲ KURSAI.

Trūkstant Montrealio šešta
JL d. UI U U4 O vili! Uz UX ui v CX u X J CĮ y XX U4 X X u ' I U W — J u" J * m * X* J v uz M«a. v.* u, t y a * a v vy num ui y u n u*» u* 111 f 4

je dalyvavo ir LLK pirminin sijos agresija padarė tai, kad klausioje padėtyje, nes apie 30 tinėmis dienomis „Vyties“ kre dieninėms mokykloms mokyto
Iranas, saugodamas savo lais tūkst. dol. sąskaitų už atliktus pšinio sekciją sponsoruoti apsi yra numatomą kovo pabai 

o ’ " j _________ _ Skolinin ėmė vaistininkas J. Margis. Sp ,ar balandžio pradžioje su
prie Bagdado pakto. Jeigu Ru kai neduoda ramybės, o ištek orto paramos vajus vykdomas ^uostl Montrealyje mokytojų 

----;------------- 1— ... . . . . .w . . .............................................. -. kursus. Kursai tęstųsi 10 die 
nu. Paskaitos vyktų vakarais 
po darbo valandų. Į kursus pri 
imama abiejų lyčių tautiečiai, 
baigę nemažiau 6 lietuvių gim 
nazijos, ar tam lygios kitos mo

Iranas, saugodamas savo lais tukst. dol. sąskaitų už atliktus pšinio sekciją sponsoruoti apsi 1^’. yra ?u5nat.0JPa koY° Paba* 
vę, turi gintis ir todėl prisidėjo darbus neišmokėta. r- - - -.................... - -- - -

kas min. V. Sidzikauskas.
Bet

IŠ GENEVOS RUSAI 
LAIMĖJO

tiek, kad Vakarai sumažino 
ginklavimąsi, kai rusai ginklą 
vosi atsidėję ir darė vandenili 
nes bombos bandymus. Be to, 
tuo' šaltojo karo atoslūgio me 
tu, kai Bulganino su Chruščio 
vu „šypsenos“, kaip ir „Stali 
no saulė“ užhipnotizavo tūlus 

kariečių,.- sluogsnius, Mask 
vos diktatoriai pasinaudojo pro 
pagandinėmis savo kelionėmis Kašani suimtas, nes buv. prem tę yra labai sukrutęs Montre ne tiktai naudą sau, Montrea 
per Azijos kraštus, kur veid jero Razmaro nužudymo bylo alio lietuvių choras, vedamas ho lietuvių kolonijai, bet ir ma 

lonumą bei dvasinį pasitenkini 
mą. Visi daugiau susidomėki 
me choru, kuris pirmą kartą pa 
sirodys Vasario 16 šventėje, 
vasario 19 d., 4 vai. po pietų 
Plateau salėje. Tai dienai ruo 
šiama įdomi bei vertinga pro 
grama, kurioje choras pasiro 
dys su naujomis dainomis vie 
nas pats ir su op. sol. E. Kar 
deliene, labai efektingoje pro 
gramoje.

— Choro repeticija penkta 
dieni vyks Mountain St. 1220, 
o pirmadienį— Berry St. 4249 
— abi mokyklose.
KURSAI augštesnieji šį šešta

sija nori sau pagarbos, tai ji tu liai galutinai išsisėmę, padėtis toliau ir jau duoda gražių vai 
ri gerbti ir kitus.

— Eisenhoweris 3-jų metų 
prezindentavimo sukaktį minė 
damas, davė specialią televizi 
jos transliaciją į 52 miestus, 
kur buvo susirinkę respubliko viena didžiausių Kanados lietu ras jau būtų pajėgesnis ir įspū 
nu susirinkimai. Jis dar nenu vių kolonijų, kurioje nestinga dingesnis.
sprendęs, ar statys savo kandi dainingos tauFos gražiabalsių Kviečiami chore dalyvauti 
datūrą sekančiais prezidento tautiečių. Montrealis dabar tu visi, kas tiktai norėtų prisidėti, 
rinkimais. ri • chorus. Ypač pageidaujamas jaunimas,

— Irano mahometonų vadas Prieš Vasario 16 dienos šven kuris chore dirbdamas turėtų

darosi beviltiška. (P.p.ž.), šių.

MONTREALIO CHORAS
Montrealis neabejotinai yra iki 60-ties asmenų. Toks cho

mas antras susirinkimas, kuris 
bus laikomas telisėtu bet ku 
riam narių skaičiui dalyvau 
jant. Valdyba.

ŠV. JONO BAŽNYČIOJE, 
Jeanne Mnace ir Prince Arthur 
gatvių kampe, sausio 29 d., 12, 
30 vai., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
PŪKELEVIČIŪTĖ Birutė, bu 
vo nuvykusi į Čikagą, kur daly 
vaujant „trims didiesiems“ — 
B. Brazdžioniui, A. Gustaičiui 
ir H. Kačinskui, davusiems Ii 

laidomis.1" Todėl 'kursai galės valand^’ daIyvavo
įvykti, jei atsiras bent 10 klau Įos ’ai™eto^ ”D/au£° . Pr?mi 

J mc irpibimn iqu-iItyipcp ir IVIrinr
sytojų.

KLB Montrealio Kultūros 
Komisija.

PADĖKA.
Mūsų nuoširdi padėka pp. 

Baradinskams ir pp. Sibičiams 
kaip draugams ir pažįstamie 
ms už suruošimą staigmenos ir jau pasveiko'; sirgo ir ligoninė 
gražias dovanas mūsų 15 kos je gydėsi p. Aneliūnienė; sirgo 
metų vedybinių suakktuvių pr jnž. Balčiūnas, peršalęs; dabar 
oga. Tariame lietuvišką ačiū, tebeserga p. Vazalinskas ir se 

_ A. ir L. Jurjonai. selė Agnietė. P. Vilkelienė, lū
i Konstatuojant šiuos faktus, rio vadovas studentas A. Kh SUSITUOKĖ H. Briksnis su zusv *ndo rankenai, apsišutino

Clevelande, su Altu Čikagoje ir verta dar priminti balsingiems Sius, yra subūręs daugiausia Z. Kundrotaite. karštu vandeniu ir gydosi,
su Inžinierių Draugijos pirmi'tautiečiams, kad jie ateitų {akademinio jaunimo. JONELIAI, Milana ir Alber DIKINIENĖ Bronislava iš Mon

Kyla klausimas, kodėl pava ninku Bonsone, taip pat kito chorą ir padidintų jo sudėtį, — Austrija įstosianti į Euro tas, pakrikštijo antrągimę Lili trealio persikėlė į Čikagą, išvy
rytas mauras? Ar todėl, kadmis organizacijomis. kaip pageidauja valdyba, bent pos sąjungą. jos Teofilės vardu. kusi sausio 21 d.

per Azijos kraštus, 1 
mainiaudami net basi ėjo į mal je paaiškėjo, kad jis buvo orga muziko A. Ambrozaičio. 
dyklas, drastiškai puldami nusi nizavęs sąmokslą, 
ginklavusius ir šypsenų užbur - ... —
tus Vakarus. Reikėjo gero pus 
mečio laiko, kol Vakarai apsi 
žiūrėjo ir susiprato. Tat pusę 
metų Vakarai pralaimėjo, ne 
kalbant apie tą laiką, kuris bus 
pareikalautas

NEAPDAIRUMUI IR 
NESUSIORIENTAVIMUI 

ATITAISYTI,
o tai yra daug sunkiau, negu 
manoma. Dėl tų reikalų, dabar 
Edenas vyksta į Ameriką.

Šitose, dabar jau atnaujinto 
se, šaltojo karo, bet pereinan 
čio į karštąjį karą, sąlygose, ne 
tikėtai atėjo iš Lietuvos žinios, 
kad rusiškasis Lietuvos oku 
pantas

PUIIUU 1 lliicju jLiduSitaix o" J jjdiunicju / metu ouivarLmvtfl,
NUBLOŠKĖ LIGŠIOLINI mus su JAV LB krašto valdy Kad taiP dar daugiau jaunimo! p> Pilaičio biute. Būrelis, ku 

SAVO RUPORĄ GEDVILĄ bos pirmininku St. Barzduku V
IR JO VIETON PADĖJO .......................................... ............................... “ -

ŠUMAUSKĄ.

Choras organizaciniu atžviJ 
giu jau yra susitvarkęs — iš 
linkęs savo valdybą.

šiuo laiku chore yra daugiau 
kaip 40 asmenų, bet tą skaičių 
norima pakelti bent ligi 60. 
Naujai išrinktoji valdyba prašo 
ir kviečia visus, kas myli lietu 
višką dainą, ateiti į chorą ir pri 
sidėti savo balsu, kad choras rą pu ilgus piiciuc spauuus j R k

tovus, kuriems pareiškė Dulles? , ... , * ...L. r kad jis galėtų koncertuoti ne
įver mimą. tiktai saviems lietuviams, bet ir

— Lietuvis p. Spaitis bus . . „ , . ’ .. . £.-i „5 • tAvvlsai Kanados visuomenei, neskandidatas nuo Čikagos | JAV pageidavinlu yra da,;g.
kongresą. 'f b “ -------- —B----- j- -T ----

— Prof. Vaclovo Biržiškos Malonu pasakyti, kad susido djenj turės lietuvių literatūrūs, 
pelenai Čikagoje ir laidojami mčjimas choru kyla. Dar malo kalbos ir teatro pamokas.
per Ridiko koplyčią. niau> kad Į chorą ateina ir se SKAUTŲ Vyčių Basanavi

— M. Krupavičius Tautos nos *r naujos imigracijos, kaip ^iaus vardo būrelis Montrealy 
Fondo reikalais turėjo pasitari ir Kanadoje gimusio jaunimo. paminėjo 7 metų sukaktuves,

— Indijos Bombėjuje vyks 
ta kruvinos riaušės, kuriose 
jau žuvo 40 asmenų. Riaušės 
kilo dėl to, kad Nehru išskyrė 
Bombėjų atskiru miestu dėl kai 
bos savybių. Riaušėmis bando 
pasinaudoti komunistai, kurie 
kursto žmones.

— Eisenhoweris pirmą kar 
tą po ligos priėmė spaudos ats

jos įteikimo iškilmėse ir Mont 
realin atsivežė kun. dr. J. Pru 
nskio paskirtus tai premijai 
1000 dolerių. Laureatei pagerb 
ti projektuojamas literatūros 
vakaras.
SERGA: Ligoninėje buvo cho 
ro pirmininkas p. Jaugelis, bet
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SPORTAS TORONTO LIE TUVIŠKOJE 
VISUOMENĖJE

Rašo P. Gvildys.
Šio straipsnio tikslas yra su šia tėvų vadovybe, pranciško 

pažindinti lietuvių visuomenę nai galėjo suburti daugiau jau 
su dabartiniu lietuvių sporto nimo ir duoti jiems geresnes 
klubų bendradarbiavimu To sąlygas sportui, negu „Vyties’ 
ronte ir jų augimu. Autorius klubas. Taip pat draugiška kon

$ 6.00 sveikintų bet kokį atsiliepimą kurencija tarp dviejų klubų bu 
iš lietuvių visuomenės šiuo rei vo įmanoma, jei paskelbti tiks 
kalu. lai būtų įgyvendinti.

Naujieji lietuvių ateiviai pa Tačjau konkurencija yra įma 
siekę Kanadą, tuojau pradėjo noma tiktai tarpe apylygių spor 
burtis į sportinius vienetus, tininkų arba komandų, o ge 
Taip ir Toronte 1948 m. įsistei riausi sportininkai jau priklau 
gė sporto klubas „Vytis“, va sė „Vyties“ klubui. Dėl to iš 
dovaujamas A. Kerniaus. Tai naudodami gana silpną organi 
buvo gana menko sportinio ly zaciją „Vyties“ klube, tėvų 
gio vienetas, kultivavęs dau pranciškonų sporto vadovai 
giausiai stalo teniso ir orinio pradėjo raginti „Vyties“ spor 

bus šakas. Lietuvių visuomenei tininkus pereiti į jų klubą ir 
Die gis vienetas pasitarnavo kaip juos mielai priimdavo. Taigi 
gau suburiąs lietuvišką jaunimą ir konkurencija pasireiškė dau 

daly auklėjąs jį lietuviškoje sporti giausia ne sporte! Geriausias 
nėję dvasioje. pavyzdys tai gal buvo krepši

1949 m. į Torontą suplaukė nis. „Vyties“ klubas jau penk 
daugiau sportininkų ir sporto ti metai kai dalyvauja Bathur 
šakos praplatėjo ir jo lygis pa st Community krepšinio lygo 
kilo. Klubo pirmininku buvo je. Tačiau pasiūlant naujas pa 
išrinktas jau patyrimo sporto talpas „Vyties“ klubas tapo iš 
reikaluose turįs K. Šapočkinas. stumtas. Ne gana to jie žaidžia 
Bet tuomet ir prasidėjo nenu ne „Aušra“, bet lietuvių var 
matyti sunkumai. Klubo veik du, kai tuo tarpu jų geriausi žai 
la jau buvo per plačiai išsivys dėjai yra Jaworski, Schobler, 
čiusi, kad vienas žmogus gale’ Ways ir panašiomis pavardė 
tų visus reikalus tvarkyti. Ta mis. Tai ar ne užgauna „Vy 
čiau kiti valdybos nariai daž

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TA 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 Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu' metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti

MES VISI TUO TURIME RŪPINTIS
Jau yra plačiai žinoma, kad Jeigu šie du klausimai 

ateinančią vasarą, būtent — lie gerai išspręsti, tai Dainų 
pos 1 dieną — Čikagoje įvyks na gali tikėtis susilaukti 
Jungtinių Amerikos Valstybių saus chorisčių ir choristų 
ir Kanados lietuvių Damų Die vavimo.

Priėjus prie chorų dalyvių 
žinoma, turime pagrindi 
nį uždavinį — juos turėti, ture 
ti skaitlingiausius ir juos pa 
ruošti visų pirma kaip bendro 
jo, masinio', choro dalyvius. Ne 
abejotina, yra nepaprastai svar 
bu, kad masinis, bendrasis, cho 
ras būtų galimai didesnis. Šiam 

j tikslui reikėtų paruošti dau 
giau dalyvių, negu jų papras 
tai turi chorai. Choruose daly 
vauja dažniausia mėgėjai dai niausiai būdavo nepatyrę akty 
nuoti arba lietuviškai dainai be vūs sportininkai, o pirmininkas

• tvarkyti reikalų

ną, kurioje kviečiami dalyvau 
ti Amerikos ir Kanados lietu 
vių chorai.

Apie šią Dainų Dieną ana 
me „Nepriklausomos Lietu 
vos” numeryje labai gražiai pa 
rašė p. V. Kastytis, iškėlęs 
ypač vertingą jos tautinę, pat 
riotinę ir rezistencinę reikšmę. 
Bet, kol yra pats laikas, reikia 
dar pakalbėti ir apie praktiškas 
Dainų Dienos realizavimo sąly 
gas ir galimybes.

Čikaga, ne tiktai yra Pašau siaukoją asmens. Tačiau kolo nepavesdavo t__ ’..j _ U
lio lietuvių sostinė, bet ir cent nijose yra nepalyginamai dau kitiems. Iš lietuvių visuomenės 
rinė viefa susisiekimo atzyįl giau tautiečių, kurie ir kurios laukti pagalbos šiame reikale 
r • • • • ................................
Dainų Dienai

ties“ klubo sportininkų, kad 
„Aušros“ klubas, nors ir pats 
neturėdamas savo sportininkų, 
lošia svetimšaliais ir išstumia 
daug pajėgesnius vytiečius?

. ... “ . ------- - ------------------  r—e------- -------- --------- Dėl šių priežasčių sporto
giu. Tat Čikagos pasirinkimas gali dalyvauti choruose, bet irgi nebuvo galima tikėtis. Su klubų susijungimas jau atrodo 

PPna* yra geriausis, dėl įvairių priežasčių nedaly sidarius tokiai padėčiai, klubo darosi neįmanomas. Dabar abu 
jei žiūrėti JAV ir Kanados lie vauja. Dainų Dienai gi jie gali finansinė padėtis ėjo vis blo du klubai yra gana stiprūs: 
tuvių kolonijų nuotolius. Ta paskelbti ir kviesti prisidėti vi gyn ir blogyn. 1952 m. klubo „Vytis“ dar turi visas sporti 
čiau vis dėlto yra daug vietų, dėl prie esamų chorų reiktų vadovu tapo K. Lukošius, ku nes pajėgas ir konkurencijos 
iš kur Čikagą pasiekti neleng paskelbti ir kviesti prsiidėti vi riam vėliau pasitraukus — Pr. bent porą metų negalima lauk 
va ir nepigu. Tat į šį faktą ten sus, kas tiktai gali dainuoti. Berneckas. Finansų tvarkymas ti, kai tuo tarpu „Aušra“ turi 
ka atkreipti dėmesys ir juo, Su esamais jau chorais jie gali pagerėjo, bet organizaciniai daugiausia moksleiviško jauni 
kaip vienu ix i-n—------ ’—-• ------- *-• ~ ..... .
reikia nugalėti, i 
pinti lietuvių kolonijoms, kad 
būtų sudaryti lėšų rezervai, ku 
riais galima būtų bent dalinai 
padengti asmeninius nedatek 
liūs tų choro dalyvių, kurie pa 
tys nebus pajėgūs išsipirkti ke 
lionės.

Ir Dainų Dienai ruošti komi 
tetas šį klausimą turėtų pasvar 
styti. Be to, jis turėtų susirū 
pinti priemonėmis aprūpinti at 
vykusius choristus galimai pi masinio dainų vertinimo kon paskelbta, kad šio klubo tiks 
gesnėmis apsistojimo vietomis, kursą, kuris jau tiesiogiai pa ]as yra sukelti konkurenciją 
Tai nemaža problema. Galimas liestų kompozitorius. Praktiš tarpe esančių sportininkų, o 
dalykas, kad Čikagai ji nebus kūmo dėliai, verta būtų ir vie kad „Vyties“ klubas nebūtų 

kitais atvejais duoti pre suskaldytas, jų narių į „Auš 
ros“ sporto klubą nepriims. 

Žinoma, kad su naujom pa 
talpom, pinigais ir pasišventu

IV-JAI KANADOS LIETU VIŲ DIENAI RUOŠTI KO 
MITETO PRANEŠIMAS

Windsor o lietuvių pasiūly lietuviai — paminėta jų 50-ties 
mu ir K.L. B-nės Krašto Tary metų įsikūrimo Kanadoje su 
bos nutarimu IV-ji Kanados kaktis, tai šioj bus iškelta mū 
Lietuvių Diena ruošiama Win sų jaunuomenė. Ta proga lei 
dsore. Jos suorganizavimui bei ūžiamam leidinyje bus eilė mū 
pravedimui sudarytas ir prade sų žinomų kultūrininkų — pe 
jo pirmuosius organizavimo dagogų straipsnių, skirtų jau 
darbus komitetas. Komitetui nuomenei. Be to bus ruošiamos 
vadovauja K.L. B-nės Windso sporto žaidynės, surengta dai 
ro apylinkės pirmininkas Vyt. lės paroda ir koncertas. 
Barisas.

Pirmuose savo nutarimuose 
prisilaikyti tradicinės Kanados 
Lietuvių Dienų ruošimo datos 
(Labor Day savaitgalio) ir ja 
suruošti Windsore š. m. rugsė 
jo 1—3 dienomis. Komitetas 
nuoširdžiai prašo visus lietu 
vius įsijungti į šventės sąjūdi 
ir minėtomis dienomis Toron 
to, Hamiltono, o taip pat Dėt 
roito ir kitų artimesnių lietu 
vių kolonijų organizacijų neda 
ryti jokių parengimų ir minėji 
mų.

Jei paskutinėje Kanados Lie 
tuvių Dienoje, Montrealyje, 
buvo atžymėti, senosios kartos

IV-jai Kanados Lietuvių Die 
nai ruošti Komitetas, pradeda 
mas savo pirmuosius organiza 
vimo žingsnius, prašo tiek pa 
vienius, tiek organizacijas pri 
sidlėti prie jų darbo sėkmingo 
paruošimo ir atlikimo. Mes ti 
kime, kad kiekvienas, į kurį 
bus kreiptasi, mums padės ir 
IV-ją Kanados Lietuvių Die 
ną galėsime visi drauge iškil 
mingai Windsore atšvęsti.

Komiteto adresas: 1421 Pe 
Ussier St. Windsor, Ont. telef. 
CL 6-3049.

IV-jai Kanados Lietuvių 
Dienai ruošti Komitetas.

PADĖKOS
ir

Mūsų mylimas vyras, tėvelis 
brolis
A. A. Adolfas Mitalas,

. mirė
iš kliuvinių, kurį paruošti Dainų Dienos repertu sunkumai paliko tie patys, mo.
' Jei.¥a susirū arą ir dalyvauti Dainų Dieno Taip pat išlaidos, priaugus Būtų įdomu sužinoti visuo buvęs aviacijos majoras," mirė

’ je. Jie turėtų būti aprūpinti re daugiau sportuojančio jauni menės nuomonė šiomis sporto 1955 m. gruodžio mėn. 12 d.
pertuaru, kurį jie patys pasirū mo, nemažėjo, bet didėjo. aktualijomis. Ar yra gerai, kai Port Arthur, Ont. ir palaido
pins paruošti. Kadangi didžiausios išlaidos du klubai egzistuoja? Ar tėvaitas gruodžio mėn. 20 d. Toron

Svarstymo vertas yra atski buvo patalpų nuomavimui tre pranciškonai jau perimant va te.
rų chorų varžytynių klausi niruotėms, visi sportininkai su dovavimą lietuvių visuomenei Mes nuoširdžiai 
mas. Varžybos paskatintų ats didžiausiomis viltimis laukė, visose srityse ir ar yra naudin port Arthur ir Fort 
kirus orus stropiau pasiruoš kada Tėvai Pranciškonai pasta ga jiems konkurencija? Ar Apylinkės Valdybai,

Dėkojam Tėvui Pauliui už 
palydėjimą Į kapines ir pašven 
tinimą duobės.

Nuliūdusi
žmona, dukros, sūnūs ir broliai.* sje *
PADĖKA MOKYTOJAMS.

Sausio 2 d. lietuvių Vysk. 
M. Valančiaus vardlo mokyk

dėkojam
William

Apylin los mokytojai vaikų eglutės
ti, kelti dainavimo kultūrą, pa tys savo patalpas. Tačiau dar „Aušros“ sporto klubas yra pri kės lietuviams, giminėms, drau proga suaukojo TF 38.50 dol. 
gerbti atsidavimą lietuviškai prieš užbaigiant statybą buvo ’ " '
dainai. prie parapijos įkurtas naujas

einamas
Baigiant

visiems lietuviams ? gams ir visiems pažįstamiems, Aukoj'o: 
norėtųsi priminti, pareiškusiems užuojautas as J. 7~" ”

nizacija yra tik tiek gera, kiek gius. 1 St.
ji atneša naudos lietuvių visuo Dėkojam visiems taip skait M. 
menei. Dėl to kyla klausimas, kė jo kūną koplyčioje ir kurie J. 
ar yra „Vyties“ klubas lietu prisiuntė velioniui gėlių ir vai St. 
vių jaunimui reikalingas ir ar nikų. UŽ U
Toronto lietuvių visuomenė jį 
nors morališkai rems?

P. Gvildys.

dainai.
Dygiagreta reiktų sudaryti ir sporto klubas „Aušra“. Buvo kad kiekviena lietuviška orga meniškai, per laiškus ir laikraš A.

labai sunki, bet ji yra svarbi, nu ir 
Atvykstantieji į Dainų Dieną mijas. 
jau turi žinoti, kad jie turės su Šie 
stojimo vietą ir neteks jos me visų reikalais, 
džioti per visą nepažįstamąjį jais ir turime rūpintis. Tai yra 
miestą. Primenama tas todėl, ne eilinis reikalas,—todėl jam 
kad ligšiol apie tai nieko nete turime paskirti ir patį rimčiau 
ko išgirsti. sį dėmesį. J. Kardelis.

visi klausimai yra mūsų 
todėl mes visi

Mikšys ................ . .. .$ 6,—
Grajauskaitė . . . .. .$ 6,—
Slavinskienė . . . .. .$ 6,—
Kvedarienė .... ... .$ 6,—

Ryckis ............... . . . .$ 5,—
Juozapavičius . . . . . .$ 3.50

Už šias stambias aukas mie
Dėkojam viisems taip skait liesiems mokytojams maloniai 

lingai dalyvavusiems laidotuvė dėkojame!
se Port Arthure ir taip pat To TFA Kanadoje Hamiltono sk.
ronte. Valdyba.Ką rašo kiti

LIETUVOS JAUNIMAS PRIEŠ MASKVĄ
New Yorko „Times“ specia silaukė kritikos, nes bandęs nu 

lūs Sovietų reikalams bendra slėpti žurnalėlio leidimo fiktą 
darbis, Harry Schwartz rašo: ii vengęs „viešai nuvainikuiti

„Sovietų spauda skelbia dar demagogus ir žemos rūšies jau 
bus komsomolo kongresų, 
kusių aštuoniose Sovietų

WELLAND, Ont.
DELHI, TILLSONBURG, RODNEY, ONT.

Šių apylinkių ūkininkai-tabo įvairumai. Šokiai prie 
kininkai, šiais metais bendrai muzikos. Maloni aplinkuma ir T. x . .. .- „ .X1 . „ T 1ruošia iškilmnigą Vasario 16- gera muzika kiekvieną atsilan publikose, Lietuvoje, įtaka Ro aiškina. Latvijos komunis inio 
tos minėjimą, kuris Įvyks Ayl kiusĮ gerai nuteiks ir atitrauks 
mer mieste, sporto salėje, š. m. nuo kasdieninių savo rūpesčių, 
vasario mėn. 4 d. (šeštadienį). Kas ateis, tas tikrai nesigailės.

Po oficialios dalies Hamilto Riebusis Lašinskas ir liesasis 
no „Aukuro“ artistai suvai Gavėnas jau iš kalno, rezervą 
dins Grušo „Tėvą“. vo sau vietas. Pradžia 6 vai. p.

Vėliau bus šokiai ir žaidi
mai. Šokiams grieš geras or VASARIO 16-TOS DIENOS 
kestras. Čia pat salėje bus bu 
fetas su įvairiais gėrimais. Ma 
Joniai kviečiame į šį minėjimą 
atsilankyti Londono, Montbrid 
ge, Ingersol, Woodstock ir ki 
tų apylinkių lietuvius.

Visas pelnas skiriamas Tau 
tos Fondui. Pradžia 5.30 P. M.

Rengėjai.
UŽGAVĖNIŲ BALIUS.

geros jvy nuolius“. Kas tie per eilėraš 
res čiai, Maskvos laikraštis nepa

vis jaunimo organizacija didėjantimos Katalikų Bažnyčios 
dar stipri, sakė, kalbos, paša labai išlėto, ir ypač kaimo jau 
kytos kongrese. Pagal praneši nimas pilnas „kapitalizmo Ii 
mą Maskvos „Komsomolskai kūčių“. Viena mergina, tų Įta 
Pravdai“, komunistinė dvasia kų pagauta, pasitraukusi iš or 
ypatingai prasta Lietuvos kai ganizacijos“. V.
mo jaunime. Vilniaus universi ... .............. . ......................... ......
tete, sako, grupė studentų net — Prašau atsiliepti Vladą 
išdrįsusi leisti ranka prirašomą Ašmoną, turimomis žiniomis 

minėjimas šiais metais įvyks žurnalėlį „Fygos Lapas“, pilną gyvenantį Hamiltone, Ont. Tu 
vienas bendras viso Niagaros „žemos rūšies, išgaravimo žy riu svarbių žinių. Rašyti: Mrs. 
pusiasalio š. m. vasario m. 19 mės eilėraščių“. Universiteto E. Baršauskas, 6330 — 11-th 
d., sekmadienį, Niagara Falls, komunistinio jaunimo organi Ave. Rosomaunt, Montreal 36, 
Ont., St. Patriko salėje. St. Ca zacijos komitetas kongrese, su p. Q. 
tharines ir Wellando b-nės apy 
linkių valdybos priėjo išvados, 
kad bendrai subūrus į krūvą vi 
sas jėgas galima mums tą svar 
bią šventę paminėti daug įdo 
miau ir iškilmingiau. Tebūnie 

Rimtos nuotaikos jau lyg ir šioji šventė mūsų dvasinio su 
atsibodo, tai pravartu kartkar stiprinimo ir pasiryžimo diena 
temis ir linksmesnis žanras. Ta vieningai tęsti mūsų Tėvynės 
proga LTS skyrius ruošia Wel išlaisvinimą iki galutinio laimė 
landė vasario 11 dieną, šešta jimo. Parodykime savo tvirtą 
dienį, Užgavėnių blynų balių ir protestą prieš mūsų tautos 
kviečiasi iš Hamiltono gerai smaugikus. Tad visi lietuviai, 
žinomas aktores — E. Kuda be skirtumo, atvyksta tą dieną 
bienę, V. Panavaitę ir L. Stur j Vasario 16-tos dienos minėji 
maitytę su linksmu šypsniu. mą į Nepriklausomybės šventę. 
Visi, kas nori pamatyti įdomų Smulkesnės žinios bus praneš 
šypsnį ir linksmai ir gerai lai tos vėliau. j. d.
ką praleisti, tegul nepraleidžia REMK ŠALPOS FONDĄ! 
progos atsilankyti Wellandan DOMĖKIS ŠALPA—VIENA 
— Užgavėnių blynelių pavalgy SVARBIAUSIŲ LIETUVIŠ- 
ti. Bus bufetas, loterija ir kiti KOJO DARBO SRIČIŲ!

Iš

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — 
didžiausias lituanistikos žinynas, lietuvių kultūros 

paminklas.
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!

Režimas, kuris rūgsta ir pūva. Kur gi daugiau mirčių dėl nėr
Kad sovietinis rėžimas, sm viškumo — Rusijoje ar Ameri 

urtu vykdomas totalistų, pasijoje?
vadinusių komunistais, nuolat Žinoma, negerai, kad Ameri 
rūgsta ir pūva, tai įrodo faktai, kos žmonės perdaug neatsar 
jog komunistų tarpusaviu sker gūs ir neturi pakanakmai rtm 
dynių, atentatų, grobimų, ko to atsakomybės jausmo. Griež 
rimų ir šaudymų tas režimas tesni įstatymai čia neabejoti 
negali atsisakyti, nes tiktai te nai padėtų. Bet... Lyginant so 
roru jis ir gyvena ir laikosi, vietinę Rusijos santvarką su 
Pasikėsinimai prieš Leniną, Ki Amerikos kapitalistine, ši nėr 
rovo nužudymas, atentatas ant vingumui bus tiktai lašas van 
Trockio, visos eilės Rusijos ka denyne, nes Rusijoje kas savai 
riuomenės maršalų ir admirolų tę katorgose miršta, po tiek 
išskerdimas ir dešimtimis mi žmonių, kiek Amerikoje per vi 
lionų vergų užpildytos kator sus metus katastrofose. Tat 
gos, koncentracijos stovyklos kur didesnis nervingumas?
ir visa milžiniška eilė kapų, - Už ka lr kag bia Mickeviči 
+■□1 vic iarniicaviA IrnmiinRTll *■ *

Okupacijų garbintojai ir rė 
mėjai savo laikraščiuose rašo:

„J. Kardeliui ir kitiems vei 
ksniu lyderiams Adomas Mic 
kevicjus yra svarbus tik tuo, 
kad jie laiko jį buvus lietuviu.

1 Ka jis parašė, ta visai nesvar 
’bu“.

Taigi kad svarbu. Kardelis 
todėl ir vertina A. Mickevičių, 
kad ji ne tiktai gerai rašė, bet 
ir gerai veikė. Mickevičius mi 
rė kovos fronte su Lietuvoj 
okupacija. Tat jis brangus mu

tai vis tarpusavio komunistų 
rūgimo ir puvimo pasekmės.

Dabar jau pavarytas vienas 
žymiųjų Lietuvos išdavikų — 
Gedvilas. Matai, „mauras savo 
atliko, mauras dabar gali mir 
ti”... Sklinda gandai, kad Ged 
vilas jau pakartas, kaip Beri 
jos šalininkas, kas dabar paaiš 
kėję. Na, pagal sovietinio „ro 
jaus“ nuostatus Gedvilas nie 
ko daugiau ir neužsitarnavo.

Kur daugiau nervuotumo?
Pruseika rašo:
„Nervingas gyvenimas kapi ms ir kaip didelis poetas, ir 

talistinėj santvarkoje turi daug kaip save laikęs lietuviu, ir kaip 
bendro su masinėm auto žudy kovotojai -su okupacija, už lais 
nėm“.

Gali būti, kad nerviškumas 
turi Įtakos katastrofų skaičiui. 
Bet kai Pruseika tą nervišku 
mą užskaito kapitalistinei sant 
varkai, ar neverta būtų paly

• ginti su sovietine santvarka?

vę ir teises.
Nei Andrulio, nei Bimbos, 

nei Pruseikos, nors jie taip pat 
save vadina lietuviais, Karde 
lis nesisavina ir jų nelaiko lie 
tuviais.

Mandjiįapypkis.
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Nauji turtai
MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIAUS 

svečių tarpe visada matome šia liaus fotografe bus neseniai at 
me atvaizde foto užfiksuotus vykusi iš Argentinos įptospecia 
(iš kairės) : inž. J. Daniliauską listė p. Kleizaitė-Kerbelienė, 
su Ponia, inž. Dargi, Ponus Sk kuri, beje, ne tiktai fotogra 
ruibius (p. Skruibienė Kanado fuos norinčius fotografuotis, 
je jau 50 metų), p. Dargienę bet ir Spaudos baliaus loterijai 
ir Montrealio universiteto pro duoda foto fantą — teisę būti 

šorių ir virusų (Poliomielito baliuje jos nufotografuotiems 
ač) laboratorijos Direktorių nemokamai, asmeniui arba gru 

Dr. V. Pavilanį su Ponia. pei. Tat, šių metų Montrealio
Gaila, pernai nedaug buvo Spaudos baliuje, kuris įvyks va 

padaryta foto nuotraukų, kad sario 4 d. gražiausioje Montre 
plačiau galima būtų pavaizduo aly salėje, Mount St. Louis, 
ti pernykštį Spaudos balių, bet kas nors išloš ir p. Kleizaitės- 
šiemet Montrealio Spaudos ba -Kerbelienės foto fantą.

nauja galimybe

Dabarties buitis Lietuvoje
Kaip vykdomas Klaipėdos krašto rusinimas

IT atstovui teko smulkiau iš vikiškai rusiškas naujo tipo 
sišnekėti su vienu vokiečiu, ii ..gyvenvietes“, kur partija ga 
gą laiką gyvenusiu Lietuvoje lėtų dar daugiau kontroliuoti 
ii tik 1955 m. rugsėjo mėnesį žmones, 
iš jos paleistu į Vakarus. Grį

šio teigimu, ypač sunki pa apiplyšusi. Odiniai batai yra iš 
eis esanti Lietuvos kolcho 

zuose. Darbo jėgų trūksta ne Todėl kolchozininkai tesitenki 
tik juose, bet ir tarybiniuose na tik brezentinėmis „tapočko 
ūkiuose, vad. sovchozuose. Kai mis“, kaliošais ir veltiniais. Iš 
sugenda traktoriai ar kitos ma drabužių primoje eilėje perka 
šinos, susidaro daug sunkumų, 
nes stinga 
Kolchozai neturi dirbtuvių su 
gedusioms mašinoms pasitaisy 
ti. Todėl tenai pirmauja ark 
liai. Darbo tinkamu atlikimu 
dirbantieji nesirūpina. Pvz.
1955 m. daug kur bulves pir karą raudonųjų milionierių te 
mą kartą vagojo tik rugpjūčio buvę vos du. „Matote, kokia 
mėnesį. Ir derliaus nuėmimas mūsų krašte milžiniška pažan 
vis užvėlinamas. Kadangi ku ga“ giriasi „draugai“. Ir iš tik 
rią nors javų rūšį nuimant rei ro, raudonieji milionieriai, ne 
kia tuoj pat kulti ir atiduoti paisant sunkių gyvenimo saly 
valdžiai, tai nekartą užsitrau gų, gali gauti viską, ko tik jų 
kia kitų javų nuėmimas, išby širdis trokšta. Tarp raudonųjų 
ra grūdai arba javai supūva.

Derlių okupantai, kaip ir
kitas gėrybes, gabena j

Sovietų Sąjungą.
Prievolininkams tepalieka tik 
atlyginimui, sėklai ir pašarui. 
Darbo normos net ir sovcho 
zuose tokios didelės, kad die 
nos normą atlikti tą pačią die

beveik neįminoma. Todėl ir Prie jų prisideda ir augštieji
zbama nuo ankstyvo ryto iki partijos pareigūnai bei valsty . ...... . - . , ......

tamsos. Vėlinamas ir uždarbio binio aparato valdininkai. Jei tonaudamas išeikvojo apie susi aro ne 1 prie jos, 
išmokėjimas Atlyginimas kol kas nori šiandien Maskvoje pa mil. rublių. 4i aiP V,ne. cu rau?’ -v?V1^ -T 1
chozuose javais ir kita „na žinti, ar užsienietis, ar ne, tai. Maskvoje pilna „zemlian ų ų rei mių. aimis o svies o 
tūra“ yra labai prastas. Kar pirmiausia žiūri į batus ir „iš ,r lūšnų. Gausu ir e ge g a uoja 1 1 r . as svies
tais kolchozininkai negauna už jų atpažįsta žmogų’’... Tačiau tV" Grįžtantieji^mate jų 
darbadienį nė 2 kg javų. Klai raudonieji milionieriai jau ir 
pėdos krašto kolchozininkams batais yra susilyginę su Vaka 
1954 m. rudenį pradėjo davinė rų milionininkais. Ir jie giria 
ti ir pinigų. Tik, žinoma, šita bolševikinį režimą, stengdamie 
priemoka labai menka—kitam si visaip jį garbinti, nes, prie 
nevisuomet siekia net 100 rub šingu atveju, būtų pakirsti jų 
lių į metus.

Valdžiai tenka mokėti 
dideles pyliavas 

ir nuo savo reikalams pasinau apie 
doti, paliekamų 15 akrų.Didelės Savo laiku 
Soimos su mažais vaikais, sene gau prie ] 

is ir ligoniais gyvena pusba kai kuroįse kitose stovyklose be žinios dingusių vokiečių esą nes SįįgO pa§aro 
džiu. Šiaip taip išsiversti įma buvo laikoma po keliolika ar prigabenta ukrainiečių ir len 
noma tik, jei dirba visi šeimos kelias dešimtis tūkstančių su kų. Daug arklių buvo papjauta
nariai. Svarbiausią maistą da imtųjų vokiečių. Mirtingumas Pabaltiečiai tiki, kad Ameri mėsai.
bar sudaro' bulvės. Pabėgusieji buvo labai didelis, mirdavo dau ka nepadarysianti tos klaidos, Arklienos kg išsyk kaštavo 7 
iš sovehozo kitur darbo negau giausia badu. Į mirusiųjų vie kaip Hitleris, ir ateisianti jie rb., bet paskiau pakilo iki 15. 
na, nes tam reikia turėti tvar tas priveždavo naujų suimtų ms į pagalbą, padėsianti juos iš Arklienos dešrų kg 12 rb. Kg 
koje dokumentus. Todėl dau jų. Mirusių popieriai buvo de laisvinti, 
gumas ir nebando bėgti. ginami, o namiškiams ar gimi

1955 m. okup. Lietuvos kol nėms apie jų mirtį nieko nepra 
chozinėse gyvenvietėse pasta nešdavo. Todėl jie ir dingdavo 
tyta esą apie 2.300 gyv. namų, be žinios amžiams. Apie badą 
Juose esą įkurdinti pirmoj ei pasakojama, kad jis buvo nepa 
lėj kolchozininkai Kelmės . ir prastai didelis, kartais net 
Dotnuvos rajonuose, Biržų ra 
jono „Tarybinio artojo“, „Me 
deikių", „Pabiržės".

J. Šimkus 1956. I. 1. per Vii 
niaus radiją paskelbė, kad tas 
kolchozininkas, kuris senus sa 
vo trobesius kels į kolūkinę gy 
venvietę, gaus paskolos iki 8. 
000 rublių ir galės ją išmokėti 
per 8 metus, o tas, kuris staty 
sis gyvenvietėje visiškai nau 
justrobesius, gaus iki 15.000

Liaudis Lietuvoje yra labai

viso retas daiktas ir brangus.

atsarginių dalių
mi rusiškos mados „vatiniai“. 
Bet ir juos nusipirkti nedažnas 
įstengia, nes neturi kuo.

Vokiečiai paskelbė statist! 
ką, kad šiuo metu Sov. Sąjun 
goję esą 930 milionierių, iš jų 
780 — multimilionierių. Prieš

milionierių paĮsižymi prasimu 
šę ir gavę įvairias stalinines 
premijas profesoriai, komunis 
tiniai rašytojai, menininkai, šo 
kėjos, muzikai. Jie gauna ge 
riausius butus, ir uždirba tiek, 
kad

gali laikyti automobilį su 
šoferiu ir tarną.

egzistencijos 
Būdingų 

pasakojo ir

Paskutiniais metais Kanadoje pradėjo veikti 

daug didžiulių hidroelektrinių jėgainių, naujų 

fabrikų, turtingų kasyklų, pradėta naudoti di 

džiuliai dirbamos žemės plotai. Šiandien šis 

kraštas visame pasaulyje garsus kaip viena iš 

didžiausių pramonės ir prekybos tautų.

Daugelis paskutiniaisiais metais atvykusiųjų 

naujųjų ateivių yra prisidėję prie ekonominio

krašto išsivystymo. Kiti įneše nemažą įnašą ki 

tose srityse.

Tapdami Kanados piliečiais turėsite progos 

dar labiau prisidėti kitais būdais bei dalintis 

pilnai Kanados ateitimi.

Norėdami platesnių informacijų kaip tapti Ka 

nados piliečiu, kreipkitės į jums artimiausio 

teismo raštininką (Clerk of the Court) arba ra 

šykite į Canadian Citizenship Branch, Ottawa.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA CANADA

Hon. J. W. PickersgilI 
Minister

Laval Fortier 
Deputy Minister

BEJIEšKANT IŠEITIES
dėl nesėkmingų susirinkimų, prieš jų norą imtis pareigų ir 
Organizacijose masiškai kar nevengs susirinkimų. O skait 

tojasi negeras faktas. Štai vaiz lingi susirinkimai organizacijai 
das. Prieš keletą metų susirin esminis dalykas. I. D.
ko keletas inciatorių, sušaukė, 
steigiamąjį susirinkimą, ir po 
trumpo laiko naujon organiza 
cijon įsirašė keliasdešimt žmo 
nių. Šiandie ta organizacija šau

žinodami nemaža stotyse. Elge įrodyti, kad gali laikyti karvę, 
tauja ir karo invalidai. To sviestas turi būti „su štam

Tarp grįžusiųjų vokiečių vi pu“, panašius antspaudus turi 
sa eilė yra lietuviškomis pavar turėti ir indai, kuriais atgabe 
dėmis, taip pat kilusių iš Klai namas parduoti pienas, 
pėdos krašto ar iš Rytprūsių. Bulvių centneris 50—60 rb. i»mmu 1
lai B. Kaines iš baugenų ( 11955 m. rugiai kaštavo 120 rb., naujai valdybai. Susirinkimas be ko kita pažymi:

PROF. VACLOVAS BIRŽIŠ 
KA LAIKĖSI SENOVĖS 
LIETUVIŲ PAPROČIO 
Prof. Mykolas Biržiška, laiš 

kia metinį susirinkimą išrinkti ke, rašytame NL redaktoriui, 
. . 11* • J*X1 ’ 1-1 *-**'*' v-----*«., „cinjcLi vtuuv uni. uusu luriu.iao mv .*.'.7 nuu : ,,jo UOTaS

lutės apskr.), klaipė 1 1S .-kviečių 1955 m. kaina siekė neįvyksta, nes atėjo tik keli būti krematoriume sudegin
Operman, .Jau uis, . ei 150 rį 1955 m. Klaipėdoje bu žmonės; nei nepanašu į kvoru tam nekartą buvo pareiškia

d .. rLeią h f U R 1 ,ukls*Hy’ vo galima gauti arklienos. Mat, mą. Po kiek laiko šaukia antrą mas ir buvo (bent man) sieja
y inę zoną Ch. Schaefer iš Baltupenų (Pa pavasarį ir žiemą „nuo puikaus susirinkimą. Rezultatas tas pat mas su senovės .lietuvių degini

1 Buchenwalde, Tor gegių aps.) ir kt. Į pietų Pru aprūpinimo“ gyvuliai ir arkliai .—valdybos vėl neišrinko, nes muši. Jam mirus, man rūpi iš
Eibes, Bautzeno ir siją vietoję ištremtų arba šiaip kolchozuose masėmis išsibaigė, organizacijos nariai neatėjo į saugojimas jo rankraščių ir 

susirinkimą? Todėl, kad neno medžiagos“.
ri įsipareigojimo: būti išrink V. Biržiškos kūnaą, sudegin 
tais valdybon, ar kokion komi tas Bridgeporte, o pelenai pa 
sijon, ar gauti kitas pareigas, dėti Čikagos lietuvių tautinių 
Kad jiems nebūtų to pavojaus, kapinių urnų vietoje, greta dr. 
jie ateitų, ir pareikštų neblogų K. Griniaus urnos. Prie karsto 
minčių, ir judėjimas būtų orga atsisveikinimo kalbas pasakė 
nizacijoje, ir pesimistinių min prof. Kaminskas, K. Bielinis, 
čių nekiltų dėl ateities. Nėra J. Sonda, H. Blazas, Karių Ra 
pagrindo tikėtis, kad sąlygos movės atstovas, Lietuvos ir 
organizaciniame darbe page Hamburgo universitetų atsto 

šiandien —20 m. amžiaus jaunimo kaip rėš. Todėl reikia jieškoti išei vai. Vainikai buvo Liet. Lais 
buvo pasiųsti dir ties, nes pasilikimas prie dabar vės Komiteto, Jono ir Reginos 

sovchozus tinės praktikos — žlugdo orga Budrių, Liet. Socialdemokratų, 
Karių Ramovės, JAV Liet. Be 

čių spaudoje rašoma, kad tuo Organizacijos vadovybė tu ndruomenės, Dr. M. ir A. De
būdu sovietai nori ir Klaipėdos ri iš anksto numatyti, ar pavy venių, Dr. Bobelio, „Keleivio“
krašte pamažinti nerusų skai ks išrinkti naująją. Jeigu nu redakcijos ir kt.
čių, kad jį būtų galima leng mato, kad ne, tai ji toli prieš 
viau surusinti.

Ką sako patys bolševikai 
apie Klaipėdą.

Vilniaus ridijo teigimu, uoste 
„dažnai plėvesuoja Anglijos, 
Prancūzijos, Norvegijos, Švedi

pagrindai.
dalykų grįžusieji

Kaip vyksta Klaipėdos 
rusifikacija.

Ostpraussenblatt“ Nr. 
rašo, kad L_„—_

vaisių kaštuoja apie 10 rb. Rū 
gščių kopūstų kg kaštuoja 1 
rublis.

Pastaruoju metu visa eilė 18„Das 
50-1955 
Klaipėdoje, pačių rusų duome „savanoriai' 
nimis, esą apie 80.000 gyvento bti į Novosibirsko _
jų, o prieš karą buvo apie 50. ir iš Klaipėdos krašto. Vokie nizacijas.
000. Nors miestas priklauso 
Sov. Lietuvos respublikai, bet

mirusių laidotoj'ai išpjau
davo kai kurias lavonų da 

lis ir slapta valgydavo.
Tačiau baigus lavonų laidoji jame toli gražu vyrauja ne lie 
mą kartais patys kasėjai būda tuviai, o rusai, kurie užima vi 
vo sunaikinami. sas vadovaujančias vietas. Ru

Tiek Rytinėje zonoje, tiek su kalba ir įtaka vis daugaiu 
Sov. Sąjungoje gyventojai įsigali. Net ir įstaigose bei biu 
ypač nekenčia partinių. Mini ruošė vis daugiau kalbama ru 
mas atsitikimas, kada atkalė siŠkai.

j jęs skirtąjį laiką kriminalinis Paprastas darbininkas uždir
- , v . 1 - • • •< nusikaltėlis pasidirbo sau pul ba mėnesiui 400—500 rb.,rublių paskolos ir ją gales is r 1 — - ■■ ’■
mokėti per 15 metų.
Per jėgą naikinami viensėdžiai gal tuos dokumentus jis gavo dytojo mėnesinis uždarbis 
ir keičiamas Lietuvos sodžiaus didelėje valstybinėje įmonėje kia 1.200. Duonos net ir .
veidas, kuriant vietoj jo bolše direktoriaus vietą, bet bedirek bar vis stinga. Ilgiausios eilės Federalinės Respublikos“.

sar

susirinkimą turi susitarti su as ROF- M. BIRŽIŠKA 
menimis, kurie sutinka įeiti ? dėkoja visiems, kas Montrealy 
valdančius organus, ir susirin jam ir mirusio K. Barausko šei 
kime pasiūlyti juos kandida mai aukojo jiems tikrai sunkio 
tais. Jei kas mano, kad tai ne mis jų nelaimių dienomis. Prof, 
objektyvus organizacijos vaira praneša, kad p. Barauskienė iš 
vimo kelias, tegul pasiūlo ge ligoninės jau sugrįžo į namus.

kininko leitenanto dokumen gas gauna 300, specialistai už jos, Danijos, Graikijos ir kt. resnj, bet anemiškai tūpčioti Vyt. Tamulaitis parašė
tus ir partijos nario biletą. Pa dirba nuo 500 iki 800 rb. Gy valstybių laivų vėliavos. Neper nieko nereformuojant jau už vaikams knygą iš gyvulių ir 
gal tuos dokumentus jis gavo dytojo mėnesinis uždarbis šie seniai {Klaipėdą atplaukė, ir tenka. vabzdžių gyvenimo.
didelėie valstvbinėie imonėie kia 1.200. Duonos net ir da pirmasis laivas iš Vokietijos Nariai pamatys, kad nėra Rašytojas Stepas Zobarsda pirmasis laivas iš Vokietijos Nariai pamatys, kad nėra . ,

............ E. „pavojaus“ būti priverstais kas dabar redaguos „Eglutę",
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DAILININKĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
žemaičių krašto tautiniais drabužiais verpia plonas Ii 
nų gijas, iš kurių yra išaustas žemaitiškas drabužis tra 
diciniam Montrealio lietuvių Spaudos baliui.

Nuotrauka Prof. S. Kolupailos.
LIETUVIŲ TAUTINIŲ DRABUŽIŲ AUDĖJA IR

Kūrėja
Šiemet sukanka 25 metai, drabužius.

kai Anastazija Tamošaitienė „Nepriklausomos Lietuvos“ 
pradėjo austi lietuvių tautinius Redaktorius kreipėsi ta proga

i sukaktuvininkę menininkę A. 
Tamošaitienę ir prašė atsakyti 
i sekančius klausimus, ką p. 
Tamošaitienė mielai padarė. Se 
ka klausimai ir atsakymai.

— Kaip išmokote austi?
— Lietuvoje, itin kaime, 

kiekvienai paaugusiai mergai 
tei tekdavo padėti savo moti 
noms prie staklių, iš pradžios 
padavinėti siūlus Į nytis ve 
riant, o paskui ir pačiai mėgin 
ti storus dvinytus austi. Besi 
mokant gimnazijoj teko nuo 
audimo nutolti ir daugiau dirb 
ti įvairius rankdarbius.

— Kada vėl grįžote prie au 
dimo?

— Mokydamasi Kaune Mo 
terų Dailės Mokykloje, be kitų 
dailės darbų, pradėjau lankyti 
ir audimo klasę, kurią čia nau 
jai buvo suorganizavęs Anta 
nas Tamošaitis. Audimas pasi 
rodė labai įdomus, ypač kai jis 
surištas su lietuvių liaudies me 
nu ir pagrįstas audimo teorėti 
nėm žiniom.

— Ar pakankamai išmokote 
austi Moterų Dailės Darbų Mo 
kykloje?

— Toj mokykloj audimo pa 
mokų buvo labai mažai ir aš sy 
kiu dar lankiau Žemės Ūkio 
Rūmų pirmuosius audimo kur 
sus Kaune, kuriuose susipaži 
nau su visokeriausiomis staklė 
mis, įvairiais audimo aparatais. 
Juose galutinai išmokau ir la 
bai pamėgau austi.

Žemės Ūkio Rūmų vadovybė 
sekantiems kursams pakvietė 
mane jau audimo instruktore 
ir naujų kursų vedėja.

— Kaip susipažinote su lie 
tuvių tautiniais drabužiais?

— Be teoretinių žinių iš mo 
kyklos suolo, praktiškai kėliau 
dama su audimo kursais per 
įvairius Lietuvos miestus, mies 
telius ir kaimus, rinkau seno 
viškuš audeklų pavyzdžius, iš 
kurių gerai išmokau — ne tik

GYVENIMAS KANADOJE •

PINTCOAL

IOO 
POUNDS

FAHRENHEIT

VERTA DĖMESIO
BŪTINA REGISTRACIJA 
kurie turite ir neturite automobilius.
Važiuodami į kelionę vieni ir kiti sutaupysite pinigų ir tautinių drabužių audimo tech 
turėsite bendrakeleives-vius. mkos, bet ir meninę pusę —
Registruotis pas J. Karvelį 3322 So. Halsted Str. Chicago, spalvų derinimą, raštus ir jų 
III. USA. Iš čia pat galite gauti šias knygas: kompoziciją.

— Kaip įsijungėte į Lietu 
vių audinių dailę.

— Pirmiausia pastebėjau, 
kad ir lietuvių liaudies audi 

2.— niai nevienodo grožio. Kuri au 
GERO ELGESIO VADOVĖLIS. J. Grabausko. 144 pusi. 2.— deja gabi, turi gerą dailės sko 
101 DAINA, su žodžiais ir gaidomis. 122 pusi....................1.—
AUKSO MINTYS. M. Čepkausko, aforizmai ir mintys 

įvairių autorių. 526 pusi.........................................................6.50
VILNIAUS ALBUMAS. Liuksusiniam popieriuje, 192 pa 

veikslai, didelio formato.. 232 puslapiai.............................6.95
V. Krėvės-Mickevičiaus. MILŽINKAPIS............................... 0.30
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ, gaidų, plokštelių, gintaro, odos, 

medžio dirbinių katalogas ............................... ..
Gauta 68 rūšys lietuviškų plokštelių, įdianuotų E. Karde 

lienes, V. Grigaitienės, Kipro Petrausko, A. Kutkaus, 
S. Graužinio, A. Šabaniausko, K. Orento, A. Dvariono, 
D. Dolskio, Karo Mokyklos choro, Pupų Dėdės, Lietu 
viški Tautiniai šokiai ir kit. po.........................................

J. Tumo-Vaižganto MONOGRAFIJĄ. A. Merkelio para 
šyta. 510 pusi., gražiai irišta, labai tinka dovanai . . . .6

DIDŽIOJI VIRĖJA. M. Varnienės. 792 pusi. Įrištą........ 6
TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. V. Čižiūno.

220 pusi. Įrišta....................................................................
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SVORIAI

1 svaras (1b) sviesto sveria 16 UNCIJŲ 
(oz.) 

(1 oz.-28.3495 giamų 1 lb.-453.59 gr.)
Vienas maišas ANGLIŲsveria 100 svarų 
arba 1 hundredweight (cwt.)
(Vienas Cwt. — 45.359 kilogramų)
20 maišų ANGLIŲ sveria VIENĄ 
TONĄ (2.000 Ibs.)

ILGIO
— 1 
— 1
— 1 
— 1

— 1 qt.
— 1 gal.
— 1 peck.
— 1 bushes

12 inčių (in.) 
3 pėdos

5% jardų
1,760 jardų

in.
ft.
yd.
mylia

1
1
1
1

2 pintos (pts.) 
4 qts.

MATAI 
pėda (ft.) 
jardas (yd) 
rodąs (rd.) 
mylia

2.54 centimetru
— 30.48
— 91.44
— 1.609 kilometrų

SKYSČIŲ MATAI
— 1 kvorta (Qt.)
— 1 galionas (gal.) 

(1 pt. — 0.568 litrų)
(1 qt.— 1.136 „ ') 
(1 gal. —4.546 „)

TŪRIO MATAI
2 pts.
4 qts.
2 gals.
4 pcks.
(Vienas bu. truputį mažiau 

kaip 36% litrų)

PLOTO MATAI
Akras yra bendras žemės matavimo vie 
netas. Vienas akras yra maždaug 0.404 
hektaro.

Mažesni plotai paprastai matuojami 
kvadratinėmis pėdomis ar kvadrat. 
jardais.

Kanadoje vartojami Fahrenheit šilumi 
niai matai. Palyginimo su Celsijaus šil. 
matais lentelė:
CELSIJAUS: 1
100*’vandens virimo

temperatūra
20 Kambario temperatūra
0 Vandens užšalimo

temperatūra

Fahrenheito

212°
68°

32°

SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽĮŽAUGTIS GYVENIMU KANADOJE...

RADINGS
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

(Prašykite BRADING’S — tariama BRĖDINGS)

i 
i 
i
ii
i 
i
i
i
i 
i
i
i 
1
1 
i
l 
I 
i
i
i
l 
i
l
i 
i
i 
i
i 
i
i 
i
1 
i
1

Metrinė siste 
ma Kanadoje 
nenoudojama 
Išimtis moks 
lo darbams.

nį, tos audeklai gražūs. Ir aš 1
pradėjau sutelkti visą dėmesį w y. \ 
ne tik į audinių gerą audimą, 
bet itin į jų gražumą.________________

Kiekvieną audeklą iš anksto tiniai drabužiai? 
pergalvoju, arba pasidarau jo 
eskyzą su spalvom, o pati da žūs tautiniai 
žydama gijas, parenku jšve-Į jie pagaminti audėjų meninin 
nias spalvas. Nuolat prieš akis kių. 
turiu didžiausį mūsų tautos lo __teko <______ Ų •
bį — senoviškus šimtamečius tų tautų audiniais"? 
kraičius. ~ ' ..........................

— Kokios Lietuvos apylin vau 1937 m. išvykusi Švedijon lyvavau Paryžiaus tarptautinė jų dėvėjimą? 
kės patys gražiausi moterų tau audimo studijuoti. Studijavau je parodoje, 1938 m. Berlyne ir Nukelta į 5-tą puslapį.

IŠKIRPKITE IR LAIKYKITE INFORMACIJAI.

Stockholme ir Dalarnoj, 1938 1939 m. New Yorke ir gavau
— Visų apylinkių labai gra m. Berlyne, o karo metu Aus aukso medalius ir 1938 m. Ber
— —.....-i drabužiai, jeigu trijoj Salzburge. lyne, mano austas zanavykių

i — Ką galėtumėte pasakyti tautinis drabužis laimėjo pir
apie parodas, kurių duagybėje mąją ir garbės premiją Europo 

susipažinti su ki dalyvaujate? je.
’ — Be gausybės parodų Lie — Kokios Jūsų pažiūros į

— Taip, studijų tikslais bu tuvoje, pirmą kart 1937 m. da lietuvių tautinius drabužius ir

ŽVILGSNIS PRAEITIN Daugiausia naudos mūsų 
kraštas gavo iš Amerikos

Kalėdų. Prieš Kalėdas atvyko reiviai gi pradėjo plėšikauti. susiorganizavę ir su ginklu ran 
pas mane jo žmona ir keli gar Kartą turgaus dieną paskam koše. Kaip aš juos tuomet su 
bingi kaimynai - ūkininkai pra bino man komendantas ir pra

K‘HT1 I inhiVi iSeivfidnvo ie oLmunitn kurie išpirko nemaža bonų. Įyti paleisti jį, nes per Kalėdas nešė, kad mano kareiviai visa
ivdiĮJ uiciuvd iBBiVauuvu is lfls.ll Vėliau, įvedus savo pastovią J1S turi pasisamdyti šeimyną, me turguje plėšia ir ūkininkų

valiutą __ litus, bonų laikyto Paleidau iki Trijų Karalių. Sau vežimus ir žydų krautuves,
jai atgavo dalį paskolintų pini sio 7 d- atvyko jL nešinąs visą Daug kareivių jau pas jį areš
gM- ' ’ ’ ‘ '

Kadangi iš Kauno gauti pi

stabdysiu? Tvirtai pasakiau, 
kad man savaitės bėgyje reikia 
turėti nemažiau 200.000 mar 
kių.

Žydas Gudinskas padarė to 
kį pasiūlymą.

— Mes, žydeliai, esame mie 
3te biskutį turtingesni, tai mes 
surinksime 125.000, 
Čionys tegul surenka 
75.000.

Čia pat susirinkimo 
išrinko sau seniūnus, kurie su 
patarėjais paskirstys, kas kiek 

Mariampolės mieste panika, bonų turi išpirkti.

Žydų seniūnu buvo išrinktas 
Gudinskas, o krikščionių — 

advokatas A. Bulota.
Savaitei praėjus, A. Bulota 

pranešė, kad krikščionys išpir 
ko bonų už 50.000, gi Gudins 
kas pranešė, kad žydai dau 

IU<J„ „KldUgClldlS, HILU. I---------------------------------- — L------ -J---------- ’ -------b“ "—------------------------------------------------------------------T“™ . * . •> .
ir kitokiais bjauriais ris tuomet grėsė Lietuvai, tai tų, kurioje fronto vadui numa Siau negau ispirKti, Kaip uz 

~ . tomos neribotos, diktatoriškos 37.000. Kas daryti.^ Žinojau,
... O kada mes cara tu teisės ne tik dėl savo kariu, bet 'Kad Mariampolės žydų tarpe 

' ' _ _ " .» veikimo sferoje buv0 tokių. kurie pavieniui^ga
ir jis ir kiti kareiviai numestų ma gyventi. . . Kad lenkas ar kraštui. Nutariau savo teisę pil 
„karininkų jungą“. Kareivis rusas užeitų... Kai ateis lenkas, numoję išnaudoti, nes stovėjo 
Krikščiūnas pašoko ir paprašė žydus suvaldys, o tai jie dabar me 
kar. Gerulaičio leidimo už to už Saza nežino kiek ir plėšti... 
kias kalbas sudaužyti Lapšiui Suskis kad ateitų, duona pa 

OVCllt'UO K, CL.JL LA L1AAAU Al - . X 1----------------------- — Jl± — t------------ J-

kracho, buvo išleisti s™k\ . Ab“
Įsakiau Mariampolės komen 

dantui šį 
„paukštį“ areštuoti 

pirkti ir tuo būdu iždinėje at ir pristatyti man. Pasirodė, 
sirastų pinigų. Buvo vedama kad jis visai nemoka jokių mo 
agitacija spaudoje, bažnyčiose kesčių ir neišpildė paskirtos pi

(Atiminimų ištraukos).
RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.
12. triukšmo. Jie žinojo, kad nei nigų buvo maža vilties, palei
24. NĖRA PINIGŲ. .. karininkai, nei pats vadas vi t’au a§ savo karininkus agituo 

Demarkacijos linija greitu sa* nieko negauna. ti ūkininkų tarpe. Pasekmės
laiku buvo sutvarkyta. Atėjo Mūsų vyriausybė gautus iš buvo menkos, dargi net skau 
laikas vidaus gyvenimą ir ka vokiečių už atsisakymą nuo džios.
reivių paruošimą tvarkyti. Ga pretenzijų už okupaciją 120 mi Kartą kar. Gerulaitis, grįžęs 
vau nemažai karininkų, tame iionų markių greit išleido dali iš agitacijos turtingų ūkininkų 
skaičiuje kelis pirmosios mūsų nai valstybės gyvenimui ir ka tarpe Javaravo ir Padovinių 
karo mokyklos laidos leitenan ro vedimui, bet dalinai leisda valsčiuose, papasakojo tokį nuo 

ma į nešvankias aferas. Buvo tykį. Užvažiavo jis 
sutvertos užisenyje mūsų pini turtingą ūkininką Lepšį 
gaiš blogos vertes bendroves. . . .. .............

pundą kvitų ir išpirktų bonų tuota. Tuojau nuvykau su mo 
už 500 markių. Padėkojau „su komaja kuopa. Suimtieji, žino 
sipratusiam“ piliečiui už savo ma, plėšę neprisipažįsta, bet 
pareigų gerą atlikimą ir palei pas daugelį kareivių buvo pilni 
dau namo. kišeniai prisiplėštų obuolių, ta

,,, bako, saldainių ir kitokiu gėry Ų26. DIDELIŲ SUNKUMŲ ° kity '
AKIVAIZDOJE beverčiant vežimus. Čia jau ne

Mėginau pats pavaryti agita beišsisuksi.
ciją, bet irgi su tuo pačiu re 
zultatu. Šunskų valsčiuje pas 
labai garbingą ūkininką Kriau Ūkininkai galvotrūkčiais sku 
čjūną susirinko apie trys de ba į namus. Žydai uždaro krau 
šimtys stambių ūkininkų. Ilgai tuves.
su jais kalbėjau, bet Reikėjo griebtis skubių ir

... tikru priemonių. Prisiminiau, 
šiurpas mane krėtė kad pas mus’ veikia dar nepa 

įsakymą. Jis kažkodėl karinin 7^* ir ne keĮstį rusų įstatymai, o jų tar
kus išvadino,, „kraugeriais, siur įsivaizdavimo to pavojaus, ku pe VII knyga Rusų Karo Įsta 
bėlėmis“ i 
vardais, o čia pat esamam kar. S1 ir Jiems^ 

Tuo reikalu negerą atmintį Gerulaičio ordinarcui, karei ~
paliko finansų ministeris ir dar viui Krikščiūnui, pasiūlė, kad rėsime, juk be caro kaip gali ir visame jo 
keli žymūs asmenys. - ... - - - —- f'r-J 1 -

25. SUSIDŪRIMAS SU 
PIKTAVALIAIS

Kad išvengus galutinio fi

gi krikš 
likusius

dalyviai

karo mokyklos laidos leitenan
tus.

Geri buvo vyrai, —
šaunūs, pareigingi, patriotiškai „Banga“ ir „Duodis“, kurios11" mėgino prikalbėti jj nors po 
nusiteikę. Kareivines gerokai' sukompromitavo mūsų vardą r.ą bon.ų Pirktl> bet su.la“ke 
aptvarkėme, het dar daug trū užsienyje ir greitu laiku likvi 1° Puses grynai bolševikišką at dį| ■ menko patriotizmo ii 
kurnu buvo. Maistą galėjome davosi, nunešdamos nemaža pi'caV™ T’° 
gaminti gerą, nes suėmimo ko nįgų, kurių mes buvome taip 
mitetas ir intendantūra pasi reikalingi, 
tempė, o mano „chalucai“ — 
žydų jaunimas, daug daržovių 
rudenį nuėmė.

Prieš mano akis iškilo šiur 
pus klausimas: pinigų nėra. 
Reik pasakyti, kad paskutinę 
algą gavome balandžio mėnesį, 
tai gi prieš pusę metu. Porą 
kartų „išplėšiau“ iš minister! nansinio 
jos po kelis desėtkus tūkstan Valstybės paskolos Bonai, tai 
čių markių, tai ir buvo viskas, yra vidaus paskola. Bonus ge 
Tuos pinigus išdalinome po ros valios piliečiai turėtų iš 
truputį kareiviams, bet .... • -•

karininkai nieko negavo.
Kareiviai per raštininkus žino ir susirinkimuose, bet rezulta liavos" suėmimo kormtetui. Areš Karininkai 
jo apie įplaukas ir todėl nekėlė tai buvo labai menki. ---------

j r4 bonų pirkti, bet sulaukė iš
*- o A r- rrrtmot X o T T • Ir « X Ir r»

lėtų visą ančdėlį išpirkti. Arti 
miausią šeštadienį pats agita 
avu jų sinagogoje. Ir tas nepa 
dėjo.

Nutariau visą jaaskirtą sumą 
žūtbūt gauti. Iš Gudinsko pa 
ėmiau sąrašą tų žydų, kurie iš

ant bedugnės krašto.
brangs... Girdėt, pas juos da Pavedžiau Mariampolės 
bar rugių pūdas 50 rublių, o mendantui tam tikrą dieną 
už kviečius iki 80 moka... rinkti galimai daugiau „smeto pirkti bonus atsisakė, arba iš

Tokios buvo' ten tada kalbos, nėlės“. Susirinko realinės gim pirko mažiau, negu jiems buvo 
Bonų išpirko už 2000 mar nazijos salėje apie 100 žmonių, paskirta ir įsakiau savo žvalgy 

kių. Lašas jūroje. Išdėsčiau jiems katastrofišką bos karo-valdininkui Karazijai,
., ....,, padėtį. Pagązdinau, kad buvę išsiųsti jiems pakvietimus to 

Padėtis pasidarė kritiška. plėšimo atsitikimai, tai dar nie kią tai dieną 5 vai. po pietų at 
. ypač su šeimomis, kis, o kur kas blogesni bus plė vykti pas mane.

tuotas išsėdėjo pas mane iki nusigyveno iki ubagiškumo, ka Šimai, kai kareiviai eis plėšti Bus daugiau.

ko 
su
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-TZ"T -irir fflfTTb nrr 1 4 ves’ Lietuvos °Per°je jis prašo Višinskio pasisakymą: „lie
K U I ’! I J'H I A/t- Į l/V I n A dėjo dirbti nuo Pirmosios „Tra tuviams reikia nusikratyti sve
J-V'V/ J. ky A Alt/ A. viatos“, prieš 35 metus ir buvo timų ir savų despotų“. Kokia

DVI NAUJOS POEZIJOS KNYGOS b*S° U dldelė teisybė ir kaiP F tinka
nūs, dabar jis — mokytojas dabartinei Lietuvai!

Knygų leidykla TERRA riją, kurioje galėjo mokytis mu valstybinėje konservatorijoje, 
1955 m. baigė dviem naujom zikos tie, kas nepatekdavo | rašąs muzikos pedagoginius vei 
poezijos knygom: Litinės Sūte valstybinę konservatoriją. kalus. Oleka vadinamas „nusi 
mos „Tebūnie tarytum paša Trečia jos muzikinės veiklos pelniusiu meno veikėju“. Jis

I SENATVĘ DAROSI 
RAŠYTOJA...

Matyt, sovietuose geriausia 
koj“ ir Mykolo Vaitkaus „Nuo sritis, kurioje ji taip pat pašto tikrai geras aktorius, kurį atsibūti menininkais — jie gauna 
šalių taku“. viai darbavosi, yra kompozici mena kiekvienas lankęs operą, premijas, gauna pinigų ir turi

Liūne Sutema nėra naujas ja. E. Laumenskienė yra suku Šiaulių dramos teatro akto riebesnį kąsnį, nors ir patai 
vardas mūsų poezijos skaityto rusi solo' dainų, kurios naudoja rė Potencija Pinkauskaitė taip kaudami okupantui. . . 
jams, daug kartų sutiktas pe si solistų tarpe populiarumu, pat mini 35 metų scenos darbo Dabar „L. ir M.“ praneša, 
riodikoje, bet ši knyga jos pir kaip lengvos ir drauge gana sukaktuves. Ji okupantų vadi kad Korsakienė parašiusi apy 
moji. Knyga apie 50 psl., tai efektingos. Greta to, ji daug 
pina 34 eilėraščius, tiek forma, yra sukomponavusi fortepio 
tiek nuotaika ir mintim turiu nui, ypač miniatiūrų, smulkių 
čius sudominti skaitytoją ir ras kūrinėlių. Yra jos kūrinių ir 
ti sau vietą mūsų literatūroje, instrumentams. 
Knyga papuošta dail. V. Igno Laumenskienė tačiau iš so 
viršeliu ir užsklandomis. vietinės 

Mykolo Vaitkaus
.Nuošaliu taku“ talpina eilėra 
čius, parašytus 1934 — 1944 

m. laikotarpy. Autorius senes 
nes kartos poetas, šioje, kaip 
ir kitose savo poezijos knygo 
se, turi savitą veidą, įdomus, 
mąstantis apie amžinybę. Kny sukaktuves. Gretimai buvo pa 
ga turi 100 psl., talpina 52 ei minėtos komp. K. Kavecko ir 
lėraščius, paskirstytus i šešis komp. E. Laumenskįenės su 
skyrius: Thuribulum aureum, kaktuvės. Jiems buvo suruošti 
Siaubo metai, Žmogus žmogui, specialūs minėjimai su koncer 
Ties amžinybės vartais, Neri tais. Be to minimos kitos su 
mas ir vienuma ir Toli, toli.

DVIGUBAS KOMPOZITO 
RĖŠ ELENOS LAUMENS 

KIENĖ JUBILĖJUS

narna „nusipelniusia artiste“, saką „Gyveniman išėjus“, kuri 
DAITĖS PARDOA buvusi aPtarta gydytoju, rašy

UA VIINHJIF A tojų, kritiky- Korsakienė į se
VILNIUJE natvę, gal ir negalėjo pasirink

geresnės profesijos. . .

BANDYS
I METROPOLITAN?

Sol. Vaclovas Verikaitis esąs

Vilniaus Dailės muzėjuje ati ti 
daryta „respublikinė dailės pa 

valdžios nesusilaukė rodą“, kurioje 71 adilininkas iš 
knyga jokio įvertinimo ir negavo jo statė 400 tapybos, skulptūros, 

kių titulų, nes ji religinga ir ne grafikos ir taikomosios dailės 
eksponatų. Dailininkų tarpe pasiryžęs dainavimo mene siek 
esąs Žmuidzinavičius, Šileika ti Metropolitan. Pirm negu pa 
ir jaunieji — Karatajus, Povi tekti į New Yorko Metropoli 
laitis, Švažas, Kisielius ir kiti. 

STIKLELIO SUKAKTUVĖS
Lietuvoje gyvena, sulaukęs 

jau 75 metus amžiaus, Kostas 
Stiklius, slapyvarde pasirinkęs 
Stiklelio vardą. Savamokslis, 
silpnasveikatis, bet didelis spau 

kaktuvės. dos mylėtojas. Dirbo jis redak
Prieš 30 metų Kaune buvo cijose korektorium, raidžių rin 

atidarytas M. K. Čiurlionio var kėju, korespondentu ir mėgsta 
do dailės muzėjus. Tai buvo ne rašyti eilėraščius. Tai vad. liau 
priklausomos Lietuvos kūri dies poetas. Leido jis humoris 

Kompozitorė ir pianistė Ele nys. Tam muzėjui 30 metų. Da tinj laikraštį „Ežys“, rašė vi 
na Laumenskienė, kurią muzi bar muzėjus turįs 270.000 dai sokias, liaudžiai taikomas, kny 
ka besidomį gerai pažįsta, susi lės kūrinių ir archyvinės me gėlės, kurių yra išleista apie 

lukė 75 metų amžiaus ir 50 džiagos eksponatų. Ta proga 50. ,
metų muzikinės veiklos. esąs išleidžiamas metraštis. To

Gruodžio 21 d. ji pagerbta muzėjaus direktorium ilgus me dažniausia
Vilniuje Valstybinėje Konser tus buvo meno istorikas P. Ga nio — girtuoklių gadzinkos, da 
vatorijoje specialia akademija laimė, bet apie tai okupantinė vatkų gadzinkos, kurios ypač 
ir ta proga suruoštu jos kuri spauda nieko nemini. buvo populiarios. ~
nių knocertu. Petras Oleka, operos solis kos parodijos, 1

E. Laumenskienė yra viena tas, muzikinis pedagogas, taip daug parašęs.
pirmųjų Lietuvos Valstybinės pat mini savo trigubas sukak Stiklius yra liaudies žmogus, 
Konservatorijos fortepiono pro tuves — 60 metų amžiaus, 35 bet nemėgsta priespaudos ir 
fesorė. Be to, Kaune ji buvo metų meno kūrybinės veiklos prievartavimo, — todėl ir so 
įsteigusi Liaudies konservato ir 25 metų mokytojo sukaktu vietiniai valdžiai nepataikauja.

Dabar rašo atsiminimus. Jokių 
stalininių premijų, kaip ir palec 
kinių, jis nesusilaukė ir nesusi 
lauks... Vargo žmogus, varge 
ir mirs, bet nepataikauja, nors 
nepriklausomybės laikais ir 
buvo laikomas revoliucionie 
rium, kairiuoju. ..

KARTAIS PRASPRUNKA 
ATVIRAS ŽODIS IR 

OKUPACIJOJE
Sovietiniame „Literatūra ir

Menas“ laikraštyje I. Kostke nai lietuvei būtina turėti tau

pritampanti prie okupantų...

SUKAKTUVĖS OKUPUO 
TOJE LIETUVOJE

Okupantų spauda mini tūlas
tan operą, reikia išlaikyti ban 
domieji egzaminai.

— Dail. J. Pautienius Čika 
goję šiemet mini 30 darbo me 
tų sukaktuves. Tam tikslui yra 
ruošiama apžvalginė jo darbų 
paroda, kurioje bus išstatyti 45 
darbai.

— Poetas Henrikas Radaus 
kas išleido naują poezijos kny 
gą, pavadintą „Žiemos diena“ 
kurioje daug vertingų eilėraš 
čių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Mekas. SEMENIŠKIŲ 

IDILĖS. Aidų leidinys. Brook 
lyn, N. Y. 1955 m. Kaina 1 do 
leris. Leidinys labai gražus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Tai savotiš SUVAŽIAVIMAS 1955 m. 

kurių jis yra lapkričio mėn. 18 •—-19 dieno 
mis New Yorke. Turinyje: su 
važiavimo eiga, apyskaitiniai 
pranešimai, nutarimai ir kita.

DAILININKĖ...
Atkelta iš 4-to pusi.

— Lietuvių tautiniai drabu 
žiai yra kilę iš mūsų senovės 
moterų kraičių, todėl reikia to 
stiliaus ir laikytis. Dabar tau 
tiniai drabužiai audžiami iš 
ploniausių siūlų, lengvesni dė 
vėjimui, praktiškesni. Aš nau 
jus beausdama juos ne aklai ko 
pijuoju, bet atkuriu pačius gra 
žiausius ir puošniausius, kiek 
vieną kitokį.

Mano nuomone, kad kiekvie

KANADOJE SUGAUNAMA

GERIAUSIOS

RŪŠIES LAŠIŠŲ PASAULYJE

Stiklelio eilėraščiai paprasti, 
humoristinio turi

I
 GALIONAS DIVA MODE 

Suknelės 
pritaikomos madų meno akademiją baigusios modistės 

Didelis pasirinkimas visokioms progoms 
4922 Sherbrooke St. W., Montreal 

Tel. WA 8 219 
namų: 
A. Ratavičienė PO 6-0984 
M. Stankaitytė HE 7256 

vidutį ra§o apje vieną žymųjį tinius drabužius, jais pasipuoš

Kai valgote nepaprastai skanią lašišą, visai 

galimas dalykas, kad ji iš Kanados Ramiojo 

Vandenyno pakrančių kalnų upių, kur ne 

paprstai daug sugaunama puikių sidabro 

lašišų. Jų čia užtektų visam pasauliui.

Viršuje matoma iliustracija ir tekstas yra 

paimtas iš skelbimų serijos, kurią viso pa 

šaulio žurnaluose ir laikraščiuose spausdina 

The House of Seagram. Šie skelbimai skir 

ti, kad kitų kraštų gyventojai geriau susi 

pažintų su Kanada ir žinotų Kanados pa 

gamintų produktų svarbumą.

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

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

Skambinkite ar rašykite:
DOMINIK KOLADA

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

| Adamonis ir Budriūnas 
| „DISTRICT ESTATE BROKERS” 
1 Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse.
® Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje. 2 
& Žemė pardavimui: — Pavieni lotai ir didesni plotai w
a Okiai pardavimui: — Montrealio apylinkėje. ©
» Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo I
v nelaimingų atsitikimų. ]

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — į 
i Jums padėti! J

g Agentai: !
1 D. N. Baltrukonis VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879 !
v R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369 '
© A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152 
g J. Zienka TU 2712 A. Gražys RA 1-3148
g Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501. J Į 
X Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
8 A. Budriūnas RA 7-2690. J

Tei.TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA

RŪBŲ VALYMO KAINA. !

kultūrininką ir literatūrinių as ti per šventes Yr reprezentuoti 
menybių išryškintoją Povilą lietuvių liaudies dailę tarp kita 
Višinskį (g. 1875 m. — 1906), taučių.
kurį rašytojai — Žemaitė, Bi — Ar daug audžiate tauti 
liūnas, Šatrijos Ragana, Lazdy nių drabužių?
nų Pelėda — panaudojo savo — Paskutiniais 25 metais 
kūriniams, kaip tipišką asme vien audžiu tautinius drabu 
nybę. žlus, kilimus ir dirbu dailės dar

Kostkevičiūtė P. Višinskį ap bus. Dabar, dar nebaigusi aus 
rašinėja ilgame straipsnyje. O ti Žemaitišką rūbą Montrealio 
juk Višinskis buvo demokra spaudos baliui, gavau užsaky 
tas, liaudininkas, buvęs redak mą išausti stilingus rūbus To 
torium „Vilniaus Žinių“, „Lie ronto skautams - vyrams, 
tuvos Ūkininko“, bendradar — O kaip spaudos reikalai? 
bis „Varpo“, „Ūkininko“. Įdo Būdama Lietuvoje, para 
mu, kad Kostkevičiūtė net išra šiau šias knygas: „Namie austi

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

1
HE 0211 Of fine: 727 Argyle |
HE 0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d. 1
Gerard Viau, aav. T

: ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA |

CheJHouse of Seagram

drabužiai“, „Mezgimas“, „Me Dėkojant p. Tamošaitienei 
rgaičių darbeliai“ ir „Mūsų už atsakymus, belieka nuošir 
Rankdarbiai“. Daugiausia ben džiai padėkoti už puikųjį Že 
dradarbiavau „Ūkininko Pata maitišką tautinį drabužį, išaus 
rėjuje“, skaičiau eilę radijo pa tą NL Spaudos baliui ir Gerbia 
skaitų. Dabar rašau į žurnalą mai Sukaktuvininkei palinkėti 
„Moteris“, „Draugą“ ir kitus dar daugelio kūrybinių sukak 
laikraščius. tuvių. J. K.

VICTORIA 
CLEANERS 
MYERS Co.

Kostiumas ............0,95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ................. G.90
Skrybėlė ................. 0.85

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

i dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

{
Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

iiiilliliiliiiirtiilWiillilMWliIRliiliiWiiliiliiloililMliHiiifciiiWiiW
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE
I 4500 VERDUN Ave., Verdun.-------  Tel. YO 3440. |

I
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve ®
„LITAS” |Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai © 

duodamos betkokiam geram tikslui.

• Ved. D. Jurkus, He 4280. ©

„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje © 
Banko kambary. &

Pirm. A. Norkeliūnas ............................... RA 7-3120 a

BELLAZZI - LAMY, INC
? nrr» ei et 7679 George St., nJ TR 5151 Vili e Lasalle.

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

1
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS £ 

D. E< BELANGER 8c SONS | 
13 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

; GARANTUOTAS DARBAS. %J 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. ;i;
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GERIAUSIAS

PRALENKIA VISAS KITAS RŪŠIS
QUEBEC’O PROVINCIJOJE

St. CATHARINES, Ont. siūlymu. tegu p. Skudutis dar 
ir dar kartą pergalvoja visą St.

MAMERTAS MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

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

TELEFONAS: CR 0051

ATSAKYMAS P. SKUDUČIUI Catharines lietuvių visuomeni r. ~
F su dėkingas d Skudučiui asmenų atsinrašvs Bet tokiu ni° Syv^nim0 rai< ,ir. Jls PaŲa udutis ant Vagos ištikrųjų py
bsu dėkingas p. skudučiui asmenų atsiprasys. Bet tokių tvs> kad mes puikiai sutinka k t __ • k viskas tain aiš

už įskeltas mintis, nurodymus p. Skudutis vargiai ras, nes Va Pere-alvoti siūlau todėl , S , ... cia V1S, s Taj ais
Vagos klaidų ir kaikurias pa ga to nedarė ir nedarys. Būda ka(j p yaga kįck viską perdaug ^U’ spaudon rašymo
mokančias vietas, kaip ir kas mas optimistas, jis šviesesnėm jtarja • visokios intrygos žaban 
reikia rašyti į spaudą. spalvom piešia mūsų gyvenimo gOS> persekiojiami. Pav.’ vilnie

Tačiau prašyčiau leisti prie vaizdą negu skudutininkai, bet glus jjs gja pavaizdavo perse
... — x. kiojamus, lyg jie gyventų ne

Norėčiau širdingai jį. Skudu St. Catharines lietuvių bend 
gos manymu, p. Skudutis yra tį patikinti, kad kas liečia Va ruomenėje, o Vilniaus krašte 
tikrai geros valios koresponden gą ir kitus tautiečius šalę jo, anais vaivados Bocianskio lai 
tas, gražiai ir kultūringai iš tai jie tikrai dori ir geri lietu kais, 
reiškiantis savo pažiūras. Ma viai ir niekad nebandė ir ne 
nau, kad savo mintimis gale bando užsiiminėti nekilniais da 
čiau jam kiek padėti nežiūrėti lykais, kaip kilnojimais ar kai 
į St. Catharines lietuvių gyve šiojimais kojų. Vaga paminėjo 
himą taip jau pesimistiškai. niagariečių ir velandiečių ne

Pirmas dalykas jokių šešta gausų atsilankymą Varpo kon 
dieninėje mokykloje pernai certe visai netodėl, kad „jų ne 
uraganų nebuvo. Vienas sku buvimą pajutome ant savo kai 
dutininkas parašė spaudai eibę lio“. Nieaks to nepajuto, nes 
klaidingų minčių. Jos kaip to salėje ir taip sausakimša buvo, 
kios liko gana greit visų pa Paminėjau tai todėl, kad su 
mirštos. Ar jų bus daugiau? Ži klaidinti „simpatingų poniu 
noma bus, nes jų kasdieną bū čių“ šių bendruomenių tautie 
na visose bendruomenėse, ku čiai nustojo didelės kultūrinės 
rios nemiega, o veikia, dirba, progos išgirsti vieną geriausių 
O kur medis drožiamas, aišku, visais laikais lietuviškų chorų, 
drožlių neišvengti. kuriuos Išsikviesti mažos ben

Tik žinoma tai visa toli nuo druomenės turi retų progų, 
uraganų. Daug arčiau prie pa Štai, kodėl Vagai širdis sk 
prasčiausio šnipšt. audėjo rašant apie tas šimpa

Neturėtų p. Skudutis užpyk tingas poniutes. Šia proga pa 
ti ant Vagos, nes Vaga neturi naudosiu pasitaisymui: vėliau 
jokio tikslo kalbėti nei apie sa buvau gerai įtikintas, kad ve 
ve, nei apie kitą tokį didelį nu landšikiai tikrumoje dalyvavo 
lį. Vaga rašo, kaip išmano tam, labai gausiai. Dėlto tikrai labai 
kad palaikytų ir mūsų čia šiokį Vaga apgailestauja, 
tokį veikimą ir spaudą. Be jo Bendrai Vaga nė nemano tei 
kių tikslų ką nors asmeniškai sintis. Vagai nerūpi Vaga. Va į^aža "dalelė* 
užgauti ar pažeminti. Jei p. gai rūpi, kad p. Skudutis ne 
Skudutis ras šiuos dalykus be pyktų. Taip pat jo piktas strai 
nt vienoje korespondencijoje, psnis neužgavo Vagos. Ateina 
tai Vaga viešai per spaudą tų Vaga į pagalbą su šitokiu pa

viso to pridėti dar kai kurių sa tai neturėtų ką nors užgauti, 
vo, kaip Vaga, minčių, nes Va

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS FASKOLOS

VERTIMAI

Neatrodo aišku, už ką p. Sk WINDSOR, Ont
CHORAS RUOŠIASI DAINŲ 

ŠVENTEI
Choras nori sustiprinti savo 

eiles ir kviečia naujus choris 
tus. Choras dainuos Vasario

BLYNŲ BALIUS
— VAKARAS

Ruošia K.L.B Windsoro apy 
vasario 11 d. 

puikioje vokiečių „Teutonia“ 
salėje. Čia prie geros muzikos 16-tos minėjime ir, galimas dai 
ir kitų įvairenybių puikiai pra ktas. Dainų Šventėje Čikagoje, 
leisime vakarą. Todėl kviečia Ateikite į chorą visi, kas tudte 
me visus iš arti ir toli atsilan balsą ir galite dainuoti, 
kyti. Tai paskutinis vakaras 
prieš gavėnią.

BENDRUOMENINIS 
REIKALAS

Visi Windsore ir apylinkėje 
gyvenantys lietuviai yra Lietu reikalingas vargonininkas, ku 
viii Bendruomenės nariai. Se ris galėtų vesti bažnytinį ir pa 
niai ar po paskutinio karo atva saulietinį chorą. Darbas fabri 
žiavę, jaunas ar senas, nežiū ke bus surastas. Čia darbai yra 
rint tikybinių, pasaulėžiūrinių geriausiai atlyginami 1.73 — 
ir politinių įsitikinimų, mes vi 2.05 dol. valandai. Senasis var

> vizą ir išva
Bet žiuoja į USA. Maloniai prašau 

reiškia turėti atsiliepti į šį mano kreipimąsi 
šiuo antraša: 1479 Albert Rd. 
Windsor, Onb Telefonas W. 
H. 5-7413.

Windsiro lietuvių kolonijos 
kapelionas Kun. V.Rudzinskas.

pamokslų.
Vaga nori, kad viskas čia žy 

dėte žydėtų todėl, kad tai čia linkės valdyba 
galima. Berašydamas entuzias 
tiškai kartais tikrai kiek į prie 
kį iššoka. Velandas tikrai mo 
kyklon vaikų nesiunčia! Bet 
gal dar siųs. Juk dar geras mo 

„ ., . kslo metų galas liko.
Susidarė p. Skudutis klaidin get ar jau £įa toks didelis vi 

gą nuomonę. suomenės klaidinimas, kaip
Kuris gi lietuvis persekios kad p. Skudutis nurodo, kad 

vilniečius? Jei Vaga taip būtų gali pakirsti pasitikėjimą spau 
įsitikinęs, tai tikrai vietoje p. da? 
Skudučio sukeltų tikrus uraga Tikėkimės kad ne — kad be 
nūs. Todėl prašo Vaga p. Sku mažų nukrypimų nuo skubau 
dutį patikėti Vaga, kad nėra fįo gyvenimo beveik neįmano 
jokių lenkų, o pasitaiko viso ma nieko parašyti. Jei p. Sku 
kių gyvenimo kapaknų, pro ku dutis norėtų, kad Vaga nebera 
riuos tenka greitai praeti daug šytų, nes tai daryti nesugeba, .. r............. . t_...............______  ..___  ___ _______
didesnių tikslų sakysime vie įr p. Skudutis imtų rašinėti ge si priklausome vienai šeimai— gonininkas gavo 
ningo, kaip auksas, visų lietu riau, kaip jis tam atrodo dau Lietuvių Bendruomenei, 
vių darbo pavergtos tėvynės giau tinkamas — Vaga mielai būti jos nariu, i ‘ 
^abui. sutinka ir jokių nesantaikų ne taipgi kai kurių įsipareigojimų.

Neiškreipė Vaga neį p. Ras bus. Bet kas nors vistiek rasi Vienas iš tokių, tai kiekvienas 
tenio minčių, kaip sako p. Sku nėkim, tik ne taip, kad vien tik užsimoka metinį solidarumo 
dutis, kuris tas pačias mintis barniai sektų barnius, bet tas, mokestį du dolerius. Mokestį 
čia pat dar kartą pakartoja. Ir kas mūsų tremties gyvenimą renka Vyt. Kačinskas, 
nebuvo ko iškreipti. Ponas Ras keltų ir skatintų žengti plačiu 
tenis pakartojo St. Catharinėje tėvynės laisvės vieškeliu, 
tas, kas Vilkui buvo pasakyta Baigdamas reiškiu vilties, 
ir įrodyta — kad vienybė nėra kad ateityje pereisime iš asme 
svarbu jei jos siekiant nieko ki niškumą į Visuomeniškumą.Tuo 
to nenuveikiama. Tačiau Vaga pakelsime savo kaip korespon 
su šia logika sutikti negali ir dentų lygį. Rašyti reikia ne tik 
jis tuo atžvilgiu yra daugumos teisingai, bet dar ir kultūrii 
__ „_™_. Yra vilčių, kad gai tam, kad ir mūsų gyveni 
garbingi tautininkai apsigalvos mas ir mūsų spauda neatsilik 
ir Vlikan grįš ir tai bus visus tų nuo pasaulio pirmyn 
džiuginantis reiškinys. giančio gyvenimo.

NIAGARA b ALLS

žen
Vaga.

PAGERBTA NUMATOMOS VESTUVĖS
P. NEKRAŠIENĖ šiame mieste gyvena nedide

1956 N. Metų išvakarėse, lis skaičius lietuvių, bet subrer 
lietuvių moterų pastangomis dusio jaunimo, palyginamai, 
buvo suruoštos p. V. Nekrašie nemažai. Dėl to ir ateinantis pa 
nei gimtadienio pagerbtuvės. vasaris, kiek jau žinoma, bus 
P. V. Nekrašienė vietos lietu linksmesnis. Numatomos net 
vių gerbiama, o tuo labjau, kad trejos vestuvės: Vyt. Macikū 
išgyvenusi apie 30 metų J.A. no, Irenos N°krašytės ir Rasos 
V. bei Kanadoje, įsigijusi nuo 
savybę ir amatą, bet kaip buvo, 
taip paliko iki šiol gera lietu 
vė. Be to, užauginusi dukrą 
Ireną ir sūnų Povilą, kuriuos 
išmokiusi gražiai lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti.

Grikis.

Ulbinaites. Tik, gaila, kad Ra 
sa pasirinko bernelį ne lietuvį, 
ir nesileidžia net tėvams per 
kalbama, o juk lietuvių yra sau 
nių vyrų. Grikis.

Vasario 16 gimnazija pavojuje* 
Skubiai jai aukok!!

K.L.B. Windsoro Apylinkės 
Valdyba.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS

Windsoro lietuvių kolonijai

LONDON, Ont
SUSITIKSIM LONDONE!

Nepamirškime, kacį šeštadie ■ Astronomų kongrese Dubli 
nį, I. 28., čia įvyksta Maž. Lit ne rusų delegacijos pirminin 
tuvos Bičiulių smagus pasišoki kas prof. B. KĄkarkin pareis 
mas O FT salėj, 555 Dundas kė, kad į astronomų kongresą 
St. Puikus orkestras, loterija Maskvoje, įvykstantį 1958 me 
ir visų rūšių gėrimai! Pradžia tais, bus kviečiami visi be išim 
—7.30 v. v. Kviečiami visi. Pla ties astronomai taigi ir Vatika 
čiau žiūr. praeita numerį. no astronomijos direktoriai ku

D. E. F. nigai — jėzuitai.

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS ; ; 
per

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

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

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

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.
Vokiški „Grundig" 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 J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimų

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas 
Montreal!© atstovų

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

International Gilt Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W----------- TeL: BEIair 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.

g 3910 St. ZOTIQUE St.,E. ?:
X RAymond 1-6005. į:
g Kreiptis po 6 vai. vakaro $
« šeštadieniais—visą dieną. ||

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

g J. F. WILD0H
g Laidotuvių Direktorius
& 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. š I A UČ I U L I S 
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 6—0162.

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

| ^7 A?7/’)r7 Lietuviams nuolaida.
įlVlH/ Sav.: P. RUTKAUSKAS.

StaNu

COLONIAL TURKISH BATHS Į
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO f;

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas įs anksto nereikalingas. JT \ 

3963 COLONIAL AVE., MON I Hi M
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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Spectator“ dienraš

MIRĖ PROF. FRICIS 
GULBIS.

Buv. Pinnebergo Pabaltiečių

IŠ T. FONDO HAMILTONO
sk. valdybos vedėjo pareigų pa Hamilton 
sitraukė St. Bakšys, vadovovęs tis. 
vietos skyriui nuo pat įsikūri 
mo dienos. Gaila, nes jo asme 
nyje ne tik mūsų laisvės kova 
nustoja didelio ramsčjo, bet ir 
taip pat Hamiltono kolonija Universiteto rektorius prof. F. 
stipraus veikėjo. O ta pasitrau Gulbis sausio 7 d. mirė Hamil 
kimo priežastim buvo toks ma tone, sulaukęs 64 m. amžiaus, 
žas „kabliukas“ — tai vienas Porf. F. Gulbis gimė Prieku 
parengimas vasario mėn., dėl Įėję. Vidurinę mokyklą baigė 
kurio turės nukentėti tautinis Liepojoje ir 1916 m. Petrapilio 
darbas.

Pasitraukus St. Bakšiui, at 
sistatydino ir visa skyriaus vai 
dyba. Vienu žodžiu Hamiltone 
etiėjo krizė: nepavyksta suda 
j ei B-nės valdybos ir štai vėl 

T. Fondo „kritimas“. Ar neiš 
sipildys vieno asmens pasaky 
mas: Hamiltonas laikosi ant ke 
lių stulpų — jiems lūžus, kris 
ir visas tos kolonijos stipru 
mas...

universitetą. Nuo 1920 iki 1944
m. dėstė Rygos Universitete, tiems talkininkaudami pasiek ^Įaj didelę 1 1 9 ** A —' t A f-. f 1 _ • — — — _ —- 1 — — - 1 • - — * — *   
-36 m.) pareigas ir daugelį kar venimo sąlygų ir sukursime sa 
tų buvo renkamas gamtos-ma Vo atgimstančiai tėvynei švie 
tematikos fakulteto dekanu. sesnę ateitį.

Pasitraukęs į Vokietiją, dau L. Krd. Kop-vas „Talka“ V-ba 
giausiai prisidėjo prie Pabaltie 
čių Universiteto įkūrimo ir bu 
vo visą laiką jo- spiritus mo 
vens. Stengėsi perkelti jį į Ka 
nadą su visais studentais ir mo 
komuoju personalu, tačiau ne 

NEUŽMIRŠKIME LIETUVIS pavykus, 1948 m. pakviestas 
Lady Davis Foudation atvyko 
1 Hamiltoną, kur dėstė McMas 
ter Universitete.

Ne kartą teko a. a. prof. F. 
Gulbį matyti Hamiltono pabai 
tiečių ar latvių minėjimuose su 
giliom ir prasmingom prakai 
bėm. Niekuomet nepamiršiu jo 
išdėstytų minčių apie komuniz 
mą ir jo grėsmę vakarų pašau 
liui, per 
baltiečių 
atidos ir 
ferenciją. Tačiau gaila, ne visų 
atstovų jis buvo atatinkamai 
suprastas.

Velionis priklausė Šv. Trejy 
bės 7 ‘ 
miltone. Paliko žmoną, 
dukteris, anūkę ir išvežtą bro dr. 
lį Sibire. K. Baronas.

TALKA“ 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 29 d., 
„Aušros Vartų“ 
Įėję, 58 Dundurn 
kiamas visuotinis 
tuvių Kredito 
„Talka“ narių susirinkimas šia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Paskutinio-steigiamo su 

sirinkimo protokolo skaitymas,
4. Pirmininko pranešimas,
5. Kasininko pranešimas,
6. Kredito komisijos praneši 

mas,

kų filmų, kurie Hamiltone bus 
rodomi kovo 4 d. Royal Con 
naught Hotel. Dirbantieji die 
ninėje ar naktinėje pamainoje, 
galės juos matyti, nes seanso 
pradžia bus punktualiai 5 vai. 
v. Biletais prašome iš anksto 
apsirūpinti. Platintojai bus pa 
skelbti vėliau.
S,’,1AMILTONO MIESTAS 

stipriai pergyvena dviejų vyrų 
užpuolimus ant praeinančių mo 
terų. Tik penkių savaičių bėgy 
je, tie patys vyrai, keisdami ma 
šinų modelius, dienos ar nak 
ties metu užpuolė penkis kar 
tus moteris: pirmą kartą perei 
tų metų prieš Kalėdas vakari 
nėję dalyje, dar tą pačią savai 
tę, grįžtančią iš šokių jauną ve 
dusių porą ' (vyras buvo -su. KOOPERATYVO 
muštas), toliau — 15 m. mer 
gaitė, grįžtanti iš čiuožyklos, 
pereitą penktadieni ištekėjusi 
moteris, ir šeštadienį vėl vaka 
rinėje dalyje — 18 m. mergai 
tė. Už nusikaltėlių suėmimą 
jau paskirta 3000 tūkst. dol. 
premija, kurią sudėjo miesto 
savivaldybė, policija ir „The

surengtą 1954 m. pa 
Hamiltone vietos sp 
radijo atstovams kon

5 vai. p. p. 
parapijos sa 
St. N., šau 
metinis Lie 

Kooperatyvo

Europos gydytojas

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

.tbr

TAUTIETI, TAUPYK PINIGĄ TIK PAS LIETUVĮ!

Tik kartą mėnesį, vieninte ė proga, su kiekvienu nauju

vyrišku kostiumu gauti

NEMOKAMAI KELNES
$ 24 iki $ 30 vertės.

Įvairiu spalvų ir geriausių angliškų medžiagų 
ki

TIK IKI SAUSIO 31 D
GEORGE PALMER - PALILIONAS.

Lietuviška siuvykla.

7 Sterling St. Westdale,

JA 8-3345.

PERKATE ar PARDUODATE?
DIDOUT

*Namai *Ūkiai *Sklypai
^Bizniai *Pramoninės nuosavybės

Kompetetingo

$

patarnavimo kreipkitės pas • —
L P R A N C K E V i č IŲ .. . L1 9-4121. 

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

JT n T T T1 REAL ESTAETE1 U V C 1 LIMITED 
KANADOS STAMBI AUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

7. Revizijos komisijos prane 
Šimas,

8. Rinkimai: į valdybą, kre 
dito ir revizijos komitetus po 
vieną narį, vietoj išeinančių,

9. Klausimai, atsakymai bei 
sumanymai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Šis susirinkimas yra pirma gu“įasitrauklau.' 

sis po 8 mėn. darbo veiklos. 
Tad visiems bus įdomu patirti 
pasiektus, per trumpą laiką, s,jtirįas joms kitas asmuo, bet 
gražius rezultatus. 1 odėl visi ne įjgiau § balandžio mėn. 
„Talkos“ nariai prašomi būti j dienos 
iiai susirinkime dalyvauti. Pradėjęs šį darbą 1951 m. 
Taipgi kviečiame ir ne narius, gegužės 27 d^ prisipažinsiu 
visus Hamiltone ir jo apylinke nuoširdžiai, skiriuosi su juo

• je gyvenančius lietuvius atsi sunkia širdimi. Pripratau ir pri 
lankyti ir tapti kooperatyvo sįrį§aUe o ypač visada prisimin 
„Talka nariais . Tik vieni ki sju jūsų, Mielieji Hamiltonie

VIEŠAS PRANEŠIMAS — 
PADĖKA.

Su dideliu apgailestavimu 
pranešu geriesiems Hamiltono 
lietuviams, kad nuo 1956 m. 
sausio 14 d. iš TFA Kanadoje TnonvTn twi-iii
Hamiltono sk. vedėjo ir sky TORONTO JVY KIŲ APŽVALGA.

’ naus v-bos ^pirmininko parei Kaip jau buvo skelbta, sau čius. Garbė ir jaunimui, kad 
1 Z 7—---- ’----- • Matulioniui. Į jas atsilankė tam pasišventė. Linkėtina, kad

Nuo tos pat deinos šias pa apie du šimtai žmonių. Jų bu ši taut, šokių grupė ir toliau 
reigas einu laikinai, iki bus pa vo: org. pirmininkų bei atsto gražiai veiktų, 

vų, daugiausia gi nieko ne 
atstovaujančių. Daug buvo pa 
sakyta kalbų ir linkėjimų J. 
Matulioniui kantrybės, ryžto 
ir energijos naujose svarbiose 
pareigose. Apgailestavimas, 
kad Torontas ir bendrai Kana 
dos lietuviai netenka veikėjo 
lietuvybės baruose. Įvertini 

. - tėvynės meilę ir mas jo, kaipo labjausiai suge
simegere^nLU materialinių gy dar didesnj Tamstų širdžių gebėjusio sujungti visų pažiūrų 

" rūmą. ir įsitikinimų lietuvius į Kan.
Penki metai — ne penki mė Liet. B-nę, už ką jam ir prik 

nėšiai. Per fa ilgą laiką sky lauso nemažai nuopelno. Jo iš 
•riaus v-ba, o ypatingai aš, įky leistuvėse dalyvavo net kelioh

> ka lietuvių i riš Hamiltono ir iš 
________  ______ ________ ______ Oakvillės. Visi kalbėtoaji džia 

Kanadoje veikia Antikomu rjnt to, skyrįaus veikimas išbu ugėsi, kad p. Matulioniui buvo 
nistų Lyga, kuri visais įmano vo intensyvus ir vienodai augš lemta patekti į Vliko pirminin

SVARBUS PRANEŠIMAS rėjom Tamstoms savo veikimo 
metodais tikrai daug! Neziu

mais būdais demaskuoja smur tas. jr tik todėl, kad visiška 
tinį komunizmą. Šios Lygos dauguma Hamiltono lietuviu 
pirmininkas Ron Gostick sau parodė meilę savam kraštui ne 
šio 26 d. (ketvirtadeinį), 7 vai. žočlžiaiS, bet darbais. Ištisai irgi dės pastangas eiti vieniu -
30 min. vakaro, Lietuvių R. K. jautęS visuotinį Tamstų prita gu ir bendru keliu, neskirstyda Kalba jau buvo patiekta N.
parapijos salėje (58 Dundurn rįmą; §ja proga aš drįstu prašy mas bei rūšiuodamas lietuvius L- skaitytojams.

J~~........ x.__ priimti mano giliausią ir gra į sūnus ir posūnius. Žodžiu, iš Meninę dalį atliko taut, šo
kuo skait žiausią padėką, o kartu ir atsi visokių požiūrių ir įsitikinimo k*9 grupė vadovaujama A. Ša

Čia jūs prašau tuos tautiečius, kuriuos žmonių, p. Matulioniui buvo
i adlykų, mano beldimasis gal ir per parodytas nuoširdus ’ ‘ ’

mas, už atliktus jo

St. N.) darys pranešimą.
Kviečiame visus 

lingiausiai dalyvauti, 
išgirsite daug naujų adlykų, mano beldimasis gal ir 
kaip kovoti su komunistais Ka daug įvargino, 
nadoje, nes p. R. Gostik, senas 
kovotojas prieš komunistus.

Rengėjai.
KLEBONUI SUGRĮŽUS

Maloniai dėkoju savo 
radarbiams, buvusiems 
riaus v-bos nariams: V. 
viekui, J. Sakalauskui, £t. Da graži piniginė ir joje piniginė 
liui, VI. šešelgiui, J. Svilui, O. dovana kelionei į Europą.

iš Romos ir atvežus lauktuvių, Čerškutei, Z. Boguslauskienei, 
Šv. Tėvo palaiminimų, sklinda K. Baronui, M. Lazdučiui, S. 
žinios, kad kelionė pavykusi Lukoševičjūtei, V. Urbaičiui, 
labai gerai — matęsis su Šv. Br. Aselskiui ir J. Giedraičiui

Liuteronų parapijai Ha Tėvu, papasakojęs jam apie Ha ir dabartinei v-bai — A. Pa
Paliko žmoną, dvi miltono lietuvius ir kad kun. tamsiui, V. Kazlauskui, Pr.

Tadarauskas neužilgo bū sevičiui, A. Šimkevičiui, P. Ka
siąs pakeltas prelatu. nopkai, L. Skripkutei, J. Pil

kauskienei ir A. Tumaičiui.
Be Tamstų didelio atsižadė 

jimo ir be Tamstų < 
skyrius, toli gražu, nebūtų pa 
siekęs tos augštumos, kurioje 
jis yra šiuo metu. Esamajai v- 
bai linkiu iš visos širdies ir to 
liau eiti su tuo pačiu atsidavi 
mu jau pramintu taku, orgam 
zuojant ir telkiant lėšas Lietu 
vos išlaisvinimo kovai remti!

Jūsų St. Bakšys.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Tel.: Ofice WA 4-9501 
Res.: BE 3-0978

Le

FONDO VAJŲ!W. A. LENCKI.
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

A. E. McKAGIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

| NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE. | 

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

i Tel. LO 5613. ’
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius Į į

; adv. A. L I Ū D Ž I U S.
; Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų,
* atliekami dar šie reikalai: '
’ EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS Į J
' (reikalai, iki vizų gavimo imamai), — J J
; DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ 'LIETUVON H 
>ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) ; ; 
i su pilna siuntinių gavimo garantija. —

KPINIGŲ PERSIUNTIMAS į VISAS PASAULIO ŠALIS.!!
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
f PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 
| PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyve

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington A ve., 
Toronto, Ont. KE 3027.

7 PSL.

Pasirodžius, kad be šokių 
grupės, jau nebus galima apsi 
eiti, nes jau yra daug užkvieti 
mų pas svetimtaučius, todėl, 
kad ir berniukai - šokėjai būtų 
gražiais ir tikrais tautiniais rū 
bais, skautams remti draugija 
užsakė p. Tamošaitienei išaus 
ti berniukams tinkamus tautiš 
kus rūbus, kurie pažadėti vasa 
rio 16 d. minėjimui. Geriausios 
sėkmės šiai taut, šokių grupei!

Naujoje ir erdvioje Prisike 
limo parap. salėje buvo Klaipė
Klaipėdos krašto atvadavimo 

minėjimas.
Žmonių atsilankė pilna salė. 
Programoje, be gen. kons. V.

ko postą, nes visų bendras įsi cĮar_ J’
tikinimas buvo išreikštas, kad A- V. J. Stiklorius. Svečias įdo 
Vlike dirbdamas p. Matulionis m’a* pavaizdavo tolimą praeitį, 

kovas ir laimėjimus iki šių die

Meninę dalj atliko taut, šo

deikienės, pašokusi Polkutę, 
Sadutę ir Malūną. Šį kartą, bu 
vo labai puikiai atliktas naujas 

bend esant k’l.B? Krašto" V-bo"s" pir įkjs ?aįlUt_ėLiŠokis.
sky rnininku. r__

Jako visų dalyvių jam buvo įteikta

Įvertini 
darbus

o 
at 
ju

Atsisveikinant, nuo kaiP pamergės, susirinkusios 
pas jaunąją, vestuvių išvakarė 
se, rengia savo draugę vedybų 
gyvenimui, dainuoja jai ir šo 
ka, dovanoja gėles, atsisveiki 
nant su jaunystės dienomis.

Atydžiai stebint šį šokį, 
dargi, puikiai jį mergaitėms 
liekant, regis kiekvienas jų 
desys pasako visą šokio reikš 
inę.

Kaip visuomet, puikiai klau

Paskutinis kalbėjo p. Matu 
lionis, nuoširdžiai dėkodamas, 
už šias puikias išleistuves ir 
dovanas. Buvo labai nuoširdus, 
kartu kuklus ir, teikiamų jam 
nuopelnų, bei įvertinimo sakė 
si nesąs nusipelnęs. Ką dirbęs, 
tai tik iš pareigos, kaipo lietu sytojus nuteikė ir mūsų choras 
vis. Nurodė kritiškąją pasaulio Varpas“ vad. muz. St. Gaile 
padėtį, baisius pavojus mūsų vičiaus, sudainavęs keletą mo 

energijos, visų brangiai Tėvynei, todėl ir mentui pritaikytu dainų.
dabar einąs į naujas pareigas Nauja ir nepaprasta staigme 
ir gi todėl, kad jį saukia mirs na> šioje programoje, nustebi 
tas Lietuvos partizanas. Maz no tautiečius, tai Dalios Milu 
daug šitaip baigė savo jautrią deklamavimas gan ilgo ir 
kalbą p. Matulionis. labai reikšmingo Mačernio eilė

Tiesiog nuostabu buvo gh-iaščio. Ši nauja, D. Meilutės as 
dėti p. Šapoką kalbant ir džiau meny Jė£a> Yra tiesiog laimė ir 
giantis nueitais p. Matulionio pasididžiavimas mums lietuvia 
vienybės atsiekime keliais ir p. Iris- Nuoširdžiai tenka p-lei 
Sakalauska, pasižadanti tęsti Meilutei palinkėti, kad besi 

TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE! p. Matulionio darbus ta pačia reiškiąs jos gabumas, nebūtų 
PAREMK PINIGINE AUKA kryptimi kai prieš akis stojasi apleistas be dėmesio, bet būtų 
VYKSTANTĮ KLB JSALPOS įvykiai ’Montrealyje. rJi.™ "------ —

džiaugtis pasikeitimais, bet pa 
gyvensim - pamatysim.

Tą pačią dieną, kai p. Matu 
lioniui buvo išleistuvės, Čeko 
slovakų salėje Toronte, buvo 
atžymėta

Kanados emigracijos diena, 
įvairioms tautoms patiekiant 
meninę programą, kurioje ir 
lietuviai dalyvavo su tautiniais 
šokiais, vadovaujant p. Alber 
tinai. ŠadeikieneĮ-.Ličkūnaitei. 
Ji šokių grupę taip gražiai ir 
reikšmingai sumokino, kad . _ _
prieš nieką pasauly negėda pa Trimitas, o palygintu 
sirodyti. ji. "" ----- ------
na, Polkutę ir Jonkelį. Iš visų žiūrint, kad pelnas buvo skiria 
tautų publikai labjausiai pati mas, išplėštai piktadarių, jurų 
ko lietuviai, todėl jiems ir pa ' ;
dėkos plojimais buvo daugiau kar9 nesiteikė atvykti net pats 
atsidėkota. Čia dalyvavo kardi skautų jaunimas. Liūdna, bet 
nolas, miesto majoras ir daug yra faktas> kad vis mažiau 
kitų augštų valdininkų. Majoir mažiau besidomima savais 
ras, savo kalboje vėl suminėjo, orKaniz. rūpesčiais, o tenkina 
kad jo protėviai kilę iš Lietu masi svetimomis linksmybėmis, 
vos ir

Už 
mą iš 
viena 
kviesta į sceną, kuriai gausūs 
dalyviai nesigailėjo paploti už 

'r taip gražiai išmokintus šokius.

Ši šokių grupė priklauso To 
ronto skautų tuntui, todėl rei 
kia džiaugtis, kad jie suorgani 
zavo jaunimą, pakvietė p. Ša 
deikienę jį mokinti ir, dabar tu 
rime kas reprezentuoja lietuvių 
taut, šokius prieš svetimtau

—-h—:---u - "M —«
Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

Reikia vystomas, kad ateity atneštų 
jai skaisčią laimę, o mums lietu 
viams, dar vieną, iš nedauge 
lio, rimtą meninę jėgą.

Sausio 14 d. Lietuvių Namuo 
se buvo suruoštas jūrų budžių

tradicinis Jūros Vakaras, 
kurį ruošė budžių rėmėjų bū 
relis. Šio vakaro paruošimui, 
buvo įdėta daug nuoširdaus 
darbo, puošiant salę, taikant 
paties vakaro reikšmei, taip gi, 
buvo paruoštas puikus bufetas 
su užkandžiais ir kitokiomis 
staigmenomis, veikė loterija, 
šokiams grojo visų mėgiamas 

i žmonių S0 y A A V. % ... . •
Čia jie pašoko Malu atsilankė neperdaugiausia. Ne

budžiu jachtai sutvarkyti, į va

kitų augštų valdininkų. Majo ir mažiau besidomima savais

Kor.kad jis tuo’ didžiuojasi. Liūdna.

šios programos išpildy 
visų tautinių grupių tik 
A. Šadeikienė buvo iš

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

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

(SJcdbimaa)

SIUNTINIAI Į 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 me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai 
stais ir kit. 100% garantija — 
pilnas draudimas. Visus reika 
lingus mokesčius sumoka siun 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
reikia. Siuntiniai siunčiami iŠ 
Londono Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIĘTUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St.,

Chicago 32, Ill. i
Tel.: YArds 7-4337 i
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IKI SPAUDOS BALIAUS TIKTAI 1 SAVAITĖ!
TVIRTAI ATSIMINKIME, KAD MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS JAU ATEINANČIĄ SAVAITĘ, VASARIO 4 D. 7 V A L. VAKARO.

L AS TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS MONTREALYJE
ši šeštadienį, sausio 28 d. Labor Hall, 5101 Esplanade St. 

Geriausioms kukėrns skiriamos trys premijos: $ 50—30 ir 20. 

Veiks bufetas su įvairių rūšių gėrimais. Tam reikalui gautas 
specialus įrengimas - baras.

Grieš brolių Lapinų orkestras „L i t u a n i c a“.
Baliuje bus įvairių staigmenų. Balius bus toks, kokio Mont ! 
realis dar nėra matęs.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

Pradžia 7 vai. v. Pabaiga 1 vai. n. Premijų įteikimas 11 vai. v.

Įėjimas: su kaukėmis $ 1.00— be kaukių $ 1.50.

Daugiau apie šį balių žiūrėk šio laikraščio kronikoj.

1

mowt|real
Šį šeštadienį, sausio 28 d. 7 vai. 30 min. vakaro 

Prisikėlimo Parapijos salėje

Didžiulis -
5 metų Jubilėjinis

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MONTREALYJE
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės provizorinė progra 

Šventė šiais metais Montrealy ma yra sekanti: 
je bus minima Vasario mėn. 19 u vai. ryto visose lietuvių 
d. Lietuvos Laisvės Komiteto bažnyčiose laikomos iškilmin 
pirmininkas min. V. Sidzikaus gOS pamaldos. Visos organiza 
kas jau sutiko joje dalyvauti ir cįjoa yra prašomos dalyvauti 
Akto-Koncerto metu pasakyti su savo vėliavomis. Skautės ir 
atatinkamą kalbą. skautai pranešė, kad jie daly

Montrealio Seimelio Prezi vauja uniformuoti.
diumas rūpestingai planuoja, 4 val Plateau salėje
kad ši Nepriklausomybės sven (Lafontai£e £arke) įvyks iškJn 
te butų iškilminga ir jspudin mį Aktas.Koncertas, ku 
ga. Naujai suorganizuotas re no metu tars žod Lietuvos 
prezentacinis choras ruošia spe Laįsvės Komiteto pirmininkas 
ciahą programą ; neatsilieka min v Sidzikauskas. Koncer 
nei Tautinių Šokių Grupe, nei fc metu od stipriausios 
kiti menininkai. Tačiau šios šv Montrcalio meninės jėgos su 
entes pasisekimas priklausys nauju re tuaru. Koncerto me 
nuo pačių Montrealio lietuvių— tu surinktos auk atskaičius 
nuo jų gausaus atsilankymo.

Nepriklausomybės šventė į Tautos Fondo k 
yra vienybes švente, todėl Sei' T , 
mėlio Prezidiumas prašo orga ^Pri ausomybes .
nizacijas ir pavienius asmenis ^ra ienybes Švente, todėl Sei rai m o t , 
atsisakyti to savaitgalio metu Ir!' 
nuo bet kokiu kitų minėjimų, r .. , „ • .
narenpimu išvvku ar šeimos to savaitgalio metu atsisakyti sirenka visų 
švenčiu Tebūnie Ši<^ šventės nuo bet koki9' kitŲ minėjimų, kartų jaunimas ir vyresnės kar balius yra visų 
šūkis — visi į Lietuvos Nepri 
klausomybės šventės Minėjimą 
— tuo parodant savo asmens 
garbingumą ir tuo pasauliui pa 
reiškiant protestą prieš klastą 
ir smurtą.

LIET. RADIJO PROGRAMA APYLINKĖS TARYBOS — 
„TĖVYNĖS SEIMELIO

PRISIMINIMAI pirmoji sesija įvyko sekmadie
pakeitė laiką ir stotį. Dabar vi nį Liet. Namuose. Dalyvavo 22 
suomet bus girdima kiekvieną rinkti atstovai ir 15 organizaci 
šeštadienį nuo 12 iki 1 vai. vijų atstovų. Pirmininkais buvo 
dudienį iš stoties CKFH ban pasiūlyti ir priimti K. Grigai 
ga 1400 Toronto. tis ir P. Rezgaitis, o sekr. J.

Radijo vedėjas I. R. Simana Ročys ir J. Dvilaįtis. Įspūdis 
vičius, 77 Salem Avė., tel. - 
1274.

Šį šeštadienį, sausio 28, 
vynės Prisiminimų radijo 
gramos Jubilėjinis 5 metų pa po L. Šalnos revizijos akto per 
rengimas įvyksta Prisikėlimo skaitymo ir diskusijų, susido 
parapijos salėje. Pradžia 7.30 mėjimas atslūgo, ypatingai, 
vak. Įdomi meninė programa, kai taryba labai lengvai apkar 

SPAUDOS BALIUJE GROSPADIDINTAS LITUANIKOS groja „Trimitas“, bufetas, įvai pė Apylinkės resursus, nutar 
renybės, premijos už puošnų ta grąžinti Kr. V-bai nesumo

Programą išpildys:
žurnal. V. Kastytis — jumoristika. 
Poetas B. Rukša — poezija. 
Speciali Radijo programa ir kita.

Šokiams gros T. L. O. TRIMITAS padidintu sąstatu.
Bufetas — Įvairenybės. Baliaus metu bus premijuo 
jama gražiausia SUKNELĖ — baliaus karalaitė.

Visus maloniai kviečja
Liet. Radijo Programa „Tėvynės Prisiminimai“.

O L toks, kaip ir Kr. Tarybos po 
sėdy. Pradžioj, kol darė prane

Tė Šimus B-nės organai, susidomė 
pro jimas buvo didelis, bet toliau

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite *5—48 

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

RA 2-5229.

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

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

( šeštadieniais 11—1
į arba pagal susitarimą.
i n a m ų 1038 Osborne Av.
i Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS'

DR. J. M A L I S K A 

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

Tel.: TE 4847

ORKESTRAS
Padidintas Lituanicos orkes tis ir rasti naujų draugų, kurių apsirengimą ponioms ir panelė ketas pagal revizuos aktą 200.< — m K tti nA, n t trim »-** z-l « w ir 1 « ■ I •"* « w vt-t 4- t A Lt

faktines išlaidas, bus pervestos tras, vedamas Z. Lapino, repe juk niekuomet nesti perdaug. • . . 
tuoja specialią Spaudos baliui Ir šių metų Spaudos baliuje svtoJai- 

šventė programą, kad šokiai būtų tik bus svečių ir iš Amerikos ir iš 
_ ___  _____ _ ‘ , kaip pridera di kitų Kanados lietuvių koloni

mėlio Prezidiumas prašo orga džiausiam ir šuaniausiam Mon jų, be ko kita, bus svečių ir iš 
nizacijas ir pavienius asmenis trealio lietuvių baliui, į kurį su Toronto, ir is Hamiltono, ir iš 

■ ' ‘ -----j imigracijų, visų Sudburio ir tt. Tat, Spaudos
i laukiamas, ir 

susirinkimų, išvykų ar šeimos tos tautiečiai, į kurį atvyksta kam-kam, bet Spaudos baliui 
švenčių. Tebūnie šios Šventės tautiečių iš kitų lietuvių kolom jau visiems bus laiko, o didžiau 
šūkis — visi į Lietuvos Nepri jŲ ir net iš Amerikos ir kuria šia ir gražiausia Montrealyje 
klausomybės Šventės i 
mą. x

Montrealio Lietuvių Seimelio 
Prezidiumas.

BUS PUIKI IR ŠAUNI 
VAKARIENĖ

Šv. Elzbietos 
draugija sausio 28 dieną, šeš Dailininkė p. žmuidzinlenė — S. Baltauskas — lietuv. kakl., 

-• X. Y. — 2 dolerius,
X. Y. Z. — 1 dolerį, 
Dr. E. Andrukaitis — 5 dol. 
J. Parojus — rye whisky bonk.

Visiems aukojusiems Spau .............. .... . ___ _
dos baliaus loterijai nuošir be jau skelbtų organizacijų įsi j Simanavičius, S. Grigaitie 
džiai dėkojame. Būsime dėkin registravo Apyl. Valdyboje j Dvilaitis, E. Bubelis, V.
gi visiems, kas dar baliaus lote darbios: Bučėnas, kandid. liko kun. Ažu
rijai paaukos, arba kas ateida ' « - " ” '
mas į balių bus malonus atneš reika, „Varpo“ < 
ti fantą. Gulbinskas, Vilniaus Liet. S-
PASTABA: Nežiūrint, kad šie ga — A. Petkauskas, Kat. Kui 
met salė bus nepalyginamai di tūros Dr-ja — A. Saulis, Liet, 
desnė, puošnesnė, patogesnė, Namų—J. Strazdas, Liet. Kat. 
nežiūrint, kad pp. Lapinų or Moterų Dr-ja — M. Karkienė, 

drau kestras bus padidintas ir ba Šaulių klubas—J. Karka, Maž. 
liūs visais atvejais turės nepa Liet. Bič. Dr-ja — B. Bunti 

~ ‘ ’ i Dr-ja — A.
įėjimo į Spaudos Balių sąlygos Liudžius ir Studentų — G. Ka 
paliekamos tos pačios, kaip jau čanauskas. 
buvo eilę metų — 1.50. Studentų Dr-ją nuo registr.

Taipgi pranešama, kad po mokesčių Seimelis atleido, o vi 
nios, panelės ir vyrai yra nevar sos kitos organizacijos mokėjo 
žomi jokiomis sąlygomis dėl ap po 10 dol. 
sirengimo, Visi kviečiami daly ~ ‘ 
vauti Spaudos Baliuje kaip di

minėji me galima susitikti žmonių, ne Mount St. Louis salė (Sherbro 
matytų jau dešimtis metų. oke ir City Hali gatvių kam 

Spaudos baliuje yra puiki pe) sutalpins visus ir bus di 
proga užmegzti naujas pažin džiulė aikštė šokti.

SPAUDOS BALIAUS LOTERIJAI
be jau aname numeryje sumi B. Žilinskas —'rye whisky bon 

savišalpinė nėtų, dar fantus aukojo: ką.

tadienį, Vytauto klube ruošia dailės kūrinį, 
labai gerą vakarienę^ kurioje Br Abromonis _ 200 cigare 

čių ir nailoninį šepetį, 
P. Šukys — dėžę alaus, 

’ K. Lukas — 5 dolerius,

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

ms. Kviečiami visi radijo klau Taip pat išmokėti Tautos Fon 
dui 165 dol., dėl kurių buvo kl 
ausimas kam jie priklauso. Ir 
dar iš valdybos kasos atiduota 
Tautos Fondui 65 (dalis pali 
ko nuo 16 Vas. minėjimo).

Po šių skaudžių apyl. kasos 
operacijų apyskaita buvo pa 
tvirtinta. Daugiau diskusijų bu 
vo svarstant sąmatą 1956 m., 
kurią referavo iždininkas, ta 
Čiau po įvairių kontraversijų ji 

vT'žemelytė. Akomp^Št^Gaf Priimta su kaikuriais pakeiti 
- — — ■ — mais.

Dėl įsipareigojimo 
nariams rinkti solid, 
stipriai išsitarė K. Grigaitis, J. 

___________ _ __ Simonavičius ir P. Lelis, tačiau 
VIENGUNGIAI, operetė, TodėI vieno J- Strazdo' atsisaky 
ronte 
sario 
me!

BUS MINĖJIMAS
Sausio 29 1., 4 vai. Šv. Jono 

Kr. parapijos salėje įvyks Pre 
zidento A. Smetonos 12 m. mir 
ties sukaktuvių minėjimas.

Ta proga įžanginį žodį tars 
gen. kons. V. Gylys. Po to pas 
kaitą skaitys P. Budreika. Me 
nine dalį išpildys solistai: A. 
Ščepavičienė, Br. Marijošius ir

levicius. Kviečiame visuomenę 
į šį minėjimą kuo skaitlingiau 
šiai atsilankyti.

Tautinio Sąjūdžio 
Toronto Skyrius.

Tarybos 
mokestį,

bus Šaltų ir šiltų valgių — ka 
lakutų, dešrų ir kitų valgių, 
skanumynų ir visokių gėrimų, 

Prie Vakarienės bus
ir šokiai. Pradžia 7 vai. v. Dr. Mališka —5 dolerius,

Įžanga 1.50. Visi kviečiami at P. Vilkelienė — vyno bonką, 
silankyti, kad vakaras būtų p palaitis — 25 cigarus, spec, 
naudingai ir gražiai praleistas. įpokavime, 
LIETVUIS kino aktorius, da pp> Kerbeliai — foto nuotrau 
bar labai garsėjantis, Jonas Šer ką> baliaus dalyvių, 
nas, sūnus Lietuvos Nepriklau p petronis _ 50 ci aru 

r» no A IrF/A m/vein “
W. Kiškis — kavai setą, 
A. Norkeliūnas — 5 dol. 

dimo kuponą,
Povilas Jocas — dėžę cigaru ir lyginamai geresnes sąlygas,— nas. Teisininkų 

2 pok. cigarečių,
Meno studentas p. Remeika — 

tapybos paveikslą,
M. Juodviršis — Sėjos prenu 

meratą,
Pr. Laurušonis — Vytį rėmuo 

se ir šunį valgantį riešutus,.
Pp. Jukneliai laikrodį žad., džiausiame visų metų parengi 
D. Norkeliūnas — laikrodį,

somybės Akto signataro, nuo 
vasario 27 d. dalyvauja filme 
,,Helene of Troy“, kuris eina 
kine Loew's, St. Catharinės 
gatvėje.

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

168 Notre Dame St.
Suite 205

Montreal. UNiversity 6-7026

E.

me.

bus Prisikėlimo salėje va mo> toks nutarimas nebuvo pri 
11 d., 7 v. v. Neužmiršk! ,mtas-

Išsišnekėjus visiems ir jau 
kai kam pasišalinus, buvo ren 
kami vald. organai. Valdybon 
išrinkti: J. Račys, V. Petraitis, 

, S. Grigaitie

ORGANIZACIJŲ
REGISTRACIJA

lautinė S-ga atst. P. Bud balis, s. Pusvaškis ir J. Novo 
c“ora^. P- grodskis.

Rev. k-jon: P. Lelis, St. Ba 
nelis ir K. Aperavičius. Posė 
dyje nedalyvavo dauguma bal 
sų išrinktas tarybon vaist. J. 
Margis, kuris atsiuntė raštą at 
sisakąs iš Tarybos, Dr. Kaške 
lis, kuris išvykęs Čikagon ir A. 
Dūda. L.

KLK KULT. DR-JOS 
SPAUDOS BALIUS,

rausio 21 d. Pranciškonų salė 
je, buvo sudrumstas.

šeštadienį Prieš baliui prsidedant mies 
vaidinimas to administracijos organai at 

šaukė duotą leidimą svaigiesie

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

Naujas 3 butų namas
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų pe rmetus.
Kaina $ 22.000.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Dr.E.Andrukaitisl 
ii; 956 SHERBROOKE E. j 

Tel.: LA 2-7236 J
S!

v Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 &
2104 Mount Royal St. E. x

Bene TALBOT

g Suite 306, Aldred Building
507 Place D'A r m e s MArquette 8045

IŠNUOMOJAMAS 6-šių kam LAS TRADICINIS < 
barių butas nuo vasario 15 die KAUKIŲ BALIUS 
nos už 42 dol. mėnesiui. Tei vyresniojo amžiaus dalyvius, 
rautis telefonu: GL 7179. keliolikai valandų nukels į lais 
IŠNUOMOJAMAS BUTAS, vosios Lietuvos praeitį, o- jauni 
4 kambariai ir virtuvė, atper mui duos progos pamatyti, kaip 
kant baldus. Nuoma mėnesiui ana's laisvės laikais, nuosavoje 

45 doleriai, miesto centre. žemėje, pasilinksmindavo jų tė 
Teirautis telefonu UN 6-8215. vai ir tuometinis jaunimas. Ti 

kimasi, kad visos kaukės jau 
galutinai baigia ruoštis ir kaž 
kur, paslaptingai, daro genera 
linius išbandymus. Šį šeštadie 
nį sausio 28 d. mes jas, pamaty 
sime Labor Hall, 5101 Espla 
nade Str. Grieš „Lituanica“. 
Veiks bufetes su visų rūšių gė 
rimais, vynas, alus, likeris ir ki 
ti, stiprieji. Baliuje bus staig 
menų, kurių turinys tuo tarpu 
neskelbiamas. Pamatysite.

Rengėjai.

t LOUIS MANGEAU ?
| KUROALIEJUS £ 

114-1 Ave., Ville Lasalle. X
$ No. 1 Imperial Products
I TR 3237 S

PARDUODAMAS 
miegamojo 2-jų lovų setas su 
matracais — visai mažai nau 
dota. Teirautis tel. TR 1497.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

PARDUODAMAS SKLYPAS
(25X90 pėdų)

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

Teirautis HE 7596

VASARIO 25 d
„Žiurkių Kamera*
Clevelandiečiu. . .
KOVO 3 d./šešt. 3 ir 7 vai.ms gėralams vartoti. Tas taip 
v. Motuzų kinas iš Nepriklau 
somos Lietuvos gyvenimo.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

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

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTIS, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 

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

Telefonas: Pacific 4511.

paveikė rengėjus, kad parapi 
jos klebonas iš scenos padarė 
neįprastą pranešimą ir tuom 
daugeliui sugadino ūpą. Vb.
K— MM ——M

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond)

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

.." w — VM------ ——MR——M

Dr. A. VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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