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Politini įvykių savaite
MASKVA SUMANĖ NUGIN KLUOTI AMERIKĄ

I tai Eisenhoweris atsakė, kad reikia visiems nusiginkluoti 
bet realiai, o ne žodiniais pareis irimais. Tat, Bulganino manei 
as, prieš susitinkant Edenui su Eizenhoweriu, nepasisekė

Bulganinas su nepaprasta Savaime suprantama, kad vi 
pojnpa įteikė Eisenhoweriui sa žmonija dideliu atvangumu 
laišką, kuriame klastingai ir su atsikvėpė, kai sužinojo, kad Ei 

senhoweris labai jautriai ir tei 
singai suprato klastingus sovie 
tinių diktatorių tikslus bei uz 
mačias ir labai teisingai atsake.

Nenuostabu, kad
ANGLIJOS PREMJERAS 

EDENAS,

PASIŪLĖ JAV TAIKA 
20-ČIAI METŲ... 

Tuo tikslu, Bulganinas siu 
lo Eisenhoweriui pasirašyti 
dvidešimčiai metų saugumo su 
tartį. Tai būtų labai gudrus ma 
nevras — išjungti Ameriką is 
apsigynimo nuo sovietinės ag džiaugsmu pareiškė, kad Did. Coste, Rumunija; Stefan Koi san Dosti, Albania; ir už jo dr. mo ir susinervino Maskva. Ir 
resijos organizavimo, padaryti Britanijos vyriausybė pater.kin bonski, Lenkija; PJT Pirminiu luraj Slavik, Čekoslovakija, 
ją neveiksmingą ir vienai pa ■ *
čiai siautėti pasaulyje.

Matyt, apie tai sužinojusi, 
Anglija susirūpino ir sutarė

EDENO SUSITIKIMA SU
EISENHOWERIU.

Bet ir tam susitikimui Bulgani 
nas užbėgo už akių ir dar prieš 
Edenui susitinkant su Eisenho 
weriu, atsiuntė JAV preziden 
tui laišką, kuriame tuščiais žo 
džiais pasiūlė sudaryti 20-čiai 
metų taiką. Bulganino tikslai 
pernelyg raudonais siūlais siū 
ti, kad Eisnhoweris nebūtų su 
pratęs klastos. Todėl 

EISENHOWERIO
ATSAKYMAS BULGANINUI 
yra visai aiškus ir tikslus. JAV 
prezidentas Bulganinui rašo, 
kad reikia eiti „prie nusiginkla 
virno, bet kad Sovietų Rusija taikos ir Vokietijos 
tą atmeta. Rusija atmetė net mo), siūlo taiką 
jau padarytą Genevoje valsty (, o po to tegul bus karas?) ir. 
bės galvų susitarimą. Iš to la žiūrėkite, Amerika nepriima... 
bai aišku, kad Rusija taikos ne Sovietinei klastai nepasise 
nori. Be to, taika turi būti gy kus, 
vendinama realiai, ne tuščiais 
žodžiais ne žodiniais susitari 
mais bei sutartimi, kurių Rusi 
ja daugybę” yra sulaužiusi. Ar 
tat yra prasmės, kad būtų pasi 
rašytas dar vienas žodinis pa 
reiškimas, kurio Maskva nesi 
likys, kaip ji nesilaiko ir kitų 

jos pasirašytų sutarčių?
EISENHOWERIS SIŪLO 

BULGANINUI
eiti prie realaus nusiginklavi 
mo ir prie realios kontrolės, kad 
būtų neįmanoma steigti ir ne 
tikėta agresija. Eisenhoweris 
siūlo Bulganinui vykdyti Gene

PJT DELEGACIJOS VIZITAS JV VLSTYBĖS SEKRETORIUI JOHN FOSTER

Is kaires į dešinę: George Bes Amerikos ir apskritai laisvojo
seney, Vengrija; už jo PJT Ge hard Varter, Estija; Constan pasaulio viešojoj opinijoj. Bet 

išlipęs Amerikos žemynan, suneralinis Sekretorius Biutus tin Visoianu, Rumunija; Ha labjausiai dėl to vizito suneri

tai suprantama, nes tas vizitas 
išsklaidė vadinamos 

dvasios ūkanas ir iš 
tanijos vyriausybė yra tos paFoster Dulles; Dr. George M. Foster Dulles nuskardėjo per ryškino Jungtinių Valstybių 

nuomonės. Dimitrov, Bulgarija; Vaclovas JV didžiąją spaudą. Tas vizitas politiką sovietų pavergtųjų

ta prezidento Eisenhowerio atkas dr. Vilis Masens, Latvija; PJT Delegacijos Vizitas pas galutinai 
sakymu, nes ir Didžiosios Bn Valstybės Sekretorius John Valstybės Sekretorių John Ženevos

čios nuomonės.
Tat, rusų diktatūros užma Sidzikauskas, 

čia suskaldyti Vakarų pasaulj 
ir išjungti Ameriką iš bendrų 
jų apsigyhiimo nuo agresijos 
pastangų nepasisekė.

Neabejotina, kad Maskva, 
darydamas tokį pasiūlymą, žino 
jo, jog Amerika nepriims tokio 
savižudiško pasiūlymo, bet vis 
dėlto

PABANDĖ APGAUTI IR 
SUDARYTI KAPITALA 
SAVO PROPAGANDAI, 

kad, žiūrėkite, Bulganinas pa 
siūlė atnaujinti Genevos dva 
šią (, kurią sugriovė Moloto 
vas ministerių derybose dėi 

sujungi
20-čiai metų

Dimitrov, Bulgarija; Vaclovas JV didžiąją spaudą. Tas vizitas politiką
Lietuva; Leon rado plataus atgarsio Pietų kraštų atžvilgiu.

MONTREALIS
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS „LITAS“ 

SUSIRINKIMAS.
„Lito“ valdyba, remiantis bei kredito komisijų narių 

„Lito“ įstatų 20 skyr., šaukia rinkimai,
vasario 12 d., sekmadienį, 12 10. Pranešimas apie numatomą
v. 30 m., Aušros Vartų parapi veiklą 1956 m.,
jos salėje „Lito“ metinį visuo 1 J. Klausimai ir sumanymai, 
tinį narių susirinkimą su sekau 12. Susirinkimo uždarymas.
čia darbotvarke: Gerbiamieji nariai prašomi

1. Susirinkimo atidarymas, atsinešti i susirinkimą savo ban
2. Balsų skaičiuotojų ir tikrin 
tojų rinkimas,

3. Paskutiniojo metinio susi 
rinkimo protokolo skaity 
mas ir priėmimas,

4. Valdybos pirm. praneSmas,
5. Kitų valdybos narių pra 

nešimai,
6. Bankelio vedėjo pranešimas 

apie finansinį stovį.
7. Revizijos komisijos

i Šimas,
8. Pelno paskirstymas 

nansinio stovio priėmimas,
9. Naujų valdybos ir revizijos kurie atsilankys balium

prane

ir 
ir

ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOS STATYBA 
žiemos metu vykdoma, nors 
sulėtintu tempu, nes trukdo 

klimatinės sąlygos. Dabar dar
bai vyksta rūšiniame augšte, 
hur bus salė apie 600 asmenų. 
Sienų apmūrinimas bus prade 
tas apie kovo vidurį, o bažny 
čia turės būti užbaigta statyti 
birželio 1 dieną. Klebonas kun. 

ko knygutes ir dėl kandidatų J_ Bobinas su statyba turi daug 
išstatymo rinkimams atkreipti rūpesčių, bet džiaugiasi, kad 
savo dėmesį į „Lito“ įstatų 18 statyba vyksta gerai.

LAS KAUKIŲ BALIUS 
buvo gana sėkmingas, nes susi 
laukė apie 200 dalyvių, iš ku 
rių apie 50 buvo maskuoti. Pre 
mijas laimėjo I — kinietis — 
p. PaškeviČienė, II — žvirblių 
baidyklė—p. Beniušienė ir III

TAUTININKU PIRMININ 
KO V. RASTENIO 

PRANEŠIMAS
Sekmadienį AV salėje p.Ras 

tenis, pakviestas Montrealio 
Tautininkų skyriaus, darė vie 
ša pranešimą, į kurį susirinko 
nemažas žmonių būrys. Prane 
šėjas pirmoje savo kalbos da 
lyje patiekė įdomų, gyva for 
ma pareikštų žinių apie gyveni 
mą Lietuvoje, apie okupanto 
pastangas Lietuvą susovietinti. 
Platokai papasakojo apie pasi 
kalbėjimus su ruse, kuri Lietu 
voje ilgai gyveno ir tiktai pra 
ėjusio lapkričio 27 d. dar vaikš 
čiojo Vilniaus gatvėmis. Paša 
kojimas buvo pavaizduotas sk 
aičiais ir kitais duomenimis, ku 
rie sudarė įtikinantį vaizdą. Ta 
is duomenimis, dabar Lietuve 
je yra 1975 kolchozai, arba 
99,8% žemės, bet juos organi 
zuojant ir žmonėms priešinau 
tis daugelis šeimų išvežta į Si 
birą. Iš 370.000 vaikų pionie 
riuose esą 164.000, komjaunuo 
lių 116.000, kas sudaro tiktai 
septintadalį to amžiaus jauni 
mo. Kaimuose, ypač maža kom 
jaunimo. Kad Chruščiovo pla 
nas prisiauginti kukuruzinio 
žalio pašaro sugriuvo. Maksi 
mum iš ha gauta 41 to, kai bu 
vo užplanuota gauti 50 to.

Kitoje kalbos dalyje V. Ras 
tenis kalbėjo apie Nepriklauso 
mybės fondą, cituodamas iš 
, Dirvos“.

Po pranešimo buvo paklau 
simai, kurių buvo visokiausių. 
Buvo ir visokių pasisakymų. 
Galutinėje išvadoje dėl vieny 
bės V. Rastenis pasakė, kad 
„durys į vienybę yra atvi 
ros“. Palauksime ir pažiūrėsi 
ine, ką VLIKas darys ir kaip 
darys.

Po pranešimo NF buvo bu 
vo renkamos aukos.

ŠV. ELZBIETOS 
vakarienę, įvykusią Vytauto 
klube, atlankė apie 200 asme 
ntt, kurie tikrai skaniai pava 
karieniavo ,nes šeimininkės, 
pryšakyje su p. Vaupšiene ir 
p. Motuziene, puikiai viską pa 
ruošė ir gražiai patarnavo. Tar 
nyboje buvo: Mrs. Juška, p. 
Griučkūnienė, p. Kriščiūnienė, 
Mrs. Venckus, p. Iva Venckus, 
Mrs. Ir. Bendžaitis, Ad. Bragi 
net, p. Staniulytė, Mrs. Šimkū 
nas, p. Bendžiūnienė, Mrs. Mi 
liūs, p. Venckus, p. Intas ir 
trys broliai — Julius, Antanas 
ir Petras — Vaupšos.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI!
Paskutinė proga pasilinks 

minti prieš užgavėnes, š. m. va 
sario 11 d., šeštadienį 6.30 vai. 
A.V. parapijos salėje; Kanados

(b) skyr. L. Balsys,
Valdybos sekretorius.

ATOMINĖS BOMBOS 
SPROGDINIMAS 
MONTREALYJE

bus daromas Spaudos baliuje. __
ŠĮ bandomąjį sprogdinimą vyk ZswiTcapoi^r — ° p“ Atraity 
dys ekepertai Bet, įspėjama,.. Bet buvo inalus ė 
tą atomines bombos bandomą ro ir . ,nc^rs ( Skrebutė 
jį sprogdinimą matys.tiktai tie, nas)> pajacas (p. pauUutė), 

gorila (?) ir kt. buvo loterija. 
Vakaras praėjo geroje nuotai

EDENAS DABAR TARIASI 
SU EISENHOWERIU 

WASHINGTONE.
Jie jau aptarė visas aktualią 

sias problemas: Vokietijos su 
jungimo, Europos vakarų sau 
gurno, Viduriniųjų rytų saugu las ir V. Mašalas. Tai mūsų ky vokiečiais 3 :3 ir universitetu koje. 
mo, Formozos ir kitus klausi lančios žvaigždės. Prie tG turi 5:1. Bendras ----- i*-*— -------
mus. Šie pasitarimai truks 3—me ir vieną malonų talkininką naudai 36T^: 

dienas, po ko
EDENAS PENKTADIENį 

ATVYKS Į KANADĄ,
Ottawoje tarsis su Kanados 

vyriausybe.
_________ __________ o------------------------ . j-_j .. ----------------- . Edeno lankymasis Ameriko jagėja_ Energingas ir sumanus 
voje padarytus susitarimus, ku je turi didelę reikšmę. Visiems pareng. kom. pirm. St. Joku 
rie padarys sąlygas vykdyti vi laibai akivaizdžiai matant, kad baltis eina margas reikalų vedė 
sišką nusiginklavimą ir tokiu Rusija 
būdu garantuos visišką ir vi 
suotinę taiką.

Baigdamas laišką,
weris sako, kad Bulganinas to 
kiu pasiūlymu siekiąs propa 
gandinių tikslų, nes jo taikūs 
pareiškimai šiame laiške nesi 
įerina su Sovietų valdžios dar 
bais, kurie rodo, kad
MASKVA KURSTO TAUTŲ 

NEAPYKANTĄ,

ir fi

4

nesilaiko susitarimų, 
į kad ginkluojasi, kad priešingai 

savo žodžiams, daro atominių 
Eisenho karo ginklų bandymus, kad at 

sidėjus ruošiasi karui, — visie 
ms yra aišku, kad

REIKIA APSISAUGOTI 
NUO SOVIETINĖS 

AGRESIJOS,

rezultatas liet. -------- - — —
%. ■' RINKIMAI J NAUJĄ SUDB

puikų aktorių ir solistą A. Pau, Iš lietuvių lošė: Sirutis 4:5,URIO BENDR. VALDYBĄ 
lionį iš St. Catharines, kuris iš Ramanauskas 4J^:4%, Tarvy ir revizijos komisiją^įvyks va 
pildys Balandos (Irenos tėvo) 
rolę.

Solistus ruošia muz. komp.
St. Gailevičius — režisuoja J.

jo pareigas.
Po operetės bus šokiai — 

grandiozinis balius, grojant To 
ronto orkestrui. Veiks turtin 
gas valgiais ir įvairiausiais gė 
rimais bufetas. Stalus aptar 
naus patyrę kelneriai. Visos 
ponios ir panelės gaus po dova 
nėlę, kurias aukoja vaistiniu 

kuri įsibrovė jau ligi Europos kas J. Margis.
vakarų, kad pavergė pusę Ko Maloniai kviečiama Toronto 
rėjos, pusę Vietnamo ir kad ir apylinkių visuomenė atsilan 

kaip tą padarė Bulganinas su veržiasi ir toliau į visas žemės kyti. Tai puiki proga linksmai 
Chruščiovu važinėdami Azijos sritis — Vidurinius Rytus, Pie ir nuotaikingai praleisti Užga 
pietuose. tinę Ameriką, ir tt.

sario 19 d. 1956, Christ the 
Mačiulaitis King bažnyčios mažojoje salė 

L. je nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro. Balsavimas slaptas. 
Kandidatais į bendr. valdybą 
sutiko būti:
1. Daunys, Kazys.

Dženkaitis, Juozas, 40 m.
darbininkas.
Kaspariūnas, Leonidas, 
m., darbininkas.

4. Kusinskas, Aleksas, 37 
darbininkas.

5. Staškevičius, Vytautas, 
m., darbininkas.

6. Stoškus, Juozas, 31 m., darb. Lietuvių Katalikių Moterų D-
7. Šimkus, Justinas, 31 m., dar. jos Montrealio skyrius rengia
8. Žiūkas, Jonas, darbin.

Revizijos komisija:
1. Mazaitis, Petras, 40 m. darb. pūstais, ūpo pataisymui stikli
2. Paulaitienė, Nijoi", šeimin. nė vyno, kava su įvairiais pyta
3. Poška, Jonas, 40 m., daibin. gaiš, spurgomis ir ausytėmis.
4. Venckevičienė, Marija, 33 Vakarienės metu žada būti

iri., mokytoja. įdomi programa, gausi loterija
Į bendr. valdybą renkami 5 ir šokiai.

" i Šokiams gros orkestras „Auš 
visus Sudburio ra“.

Visi maloniai kviečiami pra 
Bendr. Valdyba prašo visus leisti šeštadienio vakarą. Visas 

tuos, kurie dar nesumokėjo so šis malonumas tik 1.50 dol.
Valdyba.

BALIUJE
BUS FOTOGRAFAI

Spaudos baliuje fotografuos 
nauji Montrealio lietuvių foto
grafai. P. K. Kerbelienė, kuri 

valdyba, įvyks ‘ vasario 11 d. >r Argentinoje dirbo kaip foto 
ODD Felows Hall, 33 Lome grafe, dabar atidaro foto studi 
St. Pradžia 7 vai. vakaro. Po ja ir pradedant Spaudos Ba

das 7%:1JĄ; Genčius 6)4:1 J' 
Ciplijauskas 7:2, 
4:3, Petrauskas 3:0.
APYLINKĖS VALDYBOS 

kasą sumoje 928,51 dol. perda 
viau š. m. sausio 26 d. naujam 
iždininkui Juozui Dvilaičiui. 

Pinigai yra „Paramos“*- ko 
operatyve 600 dol. The Bank 
of Toronto 328,51 dol. 

Buv. Apyl. ižd. P. Lelis. 
„VYČIO“ ŽINIOS 

Sudarius planą organizuoti 
klubo Narių Rėmėjų Būrelį, su 
malonumu galime pranešti pir 
muosius narius rėmėjus, supra 
tusius ir įsijungusius į narius- 
-rėmėjus: J. Strazdas — 200 
dol., J. Margis.— 75 dol. (ap 
siėmė globoti krepšinio koman 
dą), Dr. A. Pacevičius — 25 
dol. (taip pat mūsų klubo ne 
apmokamas 
Motušis — 
bus visu tempu plečiamas na asmenys ir į revizijos komisiją 

*. Daug yra 3. Kviečiame visus __L
pasižadėjusių prisijungti savo lietuvius dalyvauti rinkimuose, 
asmenišku nario mokesčiu 
auka.

Klubas dėkingas Prisikėlimo lidąrumo mokesčio, gali tai at 
Parapijos vadovybei, davusiai likti sekmadieniais bažnyčioje, 
treniruotėms kartą savaitėje tuoj po pamaldų.. J. Dženkaitis 
salę, trečiadieniais nuo 7.30 v. 
Čia vyks mergaičių ir vyrų krep 
šinio treniruotės. Tų poros va 
landų klubui neužtenka, tad ki 
toms sporto šakoms gaunama 

baigėsi sekmadienį, sulošus II St. Christopher House salė — 
grupei su Universiteto koman dabar ten vyks įtemptos futbo .. - . ~-
da. Buvo lošta su 9 klubais se lo bei tinklinio treniruotės. Fut iškilmingosios minėjimo dalies hum, pradeda^ ir JVTontrealyje 
kančiais rezultatais lietuvių bolininkai prašomi atvykti su 1 
su: estais 3:3; YMCA 3% : guminiais batukais kiekvieną kestrui. Veiks

vėnių šeštadienio vakarą!
Biletų bus parduodama tik 

tiek, kiek salėje yra sėdimų vie 
tų, todėl patartina įsigyti bile 
tus iš anksto Biletų galima ^rėmėju^rinkiaš' 
gauti: J. Berzinsko krautuvėj 
1212 Dundas W. LA 9547. J. 
Margio vaistinėj 408 Roncesva 
Iles Ave. LL 1944a Lietuvių 
Namuose pas adm. V. Petraiti 
1129 Dundas St. W. KE 2027, 
taip pat ir pas SLA kp. valdy 
bos bei parengimu kom. narius.

S. P.
ŠACHMATŲ TARPKLUBIi 

NĖS RUNGTYNĖS

TORONTO
OPERETĖ IR UŽGAVĖNIŲ BALIUS.

SLA 236 kuopa Toronte ruo dūs jau „pagyvenę“ kavalie 
šia komp. D. Andrulio linksmą riai — vyrai pačiame tvirtume 
2-jų veiksmų operetę „Vien ir prote. Deja, Irenos širdį pa 
gungiai“, kuri bus pastatyta vergęs jaunas studentas Dau 
Prisikėlimo auditorijoj vasario gėla, kurio kišenėse „vėjai 
11 d., 7 v. v. švilpauja“. Balanda, kaip tėvui

Tai maloni naujiena — pir ir pridera, liepia dukrai pasi 
moji torontiečįų operetė! Tie rinkti vieną iš turtingųjų, nes 
sa, turėjome vieną, kitą epere turtas ir garbė esąs šeimyninės 
tę Toronte, bet ta ivis „impor laimės pagrindas. Kaip ši pro 
tuotos“, dažniausia iš JAV. O, blema išrišama, pamatysime 
juk torontiečiai turi, kaip muzi vasario 11d. 
kalinių, taip ir vaidybinių talen Centrinės figūros — Irenos 
tų. tad kodėl nepanaudoti ir rolę išpildys publikai jau pažįs 
savo vietinių meniniu pajėgų? tama dainininkė - solistė St. Ma 

„Viengungių“ fabula, trum šalaitė. Tarnaitės rolėje — D. 
pai suglaudus, tokia: turtingas Mašalaitytė. Viengungius: 
našlys Balanda turi gražią-ža Daugėlą, Paukštelį, Serbentą 
vingą dukterį Ireną!, kuriai per ;r Zikarą atvaizduos — J. Ja 
šasi trys taipgi turtingi ir soli nuška, St. Janavičius, A. Kuo West End 4:2; Vengrais 6:0 ; rimus kamuolius.

gydytojas), K.
10 dol. Ateityje

2.

3. 42

m.,

31

kiekvieną sekmadieni renka so 
lidąrumo mokestį.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas, kurį ruošia bendr.

Užgavėnių Vakarienę; užkan 
tižiai — karštos dešros su ko

bus šokiai grojant puikiam or fotografės darbą. P. K. Kerbe 
________________ /. h-........ — —.— ................v_____ -■ ” " j turtingas bufe lienė ir loterijai paaukojo savo 

Blaches 4^:1%; Ukrai šeštadieni kondiciniam pasiruo tas. Visi lietuviai kviečiami daboto, kuris bus padarytas Spau 
----- -_________ — -....................- - -.............. ’ ~r — ' dos baliuje fantą laimėjusiam

(V. S.) bei grupei.
niekiais 2:4; lenkais 5% '•% ; Šimui. Taipgi atsinešti visus tu lyvauti 16 vasario minėjime.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1956. II. 1. — Nr. 5 (456)

VEPRIKbAUSUAUl Lit'W'/A
INDEPENDENT LITHUANIA

Laiškai Redakcijai
Did. Gerbiamas, Pone Redaktoriau!

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos”

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:
Kanadoje ..........................$5.00 Canada .................................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50 America & S. America $ 5.50 
Visur kitur ..................... $6.00 Other Countries .......... $6.00
Tek«*n eilutė..................et. 0.15 Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00
Adresu pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Tamstos redaguojamame lai Paulo slaptą policiją agentu, 
kraštyje buvo patalpinta p. Si Bet jis sėdi ant dvejų kėdžių ir 
mo Bakšio neva recenzija apie tų tikrų komunistų neišdavinė 
Meldutj Laupinaitj kaipo kny ja.
gos „Aš kaltinu“ autorių, tad Tas pats 'K. Gailius iš Vokie 
pagaliau, tautinės savigarbos, tijos buvo sugrįžęs į Lietuvą, 
sąžinės ir teisybės verčiamas, po vienų metų per Vokietiją— 
prašau neatsisakyti patalpinti Austriją — Braziliją atsidangi 
Tamstos redaguojamame laik no Į Uragvajų ir dirba komunis 
raštyje šį mano viešą pareiški tų - rusų konsulate pas spau 
mą. dos ir propagandos viršininką

Gerai pažįstu ir žinau kny Smirnovą. Šiojo nurodymu yra 
gos „Aš kaltinu“ autorių, pasi paruošta lietuvių kalba 60 la

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Napameskim kelio del takelio
Visokių nesantaikų, nesuta Tat ir dabar, kai iš vienybės 

rimų ir trynimosi esame iŠ 
venę ir, visai natūralu, kad jų pės, pretenduojančios į viršų 
ir ateityje negalima bus išveng nes, — mes periferijų žmonės, 
ti. Toks jau gyvenimas netobu išlaikykime šaltą kraują ir bū 
lo žmogaus, koks jis yra ir ku kime tuo vienybės pagrindu, 
rio tobulumas tiktai labai nežy kuris ir viršūnes įpareigos su 
miai kyla, trukdomas begalės daryti būtiną vienybę, sudary 
stabdžių. ti bendrą frontą, kaip jį sudarė

Bet yra daug nesklandumų Amerikos lietuviai, nežiūrinti 
jau pergyventa ir išgyventa, nieko, palaikomą ir dabar. 
Kad ir didžiausios mūsų išei Mums, ypač esantiems peri 
vių kolonijos — Amerikos Jun ferijose, < 
gtinių Valstybių — lietuvių gy vienybė yra labai brangus, la 
venime. Buvo jos susikaldymas bai vertingas reikalas. Be vie 
į dvi stovyklas — Amerikos nybės mes kriksime, mes netek 
Lietuvių Tarybą1 ir Amerikos sime pusiausvyros ir mes būsi 
Lietuvių Misiją. Bet, po tūlo me nenaudingi nei tautai, nei 
trynimosi laikotarpio, prieita Tėvynei, nei patys sau, kokiais 
prie supratimo, kad vienas Iron galėsime būti tiktai veikdami 
tas yra būtinas ir vieningas dar vienybėje.
bas yra sklandesnis, ir našes Jau daug išgyventa nesklan 
nis, ir malonesnis. Tat Misija durnu ir mūsų veiksniu viršūnė 
susiliejo su ALT, ir jau kur s se. Bet jų dar yra palikę iš bu davo j komunistu repatriacijos 
kikas kai Amerikos Lietuvių vusio VLIKo viršumų kurios įstai ą ir tenai s] tai tardavo 
Taryba veikia pasigėrėtinai gra neisvenge klaidų. Bet VLIKas gi su& ma:oru papjov 
žiai ir jos veiklos vaisiai yra na yra persitvarkęs, ir tuo pačiu vėliam 1946 met birželio 
šus ir puikus. yra sudaryta ir galimybė viso

Taigi: Amerikos Kėtuviai iš ms reformoms, kokios tiktai ga 
takelių suėjo į kelią. Ir tenka jį būti įmanomos.
nuoširdžiai '^pasidžiaugti, kad Turint prieš akis faktą, kad 
Amerikos lietuviai, kaip sako turimomis žiniomis VLIKas 
ma, nepametė kelio dėl takelio, yrą pasiryžęs daryti visų gali 
Neabejotina, kad šis pavyzdys mų žygių, kad visos praeities 
yra vienas gražiausių ir vienas klaidos būtų išlygintos ir kad 
ryškiausių ne tiktai išeivijos, vienybė būtų atstatyta, — mu 
bet ir lietuvių tautos gyvenime, ms> esantiems periferijose, rei 
kuris bus įrašytas auksinėmis kįa tai turėti prieš akis ir 1___
raidėmis į lietuvių tautos ir jos ti, kaip ir kas vyks, 
kultūros istoriją. Neskubėkime skaldytis, ne

Akivaizdoje šio' ryškaus ir skubėkime pyktis, neskubėki 
ne mums vieniems, bet ir mūsų me nesantaikauti. Visų mūsų 
Pabaltijo kaimynams ir visie likimas toks pat. Visi turime 
ms kitiems, kas tokiais faktais prieš akis tuos pačius tautos 
domisi, fakto, tenka atsiminti, įr Tėvynės laisvės tikslus ir 
kad prieš tą vienybę buvo ir uždavinius. Tat, visokį tarp 
trinties, ir nesantaikos, ir kito mūsų nesusipratimai yra tik 
kių nesklandumų. Ir vis dėlto ras nesusipratimas, 
visi jie buvo nugalėti, nes prieš Anksčiau ar vėliau bet vieny 
akis buvo turimas bendrasis ke bė bus atstatyta. Tat, dėl lai 
lias, kurį mums diktuoja gyve kinių nesusipratimų ar gi ver 
nimo Jtikrovė, kuri mums nuro ta mums ardytį mūsų vienybė? 
do mūsų Tėvynės ir tautos pa Būkime vieningi, būkime sa 
galbos šauksmus, kurį kiekvie ntūrūs, būkime protingi ir ne 
nas mūsų nešiojasi savo' širdy išklystame į takelius, pametę 
je- didįjį kelią. J. Kardelis.

vadinusį Meldučiu Laupinai pu mašinėle rašytų puslapių ir 
čiu. Jis nėra joks M. Laupinai perduota Meldučiui Laupinai 
tis, — jis yra Jonas Laurinai čiui savo vardu išleisti knygą 
tis, kilęs iš Naumiesčio. Lietu „Aš kaltinu“, už kurios išleidi 
vą okupavus komunistams, Jo mą 100 knygų ir išplatinimą 
nas Laurinaitis buvo 
amžiaus. Jis tuojau

17 metų M. L.apmokėjo55.000 eruzeirų. 
j.o istojo i M. Laupinaiti aš bandžiau

Pasdl nokusios tūlos gru komjaunima įr buvo aktyvus nuo to mūsų tautos kiršinimo 
milicijos ir pardavikiško darbo atkalbę 

ti, bet jis manęs nepaklausė.
Bendrai paėmus, komunistai 

j tarpe ir įvairiau

narys, be to, buvo 
slaptas agentas. 

Prasidėjus vokiečių-rusų ka F 
rui, J. Laurinaitis pasislėpė, jieško tautų 
Atėjus vokiečiams į Lietuvą, siomis priedangomis - priemo 
J. Laurinaitis atsirado, tuojau nėmis daryti tautų kurstymą 
prisiplakė prie vokiečių Gešta tarpe savęs, žudymus, sabota 
po ir drauge su vokiečiais dir žo veiksmus ir t. p. Tam tiks 
bo prie žydų „patvarkymo* lui jie nesigaili didelių sumų 

. . . , .7 1 darbų. Vėliau atsidūrė Vokie pinigų ir kitu priemonių.
atskirose kolonijose- tįjoje prįe įvairių Reicho dar Vienuolika metu mane ir Jo 

bu. ną Laurinaitį - Meldutį Laupi
Pasibaigus karui, atsirado naitį lydėjo bendras mūsų gy 

Vokietijoje Wetter A. D. Ruhr venimo sutapimas ir visuomet 
apylinkėje ir čia drauge su K. aš jį stengiaus nuo tokių dar 
Gailiu ir buvusiu kapitonu Šlei bų atkalbėti, bet jis jau nuėjo 
niu tarpe kitų D. P. žmonių va išdavikiško velnio keliais, tad 
rė propagandą, kurstė ir net mano kantrybė nebeišlaikė ir 
įžūliai ragindavo stovyklose 
esančius grįžti okupuoton Lie 
tuvon. Visi trys vakarais vyk

KĄ ŠIEMET VEIKS KANADOS KULTŪROS FONDAS
KLB Kultūros Fondo Vyt. Abromaitis —■ sekr. 

pranešimas. VI. Kazlauskas — ižd.
KLB Kultūros Fondo pienu Kultūros Fondo valdybos vi 

mo posėdyje, įvykusiame sau si nariai reiškia nuoširdžią pa 
šio 21 d. L. Namuose Toronte, dėką buvusiam KF pirm. Anta 
pasiskirstyta tarp valdybos na nui Rinkūnui už sėkmingą Kul 
rių pareigomis sekančiai: tūros Fondo organizavimą, sta

Izabelė Matusevičiūtė — pir tuto parengimą ir ketverių me 
mininkė. > tų darbuotę Kanados Vyriau

Dr. Adolfas Šapoka — I vi šioje Švietimo komisijoje, 
cepirmininkas. Didelė padėka tenka skyrių

Dr. Martynas Anysas — II pirm-kams: švietimo — V. Ma 
vicepirm. tulaičiui, kultūros — Iz. Matu

Salomėja Sakalauskienė —■ sevičiūtei ir finansų — M. F. 
susirašinėjimų sekr. Jokubynienei. Kartu dėkojame

Liudas Medelis — posėdžių visiems Kultūros Fondo naria 
protokolų sekr. ms bei visų KLB apylinkių KF

Kun. B. Pacevičjus — teat įgaliotiniams už vaisingą ir dar 
ro ir muzikos reikalams. nų darbą.

Dail. J. Bakys — meno rei Ypatingą padėką reiškiame 
kalams, Lietuvių Dailės Insti Finansų skyriui M. F. Jakuby 
tuto atstovas. nienei, V. Sondai, V. Abromai

A. Supronas — sporto reika čiui ir V. Kazlauskui už sėk 
lams, Liet. Vyr. Sporto Lygos mingą finansų sukėlimą. Nau 
atstovas.

Švietimo skyrius
Pr. Mačiulaitis — pirm.

Gailiūnaitė — vicep.

sakau:
Draugas, ne draugas, „Nusi 

imk tautos kiršinimo išdavikis 
ką kaukę ir lipk iš grūšės“.

Šio rašinio patvirtinimui tu 
riu liudininkų ir raštiškų įrody 
mų, tad dėl tautos pardaviko 
nepidangstau slapyvardėmis, 
bet atvirai rašau ir pasirašau.

Su pagarba
Jonas Putvis.

jasis Finansų skyrius perėmė 
per 600 dol. iš buvusiojo iždi 
ninko VI. Sondos.

Naujus įnašus šiais metais 
Toronto Apylin 

kės V-ba per kasin. inž. Lėlį $ 
85, 20% nuo solidarumo mo 
kesnio ir KLK Moterų Toron 
to skyrius $ 100, Vaikų litera 
tūros premijai. Aukotojams 
nuoširdus ačiū. Nutarta:

1. Dalyvauti ir prisidėti prie 
x ___ . - - - - ruošiamojo Kultūros Kongre

ma 1 1 nadą atvykęs iš Anglijos 1952 so programos JAV-se, Cikago
"'Mes žemiau pasirašiusios metais ir gyvenęs Hamiltone, je, kuris įvyks birželio 30 d. ir 

skautininkės konstatuojam, Jis pats arba jį žinantieji malo 1 d. liepos mėn. kartu su Lietu 
kad skautų organizacijoj įsiga 
Įėjo' negerovės, kurios mūsų gi 
liu įsitikinimu pažeidžia pačius 
pagrindinius Lietuvos Skautų 
Sąjungos principus.

Neturėdamos organizacijos 
vadovybės pritarimo ir todėl 
negalėdamos su tomis negero 
vėmis kovoti. 1956 m. sausio 7 
dieną išstojome iš P.L.S.S. Sk 
aučių Seserijos, tuo pačiu hebe 
nešame už jos veiksnius jokios 
teisinės nei moralinės atsako 
mybės.

Skautininke Aldona Augus 
tinavičienė. . .

Paskautininkė Aurelija Bala savo pusbroliais, gyvenančiais 
Kanadoje: Viktoras Plaušinis, 

Vyr. Skautininke Magdale Antanas Plaušinis, Olesius Pla 
na Barniškaitė. 

Paskautininkė 
tuškienė.

Vyr. Skautininke Izabelė Jo 
naitienė.

Paskautininkė Stefanija Juo 
dvalkytė. 

Skautininke Ona 
kienė.

Vyr. Skautininke 
nikė Kesiunaitė. 

Paskautininkė 
Modestavičienė.

Paskautininkė Regina - Rim 
gailaitė Nasvytienė.

Skautininke Stefanija Radze 
vičiūtė.

Skautininke Dr. Marija Ži 
linstaenė.

LIETUVIAI ŠVENČIA LIE 
_________ „Mes nebe TUVOS NEPRIKLAUSOMY 

gas, taktikas ir tt., bet gali bū ju imtų politikuoti, pakriktų vi norime partijų, bet duokite mu bės paskelbimo šventę vasario

Brangiai Mokytojai,
MARIJAI SKARDŽIUVIENEI 

svetimoj žemelėj tragiškai mirus, 
nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia 

buvusi mokinė J. Pečiulionytė.

Vėliau, 1946 met. birželio 
mėnesio pabaigoje visi trys 
„geradariai“ nežinia kur dingo. 
Po mėnesio laiko girdėjau per 
Vilniaus stoties radiją kalbant 
kapit. Šleinį ir K. Gailių, ku 
rie ragino visus D. P. grįžti Lie 
tuvon.

Praslinkus metams laiko, Jo 
. nas Laurinaitis atsirado Angli 

lauk i°je’ bet Jau su v’sa’ kita pavar 
de — Meldutis Laupinaitis, ku 
ris čia pradžioje uoliai ėmė pla 
ktis prie tautinio komiteto ir 
t. p.

Po kurio laiko Meldutis Lau 
pinaitis sukombinavo ir išvyko 

_ į Braziliją, Sao Paulo miestą. 
“ Pradžioje, iki apsižiūrėjo, ver 

tesi įvairių laikraščių ir knygų 
pardavinėjimu. Vėliau pradėjo 
„verstis“ visokiais būdais: pi 
nigus skolinti, rinkti įvairias 
aukas ir niekur nepasiųsti, tai 
pininkauti emigracijos reika 
lais paimant po' 100 eruzeirų, 
sudaryti užsienio prekybos 
atstovybę, surenkant pinigus, 
apie ką gerai žino p. Vasiliaus §aįtienė. 
kas. Po šių, ir čia dar nepami 
nėtų, rafinuotų „žygdarbių“ 
jam pasidarė nebesaugu gyven 
ti V. Zelinos, Rua Espraiada 
17 No priemiestyje. Tada sku 
biai išsikraustė kitur gyventi, 
pasisiūlė ir tapo priimtu į Sao

O.
M. Gudaitienė-Daukšytė — padarė KLB 

sekr.
Finansų skyrius.

J. Karka —pirm.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomas Vytautas Blau

Toronto.

Prašome paskelbti šį praneši zdYs> kilęs nuo Ukmergės, į Ka

niai prašomi pranešti šiuo ad vių Dainų švente.
resu: Rimas Dementavičius, 2. Suorganizuoti kilnojamąją 
2123 Farbes Street, Pittsbur dailės parodą (tapybos bei sk 
gh, 19, Pa., U.S.A. Būsiu labai ulptūros). Jos organizavimas 
dėkingas. pavestas dail. J. Bakiui.

...............  3. Skirti $ 300 literatūrinę
— Jonas Venslovas, sūnus premiją vaikų literatūros vei 

Stasio, prieš karą gyvenęs Šan kalui parašyti.
čiuose, Sodų g-vėj, atvykęs į 4. Skirti $ 800 literatūrinę 
Kanadą dirbo Extra Gang No gu tai būtų naudinga lietuvy 
4, Algoma Centr. Railway, bei.
Ont., — prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: V. Pilkauskas, 15 
Tuchett St., Hamilton, Ont.

— Aš noriu susirašinėit su

Nukelta į 8-tą pusi.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER 

SEAS CARGO CO., atstovau 
janti didelę anglų firrtįą HAS 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me 
džiagomis, maistu, avalyne, vai

KAI KARIAI POLITIKUOJA...
„Karys“ ja ubuvo suklupęs ti labai prastas politikas, 

dėl politikavimo. Atrodė, kad geri kariai ir geri politikai 
iš to jis galėjo pasimokyti. De retas reiškinys, 
ja... politika yra patrauklus P 
reiškinys, todėl ir kariai mėgs kad kariai nepolitikuoja, nes 
ta papolitikuoti. Tiktai ir poli jų uždavinys — ginti tėvynę 
tikavimas yra... specialybė, taip, kaip nurodo politikai, 
kaip ir karyba. Karys gali bū kaip paduoda įsakymus karo 
ti labai geras karys — strate vadai. Jeigu kariai, tokiu atve

Paprastai jau yra patirta,

si frontai, ir priešas įsibrautų 
į politikuojančių karių stovyk 
tas. Todėl skaitoma ideali ta 
kariuomenė, kuri nepolitikuoja.

Visai prastu politiku pasiro 
dė esąs tūlas V. Jonikas, suma 

Bet nęs politikuoti. Pradėjęs kai 
yra bėti apie Lietuvos vadavimą, vi 

są tą kovą suvedė prie to, kad 
esą „norime bent vieno rimto 
lietuviškos kultūros veikalo... 
bent vieno tikro vadovėlio...“ ir 
panašiai. Tat yra nesąmonių 
šneka.

V. Jonikas rašo

ušinis, kurie yra kilę iš Venslo 
Aldona Bar viškių, Skirsnemunio, Raseinių 

apskrities. Petrona Antanaity 
tė, c. Estados Unidos 1612,___  ____  __ _____ ___
dep.. 25, Buenos Aires — Ar staįs įr 100% garantija — 
gentina.______________________ pilnas draudimas. Visus reika
na karta per mėnesį. Parapijos lingus mokesčius sumoka siun 
valdyba' sudaro: Jurgis Lingai lėJas> gavėjui mokėti nieko ne 
tis — pirm., Jurgis R’asokas — reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
vicepirm., Petras Petraitis — Londono Anglijos, tad labai 
sekr. ir Emilis Langas — kasi greitas pristatymas.
ninkas. Prašykite mus į LIETUVĄ

Sekančios pamaldos įvyko siunčiamų gėrybių sąrašų: 
sekmadienį, t. y. sausio 15 d., 
6 vai. vakaro pas Jurgį Lingai 
tį, R. R .1, Otterville, Ontario. 
Lietuvių Liuteronių Parapija

Tillsonburg.

Kavaliaus

Dr. Domi

Genovaite

Overseas Cargo Company 
4426 S. Rockwell St., 

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

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — 
didžiausias lituanistikos žinynas, lietuvių kultūros 

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

atskiras raides pasiskirstę iki galo.
Laikas įsigyti, 

nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama 
tik prenumeratoriams.

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

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

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

‘ Paskubėkite — atsargos ribotos!

ms vieną organizaciją, kurią -į-į diena.
sudarytų ne tremruoti partijų dieną Tėvai Pranciškonai 
imtininkai, . bet žmonės, kurie atlaikys Šv. Mišias už Lietuvą 
ateitų tautinio darbo dirbti Prisikėlimo bažnyčioj.
kaip lietuviai“. . . Vakare minėjimas bus ukrai

Gal gi V. Jonikas toks Salia nįegįų Prosvita salėj, 608 Sim 
monas, lead tokių lietuvių^ gali pson g-vėj, (greta Lake kino) 

■, ... _..j port william.
Pradedame rinktis 6 vai. v.
Programa prasidės 7 vai.
Maloniai kviečiame visus 

lyvauti.

EVANGELIKŲ SUORGANI 
įZAVIMAS TILSONBURGE

Gruodžio 11d. Delhi-Tillson 
burgo lietuviai liuteronys vie 
šame posėdyje nusprendė įkur

Vakare minėjimas bus ukrai

rasti? Tegul jis sudaro tokių 
sąrašą ir paskelbia. Jei p. Jom 
kui nepatinka treniruoti, tai jis 
galės parinkti netreniruotų ir 
duos jiems sąlygas treniruotis? 
Nes nepolitikai kovos negi 
lės vesti.

V.- Jonikas lietuvius nori 
statyti į laukinių stovį, lyg 
tuviai būtų nesąmoningi ir 
turėtų savo nuomonės, o ta kie 
kvieno sava nuomonė tai ir yra ti parapiją, vardu „Lietuvių liu 
treniruotės vaisius. teronių parapija Tillsonburg“

Tat, kam V. Jonikas rašo ne Kun. L. Kostizenas iš Toronto
sąmones? naują parapiją aptarnaus vie

ga

pa 
lie
ne

da
E. J.

PIRMAS 
populiarumu 
Bowlinime da 
giausia žmo 
nių visoje Ka 
nadoje randa 
poilsio ir ma 
lonumo, 
kad 
orto

nei 
kitose sp 
rūšyse.

DOW

Tik DOW
COOL CONTROL* 

būdu gamintas.

PIRMAS
kokybe

Po bowlinimo me 
kas nėra taip gai 

vinantis, kaip 
stiklas DOW—

Kanados ge 
riausio alaus.
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KSS& ® ■■ ® tik norima pasėti nesantaika
tų*kurie iiems yra davę■ n ■ ’fe* wB ■ ■ wMB ■ BO H azilinę teisę? Gal Maskva ma

(Rašo Gosta von Uexkull ž 
politikos savaitra

Ilgai mums nebuvo aiškios 
Maskvos priežastys, kurios už 
vilkino vokiečių karo belaisvių 
transportus i tėvynę. Ar tai 
buvo „techniški sunkumai”? 
Ar buvo parodyta permaža en 
tuziazmo, paskiriant ambasado 
rių Zoriną? Ar buvo parodyta 
perdaug entuziazmo, * sveiki 
nant sugrįžusius Į tėvynę iš 
sovietų baudžiamųjų stovyklų? 
Vienas aiškinimas pakeitė kitą. 
Tačiau nė vieno nebuvo galima 
įrodyti ir nė vieno atremti. Per 
Paryžių, per Rytų Berlyną, 
paskui vėl per Paryžių Bonna

y miame vokiečių kultūros ir 
ištyje „Die Zeit“).
„sulig nustatyta programa“.

Švedija „sutartimi buvo įsi 
pareigojusi išdavimui’’. Bet 
valdžia, kuri įsipareigoja panie 
kinti azilinę teisę, lygiai taip 
nedorai pasielgia kaip motina, 
kuri įsipareigoja parduoti savo 
dukterį. Abejos sutartys prasi 
kaista prieš gerus papročius ir 
dėl to yra niekingos. Vokieti 
jos atveju nėra jokio įsiparei 
gojimo sulaužyti azilinę teisę.

Kad jokiam pabėgėliui, no 
rinčiam sugrįžti į tėviškę, išvy 
kimas iš Federalinės Respubli 
kos nėra draudžiamas, užsienių

no, kad esama vokiečių, kurie 
sako: „Kas mums rūpi tie pa 
bėgę rusai? Išduokime juos, 
idant sugrįžtų mūsų karo be 
laisviai“.

Ar esama tokių vokiečių, 
mes nežinome, bet mes žinome 
viena: ir politikoj esama išprie 
vartavimo ribų. Mes čia nenori 
me paliesti klausimo, ar buvo 
išmintinga užmegzti diplomat! 
nius ryšius ir su tuo taip ankš 
tai sieti karo belaisvių sugrįžt 
mą, kaip tai įvyko vokiečių sve 
čiavimosi metu Maskvoje. Kas 
paduoda savo mažąjį pirštą, vi 
suomet rizikuoja, kad vieną gra 
žią dieną iš jo reikalaus visos 
rankos. Bet dabar užtenka.

3 PSL.

Tai yra grupė praėjusių ine puslapyje pasikalbėjimą su jai ir šiemet yra pakviesti į Sp 
tų Montrealio lietuvių Spau juo), draudimo atstovas Alber audos balių, kuris šį šeštadie 
dos baliaus dalyvių (iš kairės) : tas Norkeliūnas (žiūr. jo skel nį, vasario 4 d., 7 vai., įvyks 
inž. p. Rimša su žmona, inž. J. bimą), B. Sližaitytė, red. J. Montrqalyje gražiausioje salė 
Bulota (NL Skautų skyriaus Kardelis ir inž. P. Narbutas, je: 2145 City Hali Avė (kam 
vedėjas), svečias anglas, inž. K. Visi mieli skaitytojai ir kasme pas City Hali ir Sherbrooke, 
Balčiūnas, P. Juodelis, Dr. E. tiniai Spaudos balių lankyto patogiau privažiuojant iš Sher 
Andrukaitis (žiūrėkite šiame brooke gatvės).

DAKTARAS EDUARDAS ANDRUKAITIS
mėgino gauti aiški! atsakymą įeikalų ministeris, von Brenta Maskva turi suprasti, kad Fe 
iš sovietų valdžios. Atsaky no, yra pasakęs labai aiškiai. 
~,as, kuris pagaliau buvo gau

Matydamas didelį „Nepn 
klausomos Lietuvos“ skaityto 

_ Bet toliau tebūnie užtikrin (gal net pertoli) yra nuėjusi, jų susidomėjimą tautiečių pasi
s, nebuvo tiesiog iš valdžios, ta: Federalinė Respublika niekad ji nusileido nuo savo pirmi sakymais, kaip jie Kanadoje 

bet jis buvo pakankamai aiš kuomet neišduos politinio pabė nio reikalavimo — pirma sugrą kūrėsi, kreipiausi į mūsų žy 
kus: išduokite mums iš mūsų gelio, ir niekas jos negali pri žinti visus karo belaisvius, pas mųjį lietuvį, neurologijos spe 
sričių pas jus atbėgusius žmo versti apsunkinti savo sąžinę kui užmegzti diplomatinuis ry cialistą, Daktarą Eduardą A.n 
nes, ir grįžtančiųjų tiansportai tokiu nusikaltimu prieš žmonis šius — ir nedelsiant įsileido i drukaitį. 
vėl riedės!

Žinoma, „Izvestija“ to nepa sovietų^ pabėgėlių! 
sakė šitais žodžiais. Ji kalba . J<( 
apie „sugrįžimą to šimto tūks tlJa 
tančių sovietų piliečių, gyve 
nančių Federalinėj Respubli 
koj“. Ji tur būt tikisi šituo for 
mulavimu Federalinei valdžiai 
nadaryti lengvesnį ir skonin 
gesnį įžūliai reikalaujamą tarp 
tautinės teisės sulaužymą. 
Taip „Izvestija“ pabėgėlių iš 
davimą nesibijo net pavadinti 

žmoniškumo^ klausimu“.
Nuoširdumo pilnais žodžiais 

prieš tris mėnesius Federalinės 
Respublikos pasiuntiniai, su 
ĮXr-.Adpnąueriu priešakyje, pra OL UC11C1&L1 ivm i o i/vMiu
vius. Atrodė, lyg jų apeliavi 
mas į žmoniškumą būtų kritęs 
Į derlingą dirvą. — Ir bolševi 
ko širdis, pagaliau, nėra iš ak 
mens, — tuokart buvo galvo 
ta. Bet Bulganinas visus, kurie 
taip galvojo, jau tada buvo nu 
sistatęs apvilti, betarpiškai įve 
rdamas po pirmojo išprievarta 
vimo manevro pasisekimo — 
belaisvius prieš ambasadorių 
—jau naują išprievartavimą pa 
aiškinimu, jog Federalinėj Res 
publikoj esama 100.000 sovie 
tų piliečių, kuriuos reikėtų par 
gabenti namo. Daug nežmoniš 
ko atsitiko šio karo metu ir po 
jo... Prie nežmoniškiausio- ir ne 
suprantamiausio — kadangi 
tai padaryta civilizuotų demo 
kratinių valstybių — priklau 
so pabėgėlių iš Rusijos, Pabal 
tijo ir Vokietijos išdavimas so 
vietų GPU. Beveik vieną mi 

>ną Vlasovo kareivių amen 
žmonai išdavė savo tuometinia 
ms sąungininkams. Tūkstan 
čiai nusižudė. Apie tuometinę 
tragediją liudija kapinės prie 
Muncheno su ilgom rusų kapų 
eilėm. Net neutralioji Švedija 
išdavė 2800 vokiečių ir 200 bal 
tų pabėgėlių karių. Švedijos ži 
lasis karalius asmeniškai dar 
paskutinėj minutėj prašė Stall 
no atsisakyti to reikalavimo — 
veltui! Protesto demonstraci 
jos Stockholmo gatvėse, augštų 
švedų karininkų tarnybos at 
metimas, paliestųjų savižudy 
bės, savęs sužalojimai — vis 
dėlto išdavimas buvo įvykdytas

deralinė Valdžia jau labai toli
(Iš pasikalbėjimo) rį gražiai suprato tėvai ir man 

leido eiti į mokslus, o ne fabri 
toli siekiančias problemas, ku ką, kurio vargo jiems jau ūžte 
rių apimtyje yra daroma moks ' 
lo pažanga.

Sugrįžęs po mokslinių studi išvengti, šypsodamasis atsa 
jų, mūsų daktaras vėl stojo 
darbą savo specialybėje. __ e r . _ . . .
sakęs nuo jam pasiūlytų moks tės dienų. 1 at ir dėl pasirinki 
linio instituto steigimo 
gų, Dr. E. Andrukaitis 
augštą paskyrimą savo 
lybėje — Neurologijos 
to direktoriaus, kuriose išple 
čia savo medicinišką veiklą, ku 
rio patarnavimu naudojasi da 
ugelis ir lietuvių, kuriems Dr. 
E. Andrukaitis visada yra pa 
slaugus ir mielas.

— Įdomu, kodėl pasirinkote 
medicinos mokslus, kai jūsų 
jaunystės metais, kiek žinoma, 
lietuvių nuotaikos nebuvo pa

ko, kad leistų ir sūnui vargti 
tą vargą, kai yra galimybės to

ko Daktaras. — Be to, moks 
Ątsl las mane traukė nuo pat vaikys

kurną, koks tai būtų išdavimas tokį biznį. O sovietų vadai turi Montrealy gimęs ir augęs ir 
! suprasti, kad bandymai išprie čia mokslus, Montrealio uni

Ką Bulganinas ir ką „Izves vartauti niekuomet negali ves versitete, baigęs, Dr. E. Andru 
sau galvojo, kai buvo iš ti prie to, ko -jie tariamai trokš kaitis prieš kelis metus vienas 

keliamas pabėgėlių klausimas, ta sąžiningai: „Normalių san įg tiktai kelių visos Kanados 
mes nežinome. Kam gi sovie tykių“ su Federaline respubli gydytojų buvo gavęs karališką 
tų vadams reikalingi žmonės, ka. Jei Maskva per savo vai ją stipendiją specializuotis ir 
kurie savo pabėgimu aiškiai džios organo „Izvestijos“ bur apie dvejus metus buvo išvy 
yra parodę, kad jie iš sielos gei ną ir toliau per vokiečių belais kęs į Jungtines Amerikos Vals 
mių paniekina dabartinį rėži vių sulaikymą išduoda naujų tybes, kur specializavosi ir gi 
mą Rusijoj. — Joks žmogus, o vekselių Bulganino garbės žo lino savo specialybės žinias, 
mažiausiai rusas, taip sau leng džiu, ji neturėtų nustebti, jei siekiančias labai specifiškas, 
va širdžia neparodo tėviškei santykių „normalizavimasis* -----------------------------------------------
nugaros. — Ar tie žmonės vėl tarp Bonnos ir Maskvos užkliū ntykius normaliais, kurie, jei 
turėtų būti sugaunami vien dėl tų pusiaukelėj. Ne dėl to, kad mes į juos nežiūrėsime pro dip 
to, kad jų bijomasi, kaip tironi Bonna ambasadoriaus pasiun lomatinio mandagumo akinius, 
ja laisvės, kaip melas bijosi tei time mato prekiavimo objektą, nėra niekas kitas, kaip tik gry lankios mokslui? — teiraujuosi 
sybės? Ar gal iš tikrųjų visai bet labai paprastai — vien dėl nas išprievartavimas. mūsų žymųjį Daktarą. ____ ,
nenorima, kad iie suerižtu. o to. jog nėra prasmės vadinti sa Vertė Elena Lymantienė. — Tai buvo mano noras, ku ga jau pagydoma, o galima lau

parei mo nereikėjo daug galvoti.
gavo — Kodėl pasirinkote medici 

specia na, o ne kurį kitą mokslą? 
institu — Mane visada traukė re 

alūs mokslai, tat ir pasirinkau 
mediciną, nors joje dirbant vi 
sada reikia turėti reikalą su ne 
sveikais žmonėmis.

— O kodėl pasirinkote neu 
rologo specialybę?

— Neurologija yra didelės 
vilties ir didelės ateities moks 
las, kuris tikisi didelių atradi 
mų, nes dabar jis daro didelę 
pažangą ir turi plačias galimy 
bes. Pav., dabar nuomario Ii

Kuriais metais buvo šis Montrealio lietuvių Spaudos balius, kada reikėjo išskirti (apačioje) grupę asmenų (ir kas jie 
do vieni?), kuriame dalyvavo Vokietijos konsulas (kur jis šiame atvaizde?) ir kur tai buvo? Kas atsakys j šiuos kiausi 
mus, tas šių metų Spaudos baliuje gaus (konkurso keliu) gerą dovaną, vertą atsilankymo į šių metų Spaudos balių Mon 

trealyje (2145 City Hall Avenue, kampas Sherbrooke ir City Hali).

kaip dr. Saiko ir p.
— Kodėl stojote į prancūzų, 

o ne į anglų universitetą?
— Dvi priežastys buvo: pran 

cūzų universitete pigesnis mo 
kslas, tai viena svarbi priežas 
tis, ir antra — nulėmė ir tėvų 
patarimas, nes prancūzų uni 
versitetas katalikiškesnis, o mū 
su šeima katalikiška.

— Girdėjau apie jūsų visuo 
menišką veiklą?

— Gavęs iš tėvų lietuvišką 
auklėjimą, dirbau, kiek galėjau 
augštesniojoje mokykloje besi 
mokydamas ir bestudijuoda 
mas universitete. Ir dabar dirb 
čiau, jeigu kas kviestų. Mūsų 
ruošiamus vakarus, koncertus 
lankydavo ir svetimtaučių pub 
lika. Susirinkdavo apie 600 as 
menų. Vasarą darydavome pik 
nikus ir tt.

— Leiskite užduoti keistoką 
klausimą. Jūsų pavardė ilga ir, 
be to, lietuviška, — ar ji jums 
netrukdo? Juk kiti tuojau kei 
čia lietuviškas pavardes, kad 
nebūtų žymu, jog esama po ta 
pavarde lietuvio?

Daktaras linksmai šypsosi ir 
atsako:

— Man yra garbė būti lietu 
viu ir aš niekad neišsižadėsiu 
mano tėvų tautos ir kalbos. Ma 
no tėvai patriotai ir man tą mei 
ię įkvėpė. O dabar aš jau pats 
suprantu reikalo esmę. Aš sa 
vo pavardę dar pailginčiau, jei 

Nukelta į 8-tą psl.

VIEŠNAGĖS PIETŲ KO LUMBIJOJE ĮSPŪDŽIAI nepaprastai greit ir saulė pra aprodė ją ir supažindino su jos landą grįžau patenkinta, gerai silauktų keršto iš šoferio, bei 
_ v . . . . dėjo leistis vakarop.
Rašo Br. D iki n lene. nūs su vaišingais

Pieną pristato artimiausion pie džiais šeimininkais ir padėko 
ninėn. / ’ " ‘ ‘ _ "" "
šių, kiaulių ir vištų, bet tai tik į namus, nes sutemus pavojin užlaikoma

bet neiš užlaikoma, veikia be pertraukos leidimo vizai iš Argentinos vy bėti. Tai buvo jaunas, neturtin 
kiekvienoj pamainoj po 10 va riausybės, kuri nenorėjo duoti, gas -fabriko darbininkas, turin 
landų, dirbant 6—7 darbiniu bet sesuo Argentinoje, da^ydatis žmoną ir 2 vaikučius ir tik 
kams. Kasdien parduodama ma visus žygius, vis ramino ne tą sekmadienį šoferiavęs, nore 
15.000 litru pieno, nedidelį kie nustodama vilties jį gauti. damas kiek užsidirbti. Dukart
kį grietinėlės ir sviesto.

Savininkas, turintis keletą to 
kių finkų ir Medelyne keletą 
namų, šioje finkoje turi savo 
nuosavų 200 gerų karvių, 122 
kalakutų ir 70 veislinių kiau

Atsisveiki 
ir nuošir

įrengimu, o taip pat apžiurę nusiteikusi į savo laikinus na žuvusio giminės pusės, tik vie 
jau ir visą ūkį. mus ir ponui Dubauskui dėkin nas sėdėjęs ties šoferiu liudijo

Nedidelė pieninė, bet moder ga už suteiktą pramogą. jo nenaudai, mudvi gerai maty 
Auginama keletas ver jus už svetingumą, iškeliavom njškai įrengta ir labai Švariai Laikas mano veišnagės bėgo damos dviratininko kaltę, skai 

veikia be pertrau greit ir įvairiai ir aš laukiau vis tėm sau už pareigą šoferį get

6.
Kovo 14 d. išvažiavę pasiva 

žinėti kalnais su p. Dubausko 
šeima, aplankėme lietuviu ūki. savo reikalams. Žeme nedirba ga važiuoti kalnais, 1 
kuri nuomoja 4 lietuviu šei ma> dauginusiai ganyklos ir kentem neaplankę pakely dar 
mos, bet šeimininkauja ir ad sėjamas tik specialus gyvulia vienos lietuvių seimos p. Vai 
ministruoja p. Rubšys, kurisms .P.asaras> kuns Pjaunamas čius, vieno kolumbiečio milio 
su šeima ūkyje ir gyvena. ™a.zais Pjautuvais Kadangi menaus finkoje, kurią jie pri

_ . „. ,J . ūkis tvarkingai vedamas, tad ir žiuri.
ai graži kalnuota vieta au pejno j0 nors neperdaugiau Tai jauna su dviem vaiku 

gštumoje maždaug 1000 met sia> turima. čiais at kusi ; ta kraš
rų virs Medelyno, tad ir oras Vaišinga ponia Rubšienė be tą prieš 4 metus ir iš karto šio 
žymiai vėsesnis. matant paruošus pietus, pak je finkoje įsikūrusi. Prieš 3 me

Maloniai sutikti simpatingų vietė prie stalo ir esant dar vie tus prasidėjus pieninės staty 
šeimininkų, įėjom į didelį kie naj šeimai iš Medelyno, prie bai, p. Vaičius buvo jos prižiū . 
mą, kurį iš trijų pusių, supa di ilgo stalo 10 žmonių susėdom rėtojas, o pieninę pastačius ir ,rą Pe^n? duoda maži par 
delis, erdvus, su ilgom atski pietauti. Pasivažinėjus kalnais pradėjus jai veikti, liko jos ve ” " 
rom terasom, gyvenamas na įr prisikvėpavus grynu kalnų dėju ir viso ūkio administrate

damas kiek užsidirbti. Dukart 
Švenčiant pas ponus Tarnu policijoj po priesaika teko duo 

liūs Stasio vardines, susirinkus ti savo parodymus ir mudviejų 
gražiam lietuvių būriui, pralei prieš sekę vienodi parodymai, 
dus linksmai laiką ir pasivaiši vargšą išgelbėjo. Po to gaunu 
nūs skaniais p. Tamulienės ga raštelį iš jo su parašu ir dviem 
miniais, grįžtant į namus su p. tik žodžiais: „muchas graci 
Mardosiene, turėjom liūdną ka jas“.
tastrofą. Važiuojant autobuse Gegužės pradžioje gavus ga 
liu 11 žmonių su šoferiu, pu lutiną atsakymą iš Argentinos

~ siaukely, iš šoninio kelio dvira vyriausybės, kad man, kaipo
mas* oru, jautėmės išalkę, tad ne rium. Gauna 500 pezų mėnesi sintis, tik išgėrę skanaus narni tininkas, norėdamas pravažiuo neturinčiai Kanados pilietybės,

Ponas Rubšys, prityręs ūki laukdami didelio raginimo, so nio atlyginimo, butą ir pieno nio likerio (lietuviai gamina ti kelią, bet neapskaičiavęs sa įvažiavimas į Argentiną negali 
ninkas, turėjęs Lietuvoj didelį tinamės skaniais patiekalais, produktus. Savo likimu labai labai skanų likerį ir vyną), ar vo ir automobilio greičio, atsi mas. Tuo laiku buvau gauvusi 
ūkį, nusiskundė, kad šiose sun Po pietų, terasoje buvo paduo patenkintas ir netiki, kad kur sisveikinom mielus šeiminin mušė visu smarkumu į maši ir iš sūnaus iš Bostono kvieti 
kiose gamtos sąlygose darbas ta kava su puikiais naminiais kitur geriau būtų galėjęs įsi kus ir iškeliavom. Saulė jau bu nos priekį ir smarkiai sužalo mą dalyvauti jo universiteto 
ūkyje žymiai sunkesnis ir ne pyragais, p. Rubšienės garny kurti. Svarbiausia, jaučiasi sa vo visai nusileidusi, o važiuo tas ant rytojaus mirė. Nekal užbaigimo šventėje, tad ir pra 
gali išplėsti ūkio ir tvarkyti bos ir naminis likeris. Maloniai varankus ir apart šeimininko, jant kalnais, vietomis buvo to tas šoferis liko suimtas ir jam dėjau ruoštis kelionėn, nebetu 
taip, kaip Lietuvoj. Tai grynai besišnekučiuojant ir besidali neturi jokio kito viršininko. ks tirštas rūkas, kad net už žin grėsė didelė bausmė. Kadangi rėdama galimybės aplankyti ir
pieno ūkis, kuriam tikslui lai nant įspūdžiais, besišildant sau Man susidomėjus pienine ir gsnio nieko nesimatė. Važiavo visi keleiviai išsilakstė, bijoda brolį Peru — Limoj.
komos 80, geros veislės karvių, lės atokaitoje, laikas prabėgo visu ūkiu, p. Vaičius maloniai me labai lėtai ir atsargiai. 9 va mi duoti parodymus, kad nesu Bus daugiau.

šiukai.
Neturėdami laiko ilgai vai
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DRAMBLYS TEDIRBA 3 
DIENAS

Žmogų galima priversti dirb 
ti ir 7 dienas per savaitę, bet 
pamėgink priversti dramblį! 
Siame (Thailande), tolimoje 
Azijoje drambliai naudojami 
darbams, bet jie atsisako diib 
ti ilgiau kaip 3 dienas savaite 
je. O kai drambliai atsisako, 
tai ir jų vadovai žmonės tik 3 
dienas tedirba.

IR KIAULĖ DEGTINĘ 
MĖGSTA

Vieinoje Danijos žemės ūkio 
mokyklų buvo daromi bandy 
mai girdyti kiaules degtine ir 
panašiais alkoholiniais gėli 
mais.

Tų bandymų pasekmės bu 
vo tokios. Kiaulės taip pamė

Gražaus svietelio susirenka i viams, kurie yra susipratę ir tiktai nedideli Spaudos baliaus Petruti montrealiečių tarp: t ingoje, gražioj, ir. be to, pa
Montrealio lietuvių Spaudos ba kultūringi žmonės, kuriems kampelį, kuriame jaučiama, Kas atspės, kokie šiemet sve čioje didžiausioje Montrealyje
liūs. Ir kas svarbu, visiems yra brangus kiekvienas lietu kaiptrykšta gera baliaus daly čiai bus iš Amerikos ir iš kitų salėje - Mount St. Louis
Spaudos baliuose linksma ii viškas židinys. O kas gi gali bū vių nuotaika. Tai atvaizdas, Kanados lietuvių kolonijų? 214 5 Cit Hall Avenue Sher
malonu, visi gerai nusiteikia, ti svarbesnio, kaip tautinės kul kuriame matome svečius iš Šių metų Montrealio lietu t '
visi užmiršta rūpesčius, vai tūrinės dvasios židinys — sava Amerikos sostinės — Amen vių Spaudos balius bus dar šau Ur°oke n City a gatvių kam 
gus ir visi draugiškai svečiuo spauda, visiems tarnaujanti. kos Balso lietuvių skyriaus dar nesnis, dar Įdomesnis ir dar ma Pe), šį šeštadienį, vasario 4 die 
jasi, kaip dera geriems lietu Šis atvaizdas vaizduoja vieną buotojus p. Labanauską ir p. lonesnis, nes bus tikrai kultu na, 7 v. v. — 2 vai. nakties.

Kas nauja Kanadoje
ŠIŲ METŲ SURAŠYME LAUKIAMA 16.000.000.

Šių metų birželio 1 dieną Ka James Miller Williams iška 
nados Vyriausybė darys žmo sė tą šulinį prie kaimelio Oil 
nių surašymą. Tai bus 5 metų Spring 1857 metais .Pirmasis 
surašymas ir jis nebus toks, šulinys Jungtinėse Amerikos 
kaip kad dešimt metų. Suraši Valstybėse buvo iškastas prie 
nėtojas statys tik 6 klausimus, Titusvfille, PensiJvanioj 1859* 
vieton įprastų 29. klausimų. metais. Ontario šulinys yra 20

Bet statomi klausimai yra mylių į pietryčius nuo Sarnia, 
svarbūs Vyriausybei, pramo kur dabar yra svarbiausias nai 
nei, gamybai, mokslui, švieti tos valymo centras.
mui, ligoninių ir mokyklų tink Kanados žemėlapis
lo plėtimui, ir todėl statomi kla Kanados paviršiaus naujasis 
usimai turi būti atsakomi pasi žemėlapis, pirmas šios rūšies 
ruošus. gamybos, neseniai yra išleis

Laukiama, kad birželio 1 die tas. Jį išleido Kanados Aero 
nos surašymas parodys Kana Service Ltd.š Ottwoj. Jis ro 
dos gyventojų skaičių siekian do visą kraštą trečiame išmata 
tį per 16 mil. 1951 metų sura vime.
šymas rodė kiek daugiau kaip Jo dydis — keturiasdešimt 
14 mil. Oficialus įvertinimas devyni coliai iš keturiasdešimt 
rugsėjo mėn. 1 d. rodė 15.700. penkių. Žemėlapis yra atspaus 
000. Pavasarį laukiama, kad Tintas astuoniomis gyvomis 
kaž kurią dieną bus persirista spalvomis ant sunkios Vinali 
per 16 mil. te plastikos. Po to jis yra su

. . .. formuotas karščio ir spaudimoAtomo radiavimas saugoti r

būdu, taip kad kalnai, kloniai 
yra žymūs savo relief u.

Daugiau kaip 3.000 geogra 
finių pavadinimų, 300 pakilių 
taškų ir 500 reikalingų vardue 
Kaina 40 dolerių.

Baltoji atomo lazdelė.
Vienas iš laimingųjų atomo 

energijos panaudojimo būdas 
yra išrastas ir pritaikytas To 
ronto miesto piliečio neregio 
Kenneth Gardner. Jis tarnau 
ja. Kad galėtų lengviau rasti

je — 2.586 asmens, JAV-se— 
38.300. Viena mirtis kas 13 su 
34 minučių; sužeisti 58.738 as 
mens. JAV — 135.000. Vienas 
sužeidimas kas 23 sekundės: 
nuostolių padaryta apie 100 
rnil. dolerių.

Ligoninė šiaurėje.
Vienoje upės Abitibi saloje, 

ties James Bay, yra Moose 
dirbtuvės ir gyvena apie 1000 
asmenų.

Dabartiniu laiku ten yra Ka

PJT ATSTOVAI PAS V.
SEKR. J. F. DULLES

Sausio 9 PJT Bendrųjų Rei 
kalu Komitetas buvo priimtas 
JAV Užs. Reik. Min. John Fo 
ster Dulles ir konferavo su juo 
45 minutes. PJT Seimo prm. 
dr. V. Naisens ta proga pade 
kojo jam, o taip pat ir JAV 
Prezidentui, už jų tvirtą nusi 
statymą dėl pavergtųjų kraštų 
išlaisvinimo. Pasikalbėjimas vy 
ko nuoširdžioje atmosferoje ir

namus, jis pakasė mažą gabalą nados antra pagal didumą in PJT Bendrųjų Reikalų Komi 
radioaktyvinės rūdos po ccmen dėnų ligoninė. Jos tikslas tarp teto nariai turėjo progos atvi 
tu gatvėje visai arti prie šah kitko' yra panaikinti džiovos rai išdėstyti savo nuomones dėl 
gatvio. Prie savo baltos lazde saknis taip įsivyravusias tarp pavergtųjų kraštų laisvinimo 
lės jis turi pritvirtinęs tą apa indėnų ir eskimų, kurie gyve politikos. Be to, buvo paliesta 
račiuką, kuriuo jieškoma radio na nederlinguose laukuose ap apgauli sovietų akcija dėl trem 
aktyvių medžiagų (Gaiger cou link Hudson įlanką. tinių grąžinimo. Rytų-Vakarų
nter). Kada jis su savo lazdele Ligoninė turi 200 lovų ir per prekybiniu ir kultūrinių santy 
prisiartina prie radioaktyvinės sonalą iš 230 asmenų, iš kurių kių klausimas, tautinio komu 
rūdos gabalėb'o, aparačiukas 105 yra medicinos srities. nizmo (titizmas) klausimas 
pradeda išduoti garsus ir Gard (CS).
nėr Žino, kad jis yra namie. An,TTT^ Kc7Au>ykatel spaudai pasaky

ATLIK METINĘ PAREIGĄ ta: ,,JAV nedarys su Sovietų
Susisiekimo nelaimės. — AUKOK ŠALPOS REIKA Sąjunga kompromisų, kurie 

Mirties atsitikimai — 1954 LINGIEMS LIKUSIEMS reikštų bendrininkavimą paver 
metais buvo užmušta Kanado LIETUVIAMS gimui“.

maistui.
Pagal Dr. W. R. Livingston 

iš Kanados Energijos vadovy 
bes pranešimų, greitu laiku ka 
nadiečiai galbūt valgys maistą, 
išsaugotą nuo gedimo atomi 
nes energijos dėka.

Bandymai yra daromi ti 
riant ionų radiavimo panaudo 
jimą, kuris užmuša arba sunai 
kiną mikroorganizmus, kurie 
yra maisto gedimo priežastimi.

Pirmas naftos šulinys
Šiaurės Amerikos kontinen 

te pirmasis naftos šulinys yra 
iškastas Ontario provincijoj, 
kur dabar norima įruošti kaip 
ir paminklinį parką atminimui 
pirmosios naftos pramonės.

Į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” | 
| spaustuvė

I
 ATLIEKA VISOKIUS SI A ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES f 

KORTELES. PRANEŠIMUS IR TT.
KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE. |

UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU. |
RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q. |
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go svaigalus, kad visiškai ne 
kreipė dėmesio į kitokius gera 
lūs. O paragavusios alkoholio, 
pasidarydavo linksmos ir sma 
gios.

■ Italijos spaudoje labai pla 
Čiai minimi keturi lietuvių kil 
mės asmenys, būtent; Šernas, 
kino artistas, susižiedavęs su 
itale Stella Signorini. Jo tėvas 
yra buvęs Nepriklausomybės 
paskelbimo Akto signataras. 
Antras labai išgarsėjęs asmuo 
yra pasaulinio masto meno kri 
tikas Bernard Berenson, gimęs 
taip pat Lietuvoje ir prisime 
nąs labai gražiai savo jaunys 
tės dienas Lietuvoje. Jam šie 
met sukako 90 metų. Šiuo me 
tu gyvena Florencijoje. Labai 
plačiai nuskambėjo1 . per Itali 
jos spaudą Antonictta Raphael 
Mafia, kuri la’koma kritikų ge 
riausia Italijos menininke. Ji 
yra gimusi Vilniuje ir gyvenu 
si Kaune, vėliau studijavusi mu 
ziką Londone ir nuo 1924 m. 
gyvenanti Italijoje, kur ištekė 
jo už skulptoriaus Mafai. Ji vi 
sur pareiškia esanti kilimo lie 
tuvaitė. Daug pasisekimo turi’ 
Longanesi leidybos išleista Sa 
sha Šiemet knyga „Tigrero“. 
Jis taip pat yra gimęs Lietuvo 
jo ir visur spaudoje bei knygo 
je minimas kaip lietuvis. Jis 18 
metų emigravo į Braziliją ir 
ten vertėsi tigrų medžiokle.
■ Romą aplankęs vienas „Re 
gister“ redaktorių R. Kekeisen 
turėjęs progos pažinti naujuo 
sius kasinėjimus Šv. Petro ba 
zilikoje. Tie archeologiniai ty 
rinėjimai, su giliu tikrumu pa 
tvirtina, kad šv. Petras, Apaš 
talų Kunigaikštis, ilsisi po Mi 
chelangelo meno šedevrais Ro 
moję. Rasta metalo plokštelė 
su atvirkščių šv. Petro kryžių 
mi, rastas atitinkamas parašas 
ir taipgi skeletas, kurie drau 
gėn sudėjus liudija, kad šv. 
Petras mirė Romoje.
H Detroito kapucinai nuolat 
duoda nemokamai pavalgyti ne 
turteliams. Iš viso nuo 1929 
metų nemokamai pavalgyti bu 
vo duota 10 mil. kartų.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atiminimų ištraukos).
RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.
ki. Jus žinote, Rav. .
kareivių gyvena be langų, be n°s tevĮskP- 
rūbų ir baltinių, kad maitinasi ” 
jie prastai, kad jie neturi pini 
gų net tabako pokeliui nusi 
pirkti ir kad jie iš kraštutinu 

______ _____mo jau pradėjo plėšikauti. Ma
7* pilnas*"plentas” abieju tyti- kad jūs tai žinodami neat 

- - i—s:-'— Kad jūs gerai mūsų 
padėtį pažintumėte ir atjaustu 
mėtė, tai nuo šio momento

jūs išbandysite visus mūsų 
kareivių gyvenimo 

„patogumus“.
Štai šitoje kareivinėje jūs kurį 
laiką pagyvensite be langų, be 
'lovų, pamiegosite ant šiaudi 
nio čiužinio. Maisto jūs gausi 
telygiai tiek, kiek kareiviai, 
tik padarysiu jums išimtį, kad 
jis bus ,,košer“ — jūsų pačjų visa vyriausybė didžiai sumišu tesnę 
pagamintas. J-’-1- ----- ■ — ... ...
maisto iš šalies nieks negaus, nemalonumas tamstą laukia! . ba jo dalies labui.“ 
Prisilaikykite tvarkos, nes kiek ” ............................................ — -
viena betvarkė bus griežtai 
lyginta.

28. SUSIDŪRIMAS SU 
MINISTERIU.

13.
27. SUSIDŪRIMAS SU 

TURTUOLIAIS.
Šeštadienis. Graži spalių me 

nėšio diena. Apie 5 vai. išėjau 
pažiūrėti, ar renkasi mano pa 
kviestieji. Tarp miesto ir ka 
reivinių v x .
lyčių ir visokio amžiaus žydų. jaučiate^ 
Ermideris didelis, bet prie ka 
reivinių nieks nesiartina. Atva 
žiavo komendantas, kuris va 
žiuodamas pro minią paskati 
no eiti, nes išvengti niekam ne 
pasiseks.

Pagal sąrašą visi šaukiamie 
ji buvo įleidžiami į kareivinę 
prie plento, kur trečiame augš 
te aš jų laukiau su „svita“. 
Kuomet visi 83 pakviestieji su 
sirinko (vienas atėjo už savo 
dėdę),

aš prabilau Į juos maždaug 
taip:

— Gerbiamieji piliečiai! 
jus pakviečiau išreikšti savo 
pasitenkinimą tuo, kad jūs 
kiu kritišku laiku nesupratote 
padėties rimtumo ir atsisakėte 
išpirkti paskirtą jums bonų kie

Aš 
ne 
to

ną raportą, kad jaučiuosi pavar Įėjęs paklausė mano pavardės, sakiau jam, — nors vidury ma mano patarėjas buvo tiesiog ne 
gęs ir daktaro patariamas išva Atsakiau, bet iš savo pusės pa nyje viskas virė. — Pone Mi gailestingas: 
žiuoju į kaimą pasilsėti. Savo klausiau, su kuo kalbu?
vietoje palieku kap. Gerulaitį.

Savo pavaduotojui 
griežtą parėdymą: jokiu būdu 
sulaikytų žydų neišleisti, kol 
aš negrįšiu, vis tiek, iš ko įsa Ką sauvaliaujate? 
kymas apie jų paliuosavimą be čia turite įsakyti areštuotus žy kai plėšti, karininkai į ubagus didinome įmokėjimus ir krikš 

greit pavirs. Taip toliau gyven Čionims. 
ti negalima! Nebeatsimenu, kam pave

— Jūs žinote, kad nėra pim džiau panašiu būdu pagaminti 
gų.

— Tai aš juos, pone ministe

nisteri! Aš netik juos išleisiu, — Ką? Šmukliarskiui paskir 
— Majoras Merkys, krašto bet ir viešai Mariampolės turtą 4.000? Jis lengvai gali pa 

daviau apsaugos ministeris. gaus aikštėje atsiprašysiu, tik kloti 15.000! Frezinskis pilnai
— Klausau, pone minister!! su viena sąlyga: jei tuojaus gali duoti 12.000.
— Ką jūs tenai padarėte? man bus įteikta 200.000 mar Tokioje proporcijoje jis „su 

Tuojau iš kių. Kareiviai pradėjo masiš tvaike“ visą žydų sąrašą. Pa

kad dauguma’šeit9- Pats išvažiavau į žmo dus paleisti:
---- Pabuvęs tenai 3 — Ne, pone' ministeri, aš ši 
dienas ir kiek atsipeikėjęs, iš to nepadarysiu, kol nesurink 
važiavau į Kauną. siu reikalingų man 200.000.

Eidamas Kaune į ministeri — Tai aš Tamstą teisman ati
rū duosiu už mano įsakymo nepil ii, tikrai turėsiu, tik jūs manęs 

cymą ir už perdidelės valdžios nevaržykite, 
pasisavinimą, — jau žymiai 
keltu tonu pasakė jis.

— Ne, pone

ministeri, šito nebus
aš Tamstai tą įrodysiu!
Čia išėmiau iš portfelio XXII nor

knygą Rusų Karo Įstatų, atver sakytų, bet irgi daug grasini dieną ir valandą adresatas tu 
čiau reikalingą (rdoos 276) mų. Iš jo aš sužinojau, kad jam ri atvykti pas mane į kabinetą 
straipsnį ir perskaičiau jam:

— Nesiskaito valdžios pervir kreipėsi užsienio atstovybės, 
šijimu, jei karinis viršininkas, 
arba kitas valdžios pareigūnas,

— Ponas majore, ką gero pa nepaprastom apystovom esant.

pamačiau iš prezidento 
išeinančius tris

žydus su cilinderiais ir 
puošniai apsirengusius.

„Ar tik ne delegacija Mariam 
pelės reikalu?” — trinktelėjo 
man į galvą. Vėliau sužinojau, jr 
kad tie žydali buvo ne tik pas 
prezidentą, bet anglų ir pran 
cūzų atstovybėse.

Ministerijoje, pamatęs mane 
kanceliarijos viršininkas, kar. 
Kubilius, net už galvos stvėrė 
si iš išgąsčio.

mų
pa — Eikite pas kariuomenės 

vadą, — jau žymiai švelnesniu 
balsu pasakė ministeris.

Nuėjęs

pas generolą Liatuką, 
ir švelnesniais žodžiais

sąrašą Kalvarijos gyvento 
jams, o

Vilkaviškį ir Kybartus 
„sutvarkyti“ pavedžiau 
komendantui majorui 

Zaskevičiui.
Žvalgybos vedėjas Karazija 

tuojau atspausdino visiems as 
meniškus pakvietimus, kuriuo 

pa se buvo parašyta, kad tokią tai

skambino prezidentas, į kurį ir turėti su savim paskirtą jam 
pinigų sumą. Už ją jis čia pat 
gaus valstybės paskolos bonus.

Rezultatas buvo nelauktai 
geras.

Per 3 dienas pardaviau 
Mariampolės ir Kalvarijos 
gyventojams bonų daugiau 
kaip už 500.000 markių.

Džiaugiausi aš, džiaugėsi iždi 
ir pats pasisiūlė padėti man pri ninkas viršininkas Butauskas, 

už viršininko įsakymo nepildy versti žydus išpirkti paskirtą džiaugėsi kareiviai ir karinin 
— jau visai įsikarščiavęs bonų kiekį. Pradėjome tikrinti kai, gavę visą užsigulėjusią už

29. PUIKIOS PASEKMĖS.
Tą pat dieną vakare, grįžęs 

darėte? Juk čia ne tik mes, bet pavartos nepaprastą arba griež iš Kauno, areštuotus paleidau.
3 ■ -— j-------- -----------------------------------VI_o,,ę priemonę, bet įrodys, Kitą dieną pas mane atėjo ne

Jokio ^papildomo sį. Pamatysite, kas bus ir koks kad buvo valstybės, armijos ar seniai atvykęs pirmosios laidos

leitenantas Gonionskis, 
Mariampolės žy,das,

Mums bekalbant, į kambarį 
įėjo jaunybas, bet jau gerokai 
Žilas
majoras su rusų universiteto 

ženklu ant krūtinės.
Kitą dieną pasiunčiau į Kau Kapit. Kubilius kiek išsitempė.

at
— Taip, bet

aš atiduosiu teisman

mą!
sušuko jis. seniūnų (Gudinskio ir Bulo pusę metų algą.

— Ir šito nebus, — šaltai at tos) pristatytus sąrašus. Čia Bus daugiau.
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Apie erdvę ir jos užkariautojus
\ r

Ginčas dėl astronomo pasisakymų.
Kai pačiomis pirmomis šių, tuo tarpu spaudoje palygina 

tik ką prasidėjusių, metų die mai dar mažai pasirodo. Skai 
nomis Londono aerodrome nu tome tik, kad nuolat vyksta 
sileido iš Australijos atskridęs tarpžinybiniai pasitarimai tais 
perimti pareigų, kaip naujai pa klausimais tokių mokslinių or 
skirtas Karališkuoju Jos Dide ganizacijų, kaip National Aca 
nybės astronomu, australas Ri demy of Sciences, American 
chard van der Riet Woolley, jį Rocket Society, National Scien 
apspito būrys reporterių, tei ce Foundation ir kitu, joms gi 
raudamiesi tarp kitko, kokia miningų. Sužinome taip pat. 
> ra jo nuomonė dėl galimybių kad kartkartėmis priskiriami 
pakilti Į erdvę ir eventualiai pa prie kadro šiam projektui vyk 
siekti gretimas planetas. dyti pirmaeiliai raketų specia

Skeptiški Woolley pareiški listai, astronomai ir kitokį tos
mai užpylė, galima sakyti, šal 
to vandens dušą ant įkaitusių 
britų erdvės entuziastų galvų 
ir iššaukė nemažą pasipiktini 
mą ir nusivylimą jų tarpe. Jis 
pareiškė netikįs, kad kas nors 
panorės ir pajėgs sukelti to 
kiam milžiniškam projektui re 
alizuoti pakankamai pinigų, o 
antrą vertus, pasakė jis, kad su 
tokiomis sumomis būtų galima 
įsigyti pirmaklasius astronomi 
nius prietaisus ir jų pagalba pa 
tirti daug daugiau apie univer 
sumą.

Po kurį laiką sekusios nejau 
kios tylos, britų Tarpplaneti 
nės Draugijos sekretorius Le 
onard Carter atkirto jam, kad: 
„Mes esame įsitikinę, jog pir 
mas skridimas į Mėnulį bus 
įvykdytas kada nors sekančių 
20-ties metų bėgyje ir kad pro 
fesorius Woolley dar prigyve 
ns iki to laiko, kad apie tai ga 
lės išgirsti“.

Tos pačios draugijos tarybos 
narys Keneth Gatland dar pa 
pildė, kad: „Erdvės kelionės 
yra pribrendęs ir todėl neišven 
giamas reikalas. Ir aš tikiu, kad 
besibaigiant šiam šimtmečiui 
mes turėsime jau erdvės laivus 
su žmonių įgulomis, kurie orbi 
tiniu ratu skries aplink Mėnulį 
ir, reikia laukti, kad pačioje 
šimtmečio pabaigoje jie jau su 
gebės ir nutūpti ant jo“.

Tiek apie astronomų ginčą 
Londono aerodrome.

Tuo tarpu gi, 
pasiruošimai į erdvę vyksta 

pilnu tempu.
Po oficialaus JAV preziden 

to pareiškimo, kad sekančiųjų 
2-jų metų bėgyje bus pasiųsta 
į erdvę visa eilė Žemės sateli 
tų, tam žygiui, atrodo, yra ruo 
šiamasi labai imtai atsidėjus.

Nors iniciatyvos šiam pro 
jektui įgyvendinti ėmėsi ne ka 
rinės, bet civilinės arba, tiks 
liau pasakius, mokslinės insti 
tucijos, tačiau detalesnių žinių

srities ekspertai, bet nedaug 
ką tesužinome apie jų bandy 
mų išdavas. Taip dedasi ne dėl 
to, kad būtų siekiama visą žy 
gį pridengti neperkošiama slap 
tumo skraiste, bet, kad iš tik 
rujų visas reikalas dar tebėra 
organizacinėje stadijoje, kada 
dar yra atliekami parengiamie 
ji darbai, k. a. — suburiamas 
specialistų branduolys, daromi 
daugiau ar mažiau nusisekę 
bandymai, jieškoma būdų įveik 
ti dar iki šiol niekada neturė 
tas kliūtis ir išnarplioti visą 
virtinę surizgusių komplikuo 
tų klausimų. Kai tiems žinovą 
ms pagaliau pasiseks visą tą di 
džiulę problemą apipavidalinti 
ir stabilizuoti priimtinoje for 
moję, netenka abejoti, kad ir 
pačios smalsuolių masės bus 
apie tai painformuotos.

Kartkartėmis Fels Planeta 
riumo direktorius dr. I. M. Le 
vitt spaudai suglaustai patie 
kia,

kas yra daroma ię kas 
norima padaryti 

sąryšyje su numatomu satelitų 
pasiuntimu aplink Žemės ka 
rnuolį.

Jo žiniomis, siūloma pasiųs 
ti į erdvę 10 satelitų, iš kurių 
gal 5-kiems 6-šįems pavyktų 
stabilizuotis numatytose orbito 
se ir skrieti aplink Žemę 18. 
000 mylių greičiu, sukariant 
pilną tokį apskritimą per 90 
minučių. Turima vilties, kad 
tokie satalitai išsilaikytų savo 
orbitose mažiausiai dvi savai 
tęs. Artimiausio satelito orbi 
ta nuo žemės paviršiaus butų 
nutolusi vos 200—250 mylių, 
o toliausio — 800—900 mylių. 
Kaip jau žinome, tokie satelitai 
bus tik aprūpinti visa eile re 
gistravimo - matavimo prietai 
sų, kurie perduos Žemei savo 
užfiksavimus telemetriniu bū 
du.

Tiek tuo tarpu apie būsimas 
Satelitų keliones. Jei pasitai

PRAĖJUSIŲ METŲ SPAUDOS BALIUJE TAUTINU ZA 
NAVYKIŠKĄ MOTERS APSIRENGIMĄ, IŠAUSTĄ 
DAILININKĖS A. TAMOŠAITIENĖS, IŠLOŠĖ PONIA 
ŠABLAUSKIENĖ, KAS ŠIEMET IŠLOŠ GRAŽIAUSI ŽE 

MAITIŠKĄ DAILININKĖS A. TAMOŠAITIENĖS 
IŠAUSTĄ APRĖDĄ?

Atvaizde matomi iš kairės: p. Šegamogienė, A. Kudžma, 
tautinį drabužį išlošusi p. Šablauskienė, inž. p. Šablauskas, 

Dr. J. Šegamogas, A Gaurys ir p. Gaurienė.
Šiemet Montrealio lietuvių Spaudos Balius bus didžiausioje 
ir gražiausioje Montrealio salėje, Mount St. Louis, esančioje

KNYGA APIE ŽEMAITĮ MATATUTĮ
Knygų rinkoje jau pasirodė tatutis, Viešpaties apdovano 

naujausia Jurgio Jankaus kny tas nuostabiu krepšiu, talpinan 
ga „Senas kareivis Matatutis“. čiu ir laikančiu viską, ko tik jis 
Knygą išleido čikagiškė knygų panori, ima mokyti karalių iš 
leidykla Terra, ja baigdama minties, teisybės ir padorumo, 
1955 metų darbus. Ji vidutinio susikuria sau ramią senatvę, 
formato, 237 psl., įrišta į pil 
kus kietus viršelius, tiek turi Jurgis Jankus knygoje vėl 
niu, tiek išvaizda miela kuklio puikus pasakotojas, kokį mes 
je lietuvškioje knygų lentyno T matėme ankstesniuose jo vei 
je ‘ karnose, pradedant Lietuvoje

Knygoje autorius skaityto „Egzaminais ir „Be krantų 
ją grąžina į seniai mūsų užmirš ir baigiant pernykščiu „Namu 
tus laikus, maždaug apie 1863 &eioJ SatveJ • Žmonių čia ne 
metus, kai Lietuva gyveno ru dau<; be? V1S1 gYvl> sPalviu 
sų priespaudą. Istorinio mo gn Ypač įdomus žemaitis Ma 
mento knygoje nėra, nebent tatutls ir 1° tragizmas, Jei tai 
keli priminimai apie skriaudas, buv.° autoriaus tikslas, jis jo 
patirtas po sukilimo. Knygoje PasĮeke’ Knyga turtinga nuo 
pasakojama, kaip antrinėje ant rykiaisj situacijomis, vaizdais, 
raštėje pasakyta, apie nepap ° 7Pac ma ?ni svelniu lr nuo 
rastą žemaitį, kuris daug nuos tai^inSu stilium.
tabių dalykų padarė, tik nepa Būtų klaida ši Jurgio Jan 
darė vieno, kurį tikrai padary kaus kny ga skirti tiktai jauni 
ti turėjo. mui. Tiesa, žanras, gausybė

Jaunas žemaitis Matatutis, nuotykių ir iš tautosakos pasi 
besiruošdamas vesti simpatin skolinti pasakos elementai ją 
gą žemaitę Mariulę, staiga nak daro artimiausia ir priimtiniau 
ti pakliūva į rekrutų gaudyto šia mūsų jauniesiems skaityto 
jų rankas ir išgabenamas dvi jams, bet knygoje slypi daug 
dešimt penkiariems metams į vertingų minčių, kurios priver 
rusų kariuomenę. Metų metus čia ir subrendusį skaitytoją im

Sherbrooke ir City Hali kampe — 2145 City Hall Avenue, vargsta kareivio vyžose ir mi ti ją į rankas ir, perskaičius, ii 
vasario 4 dieną, 7 vai. vakaro, t. y. — šį šeštadienį. linėje, dalyvauja visuose karuo gai apie ją pamastyti. A. K. 

se, patiria visus vargus, žaiz 
das ir skriaudas, atlieka nuos 
tabių žygių, bet vietoj atpildo
už vargus ir kančias,. visiškai MAS VAIŽGANTAS? Išleido

Dail. A. Tamošaitienė jau žalsvo fono, mažųjų dobilėlių užmirštamas kariuomenėje, net j Karvelis 3322 So Halsfed 
baigia austi nepaprastai puoš raštais, rinktinis. ] J“ •— •- n-:
nų žemaičių krašto moterų tau 
tinį drabužį, kurį loterijos bū no, didžiausių dobilėlių raš 
du bus galima laimėti Vasario tais rinktas, aukso gijomis Pa kią°paV gražią ’vaizduotėje* Ma 
4 d. Montrealyje, Spaudos ba puošta. riulę, kokią jis ją paliko.
liuje.. 4. Marškiniai — trumpikė O kai pagaliau grįžta namo

Žemaitiškas drabužis audžia austa ploniausiais lininiaias siū į Žemaitiją, pamato, kad patir 
mas šviesių spalvų, pagal seno lais: balčiausiai išbaltintais, pu tos skriaudos kur kas gilesnės, 
viškiausius, šimtamečius mote siau išbaltintais, natūralios Ii 
rų kraičių pavyzdžius: nų spalvos ir spalvotais rinki

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

2. Kiklikas balto — melsvai čiais kaspinais.

ŽEMAIČIŲ MOTERŲ TAUTINIS DRABUŽIS ŠIŲ 
METŲ SPAUDOS BALIUI

kys ateityje dėmesio verta ži — JTO Saugumo Taryba pa 
nutė, mes prie šios temos dar peikė Izraelį už Syrijos užpuo 
grįšime. limą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
A. Merkelis. JUOZAS TU

praranda laiko nuovoką ir iki S't ( Chicago 8, Illinois, U. S.
3. Prijuostė balto - melsvo fo senatvės negali ^sugrįžti tėviš ą Vinjetes, inicialus ir už 

sklandas piešė dailininkas J. 
Steponavičius. Knyga didelio 
formato', 420 puslapių, kietais 
drobe įrištais viršeliais, ilius 
truota J- Tumo Vaižganto gy 
venimo ir veiklos atvaizdais. 
Dailus aplankas, liuksusinis po 
pierius. Labai tinka dovanoms. 
Kaina 6 doleriai.

Leidinys ir gražus 
gas. Jis ir gerai A. 
parašytas.

MŪSŲ SPARNAI, 
evangelikų reformatų 
iliustruotas, gražiai leidžiamas.

kėn, pas laukiančius tėvus, be 
siilginčią, tokią pat jauną ir to

negu jis jas jaute: tėvai už pri 
ajutimą sukilimui ištremti į Si 
birą, Mariulė kazokų nužudy 
ta, tėviškėje šeimininkauja ru 
sai kolonistai, kurie atkištine 
duonos žiauna sutinka jį, kaip 
elgetą, savo namuose.

Antroje knygos dalyje apy 
saka virsta pasaka, kurioje Ma

ir vertin 
Merkelio

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

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

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

Sausio mėn. Karyje pra-j 
dedama spausdinti grai-Į 
kų klasiko Ksenofono!

Dešimties Tūkstančių <
Žygis“. ;

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

KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N.Y^ USA j

JURGIS JANKUS

Senas kareivis Matatutis
PASAKOJIMAS APIE NEPAPRASTĄ ŽEMAITĮ, 

KURIS DAUG NUOSTABIU DALYKŲ PADARĖ, TIK 
NEPADARĖ VIENO, KURĮ TIKRAI TURĖJO PADARYTI

Jurgis Jankuj tokiu vardu parašė labai įdomią, 
ir lengvai skaitomą knygą, kuri vaizduoja tą praeitį, kai 
Lietuvai esant carinės Rusijos okupacijoje, kareiviai bu 
vo gaudomi. Toks kareivių gaudymas po kaimus buvo 
vadinamas „rekrutavimu“. Surekrutuoti kareiviai ka 
riuomenėje buvo laikomi po 25 metus ir iš kariuomenės 
buvo paleidžiami jau susenę. Tais laikais, maždaug prieš 
150 metų, nebuvo dar nei geležinkelių, nei motorinių ma 
šinų, nei lėktuvų. ' Todėl kareiviai, rekrutai, didžiausias 
keliones turėdavo atlikti pėsti.

Taip atsitiko ir su vienu žemaičiu Matatučiu, kurį, 
jau visai pasriuošusį vesti gražią mergaitę Mariulę, ru 
sai pagavo ir kaip rekrūtą paėmė Rusijos caro kariuc 
menėn, kurioje išleikė net 35 metus.

Pagaliau, po 35 metų, Matatutis paleistas iš ka 
riuomenės, pilnas dar jaunystėje užsimezgusių svajonių, 
grįžta namo, Lietuvon, Žemaitijon. Šioje ištraukoje 
Jurgis Jankus vaizduoja Matatuęio sugrįžimą į Žemai 
tiją. Red.

(ištrauka)
ilga ir sunki buvo Matatučio kelionė. Tik į trečią mėne 

sį pasiekė Žemaitijos vidurį. Miškai ir laukai pakvipo, kaip 
jaunystėje, ir Matatutis pajuto, kad kitur visam pasaulyje 
tokio kvapo nėra. Ir saulė pasidarė šviesesnė, ir vėjas papu 
tė namų kvapu, ir kojos palengvėjo. Paskutinę naktį nė nak 
voti niekur nebesustojo, bet ėjo, ėjo ir ėjo. Artėjant aušrai, 
visiškai artėjo ir namai. Smagu buvo galvoti, kad namo pa 
reis kartu su saule. O rytas buvo gražus, ir saulė reagėsi te 
keti be jokio debesėlio danguje ir be rūko sruogelės pažemėj. 
Kai tiktai saulė pradės kilti iš anapus ganyklų, jis išeis iš 
beržynėlio tiesiai ties Mariulės namais. Visą naktį, galvojo: 
pažins ar nepažins, pažins ar nepažins. Ir galvojo: jeigu ne 
bepažins, iš karto nepasisakys, kas esąs, bet užeis, paprašys 
pavalgyti, paprašys, kad leistų kelias valandas pailsėti. Pa 
sakys, kad grįžta iš kariuomenės ir kad dar liko dvi ar trys 
dienos ligi namų, ir žiūrės, ką ji sakys. Ir mažytį žiedelį stip 
riai laikė suspaudęs tarp pirštų. Per mišką eidamas, nebega 
Įėjo' jo laikyti kišenėje ir bijojo laikyti rankoje, kad neišslys 
tų iš pasiilgimu virpančių pirštų, kad neįkristų į žolę, žolėje 
galėjo dingti amžinai. Kai laukas ėmė artėti, baimė pamesti 

žiedelį pasidarė tokia didelė, kad atsiklaupė prie kelmo, nu 
siėmė nuo kaklo skarelę, pasitiesė, atsargiai padėjo žiedelį į 
natį vidurį skarelės, rūpestingai suvyniojo, bet neberado vic 
tos, kur galėtų skarelę padėti. Tada vėl išvyniojo, įdėjo į 
skarelės kampą, dvigubu mazgu užrišo ir vėl užsidėjo ant 
kaklo. Taip niekur nebegalėjo dingti nei skarelė, nei žiedelis.

Medžiai pradėjo retėti, ir Matatutis išėjo i tekančios sau 
lės aukso rausvumu nudažytus tėviškės laukus. Jau medžią 
ms pradėjus retėti, jis nebegalėjo sulaikyti ašarų, o dabar 
akys srovėmis patvino. Per jas negalėjo matyti nei laukų, 
nei namų. Viskas susiliejo žibančiam raudonume. Tik apsi 
raminęs apsižvalgė, pasitrynė akis ir vėl apsižvalgė: vieta 
buvo nebe ta pati. Nebebuvo nei Mariulės trobų, nei tų di 
džiulių liepų, kurios savo tamsiu kupolu visą apylinkę gožda 
vo. Laukai aiškiai buvo tie patys, tik vieta ne ta. Liepų vie 
toje ramiai šnarėjo rugiai, rasotas pilnas varpas žemyn pa 
lenkę. Trobų vietoje tebuvo žymu mažos kalvutės. Sunku 
mas Matatučiui suspaudė širdį, kojų keliai palinko, rodos, 
atsistotum parugėj ir nebejudėtum iš' vietos.

Buvo nuartas net ir tas takas, kuriuo abu bažnyčion 
eidavo. Ir griovutis buvo užlygintas.

Pastovėjęs pamiškėj, apėjo buvusios sodybos žymes, 
paskum pasuko tiesiai per pievas tėvų kieman. Jų namai te 
bestovėjo.- Troba buvo pašepusi ir per vidurį įlinkusi, lyg 
didelis sunkus pakeleivis būtų kada prisėdęs ant jos pailsėti, 
sodas padžiūvęs ir išretėjęs, bet vis tas pats, tik vienas ąžuo 
las buvo ir augščiau pakilęs ir šakas daug plačiau išskėtęs.

Pro čiukurą dūmai rūko ir sklaistėsi vaiskiam rytmečio 
ore. Šilta krūtinėj pasidarė. Mama virė pusryčius vis dar 
tuo pačiu laiku, tik kažin kaip pati beatrodo. Ir kažin kaip 
tėvas. Ir pusryčių kažin kas bus. Juk niekas netiki, kad šį 
rytą jis pareitų, nebent kokį pranašingą sapną būtų moti 
na susapnavusi. Ji dažnai susapnuodavo, kas atsitiks.

Tvorų vienur visiškai nebebuvo, kitur ištisais straips 
niais buvo ant žemės suvirtusios, vietomis net tamsiais pūz 
rais vešlioje žolėje pabirusias.

— Nebeturi tėvelis sveikatos, — pagalvojo Matatutis 
ir apmetė akim, kur pirmiausia reikia pradėti tverti ir kiek 
reikės karčių ir kiek baslių.

Ligi rugiams nubalsiant laiko dar buvo, ir Matatutis 
galvojo aptversiąs pusę sodo-, o kitą pusę paliks rudeniui ar 
gal ir pavasariui, nes ir troboms jau daug kur reikėjo pri 
kišti rankas.

Dar pasižvalgė ir drebančia širdim ir drebančiomis iš 
susijaudinimo rankomis pravėrė duris. Pravėrė ir sustojo, 
slenksčio neperžengęs.

Krosnyje kūrenosi ugnis. Apie ugnį sukosi sijoną augs 
tai pasikaišiusi moteris, už stalo sėdėjo vyras su plačia ruda 

barzda, plačioj lovoj kiurksojo pasišiaušiusios vaikų galvos.
Matatutis žiūrėjo ir negalėjo pratarti žodžio. Jis tris 

dešimt metų dėjo žodžius, su kuriais pasišnekės su namais, ir 
paskutinį akimirksnį pamatė, kad namų nebėra.

— Ko nori? —■ rusiškai paklausė moteris.
Matatutis vis dar negalėjo šnekėti.
-— Matyti, nebylys, — taip pat rusiškai atsiliepė iš už 

stalo vyras. — Duok gabalą duonos, ir tegul sau eina. Vai 
kus dar išgąsdins.

Moteris paėmė duonos gabalą ir ištiesė per slenkstį. 
Matatutis ne tiktai negalėjo praverti burnos, bet negalėjo pa 
kelti ir rankos.

— Ką? Ar duonos dykai gauti dar neužtenka? — pa 
klausė moteriškė, labai piktai žiūrėdama tiesiai į akis.

Matatutis pajuto, kad sjnaugia gerklę ir lūpos pradeda 
drebėti, apsisuko ir greitai išėjo. Trobos tebebuvo tos pačios 
ir žemė ta pati, bet nebebuvo nieko, kas galėjo iš pasiilgimo 
apsikabinti, nei ką jis pats galėtų apkabinti ir prie širdies 
priglausti.

Tik kaime sužinojo, kad čia žmonės buvo sukilę, kad 
jo tėvai davė sukilėliams pavalgyti ir už tą abu senukus ka 
torgon išvarė, o jų vieton atkėlė rusą. Dar sužinojo, kad 
dalis sukilėlių užsidarė bažnyčioje, kad Mariulė norėjo nuneš 
ti jiems valgyti, kad benešančią jau šventoriuje ją kazokai 
pasigavę ir bizūnais negyvai, užkapoję. Ir jes kapą parodė.

Ant kapo buvo pastatytas gražiai išpjaustinėtas kry 
žius ir truputį gėlių pasodinta. Visi Mariulę atsiminė ir sa 
kė, kad ji bus šventa.

Matatutis atsiklaupė ir ilgai meldėsi, paskum nusiėmė 
nuo kaklo- skarelę, išrišo iš mazgelio žiedelį. Sėdėjo, žiūrėjo 
i žiedelį ir galvojo, ką su juo būtų galima padaryti. Su Ma 
riule plaukų nebegalėjo per jį perverti, o pats vienas neno 
įėjo. Neturėjo jokio noro pasidaryti jaunas ir nieko savo 
nebeturėti. Pažiūrėjo, pažiūrėjo į žiedelį, prakrapštę žemėje 
duobutę prie pat kryžiaus ir užkasė. Užkasęs susimąstė. Ži 
nojo, kad gyventi dar reikės, gal dar ir daugel metų, bet gy 
venti jokio noro nebeturėjo. Nebeturėjo kur gyventi ir neno 
įėjo eiti pas svetimus ir- maldaute pastogės maldauti. Nie 
kur nebuvo nei tėvo motinos, nei jokio kito artimo. Beliko 
viena: kol galės dirbti sunkų darbą, o kai nebegalės... Kur 
dingti, kai nebegalės? Ir tada Matatutis supyko. Supyko 
taip smarkiai, kad vargu ar nors šešėlį to piktumo buvo kada 
jautęs.

Ko dabar taip raudi? — išgirdo malonų balsą ir pakėlė 
akis.

Priešais stovėjo smulkus, visas žilutis seneliukas, lyg 
matytas kur. Toks truputį liūdnas, truputį su šypsena, lyg 
į kažin ką gerai pažįstamą panašus. Pagalvojo apie aną, ku
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LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS DALYVAUJA CHRIS'! 
MAS PAGEANT OF PEACE IŠKILMĖSE 

WASHINGTONE. KULTŪRLVtlfRRO^IKA
grama: Let's.Take a Trip) iš 
skyrė lietuvišką eglaitę iš kitų 
tarpo ir susitaręs su valdyba 
paruošė montažą ir transliavo 
jį pirmą Kalėdų dieną visai 
Amerikai, Montaže dalyvavo 
— puošė eglaitę ir kalbėjo apie 
lietuviškus Kalėdinius papro 
čius — jaunos, tautiniais ru 
bais pasipuošusios lietuvaitės: 
Rūta ir Irena Krivickaitės, Da 
nutė Tautvylaitė ir Birutė Ba 
barskaitė. Ellipses scenoje gi 
pasirodė Baltimorės tautiškų 
šokių šokėjų grupė, p. Brazaus 
ko vedama.

Pageant of Peace iškilmin 
gas uždarymas įvyko sausio 2 
d. Uždarymo iškilmėse dalyva 
vo ir kalbėjo 32 ambasadų ir 
pasiuntinių atstovai. Lietuvą 
atstovavo Lietuvos Pasiuntiny 
bės Washingtone Patarėjas Ju 
ozas Kajeckas, kuris Lietuvos 
Ministro Povilo Žadeikio vai 
du, sveikino Amerikos tautą 
Naujųjų Metų proga. Sensaci 
ją sukėlė 5 metų Asta Vitėnai 
tė ir jos broliukas Almis, kada 
jie, pasipuošę tautiniais rūbais, 
sudarė j. Juozo Kajecko „Gar 
bės sargyba“, prakalbos metu.

Dabar Ellipso aikštė, kurio 
je vyko Pageant of Peaco iškil 
mės, ištuštėjo ir grįžo į pilkąją 
kasdienybę. Dingo ir mūsų lie 
tuviška eglaitė, taip kantriai iš 
stovėjusi dvi savaites lietaus ir 
vėjo draskoma ir lyg savo ša 
kom rodydama j užrašą savo pa 
pėdėje:

„Greetings to the people of 
the United States from the 
people of enslaved Lithuania 

who long for freedom and 
independence"

lyg prašydama laisvąjį pasaulį 
neužmiršti brolių ir sesių Lie 
tuvoj, pasiilgusių Laisvės ir Ne 
priklausomybės.

Nuo gruodžio 18-tos dienos 
iki sausio 2 d. daug žmonių 
praėjo pro lietuvišką eglaitę, 
daug žmonių jąja žavėjosi. Ir 
jeigu nors mažutė dalelė, tų 
praeivių susimąstė perskaičius 
užrašą jos papėdėje, tada Lie 
tuvių Moterų klubo narės skai 
to, kad jos atsiekė užbrėžtą ti 
kslą ir jų pastangos nebuvo vėl 
tui.

Government of Canada. WOR 
KING AND LIVING CONDI 
TIONS IN CANADA. August 
1, 1955. Knyga apie Kanados 
darbo ir gyvenimo sąlygas, pa 
rašyta The Department of La 
bour.

Naujai susikūręs Lietuvių 
Moterų Klubas Washingtone 
sėkmingai atliko pirmą savo 
uždavinį: dalyvavo Christmas 
Pageant of Peace šventėje, ku 
rią atidarė prez. Eisenhoweris 
gruodžio 18-tą dieną ir kuri tę 
sėsi iki sausio antros dienos.

Kvietimui dalyvauti šventė 
je tarpininkavo Lietuvos Pa 
siuntinybė Washingtone ir ma 
loniai rėmė jaunos organizaci 
jos pastangas tinkamai pasiro 
dyti kitų tautų tarpe ne tik sa 
vo tradicine „šiaudukų“ eglai 
te, bet taip pat tautiškais šo 
kiais ir sveikinimais Naujųjų 
Metų proga Amerikos tautai. 
Nuoširdžiai talkininkavo ir 
„Voice of America“ lietuvis 
kas skyrius Alfo Petručio as 
menyje, negailėdamas nei lai 
ko, nei pastangų užtikrinti pro 
gramos pasisekimą.

Jau po pirmo Lietuvių Mote 
rų Klubo posėdžio paaiškėjo, 
kad darbas paruošti lietuvišką 
eglaitę (kuri turėjo išstovėti 
dvi savaites atviram lauke) ne 
bus lengvas: specialisčių „šiau 
delius“ verti Washingtoniškiai 
neturėjo ir tik dėka Jadvygos 
Kuprėnienės entuziazmo ir en 
ergijos, projektas buvo paga 
liau priimtas ir darbai pradėti. 
Atsirado kliūčių, finansinių(ku 
rios buvo nugalėtos dėka Lie 
tuvos Ministro, Povilo Žadei 
kio ir Amerikos - Lietuvių Dr 
augijos Washingtone paramos) 
ir techniškų. Bet klubo narės 
nenuleido rankų ir pagaliau nu 
statytas tikslas — lietuviška 
eglaitė Ellipses aikštėje — bu 
vo pasiektas.

Klubo narės susilaukė atpil 
do: lietuviška eglė, pasipuošu 
si kaip jauna nuotaka, greit pa 
sidarė dėmesio centru. Praei 
viai nuolat susiburdavo aplink 
eglaitę ir klausdavo lietuvai 
tęs, iš ko ir kaip šiaudinukai pa 
daryti, prašė pavyzdžių ir nu 
rodymų. Kada gi teko nuimti 
papuošimus ir supokuoti ki 
tiems metams, paaiškėjo, kad 
geras trečdalis šiaudinukų nu 
keliavo nežinomais keliais. Bet 
tai ne(ga!lima skaityti nuostą 
liu, nes nukeliavę šiaudinukai 
nešė su savim žinią apie paverg 
tą Lietuvą, apie lietuviškus pa 
pročius, apie lietuvių nenuilsta 
mas pastangas kovoti už pra 
rastą nepriklausomybę...

Eglaitė — spindėdama savo, 
grožiu — pritraukė ir žinovų 
dėmesį: Columbia Broadcas 
ting System (televizijos pro

NAUJOS BR. BUDRIŪNO 
KOMPOZICIJOS

Kompozitorius ir premijuo 
tasis chorų dirigentas Bronius 
Budriūnas intensingai dirba 
ir produktingai kuria vis nau 
jas kompozicijas. Paskutiniu 
metu jis yra sukūięs Alės Na 
kaitės žodžiams „Šauksmas" 
puikią muziką. Gaidos rankraš 
tyje gautos Montrealyje, ir op. 
Sol. E. Kardelienės bus šis kū 
rinys išpildytas Tautos šventės 
koncerte, vasario 19 d.

PAMIRŠTOJI SULA
Tokiu vardu kompozitorius 

Julius Gaidelis sukūrė muziką 
Zigmo Gavelio premijuotam 
eilėraščiui — Pamirštoji sula. 
Šis kūrinys bus išpildytas Va 
sario 16 šventės koncerte Pla 
teau salėje E. Kardelienės.

AGRONOMAS
A. VAZALINSKAS, 

bendradarbiaudamas su Lietu 
vos Ūkio Atstatymo komisija, 
parašė studiją apie sėklų augi 
nimą. Studiją išleido rotato 
rium minėta komisija.

— Prot. Vaclovas Biržiška 
Čikagoje labai iškilmingai pa 
laidotas Tautinėse kapinėse, 
kur paskutinis atsisveikinimo 
žodį pasakė brolis prof. Vikto 
ras Biržiška.

MIRĖ DANGORAIŽIŲ 
ARCHITEKTAS

New Rochelle ligoninėje 
prie New Yorko mirė John An 
drew Larkin, architektas, ku 
ris atsakomingas už didelę dalį 
dangorėžių, kuriuos dabar ma 
tome New Yorke. Jis mirė tu 
rėdamas 85 metus amžiaus.

Larkinas kaip jaunas archi 
tektas praeito šimtmečio pabai 
goję buvo tarp tų, kurie veikė 
ir kalbėjo už augštų pastatų 
statybą New Yorke. Jie aiški 
no, kad Manhattano sala, kuri 
faktinai yra viena didelė uola, 
yra tinkamiausia vieta pasauly 
je dangoraižių statybai, nes 
tvirtesnių pamatų nei nereikia.

KONKURSAI LIETUVOJE.
Lietuvoje buvo paskelbtas 

konkursas pjesių rašytojams. 
Pirmąją premiją laimėjo A. 
Gricius už pjesę „Karšta vasa 
ra" ir gavo 25.000 rublių. Po 
10.000 rublių gavo už pjeses: 
A. Bieliauskas, J. Grušas ir A. 
Liobytė.

Eilė autorių gavo mažesnes 
premijas — po 3.000 rublių.

RELIGINIO MENO PARODA
Lietuvių Bendruomenės Kui 

tūros Taryba Chicagojc kovo
LĖLĖS IR LIETUVIŲ 

TAUTINIAI DRABUŽIAI.
Amerikoje yra daug lėlių ko 

lekcionierių, kurie renka įvai 
rių tautų lėles ir rengia jų pa 
rodąs.

Jau daugelis tokių lėlių rin 
kėjų - amerikiečių kreipėsi i 
dail. A. Tamošaitienę prašyda 
mi prisiųsti lietuviškų lėlių į jų 
rengiamas parodas.

Paskutiniu metu dail. A. Ta 
mošaitienė savo studijoje (R. 
R. 1. Kingston, Ont.), paren 
gė keletą labai puošnių lėlių, 
tautiniais drabužiais ir išsiunti 
nėjo rinkėjams.

„SĖJA” PERSITVARKO
Trejus metus einanti iš Čika 

gos, „Sėja“ dabar persitvarko. 
Pradedant 1956 metais, „Sėja“ 
išeis žurnalinio formato, bus 
spausdinama ofsetu ir bus gau 
šiai iliustruota. Redakcija pra 
šo siųsti jai rankraščių ir foto 
grafijų. Be to, „Sėja“ bus 24 
puslapių ir su viršeliais. „Sė 
jos“ adresas: 1023 N. Keysto 
ne Ave, Chicago 51, Illinois, 
USA. Kaina metams 3 dol.

MIRĖ PROF. JUODELĖ
Lietuvos universiteto profe 

sorius, buvęs prorektorius ir 
dekanas; Prof. Pranas Juodelė 
mirė Vilniuje, sulaukęs 84 me 
tus amžiaus. Profesorius buvo 
humanistas ir demokratas, ra 
maus būdo ir nuoširdi asmeny 
bė. Kaip skelbia rusų spauda, 
1945 metais Prof. P. Juodelei 
buvo suteiktas „nusipelniusio 
mokslininko titulas“. Mat, oku 
pantas bando bent prisigerini 
mais — titulais, medaliais ir or 
dinais — laimėti Lietuvos žmo 
nių palankumą. Kur yra dau 
giau apskaičiavimo, kaip rašy 
tojai, duoda ir pinigų ir tai 
daug, kad papirkimas būtų to 
tališkas.

DONELAITIS RUSIŠKAI
Donelaitis yra vertas verti 

mų į kitas kalbas. Jis ir yra iš 
verstas į kelias kalbas. Tat ir 
rusai, nenorėdami atsilikti nuo 
kitų ir bandydami tai panaudo 
ti propagandai, Donelaičio 
„Metus“ išvertė į rusų kalbą ir 
išleido.

Įdomu tačiau, kad išleido su 
tremtinio dailininko prof. Jony
no medžio raižiniais, bet... jo 
vardą išskuto, o vieton jo pa 
dėjo kažkokių rusų' pavardes...

Tat Bimbai, Mizarai, Andru

11—30 d. d. Šv. Kryžiaus para 
pijos salėje ruošia religinio me 
no parodą. Parodos organizaci 
nis komitetas kviečia visus dai 
liniukus ir architektus, gyve 
nančius ne tik Amerikoje, bet 
ir kituose kontinentuose, savo 
religinio pobūdžio eksponatais 
šioje parodoje dalyvauti. Eks 
penatai gali būti bet kurios dai 
lės šakos ir bet kuria technika 
atlikti, tačiau jų tematika ar 
nuotaika turi būti religinė.

Į eksponatų skaičių įeina: a) 
architektūra — projektai, per 
spektyviniai piešiniai, škicai, 
modeliai, vidaus architektūros 
įforminimai, altorių bei kitų 
kultui pritaikytų daiktų, o taip 
gi dekoravimo, projektai: b) 
skulptūra, c) tapyba, d) grafi 
ka; e) mozaika, keramika, vit 
ražai (atlikti medžiagoje arba 
projektai) ; f) įvairūs metalo 
dirbiniai, bei emalis (monstrai! 
cijos, kielikai, kryžiai ir-kt.); 
g) audiniai ir bažnytiniai rūbai 
(kilimai, arnotai ir kt.).

Premijų komisijos parinktie 
ms parodos eksponatams bus 
skiriamos premijos — be kun. 
dr. Juozapo Prunskio paskir 
tos 500 dol. premijos, parodos 
komitetas numato surasti dau 
giau macenatų, kad galima bū 
tų premijuoti įvairių meno ša 
kų eksponatus.

Visi menininkai prašomi ne 
atidėliojant pranešti parodos 
rengimo komitetui su kiek (ir 
kokių) eksponatu numato pa 
rodoje dalyvauti. Komitetui rei 
kia žinoti eksponatų skaičius ir 
pobūdis, kad galėtų laiku parū 
pinti ekspozicijai atatinkamą 
instaliaciją.

Religinio meno parodos ren 
gimo komitetą sudaro: pirm, 
dail. A. Valeška, vicep. kun. 
dr. V. Rimšelis, Kunigų Vieny 
bės atstovas, vicep. kun. dr. A. 
Juška, R. K. Federacijos atsto 
vas, arch. V. Peldavičius ir se 
kretorius dail. P. Augius.

Jury komisija, piemijų komi 
sija ir kiti parodą liečia klau 
simai bus skelbiami vėliau.

Visais parodos reikalais pra 
šome kreiptis į A. Valeška, 19 
E. Pearson St., Chicago 11, Ill., 
telef.: Whitehall 4-0239.

liui ir Jonikui paklausimas: ai 
tai ne plagiatas?

MARCELINO, PAN Y VINO
Tokiu vardu yra demons 

truojamas filmas, kuris lietu 
viškai reiškia — Marcellino, 
duona ir vynas. Šis filmas, ku

Graži mūsų kalba.
LIETUVIŲ KALBOS 

DRAUGIJA
Mūsų kalbininkų, moksliš 

kai tiriančių kalbą, šiapus yra 
nedaug. Žymiai daugiau žmo 
nių, praktiškai dirbančių kas 
dieninį darbą, susijusį su lietu 
vių kalba; tai spaudos žmonės. 
Yra ir saujelė tos kalbos gei
bėjų ir mylėtojų, kurie šį tą pa 
rašo kalbos klausimais ir būtų 
pasiryžę paaukoti tam reikalui 
kiek galėdami ir daugiau. Tai 
aktyvieji. Gi likusiųjų tarpe 
yra nuo susirūpinusių mūsų 
kalbos likimu ligi lengvabūdis 
kiaušių, kurie kuo įmantriau 
šiai ją gadina. Praėjo vos 5— 
7 metai nuo naujųjų ateivių at 
siradimo čia, ir jų kalba paste 
bimai pagedo. Buvusių čia lie 
tuviškų laikraščių kalba pasi 
taisė, o ją pataisiusių naujųjų 
ateivių kalba pagedo. Aišku, 
kad tai įvyko dėl individualaus 
žmonių silpnumo, nesusivaldy 
mo, neišmanymo. Aišku taip 
pat, kad kaip tai yra šiandie, 
taip bus ir rytoj. Tai yra, jeigu 
nebus sulaikančios užtvaros, 
tai slydimas nuožulnia plokštu 
ma tęsis ir toliau. To mes ne 
norime, todėl turime pastatyti 
užtvarą. Ta užtvara tai aktin 
gųjų susidėjimas į „Lietuvių 
Kalbos Draugiją" ir lietuvių 
kalbos pozicijų gynimas orga 
nizuotu būdu.

Ar galima ko efektingo iš to 
tikėtis? Galima, nes dabar juk 
pavienių asmenų pasirodymas 
lygus lašui jūroje. Organizaci 
ja jau vien savo buvimu rodys, 
kad čia rimtas reikalas. Orga 
nizacija gali turėti įtakos ir 
spaudai, ir visuomenei, ir pa 
vieniam asmeniui. Aišku, kad 
tokios organizacijos tikslas bū 
tų pirmiausia praktiškas kai 
bos vartojimas kasdieniniam 
reikalui. Jeigu kur būtų pajė 
giama ją traktuoti ir moksliš 
kai — labai malonu. Šis daly
kas neatidėliotinas. Tokia drau 
gija turi būti kiekvienoje vie 
tovėje, kur yra lietuvių. I. D.

riame pagrindinę rolę vaidina 
6 metų Pablito Calvio, filmų 
konkurse buvo laikomas vertin 
gu, nors ir ne premijuotas. Tai 
pirmasis įdomesnis ispanų ga 
mybos filmas.

KADA BUS PASAULIO 
GALAS

Dr .J. J. Nassau, Amerikos 
astronomas pareiškė, kad pa 
šaulio galas gali būti po 10 nu 
lionų metų.

ris patarė tvorą žiūrėte pražiūrėti, bet tas buvo kitoks. Tas 
buvo panašus į kažinką tokį, kurį kasdieną po truputėlį su 
sitinki.

Matatutis žiūrėjo pro ašaras ir nieko nesakė.
— Kas gi yra? — vėl paklausė seneliukas, ir Matatučiui 

nuo jo balso pasidarė taip, lyg pati motina būtų ištiesusi ran 
ką ir paglosčiusi išvargintą galvą.

— Kad ir apsakyti sunku, — pagaliau pasakė.
Seneliukas atsisėdo priešais, pasirietė kojas po savim 

ir vėl nusišypsojo.
— Pasakyk, kalbino. — Matau, kad esi pasaulio ma 

tęs, ir aš šiek tiek mačiau. Jeigu iš savo vieno išmanymo 
nieko patarti negalėsiu, tai gal, abu išmanymus sudėję ką 
nors gera sugalvosim. Aš viena tik žinau, kad pasauly re 
lai taip kas atsitinka, kad nebebūtų galima pataisyti.

Nuo seneliuko kalbos Matatutį net šypsena suėmė. Gal 
ir seneliukas pasaulio kiek matęs, bet ką jo matymas galėjo 
prilygti Matatučio matymui, ir ko tas visas matymas vertas, 
kai pasidaro nebegerai. Bet šnekėti pradėjo ir papasakojo 
viską.

Seneliukas pasakojimo klausė, kaip vaikas pasakos. 
Klausydamas kartais buvo liūdnas, kartais labai rimtas, o 
kartais smagiai šypsojosi.

— Tai matai, — baigė pasakoti Matatutis. — Gyveni 
mas buvo ir ilgas, ir margas, o ką aš galiu iš jo dabar ištrauk 
ti. Iš viso gyvenimo, iš visų vilčių beliko, va, tiktai tuščia 
pypkutė, kišenėj nė skatiko ir krepšy net nė duonos trupinė 
lio. Net pačiam, kai pagalvoji, sarmata darosi, kad visą am 
žiu sąžiningai dirbęs, vargęs kitų gerui, senatvėje turi eiti 
pakiemiais duonos kąsnio išsimaldauti ir svetimus šunis lo 
dyti.

— Tu nevienas toks, — ramiai pasakė senelis.
Matatutis pažiūrėjo ilgom. Jam nesmagu pasidarė, kad 

tas žmogeliukas visą jo gyvenimo darbą tiek tevertina. No 
rėjo pasakyti kietesnį žodį, bet jį užkando anapus dantų ir 
tepasakė:

— Tai todėl, kad pasaulis blogai sutvarkytas. Kad nie 
kam teisybė nerūpi.

— Tai ko norėtum? Pinigų? Žemės? Galybės? — visiš 
kai rimtai paklausė, lyg tuos visus dalykus turėtų čia pat sa 
vo senam mažam delne.

Matatutį suėmė juokas, kad seneliukas nuo senatvės 
jau taip suvaikėjęs. Jam viską papasakojai, kaip žmogui, o 
jis lyg su vaiku šnekėtų: „ko norėtum?“

— Ko? — patraukė pečiais Matatutis. — Žmogus daug 
ko norėtum, bet kas tau ką taip be niekur nieko ims ir duos. 
Aš tik daviau ir daviau, gal todėl taip ir yra, kad savęs per 
mažai žiūrėjau. Duonos ir tos nekiekvienas norės atriekti. 
Jeigu prašytum šunim pasiundyti, greičiau atsirastų, kas 

pasiundo: smagu žiūrėti, kaip senis per laukus kaulus neša, 
bet gero nieko per visą gyvenimą duoti niekas nesiskubino, 
nesulauksi to nė senatvėj.

Senukas nenustojo šypsojęsis, nors Matatutis ir labai 
rimtai kalbėjo.

— Nagi padaryk, kaip pasakoj. Pasakyk savo tris di 
džiuosius norus, gal aš juos ir išpildysiu. Pamėgink.

Matatučiui tie senuko žodžiai kaip peilis nuėjo per 
širdį.

— Klausyk, žmogau, — pasakė, — jeigu būtum vaikas 
ir taip šnekėtum, gal aš irgi kartais pasijuokčiau. Aš visą 
laiką svajojau vesti Mariulę, turėti vaikų ir šnekėti su jais 
taip, kaip dabar tu su manim nori šnekėti. Kareivio gyve 
nime vaikų neteko pažinti, bet jeigu čia šnekėtų vaikas, kad 
ir pasijuokti iš senio norėdamas, man nebūtų skaudu. Aš 
irgi kartu su juo pasijuokčiau, bet kai toks iš tokio nori juok 
tis, tikrai darosi nesmagu.

O seneliukas vis spyrėsi.
— Bet pamėgink, — sakė. — Pamėginti juk gali, kad ir 

netikėdamas.
Ir Matatučiui nejučia nulėkė mintis: gera būtų, kad kas 

jį padarytų viso pasaulio' karalium. Tada karų nebūtų ir 
visi kareiviai galėtų eiti namo. Visus karalius irgi paleistų 
gyventi kartu su paprastais žmonėmis, o jų auksą išdalintų 
vargšams. Dėl savo karaliaus pagalvojo. Nieko negera jam 
nedarytų, bet ir taip nepaliktų. Greičiausiai pristatytų kur 
šunų šerti. Vien todėl, kad prisimintų, kaip jis savo senam 
kareiviui padarė. Kad Mariulė atsikeltų ir būtų karaliena, 
kad tėvai sugrįžtų ir visą laiką kartu būtų. Bet tokių rimtų 
dalykų juokams jis negalėjo išdėti. Kad būtų vaikas, būtų 
galėjęs, bet vyrui taip galvojant pasisakyti buvo ir sarmata. 
Jis irgi panoro pasijuokti iš seneliuko. Užėjo noras už pasi 
juokimą atsilyginti pasijuokimu. Pasikrapštė pakaušį ir pra 
dėjo:

— Ką čia žmogus tam amžiuje daug benorėsi! Galėčiau 
paprašyti laimingos mirties, bet numirti dar ir be tavo valios 
sugebėčiau.

— Ar tikrai? — įsiterpė seneliukas.
Matatutis nusijuokė.
— Na, tokio atsitikimo tai dar nebuvo, kad žmogus už 

sinorėjęs mirti negalėtų sau gyvybės atimti. Bet mirti aš ne 
noriu, kad ir labai sunku būtų taip, kaip esu, bet ir įdomu 
pamatyti, kas gi atsitiks toliau. Reikės juk ir kur nakvoti 
ir ką valgyti, ir nežinai, iš kur visa tai imsis. Gyventi reikės. 
Turės atsirasti kas nors, kuris ir padės gyventi. Atsimeni, 
kai tada mano paties namuose pasitiko rusė ir atkišo kaip ei 
getai duonos gabalą, neėmiau. Negalėjau rankos pakelti, o 
dabar jau visiškai aišku, kad reikės eiti pakiemiais, šunis lo 
dinti, duonos kąsnio maldauti ir neretai rinkti žodžius, so 

tesnius už duoną ir kietesnius už akmenį. Jeigu esi gudrus, 
padaryk, kad to seno švarkelio kišenėj visada būtų duonos ir 
dar šio to prie duonos. Pagal dieną: sekmadienį mėsos kas 
nelis, penktadienį žuvies ašaka, o kitomis vėl kas. Ir dar: se 
niai seniai jau bečiųlpiu tuščią pypkutę. Paskutinį tabokos 
kvapą jau baigiu čiulpti. Net pačiam medy jokio kartumėlio 
greitai nebeliks. Tai smulkus reikalus, bet visą amžių rūkiu 
šiam sunku ir to mažo malonumo į senatvę nebetekti. Pada 
lyk, kad mano pypkutėj visada smilktų geros tabokos žiups 
nelis. Tai jau būtų du prašymai. Mano senatvei jau kaip ir 
gana būtų. Ko daugiau žmogui reikia: esi pavalgęs, Kai no 
rėsi ir vėl pavalgysi, pypkutė visada smilksta. Bet pats bū 
tinai nori, kad būtų trys. Leisk valandėlę pagalvoti. Kai 
karalius už visa gera dabar mąne šunimis per visą karalystę 
vijo, man vis buvo toks noras: kad turėčiau didelį maišą, kad 
galėčiau visus tuos šunis suvaryti į maiša, užrišti ir balon 
įmesti, o pats atsisėsti ir valandėlę nors pailsėti. Juk neži 
nai, kokie šunys tave gali dar rytoj užpulti. Tik didelio mai 
šo tai nenorėčiau tampyti. Ar negalėtum padaryti, kad tokį 
maišą galėtų atstoti mano krepšys. Pasitaiko, kad kas kliūva, 
ar užpuola, tik pasakai:

— Į krepšį, — ir tas sėdi krepšy. Ir sėdėtų tenai tol, 
kol pats pamatyčiau, kad jau galiu išleisti. Ar negerai būtų 
buvę tada su tais turkais, jeigu tokį krepšį būčiau turėjęs. Bū 
čiau suvaręs visus, nunešęs į Turkiją, iškratęs ir liepęs visie 
ms namo bėgti. Nebūtų reikėję gyvų žmonių į balą kišti.

Senukas nusišypsojo.
— Gerai, — pasakė, — duodu viską. Tik į krepšį ne 

varyk nieko pirma gerai nepagalvojęs, kas iš to gali išeiti. 
Bet tu galvoti moki.

— O, dėl to nebūkštauk, aš esu žemaitis, o žemai. . . — 
ir nebebaigė žodžio.

Seneliukas čia pat jo akyse sutirpo, kaip dūmas. Jis nie 
kur nenuėjo, žingsnio į šalį nežengė, žemėn neprasmego, bet 
dingo toj pat vietoj, kur buvo sėdėjęs. Net atsistoti neatsi 
stojo.

Kas nori žinoti daugiau apie Matatutį ir jo žygius 
— kaip jis naudojosi pipkute, kuri tuojau pradėjo rūkti; 
kaip iš kišenės, ką panorėjęs, galėjo pavalgyti; o ypač, 
kaip jis naudojosi stebuklinguoju krepšiu — kaip pas 
carą nuėjo, kaip jo visas sargybas suvarė į krepšį, kaip, 
pagaliau, kai didelės savo kariuomenės pagalba norėjo 
Matatutį suimti, bet Matatutis ne tiktai caro kariuome 
nę suvarė į savo maišą, bet ir patį carą. . . Ir kaip jis 
baigė gyvenimą, — tai prašome nusipirkti šią nepapras 
tai įdomią knygą, kurią galima gauti už 3 dol. „Nepri 
klausomos Lietuvos“ redakcijoje: 7722 George St., Vii 
le Lasalle, Montreal 32, P. Q.
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TORONTO APYLINKĖS ŠALPOS F. APYSKAITA
Kiekvienas darbas reikia Bendrai šalpai Vokiet. 500.00 

kartkartėmis patikrinti, susu P. E. Jankutei paremti 100.00 
muoti ir įvertinti atsiektus re Išlaidos: 
zultatus, o juo labjau visuome Kartotekai, medžiaga, kvitų 
nės patikėtas. Paprastai tas šie knygelės ir kasos kn, 27.95 
jama su tam tikru sezonu, įvy Persiunt. pinigų ir siunt. 13.04 
kiu, o dažniausia su metų pa Persiųsta ...................... 1.277.99
baiga nežiūrint, ar darbas yra Liekana kasoje ...............280.02
baigtas, ar ne. Tuo paįįu norėtume pareikš

Nors mūsų darbas tik įpuse ti mūsų nuoširdžią padėką vi 
tas, bet pabaigoje metų nori siems aukotojams, rinkėjams, 
me duoti jo apyskaitą. Patį dar visų keturių parapijų kleboną 
bą, tai yra pinigų telkimą, pra ms. kun. Ažubaliui, tėvui Ber 
dėjome pusiau spalio, nes iki nardinui, dr. kun. Kavoliui, 
to laiko teko rūpintis ki totekos kun. Kostizenui už paskelbimą 
sudarymu ir rinkėjų talka. Su ir įsileidimą mūsų su rinklia 
-'vėlinimas ir buvo kliūtis, kad va. Taip pat nuoširdžiai ačiū 

jajėgėm sutelkti užtenkamo ,.Tėviškės Žiburių“ ir „Nepri 
Kiekio rinkėjų. Pasėka — ne vi klausomos Lietuvos“ redakto 
si aplankyti, rinkliava tęsiama, riams už talpinimą mūsų korės 

pondencijų. Lietuviškas ačiū p.
S'imanavioiuį, nepamiršusiam 

mūsų radijo bangose.
Toronto Apylinkės Šalpos vq įdomu patirti, kaip laikėsi visi gali nuvykti į savivaldybę

Rinkliavoje gauta:
Persiuntimui .................... 115.00
Prie Prisikėlimo p. baž. 159.36 
Prie Šv. Jono parap. baž. 37.15 
Prie Pirm. L. Ev. Liut.

Malon...................................21.00
Prie L. Ev. Liut. Išganyt. 5.00 
Einant per namus surinko: 
pp. Juodišiai ..................... 175.00
p. Diržys .......................... 152.00
p. Dabkus ............................ 77.50
p. Murauskienė ir P.

Urbonas ......................... 75.00
P. Petrauskas .................... 73.60

*■ Venckutė ......................... 67.00
. Širkai ir p. Šelmienė 40.50 

r-. Urnevičiūtė .................38.00
p. Gvaizdaitytė ir p.

Jučaitė .............................33.00
p. Jurkšaitienė ................. 27.00
p. Kvedarienė .....................23.00
p. Butienė ...........................11.00
Skautai: R. Bleizgytė, S.

ir G. Skirgailitės.......... 22.74
p. Žemaitė ..........................8.00
P. J. Bersėnas paštu . . .20.00
gauta netarpiškai ............27.00
Vietoj sveikinimu ...........15.Ot . . . _ . . * . - -
Priskaityta nuoš.'ir vai. k. 7.04 ,ISteiątl,L,ie?UV1U. NamU°?e.. n_U° S“ eS1 nuosavybės 
įnešta ...............................153.39
Perimta .............................. 174.73

Viso 1.558.01

Aukos paskirstytos ir 
pasiųstos

pers-ta sulig nurodymų 115.00 
Vok. mokyklų ir gimn.

mok...................................222.00
Mokykloms Vokietijoje 100.00 
Vasario 16 gimn............. 200.00

TORONTO SAVIVALDYB ĖS RINKIMAI
Toronto miestas gruodžio gali duoti ir daugiau staigme 

mėnesį rinko miesto majorą, nų; lietuvių laikraščiai rinki 
tarybos narius ir kitokius pa’mų akcija taip pat nedaug do 
reigūnus. Majoru ir šį kartą misi, energingesnio skatinimo 
(jau antrą iš eilės) išrinko Nat tautiečiams nepatiekia; 
han Phillipst, kurio protėviai ni tą dalyką kartą — ir tiek, 
vienas iš Kalvarijos, kitas iš Q dalyvauti rinkimuose vis 
Suvalkų, taigi iš Lietuvos. Vie tik reikia, nes be to gali būti 
tinis laikraštis The Globe and 
Mail patiekė statistinių žinių, 
charakterizuojančių tuos rinki 
mus. Svarbiausios jų yra šios: 
1954 m. ririlčimuose balsavo 35 
% rinkikų, o 1955 m. jau 30%
(žiūr. 1955. VII. 6 laidą). Bu aiškinti žmonėms. Kadangi ne

LONDON, Ont

blogai. Todėl jau dabar nieko 
nelaukiant reikia užsiregistruo 
ti miesto savivaldybėje. Pagei 
dautina, kad *uos reikalus ištir 
ti gal ir dar kokių neaiškumų 
esama š’uo reikalu ir tatai iš

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

» & SEGUIN
’ Barristers, Solicitors, 

I Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) 
I Toronto 5, Ont.
3 Tel.: Ofice WA 4-9501
« Res.: BE 3-0978

i

i

Fondo Komitetas.
LIETUVIŲ NAMŲ 

REIKALAI
Lietuvių Namų priestato 

ro augšto statyba, dėl užėjusių 
šalčių, buvo kiek susitrukdžiu 
si. Orui atšilus, mūro darbai 
jau baigti ir liks tik vidaus įren 
girnas, kurį tikimasi trejeto sa 
vaičių bėgyje baigti ir naują 
patalpą pradėti naudoti.

Neatsiradus iš lietuvių tar 
po, kas apsiimtų statybos pa 
rangą, statyba vykdoma ūkio 
būdu, vadovaujant valdybos 
pirmininkui J. Strazdui.

Naujų šėrų vajus eina, bet 
statybai, kuri apsieis apie 7000 
dol., didesnę pinigų dalį teksią 
skolintis.

Prieš metus laiko buvo pra 
dėta rūpintis gauti leidimą taip sakant, „prie progos’

MAŽ. LIETUVAI SKIRTAS MĖNUO
Lietuvos Bičiulių Dr- puikiai suvaidino 2 veiksmų 

pami jos Londono sk. sausio mėn. Kalėdinį vaizdelį — „Šventoji 
Londono apylinkėje skyrė Ma Naktis“. Ne tik geras suvaidi 
žąjai Lietuvai. Šio mėn. 14 d. nimas, bet ir tikrai, patriotinis 
buvo skaityta paskaitėlė — veikaliuko turinys, visus labai 
Klaipėdos atvadavimo sukak maloniai nuteikė. Tikrai, moki 
tis. Per visą sausio mėn. bus niai ir režisorė įdėjo daug pas 
renkamos aukos Maž. I iet. Bi tangų ir triūso: gerą suvaidini 
čiulių Dr-jai ir jos spaudai — mą labai papildė puikūs vaidin 
„Keleiviui“ paremti. Dr. A. Ka tojų kostiumai ir dekoracijos, 
veckas paaukojo 10 dol. Išreiš 
kiant jam širdingą padėką, pra 
šoma visų tautiečių pagal išga 
les taip pat paaukoti.

Sausio 28 d. — šeštadienį mi 
nėtas skyrius surengė vakarą, 

, pridė puikioje salėje.

Maž.

Savo viešaisiais pasirody 
mais mokykla jau ne pirmą kar 
tą susilaukia tautiečių šilto pn 
tarimo ir audringų katučių. 
Kas kartą tėvų komitetas gau 
na ir gražesnių bei didesnių au 
kų. Dr. A. Kaveckas mokyklai 
paukojo 25 dolerius. Buvo au 
kotojų, aukojusių po 3 dolerius 
ir pan.

Reiškiant aukotojams širdin 
giausią padėką, tenka su vilti 

vakarą, kurį reikia laikyti labai mi žiūrėti į mokyklos pažangė 
pavykusiu. Visi mokiniai, p. jantį darbą, nes 
Julijai Čegienei režisuojant, lis vis auga.

lietuviai, ar balsavo. Tuo tiks užsiregistruoti, reikėtų, kad 
lu tuoj po rinkimų dienos klau laikraščiai atspausdintų pavyz 

x—x._x j. iaį§]j0,, kurį žmonės galėtų 
parašyti savivaldybei ir 
ję pašto ženklą, paprašytų atsa 
kymo, ar įregistravimas atlik 
tas. Tokis žmonių kruopštu 

Paga

sinėjau sutiktus tautiečius. 
Kiek buvo paklaustų, neatsime 
nu; buvo keliolika. Visi atsakė, 
kad nebalsavo. Rašantis šiuos 
žodžius, deja, taip pat nebalsa 
vo. Norėdamas prieš rinkimus mas nebūtų be vaisių, 
patikrinti, ar įtrauktas į sąra Jios tam jau yra atėjęs laikas dieninė mokykla surengė viešą 
šus, tatai padarė .Nebuvo įra ir 
sytas. Gi kai panoro įsirašydm 
ti, tai paaiškėjo, kad negalima, 
nes tai reikėję padaryti labai iš 
anksto. Buvo kreiptasi į kandi 
dato į renkamuosius p. Teslia 
komitetą, kame paaiškėjo se vę mūsų valstybės nepriklauso 
kantis. Tik provincinio ir fede mybę rusiški bolševikai pir 
ralinio parlamento rinkimams miausia panūdo likviduoti ir 
rinkikai suregistruojami apsi tuos, kurie tą nepriklausomybę 
lankant tam tikriems pareigu su ginklu per kruvinas kovas 
nams į namus. Savivaldybės rin buvo iškovoję, — kūrėjus-sava 
kimams rinkikai namuose nere norius. Jau iš pirmųjų okupaci 
gistruojami, o tiktai atliekama, jos dienų visame krašte buvo 

”: jei suiminėjami žymesni k. - sava 
► turėtojas, norių veikėjai, o kai atėjo bai 

latinį klubą su svaig. gėrimais užregistruoja savivaldybės mo šieji Birželio trėmimai, žymi 
ir jo išrūpinimas buvo paves kesčių skyrius, nes jam moki dalis kūr. - savanorių su šeimo 
tas advokatui. Tačiau reikalas mokesčius; jeigu esi namų sa mis žiauriausiomis priemonė 
kažkaip įstrigo ir mažai bėra vininkas, užregistruoja ir mo mis buvo išvežti į tolimas Sibi 
vilčių tokį leidimą gauti. Dėl kesčių skyrius ir vandentiekio ro stepes. Tik staigus karas lai 
tos priežasties, esą, užvilkintas tikrintojas, kuris apsilanko na kinai sutrukdė enkavedistams 
ir šėrininkams šėrų išdavimas, muose. Tatai rašantis buvo na Maskvoj suplanutą budelišką 
Iki ateinančio šėrininkų meti mų savininku, mokesčius iš jo darbą. Antrojoj' raudonųjų oku 
nio susirinkimo šėrų išdavimo priėmė, bet rinkimams neužre pacijoj enkavadistai, beabejo, 
klausimas vienokiu ar kitokiu gidfcravo. Kažin kodėl? 
būdu žadamas išspręsti. B».

x

ant

nėra ko atidėlioti. Taigi?
I. D.

NEUŽMIRŠTINAS 
REIKALAS.

Smurtu užgrobę ir likvida

PAVYKĘS MOKYKLOS
VAKARAS

Sausio 14 d. Londono šešta

OTTAWA

rėmėjų būre
L. E-tas.

J<K XXKZZZ

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
K------ --- XX------------ MV 1 - XX------------ X

savo budelišką darbą atliko ir 
šiandieną, kada ištremtųjų šie 
kia šimtus tūkstančių, vargu 
ar berastume kūrėją-savanorj

VASARIO 16 D.
Apylinkės V-ba minėjimą siuntinėjo visiems 

ruošia vasario 19 dieną, 7 vai. žinojo adresus, 
vak. Sisters of Sercive patalpo Negavę kvietimų, bet žiną 
se. apie susirinkimą, yra prašomi

Programoje prof. <Jr. Ramu jausti pareigą taip pat atsilan 
no - Paplausko žodis. Minėji kyti. A. Paškevičius,
mą paįvairins meninė dalis, ku-------------------------------:--------------
klios vaišės ir kt. B Paryžiuje gyvenąs lietuvis

Visi dalyvaukime. dail. V. Kasiulis pakviestas na
ivictimic cneioiNviMAC riu j prancūzų „La Gil
METINIS SUSIRINKIMAS f]c Internationale pour la Gra 

įvyksta šių metų vasario mėn. vure“. Šiai grafikų organizaci 
5 dieną, 6 vai. vak. Sisters oi jai priklauso tik 30 pasaulio ge 
Service patalpose(478 Albert), riaušių grafikų, o Kasiulis yra 
Nesusirinkus kvorumui, po va pirmasis į ją įėjęs lietuvis. Iš 
landos įvykęs susirinkimas bus pabaltiečjų ten anksčiau daly 
teisėtas nežiūrint dalyvių skai vavo jau miręs estų grafikas 
čiaus. ApyL V-ba kvietimus iš Wiraalt.

tiems, kurių

Toliau — užsiregistruoti rin 
kimams reikia kasmet ne vė 
liau spaliu mėnesio pradžios ir - r-
jokiu bųdu ne vėliau to laiko, bolševikų kruvinos rankos ne brolių 
kuris nurodomas per laikraš pakęstą, 
čius (nors laikraščiai ir rašė, Mažai, palyginti, 
bet pastebėti neteko). Rinkti norių daliai buvo 
turi teisę šie asmenys: Kana sprukti nuo raudonojo teroro 200 dol. Vokietijoje pasilikusie koje visuomenėje k.-savanorių 

piliečiai: turėtojai turto, ir pasiekti vakarus. Senyvi am • “ * ' ------ J------- .•---------------

sirūpino bendru laisvės kovų ir didesnis k.-savanorių skai 
i apgailėtinu likimu, čius yra susispietęs ir materia 

Nors k. - savanoriai vos tik linės sąlygos palankesnės, atei 
kur. - sava metai kaip Toronte susiorgam tų į talką torontiškiams k.-sa 
lemta pa zavo, jau suspėjo nusiųsti apie vanoriams. 1 auriojoje lietuviš

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau |
9i Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. g

Tel. LO 5613. |
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius w

adv. a. l i o d ž i u s. ;;
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai: ] j
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS ! !

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — ; [
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’LIETUVON j [ 

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.' t
— KOMPENSACIJŲ IšRŪPINIMAS i I

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — I 
PILIETYBĖS REIKALAI. ■— j

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. 4
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ I 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI, %

dos
už kurį mokami mokesčiai, žiumi ir daugelio pakirsta svei 
kad ir nepiliečiai, bet samdan kata ne visi tiko emigracijos į 
tieji butą, kuriame jie gamina užjūrius reikalavimams ir da 
si maistą. Tokios žinios gautos lis jų pasiliko Vokietijoje skur 
iŠ p. Teslia komiteto.

Susidaro apytikris vaizdas, 
kuris ir bus teisingas: lietuviai 
rinkimais nesidomi; jų daugy 
bė rinkimams greičiausia ir ne 
užregistruoti; bendrai imant, 
balsuojančių; Nuošimtis mažė 
ja; balsavimo rezultatai ateity

atlikti žygiai dar neišdilo ir ne

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto,

VIENYBĖJE — GALYBĖ
TAUPYK 

aavo kredit< koperatyve

Indėliai apdrausti. Augšto* palūkanas.
Darbo valandos: 

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

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

džiam likimui. Apytikriai jų 
ten yra apie 50, jų tarpe apie 
10 T.B.C. sergančių bei invali 
du. Tarp sergančiųjų ir invali vanorių skyriai, ypač JAV, kur 
dų yra keletas, kurie neturi ar 
timųjų ir tokiais beveik mažai 
kas rūpinasi. Dabar ten jkur 
tas k.-savanorių S-gos skyrius 
daro žygių suregistruoti visus 
Vokietijoje pasilikusius k. sa 
vanorius.

Sveikintinas Toronto k,-sava 
norių žygis, kurie pirmieji su

ms k.-savanoriams sušelpti. v -
Gautieji sušelptųjų jaudinanti išdils iš atminties. Savo dosnia 
padėkos laiškai gyvai byloja jų 
sunkią dalią ir kartu didelį 
džiaugsmą, kad 
juos prisimena. ir darnesnio darbo, kurio ture

tų imtis S-gos Centras ir jsikū
Būtų gera, kad ir kiti k.-sa rę k. savanorių skyriai.

K.-Sav. Bs.

ranka vargan patekusius mūsų 
laisvės kovų veteranus visada 

yra* dar* kas Parems- Tik rėkia iniciatyvos

GENERAL INSURANCE
Visų rūšių draudimas

WA 48539
SAVI PAS SAVUS 1

A. E. McKAGOE :
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras j 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario. 4

i ' ' ' M "M ....... ~'l |
Įat. OL 7543. Namų RO 2-9138 |

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

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

A

MARGIS VAISTINE
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO’ Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
M et amor f ozą kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chane! — Yardley.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS Iš NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

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

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LL. 1944
Jonas V. MARGIS, Phm. B.
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CALVERT PASTABOS...

„Penny“ įtariama „penny“)
Kanadiečiai dažnai vaitoja žodžius „penny“ arba „cop 
per “, kai sako vieno cento monetą. Šie žodžiai likę nuo 
tų laikų, kai šiame krašte dar buvo vartojami svarai 
sterlingų iš 240 vario penių. Kanada pinigus pakeitė į 
dolerį 1858 m., devynius metus prieš konfederaciją.

CALVERT HOUSE

MAMERTAS MACIUKAS
V Y R 2 Š K Ų ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS medžiagos

PASTABOS APIE MEcį
Užsienio spaudos korespon Gedvilas 

dentai iš Maskvos pranešė, kad Gedvilas 
Lietuvos okupanto organas, se metų 
„Sovietskaja Litva“, sausio še sai sau 
šioliktą pranešė, jog tarybinės Kas-gi yra tasai okupanto da vilas iš savo geros algos būtų 
Lietuvos ministerių pirminiu bar paniekintas Mečys Gedvi paskyręs dalį pinigų Lietuvos 
kas Mečislovas Gedvilas atleis las, pavarytas iš tarybinės Lie liaudžiai paremti? Anaiptol! 
tas iš pareigų, ir kad jo vieton tuvos ministerių 
paskirtas antrasis Leituvos ko vietos? 
mpartijos sekretorius Motiejus 1918 metais 
Šumauskas. Lietuva pradėjo

Po penkiolikos su puse metų sias savo laisvo 
tarnybos okupantui, Mečys nas. Reikėjo iš 
Gedvilas galop susilaukė ir pa valstybę, kurioj 
saulinės spaudos komentarų, ninkavo caras, kaizeris ir įvai vergove ar baudžiava. Kukurūzų derlius buvęs visai
kaip purviną darbą atlikęs mau rios jų kariškos bandos. Į kury Pagaliau atėjo 1940 metai, blogas. Kukurūzų augimas, 
ras. binį Lietuvos gyvenimą įsiliejo Kai tik Raudonoji armija už kaip visoje Sovietijoje, taip ir

Šia proga pažinkime arčiau net Gedvilas. Jis tapo liaudies ėmė Lietuvą, Gedvilas ir jo vi Lietuvoje, buvo varomas Ch 
okupantinę iškamšą, kuri rau mokytoju, Palangos progimna si sėbrai tuojau pasidarė die ruščiovo įsakymu. Lietuvos so 
sėsi po savo tėvynės Lietuvos zijos vedėju. Lietuvos vyriau nos didvyriais. Štai Gedvilas vietizavimu; kaip sako Schwar 
pamatais, kad ją išdavus ir pas sybė Gedvilą atleido iš darbo, Vidaus reikalų ministeris; vė tz, Maskva nebuvo patenkinta, 
kui keliolika metų buvo oku tik tada, kai jis atvirai ėmė de liau — Ministeris Pirmininkas. Nuo 1943 m. daug rusų buvo 

įvežta į Lietuvą, o lietuviai di 
deliais skaičiais tremiami.

Sovietų spaudoje paskutiniu 
metu pasireiškė daug užmeti 
mų Lietuvai. Esą Lietuvoje te 
beegzistavo „buržuazinis nacio 
nalizmas“, kuris siekė Lietu 
vos laisvinimo. Kolektyviniai 
ūkiai veikė silpnai. Kolektyvi 

tik prieš kelis 
užmėtinėja, kad 

Taip Gedvilas plaukė viršum ten reiškiasi menka darbininkų 
vykdydamas disciplina. Jis dar nurodo, kad

žengia į daboklę už kiekvieną 
Gedvilo „darbelį“. Gedvilą ne 
rizikavo savo nuosavu kailiu. 
Jis pasisamdė vergą kentėti už 
jo blogdarbius.

Kai seimas priėmė socialinio 
draudimo įstatymą, Lietuvoje s 
buvo įvestos Ligonių Kasos dar įg 
bininkams ir privačių įstaigų 
tarnautojams buvo parūpintas 
nemokamas arba labai maža da 
limi apmokamas gydymas.

Mečys Gedvilas buvo paskir 
tas Telšių apygardos Ligonių 
Kasų direktorium. Gedvilas, 
būdamas „iki kaulo proletaras 
ir kietas bolševikas“, kaip jis 
pats sakėsi, neatsisakė šios rie 
bios vietelės, bet ramiausia są 
žine priėmė peskyrimą ir atsisė 
do minkšton direktoriaus kė 
dėn. Čia, žinoma, ir toliau nepa 
miršo savo juodo darbo: rinko 
apie save visą vietinį išdavikis 
ką elementą. Jo bendradarbiais 
matėme: Petryią, vėliau Sovie 
tinės Lietuvos milicijos virši 
ninką, Inčiūraitę, kuri vėliau 
su savo vyru enkavedistams iš 
davinėjo lietuvius patriotus, ra metų, buvęs mokytojas ir jau veikla,* teismo

• nuo 1934 m. komunistų parti tus kalėjimo. Iš kalėjimo paleis 
tas tęsė savo prieišvalstybinę 
komunistinę veiklą ir 1939 m.

•vėl buvo nuteistas vieneriems 
metams. 1940 m. birželio m. ko 
munistų paleistas iš kalėjimo ir nius bei sporto klubus, bendra 
jų paskirtas Darbo Rūmų pir darbiaujant su tų klubų vado 
mininku. Jis vėliau buvo ir liau vybėmis.
dies Seimo nariu. Vokiečiams 7. Pravesti pedagoginę sa 
žygiuojant j Lietuvą, pabėgo vaitę su mokytojų konferenci 
Rusijon. Vokiečių okupacijos jomis, viešomis visuomenei pa 
metu parašiutu buvo nuleistas skaitomis bei šeštadieninių Ii 
ir veikė Šiaulių apylinkėse, tuanistinių mokyklų pasirady 
1946 m. buvo 
mo komisijos
1950 iki 1953 m. birželio 18 d viešo pobūdžio mokytojų die 
Šiaulių srities komunistų parti nas.

8. Palaikyti glaudų ryšį su

GEDVILĄ...
šnekėjo melą. Patsai 
po penkiolikos su pu. 
įsitikino melavęs pat dusius mirtį Rainių miškelyje, 
ir savo tautiečiams. Ar girdėjome tada, kad Ged jos narys.

Priežastys?
paremti? Anaiptol! „New York Times“ sausio 

pirmininko Gedvilas per gerai jautėsi šilto 20 d. sovietų reikalų ekspertas 
je ir gerai apmokamoje direkto Harry Schwartz, rašydamas 

nepriklausoma riaus kėdėje, kad galėtų atiko apie pasikeitimus Lietuvoje, 
sunkias pirmą tis dėl liaudies. Gedvilas tada juos riša su ekonomine ir poli 
gyvenimo die neišsižadėjo visų buržuazinio tine situacija Lietuvoje.
nieko sukurti laisvojo gyvenimo patogumų, Pereitų metų derlius Lietuvo 

prieš tai šeimi kuriuos jis vėliau jau vadino je buvęs blogas, dėl blogo oro,

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

zuose, Sibiro taigose, katargos Maskvoje, kur baigęs politru 
darbuose — į kuriuos Gedvi kų kursus. 1928 m. organizavo 
las patsai ilgainiui pateks..., jei prokomunistinę spaustuvių dar 
dar nepateko, o gal ir kartu bininkų sąjungą. Taip pat bu 
vės, kaip Berijos šalininkui... vo prokomunistinio spaustuvių 

„New York Telegram“, ra darbininkų laikraščio „Spindu 
šydamas apie tą pasikeitimą, lys“ redakcijoje.
nurodo, kad M. Gedvilas 54 1931 m. už priešvalstybinę

> nuteistas 6 me

KULTŪROS FONDAS...
Atkelta iš 2-ro psl. 

literatūrai — 
ar apskritai 

tinakmam vei

premiją jaunimo 
dramos veikalui 
jaunimo lektūrai 
kalui parašyti.

Premija I $ 500; II-oji $300.
Smulkesnės informacijos bus 

paskelbtos š. m. vasario mėn.
5. Paremti jaunimcv vasaros 

stovyklas finansiškai bei prisi 
dėti prie jose rengiamos litua 
nistinės programos.

6. Remti jaunimo kultūr.

Lietuvos planavi mais. Didesniuose lietuvių gy 
pirmininku, nuo venamuose centruose suruošti

panto satrapu Lietuvoje. Visų moralizuoti Lietuvos jaunimą. Jo kiti bendrininkai — taip pat 
pirma, žinokime, ką patsai Geu Jau netekęs mokytojo vietos, šiltose vietose. Tik, keista, nie 
vilas kalbėjo tariamojo savo Gedvilas atsibaladojo į Telšius kur nebuvo matyti to vargšo 
triumfo valandoje, eidamas em ir čia, apsimetęs demokratu, „atsakingojo redaktoriaus“ 
vedisto pareigas, rusams Lietu pradėjo liaudį „šviesti“ per sp Mockaus...
vą okupavus. Gedvilas štai ką atidą — savaitraštį „Žemaitį“. Gedvilas mokėjo žarstyti 
kalbėjo 1940 m. liepos 21 die Kad nereikėtų pačiam Me rijas svetimomis rankomis 
ną teatre Kaune, kur buvo su čiu iGedvilui už savo darbus at laikėsi klasikinės bolševikų 
vaidinta šlykšti Lietuvos išda sakyti, jis susiranda suvargus},gikos: kurstyk, žadėk, keik 
vimo rusams drama: kaimietį tūlą Mockų, kurį ofisus tuos, kuriuos pasmerkė

„Juo daugiau tiesos liaudis cialiai padaro „Žemaičio“ atsa vo viršininkai.
ėmė patirti apei Tarybų Sąjun komuoju redaktoriumi. Jam 
gą, juo aiškiau ji ėmė suprasti. Gedvilą duoda kelis litus mais vandens, aklai 1 
kur tiesa, o kur melas“. tui ir teisę permiegoti laikraš Kremliaus .įsakymus, lietuvių daugelis ūkininkų gyvena sa 

Lietuvos liaudis žinojo, kad čio administracijoje. Mockus tautos interesus paaukodamas Vo senuose ūkių trobesiuose.
krašto okupantui. Juk Gedvilo Romos katalikų bažnyčia, 
rankomis atmintini Dekanozo nurodoma rusų spaudoje, turi 
vas ir Berija vykdė lietuvių tau didelės įtakos Lietuvos žmonė 
tos žudymą. Gedvilas, matyti, ms, o taip pat ir jaunimui. So 
tikėjosi išvengti savo buvusių vietų vadai katalikų bažnyčią 
ponų likimo ir išpirkti savo kai laiko didžiausiu sovietų priešu, 
lį vergišku atsidavimu. Deja, Ii Besitęsiantis Lietuvoje lais 
kimas parodė nagus ir paga vės troškimas pasitvirtino, ka 
liau Gedvilas priėjo' liepto ga da neseniai Vilniaus Universi 

« »<uauuu» inuu j in>1 ¥tu „ turėj° užleisti kitam, dar teto studentai slaptai išleido
daugiau paklusniam Kremliaus žurnalą, kurį pavadino „Fygis

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 PASKOLOS
J VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tek RA 7-3120

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

ža
ir
lo
vi

zacija pradėta 
metus, rusai

fjos pirmasis Sekretorius, vė 8. Palaikyti glaudų ryšį su 
liau min. pirmininko pavaduo šeštadieninių lituanistinių mo 
toju. 1951 m. vasario m. 20 d. kyklų vadovybe bei pedago 
pradėjo eiti Lietuvos komunis gaiš dėl mokymo programų su 
tų partijos antro sekretoriaus vienodinimo bei sėkmingo mo 
pareigas. 1954 m. paskirtas So kslo metų baigimo.
vietų Sąjungos augščiausio so 9. Centralizuoti premijų bei 
vieto biudžeto komisijos nariu, stipendijų fondą — palaikant 
1955 m. jis vėl nustojo ministe ryšius su lietuvių studentų dr 
rio pirmininko pavaduotojo jomis.
vietos ir liko antru Lietuvos ko 10. Pasirūpinti platesne lie 
munistų partijos sekretorium, tuviu kultūros propaganda an 

glų spaudoje. Finansuoti bent 
vieną lituanistinį mokslo veika 
lą, kuris keltų lietuvių mokslą 
kitataučių tarpe ir padėtų mū 
su tautos laisvinimo darbe.

Kultūros Fondo 
235 Ossington Avė. 
Ontario, Canada.

Kultūros Fondo

DAKTARAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

Daug dar galima būtų 
syti, bet kor. tą laikė svarbiau 
šia. Jis dar turi priminti, kad 
Dr. E. Andrukaitis yra vedęs 
ir augina du vaiku — dukterį 
ir sūnų. Juozas Nevėžis.

para

adresas: 
Toronto,

Valdyba.

tarnui. Lapas“. Tokio laisvės pasireiš
Gedvilo valstybinio teatro kimo nebuvo girdėta niekur So 

scenoje 1940 m. liepos 21 d. bu vietų Sąjungoje.
vo suvaidintas Lietuvos išdavi 
mas Maskvai.

Jis tada sakė: „Tarybų Są 
jungoj žmogus neeksplotuoja 1905 m. Kaune, 1920-21 m. bai 
mas žmogaus. Stalino konstitu gęs „Saulės“ pradžios mokyklą 
cija kiekvienam darbo žmogui Šančiuose, spaustuvęs darbi 
duoda teisę dirbti...“ — kolcho ninkas, slapta buvęs kurį laiką

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas
Kas yra naujasis mauras?
Motiejus Šumauskas gimęs

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

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

reikmenis su nuolaida.

J. GRAŽYS

StaNu
> •» r- % I wo< r.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davaię siuntinių persiuntimo 
firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

g J. F. WtlSOH l
| laidotuvių Direktorius |
S 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 X

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠI AUČIb LIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je; Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

DE LUXE DRY CLEANERS}}?
143—8th AVENUE, LACHINE 

Tlzi L 7 Z ^7 0^7 Lietuviams nuolaida. 
IVLnj J-V J J J Sav.: P. RUTKAUSKAS.

COLONIAL TURKISH BATHS ; 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MON I HI A ' 
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)

> ...... ■ ■
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x tunt. oi Avuvti tą loptictya ib vi 
DĖMESIO! y rėjom „Šienpjūtės“, „Neinu 

nas žydi“ dar Vokietijoje! Tai 
reto spalvingumo koncertai: čia ’ 
Įjungta ir daina ir muzika, ir 
šokiai, ir vaidyba, ir dekoraci 
kagos atvykęs „Dainavos“ an 
samblis, turįs savo sudėty 80 
asmenų ir puikias dekoracijas.

Jį ruošia TF Hamiltono sk. 
didžiojoje Westdale Collegiate 
auditorijoje.

Biletų kainos 3 dol., 2 dol. ir 
1,50 dol., moksleiviams kiek 
vienos vietos pusė kainos. Šią 
savaitę jie jau pradėti platinti. 
Jų reikalu prašome kreiptis pas 
TF v-ldybos narius 
S. Bakšį — JA 9-4662, 
V. Kazlauską — LI 9-3796, 

Šimkevičių — IA 9-1223, 
Patamsį — LI 5-5316, 
Pilkauskienę — IA 2-2513, 
Skripkutę — IA 9-4811, 
Kanopą — LI 5-2703 ir 

Pr. Lesevičių — IA 2-8742.
Kviečiame visus lietuvius 

apylinkių ir prašome iš anks 
to įsigyti biletus. Rašykite: L. 
Skripkutei, 133 Bold St., Ha 
milton, Ont. arba St. Bakšiui, 
38 Stanley Ave., 
Ont. Kartu 
čekį, ar pin. orderį su nurody 
mu, kiek ir kokiu biletu pa 

DAINAVA“ HAMILTONE! siųsti. Biletų pasiuntimą arba 
rkivm. Kas negirdėjo ar nematė gra pritrūkę pinigų giąžinimą

gauti prižiūrėtojų darbą Hamil te plevėsuoja valstybinė vėlia ziųjų ,,Dainavos pastatymų! garantuojame.
tono Ontario Hospital (ant va. Pasigirsta trimito balsai iš Daugelis mūsų su didžiausiu Tikimės ir laukiame, kad šis 
kalno) su mėnesiniu ;
mu apie 200 dol. Kreiptis pra da skambinti — varpas dovano jos. 
šoma į ligoninės direkciją. tas Amerikos lietuvių, Neuž

AMILTONO LIETUVIAI vos _ o skambink per amžius 
plačiai komentavo „The Hamil sūnums Lietuvos, tas laisvės 
ton Spectator“ dienraštyje pa nevertas, kas negina Jos. Po 
talpintas žinias UP (United to prasideda paradas. 
Press) agentūros apie Lietu 
vos partizanus ir M. Gedvilo 
pašalinimą. Antroji žinia buvo 
įdėta antrame puslapyje, ryš 
kioje vietoje ir taip pat su dide 
liu užvadrinimu: „Supaeme So 
viet Cacks Premier of Lithua 
nia“.

DĖMESIO!
Š. m. vasario mėn. 11d. Hamiltono Aušros Vartų Parapijos Komitetas ?

ROYAL CONNOUGHT SALĖJE RUOŠIA DIDŽIULĮ |

Užgavėnių Kaukių Balių j
Bus premijuojamos kaukės gėlių valsas ir kitos įdomybės. £

Gros „Aidas“. Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $ 1.50. £
Staliukais pasinaudojimas laisvas. Maloniai kviečiame visus atsilankyti. \

Rengėjai. £

HAMILTON
tinti išanksto SLA 278'kp. pir 
mininkas Z. Piliponis, 7 Whit 
worth St. Nuo vasario mėn. 12 
d. prašoma pas Z. Piliponį ir 
kreiptis. Biletai suaugusiems 
1 dol., vaikams — 25 et.

KAIP TEKO PATIRTI,
į naująją B-nės valdybą jau yra 
15 kandidatų, kurių 5 yra kan 
didatai į Revizijos K-ją.

GM STREIKAS
yra ilgiausias Kanados mašinų 
gamybos istorijoje.

Ir Hamiltone esama lietuvių, 
kurie dirba St. Catharines GM 
fabrike, laukdami jo pabaigos. 

Didžiojo Muzėjaus 20 Apskaičiuojama, kad darbinin 
kainavo 12 mil.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
šventės minėjimas Hamiltone tytojus kiekvieną savaitę supa 
yra ruošiamas vasario 19 d., j žindinsime su filmų detalėmis, 
kurį su paskaita atvyksta JAV pradėdami Nepriklausomybės

B pirmininkas B. Barzdukas. šventės minėjimo iškilmėmis 
mcertinę programos dali at 1938 m. Kaune. Vasario 16 d.

liks sol. A. Stempužienė iš Cle vaizdai 1938 m. prasideda išva 
velando ir Vacį. Verikaitis iš karėmis — visas Kaunas pa 
Toronto. Ar nevertėtų ta pačia skendęs iliuminacijom. Anksti 
proga sušaukti posėdį Toronte rytą visas miestas pasipuošęs: 
KLB KV su JAV LB pirminiu dekoruotos krautuvių vitrinos, 
ku ir Hamiltone su visų oigant iškabintos trispalves. Prie Vy 
zacijų atstovais, aptariant tauto j
opiausius dviejų kaimyninių L tūkst. minia. Renkasi organiza kams jis jau 
B organizacinius reikalus?

LIETUVIAI BEDARBIAI,
moką kiek anglų kalbą, gali

cijos su vėliavomis, svetimų dolerių, 
valstybių atstovai. Karo inva 
lidų orkestras griežia gedulo 
maršą. Nešami vainikai. Bokš

A.
A.

L.
P.

iš

W E L L A N D, Ont.

VISI I WELLANDĄ! ;!

į ; Vasario 11 d. (šeštadienį) slovakų salėje ! i
1162 Hagar St., ruošiamas ' i

UŽGAVĖNIŲ BALIUS — ŠOKIAI |

Užgavėnėms pritaikytą linksmą ir įdomią programą J 
išpildys Htmiltono menininkių būrelis: p. Kudabienė, 4 

p. Panavaitė ir p. Šturmaitytė. 4

Šokių pradžia 7 vai., grojant estų orkestrui iš Buffalo A 
N. Y. Veiks Užgavėnėms pritaikintų skanių užkan A 

dzių bufetas su gėralais. Visi iš arti ir toli maloniai $ 
kviečiami atsilankyti. 4

Programos pradžia 8 vai. punktualiai. 4Prašome nesivėluoti. Įėjimas $ 1.—. Rengėjai. X

DIDELĖ VAIKAMS ŠVENTĖ
Sausio 8 d. Wellando, Nia nanČių lietuvių vaikai, 

garos, Fort Erio ir Port Colbor Įvadą į šią vaikų šventę pa 
no bei jų apylinkėse esančių darė K.L.B. Wellando apylin 
lietuvių kolonijų vaikučiams kės švietimo vadovas Tėv. Lia 
Wellande buvo suruošta Kale ubą, primindamas, kokią milži 
dų eglutė, į kurią susirinko be nišką reikšmę tokie vaikų susi 
veik visi šiose apylinkėse gyve būrimai turi jų tautiško ugdy 
mo reikalu.

Po įspūdingo pačių skaučių 
paruošto vaidinifnėlio atvyko 
Kalėdų senelis su maišu dova 
nu. Savo įdomia pasaka, klausi 
mais bei pamokymais sudomi 
no vaikučius, kurie, kad nelik 
tų skolingi seneliui, padeklama 
vo bei pašoko ratelius.

Iš šalies stebinčiam šią šven 
tę buvo nepaprastai malonu ma 
tyti, kaip šie maži lietuviukai- 

kės gražiai lietuviškai kalba, 
dainuoja ir deklamuoja. Pasi 
rodo, kad šių kolonijų lietuviai 
tcvai rūpinasi savo vaikų lietu 
viškumu. Garbė jiems!

Kad ši šventė praėjo taip 
gražiai ir įspūdingai, dėka UI 
binienei, paruošiusiai visus rū 
bus vaidinimui, Tamulėnui — 
Kalėdų seneliui bei jaunosioms 
jų padėjėjoms skautėms—Blu 
Žaitei, Žinaitytei, Ulbinaitei, ir 
sesutėms Eižinaitėms.

Programą išpildė — vaidi 
no, deklamavo ir dainavo iš 
Niagaros Janušonis, Balsaitė, 
S'iurblytė, sesutė ir broliukas 
Jonaičiai. Iš Wellando; Rama 
nauskaitė, 'Stankevičiūtė, abi 
sesutės Žinaitytės ir abu bro 
liukai Trampai. Iš Port Colbor 
neo — Rūta Skaistytė ir Algi 
mantas Eižinas.

Po poros įdomiai praleistų 
valandų eglutę baigė Tėv. Liau 
ba padėkojęs prisidėjusiems 
prie šios šventės surengimo ir 

visiems atvykusiems, kartu iš 
reiškė viltį, lead tėvai ir toliau 
nepamirš savo vaikų tautinių 
reikalų ir darys viską, kad jų 
vaikai galėtų lankyti steigiamą 
ją šeštadieninę mokyklą.

Teta Ona.

laukė ir Feliksas Daskiai iš Ha 
ney, B. C.

Iš kelionės po Washington©, 
Oregono, Californijos bei Ne 
vados valstijas bei Meksiką grį 
žo adv. Jonas Justis.

NAUJA BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

Naujai išrinkta K.L.B. Bri 
tų Kolumbijos Apylinkės Vai 
dyba savo posėdyje pareigo 
mis pasiskirstė sekančiai: pir 

Didžiojo Kantatą kovo TFA Kanadoje Hamiltono sk. mininkas antriems metams — 
7 v. v. matysime Hamil Valdyba. adv. Jonas J. Justis; sekreto

rius — Adomas Kaulius; iždi \/ ANCOl IX/PR R C ninkas — Pr. Judickas; paren
V V 1—«1\, D. girnų vadovas — Jonas Tres

VASARIO 16 MINĖJIMAS UŽGAVĖNIŲ VAKARAS įa; valdybos narYs — Petras 
. Baronas. Vasario 16-tos gimna

Nepriklausomybės Šventės Paskutinis lietuvių subuvi zijos 88-to rėmėjų būrelio va 
minėjimą rengia bendrai K.L. mas prieš gavėnią įvyks vasa dovė antrus metus sutiko bū 
B. Britų Kolumbijos Apylinkė rio 11 d., šeštadienį, Jugoslavų tj Aldona Baronienė.
ir K.L.T. Vancouverio skyrius kultūros namuose. Pasilinksmi 
vasario 19 d., sekmadienį. Pa nimo pradžia — 8 vai. vak. 
maldos įvyks 11.30 vai. ryto 
St. Patricks Rymo katalikų ba 
žnyčioje, 116 East 12th Avė

. . nue (kampas 12th Avenue ir yra kaltinamas nužudęs

Lie 
uos

Hamilton, 
prašome pridėti

atlygini bokšto. Ir laisvės varpas prade pasigėrėjimu klausėmės ir žiu gražiausias ir įdomiausias kon 
- - - ‘ certas, kokio Hamiltonas dar

vaizdelį nettirėjo, sutrauks visus tautie 
čius!

TIK PENKIOS SAVAITĖS
liko iki brolių Motuzu lietuviš 
kų filmų, kurie Hamiltone bus 
rodomi kovo mėn. 4 d., 5 vai. 
Royal Connaught Hotel. Šiuo 
NL Nr. pradedant mūsų skai

Europos gydytojas

Dantistas
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Panašų muzikinj 
„Vedybos be piršlybų“ ir Vy 
tauto 
17 d.

Tenka, pažymėti, kad šis fil 
mas Brolių Matuzų buvo pra 
dėtas, norint išsaugoti nuo su 
braižymo, suplėšymo ar pame 
timo.

Kovo 19 d. 1938 m. vaizdai 
yra surišti su lenkų incidentu, 
kada jie ultimatumą buvo at 
siuntę Lietuvai. Nufilmuota in 
cidento vieta prie demarkacijos 
linijos.

Atvyksta Amerikos lietuviai: 
ekskursijos atvykstančios 
tuvon per savo Klaipėdos 
tą.

MUMS MALONU
pranešti, kad St. Catharines lie
tuviai taip pat galės brolių Mo Tautos Fondui. Visi Britų Ko 
tūzų filmus pamatyti Hamilto 
ne, nes čia biletus sutiko pla

ŽMOGŽUDYSTĖS BYLA
Kanadietis James Guthrie 

savo 
Main Street). 2:30 vai. po pie šeimininkę. Jam gresia mirties 
tų įvyks Blue Danube Hall, bausmė, jeigu nebūtų išteisin 
1806 East Hastings Street iš tas. Savo gynėju jis pasirinko 
kilmingas minėjimas su meni lietuvį advokatą Joną J. Justį. 
ne programa. Po minėjimo — Teismo posėdžiai, kuriuose pa 
kavutė. Surinktos aukos eis

Tautos 
Fondo Įgaliotinis yra Kazimie 
ras Skrinskas. Valdybos rasti 
nės adresas: Suite 22, Tunstall 
Building, 709 Dunsmuir Stre 
et, Vancouver 1, B. C. Telet. 
PAcific 4511.

lumbijos lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

rodymus duos apie 50 liudinin 
kų, užsitęs apie savaitę laiko.

TRUMPAI.
Dvynukų, dviejų sūnų, susi

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

v 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”

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

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — 

Jums padėti!

Pavieni lotai ir didesni plotai

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

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
> A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
Į J. Zienka TU 2712 A. Gražys RA 1-3148
> Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
> Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
į A. Budriūnas RA 7-2690.

■mmntimtnnnnmufcsm

Tel. TR. 1135

BUYERS C0.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

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

Kompetetingo patarnavimu kreipkitės
PRANCKEViČIŲ .. .

Hamilton Office .... 913
r XI T T r REAL

PERKATE ai PARDUODATE?

*Namai ’"Ūkiai *Sklypai
"Bizniai “Pramoninės nuosavybės

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 4 511.

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

A JL JL7 V/ V X LIMITED
KANADOS STAMB1AUS REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

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

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

Suknelės 
pritaikomos madų meno akademiją baigusios modistės 

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

Tel. WA 8 2 19 
namų: 
A. Ratavičienė PO 6-0984 
M. Stankaitytė HE 7256

HE 0211 Of fine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

iHMMMrtMMHMMMMHMMHMMHMMMiMMMHMMMg

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

BELLAZZI - LA M Y, INC
TR S1S1 7679 CeorBe St> VUle Lasalle.

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

RA 7-3120

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

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

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas

D. E. BELANGĖR 8c SONS
13 METŲ JŪSI, TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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Pasimatysime SPAUDOS BALIUJE šį šeštadienį!
TRADICINIS MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS YRA BALIUS VISŲ LIETUVIŲ, KURIE SAVO ATSILANKYMU PAREMIA SAVĄJĄ SPAUDĄ. 
NIEKUR GERIAU, GRAŽIAU, LINKSMIAU, ĮVAIRIAU IR NAUDINGIAU NEPRALEISITE LAIKO ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 4 DIENĄ, KAIP TIKTAI SPAUDOS 
BALIUJE, KURIS ŠIEMET ĮVYKS DIDŽIAUSIOJE IR GRAŽIAUSIOJE MONTREALYJE MOUNT ST. LOUIS, SALĖJE, ESANČIOJE CITY HALL AVENUE — AVE 

NUE DE L’HOTEL DE VILLE 2145, KAMPAS SHERBROOKE, BET ĮEITI Iš CITY HAL AVE.

SPAUDOS BALIAUS PROGRAMOJE:

1. ŠOKIAI, GROJANT P. Z. LAPINO VEDAMAI PADI 
DINTAI, 6 ASMENŲ, KAPELAI L I T U A N I C A;

2. BUFETAS SU VISOKIAIS GĖRIMAIS IR GERAIS 
UŽKANDŽIAIS;

3. KONKURSINIAI IR PROGINIAI ŠOKIAI VISIEMS 
BALIAUS DALYVIAMS;

4. TURTINGA, GAUSI VERTINGAIS FANTAIS, 
LOTERIJA.

VERTINGŲJŲ FANTŲ TARPE YPAČ VERTINGI ŠIE 
FANTAI:
a) Dailininkės A. Tamošaitienės, specialiai Spaudos baliui 

sukurtas tautinis moteriai ŽEMAITIŠKAS, Tauragės 
apskrities, stiliaus, drabužis 150 doleriu vertės:

b) Mamerto MAČIUKO siuvyklos, vyrui, moteriai KOS 
TIUMAS, kuris išlošusiai ar išlošusiam bus pasiūtas 
PAGAL UŽSAKYMĄ iš pasirinktos medžiagos, vertes 
apie 85 dolerius:

c) Dailininkės J. ŽMUIDZINIENĖS akvarėlinis peizažas, 
vertinamas nemažiau kaip 50 dol.

d) Meno akademijos studento p. REMEIKOS studijinis 
tapybos darbas;

e) K. Kiaušo ir J. Šiaučiulio medžio dirbtuvės BALTIC 
darbo stalinė, tautiniais lietuviškais ornamentais išpuoš 
ta, LEMPA svečių kambariui, 50 dol. vertės;

f) P. Chazeno ir p. Anšelevičiaus RAINBOW didmeną 
prekybos STALINIS LAIKRODIS, 30 dol. vertes;
g; Daug PINIGINIŲ IŠLOŠIMŲ;
h) Daug kitokių vertingų, naudingų ir gražių fantų.

ĮĖJIMAS-ĮzANGA tiktai 1.50 (pusantro dol.), už kuriuos 
bus nemokamai duodama lėkštė gerų užkandžių.

APSIRENGIMAS — laisvas, kas kuo turi ir kuo nori.

BALIAUS PRADŽIA — 7 valandą vakaro.

BALIAUS PABAIGA — 2 valandą nakties.

VISI TAUTIEČIAI maloniai kviečiami atsilankyti.

KLCT ir N L.

KAIP VYKTI Į Spaudos ba 
lių. Geriausia ir patogiausia vy 
kti taxi, kuris patogiausiai pri 
veža prie salės, 2145 City Hali 
iš Sherbrooke East gatvės, bet 
galima ir iš City Hali. Kas gi 
vyksta tramvajais ir autobu 
sais, tai artimiausias punktas 
yra Sherbrooke ir St. Denis 
gatvių kampas, kuriame susto 
ja St. Denis tramvajus ir taip 
gi Westmount bei Sherbrooke 
autobusai. Nuo Sherbrooke ir 
St. Denis kampo ligi salės, ei 
nant į vakarus, tiktai už dviejų

TAUTINIS APRĖDAS JAU 
GAUTAS

Sausio 31 dieną paštas „Ne 
priklausomos Lietuvos“ redak 
cijon iš ryto atvežė dailininkės 
Anastazijos Tamošaitienės iš 

austą, specialiai Spaudos ba 
liui, tautini aprėdą moteriai- 
-mergaitei, kuris yra žemaitis 
kas, Tauragės apskritieji sti 
liaus.

Audinys ir karūnėlė tiesiog 
žavėtinai gražūs. Drabužis, 
bendrai žvelgiant ,yra šviesus, 
skaistus. Jam labai daug gyvu 
mo duoda auksiniai peraudi 
mai, meniškai skoningai jausti 
Karūnėlė jau visai padaryta, 
kad ir Spaudos Baliuje laimė 
jusi moteris-mergaitė galės ja 
pasipuošti.

Tautinis drabužis tikrai gra 
žus ir tikrai meniškas. Moteris, 
jj išlošusi, bus laiminga, o vy 
ras, jj išlošęs galės moterj pa 
daryti laiminga.

kvartalų, Mount St. Louis Col 
lege namų grupėje. Įėjimas iš 
City Hall Avenue, o prancūziš 
kai Avenue de 1‘Hotel de Ville, 

12145 numeris.

a\ovt?žrral
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MONTREALYJE

Sekmadienj, vasario 19 die Montrealio meninės jėgos su 
ną, Lietuvos Nepriklausomy nauju repertuaru. Detalės bus 
bės Šventė bus minima sekan paskelbtos sekančiame laikras 
čiai: tyje.

11 vai. ryto Aušros Vartų Pamaldų metu organizacijos 
bažnyčioje, 1465 de Seve, ir yra kviečiamos dalyvauti su sa 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, kam 
pas Rachel ir Parthenais, laiko 
mos iškilmingos pamaldos.

12 vai. 30 min. Šv. Jono baž 
nyčioje, kampas Jeanne Man 
ce ir Prince Arthur, laikomos 
liuterionių pamaldos.

4 vai. po pietų Plateau salė 
je, Lafontaine parke, jvyksta 
iškilmingas Aktas - Koncertas, 
kurio metu tars žodj Lietuvos Prezidiumo posėdis. 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
min. V. Sidzikauskas. Koncei 
to metu pasirodys stipriausios

vo vėliavomis.
S. Naginionis

Seimelio Prezidiumo Pirm-kas.

SEIMELIO PREZIDIUMO 
POSĖDIS.

Šį sekmadienį, vasario 5 d. 
tuojau po 10 vai. pamaldų, Auš 
ros vartų parapijos salėje, 1465 P' 
de Seve, jvyksta Montrealio

Skelbimas.
Liet. Kar. Kūrėjų-Savanorių Toronto skyrius 

1956 m. vasario mėn. 4 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min.
vakaro, Šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje ruošia

SPEKTAKLĮ— BALIŲ
Programoje St. Lauciaus „Paslaptingoji Zona“ vieno 
veiksmo vaizdelis iš Partizanų gyvenimo Lietuvoje. 
Vaidina žinomas Wellando Scenos Mėgėjų Būrelis, 

režisuojant Br. Simonaičiui.
Po vaidinimo šokiai. Veiks gausus bufetas ir loterija. 
Šokiams gros geras orkestras. Įėjimas 1 doleris.

Skyriaus Valdyba.

SPAUDOS BALIAUS LOTERIJAI AUKOJO 
praėjusią savaitę dar šie asme 
ns: 
P-

L~" Jį I M . HM, IB" —

I DR. J. ŠF G AM O G AS
j, C H I R U R G I N Ė ir 
j BENDROJI PRAKTIKA 
!' office 5441 Bannantyne 
: (kamp. Woodland)
/ Verdun. Tel. HE 3175.
į priėmimo vai.: 2—4; 7—9;
į šeštadieniais 11—1 
į arba pagal susitarimą, 
'namų 1038 Osborne Av.
Į Verdu n. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel.: TR 4547

O

NAUJA APYLINKĖS TORONTO LIETUVIŲ 
VALDYBA KREDITO KOOPERATYVO

Sausio 22 d. įvyko pirmasis „PARAMA“
naujai išrinktos Toronto Apy visuotinis narių (šėnnnkų) sn 
linkės Tarybos posėdis. Jame sirinkimas šaukiamas 1956 m. 
buvo išdiskutuota ligšiolinė To vasario 12 dieną, 3 vai. p. p. 
ronto apylinkės veikla ir pada Lietuvių Namų didžiojoje sa 
ryta eilė sprendimų, daugiau Įėję — 235 Oshington Avė, To 
šiai finansiniais reikalais. Savo ronto. 
veiklai koordinuoti Taryba iš 
rinko septynių asmenų valdy 
bą, kuri pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: 
Pirm. J. R. Simanavičius,
I Vicep. J. Račys,
II vicep. St. Grigaitienė, 
Protokolo sekr. V. Petraitis, 
Infirm, ir spaudos sekr. E. A.

Bubelis, 
Ižd. J. Dvilaitis. 
Šalpos reik. ved. V. Bačėnas. 8. 
Revizijos kom.: St. Banelis, K. 
Aperavičius ir pirm. P. Lelis. 9. 

Sekančią dieną valdyba tarė 
si dėl artėjančio Vasario Šešio 
liktos dienos minėjimo, kuris 
įvyks College kino teatre, sek 
madienį, vasario 19 dieną, 4 v. 
po pietų. Remiantis praeities 
patirtimi, buvo nutarta sutrum racija prasideda 2 vai. p. p.

Valdyba.
MISIJOS PRANEŠIMAI
Evangelikų liuterionių evan 

gelizacijos misiją lietuvių para 
pijoje Toronte praveda svečias 
misionierius ><un. Trakis iš Či 
kagos. Pranešimai įvyksta Al 
hambra Avenue United Chur 
ch. Sekmadienio mokyklos sa 
Įėję, 1573 Bloor St. W. ir Al 
hambra Avė kampe. 8 vai. va 
karais, pradedant sexmadieniu 
vasario 5 d. ir baigiant ketvir 
tadieniu vasario 9 d.
P. P. CHORAS rengia naujas 
giesmes vasario 16 dienai. 
KOVO 4 d., sekmad., šv. Ka 
zimiero minėjimas.

Darbų tvarka:
Atidarymas,

Praeito susirinkimo protoko 
lo skaitymas,
Valdybos pranešimas:
a) Pirmininko pranešimas;
b) Kasininko pranešimas;

4. Kredito Komiteto pranešim.,
5. Priežiūros kom. praneš.,
6. 1955 metų pelno padalin.,
7. Įstatų pakeitimas,

. Pajamų ir išlaidų 1956 me 
tų sąmata,
Rinkimai — 3 narių į valdy 
bą, 1 nario į Krediti Komi 
tetą ir 1 nario į Priežiūros 
Komitetą,

10. Sumanymai,
11. Uždarymas.

Dalyvaujančių narių regist

1.

V. RASTENIS atskrido iš 
New Yorko šeštadienį ir buvo 
pp. Kęsgailų svečias. Talkina 
mas K. Andruškevičiaus su ma 
šina, apžiūrėjo Montrealio mic 
stą, lankėsi NL redakcijoje, o 
vakare turėjo susitikimą su Tau 
tininkų skyriaus nariais, kur 

daugelis žmonių šal Dr. E. Andiukaitis — gėrimą dalyvavo ir LĄS atstovai. Sek 
madienį po pranešimo vakare 
svečio garbei pp. Kęsgailos su 
ruošė 5 valandos kavutę, kurio 

B. Dodonaitė (žiur. skelbimą) je dalyvavo keli kviesti asmens.
— pusmetinę šukuoseną, 

d. Baltauskas — Parkerį ir 
sėlį,

p. Jokubka — 5 dol., 
p. Petrulienė — - kažką?
p. Mažeika — kavai padėklą 

peleninę,
J. Gaurys — šokolado dėžę, 
pp. Leknickai — vilnonę pal 

tui medžiagą ir vyno bonką, 
p. Matulis — 50 cigarečių, 
St. Vyšniauskas, tel. HA 819 7, 

rankų darbo odinis albumas, 
lietuviškais raštais, 

ponia S. — degtinės bonką, 
p. Kvietkauskas — kažką?
p. Leknickas — elektrinę sku 

timosi mašinėlę,
A. Gaurys — šokolado dėžę, 
p. Ottienė — šilkinę skarelę ir 

pirštines,
J. Kardelis — enciklopediją 

tomų,
A. Pranevičius — 5 dol. 
p. Matulienė — said. dėžė. 

Visiejns aukojusiems Spau 
dos baliaus loterijai ir tuo parė 
musiems savo spaudą didelis ir 
nuoširdus ačiū.

Kas dar būtų malonus pra 
turtinti Spaudos baliaus loteri 
ją fantais, maloniai prašome 
juo s įteikti nurodytais adre . 
sais arba atvykstant į Spaudos I11S jo adresas: 1451 Crawford 
balių ,atvežti ir įteikti loterijos Bridge Ave, Verdun, P. Q. 
'varkytojams. Kas turi su „Litu“ reikalų, pra

. . .w.z, . šome rašyti minėtu adresu. TeREIKALINGA MOTERIS, lefonas 
galinti prižiūrėti 2 vaikus po 

pietų nuo 2 iki 6 vai. 
Skambinti PO 6-0984.

P-

Jaunius — Martini bonką, 
Bagdonas iš Hamiltono' — 

rankų darbo raktams pertfe 
liuką,
Juodkojis — prancūziško 

vyn obonką,

3.

Seimelio Prezidiumo Pirm-kas.

SERGA
čiais. Jauniūtė išgulėjo sirgda už 10 dol.
ma savaitę laiko. Valteris La p. Juodelis — Martini bonką, 
bunaitis serga Verduno ligoni p. Žemaitis — 1 dol. _ 
nėję.

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

168 Notre Dame St.
Suite 205

Montreal. UNiversity 6-7026

E.

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suita 15—tt 

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

RA 2-5229.
"ji. jc

5 SULLIVAN REALTIES Co. 
s Member of Montreal 

NOSIES, GERKLĖS ir | ReaI E’late Board 
AUSŲ SPECIALISTAS | 1410 Gu? St-» tel- FI 

ir CHIRURGAS » Perkant ar parduodant 
DR. R. CHARLANDg dom« turt4 kreiptis pas

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

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

pai

ir

12

6351
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Naujas 3 butų namas 
NDG, prie Sherbrooke su 

3060 dol. pajamų.pe rmetus.
Kaina $ 22.000. 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

LA 1-7926—8873

Renė TALB OT

v Suite 306, Aldred Buildmg
V

507 Place D'A r m e s

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

MArquette 8045

Į New Yorką išskrido po 8 v.v. 
NELAIMINGAS atsitikimas: 
grįžtančią iš mokyklos Ville 
Lasalle mokinę Silviją Kunce 
vičiūtę kliudė mašina, dėl ko 
buvo sužeista. Nukentėjusi pa 
talpinta Verduno ligoninėn. 
PAKRIKŠTYTI pp. Rusinu 
dukra ir pp. Zaveckų sūnus. 
VARPO krikštynos įvyks ši 
sekmadienj Aušros Vartų baž 
nyčioje, o po to bendri pietūs. 
PP. POCAUSKŲ šeima susi 
laukė dukrelės.

pinti oficialiąją dalį, ją pritai 
kant tiktai lietuviškai visuome 
nei. Meniškoji dalis žada būti 
įdomi, dalyvaujant chorui „Va 
rpas“ ir kitoms Toronto meni 
nėms pajėgoms. Į šia dalį lau 
kiama atsilankant miesto majo. 
io Nathan Philips ir augštų 
valdžios pareigūnų. E. A. B.

IŠGANYTOJO 
BAŽNYČIOJE,

1691 Bloor St. W. ir Indian 
Road kampe, sekmadienį vasa 
rio 5 ū„ 1.30 vai. p. p., lietuvių 

jyp, pamaldos evangelizacijos savai

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS VAKARIENĖ

Tradicinė Šv. Kazimiero pa 
rapijos vakarienė yra skelbia 
ma vasario' 11'd., 7 vai. v., LL 
K Vytauto klube. Tai bus pui Ų1 PradėtL Pamokslą sakys sve 
ki vakarienė, prityrusių šeimi ^ja?. misionierius kun. Prakiš 
ninkių paruošta, su visomis jau Ų Čikagos. Pamaldoms pi aside 
žinomomis vakarienės savybe c:ant renkasi Sekmadienio mo 
mis. Visi montrealiečiai kvie kykla, o 12^30 vai. jaunimo kla 
čiami į vakarienę atsilaikyti. 
Tai jau bus Užgavėnių šeštadie 
nis.

BANKELIO „LITAS“ 
VEDĖJAS D. JURKUS

sė. Kun. dr. M. Kavolis. 
VASARIO 16-TA, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė, Pri 
sikėlimo parapijoje bus paminė 
ta religine valanda. Tą patį va 
sario 16-tos dienos vakarą, ket 

persikėlė į naują butą. Dabartį virtadienj, 8 vai. bus pamaldos, 
kuriose dalyvaus ir J. Em. To 
ronto Kardinolas J. McGuigan. 
Giedos jungtiniai „Varpo“ ir 
Prisikėlimo parapijos chorai.

HE 4280.
Bankelis „Litas“.

Nikodemas Bačiulis, 73 
paliko žmoną Juzefiną

MIRĖ 
metų, 
Sakalauskaitę. Mirė sausio 23 
d. Lachinėje, kur ir palaidotas.

| LOUIS MANGEAU
| KURO ALIEJUS 
$ No. 1 Imperial Products
5 114-1 Ave., Ville Lasalle.

TR 3 2 3 7 |K

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas

280 Roncesvalles Avė
Telefonas OL. 4778.

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

Rastinė: O Liver 4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

; 1082 Bloor W. Toronto 4. 1 
Į j rytus nuo Dufferin St. ' ;

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 šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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