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Politinė įvykių savaite
DIDELIO SVARBUMO EDENO PASITARIMAI SU 

EISENHOWERIU BAIGTI
Du didieji išleido Washing tono Deklaraciją ir komunikatą.

Praėjusį savaitė jįeis istori rūmo, jas užmigdyti, o patie 
jon kaip labai reikšmingas fak ms ginkluotis ir, atėjus laikui, 
tas, nes po Edeno pasitarimų užpulti, kaip buvo užpultos ki 
su Eisenhoweriu ne tiktai išleis tos valstybės.
tas pasitarimų komunikatas, Sutarimo gi punktai Bulga 
bet ir nino nurodyti tie patys, kurie

yra Jungtinių Tautų chartoje, 
kurių, deja, Maskva negerbia. 

Ryškindamas šiuos klausi 
mus, DB užsienių reikalų min. 
Lloyd Čikagoje viešai pasakė, 
kad
NIEKO NAUJA SOVIETŲ 
PASIŪLYMUOSE NĖRA,

ir

WASHINGTONO 
DEKLARACIJA, 

liečianti principinius nusistaty 
mus. Joje sakoma: 1) Mūsų ti 
kejimo jėga yra tame, kad yra * 
valstybė žmogui, o ne žmogus * 
valstybei. 2) Mes pasirašėme 
Atlanto ir Jungtinių Tautų 
chartas, kurios pritaria princi o yra tiktai taktikos pakeiti 
pui, kad tautos turi teisę pa mas siekti tiems patiems sovie 
čios apsispręsti, ir mes tuos tų imperializmo ir hegemoni 
rincipus-“’wkdome, dėl ko ei jos tikslams.

lė tautų gavo nepriklausomy Edenas, penktadienį atvykęs 
bę. 3) Mes žinome, kad nepri i Ottawą, tarėsi su Kanados 
klausomybė laimės žmogui dar vyriausybe ir federaliniame 
nesuteikia, o kad tai būtų, rei parlamente pasakė didelę kai 
kia rūpintis sudaryti ekonomi bą, kurioje nušvietė DB politi 
nes ir politines sąlygas, tinka ką ir paskutinius pasitarimus 
mas žmogaus laimei. 4) Milio su Eisenhoweriu. Parlamentas 
nai žmonių yra sovietų paverg 
ti. Vien Europoje sovietai lai 
ko pavergę 100 milionų žmonių 
dešimtyje buvusių laisvų vals 
tybių, kurios turi teisę būti lais 
vos. 5) Akivaizdoje sovietinės 
agresijos 15 valstybių susijun

Žinios iš V LIK’o
VLIKAS NAUJOMIS GAIRĖMIS.

Iškilmingai išlydėtas į Europą VLIKo Pirmininkas 
J. Matulionis

Praėjusį sekmadienį iš To Pasiryžimas esąs didelis
ronto į Europą išskrido VLI vieningas, taip, kad iš VLIKo 
Ko Prezidiumo pirmininkas Jo pusės būsiąs parodytas tikras 
nas Matulionis. nuoširdumas ir realus priėji

Aerodroman p. Matulionį pa mas prie visų klausimų, kurie 
lydėjo keliolika mašinų, atvežu yra svarbūs visiems lietuvia 
siu per 30 organizacijų atstovi! ms.
—KD, SD, LVLS klubų, Ben Išlydėjusieji karštai pritaria 
druomenės Krašto Valdybos ir naujoms VLIKo pastangoms 
Toronto Seimelio vado vau jan ir naujoms gairėms, todėl ir iš 
čius bei kitų organizacijų ats lydėjimas turėjo iškilmingą ir 
tovus. daug vilčių pramatantį pobūdį.

Iš pirmininko teko sužinoti, 3 vai. po pietų J. Matulionis 
kad VLIKo Prezidiumas užsi pakilo iš Montrealio aerodro 
mojęs dirbti vieningai ir siekti mo per Atlantą — į Londoną, varke: 
plačios vienybės — ir su Dip Paryžių, Romą, Reutlingeną ir 
lomatais ir su organizacijomis, tt. Kor.

MONTREALIS TORONTO
MONTREALIO ŠEŠTADIE LAIŠKAS TORONTO IR 

NINĖSE MOKYKLOSE APYLINKIŲ LIETUVIAMS
Vasario 16 minėjimas bus šeš 
tadienį, vasario 18 d.

Tą dieną lankys mokyklas 
Seimelio pirm. S. Naginionis, 
Kultūros Fondo įgaliotinis S. 
Kęsgailą ir svečias iš Amen 
kos Laisvės Komiteto p-kas V. ir toliau sėkmingai tęsti spor 
Sidzikauskas.

MAŽOSIOS LIETUVOS
Bičiulių Dr-jos Montrealio sky 
riaus visuotinas narių susirinki 
mas. Vasario 12 d., sekmadie 
nį, 12 vai., tuoj po pamaldų, 
Aušros Vartų parapijos salėje 
kviečiamas Maž. Lietuvos Bi 
čiulių Dr-jos Montrealio Sk. 
susirinkimas sekančia (darbot

Pereitais metais Toronto 
Lietuvių Sporto klubui Vytis 
teko susidurti su didelėmis, 
anksčiau nepramatytomis kliu 
timis. Buvo ir yra dedama daug 
pastangų tas kliūtis nugalėti

tini darbą. Kaip jums yra žino 
ma, S. K. Vytis yra ,nepriklau 
somas vienetas ir ydant jis ir 
ateityje tokiu išliktų, yra reika 
lingas plačiosios Toronto visuo 
menės moralinės bei materiali 
nės paramos.

Norėdami jus artimiau supa 
žindinti su Klubo' nariais bei 
jo veikla, kviečiame atsilankyti 
į mūsų rengiamą kaukių balių, 
kuris įvyks vasario 11 d. 8 v. 
v. Masaryk salėje, 212 Cowan 
Ave. Svečiai, dėvinti kaukių 
drabužius, bus įleidžiami nemo 
karnai.

Mes 
kas tik 
maloniai 
praleistų vytiečių tarpe.

Esame iš anksto dėkingi už 
jūsų atsilankyma.

T. L. S. K. Vytis.
— Vasrio 16 minėjime svar

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Naujų narių įsirašymas,
4. Valdybos
5. Kontrolės

Šimas,
6. M. L. B. 

rinkimai.
7. M. L. B. 
Komisijos rinkimas,
8. Einamieji reikalai.

ū. skyriaus ve ,Yisi nariaį Prašo
it. -- j - vi i i • i i mi kuo skaitlingiausiai dalyvaupasikalbeii dejų, Zinku — mokslo ir kul . . . . . b . J . .. ■ , rv-- - - ■ - ti, o taip pat ir nenanus, norm Liausiu kalbėtoju bus Dr. Pijus

čius įstoti į draugiją.
Nurodytu laiku, reikiamam 

narių skaičiui nesusirinkus, po 
pusvalandžio ten pat ir ta pat 
darbotvarke kviečiamas sekan šeštadienį Šv. Jono salėje ture 
tis susirinkimas, kuris skaity jo gerą pasisekimą. Liet. Ka 
sis teisėtu, nežiūrint į dalyvau riuom. Savanoriai savo paren 
jančiu nariu skaičių.

Sk. Vaidyba. 
GRAŽI PRIEŠVASTUVINĖ 

STAIGMENA

PJT ŽYGIAI RYŠIUM SU EDENO-EISENHOWERIO 
DEKLARACIJA.

Ryšium su sausio 30—vasa Zimanas. Baranauskas, Petke 
rio 1 d. įvykusia Washingtone vičius, Meškerekov. Ck sky 
D. Britanijos min. pirm. A. Ed rių vedėjais plenumas patvirti 
eno ir užs. reik. min. S. Lloy no: Bieliauską — partinių or 
do viešnage pas prezidentą Ei ganų skyriaus vedėju, Oleką— 
senhowerj ir Amerikos - Britą propagandos ir agitacijos, Ko 
nijos vyriausybių galvų svar lesnikovą — ž 
biais politiniais 
mais, Pavergtųjų Jungtinių tūros, Jekateriničevą — pramo 
Tautų vardu jų Bendrųjų Rei nės, Jurgaitį — administraci 
kalų Komitetas įteikė atitinka nio, Korotkovą — prekybinių, 
mus dokumentus Valstybės De finansinių ir planavimo organų 
partamentui ir Edenui bei Llo sk. vedėju, Kaunaitę — darbo 
ydui per D. Britanijos Ambasa tarp moterų sk. vedėja, Para 
dorių Washingtone. Be to, PJ dauską — partinės k-jos prie 
T Komitetas vasario 1 d. Alba LKP ck pirm. E. 
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki nistinės profsąjungoss. 
jos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rumunijos ir Vengri 
jos vardu pasiuntė į Washing 
toną Edenui telegramą, atkrei 
piančią dėmesį į šių valstybių 
gyvybinius reikalus. Telegra 
ma pažymi, kad Edenas savo 
pasitarimuose su JV valstybės 
vyrais palies ir taiką kliudau 
čias priežastis ir pastarosios so 
vietų politinės ofenzyvos suda 
rytą naują padėtį. Telegrama 
akcentuoja, kad šio D. Britani 
jos ir JV vyriifusybių galvų su 
sitikimo proga turi būti panau 
dota atsverti dabartinei Sovie 
tų propagandai pavergtuose 
kraštuose, kad jų likimas Va 
karams jau neberūpįs, kaip ta 
tai parodžiusi Vakarų laikyse

Pritariama Eisenhowerio atsa bės narių judėjimą tuo pačiu na Ženevos konferencijoje, iš __  f,,,<.r,.rinp
kymui į Bulganino laišką. Apta pagrindu, kaip tą padarė veng jos darbotvarkės, jšle^ Pa fė gastroliuoja Sovietų Rusijo tadienį

— Prancūzijos kabinetą su ta’P Pa^ 4 sovietinių marione 
darė socialistas Mollet. Vice priėmimas į Jungtines Tau 
premjeru yra radikalsocialistas tas- Telegrama prašo Edeno- 

užmiiulvti Va Mčndeh-iFrancei) Sį koalicinį -Eisenhowerio susitikimo pro 
n.aiua pasuciaftc iuu ketu Dui kabinetą kol kas remia ir ko Ka pakartoti 1954.6.23. Chur 
-aninas atsiuntė jau antra E/miį,nis.tai’ nes jie balsavo už pa chillio-Eisenhowerio jungtim _ Attlee fo Verbylienė, sprogus nuo ga

sitikejimą, nors ir neprašomi. Pa^=  ̂J^Xau vauja Anglijos Lordų rūmuose. ių puodui, apsidegino ir gydo
- Sudane sudarytas koalici JV.niJa^a nesutiks dalyvauti _ d . pa susirgusi Qna Jukne

rus kabinetas. nrateątu coviefrn mūruiu re*Sas naujasis Brazilijos pre lienė, bet dabar jau pasveiko.
— -JT baugumo laiyba nu P ? c • & zidentas Kubiček. SNIEGAS pagaliau pasirodė ir

tarė Sudaną priimti j JT. , n ° ir Y V uropos va s y — Sovietai pasiūlė Meksikai Montreal/. Vasario 7 d. mont
popierių vieton Kanados popie realiečiai pabudo užversti 10 co 
_____  lių storumo klodu sniego 
ŠARKIS-Žukauskas dažnai tei MATULYTĖ GENĖ lankėsi 
sėjauja Montrealio Forume im Floridoje ir projektuoja vykti 
tymų metu. į Bar žili ją.

gyvai Edenui pritarė.
Bendrai, Edenas su Eisenho 

weriu, asistuojami Dulles ir 
Lloyd, yra aptarę ir sutarę vi 
sas opias politines problemas, 
liečiančias Europą, Artimuo 
sius ir Tolimuosius rytus bei 

gė į apsigynimo sąjungą, ku kitas problemas, 
rios laikysis DB ir JAV. 6) TRUMPOS 
Mes pirmieji ginklo nepakelsi __ Montrealio 
me, bet sovietai kursto valsty • -v w., . ’ / žinia is Vienos,bių nesantaikąs, kurioms prie 
šinsimės. 7) Mes tvirtai ir ne 
atlaidžiai reikalausime taikos ‘ 
ir efektingo nusiginklavimo, 
paremto realia kontrole. 8) Mū 
sų niekas nenukreips nuo šių 
principų.
EDENO - EISENHOWERIO tybes. 7

PASITARIMŲ — Paruoštas 356 puslapių
KOMUNIKA7AS raportas JT-ms apie priverčia 

nusako konkretesnius, su dienų mojo darbo stovyklas komunis 
olitika susietus, klausimus, tų kraštuose ir pačioje Rusi jo 

«iurių tarpe yra reikalavimas je.
laisvais rinkimais sujungti Vo* — Norvegija sulaikė 16 So 
kietiją, Izraelio - Egipto taikai vietų laivų, kurie žvejojo tento 
palaikyti panaudoti net JT ka‘Haliniuose Norvegijos vande 
riuomenės priemonę, Formozahyse. Sovietai sutiko atlyginti 
turi teisę pati apsispręsti ir Ki padarytus nuostolius.
nijos komunistų prievartai bus' — JAV, reaguodamos į Ven 
pasipriešinta. Smerkiamas so grijos nedraugingus veiksmus, 
vietų ginklų siuntimas Egiptui, suvaržė ir Vengrijos atstovy

ŽINIOS
Star pranešė 

kad ten atbė 
gęs lietuvis Urmonas, pabėgęs 
iš Rusijos vergų stovyklų. Jis 
turėjęs labai sunkią ir tolimą 
kelionę, bet dabar galįs lais 
v am pasauliui liudyti apie so 
vietinę vergiją.

— Dulles lankys Azijos vals

riami prekybos su sovietiniais rai amerikiečiams, 
kraštais klausimas ir t.

DESPERATIŠKOS
SOVIETŲ PASTANGOS 

nuginkluoti ir i _ 
karus pasireiškė tuo, kad Bui 
<______ --
'mhoweriuriteišką. “pirmasis į sitikėjįmą, nors ir neprašomi 

tą laišką atsiliepė jau Edenas, 
kuris pasakė, kad

SOVIETAI IR ANGLIJAI 
SIŪLO DVIŠALĮ PAKTĄ. — Vasario 19 d. Graikijoje bių pavergimą.
Bet, sako Edenas, Did. Bn bus seimo rinkimai.

tamja jau turėjo po paskutinio _ jAV duos maisto nemoka 
karo sudariusi tokį dvišalį pak maį vakarinei Vokietijai mai 
tą_30-čiai metų. Did. Britanija tjntj įbėgančius iš rytu žmo 
siūlė tą paktą pratęsti ligi 50 
metų. Bet kas iš to išėjo? Ma

Komisijos piane

D-jos Valdybos

D-jos Kontrolės

stengsimės padaryti, 
jmanoma, kad svečiai 
ir jaukiai tą vakarą

Grigaitis.

KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ 
PARENGIMAS

gimais susidaro savo publiką ir 
savo tradicijas.

Šį sykį paįvairinimui progra 
mos jie atsigabeno net iš Wel 

Ville Lasalle pp. Vilimų sale lando< Scenos Mėgėjų Būrelį, 
se sekmadienį buvo suruošta kuris suvaidino St. Lauciaus 
staigmena besituokiantiems ką ultra patriotinio turinio vaizde 
lakutų farmeriui Kazimierui Lu lį iš partizanų gyvenimo Lie 
kui ir p. Emmai Granikovaitei. tuvoj — „Paslaptingoji Zo 
Subuvime dalyvavo apie 80 as na“, režisuojant B. Simonai 
menų, kurie jaunavedžiams pa čiui. Svarbesnės rolės buvo iš 
reiškė daug gražių linkėjimų ir pildytos puikiai, nelyginant pro 
giedojo ilgiausių metų. Jiems fesionalų aktorių, būtent: A. 
įteikta vertingų dovanų. Subu Skaistys partizanų vadas, A. 
vime kalbėjo J. Leknickas, p. Sakistienė — vado sesuo. (Ji 
Jancevičius, p. Šimonelienė, p. turi ir literatūrinį gabumą, daž 
Rukšėnas, p. Kizerskis, p. Gri nai N.L. pasirodydama). Br. Si 
cius, p. Naujokienė, p. Lauru monaitienė — žinių tiekėja se 
šonis, p. Petrauskas, p. Nevar nutė.

Kiti vaidintojai B. Jackevi

GAUTAME LAIŠKE Iš
Lietuvos pranešama, kad 1948

£ m. lapkričio 14 d. Tverečiuje, 
Švenčionių apskr. mirė vilnie 
tie knygnešys Aleksandras Te 
lyčėnas.

— Maskvos ambasadorius
— Kinų komunistai, Rusijos 

pavyzdžiu, pardavinėja savo 
draugamss vergus, kurie išve 
žami į Lenkiją ir kitus

j vos okupuotus kraštus 
priverčiamųjų darbų — 
geležinkelių ir kt. Tokių 
esą kinai pardavę apie pusant 
ro miliono žmonių.

— Suomiai perėmė iš pasi
traukusių rusų Porkkalos bazę, dauskas, p. Kardelis. Susirinki ‘ ...................... “ *

rusams su mą gražiai vedė p. Latvaitienė. čius ir P. Šidlauskas — partiza 
Akordeonu grojo p. Petraus nai.

A. Naiduškevičius — rnilici 
jos vald. B. Luomanas — parai 
davėlis stribas, savo 
pildė be priekaišto, tik kiek 
dirbtinas parsidavėlio 
liavimas.

Baigus vaidinimą, Kūr.-Sav. 
St. Baniulis padėkojo publikos 
vardu artistams už jų pasišven 
timą. Jie atvyko savo lėšomis, 
be jokio atlyginimo,

Po vaidinimo vyko šokiai ir 
pasilinksminimas. Publikos bu 
vo kiek tik galėjo tilpti. Iš gau 
to pelno savanoriai sušelpia sa 
vo ginklo brolius, pasilikusius 
Vokietijoje. . .L.

INŽINIERIAI KELIAUJA
Elektr. inž. Vyt. Banevičius, 

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS „LITAS“ k;iris1yra baAgęs .uJnj.ve"iteJą 
SUSIRINKIMAS.

7. Revizijos komisijos prane 
Šimas,

8. Pelno paskirstymas ir fi 
nansinio stovio priėmimas,

9. Naujų valdybos ir revizijos 
bei kredito komisijų narių 
rinkimai,

10. Pranešimas apie numatomą 
veiklą 1956 m.,

11. Klausimai ir sumanymai,
12. Susirinkimo uždarymas.

Gerbiamieji nariai prašomi 
atsinešti i susirinkimą savo ban

Mask 
dirbti 
tiesti 

vergu

Ta proga suomiai 
ruošė išleistuves. Akordeonu grojo

— Amerikos operetinė tru kas. Pp. Lukų vestuvės šį šeš

je ir jos okupuotose šalyse ir SERGA ilgesnį laiką Kazimie 
turi didelį pasisekimą. ras Merkevičius, bet dabar jau

— Drauge su Gedvilu pava taisosi. Sirgo p. Kongelienė, 
rytas ir vad. RSFSR premjeras bet dabar jau sveiksta. O. Sa 
Puzanov, o jo vieton paskirtas lalytė paslydo nuo laiptų ir susi 
Maskvos miesto galva Jasnov. trenkusi turėjo gyditis namie.

roles iš

gastiku

Lietuvos vardu telegramą pa riaus. 
sirašė Lietuvos 
JT Pirmininkas 
kas.

LIETUVOS
SUVAŽIAVIMAS

posėdžiavo Vilniuje Filharmo 
nijos salėje. Į jo prezidiumą bu 
vo taip pat išrinkti Gedvilas „Lito“ 
su Paleckiu, tik Gedvilas nebe vasario 12 d., sekmadienį 
išrinktas į ck biurą. Pagal pla v. 30 m., Aušros Vartų parapi 
ną priimta numatytoji darbot jos salėje „Lito“ metinį visuo 
varkė, bet padaryta esminių pa titiį narių susirinkimą su sekau 
keitimų. Išrinkus delegatus i čia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Balsų skaičiuotojų ir tikrin 
tojų rinkimas,

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

4. Valdybos pirm, pranešimas, ko knygutes ir dėl kandidatų
5. Kitų valdybos narių pra išstatymo rinkimams atkreipti

nešimai, savo dėmesį į „Lito“ įstatų 18
6. Bankelio vedėjo pranešimas (b) skyr. L. Balsys,

apie finansinį stovį. Valdybos sekretorius.

Delegacijos P
V. Sidzikaus

nes.
- t — Rusai protestuoja, kad 

skva J:ą paktą suplėšė, kaip ji amerikiečiai siunčia į Sovietus 
suplėšė jau keliasdešimt pana balionus, kurie nuneša žinių 
šių paktų, sudarytų su kitomis apie Vakarų gyvenimai Rusai 
valstybėmis, ir dabar siūlo tokj sako, kad jie norį gyventi užsi 
Pat- darę ir nenori, kad juos pasiek

Vienu balsu del dvišalių Bul žinios apie Vakarus. Ameri 
ganino siūlomųjų nepuolimo ka atsakė, kad balionus siunčia 
paktų pasisakė ir Edenas ir prjvačios organizacijos. 
Eisenhoweris, kurie, be kita — Burmos premjeras U-nu 
ko, pasakė, kad 9 atsisakė derėtis su komunis TS kp 20-jį suvažiavimą^ LKP
SOVIETAI TOKIUS NEPUO* tais ir nurodė, kad jiems yra ck pirmuoju sekretorium iš 
_LIMO PAKTUS BUVO SU* išeitis — pasinaudoti amnesti rinktas A. Sniečkus, ck sekre 

toriais Niunka, Afonin ir Ma 
— Vienoje uždarytos komu niušis, 2-ju sekretorium — Šar 
— Meksikos teismas atmetė kov. Ck biuro nariais išrinkti 

bet tas sutartis sudraskė ir jas Trockio žudiko J. Mornard am — Sniečkus, Šumauskas, Pa 
okupavo. Tat ir dabar siūlomie nestijos prašymą. leckis, Šarkov, Niunka, Afo
ji Bulganino dvišaliai paktai Kinijos komunistams davė lei nin, Maniušis, Levickis, Oz
yra ne kas kita, kaip noras iš dimą pradėti karą dėl Formo arskis, Liaudis ir Kenevičius.
jungti Vakarų valstybes iš bud zos. Kandidatais į ck biuro narius—

DARĘ IR -SU LIETUVA BEI jos įstatymu.
KITOMIS PABALTIJO 

VOLSTYBĖMIS,

KP 9-SIS

„Lito" valdyba, remiantis 
įstatu 20 skyr., šaukia 

12

Kanadoje, dėl susidėjusių šei 
myninių aplinkybių, išvyksta 
nuolatinai gyventi į JAV. Jis 
kelis metus dirbo. Toronto Hyd 
ro elektros stočių centre, o da 
bar yra gavęs savo specialybės 
darbą Clevelande.

Chem. inž. R. 
atvykęs iš JAV 
praleido Toronte, 
ge State universitete ruošia dok 
toratą ir daro tyrimus žemės 
alyvos produktų srityje. Vb.

— P. Rautinš ir Dr. Jasiukų 
šeimos susilaukė dukrelių.

MLB D-JOS POSĖDYJE, 
sekmdienį, nutarta pradedant 
kovo mėn. daryti trumpų pa 
skaitėlių ciklą per radiją.

Gaška buvo 
ir savaitgalį 
Jisai Colled
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Kanados Sporto Apygardos kevičius apsiėmė treniruoti 
rūpesčiu sausio 21—22 dd. Pri mergaites tinklininkes, taip pat 
sikėlimo par. salėje Įvyko Ka ir vyrus krepšininkus padedant 
nados lietuvių stalo teniso pir Toronto universiteto koman 
menybės, kuriose dalyvavo To dos žaidėjui p. Vaičiuliui, 
ronto Vyčio trys ekipos, Tor. Klubo sekcijų vadovai: stalo 
Aušros — keturios ir Hamilto teniso — J. Nešukaitis — OX 
no Kovas. Meisteriu tapo Vy 1-7798, lauko teniso — Vikt. 
tis I baigmėje įveikęs Vyčio Pundzius, vyrų tinklinio vado 
Antrąją, netikėtai įkopusią į vas ir treneris — J. Balsys — 
baigmę, prieš tai nugalėjusi pa RO 2-3738, šachmatų — Alb. 
jėgius hamiltoniečius. Tuo bū Tarvydas — RO 2-6928, mer 
du Kovui teko pasitenkinti tik gaičių — S. Kasperavičiūtė — 
trečiąja vieta. Visos Aušros KE 2245, lengv. atletikos A. 
ekipos iškrito nepasiekusios Kernius, krepšinio — M. Du 
baigmių. Už meisterį — Vytį liūnas — LO 1783, futbolo ir

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TA GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESUų NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, ?’• O. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu- metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauni bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

WINDSOR, Ont.
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

I žaidė Pr. Gvildys, V. Neiman jaunių vadovai dar kol kas ne 
tas ir O. Rautinšas, už Vytį II išaiškėjo — netrukus praneši 
— J. Nešukaitis, A. Supronas, me.
J. Žukas, už Hamiltono Kavą Praėjusią savaitę įvykusiame 
—G. Paltarokas, A. Grajaus Toronto ir Distrikto futbolo 
kas ir A. Stanaitis. lygos posėdyje, lygos sekreto

Moterų grupėje rungėsi dvi rius Graham viešai atsiprašė 
Aušros ekipos ir Vytis. Vytie „Vytį” padaręs praėjusiais mc 
tės įveikusios Aušros I, baigmė tais nedovanotiną klaidą (jo 
je laimėjo prieš mišrią Aušros paties žodžiai) sulaikydamas 
ekipą, kadangi pirmoji, turėjusi mus nuo play-off. Taip, klaida 
žaisti baigmėje, pabūgo. B. Pet buvo didelė, nes „Vytis“ gale 
rulytė ir O. Kasperavičiūtė 
darė Vyties ekipą.

Pirmenybės buvo gausios 
lyviais, taipogi gausios ir 
tvarka iš tenisininkų pusės, 
žiūrint kaip pavyzdingai A. S. peržaisti su pirmoj vietoj sto 
Supronas ir J. Nešuakitis sten vinčia komanda Danforth dėl 
gėsi pravesti šias pirmenybes, meisterystės. Faktas įvykęs, 

Vyriausiasis Lietuvos Išlais tačiau nenorint įžeisti šeiminin dabar neatitaisomas, atitaisyta 
vinimo Komitetas, taip vertin kų, jiems teko ne kartą gaudy tik dalinai — užskaitoma ant 
damas padėtį, sustiprintomis ti „pabėgusias“ ekipas ir atidė ra vieta, 1 
jėgomis siekia tautos jam pati lioti žaidimus, taip kad tik sau bet „Vytis“ 
keto tikslo. Tas tikslas yra mū šio 28 baigmė tegalėjo būti 
sų didžioji pareiga tautai. Mi įvykdyta.
nint Vasario 16-ją, Vlikas kvie Naujasis, ir jau keleriopas 
čia visus lietuvius vieningon Kanados lietuvių stalo teniso 
talkon Lietuvos laisvinimo dar čempionas Toronto Vytis ir to 
bui. Tas darbas visiems lietu liau skina laurus augščiausioje 

_ : stalo teniso lygoje, 
sias. Jokie motyvai negali pa Pirmame rate, pralaimėjusi tik 
teisinti separatinio ir savo es čekų Sokolui, — faktinai Onta 
me ardomo darbo. Pats Vlikas, rio rinktinei, atsistojo antroje 
suprasdamas, kad jo veikla tik vietoje. Antrame rate jau lai 
tuomet bus sėkminga, kai visa mėjo prieš lenkus, latvius ir uk 
lietuvių išeivija vieningai jį rainiečius. Šį ketvirtadienį, va 
rems, daro ir darys viską, kad sario 8 d. 8 v. v. šv. Jono par. 
būtų pasiektas darnus lietuviš salėje lemiamose rungtynėse 
kūjų veiksnių bendradarbiavi Vytis susitiks su lygoje pii 
mas. maujančiais čekais. Būtų gera,

Nepriklausomybės aktas mus jei mūsū sportą mėgstančioji 
įpareigoja, tad būkime verti visuomenė gausiu atsilankymu 
jį minėti. Žadinkim savyje ne į šias labai svarbias ir įdomias 
palaužiamo ryžto kovoti, vie rungtynes sukeltų sunkiai be 
ningai kovoti ir aukotis lietu kovojančių vytiečių didesnį en 
vių tautos teisingai ir mums tuziazmą ir kovingumą, 
šventai bylai ginti ir ją laimėti. 
Tam reikia darbo, 
aukos.

Būkime vieningi 
iki galo.

Vyriausiojo 
Išlaisvinimo 

Prezidiumas.

1918 m. vasario 16 dieną, Pa išspręstas dviejų, vienas prie 
sauliniam karui dar siaučiant, šais antrą stovinčių pasaulių 
Tautos Taryba paskelbė Lietu likiminis ginčas, bet jis turi 
vos Nepriklausomybės Aktą, būti išspręstas. Su tuo įsitikini 
Lietuvių Tauta, amžiais gynu mu siejame Lietuvos išlaisvini 
si savo laisvę, bet svetimųjų 
vergta, vėl ėmėsi ginklo ir 
tikrino sau nepriklausomą 
venimą.

Nepriklausomybės Aktas 
vo tautos valios pareiškimas ir pastangas ilgesniam laikui ir 
Tautos Tarybos vieningo ryž stiprindami mūsų veiklą. Da 
to išdava. Akto paskelbimo die rykime viską, kad Lietuvos iš 
na virto mums Nepriklausomy laisvinimas nebūtų laisvojo pa 
bės švente. Jau 38 metus tą die šaulio užmirštas. Nenustokime 
na minime, bet iš jų jau šešio vilties, kad mūsų pusėje negin 
likti metai ,kai lietuvių tauta čijama teisė būti laisviems. Pa 
vėl neteko laisvės ir gyvena stovi taika galima tik išlaisvi 
sunkiausius savo istorijoj lai nūs pavergtas tautas, 
kus. Tačiau, bolševizmo žudo 
ma ir žalojama, tauta nenusto 
jo kovojusi, kad išliktų gyva 
ir nenustojo vilties vėl būti 
laisva.

Lietuvių išeivija Vakaruose, 
svetur kūrusi savo tautinį ir 
kultūrinį gyvenimą, politiškai 
brendusi ir tautai sunkiausiais 
laikais teikusi visokeriopą pa 
galbą, dabar vėl pašaukta at viams yra bendras ir svarbiau vietinėje 
likti jos didžiąją pareigą. Kai ’ 
Sovietų pavergta tauta ginasi 
nuo sunaikinimo, jos tragiška 
padėtis laisvėje gyvenančius lie 
tuvius įpareigoja tiekti jai pa 
galbą. Žinokime, kad ir kaip 
padėtų Lietuvą laisvinti įvy 
kių raida, visi esame kovos fron 
te už Tėvynės laisvę ir nešime 
atsakomybę už tautos likimą.

Pokarinis, jau pergyventas 
dešimtmetis buvo sunkių ban 
dymų laikotarpis. Santykiuose 
su Sovietais vingiais ėjusi Va 
karų politika tarpais viltis stip 
rino, tarpais nešė nusivylimą ir 
baimę, kad mūsų krašto laisvė 
gali būti paaukota didžiųjų m 
teresams. Gyvename padidėji! 
šio įtempimo ir paspartinto gin 
klavimosi laikotarpį. „Ženevos 
dvasią“ išblaškė Sovietų agre 
syvumas ir noras pajungti bol 
ševizmui visą pasaulį.

Nežinome, kuriuo būdu bus

pa mą. Jam turime dirbti be at 
pa vangos, kartu talkindami Va 
gy karams, kad su jais laimėtų ir 

Lietuva. Turime dirbti sunkė 
bu jančiose sąlygose, planuodami

su jo išeiti lygos nugalėtoju. Rung 
tynių rezultatui apskaičiavime 

da jis padarė klaidą, ir „Vytį“ pa 
ne liko trečioj vietoj, o turėjo bū 
Ne ti antroj ir turėjo gauti teisę

kaip ir turėjo būti, 
‘ negavo progos 

persirungti dėl pirmos vietos. 
Tikėsimės, kad : 
nebepasikartos.

MONTREALIS LAIMĖJO
10 RUNGTYNIŲ 

Sausio' 31d. Tauro krepšinin
kai dešimtose iš eilės rungty vyJe; J1S ncbuvo atstovaujamas

R. Jurgėla buvo nuteistas še 
šiais mėnesiais kalėjimo už pa 
sisavinimą kepurės. Byloje jis 
taip pat nebuvo atstovaujamas 
advokato.

Antanas
kiai serga 

Bendrai

Sekmadienį, vasario 19 d. pa 
maldos Kroatų bažnyčioje 
1479 Albert Rd. Mišias laikys
J. E. vysk. Nellingan. 1 vai. 
Ukrainiečių salėje 2690 Semi 
nole St. iškilmingas minėjimas. 
Paskaitą—kalbą pasakys pulk.
K. Škirpa. Meninėje dalyje vie salės miesto centre, 
tos choras išpildys keletą dai
nu ir p-ios Z. Mikšienės vado Užgavėnių blynų balius 
vaujama Detroito meno grupė rengiamas šį šeštadienį, vasa 
duos pritaikintą šventei mon rio 11d. vokiečių „Tautonia“ 
tažą. šeštadienį, vasario 18 d. salėje. Gros mėgiamas vokiečių 
CBE radijo stotis nuo 2 vai. orkestras, atskiri staliukai, ai 
iki 2.30 laike „Traditional Ech kį ir troškulį nuraminsime ska 
oes“ programos duos sustiprin niais ir įvairiais užkandžiais, 
tą pusvalandį lietuviams. Lauksime visų atsilankant. Pra

IV-tai Kanados Lietuvių džia 6 vai.

VANCOUVER, B. C.
Vladas Meškauskas, kuris menės surengta Kalėdų 

švenčių metu lankėsi Hamilto vaikams ir NaujųMetų
mas suaugusiems praėjo su pa 
sisekimu.

ne, Ont., sugrįžo atgal į Van 
ateityje taip couverį.
Klubo v-ba. Antanas Sapuočius, 29 me 

tų amžiaus, buvo nuteistas dv 
iem savaitėm kalėjimo už vaira 
vimą automašinos girtame sto

m e

tam reikia

ir ištverki

Lietuvos 
Komiteto

Visų lietuviu švente
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Vasario 16-ji daugiau negu kavimą, gilinantį jų pavergimą, 
visų lietuvių šventė. Ją artimai tartum sankcionuojant smurtą, 
švęsdavo ir švenčia mūsų lai kurį jos skaudžiai išgyvena, 
mės ir nelaimių kaimynai—es jr šiemet, kaip ir kitais me 
tai ir latviai. Bet ją švęsdavo tais> laisvasis ir kultūringasis 
ir dabar tebešvenčia, visas kul pasaulis švenčia Lietuvos 
turingasis, laisvę ir demokrati priklausomybės atkūrimo 
jos principus, kuriais einant, skelbimą 
tautoms yra suteikiama teise' Tį ‘ Lietuva ne laisva, Lie komunistų

ne 
pa

Dienai ruošti Komitetas
daro žygių šventės programos 
reikalams išnuomoti didžiulę 
H.M.C.S. Hunter salę baliui- 
-šokiams ir kino teatrą „Capi 
tol“ turinti 2.000 sėdimų vietų, 
iškilmingam aktui ir koncertui.

J. U.

eglutė 
sutiki

nėse antrą kartą laimėjo prieš 
Int. YMCos komandą šį kartą 
jų pačių salėje, žaidžiant tik 
penkiems žaidėjams, mūsiškiai 
mėgina mesti tik geromis pro 
gomis, todėl pirmas puslaikis 
baigėsi neaugštu rezultatu 26 
—26 mūsiškių naudai.

Antrame puslaikyje YMCos 
komanda mėgina tempu praeiti 
pro Tauro krepšininkų zonini 
dengimą, bet jiems tas nepa 
vyksta, kai mūsiškių komando 
je žaidžiančiam Ottui staigūs 
praėjimai užtikrina laimėjimą. 
Galutinis rezultatas 58—46 mū 
sų naudai. Žaidė ir taškus pel 

Pranešama klubo nariams nė Bukauskas 20, Otto 30, Pie 
sunešti visą turimą klubo tu. čaitis 6, Antliūnas 0 ir Brūzge 
tą — uniformas savų sekcijų levičius 2. Sekančios rungty 
vadovams. Surašymas reikalin nės, — finalai su Imm. cont. 
gas nusidėvėjusio turto nurašy komanda vasario 7 d. jų salėje 
mui. Nenaudojamas turtas bus ir vasario 10 d. 7 vai. mūsų 
paliktas sekcijos vadovo žinio salėje.
je, o naudojamas tuoj grąžin Tat, mūsų krepšininkai yra 
tas sportininkams. laimėję jau 10 rungtynių.

Džiugu praneštų, kad S. Mac Nukelta į 5-tą pusi.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTIS,

— apb —

Ką rašo kiti
DIKTATORIAI ATSLŪGTI NEGALI.

Londono „Daily Telegraph* gio, nes jai tai būtų saužudy 
bendradarbis rašo: bė. Revoliucija mito šūkiu, kad

Pas Chruščiovą pasirodžiu visi darbo' žmonės turi stovėti 
šio naujo nesukalbamumo tik vienigi prieš kapitalistus. Vi 
roji priežastis yra faktas, kad duje šių nebeliko. Todėl prieš 

partijos diktatūra partiją stovi du keliai: atiduo
jos principus, kuriais < 
tautoms yra suteikiama teise 
apsispręsti savo likimą, gerbia tuva okupuota Lietuva sveti tiesiog negali pakęsti atoslu ti kontrolę darbo žmonėms, ar

Tautų laisvės nesupranta tik kankinama 
tai laukiniškame stovyje, dar naikinama 
nepribrendusios civilizuotam 
gyvenimui, tautos. Tautų ir 
valstybių laisvės nenori pripa 
žinti tiktai imperialistinės, ko 
lonializmui pasišovusios, dik 
tatūros, kurios nesiskaito su 
žmonių valia, kurios ir savo žm 
onėms ir atskiroms tautoms 
bando jėga primesti savo valią.

Kiekvienos tautos, kielkvie 
nos valstybės, kuriose gyvenan 
čių tautų sugyvenimui veikia 
humaniškos, žmogaus ir pilie Drantama, kad’mums — lietu 
čio teisių gerbimu pagrįstos 
santvarkos, — visur ir ’ 
yra minimos ir švenčiamos.

Apgailėtina, kad kartais to lės švęsti dideliuose susibūri nors palengvinti 
i_-__ * i— x ±_ *os muose( lab'ai iškilmingai. T'

Daraškevičius sun 
ligoninėje.
Tarybos ir Bendruo

Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511.

Iš

l. IE TUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — 
didžiausias lituanistikos žinynas, lietuvių kultūros 

paminklas.
suprojektuotų 20—21 tomo septyni jau išspausdinti,

kiti rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal 
atskiras raides pasiskirstę iki galo.

Laikas įsigyti, 
nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama 

tik prenumeratoriams.
Lengvos sąlygos: 

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

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

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

Paskubėkite — atsargos ribotos!

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 
APYSKAITA.
13. Lethbridge, Alta .. 74,18
14. Pt. William, Ont.. 72.13

Kitos kolonijoj surin 
kusios mažiau 50 dol. 90.50 
Procentai banke...........66.83

Viso $ 3354.98
Išlaidos:

1. Pašto - telefono........... 9.26
2. Susisiekimas ................ 2.25
3. Kitos išlaidos ................. 18.46

Viso. . . .$ 29.97.
Ataskaita:

Saldo iš 1955 m.
sausio 1 d....................2298.54

Aukos iš 1955 m.......... 3354.98
Viso. .. .5653.52

29.97

ba pajieškoti naujų kapitalistų. 
Stalinas jų rado viduje ir suši 
lęs dirbo „valydamas“. Po ka 
ro, 1945 metais jis, tos pačios 
linijos siekdamas, atsuko šaltą 
nugarą Vakarams, nors šie bu 
vo visai nepavojingi, nes sku 
biai demobilizavosi ir net buvo 
pasiruošę Rusijai paramos teik 
ti. Tokiu būdu, komunistų vir 
šūnėms Rusijoje neramus pa 
saulis būtinas. Todėl jie ir ki 
ša nosį, kur tik gali neramu 
mus kelti. Kol vienos partijos 
diktatūra Rusiją kontroliuos, 
tol negalima laukti tikro tarp 
tautinio atoslūgio. Dabartiniai 
diktatoriai, matyti, negali eiti 
Stalino „vidaus valymo“ ke 
liais, nes gyvendina „kolektiv 
nost“ principą. Kol kas, komi 
teto nariai nedrįsta vienas L. 
tą „ėsti“.“ V.

, v , * —’-------------j-------- ---------- — — Vienuolika TL..1___
ves, kur žmones gyvena paver vienės šeimos, jeigu jos yra su ri, kad tiktai visi vienybėje ir šimtmetės muzikos i ' ___________________ ___  r .. u_. _____ _____ o__
gimė, kaip beteisiai įnamiai, sipratusios ir patriotingos, jos bendrai veikdami galėsime juo baleto sk. mokinių rudenį išvy našų apie mūsų ateitį, kaip šia liti pavadins, tai niekis; jei ant
Jokių valstybių menes, S11 jie taip pat ras būdų šią didžiąją daugiausia ir nuveikti. Ne vėl ko į Leningradą: Pr. Sargūnai ndien. Kaip su ajis pasielgti? ras irgi arkliu išvadins, vis dar
darni ’jtŲ. va stybių sveikini tautos šventę švęsti. Ir net patui gi didysis mūsų tautos ska tė, Regina Baranauskaitė, Gra Geriausia pasekti anglo G. W. niekis; bet jei trečias pasakys,
mus, giliai nusimena, nes to vieniai asmens, kad ir inty tintojas Tautos Himnan įrašė: žiną Dvilaitė, Ramutė Šimėnai Chestertono apysakoje „Plika kad tu — arklys, tai, brolau,
kius faktus jos įvertina, kaip miausiomis sąlygomis, ras va „Vardan tos Lietuvos vienybė tė, G. Tamaitytė, Vitas Šimke kalnio Napoleonas“ patarimą: eik ir kinkykis į vežimą!
diktatūrinėms valdžioms patai landelę paaukoti kilniausiai sa težydi“. J. Kardelis, vičius. „Elkimės, kaip žmonija papras Prof. Dūda.

mos diktatūros ir imperializmo 
persekiojama, ir vo tautos laisvės ir savarankiš 

kūmo šventei, — tegul tai bus 
Bet laisvasis ir kultūringasis intymus susikaupimas, apsigal 

pasaulis švenčia Vasario 16Vojimas ir pasiryžimas bent 
šventę, kad tuo būdu primena kuo prisidėti prie tautos reika 
ma visai žmonijai, jog yra žmo lų — nors galima auka.
nių, kurie vertina mūsų laisvę Tą dieną visi mes prisiminki 
ir priešingi yra okupacijai ii me mūsų Tėvynę, prisiminki 
pavergimui. me svetimųjų kankinamą ir žu

Jeigu taip elgiasi visas kul domą tautą. Prisiminkime oku 
turingasis pasaulis, jeigu pa panto sutryptus ir paniekintus 
vergtos tautos šventę švenčia kapus tautos sūnų ir dukrų, ati 
laisvieji žmonės ir laisvosios lavusių savo Tėvynei sveikatą 
valstybės, — tai, savaime su ir gyvybę.

, i Bet prisiminimų bus maža,
viams — yra būtina švęsti savo Kiekvieno sąmoningo lietuvio 

V1S9 tautos laisvės šventę. Kaip kas pareiga yra pasiryžti tautos 
išsigali. Didelės kolonijos ją ga šventės aureolėje tautai kuo 

’____ x o i jos kančias,
kias šventes švenčia ir tos muose, labai iškilmingai. Ma priartinti jai laisvę ir žmoniškas 
valstybės, kurios neturėtų švęs žesnės kolonijos — kukliau, c gyvenimo sąlygas.
ti. Kartais švenčiamos šventės mažosios, pagal išgales, mažuo Jeigu mes šitaip nusiteiksi 
tokių valstybių, kur nėra lais siuose susibūrimuose. Bet ir pa me, tai neabejotinai būsime tik

540.41

247.22
209.25
179.28
163.12
150.51

1955 M. VEIKLOS
Saldo 1956. I. 1......... $ 5623,55
Išlaidos ......................$ 29,97
Likę 1955. I. 1............$ 2298,54
Gauta 1955 m. aukų $ 3288,15 
Procentai banke . . . .$ 66,83'

Balansas ................. $ 5653,52
Pajamos:
Pagal kolonijas: $$

1. Hamiltonas, Ont... 1002.00
2. Toronto, Ont............
3. Tilsonbourg ir

Delhi, Ont.................
4. Britų Kolumbija ..
5. Montreal, Que.........
6. Edmonton, Alta . .
7. Sault S.-Marie, Ont.
8. Welland, Ont........... 138.00 Viso turėta išlaidų
9. London, Ont............ 137,25 Saldo 1956 m. sausio

10. Winnipeg, Man. .. 129.45 1 dienai.......................... 5623.55
11. Sudbury, Ont........... 80.50 Tautos Fondo At-bė Kanadoje.
12. Windsor, Ont........... 74.35 Marija Arlauskaitė.

JURGIO SPURGIO SPIRGAI
Amerikonai šiemet mini 250 tai elgiasi. Visi su pagarba ir 

metų gimimo sukaktį vieno jų dėmesiu išklauso, ką išmintin 
visapusiškai gabių valstybės gi pranašai apie ateitį nusako, 
„tėvų*' — Benjamino Franklin, Po to, visi kantriai Jaukia, iki 

k’- kuris, tarp kitko, yra pasakęs: pranašai išmirs. Gražiai juos 
y „Kvailiai kelia puotas, o išmin palaidoję visi gyvena kaip Die 

* tingieji jomis pasinaudoja“. vas paskyrė“.
Vilniaus de ——— —.............. —
• mokyklos Gal niekad nebuvo tiek pra Jei vienas draugas tave ark
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Lietuviu kovos dėl būvio
DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO- 

-ALEKSANDRO M1LITARINĖ IR DIPLOMATINĖ KO 
VA SU VOKIEČIŲ RITERIŲORDINU DĖL ŽEMAITIJOS 

IR SKALAVIJOS
(DABARTINIO KLAIPĖDOS KRAŠTO).
(Dr. M. Anyso paskaita Sausio 15 dienai).

Nors mūsų kilimo kraštas kartą dalyvavo abiejų kunigai 
yra palyginant mažas, bet jis kščių sūnūs: Vytautas ir Jogai 
prieš daug šimtų metų pateko la. Šitas žygis yra tiek svarbus, 
į militarinį ir politinį sūkurį, kad jis buvo padarytas žiemos
daug dešimtmečių dėl jo politi 
nės priklausomybės buvo kovo 
jama, o ir šiandien jis, kaip ir 
visa Mažoji Lietuva, į save vėl 
atkreipia dėmesį.

Einant vokiečių Riterių Oi 
dino ir Livonijos Kardininkų 
veržimosi į Pabaltiją, pirmasis 
mūsų krašto, tiksliau pasakius 
— vakarinės Žemaitijos, puoli 

.as prasidėjo 1252 m., kai Li 
vonijos Ordinas paėmė lietuvis 
kąją pilį Klaipėdą ir čia pasta 
tė savo tvirtovę Muemmelburg, 
vėliau pavadintą Memel. Prie 
Klaipėdos tvirtovės tuomet bu 
vo prijungta šiaurinė Skalavi 
jos dalis, tuomet pavadinta 
„Landschaft Pilsaten“. Šitas 
pavadinimas vėliau išnyko, pa 
liko žinomas tik istorijoje. Mue 
mmelburgo pilies įsteigimas tu 
rėjo tikslą užvaldyti Nemuno 
žiotis, užkirsti Lietuvai susisic 
kimą su jūra ir toliau Nemunu 
veržtis į pačią Lietuvą.

56 metų kovoje vokiečių Ri 
terių Ordinas nugalėjo visas 

■“roiškiausiai besiginančias 
ūtėnų gimines, kaip antai: 

Kelmiją, Pogezaniją, Pomeza 
niją, Varmiją, Natangiją, Ga 
lindiją, pusiau lietuvišką Sam 
biją, ir grynai lietuviškas sri 
tis: Nadraviją, Sudaviją ir ga 
liausiai Skalaviją (Schalauen).

Dar didžiojo prūtėnų gimi 
nių sukilimo laikotarpyje Vo 
kiečių Riterių Ordinas iš pietų 
stūmėsi į lietuviškas sritis ir 
kovoje su nadraviečiais priėjo 
prie žemutinio Nemuno. 1260 
m. jis pastatė ant Ventės rago 
Kuršių marėse, Ventenburgo 
pilį, kuri jau seniai yra dingu 
si Kuršių Marių vandenyje. 
1255 m. jįs sų.naikiųo lietuvis 
kąją Raganitos pilį ir jos vieto 
je pastatė savo tvirtove Ląnd 
shut, vėliau pavadintą. Ragnit, 
dabartinę Ragainę, is. kurios pi 
lies apie 1£>5 m. Lietuva ir spe, 
cialiai Žemaitija buvo puolamą 
ir nepaprastai teNojama, jog 
laiko bėgyje dideliame rate 
apie šitą ir kitas pilis susidarė 
ta taip vadinamoji dykuma. 
1289 m. Ordinas pastatė Scha 
lauenburgo pilį, toje vietoje, 

t vėliau buvo įsteigtas Til 
s miestas. Tokiu būdu, 13

metu. Lietuviškoji kariuomene 
įsiveržė iš Žemaitijos per Ska 
laviją, peržengė Nemuną, tur 
būt ties Kaukėnais, jojo pagal 
Giliją ligi Kuršių Marių ir iš 
čia, užšalusiomis marėmis pa 
siekė Sambiją, kur ji 1370 m. 
vasario m. 17 d. buvo pas Ruda 
va, kurios visa apylinkė paliko 
liepsnose.

Tą dieną kovoje žuvo ir Or 
dino maršalas Hennig von 
Schindekopf, kuris ligi 1359 
m. buvo buvęs Ragainės kom 
turu ir kaip toks pasižymėjo 
savo nepaprastu žiaurumu lie 
tuvių atžvilgiu. Lietuviškos ra 
gotinės dūris į veidą padarė ga 
lą šitam žiauriam teutonui.

Nors Ordinas savo daugme 
tinėje kovoje Nemunu buvo to 
Ii įsiveržęs į Lietuvą, iš Kauno 
apylinkės pakartotinai puolė ir 
pačią Lietuvą, pačioje Skalavi 
joje, sakysim ties Klaipėda, jo 
įtaka nesiekė toliau 20 ir kiek 
daugiau kilometrų. Klaipėda 
žemaičių buvo pakartotinai puo 
lama, priemiesčiai būdavo nu 
deginti, vėl atstatyti ir vėl su 
naikinti. Šitame krašte teuton' 
riteriai žemaičių nepajėgė toli 
nustumti, jie liko Muemmclbur 
go pilies artybėje. Ir Klaipėdos 
tvirtovės susisiekimas su Liv 
landijos Ordinu daugiausiai vy 
ko tik konvojais, kurie žemai 
Čių pakartotinai buvo puolami 
ir nekartą sunaikinami. Šita 
apystova turbūt ir prjvertė Li 
vonijos Ordiną 1326 m. Muem 
melburgą atiduoti Prūsijos Ri 
terių Ordinui. Jokių žinomų ar 
ba pripažintų sienų tarp Žemai 
tijos ir Skalavijos tuomet nebu 
vo, visas kraštas buvo taip sa 
kant karo sritis.

Senieji istorikai mums nępa 
duoda jokių paaiškinimų, ko 
dėl šitas kraštas buvo vadina 
mas Šalaviją. Bet iš -žodžio 
reikšmės galime daryti išvadą, 
kad jis vadinosi Skalavija to 
dėl, kadangi šitą vakarinį Že 
maitijos pakraštį skalavo Balti 
jos Jūros ir Kuršių Marių van 
deny s.

NESANTAIKA GEDIMINO 
NAMUOSE PADEDA 

ORDINUI.

French 
Dutsh

Kanada išaugo iš

įvairiu kraštu ateiviu

Pačioje Kanados istorijos užuomazgoje Kitų 
karštų ąteiviai pradėjo atvykti Kanadon, kad 
pasinaudojus jos turtais ir jos augimu. Jų drą 
sa ir jų kietas darbas pirmosiomis dienomis pa 
dėjo pamatus Kanados tautai, kuria ji šiandien 
yra tapusi.
Jūs, kurie atvykote Kanadon paskutiniu laiku 
taip pat atliekate savo dalį padaryti Kanadą 
dar didingesnių kraštu.
Būdami Kanados piliečiais jūs galėsite kartu

su savo draugais kanadiečiais pilnai naudotis 
krašto laisve ir krašto galimybėmis.
Norėdami pilnesnių informacijų apie Kanados 
pilietybės gavimą, kreipkitės į artimiausio teis 
mo raštvedį (Clerk of Court) arba rašykite 
raštu į Canadian Citizenship Branch, Ottawa. 
Jeigu jūs dar nesate gavę knygelę „Handbook 
for Newcomers“, užpildykite žemiau prideda 
mą kuponą. Knygelė padės jums susipažinti 
su Kanados papročiais.

The Canadian Citizenship Branch,
Department of Citizenship and Immigration,
Ottawa.

Please send me, without charge, a free copy of the „Hand 
book for Newcomers“ in:

English
German 
Italian

X ženklu pažymėkite kuria kalba knygelės pageidaujate.
VARDAS IR PAVARDĖ.....................................................................
ADRESAS: .................................................................................................
Miestas ar Miestelis..................................................................... ...........

(Pavardę ir adresą rašykite spausdintu šriftu)

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION j
OTTAWA CANADA

Hon. J. W. Pickersgill
Minister

Laval Fortier
Deputy Minister

Jeigu ligi Algirdo mirtiesšimtmečio antroje dalyje, visa 
Skalavija buvo Ordino ranko Ordinas veržėsi į Lietuvą ir 
se. Skalavijos sienos, senųjų is Žemaitiją be jokio teisinio titu 
torikų aprašomos taip: Nuo Gilo iš Lietuvos pusės, tiktai vo 
lijos upės įtakos į Kuršių Ma kiečių imperatoriaus pavedimu 
res tiesia linija į rytus ligi tos ir popiežiaus palaiminimu, tai 
vietos, kur Šešupė, pasiekusi šita padėtis tuojau pasikeitė, 
Prūsijos sieną ties Naumiesčiu, kai po Algirdo mirties Vilniaus 
pasuka į šiaurę ir už.Klaipėdos soste atsisėdo jauniklis Jogai 
pasiekia Baltijos jūrą.

Šita Skalavija buvo lietuvis 
kas kraštas, e’tnografiškai Že 
maitijos vakarinė dalis, kuri 
per karinius įvykius jau anksti 
buvo atskirta nuo Žemaitijos, 
bet per daug šimtų metų pri 
klausomybės Ordinui, išlaikė 
''vo lietuvišką - žemaitišką 
larakterį. Jeigu mes paimsi 

me senąsias lietuviškas pilis ir 
pilaites iš Palangos per Eketę, 
Klaipėdą, Draverną, Kintus ir 
Ventę, Skalavija ir strategiš 
kai įėjo į lietuvišką - žemaitis 
ką apsigynimo sritį.

Nėra mano užduotis šitoje 
vietoje išaiškinti visas kovas, 
kurios tuose laikuose virė Ne 
muno baseine. Noriu pažymė 
ti, tik kai kurias vietoves ir įvy 
kius. Ordinas karo eigoje įstei 
gė St. Georgenburgą, dabarti 
nį Jurbarką, pastatė Baiernbur 
gą netoli Veliuonos, kur kovo 
je žuvo didysis Lietuvos kum 
gaikštis Gediminas. Toliau rci 
kia pažymėti kovas prie Duby 
sos ir Nevėžio įtakos į Nemu 
ną ir prie pačios Kauno pilies, 
kur jos artybėje Ordinas pasta 
tė savo pilį Godeswerder 1369 
m., prieš kurią kovojo Lietuvos 
kunigaikštis Kęstutis. Galiau 
šiai reikia paminėti Rudavos 
mūšį 1370 m. Sambijoje, kur 
lietuviškai kariuomenei vado . ... . ., ... ... - v
vavo abu Lietuvos kunigaikš mturas, kas privedė prie Jogai bejimu (įdomus jis buvo zmo 
ęiu Kęstutis ir Algirdas ir ku los nuvertimo nuo Vilniaus sos gus), j--*-’-*--* -
Irioje kovoju, sakoma, pfirmą Nukelta į 7-tą psl. įvyk}.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atiminimų ištraukos).
RAŠO BUV. LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K ŽUKAS.
14. — O kad žydeliai ant Tams

30. REIKALAI APSIVERČIA tos visai neilgai pyko. Ar bu 
vo galima kitaip pinigus surink 
ti? Ne. Negalėjo jie pykti, nes 
tie pinigai greit vėl pas juos 
grįžo: mieste apyvarta išsyk 
žymiai pakilo.

la, kurio artimaiusioji patarėja 
buvo ambicingoji motina. Tuo 
met prasidėjo Lietuvai, ir ypa 
tingai Žemaitijai, taip pragaiš 
tingas ginčas Lietuvos valdo 
vų tarpe.

Einant nauja Vilniaus rūmų 
politika, į Algirdaicių rankas saugos ministerijos iždininkas, 
turėjo patekti visa Lietuva ir karo valdininkas Penčyla. 
Žemaitijos kunigaikštystė. Ją — Ponas majore, mane pri 31. TVARKOJE NETVARKA 
reikėjo paimti iš Kęstučio arba siuntė pas Tamstą krašto ap 
jo pasekėjų. Tam pasiekti bet saugos ministeris, majoras Mer 
buvo reikalingas sąjunginin kys. 
kas, o Vilniaus rūmai nerado 
jokio geresnio sąjungininko 
kaip amžinąjį Lietuvos priešą 
bei naikintoją Prūsijos Ordiną.

Daudiškės sutartyje, apie ku kiau. — Galiu Tamstai duoti 
rios sudarymą nieko nežinojo 200.000. Jei bus reikalinga 
net toje medžioklėje dalyvavęs daugiau, galite kreiptis mano 
Kęstučio sūnus Vytautas, did. vardu pas Vilkaviškio komen 
Lietuvos kunigaikštis Jogaila dantą. 
Prūsijos Ordinui prirašė vaka Kartu su Penčyla nuvažia 
rinę Žemaitiją ligi Dubysos vau į iždinę, kur jis tuojau ga 
upės už tai, kad tolimesniame vo pinigus. 
Gediminaičių ginče Ordinas lai Kai kam toks mano veiks 
kytųsi nautralus. Ordinas mie mas gali pasirodyti, kaip nepa 
lai sutiko su šita laikina neu žaboto žmogaus sauvaliavimas, 
tralumo sąlyga, nes šita sutar „samodurstvo", kaip rusai sa 
tis jam iš karto davė teisinį ti ko, bet, Dieve mano, šita „ypa 
tūlą į Lietuvos čTalį net iš pa tinga“ priemonė buvo panau 
čių Lietuvos valdovų. dota tikrai „ypatingoms apys

Būtų per ilga smulkiai atpa tovoms esant“, 
šakoti tolesnę politinę eigą, ku . . _
ri išėjo iš šito slapto susitari Praslinkus apie 15 metų, 
mo. Apie jo sudarymą Kęstu atsitiktinai važiavau traukiniu susiorganizavo 
ęiui pranešė vienas Ordino ka su Gudinsku. Tarp kitų pasikal

Praėjo maždaug savaitė lai 
ko. Prie mano kabineto priva 
žiavo brikutė. Įėjo krašto ap

Gal Tamsta ir mums kiek 
pinigų galėsite duoti?. ..

— Možnės, — išdidžiai atsa

vo pasiųsta komendantūros jų tiesioginiams viršininkams, 
kuopa su karininku Kalėda ir Greit pamačiau, kad vieton 
gabiu raštininku, vėliau karinin nubaudimo, visi nusikaltėliai 
ku, Radzvicku. Suėmė visus gaudavo paaugštinimą tarny 
bolševikus su dokumentais ir boję, tik jie buvo išimami iš 
knygomis.

Atgabentus į Mariampolę 
bolševikus izoliavome kiekvie 
ną „jačeiką“ atskirai ir pradėjo 
me kvotą. Čia metėsi į akis vie 
nas dalykas:

visų jačeikų buhalterijoje
įplaukų šaltinis buvo tas pat— tas inžinieris Račiukaitis ir pra 
„gauta iš iždininko Švarco 40. 
000 markių“, kitur 70.00C, vėl 
kitur 50.000. Vedant kvotą iš 
visų 5 jačeikų sužinojome, kad 

Apsiraminus veiksmams fron „iždininkas Švarcas“ buvo. . 
te, Suvalkija greitu žingsniu žydų reikalų1 ministeris Solovei 
ėjo prie normalaus gyvenimo. 
Kartkartėmis kviečiau valstybi 
nių įstaigų viršininkų susirinki 
mus. Ten mes bendrai tarė 
mės, kaip pašalinti gyvenimo 
nesklandumus.

Mūsų valstybės organizmas 
taisėsi,

sveiko, bet vis tebebuvo silpnu 
tis. O silpname organizme, 
kaip žinoma, greit veisiasi viso 
kie parazitai, kuriuos nugalėti 
ir pašalinti netaip yra lengva, duoti teismui. Kuo ji pasibaigė liotiniu buvo agronomas K. 
Be fronto su lenkais, atsirado__ ------------ ............
keli frontai viduje, kova su ku 
riais nemažai energijos reikalą 
vo.

1919 m. rudenį komendan

mano galios sferos.

Įsiutau
ir pradėjau kitoniškai veikti. 
Štai keli faktai:

1919 m. vasarą atėjo pas rna 
ne valstybės kontrolės atsto 
vas, jaunas, energingas, nebaig

nešė, kad jis padarė reviziją 
Kalvarijos intendantūros įstai 
goję ir rado ten ir pinigų ir 
valdiško’ turto išeikvojimą. Pri 
simenu tik, kad šieno trūko 16. 
000 kg. Intendantas, karo vald. 
J., dėl šitos pozicijos aiškinosi, 
kad tą šieną suėdė valdiški gy 
vuliai, kurių

buvo. .. 1 veršiukas.
Pašalinau jį ir pasiunčiau ka 

intendantui revizi

čikas! Įsiutau.
Nors dauguma suimtųjų bol 

ševikų buvo žydai, bet toks jų 
parodymas buvo tiesiog neįti 
ketinąs. Komandiravau į Kau 
ną kar. Kalėdą su visais kvotos riuomenės 
duomenimis ir raportu į minis jos aktą. Rezultate karo vald. 
teriją. Aš prašiau ištirti kaltę, J„ kurio vieta Kalvarijoje bu 
ir pristatyti man areštuotą „iž vo prilyginta kuopos vadui, 
dininką Švarcą“. Bet čia mano Kaune gavo vietą su prilygini 
rankos pasirodė pertrumpos. 
Ministeris pirmininaks E. Gal 
vanauskas liepė visą bylą per valstybės turto ministerijos įga

mu bataliono vadui. . .
Kalvarijos Žemės Ūkio ir

nežinau. Pas jį revizorius Račiukaitis 
rado, kad be kitų valdiško tur 
to išeikvojimų, jis savo naudai 
pardavinėjo, nors tuo laiku ne 

bu naudojamas ir kiek apgriautas, 
tur Kalvarijos kareivines. Žydai

Nukelta j 7-tą psl.

32. KOVA SU 
PIKTADARIAIS.

Kitas vidaus priešas, tai 
tas Skučas pranešė, kad Kazlų- vo visokios rūšies valdiško 
-Rūdos apylinkėje smarkiai vei to piktnaudotojai, kyšininkai, laistai griovė kareivines ir sta 
kia bolševikai. Jo žiniomis ten eikvotojai. Kovai su jais panau tė sau namus. Pašalinau jį, bet 

dojau visą savo didelę, kaip jis tuojau gavo paskyrimą Kaz 
„ . v .. ,, fronto vado, galia. Pradžioje lų Rūdos mišku urėdu, kur jo

„javemus , kovojau su jais gana švelniai, veiksmams buvo dar platesne
, prisiminėme mes ir tą kurias reikia tuojau likviduoti, tik išvilkdamas aikštėn jų pik dirva.

įvykį. Pasitarėme. Likvidavimui bu tus darbus ir atidavinėjau juos Bus daugiau.
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8 cigaretės
Vasario 16 Gimnazijai jos tijoje pasilikusiems mūsų bro 

rėmėjai paprastai moka 1 dol. liams esantiems nuolatinio bad 
mėnesiui, nors tolygi vertė bū mečio parblokštiems, ji reiškia 
tų ir mažesnės aukos, kas ne 
išsigalėtų dolerio. Taigi, iš do ir maitinimą, 
lerio mėnesiui išeina 3.33 et.
dienai, arba 2 cigaretės (eiga yra pasilikę Vokietijoje ir ne 
retės kaina 1.65 c.; prarūko mė gali iŠ ten išvažiuoti. Besimo 
nėšiui 10 dol.—vienas asmuo), kančiam jaunimui ji yra vienin 

Nidos Knygų Klubas Anglį' telė prieinama augštesnioji mo 
joje leidžia geras knygas lietu kykla, kuri visaip pritaikyta 
viui skaitytojui. Jų planas — lietuviui. Lietuvybei ji yra, de 
12 knygų metams, po 1 dol. ja, dar daugiau : tai praktiškas 
knyga. Dienai išeina 2 cigare ir užtikrintas Didžiosios ir Ma 
tės, kaip ir Vasario 16 Gimna žisios Lietuvos susivienijimas 
zijai, kas priklauso tam klubui ir paruošimas vadų ateičiai; ne 
(klubo atstovas Toronto m. A. bet kokių vadų, bet pažįstan 
Kuolas). Nedaug. Verta išsira čių Vakarų Europos civilizaci 
šyti Nidos knygas. Jos gero ją, mok ančių augštai kultūrin 
turinio ir pigios (pastaroji „Po 
nia Bovari“ 240 pusi, už 1 
dol.).

Lietuvių Enciklopedijos per 
2 metus išėjo 6 tomai už 47.88 
dol. (Kanados kaina). Dienai 
tai sudaro 6.55 c. arba apie 4 
cigaretes.

Tuo būdu, rėmimas Vasa mato, kad ilgainiui rėmėjuose 
rio 16 Gimnazijos, dalyvavimas atsiranda tikro entuziazmo: 
Nidos Knygų Klube ir pienu pernai jo grupėje kai kurie 
mervimas Lietuvių Enciklope baigė mokėti už metus liepos 
dijos dienai sudaro 8 cigaretes mėnesį, o paskutinis metus bai 
arba 13.21 centų. O tai daran gė spalių mėnesi. Šiemet sau 
tis eina šviesuolio, patrioto ir, šio 20 d. jau trys rėmėjai yra 
svarbiausiai doro žmogaus ke užmokėję už visus metus. To 
liu. Ir jeigu šeimoj yra ne vie dėl jeigu anais metais susilikvi 
nas dirbantis, bet daugiau, tai davo 60 rėmėjų būrelių, tai ta 
šie gražūs darbai net ir labai tai tik apsileidimo vaisius, o ne 
lengvai atliekami. prakilnybės. Lietuviai, organi

Šia proga norisi atkreipti zuokite naujus rėmėjų būre 
tautiečių dėmesys yptingai ; liūs, dėkitės prie esančių. Da 
Vasario 16 Gimnaziją. Vokie rykite tai tuojau! I. D.

nemokamą jų vaikų mokslinimą 
Čia prašoma su 

stoti ir pagalvoti: jūsų vaikai

gų tautų kalbų. Rėmėjui ji yra 
proga vis prisiminti, kad duo 
dama auka yra labai prasmin 
ga.

Rašantis šias eilutes yra gim 
nazijos rėmėjas nuo pirmųjų 
dienų ir nejaučia dėl to jokios 
naštos. Kaipo tų aukų rinkėjas

KULTŪRWt#KROjVIKA

LIETUVOJ PAMINĖTA 35 
M. OPEROS SUKAKTIS.
Naujų Metų išvakarėse Vii 

niuje buvo paminėta Lietuvos 
operos 35 metų ir Kipro Pet 
rausko 70 metų amžiaus sukak 
tys. Operos dir. Z. Paulauskas 
padarė visų 35 metų Lietuvos 

, operos ir baletu darbo apžval 
gą, kurioje augštai įvertintas 
ne tik dabartinių, bet ir nepri 
klausomybės laikų operos ir ba 
lėto darbas. Z. T aulauskas tik 
trumpai paminėjo, kad „buržu 
aziniai vadeivos grubiai bruko 
į teatro repertuarą beidėjinius. 
formalistinius veikalus“ ir kad 
scenoje atsiradę „nemaža pigių 
operečių, beidėjinių baleto di 
verstismentų“, o A. Račiūno 
„Trys Talismanai“, J. Karnavi 
čiaus „Gražina“ ir Dvariono ba 
lėtas „Piršlybos“ neturėję pasi 
sekimo, nes buvę pripažinti 
„perdaug lietuviški“,

Per 35 metus Lietuvos ope 
ros ir baleto teatro buvę suvai 
dinta apie 5.500 spektaklių, pa 
statyta 117 operų ir baletų.

Ypatingai pagerbti operos 
veteraiai Kipras Petrauskas, 
Antanas Sodeika, Petras Ole 
ka, Stasys Sodeika ir Jonas By 
ra.

Kaip nusipelnę operos ugdy 
mui minimi mirusieji J. Tallat- 
-Kelpša, K. Glinskis, J. Gruo 
is, M. Bukša ir gyvieji Petras 
Oleka, Antanas Sutkus. Paini 
nėti ir režisorius T. Pavlovs 
kis, dirigentai E. Kuperis, N. 
Malko, dailininkas M. Dobu 
žinskis (Pavlovskis miręs, kiti 
trys užsieniuose mirę ar gyvi). 
Tačiau nei žodžiu neprisimin 
tas Andrius Oleka-Žilinskas.

Sukaktuvių išvakarėse po 
straipsnelį parašė operos ir ba 
lėto veteranai: ką tik iš Augs 
čiausoi Sovieto posėdžio Mask 
voje grįžęs Kipras Petrauskas, 
Antanas Sodeika, B. Kelbaus 
kas, J. Mažeika, A. Staškevi 
čiūtė, rūbininkė V. Gogelytė. 
solistai — J. Stasiūnas ir E. 
Saulevičįūtė.

Jubilėjiniame akte, šalia vice 
premjero K. Preikšo, sveikinto 
jų tarpe buvo ansamblio vado 
vas J. Švedas, Kauno muziki 
nio dramos teatro atstovas Ind 
ra, filharmonijos direktorius 
Federavičius. T. Tilvytis K. 
Petrauską sveikino specialiu 
eilėraščiu. Po akto buvo tradi 
cinis „Traviatos“ spektaklis 
kuriame Alfredo vaidmenį atL

GYVENIMAS KANADOJE

Kaip atidaryti sąskaitą banke
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visuomet žinotumėte, kiek pinigų turite 
banke.
Čekių knygelė: Bankas jums išduos če
kių knygelę. Naudokite juos, kai pagal 
reikalą norėsite išimti iš banko. pinigų. 
Kiekvienas banko tarnautojas jums pa
rodys, kaip čekį išrašyti. Tai visiškai 
lengva. '

Kanada suteikia daug galimybių pra
dėti savo prekybą. Einamoji sąskai
ta yra patogiausia prekybininkams. 

EINAMOJI SĄSKAITA: Už šią sąs
kaitą nemokamos palūkanos, be to ban
kas už patarnavimą ima labai mažą at
lyginimą. Kiekvierąo mėnesio gale jūs 
gausite atgal sunaudotus čekius, kurie 
tiks kaip kvitai. Tai palengvins, jums 
sąskaitybą.
JUNGTINĖ SĄSKAITA: 7 ai einamoji 
sąskaita, kurią gali naudoti du asmenys 
(biznio partneriai arba vyras ir žmona). 
Žmonės atitinkamai Įvertins jus, jei tu
rėsite sąskaitą banke. Atidarykite dar 
šiandie. Taupykite nuolatos.

Kanadoje yra tiek daug priežasčių, dėl 
kurių verta taupyti: jūsų nuosavas na
mas, automobilis, jūsų nuosava prekyba, 
ir p. Taupykite banke. Visus Kanados 
bankus prižiūri Kanados vyriausybė. 
Pas juos jūsų pinigai gulės SAUGIAI. 
TAUPOMOJI SĄSKAITA: tai sąskai
ta, kuria kanadiečiai labjausiai naudoja
si. Už jūsų įdėtus pinigus į metus 2 kar
tus išmoka procentus — ir pinigus jūs 
galite išsiimti, kada panorėsite, bentka- 
da, neįspėjus iš anksto.
Taupomąją sąskaitą galima pradėti net 
su $ 1. Tik įženk į banką ir parodyk šį 
skelbimą už stalo stovintiems tarnauto
jams. Bankas paprašys jūsų pasirašyti 
savo pavardę ant identifikacijos korte
lės. ~ ‘ 
jūsų pinigus nepaimtų kas nors kitas. 
Taupymo knygelė: Bankas išduoda taip 
pat mažą knygelę su jūsų sąskaitos nr. 
Įdėdami pinigus bankan, arba išimdami, 
visuomet įteikite banko tarnautojui šią 
knygelę. Kiekvieną kartą šioje knygelė
je bus įrašytas balansas, taip, kad jūs

Bankas šią kortelę laiko tam, kad

A. ŠKĖMA LAIMĖJO DARBININKO KONKURSĄ
„Darbininkas“ 40-riasdešim kaip pasauliino masto kompozi 

tmečiui paminėti buvo paskel torius ir pianistas lietuvis, kon 
bes dramos konkursą, kuris su certu buvo labai sužavėta ir kė 
silaukė 22 dramos veikalų, o iš lė jam avacijas, nenorėdama pa 
jų jury komisija išrinko geriau leisti iš scenos. Lietuvių tame 
si — „Žvakidė”. Pasirodė, kad mieste nedaug ir koncerte da 
Žvakidė yra parašyta žinomojo lyvavo tiktai keli asmens, bet 
rašytojo Antano Škėmos Jury džiaugėsi mūsų tautiečio pasi 
komisija jam priteisė Pranciš sekimu tarpe kitataučių, 
komi leidžiamojo laikraščio 
premija — 500 dolerių.

Teigiama, kad premijuotoji 
drama turinti gerą užuomazgą, 
nuolat kylanti ir įdomiai pasie 
kianti kulminacinio punkto, po 
ko giedriai užbaigiama. Drama 
sprendžianti problemas Kaino 
ir Abelio problemos plotmėje.

Iš 22 gautų veikalų jury ko 
misija dar radusi tris gerus vei 
kalus: „Vėjas gluosniuose“, 
„Svajonių šalis“ ir „Stulpai 
ant dangaus“.

LABAI SĖKMINGAS V. 
BACEVIČIAUS 
KONCERTAS

Kompozitorius, mokytojas 
pianistas Vytautas Bacevičius laitį - Putiną, Ruokį ir Šivickį. 
turi sudaręs su manadžeriu su — „Lietuvių Dienų” sausio šo: 
tarti trejiems metams koncer numery tltpa apie 60 nuotrau 
tuoti, I 
Jis ir koncertuoja. los plačiam pasauly. Viršelį venas

Sausio 18 d. buvo jo koncer puošia prof. Fridrich Foerster įtempto jausmo savo tapyboje liepia apie lietuvį 
tas Westerville, Ohio, kur apie ir prof. Antanas Ramūnas. Ant vaizduojančioje miško gamtą, Adomą Galdiką.

SPAUSDINAMA, KAD PADĖJUS DŽIAUGTIS GYVENIMU KANADOJE...
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— Komedija „Raudonasis 
vynas“, kurią norima atsikvies 
ti ir Montrealin, režisuojama 
akt. A. Gustaitienės, buvo su 
vaidinta Darbininko metinėje 
šventėje, kurios metu A. Škė 
mai buvo įteikta premija už ko 
nkurse laimėjusį veikalą „Žva
kidė“. Raudonojo vyno“ vaidi ko Kipras Petrauskas. (L,NA) 
nime dalyvauja H. Kačinskas.

— Prof. Juozas Matulis, grj 
žęs iš New Yorko, per Vilniaus 
radiją laikė paskaitą apie L1 
SR Mokslų Akademiją, 15 m< 
tų proga. Tarp aktyviai ruošiar 
čiųjų naujas jėgas, J. Matuli; 
paminėjo prof. Krikščiūną, Iva 
nauską, Lašą, Bieliuką, Myko

RADI MG S
BRACING BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

(Prašykite ERADING’S — tariama BRĖDINGS) 
IŠSIKIRPKITE IR PARODYKITE BANKE.

(Žodžiai anglų kalboje skirti banko tarnautojams).

TO ANY BANK
Please help the 
bearer to open 
an account with 

you.

I

rezultatas intymaus natūralių dailininkas, visiškai augštumos ini ir vertinga pik. O. Urbono 
smulkmenų stebėjimo. Dailinin pasiekęs dailininkas gamtos studija apie senąsias lietuviš 
kas atkūrė teptuku, pagauda vaizdų studijose. Jo paveikslai kas vėliavas Švedijoje.

smulkme atstovauja įvairius kiliminius,
SPAUDA APIE GALDIKĄ

Kaip jau žinoma, Adomas mas charakteringas smulkme atstovauja įvairius kiliminius, Autorius naudojosi Stock 
Galdikas išstatė savo kūrinius nas - spindėjimą mirštančiame kurie planuoti dviem paskirti holmo archyvine medžiaga. Stu 
vienoje žinomiausių New Yor rudens miške ir šiltą, ryjančią mi. Jo paveikslai dvasingi, ma dija bus iliustruota apie 40 
ko galerijoje. Paroda patraukė dienos šviesą, kuri pinasi mis lonūs, o paveikslas „Pakalnė“ nuotraukų ir paveikslų tų vi 
didesnį amerikiečių susidomėji ko krūmuokšniuose. Galdiko patingai briliantiškas ir vai liavų, kurios yra išlikę iš 17 n 
mą ir ją aplankė daug menu be stilius galima pavadinti ekspre suojasi spalvose. Galdikas gi 18 amžių ir šiuo metu laikomos 
sidominčių meno žinovų. sionistinis, kuriame pasireiškia iiai žiūri į gamtą savo įkvėpi rnuzėjuose

Sausio 19 d. New York Ti simboliška spalva ir perdėtas mui, bet nepastebimas faktiš 
mes apie šią lietuvio parodei ra judesiais, imamais iš gamtos, kūmas studijoje, ir tikroji foi

: NY Herald Tribune sausio ma nugalėta

Neprenumeratoriai, norinti 
tuos du KARIO numerius tik 

iki didelės tolu vai gauti, turėtų skubiai pasiųs 
„Adomas Galdikas, Lietuvo 14 d. rašydamas apie žymesnių mos. Visa tai jo kūrybai šutei ti savo adresą ir 1 dol. šiuo ad 

resu:
. u t- i m . .r--ri t KARYS', 916 Willoughby

mvV*™ Ave„ BrooWn 21, N. v.
/°.J LjTORIJOS MYLĖTO KARIO spausdinama tik. ri 

JŲ DEIV1ENUI botas kiekis> todėl iS anksto ne
KARYJE kovo ir balandžiu užsisakiusiems šių numerių ga 

Toji ryški tapyba taitęs Adomas Galdikas, lietuvis numeriuose spausdinama Įdo Ii pritrūkti.

linkus, jei nesumokama vėl, pa drugį ir raupsus, — gegužės globėjus, parodžiusius man
laikai sudeginami, bei užkasa 20 d. 4 valandas užtrukau vai tiek daug širdies.
mi, o vieta nuomojama kitie džios įstaigoj, kol gavau asme 
ms.

Prieš 5 metus tose kapinėse

kur siunčia menadžeris. kų iš lietuvių gyvenimo ir veik je gimęs dailininkas, dabar gy sias parodas, vykstančias New ika poetingumo“. 
i los p]ačiarn ^pasauly. Viršeli venas JAV-se, įliejo daug Yorke, nepaprastai šiltai atsi

į dailimnkąi 
t c. Laikraštis ra

pusantro tūkstančio salė buvo rame viršelyje kaunietė baleri kuri dabar matoma Feigi Galle šo — „Šiuo metu Feigl Galėrt 
pilna žmonių. Publika, kuriai na Svetlana Beriozova balete ry, 601 Madison Avenue New joj savo paveikslus turi išsta 
V. Bacevičius buvo pristatytas Coppelia. Yorke. ~

VIEŠNAGĖS PIETŲ KOLUMBIJOJE ĮSPŪDŽIAI
Rašo Br. D i k i n i e n ė.

tad nusiavus batus ėjau basa 
iki P. Paulėnienės, jausdamasi 
visai gerai tarp daugelio basų.

Grįžusios į namus radom ir 
savo kambarį ko ne patvinusį. 
Pasirodo, smarkus lietus prasi 
veržęs pro čerpių stogą, prasi 
sunkęs pro kardono lubas, pa 
sipylė į kambarį. Likusi lubose 
skylė virš mano lovos, kol ne 
buvo užtaisyta, nedavė ramiai 
miegoti; vis bijojau, kad „čiu 
čas“ ant galvos nenukristų, ku 
rių pastogėje buvo ir naktimis 
taip lakstė, kad net lubos dre 
bėjo kartais, („čiuča“ maž 
daug katės dydžio, kiek į žiur 
kę panašūs rudos spalvos gy dįdokas baseinas su plūduriuo 
vuliukai, su plikom ilgom uo 
degom. Tik naktimis išlenda 
iš pastogės ir eina medžioti viš 
tas).

Dar prieš išvykstant, 
jau aplankyti St. Pedro 
nes, kurios, anot vyskupo 
gio, miniatūroje prilygstančios 
Genujos kapinėms.

Gražiam sekmadieniui pasi

7.
Jau kovo mėnesio pradžioje, 

pradėjo niauktis žydrioji Mede 
lyno padangė ir dažni peiktini 
jos griausmai su žaibais, skelb 
ti artėjantį lietaus periodą.

Balandžio ir gegužės mene 
siais lijo kasdien ir protarpiais 
pasipildavo, kaip iš kibiro, lyg 
būtų dangus prakiuręs, bet lie 
tui praėjus, saulė vėl šiltai šil 
dė. Tokio lietaus metu vanduo 
pribėgdavo ir į butus per „pa 
tija“ (atviras po dangum kori 
dorins bei vestibiulis, apstaty 
tas gausiai žydinčiomis gėlė 
mis, palmėmis, kaktusais).

Išimtinai visi butai su pati 
jom, o taip pat ir didieji pasta 
tai taip suplanuoti, kad didžiu 
lės „patijos“ eina per visą ha 
mą augštyn.

Vieną gražų popietį mud 
viem su Mardosiene išvažiavus 
aplankyti dantų gydytoją p. 
PauJėnienę, pakely užklupo 
smarkus lietus. Išlipus iš auto 
buco neįmanoma buvo eiti, te 
ko pastogėje laukti, kol praeis, taikius, po pamaldų p. Čypai 
Gatvės su šaligatviais patvmo. pasiūlė paskutinį kartą pasiva

žinėti po Medelyną. Ta proga 
aplankėm ir kapines.

Ir tikrai, kapinės padarė man 
nepaprastą įspūdį. Pačiame 
centre, labai gražiai, planingai 
išskirstyti sklypeliai, kurie dar tėvo Tamošiūni rūpestingumu 
neparduoti, apželdinti lygia, buvo palaidotas pirmas ateivis 
lyg kilimėliu, žolyte. Jų kaina lietuvis, už kurio vietą buvo 
siekia net iki 5000 pezų. Tur sumokėta 700 pezų ir jo palai 
tuolių mauzoliejai ir pamink kai tebesiilsi dar. 
lai, į kuriuos sudėta brangi me Biednuomenei 
džiaga, kaip marmuras, grani kapinės, kur laidojami nemoka 
tas, šlifuotas akmuo, bronza ir mai užkasant į 
kitkas, stebina savo stilium ir 
menišku darbu. Juos puošia 
gyvatvorės, palmes, kaktusai 
ir žydinčios gėlės. Rūsiuose 
įruošti gražūs altorėliai, suole 
liai pastatyti ir sienose įmūryti 
karstai. Virš vieno, net gražus

nore 
kapi 
Briz

Rytojaus dieną, pavalgius 
ns pažymėjimą „Salvoconduc paskutinius pusryčius, nesulav 
to“. Smulkiai buvau apklausi kus grįžtančio Regimanto 
nėta ne tik pati: bet turėjau su (Mardosu sūnaus) su mano pa 
teikti žinias ir apie savo šeimą žymėjimu, kiek po 9, Laima ir 
ir gimines. Pasirašius begales Ironas Naranjo (taipgi mano 
blankų ir padarius pirštų nuos giminės) savo autobusėliu, ly 
pandas, lengviau atsikvėpiau, 

, kad viskas, kaip 
pareikalavo 6 nuotrau 
turėjau tik vieną ir tai 
savim. Reikėjo jieškoti 
,kad nesutrukdytų ryt

dint šeimininkei Karolinai Mar 
dosienei ir Mardosui iki Bogo 
tos, išvežė į aerodromą. Rei 
mantą sutikom pakely.

Atvykus laiku, spėjau atiduo 
ti bagažą ir dar kiek pasišnekė 
ti su giminėm ir atvykusia p. 
Cypų šeima, o vėliau tėvu Ta

yra atskiros manydama, 
staiga 
kų. Aš 
ne su 
išeities 
dienai išvažiavimą, nes biletas 
lėktuvu Jau buvo užsakytas. P. 
Mardosienė, savo ir tėvo Tarno mošiūnu.
šiūno vardu, kuris toje įstaigo , Sunku buvo atsisveikinti ir 
je buvo gerai žinomas, užtikri skirtis, taip buvau susigyvenu 
no, kad nuotrauka mano pažy ' 
mėjimui bus pristatyta sekantį 
rytą, o kitos, kai bus gatavos. 
Valdininkei patikėjus, pasira 
šiau ir skubėjau pas fotografą. 
Jau saulei nusileidus, išvargu 
sios nuo ryto mieste, skubėjom 
į namus.

Paskutinė atsisveikinimo va
karienė buvo man liūdna. Ap Medelyne...
dovanota gausiom dovanom su buvo tokia pat graži, saulėta,

žemę.
d. Bendruorne 
p. Totoraičius, 
man šeimynis 

kuiios prabėgo

Gegužės 15
1 nės vardu, pas ’ , vbuvo suruoštos 

kos išleistuvės, 
labai nuotaikingai ir linksmai. 
Užbaigai tėvas Tamošiūnas pa 
demonstravo savo filmuotus, 
spalvuotus filmus iš lietuvių ir 
kolumbiečių gyvenimo. Sujau 
dinta vaišingumu ir nuošir 
džiais linkėjimais, šindingai pa 
dėkojus ir palinkėjus visiems 
dalyviams laimės, atsisveiki

Mažiau pasiturintieji laidoja nau. Jau vėlų vakarą p. Čypai 
mi kitaip. Kapines supa augšta atvežė mudvi su Mardosiene į 
cementinė siena, kurios 5—6- 
se eilėse, viena prie kitos nišos
karstams įmūryti. Tokia vieta kus visus
kaštuoja maždaug 400 pezų 3 maltinius, — sveikatą patikli drebančia širdimi ruošiausi ke kokią radau ir atvykus. 
—4 metams. Tam laikui pras nūs, įsiskiepijus prieš geltoną lionei. Buvo gaila palikti savo Bus daugiau.

jančiais lotoso žiedais ir viena 
me gale ant augšto pjedestalo 
trys susiglaudusios moteriškos 
figūros, kurių prasmės neišaiš 
kinom.

namus.
Paskutinėmis dienomis atl 

reikalaujamus for

si ir prie visų pnsinsusi per 
tą laiką. Tarus paskutinį ačiū 
ir sudiev, nuėjom su Mardosu 
i lėktuvą, kuriam greit pajudė 
jus, ilgai žiūrėjau pro langą i 
tolstančius ir skarelėm mosuo 
jančius mielus veidus, kol pa 
kilęs lėktuvas mus atskyrė.

Širdy lyg truktelėjo kas. Ju 
tau, kad maža jos dalelytė liko 

Išvykimo diena
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BRASSIERES

pagamina jums pir 
ma bra, su vielele. 
PATOGŲ VISAI 
DIENAI, su plokš 
čia išlenkiančia 
vielele.

jūsų

HI-LOW WITCHERY

TREMTINIŲ DĖMESIUI
Specialus PJT pranešimas A A "T "T" | JT

Centro ir Rytų Europos trem ./ y Y O Vjf 
tiniams informuoja apie įsiga 
liojimą 1954 m. pasirašytos Že — Rusų ledo rutulio rinkti — Buv. geriausia pasaulio 
nevos Tarptautinės Konvenci nė sužaidė eilę draugiškų rung golfininkė Bob Cacharias aplei 
jos. Iki 1955 m. spalio 25 d. tynių: laimėjo prieš Švediją 6: do ligoninę. Kaip žinome, jai 
konvenciją jau buvo ratifikavu 2 ir silpną Austriją 8:0. Jos sąs jau vieną kartą buvo1 daryta 
sios 15 valstybių, kurių tarpe tatas yra skirtingas nuo perei operacija. Žurnalistai spėja, 
V. Vokietija. tų metų. Rinktinėje jau nešima kad ji serga vėžio liga.

Pranešimas trumpai išlėsto to garsaus Bobrovo, kuris kaip — Italas Consolini pasiekė 
konvencijos nustatytas politr atsimename, pereitais metais, naują Europos rekordą diske 
nių pabėgėlių pagrindines te! po pralaimėtų rungtynių prieš metime — 56,98 m. 
sės. Atsižvelgiant į Europoje Kanadą, metė pačiūžas per lan — Rusų ekipa į žiemos Olim 
esančių pabėgėlių nerimą, kao gą, pareikšdamas, kad daugiau piadę Italijoje susideda iš 123 
dėl sovietų nuolatinio spaudi nežaisiąs. dalyvių. Prieš įvykstančias
mo gali būti pavaitota prievar — Vengrijos valtininkas Fa žaidynes jie apsistojo Šveicari 
ta tremtiniams grąžinti, PJT zekas yra išbrauktas iš rinkti joje, kur be kasdieninio trenin 
pranešimas cituoja konvencijos nės sąstato, nes vykdamas į už go dar laisvalaikiu mokėsi mo 
33 str., kuris tatai įsakmiai dra sienius, atsiveždavo spekuliaci derniškų šokių, amerikoniško 
udžia. Konvencijos 33 str. sa jai Vengrijoje laikrodžius, žie džazo ir klausosi 
ko: Nė viena susitariančiųjų dus ir kt. brangenybes, 
valstybių jokiu pavidalu ne 
trems ir negrąžins per sieną pa 
bėgelio į tokias teritorijas, ku 
riose dėl jo rasės, religijos, tau 
tybės, socialinės priklausomy 
bės ar politinių įsitikinimų bū 
tų grąsoma jo gyvybei ar lais 
vei.

Išgyvendinimas pabėgėlio 
gali būti svarstomas tik tokiais 
atvejais, kai gyvenamam kraš 
te padarytas ypatingai sunkus dėl savo politinių pažiūrų yra 
nusikaltimas ar kai yra rimto palikęs savo pilietybės kraštą 
pagrindo pabėgėlio buvimą lai ir negali ar dėl minėtos baimės 
kyti pavojingą krašto saugu nenori savo pilietybės krašto 

‘ i 2) kas 
ir dėl augs

SPORTAS

Amstrongo 
muzikos - dainų. Per dieną su 
valgo 5 tūkst. kalorijų turinčio

jo padėtis naujame krašte bus maisto, 
sutvarkyta arba iki jis gaus kx 
to krašto leidimą apsigyventi.

Konvencija (1 str. 2 p.) ap je greičiausiai negalės dafyvau 
taria, kas laikytinas pabėgėliu, ti, nes susirgo nepagydoma Ii 
būtent: 1) kas „dėl buvusių ga.
prieš 1951.1.1. įvykių ir dėl pa _ Buv. pasaulio sunkaus 
grįstos persekiojimo baimės dėl svorio meisteris Joe Louis, ve 

" j kartą, nors tik. . .
antrą žmoną. Priežastis — sa 
vo pirmą žmoną vedė du kat 
tus (persiskyrė ir vėl tą pačią 
vedė ir vėl persiskyrė).

KURIE SIUNDĖTE TĖVO 
BRUŽIKO VARDU AUKAS 

čiau minėtų įvykių yra palikęs į Chicagą jėzuitams, visos au 
savo ankstesnio gyvenimo kraš kos gautos, o kas siuntėte tie 
tą ir negali ar dėl baimės neno siog į Urugvajų ir negavote jo 
ri ten grįžti“. kio atsakymo, tai ženklas, kad

Konvencija pabėgėliais laiko laiškai žuvo. Dėl to malonėkite 
visus, kuriuos tokiais laiko IR nueiti į banką su atkarpa ir 
O konstitucija. Dar daugiau, paprašykite, kad parašytų nau

Konvencija garentuoja, kad Konvencija pabėgėliais laiko ir ją čekį vietoj žuvusio ir tada 
dėl grėsmės savo gyvybei ir tuos, kuriems IRO konstitucį saugesniu keliu pasiųskite per

Praeitų metų gruodžio 30—Skautų Sąjūdžio, New Yorko laisvei nelegaliai perėjęs sieną ja buvo pabėgėlio globą atsa Čikagą šiuo adresu: Rev. Jo 0, tai siųskite apdraustu laišku
J., 5541 So. ir nauju adresu: Rev. Jonas 

Paulina St., Chicago 36, Ill., o Bružikas, S. J. 1565 Casilla, 
per jėzuitai jam persiųs. O jeigu Montevideo, Uruguay, S. A.,

RIBBON WIRE—tai paslap CINDERELLA
tis, tai plokščia įlenkianti 4-Kubas bra su individus

’ 1 hai pasiutais RIBBON-W1
vielelė, suteikianti bra pato RE undereups.

gumą, kontrolę. Individualiai 

pasiūta. Nėra nepatogios cen 

trinės vielelės. Apsiuvinėta 

su broadcloth.

Reguliarus, be sutvirtini 
mo, nėra peties juostelės. 
Su įsiūtais minkštos gu 
mos lopeliais. Elastinė už 
pakalinė sekcija. Iš broad 
cloth.
Kaina : Bandeau — $4.00 

Long Line—$ 5.95

Exquisite Form Brassiere (Canada) LTD. Toronto.

— G. 
viltis“

Pirie, anglų didžiausia 
Melbourne Olimpiadė

savo rasės, religijos, tautybės trečią 
socialinės priklausomybės ai' KINGSBEER

mui. Kiekvienu betgi atveju globa naudotis arba 
konvencija (32 str.) numato yra be pilietybės 
pabėgėliui išgyvendinti būtiną 
įstatyminę procedūrą. Savo 
ruožtu konvencijos dalyvės 
valstybės yra įsipareigojusios 
duoti atitinkamo laiko1 pabėgę

STUDENTU GYVENIMAS ir VEIKLA krašto 5U,‘
SANTAROS STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Kaina — $ 3.50

31 dd. New Yorke įvyko stu studentų skyriaus, Liet. Vals ir atsidūręs kitame krašte as kiusi, jei tik jie atitinka ko n nas Bružikas, S. J. 
dentų santariečių suvažiavi tiečių Liaudininkų Sąjungos ir muo, pats prisistatęs šio kraš 
mas. Suvažiavime dalyvavo sa kitų atstovai. to atitinkamoms įstaigoms, ne
ntariečiai iš rytinių pakraščių Suvažiavimo surengimu rū gali būti nelegalaus sienos per 
ir eilė svečių iš Chicagos, Dėt pinosi Santaros New Yorko ėjimo baudžiamas. Jo judėjimo 
roito ir Clevelando. Suvažiavi skyrius. Ypatinga padėka ten 
mo prezidiumą sudarė R. Ba ka J. Bilėnui, G. Zauniūtei, D. 
bickas, A. Iljesevičius ir G. 
Musteikytė.

Suvažiavime kalbėjo: L. Sa 
baliūnas, laisvinimo politikos; 
klausimais; R. Šilbajoris, komu 
nizmo praktika ir 1 
V. Rastenis, 
iš pavergtos Lietuvos.

Suvažiavimą sveikino Lietu glaudesnį vieningumą kovoje 
vių Tautinio Sąjūdžio, Demok dėl Lietuvos, už kultūringą vi 
ratinio Darbo Talkos, Lietuvių suomeniškumą, tautiškumą ir 
Rezistencinės Santarvės, Sam demokratiją. Parodos 1955-56 
būrio „Šviesos“, Akademinio metais: Urbana, Detroit, Cleve

laisvė tegali būti suvaržyta, iki

Uzui, J. Galminui ir D. Gasiu, , .
rui. si. land’ ,Chlcago’, Boston, Phila 

delphia, New York. Tai jauni 
MENO PARODOS KATALO mui įsidėmėtinas Santaros sam 
GAS. Kilnojamą parodą, kaip būris’ tu.r-is labai gražius ,bks 

vienam kultūringam žmogui. 
Katalogas skoningas ir gražus.

— Lietuvių Enciklopedijos 
ruošiamasis išleisti Lietuvos

teorija; ir p. jau buvo skelbta, rengia lietu lus’ kuri,e Paimtini kiek 
, ■ . 1 J . .. t/t nil nm Iziilfnrin rrnm -/mnnrm

vėliausios žinios vių studentų organizacija San 
tara, einanti pagal šūkius: Už

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

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

Skambinkite ar rašykite:
DOMINIK KOLADA

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

Pavieni lotai ir didesni plotai

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

R. Quellettc-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1 -9816 J. Skučas RA 2-6152
J. Zienka TU 2712 A. Gražys RA 1-3148

Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.

Tel. TR. 1135

NUO 1910 —

KANADOS

GERIAUSIAS

ALUS

vencijos nuostatus.
PJT pranešimas sykiu 

spėja tremtinius, kad konvenci jas siųsite tiesiog į Montevide tuomet tikrai gaus.

kurių jis buvo pripažintas trem‘ 
tiniu.

PJT pranešimu konvencija 
Įgalina tremtinius teisėtai pasi 
priešinti bet kurioms tiesiog! 

žemėlapis jau baigiamas ruoš nėms ir netiesioginėms pastan 
ti. Jo išleidimas užtruko todėl, goms, pvz. dalyvavimui „švie 
kad bendradarbiai panorėjo jį čiamuosiuose susirinkimuose“ 
padaryti platesnį ir tikslesnį, pakeisti jų nusistatymui. PIT 
Dabar daromas jau paskutinis taip pat pabrėžia, kad tol, kol 
patikrinimas ir po to jis jau Centro ir Rytų Europos sovie 
bus spausdinamas. Reikia žino tų pergyventuose kraštuose ne 
ti, kad tai yra didelis ir labai bus atstatyta valstybinė nepri 
kruopštus darbas, juo sunkės klausomybė ir asmens teisės, 
nis todėl, kad jis daromas toli negali būti nė kalbos apie susi 
nuo tėvynės, kur lengva būtų darymą tremtiniams grįžti saly 
patikrinti viskas vietoje. gų.

jos globa tremtiniui gali nu 
trūkti būtent tada, kai tremti 
nys savo noru prisiima savo ji 
lietybės krašto globą, kai trem 
tinys atgauna savo pilietybę, 
kai jis savo noru grįžta į kraš 
tą, iš kurio buvo išbėgęs arba ks Šv. Kazimiero parapijos sa lyvauti." 
aki išnyksta pačios sąlygos, dėl iėje vasario mėn. 19 d., 4 vai. K. L.B. W. S. Valdyba, 
i i * .. • po pįetų Visus Winnipego lie

WINNIPEG
TAUTOS ŠVEN TĖS MINĖJIMAS 

Vasario 16 d. minėjimas įvy tuvius prašome °kait’ingai da

i
 SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

| Lietuviška moterų kirpykla
f DARO ŠŪKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
I PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

3

VICTORIACIEANSRS OYE&SCo.
SPECIALIAI NUPIGINTA 

RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

LIŪDESIO VALANDOJE

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

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

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

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg' d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Henrikas Radauskas. tŽIE 

MOS DAINA. Eilėraščiai. Chi 
cago MCMLV. Išleido Vytau 
tas Saulius. Tiražas 500 agz. 
Spaudė „Draugas“. 80 psl. Kai 
na 3 doleriai. Knyga didelio 
formato, labai gero popieriaus 
ir įrišta į kietus viršelius. Lei 
dėjo adresas: 704 North State 
Street, Chicago 10, Illinois.

Ši puiki eilėraščių knyga ga 
unama NL red.: 7722 George 
Str., Ville Lasalle, Montreal 
32.

Anatolijus Kairys. LAISVĖS 
MEDIS. 4 veiksmų istorinė 
pjesė. Išleido leidykla „Nemu 
nas“, Čikagoje, 1955 m. tirą 
žas 500 egz. Kaina į doleris. 
120 puslapių.

Beitrage zur Litauischen Ge 
schichte sewie ueber die Daut 
sche Volksgruppe in Ver gan 
genheit und Gegenwart, Holz 
ner-Verlag Wuerzburg, 1955 
m. 130 puslapių. Knygai gauti 
adresas: (20b) Goettingen, 
Sternstrasse 2, Gartenhaus, 
Germany.

MOTERIS Nr. 1(2), 1956 
m. sausio-kovo mėn. 1

AIDAI Nr. 1. 1956 m. sau 
šio mėnesio.

— Penkmečio planas įparei 
goja Lietuvos žemės ūkį padi 
dinti pašarų gamybą gi eta grū 
dinių kultūrų, bulvių, pieno, 
mėsos, kurių ir Lietuva jau 
yra pristigusi.

— Degamųjų dujų tiekimas 
Vilniaus miestui įtrauktas į šeš 
tojo penkmečio planą, bet turi

Beihefte zum Jahrbuch der būti nutiesti vamzdžiai j Ukrai 
Albertus-Universitaet Koenigs na, o tuo tarpu dar nepradėtas 
berg) Pr. XIII. LITAUEN rengti dujovamzdžių tinklas 
UND SEINE DEUTSCHEN. pačiame mieste.

I
 TAUPYK, SKOLINKIS 1

savo kredito kooperatyve 1 ’

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

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

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

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St,TR 5151 Ville Lasalle.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER 8c SONS i
la METŲ JŪSk TARNYBOJE i|:

GARANTUOTAS DARBAS. N
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.
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LETHBRIDGE Alta.
APIE LETHBRIDGE LIETUVIUS IR JŲ VEIKLĄ.
Žiema čia, Lethbridge, piasi — A. Arelis pradėjo krautu 

dėjo nepaprastai anksti, jau vėje dirbti pardavėju, o pc 
lapkričio mėnesį vieną naktį kiek laiko buvo pakeltas Į krau 
temperatūra buvo nukritusi iki tuvės vedėjo pareigas ir per 
29 laipsnių žemiau nulio. Taip keltas į Medicine Hat. 
pat ir sniego prisnigo nemažai. 
Kalnuose prisirinko' tiek snie 
go, kad net prisibijoma pavasa 
rį potvynio.

— Pp. Paulikaičių šeimą iš
tiko vasaros metu didelė nelai 
mė, jų sūnus Jonas, besimau 
dydamas ežere, paskendo. Nie sario 16-tąją. Kviečiame visus 
kas nematė, kaip jis skendo ir Lethbridge ir apylinkės lietu 
nežinoma, kaip ten atsitiko, vius atsilankyti. Minėjimas įyy 
tik po kiek laiko jo lavonas iš' ks vasario mėn. 18 d. Labor 
ežero buvo ištrauktas. Temple salėje.

— Viengungių gretos mažę — Viena pilietė gavo iš Lie
ja. L. S'arpalius ir B. Kavaliaus tuvos laišką. Laiškas tuo bū 
kas susituokė, o V. Arelis ir A. dingas, kad gale pridėta: „Ra 
Gepneris susižiedavo. Visi su šykite apie save trumpiau“, 
kanadietėm, nes čia lietuvaičių G. Noreikienė,
beveik nėra. korespondentė.

SAULT STE. MARIE, Ont.
APIE DAUGELI DALYKŲ...

Mūsų miesto angliškojo' dien dradarbiauja spaudoje. Tai 
rašč,io viena sekcija dažniausiai viskas, o kur visi kiti, kurie 
pradedama užvardinimu „apie tuviais esame gimę? Kodėl ven 
daugelį dalykų“, kur įžangoje giame prisidėti savo,, darbu ir 
visuomet pakartojama tūlo Le bent kartą per keletą metų su 
wis Carroll poezija, ką apgrai tikti būti renkamais valdybon? 
bomis sulietuvinus išeitų: Prie gerų norų laiko tikrai

„Laikas atėjo“, pasakė ruo galėtų atsirasti ir vienas kitas 
nis, tautietis, kurie ko nors mokosi

„Pakalbėti apie daugelį daly arba turi daug darbo namuose 
kų“. dėl šeimyninių aplinkybių.

„Apie batus — ir laivus — Kaip ten buvo ar nebuvo, 
ir antspaudinius lakus, bet naują valdžią jau turime.

„Apie kopūstus—ir karalius Labai sveikintinas yra ir atsto 
„Ir kodėl jūra verda karštai, vių įsijungimas į bendruomeni 
„Ir kad kiaulės turi spar nį darbą, kas dar pirmą kartą 

nūs“. pasitaikė mūsų kolonijos istori
Taip ir mūsų kolonijoje atė joje. Naujoji valdyba pasiskirs 

jo laikas apie daug ką pakalbę tė pareigomis sekančiai: P. 
ti ir parašyti, bet dėl laiko ir Gasparas—pirmininkas, R. Ga 
vietos stokos pabandysime už linienė — sekretorė, A. Vana 
griebti bent po truputį vienu gienė — valdybos narys šal 
kartu. ' pos reikalams ir J. Kvosčiaus

Štai, beveik kiekvienais me kas — iždininkas: Tautos Fon 
tais, mūsų kolonija turi sunku dui mūsų kolonijoje šiais me 
mų išrinkti naują valdybą ir su tais vėl atstovaus tas pats tau 
sirinkimai be linksmosios pro tietis VI. Mockus. Kontrolės 
gramos labai neskaitlirfgai lan komisijon išrinkti tautiečiai A. 
komi. Kodėl?! Atrodo, tautie Motiejūnas ir V. Goldbergas. 
čiai kaip ir kitose Kanados vie Palinkėsime naujai valdybai 
tose, perdaug pašaliniais dar geriausios sėkmės būsimuose 
bais, be sau duoną duodančio darbuose, o ypatingai tuose di 
jo, neužsiėmę. Tiesa, yra spau dėsniuose, kurie jau kelinti me 
dos platintojas, Tautos Fondo tai mūsų kolonijoje neįgyvendi 
įgaliotinis ir vienas, kuris ben narni — neišsprendžiami — tai

— Vienybės tarp mūsų ma 
žai yra. Net susirinkimą sunku 
sušaukti, nes ateina 2 — 3 na 
riai. Kartais net pats pirminin 
kas neatvyksta ir net nieko 
prieš tai nepraneša.

— Ruošiamės paminėti Va

šeštadienio mokykla ir liet, gim 
nazijos Vokietijoje šalpa.

Ta pačia proga nepraleisiu, 
tai geriausia, kad naujoji valdy
ba uždėtų vienam savo nariui 
pareigą rašyti apie lietuviškąją 
veiklą ir lietuvių koloniją abie 
juose Kanados lietuvių savait 
raščiuose (Nepr. Liet, ir Tėv. 
Žib.). O jei to nepadarys, tai 
,,Nepr. Lietuvos“ koresj>onden 
tą visuomet galima pasiekti te 
lefonu: AL 3-6855.

Korespondentas.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA TŪKS 

TANČIAI LIKUSIŲ 
VOKIETIJOJE!

iPOsvcnmu

MAMERTAS MACIUKAS
V Y R ? Š K V ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 0051.

dėlę tvarkė vyresn. sktn. Ant. gas lėšas. Tad pradėkime ren 
Krausas, laužavedys — jūrų kime rinkliavas, skirkime tam 
psktn. A. Gabas ir ūkio vado mūsų parengimų pelną ir ir vi 
vas vyr. valtn. A. Žilinskas.

JAMBOREE FONDO 
REIKALU

ir 
lie

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS FASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

Veda sktn. inz. J. Bulota.
LIETUVIAI PAN'-PACIFIKG JAMBORĖJE.

Tolimoje Australijoje, gruo skautiška ir propagandinė lite 
džio 28 d. Cliffordo Parke (ne ratūra. Parodėlės centre kabo ; 
toli Melbourne) prasidėjo Pan jo skautų bičiulio V. Jeršovo 1 
-Pacifiko Jamborė. Anoje pa padaryta koplytėlė su Dievo 
dangėje tai yra kaitrų metas, Motinos statulėle. Brangiausia 
tačiau šį kartą oras pasitaikė šioje parodoje buvo — dėžutė 1 
nestovyklinis. Saulutė vis lin su Lietuvos žeme, natūralaus : 
dėjo už debesų ir pirmąsias de gintaro gabalai bei karoliai, 1 
vynias dienas nuolat lijo. Jam Lietuvos pašto ženklų ir pini 
bore truko iki š. m. sausio 9 d. gų rinkiniai, prijuostės ir sijo ' 
Jon suskrido iš 20 tautų — 17. nai 150—200 m. senumo ir D. . 
000 skautų. Giedraitytės austi tautiniai dra

Mūsų skautams teko pailgas bužiai. Visa tai kiekvienam lie ■ 
sklypelis, kurį kirto upokšnis, tuviui jautriai priminė tėvų že . 
tekąs į Yarros upę. Lietučio mę, bet kartu traukė ir sveti1 
šlakstomi skautai pasistatė pa muosius. Parodėlę aplankė į 
lapines, perjuosė rastiniu tiltu apie 15.000 svečių. Jiems išda 1 
upokšnį, o ant jo surėmė Gedi linta 5.000 egz. šiai jamborei : 
mino stulpų pavidalo vartus, atspausdinto informacinio la : 
Prie vartų plėvesavo lietuviško pelio apie Lietuvą, 100 brošiū 
ji trispalvė. Pro vartus įžengu relių apie religinę būklę Lietu 
si svečią pasitikdavo eukalipte voje, skautų vadovams ir žy 
įkeltas Rūpintojėlis, papuoštas mesniems svečiams padovano 
žalumynų vainiku. Jis pabrėžė ta 150 mūsų skautų albumų bei 
lietuviškos tremties tragišku kt. vertingų knygų, i 
mą, nes ir jam neliko vietos parodėlė ir mūsų skautų stovyk 
gimtojo krašto pakelėse. Euka los įrangos, tvarka bei pasiro 
lipto papėdėje iš grūstų plytų dymai visus sužavėjo. Lietu 
ir baltų jūros kriauklių buvo su viai pasirodė su dainomis ir 
dėtas Vyčio herbas. Tradicinis tautiniais šokiais keliuose lau 
lietuvių skautų kastinis stalas žuose. Ypač puikus buvo egzi 
buvo papuoštas jambores ženk linių skautų laužas, kuriame pa 
lu ir mūsų tautiniais raštais, brėžtas skautų iš anapus gele 
Prie upokšnio pastatyta palapi žinės uždangos broliškumas, 
nė ant polių. Vėliavos aikštėje Pamaldų metu mūsų skautai 
ruseno aukuras. Mūsų skautai giedojo lietuviškas giesmes, 
šioje jamborėje parodė savo na Juos ir jų stovyklą visomis pro 
gingumą, be akį ir širdį trau gomis lankė svečiai, fotografa 
kiančių papuošimų apie palapi vo ir filmavo bei nuolatos klau 
nes, jie pasidarė stovyklines lo sinėjo apie kilmę ir priežastis, 
vas iš karčių, įsitaisė kabyklas, kurios privertė palikti gimtąjį 
indaujas, rankšluostines, be vi kraštą. Per daugelio tautų skau 
nių ir virvių surėmė suolus ir tiškąjį jaunimą paskleistas gan 
aptvėrė stovyklą lyg žemaitiš das apie kenčiančią Lietuvą, 
ka žaginių tvora, kaip kadais Mūsų bendrąjam reikalui skau 
17—18 šmt. tokios ten buvo tai rado naujų bičiulių ir užtarė 
tveriamos. jų pietiniame žemės pusrutuly

Šalia tilto buvo įrengta di je. Jie tą savo žygį skyrė Te 
; desnė parodos palapinė. Ji nuo vynės labui, o mes tariam jiems 
1 latos buvo apgulta minių žiūro — Gerai Vyrai!
i vų. Eksponatus sudarė medžio Šiam reprezentaciniam mū 

drožiniai, audiniai bei juostos, sų skautų vienetui vadovavo— 
' odos ir gintaro išdirbiniai, vyresn. sktn. B. Dainutis, paro

su skautišku sumanumu jieško 
kime kelių pinigams telkti.

Jamboree fondas, kai padary 
sime reikalingų pastangų, virs 

1957 m. — Skautijos gyva tikrove, o tada galėsime tinka 
vimo sukaktuviniai metai. Lor mai reprezentuotis sukaktuvi 
das Baden Powell, veik prieš nėję Jamboree ir gal būt, kaip 
50 metų davęs užuomazgą ska pilnateisiai jos atstovai, nes ke 
litams, tur būt tikrai nemanė, lias į pripažinimą, rodos, spar 
kad skautiškasis sąjūdis taip čiai artėja. ps. L. E-tas. 
puikiai prigys ir išaugš. Juk VAHTC?
šiuo metu vien JAV-se yra per VYKblA VAJUS.
4 milionai skautų. Kaip kiekvienais metais, ir

Pernai svetingon Kanadon į šiemet „S. A.“ vajus pradžioje 
savo 8-tą Jamboree, pavadintą juda gal kiek lėtokai. Tačiau 
„Naujieji Horizontai“, suplau jau dabar yra gražių ir sektinų 
kė per 10 tūk. skautų iš įvairių pavyzdžių. Iš Clevelando (JA 
pasaulio šalių ir jųjų palapinių V) ps. VI. Bacevičius jau pr. 
miestas prie Niagara on the La m. gruodžio mėn. pirmomis die 
ke nuostabiai 
Baden Povėli 
jos prigijimą.

Kai kitais 
švenčiama 50 
gyvavimo sukaktis, reikia tikė Kerševičienė. Ji jau surinko 51 
ti, bus tai tikrai auksinis lapas pren. ir apmokėjo 28 prenume 
jos istorijoje. Šiam svarbiam ratas, iš kurių 5 garbės pren. 
įvykiui visų šalių skautai kruo Vajun Įsijungė ir kiti: Toron 
pšČiai ruošias. Ir mes lietuviai, to jūrų sk. valt. V. Sendžikas 
taip gražiai ir pavyzdingai re atsiuntė 14 pren. ir jų jau 9 ap 
prezentavęsi 8 jamboree Kana mokėjo. J. Trečiokas iš Hamil 
doje, vėl norėsime ir, reikia pa tono (Ont.) atsiuntė 8 apmo 
sakyti, turėsime, ir Anglijoj rei ketas pren. Londono, (Ont.) 

Patraukli kiamai pasirodyti. Visi puikiai vyčių būrelis — 7 apmokėtas 
žinome, kad šiam reikalui būti prenumeratas.
nai reikalingos lėšos. Todėl jau Naujasis platintojas si. V. 
dabar pagalvokime apie tai vi Fidleris iš Anglijos jau surin 
suose savo vienetuose ir prade' ko 13 pren. Apie sausio pabai 
kime telkti lėšas. Jos sudarys gą lauktina gražių rezultatų ir 
jamboree fondą. Nesakykime, iš kitų vienetų.
kad dar yra laiko ir suspėsime. 
Juo greičiau pradėsime, tuo vi 
si būsime tikri, o tatai yra kiek 
vieno skauto reikalas, kad jam 
boree fondas sutelks reikalin

Detect© T. V. & Radi© Service Reg’d.
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TK 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAJTIS.
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.

StaNu

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. K I A U Š A S irj. ŠIAUČIDLIS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

vaizdžiai rodė nomis atsiuntė 20 naujų—1956 
paskleistos idė m. — apmokėtų prenumeratų.

Iki šiol jis jau surinko 40 ap 
metais, kai bus mokėtų prenumeratų. Neatsi 
metų Skautijos lieka ir Toronto sesė v. si. D.

Visiems bendradarbiams, pla 
tintojams bei talkininkams lin 
kiu geriausios sėkmės! Iš kai 
no tardamas skautišką ačiū, 
spaudžiu kairiąją. Admim

DOVANŲ SIUSTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

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

dalyką persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas
Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

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

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

J'F.WUSON l
laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 S

IDE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE 

s 4 p w Z *79 H Lietuviams nuolaida. 
M r j O / £ J Sav.: P. RUTKAUSKAS.

;į«

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

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

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

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

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MON 1 Hi ai

(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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Š. m. vasario mėn. 11 d. Hamiltono Aušros Vartų Parapijos Komitetas £
ROYAL CONNOUGHT SALĖJE RUOŠIA DIDŽIULĮ f

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

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

Rengėjai. £

LIETUVIŲ KOVOS...
Atkelta iš 3-čio psl.

HAAAlfi&LTOV
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

jaunimo iš įvairių Lietuvos vie 
tovių paraduoja Kaune. Parade 
pasižymi gyvi paveikslai, pro 
akis plaukia balti sėjėjai ir jau 
ni berneliai, 
jai.

Žemaičių

žalio šieno pjovė

Kalvarija — seno 
proga šį antradienį, vasario 14 to iki 7 vai. vakaro, Lietuvių provincijos miesto idilija, gar 
d. per radijo stotį CHML, ban Aušros Vartų Parapijos salėje, šioji bažnyčia su Kalvarijomis, 

a 900, nuo 9 vai. vak. iki 9.30 58 Dundurn St. N. Iš visos Žemaitijos į atlaidus
!?al. bus duodama lietuviška pr 3. Rinkikų sąrašai pasitikri plaukia minios žmonių. Ir va 
ograma ir paskaita anglų kai nimui atskleisti pas Rink. Ko žiuoti ir pėsti. Su bažnytinėmis 
ba. misijos narę J. Kazlauskienę, vėliavomis procesija eina aplink

Nepriklausomybės šventės 2 Fife St., . Telėf. LI 9-3796. bažnyčią. Poilsis už švento
iškilmingas minėjimo aktas įvy 4. Rinkiminė Komisija kvie riaus. O miestelyje didžiausia 
ks vasario 19 d. 5 vai. vak. We čia visas Hamiltone veikiančias spūstis — kabo balionai, bal 
stdale Collegiate salėje. Kvie lietuvių organizacijas prisiųsti tos skarelės ant galvų. . . 
čiame visus Hamiltono ir apy savo atstovus rinkimams pra 
linkių lietuvius minėjime daly vesti ir balsams skaičiuoti, 
vauti. Atvykdami į šį minėjimą Nuoširdžiai kviečiame visus 
ne tik, kad atliksite lietuvišką lietuvius nuo 18 m. amžiaus 
pareigą, bet tuo pačiu išgirsite skaitlingai dalyvauti rinkimuo 
pirmą kartą Kanadoje kalbant se ir morališkai paremti pasi 
Amerikos Liet. Bendruomenės rinktus kandidatus, kurie pasi 
pirmininką St. Barzduką ir pa ryžo sunkiam bendruomenės 
siklausysite (taip pat pirmą darbui, 
kartą Hamiltone) naujai ky Tad vasario mėn. 26 dieną 
lančios žvaigždės sol. Aid. Ste visi pne rinkimų urnos!
Gužienės ir sol. Vac. Verikai 

..o koncerto.
Prie įėjimo bus renkamos 

aukos. Pageidaujama, kad kiek 
vienas suaugęs asmuo paauko 
tų nemažiau kaip vieną dolerį.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

PRANEŠIMAS RINKIMŲ 
REIKALU

KLB Hamiltono Apylinkės 
Rinkiminė Komisija skelbia vi 
suomenės žiniai, kad iki 1956 
m. sausio mėn. 29 d. pristatyti 
trys kandidatų sąrašai. Į KLB 
Hamiltono Apylinkės Valdybą 
išstatyti šie kandidatai.

cholas Goldschmith. Visas tris 
operas režisuoja Herman Gei 
ger — Torel. „Carmen“ chore 
ografija — Celia Franca.

Opera bus statoma dar Kit 
chenery Carmen, kovo 12 ir Ha

VILIUS TELIS SCENOJE miltone Madame Butterfly, ko
Nors Toronte įvairių kultu bet jie jas pakeitė savo asme vo (CS).

rinių parengimų ir nestinga, niškomis pastangomis. Jie pa 
bet pastabesnioji visuomenės tys veikalą vertė iš svetimos kai 
dalis pasigedusi Jaunimo Me bos, koregavo, perscenizavo ir
no Mėgėjų Grupės veiklos. Ji apdorojo taip, kad šiandien jį to ir toliau Jogailos sukilimą 
buvo tarytum užsnūdusi. Bet bet kur jau galima apšviesti prieš jo dėdę Kęstutį, kuris bu 
ne — ji dirbo. Ir dirbo apie po rampos šviesa. vo apgaulingu būdu paimtas į
ra metų. Jos darbo pasekmė — Taigi, vasario 18 d., mūsų nelaisvę ir po keleto dienų Krė 
Vilius Telis scenoje. Nepriklausomybės Šventės iš vės pilies rūsyje pasmaugtas.

Šis didžiulis Šilerio veikalas vakarėse, torontiečiai ir apylin Vytautas iš tos pačios pilies iš 
daug kam yra žinomas, tačiau kių lietuviai turės progos pasi trukęs, kreipėsi į Lietuvos mir 
tik retam teko jį matyti Kauno gerėti kalbamų pastangų rezul tinus priešus ir už jam suteikia 
Teatre, ar kine. Jo nedrįsdavo tatais. O šį kūrini dera pama m4 pagalbą atgauti sostą, 1332 
statyti net didieji teatrai ir fil tyti ne vien tik dėl vaidintojų m. Ordinui irgi prirašė Žemai 
mų bendrovės, nes jo pastaty įvertinimo, bet ir dėl jo turinin tiją, bet ne ligi Dubysos, o ligi 
mas reikalaudavo daug lėšų ir gurno. Tos didžios idėjos, ku Nevėžio.
scenos priemonių. Torontiečiai rias genialusis autorius įkūni I . _ . . ...
scenos i 
priemonių

£-aI Vytautas> pO dviejų pak 
meno mėgėjai lėšų ir jo savo laisvės dramoje, yra gi tavimų ir vėl atsimetimų nuo 

taip pat neturėjo, liai įsisunkusios ir į mūsų bran Ordino 1382-84 ir 1389-91, ruo 
gios tėvynės buitį. O anos žilos šė savo didįjį žygį prieš Auksi 
senovės šveicarų didvyriškos n? Ordą, jis Salyno sutartyje 
kovos yra labai prasminga pa 1398 m. su Prūsijos Ordinu, 
moka ne tik pavergtosioms tau dar kartą patvirtino Žemaitijos 
toms, bet ir visam tariamai lais atidavimą ir net įsipareigojo 
vam pasauliui. padėti Ordinui Žemaitijoje įsi

Linkėtina mieliems režisoria tvirtinti, kas vėliau faktinai ir 
ms — kun. B. Pacevičiui ir p. buvo padaryta. Ordino ir Vy 
Kalūzai — ir visiems vaidinto tauto kariuomenių iš yisV Pu 
jams, kurių į sceną sugužės net šių puolimai, žemiačiai, pirmą 
per 40, tą laisvės kovos dvasią 
sėkmingai perkelti ir į žiūrovų 
sielas. Nes tik tokia tėvynės 
meilė ir tokia narsa, kokią pa 
rodė didvyris šveicarietis ir jo 
tautiečiai yra tikras ginklas su 
triuškinti vergijos pančiams.

A. Ž.
OPEROS FESTIVALIS

Toronto Operos festivalio Racianzo suvažiavime 1404 m. 
draugija ruošiasi atidaryti sep Jogaila patvirtino Žemaitijos 
tintąjį metinį operos festivalį atidavimą Ordinui.
Toronte, Royal Alexandra teat Bet po keleto metų pastebi 
re nuo vasario 24 iki kovo 10 mas visiškas Lietuvos ir Lenki 
d., trimis operomis, viso 18 spėk jos politikos pasikeitimas su Or 
taklių. Bus statoma: Bizet „Ca dinų dėl Žemaitijos. Sunku pa 
rrnen“, Puccini „Madame But sakyti, įsigilinant į šaltinius, 
terfly“ ir Mozarto „Don Giova kuris valdovas čia vykdė didės 
ni“. Dvi pirmąsias diriguos Er nę rolę, ar Vytautas ar Jogai 
nešto Barbini, pastarąją — Ni la. Pačiame politiniame susira 

B šinėjime vyrauja karalius Jo
gaila. Žemaitijos sukilimą 

a W prieš Ordiną, bent Ordino žo
M. L. B. Dr-jos Montrealio džiais, organizavo Vytauto kar 

Skyriaus V-ba nuoširdžiai de vedžiai, kurie Ordiną ir išvarė 
koja visiems tautiečiams, atsi iš Žemaitijos. Ir Vytautas tam 
lankiusiems į Maž. Lietuvos tikrais momentais pasirodyda 
Šventę. vo pas sukilėlius, bent taip aiš

Ypatingą padėką tariame sv kino Ordino skundo raštai. Jo 
ečiui prelegentui dr. M. Any gaila savo kovoje prieš Ordiną 
sui, solistei G. Butkutei-Čap tuomet rodė nepalaužiamą kon 
kauskienei, aktorei B. Kleizai sekvenciją, bei Vytautas pro 
tei-Kerbelienei, Montrealio Jū tarpiais rodė Ordinui šypseną, 
rų Skautams, p. Zigmui Lapi Rus daugiau.
nui ir visiems kitiems, priside ■— —■ " --------------------
jusiems prie šventės ruošimo.
Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-jos SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Montrealio Sk. Valdyba.
IIHI * I SEAS CARGO CO., atstovau rAjltMlUJImAI janti didelę anglų firmą HAS 

,. T v, KOBA Ltd., Londone, siunčia
.. - JTieskoma Irena į LIETUVĄ ir kitus kraštus
qTzio r?ieS ° aSm rai ^>4’ siuntinius su vilnonėmis me 
- - y dziagomis, maistu, avalyne, vai

stais ir kit. 100% garantųa — 
— P. Šliogeris iš Tolimų Ry pilnas draudimas. Visus reika 

tų jieško brolio pulk. Šliogerio, lingus mokesčius sumoka siun 
jūrų kapitono Domeikos ir sa tėjas, gavėjui mokėti nieko ne 
vo sūnaus Šliogerio. Atsiliep reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
ti: J. Petrulis, 5556 — 1 Avė., Londono Anglijos, tad Ubai 
Rosemount, Montreal. P. Q.

x

„DAINAVA“ HAMILTONE!
Kas negirdėjo ar nematė gra 

žiųjų „Dainavos“ pastatymų! 
Daugelis mūsų su didžiausiu 

Amerikos lietuviai ir jų veik pasigėrėjimu klausėmės ir žiū
la yra kondensuota įvairiuose rėjom „Šienpjūtės“, „Nemu 
vaizudose: Lietuvos sportiniu nas žydi“ dar Vokietijoje! Tai 
kų atvykimas 1937 m. jų pasi reto spalvingumo koncertai: čia 
tikimas New Yorke, palydėji Įjungta ir daina ir muzika, ir 
mas į Vašingtoną, kur tuo me šokiai, ir vaidyba, ir dekoraci 
tu vyko skautų Jamboree ir da jos.
lyvavo Lietuvos skautai, paly Panašu 
dėjimas sportininkų į Pitsbur )(Vedybos be piršlybų“ ir Vy 
gą ir Čikago. Lietuvos boksinin taU{0 Didžiojo Kantatą kovo 
kas Jack Šarkis - Žukauskas, j? d. y v Vg matysime Hamil 
New YorkOf hetuvių Diena, Bal įOne g j koncertą išpildys iš Či 

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.

muzikini vaizdelį

KLB Hamiltono Apylinkės 
Rinkiminė Komisija.

VISI Į KAUKIŲ BALIŲ!
Vasario 11 d. Royal Connou karo ™eto Pradas New Yorke, 

ght Hotel salėje įvyksta kau pavadintas „New York at war 
kiu balius, ruošiamas parapijos Parade , kur lietuviai gražiai 
komiteto. Kaukiu žada būti ne Pažymėjo. Lietuvos trispalve 
tik iš Hamiltono; bet ir iš apy dangoraižių mieste (bus dau 
linkių. Bus premijuojamos 5- S^au).
Irios geriausios kaukės. Visi ha HAMILTONO APYLINKIŲ

" " lietuviai jau gali gauti pakvie J11 reikalu prašome kreiptis pas
timus - biletus i Broliu Motuzu ^F v-ldybos narius 
lietuviškų filmų demonstravi S- Bakšį — JA 9-4662, 
mą kovo mėn. 4 d. rašydami V- Kazlauską LI 9-3796, 
laiškus šiuo antrašu: Mr. A. A. Šimkevičių IA 9-1223, 
Šukaitis, 283 Mac Nab St. No Patamsį LI 5-5316, 
rth, Hamilton, įdėdami money J- Pilkauskienę IA 2-2513, 
orderį, arba tiesiog pinigus į k- Skripkutę IA 9-4811, 

Py ' - voką. Primename, kad biletų **• Kanopą - LI 5-2703 ir 
kaina suaugusiems yra 1 dol., P>r- Lesevičių IA 2-8742. 
vaikams iki 14 m. tik 25 et. Šių Kviečiame visus lietuvius iš 

Paraniia turi nemaža suma film^ rengėjas — SLA Hamil apylinkių ir prašome iš anks
m parapija turi nemažą sumą laukia labai didelio to įsigyti biletus. Rašykite: L.

skolos, todėl gautasis pelnas t . P- H, ell° ckriokutei m Rnld
„T_ ct-iT-iomac «1ta1a žmonių antplūdžio, todėl pa oknpkutei, 133 Bold st., Ham yra skiriamas bažnyčios skolo Įcv;etįrnajs _ Gilėtais nrašoma milton, Ont. arba St. Bakšiui,
ms padengti. Visi kviečiami j švietimais getais prašoma ’ Hamilton

koi:., a m apsirūpinti iš anksto. Filmai Stamey Ave., Hamilton,
kaukių balių. A. M. bus rodomi Hamiltono m di Ont. Kartu prašome pridėti
Į HAMILTONĄ ATVYKSTA džiausiame viešbutyje - Royal čeki> ar Pin- orderį su nurody 
ČIKOGOS VYRŲ CHORAS Connaught Hotel, kuris yra mu> kiek lr kokl9 bilet9 Pa 

, _ , , , miesto centre siųsti. Biletų pasiuntimą arbair sol. St. Baranauskas balan cenTre' ju pritrūkę ini u gražinima
dzio 14 d. su visiškai nauja pro §V. JUOZAPO LIGONINĖJE, garantuojame.

m grama, kuri susidės iš dviejų 
dalių: lietuvių kompozitorių ir 

tar pasaulinių. Choras taip pat sek 
madienį giedos lietuvių parapi 

11. Žauka," Vladas 34 d. darbi bažnyčioje per sumą 11 v. 
ninkas.

Į KLB Hamiltono 
kės Revizijos Komisiją 
ti šie kandidatai:
1. Bungarda, Kazys 34 

bininkas.
2. Mingėla, Antanas 42 
kytojas.
3. Pleinys, Jeronimas 

darbininkas.
4. Rupirtskas, Vladas 34 m 

bininkas.
z Zurlys, Juozas 42 m. darbi 

ninkas.
2. Rinkiminė Komisija nuta 

rė ir skelbia visuomenės žiniai, 
kad KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdybos ir Revizijos Komisi 
jos rinkimai įvyks 1956 m. va 
sario mėn. 26 d. nuo 9 vai. ry

tie States Day Pasaulinėje pa 
rodoje New Yorke. Didžiulis

kartą istorijoje buvo paklupdy 
ti, pasidavė ir statė Ordinui lai 
dų.

Po nepasisekusio žygio prieš 
Auksinę Ordą, kur Vytauto ka 
riuomenė pas Vorkslą buvo vi 
siškai sunaikinta, Vytautas at 
naujino savo santykius su Jo 
gaila. Abu pradėjo vesti taikin 
gą politiką Ordino atžvilgiu ir

miltoniečiai kviečiami taip pat 
ruošti kaukes. Be to, bus prizi 
nis šokis, gėlių valsas ir kt.

Šokiams gros p. Babecko or 
kestras, o vargams ir dulkėms 
nuplauti, veiks gausus bufetas.

Kadangi šis balius yra pasku
1. Astas, Juozas 33 m. tarnau tinis. Prieš Užgavėnes, tad visi

tojas hamiltoniečiai ir aĮ/*'
2. Baipšys, Stasys 49 m. kap., tuviai, seni ir jauni, maloniai

karo lakūnas. kviečiami atsilankyti ir malo
3. Brasas, Petras 42 m. darb. niaj praleisti laiką.
4. Jakučinskas, Pranas 40 

tarnautojas.
5. Juozapavičius, Stasys 38 

draudimo agentas.
6. Kažemekas, Pranas 

darbininkas.
7. Lesevičjus, Pranas 

amatininkas.
X Mikšys, Kazimieras 

~1’ darbininkas.
9. Skripkutė, Liucija 

tarnautoja.
10. Stabingis, Vladas 36 

nautojas.

85

35

39

28

m.

m.

m.

Europos gydytojas
Dr. N. S k .a a b

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Kompetetingo 
A.

ryto.
Apylin Visi Hamiltono ir apylinkių 
išstatv lietuviai prašomi yra rezervuo 

y ti šeštadienį, balandžio mėn. 
m dar d- šiam dideliam koncertui 

prieš vasaros atostogas ir su 
m mo Plukti tą dieną j Hamiltoną 

kuo gausingiausiai, nes po kon 
32 m cert0 dar bus pasilinksminimas 

’ —šokiai parapijos salėje, ku 
da riuose galima bus susipažinti 

su šauniais Čikagos vyrais, pa 
sišokti.

Šio koncerto rengėjas yra 
SLA 72 Hamiltino kp.

LIETUVIŠKUOSE 
FILMUOSE

š. m. kovo mėn. 4 d. Royal Con 
naught salėje matysime (tęsi 
nys iš pereito1 Nr.) vilniečiai 
sportininkai atvyksta į NL, jų 
pasitikimas Kauno stotyje, Pr. 
žižmaras nešamas ant rankų. 
Jie visi palydimi iki Pažangos 
Rūmų.

Pavasarininkų kongresas — 
dešimtys tūkstančių Lietuvos

PERKATE ai PARDUODATE?

patarnavimo kreipkitės pas : —
P R A N C K E V M Č IŲ ... LI 9-4121.

Hamilton Office ... 913 Main St. East.

[n A TT T REAL ESTAETE U O U i LIMITED

KANADOS STAMBIAU* REALTORIAI
Skyriai visoje Ontarijoje.

*Namai *Okiai *Sklypai
^Bizniai ^Pramoninės nuosavybės

Skripkutę — IA 9-4811,

padarytos operacijos net 3 lie Tikimės ir laukiame, kad šis 
tuviams: NL bendradarbiui K. gražiausias ir įdomiausias kon 
Prialgauskui, Aukuro valdybos certas, kokio Hamiltonas dar 
pirmininkui ir SLA kp. revizi neturėjo, sutrauks visus tautie 
jos komisijos nariui A. Paukštus!
čiui ir V. Polkauskui. Linkime TFA Kanadoje Hamiltono sk. Canada, 
visiems greito pasveikimo. Valdyba.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Rohcesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

Tel. LO 5613.
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), —• 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ LIETUVON 

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

| VIENYBĖJE — GALYBĖ |
g TAUPYK |

savo kredite koperatyve y

Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

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

Lietuvių bendrovė OVER

C- --XX——.XK . — XXZZZUL 

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
X—" xx 1 1 XX XX-------- ~rx

greitas pristatymas.
Prašykite mus j LIETUVĄ 

siunčiamų gėrybių sąrašų:
Overseas Cargo Company 

4426 S. Rockwell St., 
Chicago 32, Ill.

Tel.: YArds 7-4337

A.E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

t m- h =nc-- =»
Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

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

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052A Blocr St. W. Toronto.

W. A. LENCKI.
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
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A\O V'i'JŽR I .Al. 43-,045 ;
81-,660;
95-,431 ;
128-.125;

21,099; 
64-,690: 
92-,353; 

106-,073; 
140-,547.

D.L.K* VYTAUTO Klubo
vakarienė

ši šeštadienį, vasario 11 d. 7 valandą vakaro.
Vakarienės pelnas skiriamas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOS STATYBAI.

Visi maloniai kviečiami į šią 
priešgavėninę vakarienę, 

kur prityrusių šeimininkių visi bus puikiai pavaišinti ir 
smagiai praleisite laiką.

2159 St. Catherine St. E. Klubo Valdyba.

SPAUDOS BALIUS PRAĖJO LABAI GRAŽIAI 
Visi atsilankiusieji patenkinti.

Yra teisinga, kad Spaudos 11-,269,252 ; 20-,230 ;
baliai yra vieninteliai, kuriuos 34-,542; 
aplanko daugiausia tautiečių, 74-,455 ; 
kurie savo mišrumu yra vienin 93-,594; 
teliai. Ir šį Spaudos balių apian 107-.802;
kė ne tiktai įvairių imigracijos Pastaba: Kad nekartotume 
kartų, ne tiktai įvairaus am pirmųjų trijų skaičių, kurie 
žiaus montrealiečiai, bet ir iš yra tie patys — pirmoje dalyje 
tolimų apylinkių, kaip pp. Sk 268, ir antroje 269, vietoje jų 
ruibiai nuo Ottawos, tabako padėjome kablelį ir prašome 
ūkininkas p. Pakulis nuo Lano žiūrėti trijų paskutinių skaičių, 
raie, kalakutų farmeriai pp. Ma Kiekvieno numerio pryšaky -— 
sevičiai nuo St. Jeano, A. Knoll brūkšneliu atskirti loterijos iš 
iš North Adams, JAV, tautie dėstyme sužymėti numeriai.
ęiai iš Toronto. Ir dar iš kitų Įspėjimas: Fantus atsiimti 
vietovių, bet daugybės žmonių prašome ligi kovo mėn. 1 die 
susibūrime sunku visus ne tik nos. Kas ligi tos dienos neatsi 
tai sužinoti, bet ir pamatyti. ims, laikysime kad į išloštus 

Daugybė žmonių didžiulėje fantus neturi pretenzijų, kad 
salėje atrodė labai gražiai, la jie savo išloštus fantus aukoja 
bai įspūdingai. sekančių metų spaudos baliaus

Apie 9 vai., kai prisirinko pil loterijai ir tarsime jiems ačiū.
na salė tautiečių, NL red. J. Be to, kas išlošė p. Kinienės 
Kardelis rengėjų vardu pade dovanotą kosmetikos rinkinį,

NEPRALEISKITE PROGOS ATSILANKYTI § tUO PaČiu- parėmirmą savosios pakeisti,' dėl ko prašome susi 
£ spaudos ir painformavo apie skambinti su p. Kiniene tame 

vasario 11 d., 6.30 vai., A. V. Parapijos salėje j rengiamą S’ baliaus detales. Drauge J. Kar rinkinyje pridėtu telefonu, 
delis nuoširdžiai dėkojo visie 
ms aukojusiems baliaus loteri 
jai, kuri turėjo apie 200 fantų 
o šių tarpe vertingiausi dail. A 
Tamošaitienės ži___________ __
bužis, M. Mačiuko kostiumas, 
Baltic (K. Kiaušo ir ,. , , ,
lio) tautiniais ornamentais sta P^iJUstlanke daug gia

kartos žmonės buvo gerai nu

Užgavėnių Vakarienę
Šalti užkandžiai, dešros su kopūstais; kava su spurgo 
mis ir ausytėmis. Šokiams gros orkestras „A u š r a“.

Įėjimas 1.50 dol
Pelnas skiriamas

A. V. PARAPIJOS BAŽNYČIAI IR ŠALPAI.
Rengia Kai ados Liet. Katalikių Moterų 

D-jos Montrealio skyrius.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Visi maloniai kviečiami atsilankyti,

vasario 11 d., šeštadienį, 7 v. v. punktualiai
Prisikėlimo parapijos auditorijoj, 1021 College Str., 

kur bus statoma komp. D. Andrulio. 2-jų veiksmų operetė

„VIENGUNGIAI“
ir rengiamas

GRANDIOZINIS UŽGAVĖNIŲ BALIUS.
Operetės muziką paruošė ir akomp. muz. St. Gailevičius, 

režisuoja J. Jagėla, administr. St. Jokūbaitis.
Pastatyme dalyvauja: S. Mašalaitė, A. Paulionis, L. Ja

nuška, V. Mašalas, A. Kuolas, D. Mašalaitytė, 
St. Janavičius ir kiti.

Groja T. L. O. ^Trimitas“. Veiks turtingas bufetas, 
loterija. Ponios ir panelės iš J. Margio prekybos 

gaus gražių dovanų.
Vietų skaičius ribotas. Biletus prašome įsigyti iš anksto.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj
236 Kuopa Toronte.KAIP VYKO BALIUS

Balius vyko labai gražioj c 
’ nuotaikoje. Šokiams puikiai gro 

emaitiškas dra J° 6 mstrumentų Z. Lapino ve 
, damas Lituanikos orkestras.

T ŠiauČiu baliaus dalyviu nuotaika 
J . niivn -niiiiri AfcilanV^ rlaito- orr^

linė lempa,'“‘Rainbow “Stalinis žaus Hinimo’ ^et ir vyresnės 
elektrinis laikrodis ir tt. K.ar\os įmones buvo gerai nu 

Loteriją puikiai sutvarkė V. įteikę linksmi ir smagūs.
tr A. Daugelavičiai ir p. Zemlic 
kienė, o jai vykdyti buvo išrink 
ta iš svečių tarpo komisija, ku 
rią sudarė p. Maskvytis, p. 
Šiaučiulis, p-lė Meištas, p. Pta 
šinskienė, Br. Abromonis, p. 
Linkonas ir K. Ambrazas.

Loterijos biletų platinimo

Premijos, loterija ir kitos Įvairenybės jus linksmins

DIDŽIULIAME

Į baliaus galą buvo įvykdy 
tas konkursinis balionų valsas. 
Komisija, susidedanti iš L. Gi 
rinio, K. Andruškevičiaus ir B. 
Abromonio, įvertinusi su balio 
nais šokusias poras, pirmąją 
paskyrė taut, šokių vedėjui p. 
Bruzgeleviciui su partnere (4 
tautinių šokių plokštelės su 8 
šokiais), antra premija (NL 

pas Rachel ir Parthenais, laiko tytas pagal Montrealio Seime pelytė, p. Lingaitienė, p. Ker prenumerata) pp. Malaiskų po 
mos iškilmingos pamaldos.

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

4 vai. po pietų Plateau salė va^- vakaro savo salėse ruošia 
je, Lafontaine parke, įvyksta Užgavėnių vakarienę, kurios 
iškilmingas Aktas - Koncertas, pelną skiria Šv. Kazimiero pa 
kurio metu tars žodį Lietuvos raPjiaV dabar dėl statybos ne 
Laisvės Komiteto pirmininkas turinčiai savo salės, bet visada 
min. V. Sidzikauskas. Progra turėjsiai tradicinę Šv. Kazimie 
mą išpildys Montrealio Skautų ro vakarienę. Aname NL nume 
Vyčių Būrelio Tautinių Šokių 
Grupė, Lietuvos Operos solis 
tė E. Kardelienė, pianistas K. 
Smilgevičius, Montrealio Dra

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MONTREALYJE
Sekmadienį, vasario 19 die mos Teatras ir Montrealio lie 

ną, Lietuvos Nepriklausomy tuvių reprezentacinis choras, 
bės Šventė bus minima sekan vedamas muziko A. Ambrozai 
čiai: čio.

11 vai. ryto Aušros Vartų Aukas renka Montrealio 
bažnyčioje, 1465 de Seve, ir Apylinkės Seimelio Prezidiu talkoje dalyvavo: V. Daugėla 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, kam mas. Likęs pelnas bus paskirs vičienė, M. Leknickienė, I. Ši

lio plenumo nutarimą.
S. Naginionis

Seimelio Prezidiumo Pirm-kas.

šį šeštadienį, vasario 11 d-, ‘

KADA?
KUR?
KIEK?

KAS?

KAUKIŲ BALIUJE
— Vasario 11 d„ nuo 8 vai. vakaro
— Masaryk salėje, 212 Lowan Ave.
— Su Raukiniais drabužiais — veltui 
Sportininkams su nario pa žymėjimu — $ 50 
Kitiems — Doleris vienas.
KIETI IR MIKŠT1 GĖRIMAI.

— T. L. Sk. „Vytis“.

TORONTO LIETUVIŲ
belienė (ji buvo ir baliaus foto iai' KREDITO KOOPERATYVO
grafe), p. Ptašinskienė, p. Gi Ballus pasibaigė jau po 2 va „PARAMA“
rinienė, p. Kličiutė, p. Muraus landos nakties. visuotinis narių (šėrinnkų)
kienė, p .Atraitytė ir p. Linko BALIAUS TARNYBA sirinkimas šaukiamas 1956 
nienė. Biletai trumpu laiku bu buvo gausi ir stropi. Bufetui vasario 12 dieną, 3 vai. p.
vo išpirkti visi ir jų truko. vadovavo p. M. Leknickienė, Lietuvių Namų didžiojoje sa 

talkinama darbščių ponių: p. Įėję — 235 Oshington Avė, To 
Ottienės, p. Gražienės, verdu

Sekantieji fantai dar nebuvo nietė p. Vilimienė, p. Slėnienė, 
paskelbti: ]

vo išpirkti visi ir jų truko.
NEPASKELBTIEJI 

FANTAI:

sn 
m.
P-

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

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

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

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

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvm Tel: PO 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

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

ry netiksliai buvo parašyta, 
kad parapija ruošia vakarienę. 
Ne parapija, bet klubas ruošia 
vakarienę tiktai pelną skiria 
Šv. Kazimiero parapijai. Vaka 
rienė bus puiki: bus visokių gė 
rimų ir valgių, paruoštų prity 
rusių šeimininkių.

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7’026

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite S5—SS
152 Notre Dame St. E.

tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., R«m.

RA 2-5229.

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 
Real Estate Board 

1410 Guy St., tel. FI 
Perkant ar parduodant

DR. R. CHARLAND $ domą turtą kreiptis pas 
956 SHERBROOKE E. 

LA 3-7684 Res. ME 1 6168

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tek: LA 2-7236
g

ronto.
Darbų tvarka:

paskelbti: " P- Kalpokienė, p. Rupšienė, p. 1. Atidarymas,
Stp. Kęsgailą — Dirvos prenu Rukšėnienė, p. Sližaitytė, p. 2. Praeito susirinkimo protoko 

merata, Šulmistraitė, p. Kalvaitytė. Jos lo skaitymas,
Ona Dranginienė __ tualetui paruošė ir patiekė užkanda. ■ 3. Valdybos pranešimas:

setas,
Victoria valykla (žiūr. jos skel 

bimą), tai J. Matulaitis, J. 
Kriaučeliūnas ir A. Majaus 
kas — 2 buteliai degtinės,

P. Bendžaitienė—setą lėkščių,
M. Bendžaitytė-She — Meksi 

kos rankų darbo krepšis,
P. Kinienė — rinkinys brangios 

kosmetikos moteriai,
M. Slėnienė — gražią dovaną,
Mrs. E. Intas — gražus indas 

arbatai,
P. E. Vaupšiene — Stalui se 

tas įrankių,
L. Gudas — 50 cigarų,

lo skaitymas,

a) Pirmininko pranešimas;
b) Kasininko pranešimas;

6351
neju- 
mūsų

Lietuvį Atstovą
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.

Kasininkais buvo p. Tr.um
pa, p. Paukštaitis, p. Navickas
ir p. L. Gudas; kontrolėje — 4. Kredito Komiteto pranešim., 
J. Lukošiūnas, J. Parojus, St. 5. Priežiūros kom. praneš., 
Palaitis, baro vedėju — K. Ot 6. 1955 metų pelno padalin., 
to. 7.

Gera buvo veiterinė p. Gurec 8.
ko tarnyba.

H. Adomonis tvarkė
Mašinomis patarnavo K. Kiau 
šas ir H. Adomonis.

Daug darbo dirbti padėjo.
pasiruošiant ir užbaigiant Spa 10. Sumanymai, 
ūdos baliaus reikalus KLCT 11. Uždarymas.
pirm. J. Leknickas, p. Ottienė, Dalyvaujančių narių regist 

_ _______ = Br. Abromonis ir daugiausia racija prasideda 2 vai. p. p. 
Advokatas J. P. Mileris — deg rūpesčių pakėlė p. Marija Lėk 
tinės bonką, nickienė. Visiems talkininkams
K. Ambrazas — 5 dolerius, didelis, didelis ačiū.
M. Juškevičienė — 5 dolerius, Širdingą padėką visiems at 
T. Mačiulienė — šokolado dė silankiusiems į balių ir parėmu 

žę. siems jo1 loteriją — fantais, jų
V. Daugelavičienė— šilko bliu surinkimu ir biletų išpirikmu.

ze. Šių metų Spaudos balius bu
Visiems aukotojams nuošir vo nusisekęs visais atžvilgiais, 

dus ačiū. 1 ___ . . .
Jau yra žinoma, kad M. Ma spaudos rėmėjams, esame nuo 

čiuko kostiumą išlošė p. Bag širdžiai dėkingi. KLCT ir NL. 
džiūnas, dail. Rameikos pavei ŽMUIDZINAS, junjoras, lan 
kslą — p. Milė, p. Jurionas Bal ko SNR kursus ir laikinai gy 
tie lempą, Br. Rimkevičius Rain vena Montrealyje. 
bow laikrodį, dail. Žmuidzinie 
nės paveikslą viena šeima ir tt. 
Bet dar yra neatsiimtų fantų, 
kurių sąrašas Čia skelbiamas:

NEATSIIMTI FANTAI:
5-,268, ( 
23-,247; 
48-,252; 
60-.152; 
73-,447; 
100-.989; 
103-.219;

Įstatų pakeitimas, 
Pajamų ir išlaidų 1956 me 
tų sąmata,

salę. 9. Rinkimai — 3 narių į valdy 
bą, 1 nario į Krediti Komi 
tetą ir 1 nario į Priežiūros 
Komitetą,

„VIENGUNGIAI“ IR 
UŽGAVĖNIŲ BALIUS

SLA 236 kuopa Toronte ren 
gia komp. D. Andrulio 2-jų vei 
ksmų linksmą operetę „Vien 
gungiai“, kuri statoma Prisikė 
limo auditorijoj, 1021 College 
St., vasario 11 d., 7 v. v. punk 
tualiai.

Solistus muzikaliai paruošė 
ii- akomponuoja muzik. komp. 
St. Gailevičjus. Vaidybą rėži 
suoja J. Jagėla. Administiato 
rius St. Jokūbaitis. Pastatyme 
dalyvauja: St. Mašalaitė, D. 
Mašalaitytė, S. Janavičius, L. 
Januška, A. Kuolas, V. Maša 
las, A. Paulionis ir kt.

Tai linksma naujiena — pir 
moji torontiečių operetė! Tiki 
masi, kad visuomenė mūsų ak 
torių bei rengėjų pastangas tii 
karnai įvertins ir gausiu atsilan 
kymu parems.

Po operetės — grandiozinis 
balius, grojant orkestrui „Tri 
mitas“. Veiks turtingas vai 
giais ir gėrimais bufetas. Visos 
ponius ir panelės gaus po dova 
nėlę, kurias aukoja vaistiniu 
kas J. Margis. Tai puiki proga 
linksmai ir nuotaikingai praleis 
ti Užgavėnių šeštadienio va

už ką visiems tautiečiams, kaip

Valdyba.
ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, Gore ir Hugson St. 
kampe, vasario 12 d., 12,30 v., kara; Visi maloniai kviečiami, 
lietuvių pamaldos. Pamokslą 
sakys svečias kun. Trakis.

ru°šia parengi malonaus pasimatymo Prisikė 
limo Auditorijoj 11d. vasario, 

7 v. v. S. P.
— Užgavėnių dieną, vas? 

rio 14 d., Prisikėlimo salėje, 
KLK Mot. Dr-ja, Toronto sky 
rius rengia tradicinį Užgavėnių 
Blynų Balių.
^-*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
1 Raštinė: OLiver 4451 f

Biletai bus parduodami ir 
. vietoje prie įėjimo. Tad, ligi

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

Renė TALBOT

v Suite 306, Aldred Building
| 5 07 Place D'Armes MArquette 8045

662; 15-.888;
40-/723;
53-,125;
63-,251;
78-,999;

101-.174;
122-,412;

141-,170; 148-,653;

17-,370; 
41-,562; 
56-,591;
70-.778; 
84-,646; 

102-.887 ; 
139-,499;

REIKALINGOS 
prityrusios siuvėjos-operators. 

Kreiptis 1435 Bleury St.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS 
3260

Montreal. Tel. CL 5515

kontraktorius

GURČINA5 
Curatteau

J

vasario 14 d. — Užgavėnių bly 
nūs.
mą Šv. Jono salėje antradienį

— Vasario 12 d., 3 vai. pp., 
Prisikėlimo slėje vaikučiams 
bus rodomas Lėlių Teatras. Te 
atro direktorius Bosas Meški 
nas Pūkis, tars įžanginį žodį. 
Lėlių Ansamblis atliks kelioli 
kos aktų jaudinančias scenas 
iš: 1. Rudnosio sūnus, 2. Vardi 
nės, 3. Afrikoje.

-— Ateinantį sekmadienį Pri

ROSEMOUNTO ŠEŠTADIE
NINĘ MOKYKLĄ

vasario 4 d. inspektavo vai 
džios mokyklų inspektorius 
Mr. Houle.

Rosemounto mokykloje pra sikėlimo parap. klebonas darys 
dėjo mokytojauti Tėvas Liud metini pranešimą apie parapi 
vikas,_ kuris dėstys tikybą ir jos finansinį stovį.
prancūzų kalbą Mokykloje VASARIO n D bus draugiš 
prancūzų kalbos dėstymas yra kos krepšinio ir stalo teniso 

„ .. . rungtynės su Detroito „Ko
?ETRONIS Povilas atsiuntė vu« prisįkėlimo p. salėje, 
laišką is Bermudų, kur jis da 
bar vieši. Laiškas bus paskelb 
tas netrukus.
DODONAITĖ Birutė išvyksta 
į New Yorką apsipažinti su nau 
jausiomis šukuosenos madomis 
ir toje srityje naujovėmis.
*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<

I
 LOUIS MANGEAU į 

KURO ALIEJUS | 
No. 1 Imperial Products \ 
114-1 Ave., Ville LasaUe. $

TR 3 2 3 7 |
\©©©©©©©©©^©©©©©©©©©©&©*Ję

Dr. A. Pocevičius
Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v 
vakarais nuo 6-8 v.,; treču 
dieniais ir šeštadieniais Ii-ii 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
Naujas kabinetas

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

$ 1082 Bloor W. Toronto 4. « 
£ j rytus nuo Dufferin St. g

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933
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