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Politinė ėvykiu savaitė MAClMIJ FONDO VAJUS 
TARPTAUTINIAI SANTYKIAI DIDELIAME įKLIMPl ■ S VB1I/V W

ME IR NEAIŠKUME
Paskutiniu laiku valstybių tą suklaidino ir pasidavimu Ma 

santykiai taip susipainiojo, kad skvos įtakai sukomplikavo vi 
sus tarptautinius santykius ir lyvius ir lietuviškosios spaudos kių grupės dalyvis, 
sukėlė krizę, iš kurios jokios židinio rėmėjus: giau tokių lietuvių!
naudos negalima tikėtis, jeigu yumas jonas Maksvytienė Marijona,
vis dėlto tiktai Vakarai nega ’ Montreal N, P. Q.. .

žinios iš veiksnių
RŪPINAMASI LIETUVOS BYLA IŠKELTI 

JUNGTINĖSE TAUTOSE'
Akivaizdoje paaštrėjusios ta ti renkamas daugiau kaip du

„N. L.“ Mašinų Fondo va to visa šeima lietuviška ir su 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu nūs McGill Universiteto stude 
mu minime sekančius vajaus da ntas yra veiklus Tautinių šo rptautinės padėties ryšium su kartu iš eilės.

Kad dau didvyriškomis vengrų kovomis VT narys Gelžinis lapkričio 
už laisvę ir įžuliu Sovietų verži 20 d. jau atvyko į New Yorką 
muši į Artimuosius Rytus, Lie pastoviai gyventi. Al. Devenie 

vis dėlto tiktai Vakarai nega .......... . Montreal N, P. Q.........$ 5.00 tuvos diplomatų, Amerikos Lie nė išvyks iš Vokietijos gruo
lės padėti. Montreal, Rmt., P.Q.$ 10.00 p Maksvytienė, netekusi vyro, tuvių Tarybos, Vyriausiojo džio 5 d. Naujos VT sudary

Kas iš to, kad Jungtinės Tau P. J. Tumas, „Nepriklausomos buv. populiaraus montrealiečio, Lietuvos Išlaisvinimo Komite mas yra dienų klausimas.
tos pareikalavo Maskvą pasitra Lietuvos“ skaitytojas nuo pat užsukusi į „Nepriklausomos to ir Lietuvos Laisvės Komite Lapkričio 15 d. New Yorke 
ūkti iš Vengrijos, kad protestu© jos įsisteigimo, seniai jau atvy Lietuvos*’ redakciją su p. Vate to vadovaujantieji veikėjai lap įvyko veiksnių konferencija. Sv 
ja prieš vengrų tautos išvežimą kęs iš Lietuvos, bet jos nepa nta, pratęsė NL prenumeratą kričio 15 d. buvo susirinkę New arbiausia konferencijos aptar 
i Sibirą ir žudymą; kas iš to, mirštąs, todėl vakar, užsukęs ir, prisiminusi vyrą, NL Maši Yorke tarptautinei politinei pa tis buvo laisvinimo politika ir 
kad ir Azijos valstybės, su Indi redakcijon, pratęsė prenumera nų Fondui paaukojo penkis do dėčiai įvertinti ir Lietuvos lais Vliko, Alto, Dpilomatų ir LLK 
ja pryšakyje, smerkia Rusijos tą, nusipirko lietuviškų patefo lerius. 
imperializmą ir kolonializmą?
MASKVA NIEKO NEKLAU 

SO IR NIEKO NEBOJA.
Vengrijoje tebevyksta smur 

tęsiamas 
persekiojimas, 
ir prievartavi 

mas. Tai yra būdinga jau kelios 
dešimtys metų Rusijos santvar 
kai. TiktaiTconkretūs žygiai ga 
tetų Maskvą suvaldyti. Bet nė 
ra nieko, kas tai galėtų padary 
ti. Todėl Maskvai lengva yra šiama kasmet, 
sauvaliauti. Ir ji sauvfiliauna ir skyriaus, mugėje 
sauvaliaus. Maskva tokia sauva Neokanadiečių

dabar išgyvenama didelė tų sa 
ntykių krizė.

Fatališkasis Anglijos su Pra 
ncūzija žygis į Sueco kanalo sri 
tį, suardė ligšiol šiaip taip besi 
laikiusią rytų ir vakarų valsty 
bių pusiausvyrą.

ANGLIJAI IR PRANCŪZ1 
JAI PRADĖJUS ŽYGI I

SUECĄ IR NETESĖJUS, 
jau savaime kilo krizė. O Ame 
rikai ir kitoms valstybėms jį ap 
gailestavus, pasidarė Vakarti 
valstybių tarpe spragos, kurių 
dabar nesugebama užtaisyti. 
Moralis Vakarų pralaimėijmas 
abai didelis. Jie nieko, kol kas, tas, liejasi kraujas, 

nelaimėjo Sueco srityje, bet da darbo žmonių 
ug pralaimėjo moralės ir idėjų apgaudinėjimas i 
bei principų srityje. Jie atsisto 
jo ant agresijos laipto ir tuo su 
silygino su Sovietija, kuri, po 
to, be jokių skrupulų jau visu 
žvėrišku brutalumu likviduoja 
Vengrijos tautos sukilimą prieš 
Rusijos okupaciją ir prieš bol 
ševizmą. Vengrijos ir kitų 
PAVERGTŲ TAUTŲ BOSE liautoja, kad net turi nachališ iniciatyva ir medžiagine
NA BŪTŲ BUVUSI VISAI ’ ” ’ ’ ’ ’ ~ = ----- :.. _.
KITA, JEIGU VAKARAI 

BŪTŲ LAIKĘSI PRINCIPŲ, 
kuriuos patys skelbė ir kuriuos 
patys sulaužė. Tuom yra pada 
ryta baisiai didelė žala visiems 
pavergtiesiems.

Žygis į Suecą tuo- yra žalin 
gesnis, kad jį padariusieji pra patikėjusį komunistų niekad ne 
dėjo trauktis atgal ir tuo patys laikomu žodžiu. Tuo pat ypu ir 
irodė, kad tas žygis, bent jo vy Jugoslavijai Rusijos suduotas 
kdymo metu, nebuvo būtinas, akibrokštas. Ir kas iš to, kad 
Ir dar daugiau — tas žygis ati Tito protestuoja dėl susitarimo 
dengė Vakarui nesutarimus ir dėl I. Nagy laisvės sulaužymo? 
davė progos sovietijai pagra Vienas Tito protestuoja, o kiti 
sinti konkrečiomis reagavimo tyli. Vakaruose todėl pakriki 
priemonėm (savanoriais), ku mas visuotinis. Dėl to susirgo 
rioms tie invazoriai nesugebėjo Edenas. O klaida fatališka, nes 
narodyti tvirto pasipriešinimo, žygis į Sueco 
Tuo pačiu Nasser atsitiesė visu tartas. Taip ir 
sovietų palaikomu ūgiu ir dar 
daugiau sukomplikavo padėti.

Kalbant apie Egiptą,
MŪSŲ SIMPATIJOS SU 
EGIPTIEČIŲ TAUTA IR 

JOS LAISVIŲ TROŠKIMU,

Visiems vajaus dalyviamsnui plokštelių, nes gyvena lie 
tuviškais garsais, kuriuose gy nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
va tautos siela, ir NL Mašinų me atsiliepti daugiau tautiečių, 
Fondui įteikė 10 dolerių. Ma Spaudos Bendrovės „Neprikla 
lonu pažymėti, kad šio šimpa usorna Lietuva“ įgalioti vesti 
tingo asmens ir didelio patrio vajų : P.Narbutas ir J.Kardelis.

kūmo reikalauti, kad* iš Sueco ma, 
pasitrauktų įsibrovėliai, kai ji rankdarbių skyriai, 
pati iš Vengrijos ir nemano pa 
judėti.
MASKVA APGAVO VENG
RIJOS ŽMONES, APGAVO 

IR KOMUNISTĄ 
IMRE NAGY,

LIETUVIAI TARPTAUTINĖJE PARODOJE 
MONTREALY

Montrealy, Berry 1650, lapreiga atlikta. Dar kita dalis, no 
kričio 23 d. atidaryta pirmoji rs maža, randa kitas, bet šalpos 
tarptautinė mugė, kuri bus ruo darbą dirbančiuosius įskaudi 

Be komercinio nančias priežastis ir nuo savų 
dalyvauja, jtj brolių, skaudaus likimo iš 

organizacijos blokštų iš Tėvynės, vargo su 
: parą mažinimo atsisako. Tai vis ska 

tautinių grupių meno ir udūs reiškiniai. Šalpos komite 
' ' ’. Lietuvių to nariai, aukų rinkėjai, parėję

skyriuje, suskirstytame į tris iš darbo, atitrūkę nuo kitų pa 
vietas, yra šie dalykai: Pirma reigų, aukoja laiką, energijos 
me yra audiniai — A. Tamošai likučius brolių kančioms suma 
tienės kilimai, pp. Veselkų už žinti: lanko tautiečius, beldžia 
uolaidos ir karoliai, pp. Šulmis si į duris, prašydami aukos ne 
trų audiniai, p. Aneliūnaitės sau, bet nelaimingesniam iigo 
taut, drabužis manekenui, p. niui ir seneliui — vargą suma 
Abromonio koplytėlės, kryžiai žinti.
ir knygos, p. Kibirkštytės ir p. 
Kardelienės pagalvėliai.

Šalpos darbe, nors labai sk 
Kardelienės pagalvėliai. Kita audu, dar nedalyvauja jauni 
me skyriuje p. Abromonio me mas, skautai ir studentija, nors 
džio darbai — inkrustacijos, že tai energingiausia mūsų visuo 
mėlapiai ir kryžiai, kuriais yp menės dalis, turinti laimės siek 
ač domėjosi Montrealio kardi ti mokslą.
nolas ir televizoriai. Galerijoje Šalpos Vajus tęsiamas, turi 
tapybos darbai — p. Remeikos me atlikti savo pareigą, parei 
ir p. Šimonelienės. g? metinę, sušelpti nelaimiu

Parodą
kardinolas J. Em. P. E. Leger. 
Tą pat dieną miesto majoras sa 
vivaldybės rūmuose padarė ofi 
cialti parodos dalyvių priėmimą 
su ceremonijomis ir vaišėmis.

Lapkr. 26 d. vakarą mugė bu
savo atstovy vo televizuojama. Kadangi TV 

bet drauge ir su dideliu apgai bės. Darbininkai reikalauja nu 
lestavimu, kad Nasser visą tau statyti minimum atlyginimo.

sritį nebuvo su 
kankinamas! pa

krikime.
— Lenkijos 

sąjunga pareikaalvo geresnių 
darbo ir atlyginimo sąlygų. Dr 
augę pasakė, kad ligšiol darbi 
ninkai neturėjo

darbininku prof

vinimo- taktikai bei būdams ap veikla.
tarti. Bolševikams Europoje iš. na

Lietuvos diplomatams atsto ujo pajudėjus ir PT seimui iš 
vavo Lietuvos Generalinis Kon naujo užsialermavus, yra gauta 
sulas J. Budrys; Amerikos Lie iš daugelio kraštų ministerių 
tuvių Tarybai — L. Šimutis, A. pirm, ir prezidentų labai palan 
Olis, dr. P. Grigaitis ir M. Vai kių atsakymų. Irakas sutiko ke 
dyla; Vyriausiajam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui — J. 
Matulionis ir Prof. J. Kamins 
kas ir Lietuvos Laisvės Komi 
tetui — V. Sidzikauskas ir Dr. 
A. Trimakas.

Apsvarsčius esamąją tarptau
tinę politinę padėtį, nusistaty jau yra Paryžiuje. PET remti 
ta: jau yra susidariusios dvi orga

a) Pagreitinti Lietuvos išlais nizacijos — viena amerikiečių
vinimo bylos kėlimą Jungtinėse vadinama Amerikos Draugų Pa 
Tautose, remti Pavergtųjų Eu vergtiesiems kurią sudaro se 
ropos Tautų Seimo doromus natoriai, kongresmanai, guber 
tuo pat reikalu žygius ir akty natoriai ir šiaip žymūs amerikie 
viai dalyvauti visuose PET dar čiai. Antrąją sudaro — ameri 
buose; kiečiai, kilę iš pavergtųjų kraš

b) Kreiptis į JAV ir kitas vy tų.
riausybes prašant, kad jos pa PET Seimas posėdžius prade 
laikytų tuos žygius ir remtų Lie jo lapkričio 12 d. Lietuviai de 
tuvos išlaisvinimą; legatai šiuose posėdžiuose pasi

c) Suaktyvinti propagandą reiškė keturi: Sidzikauskas, Tr
už Lietuvos atpalaidavimą nuo itnakas, Žymantas ir Turaus 
Maskvos ir jos greitesnį galuti kas. Žymantas atvyko kaip Li 
ną išlaisvinimą; beralų Internacioonalo Europi

d) Prašyti lietuvių išeiviją nis delegatas, o Turauskas, ka 
imtis visų priemonių savo gyve ip Krikščionių Demokratų Uni 
namųjų kraštų politikams ir vy jos Europinis delegatas, 
riausybėms paįtaigoti, kad jos 
remtų Jungtinėse Tautose Lie 
tuvos išlaisvinimo bylos kėlimą 
ir jos palankų sprendimą ir

e) Skatinti lietuvių išeiviją neįsileidžia, vis dar neišduoda
vieningai dalyvauti visuose kra ma viza. Kad nepalikus be Eu 
što išlaisvinimo žygiuose, juos ropinio delegato- LLK skubiai 
moraliai ir materialiai remiant iškvietė iš Prancūzijos Lansko 
ir palaikant. ronskį, kuris atvyks į New Yor

IZ A C M A m A ID cvaddii ką lapkričio 26 d., o posėdžiai KAS NAUJA IR SVARBU , / , .s. on . ,nrj , TvnokT bus lapkričio 29 ir 30 d. d. Jo
INEW YUKKt -e tur.s kalbėti Lanskoronskis

LLK išsirinko prezidiumą: apie dabartinę laisvojo pasaulio 
pirm. V. Sidzikauskas, sekret. laikyseną prieš sovietus, Vaitie 
A. Trimakas ir iždin. K. Bieli kūnas kalbės apie deportacijas, 
nis. Nutarta, kad į tą patį pos nes dabar jos vyksta iš Vengri 
tą tas pats asmuo negalės bū jos ir Lietuvos.

lti Sovietams bylą prieš paverg 
tuosius kraštus. Pietų Amen 
kos 21 valstybės delegacijos JT 
turėjo konferenciją ir nutarė 
šitą bylą JT remti. Argentina 
pasiūlė būstinę, jei tik bus įstei 
gtas PET sekretoriatas, kaip

Pirmuose posėdžiuose Lietu 
vos delegacija savo europinio 
atstovo neturėjo. Numatyto 
sios Bilevičiūtės vis dar į JVatidarė Montrealio guosius.

Dar turime žinoti, kad daro 
si galimybės sušelpti mūsų tre 
rntinius, esančius Toliinuosiuo 
se Rytuose, Sibiro tundrose. 
Tam reikalingos lėšos.

Esame prašę tautiečius, gy 
veliančius už Montrealio ribų, 
prisidėti prie vajaus. Deja iki 
šiai dienai, tik vienas kun. Jo 
kubaitis savo auką prisiuntė. O 
kur kiti mūsų tautiečiai, gana 
gerai įsikūrę? Tikimės, kad 
jie išgirs šį kreipimąsi.

Šalpos Komiteto vardu
Pr. Šimelaitis.

GYVA LAISVINIMO 
VEIKSNIŲ VEIKLA

Ryšium su paskiausiais įvy 
kiais Vengrijoje ir visame pa 
šaulyje Vykdomoji Taryba dar 
daugiau išplėtė savo veiklą. Da 
žnai vyksta Pabaltijo Tarybos 
posėdžiai, per kuriuos aptaria 
mi visi žygiai ir susidariusi pa 
dėtis. Vykd Taryba ėmėsi ini 
ciatyvos, kad Europoje būtų 
sušaukta mūsų veiksnių konfe 
rencija ir kad visi žygiai būtų 
daromi suderintai.

Per 1956.XI.8 įvykusį su Pa

vykdytojai rado, jog lietuvių sk 
yrius yra būdingiausis ir įdo 
miausis, tai ię.TV transliacija 
pradėta nuo lietuvių. Tautinis 
lietuvių šokis (vestuvinis) bu 
vo pirmas TV transliacijoje. Se 
kė p. Abromonio lietuviškas kr 
yžius ir į galą TV pasikalbėji 
mas su p. Kibirkštyte, atsakinė 
jusia į TV klausimus apie lie 
tuvių liaudies meną ir lietuvius. 
Lietuvių pasiradymas visoje 
parodoje buvo sutiktas 
susidomėjimu, o liet, 
visi komerciniai skyriai 
rs norėjo pagerbti ir kaip nors 
apdovanoti. Tuojau atsirado 
mecenatų, kurie mūsų tautiečia 
ms nuoširdžiai norėjo padaryti 
malonumą. Paroda užsitęs ligi 
gruodžio 2 d. imtinai. Ji atida 
ryta nuo 2 iki 10 vai. vakaro. 
Apsilankykime visi.
ŠALPOS VAJUS TĘSIAMAS baltijo Tarybos nariais pasitari 

Mūsų tremtinių padėtis Vo m9 kartu su latvių min. Liepi 
kietijoje yra netik sunki, bet n’u> išvykstančiu į JAV daly 
tiesiog tragiška. Vienas kitas, vau*i Pavergtųjų Europos lau 
pajėgesnis, susidarė pragyveni 
mo sąlygas, bet invalidai, naš 
lės su mažais vaikais ir seneliai,

LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS SUAKTIES MINĖJIMAS 
TORONTE.

Lapkričio m. 17 d. 1.500 lat didėjęs. Iš kitos pusės buvo pa 
vių buvo suslinkę paminėti sa stebimas aiškus nusivylimas di 
vo nepriklausomybės paskelbi džiosiomis vakarų demokratijo 
mą 1918 m. Vyriausiu kalbėto mis, kurios po dešimtis metų 
ju buvo pakviestas pavergtųjų Fre Europe ir Voice of Ameri 
tautų parlamento pirmininkas ca propagandos lemties mome 
latvis dr. Vilis Masens. Kalbė ntu net nepakėlė nei balso, bet 
tojas išvedžiojo, jog Vengrijos visiškai sugniužo, kas privedė 
sukilėliai turojo teisės laukti pa prie vengrų tautos fizinio nai 
ratuos, bet nebuvo bendro fron 
to Vakarų demokratijų tarpe. 
Niekas neg' 
kilėliams, jie liko vieni savo ne 
lygioje kovoje. Kai sukilėliai pa bės tuomet vienos kovojo prie; 
ėmė valdžią j savo rankas, jie iš rytų besiveržiantį bolševiz 
turėjo teisės prašyti paramos iš mą ir jį nukovojus, sudarė 20 
UNO pusės prieš agresorių. Ši metams savo kraštuose pylimą 
toji Įstaiga turėjo daryti bent ir tuo atlaikė bolševizmą nuo 
moralinį ir politinį spaudimą, Vidurinės Europos. Ir 1940 m. 
ir jeigu to neužtektų, išeiti Į pa nebuvo gauta tinkamos pagal 
galbą kaip Korėjos Įvykyje. So bos, kai bolševizmas pralaužė 
vietai visą reikalą stabdė, apga šitą užtvarą. Ta pati indiferen 
ridinėjo laisvąjį pasaulį ir pulda cija pasirodė ir Vengrijos įvy 
mi vengrus, parodė pasauliui sa kyje, kuri palikta raudonojo te 
vo tikrąjį veidą. Vengrų heroiš roro malonei ir nemalonei, 
ka kova parodys pasauliui, ko Visai blankios buvo oficiali palikti negailestingam likimui, 
gali laukti visos pavergtos tau nių Kanados atstovų kalbos. Vi Jeigu pirmieji .geriau įsikūru 
tos. si kalbėtojai nebedrįso iškelti šieji, sudaro mažą dalį, kuri jo

Visų tautinių organizacijų seniau taip dažnai praktikuoto kios paramos nereikalinga ir 
atstovų kalbose skambėjo iš vie laisvės šūkio. A. jos negauna, tai antrieji, didės
nos pusės padidėjęs įsitikini 
mas, kad bolševizmo pavergto kė nuo balsavimo ir nebalsavo reikalinga.

Šiandien vykdomasis vajus JT karių. _ .
— Kadaras tęsia Vengrijos da atvirai pasisako del Vengri

kinimo.
Konsulas Markus pažymėjo, 

eibė jo Vengrijos su kad dabar pasikartoja 1918-19 
m. įvykiai, kai Pabaltijo valsty 

š

dideliu 
šokėjus 
kuo no

— Lenkų atstovas JT sušilai nė dalis, tos paramos labai yra

ir

KALĖDINIAI IR NAUJAME 
TINIAI SyEIKINIMAI 

jau atspausdinti ir galima jų 
gauti „Nepriklausomos Lietu 
vos“ redakcijoje. Kaina jų, kaip 
pernai — 30 už 1 dol. Dėkite į 
voką 1 dol. ir rašykite adresą: 
N. L. 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal 32, Canada.

tų sesijoje, aptarta bendroji pa 
baltiečių taktika JAV-se ir duo 
ti reikalingi nurodymai, URT 
valdytojas Dr. P. Karvelis yra 
Įgaliotas Bonnoje visų pabaltu 
čių vardu išdėstyti pabaltiečių 
nusitatymą ir pageidavimus Fe 
daralinės Vokietijos Respubii 
kos vyriausybei. ■

— Sueco srityje jau per 1000 sipyko>.
— Lenkijos komunistų spau

TRUMPOS ŽINIOS
— Lapkr. 26 d. atidarytas fe 

deralinis Kanados seimas, ku 
riame paaiškėjo, kad Kanados 
premjeras laišku įtaigojęs Bul 
ganiną nežudyti vengrų.

— Budapešto darbininkai st 
reikuoja ir tuo nori palenkti Ka 
daro marionetę eiti į nuolaidas.

— Melburne krepšinyje ru
sai nugalėjo Kanadą 97.59 pa sukilimas“ ir lygina ta sukilimą 
sėkme. Daugiausia krepšių įme su Poznanėje įvykusiu suklii 
tė lietuvis Stasys Stonkus, ku 
rio atvaizdą įsidėjo daugelis Ka 
nados laikraščių.

— Montrealy, Toronte ir jų 
provincijose naktį iš sekmadie tebesitęsia.
nio į pirmadienį iškrito apie 6 — Ninai pasirodžius Melbo
coliai sniego. urne, pasigedo- šauksmai: Mo

— Molotovas, kaip stalinis terys saugokite skrybėles, nes 
tas, paskirtas Rusijos valstybės 
kontrolierium.

— Imre Nagy su keliais ki 
tais išleistas į Rumuniją, kur 
taip pat viešpatauja Maskva.

— Titą, už jo kalbą dėl Veri 
grijos žlugdymo, labai kritikuo 
ia Maskva, su kuria Tito vėl su

mu.
— Maskva atsisakė įsileisti 

JT nutartą delegaciją.
— Uostininkų streikas JAV

se tautose, nebojant bolševimų su Maskvos atstovais, kai buvo 
vykdyto daugmetinio smegenų balsuojamas atstovų siuntimo į nerodo reikalo supratimo ten . - . v. - - . .
skalbimo, nėra sumažėjęs noras Vengrija klausimas. Tai pir dencijos. Tenkinamasi vieno do darbininkų ir valstiečių sueini jos sukilimo 
pasiekti laisvės, bet žymiai pa mas toks atsitikimas. leno auka ir sakitoma, kaa pa mus.lerio auka ir sakitoma, kad pa mus.

> ,neigia Maskvos 
teigimus, kad tai buvęs „fašistų

Nina jau čia...
— Montrealio spauda paskel 

bė, kaip sensaciją, kad oficia 
liai su Maskvos pasais j Kana 
dą iš Estijos išleista Anna Le 
emet ir iš Lietuvos Marija Ran 
dlep, 70 ir 60 metų amžiaus. 
Pirmoji pasiliko Montrealy, an 
troji išvyko į Toronto.

— Gomulka džiaugiasi, kad' 
iš Maskvos atsivežęs „neprikla 
usomybę“ — su sovietų karino 
menės apgulimu...
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI

WINDSOR, Ont.
MIESTO BURMISTRAS M. J. PATRICK,

Kanados Lietuvių Bendruo plačiuosius Kanados plotus lie 
menės trečiosios Krašto Tary tuviai, kurie gyvena toliau nuo 
bos rinkimai jau praėjo ir jau tirščiau gyvenamųjų kolonijų, 
paskelbti rinkimų duomenys. Jie juk galėjo pasinaudoti ko 
Verta į juos pasižiūrėti ir juos respondenciniu balsavimo bū 
paanalizuoti. du. Taip siektume tikslo, kad

Balsavimų vaisiai, pagal kolo nė vienas lietuvis, kuris yra gy visuomet reiškiąs daug simpati timas, 5. pagerinta miesto sani 
vas Bendruomenei, kad nebūtų jų lietuviams, artėjančiuose rin tarijos priežiūra, 6. sustabdy 
užmirštas ir būtų įtrauktas, gal kimuose kandidatuoja antram R. geležinkelio stotis.
tiktai vieninteliu būdu, korespo terminui. Kaip žinia, burmist tas mieste esančios pramonės 
ndenciniu susijungimu, su vi ras M. J. Patrick, šiemet vy kėlimasis į kitas vietoves, sta 
sos Kanados lietuviais. Juk mu kusios IV Kanados Lietuvių tomą nauja miesto rotuše ir bus 
ms yra brangus kiekvienas lie Dienos proga, rugsėjo 2 dieną statoma nauja moderni C. N, 
tuvis. yra paskelbęs „Lithuanian

Buvo kilęs klausimas, kur pa Day“. Už šį paskelbimą šventei 
likti KLB Centrą ~ 
vimo vaisius, 
Torontui. Bet, vis dėlto, yra jau 
čiama mintis, o gal būtų nau 
dingą centras perkelti į kitas 
kolonijas? Kai paskutiniu me 
tu Toronte buvęs centras 
atrodė lyg ir pavargęs, tai šis 
klausimas savaime sustiprėja. 
Yra baimė, kad įeidami į biuro 
kratines vėžes, dar daugiau su Balsavimai vyks gruodžio 3 d.

spėjama, 22-23.00 lietuvių, tai menkėsime ir neteksime ir to 
į Krašto Tarybą tebalsavo tik 
tai apie 8 procentai visų lietu 
vių. Tat tautiečių dalyvavimas 
Krašto Tarybos rinkimuose 
yra aiškiai nepatenkinamas. To 
dėl naujajai Krašto Tarybai ir 
naujajai Krašto Valdybai pag 
rindinis uždavinys turėtų būti 
nuodugniai apsvarstyti rinkimų 
vaisius ir pajieškoti būdų ii pr 
iemonių, kaip tautiečius jjung 
ti į Bendruomenę ir tuo pačiu 
pakelti visokeriopą tautinę vei 
klą. Šį punktą rašantysis siūlo 
įtraukti į Krašto Tarybos pir 
mosios sesijos darbų tvarką.

Šis darbotvarkės papildymas 
grindžiamas tais sumetimais, sidalyti komisijų darbais: 
kad nuo tautiečių dalyvavimo Labai būtų naudinga, kad ir 
Bendruomenėje priklauso dau plačioji visuomenė keltų klausi 
gumas tų lietuviškųjų reikalų ir mų, kuriuos, papildytus suma 
jų įgyvendinimas. Kaip dalis nymais, siūlytų KLB Krašto 
šio klausimo, kuriai tačiau reik Tarybos sesijai. Atrodo, kad iš 
tų atkreipti labai rimtą dėmesį, to galėtų būti daugiau naudos 
būtų įvairių imigracijos kartų ir ta prasme, kad Bendruome 
ir jau čia gimusių lietuvių su nė pasidarytų ne tiktai visų lie 
glaudinimo ir sujungimo į lietu tuvių susibūrimas, bet ir gyvas 
viškąją Bendruomenę klausimo veiksnys mūsų gyvenime, ku 
išnagrinėjimas ir suradimas to riuo domėtųsi kiekvienas lietu 
kių priemonių, kurios bent žy vis. Juo daugiau tautiečių do 
mia dalimi atsiektų tikslą. mėsis Bendruomene, juo ji bus

Kaip atrodo, į šios Krašto arčiau visiems tautiečiams, 
Tarybos rinkimus nebuvo pa juk vienybėje — galybė, 
kviesti dalyvauti išsimėtę po J- Kardelis.

kaip

nijas, yra šie:

•Toronto balsavo . . 635 asmens
-Montrealyje ,,. . . .336
Hamiltone ........ • 228
Sudbury • 81
St. Catharines ,,. . . .62
Windsore ,,. . . . 56
Delhi ,,. . . • 53
Wellande ,,. . . ■ 51
Britų Columbijoj „ 45
Londone ........ • 43
S. S. Marie ,,. . . . 31

•Ottawa ........ . 23
Fort William . • 23
Oakville ,,. . . • 17 „
Rodney „.. • 14
Viso balsavo. . . . 1737.

Jeigu Kanadoje yra,

KLB 1II-SIOS KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
KLB Krašto Valdyba savo po 
sėdyje nutarė III-sios Krašto 
Tarybos Suvažiavimą šaukti To 
ronte 1957 m. sausio mėn. 19 
—20 dienomis sekančia darbų 
tvarka:

1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidiumo rinkimai,
4. Komisijų sudarymas,
5. Sveikinimai,
6. Pranešimai:

a)

KLB. KR. TARYBOS 
i RINKIMŲ DUOMENYS
’ Bendras balsų sakičius.

1. Ališauskas Augustinas 530
2. Andruškevičius Kostas391
3. Antanaitis Vladas, . . 280
4. Aperavičiūtė Vida, . . .435
5. Aušrotas Vytautas,. . 558
6. Bačėnas Vincas............ 271
7. Bakšys Stasys, ............. 506
8. Balzaras Leonas, .... 437
9. Banelis

10. Banelis
11. Barisas
12. Bubelis
13. Cicėnas
14. Čepas Silvestras, ....
15. Čipkus Petras, ............
16. Dervinis Mykolas, . . .
17. Dvilaitis Juozas............
18. Eižinas Vladas, ..........
19. Gabaliauskas Stasys,
20. Gailevičius Stasys, . .
21. Germanavičius Vladas, 293
22. Girinis Leonas, ............283
23. Grigaitis Kęstutis, . . 625
24. Gutauskas jonas, Dr. .902
25. Januška Peras, ............341
26. Jasinevičius Juozas, . 409
27. Jokūbaitis Stasys, .155
28. Juozapavičius Stasys, ..517 
29<Jokubynas Jonas, ...616
30. Yokubynienė Marija F619
31. Kačinskas Vytautas,
32. Kardelis Jonas, ....
33. Kęsgailą Steponas, . . .389
34. Kiškis Walteris, ....
35. Kerbelienė-Kleizaitė

Beatričė ......................
36. Kudžma Augustinas,.
3 7. Kuolas Augustinas, .
38. Kvedaras Pranas, . . .
39. Lapinas Aleksandras,
40. Lapinas Zigmas, ....
4 1. Lelis Petras...............
42. Lymantas Ansas, . .
43. Lingaitis Jurgis, . .
44. Lukoševičius Jonas, 
4 5. Mališkienė Aldona, 
46. Manglicas Kazys E. 
4 7. Matusevičiūte Izabelė, 784
48. Mikšys Jonas................... 578
49. Narbutas Povilas, . . . 308
50. Navikėnas Juozas, . . . 382
51. Paulius Vytautas........... 251
52. Pėteraitis Vilius, .... 445
53. Petronis Povilas, ......... 157
54. Partofejus Adolfas, . . 401
55. Pusvaškis Steponas, . 280
56. Rudinskas Pranas, ... 512
57. Rukšėnas Gediminas, . 36I
58. Sakalauskas Balys, . . .500
59. Simanavičius Jonas R., 700
60. Skripkutė Liucija, . . . 363
61. Stankūnaitė Ona, . . . 362
62. Strazdas Jurgis, .......... 481
63. Sungaila Juozas, Dr. . 505
64. Šapoka Adolfas, Dr. ...856
65. Šernas Gytis, ................ 434
66. Šetkus Steponas............. 224
67. Šukys Petras, ..............143
68. Šulmistras Mykolas, . 188
69. Toliušis Kostas, ............ 299
70. Urbonas Jonas..............271
71. Vaidotas Vaclovas, . . 430
72. Vaškelis Bronius, ... -350
73. Viliušis Jonas, .............. 394
74. Žilys Juozas......................303

Algimantas, . . 437
Stasys, ..........311
Vytautas, . . . 329 
Juozas..............
Jeronimas, . .

Krašto Valdybos Pirmi 
ninko,
Kr. V-bos Iždininko, 
Kultūros Fondo,

d) Šalpos Fondo,
e) Politinio Komiteto,
f) Garbės Teismo,

g) Vasario 16 gimn.
lių,

h) Tautos Fondo,
i) Baltų Federaciojs,
j) Kontrolės Komisijos.

7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Pranešimai iš Apylinkių,
9. Pasaulio Lietuvių Laikino 

sios Konstitucijos projekto 
svarstymas. 
Sąmatos priėmimas, 
Centro organų rinkimai, 
Rezoliucijų ir sveikinimų 
priėmimas,
Sumanymai ir laisvos pasta 
bos,
Uždarymas.

Suvažiavimas vyks 32 Rush 
holme Park Crescent, Prisikėli 
mo Parapijos Muzikos Studijo 
je. Suvažiavimo dalyvių r^gis 
tracija prasideda 10 vai. ryto. 
Pirmas posėdis 11 vai.

KLB Krašto Vaidyba.

b)ŠEŠTADIENINĖJE LIETU 
VIŲ MOKYKLOJE 

ą. Pagal baisa puošti komitetas biimistrui yra mokinių skaičius didėja. Pamo 
kos vyksta Ukrainiečių Katali 
kų pradžios mokyklos patalpo 
se 1493 Langlois Ave. Mokyk 
lai vadovauja P. Petrauskaitė.

Koresp.
* * *

Širdingai dėkojame už suruo 
štą naujagimio partiją, atlanky 
mą ir puikias dovanas mūsų ma 
žosios Birutės gimimo proga p.

P. M. Patrick, būdamas mies p- P. M. Dumčiams, J. O. Gied 
populiarumo, kuris buvo mūsų to burmistru, yra padaręs nema riūnams, M. Juškauskienei, M. 
tūlos rivalizacijos laikotarpiu. ga reformų ir miesto tvarkymo Zovienei, E. Pikšrienei, E. Bu 

reikaluose. Štai žymesnes mies tavičienei, A. M. Skeiveriams, 
to reformos: 1. sumažinti nuo B. L. Baleišiams, B. V. Bediko 
savybių mokesčiai (property niams, M. Ragaišienei, S. J. Kr 
tax), 2. sumažintos miesto sko ipaičiams, R. O. Senkams, V. 
los, 3. pradėta nauja tobulesnė Meilienei, A. R. Patašiams 
miesto kanalizacijos sistema, 4. M. J. Kiziams.
įvedamas naujas gatvių apšvie P. ir B. Januškai.

TILLSONBURG-DELHI, Ont.
PARENGIMAS VENGRŲ NAUDAI

Vengrijos kova už laisvę yra paremti Vengrijos laisvę, š. m. 
kova už visos žmonijos laisvę, gruodžio mėn. 1 d. Tillsonbur 
Jų kova yra taip pat ir už mūsų ge „Columbus” Hall ruošia šo KANADOS LIETUVIŲ BEN 
tautos laisvę. Tillsonburgo ir kius, kurių visą pelną skiria pa DRUOMENĖS VYRIAU 
Delhi lietuviai ūkininkai jau remti kenčiančiai Vengrijai. Te SIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 
yra sudėję tam apie 200 dol. au gul nelieka nė vieno lietuvio 
kų. Tačiau mes žinome, kad nei jauno, kuris į šį parengimą 
kenčiančios Tautos kančios yra neatsilankytų. Sudėkim mes sa 
didelės ir kad Jai reikia daug di vo auką Jiems, kurie pasiauko 
desnės paramos. Tillsonburgo jo už savo ir kitų tautų laisvę, 
lietuviai ūkininkai, norėdami T. Ūk. Klubas.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
K. L. B. MŪSŲ APYLINKĖS 

suruošta bendra vakarienė p.p. lių ir palinkėta jiems ilgiausių 
Kaminskų bute praėjo labai gra ir gražiausių metų.
žiai. Nors buvo blogas kelias, P. Bružienė, p. Jonaitienė, p. 
dėl pirmo pasirodžiusio snie Druktenienė ir p. J. Špokaus 
go, bet nemažai žmonių buvo kas renka aukas likusiems lie 
atvažiavę iš miškų savo mašino tuviams Vokietijoj Kalėdų pro 
mis. Šeimininkavo p. Kamins ga. Maloniai prašome visus pa 
kienė, p. Bružienė su dukra Iru aukoti pagerinimui jų būklės ir 
te, p. Jonaitienė, p. Jonaityte, 
p. Druktenienė, p. Mitalienė, p.
Mitalaitė ir kitos ponios.

Rinkiminė Koųiisija: pirm, 
p. L. Špokauskas pravedė rin 
kimus į K. L. B. Krašto Tary 
bą.

Pp. Kaminskai atšventė 13
metų vedybinio gyvenimo suka greitai sustiprėti ir vėl atgauti 
ktį. Jie buvo pasveikinti priete jėgas.

jis priklausytų išreiškęs padėką. Rinkimų pro 
ga visi lietuviai turėtų savo pa 
dėką pareikšti balsuodami už 
p. M. Patrick, tuomi sudarant 
jam galimybę ir toliau būti at 
sakingose pareigose, kartu už 
tikrinant ir tolimesnę burmist 
ro simpatiją ir reikale pagalbą 
lietuviams ir lietuvių tautai.

Šiuo nenorima kas nors iš mū 
su veikėju kaltinti, bet kelia 
mas klausimas, jog reikia gal 
voti apie pažangą, reikia rūpin 
tis, kad būtų geriau.

Pagal kolonijų dalyvavimą 
rinkimuose^ ir pagal jose besi 
reiškiaįntį veiklumą, ta pirmeny 
bė tenką Hamiltonui. Jis jau ir 
noro turėjo patalkinti KLB ku 
ri laikotarpi. Tat kyla ir šis kla 
risimas, kurį Krašto Tarybos na 
riai turėtų ligi sesijos apgalvo 
ti.

O gal kelioms kolonijoms pa

Augštai Gerbiamam mūsų choro dalyviui ir choro 
Komiteto Pirmininkui

VLADUI VAIŠVILAI,
Lietuvoje mirus jo brangiam 1 ėveliui, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Montrealio Lietuvių Bendruomenės Choras.

Mūsų mieliems choro dalyviams,

VLADUI IR STASEI VAIŠVILAMS,
Lietuvoje mirus jų brangiam Tėvui ir Uošviui, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Aušros Vartų Parapijos Choras.

ir

būre
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420 
495 
271
305 
383 
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244
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11.
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•391 
385 
529 
•297
.121

. 342
. . .298

• 316
SKELBIMAS.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Vyriausioji Rinkimų Ko 
misija 1956 m. lapkričio 18 ir 
19 d. d. posėdžiuose, dalyvauja 
nt Komisijos Pirmininkui An 
tanui Liudžiui, Sekretoriui An 
tanui Peleckiui ir nariui Vikto 
ui Užupiui, išžiūrėjusi gautus 

iš apylinkių rinkimų komisijų 
rinkimų duomenis, rądo:

1) kad rinkimai buvo atlikti 
šešiolikoje apylinkių — Toron 
to, Montreal, Hamilton, Otta 
wa, Windsor, Winnipeg, St. 
Catharines, Oakville, Sudbury, 
Fort William, London, Sault 
Ste Marie, Rodney, Delhi, Wei 
land ir Britų Kolumbija; 2)
kad visose apylinkėse balsavo 
viso 1737 balsuotojai; 3) kad 
skundų dėl balsavimo nepaduo 
ta.

Todėl K. L. B. Vyr. Rinki 
mų Komisija, pasiremdama K. 
L. B. rinkimų Taisyklių pak. 
3, 8 ir 56 str. str., skelbia išrin 
ktųjų į Kanados Lietuvių III 
Krašto Tarybą narių sąrašą:

1. Gutauskas Jonas, kun., 2. 
Šapoka Adolfas, 3. Kardelis Jo 
nas, 4. Matusevičiūtė Izabelė,

— Pajieškomas Juozas Saba 5. Gailevičius Stasys, 6. Simą Kęstutis, 8. Yokubynienė Ma 
liauskas su šeima. Jieškomieji navičius Jonas R., 7. Griagitis rija F., 9. Yokubynas Jonas, 10.

Mikšys Jonas, 11. Aušrotas Vy 
tautas. 12. Ališauskas Augusti 
nas, 13. Lelis Petras, 14. Kuo 
las Augustinas, 15. Juozapavi 
čius Stasys, 16. Rudinskas Pra 
nas, 17. Bakšys Stasys, 18. Sun 
gaila Juozas, 19. Sakalauskas 
Balys, 20. Čepas Silvestras, 21. 
Strazdas Jurgis, 22. Pėteraitis 
Vilius, 23. Balzaras Leonas, 
24. Banelis Algimantas, 25. Ap 

Prašomas atsiliepti VIa eravičiūtė Vida, 26. Šernas Gy

kalėdinio stalo. ?
P. Vaclovas Verikaitis yra 

pasižadėjęs koncertuoti pas 
mus Vasario 16 d. minėjimo pr 
oga. Tuo džiaugiamės.

A. Jonaičiui padaryta sunki 
operacija. Prieš porą dienų grj 
žo į namus. Nuoširdžiai linkime

singai išklausė mokymo bei au 
klėjimo reikalais paskaitėlę, ku 
rią skaitė mok. vedėjas, o vė 
liau vienablsiai priėmė pasiūly 
mą — ruošti viešą mokyklos pa 
rengimą. Numatoma pastatyti arba ką nors apie juos žinantie 
vaikų Kalėdinį vaizdelį „Kalė ji prašomi atsiliepti Juozui Ra 
dos be namų”. dzevičiui, 15 Brand St., Toron

PASIKvk'nkvvSRf 5įAUTV ŽjMtau Anl.no Simonai 
VADOVYBĖJE v. .v r. v • 1 ■ vcio is Geconių kaimo, Kazalimo 

Dabartinis Londono lietuvių valse., Panevėžio aps., Kana 
skautų draugininkas ps. O. Ge don atvykusio po antrojo paša 
šventas dėl padidėjusio ir labai ulinio karo 1940 m. Jis gyveno 
sėkmingo darbo Jamboiee Fon Londone. Ont. Jieško Julius Ga 
de iš draugininko pareigų pasi luozas iš to paties kaimo. Turiu 
traukė. Naujuoju draugininku žinių iš jo motinos ir sesers iš 
liko ligišolinis vyčių būrelio va Sibiro. Prašau skubiai atsiliep das Kiškis, sūnus Antano, gy tis, 27. Vaidotas Vaclovas, 28.
dovas v. si. Alg. Švilpa. Sek ti arba kas žinot apie minėtą as venęs prieš karą Montrealyje. Cicėnas Jeronimas, 29. Jasinevi

Praeitą šeštadienį Londono mitetą sudaro: A. Petrašiūnas, mės naujam vadovui ir nuošir meni, malonėkit man pranešt {ieško brolis iš Sibiro. Rašyti, čius Juozas ir 30 Žilys Juozas,
lietuvių mokyklos tėvai išrinko St. Navickas ir p. Ruikienė. Su dus ačiū senajam. už ką būsiu dėkingas. Mano ad J. Astas. 11 Florence Str., Ha K. L. B. Vyr. Rinkimų
naują tėvų komitetą. Dabar ko sirinkimo pradžioje tėvai dėme L. E-tas. resas: Leonas Galuozas, Long milton, Ontario, Canada. Komisija.

PAJIESKOJIMAI

Mielus mūsų bičiulius

VLADĄ IR STASĘVAIŠVILUS,
Lietuvoje mirus jų mylimam Tėveliui ir Uošviui, 
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nantieji prašau rašykite: Dr. 
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Musu santykiai su lenkais
Perskaitęs „Nepriklausomoj ba ir iš valdančių sluogsnių— 

Lietuvoj“ du straipsnius apie bajorijos neguvo jokio pasipr 
mūsų kaimynus lenkus, nuta iešinimo. Yra žinoma, kad susi 
riau ir aš ši tą parašyti, tuo lab dūrė su lotynų kalba mūsų ba 
jau, kad esu gyvenęs Vilniuje jurai buvo labai nustebę jos pa 
iki rusų okupacijos ir vėliau pe našumu į lietuvių kalbą, ir bu 
rėjęs su lenkais per rusų kalė vo projektai steigti visoje Lie 
jimus ir priverstinio darbo sto tuvoje mokyklas su lotynų kai 
vykias, „kolchozus“ ir išbuvęs ba, pasiremdami tuo, kad ka 
tarp jų daugiau kaip penkerius daise tai buvo mūsų kalba, tik 
metus kariuomenėje (iki 1947 laikui bėgant ir susiduriant su 
m.), — tai, manau, kad pažįs kaimynais liko iškraipyta. Bet 
tu juos gana gerai. ir to sumanymo neįvykdė. Vi

Pirmoj vietoj noriu pabrėžti, si, kurie galėjo, siuntė vaikus į 
kad Vilniaus iki 2-ros sov. oku Lenkijos mokyklas, universite 
pacijos buvusius gyventojus ne tus ir tie sugrįžę tapo lenkų 
laikau lenkais. Kiek žinoma kalbos apaštalais. Liaudis sekė 
man iš mokyklos, Lietuvos sta tik diduomenę. Lenkų kalba

as ir unijos su Lenkija lai taip įėjo į madą Lietuvoj, kaip 
. s neleido Lietuvos kolonizuo vėliau prancūzų Lenkijos ir net 
ti ir tarp lenkų niekad nebuvo Rusijos aristokratijoj. 1 a klai 
norinčių važiuoti Lietuvon ap da, tas vienas apsileidimas dėl 
sigyventi. Buvo kunigų, misio įvedimo savų mokyklų, yra vi 
nieriu ir gal kitokių panašių, sas šios dienos neapykantos 
kurie vyko mūsų žemėn, bet lenkų tautai branduolys. I as 
jie niekad negalėjo sudaryti pats dalykas sudarė sąlygas, 
netgi vieno gyventojų procen kad lenkai galėjo savintis ne 
to. Kad Lietuvoj yra „lenkų”, tik Vilnių, bet ir Kauną, o ki 
tai pasidarė dėka Lietuvos vai tas dalykas, kaip Žemaitija, tai 
dovams, jos diduomenei ir ano būtų per mažos savarankiškai 
laiko lietuviams bendrai. valstybei ir būtų tai automatiš

Kai p. Kardelis pažymėjo, kai absorbuota.
kad Lietuvos kunigaikštijoj ru Per pirmąjį pasaulnį karą Le 
senų kalba buvo valstybinė — nkijos vadu buvo Juozas Pilsu 
joje randame visus dokumen dskis, gimęs Švenčionių apskri 
tris. Po unijos su Lenkija, į Lie tyje (Zulovo apylinkėje). Fiziš 
tuvą ėmė skverbtis lenkų kai kai jis buvo tipiškas lietuvis. Jo

71 APATINIAI

GARSŪS
nuo 1868 metų

Taupumui, patogumui 
ir apsaugojančiai šilu- ( 
mai štai ilgam nešioji- (V 

mui ir lengvai prosijami- 
žieminiai baltiniai, paga- *
minti iš natūralaus me- 'J 
rino. Būsite pilnai pa

tenkinti sumokėję ma
žą kainą už vertingą 

prekę.
Yra baltinių, kelnaičių 

ir unijos kostiumų 
vyrams ir berniukams.

būdo savybės lietuviškos ir jis 
būrė aplink save dažniausiai tų 
savybių vyrus. Jo tėvas švenčio 
niškis dvarininkas, vedęs žemai 
tę. Ir pats Pilsudskis buvo pa 
reiškęs viešai, kad jis yra lietu 
vis. Tas „lietuvis“ 1920 m. da 
vė gen. Želigovskiui įsakymą 
improvizuoti kareivių sukilimą 
prieš Lietuvos respubliką. Želi 
govskis buvo karys ir įvykdė 
įsakymą. Tas žygis suardė ii 
gam laikui lietuvių ir lenkų ge 
rus santykius.

Taigi, išvadoje, stambiausios 
neapykantos priežastys yra pa 
darytos mūsų pačių žmonių, 
kurie nuėjo pas kaimyną tarna 
uti ir juos atvedė į mūsų žemę. 
Visi kiti dalykai, tai jau išda 
vos šių pagrindinių.

Nuo 1920 m. iki karo jau Vii 
nius buvo pamažu kolonizuoja 
mas lenkais, ir aš pažinojau ne 
maža jų. Sulig jų pasakojimo, 
niekas iš jų neturėjo daug noro 
vykti į Vilnių, nes jis visad bu 
vo įsivaizduojamas Lenkijoje, 
kaip tolimas atsilikęs miestas 
ir valdininkai, kurie turėjo Vii 
niun važiuoti, važiavo kaip į 
ištrėmimą. Tik po kelių metų 
jie pradėdavo pr-iprasti ir labai 
pamėgdavo Vilniaus žmones 
dėl jų lietuviško būdo savybių 
—ramumo ir nuoširdumo. Tų 
kolonistų negalima perdaug pe 
ikti. — Jie turėjo įsakymą, jį 
pildė ir neįgrįso. Iš blogiausių 
prisiminimų lenkų okupacijos 
buvo be abejo Bocianskio vai 
dymo laikotarpis, kuomet bu 
vo sulikviduotos beveik visos 
lietuvių organizacijos ir moky 
klos. Tai buvo p^esija į Vilnia 
us krašto lietuvius, padaryti 
juos „lojaliais Lenkijos piliečia 
is“ ir presija į Lietuvą dėl už 
mezgimo nprmahų santykių.

Be abejo, kaimo žmonės bu 
vo spaudžiami vietinės policijos 
protokolais (pabaudomis), sun 
kūmais gauti leidimus vakarė 
liams ir panašiai. Bet lenkiškai 
kalbą žmonės irgu turėjo skun 
du prieš policijos veiksnius — 
tai buvo bendrai paėmus neto 
bulumai, kurie leido mažiems 
„patriotams“,norintiems įsipirk 
ti j naują tautą, daryti visokių 
nemalonumų. Visi girdėjo apie 
kovas dėl bažnytinės kalbos,— 
tos pačios priežastys. Bendrai, 
norėčiau pabrėžti, kad mums 
daugiausia skriaudos padarė 
mūsų žmonės, kurie ar parsida 
vė kaimynams, ar norėjo būti 
„moderniais“. Juk lengivau bu 
vo nueiti ten, kur yra jau sukur 
ti universitetai, mokyklos, ne 
gu ten, kur reikia kurti patiems 
nuo pradžios, kur reikia dirbti 
smarkiau, kad kitus pasivytų.

Šalę to, lietuvių tautiškoji są 
monė tai yra palyginus naujas 
dalykas. Tuo tarpu lenkuose 
jau ji reiškėsi žymiai anksčiau. 
Juk Mindaugas ir Vytautas bu 
vo padovanoję Žemaitiją vokie 
čiams. Pastarasis netgi „paklu 
pdė“ žemaičius prieš kryžiuo 
čius. Kokie tie Vytauto Didžio

jo nuopelnai bebūtų, tas jo žy 
gis jokiu būdu nedaro jam gar 
bės.

Pasiėmę žemėlapį, įsižiūrėki 
me, kur siekia lietuviški vieto 
vardžiai ir palyginkime tą plo 
tą su plotu, kur iki šiol daugu 
ma vartoja lietuviui kalbą ir ei 
tų balsuoti už Lietuvą, — ma 
nau, kad vargiai pusė iš tos te 
ritorijos būtų už Lietuvą. Juk 
į rytus nuo Vilniaus daugumas 
sugudėjo. Į pietus— sulenkėjo. 
Į vakarus — suvokietėjo. Vien 
tas faktas rodo, kad ne vien len 
kai, bet visi mūsų kaimynai tu 
ri pretenzijų j mūsų žemes (nei 
gi gudai nori Vilniaus ir dar 
toli už jo).

Kad mūsų tauta būtų išlai 
kiusi kalbą ir tautinę sąmonę, 
manau, kad mes bųtumėm nu 
ėję net į Minską, Naugardėlį ir 
Karaliaučių. Deja, liko mūs tik 
apie pusę ištikimų savo žemei, 
savo kalbai ir savo tradicijom. 
Todėl lenkų kaltes padalinkim 
pusiau — pasimokinkim iš pra 
eities klaidų ir neimkim lenkų 
kaipo didžiausių priešų, bet 
taip, kai kiekvieną kaimyną, ku 
ris įieško silpnos sienos savo 
ekspansijai ir, radęs ją, eina — 
tuo labjau, kad ten randa savo 
kalbos ir savo kultūros įtaką.

Lenkija tačiau, kaip ir Lietu 
va, yra ant kelio tarp rytų ii 
vakarų ir visad nukenčia iš abie 
jų pusių — kova arba nesamai 
ka tarp mūsų, nors ir laikinė, 
visad bus išnaudota daug didės 
nių ir pavojingesnių kaimynų. 
Mūsų abiem tautom yra būtina 
rasti susitarimas.

Kai kurie lietuviai, vadovau 
damiesi vien ambicijom, aprašo 
lenkus kaip pavojingiausius. 
Bet aš, pralaidęs tarp jų daug 
metų laimėje ir nelaimėje, pa 
dariau išvadą, kad jie yra taip 
pat tik žmonės, kaip visi kiti — 
yra labai blogų, yra labai gerų, 
taip, kaip pas mus ar kitur. Le 
nkų karininkai pagerbėjo Rusi 
joje esantiems lietuviams įstoti 
i j’ų armiją ir dalis iš jų išsigel 
bėjo su daliniais perkeltais po 
Britų komanda. (Sov. Rusija 
laikė visus lietuvius savais pilie 
čiais ir ėmė į raudonąją armiją 
—lenkams buvo leista priimti 
tik lenkų kilmės vyrus). Kariu 
omenėje lietuviai nesijautė nei 
šmeižiami, nei išskiriami ir pri 
sijungus lietuviškai kuopai pa 
bėgėlių iš Vermachto į lenkų 
antrą korpą, lietuviai buvo la 
bai širdingai pasveikinti augš 
tesniųjų karininkų, buvo kvie 
čiami dainuoti lietuviškas dai 
nas per vakarus (ognisko) ir ka 
rininkų kazinuose. Greitu lai 
ku jie tapo populiarūs ir gink 
lo brolybė gražiai išsivystė.

Nepasakysiu, kad viskas bū 
tų ir ten be nemalonumų, bet 
taip, kaip visur. Tai buvo pus 
karininkėlių iniciatyvos įkyrė 
jimai ar nesusipratimai, kurių 
netrūksta kiekvienoj kariuome 
nėj. Perėjęs didelę dalį pašau 
lio, susitikęs ir gyvenęs tarp vi

šokių tautų, tarp lenkų jaučiau 
si tik taip, kaip pas kaimyną, o 
ne kaip pas visai svetimą. Mes 
pažįstame viens kito silpnas pu 
sės ir stiprias. Mes visad sėdi 
me istorijos vienam vežime, kar 
tais vienas patogiau, kartais ki 
tas. Dėl mūsų, lenkų-lietuvių 
santykių įvedimo į normalią pa 
dėtį yra sunku ką nors dirbti, 
dabar, nes nei lenkai, nei lietu 
viai neturi valdžios arba vienos 
atstovaująničos grupės, o yra 
jų kelios su įvairiais tikslais, ku 
rių vadai neatstovauja visos ta 
utos. Vis tik tos grupės, kurios 
nevaro propagandos prieš mū 
sų Rytų Lietuvos teritorijos in 
korporavimą, yra vertos pažini 
mo arčiau ir radimo naujo ke 
lio.

Juk dabartinė Lenkija atga 
vo iš Vokietijos savo žemes ši 
mtmečiais vokiečių valdomas, 
suvokietintas, sukolonizuotas 
ir už tas sienas stovi visa len 
kų tauta. Juk tas pat principas, 
panaudotas mūsų pusėj, turėtų 
išmušti tą vienintelį lenkų gin 
klą, kad Vilniuje daugelis kai 
bėjo lenkiškai.

Sudarius su lenkais norma 
liūs santykius, mes galėtumėm 
atgauti mūsų Rytprūsius ir, tu 
rint sieną su lenkais, vietoj vo 
kiečių, galėtumėm galų gale lai 
svai valdytis tenai be jokių ki 
tų valstybių kišimosi ir varžy 
mo. Tai būtų lietuvių ir lenkų 
tautų naudai.

Amžinai tas pat pavojus iš 
Rytų yra kitas punktas, kuris 
turėtų mus jungti. Rusija, ko 
kia ji bebūtų, niekad neišsiža 
dės ekspansijos į vakarus, prie 
šiltų jūrių, ir tai turį>ie turėti 
galvoje. Dabartinis naikinimas 
visų Pabaltijo tautų yra galuti 
nio tikslo siekimas — Rusijos 
įsistiprinimo Vakaruose. Mano 
nuomone — iš Rytų ir Vaka 
rų pavojai daug didesni, negu 
iš pietų — su anais mes negali 
me. rasti nieko bendro, kas mus 
jungtų, nors laikinai galėtų vie 
nos ar kitos mums būti draugiš 
kos savo ekspansijoje į vaka 
rus, ar į rytus.

Galvojant apie artimos atei 
ties galimybes, jei Lenkija nusi 
kratytų visiškai rusų, turėtu 
mėm vieną užtikrintą draugiš 
ką sieną, per kurią galima būtų 
padėti lietuviams aktyvioje ko 
voje. Sulig to, kiek pažįstu len 
kus, manau, kad jie duotų, rei 
kalui ištikus, lietuviams pagal 
bą geresnę, negu Vakarai davė 
Vengrams per paskutinį sukili 
mą. (Tik papeikimas su reika 
lavimu atitraukti rusų kariuo 
menę iš Vengrijos, neparemti 
ginklo jėga, niekad nėra imami 
kitos pusės rimtai).

Taigi, kalbant apie santykius 
su lenkais, remkimės daugiau 
nuodugniau pasiremdami fak 
tais iš praeities ir su didele at 
sarga studijuodami visokias ga 
limybes ateityje. Pirmenybę vi 
sad duokim ateities kūrimui. Vi 
sas neigiamas emocijas, kaip ne

apykanta, šmeižtas, pažemini 
mas kito, palikime silpniems su 
tvėrimams, nes jomis besivado 
vaujantys asmenys niekam blo 
go tiek nepadaro, kiek patys 
sau. Politikoje vertėtų kad iš 
sireikštų tik asmenys vadovau 
jantys vien savo šaltu protu, ku 
rie žino visus suktus kelius ir 
numato juos. Tiesiu keliu joks 
politikas nesivadovauja, nes vi 
sad pralaimėtų, tad einant į po 
litinius santykius, netgi su ge 
riaušių kaimynu, reikia tai tu 
rėti minty. Priešų mes turime 
labai daug, tuo tarpu draugų 
mažai, — pasistenkime rasti dr 
augų tarp tų, su kuriais turime 
daugiau bendrų tikslų, nes nuo 
to gali priklausyti mūsų tautos 
ateitis. V. Aras.

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L.

YATES
HA 0864 

1410 STANLEY — 
kamb. 411

Kampas St. Catherine 
MONTREAL.

VLIKO VYKD. TARYBOS 
SVEIKINIMAS 

ESENHOWERIUI
(Elta) Perrinkus D. Eisen 

howeri naujai JAV prezidentu, 
Vlik o Vykdomosios Tarybos 
vardu jos pirmininkė A. Deve 
nienė 1956. XI. 7 pasiuntė iš 
Reutlingeno į Baltuosius Rū 
mus sveikinimo telegramą:
VIENAI ARGENTINIETEI 

PASISEKĖ PABĖGTI
iš laivo kuris vežė repatrian 
tus į Rusiją, tai — Ona Lewcz 
uk, kuri per jėgą Genevoje išli 
po iš Salta laivo ir Brazilijos 
laivu Santa Fe sugrįžo į Argen 
tina. To laivo įgula, kuri buvo 
pasiekusi Odesą, pasakoja, kaip 
repatriantai pasiekė Odesą, ka 
ip juos apsupo policija, kaip ru 
su sekliai kratė laivą ir tt.
• Spalio 10 d. buv. Amerikos 
vyčių vargonininkų s-gos pir 
mininkui komp. A. Aleksiui su 
ėjo 70 m. Waterbury jis jau da 
ugiau kaip 40 m. eina vargoni 
ninko ir chorvedžio pareigas. 
Yra parašęs apie 100 veikalų 
chorui, solo, moksleiviams, taip 
pat operetę „Į tėvynę“, vyčių 
himną, M. Gustaičio žodžiais.
• Mokslų Akademijos Lietu 
vių Kalbos ir Literatūros Ins 
titutas suruošė iš eiles trečją 
ekspediciją į Širvintų ir Vilnia 
us rajonus. Vilniaus un-tas ii 
Pedagoginis Institutas buvo 
suruošę taip pat ekspedicijas į 
Rokiškio, Anykščių, Molėtų ir 
Kupiškio rajonus.

— Jau išėjo IX Lietuvių En 
ciklopedijos tomas.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip

mėjimo metu vadovavo pulkui. Leisdavome savo organą vardu 
Ištyrus pasirodė, kad jo pas ,,Kardas“.

kutinis kariškas laipsnis buvo

RAŠO

67.

leido. tieji ėjo pagal sąrašą N 3, o
Vieton gen. Žukausko Armi Alytuje tuo numeriu ėjo krikš 

jos Vadu buvo paskirtas tiese čionys-demokratai. Buvo žino 
niai iš Rusijos atvažiavęs, mū ma, kad Kaune už N 3 balsavo 
sų kovose nedalyvavęs genero nemaža kareivių. Atvažiavęs į 
las Stanaitis. Keistas tai buvo Alytų, jis išrikiuotus 11 ir 12 
žmogus. pulkus ir artileriją išsyk pagal

iš kaž kur gautus gandus pra 
dėjo rupūžiuoti ir velniuoti už 
tai, kad jie balsavę už N 3. Kai 
aš jam apie jo paklydimą pra 
nešiau, jis visgi savo klaidos ne 
atitaisė, nors rinkimai buvo, si 
apti ir niekas tikrai negalėjo ži 
noti, kas už ką balsavo.

Kartą atvežė jis į Mariampo
buvo vedęs rusę ir, kaip buvo lę vieną lietuvį-amerikietį. Išri 
kalbama, del karjeros priėmęs kiuotam 10 pėst. pulkui gener. 
stač.iatykių tikybą.

Kadangi jis ilgą laiką buvo 
ūkio viršininku, tai utrėjo kitą 
silpnybę: iš išvirtos pietum me 
sos turėjo būti išimami kaulai 
ir verdami dar 24 valandas, kad 
išvirtų iš jų visos maistingos 
dalys. Be pasekmių buvo steng 

Prieš generolą Žukauską tąsi įrodyti jam, kad toks viii 
Be Augštųjų Karininkų Kur 1919, 20 ir 21 m. buvo vedama mas pareikalaus daug papildo 

gener. Radus-Zenkavičius didelė akcija, kurią daugiausia mų katilų, personalo, bet, kas

Tarp kitų buvo iškeltas sta 
efreiteris, tai yra grandinis, o tutu 

nes 
čjus 
met 
liau

suredagavimo klausimas, 
iki tol turėjome trumpu 
laikinuosius statutus. Kuo 
pasiūlėme pulkininkui, vė 
generolui G.

suredaguoti 
jis pastatė 
ms jis turi 
savo darbo 
jam visą 
2.000 litų honoraro. Sąlyga mu 
ms buvo nepriimtina.

Man buvo pavesta sureda 
guoti Vidaus Tarnybos Statu 
tas. Aš jį pabaigiau redaguoti 
1923 m. Darbą atlikau eidamas 
tarnybos pareigas. Visai neti 

skyriuje buvo< atžymėta, o jie ketai už tą darbą gavau iš Švie 
ms pranešta, kad tolimesnis pa timo Skyriaus 800 litų, 
kėlimas bus sustabdytas, kol KEISTAS ARMIJOS
ne neįeis i savo tinkama vieta. _j r c y ADAi?
116. STATUTŲ KLAUSIMAS Prip5 generolą

mūsų kariuomenėje jis turėtų 
gauti majoro laipsnį.

Rusų kariuomenės įsakymuo 
se visai neradome pakėlimo į 
karininkus,.baigusioOrenbui go 
kazokų karo mokyklą“. Vėliau 
II skyr. viršininkas pulk. Zas 
kevičius dokumentaliai įrodė,

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

PULK. K. ŽUKAS.
darbų neradau. Štabo tarnauto 
jai stebėjosi dėl mano iššauki 
ino. Tiesiog, ar gen. Katche 
„nesveikas” būdamas tą sugal 
vojo, ar pasiilgo manęs, ar iš kad iš viso jis ne karininkas, o 
pavydo, kad aš galiu ilsėtis, o jo paskutinis karinis laipsnis ru 
jis ne, mane iškvietė. Gailėjau sų kariuomenėje buvo viršila, 
si. kad neprašiau ten vietoje o • i •!_, , . ., J Rusų įsakymu pagalbadaktaru dar mano sveikata pa ‘ , .. . .... . .' 1 iššifravome gera desimti karitikrinti. . , , . • .ninku, kurie pasisavino augs 
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Mūsų karinis atstovas Mask

NUTRAUKTAS 
POILSIS 
metų nepaprastai 

empto darbo, jaučiausi pervar
ges, todėl paprašiau 1 mėnesio 
atostogų, o kad būtų tvirčiau, 
pasidaviau daktarų komisijai. 
Komisija pripažino mane gero 
kai išvargusiu ir nutarė pasiųs 
ti vienam mėnesiui į jau įsteig 
tą Palangos kurorte Karinę Sa
natoriją. Mielu noru ten nuva voje kap. Sviias atgabeno visą 
žiavau, ilsėjausi, džiaugiausi komplektą rusų kariuomenės 
gyvenimu, buvau gerai maitina įsakymų. Iš jų turėjome gali 
mas. Bet mano džiaugsmas bu mybę patikrinti įtartinus kari 
vo trumpalaikis. ninku laipsnius. Taip, atsime

Dar nepraėjus dviem savai nu, iš Kaukazo atvyko „kapito 
tėm,

gavau iš gen. Katche 
telegramą:

„Svarbiam ir neatidėliotinam 
darbui prašau atostogas nutrau 
kti“. Nėr kas daryti, jei tokia 
viršininko valia. Skubiai atva 
žiavau į Kauną, bet čia nei „sv Tokį ordeną galėjo gauti 
arbių", nei

Per inspektorinį dalių apžiū 
rėjimą jis tiesiog siuto, jei pas 
kurį nors kareivį ant kaklo ne 

sąlygą: bent meta buvo rožančiaus ar škaplienų. 
būti atleistas nuo Sužinoję tokią jo silpnybę, gud 
teisme, paliekant rūs kuopų vadai uždėdavo ro 

atlyginimą ir dar žančius net ir nekatalikams. . .

Pats gi jis

Drausmės Statutą,

nas“ Mažonas su tarnybos la 
pu, kurio tikrumą patvirtino sų 
mūsų konsulas V. Krėvė-Mic organizavo Karo Mokslo Dra varė pulk. Musteikis, Čaplikas, svarbiausia, tai per tą laiką ki 
kevičius. Tame lape pastebėjau ugiją. Jis buvo jos pirmininku, Birontas, 
vieną aiškią nesąmonę:

„turi Šv. Jurgio ordeną 
3 laipsnio“.

Stanaitis atrekomendavo jį, 
kaipo atstovą 160 kuopų san 
darietį. Savo nevykusioje kai 
boję tas lietuvis tarp kita ko

išsireiškė labai keistai:
— ...O jei jus karininkai 

skriaus, ar muš — nepasiduoki 
te, neklausykite jų ir jie jums 
turės nusileisti. Nepadės — mu 
škite mums telegramą, tai mes 
juos kaip reik sutvarkysime. . .

Prie manęs priėjo karininkai, 

opus, nežinodami, ką reiškia tokia 
kalba. Aš prašiau Armijos Va 
dą, kad jis čia pat šitą „nesusi 
pratimą” išaiškintų, bet jis tų 

Per rinkimus į I-jį Seimą Kau nepadarė, lyg ir pritardamas to 
(b. d.)

kap. Kurkauskas ir ek bus malkų sudeginta, o mal 
augštesnieji karinin kų klausimas buvo labai

Gyvenime žmogus 
nesiorientavo.

o majoras Steponaitis, Švieti dar keli 
mo Skyriaus viršininkas, ir aš kai. 
buvome tos draugijos prezidiu 
mo nariais. Draugija buvo ga 

tik na veikli, nes daug klausimų bu 
„neatidėliotinų“ pulkininkas ir tai, jei jis pasižy vo aptariama ir diskutuojama, ir prezidentas jį iš pareigų ai no apygardoje komunistuojan kiai kalbai. . .

lenkiškumo buvoDėl jo
vedamas tardymas
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Dr. M. Anysas
AR GUDAI AR BALTGUDzIAI?

Vis daugiau įeina į madą va Nemuno sielininkai, atplauk 
dinti mūsų rytinius kaimynus darni Nemunu sieliais, visuo 
su centru Minske baltgudžiais met buvo vadinami gudais. Yra 
vieton gudais. Neseniai vilnie ir kaimų, pavadintų Gudais, 
čių Sąjungos suruoštame minė Net to krašto gyventojai vokie 
jime Toronto vienas žymus kai čiai gudus vadindavo Gudden. 
bėtojas savo kalboje visą laiką Mažosios Lietuvos gyventoja 
kalbėjo apie baltgudžius ir Bal ms, lietuviams ir vokiečiams, 
tgudiją turėdamas omenyje gu neminint rusų kalbos, liko sve 
dus ir Gudiją. Ir laikraščių re timas pavadinimas: baltgu 
dakcijos dažnai kalba apie balt džiai.
gildžius ir Baltgudiją. Reikia Mažoje Lietuvoje, kai dar 
manyti, kad tai daroma iš ne buvo malami grūdai rankinė 
Įsigilinimo į patį reikalą pamė mis girnomis, malėjos dainuo 
gdžiojant pakartotinai girdimą davo: Guduose gerai, guduose 
šitą netikslų išsireiškimą. gerai, nes buvo aiškinama, gu

Mūsų rytinė kaimynė su cen dai nemalą grūdų, bet juos ver 
tru Minske iš neatmenamų lai dą, kas sutaupo daug jėgos.
kų lietuvių buvo vadinama Gu Rusai Gudiją vadina Bieloru 
dija ir jos gyventojai gudais, sija, o gudą bielorus, iš kurio 

Senoje žemaičių karo maldo išvedamas rusicizmas: Balta 
je žemaičiai meldė Perkūną: Gudija ir baltgudis. Jeigu nori 
Perkūne, dievaiti, saugok me vartoti rusišką pavadinimą, 

žemaitį, Gudiją reikėtų vadinti Baltaru 
mušk rusą ir gudą, siją, o gudą baltarusiu, bet jo
kaip šunį rudą. kiu būdu ne baltgudžiu.

Gudų pavadinimas buvo pa Bet geriausiai būtų vartoti 
plitęs po visos Lietuvos dalis, seną lietuvišką pavadinimą. 
įskaitant ir Mažąją Lietuvą. Gudija ir gudas.

KULTŪR W£#KKOJVIKA
LENKAI LEIDŽIA DIDELĘ LIETUVIŲ KALBOS

GRAMATIKĄ

LIETUVOS VIETOVIŲ 
LEIDINYS

Amerikos lietuvių Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, išleidusi 
Dr. V. Sruogienės „Lietuvos is 
toriją“, dabar pasiryžusi išleis 
ti Lietuvos vietovių aprašymo 
leidinį. Draugija prašo medžią 
gą siųsti dr-jos sekretoriaus ad 
resu: Mt. M. Kasperaitis, 1827 
Linden Avenue, Racine, Wise., 
USA.

RELIGINIS KONCERTAS 
SYDNĖJUJE

Šv. Pauliaus bažnyčioje, Dul

DAILININKO 
SUVALKIEČIO

gimusio pačiuose Suvalkuose, 
Juozo Pautieniaus paroda Los 
Angeles, Clif. praėjo labai gra 
žiai ir sėkmingai.

Parodą aplankė keli šimtai 
lankytojų, jų tarpe ir amerikie 
čių. Los Angeles liko net 9 dai 
lininko Pautienaius paveikslai.

Parodą uždarant, lapkričio 
18 d. laimingąjį biletą ištraukė 
10 metų Rūtelė Skiriūtė. Jo sa 
vininku pasirodė esąs p. Stadel 
ninkas, neseniai atvykęs į Los 
Angeles, (lg.)

K. BALSYS

KAIMO GYVENIMAS
SOVIETINĖJE LIETUVIŲ LITERATŪROJE

Pasibaigus Stalino gadynei, mėgindavo jį sudrausti, tai „šis 
lietuviai komunistai pradėjo ob nurydavo kartelį, niūriu žvilg 
jektyviau aprašinėti kaimo gy niu pereiliuodavo sėdinčius, tar 
venimą. Pirmuosius pokarinius si jieškotų jų tarpe dar neda 
metus vaizdingai aprašo drau maskuoto liaudies priešo“, 
gas A. Baltrūnas apysakoje Tokiais žvilgsniais mus eiliuo 
„Dainavos pavasaris“. davo 41 m. atsiųstieji iš Mask

Tuojau po karo žmonės dar vos „specialistai“ ir tų žvilgs 
gyveno po senovei. Daugelis nių atmintis išliko daugeliui vi 
ūkių buvo' apleisti ir dirvonavo, sam amžiui. Laucė, matyti, dar 
Mažažemiai visvien nesiskubi buvo ir enkavedistas. Nereikė

wich Hill, įvyko „Dainos“ cho LIETUVIŲ DAILĖS 
ro religinis koncertas. Algio Pū INSTITUTO
ko vadovaujamas choras, vargo naują valdybą sudaro dailinin 
nais palydint Broniui Kiveriui, kai: A. Valeška, pirm.; T. Va 
pagiedojo 12 giesmių. Grabelius, vicepirm.; A. Marčiuho 
wskio Ave Maria duetu išpildė nis, gen. sekr.; P. Augius, ižd.; 
M. Bernotienė ir E. Kapočiene. V. Petravičius ir V. Vizgirda, 
Cesar Franko Panis Angelica, nariai. Instituto atstovai atski 
pritariant smuiku N. Clements roms sritims: rytinėms J. A. 
ir vargonais Br. Kiveriui, gie Valstybėms—V. Vizgirda (Bo 
dojo E. Bernotienė. Choras iš stone), Kanadai — T. Valius 
pildė Naujelio, Lambillotte, (Toronte), Europai — A. Mon 
Gruodžio, Vanagaičio, Dambra čys (Paryžiuje), Australijai— 
usko, Sasnausko ir Vaičiūno T. Zikaras (Carnegie, Vict.). 
komponuotas giesmes. • Valymas bibliotekų Lietuve

no imti žemę, nes nebuvo kaip jo jam klausyti draugų partie 
pradėti ūkininkauti. Be to, pu čių, o greiičau juos tik sekti, 
ikiai žinojo komunistų kolcho kad tie nenukryptų nuo linijos, 
zinimo planus. Su šios rūšies veikėjais nepri

Mokytojas Norkūnas grįžta klausomos Lietuvos partizana 
iš tėvynės karo. Jis padėjo tė ms teko vesti mirtiną kovą. Da 
vynei Rusijai įsijungdamas į ug kartų Laucė buvo apšaudy 
komunistinius partizanus. Vė tas, o kartą parslinko namo vi 
liau buvo fronte ir tik dabar pa sas sušaudytas. Laucei taikiniu 
leistas. Nustebo kaimiečiai, pa kavo vadinamieji „liaudies gy 
matę komunistą, grįžusį į kai nėjai“, mums gi žinomi kaip is 
mą. trebiteliai. Baltrūnas mini, kad

„Buožė“ Drižas negalėjo grį žuvo daug komunistų ir akty 
žti į savo namus karui pasibai vistų. Daug nukentėjo ir parti 
gus. Ūkyje liko tik jo žmona, zanų ir jų rėmėjų, kuriems kas

„Lit. ir Menas“ laikraštyje 
prof. J. Balčikonis rašo apie 
lenkų pradėtą leisti Varšuvoje 
didžiulę lietuvių kalbos grama 
tiką, kurią parašė žymus lenkų 
mokslininkas kalbininkas prof. 
Jan Otręmbski.

„Gramatyka języka litews 
kiego“ bus išleista penkių to 
mų: I t. Įvadas — Garsų moks 
las, II t. Žodžių daryba, III t. 
Morfologija, IV t. Sakinių mo 
kslas ir V. t. Indeksas.

Iš spaudos išėjo III tomas, 
nes autorius Morfologiją laiko 
svarbiausia gramatikos dalimi. 
Ši dalis turi 377 pusi. Prof. J. 
Balčikonis rašo: „Tokia grama 
tika labai pravers visų mokyk 
lų, augštųjų ir vidurinių, lietu 
vių kalbos mokytojams ir stude 
ntams lituanistams. Tokios rū 
sies vadovo ligi šiolei neturėjo 
me. Visas gramatikos mokslas 
išdėstytas su dideliu dalyko pa 
žinimu, nuoseklumu ir aišku 
mu. Galima sakyti, darbas at 
liktas su talentu. Prof. Otręm 
bskio gramatika sudarys epo 
chą lietuvių kalbos moksle. Rei 
kia manyti, kad ši gramatika 
bus išversta ne vien tik į lietu 
vių kalbą. Gramatikos autorius 
—prof. Otręmbskis žinomas 
kaip didelis lituanistas ir iš jo 
kitų darbų, skirtų lietuvių kai 
bos mokslui, ypač iš jo Tvėrė 
čiaus tarmės monografijos. Ko 
kių priekaištų gramatikai nė 
ra”.

• Šokių šventės, kurioje daly 
vaus JAV ir Kanados lietuviai, 
komitete jau užsirašė per 500 
šokėjų, bet registracija dar tę 
siama. Šokių šventės programa 
jau esanti sudaryta.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS 
KILIMŲ SĄRAŠAS

Dail. A. Tamošaitienei suka 
nka 15-ka metų kai kuria ir au 
džia sieninius - paveikslinius ki 
limus. Jau išausti šie kilimai: 
Laivas, Tulpės, Lietuva, Tau 
tiniai šokiai, Pilies Pasaka, Ma 
no Namai, Eglė Žalčių Karaite 
nė, Pabaigtuvės, Žemaitija, Pir 
mosios Kalėdos Kanadoje, Ni 
da, Tėviškės laukuose, Sekmi 
nės, Mindaugų krikštas, Jūratė 
ir Kastytis, Žemaičių žemėje, 
Žemaičįų Senkapiai. Ir baigia 
mas austi kilimas Šv. Prarjciš 
kus.

ŽURNALAS ANGLIŠKAI
Lietuvių Studentų Sąjungos 

užsienio reikalų skyriaus leidž 
iamo „Lituanus“ žurnalo reda 
kcija ir administracija persike 
lė į Brooklyną. Naujas leidinio 
adresas yra: Lituanus 916 Wil 
loughby Avenue Brooklyn 21, 
N. Y. Visais Lituanus reikalais 
prašome į mus kreiptis čia pa 
duotu adresu. Ta pačia proga 
norime priminti, kad žurnalo 
finansinė padėtis labai sunki ir 
už bet kokią auką žurnalo lei 
dėjai būtų širdingai dėkingi.

J. A. KUDIRKOS MENO 
PARODA

Šv. Juozapo bažnyčios salėje, 
Adelaidėje, Alg. Kudirka suren 
gė savo darbų parodą. Buvo iš 
statyti 22 įdeginimai medyje ir 
10 aliejinių piešinių.

Paroda turėjo gerą pasiseki 
mą ir sutraukė daug lankytojų. 
Keli darbai buvo nupirkti. Lan 
kytojų tarpe gyvą susidomėji 
mą sukėlė įdeginimai medyje.

VAKARAS - KONCERTAS 
GEELONGE

Geelongo soc. globos moterų 
skyrius suruošė vakarą-koncer 
tą. Pradėta S. Lauciaus kome 
dija „Pavojingas mokytojas“. 
Režisavo Pr. Zenkevičius. Vai 
dino: M. Kymantas, M. Bindo 
kienė ir F. Jarinkevičius. Kon 
certo antrąją programos dalį 
pradėjo jaunoji dainininkė V. 
Šutaitė, solo „Ant marių kran 
telio“. N. Bratanavičiūtė padek 
lamavo „Jūratę ir Kastytį“ ir, 
pianinu palydint R. Norvydui, 
pašoko „Tango“. Karštais plo 
jimais buvo sutiktas, pirmą kar 
tą Geelongo pasirodęs, moterų 
oktetas, kuris padainavo 4 dai 
nas: „Vai žiba žiburėlis“, „Vai 
linksmai plaukia“, „Lietuva br 
angi” ir „Plaukia Nemunėlis“. 
Susirinkusieji žavėjosi gražiu 
išpildymu ir kartu sveikino nau 
ją meninį vienetą, kuriam vado 
vavo jaunas, dar mokyklos šuo 
le sėdintis, R. Zenkevičius, atei 
tyje daug žadanti muizkos ir 
dainos srityje pajėga.

• Draugo romano konkursui 
jau esą atsiųsti septyni veika 
lai, pretenduoją į eilinę 1000-
čio dolerių premiją.

je „nuo pasenusios ir paklausos 
neturinčios literatūros“ vyksta, 
rašo „Lit. ir Menas“. O „daug 
knygų rusų kalba parduota už 
respublikos ribų“... Šį „Lit. ir 
Meno“ konstatavimą, kurį re 
dakcijai patiekė Kultūros mi 
nistro pavaduotojas drg. Čer 
niauskas, reikia suprasti, kad 
Lietuvos žmonės rusų kalba 
knygų neskaito. Tat yra pasy 
vaus pasipriešinimo faktas, ku 
ris sako: lauk iš Lietuvos, oku 
pantai.
• Vilniuje nutarta organizuoti 
„Vilniaus istorijos muzėjų“. 
Patalpoms manoma panaudoti 
ant Gedimino kalno esantį pi 
lies bokštą, kuris, kaip vertin 
gas istorinis paminklas, yra tie 
siogiai susijęs su Lietuvos sos 
tinės įsikūrimu.
• Skulptoriui Petrui Aleksand 
ravičiui, vienam ir žymiausių 
okup. Lietuvos dailininkų, 19 
56.X.21. suėjo 50 m. amžiaus. 
Ta proga per Vilniaus radiją jo 
kūrybinį kelią nušvietė Dailės 
Instituto meno istorijos kated 
ros vedėjas T. Adamonis, pažy 
mėdamas, kad dail. P. Aleksan 
dravičius priklauso prie tos gru 
pės lietuviškų skulptorių, ku 
ris „siekia atskleisti pirmiausia 
žmogaus vidinį pasaulį, parody 
damas jo moralinį grožį, subti 
liausius jo sielos išgyvenimus. 
Pagrindinis P. Aleksandravičia 
us žanras yra portretas.
• Šiaulių „Aušros“ etnografi 
nis muzėjus skelbia šiemet ga 
vęs apie 500 naujų eksponatų. 
Vertingų dalykų esą rasta ka 
sinėjant Salantų rajone esantį 
senkapį, Žagarės rajone Žvel 
gaičių piliakalnį ir kt. Dabar 
muzėjuje yra per 40.000 įvairių
eksponatų.

Grįžusi iš laikinio pasitrauki 
mo į Riavšiūnus, rado dvaro 
kumetį Bugailiškį, kuris mielai 
sutiko būti žemės pusininku.

Apylinkės pirmininkas Šili 
nis. Jis aiškina grįžusiam Nor 
kūnui:

— Pastatė štai mane apylin 
kės pirmininku. Aktyvistu pa 
darė, kaip sako partorgas. Tik 
kok^ gi aš, brolau, aktyvistas, 
jei man ariama žemė medum 
kvepia, praeiti ramiai neduoda. 
Kitus art, sėt, atsiskaityt už 
prievoles raginu, o pats vaikš 
tau pakiemiais, popierėlius ne 
šioju. Duok tu man į rankas pa 
imti plūgo rankenas ir tada pa 
klausk: ar aktyviai, sąžiningai 
aš, iš širdies aš dirbu?

— O kas šitą darbą atliks? 
Jei nebus kam paraginti, vis 
kas vietoje sustos, — atsakė 
Norkūnas.

— O seniau kas ragino? Pa 
tys žmonės sėjo, patys pjovė. 
Ir nebuvo tiek dirvonuojančios 
žemės. Raistus, skudrynus nie 
keno neraginami plėšė. . .

Komunistas atsako:
— Vargas juos ragino, dvi 

linkus lenkė.
Patys pamename, kai 41 m. 

partija pradėjo rūpintis arimu, 
sėjimu, darydama tai kolchozi 
nės patirties skatinama. To 
kiais svarbiais momentais net 
mitingai buvo šaukiami, kad 
tik žmonės neužmirštų apsėti 
laukų. Po „išvadavimo“ žmo 
nės net vargdami nenorėjo dirb 
ti, nes nieko už darbą negavo.

Norkūnas, senas komunistas, 
įjungtas į valsčiaus valdžios - 
- vaikomo veiklą. Jei Šilinis tu 
ri žmogiškus jausmus, tai Lau 
cė, paruošų įgaliotinis, „tikras
buožių siaubas. Kai partorgas

met vis sunkiau buvo laikytis.
Valsčiuje partija svarsto ak 

tualius klausimus:
— Reikia sutikti, draugai, 

kad dauguma apylinkių neįvy 
kdė plano nei duotųjų terminų.

— Kodėl dirvonuoja iš buo 
žiu atimta žemė? kodėl jos ne 
ima mažažemiai?

— O kuo gi užsės naujaku 
rys, jei jo aruode pelės stipma?

— Sėklų fondai tam yra! — 
užbliovė Laucė.

Jam buvo atsakyta, kard kr 
eipėsi sėklos 15 asmenų, o ga 
vo tik du.

— Miškas čia pat už 15 ži 
ngsnių, o valsčius jam pasky 
r ė medžiagą už 40 km. Valsčių 
je vienas arklių nuomojimo pu 
nktas su 10 arklių. Nėra pagal 
bos naujakuriui.

Žinoma, čia komunistas Nor 
kūnas pūtė draugams miglą, 
nes gerai žinojo, kad kraštas 
bus kolchozinamas, kai „buo 
žės“ bus visiškai apiplėšti ir 
sunaikinti.

Visvien jis griežtai pasisakė 
prieš biurokratišką, grubų ei 
gesį su kaimiečiais, nenorą ar 
nemokėjimą atskirti valstiečio 
nuo buožės, doro žmogaus — 
nuo sabotuotojo, kenkėjo. . .

Po tokių pareikštų minčių 
partorgas su juo šaltai atsisvei 
kino.

Kaimiečiai skundžiasi:
— Tas ir yra: pieną statai, 

mėsą, o kai sumoka — pažiurę 
ti nėra ko. Benzinkai akmenėlio 
pas spekuliantą nenusipirksi 
už tuos grašius. ..

— Sunku mums, nėra kas ir 
sakyt. Kad nors jau krautuvėj 
ką gautum už pinigą. O dabar 
—kaip šluotele iššluota: nei ži

Nukelta į 5-tą pusi.

anglams neištariama pavardė mirties motina ištekėjo ir su sa Warner'io studija Romoje fil iš šio trejetuko. 
Skiknys buvo pakeista į leng vo vyru gydytoju ir jaunučiu mavo „Trojos Eleną” 
va, nors paprastą, Harvey, La sūnum išsikėlė gyventi į Pary Homero epą „Iliada' 
wrence šoktelėjo karjeros laip žiu.
tais: trumpu laiku jis vaidino Ir Šernas 
svarbiausias roles 6 anglų ir 1 nusiteikęs: dar neturėdamas 20 šią vyrą pasaulyje“ 
prancūzų filmuose, tuo pačiu metų prisijungė prie prancūzų tai po ilgų bandymų, pasirinko 
metu dalyvaudamas įvairiuose, pogrindžio kovotojų, neužilgo Jokūbą Šerną.
garsiojo Šekspyro vardo teatro buvo sugautas ir pusantrų me 
Stratford-on-Avon, pastatymu tų praleido belaisvių stovyklo 
ose. je. Karui baigiantis, Šerno šei

1952 m. Warner‘io studija jį ma patekusi į vargą ir Jokūbas 
kvietė į Hollywoodą vaidint dirbęs ir kaip naktinis sargas ir 
svarbiausiąjį meilužį didžiąją kaip padavėjas plačiai žinomoj 
me filme „Karalius Ričardas ir Paryžiaus kaivnėj de la Paix. 
kryžiuočiai“, vėliau pavadintu Po to buvo pardavėju sporto 
„Talismanu“, kartu su garseny įrankių krautuvėje ir žiemos sp 
bėm — Virginija Mayo ir Geor orto instruktorių Alpių turistų 
ges Sandders. Pasekmės dina miesteliuose. 20 m. amžiaus ga 
miškojo kariautojo vaidmeny vo suvaidinti nedidelę boksiniu 
bt/vo pakankamai geros, kad ko rolę viename Jan Gabento fil 
gautų dar kelis Hollywoodo pa me. Nuo to laiko Šernas retkar 
siūlymus. Tuo pačiu metu kaž čiais vaidindavo boksininkų ro 
kokia anglų bendrovė jam pa les, bet netikėdamas savo akto 
siūlė Romeo vaidmenį ir Law riaus gabumais, pradėjo studi 
rence apsisprendė grįžti į Lon juoti mediciną. Po 2 studijų 
doną, nes norėjo vaidinti mėgia metų, viena Romos filmų studi 
mąjį šakspyrą. Hollywoode ge ja telefonu pasiūlė jam rolę. Bū 
ležis kalama kol karšta! Lawren damas piniginiuose nedatekliuo 

ranas,"įstojęs7į Londono^ Kara ce Savo £ana suraizgytą anglų se, jis džiaugdamasis pasiūly 
dažytojas, niekada neturėjęs jo liškaja dramos mokykla, ir jau T-T"11..................™-------------
kio ryšio su scena, bkikmai dar - ' • •- •
prieš II-jį pasaulinį karą emig vaidintiVllme.1
ravę j Johanisburgą, Pietų Af 
rikon. Pradžioje Lawrence do 
mėjęsis muzika ir pūtęs trimi k? gerokai pakovoti, nes rėži šios teisės dar nėra išnaudojęs patikusi. Jis metęs universitetą, 
tą mokyklos orkestre. Prasidė sier^us nusigandęs, kai sužino ir Harvey dirba tik Anglijoje, kad atsiduotų tik filmui, 
jus karui būdamas 14 metų ^S’ naui°T „žvaigždė“ Jokūbas Šernas amžiumi yra Šerno karjera išsivystė štai

Jis pabėgęs is namų ir įstojęs tų> Tačiau ilgoki bandymai pa ne. (Jo tėvas buvo Lietuvos tei cūzų ir italų filmų, taip pat ke 
į britų laivyną, pasisakydamas rodė jo tinkamumą ir po to, kai singumo ministeriu). Po tėvuliuose Paryžiaus teatruose. Kai

EKRANAS ANŠLAVS EGLITIS

LIETUVIAI HOLLYWOODE
ŽYMUS LATVIŲ ŽURNALISTAS - RAŠYTOJAS, SUPA 
ŽINDINA MUS SU L. SKIKNIU, JOKŪBU ŠERNU IR 

LIZA MONTVILAITE.
Iš mažųjų tautų daugiausiai esąs reikalaujamo amžiaus. Tik 

garsių kino artistų yra davę šv po 3 mėn. jo motina surado jo 
edai ir vengrai. Švedės Greta pėdsakus, ir, pranešusi vyrės 
Garbo ,Ingrid Bergman, Mar nybei ir tikruosius metus, už 
ta Toren, Viveca Lindfors yra baigė sūnaus jūrininko karje 
garsesnės, bet užtat vengrų ar 
tistų yra daug didesnis skai 
čius. Hollywoode jau žinomas 
posakis: vengras yra žmogus, 
kuris įeina pro sukamąsias du 
ris paskui jus, bet išeina pirma 
sis. Kiek nustebsite, atrodo, iš 
girdę, kad trečioji vieta mažų 
jų tautų tarpe priklauso lietu 
viams. Per pastaruosius penke 
rius metus, trys lietuviai artis 
tai susilaukė didžiulio pasiseki 
mo. Jie yra Lawrence Harvey, 
Jack Šernas ir Liza Montella.

Lawrence Harvey yra gimęs 
Lietuvoje, 1928 m. ir jo tikroji 
pavardė yra Skiknys. Jo tėvas,

rą.

Tačiau pabandžius sraunes 
nio gyvenimo. Lawrencui mo 
kykla nebepatiko ir jis prisijun 
gęs prie kažkokio Johanisbur 
go teatralų būrelio. Sulaukęs 
15 metų, jis vėl bandė tapti ka 
reiviu, šiuokart britų pėstinin 
ku. Motinai daugiau nebepavy 
ko sūnaus pagauti, ir Lawrence 
su savo pulku išvaikščiojo Egi 
ptą, Italiją ir Austriją. Pasibai 
gus karui, jis prisišliejo prie 
kažkokios varietės grupės, kuri 
linksminusi kareivių stovyklas. 
Po demobilizacijos, kaip vete

Romulus ir Hollywoodo War mą priėmė, bet tik atvykęs į 
po 3 mėn susilaukęs pirmojo ner stu^ijŲ kontraktą, su War studiją sužinojo, kad šiuo kart 

ner’io teisėm į Harvey patarna siūloma svarbiausia rolė. Nuo 
vimus vienam filmui per metus, dabar aktoriaus piofesija, kaip 

Dėl šios pirmos rolės jam te bet kol kas Hollywoodas šios Šernas pats sakosi, jam staiga

j jęs, kad jo naujoji „žvaigždė“ Jokūbas Šernas amžiumi yra Šerno karjera išsivystė štai 
L*’ dar neturi nė dvidešimties me vyresnis: gimęs 1925 m. Kau giai. Jis vaidino daugelyje pran

Moterų gimi 
— pagal mo metų studijos paprastai ne 

— visa skelbia. Šiuo atveju greičiausiai 
me pasaulyje jieškojo artisto, bijomasi ne per didelio metų 

buvo kareiviškai kuris galėtų vaidinti „gražiau skaičiaus — Liaz yra labai jau 
Paris, na.

Liza yra gimusi Varšuvoje, 
kur iš Lietuvos persikėlė jos tė 

Kai Šernas pabaigė savo ant vai. Jos tikroji pavardė yra Mo 
rąjį Hollywoodo filmą apie ntvilaitė. Montvilų šeima atke 
Dienbin-pū tragediją „Šuolis į liavo iš Europos kaip D. P. ir 
pragarą“, jis gavo ilgametį War pirmiausia apsistojo New Yor 
nėr studijos kontraktą ir kartu ke. JAV Montvilams vistik ne 
su žmona, itale žurnaliste, per kažkaip sekėsi ir jie išvyko to 
sikėlė gyventi į Hollywoodą, liau — į Pietų Ameriką, į Perų 
nutaręs priimti J.A.V. plietybę. sostinę Limą.
Ir nors nusipirko namą Holly 
woode, jis vis dar tebeturi nuo 
latinį butą Paryžiuje ir vasarna 
mį netoli Romos, nuošaliame 
pajūrio kampe, į kurį galima 
patekti tik po sunkios kelionės 
per beveik nenugalimus smilty 
nūs. Jokūbas, kaip daugelis šių 
dienų jaunų žmonių yra „apsės 
tas“ auto manijos ■ 
baltu, atviru Cadilac'u, Ferrari 
sporto mašina arba lenktyniniu 
Lansijos automobiliu. . . Bet jis 
yra ir didelis knygos mylėto 
jas; gerai moka prancūzų, ang 
lų, italų ir rusų kalbas ir šiuo 
metu rašo knygą apie savo mar 
guosius pokarinius nuotykius 
ir svaiginančios karjeros pra 
džią. Jis nevengia draugystės 
ir su savo tautiečiais. Jo namus 
puošia lietuvių dailininkų kuri 
niai ir liaudies meno išdirbiniai.

Liza Montella yra jauniausia 327).

Lizos Montellos svajonėse 
filmų artistės gyvenimas buvo 
vienas didžiausių dalykų. Ir Li 
moję jai pavykę dalyvauti kelio 
se Peru filmuose. Amerikiečių 
„talentų medžiotojai“, kuriuos 
studijos samdo visuose pašau 
lio kraštuose, pastebėję ją ir at 

.. vežę bandymui j Paramount'o
— važinėja stU(įįja Hollywoode. Per 10 mė 

nešiu ji gavo du šalutinius vaid 
menis spalvuotuose filmuose: 
„Pabėgimas iš Burmos“ ir 
„Pietų jūros perlas“. Po to di 
desnė ir turtingesnė Metro - 
-jGoldvin - Mayer studija jai 
pasiūlė sutartį, norėdama pave 
ržti Lizą iš Paramount. Šiuo 
metu pradedamas sukti Lizos 
Montetios sekantis filmas, ku 
rio pavadinimas dar neskelbia 
mas.
(„Austr. Latvietis“, 1956. Nr. 

Iš latvių k. (MP).
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Atkelta iš 4-to pusi.

balo, nei geležies padarinei. . . mala dviejų pusių reikalavimai
— Atsiras, bus visko su lai ir kuri nori išlaikyti taip myli

ku. . . mą darbą, kuri nori, kad lietu
Į veiksmą įtraukiamas ir kle vybės kibirkštis rusentų ii nau 

bonas. Negali jo Baltrūnas sim jose sąlygose. Už tai jai tenka 
patiškai vaizduoti: jis ir pik mokėti skaudžią duoklę naujit 
tas ir nutukęs, vartoja žodį „pa ms viešpačiams ir jieškoti nau 
nie“, o kas pikčiausia, pas jį la jų gyvenimo kelių — nusilenk 
nkosi slapti svečiai iš miško, ti tironui, bet neduoti numirti 
Grįžęs į savo apylinkę partiza tautos gyvybei.
nas Drižas pas kleboną randa Prasideda kolchozų organi 
prieglaudą ir užmezga kontak žavimas, kad komunistų priešą 
tą su likimo diaugais. Čia jis su ms būtų visiškai išmušta žemė 
tinka partizanų vadą Kiaunę, iš po kojų. Kaimietis Budraika 
Šis aiškina: į viską žiūrėjo valstiečių aki

— Mūsų pečiai — vakarykš mis, tikino Norkūną, kad kol 
čiai Rusijos sąjungininkai — ūkiuose neužteks mėšlo patręš 
Amerika, Anglija. Tai, brolyti, ti laukams, kai subendrins ark

ir suves į bendrus tvartus, 
nebus kuo šerti savos kar 
jei žmonės nenorės vagi 
kolūkio pašarų.

tai Norkūnas priminė, kad 
milionierių kolūkių plačio

ktais ir šiek tiek pinigų. Vėliau 
jis mokėjo pinigais, nors pats 
galų nesuvestų, o savam avikui 
nieko nepajėgdamas užmokėti. 
„Buožei“ reikėjo rūpintis, kad 
iš prosenelių palikta žemė di 
dintų savo vaisius ir tuo keltų 
krašto gerovę. Komunistas ge 
rai žino, kad „buožė“ niekad 
neatleis jo niekdarysčių ir na 
ujos dar bjauresnės baudžia 
vos įvedimo, kuri 
nimą šimtmečiais 
bajorai ir grafai 
miečio žmogumi, 
mės nedirbo.

Į organizacinį
rinkimą valstiečiai siuntė mote 
ris, nes ir „draugams“ nebuvo 
patogu moteriai rodyti atviro 
žiaurumo. Nepatiko valdžiai 
tartis tokiais svarbiais reika 
lais su moterimis ir kitą dieną 
jie pasiskleidė gaudyti vyrų.

Suvarę vyrus, laikė juos už gainės, statomos ant Šv. Laury 
darytus per naktį, kad tie bū no jūrkelio, statyba jau įpusė 
tų įtikinti komunistų plano vyk jo. 
dymo gerumu.

Norkūnas mėgino piktintis,

pasuks gyve 
atgal, kada 
neskaitė kai 
o patys že

kolūkio susi

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

81 St. ZOTIQUEST. E., MONTREAL

TELEFONAS: CR 7-0051

1S, kuri gali nušluoti komu liūs 
nfžmą nuo žemės paviršiaus. . .

Žinome ir be Baltrūno, kad 
tomis viltimis mūsų partiaznai 
gyveno, kaip skęstantis besilai 
kantis šiaudelio.

Kaimo mokytoja Pakalnytė joje tėvynėje, kur nieko netrū 
svajoja: daug kas jai tarybinė ksta. . . Ne be reikao gi Stali 
je santvarkoje svetima. „Tautų nas didžiavosi pačiais prieškari 
draugystė, klasių kova, proieta niais metais, kad Rusijai paga kad Laucė su karabinu agitaci 
riato diktatūra jai rodėsi tik sa liau pavyko apsirūpinti duo ją varo, 
usi žodžiai, sąvokos. Dar lab na. . . Kolūkyje juk nereikia rū 
jau nesuprantamas jai atrodė pintis karvėmis ir jas buožiškai 
žmonių skirstymas j buožes ir šerti bei lepinti. Partija skel 
kumečius, išnaudotojus ir išna bė pranešimus, kad jas tereikia 
udojamuosius. Jai atrodė, kad melžti ir viskas priklauso nuo įr vaizduoti partijos liniojs, pa 

gal kurią ištisi Lietuvos kaimai 
buvo ištuštinti ir jų vietoje pri 
grūsti maskolių, naujos tvar 
kos pavyzdžių. Būdamas realis 
tu, jis drįso pavaizduoti smulk 
menas ir, reikia pripažinti, la 
bai vaizdingas.

Nepajėgė jis įtikinti net išli 
kusių kaimo varguolių. Ir, no 
rs „buožių“ jau nebuvo likę, 
jie rėmė ir slapstė partizanus, 
ką pripažįsta pats Baltrūnas 
aprašydamas skurdžių Kasiulį. 
Laucės gi išplėšė paskutinius 
Lietuvos turto likučius, kad iš 
gelbėtų plačiosios tėvynės mi 
lionierius kolchozininkus ir ge 
rove pertekusį proletariatą. Ba 
Itrūno romano ištraukas galima 
paskaityti „Pergalės“ žurnale 
š. m. 1 ir 3 nr. Būtų įdomu pa 
skaityti ir visą veikalą. Greičiau 
šiai jis neužbaigtas. Paskuti 
niai jo puslapiai gal rašomi pa 
skutinių dienų įvykių šešėlyje, 
kurie rodo, kad net komunsita 
ms įgrįso vergauti pirminei ko skurdu sotinti nepasotinamą 
munizmo šaliai ir savo šalies kiaurą maišą. (b. d.)

kad 
vės, 
nėti

yra

— Ne tu mane siuntei, ne tu 
mane ir mokyk partiojs linijos, 
— atrėžė Laucė.

Nedrįso Baltrūnas aiškinti

pasaulyje gali būti tik geri ir melžėjų. Daugelis moterų bu 
blogi žmonės“. vo perkeltos į socialistinio dar

Šie dalykai aiškiai supranta bo didvyres, kad per sąžiningą 
# komunistui, nors buožių var melžimą pakėlė produkciją 300 

dan tektų sunaikinti pusę Lie %. (Šios rūšies laimėjimai ir 
tuvos gyventojų. Kaip gi ki didvyrės dabar skelbiamos Lie 
taip pateisinsi savo tautos naiki tuvoje) .Tai nuostabus komunis 
nimą ir pavergimą jos likučių? tinis laimėjimas. Traktoriai gi

Žinoma, tarybinėje santvar išgriaus ir pervers buožių su 
koje išnaudotųjų teisė palikta gadintus Lietuvos dirvonus, 
tik komunistų partijai — nau Nereiks jų tręšti, užteks pride 
j^errys,' viešpačiams. Neapykan rinti Maskvos planus ir Lietu 
ta reikalinga, kad širdis nesu va visvien pavirs rojaus kam 
drebėtų liejant kraują ir skria pelių. Neveikia jo valstiečio aiš 
udžiant valstietį. Sąžinės nura kinimas:
minimas: bus gerai rytoj. Mūsų žeme šykšti, laukia,

Partizanai savo lapeliuose ra kad tu ją rankomis išpurentai, 
šo: Norkūną nuramina tas, kai

,,— Geriausi tėvynės vaikai, jaunuolis kaimietis pažada tą 
nepriklausomos Lietuvos gynė daryti.
jai kovoja su išdavikais ir prie Artėja terminas planui įvyk 
šais. Kai valstiečiai neša sunkų dyti ir į Rivašiunus atvyksta 
bolševikinės vergijos jungą, sunkvežimis su agitatorių bri 
jūs drįstate netik bendradarbia gada, keliais liaudies gynėjais 
uti, bet ir organizuojate, taip ir enkavedistas Laucė. Pareika 
sakant kažkokius ratelius. At lauja sušaukti susirinkimą kol 
minkite, kad visos šitos jūsų ūkiui organizuoti. Tas Laucė 
pastangos įsigyti komunistų negali ramiai žiūrėti j buožes 
malonę nepraeis veltui. Kol ne ir jų palikuonius, nes jaunystė 
pervėlu dar kartą pagalvokite įe piemenavo ir bernavo. Dabar 
apie. . .“ gi jis viešpats. Mažus nemalo

Čia Baltrūnas duoda ištrau numus teko jam patirti, kai su 
ką partiaznų laiško mokytojai mušė „vidutinioką“. Neturi drą 
Pakalnytei, kurią kaip girnos sos Batlrūnas vaizduoti, kad

■ — tie Laucės ruskių padedami
SIUNTINIAI gabeno visus ūkininkus į Sibi

I LIETUVA rO dykumas išmarinimui, kad
* ” tie nematytų jų naikinimo dar

Lietuvių bendrovė Overseas bų. Neleido jie užbaigti tėvy 
Cargo Co. siunčia į LIETUVĄ nėję senatvės dienų net sene 
(ir kitur) siuntinius su: anglis liui „buožei“, kuris per visą 
kom viln. medžiagom, avaline, gyvenimą sunkiai kartu su ber 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, nu dirbo, pats jaunystėje buvo 
dviračiais, laikrodžiais, akorde piemeniu ir bernu. Visa jo kai 
onais. (Siunčiama iš Anglijos

per Haskobą).
tė, kad jis gal kartais berną pa 
barė, lygiai ir savo vaiką, pri 

Bendrovė taip pat persiunčia į mindamas, kad žemė tik pra 
L.ietuvą ir Jūsų pačių sudary kaitų laistoma duoda vaisių. . .• • . . I r* I t « rx.rr • 1 , , •tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
CA. Pristatymas garantuoja

Inas—PILNAS DRAUDIMAS
(siunčiama per Gloge Travel

Service).
1 Prašykite katalogų bei

Tas „buožė“ pradžioje atsilygi 
no bernui ir mergai maistu, dra 
bužiais, kitais būtiniausiais dai

ĮPUSĖJO ŠV. LAURYNO 
JĖGAINĖS STATYBA

Ontario Hydro didžiulės jė

Cementiniai pylimai abiejo 
se pusėse, t. y. ties Iroquois ir 
ties Long Sault, jau baigti. Da 
bar statomos jėgainės, kurios 
apims šiaurini upės kanalą tarp 
Barnhart Islannd ir Kanados 
kranto netoli Cornwall.

Kartu su tuo jau daug atlik 
ta pakeliui į iškėlimą ištisų vie 
tovių, kurias teks užlieti naujo 
jo kanalo vandeniu. Tai liečia 
Iroquois kaimą, dali Morris 
burg miesto, ir dar šešias ma 
žesnes vietoves. Iroquois kaimo 
namų perkėlimas į naująją vie 
tą jau beveik baigtas. Dabar sta 
tomos naujos mokyklos, bažny 
čios ir krautuvės. Visa tai atlie 
ka Hydro Komisija.

Prie viso šito projekto šiuo 
metu iš abiejų pusių dirba apie 
10.000 darbininkų. (CS).
® Vilniaus radijo pranešimu, 
Druskininkų, Palangos, Biršto 
no ir Likėnų sanatorijose sezo 
no metu gydėsi daugiau kaip 
10.000 žmonių. Palangos poil 
šio namuose 
sėjosi apie 
Druskininkų

Aukodami
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

LONDON, Ont.
PASKUTINIS PASILINKSMINIMAS.

Gruodžio 1 d. (šešt.) puikioj nybių ir laikrodžių. Panašų pa 
Odd Fellows Temple salėj, 555 sižadėjimą yra padarę: namų 
Dundas St. (kampas William statybos kontraktorius Br. Mi 
St.), įvyks paskutinis šiais me sius, 93 Emery St. W. (tel. 79 
tais lietuvių šokių vakaras. Jo 713) ir J. Čegis, turįs vyriškų 
pelnas skiriamas Sibiran išvež ir moteriškų rūbų siuvyklą, 224 
tiems lietuviams sušelpti. Pra William St. (prie Hamilton 
džia 7.30 v. v. Veiks turtinga Rd., tel. 40206). Bus ir ponio 
loterija ir bufetas su visų rū ms svarbus fantas, padovanotas 
šių gėrimais! „La Bella Beauty“ studijos, es

Mūsų loterija kiekvieną sy ančios 246 Wharndiffe Rd. S. 
kį susilaukia vis didesnio dėme (tel. 75790) savininkės Karin 
šio. Iki šiol fantus daugiausia Kasitienės, būtent: pusmetinė 
aukodavo vis tie patys asme ir vispusiškas pagražinimo pa 
nys. Pageidautina, kad į rengėjų tarnavimas (full beuty treat 
pastangas labdarybės labui įsi ment), apimąs penkis atskirus 
jungtų ir naujų afntų aukotojų, patarnavimus.Dėkojame aukoju 
Labai gražų pavyzdį parodė mū siems ir pasižadėjusiems ir kar 
sųveusilininkai, paaukoję ar pasi tu kviečiame daugiau savano 
žadėję paaukoti Loterijai vertin rių į garbingas aukotojų eiles, 
gų daiktų. Pav„ E. E. Povilai Tautieti, šis tavo doleris, pa 
tis, turįs laikrodžių taisymo dir skirtas Sibiro vergijoje skursta 
btuvę ir nuosavą gražią laikro nčiam broliui sušelpti, paliks 
džių ir brangenybių krautuvę tau gražiausią prisiminimą ir 
„Eddy‘s“ Jewellery”, 609 Rich turės pačią didžiausią vertę vi 
mond St. (tel. 76185), pasiža su tavo išlaidų apyskaitoj! Lau 
dėjo paukoti ką nors iš brange ksime. Rengėjai.

vasaros sezoną ii 
8.500 vasarotojų, 
— 5.000 ir kt.

šalpai padėsime

BELLAZZI- LAMY, INC
TR 5151 7679 Geor«e St > Ville Lasalle.

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

Montreal Overseas Parcels

OVERSEAS CARGO CO, 
2412 W. 47 St., Chicago 32, Ill., 
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.

Siuntinių tarnyboje 8 metai. 
S. P. Juodvalkis.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-1949

Tel. TR. 1135

VICTORIA. 
CLEANERS
OYERSCo.

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95

Suknelė .....................0.90
Skrybėlė ................ 0.85

ir t. t., ir t. t.

# Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio
v miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
X Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas 
f TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

f © ©
I

Dr. Roman Pniewsk 1
K Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose K 
« Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specliaLstas. s> 
I 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |
g Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

GREITI ir AUGŠTAVERČIAI
SIUNTINIAI IR VAISTAI 

Į VISĄ RUSIJĄ
Visi mokesčiai apmokami čia.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI

TATRAN CANADIAN TRADING CO.
Centras: 1461 Mountain Street,

Montreal, Tel. AV 8-9600.
Toronto Skyrius: 479 Queen Street, 

___________________ Toronto, Tel. EM 4-5085.

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 
PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.
P. Adamonis PO 6-7594

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

W. Telefonas — PL 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

| lietuviška moterų koykla
i DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
$ PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
I Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

4112 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, maistas, vaistai.
Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos 

urmo kainomis!
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.

savo kredito kooperatyve

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

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

Banko kambary, 
Pirm. A. Norkeliūnas

StaNu

© O

RA 7-3120 £

WW LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE J

$ 14 17 *7 Lietuviams nuolaida. į
| IVLlL O JZi J Sav.: P. RUTKAUSKAS. į

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPK1TES PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

f: 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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St. CATHARINES, Ont
GERAI VEIKIAMA ĮEINANT Į TIKRUS BĖGIUS

Nors mažai kas dabar berašo leisti vaiką į tą lietuvišką švįe 
ma apie šią bendruomenę, ta sos židinį, kuriam šaunūs 
čiau čia lietuvybės darbas nėra tos lietuviai netik neduoda 
sumažėjęs. Veikiama kaip ir gesti, bet pučia visi sukibę 
anksčiau ir dar gal stipriau ne i didesnį švietimą.

Tas pats tėvų komitetas iš 
prašė p. Alonderienę pabūti 
mokyklos vedeja. Žinoma, pa 
būti dar maža. Reikia ir nema 
ža pavargti. Bet p. Alonderie 
nė sutiko- ir dabar visi patenkin 
ti, nes visi žino, kad bus pada 
ryta viskas, kas įmanoma, kad 
mokykla dar pažengtų į priekį 
mūsų žemelės Lietuvos garbei.

Dabar žodis
apie mūsų organizacijas.

vie 
už 
vis

gu tada, kai vietos koresponde 
ntai dirbo irgi išsijuosę.

Taigi lietuvybės darbas čia 
netik nesumažėjo, bet padidėjo 
dėlto, kad darbo sąlygos page 
įėjo. Daugelis gal nustebo, ta 
čiau yra įvykęs faktas, kad ma 
ža

mūsų bendruomenė jau turi 
nuosavą bažnyčią.

Vieni ją vadina koplyčia, kiti 
ir koplyčia ir lietuvių namais, 
tačiau nuo to reikalas nepasikei Tiesa tos organizacijos mums bai džiaugiasi, nes sako — be 
Čia: graži, jauki koplyčia pa neduoda miegoti. Kai viena bai 
statyta pranciškono vienuolio 
—tėvo Juvenalio Liaubos gas 
padoriškomis pastangomis, rea

ryšį su Lietuva — tegu tai bū ramas Eisenhoweriui ir Hame 
na mums geras pavyzdys. rskjoldui prašydami žmonijos 

Pernai per kariuomenes šven vardu vengrams padėti.
tę — tie kariai išsikvietė „Var čia vįsį suminėti darbų dar 
pa“ koncertui ir iš gauto pelno iželiai ir daugelis nesuminėtų ra 
parėmė invalidus Vokietijoje, cįo mūsų bendruomenės gražiai 
Šiemet bus irgi kas nors pana 
šaus. Kiekvieno gero lietuvio 
dėmesys tegu būna atkreiptas 
į skelbimus apie Ramovės šven 
tę ir kvietimą joje dalyvauti. Da 
lyvaukime visi, nes tai kilni 
ja!

Dabar St. Catharinėje
išrinkta nauja valdyba

iš šių asmenų: A. Aliašuskie dalykas. Ką nori daryk — ji ne piet. 
nės, Z. Piliponio, P. Meškaus tveria dėl paprasčiausios 
ko, J. Liongo-s ir V. Paviičiaus. 
Šį raštą rašant pareigom dar 
nebuvo pasiskirstyta. Nauja 
valdyba visa bendruomenė la

id ė

plakančią lietuvišką širdį-kad SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI TORONTE
tik visur ji taip plaktų! Toronto miestas ir 12 jo prie valdybės rūmų statybos. Į šį

Pagaliau tai visa visus čia miesčių rinks savivaldybinius klausimą galės atsakyti tik nu
brolius lietuvius jungia į vieną organus gruodžio 3 d. osavybių savininkai ir ilgalai
gražią šeimą, kurioje, reikia Priešlaikinis balsavimas (acl kiai nuomininkai, moką savival 
dar dadėti, net piktumams, bar vance polis) gali būti atliktas dybių mokesčius,
niams ir vaidams nebėra mažia lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1 
usios vietos: žodžiu nesantaika d. miesto savivaldybės rumuo 
pasirodo čia yra neįmanomas se nuo- 9 vai. ryto iki 5 vai. po 

Priešlaikinis balsavimas
> prie yra skirtas tiems, kurie rinki 

žasties. Su kuo susiėdei vakar mų dieną bus išvykę iš miesto 
—šiandien žiūrėk kūmas prie ir neturės progos balsuoti, 
vieno stalo! Negi bėgsi?

Taip jau yra mažoje bend urnos bus atidaros nuo JO vai. 
riiomenėje ir čia garsus poša 
kis, kad kalnas su kalnu susiei 
na niekaip negalioja, nes čia 
kalnas su kalnu niekaip nepra 
siskverbia — tad visi moja ran

Rinkimų dieną, gruodžio 3,

Balsuojant svarbu įsidėmėti, 
kad į burmistrus balsuojama 
už vieną kandidatą, į miesto ko 
ntrolierius už keturis, j seniu 
nūs už du ir į Švietimo Tary 
bos narius už du.

Vienintelis ženklas, kurį ga 
Įima dėti balsavimo lapelyje, 
yra X. Tai gali būti daroma tik 
pieštuku. Vartokite pieštuką, 
kuris padėtas balsavimo patai 
poje. Nedėkite lapeliuose jokių 
brūkšnelių ar kitokių ženklų. 
Jeigu lapelyje reikia atsakyti į 
klausimą „taip“ ar „ne”, tai pa 
dėkite X ženklą dešinėje jūsų 
pasirinktojo atsakymo. Pačių 
„taip“ ar „ne“ žodžių rašyti 
nereikia. (CS).

ŠALPOS
Penktadienį, 

šiam posėdyje 
ižd. Indreliene
mus einamais reikalais. Į lapkr. 
23—24 d. Detroite vykstantį 
Balfo Seimą nutarta pasiųsti 
Š. Fondo atstovą. Šiais metais 
Fondas turėjo 4500 dol. paja 
mų (nuo XI.55 iki X.9.1956). 
Šių metų .rudens vajaus aukos 
dar negautos. Lapkr. 1 d. pa 
siųsta Vas. 16 gimnazijai būre 
lių aukos: 
Londono 
Vankuv. 
Sudburio 
Toronto
Toronto (Jankaitienės)$ 110,— 
Montrealio (Šimelaičio) 98.66

ryto iki 8 vai. vakare. Kiekvie 
nas, turįs balsavimo teisę, gaus 
atvirutę, kurioje bus aiškiai nu 
rodyta jo rinkiminė būstinė. At 
eidami balsuoti pasiimkite ko 
kį nors asmens dokumentą, kad 
galėtumėte įrodyti savo tapaty 
bę, jei būtumėte paprašytas.

Balsavimo lapelį kiekvienas 
gaus rinkimų patalpoje. Lape 
lyje bus surašyti kandidatai į 
burmistrus, į Kontrolės Tary 
bą, į Miesto Seimelį, į Švietimo 
Tarybą.

Šalia to, lapelyje bus prašo 
ma atsakyti į klausimą, ar pra 
plėstinas Toronto balsuotojų 
skaičius? Iki šiol savivaldybės 
balsavimuose galėjo dalyvauti 
tik nuosavybių savininkai ir ii 
galaikiai nuomininkai. Dabar 
yra pasiūlymas duoti balsuoti 
kiekvienam Toronte gyvenan 
čiam Britų ar Kanados pilie 
čiui, sulaukusiam 21 metų.

Atskiras lapelis bus pasisa 
kymui dėl naujųjų miesto savi

bendruomenės nėra tėvynės ry 
šio, nėra bendro žingsnio į jos 
laisvę. Dar džiaugiasi todėl 
kad atsiranda dar ramių ir tvir 
tų lietuvių, kurie aukoja bran ka į piktumus. Girdi, juk ir su 
gų laiką bendriems reikalams, nuosava žmona kitą sykį susiim 
Šiaip gi sunku dabar jau darosi 
su valdybom, net didelių ben 
ruomenių. Tačiau St. Cathari 
niečiai galvoja, jog valdyba — 
tai tėvynės sargyba. Joje teks 
visiems pastovėti, jei nenorime 
būti nugalėti.

Linkima valdybai iš širdies: 
šanaus kelio didvyrių žemės lin 
kui!

Čia pat negalima nepaminėti

gia parengimą, kita jau rėkia 
muoja dar geresnį. Vieniems rū 
pi visa Lietuva, kitiems — lab 
jausiai Vilnius. Juk St. Catheri 
ne turi stipriausiai veikiančią 
Vilniečių organizaciją.

Šią vasarą vilniečiai šioje apy 
linkėję surengė toki parengi

no
O
vi

le savo lietuviams.
Dabar taip pasidarė, kad 

ri-nenori, o eini į bažnyčią, 
eini dėl to, kad ten renkasi 
si bendruomenės nariai. Kiek mą, j kurį suvažiavo per 1000
vieną selįmadienį. Renkasi jau žmonių. Tegu į tai atkreipia de 
kiai pagarbinti Dievą ir bend mesi didžiųjų bendruomenių pa 
rai lietuviškai pagiedoti. rengimų vadovai.

Ypač gražiai skamba „palen Taip pat gerai ir sumaniai 
gvink vergiją, pagelbėk žmoni dirba SLA — nori nenori tau 
ją“. Vargonais veda muzikas Įperša jų laikraštį, užrašo na 
A. Paulionis. Kartais dar pats, riu ir pasako, kad esi narys di 
kaip solistas .pagieda, kartais džiausios organizacijos visoje senosios valdybos, kuri įsigijo 
kiti gražūs balsai pasireiškia. Amerikoje, kuri tau pražūti ne visų didelių simpatijų ir bene 
Čia išgirstami taip pat geri pa duos. Kas tad gali atsisakyti pirmoji išvengusi bet kokios 
mokslai gabių tėvų pranciško nuo tų visų gėrybių? kritikos ar „užsipuolimų". Dir
nų. Visa tai sudėjus — negali Bet populiariausi yra kariai- bo be triukšmo, taikiai ir šir 
nenueiti į tas lietuviškas pamal -ramovėnai. Sumanymai čia re dingai, o padirbo tikrai daug 
das. alizuojami be didelių diskusijų, ir dėlto paliks atminty, kaip g

Po pamaldų, altorių uždarius kurių čia kaip ir nėra kam ves ros valdybos pavyzdys, 
akustine uždanga, pasidaro jau ti. Nustebs antrą kartą skaity 
ki ir talpi salė. Gali čia lietuvis tojas: pirmasis karių būrys Ka 
kus reikalus aptarti be baimės nadoje — pirmoji lietuviška ka 
už salę mokėti. Čia — mūsų sa rių vėliava. Jau užsakyta, pada 
lė!„ ryta ir krikštynoms diena pask

Mažai bendruomenei tai kaip irta — per mūsų kariuomenės 
pavargusiam keleiviui savi na švente lapkričio pabaigoje, 
mai. O lietuvybei-tvirtovė. Ge 
ras katalikas žino irgi savo tiks 
lą. Žodžiu viskas derinasi, kaip 
graži, darni lietuviška melodi 
ja.

Tėvui Juvenaliui, atrodo, jo 
kių problemų nėra. Yra tik dal
bas, kurio nenugalėti jis nė ne 
daleidžia. Sugalvojo bendruo

St. Catharines lietuviai ku 
rie jau dabar yra beveik visi 
gerokai prasigyvenę lietuviai ir 
kanadiečiai — žinoma yia kai 
tu ir labai svarbūs savo minti 
mis, sumanymais ir parama kie 
kviename visuomenės darbe.

Vėliava bus pašventinta la Visi domisi politika ir gyvai se 
bai iškilmingai. Kūmai bus p. ka pasaulio Įvykius. St. Catheri 
Alonderiene, kuri vėliavą pati niečiai vieni pirmųjų Kanadoje 
išsiuvinėjo ir p. Radvila — Ne 
priklausomybės kovų savano 
ris - kūrėjas, seniai išemigravęs 
į Kanadą, čia prisigyvenęs tiek, 
kad daugeliui lietuvių padėjęs 
sunkiais laikais, o dabar mora

menės tėvai pakeisti mokyklos liškai greta jų. Šio rašto auto 
patalpas, netodėl, kad jos nepa rjus nededa galvos, kad p. Rad 
x .... vila netUri ryšių su garsia Rad

vilų gimine _ Lietuvoje. Kaip 
ten bebūtų, bet p. Radvila dar 
bais įrodo savo nenutrūkstamą

sušaukė stiprų mitingą 
Vengrijos įvykių reikalais.

Sumetė geroką sumą pinigais n 
ją Įteikė vietos vengrų komite 
tui. Paskui pasiuntė dar tcleg

ti tenka.
Tokiu būdu — metai po me 

tų eina, o lietuvis tas pats: mie 
la bendra dama, mielas Lietu 
vos tėvynės atminimas visus ju 
ngia. Braškantis pasaulis tik 
juoką kelia — kur jūs visi bu 
vote, kai Rusija vystykluose 
spardėsi, ar Hitlerio sugrūsti 
į ožio ragą buvo, ar kai mes šau 
kerne iki užkurtimo, kad rusas 
yra biesas? Negirdėjote—dabar 
turite.

Tik audros nuneš mūsų lai 
va atgal į tėvynę, tik audros su 
draskys grandines komunistų 
rūsiuose prisodintų brolių — 
tik audros! Jokiu būdu nei gol 
fas, beisbolas ir ne. rezoliucijos 
prieš rusų tankus! Motiejus.

KARIUOMENĖS ŠVEN 
TĖS MINĖJIMAS
įvyks gruodžio 1 d. 6 vai. vak. 
Ukrainiečių salėje, 177 Niagara 
St., St. Catharines, Ont. Minė 
jimo programoje bus paskaita 
ir Niagaros Pusiasalio- „Ramo 
venų“ skyriaus valdybos pašv 
entinimas. Po minėjimo bus šo 
kiai ir bufetas.

Maloniai prašome apylinkėje 
gyvenančių tautiečių skaitlin 
gai dalyvauti virš minėtame mi

nėjime, kur bus prisiminti ir 
pagerbti mūsų žuvusieji už Lie 
tuvos laisvę kovotojai ir parern 
ti tremties gyvenimo kelyje esą 
ntieji. Padėk nukentėjusiam 
kovotojui, nes esi sveikas!

Skyriaus Valdyba.

FONDAS
16 lapkr. įvykti 
pirm. Sonda ir 
padarė praneši

(Kudukio) $ 82.50 
(Baronienės) $ 20.00 
(Rimo) .... $ 133.50 

(Sendžiko) .$ 21.00

togios, negražios ar netinka 
mos, bet todėl, kad tėvai sugal 
vojo mokyklą turėti prie pat sa 
vo durų. Tėvui Juvenaliui su 
rasti naujas patalpas taip pat 
nebuvo jokia problema. Dabar 
mokykla yra ir graži ir šilta, ir 
jauki, ir... prie pat durų. Nori- 
-nenori nebegali išsisukti nebe

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

A. E. McKAGOE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
• TORONTO 1. Ontario.

,------------- - ^-2 — —

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

Windsoro (Januškos) . .40.—
Viso. . . .505.66

MHamiltono būreliai pasiun
tė 3LX:
Pilipavičiaus ................. $ 57.50
Grajausko ..................... . .60,—
Orvido . . ........................ . .45.—
Narkevičiaus ................. . .60.—
Trečioko.......................... . .60.—
Mikšio ............................. . .60.00

Viso. . . .342.50
Saleziečių gimnazijai pasiųs

ta Montreal. (Šimelaičio) 65.— 
Hamilt. Kat. Mot. Dr-jos 57.—
Hamlt. Ateitininkų . . . .51.—

VALAU 
fotelius ir kilimus.

Sutaisau iširusius ar pradegin 
tus kilimus. Darbas garantuo 

tas. Tel. 1-4973 (Toronto).
P. Karaliūnas.

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da
žymas atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

BALTIC EXPORTING Co.
849 COLLEGE St. TORONTO. Tel. LE 1-3098

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

M. D. MORTON, 
B. A„ LL. B.

ADVOKATAS 
(Barrister. Solicitor, Etc.) 

1052 A Bloor St. W. Toronto.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

SIUNTINIUS Į LIETUVA, 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

;z Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
(Paip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

■z Mūsų skyrius: Hamilton, 105 
į- pas p. A. Juraitį. Telef. JA

DARBO VALANDOS NUO

Hmiltono Orvido būrelio 45.— 
Viso-. . . .212.— 

Vargo mokykloms sušelpti 
šiais metais išleista 610.—. Dar 
giui pasiūlius, nutarta sustip 
rinti ašlpos vajų, nes atsiradę 
būdai sušelpti lietuvius už ge 
ležinės uždangos. Atstovu Į 
Balfo seimą paskirtas inž. P. 
Lelis. L.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7.

Gyveną ne Toronte gali vaistų užsakymus bei savo sudary 
tus siuntinius iki 19 svarų pasiųsti mums paštu.

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

B Lietuviai advokatai
| NEIMAN, BISSETT 
g & SEGUIN

I
 Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 
100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

JANIQUE TRADING Co.
835 Queen St. W., Toronto, Ont. Tel. EM 4-4025

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

ir USA: Buffalo N. Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. Min 
neapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa., 

Pittsburg Pa. ir kitur.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I Ū D 2 1 U S.
Pei 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 IŠROPINIMAS 

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.

I MAŽA R TRADING Co
S?# 852 Dundas St. W. Toronto, Ont.
W Tel. EM 3-5520

Hamilton — 65 Gore St. Tel. JA 9-5695.

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

dau-
i

L Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert 
į giau su Įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- $ 
F ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o S 
F mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- K 
į ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate 
įį pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, į 

gaiite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- į 
įj gal Tamstų pageidavimą. i
4 Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto 
w ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos į Lietuvą. Vaistų 
& siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas 
L Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. 
L Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos 
a Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados 
(f ar USA.

gį Naudokitės mūsų patarnavimu.
$4
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HAMILTON
Visi į Hamiltoną

&
& į linksmą šokių

VAKARĄ-KONCERTĄ
kuris Įvyks gruodžio 1 dieną,

K šeštadienį,

I ROYAL CONAUGHT HOTEL salėje.

Programoje dainuoja: 

visu mėgiamas solistas

V. V E R 1 K A 1 T I S 

ir jo vedamas linksmas

KVARTETAS.

Turtinga ir didelė loterija, 

įvairus gaivinantis bufetas.

£ 
a)

Šokiams gros Badacko vedamas orkestras Aidai.

Pradžia 7.30 v. v.
Visus brangius tautiečius maloniai kviečiame 

atsilankyti ir linksmai praleisti laiką.

v

LIMITED GAMINIAI:

1 •

gaunama
VODKA

kimu spaudoje, dėl antro (sesi 
jos) atsakė J. Mikšys pranešda 
mas, kad besilankant p. J. Ma 
tulioniui Hamiltone, buvo susą 
ūktas posėdis su Tautos Fondo 
valdyba, kuriame J. Matulio 
niui pasiūlyta geriau sesiją šau 
kti didesnėje kolonijoje, kaip 
Montrealis ar Torontas. Keista. 
Tokiu svarbiu klausimu buvo 
kalbėta tik su T. Fondo sk. vai

S dyba, visai aplenkiant kitas or 
ganizacijas ir net B-nės valdy 
bą, kuri Hamiltone yra augščja 
tįsias organas. Sesijos pravedi 
mui Hamiltone, reiktų visiškai 
atskiro Komiteto, ar net ats 
tovų pagrindinių organizacijų, 
kai tuo tarpu pasikalbėjimas tik 
su TF valdyba įnešė į darnų Ha 
miltono gyvenimą kiek nesusi 
pratimų, atvirai kalbant, tik vie 

a nos žmonių grupes iškėlimo au 
v gščiau visų organizacijų ir B- 

nės valdybos autoriteto iškeli 
mo augščiau visų organizacijų 
ir B-nės valdybos autoriteto pa 
žeminimo.

NAMŲ FONDAS
turėjo savo parengimą šeštadie 
nį Royal Connaught Hotel, ku 
riame programą atliko L. Štur 
maitytė, S. Lukoševičiūtė ir to 
rontietis De Bussman, kuris 
kartu ir akomponavo. Gaila, 
kad dėl ligos negalėjo pasirody 
ti L. Šukytė, tad ir pati pragra 
ma buvo sutrumpinta. Tikru 
moję meninė dalis stovėjo L. 
Šturmaitytės atsisveikinimo že 
nkle, prieš išvykstant jai į Čika 
gą. Išpildė — M. Petrausko Ty 
kiai, tykiai, Kačanausko Siel 
vartą, Šopeno Ruduo, ariją iš 
op. Carmen. Reik pripažinti, 
kad šis L. Šturmaitytės paskuti 
nis pasirodymas Hamiltone pra 
ėjo su dideliu pasisekimu daly 
vaujant 200 klausytojų nedėki 
ngoje dainavimui saleje. S. Lu 
koševičiūtė pašoko vengrų rap 
sodiją (reikėjo su didesniu gy 
vutnu ir antuziazmu), o muz. 
De Bussman kaire ranka išpil 
dė vieną Scriabino kūrinį ir taip 
pat ugnies šokį. Po programos 
LNF pirm. St. Bakšys padėko 
jo dalyviams už meninę dalį, 
linkėdamas L» Šturmaitytei lai

’ niingo gyvenimo Čikagoje, ne 
pamirštant taip pat dainos. Pr 
ogramai konferavo K. Baronas. 
Po to, prie Benni Ferri inuzi 
kos ir gausaus bufeto buvo pa 
sišokta.

KOMUNISTINĖ KRAUTU
vė Barton E. g-vėje buvo už 
pulta nežinomų asmenų, kurie 
nuplėšė didelį Chruščiovo pa 
veikslą, sunaikino rusiškas ir 
kinietiškas knygas, pamfletus 
ir t. t. Krautuvė yra nuosavybė 
Labor Progress, partijos nares, 
buv. miesto kontrolierės He 
len Anderson, kuri šį darbą pa 
vadino karštagalvių ganges. Po 
licija tik anksti rytą pastebėjo 
išmuštą langą duryse.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
yra paskutinis parengimas pr 
ieš Kalėdas Royal Connaught 
salėje, rengiamas parapijos ko 
miteto. Meninę programą išpil 
dys sol. V. Verikaitis ir jo vado 
vaujamas kvartetas. Po progra 
mos smogus šokiai. Pradžia 7 
vai. vak.

PROF. ST. ŠALKAUSKIO 
15 METŲ MIRTIES 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 

įvyks gruodžio 2 d., šia tvarka: 
iš ryto 9 vai. pamaldos už a. man linkėjimus, 
a. prof. St. Šalkauskį. Hamilto 
no at-kų kuopos valdyba kvie 
čia visus ateitininkus dalyvauti 
pamaldose ir priimti Šv. Komu 
niją. 5 vai. p. p. parapijos salė

S

v'

v' s'

V

I
Hamilt. lietu v. „Aušros Vartų“ parap. Komitetas.-*' 

£

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ
posėdis su B-nės valdyba įvyko daug laiko į,sugaišinta parengi 
sekmadienį lapkričio 18 d. pa mų reikalu, sprendžiant „pelni 
rapijos salėje. Dalyvavo: J. Mi ngųjų datų“ paskirstymą ir net 
kšys T. Mikšys (TF), J. Marei 
nkus (parap.), K. Meškauskie 
nė (Kat. Mot.), J. Giedraitis 
(Š. F.), K. Lukoševičius (Soc. 
dem.), K. Baronas (SLA), P.
Vainauskas (TF), Trečiokas moterys ir TF. Taip pat, kai ku 
(skautų), Vilimienė (skaučių), rių organ, atstovų pasisakymai 
J. Pleinys (At. kp.), Jankūnas per daug lietė asmeniškus nesu 
(LNF), K. Stanaitis (Sporto), sipratimus, arba statant tokius 
Jokubynas (Aukuras), Lengni klausimus, kad parengimai ne 
kas (Tallia).

B-nės ižd. P. Lesevičius per 
skaitė pereito susirinkimo pro 
tokolą, kuris buvo priimtas be 
pataisų. Pirm. St. Juozapavi 
čius padėkojo visoms organiza 
cijoms už glaudų bendradarbia tį lietuvišką aruodą. T. Fondo 
vimą, ilgiau sustodamas ties ven atstovas pranešė, kad bus pra 
grų klausimu, pranešdamas, vesta vienkartinė TF rinkliava, 
kad tuo reikalu yra įvykę Ha kadangi ypatingai dabar yra 
^niltone keli etninių grupių po reikalingos lėšos Tėvynės lais 
TČdžiai ir dar numatoma suren vinimo reikalams, kada už gele

atiduodant balsavimui, kaip 
pav. 1958 m. vasario mėn.(!) 
garsųjį kaukių balių. Jis nubal 
suotas apduoti Šalpos Fondui, 
nors dar kandidatais buvo kat.

būtu duodami rengti biznio or 
ganizacijoms, kaip Liet. Namų 
Fondui, ar Talkos bankeliui. 
Teisingai J. Giedraičio buvo at 
sakyta, kad visų lietuviškųjų or 
ganizacijų pinigai eina Į tą pa

TČdžiai ir dar numatoma suren vinimo reikalams, kada už 
gti vieša, bendra, tautinių mažu žinės uždangos prasideda atvi 
mų demonstracija. Lietuviai ve ra laisvės kova.
ngrus parėmė ne tik moraliai, Klausimuose ir sumanymuo 
bet ir materialiai. Klebonui lei se K- Baronas užklausė dėl jau 
dus, B-vės v-ba bažnyčioje pa nimo peticijos, ar tuo reikalu 
darė rinkliavą, kuri davė 170 gautas koks nors platesnis raš 
dal. ir 5'1 c. Ji bus atiduota ven tas VLIKo ir kas yra daro 
grų komitetui Hamiltone. Gan ma> 0 taiP Pat- ar gautas VLI

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Ko koks nors pranešimas apie 
sesiją Kanadoje - Hamiltone. 
Dėl pirmo klausimo atsakė pa 
ts B-nės pirm, pareikšdamas, 
kad Jaunimo Peticijos reikalu 
nieko nėra gauta, tad atrodo, 
kad teks vadovautis tik atsišau

‘.ttttmmmttmmummtntttmttttmmttmmttnmmmtmmttmmnttmmm

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

■V

J. F. WHS0H

i

-i

«Į.1S-■•»•».*f-,
$

h laidotuvių Direktorius s
5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

į
$

kurios senai
Jus laukėte

IS
C10/108AH spjiflA 

0/SriLLED AND BqTT| (

MALONIŲ SENOJO 
KRAŠTO PRISIMINIMŲ“

GOLDEN

IAMOIMD

: • - '■

U

Liqueurs:
Apricot Liqueur 
Blackberry Liqueur 
Black Currant Liq. 
Coffee Liqueur 
Cherry Liqueur 
Cherry Whisky 
Peach Liqueur 
4-Compartment Liq. 
Raspberry Liqueur
Anisette
Creme de Cacao 
Creme de Menthe

MCGUINESS AND COMPANY

Curacao 
Kummel
Ginger Brandy
Gins:
Lemon Gin
Orange Gin 
London Dry Gin 
Sloe Gin 
Gin Collins
Rums:
Anne Bonny Jamaica 
Anne Bonny Demerara
Black Diamond Rum

Golden Diamond Rum
Brandy:
D Eaubonne Brandy 
Apple Brandy
Whisky:
McGuiness Old Decanter 
Me Guiness Silk Tassel 
Me Guiness Gold Tassel 
Me Guiness Highland
Miscellaneous:
Vodka
Taffel Akvavit

AND COMPANY LIMITED
MIMICO ONTARIO

DEGTINĖS varyklos
(tariama „magines“)

įvyks akademija, kurios me Reiškiu savo nuoširdžią pade ms kaimynams ponams T. V. 
kalbės mums gerai žinoma ką: ponams Stonkams, kun. Ric Bačėnams.

kalbėtoja p. Izabelė Matusevi 
čiūtė apie jo gyvenimą, jo mo 
kslinius darbus ir jo įtaką lie 
tuvių tautai. Po to įdomi meni 
nė dalis. Hamiltono at-kai kvie 
čia visus hamiltoniečius kuo sk J. J. Vitkauskams, p. V. S. Ja 
aitlingiausia dalyvauti šiame mi kubickams, p. Jakaičiams, p. 
nėjime. Vaitkui, p. P. Kazikoniui, p. Že

Hamiltono At-kų kuopos bertavičiams, p. V. Dubickui, p. 
Kociukams, p. J. Šakiniui, p. 
Narvilui ,p. S. Tigon, už gražią 
knygą „Kovose del Lietuvos“ 
p. Vincui Bačėnui, p. J. A. Rin 
kūnams, p. F. V. Urbonams, už 
malonius linkėjimus laišku, p. 
M. V. Tamulaičiams, p. A. V. 
Užupiams, brolienei ir broliui 
Gugiams, dr. A. Krasauskui, p. 
E. J. Giedraičjams, p. O. S. Pe

je 
tu

Valdyba.

Man pasiliks širdyje giluskui, p. V. V. Treigiams, p. M.
V. Miceikams, p. O. D. Simną tas atsiminimas. Dar kartą vi 
ms, Dr. J. S. Pacevičiams, p. E. sus prašau priimti mano širdin 
Z. Pauliomams, Dr. L. A. Ma gą padėką.
tukams, p. J. V. Ignaičiams, p. Marcelius Gugis.

PAREMK PINIGINE AUKA 
VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 

FONDO VAJŲ!

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511.

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

PADĖKOS
Už surengtą man spalio 30 

d. 1956 m. netikėtą pobūvį, skir 
tą septyniasdešimt metų amžia 
us mano sukaktuvėms, esu la 
bai dėkingas.

Buvau sujaudintas, tai tin tokams, p. V. Petrauskui, iš šal 
karnai visiems negalėjau nei pa to ir tolimo Sibiro Vytautui 
dėkoti. Todėl šiandien reiškiu ir Margaritai Dorickiams. Ypač 
savo nuoširdžią padėką, ypač nuoširdžiai dėkoju savo artimie 
už šiltus jausmus ir išreikštus 

.____
Ačiū ponioms šeimininkėms 

už tokį gražų stalo parengimą ftT 
ir už gėles. Daug ačiū už do yį* 
vaną — gražu laikrodi su pa A?
VainotužiTgu. § SAKAS PARCEL SERVICE

ft! sent by UKRAINSKA KNYHA

Siųskite siuntinius j LIETUVĄ 

ir Į kitus SSSR kraštus per

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

P SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
įf Viskas tik už $ 1.10.

mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbag 
Z ( J ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

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

MOTERŲ DIENA:
' kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v.

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

•; M 314 Barton St. East, Hamilton, OntJ
$ B TELEFONASJ A. 9-9870 ®

(2 g. Į rytus nuo St. Laurent)

telef.:
P L 0094

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
kasdien, išskyrus sekmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavome 
leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių Hamiltone.
Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabužių, me 
džiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite įsigyti ska 

relių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų dalykų 
žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siuntėjo ap 
mokėti nueina per 6—8 savaites.

Daug lietuvių jau patys tai patyrė.
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Turtinga ir šauni K. L. Tarybos Montrealio skyriaus vakariene
GRUODŽIO 1 DIENĄ, ŠEŠTADIENIO VAKARE, D. L. K. VYTAUTO KLUBE, 2159 ST. CATHERINE EAST, 

KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS MONTREALIO SKYRIUS RUOŠIA TURTINGĄ VAKARIENĘ.
Pradžia 7 valandą vakaro. Įžanga 1.50.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

KLT Montrealio Skyriaus V-ba

Vakarienei vadovauja plačiai pažįstamoji ir labai patyrusi šei 
mininkė PONIA GIRDAUSKIENĖ, talkinama kitų gerų šei 
mininkių.

Bufetas turtingas visokiais gėrimais, o prie vakarienės 1 bon 
ka alaus arba kitoks jos ekvivalentas.
Po vakarienės programa, muzika ir šokiai.

AAŪSUF5PORTAS TO
BALFO PIRMININKO PRA 

NEŠIMAS MONTREALY
Gruodžio 9 d., 12 vai. Auš 

ros Vartų parapijos salėje Bal 
fo direktorius, kan. kun. Kon

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Plateau salėję buvo palygin 
ti gausus ir praėjo labai gra 
žiai. Scenoje, papuoštoje Vyčio
kryžium, choro fone, Seimelio čius darys viešą pranešimą ne 
pirm. L. Balzaras minėjimą ati tik apie mūsų tautiečių padėtį 
darė šiltu žodžiu prisiminęs 
Lietuvos nepriklausomybės at 
kūrimo laikus ir kariuomenės 
susiorganizavimą, bei jos kovas 
už tautos laisvę ir valstybės ne 
priklausomybę. Susikaupimo 
minute pagerbti gyvybę ir sv 
eikatą pauko juste ji už Tėvynę, 
choras pagiedojo Libera. Po to 
pirmasis savanoris, Vyčic kry 
žiaus kavalierius pulk. K. Škir 
pa išsamioje paskaitoje apibū 
dino Lietuvos atsikūrimo užuo 
mazgą, brendimą ir realizavi 
mą, kuriame lemiamą rolę su 
vaidino kariuomenė. Tomis pat 
idėjomis vadovaujantis, ir 1941 
m. pradėtas sukilimas prieš ok 
upaciją. Visuose tuose žygiuo 
se dalyvavo prelegentas, todėl turėjęs pranešimą Toronte, Mo 
jo paskaita buvo paremta tik ntrealį pasiekė lėktuvu sekma 
rove, išgyventa ir nuoširdi, su dienį apie pusę dvyliktos. Ap 
silaukusi karšto minėjimo da sistojo pas gimines pp. Balsius, 
lyvių įvertinimo. Svečiui pietus suruošė pp. Bal

Meninėje dalyje gražiai dek žarai. 4 vai. Plateau salėje, mi 
lamavo J. Akstinas, skambino nint Kariuomenes šventę, pa 
S. Pakulytė ir giedojo p. Am skaitė įdomią ir gražią paskai pšinio rungtynes su Sir Gtorge 
brozaičjo vedamas mišrus ir vy tą, papasakojęs iš Liet, kariuo Williams College komanda ir 
rų Bendruomenės chorai. Gale menės kūrimosi ir veiksmų lai laimėjo 41 :21 rezultatu. Pir 
visko visiems dalyviams, prele kų dalykų, kurie daugeliui bumas puslaikis baigėsi 21:5 mū 
gentui ir publikai dėkojo Sei vo nežinomi, 
mėlio Prezidiumo pirm. L. Bal kūrėjų-savanorių 
žaras. Minėjimas užbaigtas Hi skyrius pp. Viliušių namuose su 
mnu, paliko gerų įspūdžių.

SEIMELIO PREZIDIUMO 
posėdis šaukiamas šį sekmadie 
nį, gruodžio 2 d., po 10 vai. pa 
maldų AV salėje. Pirmininkas 

ŠV. ELZBIETOS DR-JOS 
susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį, gruodžio 2 d., Šv. Ka 
zimiero parap. salėje tuojau po 
pamaldų. Visų narių dalyvavi 
mas būtinas. Pirmininkė.

Vokietijoje, bet ir kitais, mūsų 
tautiečius liečiančiais kiausi 
mais.

Visą Montrealio koloniją ma 
loniai kviečiame šio pranešimo 
išklausyti. Šalpos Komitetas.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

SUSIRINKIMAS
įvyks šį penktadienį, lap 
30 d. 8 vai. vak., 4249 
St.

kuris 
kričio 
Berri

Programoje — diskusijos retų rūpėti savo vaikų arba arti 
apie tarptautinę politinę pade mųjų fizinis pajėgumas u svei 
tį. 
riti

Visuomenė kviečiama, 
dalyvavimas būtinas. 
MIN. GEN. ŠT. PULK.

K. ŠKIRPA,
Kariuomenės šventės proga,

Na

l, 
DR. J. Š E G A M O G A S t

C H I R U R G 1 N Ė ir ?
BENDROJI PRAKTIKA į 
office 5441 Bannantyne 5 

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

rnėn.imo vai.: 2—4; 7—9; j 
šeštadieniais 11—1 1

arba pagal susitarimą. S 
namų 1038 Osborne Av. ! 
Verdi-n. TeL: PO 6-9960

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 R 
AUSŲ SPECIALISTAS | 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHARLAND |
1123 St. Joseph Blvd. E. if

Tel. CA 2506

Dr.E.Andrukaitis|
956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236 YT

SPORTININKAI, SPORTO DARBUOTOJAI IR 
SPORTININKŲ RĖMĖJAI

Sekmadienį, gruodžio 2 d., Už Tautą žaidė ir taškus pel 
Aušros Vartų parapijos salėje nė: Aneliūnaitė 20, Dargytė 8, 
visi renkasi priimti praėjusių Renkytė 5, Tauteraitė 4, Siniū 
metų veiklos apyskaitą, ateina tė 0, Rudžiauskaitė 2 ir Gaury 
ntiems metams sąmatą, išrinkti 
valdomuosius ir kontrolės orga 
nūs ir aptarti ateities darbų pla 
nūs.

Visi sportininkai dalyvauja 
kadangi čia bus sprendžiami jų 
pačių reikalai; sporto darbuoto 
jai, kad sudarytų sąlygas jų vei 
kimui, ir sportininkų rėmėjai, 
kad pagal išgales galėtų parem 
ti mūsų sportuojantį ajunimą.

Sportininkų tėvai, giminės ir 
draugai tikrai turėtų būti Tau 
ro rėmėjais, nes jiems tikrai tu

MUZ. ST. GAILEVIČIAUS 
SUKAKTUVĖS

Mūsų Varpo choro dirigcn 
tui muz. St. Gailevičiui šiais 4 
metais sueina gan reikšminga muose M. L. Bičiulių 
sukaktis — 50 metų muzikinio Toronto skyriaus narit

M. LIET. BIČIULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gruodžio 2 d., 
vai. p. p. šaukiamas Liet. Na 

Dr-jos 
susirin 

Šeštadienį vyrai laimėjo Gol darbo, iš kurių 5-ri pašvęsti Ka kimas, svarbiems klausimams 
den Bali ketvirtas iš eilės rung nadai. Ta proga „Varpas“ gru apsvarstyti. Prašome visus n< 
tynęs prieš gana stiprią West odžio' 1 d. Lietuvių Namuose, rius į susirinkimą atvykti. Kvie 
mount YMCA komandą rezul Toronte, ruošia vakarą-bahų n čiami ir nenariai. Valdyba, 
tatu 71:60 (33:30). Pirmą pus tuo pačiu muz. St. Gailevičiaus KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
laikį iš pat pradžių labai kietos minėta proga pagerbimą. TORONTE
rungtynės, bet mūsiškiai vedė St. Gailevičius yra pasizyme buvo atšvęsta šeštadienio vaka 
vis keletos taškų persvara. An jęs kaip plačios skalės muziki re Prisikėlimo par. salėje. Ofi 
tro puslaikio pradžioje, prie nis veikėjas, n (y, jis yra piams cialiosios programos metu žmo 
šas, pastebėjęs musų pei silpną tas, ir dirigentas, ir kompozito nių, palyginti, susirinko neper 
dengimą, tą išnaudoja. ' ‘ ’ ' ' . _ . ..

Paskutines penkias 
eina apylygis žaidimas 
kiai baigia rungtynes 
kos taškų persvara.

tė 2.

katingumas.
Todėl, kurie vienokiu ar ki 

tokiu būdu galėtumėte prisidė nė: Bukauskas 7, Sinius 33, Gr 
ti prie fizinio auklėjimo darbo, ažys 9, Vilimas 0, Morkūnas 1, 
malonėkite ateiti į Tauro visuo Vazalinskas 0, Piečaitis 7 ir 
tinį susirinkimą. Valdyba, šipelis 14. Taurietis.
TAURA ŠIAME KREPŠINIO
SEZONE LYDI LAIMĖ IR 

IŠTVERMĖ.
Praėjusį ketvirtadienį mūsų 

mergaitės prieš vykstant į Ha 
miltoną turėjo draugiškas kre

Po minėjimo L. sų naudai ir mūsų mergaitės vi 
Montrealio są laiką dominavo.

Antrame puslaikyje prieš' 
ruošė gražų svečiui priėmimą, ninkės persiorganizuoja ir pra 
Šeimininkas, J. Viliušis, sveiki deda pamažu žaidimą išlyginti, 
ndamas svečią, papasakojo, bet rungtynės baigėsi mūsiškių 
kaip pulk. K. Škripa buvo pii pergale, 
pažintas Pirmuoju Kūrėju-sava 
noriu (kūrėjų-savanorių orga 
nizacija buvo sudariusi specia 
lią komisiją, kuri viešai papra 
šė duomenų apie kūrėjus sava 
norius. Gavusi duomenų, juos 
tyrė, svarstė organizacijos vai 
dyboje ir taryboje ir tiktai po 
to, visus duomenis gerai išty 
rusi ir nuodugniai apsvarsčiusi, 
konstatavo pirmąjį kūrėją-sava 
norį). Nors ir mažai miegojęs 
ir turėjęs varginintį uždavinį, 
vis dėlto nepavargo ir iš priėmi 
mo turėjo jėgų atsilankyti Var liūs Jaškūnas, 60 m., 
pininkų-Liaudininkų klubo su laidoti J. Vilkelienė ir p. Rim 
sirinkime, kur nuo pusės dvy 
liktos kalbėjosi su nariais dar 
ligi pusės antros nakties. Pir 
madienį lėktuvu išvyko į Vaši 
ngtoną.

— J. Adomaitis atsigulė į 
General ligoninę.

MADŲ PARODA 
ruošiama šį sekmadienį, 4 vai. 
po p., AV parapijos saleje. Suk 
nelių mados bus Diva Mode sa 
liono ir kailių —• J. Gražios siu 
vykios. Bus prie įėjimo premi 
jos, didelė loterija, kavutė ir tt. 

• Mirė: lapkr. 23 d. Petras Gir 
nius, 60 m. Laidojamas lapkri 
čio 28 d., 9 vai. r. per Šv. Kaži 
miero parapiją. Senelių priegla 
ūdoje lapkr. 25 d. mirė Gabrie 

kuriam pa

kevičienė surinko pinigų .

• Anglų
dantiems jos mokytis atidaromi 
YMCA, 5550 Park. Ave., 
džio 3 d. 8 vai. vak.

kalbos kursai prade

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

su ar be maisto. 5300 — 16th
Ave (H aūgštas) Rosemount, 

ir naudojimuisi garažas.

$ ADVOKATAS S
S t
į STASYS DAUKŠA, LL. D.|

Suite B5—
Notre Dame St. E. įį 

UN 6-8969*
Res. 5657—12 Ave., Rsm. x

RA 2-5229

II 152

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L. 
Suite 205

Notre Dame St. E.168
Montreal. UNiversity 6-7026 

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

pusantro' 
centrinis 

10550 De

PARDUODAMA: 
Bungalow, 
augšto, 9

| Raštinė vakarais: &
| 2104 Mount Royal St. E. &

LA 1-7926—8873 |
Renė TALBOT |

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. $ 

507 Place D’Armes Sį
MArquette 8045 jį

y

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

B. A., B. C. L.
Suite 504 ir 505 

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

rius ir mokytojas. Kaip piams daugiausia. Dalį tautiečių, atio 
minutes tas> Ts Yra dalyvis beveik kiek do, baugino rengėjų nauja tvar 
ir mūsiš vieno. Pareijęim°- KaiP dirigen ka: įėjimas į minėjimą ne iais 
vienuoli tas> Ts plačiai žinomas kaip la Va auka, bet po dolerį nuo as 

bai gabus, jautrus ir dinamiš mens. Kaip teko nugirsti, daug 
Už Taura žaidė ir taškus nei su&ebėJęs. VaiP° choi’a.1S kas iš principo pasisakė neigia 
U£ . ura za _ tas kelti į pirmaujančias visų cno ' ‘ ' ' ’ - • - •

rų pozicijas. Kaip kompozito 
rius, jis yra sukūręs modernios, 
jautrios ir nuoširdžios muzikos, 
daugiausia solinės. Kanadoje 
būdamas, St. Gailevičius ypač 
gražiai užsirekomendavo kaip 
chorų dirigentas. Be to, jis ir 
muzikos mokytojas. Tat jo ta 
lentai tikrai plačios skalės. Ma 
lonu jį pasveikinti šiomis suka 
ktuvėmis ir palinkėti geros sv 
eikatos ir sėkmės.
ĮSISTEIGĖ MAŽOSIOS LIE 

TUVOS SĄJŪDŽIO SKY 
RIUS TORONTE.

Mažosios Lietuvos Rezisten 
cinio Sąjūdžio organizacijos rė 
muose lapkričio 14 d. įsisteigė 
MLRSąjūdžio skyrius Toron 
te. Skyriaus valdybon įeina: 
dr. M. Anysas, pirmininkas, B. 
Buntinas ir Elzė Jankutė vice 
pirmininkais, A. Paulaitis sek 
retorius ir ponios Adomavičie 
nė ir Dabartinė revizijos ko 
misijos nariais.

Nusistatyta stengtis sujung 
ti visus Toronte ir apylinkėje 
gyvenančius mažlietuvius į ši 
tą skyrių. Pradedant naujais 
metais išeiti į visuomenę paskai 
tomis su tikslu supažindinti lie 
tuvišką visuomenę Mažosios 
Lietuvos istoriniais,, etnografi 
niais bei revendikuojamų sričių 
klausimais.

TAURAS VĖL MOTERŲ 
KREPŠINIO MEISTERIS.
Praėjusį šeštadienį ir sekma 

dienį Hamiltone įvykusiame Ko 
nados Lietuvių Krepšinio Tur 
nyre mūsų mergaitės, jau antrą 
kartą iš eilės iškovojo meiste 
rio titulą ir apgynė Dr. Yčo mo 
terų grupei pereinamąją taurę, 
įveikusios Hamiltono Kovą 50: 
19 ir Toronto Vytį 33:29 pašė 
kme.

Jei sekančiame turnyre titu 
las bus apgyntas, pereinamoji 
dovana pasiliktų klubo nuosavy 
be. Taurietis.

SLA 123 KUOPOS
susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį, gr. 2 d., A. V. salėje 
po pamaldų. St. Morkūnas pa 
darys pranešimą apie Kanados 
SLA kuopų atstovų pasitarimą 
su SLA prezidentu.

GRAŽIOS SIDABRINĖS 
SUKAKTUVĖS

A. ir M. Tamkevičiams, su 
laukusiems 25 metų vedybinių 
sukaktuvių, DLK Vytauto klu 
be buvo suruošta staigmena, ku 
rioje dalyvavo apie 130 asine
nų. Sukaktuvininkai buvo pa 
sveikinti ir pagerbti dovanomis. 
Parengimą vedė A. Dasys, šei 
mininkavo A. Šimonėlis su žmo 

gluo na, B. Šimonėlis, p. Gabrusevi 
čienė ir kt. Sveikinimus pareiš 

------ kė A. Dasys, p. Gricius, kun.
J. Bobinas, p. Norvaiša, p. ši 
monelienė ir kt. Subuvimas bu 
vo labai gražus ir pp. Tamkevi

kambarių čiai buvo gražiai pagerbti ir pa 
šildymas, plytytas. 
La Roche, Montreal.

Cottage, semi-detached, 
dviejų augštų, 6 kambarių, 
centrinis šildymas, plytyta.

12233 Alrfed, Montreal.
Dėl daugiau informacijų 

kreiptis: M. Guobys, 
St. Hyacinthe PR 3-9780.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

GURČI N AS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

Co.SULLIVAN REALTIES
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351
Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

mai, kad į patriotinius kultui i 
nius parengimus reikalinga pir 
kti biletą. Iš Washington© at 
vykęs prelegentas, pulk. K. Šk 
irpa įspūdingai nušvietė nepri 
klausomybės kovų ir savanorių 
telkimo laikotarpį, pamažu sa 
vo kalboje prieidamas prie 
1941 metų Lietuvos patriotų 
sukilimo prieš rusus bolševi 
kus. Meninė dalis buvo trum 
pa, bet už tai graži. „Varpas" 
grausminga daina kėlė visų 
ūpą. Sugiedojus himną, tautie 
čiai slinko už stalų prie alučio. 
Reikia pasakyti, kad tik šiuo 
laiku pradėjo gausiau rinktis 
publika. Bendrai parengimas bu 
vo trumpas ir getas. Reiktų sta 
tyti tik didelį klaustuką, ar ti 
kslinga mūsų kultūriniai patno 
tiniai susibūrimai rengti ateity 
je komerciniu pagrindu? Žmo 
nės, matydami gerą aukų tiks 
lą, ir be biLetų su noru aukoja, 
kartais net geriau. Biletų įvedi 
mas daug kam gali likti priežas 
timi ir pasiteisinimu visiškai ne 
dalyvauti tokiuose parengimuo 
se. Minėjimą rengė lietuvių be 
ndruomenės Toronto skyrius.

IŠGANYTOJO 
LIUTER1ONIŲ 

bažnyčioje. 1691 Boor St. W. 
ir Indian Road kampe, Adver 
to pirmą sekmadienį, gruodžio 
2 d., 1.30 vai. po pietų, lietuvių 
pamaldos su išpažintim ir šv. 

šviesą Kalėdų eglutės metu — komunija. Kun. dr. M. Kavolis. 
Toronto Prisikėlimo parapijos ® Jaunimo Ratelis kartu su sek 
salėje. 
SCL-"1 "VW-------- w

linkėti ilgiausiu metu.
SVARBUS PAJIEŠKOJIMAS

Skubiu ir labai svarbiu reika 
lu yra pajieškomas V. Keseris, 
gyvenęs Montrealyje, 4951 De 
carie Blvd., Apt. 10. Atsiliepti 
Šzalpos Komiteto pirmininkui, 
Pr. Šimelaičiui asmeniškai, 
1271 Allard Ave., Verdune, tel. 
TR 2859.

Žinantieji p. Keserio gyvena 
mąją vietą, malonėkite virš nu 
rodytu adresu pranešti.

Montrealio Šalpos Komitetas.

TORONTO LAUKIA 
KALĖDŲ SENELIO

Netrukus atvykstančiam Ka 
ledų Seniui Toronto jaun. skau 
tės ir vilkiukai ruošia gražią st 
aigmeną. Jie dabar repetuoja 
Įdomų vaidinimą, kuris veiklios 
jaun. skaučių draugininkės ps 
ktn. D. Kerševičienės imciaty 
va ir darbu, o p. J. Graičiūno re 
žisūros nuopelnu, išvys scenos

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS (į
No. 1 Imperial Products į 

241—1 Ave., Ville Lasalle '
TR 3237

XX—_: ,.lx

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

I . I
j: Dr. A. Pacevicius i
,į ... X\ Gydytojas ir Chirurgas X
į> V
vį 280 Roncesvalles Avė v

Telefonas LE 4-4778 |
Priėmimo valandos: 11-1 v. įį

X vakarais nuo 6-8 v.; trečia- $
^dieniais ir šeštadieniais 11-3 a

v. pp. Kitu laiku, susitarus. v 
J Naujas kabinetas

S "iZ Z'

A 
y

madienio mokykla ruošiasi pa 
teikti ypatingą programą para 
pijinėje Kalėdų šventėje. Ji bus 
užrefcorduota magnetinėje gar 
sų juostelėje perduoti į Lietu

i v

Dr, A.VALADKAį;
1081 BLOOR ST. W. $

(prie Dufferin) įį
Telefonas LE. 1-2933 y.

RENTGENAS $
priima ligonius ir gimdyves ? 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. &

' Šeštadieniais nuo 12 vai. a 
; iki 2 vai. pp. Ketvirtadie- £ 
niais kabinetas uždarytas. šį

I DR. V. SADAUSKIENĖ
&

I
 Dantų gydytoja

129 Grenadier Rd.,
(2 namas nuo Roncesvalles)^

TORONTO T
Tel. LE 1-4250 §

y 
b

Vienybėje — Galybė! »
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve >?

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. »

Darbo valandos: »
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- « 
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va-

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet. «
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. « 

Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723 $
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