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TRAGIŠKA BŪSENA VENGRIJOJE VIDURINIUOSE RYTUOSE BRĘSTA KARAS
VENGRIJOJE PASKELBTAS GENERALINIS STREIKAS. — SUECE DIDELIS NEAIŠKUMAS. — TITO SUNKUMUOSE. — MASKVOS STUDENTAI IRGI NERAMŪS.—

Visos žmonijos dėmesį vis pažadėti neleido, tai Budapešto kia savo prietilčio Egipte. J 1 anglų su prancuazis Suece, dėl sisakyti privalomu dalyku lai liekant „stalininę zoną" ir įve 
-- darbininkų taryba paskelbė, jog jėgos, palyginus su priešininko ko Vengrijos komunistinė dele kyti marksizmo-leninizmo „mo dant „nustalintą“. Sušvelnintas

KADARO VALDŽIA NEPA 
JĖGI NUSTATYTI TVARKĄ

Vengrija nenurimsta ir oku ir pareikalavo grąžinti valdžion 
pantas nepajėgia jos palaužti. Imre Nagy vyriausybę. O jeigu 
Pirmą kartą žmonijos istorijoje Kadaras neišpildys reikalavi 
taip kietai laikosi vengrų tauta, mų, paskelbti generalinį strei 
kovojanti už laisvę ir teises būti ką nuo gruodžio 10 dienos, 
savarankiškai. Maskvos statytinis, Kadar,

Po didžiojo sukilimo, kurį atsakydamas į darbininkų tary 
apmalšino Rusijos tankai, lėk bos reikalavimus, paskelbė viso 
tuvai ir patrankos, palydimi sc je Vengrijoje apgulos stovį, pa Pasaulinis karas. Kai Vengrijos -u<> praėjusio dar neatsigauta. 
vietinių kartuvių,

PRIEŠ RUSUS IŠĖJO 
VENGRIJOS MOTERYS.

Jos gruodžio 5 d. sudarė didžiu 
’ę demonstraciją, kurioje daly
vavo per 30.000. Moterys veika 
lavo laisvės ir paleisti iš kalė 
jimų suimtuosius jų vyrus ir sū 
nūs. Beginkles moteris vaikė 
Maskvos tankai. Moterų susibū 
rimą prie JAV ambasados išsk 
laidė rusų tankai. Moterys vi 
sur šaukė: Rusai, traukitės iš Tautų sekretoriui Dagui atsa židinio rėmėjus: 
Vengrijos! Mes patys namie su kyta į Vengriją viza, kuru JT Suslavičius Jonas, 

t —• reikalavimu, jam buvo pažade
Tas 

iššaukė visuotinį žmonijos pasi 
piktinimą.

dar traukia
TEBESITESIA ĮVYKIAI 

VENGRIJOJE.
jėgomis, yra permenkos ir, kas gacgįa iš JT posėdžių išmarša kslą“. Dėl to esą išmestų iš uni režimas turėjo būti praplečiant 
nemažiau svarbu, nevieningos, vo, tai įvykiams ir santykiams versiteto. suverenumo teises Vengrijoje,
todėl ir nepajėgios. Todėl Sue k?.>i-aplikuojantis, jau visai ryš Ir Pabaltijo kraštuose didelis Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tuo 
co srityje, kaip dabar ir visoje kiai pradeda kvepėti paraku. susirūpinimas, nes pradėtos na tarpu Lenkijoje, Čekoslovakijo 
pasaulinėje politikoje, N.nuostabu, kad ujos deportacijos į Sibirą. O je ir Vokietijos sovietinėje zo
DIDELIS NEAIŠKUMAS IR ĮLĮS ŽMONIŲ SUSINER Maskvos gyventojai susirūpinę noje turėjo būti „toliau laiko

DIDELIS NETIKRUMAS. VINIMAS VISOJE SOVIET! :
Vis daugiau pradedama kai JOJE,

bėti, kad yra labai galimas daly kai jie mato, kad Kremliaus di 
kas, jog gali prasidėti Trecias ktateriai ruošia naują karą, kai

reikalavo išsiskirstyti darbiniu įvykiai įgauna vis aštresnes for Maskvos universiteto studen. 
kų tarybą ir prieš darbininkus mas, kad net JT pilnatis labai tai, gyvai susidomėję įvykiais 
ivedė karo lauko teismus, kurie susirūpinusi ir reikalauja iš Ve Budapešte, kur studentų rolė 
įpareigoti neatidėliojant vykdy ngrijos to pat, ko pareikalavo is yra labai didele, pareikalavo at 
ti sprendimus.

Ryšium su šiuo maskvinių pr 
icmonių prieš darbininkus pa 
skelbimu,

VENGRIJOJE VĖL PRASI
DĖJO KRUVINI
SUSIRĖMIMAI.

MASINU FOHhO VAJUS
,,N. L.“ Mašinų Fondo va turėtu vertinti Mašinų Fondo 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu vajaus atsišaukimą.
mu minime sekančius vajaus d; Pasižadėjo prisidėti prie NL ma 

Ne be šių įvykių, Jungtinių lyvius ir lietuviškosios spaudos šinų fondo vajaus dar Jonas Ba 
rtašius, jau atsiuntęs iš Čikagos 
vieną čekį ir pažadėjo jį dar pa 

T . „ . . pildyti kita siunta. Pasižadėjo
ong ac, n............... '■ . . pirkti Mašinų Fondo vajaus šė

Ne tiktai iš miestų, bet ir iš miš rų Antanas Gaurys iš Ville La 
kų nuoširdūs ir patriotingi lie šalie, Rūtos savininkas, Balys 

Bet Vengrijoje pasipriešini tuviai atsiliepia į NL, Mašinų Dundulis iš Čikagos ir kiti. Yra 
mas Rusijos okupacijai ir smur Fondo vajaus šauksmą. Štai iš ir daugiau pažadų. M F vajinin 
tui tebevyksta. Longlac Paper and Co. Ltd, kai laukia siuntų.

Išleidžiant laikraštį, radijas Camp. 56, atsiliepė tautietis Jo Visiems vajaus 
pranešė, kad 
VENGRIJOJE GENERALI 

NTS STREIKAS JAU VYKS 
TA PILNUMOJE.

Darbininkai visi, kaip vienas 
išėjo į streiką. Streikas buvo pa

maistu, nes bijo, karui prasi masi griežtai“.
dėjus, bado. Tačiau paskesni įvykiai tuos

Labai įdomių žinių paduoda planus apvertė augštyn kojo 
Europos spauda.

BULGARIJOJE EINA 
RŪGIMAS.

Ypač nepatenkinti bulgarų 
karininkai. Todėl bulgarų armi 
ja pradėta performuoti į sovie 
tinę armiją. Nepatikimi bulgarų 
karininkai atleidžiami masiškai. 
Ir Bulgarijoje dvigubai padidin 
tas Sovietų skaičius. Pats Cinu 
ščiovas susitaręs su bulgarų kp 
pareigūnais, kad į Bulgariją bū 
tų įsileista daugiau sovietinių 
dalinių, o sumažinta bulgaru 
žemyno kariuomenė ir ypa? 
aviacija.
MASKVOS PASIRUOŠIMAI 
kariniams veiksmams Artimuo 
siuose Rytuose, nepaisant visų 
paneigimų, atsidėjus vykdomi 
toliau. Matant Vakarų neryžtin 
gumą ir tūpčiojimą vietoje, ra ALIARMAS DĖL LIETUVOS 
soma vokiečių spaudoje, esą ga 
Įima laukti tam tikro Sovietų 
ultimatumo, kuris būtų Vakara

mis. Bulgarija, Rumunija, Alba 
nija ir Čekoslovakija ir toliau, 
Maskvos spaudžiamos, atsisa 
kė sunormalinti savo santykius 
su Jugoslavija. O pats Tito, Ma 
skvos puolamas, pasiuntė už gr 
otų savo senąjį patikėtinį Džilą.

Gauta daugiau žinių
APIE AUGANČIUS SOVIE 

TŲ SĄJUNGOJE 
NERAMUMUS.

Nepasitenkinimas ypač paskiau 
siais Sovietų žygiais didėja pir 
moj eilėj tarp bolševikinių inte 
lektualų. Dar niekados „tarybi 
niai piliečiai“ taip intensyviai 
nesiklausė užsienio radijo pra 
nešimų, kaip dabar. Maskvos 
tudentai viešai iškabino, ką 
apie Vengrijos įvykius paskel 
bė Londono radijas.

sitvarkysime.
Krizei besitęsiant, gruodžio ta gruodžio 16-tai dienai. 

8 dieną
BUDAPEŠTO DARBININKU 
TARYBA PASTATĖ KADA

RUI REIKALAVIMUS:
1. Liautis suiminėjus darbi 

ninkus, 2. Paleisti jau suimtus 
ir kalinamus darbininkus. Dar 
bininkų taryba pabrėžė, kad jei 
gu nebus išpildyti reikalavi 
mai, tai vėl prasidės neramu 
mai, streikai ir kruvini susirė 
mimai.

Atsakydamas į šiuos reikalą skelbtas 24 valandom, bet ka 
vimus, Kadar pažadėjo: 1. Per žin, ar jis užsibaigs, kai darbi 
žiūrėti ekonomines sąlygas, 2. ninkai sužinojo, kad į Budapeš 
Pradėti pasitarimus su Maskva tą buvo atskridęs iš Maskvos 
dėl rusų kariuomenės pasitrau Malenkovas ir kad jo įsakymu čiui negalėjus atvykti į Montre mo iškilmėmis. Klebonas kun. 
kimo iš Vengrijos, 3. Peržiūrė Kadaras ne tiktai nerado gali alį, atvyko BALFo vicepirmini j. Bobinas mielai sutiko, kad 
i santykius su partijomis, 4. Rū mybės eiti su darbininkais >-----r---------- ------------------ , ------
pintis pakelti daribninku ger kompromisą, bet ir jam įsakė trealiui jau gerai pažįstamas. padarytų pranešimą. Tai buvo mliuje stiprėja Molotovo ir jį ne pagal trafaretą iš Maskvos... 
būvį. V įvesti karo lauko teismus. Susidėjus aplinkybėms, kad labai gera proga geram kalbe palaikančio marš. Konievo įta —Egipte vyksta vidaus ko

Susidarius tokioms sąlygo 
ms, giau aptarimų susilaukia
BUDAPEŠTO DARBININKŲ ĮVYKIAI SUECO KANALO 
TARYBA SU KADARU TA ------------

RĖSI VISA NAKTĮ.

Visiems vajaus dalyviams 
nas Šuslavičius, be aptarimų ir nu i džiai dėkojame ir prašo 
aiškinimų atsiuntęs 10 dolerių. .’t*: liepti daugiau tautiečių, ms nepriimtinas. Netikima, kad 
Sako, ir be aiškinimų aišku, ko Spaudos Bendrovės „Neprikla Jungtinių Tautų policija galėtų 
ks svarbus savosios spaudos rei usoma Lietuva“ įgalioti vesti 
kalas ir kaip kiekvienas lietuvis vaju : P.Narbutas ir J.Kardelis

Prelato J. Balkono
PRANEŠIMAS APIE ŠALPĄ 

BALFo pirmininkui kan. Kon čios kertinio akmens šventini

visiškai dabartinę karinę grės 
mę tame sektoriuje pašalinti.

Vokiečių spaudoje rašoma, 
jog garsųjį Sovietų Sąjungos k 
p aplinkraštį Rytų ir Vidurio 
Europos komunistinėms parti 
joms, kad jos

NESIŽVALGYTŲ J TITO,

Kanados radijas pranešė, kad 
Lietuvoje subrendę nauji jvy 
kiai ir kad ten taip gali įvykti, 
kaip įvyko Vengrijoje.

O Varšuvoje minia išdaužė 
Sovietų atstovybės langus. Go 
rnulka aiškina, kad tai padarė 
chiliganaL

— Neramumai Ukrainoje, 
kur gyvena apie 100.000 veng 
rų. Nuplėšytos komemblemos.

— Italijos komunistų vadas 
Togliatti pasisakė už titoizmą-

bet klausytų toliau Maskvos di kiekvienoj šaly, esą, socializmas 
.................... “ i nkas prelatas J. Balkūnas, Mon vakarienės metu prel. Balkūnas rektyvų, sustatė Suslovas. Kre turi būti vykdomas savo būdu, 

‘ padarytu pranešimą. Tai buvo mliuje stiprėja Molotovo ir jį ne pagal trafaretą iš Maskvos...
įvesti katu'lauko teismus.' Susidėjus aplinkybėms, kad labai gera proga geram kalbe Plikančio marš. Konievo įta —Egipte vyksta vidaus ko

Daugiau dėmesio ir vis dau BALFo pirmininko pranešimas tojui pasakyti kalbą apie šalpą ka. Kryme Tito įsitikino, kad vos — tarpusavės ir dėl įtakų 
_ st »w _ 1 * - f' ra irrO 'ZX7 -ra-a t O a Irai iri arA 1 n't riMiriZifnc f-i ii'/ A varaChruščiovas yra žymiai pasikei —vieni už sovietus, kiti už Am 

tęs. „Nustalinimo vyksmas“ eriką.
Rytų Europoje buvo numaty — Dulles ir Pearson išskrido 
tas vykdyti dviem etapais: pa į Paryžių į Atlanto posėdžius.

dūktų. Todėl netenka stebėtis, ti vienigą šalpos sistemą ir vis 
kad BALFas per 10 veiklos me ką siųsti per BALFą, nes tam 
tų šalpos reiaklams yra išlei yra realūs skaičiavimai, iš to 
dęs daugiau kaip keturis milio yra nauda. Separatinis veiki

sutapo su Šv. Kazimiero bažny palyginti gausiam montvealie 
čių susirinkimui.

Pradėdamas pranešimą, prel. 
J. Balkūnas sako, kad dabar lie 
tuviai turi tris didelius uždą 
vinius: 1. Kovą už Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymą, 2., 
Rūpestį išlaikyti lietuvybę ir 3. 
Labdarybės uždavinius. Visi _ ___ _

i . .mavimai, sako prelatas, nus dolerių. Vien per praėjusius mas pakelia išlaidas ir yra n« 
gali Luti sėkmingiausi veikiant dve;us metus turėjo arti milio naudingas. Be to, dingsta kont 
visiems lietuviams išvien. Lietu no pajamu Iš to jau matoma,...............................................
vių vienybė yra labai svarbus kad BALFo veikla plečiama. Ji 
reikalas. Vienybe, bent jau sal ateit je bus dar plačiau įgvysty 
pos reikale, yra išlaikyta ir ji jav valdžios organai ją sta 
bus išlaikyta ir ateityje. Jeigu to pavyZdžiu kitoms panašiomst 
kas girdėjo apie gandus, tai yra 
tiktai gandai, kurie pasklidę po 
BALFo seimo Detroite, bet ten 
nieko neįvyko, kad mūsų vieny 
bę išardytų. Nebuvo, tiesa, ma 
loni operacija, nes ji palietė as 
menis, kurie jau eilę metų nepa 
rodė veiklos (ne bloga valia, 
bet tai laiko neturėdami, tai ki 
tų galimybių), todėl jie pakeis 
ti kitais, iš kurių tikimasi dau 
giau veiklos ir daugiau iniciaty 
vos (vėliau iš privataus pasikal 
bėjimo sužinota, kad du neiš 
rinktieji iš katalikų srovės, vie 
nas iš tautinikų ir vienas iš san 
dariečių).

Kalbėdamas apie BALFo vei 
klą, prel. Balkūnas pasidžiaugė, 
kad organizacija išaugo į labai

savo vardu kun. Kulbis, Kolum 
bo kavalierių atstovas ir pakvie 
sti Montrealio lietuvių Seime 
lio Prezidiumo pirmininkaš L. 
Balzaras ir NL red. J. Kardelis.

Prelatas J. Ealkūnas, be to, 
turėjo ilgesnį pranešimą apie 
šalpos reikalus, juos daugiausia 
aptardamas BALFo orgamzaci 
jos rėmuose, bet apie tai sky 
rium parašyta.

Bažnyčia labai graži, turtin 
gai įrengta ir po ja salė didelė, 
erdvi ir gražiai atrodanti. Ji ir 
didelė, nes talpina apie 600 vie 
tų. Vakarienėje dalyvavo apie 
500 asmenų.

Klebonas kun. J. Bobinas tu 
rėjo didelių rūpesčių pastatyti 
bažnyčią ir suruošti šias iškil 
mes, bet buvo patenkintas ir 
laimingas, kad didieji jo vaigai 
jau išvargti. Jis dėkojo šeimi 
ninkėms ,ir: talkininkėms už 
puikiai paruoštą vakarienę ir 
jai paukotus kepsnius.

Bažnyčios šventinimas numa 
tytas per Švento Kazimiero šv 
entę, jos išvakarėse, kovo 3 d., 
sekmadienį.
• DLK Vytauto klubo vicepir
mininku išrinktas p. Macijaus 
kas, o direkoriais J. Bakanavi 
čius, K. Ambrasas, p. Juška, p. žymaus augščio ir autoriteto or 
Mitchel ir Griuškūnas. ganizaciją, kurią labai augštai
• Longueuil šeštadieninės mok vertina JAV valdžia. Ji išaugo 

aitoma geru ženklu, duodančių yklos Tėvų kom-tas dėkoja au

SRITYJE.
Anglai su prancūzais trau

Pasitarimų vaisiai nebuvo pa kiasi ir jų vietą užima JT ka 
skelbti, bet po to darbininkų ta riuomenės daliniai, kurių toly 
ryba paskelbė naujus reikalavi džio atvyksta vis daugiau, 
mus: 1. Išvesti iš Vengrijos Ru Nors Suece įsikuria JT jėgos, 
sijos kariuomenę, 2. Įvykdyti bet jos kol kas nedidelės, o pa 
laisvus seimo rinkimus, o sei vojus taikai Viduriniuose rytuo 
mas sudarys demokratinę vyria se labai didelis. Svarbiausia, 
usybę, 3. Leisti darbininkams kad karo debesys čia nesisklai 
išleisti savo laikraštį. do, bet dar kaupiasi nauji. Mas

Kadangi Maskva Kadarui to kva tebesiveržia į Siriją ir šie

Didelės iškilmės
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE MONTREALYJE

Sekmadienį Šv. Kazimiero pa pamaldų Vyskupas pasidžiau 
rapijos klebonas kun. J. Bobi gė, kad Šv. Kazimiero parapija 
nas ir parapijiečiai turėjo pir pastatė gražią bažnyčią ir todėl 
mosios visoje Kanadoje Šv. Ka turi labai gražią iškilmę. Ir cere 
zimiero- parapijos bažnyčios, na monijų užbaigai Vyskupas įmū 
u jai pastatytos, kertinio 1 akme rijo ir pašventino kertinį akme 
ns pašventinimo iškilmes, ku nį, kurin įdėtas klebono paskai 
riose dalyvavo Montrealio vys tytas aktas. Parapijiečiai ir sve 
kūpąs J. E. Whelan, iš JAV at čiai po to ėjo prie akmens, į ku 
vykęs didelis visuomenės veikė rį turėjo suduoti plaktuku ir au 
jas prelatas J. Balkūnas, kuni koti bažnyčios statybai. (Rei 
gai Kulbis ir Jucevičius ir pil kia pažymėti, kad iškilmėse da 
na bažnyčia parapijiečių bei sv lyvavo ne tiktai viešai tikintieji, 
ečių iš AV parapijos. bet nemažas būrys komunistų

Vyskupą, šventinusį kertinį bei komunistuojančių, kurie ne 
bažnyčios akmenį, eskortavo išsiskyrė iš visų tarpo — ėjo 
uniformuoti (su togomis, nuo prie kertinio akmens, plaktuku 
gomis špagomis ir juodais cilin skambino akmenį ir dėjo bažny 
deriais dėvį) Kolumbo organi čios statybai aukas. Tat yra sk 
zacijos kavalierių svita. <

Ceremonijos pradžioje Klebo dar geresnių vilčių, kad jie su kavusiems drabužių — prof, 
nas kun. J. Bobinas kreipėsi į grįš į lietuvišką bendruomenę), dr. V. Pavilanio šeimai, p. Kvie 
susirinkusius su paaiškinimo ir Po kertinio akmens šventini tkauskui ir kt. Drabužiai atidų 
padėkos žodžiu, po to buvo mai mo sekė labai gražiai paruošta oti reikalingiems jų vaikams, 
dos dalyvaujant bažnyčios cho bendra vakarienė, kurioje daly • P. Kvetkus, lengvo svorio Če 
rui, vedamam varg. J. žižiūno vavo ir pasakė sveikinimo žodį mpionas, lankėsi iš New Yorko duoda ne tiktai nemokamą tra 
(choras turi gerų balsų) ir po J. E. Vyskupas, AV kleobno ir Montrealyje. i „ .

rolė, kuri racionalumo ir tei 
singumo sumetimais yra būti 
na.

Po viešo pranešimo, Montrea 
lio šalpos komiteto pirmininkui 
p. ŠimelaičĮui pirminin-jant bu 
vo dar platesnis išsiaiškinimas, 
kuriame prelatas J. Balkūnas 
dar plačiau ir išsamiau nušvie 
tė BALFo veiklą ir santykius. 
Jo teigimai visus įtikino rim 
tumu, atviru nuoširdumu ir pa 
grįstumu. Todėl BALFo vice 
pirmininko atsilankymas Mont 
realyje neliks be naudos ir šal 
pai ir lietuvių organizacijai šal 
pos ir vienybės prasme.

KURIASI KURILŲ 
FEDERACIJA

Sekančiais metais eilė Britų 
salų — Jamaica, Trinidad, Bar 

taip pat bus šelpiami. Tat BAL bados ir septynios kitos Britų 
Fo šalpa plečiama.

Kalbėdamas apie šelpiamuo 
sius, prel. J. Balkūnas sako, 
kad Vokietijoje dar yra apie 6 
tūkstančiai tautiečių, iš kurių 
tiktai apie 2000 gali užsidirbti 
sau pragyvenimui, kiti reikalin 
gi šalpos — apie 700 senelių na 

ir estus, kurie neturi panašios muose, apie 700 serga džiova ir 
organizacijos. O šalpos reikalą guli sanatorijose, apie 1500 vai 
ms TA V valstybinės įstaigos _

" ’ i Kalbėtojas iškelia mintį, kad minkštesni iš JAV, nors ir kiek
nsportą, bet ir daug maisto pro JAV ir Kanadai reikėtų sudary pigesni. _

organizacijoms.
Prelatas pabrėžia, kad BAL . 

Fo pirmininkas kan. dr. J. Kon 
ėjus yra labai daug nuveikęs. ' 
Kai jo kelionė per Europą yra 1 
trukusi 8 mėnesius, jai jis pa • 
naudojęs tiktai 580 dol. BALFo 1 
pinigų, bet tuo pačiu metu jis ' 
BALFui laimėjęs per 70.000 do ’ 
lerių. Jo pastangomis Į JAV at 
vyks per 2000 asmenų iš Vo 
kietijos. Eidamas per JAV kon 
sulatus, jis išrūpinęs, atkovojęs, 
vizas 600 jau atmestų tautie 
čių. Jis surinkęs per 400 adre 
su Sibiran ištremtųjų, kurie

ir savo pajamomis ir šalpos ap 
imtinai. Dabar BALFas šelps 
ne tiktai lietuvius, bet ir latvius

vakarų Indijos salos — susijun 
gia į federaciją, vardu Caribbe 
an Federation of Jamaica.

DAUGIAU KVIEČIŲ 
VOKIETIJON

Vakarų Vokietija numato pir 
kti daugiau kanadiškųjų kvie 
čių. Pereitais metais pirko 14.7 
milionų bušelių. Pasirado, kad 
vokiečių skoniui daugiau tinka 
kietesni šiaurės kviečiai, negu
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MŪSŲ WP ORTAS' Paskubinkite
CHICAGOS SPORTO ŽINIOS

— Chicagos Lietuvių Futbo iš aktyviųjų sportininkų gre 
lo Klubo futbolo komanda, tų, klubo futbolininkams taip 
anksčiau buvusi žinoma Vai pat įteikė taurę, kurią priėmė 
nuto vardu, laimėjo National klubo pirmininkas Edvardas Šu 
Soccer lygos II divizijos pietų laitis. 
grupės meisterio vardą ir seka 
ntį sezoną turės teisę žaisti I 
divizijoje. Paskutiniame susiti 
kime lietuviai įveikė Azteca vie 
nuolikę, kuri pirmenybėse ture 
jo 1 tašką daugiau negu mūsiš 
kiai. Iš 14 pirmenybių rungty 
niu lietuvių laimėjo 11, 1 sužai 
dė lygiomis ir 2 pralaimėjo; taš 
kų skaičius — 23. Antroje vie 
toje liko Azteca su 22 taškais.

— Lapkričio 11 d. Chicagos rienę ir šokius Lietuvių Audito 
LFK futbolo vienuolikė turėjo rijoje. LSK Neris yra Vl-jų Š. 

Šiuo metu, kada pasaulinė ta draugiškas rungtynes su Ran Amerikos liet, sporto žaidynių

švenčių paštą!

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................ $ 5.00
America & S. America. . $ 5.50
Other Countries .......... $6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

pirmininkas Edvardas Šu 
Čia sportininkus sveikino 
Chicagos apyg. valdybos 
Z. ailidka, Detroito LSK 
atstovas V. Baziliauskas,

L. B.
narys
Kovo
K. Koženiauskas, V. Bacevičius 
ir kt.

JŪS GALITE PASKUBINTI PAŠTĄ IR UŽTIK

RINTI SAUGŲ PRISTATYMĄ, JEI TIK:Prenumerata metams:
Kanadoje ........................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................$6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

— „L» Liet.“ savaitraštyje 
vėl pradėjo rodytis skyrius, ku 
ri redagavo Edv. Šuiaitis.

— Chicagos LSK Neris lap 
kričio 11d. buvo suruošus! sa 
vo sportininkų pagerbimo vaka

• ADRESUOKITE AIŠKIAI, TEISINGAI 

IR PILNAI, IMAMAI PILNĄ GAVĖJO 

VALSTYBĖS VARDĄ, JEI GALIMA, 

RAŠANT TAI ANGLŲ KALBOJE.

Ir šiais metais pagalvokime dui X sumą. Parašas“, 
apie gražųjį, iš seno prigijusi 
paprotį, ševnčių progomis atvi rptautinė padėtis dvelkia dide gers komanda iš pirmos divizi komandinis laimėtojas, 
rūkais sveikinti savo artimuo le nežinia, kada Rytų Europos jos, kurią įveikė 1 .0. Per šias — Chicagos lietuvių sporti 
sius bičiulius. Neturėdami pa Tautos pradeda išsilaisvinimo rungtynes surinkti pinigai, ku nis veikimas, Čia turint tokį ga 
kankamai savųjų tautinių atvii u kovą, kas beužtikrins, kad ir 
kų, perkame nelietuviškos dva mūsų gražiojo Nemuno krašto 
sios vaizdelius, jų net neperskai Lietuva neatsidurs išsilaisvini 
tę, dedame parašą po svetimos mo kovos apimtyje, 
kalbos linkėjimais ir skaitome Kiekvienas centas bet kuria 
bičiulį pagerbę. proga paskirtas Tautos Fondo

„Seasons Greetings" laikotar reikalams padeda būti mus pa je viešėjo Detroito 
pyje didelės pinigų sumos su siruošiusiais tam momentui, ka futbolininkai, kurie 
plaukia į vertelgų kišenes. To da teks atsistoti kovojančios ta niavo su Chicagos 
kių pat sumų, tuo pat laiku nu utos didžiuoju užnugariu lais lo komanda.

____ i: L . r o i o n 1 ~ i A -

rių suisdarė apie 50 dol., klubo ūsų jaunimo būrį, yra apgailė 
valdybos yra paskirti per VI Š. tinai mažas. Kiek aktyviau čia 
Amerikos liet, sporto žaidynes reiškiasi LFK, bet jis dabartį 
sužeistai sportininkei — E. Ši niu 
kšniūtei paremti.

— Lapkričio 17

Idbl PS., UCl Jlb UdUdI L1 č .

metu yra apsiribojęs tik g 
futbolo kultivavimu. LSK Ne 

d. Chicago ris, nors turėdamas nemaža sek $ 
LSK Kovo cijų, vietos visuomenei jau ku a 
čia rungty ris laikas nebepasirodė. E. Š. $ 
LFK futbo — J. A. Valstybių olimpinė 

kių pat sumų, tuo pat laiku nu utos didžiuoju užnugariu lais lo komanda. Rungtynes leng krepšinio komanda prieš išvyk L
stojame mes — lietuviškoji ben vąjame pasaulyje. Štai šiais me vai laimėjo chicagiečiai, įveik dama į Australiją sužaidė eilę
druoinenė. tais Švenčių pasveikinimų klau darni svečius 5 :2. Tai bvuo ket rungtynių Amerikoje iš kurių

Kelintieji metai pastebime simą svarstykime ir tautinio so virtas šių komandų susitikimas visas laimėjo.
mūsų lietuviškoje spaudoje ma lidarumo dvasioje. Jei nutartu iš kurių 3 laimėjo Chicaga ir — Olimpiniai žaidimai prasi «
žus skelbimėlius, kurie skamba me sevikinti artimuosius pasi vienos buvo baigtos lygiomis, dėjo lapkr. 22 d. Melbourne, k
ir tautiškai ir nuoširdžiai bičių naudodami spauda, tai susidariu — Lapkričio 17 d. Chicagos Australijoje ir tęsis iki gruo ji;
liškai: sį numatytų išlaidų likutį pa lietuvių futbolo klubas turėjo džio 8 d. Jų atidarymo parodą iįi

„Sveikinu savo artimuosius, skirkime mūsų visų didžiajam pobūvį, kurio metu buvo atžy stebėjo per 100.000. Šiuose žai K
dimuose dalyavuja 68 tautos su

Olimpia «
pažįstamus ir bičiulius Švenčių reikalui — Tautos F'ondui. mėti du klubo nariai — K. Bal <”
proga paskirdamas Tautos Fon L. Girinis-Norvaiša. tramonas i rE. Sadauskas, mini 4.700 sportininkais.

Buv. „Nepriklausomos Lietuvos“ Redaktoriui

JONUI YLAI, 
Čikagoje, mirus jo mylimai žmonai

JULIJAI YLIENEI, 
reiškia nuoširdžią užuojautą

KLCT ir „N. L.“ red. ir adm.
BO

P. JONUI YLAI,
jo brangiai žmonai Julei mirus Čikagoje 

reiškiame gilią užuojautą

Trumpy ir R a g u 1 i y šeimos Montrealyje.

Ka rašo kiti?

ntieji savo sportavimo sukak dos favoritais yra laikomos JA 
tis: pirmasis 35 metų, antras— Valstybės ir Rusija. Pereitą ka 
20 metų. Šio pobūvio metu klu rtą — 1952 m. Helsinkyje ne 
bo valdyba sukaktuvininkams oficialiai laimėtoju išėjo JA 
įteikė gražias dovanas. Vienas Valstybės su 614 tūkst., antro 
iš sukaktuvininkų — K. Baltra je vietoje liko — Rusija su 553 
monas, prieš pasitraukdamas % tšk. E. š.

Valstybės ir Rusija. Pereitą ka

• DUOKITE KAŠTO ĮSTAIGAI PASVER

TI VISUS UŽJŪRIO SIUNTINIUS IR 

ORO PAŠTO LAIŠKUS. ČIA JUMS BUS 

NURODYTA TEISINGA PAŠTO ŽENK

LŲ SUMA. PRIDĖTA ATITINKAMAS 

BLANKAS BEI MUITŲ DEKLARACI

JOS FORMOS.

I D Ė-

ANT

TAIP

• GAVĖJO ADRESĄ RAŠYKITE 

„S P A U S D I N T O M I S RA 

MIS“. ADRESĄ UŽRAŠYKITE 

SIUNTINIO VIRŠAUS, ĮDĖKITE

PAT IR Į SIUNTINIO VIDURĮ. PATIK- 

RI1NKITE, AR UŽRAŠĖTE SAVO AD

RESĄ VIRŠUJE, KAIRĖJE SIUNTINIO 

AR VOKO PUSĖJE.

ŽINOKITE. . . JŪSŲ SIUNTINIUI ILGA KELIO

NĖ, TAD SUPAKUOKITE GERAI, VARTOKI

TE KARTONO DĖŽES, ĮPAKUOKITE Į STIP

RŲ POPIERĮ, SURIŠKITE LABAI STIPRIA 

VIRVELE.

*

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ GALITE KREIP

TIS Į SAVO ARTIMIAUSIĄ PAŠTO ĮSTAIGĄ 

SPAUSDINAMA CANADA POST OFFICE 

PAVEDIMU.

PAJIESKOJIMAI
— Prašomas atsiliepti Bro 

nius Gaižius, gyvenąs ar gyve 
nęs Montrealyje, šiuo adresu: 
Pr. Čepėnas, 6343 S. Washte 
nau Ave., Chicago 29, 30, Ill., 
U. S'. A. Jam yra svarbus lais 
kas iš Lietuvos.

— Prašomi atsiliepti: 1. An Jasuliui, A. Kurinskui, M. D. 
driukaitienė Eleonora, duktė ' 
Juozo ,iš Černiauskų, 2. Rieke 
vičiūtė Veronika, d. Mykolo ir 
Rickevičiaus Mykolas, s. Myko 
lo, kilę iš Širvintų rajono, Vilai 
nių kaimo. Jieško giminės iš Lie 
tuvos. Prašoma rašyti: 1577 
rue de Seve, Montreal 20, P.
Q-

— Artimųjų pajieškomi šie 
asmenys: L Darschinskas Kon 
stantinas, s. Antano iš Plungės, 
su šeima, 2. Mikaitis Antanas, 
s. Liudos, 3. Jančiauskas Povi 
las iš Tauragęs, gyvenęs Bad 
Aibling, 4. Korsakas Adolfas, ria> p Wanda. 1940 m. gyveno

Kabelis 
gim. 1903.2.6., kilimo 
žietis, 16. Januškevičius Aloy
zas — pajieškomas Hamburgo 
Pašto Taupomosios Kasos.

RUSIŠKI VAROVAI VEIKIA
Br. Valantinaitė „L. ir M."

PADĖKOS
Gal niekam staigmena riebu 

vo taip netikėta ir maloni, kaip 
kad mums suruoštos Sudburyje 
išleistuvės. Ačiū p. p. I. K. Bal 
čiūnams, J. Bataičiui, A. Bruš 
kevičiui, B. J. Dženkaičiams, A.

KOVA DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS JAU PRASIDĖJO.
(Iš „Bičiulio“).

Kas liečia Maž. Lietuvos pro mo vokiečiams buvo suruošti 
blemą, 1956 metai įdomūs tuo, pietūs, kuriuose dalyvavo ats 
kad tūli lietuviai šiais metais tovai iš sekančių valstybių — 
ar tai sąmoningai, ar nesąmonių Arkansas, Minnesota, New Ha 
gai, ar tai norėdami atkreipti į mpshire, Wisconsin ir Ohio, 
save ypatingą dėmesį, ar šiaip 
kaip nors savo politinį „suma mieji reagavo lenkai per savo 
numą“ parodyti, pirmą kartą Michigano valstybės atstovą 
tremtyje pradėjo platesniu mas Thaddeus M. Machrowicz. Po 
tu liet, visuomenei skiepyti pe plačių išvedžiojimų Machriwitz 
simizmą dėl Maž. Lietuvos, daro išvadą, kaip seka: 
Dar daugiau, stengiamasi įpirš 
ti mintį — atsisakyti bet kurių 
aspiracijų į Maž; Lietuvą. Pa 
stebėtina, kad į šį darbą įsijun 
gė net kai kurie žymūs organi 
zacijų atstovai.

Iš kitos pusės, 1956 metai 
įdomūs ir tuo, kad pradėta at 
vira polit. kova dėl Maž. Lietu 
vos atatinkamose JAV valdžios 
įstaigose. Šiai kovai pradžią da 
vė vokiečiai. Vokiečių pastan 
gomis Tennee atstovas Carol 1937 m. padėtimi, atrodo, būtų 
Reece 1956 m. vasario mėn. 8 nerealu. Tokia deklaracija iš 
d. reprezentantų rūmuose iaikė tikro sukeltų lenkų tautos ir ki 
kalbą, nurodydamas ypatingą tų pavergtųjų kraštų nepasiten 
padėtį Šiaurės Europoje sąiyšy kinimą. . .“ 
je su vokiečių išvarymu iš Rytų Galime pasidžiaugti, kad ii 
Prūsijos. 1956 m. gegužės mėn. lietuivai šį kartą buvo budrūs. 
11 d. Rytų Prūsijos vokiečių per Illinois valst. atstovą She 
pabėgėlių organizacijos pirmi ehad ALTas patiekė ir mažlie 
ninkas, dr. Gille, su 6 Bundes tuvių memorandumą. Memoran ______
tago atstovais lankėsi Washin dūme aiškiai duodama suprasti susilauks reakcijos iš Rytpru 
gtone pas minėtą Carol Reece. Lietuvos interesai ir nusistaty gjy vokiečių pabėgėliu organiza 
Apsilankymo proga dr. Gille mas Maž. Lietuvo satžvilgiu. cijos. Šis pirmas nuomonių su 
kalbos paaiškėjo, kad jis buvo Memorandumo pabaigoje pabr sįdūrimas, formuojant JAV vai 
kviestas amerikonų, kad pain ėžiama: ,, 
formuotų State Departamentai etniniu charakteriu, ūkiniais sa 
apie vokiečių nusistatymą Rytų ntykiais ir geografiniu artumu 
Europos klausimais. Įdomus ir Rytprūsių šiaurinės dalies pro 
šiam apsilankymui ypatingos blema tiesioginiai paliečia gyvy 
reikšmės duodąs faktas yra ir binius lietuvių tautos interesus, 
tai, kad dr. Gille lydėjo atsto Tiek Jungtinių Valstybių, tiek 
vai iš įvairių vokiečių polit. Ira kiekvieno kito krašto vyriausy 
kcijų (DP, FDP, GB-BHE, C bė, atsakinga už teisingą Ryt ties sargyboje. 
DU, SPD), kaip ir „Suddeut prūsių problemos sprendimą, 
sche Zeitung“ ir „Stuttgartei gerai padarys, ; 
Zeitung“ atstovai. Po pasimaty šiuos gyvybinius lietuvių tau

Į Carell Reece pasiakymą pir

„...Atrodo keista, kad Ryt 
prūsių byla pasirinkta kaip prie 
monė paremti vokiečių revizi 
niams siekiams Jungtinėse Va 
Istybėse siekti, kai šios provin 
cijos istorija buvo paženklinta 
Drang noch Osten“ politikos, 
kuri buvo pagrindinė abiejų pa 
saulinių karų priežastis. . . rei 
kalanti iš Jungtinių Valstybių 
vyriausybės deklaracijos apie 
Vokietijos sienas, grindžiamas

Niekams, N. J. Paulaičiams, S. 
P. Semežiams, O. A. Siemaška 
ms, D. J. Stankevičiams, A. V. 
Staškevičiams, S. Tolvaišai, J. 
Vaboliui, M. V. žižiams ir K. 
Žukauskui už nuoširdžias atsi 
sveikinimo vaišes ir dovanas ir 
kun. A. Sabui ir Sudburio lietu 
vių bažnyčios komitetui už do 
vanas. Jokie žodžiai neišreikš 
tos padėkos, kurią mes jaučia 
me savo širdyse.

Regina ir Rimas Bagdonai.

Davidonis-Lutes Ona, D. Glo

gim. 1926 m. piie Telšių, 5. Ur Čikagoje, 15. 
bonas Pranas, s. Antano, gim. 
1918 m. Tauiagės ap„ 6. Rainis 
Bronius, s. Juozo, gyvenęs Vii 
kavišky, 7. Kalvelis Jurgis ir 
sūnus Kurt iš Klaipėdos, 8. Ma 
žutienė Morta, d. Antano, nuo 
1913 m. gyveno Čikagoje, 9. Ro 
denka Antanas ir vaikai, 1923 paskelbė sovietinio varovo str 
m. išemigravęs į Braziliją, 10. aipsnį, prievartaudama dailinin 
Vaičiūnienė - Balazaraitė Anas kus pasiruošti dalyvauti ateina 
tazija, gim. 1918 Smailiuose, nčiais metais Maskvoje supro 
11. Burbaitė Elena, d. Benedik jektuotame jaunimo festivalyje, 
to, gim. L924 m. Kelmėje, 12. Užsakyta V. Galdikui pagamin 
Pečkauskaitė Vanda, d. Stasio, ti medžio raižinių* iliustracijas 
gim. 1927.9.19. Kelmėje, 13. Janonio poezijai, L. Barisaitei 
Lichtvan Joseph, gim. 1921. 14. lino raižiniai S. Neries poezijai,

Jonas, 
panevė

LIETUVIŠKAJAI VISUOMENEI
Vasario 16 Gimnazija, kurio kimo darbą, didelis gimnazijos 

je visi dalykai dėstomi lietuviš dėkingumas priklauso BALFui, 
kai, išleido geroką būrį abiturie remenčiam gimnaziją maisto 
ntų, studijuoaįjničų įvairiuose produktais, drabužiais ir kito 
Vokietijos ir kitų valstybių uni mis gėrybėmis.
versitetuose. Nuo šių metų iš Vis dėlto šita mokslo įstaiga 
duodami atestatai visiškai pri dar tebeturi kovoti su nemažais 
lygsta vokiečių valstybinių gim piniginiais sunkumais. Visa bė 
nazijų atestatams. Vasario 16 da, kad žymi būrelių dalis, ku 
Gimnaziją sudaro beveik pus ria remiasi gimnazijos išsilaiky 
antro šimto lietuviško jaunimo, mas, per ilgesnį laiką pavargo 
kuris rengiasi būti šviesuoliais, ir neįstengia gimnazijai sumo 
naudingais tremty ir sugrįžus į keti mėnesinių įnašų. Dėlto sko 
laisvą Lietuvą. Skolos už gim la už gimnazijos išlaikymą, pir 
nazijos rūmus ir žemės sklypą miausia maisto tiekėjams, ėmė 
dabar yra išmokėtos. Gimnazi smarkiai augti. Po kurio laiko 
ja turi gerai Įrengtą mokiniu gali įvykti krizė.
bendrabutį, biblioteką, sporto Mokytojų Taryba kreipiasi į 
aikštę, valgyklą ir kt. priemo lietuvišką visuomenę, į rėmėjų 

Šitų laimėjimų gimnazija pa būrelius, organizacijas, prašy 
siekė tik didelio mūsų išeivių dama Kalėdų proga savo auko 
tautinio susipratimo, solidaru mis ir toliau paremti Vasario 16 
mo ir nepaprasto dosnumo bei Gimnaziją ir neleisti šiai Sun 
pasiryžimo dėka. Gimnazijos kiai sukurtai lietuviškai moks 
Mokytojų Taryba reiškia nuo lo ir švietimo įstaigai užgesti, 
širdžiausią padėką visiems au kad ligi šiol sudėtos aukos ne 
kotojams, kurie remia ir išlaiko nueitų veltui. Gimnaizja paruoš 
šią mokslo įstaigą, būrelių vado susipratusių ir išmokslintų lie 
vams, kurie, nesigailėdami lai tuvių, kurie bus labai reikalingi 
ko ir jėgų, tęsia sunku auku rin Nepriklausomai Tėvynei.

JUOKDARIAI...
Vilnis tebejieško durnelių sas giria Kubos diktatoriaus Ba 
283-me Nr. išvedžioja, kad cistos diktatūrą. Batistos dikta 

---------------------------------------------- V. Černiauskaitei — cikals Lie jeigu Rusijoje gera diktatūra, 
tos interesus bei jos neutralią ir tuvos žvejai, V. Kaušiniui — tai ji gera ir Kuboje. Čia logi 
neginčijamą teisę aktyviai daly plakatai. Minimos dar pavardės ka išlaikoma. Tiktai neteisybė 
vauti visuose svarstymuose ir Makūnaitės, Paškauskaitės, Ra čia glūdi viename žodyje — 
sprendimuose, kurie liečia Ryt dauskaitės, Gabrėnaitės, Mikė „gera“. Diktatūra visur ir visa 
prūsių politinį likimą. . .”

Be abejo, toks pasisakymas

Lietuvo satžvilgiu. cijos. Šis pirmas nuomonių su

tūra nėra Maskvos diktatūros 
pateisinimas, 'lai yra tiktai dur 
nelių jieškojimas.

Žmogžudiška logika
Andrulis Vilnyje rašo: nege 

rai, kad anglai įsiveržė j Egip 
tą, bet gerai, kai rusai Įsiveržė 
į Vengriją. . .

O mes sakome: negerai ir 
viena ir kita, nes tai yra tos pa 
čios rūšies negerovė, smerktina 
visais atžvilgiais.

Tiktai anglai, JT pareikala 
Ji pasako, kad yra dailinin tūrose pavieniems neskaithngie vus, traukiasi iš Egipto, o ru 
„kuriems reikalinga mate ms, palyginus su mase, asmeni sai, taip pat JT reikalaujant ne 

Iš to aiškėja ms gali būti gera gyventi, nors tiktai nesitraukia iš Vengrijos,

naitės, Vyšniausko, Žuklio, Bo da yra bloga, nežiūrint to, ar ji 
gdano, Rozino ir kt. Visi jie ip yra Rusijoje ar Kuboje, todėl 
areigojami ką nors festivaliui Rusijos diktatūros negalima pa 
padaryti. Varove Br. Valanti teisinti Kubos diktatūra. Kiek 
naitė baigia: „Jaunieji draugai, vienoje diktatūroje visų pirma 
daugiau naujų, jaunatviškų dar yra skriaudžiami darbininkai ir 
bu, drąsių kūrybinių užmojų!“ kiti darbo žmonės, nes jiems dik

Tiktai šios varovės rašinyje tatūra neduoda teisių, neduoda
,. . .krašto istorija, jo džios opiniją Europos Rytų šie

nų klausimu, tik preliudas toli
mesniems susidūrimams tarpta įsibrovė vienas nemalonus fak laisvai ginti savo teisių. Dikta 
utiniame forume. tas.

Malonu konstatuoti, kad ir kų,
Maž. Lietuvos Rez. Sąjūdis, ta rialinė parama
mpriai kooperuodamas su AL jau atviras pasisakymas, kad ro niekad nesaugu, bet žmonių ma bet tęsia vengrų žudymą. Tai ir
T-u, budi Maž. Lietuvos atei jaus šalyje ir santvarkoje daili sė visur ir visuomet diktatūro čia skirtumo gali nematyti tik

. . Reikia velyti, ninkai eksploatuojami ir tiek se kenčia nuo diktatorių sauva tai žmogžudiškos politikos sm
kad Maž. Lietuvos labui ta skurdžiai gyvena, kad jiems liavimo', nesiskaitymo su jų tei urtininkai. Tai tikrai andruliš

jei pripažins linkme bus veikiama ir toliau, yra reikalinga medžiaginė pa sėmis ir ju valia. Todėl veltui ka politika ir andruliška mora
’ > J. K. rama, kad juos reikia šelpti. Vilnis, Laisvė ir Liaudies Bal lė. Mandrapypkis.



.fhLU, kit 12. - N1. 49 (SOU) N E P Ė X K L A U S U M A LIETUVA a NU

SVARBUS BALFo SEIMAS
RAŠO INŽ. P. L E L I S

ir 24 d. Detroi Europon tai Šalpos vykdymas. 
Bendrojo Ame Dar 1954 m. lankydamasis Va 
Fondo Seimas šingtone gavęs iš valdžios mais 
Amerikos lietu to perteklių mūsų žmonėms Eu be rūpinimosi maistu kelti pa

sim tiek, kiek mums reikia. Mus šeinis, A. Back ir M. Zujus. 
laukia didelis darbas. Grįžkim 
iš šio seimo su šūkiu

„Balfo darbas nesibaigia — 
jis tik prasideda“.

Vysk. Brizgys siūlo Balfui

N u;> d.i\i.tonai yra Kutkus $ 
(Detroit), Bach (Filadelfia) ir X 
Minkūnas (Brooklyn); visi ki 2 
ti perrinkti anksčiau buvę. Iš 
buvusių direktorių išėjo Boley, & 
Gegužis, Olis. X

Pirmininku vėl išrinktas v 
kan. J. Končius. &

Posėdis baigtas paskubomis X 
_ „ nes jau rinkoisi svečiai ir buvo V

gyveno 120 vietovėse, tai reikė tui *r Maskvai prieš nehuinaniš laikas pradėti balių. Baliuje kai y 
jo paskirti 100 įgaliotinių atsto ką žmogaus traktavimą. 1 ai bū bas pasakė pirmininkas Kon 
vo Rugienio žinion. Buvo daug ne politinis, bet charitatyvi č,ius, vysk. Donely, konsulas Da 
keblumų dėl tų gėrybių išvežio n*s darbas. užvardis ir kiti. Meninę dalį iš X
įimo. Bremene susitarta su vo Po šių kalbų trumpus prane pildė solistai V. Žemelytė iš 
kiečių valdžia, kad ji išvežios į Šimus padarė sekr. N. Gugienė, Toronto, Pr. Zaranka iš Detroi X 
17 didesnių centrų, Evangeli ižd. Alb. Trečiokas ir Rev. Ko 
she Hilfe ir kitos organizac. su misijos pirm. M. Zujus. Apys 
tiko išvežioti į mažesnes vietas, kaita buvo seimo patvirtinta. 
Iš gautų 350 tonų riebalų jis da Toliau pranešimus darė Bal 
vęs dalį (apie 10 tonų) latvia fo direktoriai, Kanados Šaipos 
ms ir estams, nes jie neturi Bal Fondo atstovas ir Balfo skyrių 
fo, o iš vokiečių „Caritas“ ma pirmininkai. Clevelando atsto 
žai gauna. Mūsų žmones aprū vas Laniauskas pranešė, kad šie 
pinti maistu užtenkamai, o ki met surinkta 10.000 dol., Bosto 
tos tautybės tos normos negau no — Keturakis įteikė 700 dol. ir truputį ekscentriškas, o ant 
na. čekį, Filadelfijos — Bačkas įtei rasis tikslus ir metodiškas. Kad

Be to, pagal susitarimą su vo kė 500 dol. čekį, Detroito — Pa kunigai vadovauja Balfui, tas 
kiečių Caritas, Balfas per juos gojus įteikė 4.000 dol. čekį, Či yra natūralu, nes šalpa yra ku 
yra gavęs 115 tūkst. DM. kagos

Būdamas Vokietijoj, kan. Ko kad anksčiau

Lapkričio 23 
te įvykęs VIII 
rikos- Lietuvių 
parodė gražų 
vių susiklausymą bendram dar lopoj. Gauta sviesto, sūrio, aly šaulio sąžinėj balsą prieš paver 
bui ir išryškino pastangas dirb vos, pieno miltelių apie 1 mil. gtą žmogų, 
ti mūsų žmonių vargo surnaži svaru (500 tonų), 
nimui 
Seime 
pirm, 
ky.

Šiame seime pirmą sykį

dalyvavo ir Kanados Liet.
Bnės Šalpos Fondo atstovas.

(šias eilutes rašantis), turėjęs 
progą arčiau susipažinti su Bal 
•fo šalpos organizacija ir Seime 
naryškėjusiomis šalpos proble 

imis.
i Seimo posėdi Statler viešbu 

ty atidarė Detioito Sk. pirm. 
Pagojus. Balfo pirm. Končius, 
pasveikinęs Seimą, pasiūlė as 
menis į prezidiumą ir komisi 
jas, ką Seimas patvirtino. 

Pirm. kan. Končius padarė ilgą 
pranešimą

apie veiklą Europoj, kur jis iš 
buvo 18 mėn. Svarbiausias ti 
kslans lankymosi Europoj bu 
vo lietuvių emigracijos vykdy 
mas pagal 195o m. kongreso 
priimtą Refugee Relief Act, ku 
ris veikia iki š. m. pabaigos.

Pirma reikėjo Baifui išgauti 
'alstybės D-to teisę vykdyti 
migraciją, antra reikėjo ture 

ti pinigų ir trečia reikėjo įsteig 
ti Europoj emigracijos biurus. 
Valstybės iždas sutiko duoti 75 
tūkst. dol. be nuošimčių aėtuo 
niems metams naujų emigran Zarubinu, kuris patarė kreiptis kė prel. Balkunas ir pasiūlymas 
tų įsikūrimui. Jie prasigyvenę į AMTORG. Pastarasis atsa nepraėjo. Antras Končiaus pa 
paskolą grąžins. Kelionę per jū kęs, kad jis su išdėstytais reika siūlymas dėl šelpimo talentingų 
ras finansuoja Tarpvalstybinis lais nieko bendro neturįs. Pri studentų — praėjo.
~ ■ Lapkr. 24 d. posėdy skaito

mi sveikinimai Min. Žadeikio, 
konsulo Budrio, LLK pirm. Si 
dzikausko ir ki4ų. Su sveikini 
mais prisiųsta aukų: min. Ža 
deikis 50 dol., Katal. moterys

PELNINGA DRAUGYSTĖ VISIEMS

ir lietuvybės išlaikymui, 
dalyvavo 40 atstovu su 
kun. J. Končium pryša

Tik 1948 m. išvež 
ta iš Lietuvos 30.000 šeimų. 

Kadangi lietuviai Vokietijoj Reikia siųsti protestus State D-

to. Balius nebuvo įspūdingas 
ir baigėsi 11 vai.

Bendros pastabos.
Šis seimas parodė Balfo Šai 

pos organizaciją iš vidaus. Bal 
fo vadovai kan. Končius ir prel. 
Balkonas yra visų gerbiami. 
Pirmasis yra judrus, apsukrus

Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Scotia yra jūsų partneris padedąs augti Kanadai

— kartu ir Jums!

Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su 
jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova 
Scotia skyriumi, ką dar< daugybė kanadiečių.

Ar tai būtų biznio oper cijos, asmeninė taupomo
ji sąskaita, ar naujas užsiėmimas — Jūs įsitikinsi
te, kad jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje 
teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas.

Susipažinktie su savo BNS skyriaus vedėju — jo 
patyrimas biznyje gali reikšti dolerius ir centus 

Jūsų kišenėje.

C

*0

2

2

c

Hu BANK oi NOVA SCOTIA
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. (1502)

i
Gintneris pianešė, nigų ir moterų sritis, kaip kan.

i buvo įteikta 10 Končius savo kalboje ir pabrė 
nčius surinkęs iš grįžusių vokie tūkst., o dabar įteikia 4.000 dol. žė. Šios organizacijos aparatan 
Čių belaisvių iš Sibiro ir Lietu čekį, Vašingtono — Jurkienė įjungti visi žymūs Amerikos lie 
vos 400 lietuvių adresų Sibire įteikė 250 dol., Brooklyno — tuviai veikėjai ir visos srovės ly 
ir pagal juos pasiuntęs už 5000 Valaitis pranešė, kad turi surin giai atstovaujamos pagal „Gen 
dol. paketėlių su vaistais. Gau kę 900 dol. Kitų skyrių įteikta telment agreement“. Balfas yra 
ta daug laiškų su padėkomis, mažesnės sumos.
Paketėliai, siųsti be muito, at Dėl Balfo Šalpos darbo išplė 
siejo po 15 dol., kas čia kainuo timo, veiklos pagyvinimo ir bū 
tų po 50 dol. Tačiau siuntimas dų lėšoms sukelti buvo daug dis 
galimas kol kas individualus, t. kutuota, ypatingai del kan. Ko 
y. atskiriems žmonėms. Dėl Ba nčiaus pasiūlymo, kad Balfas 
Ifo veiklos išplėtimo už geleži šelptų netik užjūryje esančius 
nės uždangos jis susirašinėjęs lietuvius, bet ir Amerikoje. Pr 
net su Sovietų ambasadorium ieš šį pasiūlymą griežtai pasisa

Veda sktn. inž. J. Bulota.

NEW YORKO SKAUTŲ RĖMĖJAI
Metiniame New Yorko skau mos metinės prenumeratos, ga 

tų-čių tėvų susirinkime isiink rbės prenumeratos ir garbės lei 
tas naujas tėvų rėmėjų k-tas, dėjo prenumeratos. Tiek viene 
kuris savaitę vėliau pasiskirstė tams, tiek pavieniams platinto 
pareigomis: pirm. Balys Sval jams numatytos vertingos dova

pasaulinio masto šalpos oi gani 
zacija su tarptautiniu anspal 
viu ir ją reikia stiprinti.

Kanados L. B. Šalpos Fon .
das turėtų visu 100% įsijungti bonas, pirmin. pav. M. Kliveč nos. Vajuje dalyvaują vienetai 
į Balfą ir pasidaryti kaip jo sky kienė ir dr. E. Noakas, iždin. registruojasi „Sk. A.“ adminis 
rius ar direktoriatas. Mūsų kai G. Šetikienė, sekr. dr. Br. Ne tracijoje iki 1957 m. sausio 1 
kurių apylinkių skersavimas ’ rnickas ir nariai J. Audėnas ir d. Vajaus taisyklės atspausdin 
Balfą ir siuntimas atskirai savo 
surinktų aukų Vokietijon yra 
nepateisinamas. Visos aukos, 
surinktos šalpai, turi eiti į vie 
na centrą — Balfą. Kanados 
Krašto Valdybos rėmuose esąs 
Šalpos Fondo Centro Komite 
tas yra nereikalingas, nes jis su 
daro Šalpos decentralizaciją. K. 
L. B. Krašto Taryba, susirinku 
si 1957 m. sausio mėn., turėtų 
Šalpos reorganizacijos reikalą 
visu rimtumu apsvarstyti ir vis 
ką su Balfo vadovais išsiaiškin 
ti. Inž. P. Lelis.

• Šiemet spalio mėnesį dail. A. 
Žmuidzinavič,iui suėjo 80 m.

tos „Sk. Aido“ Nr. 10.
AUKOS SKAUTAMS

Jautrūs detroitiečiai jau suau 
kojo antrąją šimtinę skautišką 
jam Džiamborės Fondui: LK 
Birutės Dr.Ja — 25 dol., LB 
Detroito skyrius 25 dol., ps. A. 
Banionis (už išplatintas kny 
gas) — 20 dol., ALTS Detroi 
to skyrius 10 dol., SLA kuopa 
Detroite 10 dol. ir p. Juozas 
Kavaliauskas 5 dol.
SPAUDOS IR MARTYROLO 

GIJOS PARODA
Lapkr. 11d. Detroite — Tar 

ptaut. Instituto patalpose buvo 
skautiškosios spaudos ir marty 
rologijos parodėlė, kurią suren 
gė Liet. Skautų Brolijos Užsie 
nio Skyriaus įgaliotinis ir rysi 
ninkas psktn. A. Banionis. Pa 
rodėlę globojo Detroito Kultu 
ros Klubas. Eksponatus sudarė 
tremties ir emigracijos skoutiš 
koji spauda, leidiniai ir dokume 
ntai, kurie liudijo netolimos pra

P. Ulėnas.
Metinio susirinkimo daiyvia 

ms praėjusių metų k-to veikla 
nupasakojo buvęs pirm. J. Aud 
ėnas. Jis taip pat pranešė apie 
Worcesteryje buvusi skautų tė 
vų suvažiavimą. Piniginę apys 
kaitą skaitė iždin. P. Ulėnas. 
Apie skautiškąją veiklą pranešė 
A. Norkaitė. Diskutuota įvairia 
psktn. R. Kezys ir vyr. skltn. 
is sk. veiklos klausimais. Be 
kita ko pabrėžtas Džiamborės 
Fondo reikalas. Susirinkimo da 
lyviai DF suaukojo 29 dol.

Pirmajame savo posėdyje na 
ujasis sk. tėvų-rėmėjų komite 
tas pramatė su skautų talka pr 
avesti platų Džiamborės Fondo 
vajų, surengti vakarą visuome 
~*i, pasirūpinti užbaigti regis

Emigracijos Komitetas Ženevo dėjus Amtorgo rašto nuorašą, 
je (ICem). Be to jis gavęs iš vėl kreiptasi i Sovietų ambasa 
Amerikos Episkopato Ekzeku dą, bet iki šiol dar atsakymas 
tyvų Komiteto 15 tūkst.. kurių negautas. 
10 tūkst. palikęs Balfo ižde at . _
sargai, o penkius tūkstančius Vicepirm. prel. Balkunas 
tuoj paukojęs emigracijai vyk pranešė apie Balfo veiklą Ame 10 dol., Količienė 25 dol., Stan 
dyti. Nuvykęs Europon pirmia rikoje. Per paskutinius du me kienei — Detroito, už pasidar 
usia atidaręs kursus ir pasam tus Balfo apyvarta padidėjo be bavimą Balfui įteiktas Lietuvos 
dęs tarnautoįus Frankfurte, veik dvigubai.
Munchene, Vienoj, Salzburge Pajamų turėta pinigais 252. 
ir Romoj. Net 4 kart teko va 301, gėrybėmis 577.033, viso 
žiuoti į Ženevą emigr. reikalais. 829.334 dol. Mūsų įtaka vai 
Pas Amerikos konsulus teko vi džios sferose žymiai padidėjo, 
sur aiškinti užkliuvusias emigr 
antų bylas. Pats net metrikus 
išrašinėjęs. Taip emigracijos 
mašina buvo užsukta ir konsu 
lai pradėjo išdavinėti vizas. 
1957 m. pradžioj pagal šią RR mokami tarnautojai:
A emigraciją atvyks apie 1500 vedėjas, mašinistė ir sandėlinin J. Balkunas, St. Bredes, S. Če tuvininko teptukas.
.etuvių. Dar liks Vokietijoj vi vedėjas ir Čikagai su 150 dol. rienė, A. Devenienė, J. Ginkus, sios Palangos kopos, Žemaičių — „Skautų Aidas“, susita

rš 5000, dauguma klaipėdiečiai kas. Šiemet pasamdytas reikalų P. Gribienė, N. Gugienė, J. Ko kapinės, Nemuno ir Nevėžio ręs su Seserijos ir Brolijos Va eities ir dabartinį lietuviškosios 
ir repatriįantai, jie Vokietiojj alga, nes ten sunku be tarnau nčius, V. Kutkus, S. Laniaus kloniai, Zarasų krašto bei Dzū dijomis, paseklbė 1957 m. pre skautijos kelią. Martyrologijos 
geriau įsikūrę ir neturi noro tojo išsiversti. Pirmininko lan kas, U. Michelsonienė, P. Min kų ežerai praslenka A. Žmuidzi numeratų platinimo vajų. Jame bei skautų patirtųjų persekioji 
emigruoti. Dėl sveikatos nepra kymasis Europoj per lJ/2 metų kūnas, N. Bastenis, M. Rudie navičiaus paveiksluose, žavėda dalyvauti kviečiami visi lietu mų laikotarpį vaizdavo nuotrau 
eis 900 asmenų. kainavo tik 580 dol., o jis uždir nė, J. Skorubskas, B. Spudienė, mi savo nuostabiu įvairumu ir viai skautai-tės ir jų skiltys, bū kos iš žudymų, kankinimų bei

Antras dalykas, vertęs vykti bo Baltui 70 tukst. Maisto gau A. Trečiokas, J. Valaitis, P. Vi spalvingumu. reliai, valtys. Taškais vertina okupacijos meto.

Lietuvos kvota bus trigubai 
padidinta ir pagal kvotą galės 
atvažiuoti kasmet 900 lietuvių.
Mūsų aparatą suka tik 3 ap- 

Reikaių

albumas.
Toliau ėjo rezoliucijų skaity 

mas.
Kaip mandatų komisijos na

riui, man teko dalyvauti komisi amžiaus. Savo peizažuose, ku 
jos posėdy sudaryti kandidatų rių autorius yra nutapęs per

1.500, A. Žmuidzinavičius vaiz 
duoja gražiausias Lietuvos nei, _ 
vietas. Tur būt, nėra Lietuvo travimąsi BSA, paskelbti N. Y. 
įe gražesnio kampelio, kurio ne skautiškajam jaunimui literatu 
būtų drobėje užfiksavęs sukak rinio rašinėlio varžybas, remti 

Smėlėto skautų organizaciją.
— „Skautų Aidas“,

i direktorius sąrašą. Tai nepra 
ėjo lengvai. Bet pagaliau

Balfo direktoriais išrinkti šie 
asmenys:

siu. Ei, vabaliuk, aš tau ne kar lumo). Girnių nuimti ir pasiųs menki, kai dar vaizdingai prisi is vežasi uždarbį į namus, nes 
tą sakiau: nesimaišyk, kur žm ti į Verkius, į dvimetinę moky mena laisvosios Lietuvos gyve už darbadienį žmonės gauna: 
onės važinėja. Ratas sutraiš klą kolūkių kadiams ruošti. . . nimas, kai žemės darbininkui 6 kg. kviečių, 12—13 rublių pi 
kys.. . Štai ir palindai. Supran po 2 metų Tadas partijos ra nereikėjo savo uždaribo — pu nigais, 1 litras vyno, 300 gra 
ti, ką reiškia tas žodis? jono komiteto instruktorius. Ba

Kai grandininkas grįžo apva ra jį draugai už latravimą, bet 
ir gailisi. Visvien Tadas smun 
ka: kolūkio pirmininkas, kiau 
lių fermos vedėjas.

„— Iš tiesų, tave reiks nuim 
ti. Geri, nieko’ nežiūri. Visos 
kiaulės baigia išdvėsti. . .

Po to jis miško eigulis, MTS 
sąskaitininkas, o pusmečiui pra 

pagiriojo, slinkus žingsniuoja laukais, pa 
— Stokit! Kuku... kukurū Pro miglas jam rodėsi kukurū 

zai čia turi būti!. . . zai — Chruščevo numylėtas gr
Puolėsi Barauskas valdybon ūdas. O gal iš tikrųjų kukurū 

skųstis, bet grūdų iš dirvos jau zai nepasėti? 
neišimsi. Reikia naujo sklypo 

kas bus. Paruoš jieškiti ir arti naujus dirvonus.

K. BALSYS

KAIMO Y V EMMAS
SOVIETINĖJE LIETUVIŲ LITERATŪROJE

zgani, lyg iš malūno. O burokie
noje toki pat miltuoti rankomis ręs varsną, Girniaus jau nebe 
švykšt-pašvykšt. Sėja, net bei buvo. Per arimus išklampoti pė 
cas dulka. . .

— Ką jūs darote? — susiė 
mė už galvos Barauskas.—Kas 
leido?

— Gaspadorius, — atsakė 
juokdamiesi ir nuklampojo to 
liau.

3.
Kągi, sovietiniais laikais as 

menys turėję veikalų su grūdų 
prekyba ir sandėliavimu, žino 
’o. kad pusė grūdų sandeliuose 
juvo supuvę ir sukit miję. Nes 
komunistas skuba atimti grū 
dus valstybei vos javus nupjo 
vus, kad netikėtai koks grūdas 
nenubyrėtų kolchozininkui.

Pavasaris vėlavo. Seniai jau 
buvo užplanuotas sėjos metas, 
o negali įkelti kojos į dirvą. Dir 
vos iš rudens nesuartos, mėšlas 
nevežtas. „O su kukurūzais, 
velnias žino, 
tos žemės ne aro. Planas dide Eina į arklides jieškoti arklių, 
lis. Žmonės atžagari. Netiki ku 
kurūzais“ .Nukreipė Šaulys dė 
mesi į kolūkio komunistus. Vi sivedė, — atsake arklininkas.— ką ir skubiai įkišo drebančią 
si jie vadovai ir brigadininkai. J rajoną važiuos. Pakišo brigą ranką krutininėn kišenėn. Yra! 
Net pasižymėjęs Tadas Girnius dininko raštelį ir išsivedė, 
brigadininkas.

Grandininkas Barauskas ste 
ilgėsi iš visos šridies. Suarė bu ėmė. Keliai pašlapo. 
rokieną, išakėjo ir rytoj sės ku 
kurūzus. Iš kolchozininkų lūš 
nu surinko vietinės gamybos ir 
ąšas — pelenus. Mat, praeitais 
metais agronomas padarė ste 
buklą išaugindamas gerus linus 
pelenais patręštoje dirvoje. 
Netrūksta išradingumo lietu arklį ir įspėjo . 
viškiems žemdirbiams, kai tėvy — Tu mane kom-pro-mi tuo- 
nė neduoda trąšų. -ji! Supranti ką reiškia tas žo žlugdytas, _ .

„Nuėjo pelenų krovėjai. Bal dis? Ne? Gerai, aš tuoj išaiškin neturėjo enkavedistinio bruta ninkauti.

dų zigzagai vedė į šunkelį, prie 
kurio gulėjo surūdijęs trakto 
rius, o aplink negyva mašiną, 
bučiuodamas jo šaltus vikš 
rus, tupinėjo girtas Sarakaus 
kas. . .“

Girnius sunkiai
siramsčiuodamas brigadininko 
sieksniu. . .

— Kelkis iš lovos kuily! — 
tulžingai sušuko jo žmona. — 
Girdi? Buvau sutikusi Baraus,,— Gausiu i sprendą. Išlėks.

Tačiau tokia išvada jo kažko ką. Į darbą varė! 
dėl neišgązdino. Už tai kita mi 
ntis jį meste išmetė iš lovos. Jis

sę kilogramo grūdų pilti į kiše mų mėsos, medaus, vaisių, dar 
nę, kai pats neturtingiausias bie žovių, vilnos. Be to už 100 dar 
dniokas turėjo savo daržą, kai badienių bus duodama po 8 gk 
jis galėjo pasirinkti „gaspado sviesto, po tiek pat sūrio, po 
rių”, dirbti kur jam patinka ii 15—20 litrų iš šilkmedžio uo 
kiek patinka, kai jam nereikėjo gų išvarytos degtinės. Yra kol 
rūpintis duonos kąsniu. Nepa ūkyje šeimų, kurios per 10 mė 
vydėtinas buvo jo gyvenimas, nešiu išdirbo 1600 darbadie 
bet jis buvo sotus. nių“. Jei draugas Reimeris ne

Komunistai elgiasi lyg tas meluoja ir jam nemelavo, tai 
piktas šuo, kuris nei pats ėda, hutų žydintis kraštas. Kolchozi 
nei kitam duoda. Dideli žemės ninkas tikrai nepajėgtų nei kv 
plotai dirvonuoja ir nėra kam 
jais rūpintis. Komunistai pla 
nuoja išplėšti iš kaimiečio pas 
kutinį žemės kąsnelį — daržą, 
nes ir tas jiems bado akis, ro 
dydamas kokių vaisių iš žemės 
galima išgauti. Komunistas tik 
tada nurimsta, kai kaimietis pa 
lieka visiškas vargšas ir vergas 
—tokia didelė komunistų ne 
apykanta valstiečiui.

Kolchozinis rojaus kampelis 
Azerbeidžane.

Draugas Vacys Reimeris ke 
liavo po Kaukazą ir užsukęs į

iečių suvalgyti, nei degtinės iš 
gerti ir turėtų vargo su svies 
tu. Galima spėti, kad ten susi 
metė priešai ir apgaudinėja va 
Istybę išsidalindami patys paga 
mintas gėrybes, o alkanai vals 
tybei atiduodami likučius. Ap 
gaudinėjimą rodo ir šeimos iš 
dirbti 1600 darbadieniai, nes 
normaliai toje šeimoje turėtų 
būti 5 darbingi asmenys. Mato 
mai darbo normų išdirbėjai, pa 
tekę į rojų, apsvaigsta nuo vy 
no ir degtinės kvapo. Tikrai, at 
sirastų daug norinčių važiuoti 
į šį rojaus kampelį, jei tik būtų 
leidžiama. Laisvojo gi pasaulio 
žmogus jaustųsi sotus, bet ne 
galėtų patenkinti visų kultūrm 
go gyvenimo reikalavimų, net 
parduodamas uždirbtų gėrybių 
perteklių.

Žinutę apie šį rojų talpina 
5 Socialistinio Darbo Did ..Pergalės“ žurnalo 12 nr. 55 m.

Bus daugiau.

Jis nieko neatsakė.
— Aš tau sakau lietuviškai,

— rėkė Girnienė. — Nenorėjai 
kitų varinėti, dabar patį vari 
nės. Tave iš brigadininkų išme 
tė, prakeiktas valkata! Supran 
ti?

Atėjo pas jį draugas Levic 
kis ir pradėjo išmėtinėti, kad 
gadina komunisto vardą. Nusi 
gando Tadas, kad jį išmes iš Azabeidžaną, rado ten tikrą ro 
partijos ir pažadėjo taisytis, jaus kampeli. Pasirodo, kad tai 
Gaila, čia nutrūksta draugo Av kolchozas, kuris verčiasi vyno 
ižiaus veikalo ištrauka. Reikia 
spėti, kad komunistinė šviesa jį

Po kiek laiko tas pats kabi apšvietė ir jis nutarė kitaip su 
netas. Biuro posėdis. kolchozininkais skaitytis.

Paruošų planas valsčiuje su Taigi, ne komunistinė tvar 
(matyti, Girnius ka čia kalta, kad nesiseka ūki 

', kai rezultatai toki vyriai“. Kolchozininkai vežimą

— O kur Brunio apinasris?
— Bruni ką tik Mažonis iš pakėlė nuo žemės gulintį švar

— atsiduso lengviau, užčiuopęs
— Tai duok kitą. partinį biletą.
— Kitą Girnius pats pasi Rodos, 1946

Motocik čiaus komiteto
las neišlipa, tai išsidaužė su Sa binetas.
rakausku degtinės jieškoti.

m. Partijos vals 
sekretoriaus ka

Girniau,= - . tu
Barauskas dirba, prakaituo gus. Ar negaluoji 

ja, o gaspadorius - brigadinin ją. Galėtum dirbti 
liotiniu.

Kodėl gi ne?
kas atidainuoja: „Negeria, ne 
geria kiauradančiai negeria.“ 
Išbaręs jį, kad atėmė jo skirtą

vargo žmo 
stoti j parti 
paruošų įga

gamyba. Vyno pagamina tiek, 
kad galėtų pavaišinti visą Lie 
tuvą. Pats kolchozas milionie 
rius, turįs apie 10 mil. rublių 
nedalomo fondo. Jame gyvena 
net
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Lietuviškos operos sukaktuvės
PIRMOJI BIRUTĖ RAŠO APIE PIRMĄJĮ PIRMOSIOS 

LIETUVIŠKOS OPEROS PASTATYMĄ VILNIUJE
Piieš 50 metų, 1906 metų la siog įpareigojo ruoštis Bitutės 

pkričio 6 dieną Vilniuje buvo vaidmeniui^ nedelsiant pradėti 
pastatyta Miko Petrausko ope lankyti repeticijas. O pasiprie 
ra „Birutė“. Ši data yra lietu sinti jam niekas negalėdavo ir 
viškos tautiškos operos užgimt nesugebėdavo; jis taip mokėda 
mo data. „Birutės" pastatyme vo nuteikti žmogų, kad kiekvie 
iškilo Kipro Petrausko balso ii nas, kokių jis bebūtų vaidybi 
artistinių sugebėjimų talentas, nių ar vokalinių sugebėjimų, tu 
kaip ir jo brolio Miko kompozi rėdavo klausyti jo kvietimo... Ži 
ciniai gabumai. Pirmąją Birutę noma, sutikau ir aš.

DAILININKĖ
A. TAMOŠAITIENĖ

ir šiemet Montiealio lietuvių 
Spaudos baliui pažadėjo tauti 
nį drabužį, apie kurį bus pla 
čiau parašyta vėliau. Tai bus 
puikus ir brangus tautinis dra 
bužis. Didelė p. Tamošaitienei 
padėka, kad ji palaiko tradici 
ja tapusio tautinio drabužio au 
kojimą mūsų spaudos baliui.

PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIME,

kuris įvyks 1958 m. rugpjūčio

1956 METŲ NOBELIO LITE 
RATŪROS PREMIJA 
PASKIRTA ISPANUI

poetui Juan Ramon Jimenez (iš 
tariama-Chuan Ramon Chime 
nes), vienam žymiausių ispanų 
poetų, gimusiam 1881 metais, 
Moguero miestelyje, pietinėje 
Ispanijoje, studijavusiam teisę 
Sevilijos universitete ir Madri

de redagavusiam kelis literatu 
rinius žurnalus. Po pilietinio Is 
panijos karo apsigyveno JAV 
ir dabar gyvena Washingtone.

Šis andaluzietis yra parašęs 
40 knygų per savo netrumpą 
gyvenimą. Didžiausis jo kuri 
nys — apie asiliuką, pavadintas 
„Palšis ir aš“.

DR. GIMBUTIENĖS 
DARBAS APIE KRYŽIUS 
JAV L, Kultūros Fondas pa 

dedąs išleisti Dr. M. Gimbutie 
nės mokslinį darbą apie lietu 
knyžius. parašytą anglų kalba.

PAREMK PINIGINE AUKA 
VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 

FONDO VAJŲ!

vaidino žinomoji Vilnjaus visuo 
menės veikėja Marija Piaseckai 
tė-Šlapelienė, garsiojo lietuvių 
knygyno Vilniuje savininkė. Ji 
apie pirmąjį Birutės spektaklį 
pasisako čia dedamame straips 
nyje.

Niekad neišdils iš mūsų at 
minties 1905 ir 1906 metai — 
audringų revoliucinių įvykių 
metai. Siautė caro šnipai ir žan 
darai, kurie persekiojo ir gaude 
veiklų jaunimą. Jaunas, kūpi 
nas energjios bei troškimų dar 
buotis liaudies labui kompozito 
rius Mikas Petrauskas, tik ką 
baigęs Peterburgo konservato 
riją, buvo priverstas pasitrauk 
ti į kaimą, į Raseinių apskritį. 
Ten ir buvo sukurta opera „Bi 
rutė”. Vos užbaigęs darbą, ne 
paisydamas jam gresiančio areš 
to pavojaus, kompozitorius at 
vyksta į Vilnių ir pats energin 
gai imasi vadovauti operos pa 
statymui. Jis per trumpą laiką 
randa pagrindinių vaidmenų at 
likėjus, suorganizuoja chorą, 
orkestrą, slaptai repetuoja ope 
ra privačiuose butuose, organi 
zuoja visuomenes paramą spėk 
taklio pastatymui, aktyviai da 
lyvauja jo, apipavidalinime.

Paruošus artistus, orkestrą ir 
chorą, Vilniaus „Kanklių“ dra 
ugijos vardu buvo išrūpintas 
valdžios leidimas pastatyti ope 
rą 1906 m. lapkričio 6 d. dabar 
tinėje Filharmonijos salėje. Bu 
vo paskelbta, kad veikalą ruo 
šia K. Petrauskas ir A. Kaze 
nas, nes M. Petrauskas, kaip 
minėjau, buvo persekiojamas ir 
Vilniuje gyveno nelegaliai.

Dviejų veiksmų nacionalinė 
opera „Birutė“ anais laikais, 
tik ką iškovojus spaudą, buvo 
kažkas nuostabaus, kažkas šven 
to. Rodos, gražesnio ir geresnio 
veikalo nieks ir nepagalvotų rei 
kalanti. Ir todėl mes visi džiau 
gėmės ir didžiavomės galėdami 
jame dalyvauti.

Kaip mes tuomet suvaidino 
me, negaliu pasakyti. Tik pri 
simenu — sale buvo perpildy 
ta, daug plojo, o ir vėliau vi 
suomenė palankiai įvertino pir 
mąją lietuvių operą.

Kitataučiai stebėjosi lietuvių 
veiklumu. Ligi to laiko tarytum 
nieko apie juos nebuvo girdėti, 
ir spauda neseniai buvo leista, 
o čja — tokj gražų veikalą pa 
rodė...

Ir po 50 metų aš visa tai gy

24—rugsėjo 1 dienomis New 
Yorke, po ruošėjų pasitarimo 
su muzikais Banaičiu, Marijo 
šium ir Žlievičium, nusistatyta 
vyr. muzikines dalies organiza 
torium ir dirigentu pakviesti 
Vyt. Marijošių, kuris paruoš 
lietuvių simfoninės muzikos ko 
ncertą.

Seimo metu bus pastatyta 
misterija, bus sporto žaidynės, 
bus skirta premijų už tautinės 
kultūros kūrybą. Iškelta mintis 
tuo pat metu sušaukti ir Pašau 
lio lietuvių Kongresą, bet abe 
jojama, kad nesusidarytų dualiz 
mo. Kongreso mintis dabar tai 
koma prie 40 metų Nepriklau 
somybės Akto paskelbimo suka 
ktuvių. Tai būtų 1958 m. vasa 
rio 16 d.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

ŠOKĖJŲ PASIRODYMAI 
Gimnazijos šokėjų grupė, kv 

iečiama, dalyvavo sukaktuvi 
niuose CDU minėjimuose Wein 
heime ir Hemsbache. Weinhei 
me burmistras ir parlamento na 
rys dr. Lindrath savo sveikini 
muose ypač nuoširdžiai paminė 
jo lietuvių gimnaziją, o progia 
mos atlikimo metu gimnazijos 
šokėjus lydėjo entuziastingi ap

Aš buvau gerokai nustebin vai ir mielai prisimenu ir džiau lodismentai. Gimnazijos šokėjų 
ta, kai 1906 m. rugsėjo mėn. pa giuosi sulaukusi tokios reikšmi pasirodymą vokiečių spauda ve 
baigoje Mikas Petrauskas neti ngos sukakties. rtina kaip tikrą liaudies meną,
ketai apsilankė pas mane ir tie Marija Pieseckaitė Šlapelienė, pabrėždama jaunuolių tempera 

mentingą jų atlikimą, pagauna

KULTU RI/VE^RONIKA

Jau gaunama
VODKA

kurios senai
Jus laukėte

Brandy

AND COMPANY LIMITED GAMINIAIMcGUlNNESS

„IŠ MALONIŲ SENOJO 
KRAŠTO PRISIMINIMU'

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

AND COMPANY LIMITED
MIMICO ONTARIO

DEGTINĖS VARYKLOS 
(tariama „magines“)

. .-i c

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

J»IAMQNX>
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chmobas boąha 
DISTILLED ano SQTTi I r
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Golden Diamond Rum
Brandy:
D Eaubonne Brandy 
Apple Brandy
Whisky:
McGuinn. Old Decanter 
McGuinness Silk Tassel 
McGuinness Gold Tassel 
McGuinness Highland 
Miscellaneous :
Vodka 
Taffel Akvavit

ntį žiūrovus. O žiūrovų buvo 
apie 2.000.

Hemsbache šokiai publikai 
taip patiko, kad kai kuriuos te 
ko kartoti net po tris kartus. 
Hemsbacho burmistro pavaduo 
tojąs, sveikindamas lietuvių gi 
mnazijos šokėjus, plačiai pami 
nėjo mūsų tautos tragediją ir 
palinkėjo lietuviams grįžti į iš 
laisvintą Tėvynę, o šokėjams šo 
kti laisvame savo krašte.

Lapkričio 3 d. gimnazijos šo 
kėjai dalyvavo vokiečių invali 
dų sąjungos parengime Hochen 
sachsene, kurio pelnas buvo ski 
riamas karo, invalidams. Gimna 
zijos šokėjai dalyvavo didesnės 
programos rėmuose, bet buvo 
Reichsbundo pirmininko ypatin 
gai pasveikinti, pareiškiant pa 
dėką, kad gimnazijos jaunimas

Kun. E. Lejeris buvo didelis aukoja šiam labdaringam tiks 
Visais šokių šventės reika lietuvis ir pareigingas kunigas, lui savo laisvą šeštadienio vaka 

lais kreiptis adresu: Mr. Jonas pasilikęs ištikimas savo parapi rą ir pabrėžiant, kad gimnazi 
Jasaitis, 4430 So. Campbell jai ir už tai nukankintas tolima jos dalyvavimas kaip tik sutrau 
Ave, Chicago 32, Ill., USA. me Sibire. kęs daugelį žiūrovu.

SIBIRE NUKANKINTAS 
KUN. E. LEJERIS

Gauta žinių iš Sibiro, kad ten

JAV IR KANADOS LIETU
VIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE

pagrindinę dalį sudarys tauti
niai šokiai, kuriuose pasirodys nukankintas kunigas R. Leje
atskiros grupės ir bus visų ben ris. Lejeris buvo gimęs 1906 m. 
dri — masiniai — šokiai. Be to, Biržuose. Vytauto Didž. unive 
bus dar ir tautinės muzikos ir rsitete jis gavo išsimokslinimą 
dainų, kurias išpildys Čikagos ir 1929 m. ^šventintas prof. dr. 
mokyklos. kun. Gaigalaičio kunigu. Žeime

Šokių šventės komitetas, ku lyje buvo klebonu. Maskvai 
riam pirmininkauja B. Šotas ir okupavus Lietuvą, 1948 m. oku 
sekretoriauja St. Daunys, krei pantas uždarė jo bažnyčią ir 
piasi į visus Bendruomenės da pavertė grūdų sandėliu. Lejeris 
linius ir prašo daryti visa, kad kreipėsi į Staliną. Šio įsakymu 
apylinkių ribose veikiančios šo bažnyčia buvo atidaryta, bet 
kėjų grupės šventėje dalyvautų, klebonas išvežtas į Sibirą, kur 
o kur galima, suorganizuotų na jį bolševikai ir nukankino, 
ujas šokėjų grupes.

Kaip
RAŠO
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UMUUUIUV 1 llliuilin Vienas batalionas 106 Saratovo

Lietuva išsivadavo iš okupantu pu£°eta puiki Aplink mi5kaSi
šimtametės pušys, o kiek toliau gabus, pareigingas ir gyvo bū 
jaunas pušynas. Labai netoli te do žmogus. Vėliau, diviziją lik 
ka Nemunas. Anapus Nemuno vidavus, jis buvo keliose apskri 
Suvalkija ir pats miestelis, šia tyse viršininku ir 1940 m. birže

Pasta pUS — mažesnioji miestelio da lio mėn. turėjo labai nemalonią majoras Šaudys, buvęs jau ma

baltgudžių bataliono vadas 
majoras Rozmanas,

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
mo nariu Kipru Bieliniu, 
rasis 
kė:

pulką ir pradėdavo raportuoti, šalčiai ir per Velykas balandžio 
tai vieton: „Tamsta, puikiniu 12 d. buvo minus 10 1. C. Pulkų 
ke!“ — jis tik ištardavo: „Ta- vadai kreipėsi į mane, klausda 
ta-ta-ta“ ir daugiau nieko. Aš mi, kas daryti? Žinoma, kūren 
neva priimdavau jo raportą, pa ti krosnis. Bet, kad nuo 1 balan 
duodavau jam ranką ir sveikina džio pagal kariuomenės tvarką, 
usi su kareiviais.

12 pulko vadas,
69.
120. SIENŲ APSAUGOS 

KLAUSIMAS.
Vyriausybės buvo sumanyta 

visas mūsų sienas su trimis kai 
mynais: lenkais, latviais ir vo 
kiečiais, apstatyti kariuomene. 
Bandymas buvo nevisai vykęs bet kaip Tamsta, socialdemokra 
ir po 2 metų nuo jo buvo atsi tas, kalbi apie karinę drausmę? 
sakyta ir prieita prie pasienio po — Nenusistebėkite. Jos rei 
iicijos organizavimo. Tuo tar kalingumą aš pajutau ir supra 
pu organizuoti pasienio apsau tau sėdėdamas sunkiųjų darbų 
gą buvo pavesta man. kalėjime. Juk tenai be griežtos

1922 m. kovo mėnesį gavau drausmės kaliniai vienas kitam 
paskyrimą IV pasienio divizi gerkles sudraskytų.
jos vadu. Į mano divizijos sąs Padėkojau jam ir prižadėjau 
tatą įėjo: I-sis pasienio pulkas, jo prašymą pasistengti išpildy nu.
kuri pradėjo formuoti pulk. Ku ti, juo labjau, kad jis pilnai ati Divizijos štabo viršininkas 
biliūnas, 10, 11 ir 12 pulkai. Ma tinka ir mano nusistatymą. buvo jaunas kapitonas Pundze 
no štabo būstine — Alytus. Šie šį faktą aš paminėjau „Nau vičius, kuris gegužės mėn. nuo 
nos nepaprastai ilgos. Pridera jienose“ Bielinio 70 metų jubi pareigų buvo atleistas ruoštis į 
mai apstatyti jas ir saugoti ne lėjaus proga, tik deja, dėl man akademiją. Prie jo komandiravi 
buvo galima, nes be policinių visai nesuprantamų priežasčių, mo į akademiją buvau daug pri 

užginčijo, sidėjęs, nes prieš gen. Radus- 
-Zenkovičių ir ministerį karš 

191 4IVTI1I tai gyniau j° pirmenybę prieš
kitus kandidatus. Už tai jis, pa 

Į Alytų atvažiavau 1922 m. baigęs akademiją, mane tinka 
Štabas tilpo taip mai „atidėkojo'', bet apie tai

kaip

neduodama malkų krosnims kū 
renti. Savo įsakymą žodžiu tuo 
jau pakartojau divizijos įsaky 
mu, nurodant, kurią dieną bt 
vo kiek laipsnių šalčio. Per Ve 
lykines pamaldas įgulos mažo 
je bažnytėlėje tilpo tik maža 
kareivių dalis, kiti gi stovėjo la 
ūke ir nemaža kareivių nušalde 

viršininku Įeit. Verbickas, ve rijos pulko vadas buvo pulk. Ur sau ausis ir nosis.
liau prof. Voldemaro adjutan bonas, labai pasižymėjęs rusų 
tas ir jo dešinė ranka Geležinio kariuomenėje I Pasaul. kare, 
Vilko organizavime ir veikime, geras artilerijos tarnybos žino 
Mobilizacijos skyriaus viršinin vas.
kas majoras Bendikas ir inten žodžiu, visi mano artimiausi 
dantų karo vald. Hufas, labai padėjėjai ir bendradarbiai buvo 
darbštus ir tvarkingas vokietis, pilnai tinkami savo pareigom.

mane pasveikino ir paša jįs — Vilnija. Erdvės — ma pareigą areštuoti generolą Sku no žinioje Mariampolėje 1919

Turiu du prašymu:

galima daugiau kultūros
ir drausmės.

Dėl kultūros — tvarkoje,

rios. Mano gyvenamasis namas čą ir Povilaitį, apie ką jis man m,, vėliau pasižymėjęs kovoje 
kiek atokiau nuo kareivinių, 6 su dideliu skausmu papasakojo, su bolševikais. Jis būtų geras 

Divizijos adjutantu buvo Įeit, vadas, tik kiek perdaug mėgda 
Skirpstūnas. Ryšio komandos vo nugerti ir pakortoti. Artile

dideli kambariai.

Dirbk .gyvenk ir norėk.
Patogesnių ir malonesnių saly 
gų tuo metu sunku buvo kur ir 
rasti.

Anapus Nemuno, Suvalkijo 
je, daug mūrinių kareivinių, ku 
riose gana laisvai tilpo 11 ir 
12 pėst. pulkai ir artilerijos pul 
kas. Kareiviams mokinti neap žodžiu, 
rėpiami plotai su aikštėmis, kai 
neliais, miškais ir pačiu Nemu

Kuriam laikui praėjus, iš Tie 
kimų Valdybos man pranešė, 
kad Valstybės Kontrolė,

tas pat Lekeckas, 
kuriuo turėjau susikirtimą 
nužudytojo karininko pa 

visi štabo pareigūnai Man liko tik bendrai prižiūrėti laikų, ruošia man nemažą iš 
buvo sumanūs, darbštūs ir pa jų darbą ir kartkartėmis gyveni skaitą už sauvahšką įsakymą 
reigingi.

Pulkų vadai buvo:
1 Pasienio pulko — pulk. Kubi 
liūnas, labai stropus, bet nekal 
bus ir kažkoks niūrus. 10 pėst. 
pulko vadas — majoras Sku 
čas, mano senas bendradarbis

su 
dėl

pareigų, mes turėjome savo tie jubiliatas tą faktą 
sioginę karinę pareigą: mokin bet jis buvo, 
ti kareivius ir ruošti juos karui.

Dar nebuvau išvykęs iš Kau 
no, nuėjau Į teatrą operos pak 
lausyti. Laike antrakto susiti pavasarį, 
kau su kunigu Tumu ir St. Sei vadinamose „Saratovo“ kareivi vėliau.

mą tikrinti ir jiems nurodymus eikvoti malkas nenustatytu lai 
davinėti. Galėjau be skubotu ku.
mo savo duodamus parėdymus Teko gintis pradžioje minis 
apsvarstyti, o atliekamu laiku terijoje, vėliau Valstybės Kont 
ruošti pavestą man Vidaus Tar rolėje, kuri jokiu būdu nenorėjo 
nybos statutą. Turėjau savo ži sutikti su mano argumentais, 
nioje šiokią tokią mašiną, ku Po sunkios kovos pats Vaisty 
ria važiuodavau aplankyti šie bės kontrolierius Zubrickas su 

dar nuo 1919 m. pradžios. 11 p. nų arba į Kauną, 
vadas majoras Skorulis, labai 
pareigingas ir sumanus, lik su 
dideliu fiziniu defektu: kalbe 
damas taip užsikirsdavo, kad 
dažnai negalėdavo žodžio ištar 
ti. Kuomet aš atvažiuodavau į balandžio mėn. pradžioje užėjo

122. ĮSTATYMŲ NENUMA 
TYTI ŠALČIAI DARO 

NEMALONUMUS
Tik man atvažiavus į Alytų

tiko man išskaitos nedaryti, bet 
pereikvotas malkų kiekis, 2-jų 
savaičių normos dydžio, mus 
mano divizijai nedaduotas ir ma 
no „sauvaliavimas“ bus išlygin 
tas dvejų metų bėgyje...

Bus daugiau.
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SUDBURY, Ont
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ IR JOS FAKTAI

Sudbury, Ont. Vietinės apy mylių varginaničos kelionės at 
linkės bendruomenė lapkričio vyko ir praskaidrino mūsų niū 
24 d. Ukrainiečių salėje gražiai rias dienas. Šitokio parengimo 
paminėjo Nepriklausomos Lie suruošimas reikalauja daug dai 
tuvos kariuomenės atkūrimo 38 bo, pastangų ir lėšų, 
metų sukaktį. Minėjimas buvo 
pradėtas Tautos Himnu. Minė 
jimui pritaikintą trumpą žodį 
tarė valdybos p-kas J. Žiūkas. 
Žuvusieji už Lietuvos laisvę bu 
vo pagerbti tylos minute. Ofi 
cialioji dalis, kiek galima, buvo 
sutrumpinta, nes didelė pami 
nėjimo laiko dalis buvo skirta 
meniniai daliai, kurią atliko sol. 
V. Verikaitis ir jo vadovauja 
mas Toronto vyrų kvartetas: 
V. Bigauskas, J. Zubrickas, A. 
Bražys ir H. Rožaitis, akompa 
mojant pianistei L. Henreux.

V. Verikaitis Sudburį su dai 
nomis aplanke jau antrą kartą. 
Visi buvo patenkinti jo gražiu 
ir stipriu balsu ir skambiai su 
dainuotomis dainomis bei arijo 
mis. Paminėjimo dalyviai savo 
pasitenkinimą reiškė 
tęsiančiais plojimais, 
rtetas tiesiog užbūrė 
įimams ir prašymams 
buvo galo. Nors ir 
dainų buvo padainuota, bet kva 
rtetas, publikos prašomas, kai 
kurias dainas pakartojo. O ypa 
tingai linksmai visus nuteikė 
gale koncerto padainuota ,,Pol 
ka“ V. V. Tai, ištikrųjų, gra 
žūs vyrai, gražias dainas, gra 
žiai ir skmbiai padainavo. Pub 
.ikos buvo pilna salė, kaip nie 
kuomet ir visi buvo pakilusia 
nuotaika ir patenkini

Šitokia konceitinė programa 
Sudburio apylinkės lietuviams 
tikra retenybė, nes čia mes ne 
turime nei solistų, nei artistų, 
nei muzikų ir, trūkstant vado 
vų, neturime nei choro, nei vai 
dinimo ratelio. Kadangi vietinė 
apylinkė yra nedidelė ir bend 
ruomenė dar išlaiko šeštadieni 
nę mokyklą, tai ir b-nės kasa 
yra neturtinga. Todėl mes ne 
galime atsikviesti dideliu cho 
rų, teatro grupių, ar ką nors ki 
ta. Už tai esame didžiai dėkin 
gi gerb. sol. V. Verikaičiui ir 
Kvartetui, kad nežiūrėdami 300

Valdyba yra didžiai dėkinga 
visiems talkininkams.

Taipogi didelė padėka yra 
reiškiama kirpyklos ir grožio sa 
liono savininkams ponams Bal 
čiūnams, paaukavusiems loteri 
jai bonką „Park Lane“, ponio 
ms N. Kaspariumenei ir G. Lu 
mbienei, paaukavusioms didelį 
ir gražų tortą su dar gražesniu 
užrašų „Tegyvuoja Lietuvos 
Kariuomenė“ ir ponui John Si 
vora, John Bazar brangenybių 
krautuvės atstovui, paaukavu 
šiam elektrinį laikrodį Visi lie 
tuviai palaikykime juos jų biz 
niuose. Loterija turėjo pasiseki 
ma ir davė gryno pelno 60 dol. 
25' et.

Verta apsigalvoti.
Valdyba, norėdama šią Lietu 

vos kariuomenės atkūrimo pa 
minėjimo šventę atšvęsti kuo iš 
kilmingiausiai, nors ir su rūpės 
čiu, darė dideles išlaidas, kvies 
dama sol. V. Verikaitį ir kvar 
tetą, bet sykiu ir tikėjosi, kad 
b-nės nariai bus susipratę ir at 
silankydami į paminėjimą au 
kos daug gausiau, negu anks 
čiau atsilankydami vien tik į 
paprastus šokius, ar į vietinė 
mis jėgomis ruoštus paminėji 
mus, nes prie įęijmo nebuvo 
parduodami biletai. Deja, apsi 
riktą. Daugelis atsilankiusiųjų 
ir kai kurie, atrodo, gana susi 
pratę lietuviai ir jau pakanka 
mai apsirūpinę ir prasigyvenę, 
teikėsi pasirašyti tik po vieną 
dolerį. Taupumas geras daly 
kas, bet šykštumas visuomem 
niams reikalams, tiesiog žiau 
rus dalykas. To pasekmėj, šis 
parengimas atnešė daugiau 
kaip 60 dolerių nuostolių. Vai 
dyba susirūpino, kad pratušte 
jusi b-nės kasa nebeleis įvykdy 
ti užsibrėžtų uždavinių sekmin 
gesniam šeštadieninės mokyk 
los išlaikymui. Tegul būna pa 
moka ateinančių metų apylin 
kės valdybai apsidrausti tokiais 
atvejais, kada parengimai bū 
na su augšta menine programa, 
reikalaujančia didelių išlaidų, 
nustatyti įėjimo mokestį ir par 
davinėti biletus.

Didelė padėka reiškiama Ne 
priklausomai Lietuvai“ už ne 
mokamai įdėtą kvarteto nuotr 
auką ir paminėjimo skelbimą.

Šaukiamas susirinkimas.
Gruodžio 9 d. 12 vai., tuoj po 

pamaldų, parapijinėj salėj ben 
Bendrovė taip pat persiunčia į druomenės valdyba kviečia apy 
Lietuvą ir Jūsų pačiu sudary linkės bendruomnės narių vi 
tus ir mums pristatytus siunti suotini susirinkimą. Kadangi 
nius (siunčiam ir oro paštu), bus svarstomi svarbūs reikalai, 
Visi mokesčiai sumokami siun visi prašomi dalyvauti. K. D. 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
mas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei

i

i

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

mtiniai vengrai< Sudarytas ven 
>> gių šalpos komitetas iš vien su 

silaukia paramos. Daug kas au 
koja pinigus ir rūbus. Londono 
miesto rūbų valyklos suauko 
tus minėtam komitetui rūbus 
pasižadėjo išvalyti nemokamai. 
Daug kas padeda surasti darbą 
tiems nelaimingiems žmonėms, 
o užuojauta ir pritarimas sutin 
karnas visur.

Vos prieš kelis metus ir mes 
buvome panašioj padėty. Nors 
daug kas iš mūsų šelpia savą 
sias gimines tėvynėj ar kitur, 
bet gal būt galima būtų kai ką 
ir vengrų pabėgėliams paauko 
ti. Juk tai bendro likimo žmo 
nės. Daugelis iš jų dar prieš ke

................................lias savaites kietai kovojo prieš 
ta patį prispaudėją.

išvietintų žmonių, tai tre L. E-tas.

ilgai besi 
Vyrų kva 
visus. Plo 
kartoti ne 
taip daug

TILLSONBURG-DELHI, Ont
DELHI-TILLSONBURGO APYLINKĖS NAMŲ STATY 

MUI LAIKINOSIOS VALDYBOS PRANEŠIMAS.
Valdyba yra aplankiusi visus metinių pajamų susidaro gry 

šios apylinkės gyventojus ir su nais pinigais 3.500 dol., neįskai 
rinkus pasižadėjimus pirkti lie 
tuvių namų įsigijimui serus - ak 
cijas.

Pasižadėjimų yra surinkta, valdyba, su p. Stradomskiu pry 
įmokant per dvejus metus už šaky yra numačius šį pastatą 
20.000 dol. Suma nėra maža, nupirkti už 28—30 tūkst. dol. 
bet daug permaža, kad galėtu su 10 tūkst. įmokėjimu.
me mūsų norimus namus pasta Tautiečiai, reikalas yra sku 
tyti, o svarbiausia juos išlaiky bus ir reikalingas greito veiki 
ti. Esant tokiai padėčiai, buvo mo ir Jūsų pritarimo bei patvir 
Įvairiausių pasiūlymų — atidė tinimo.
ti namų statymą keliems meta Todėl gruodžio 16 d., sekma 
ms, visai laikinai šį reikalą už dienį, yra šaukiamas Delhi — 
miršti, statyti namus už tiek, „Capitol" kino salėje — toje sa 
kiek pajėgsim surinkti. Bet nė Įėję, kurią galvojam pirkti, vi 
viena iš šių minčių mus negalė suotinis lietuvių susirinkimas, 
jo patenkinti, nes su bloga pra Pradžia 2 v. po pietų.
džia galėtume susilaukti dar Mes nuoširdžiai kviečiame vi 
blogesnės pabaigos. Bet laimė sus lietuvius šiame susirinkime 
pasviro į mūsų pusę ir su džiau dalyvauti ir savo dalyvavimu 
gsmu galim pranešti, kad kele parodyti, jog sis namų įsigiji 
tos energingų valdybos narių mas yra mūsų visų bendras ti 
pastangomis yra surastas pasta kslas ir reikalas.

Iki šiol dar nė vieno lietuvio 
kuris būtų pasisakęs

tant pačios salės. Pastato dabar 
tinė vertė skaitoma apie 40— 
45 tūkst. dol. Namų statymui

šiai

SIUNTINIAI
Į L I ETŲVĄ

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Čo. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: anglis 
kom viln. medžiagom, avaline, 
vaistais, maistu, siuv. m tšinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akorde 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).

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

Siuntinių tarnyboje 8 metai. 
S. P. Juodvalkis.

m::::::::::::::

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN
DRUG

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

TALON
STORE

g BELLAZZI- LAMY, INC
I TR 5151 79 George St” Ville Lasalle.

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

© 
b

Tel. TR. 1135

b
g
v

VICTORIA 
CLEANERS | 
LDYERSCO.!

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.

tas, kuris mūsų reikalavimams 
ir finansams yra puikiausiai pri nėra, 
einamas. prieš, iš tų kurie šį pastatą yra

Delhi miesto centre, parduo apžiūrėję. Todėl lai ir nelieka 
dama kino teatro salė. Salė tai nė vieno lietuvio, kuris nedaly 
pina 470 sėdimų vietų. Scena vautų šiame susirinkime ir ne 
42 p. pločio 30 pėdų ilgio. Prie apžiūrėtų mūsų svarbiausio ti 
pastato priklauso trys kiautu kslo 
vės (visos išnuomuotos) ir trys mų. 
po 3—4 kambarius butai. Viso

LONDON,

— busimųjų lietuvių na

Namų Statymo Valdyba.

Ont.
ŠVENTES SUKAKTIS

Mosklo - Technikos naujienos
KOKS BUS ATEITIES ŽMONIŲ GYVENIMAS

Laikraštis Press^Enterprise mų, nes jo sunkumus jums pa 
paskelbė straipsnį, kuriame ap dės nugalėti elekroruniai instru 
rašo, kaip ateityje bus įrengti 
butai ir kaip žmonės gyvens.

Ateityje, rašoma, jau gyven 
site bute, kurio sienos duos ju 
ms pageidaujamą šviesą — stip 
rią, ar silpną, ir kokios tiktai 
norėsite spalvos.

Jūs miegosite lovoje ir jums 
nereiks apsikloti, nes jūs regu 
liuosite šilimos laipsnį mygtu 
kais ir tai jus patenkins.

Jūsų butas bus be dulkių, nes 
visas jas suims specialūs įtaisai. 
Ir buto klimatas bus jums svei 
kas ir malonus. Tokį klimatą su 
sidarysite pagal savo norą.

Nešvarūs jūsų batai, arba jit 
sų vaikų batai ir kojos tiesiog 
magišku būdu bus nuvalytos, 
kai tiktai jos palies prie durų 
esantį valytuvą.

Pavalgius, jums nereiks va 
lyti indų, nes jie bus išvalyti au 
tomatiškai ir automatiškai sūdė 
ti į jų vietą.

Būdami spoito stadione po 
atviru dangum, jūs turėsite tiri 
karnas temperatūros sąlygas, 
nes jūs galėsite dėvėti radijuo 
ajnčią skrybėlę, kuri jums suda 
rys gerą klimatą.

Jūs neturėsite trafiko sunku

mentai.
Jeigu jūs susirgsite, tai eiekt 

roniniai instrumentai jums nu 
statys ligą ir gydymą.

Jūsų darbas Įstaigoje, fabrike, 
farmoje nepaprastai palengvės 
ir bus trumpas. Farmos arba jų 
dalys galima bus automatiškai 
apdengti plastikiniu apdangalu. 
Įvairias medžiagas neš konveje 
riai. Elektroniniu būdu bus pa 
keltas dirvos derlingumas. Ir 
augalų augimas bus galima ko 
ntroliuoti.

Daugujnas šių išradimų jau 
yra paruošti, kiti dar vystomi.

Tat ateities gyvenimas bus 
daug malonesnis, lengvesnis ir 
naudingesnis.

TELEFONAS -
- TELEVIZIJA

Išrastas telefonas, kuriuo 
bant, matomas asmuo, su 
riuo kalbamasi. ŠĮ telefoną
monstravo Westighouse firma.

kai 
ku 
de

Kenčianti tėvynė Įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

PAMINĖTA KARIUOMENĖS
Londono lietuvių skautai pra gos dalyje skautai labai gražiai 

eitą sekmadienį labai nuotai deklamavo rinktinius eilėraš 
kingai paminėjo Lietuvos ka čius, pavaizdavo karį, jojantį 
riuomenės 38 metų sukaktį. i didelį karą ir tris seseles, išly

Kadangi minėjime dalyvavo dinčias broleli ginti gimtosios 
gausus būrys lietuviškos visuo šalelės. Lietuviškos dainos dar 
menės, tai minėjimas buvo lyg niai skambėjo, nes kartu daina 
visos Londono kolonijos susitel vo ir visa publika.
kimas mūsų garbingajai karino RE|KTŲ pADĖTI ARTIMUI 
menei pagerbti. Po prasmingos v
oficialiosios dalies, antroje suei Londone jau atsirado naujau

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

i %

b

TAUPYK, SKOLINKIS < 
savo kredito kooperatyve

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

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

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

©
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jfWIhDE IUXE DRY CIEANERSį 
143—8th AVENUE, LACHINE | | 714 17^7 Lietuviams nuolaida. || 1V1E/-O/Z/ Sav.: P. RUTKAUSKAS. | 
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\ Paimam iš namų ir pristatome i visas Montrealio g
£ miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. $
5 Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas. X 
c TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. X

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Montreal Overseas Parcels

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 8-96G0.
Toronto Skyrius: 479 Queen Street, 

___________________ Toronto, Tel. EM 4-5085.

4112 St. Lawrence Blvd.
Naujas adresas nuo gruodžio 15 d. 

4158 St. Lawrence Blvd.
PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR J 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.

H T
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

(Lietuviška moterų kirnykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- g
PALAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT. |

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). |

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 £

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

į 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440. ;
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LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:Lietuviai ar prūsai?

Iškėlęs klausimą, kas M. Lie į ordeno užkariautas žemes, bū Adomaitienė - Martinkaitė ir nielius Antanas, s. Jono; Dau 
tuvoj gyveno vokiečių ordeno tų radęs dar daugiau „prūsų“ jos sesuo Kukaukiene Ona, iš synaitė - Kirsnienė Rožė; Dau 
užkariavimo metu (Nepr. Liet, kilčių pavadinimų, o mokslinin Tauragės ap.; Baličenė (Bal tartaitė Ona, d. Antano ir jos 
ų956. XI. 21), toliau noriu pa kai, sekdami tok} kronikininką. čas)-Ramanauskaitė Klimasė ir seserys Ručinskienė Martina ir 
reikšti keletą tuo klausimu sa būtų visa tai prūsais vadinę. To jos sesuo Jotautiene Ona, iš Spi Kuprevičienė Skolastika; Duo 
vo samprotavimų. kiu būdu, vadovaudamiesi to čių k., Šiaulių ap.; Baltranas Ta ba Antanas, jo s. Antanas ir d.

Naciškųjų mokslininkų ir, at kiais kronikininkais, šiandien das, iš Debeikių parap.: Bute Melnikaitienė Eugenija, gyve 
rodo, kai kurių mūsiškių tvirti greičiausiai tvirtintumėm prū nas Kazys; Bytautas Pr., s. Do nę Naugatuck, Conn.; Eidrige 
nimas, kad vokiečių ordeno už sus gyvenus iki Šešupės, Duby mininkO', iš Varnių vai., Telšių vičienė-Danielytė Stasė, iš Ke 
kariavimo metu ten buvo neap sos ir gal net iki Nevėžio.
gyventa vieta, arba niekeno že Jeigu nėra aiškių davinių, be nos apyl.; Černauskas Pr., iš 
mė, yra aiškiai nerimtas. Tų nt visų mokslininkų sutarime, Kazbarinų k., Batakių vai., Tau 
laikų kronikininkas Dusburgas kas M. Lietuvoj gyveno vokie ragės ap.; Čižonienė - Teniukai 
ten randa gyvenant skalvius, čių ordeno užkariavimų metu, tė Antanina, iš Telšių vai.; Da 
nudruvius ir sambius. Tais var tai iš XV ir ypač XVI amž. tu —_ ....
dais pavadino ne pelkes ir miš 
kus, Be to, iškasenos rodo ten 
gyvenus žmones. Visas klausi 
mas, kas tie skalviai, nudruViai 
ir sambiai buvo: lietuviai ar 
prūsai?

rime nesugriaunamus įrody 
mus. kad tuo laiku ten masiškai 
gyveno lietuviai: kalba lietuvis 
ka, pamaldos perdėm lietuvis 
kos, administraciniame padah 
nime vokiečių ordenas vartoja 

Tas klausimas, man atrodo, žodį „Litauen“, kraštas vadina 
pasidarė neaiškus dėl to, kad vo mas Lietuva, nors visas užka 
kiečių ordenas visas žemes, liautas plotas vadinamas Prūsi 
kiek tik užkauavo, .pavadino ja. Tad iš kur tokia masė lietu 
prūsais, Prūsija. Dėl to ir kro vių ten atsirado?
nikininkai visus ordeno vai Kai kurių tvirtinimas, kad ta 
džioj esamus gyventojus vadi lietuvių masė susidarė iš orde 
no prūsais ir mes įpratom ten no karo belaisvių ir iš D. Lie 
gyvenančius žmones vadinti pr tuvos emigrantų, kad ordenas 
ūsais. Kronikininkams, esant išnaikinęs, išskerdęs, kaip kai 
prūsų ir lietuvių kalboms pana kurie mokslo žmonės teigia, vie 
šioms, reikia manyti, ypatingai tinius gyventojus, išnaikintųjų 
sunku buvo pastebėti skirtu vietoje būtų kompaktiškai ap 
mas tarp tų aisčių giminių, gyvendinęs tokius pat priešus 
Mes turim aiškių pavyzdžių, lietuvius, dargi Lietuvos pasie 
kaip jie nesiorientavo, mus, mū nyje, o ne toliau. Pagaliau, jei 
sų gimines netikrais vardais va vietiniai gyventojai buvo visai 
dino, pav., prūsus kai kurie va išnaikinti, vargu patikėtina, 
dino aisčiais ir pan. Tad kai ku kad tų belaisvių tiek daug bū 
rių kronikininkų ordeno užka tų buvę ir kad jie, neberasdami 
riautų aisčių giminių pavadini čia nei gyvulių, nei kitų pragy 
mas prūsais nėta nekvestijonuo venimo šaltinių, nei laisvės, ne 
jamas, nėra net joks įrodymas, būtų žiūrėję į rytus, į savo tė 
kas ten gyveno. viškes ir nebūtų bėgę atgal. Ži

Yra aišku, kad vokiečių orde noma, visuomet kariaujančios 
nas, užkariaudamas prūsus, ėjo šalys paima priešo belaisvių ir 
į rytus pirmyn tiek, užimdamas vienas kitas priešo pusėje dėl 
ir lietuvių gyvenamas žemes, vienokių ar kitokių priežasčių 
kol likusi lietuvių tautos dalis pasilieka, bet nėra žinoma isto 
susiorganizavo Į vieną valstybę rijoj atsitikimo, kad jie sudary 
ir juos sustabdė. Tas susiorga tų viename priešo žemės plote 
nizavimas, kaip žinome, ėjo ne tokią masę. Kodėl gi Lietuvoj 
lengvai, negreit. Nebuvo taip, neišliko ordeno belaisvių ir ne 
kad ordenas, priėjęs prie lietu sudarė jie Lietuvoj „Mažosios 
vių gyvenamų plotų, būtų su Prūsijos“ ar „Mažosios Vokie 
stojęs, lyg nenorėdamas toliau tijos?” Juk lietuviai taip pat pa 
eiti ar būtų priėjęs kokią išmū imdavo belaisvių.
rytą, nepeireinamą sieną ir kad Kad iki XV amž. pabaigos 
toje jo sustojimo vietoje Melno lietuviai būtų iš Lietuvos dide 
taikos sutartimi būtų buvę pra liais kiekiais emigravę į ordeno 
vestos sienos. Jei lietuviai būtų valdomą Prūsiją, nėra davinių 
dar vėliau susiorganizavę ir vė ir taip pat nepatikima. Kas ga 
liau būtų pastatę ordenui kumš Ii patikėti, kad lietuviai iš D. 
tį, jis būtų užėmęs dar didės Lietuvos XIII, XIV ar XV 
nius lietuvių tautos plotus ir, amž. būtų dideliais kiekiais emi 
aišku, kaip teisingai kartą isto 
rikas dr. Šapoka sąvo paskaitoj 
išsireiškė, jis būtų taip pat prū 
sais, Prūsija pavadinęs. Toks 
Dusburgas, pav., po to atvykęs

gravę Į ordeno valdomas že

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

nRestoranas “RU
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

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.

GRIŪVA KRĖVĖS IR 
BILIŪNO MUZĖJAI

„Literatūros ir Meno“ savait 
raštyje „meno mokslu kandida 
tas“ F. Bielinskis kelia klausi 
mą, kad reiktų Įsteigti ir Lietu 
voje „tėviškės muzėjų“. Geriau 
šią vietą jam randa Pažaislio 
šilą. Ten būtų Kauno hidroelek 
trinės pastatas, ekskursantai ga 
lėtų grožėtis Pažaislio vienuo 
lyno architektūriniu ansambliu 
ir turėtų progą susipažinti su 
„tėviškės muzėjum“ — lietuvių 
liaudies meno ir praeities me 
džiaginės kultūros lobynu. To 
kiu muzėjaus steigimo reikalu 
pirmoj eilėj turėtų susirūpinti

GRIAUNA SENIAUSI 
PAMINKLĄ.

Vienu iš seniausių paminklų, 
liudijančių, kad Kauno miesto 
vietoje jau 8000 metų prieš mū 
sų erą buvo Įsikūrę žmonės, lai 
komos „Eigulių akmens amžia 
us stovyklų kompleksas“. Šios 
stovyklos jau 19 a. buvo pate 
kusios i archeologinius žemėla 
pius ir nuo to meto saugojamos. 
Bet 1952 m. bolševikinio staty 
bos tresto Nr. 2 darbininkai pra 
dėjo iš tų stovyklų savo staty 
boms vežti smėlį. Kauno Čiur 
lionio vardo Dailės muzėjus 
ėmėsi visų žygių šiam kultūros 
paminklui apsaugoti; 1953 m. 
vykdė net kasinėjimus, bet sta 
tybininkai vis tiek nieko nepai 
so. Neklausoma jokių Įspėjimų. 
Todėl R. Rimantienė per „Tie 
są“ Nr. 251 1956 klausia: „Ką 
galvoja kultūros ministerija ir 
Kauno miesto vykd. komitetas? 
Juk šioms organizacijoms isto 
riniu kultūros paminklų apsau 
ga tiesiog turėtų rūpėti. Laikas 
paminklo apsauga susirūpinti 
su visu rimtumu“. . .

— Jieškomas Alfonsas Atko

ap.; Čepukaitė Anelė, iš Varė dainių ap.; Engel Albert iš 
Kauno - Viliampolės; Gegžna 
Ant., s. Jono; Gegžna Vincas, 
iš Okanių k., Kėdainių vai.; Gri 
gaitė-Šauklienė Veronika is Ky 
bartų k., Raudonės vai., Rasei 
nių ap.; Jankauskaitė Ona iš 
Kupiškio; Jedzevičienė Elzbie 
ta, d. Antano; Jotautiene-Rama 
nauskaitė Ona ir ojs sesuo Bal 
čienė (Balčas) Klimasė iš Spi 
čių k., Šiaulių ap.; Kireilis Rai 
mondas s. Petro; Kirsnienė-Da 
usynaitė Rožė; Konstantinavi 
čius Vladas iš Tauragės; Krikš 
tanavičius Domininkas s. Anta 
no ir žmona Radavičiūtė; Kuka 
ukienė-Martinakitė Ona ir jos 
sesuo Adomaitienė Marijona iš 
Tauragės ap.; Kuliešiūtė Pauli 
na; Kumeti Juozas ir jo s. Do čiūnas, kuris prašomas atsiliep 
minnikas iš Vištyčio v., 
viškio ap.; Kuprevičienė - Dau 
tartaitė Skolastika d. Antano; 
Kutka Antanas s. Mykolo; La 
toža Antanas, išvykęs iš Belgi 
jos; Lebedinskas Feliksas iš 
Varėnos apylinkių; Liorentie . . .
nė-Petrolionytė Magdalena iš raučiznos k., Deltuvos vai., Uk riuomenės Štabo viršininkas, ii 

.; Vakteris Antanas prel. M. Krupavičius. Apie per 
iš Dvyliškių k., Lazdijų par., versmą ir jo pasekmes rašo Dr. 
gyvenęs Elizabeth, N. J.; Ven 
skraidis, du broliai — inžinie 
rius ir daktaras.

Jieškomieji arba juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
į: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y., USA.

xscrzzx

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
LIETUVIŲ DIENOS, ilius 

truotas lietuvių kultūros ir visu 
omenės gyvenimo mėnesinis žu 
malas, 1956 m. gruodžio m. Nr. . 
1 O-tas. Atskiro nr. kaina 55 et., 
pren. metams — 5 dol. Adre 
sas: 9204 S. Broadway, Los An 
gėlės 3, Calif. Vyr. red. Bern. 
Brazdžionis, red. kolegija: J. 
Kojelis, P. Puzinas, Milton sta 
rk, J. Tininis ir E. Tumienė.

Gruodžio numeris atrodo pu 
Vilka ti į vietą, kur jis anksčiau gyve ošnus ir turiningas. Jame mini 

no Montrealyje. Jam yra laiš ma Gruodžio 17-tos perversmo 
kas iš Lietuvos. 30 metų sukaktis ir pakviesti

---------------------------------------------- pasisakyti svarbiausi to Įvykio 
vičius Stasys; Valaitis Adomas liudininkai: gen. P. Plechavi 
ir sesuo Jieva iš Vieviržėnų čius, gen. V. Gngaliūnas-Glova 
vai.; Vasiliauskas Jonas iš Ba ckis, pulk. K. Škirpa, buvęs Ka

Sasnavos; Miknevičius Juozas, merges ap. 
s. Jono; Navaras, gyv. 4428 So. 
Western Ave, Chicago, Ill.; Pr 
anckevičius Aleksas iš Kreke 
navos vai.; Purys Pr. iš Radvi

mes, kai ordenas buvo pats di 
džiausiąs pasauly priešas, juos 
naikino? Be to, kas vertė lietu 
vius emigruoti į priešo kraštą, 
kai jie savo krašte turėjo laisvę 
ir taip pat tuščius plotus, neap 
gyventas pelkes ir miškus, o 
ten juos sutiko vergija, baudžia 
va ir sunki naujakurystė?

Jeigu jau koks reikalas ver 
tė emigruoti, kodėl neemigravo 
masėmis Į Latviją ar Lenkiją, o 
į didžiausių savo priešų žemę? 
Neatsako į klausimą, kodėl
XVI amž. pradžioj M. Lietuva 
buvo lietuviška, jei po karų su 
ordenu XVI amž. ir vėliau vie 
nas kitas iš D. Lietuvos persi 
kėlė ar carų valdymo laikais pa 
bėgo Į M. Lietuvą.

Taigi lieka vienas atsaky 
mas, kaip ir daugelis mokslinin 
kų tvirtina, kad M. Lietuvoj, t. 
y. Į rytus nuo Alnos upės ir į 
šiaurę nuo Priegliaus upės nuo 
seno, taigi ir ordeno užkariavi 
mo metu, gyveno lietuviai, ku 
rie, nežiūrint visokių vargų ir
kolonizacijos, ilgus šimtečius iš liškio apyl.; Pustelnikiene Ago 
silaikė. Jei turimi daviniai iš ta iš Gargasų k., Tauragės vai.,
XVII amž. ir rodo, kad į vaka gyvenusi Čikagoje: Raudonis 
rus nuo Deimenos upės netoli Petras s. Felikso, iš Telšių ap.; 
siekia lietuvių gyvenami plotai. Raupelis Aleksas: Razutaitė Ba 
t. y. nebesiekia pietų link iki rbora iš Švėkšnos; Ručinskienė 
Priegliaus upės, tai tą tektų aiš -Dautartaitė Martina, d. Anta 
kinti, kaip slenkančio į rytus no: Rudokas Justinas, s. Igną 
bei šiaurę nutautėjimo pasek co, iš Niūronių k., Anykščių v., 
mę, nes ten gyvenusieji sambiai Utenos ap.; Šiaurienė-Vaidotai 
negalėjo būti pusiau išnykę prū tė Ona; Stradinska Konstanci 
sai (pietinė dalis). Kiltis gale ja; Stravinskas Mykolas, s. Juo 
jo būti visa arba prūsiška arba zo; Šiaurienė - Vaidotaitė Ona; 
lietuviška. Kadangi dar XVII Stradinska Konstancija; Stravi 
amž. šiaurine jos dalis buvo lie nskas Mykolas, s. Juozo; Šuky 
tuviška, reikia manyti, kad visi tė Ona, d. Jono iš Pilviškių k., 
sambiai buvo lietuviai. L. T. Kurklių v., Ukmergės ap.; Ubą

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ JVAIRIŲ REIKMENŲ

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

Muitas apmokamas mūsų Įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko. 
jTaip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

į; Mūsų skyrius: Hamilton, 105 
pas p. A. JuraitĮ. Telef. JA

h DARBO VALANDOS NUO

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. _____
bes- --- rvt-

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avvnue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos Įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliųkami 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 KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

XX

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 8-508*
K-J---------- XX—"" XX 1 -MX----------------M

K. Šidlauskas.
Toliau Dr. J. Leimonas rašo 

apie sukaktuvininką prof. f. Er 
etą, kartu su juo pasikalbėda 
mas, Jonas Aistis rašo apie vai 
stybių santvarką, kuri turėtų 
garantuoti pastovią taiką.

Literatūrinėje dalyje randa 
me Fausto Kiršos poezijos ir 
Fabijono Neveravičjaus nove 
lę; Leonardas Andriekus duo 
da Kalėdinės poezijos. Menui šį 
kartą atstovauja keramikė E. 
Marčiulionienė; kartu dedama 
daug jos darbų pavyzdžių ir 
dail. T. Valiaus rašinys.

Viršelį puošia premijuotas V. 
Kasiulio paveikslas Bėgimas į 
Egiptą.

Nelikite kitais metais be šio 
kultūrinio lietuvių gyvenimo 
veidrodžio.

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor
Advokatas ir Notaras

’>1 F.M 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai 
" NEIMAN, BISSETT 

& SEGUI-N
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

| MAZAR TRADING Co. į

W 852 Dundas St. W. Toronto, Ont.
B Tel. EM 3-5520

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

PRIIMA SIUNTINIUS IŠSIUNTIMUI

į Siuntiniai gali būti įvairaus turinio ir negali svert
į giau su Įpakavimu nei 19 svarų ir 4 uncijas. Gyvenantie- ^5 
F ji ne Toronte gali savo siuntinius prisiųsti mums, o 
F mes juos peržiūrėję ir įvertinę, sąskaitas prisiųsmie Ju- W 
į ms. Sovietų muitą ir kitas išlaidas Tamstos apmokate m 
S pas mus. Gavėjas Lietuvoje — nieko nemoka. Be to, į® 
j? gaiite užsakyti siuntinį pas mus, o mes jį sudarysime pa- ijs 

gal Tamstų pageidavimą. jg
$ Pastaba: Labai pigiomis kainomis siunčiame maisto $ 
ft ir vaistų siuntas iš Vakarų Europos Į Lietuvą. Vaistų 
ft siuntinys iki 2 svarų svorio eina kaipo laiškas ir gavėjas s 
rį Lietuvoje jį gauna po 3 savaičių nuo užsakymo dienos. ( 
£ Maisto siuntinys trunka iki 5 savaičių. Vaistų siuntos '-į 
» Kainuoja du kart pigiau iš Vak. Europos nei iš Kanados ?. 
» ar USA. &

Naudokitės mūsų patarnavimu.

dau-
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HAMILTON
PRIEssVE GINĖ NUOTAI

ka jau jaučiama Hamiltone. Da 
ugumas krautuvių langų yra pa 
puošta kalėdiniais vaizdeliais, 
o didesnės jų laikomos atdaros 
iki 9 vai. v. Kartu tenka pami 
nėti, kad ugniagesių vado ..ai: 
mu, didelėse krautuvėse ukvti 
yra draudžiama.

Prekybos Rūmai, Gore Park 
aikštelę, papuošė kalėdiniais 
vaizdais, taip pat pastatydam 
augštą kryžių, kuris naktį yra 
gražiai iliuminuotas ir mato 
mas iš laabi toli.

IŠ ŠVEDIJOS
Hamiltone lankėsi latvių kata 
likų kunigas Kazimieras V.inis 
kuris pereitą sekmadicir A V 
parapijos bažnyčioje laikė pa 
maldas ir pasakė lietuviškai pa 
mokslą. Ta pačia proga, kun. 
K. Vilnis peidavė Švedijos ka 
talikų vyskupo J. E. Millerio hn 
kėjimus, kartu prašydamas au 
kų katalikų mokyklų is’.aik 
mui. Pasirodo, Švedijoje dar esą 
ma 2-jų katalikų mokyk>.i. Sto 
ckholme su 130 mokiniais n Go 
teborge su 70 mokinių. Jų ma 
terialinė padėtis yra sunki, yp 
ač vasaros metu, kada stengia 
masi visus vaikus suburt vasa 
-•s stovyklai. Mišių metu r bu 

pravesta rinkliava šių moky
klų išlaikymui. Kas nore , vy 
ko i kleboniją, kur. kun. K. Vii 
nis turėjo knygą aukų Įteikimui 
ir parašui.

jimu ir gal pavydu išreiškė apie 
gražiai dirbamą darbą tautinė 
je dirvoje, kadangi Kolumbijo 
ie viso to pasiekti negalima, nes 
ten lietuvių esama apie 600, da

i iausiai Medellin ir Bagotos
■ liestuose. Gyvenimas yra gan 
unkus. Paprastas darbininkas

i dieną uždirba 3 pezas, už ku 
as galima nusipirkti svarą pu 
ulių. ryžių ir svarą mėsos. Eu

■ opiečiui klimatas yra netinka 
mbas. Ir dėl to klimato monoto 
niškumo ir pats žmogus pasida 
ro gyvenimui per daug apatiš 
' s. abejingas rytojaus dienai. 
Kaip med. dr., jokios praktikos 
negalis pradėti. Turis įstoti pra 
džioje į 5-tą med. fak. kursą, 
todėl Dr. M. Mardosas galvo 
i s persikelti Į Kanadą, kur eu

piečiams klimatas yra gan ge 
..=. Ir dar vieną įdomų Kolum 

bijos gyvenimo bruožą svečias 
papasakojo: tarp Venezuelos ir 
Kolumbijos esanti visiškai vie 
na laukinė indėnų gentis, kuri 
avo.priešų galvas nukerta ir 

jas išdžiovina iki kiaušinio dy 
džio, palikdama visus žuvusiojo 
žmogaus veido bruožus. Pama 
čius ši žmogaus galvos kiauši 
ni lengvai galima atpažinti pa 
yistamą asmenį. Ši džiovinimo 
paslaptis yra težinoma tik šiai 
indėnų genčiai, ir juo daugiau 
tokių kiaušinių indėnas turi, 
tuo jis laikomas garbingesnis 
asmuo.

Rudolfas Metelka |
321 KING STREET EAST $
Telephone: J. A. 9-15-75. «

Sveikina lietuvius su ateinančiomis Kalėdų ir Naujų Metų «
šventėmis! »

PRAŠOME UŽEITI MUSU KRAUTUVĖN IR
PASIRINKTI: |

1. Įvairiausių gražių europinių muzikos plokštelių. Mii- « 
žiniskas pasirinkimas! Operos, gražiausios aiijos. y

2. Knygos, romanai, žurnalai, atvirutės, laikraščiai, ka- «
lediniai sveikinimai: z

3. Visų rūšių kosmetika, odekolonai, kvepalai, dažai pu- jį: 
droš ir visa kita.

4. Importuotas porcelanas, stiklo indai, vaikams dova- j 
nos, figūros, radio aparatai, kalendoriai ir etc.
Užeikite ir nesigailėsite!
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. $

WINNIPEG, Man.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 25 d. Winnipego tos uolos. Publikos kvietimais
L. B-nė paminėjo Lietuvos Ka buvo iškviesti pakartoti. Mine
riuomenės šventę. 11 vai. į Lae 
tuvių bažnyčią susirinko pamal 
doms, kur vietos kleb. kun. Ber 
tašius pasakė tai dienai pritai 
kinta pamokslą. Po to, 4 vai. ga 
usus bendruomenės būrys susi 
rinko į parapijos sale, kur bu 
vo minėjimas. Minėjimą atida 
rė L. B-nės p-kas Juozas De 
mereckas, kuris trumpai apibū 
dino tos dienos reikšmę. Vy 
riausiu kalbėtoju buvo pakvies 
tas ats. kapt. P. Matulionis, ku 
ris plačiai nušvietė Lietuvos ka 
riuomenės reikšmę. Toliau sekė 
J. Demerecko kūrinėlis su tai

jimas baigtas tautos himnu.

ATLEIDO IŠ DARBO
Armco Drainage and Metal 

Products of Canada Ltd. viena 
Amerikoniška kompanija, ku 
rioje jau kelinti metai, prie til 
tų statybos, dirba grupė lietu 
vių, užbaigė sezoninį darbą ir 
atleido iš darbo vinipegieičus: 
Pr. Serapiną, Česlovą Surdoką, 
Pr. Gustą, VI. Stankevičių, Vin 
cą Dėlininkaitį ir K. Strimaitį.

RADO PINIGŲ
Beacon Theatre, pasibaigus

baigą, ar net kovo men. pra laikomos iki 9 vai. v. dienai pritaikintu vaizdeliu, seansui, K. Strikaitis, ant grin
džią. cavivai nvRi-c dinvi Jam bai8us’ scenoj pasirodė p. dų atrado piniginę, kurioje bu

TiMiAIim PARENGIMAI bA v 1 v ALU r K1INKI Januškienė, kuri padainavo solo vo 1031 doleris. Iš piniginėje 
ARTIMIAUb - ‘ muose Hamiltone dalyvavo apie dvi daineles. Smuiku pagrojo esamų dokumentų buvo matyti,
Hamiltone yra šie: gruodžio 24 45 proc. turinčių teisę balsuoti, p. Januškų sūnelis. kad pinigai priklauso pil. Robe
d. Skautų Rėmėjų šokių vaka Kaip ir reikėjo laukti, burmist Į pabaigą, scenon išėjo: K. rt Marzan, gyv. Winipeg, 283 
ras Roberts Restorane, gruodžio iu ta; ■> perrinktas L. D. Jack Strikaitis, J. Demereckas, p. Ga Lulu Str. Pinigai buvo perduo 
mėn. 31 d. N. Metų sutikimas, son, Hamiltono pramonininkas linaitis, V. Stankevičius, Vi. Ar ti policijos įstaigon. Deja, pini 
rengiamas B-nės V-bos Royal ( in > os .deles keepyklos „Ja manavičius, Rutkauskas ir Mo gų savininkas, ne tik, kad, radė 
Conaught viešbutyje ir sausio ekson Bread" savininkas), su nkevičius, kurie padainavo: Kai jui nedavė radybų ,bet nė nepa 
12 d. Lietuvių Namų Fondo va rinkęs 33.051 balsų ir tuo pa nai ten dejavo ii Mūsų eilės kie dėkojo. Buvęs.
karas Roberts Restorane. B-nės čiu įveikdamas vieninteli opo 
valdyba prašo pranešti, kad N. nentą, 29 m. viceburmistrą J. 
Metų sutikimui dar yra laisvų MacDonaldą, kuris surinko 21. 
vietų, todėl norintieji dalyvau 200 balsų. Abu jie yra gerai pa 
ti, iš anksto rezervuoja vietas žįstami lietuviams, ne kartą da 
pas K. Mikšį JA 9-8599 ir L. Ivvave mūsų minėjimuose ir pa 
Skripkutę JA 9-4811. Įėjimo bi rengimuose. Iš miesto kontro 
lėtas vienam asmeniui 3 dol. Už lierių daugiausiai balsų gavo 
staliuką atskirai mokėti nerei moteris A. Pritchard, kuri tuo 
kės. Sutikimas tęsis iki 3 v. pačiu ir užėmė vice-burmistro 
ryto, o rezervuotos vietos bus kėdę.

NIAGAROS PUSIASALIS

OAKVILLE, Ont.
ŠAUKIAMAS SVARBUS SUSIRINKIMAS

Tebeeinanti savo pareigas sios valdybos pranešimas ir la 
šios apylinkės K. L. B. Valdy bai išsamus revizijos komisijos 
ba. šių metų gruodžio mėn. 16 pranešimas. Visi nariai kviečia 
d., 4 vai. po pietų, šaukia vi mi dalyvauti. Pastebima, kad 1 
suotinį narių susirinkimą, ku vai. išlaukus, susirinkimas bus 
ris įvyks Oakvillėje, Watson laikomas teisėtu bet kūnam na 
Avė 101 Nr. Darbotvarkėje be riti skaičiui atsilankius, 
valdofnųjų arganų sudarymo Vpyl. Valdyba,
sekantiems metams bus seno

WINDSOR, ONT.
LIETUVIŠKI FILM AI

yra sukami ir Hamiltone. Tai 
nuopelnas brolių Žukauskų 
(310 Quen St. So.), kurie su 
atidumu nepraleidžia nė vieno 
didesnio lietuviško įvykio, trati 
kdami juos į filminę juostą. li
tai ne tik Hamiltono 1 tuvių 
(demonstracijos, minėjimai, r 
kių vakarai ir t. t.), bet ir kiti; kimo problema. Ryšium su šie 
Kanadcrs (Toronto, M met išpuolusiom Kalėdų šven 
lio) kolonijų svarbesnius Įvy tėm antradienį, daugumas Ha 
kius. Praeita savaitę. ji< ,1O imoniu bus uždarytos
vietė i savo dideli b. wo šeštadienio .gruodžio 22 d.
V. Babecką, kun. Dr. radaraus įĮd gruodžio 25 d. imtinai. Ban 
ką ir Jūsų korespondentą, jų kai ir savivaldybė taip pat ne 
parodymui, taip pat. klausdami dirbs ir gruodžio 26 d. 
filmų metu, kai kurių technis 
kų patarimų. Be abejo. 
kai kurias vietas, jie yra pilnai 
tinkami bendram demonstravi 
mui, — taip pat ateityje, labai 
svarbi istorinė medžiaga iš mu 
<u išeivių gyvenimo.

Vakarienės metu, prie ska

MIŠIOS ŠAUPRANEŠIMAS ŠAUDYMO SPORTO MĖGĖJAMS, 
LIAMS IR MEDŽIOTOJAMS

Gruodžio 15 d. nuo 12 vai. mo rungtvnių dalyviams prane

BERNELIŲ
Hamiltono VA parapijos baž 
nyčioje bus laikomos 12 vai. na 
ktį. Neturintieji lengvų maši prizinis šaudymas, mūsų tautie šame, kad vaišingasis tautietis 
nu, prašomi sustiarti su savo iki 5 vai. vak. įvyksta kalakutų p. Beliūnas aprūpins skaniai pa 
pažįstamais — auto savinin čio p. Beliūno, ūkyje, R. R. 1 gaminta vakariene bei užkandž 
kais, kadangi po pamaldų jau Welland, Ont. Maloniai kvie iais, o šaudymo rungtynių vado 
autoi-ūsai nebekursuos, tad to čia, Niagaros Pusiasalio „Ramo vai aptarnaus nemokamais šo

Sl’ liau gyvenantiems iškyla susisie venų" skyriaus valdyba visus 
minėtose varžybose pasistengti 
dalyvauti. Jos jau antri metai 
praktikuojamos, šaudymo spor 
to mėgėjų malonumui ir nau 
dai, nes tik už 1 dol. galima lai 
mėti šventėms kalakutą. Šaudy

viniais 12 col. medžiokliniams 
ir 22 col. sporto šautuvams.

Kas neturėtų nuosavo šautu 
vo, galės gauti šaudymo vieto 
je-

„Ramovėnu“ sk. Valdyba.

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.

HON. PAUL MARTIN
Kanados Aprūpinimo ir Sveika 
tos Ministeriui išvykstant į Co 
lombo Plano posėdžius N. 2ela 
ndijoj ir kartu kelione aplink 
pasaulį lapkričio 9 d. Lakewo 
od Colf and Coutry Club buvo 
suruoštos iškilmingos išleistu 
vės. Išleistuvėse lietuvius ats 
tovavo Windsoro Apylinkės L. 
B. Valdyba.

PAREMK PINIGINE AUKA 
VYKSTANTĮ KLB ŠALPOS 

FONDO VAJUI

PARAPIJOS KOMITETO
parengimas, surengtas gruodž 
io mėn. 1 d. Royal Connaught 
salėje sutraukė per 250 svečių. 
Meninę programą atliko sol. V.
Verikaitis ir jo vadovaujamas rių-lietuvių susirinkimą. Susi 

__ , . kva!tetas. Šokių metu buvo pra rinkimas įvyks Londono miesto
mai paruosto p. M uraus cienes vesta labai turtinga loterija. ‘

JAU SENIAI LAUKIAME
iš ap. B-nės V-bos sušaukiant 
visuotinio susirinkimo, kurie pa 
prastai buvo pravedami lapkri 
čio mėn. pabaigoje. Paprastai 
juose naujos B-nės V-bos nėra 
renkamos, tad ypač svarbu su 
sirinkimas anksčiau sušaukti, 
išrinkimui rinkiminės komis’, 
jos, kuri vėliau praveda naujus 
valdybos rinkimus. Pagal esą 
ma dabar padėtį, atrodo, kad 
naujos valdybos rinkimai galės 
įvykti tik apie vasario mėn. pa

LONDON, Ont.
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Kanados lietuvių bendruome ma:, Naujosios Valdybos ir Re 
nės Londono Apylinkės Valdy vizijos K-jos rinkimai ir kitos 
ba gruodžio 15 d., šeštadienį, aktualijos.
šaukia visuotinį apylinkės na 
rių-lietuvių susirinkimą.

stalo, kiek plačiau. Jūsų bend 
radarbiui teko pasikalbėti su lo 
limu svečių iš Kolumbi jos a o 
sistojusiu p. p. Žukauskų ir VIu 
rauskų namuose) med. di. My
kolu Mardosu, kuris taip pat 
stebėjo šiuos filmus. Dr. M. 
Mardosas. su mažu nusistebė

bibliotekos 210 kambaryje, an 
trame augšte, Queen's gatvė 
305 nr.

Vis itautiečiai maloniai prašo 
mi dalyvauti. Susirinkimo pro 
gramoje numatyta: Valdybos ir 
Revizijos Komisijos praneši

Pradžia punktualiai 7 vai. 30 
min. vak. sakytu laiku nesusisi 
rinkus pakankamam dalyvių 
skaičiui, po valandos bus antra 
sis teisėtas susirinkimas.

Apylinkės Valdyba.
Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių. I

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS” |

Nariai: Montreal Real Estate Board. Corporation of Real ?

Estate Brokers of the Province of Quebec. |

Patvirtinti: Insurance Biokers Association of the province « 
of Quebec »

Government of the province of Quebec. «

NAMAI ŽEMĖ ŪKLM — pardavimui «

PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas. « 
D. N. Baltrukonis CR 6-7634 F. Yasutis LA 2-7879 «

A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-0152 S» Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL aSOl.
|j; P. Adanionis PO 6-7594 A. Budriūnas RA 7-2690.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE
Europos gydytojas 

Dantistas
Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6

Dr, TASSy SiNGCRMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 
4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

S

J. A Wil SON

ve.,

telef.:
PL 0094

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 PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E
RA vmoncl 1-6005.

Kreiptis bet kada.

laidotuvių Direktorius
5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

13 METU JUSL TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.
Ville I asalle. TR 4588.

COLONIAL TURKISH BATHS | 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO t 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE į

Viskas tik už $ 1.10.
gydymo specialybė: reumatas, lumbago j* 

artritis. Naudinga svorio mažinimui.
Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA:
kas antradieni nuo 2 pm iki 11 v.
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. t', 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.| L___________

(2 g. į rytus nuo St. Laurent) /

9

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, 

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

Tel. RAvmond 7-3120
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas
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KANADOS LIETUVIŲ MONTREALIO LIETUVIŲ 
TARYBOS, MONTREALIO KREDITO BANKELIS 

SKYRIAUS „LITAS“
vakarienės, įvykusios gruodžio patiekia balansą gruodžio 1 d.: 
1 d. D. L. K. Vytauto klube, Aktyvas: $$
apyskaita. Kasa ................................ 5.151,43
Parduota biletų už . .$ 148,50 Išduota paskolų . . . .52.493,00 
Baro pajamų .............. $ 131,20 Investacijos ...................8.000,00

Viso pajamų. .$ 279,70 Indėlis Q. C. U. L........... 50.00
Už salę nuoma.............. $ 45,00 Indėlis Q. C. C. U. . .5.000,00
Už maisto produktus Inventorius ...................... 81,00

vakarienei ...................$ 89,67 Viso. . . .$ 70.775,43
Pasyvas: $$

$ 94 41 Indėliai .........................68.751,14
. .67,50 

1.956,79 
Viso. . . .$ 70.775,43 

Per 11 mėnesių (nuo 1956 
m. sausio 1 d. iki gruodžio 1 
d.) padaryta apyvarta $ 202. 
250,39 sumai, kuri pasiskirsto 
sekančiai:

Pajamos: $$
Indėlių gauta ............73.838,41
Paskolų grąžinta. . . .23.647,00 
Palūkanų gauta..........2.987,36
Įstojamasis mokestis . . . .65.00 
Parduota pask. lakštų 2.000,00 

Viso. . . . 102.537,77 
Išlaidos: $$

Išmokėta indėlių ...30.459,05 
Išduota paskolų . . . .58.110.00 
Adm. išl. ir draudimas 1.095,50 
Investuota Q. C. C. U. 5.000,00 
Pirkta paskolos lakštų 5.000,00 
Investuota Q. C. U. L. . .49,00 

Viso $ 99.713,62 
Artinantis Kalėdų ir Naujų 

metų šventėms daug kas nori 
įsigyti naujus baldus, televizi 
ją, geresnius drabužius ar kitą 
brangesnį dalyką. Tačiau dėl 
pinigų stokos dažnai tenka pirk 
ti išsimokėjimui, o kartais net 
ir labai reikalingo daikto, kaip 
pav. elektrinės krosnies, skalbi 
mo mašinos, pirkimas atideda fėjos laimėtojų, bei krepšinin 
mas vėlesniam laikui. kų, šiųmetinių Kanados liet.

Nenorime nieko skatinti į be meisterių, pagerbimą, įvykstan 
ti Lietuviu Namuose 7.30 v. v.

LSK Vytis.
IŠGANYTOJO 

LIUTERIONIŲ
bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. viena Toronto šeima, kuri nore 
ir Indian Road kampe, gruodžio tų Kalėdoms pasikviesti ateivi, 
16 d., 1.30 vai. pp., lietuvių pa prašoma skambinti tuo pat te- 
maldos. Prieš joms prasideda lefonu. Bus stengiamasi supa 
nt, (1.10—1.25 vai.) eis liturgi 
nis pamokymas. Joms pasibai 
gus, Alhambra United Church 
salėj, mūsų sekmadienio mo 
kykla patieks kalėdinės šventės 
programą su kavute. Visi kvie 
čiami dalyvauti.

Kun. dr. M. Kavolis.
PAGALBA VENGRAMS

LIETUVIŲ NAMŲ 
MONTREALY

organizacinis komitetas pirmi 
ninbu išrinko D. Norkeliūną, 
sekr. P. Adomonį, ižd. J. Šiau 
čiulį. Nutarta rinkti šėrų pasi 
žadėjimus. Šeras — 25 doleriai, o. L. K. Vytauto klubui 

už gėrimus
Smulkios išlaidos ...$ 15,29 Atsargos kapitalas 

Pelnas ................Viso išlaidų. .$ 244,37 
Parengimo pelnas. . . .$ 35,33 

Valdyba.
JŪROS SKATŲ TĖVŲ IR 

RĖMĖJŲ

RNGTYNĖS
Po penktadienio laimėtų pir 

mų Montrealio Lygos B klasės 
rungtynių rungtynių prieš Que 
beco provincijos 1956 m. meis 
terį Unity Boys Club 65 :63 (35
:33), kuriose mūsų vyrai tikrai rengto spalio 10 d. Villc LaSal 
meistriškai pasirodė, kiekvienas le Golf & Country Clubo patai 
nusimanąs apie krepšinį ir pa pose vakaro, skirto Montrealio 
žįstąs komandas, galėjo pasaky Jūros skautams paremti apys 
ti, kad Golden Ball finalinėse kaita:
rungtynėse tikrai smarkiai „ga Gauta už biletus .......... $83,00
us į kaulus“ finalistas „Lojolą“, Loterijos pajamos . . . _$ 67.00 
bet išėjo kitaip, dėl nesportiš Viso pajamų :....$ 150.00 
ko priešininko elgesio. Nuoma už salę ............... $43,00

Jau pačioje rungtynių pradž Kapelai „Lituanica“ ..$50.00 
ioje matosi mūsiškių persvara „N. L.
ir pirmose minutėse mūsiškiai Kitos išlaidos 
veda 6:1 savo naudai. Po kele 
tos minučių jau „Tauras“ veda 
vienuolikos taškų persvara. „Lo

už skelbimą. . . .$ 3.00 
$ 7.15 

Viso išlaidų:. .$ 103,15 
Gryno pelno. . . .$ 46,85 

Skelbdamas šią apyskaitą

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PLENUMO

SUSIRINKIMAS
šaukiamas šį šeštadienį, gruo 
džio 15 d., 6 vai. vakaro Auš 
ros Vartų salėje. Nesusirinkus 
6 vai., 7 vai. seimelio posėdis
bus teisėtas nežiūrint susirinku FINALINĖS GOLDEN BELL 
šiųjų skaičiaus. Posėdžio die 
notvafkė paskelbta NL praeita 
me n-ryje.

KLCT PREZIDIUMAS 
apsvarstė organizacinius reika 
lūs ir ta prasme nutarė padary 
ti atatinkamus žygius. Prezidiu 
mas pritaria Lietuvių Namų 
Montrealyje statybai ir tą suma 
nymą rems visokeriopai. Taip 
gi nutarta Montrealio lietuvių 
Šalpos komitetui paskirti Šal 
pos reikalams 1 5dol. ir parem 
ti vengrus taip pat 15 dol. au 
ka. Numatytas KLCT visumos 
susirinkimas sausio mėnesį.

IŠKILMINGA SKAUTŲ 
SUEIGA

Šį sekmadienį, gruodžio
d., 3 vai .po pietų, AV salėje įv 
yks Montrealio skautų tunto iš jola“ paima minutę, pasitaria ir nuoširdžiai dėkoju visiems alsi 
kilminga sueiga. Visi vilkiukai pradeda sviedinį „šaldyti“, 
skautai, jūrų skautai ir skautai T'-
vyčiai dalyvauja pilnose žiemos dinio ir matydami esą pajėgęs parėmimą mūsų jaunimo, Jūros 
uniformose. Po sueigos bus ro ni, pradeda nervintis, nori svie Skautų.
domi šviesovaizdžiai iš praeitų dinį atimti, puola ir gauna ke Nuoširdi padėka visiems ir 
metų pasaulinės skautų džem lėtą baudų iš eilės. Lojolą tuom visoms, parengimo metu nuošir 
borės ir praeitos vasaros skautų pasinaudodama rezultatus išly džiai bendradaibiavusiems su 
stovyklos Laurynuos kalnuose, gina ir puslaikį baigia 20:18 sa rengėjais, o ypač Jums, kurie 
Šviesovaizdžių rodyme gali da vo naudai, 
lyvauti ir neskautai.

Tuntininkas.
• Prelatą J. Balkūną Montrea 
lio aerodrome, Dorvel, pasitiko 
Montrealio Šalpos komiteto pir 
mininkas Pr. Šimelaitis ir p. 
Peleckas, kuris patarnavo sa 
vo mašina. Prelatas buvo Šv. 
Kazimiero klebono J. Bobino 
svečias.
• Serga. Dr. Šegamogas opera 
vo p. Vyšniauskienę (tonzilas) 
ir Lašinės ligoninėje gydo plau 
čių uždegimu susirgusį vilasa 
lieti pensininką A. Jankevičių. 
Serga senosios kartos ateivis 
Naujokas, jau kelis kartus ope 
ruotas ir dabar gydomas ligoni 
nėję.
• Adomaitis Juozas atvyko iš 
Anglijos ir apsigyveno Montre 
alyje.

DR. J. Š F G AMOGAst!

CHIRURGINĖ ir ri 
BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne j

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

lankiusiems, tuom pareikšda
Mūsiškiai nebegaudami svie mas solidarumą rengėjams ir

šeštadieniais 11—1 
■>rba pagal susitarimą.

u a m u 1038 Osborne Av.
Verdm. Tel.: P O 6-9964.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND
1123 St. Joseph Blvd. E.

Tel. CA 2506

loteriją parėmėte fantais.
Antras visas puslaikis veda Negalima pamiršti iš provin 

mas tokia pat sviedinio šaldy cijos atvykusios p. Mincevičių 
mo sistema ir rungtynės darosi šeimos ir atvežusios 
panašesnės į profesonalines ris 1 
tynęs, bet ne į sportą. Nežiū 
rint trenerio perspėjimų, mūsų ] 
vyrai karščiuojasi, gauna bau 
das, teisėjai daugiau pastebi 
mūsiškius ir taip išfoluoja Ot j 
to, vėliau Sinių. Kaikurie įsikar 
ščiavę užmeta teisėjams dėl jų 
šališkumo gauna keletą techniš ; 
kų abudu ir rezultate per visas 
rungtynes Lpjoia padaro 21 tas 
ką vien iš baudų (kai tuo tarpu 
mūsiškiai tik 4 taškus) ir runš 
tynęs laimi 49 :42.

Galima sviedinį šaldyti turi 
nt persvarą keletos taškų prieš 
stipresnį priešą rungtynių ga 
le, bet kad būtų tai daroma per 
visas rungtynes, tai neteko ma 
tyti mėgėjų krepšinyje niekur.

Gal kiek tų rungtynių eigą 
ir pasekmes nulėmė žaidėjai, 
vienas mūsų komandoje žaidęs, 
o kitas gerai pažįstąs mūsiškių 
taktiką.

Už Taurą šiose rungtynėse 
žaidė ir taškus pelnė: Bukaus 
kas 2, Sinius 22, Gražys 5, Pie 
čaitis 2, Morkūnas 0, Šipelis 5 
ir Otto 6. Taurietis.
• Šį penktadienį gruodžio 14
d., 8 vai. vak. Berri mokyklos sa 
Įėję yra kviečiamas visuotinis 
Liet. Akad .Samb. narių susi 
rinkimas. V-ha.
• P. Kandižauskai pardavė sen

I
 uosius namus Ville Lasalle ir 
nusipirko naujus čia pat 68-je 
gatvėje.
• Pp. Vizgirdai Ville Lasalle,
9 gat., pasistatė namus ir juose 
jau apsigyveno.

| ADVOKATAS S 
| STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
$ Suite t5—M |

152 Notre Dame St. E. S 
| UN 6-8969* g 
S Res. 5657—12 Ave., Rsm. w 
| RA 2-5229 I

vertingą 
fantą, o taip pat p. P. Jociaus, 
už Baltijos krantų gintaro apy 
rankės padovanojimą loterijai. 

Iždininkas Pr. Šimelaitis.
K. LIETVIŲ KATALIKIŲ 

MOTERŲ DR-JOS MONTRE 
ALIO SKYRIUS

i Dr. E .A ndr ukaitis| 
| 956 SHERBROOKE E. | 
i Tek: LA 2-7236 |

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045
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KREPŠINIO VARŽYBOS
Bathurst Community krepši 

nio lygoje lietuviu vardu žąi 
džiauti Aušros komanda, pastip 
rinta vytiečiais R. PreikšaičĮu 
ir O. Kuliu, šį sekmadienį iško 
vojo antrą paeiliui pergalę prieš

BRANGUS LIETUVI!
Kalėdos jau čia pat. Greit sė 

dėsime prie Kūčių stalo visu 
kuo pertekusioje Kanadoje, kai 
tuo tarpu daugelis mūsų brolių 
ir sesių vien tik prisiminti te 
galės.

Toronto Šalpos Fondas krei japonų Mustangs 94:6-1. Dau 
piasi į 2400 lietuvių.išsiuntinė giausia taškų pelnė: R. Preik 
damas specialius laiškelius, į šaitis — 22, A. Buntinas — 17, 
kuriuos dar tik apie 200 asme D. Lturinavičius — 15, D. Tu 
nų teatsiliepė. Rezultatas džiu rėk — 11, O. Kulys — 8, ki 
ginantis — suaukota veik 800 ti mažiau. Iš geriausiai sužai 
dolerių. Bet kur likusieji 2000? džiusių paminėtini pirmieji du 
Nejaugi 90% pamiršo taip ne ir antra Vyčio žvaigždė O. Ku 
seniai vargtą vargą? Aukokime lys, kovingai darbavęsis gyni 
kas kiek išgalime, bet aukokime me.
visi. Juk taip nesunku įdėti če Ankstyvesniuose sezonuosr 
kį arba pinigus į vokelį ir užad B. C. lyga skaitėsi bene pajė 
resavus (Toronto Šalpos Fon giausia visame Toronte, tačiau 
dui, 235 Ossington Ave., Toron šiemet, susilpnėjus pernykščia 
to, Ont.) įmesti į pašto dėžutę, 
arba atiduoti prie bažnyčių sek 
madienį. Kvitai tuoj bus prisių 
sti.

Padarykite tai dar iki sekan 
čio sekmadienio, Vardan Tos 
Lietuvos!

Taip pat iki gruodžio 15 d. maldos su Šv. Komunija įvyks 
priimsime aukas vietoj sveikini gruodžio 16 d. 1 vai. p. p. Gra 
mų. Siųsti nurodant kam, virš ce Lutheran Church, 1424 Da 
paminėtu adresu. venport Rd. Pamaldas laikys

Toronto Šalpos Fondas, kun. P. Dagys. Valdyba.
KALĖDINIAI ĮVAIRUMAI 

ATEIVIAMS
Tarptautinis Institutas Me' 

ropolitan Toronte jau or gani 
zuoja taip vadinamą „Namų ap 
linkos programą“ tiems naujie 
ms kanadiečiams, kurie, būda 
mi toli nuo namų ir savo šei 
mos, norėtų praleisti kai kurį 
švenčių laiką Toronto šeimose. 
Naujieji kanadiečiai, kurie nore 
tų tokia paslauga pasinaudoti, 
prašomi skambinti WA 5-1121 
kuogreičiausiai. Taip pat kiek

ms favoritams lietuvių penketu 
kas turi didelių vilčių tapti ly 
gos čempionais. — a.
EVANGELIKŲ PAMALDOS

Toronto Lietuvių Evangeli 
kų Susivienijimo parapijos pa

MEISTERIŲ PAGERBIMUI 
VAKARAS

Šį šeštadienį, LSK Vytis kv 
iečia visus savo narius, rėmėjus 
bei bičiulius atsilankyti į mūsų 
futbolininkų, trigubų S. A. liet, 
meisterių ir Toronto Star Tro

reikalingą išlaidumą, bet jei jau 
tvirtai nutarėte įsigyti jums 
reikalingą daiktą, o trūksta pi 
nigų, mes galime tame reikale 
pagelbėti. Kam pirkti iš parduo 
tuvės išsimokėjimui ir mokėti 
dažnai net 2% mėnesiui (t. y. 

gruodžio 8 d. atšventė savo me 24% metams) už skolą, kai 
tinę šventę. tuo tarpu pasiskolinę iš savo

7 vai. vakaro dvasios vadas bankelio ir sumokėję už pirkinį 
tėv. St. Kulbis ta intencija at 
laikė šv. mišias, per kurias gie 
dojo dr-jos narė A. Paškevičie 
nė. Bažnyčioje prie dr-jos vė 
liavos stovėjo tautiniais rūbais 
pasipuošusios moterys. Laike 
šv. mišių dr-jos nares priėmė ORGANIZACIJOS IR PAVIE 
Šv. Komuniją . NIAI ASMENYS,

Po šv. Mišių A V. Parapijos paėmę aukų lapus Vengrijos 
S,a v ,HlVO .1SJ minSas. Pose laisvės kovotojams remti, prašo 
dis, zodĮ tarė Montrealio sky J
riaus pirmininkė M. Povilaitie 
nė, nušviesdama Dr-jos tikslą 
ir skyriaus veiklą. Toliau sekė 
sveikinimai, centro v-bos pirmi 
ninkės p. V. Giriūnienės, Dva 
sios vado tėvo St. Kulbio ir Sei 
mėlio Prezidiumo vardu J. Bal 
tuonienės.

Po sveikinimų paskaitą skai 
tė, iš Ottawos atvykusi, Dr. 
Šidlauskaitė; tema „Motina ir 
Vaikas“. Paskaita buvo labai 
įdomi visoms motinoms, o ypač

grynais, jūs gausite nuolaidą, 
o bankeliui mokėsite tik 0.8% 
mėnesiui (t. y. 9,6% metams).

Tad reikalui esant nedelskite 
pasitarti su bankelio vedėju. 
Esame jūsų patarnavimui. S.

mi grąžinti ligi gruodžio 15 d. 
p. Stankūnaitei, 207 — 4 Avė., 
Ville Lasalle, arba T. Lukoševi 
čiui, 7484 Champlain Blvrd, 
Ville Lasalle. Tuo baigiame va 
jų Vengrijos liasvės kovotoja 
ms remti. K-tas.
• Nelaimė ištiko A. Tumasonį, 

į kuris savo garaže taisė mašiną, 
ją užvedęs. Bedirbdamas nepa 

. stebėjo, kad benzino dujos jį 
į apnuodijo. Pajutęs apsinuodiji 

_: mą, skubėjo atidaryti duris, bet 
jaunoms motinoms naudinga, perdaug paveįktas dujų, apsvai 

Po oficialiosios dalies vaka S°’ parkrito ir be sąmonės bu 
ras praleistas jaukioje nuotaiko v0 rastas. Nelaimė tuo didesne, 
je prie kavutes. Dalyvė, kad parkritęs atsidūrė prie jkai
• Šv. Kazimiero parapija į Mon 
trealio Šalpos kom-tą paskyrė 
astove p. Nomeikienę.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
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.

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

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

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

žinti iš anksto svečius su šei 
mininkais.

Pačiose Instituto patalpose, 
415 Jarvis Street, Toronte, gru 
odžio 16 dieną įuošiama kalėdi 
nė arbatėlė, į kurią visi kviečia 
mi atsilankyti. Arbatėlė vyks 
nuo 4 iki 6 vai. p. p.

Be to, Institutas tarp gruo
Imigracijos įstaiga Toronte džio 16 ir 22 ruošia mažą kaiė 

buvo sušaukus etninių grupių dinį išpardavimą meno ir kito 
pasitarimą, kurio metu buvo pr kių dalykų. Įvairių tautų jvai 
ašoma pagelbėti apgyvendinti rūs menininkai, kurie norėtų iš 
vengrų pabėgėlius, kurie jau statyti smulkius savo kūriniu 
pradėjo plaukti į Torontą.

Kas gali duoti butą pabėgę 
liams, prašom registruotis Lie 
tuvių Namuose, Ossington ir 
Dundas gatvių' kampe pas Apy 
linkės Valdybos Sekretorių V. 
Petraitį. Užsiregistruojant rei 
kia pranešti, kiek žmonių galės 
priimti ir ar nuolatiniam apgy 
vendinimui ar laikinai ir ko 
kiom sąlygom. Pageidaujama, Foronto hotelių. 
kad butas būtų duodamas ne 
mokamai, kol pabėgėliai susiras A vi r i nrz t
darbo, bet jeigu kas negali duo ^Dr, A. V A J jAlJ'Tk A 
ti veltui, valdžia pažadėjo pa | 1081 BLOOR ST. W.

i i i xi x. v ... (prie Dulferin)
$ Telefonas LE. 1-2933 y* 
t RENTGENAS
p priima ligonius ir gimdyves 
S nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.
X Šeštadieniais nuo 12 vai. g 
$ iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-^ 

niais kabinetas uždarytas.

X DR. V. SADAUSKIENĖ
Dantų gydytoja

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

TORONTO
Tel. LE 1-4250

pardavimui, prašomi nedelsiam 
pranešti Institutui telefonu 
WA 5-1121. (CS).

DAUG N. M. PARENGIMŲ
Kaip tenka nugirsti, Toronte 

daug kas rengia Najųjų Metų 
sutikimą. Toronto Liet. Bend 
ruomenės skyriaus Valdyba su 
tikimą yra pasinešusi viename

tusio vamzdžio kuris apdegino , alii;ybes atiyginti. Kas 2i f 
notų, kur vengrų pabėgėliai ga 
lėtų gauti darbo ar pats galėtų & 
darbo parūpinti, prašau tai irgi a 
pranešti anksčiau įpinėtu ad % 
resu. Apylinkės Valdyba.

jam koją. Dabar gydosi Ver 
dun General ligoninėje.
• Tauro nauju pirmininku išrin 
ktas Aug. Mylė, vicep. P. Šul 
tė, sekr. J. Petruškevičius, ižd. 
J. Šiaučiulis ir nariu org. reik. 
V. Renkytė.
• Korektūros klaida įsibrovė 
Seimelio Prezidiumo padėkon: 
turi būti ne Jakulytė, bet Paku 
lyte.

i Dr. A. Pacevicius | 
$ Gydytojas ir Chirurgas a 1 280 Roncesvalles Ave v 

Telefonas LE 4-4778 
Priėmimo valandos: 11-1 v. $ 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia- x 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 X 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. 4 
Naujas kabinetas

LOUIS MANGEAUp #
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasalle 
TR 3237

REIKALINGA MOTERIS 
namų ruošai, angliškai kalban 
Čioje šeimoje su mažais vaikais. 

Atskiras kambarys. 
Skambinti: LA 4-4557

į GALIONAS DIVA MODE | 
\ SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. | 
Į 4922 Sherbrooke St. WMontreal. Tel. WA 8 2 19. $
| Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 S

©

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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