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Iš Lietuvos į Kanadą jau yra išsivystė privati statyba.
atvykusių 12 asmenų. Renkant jos valdžia negalėjo neleisti, du Kaunas šakojasi ir auga, 
žinias apie dabartinį gyvenimą nes žmonės pristigo ne tiktai Statyba yra labai skurdi, 
bei bendrąją padėtį Lietuvoje, namų, ne tiktai butų, kurių čia nes jį auga tiktai avrgo ir skui 
teko su jais plačiau išsikalbėti, dabar ir su žiburiu nerasi, bet ęjo sąlygose', tai ir vaizdas yra 

pristigo ir kambarių ir net jau iabaį prastas, — tai yra daug 
kambariuose laisvų kampų. Ši prasgįau atrodančios „brazil 
tai neįsivaizduojama gyvenamo fcog“, kurias, pirmai okupacijai 
jo ploto trukumo krizė ii pri u£ėjus, komunistai griovė 
vertė „socialistinę ■ 1--------- *• -
nę“ valdžią leisti privatišką sta jįgj 
tybą. Leista statyba ligi 220 ket , 
virtainių metrų ploto, nes didės 
nio ploto namai, pagal veikian 
tį įstatymą, turi būti nusavinti

Jie vienas žinias patvirtino, ar 
ba nuneigė, kitas naujai su 
teikė. O tų žinių daugybė.

Vienos šeimos, atvykusios į 
Kanadą, du nariai apie 10 mc 
tų dirbo ir gyveno Kaune, ku 
rio gyvenimą pažino su visomis 
detalėmis. Ta šeima ir prieš ka 
rą gyveno ties Kaunu, todėl ga 
Ii daryti gyvenimo sąlygų paly 
ginimą.

Buvo suminėta nauja valdinė to gale, ir ji nusitęsė

Kauno į visas puses. Tokiu bū fabrikas. Turbinų fabrikas „Pc 
rgalė” įsteigtas Nemuno krante, 
ties Pienocentro pienine. Turbi 
nas išveža į Rusiją ir kitas šalis. 
Viliampolė, Petrašiūnai, Alek 
sotas, Šančiai — tai vis dirbtu 
vių ir fabrikų rajonai.

Kauno bažnyčios.
nk ,UŽėjHs’ komun?stai &ri?vė. Da Kaune uždaryta eile bažny 

rivatiška sta ^ar ^ie sen^ų ,»brazilkų“ gai gįų. Evangelikų Nemuno kran 
livi 270 ket 11S1’ nes nauj°sios »brazilkos” te. ji uždaryta dėl drakonišku 

1 - - - yra skurdesnės ir bjauriau atro mokesčių, kurių parapija iškart
neįstengė sumokėti. Kai bažny 

Nežiūrint tos statybos, Kau gįa buvo uždaryta, žmonės su 
Statyba leista Ukmergės plen nekalbant" aSe butus sijauldino ir sudėjo mokesčiams

, .... £ale‘ irv nus^sį Jau tuvai atkuriant nepriklausomy J^bet b^nySoriHdrVytij^0
statyba Kaune. Bet valdžia no Muravos kaimo. Aleksote staty b kai but nebuv£ dabar v£ £bet tarpe
rs ir labai giriasi savo statvbo ba nahai Gari avos nlenta misi .J’,,. ____ • ... ieiao- žvangėliau tarpers ir labai giriasi savo statybo ba paliai Garliavos plentą nusi 
mis, bet ji visiškai nepajėgi pa tiesė už Maisto fabriko. Viliam 
tenkinti ir minimališkųjų gyve polėje brazilkos siekia jau ligi 
namųjų namų pareikalavimo,— Lampėdžių ir toliau. Tas pat 
todėl Kaune kurio gyventojų vaizdas buv. Perkūno alėjoje, 
skaičius per 12 metų pašoko Ii A. Panemunėje, žodžiu — pa 
gi 250,000, liai visus kelius, kurie iešina iš

EUROPOS VAKARUOSE VYKSTA RIMTAS VIENY 
BĖS IR SUGYVENIMO DARBAS,

nes 6 Europos valstybės — Pra žmonių. Įžanginę maldą skaitė 
ncūzija, Vokietija, Italija, Ola kun. J. Znotinas. Įvados kalbą 
ndija, Belgija ir Liuksembur

NAUJOJI ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA MONTREALYJE 
IR JOS KLEBONAS, ŠIOS B AŽNYČIOS STATYTOJAS, 

KUNIGAS JONAS BOBINAS
Pirmoji Kanados lietuvių pa apie 14,000.

rapija buvo įsteigta Montrealy Kovo 3 d. bažnyčios patrono,
je 1913 m., vadovaujant kun. šv. Kazimiero, šventės išvaka gas — sudarė ekonominę sąjun 
Vyšniauskui. 1914-15 m. m. bu rėse bus naujos bažnyčios iškil 
vo pastatyta pirmoji Kanados mingas pašventinimas, kurį at 
lietuvių Šv. Kazimiero vardo liks Montrealio vyskupas J. E. 
bažnyčia, kuri per 40 metų pa Whelan, pamokslą pasakys pre 
seno ir susidėvėjo. 1955 m. gau latas J. Balkūnas.
tas Montrealio kardinolo leidi Šventinimo iškilmės prasidės 
mas statyti senoje vietoje nau 3 vai. po' pietų. Po šventinimo 
ją bažnyčią. 1955 m. liepos 6 d. bus bendra vakarienė parapijos PRANCŪZIJOS PREMJERO mas pašoko 
pradėta statyti nauja bažnyčia, salėje. Visi tautiečiai kvieičami 
kuri pabaigta statyti šiemet. Ji dalyvauti Pirmosios Kanados 
atsiėjo apie 255,000 dol. Jos sta lietuvių parapijos naujosios baž 
cijos 2,100, marmuriniai alto nyčios šventinimo iškilmėse dr 
riai apie 12,000, nauji vargonai bendroje vakarienėje.

ne 
sąmo 

ningai ar nesąmoningai eina 
kalbos, kad Sniečkus esąs kata 
likas ir jis esąs pasiryžęs protes 
tantizmą, kurio ir vardas komu 
nistams nepriimtinas, visiškai 
Lietuvoje likviduoti, nes ir antr 
roji protestantų bažnyčia, vos 
baigta statyti karo metu, esanti 
prie laiptų iš Ožeškienės gatvės 
į Ukmergės plentą, taip pat už

įsigalėjo „otstupnoje“, jeigu tik 
tai galima tai padaryti. Atseit 
už užleidžiamą butą ar kambarį 
reikia mokėti dideli pinigai.

Gyvenploto trūkumas prive 
dė prie to, kad žmonės laikosi 
kampo kur įsikibę. Todėl yra 
paradoksiškų reiškinių: yra žm 
onių, kurie gyvena Kaune, o į 
darbą kasdien važinėja į Vilnių ____ __ -
ir atvirkščiai: gyvena Vilniuje, daryta. Dabar joje įrengtas mi 
o važinėja į Kauną dirbti. Ir ]icijOs klubas, o Nemuno kran 
tas tęsiasi jau 12 metų ir galo te _  sandėlys.
nematyti.

Kaunas dabar laikomas 
fabrikų miestu.

sakė dr-jos prez. P. Mažeika, 
Lietuvos Ministerio vardu jau 
trią ir patriotingą kalbą pasakė 
Patarėjas Juozas Kajeckas.

Pagrindiniu kalbėtoju anglų Be senųjų fabrikų veikia naujai dėlys), Jėzuitų, Parapijos, Se 
kalba buvo Ed. M. O’Connor, pastatytieji. Jų yra keli. Jau pa minarijos, kur yra apgyvendm 
kuris gan optimistiškai nusakė garsėjęs fabrikas Prisikėlimo tas karo dalinys. Likusios baž 
Nepriklausomos Lietuvos atei bažnyčioje Žaliakalny, tai radio nyčios veikia. (d. b,)
tį. Po iškilmingos dalies jauni 

> tautiškus šokius,
ATVYKIMAS Į bei padainavo lietuviškas sutar

WASHINGTONA. tines dainas. Viso to nepakak
.. . . . r,. , tų, jei Washingtono lietuviaiČia iis tariasi su Eisenhowe i. . , . . mJ . ... . . , . neužbaigs auku rinkimo Taunu ne tiktai politiniais klausi 

mais, bet ir ekonominiais, be ko 
kita, metęs šūkį, kad ir Ameri 
ka prie Europos vienybės prisi 
dės.

VASARIO 16
WASHINGTONE

gą, panaikino muitines ir įveda 
laisvą prekybą. Po anglies ir 
plieno sąjungos, prie kurios 
priklauso ir Anglija, tai yra 
naujas žingsnis i Europos ap 
vienijimą.

Kitas geras reiškinys, tai

Katalikų bažnyčios uždary 
tos sekančios: šariČių, Moks 
leivių, Benediktinų (knygų san

Politinių įvykių savaitė 
DIDELĖ PREZIDENTO EISENHOWERIO KALBA 

PASAULIUI
Į Washingtoną atvyko Prancū zijos premjeras Mollet. Izraelis 

tvirtai laikosi ir nesitraukia.
JAV prezidentas Eisenho Blogiau yra Indijoje, kur „tai spietę į Amerikos lietuvių drau klausė nuo Maskvos, °bet tuo 

weris A. Balso 15 m. proga pa kusis’ Nehru pasigrobė dalį giją. Dabar yra per šimtas na pačiu jie ir toliau priklausys, 
sakė reikšmingą kalbą pašau Kašmiro. rių. Visur' šiemet Nepriklauso — Lenkijos ekonominė dele
liui, kuriam išdėstė, jog Ameri NEHRU ŽIAURIAI APKAL mybės minėjimai praėjo paki gacija atvyko į JAV derybų. 
’------- _• »------ TINQ ANGL1J£ lia nuotaika, nes šie metai yra — Izraelio užs. reikalų min.

esą ji skaldanti indų tautą. Neh Ypatingi metai seką P° vengrų atvyko į Washingtoną tartis su 
ru esąs pasiryžęs jėga panaikin ‘ " 
ti Pakistaną ir visus indus jėga 
sujungti į vieną valstybę. Esą 
tam ruošiamasi.

Nehru čia teisus ta prasme, 
kad tautos skaldymas dėl to, 
kad vieni indai yra hinduistai, nia ir gražiais tautiškais rūbais nti į savo tėvynes.
o kiti mahometonai, žinoma, pasipuošusia dukra Mirga be — Lenkijos seimas susėdo 
netikslus. Sąžinės laisvė turi atvangos turėjo sveikinti gar taip, kai sėdasi demokratinių 
tvarkyti santykius. Bet kuo kai bingus svečius. Negalėčiau su valstybių seimai: kairėje 236 
ti anglai, jeigu patys indai nesu minėti visų svečių, bet negaliu komunistai, į dešinę valstiečių 

giomis su kitomis^ valstybėmis gyvena? Visokiu atveju Indi jo praleisti dviejų vardų. Senat. partijos 119, demokratų parti 
ir nekliudys jo laivams plaukti je neramu ir ten galimas tarpu 

' savis karas.
NERAMUMAI TĘSIASI 

KIPRE IR ALŽIRE.
Kipre kartojami politiniai st 

reikai. Alžyre vyksta kovos.
Vengrijos įvykiai nenurims . , .. , ,.

ta. Vengrai negali sutikti kad visuomet gražius pamokslus, ku mil. svarų is socialinio, draudi 
juos valdytų okupantas. Jie te 
beveda kovą už laisvę. Jie ma

ka nori taikos, žmonių gerbū 
vio ir sugyvenimo, paremto lais 
ve ir žmonių valia. Nežiūrint 
to,
TARPTAUTINIAI VALSTY 
BIŲ SANTYKIAI DAROSI 

VIS PAINESNI.
Nors JT pareikalavo iš Izrae 

lio pareikalauti iš jos užimtųjų 
Gazos-Akabos sričių, bet Izrea 
lis kitaip nesitraukia, kaip tik 
tai ta sąlyga, kad gautų garan 
tijas, jog Egiptas jį traktuos ly

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo va Jokubauskas Povilas, 

tos Fondui, ką dar galima pada ius tęsiamas. Dideliu dėkingu 
ryti per dr-jos pirmininką bei mu minime sekančius vajaus da 
jo įgaliotus asmenis, nes aukų lyvius ir lietuviškosios spaudos 
rinkimas nutarta pratęsti. B. P. židinio rėmėjus: 
TRUMPOS ŽINIOS Šiurna Domas,

— Amerikos komunistai su .Tillsonburg, Ont. ...... 10.00 
vaidino komedijėlę — pasiskel p. D. Šiurna NL Mašinų Fon 

Čia niekad nebuvo perdaugia bę nepriklausysią Maskvai. Tuo duį atsiuntė 10 dol. kaip auką, 
usia lietuvių,, kūne yra jusi jie prisipažino, kad ligšiol pri jr rašo, kad jam, toli gyvenant 

nuo Montrealio, nėra kaip būti 
šėrininku, tat jis paremia NL 
Mašinų Fondą savo 10-ties do 
lerių auka.
E. Boguslaųskas,

Hamilton, Ont............... 5.00
P. E. Boguslauskas, siųsdamas nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
prenumeratos mokestį už 1957 mę atsiliepti daugiau tautiečių, 
metus, atsiuntė NL Mašinų Fo Spaudos Bendrovės „Neprik 
ndo vajui priedo 5 dolerius, be lausoma I Jetuva” įgalioti vesti 
paaiškinimų. vajų : P. Narbutas ir J.KardeRs^

sukilimo. Eisenhoweriu.
Vasario 16 dienos oficialus — Stalino palikimą — 6 tautas, 

priėmimas Lietuvos Pasiuntiny išsklaidytas po „plačiąją tėvy 
bėję Washingtone tenka skaity nę“ — kalmukus, ingušus, če 
ti labai gražiai pavykusiu. Mi čencus, kabardinus, balkarus ir 
nisteris Povilas Žadeikis su Po karačajus Maskva nutarė grąži

W. Knowland ir vyr. amžium ja 39, nepriklausomųjų 51 it 
Sen. T. F. Green. katalikų 12.

Pamaldos St. Matthews Ka — Kadaro valdžia paskelbė, 
tedroj jau eilė metų pasidarė kad Vengrijos darbininkams 
tradicija Šiemet prisirinko tiek bus sumažinti atlyginimai už 
žmonių, kad rezervuotų vietų darbą.
pavėlavusiems neliko. Už tikrai — Macmillan nubraukė 160

perkasu. Už JT nutarimo nepil 
dymą nėra pagrindo Izraeliui 
taikyti sankcijas, jeigu jos ne 
taikomos Rusijai už JT nutari 
mo nepildymą Vengrijos atž 
vilgiu, arba Indijai už rekomen 
dacijų laužymą dėl plebiscito 
Kašmire. Kanada irgi neprita 
ria sankcijoms.

Kaire, pradėjo posėdžius ,,4 sįjkai lankosi užrėsnių atstovy
arabų didieji” Egiptas, Siri bėse, už ką okupantas apsilan . x. . - . ... ,. - - - s T ,c-..,, ak.usius suiminėja ir ka]ina Bet Įteiktas gražiai pagamintas he dijos diplomato Walenbergo.

vengrai nenusileidžia.
VENGRŲ TAUTOS KOVA 

UŽ LAISVĘ DIDĖJA.
Vengrai viešai skeliba, kad

riuos pasakydavo Mons. C. Cat mo pozicijos, kas angluose su 
wright, šiemet dėka iniciatyvos kėlėĮ nepasitenkinimą.
naujo Liet. Dr-jos Wash, prezi — Švedija įteikė Maskvai no 
dento P. Mažeikos, jam buvo tą dėl slėpimo jų pagrobto Šve

ja, Saudi Arabija ir Jordanas, 
bet ir

ARABŲ ŠALYSE NĖRA 
VISIŠKO SUSITARIMO.

Dabar jau ir Egiptas linkstąs
priimti Eisenhowerio doktriną, kovo 15 dieną jie vėl pradės su 
kai šis griežtai nusistatęs Izra kilimą. Tuo tikslu jie išplatino 
elio atžvilgiu. daugybę laiškų ir atsišaukimų,

Tuo tarpu tarp Sirijos ir Li kuriais aplipino stulpus. Kada 
bano įsitempė santykiai dėl pa ro valdžia nežino, kas daryti, 
bėgusio į Libaną pulkininko, ku nes ji neturi galimybių visus ve 
ris buvo nusitatęs prieš sovieti ngrus suimti ir įkalinti.
nimą. Pulkininkas Sirijos siųs Vengrų tauta heroiškai kovo 
tų žmogžudžių nužudytas Liba ja už savo teises.
ne. Tiktai .

Montreal, Ct. St. Paul 10.00 
P. Jokubauskas čia gimęs ir Lie 
tuvos nematęs, bet gražiai kai 
bąs lietuviškai, nuoširdus lietu 
viškosios bendruomenės narys. 
Kas statosi namus, gali iš jo 
gauti gerą patarnavimą, nes jis 
yra kontraktorius ir drauge lie 
tuviškos spaudos rėmėjas.
Jokubauskienė Kazimiera, 
gražiai išauklėjusi sūnų nuošir 
džiu lietuviu, yra lietuviškųjų 
reikalų rėmėja, todėl ir remia 
spaudą. Ji NL Mašinų Fondui 
paskyrė 10 dolerių..........10.00

Visiems vajaus dalyviams

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULA1TIS

Chicagos Šaulių klubas meti dalinta į 3 skyrius: Bęnediktas, 
niame susirinkime, išrinko nau Saulės lankas, Pantera. Auto 
ją valdybą: kun. A. šeštokas, J. rius, nors mūsų literatūroje ne 
Vepštas, A. Gintneris, VI. Išga naujokas, o ypatingai yra pažjs 
naitis, V. Abramikas ,J. Pakai tarnas iš populiarios dainos „Ne 
ka, N. šapalaitė, K. Rožėnienė išeik, neišeik, tu iš sodžiaus”, 
ir J. Ulevičius. Kontroles komi atskiru rinkiniu pasirodė pirmą 
sija: A. Juodka, L. Mackevičius kartą, 
ir M. Griškėnienė. Garbes teis 
mas — K. Musteikis, kun. 
Sugintas ir adv. R. Skipitis.

♦ * *
Lietuvių Prekybos Rūmų 

rektorių Taryba pirmininku
rinko S. P. Balzeką, automobi 
lių parduotuvės pieizdentą, vi A. Bruškevičjus, 
cepirmininkais Julių Krizą ir F. Sudbury, Ont. .

J. Stankevičius,
Sudbury, Ont. .

J. Jackus, Mtl. . ..
Į. Dudėnas,

Edmonton, Alta............ 2.—
A. Ptašinskas, LaSalle. .. .5.—•

Lietuvių Knygos Klubas sa K. Mizeikis, B. C.  ..........1.—
vo nauajusiu leidiniu išleido Eu O. Rojienė, 
genijaus Gruodžio poezijos rin Lethbridge, Alta...........La
kinį „Aguonos ir smėlis", ši J- Balsys, Mtl.................. ,3.~~
originaliu dail. K. Veselkos vir T. Strombis ,Mtl................. 1.—.
šeliu papuošta knyga, yra pa Nuoširdžiai dėkojame. NL

B.

di 
iš

tuviškas kryželis. — Mizara New Yorke Vasa
12 vai. Dupon Plaza Hotel, rio 16 švęsti atėjo į Tautininkų

vienoj iš moderniškų salių buvo susirinkimą, sumokėjo 1 dol. - • • w t v
gražiai paruošti pusryčiai 140 įžangos ir aukų davė kvoderj... A. Raudon} ir W. J. Kareivą,

Mielą 
IRENĄ KIBIRKŠTYTĘ 

ir
INŽ. JONĄ VILGALĮ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikinu
S k. Remeikaitė.

* * *
Nukelta į 8-tą pusi.

AUKOS „N. L”
J. Strazdas, 

Toronto, Ont

Šiems Rūmams priklauso di 
džioji Chicagoje ir jos apylinkė 
se gyvenančių lietuvių prekybi 
ninku dalis.

7.—

4.—

2.—
1.—
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IRENĄ KIBIRKŠTYTĘ 
ir

JONĄ VILGALį, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime darnaus šeimyninio gyvenimo

Lietuvių Akademinis Sambūris.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto pe'laida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmoki ti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

posvensnu

TVARKYKIMĖS DEMOKRATIŠKAI!
„Tėv. Žiburiuose“, „Naujie se faktus, rimtus išvedžiojimus 

nose“ ir „Neprkl. Liet.“ buvo bei pasiūlymus svarstyti šį rim 
patalpinti straipsniai apie KLB tą reikalą ir savo straipsnyje 
Kr. Tarybos rinkimų rezulta klausimą vynioja į vatą.
tus. Tuose straipsniuose buvo Toliau autorius pateisinimui 
gvildenami klausimai, kodėl nurodė net pavyzdį, kad štai 
taip mažai tautiečių dalyvavo Kanadoje per savivald. rinki 
rinkimuose (apie 8%) ir t. t. mus vienoj apyl. balsv. tiktai 3 

„Naujienos“ pasiūlė pasvars proc. turėjusių teisę balsuoti, 
tyti, ar yra tinkama ta organiza Nėra garbės ir naudos mu 
cijos forma, kuria yra pągrjsta ms iš to blogo pavyzdžio.
Bendruomenė ir t. t. Kur žiaurusis komunizmas

„Neprik. Liet.“ Nr. 2, spau yra uždėjęs savo leteną, ten de 
dos apžvalgoje rašo, kad šis kla mokratijos tvarka bei jos prin 
usimas yra rimtas klausimas ir cipai paminti po kojomis. Bet 
jį reikia nagrinėti ir tidėl N. savo rinkimuose komunistai ste 
L. pasiūlė KLB Kr. Tarybai ngiasi gauti kaip galima dau 

giau balsų ir paskui triūbija 
Perskaičius „Tėv. Žib.“ ir per spaudą kad ablsavo 99,9%.

Vienybė aplink spaudą
Labai teisingai kažkas yra ciniu fantu, mūsų didžioji tauli 

pasakęs, kad kol gyvuos mūsų nių audinių žinovė ir specialis 
spauda, tol bus gyva ir lietuvy tė dailininkė A. Tamošaitienė 
bė. Suprantama, jog šiuo atve taip pat iš puškelio tarp Mont 
ju kalbama apiee lietuvybę išei realio ir Toronto, Kingston, 
vijoje. Tikrai gi — mūsų lietu Ont. 
viškos organizacijos ir mūsų lie 
tuviškoji spauda yra tie lietuvy 
bės židiniai, kuriuose išsilaiko 
lietuviškoji ugnelė. Kai ji gęs 
ta — gęsta ir lietuvybė. Žino 
ma, šeima yra pagrindinis lietu 
vybės židinys, bet šeima, nete 
kusi augštesnės, organizuotos 
atramos, lieka tiktai sunkiai be 
išsilaikančia salele, apsupta pia 
taus vandenyno, kuris neišven 
giamai plauna jos krantus, nors 
jie būtų ir labai kietos uolos.

Spauda yra ryškiausis lietu 
vybės židinys. Drauge tai yra 
ir lietuvių vienybės židinys. Tie kaip kad šiemet buvo, visi jau ba“. 
sa, yra visokios spaudos. Bet tesi laisvi ir visi galėjo gražiai T. Ž„ Naujieenų ir N. L. strai 
jeigu spauda pagrindiniu savo praleisti vakarą, kokių esti tik psnius. Rašo štai ką : KLB Kr. 
uždaviniu laiko didžiųjų tautos tai vienas per visus metus. Taryba išrinktą su pilnu autori 
uždavinių, lietuvybės ir vieny Reikia pastebėti, kad NL Spau tetų, su pilnais įgaliojimais kai 
bės svarbumą, pagrįstą kultu dos Balių tautiečių sudėtis la bėti visos B-nės vardu ir tvar 
ringumo principais, ji visdėlto bai kinta, šeštadienį praėjęs Sp kyti visus jos reikalus, nes bal 
susilaukia daugumos įvertini audos Balius ypač turėjo savai savime dalyvavo didesnis tau 
mo ir tampa tartum židiniu, ku minga veidą. Nepaprastai daug tiečių skaičius ir t. t. 
rį palaiko didžiausis tautiečių 
skaičius.

Šia prasme tenka nuoširdž tina — kultūringa visu šimtu nadoje buvo 16,224 lietuviai ir 
iai pasidžiaugti, kad „Neprikla procentų. Todėl ir balius praė balsavo tik 1,737 žmonės. Ar 
usoma Lietuva“ susilaukia vis jo didele darna, be mažiausio tai gali sakyti, kad rinkimuosee 
didesnio tautieičų prijautimo ir nesusipratimo. dalyvavo didesnis skaičius tau
jų paramos. Vienas iš tokių ro Malonu konstatuoti, kad NL tiečių? 
diklių yra kasmet ruošiami tra Spaudos balių aplankė Šveicari 
dicinai Montrealio lietuvių Sp jos konsulo žmona Ponia Kaest 
audos Baliai, kurių pelnas eina Ii, parodydama, kad jai malonu nis balsavimas 1956 m. rudenį, 
laikraščio išlaikymui. Jie yra p vakarą praleisti su savo tautie Per tuos 5 metus lietuvių skai 
sidarę žymiai platesnės 1 
mės negu vien apimtų Montre liaus loterijai. Autorius matyt visiškai nere daugiau tautiečių,
alio lietuvių koloniją. Į juos su Didžiulė sale buvo pilna gra aguoja į išdėstytus laikraščiuo K. Lukoševičius,
važiuoja tautieičai iš tolimiau žios, puikiai pasirėdžiusios, (da 
siu vietų. Gal ir ne specialiai į ugelis pagal paskutinę madą) 
tuos balius, įiet.vis dėlto taiky publikos. Stebėtojai iš šalies 
damiesi jų laikui ir į juos pa grožėjosi tokiu puikiu ir augš 
tekti. Štai į šių meteų NL spau tai kultūringu balium, 
dos galių buvo atvykusių: iš Todėl mums labai maloni pa 
New Yorko (p. Spudienė), iš reiga nuoširdžiai visiems pade Norkeliūnas Albertas—10 dol. 
Waterburio (p. Liaudinskiene), koti už ątislankymą ir tuo pa 
iš Bostono (inž. Bruzgelevi Čiu savosios spaudos parėmimą. 
Čius), iš Clevelando(p.Liutkevi Didelė padėka priklauso Spau 
čiūtė), iš Hamiltono (KLB Ap. dos Baliaus Loterjos fantų au 
V-bos pirm. p. Juozapavičius, kotojams. Ir didelė padėka ta! 
KF pirm, i įmok. ved. J. Mik kininkams ir talkininkėms: po 
šys, F. Rinkevičiūtė, p. Lukoše nioms — M. Leknickienei, Rup 
vičiūtlė), iš Toronto (p. Budriu šienei, Slėnienei, Leipuvienei, 
naitė), nuo Ottawos (pp. Skrui Andrejauskienei, Vilimienei; pa 
biai su žentu), iš tolimesnių ir nelems — E. Šulmistraitei, Rup Dr. Mališka — šokolado dėžė. m". Šulmistraą — vyno bonka. 
artimesenių apylinkių, kaip St. šytei, Šipelytei, T. Stankūnai Dr §egamogas — Parkerių se P. Šukys — skutimosi mašinė 

lė.
V. Bagdonas iš Hamiltono — 

2 odinės pinigines rankų dar 
bo.

A. Mylė — 5 doleriai.
J. Gaurys — Kaklaryšis.

Nuoširdžiai už fantus dėkoja 
me. NL.

IR VĖL NAUJA AUKA
Vasario 19 d. gavo liūdną ži 

nią Donatas Baltrukonis, kad

Per spaudos balių NL palai 
ko gausus mūsų intelektualų irašyti į dienotvarkę, 
būrys: Prof. Dr. V. Pavilanis, 
Dr. J. šegamogas, Dr. J. Malis 
ka, visa eilė inžinierių — p. Dar 
gis, p. Gerhardas, p. Bruzgele 
vičius, adv. dr. J. Žmuidzinas, 
muz. K. Smilgevičius ir sunkiai 
iškaičiuojami kiti su Poniomis, 
kuriu daugelis taip pat yra pro 
fesionalės.

OOiDO’BLKOd

■iVeda sktn. inž. J. Bulota. 
MIELI BROLIAI SKAUTAI IR VADOVAI,

ŠĮ mėnesį viso pasaulio skau valčių, būrelių, draugovių, įgu 
„N. Liet.“ apie KLB Kr. Tary Tai reiškia — nori parodyti, tai ir skautės mini skaulybės lų, laivų, ramovių, Korp! Vytis 
bos sesijos eigos aprašymą ne kad jų valdžia yra su pilnu au įkūrėjo Lordo Roberto Baden- skyrių ir tuntų, vietininkijų 
radau, kad N .L, pasiūlymas bū toritetu, su pilnais įgaliojimais-Powellio 100 metų gimtadie gyvenimą, kad patys stiprėtu 

nio ir skautų organizacijos 50 me kūnu, protu ir dvasią, kad 
metų sukaktį. stiprintume mūsų globai paves

Milionai širdžių visuose kon tuosius, kaip tai dera kilniems 
tinentuose susikaups savo šefo 
pagerbimui ir skautų įžodžio at 
naujinimui. Mes, lietuviai skau 
tai, toli nuo savo Tėvynės su 
sirinkę j iškilmingas sueigas, le 
nkiame galvas prisiminimui to, 
kurio mintis išaugo į didelį pa 
saulinį jaunimo judėjimą, skir šią vasarą Anglijoje vyks vienu 
tą brolybei ir gerai valiai tarp metu trys pasauliniai skautiški 
tautų ugdyti, prisiminimui to. susitikimai: jubilėjinė skautų 
kurio minties vaisiais ir Lietu džiamborė, skautininkų sąskry 
vos tūkstančiai jaunuolių pasi dis (Indabą) ir skautų vyčių 
naudojo augdami gerais Dievo stovykla (Rover Scout Moot), 
ir Tėvynės vaikais. Tam yra parinktas Sutton Par

Sudils paminklų varis ir plie kas — 2400 akrų dydžio. Virsi 
nas tų, kurie garbės kelius sk ninkas bus gen. Sir. Rob Lock 

: vnė yra per ašaras ir kraują, bet hart, Britų Commonwealtho ir 
Skautybės Įkūrėjo atmintis liks Imperijos skautų šefo pavaduo 
šviesus visuomet jaunirho širdy tojąs. Visi trys susitikimai bus 
se, nes savo darbą jis skyrė to tuo pačiu metu, rugp. 1—12 d., 
jaunimo laimei, buvo jo drau ir tame pačiame parke, todėl 
gas ir brolis. tam skautiškąajm palapinių did

Savo testamente jis sako: miesčjui parinktas vardas iš pir 
„Pats tikrasis kelias į laimę yra mųjų raidžių — „J. I. M.“ („Ja 
nešti laimę kitiems žmonėms. . . mboree-Indaba-Moot“). „JIM‘ 
palikitee šį pasaulj truputį ge e“ bus atstovaujami 67 kraštai, 
resni, negu jį radote. . . laikyki Skautų skaiičus — 31.000. Did 
tės visados skauto įžodžio“. žiausias kontingentas bus iš Vo

Trumpi tai, tėviški žodžiai, kietijos — 2.600 ir mažiausias 
ir mums, skautams, viską išreiš — Mauricijaus — 1 sk. „JIM“ 
kia. Prieš akis juos nuolat eurė pastovyklės bus pavadintos bu 
darni, mes žinome, kaip džiu vusių džiamborių vardais.

tų sesijoje svarstomas, reiškia kalbėti ivsos tautos vardu.
i dienotvarkę įrašytas nebuvo. Mūsų spauda puola tautinin 
Įdomu dėl koi' kus, ka(j pastarieji Lietuvoje ir

Sesijoje buvo suvažiavę ge gja užsienyje nesilaiko demokra 
riausieji iš geriausiųjų, tai sme tiškos tvarkos ir tt. Bet atrodo, 

Baliuje susimaišo visokio am geenų trestas, ir šis rimtas klau 
žiaus, visokių imigracijos laikų, simas būtų lengvai išspręstas, 
visokių profesijų, visokių spe „Tėviš. Žib.’’ nr. 3 patalpin 
cialybių bei amatų tautiečiai ir, tas straipsnis „KLB Kr. Tary 

Autorius matyti atsako į

kad mūsų tvarkomieji organai, 
ne kitaip tvarkosi. Pacituosiu 
tilpusi N. L. labai teisingą tuo 
reikalu pasisakymą:

„Atrodo labai demokratiška 
tvarka, bet ištikrųjų tai yra de 
mokratijos karikatūra“.

Baigdamas^ turiu pareikšti: 
esu aktyvus B-nes narys; seku 
jos veiklą ir t. t. Gyvendamas 
laisvame demokr. krašte, turiu 
pilną teisę kreiptis j augščiausią 
jį mūsų organą, prašydamas pa 
aiškinti štai ką: Ar KLB Kr. 
Taryba gali turėti pilną autori 
tetą ir pilnus įgaliojimus kaibė 
ti visos Bendruomenės vardu ir 
tvarkyti visus jos reikalus, jei 
gu i švisų, esančių Kanadoej, 
tautiečių balsavo tik 8%?

Turiu vilties, kad šis mano 
prašymas bus patenkintas.

Būtų labai malonu, kad šiuo 
reikš čiais. Ačiū įai ir už fantą ba čius Kanadoje žymiai padidėjo, rimtu klausimu pasisakytų ir

visokių profesijų, visokių spe

Lietuvos vaikams.
Budėkime,

Jūsų v. s. Stp. Kairys 
Vyriausias Skautininkas.

AUKSINĖS SKAUTYBĖS
SUKAKTIES PROGA

■

I

buvo jaunimo ir jaunų porų. Autorius toliau išvedžioja, 
Tai labai graži publika. Pabrėž kad 1951 m. per surašymą Ka

Nepamirškim, kad surašy 
mas buvo 1951 m., o paskuti

žiausias kontingentas bus iš Vo

kas rankinukas. saldainių dėžė.
Tūbienė Koste — kvepalams Leknickas — Martini bonka.

A. Ptašinskas — Martini bon giose ir niūriose gyvenimo va — Ilgametis Vokietijos rajo 
ka. landose pasielgti, pilnutiniam no vadeiva sktn. A. Venclaus

Pp. Gauriai — 2 dėžės šokola žmogui išlikti. kas pasitraukė iš pareigų ir iš
do. Šių Šefo žodžių mintimis per emigravo įJAV. Naujuoju to

M. Čapkauskas — 3 patefono sunkime, ypač šiais jubilėjiniais rajono vadeiva paskirtas psktn.
plokštelės. metais savų šeimų, savų skilčių, T. Gailius.

Markevičius Albinas Vermuto
bonką.

indelis.
Bakaitis Zenonas — elektro 

skutimo mašinėlė.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI

■ 

U

Hį 

■
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draudimo kuponas.
Gudžiūnas Kazys — stalinė le 

mpa.
Uaudinskienė — pokas Camel.
Daugelavičiai — cigarai ir deg H. Griganavičius Avon Cosme

tukai. ties.
f. Mačiulaitis — cigaretės. Manufaktūros firma Shiller —
M. Slenienė — saldainių dėže. lovatiesė.
M. Leeknickieenė — 10 lėkščių. Pp. Gatautis — saldainių dėžė, lio Rinkiminė Komisija skelbia 

_ . kandidatų sąrašą :
1. Adomonienė Janina, šeimi 

ninkė, 1319 St. Germain, 20. Lapinas Zigmas, braižyto 
St. Laurent.

2. Adomonis Petras, Real Ėst. 
Brok., 1565 de Seve.

3. Adomaitis Jonas, darbinin 
kas, 591 Gerald Ave.

4. Andruškevičius Kostas, dar 
bininkas, 5333 King Edvard 
Ave.

5. Balsienė Vanda, šeimininkė, 
6830 - 24 Ave Rosemount.

6. Balsys Julius, pensininkas, 
6303 Jognes St.

7. Balzaras Leonas, darbin. 
6935 Mazarin.

8. Blauzdžiūnas Alb., darbin., 
1096 Stephen Ave.

9. Baltuonienė Jadvyga, tar 
nautoja, 4040 Ontario Ėst.

10. Gudas Jonas, darbininkas, 
662 Second Ave, Verdun.

11. Gražys Antanas, dipl. teisi 
ninkas, 5300 16 Avė.

12. Ivaškevičius Kostas, polici 30. Urbonas Alb., darbininkas, 
jos tarnautojas, 107 Pratt. 
Longueuil.

13. Kerbelienė Beatričė, dra

artimesenių apylinkių, kaip St. šytei, Šipelytei, T. I
Jean (pp. Masevičiai), Barring tei, J. Rimkevičiūtei, R. Sližai tas Bn Adromonis— Skutimo 
ton (pp. Lukai), nuo St. Lirie, tytei, poniai Daugelavičienei, p.
P. Q. pp. Mozūraičiai, ir sunku Zemlickienei, p. Daugelavičiui, 
visus išskaiičuoti, ne stam tiks L. Giriniui, H. Adomoniui, p. 
lui reikėtų vesti sąrašus. Čia su Girinienei, p. Išganaitienei, po 
minimi tiktai pavyzdžiai. nams — J. Parojui, J. Trumpai, 
Spaudos baliaus loterijai it gi P. Paukštaičiui, A. Navickui, 

aukojo ir prisiuntė 
tiktai Montrealio visuomene, Lukošiūnui, J. Leknickui. Baltrukonis __ puodelis kavai,
bet ir iš tolimų vietų, pav. iš Ha Baliaus metu padariusiems Markevičius vyno bonka. 
miltono (p; Bagdonas)^ £ La staigmeną op. sol. E. Kardelie y. Andrejauskas — vaisiams va 

za.
Leonas Gudas — vyno bonka. mirė jo tėvelis — Vincas Balt 
p. Navickas — vyno bonka. rukonis, ištremtas toli nuo tėvy 
D. Norkeliūnas — žadintuvas, nės, Sibire, Irkutsko rajone, 
M. Jurėnienė iš Lachute — 2 prie Baikalo ežero, vos gavęs 

rankšluostukai. siuntinį iš sūnaus. Jo amžius
Monika iš Hochelagos — Nylo bubo tik 70 metų. Lietuviai iš 

no bliuskutė ir užvalkalai. augę savoje žemėje, tvirti, kaip 
p. Lauraitienė — šokolado de ąžuolai, tą amžių vadina tik vi 

žė.
J. Krujelskas — žadintuvas.
P. Gudžiūnas — lempa.
p. Kizerskis — saldainių dėžė, vieną po kito.
p. Bagdžiūnas — kaklaraišistis.
p. Palaitis — cigaretės.

si setas.
Petronis — cigarečių kartonas. 
Černyšovas — Martini bonka. 
Petrulienė — said, stiklas.
Jokubka — 5 doleriai. 
Adomonienė — 2 dolereiai.

fantų ne L. Gudui, V._ Andrejauskui, J. Mačionis — alaus dėžė. 
Baltrukonis — puodelis kavai.

chute (p. Jurėnienė), iš Queb nei ir pianistui K. Smilgevičiui, 
co miesto (p. Vabolis), iš St. davusiems solo dainos momen 
Jean (pp. Masevičių šeima — tą, didelis ačiū. Taipgi Lituani 
visą paruoštą stalą su keptu ka cos kapelai su Z. Lapinu pryša 
lakutu), iš Barrington (pp. Lu kyje.
kų šeima). O ir didžiausį fantą
— tautinį drabuži, tapusį tradi

Visiems nuoširdi padėka.
Nepriklausoma Lietuva.

DONATUI BALTRUKONIUI, 
jo tėveliui

VINCUIBALTRUKONIUI
mirus tolimo Sibiro tremtyje, reiškiame giliausią užuojautą 

Mr. and Mrs. Yukneliai.

durkio.
Tačiau tremtis ir vargai, ku 

riuos naudoja okupantas, skina

MONTREALIO LIETUVIŲ ŽINIAI
Montrealio Lietuvių Seim 18. Lukošienė Eugenija, šeimi 

ninkė, 2005 Holy Cross. & 
19. Lukošius Mykolas, kailių dir w 

bėjas, 2005 Holy Cross.

ją, 4916 Grosvenor Ave.
21. Navikėnas Juozas, kannin 

kas, 5974 Turene St. ■ '
22. Norkeliūnas Albertas, Ins.

Broker, 6695 35 Ave. Rsm.
23. Norkeliūnas Dominykas, 

kirpėjas, 5637 Jcanne

m

„NEPRIKLAUSOMOS LIET UVOS” SPAUDOS BALIUI 
FANTUS AUKOJO:

(tęsinys) ut. mašinėlė.
Ponia Kestli — Aujon Semour Paukštaitis Pranas — elektr.

šampano bonka. skut. mašinėlė.
Makauskienė Bronė — saldai Ambrasas Kazys — vyno bon 

nių setas. ka.
Gaputis Pranas — elektrinė sk Ambrasiūtė Joseph — moteriš

Ir a. a. Vincą Baltrukonį, 
kaip mylėjusį tėvynę, jos žemę,

p. Laurušonis — vyno bonka. puikiai gyvenusį Suvalkijoje, 
prie Liudvinavo, Daukšių para mos aktorė, 5169 Bannantyne.

p. Safrončikas — Martini bnk. pijoj .priglaudė žiaurioji Sibiro
Rainbow Chazanas - Anšelevi platybė. Paliko velionis ten va

čius — stalinė lempa. rgti savo žmoną. Sūnų Donatą,
E. Šulmistraitė — gėlė kerami esanti čia, mes giliai užjaučiam

kos vazoję. jo skausmo valandoje.
E. Leipuvienė — keramikos va Kenčianti tėvynė įpareigoja, 

za saldainiams. kad padėtumei vargan
P. Juodkojis — alaus keisas. patekusiems jos sūnums
A. Viskanta — cigarų dėžė ir ir dukroms.

p. Skrebutėnas — dešra.
14. Kęsgailą Steponas, tarnau 

tojas, 1577 de Seve.
15. Kudžma Augustinas, Staty 

bininkas, 5047 Bosnet.
16. Ladyga Jonas, darbininkas, 

3751 Wellington.
17. Lukoševičius Jonas, nck. tu 

rto agentas, 7484 Chimp 
lain.

24. Povilaitis Bronius, agrono 
mas, McDonald College.

25. Paukštaitis Pr., darbiniu 
kas, 7510 First Ave, St. 
Michel.

26. Rudinskas Pranas, agrono 
mas, 2415 Park Row Ėst.

27. Rukšėnas Gediminas, tarna 
utojas, 45 Seventh Ave., 
Vile Lasalle.

28. Toliušis Kostas, darbinin 
kas, 1907 Egan.

29. Šiaučiulis Juozas, darbinin 
kas, 6897 Mazarin.

940 Mofat.
31. Valiulis Jonas, darbininkas, 

5203 Second Avee. Rsm.
• 32. Vaupša Petras, valyklos sa
i vininkas. 1195 Beatty Ave.

33. Viskantas Alf., darbininkas, 
2067 Dorchester W.

’34. Zabiela K., inžinierius, 676 
Riverview Ave.

35. Žemaitis Kostas, tekstilinin 
kas, 6270 Jogues St.

Rinkiminė Komisija.
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KOKIOS LIETUVOS MES NORIME ?
Worcester, Mass. Vas. 16. Lietuva — tai musų žemė, ni, jau istoriniai laikai, mums gyveno, kur yra mūsų žemės, Kaip daugeliui mūsų dar at karuose Rytprūsių riba ligi Ba 
Šiemet pas mus, į Worceste mūsų tėvų, nesuskaičiuojamų duoda žinių kad lietuvių gen mūsų tėvų žemės. Mažoji Lie mintini Basanavičius, Kudirka, laklavos, o nuo Šios beveik pa

rį (mes ištariame Vusteris), mi kartų kartų gyvenama jau apie tis Prūsai gyveno ligi Vyslos tuva siekia į vakarus ligi Vys Vaižgantas, Jakštas ir kiti mū lei Potsdamo liniją ligi Baltijos,
nint 39-sias Lietuvos nepriklau 12.000 metų, t. y. — nuo tų lai žiočių, kur yra Dancigas ir dar los upės žemupio' ir pietuose Ii sų tautos žmonės, stoję į kovą
somybės atkūrimo sukaktuves, kų, kai iš Lietuvos pasitraukė už Vyslos. 
pagrindiniu kalbėtoju buvo pa paskutiniai ledynai ir susidarė Atsimename, kad Vytautas 
kviestas NL red. J. Kardelis, gyvybės įsikūrimo sąlygos. Da Didysis, vedęs ilgas kovas su Jr- — ____ ______ - ___
kuris iškėlė naujų minčių, da ugelis Europos tautų kraustėsi kryžiuočiais, iš jų, okupavusių iietUvių tauta buvo visą laiką tų mūsų tautiečių kovų, ryžto 
bar gyvai svarstomų musų ko iš vietos į vietą, bet lietuviai kai Prusus, reikalavo vakarinių Lie - ■■ • ' ’ --
Jonijos lietuvių, kurių Čia turi atėjo į Baltijos jūros pietryti tuvos sienų ligi Vyslos prieu 
me ne mažiau kaip 15,000, o nę sritį, taip čia įsikūrė pašto pio Osos upės ir tvirtino jiems, 
gal ir visus 20,000. viai ir kiekvieną savo įgyven kad „Prūsai yra taip pat mano

Tai būtų Lietuva mažosiose 
etnografinėse ribose.

Ji turėtų apie 110,000 km- ir 
10 mil. gyv.

Atsiminkime, kad Steigiama 
sis Lietuvos Seimas pirmojoje 
savo deklaracijoje visam pašau 
liui pareiškė, kad Lietuva yra 
atstatoma etnografinėse ribose, 

mažosiose etnografinėse ribose, ^etuYa tokia nebuvo, tai 
kitas klausimas. Niekas is mu 
su negali tiksliai pasakyti, ko 
kia bus atkurta Lietuva, bet tu 
ritne turėti’ aiškų tikslą.Statyda 
mi klausimą atkurti Lietuvą ma 
žosiose etnografinėse ribose, 
dar neturėsime visas etnografi

gi dešinio jos intako Draver su tais didžiaisiais imperiaiistiš 
nos. kais kaimynais, ir k'ūvą laimė

Apgailėtina: amžių bėgyje ję. Ir šios dienos švente yra

ir pasiaukojimo gražiausis pa 
darinys.

Aiškiai žinokime ko norime. 
Bent pasistatykime sau aiškų

gulama priešų.
Imperialistinių kaimynų puo 

lami, netekome: vakaruose pra
Šiemet pas mus buvo nema tos žemės pėda, anot Baranaus protėviu žemė ir aš reikalausiu sl?Patuose suauvių bei juo vi tjkg| — atkurti Lietuvą bent 

.........  ’ “ ■ ’ ‘ ................. ~ J’ . > ngių gyvenusių f pietus nuo mišiose etnografinėse ribose, 
', — sakė jis or 9aidln° bgi Baltavyzių girių, kur dar §iandien gyvena lietu 

dino maršalkai, 1413 m. atvyku Pmos-Prypeties baseine; rytuo vįai Trumpaį. šiaurėje paliki
• — - • • . se galindų, gyvenusių Dniepro

gal ir visus 20,000.

žas didžiosios mūsų šventės mi ko, „aplaistytą ašarom ir gies jų iki pat Osos. Jie yra mano 
nėjimo susiskaldymas. Abi mū me apdainuotą“, gynė ir gina tėvų palikimas“, — sakė jis or 
sų parapijos minėjo skyrium, amžių amžius. <
Jų viena su Bendruomenės or ]jur ,r kokios yra tos plačios šiam po Žalgirio mūšio derėtis v . 
ganizacija drauge. Bet ji surin sritys kuriose lietuviai ilgus dėl išpirkimo ordino Belaisvių augstupiuose. Buvome ir esą 
..... .---------... y j ? _ Tiks]au o Vytauto bajorai ordino atsto me rusinami, lenkinami, gūdi

sakvmo°neturime Ir tas kai ka vams aiškiai pasakė: „Mūsų ku nanji> esame puolami is visų 
sakymo neturime. Ir tas kai ką turi atsiimti Kara Pusių, ~ ir traukiamės ir trau
iš musų dezorientuoja, klaidi nigajkstis turi atsiimti Kara i linkės
na liauctų, nes tai yra jo tėvonija . Kiames, ir jau Kai kas nnKęs,
d ..... . j i i Kalbėtojas sustoja prie et ne^ kovoti nemėgindamas, pasi
Proistorikai randa, kad T • i 1 duoti kapituliuoti Tai ncsrerainografines Lietuvos sienų klau Kapnunuou. iai negerai.

lietuvių genčių priešistoriniais simo. Atrodo, jis sako, kad mes Gana atsitraukimo! Apsisuki 
laikais gyventa esame užmiršę istoriją, užmiršę me 'r stokime į frontą.

Būkime gyvybingi, 
būkime veiksmingi.

ktas lėšas skiria tam pačiam di amžius gyveno?
džiąjam tikslui — Lietuvos gel 
bėjimui iš sovietinės okupaci 
jos. Kažin, ar ir kita parapija 
surinktas aukas skirs tam tiks 
lui?

Didžiausis tačiau minėjimas 
buvo Lietuvių Piliečių ir Savi 
šalpos Klube, kuriam priklauso net Oderio upės žiotyse, kur jie praeitį. Mes esame l,yg užmir 

buvo įsikūrę sau miestą. Vėles šę, kur lietuvių tautos žmonėsVisokių pakraipų'ir (politinių įsi 
tekinimų žmonės ir jų organizsL 
jos, be išimčių. Liet. Piliečių 
Klubas pats apjungia apie 2.000 
narių, o minėjime dalyvavo ir 
kitos organizacijos kaip Karo 
Veteranų postas su pirm. J. Yo 
džioniu ir orkestro ved. Miss B.
J. Kvedaras, Liet. Moterų So tapusi tradicine susibūrimo vieką ji kalbėjo, buvo taip gražu

me sieną su Latvija, kokia bu 
vo.

Rytuose, kaip mūsų žinovai 
yra nustatę, reikalaujame ligi 
Drisos ir nuo ten į pietus, per 
Medilo ež., Molodečną (pagal 
1920 m. Maskvos sutartį) ir tie 
šiai'į pietus Sulos upe ir nuo Ne 
muno S’ervečio upe apie 50 kilo 
metrų.

Pietuose apie 30—50 kilome 
trų į pietus nuo Nemuno. Va

VASARIO 16-TOJI MONTREAL YJE

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L YATES
HA 0864

1410 Stanley — kamb. 411 
Kmp.St-Catherine, Montreal

nes sritis apimančios Lietuvos, 
bet tai bus Lietuva su etnogra 
finiu branduoliu. Už tai turime 
kovoti.

Vasario 16 aktas yra mūsų 
tautos energijos, ryžto ir pasi 
aukojimo gražiausia išdava. Va 
sario 16 aktas nebuvo kieno no 
rs mums dovanotas lyg koks or 
denas ar diplomas už malonius

Per Lafontaine parką trau Iš tikrųjų gi, jis nekalbėjo, bet zoliuciją, kurią susirinkusieji je savo kolonijoje turime, 
kia būreliai tautiečių į Plateau kvietė susikaupti ir pasiklausy įgaliojo Prezid. Pirmininką per Tektų nebent apgailestauti, 
salę, kuri per eilę metų jau yra ti, ką gimtoji žemė kalba, o tai, duoti Kanados vyriausybei. kad aplinkybės neleido painfor 

i Malonu konstatuoti, kad, at muoti platesnę publiką, kokio 
daliniu klubu, ALT ir SLA sky ta Lietuvos Nepriklausomybės ir miela girdėti, kad norėjosi rodo, pagaliau mums pasisekė žanro lietuviškas dainas solistė 
riais, Senų žmonių, Šv. Jurgio, sukakčiai paminėti. Jie atrodo klausytis ir klausytis, lyg ko surasti tinkamą pranešėją p-lės šį kartą išpildė. Tos dainos bu 
Šv. Kazimiero, Šv. Liudviko ir rimti, nekalbūs ir susikaupę, kios pasakos, — be galo, pask Ciplijauskaitės asmenyje, kuri vo iš tikrųjų lyg ir vėjelio pa
Birutės draugijomis, Generali kaip ir dera šios šventės nuotai endus visiškame užsimiršime, sklandžiai, laisvai ir neužsikirs dvelkimas iš agonijojee besi
nį minėjimo komitetą sudarė koms, kada visų mūsų mintys štai kalbėtojas^ girdi gimtinės dama skaitomuose tekstuose, blaškančios tėvynės, nes tai bu vicll(J3 ai
M. J. Žemaitaitis, J. K. Šalavie yra nukreiptos į toli likusią pa laukuose pavasarį „smagiai ai parodė, kad esama mūsų tarpe vo Lietuvoje likusių ir apie da įa^us^ Tai^buvo^didelėrkovos

vaisius. Kovos, pažinusios ir 
kartuves (Šiauliuose yra ir kar 
tuvių kalnelis), ir dabar Mask 
vos praktikuojamą Sibirą ir tas 
pačias deportacijas anuomet, 
kaip ir dabar. Čia istorija tikrai 
kartojasi. Cariniai metodai kar 
tojami, tiktai didesniu mastu ir 
žiauriau. Ir dabar mums reikia 
kovoti už savo teises, už būvį.

Nuo Vytauto Didžiojo laikų 
mes tiktai ginamės.

vienas lietuvis jaučia savo pa jo širdį ir užkrėtė jį pasvajoti gana sunkius dalykus, susilauk mi melodingumu ir augsta ko O kas tiktai ginasi — tas pra
reigą minėjime dalyvauti, kad apie tuos laimingus ir nebesu damas gausių publikos plojimų, kybe iš viso. laimi. Laimi tas, kas puola. To
nors tuo parodytų, jog jam rū grąžinamus laikus laisvojoje tė ypač už Br. Budriūno giesmę Gaila, kad daugelis dalyvių kia jau gyvenimo tvarka. Žiau
pi Lietuvos reikalai ir jis tebėra vynėje. „Mano protėvių žemė“, su E. šių aplinkybių nežinojo, nes tuo ri, bet tokia jau ji yra. Be kovos
dar ištikimas jos sūnus. Likusioji oficialiosios minėji Kardelienės solo ir K. Smilgevi atveju įspūdis būtų pasilikęs už būvį gyventi negalima. Tik

Ir todėl erdvi, (1300 vietų) mo dalies procedūra buvo, gali čiaus akompaniamentu. dar gilesnis. tai atsiminkime, kaip Vytautas
Plateau salė yra beveik užpildy ma sakyti, įprastinė. Tautinių šokių grupė visur ir Kaip apie solistę taip ir apie kovojo. Ir laimėjo. Jo žirgas sa
ta, ko Montrealyje beveik nepa Mus Sveikino ir perdavė nuo visuomet buvo mūsų minėjimų pianistą muz. K. Smilgevičių ne vo kanopas vilgė sūriose Juodo
sitaiko kitokia lietuvių susibū širdžiausius linkėjimus atgauti dėmesio centre. Šį kartą jie pa tenka daug ką sakyti dėl jo pa sios jūros bangose. Yra spėji
rimo proga. 1

Tarus trumpą atidarymo zo lai, bendruomenių pirmininkai, staigmeną, pademonstruodami 
dį Prezidiumo Pirmininkui L. įgalioti asmenys bei atskiri as „Malūną“ naujame, labai kom 
Balzarui, M. L. Bendruomenės menys — lietuvių geri priete pilkuotame ir labai įspūdinga 
choras sugieda Kanados himną, liai: latvių, estų, ukrainiečių, me „sumontavime“.

Po to, šventei pritaikintą žo lenkų, vengrų, suomių tautybių Būtų naivu sakyti, kad Lie 
dį taria Dr. H. Nagys, kuris, atstovai, YMCA vardu — mū tuvos Operos solistė Elzb. Kar 
paliesdamas kiekvienam iš mū sų senas bičiulis p. Taylor, Neo- delienė „šį kartą gerai pasiro

jus, Mrs. M. A. Waiksner, J. vergtą tėvynę, ten žiaurią pries dinčius varpelius“, kai po tirps ir gerų pranešinėtojų.
J. Dvareckas, O. ir J. Tarailos, paudą kenčiančius brolius. tančiu sniegu šaltiniais srovena žanga ir yra sveikintina! 
J. P. Palubeckas, V. Mitrikas, 
J. Matijošaitis, J. Valiūnas, 
Kraučelis, Julija Lendraitis, 
Krasinskas ir A. Tamkus.

U. S. seimo atstovas
Harold D. Donohue 

pasakė labai įspūdingą kalbą, 
kurioje iškėlė tautų laisves ir 
jų apsisprendimo teisės svarbu 
mą. Jis pasisakė, kad visada gi 
ns ir Lietuvos teisę būti sava 
rankiškai. Jis pareiškė neabejo 
jamą įsitikinimą, kad Lietuvai 
laisvė sugrįš. Jo balka klausyto 
jų, kurie aklinai pripildė salę, 
buvo sutikta dideliu pritarimu.

Tokioje pat dvasioje pasisa 
kė ir miesto majoras O'Brien, 
kalbėjęs labai nuoširdžiai ir di 
dėlių lietuviams prijautimu.

Advokatas A. J. Mileris, da 
ręs įžanginį pranešimą. labai 
įdomiai pastebėjo, kad jam te 
kę New Yorke Kiwanis" klube 
kalbėti 700-ms amerikiečių, ku 
rie labai esą susidomėję Lietu 
va ir prašyte prašę iš jo dau 
giausia apie ją žinių. P. Mile 
ris karštai palaikė lietuvio pa 
reigą aukoti Lietuvos gelbėjimo 
reikalui. Vaisiai buvo gražūs, 
nes tam tikslui buvo suaukota 
apie 800 dolerių.

J. Kardelis
kalbėjo apie būsimos

Lietuvos ribas.

Tai pa bartinius vargus dainuojančių 
kompozitorių kūriniai. Didesnė 

Nieko džiuginančio ar bent vanduo. Kitur jis vėl girdi grė Po trumpos pertraukos seke dalis tų dainų yra rankraščiuo 
A. suraminančio nesitikima išgirs bėjų dainą, statomos melžtuvės koncertinė dalis, kurią atidarė se paplitę, kitas gi, kaip „Pie 
J. ti ir per šias metines apie Lie sutarskėjimą, sunkiai prikrau muz. A. Ambrozaičio vedamas nė“ reikia suprasti perkelta pra 

tuvos vadavimo reikalus, nes, to vežimo klerėjimą, dalgės sk M. L. Bendruomenės choras, sme, kad būtent, pavergto lie 
kaip tos iškilmės pranešėjas sa ambėjimą, daržinės durų girkš Nuostabu, kai palyginai negau tuvio likimas prilygsta tam pie 
ko savo kalboje, „tėvynėje siau telėjimą ir t. t. ir taip be galo, sus dalyvių skaičiumi (26 as nės pūkeliui, kuris nežino, ka 
čia šiurpi, nesibaigianti žiema, Pasijunti, lyg skaitytum „Any menų) choras, dėka prityrusio da ir iš kur vėjas papūs ir kuria 
besitęsianti jau 17 metų“. kščių Šilelį“, tik naujomis temo vadovavimo, daug įdėto darbo kryptimi jį nublokš. E. Karde 

Vis dėlto, nepaisant, kad jo mis. Tie vaizdingi jo išsirciški ir individualiai kiekvieno cho lienė ypač talentingu laiko nau 
kių vilties prošvaisčių tėvynės mai labjau negu kurie kiti ug risto puikios balsinės medžią ją iki šiol negirdėtą muziką A. 
išlaisvinimui dar nematyti, kiek ningi žodžiai pasiekė klausyto gos, sugebėjo darniai išpildyti Belazarą, kurio kūriniai pasižy

tėvynei laisvę kitų tautų konsu darė mums dar vieną malonią sirinktos programos išpildymo mų, kad lietuviai pradėję staty 
bei akompanavimo. Pianistas ti Odesos miestą. Adomas Mic 
K. Smilgevičius, kaip virtuo keviečius, kuris gražiai išmoko 
zas, atlieka programą tobulai, Lietuvos istorijos Vilniaus uni 
pagaliau ne mums pilkiems ma versitete, ne veltui parašė šone 
sės žmoneliams kalbėti apie Pa tą prie Akkermano ir iš stepių 
rnaso augštybes. tylos „klausėsi balso iš Lietu

Džiugu yra tai, kad mielas vos“. Tai ne vien poetinė figū 
sų žinomus faktus, patiekė juos Kanadiečių vardu — nenuilsta dė”, nes nėra buvę atsitikimo, pianistas uoliai dalyvauja mūsų ra, graži, kokios nė vienas ki
klausytojui tokia forma, jog tie ntis mūsų užtarėjas Monsign. kad ji „nekaip pasirodytų“, — parengimuose, tuo žymiai juos tas poetas nesukūrė, bet tai yra
pasakymai, rodos, virto naujais, Drouin. tai stačiai neįmanomas dalykas, praturtindamas. Už tai mes vi ir patriotinė ir valstybinė figū
niekada iki šiol negirdėtais. Jo Miesto burmistras p. Dra Tik mes, montrealiečiai, esame si esame jam be.galo dėkingi, ra. Mickevičius žinojo, apie ką
kalba nebuvo varginantis n ba peau atsiprašė, kad pareigos šiuo atžvilgiu Dievo ypatingai P. Kličiūtė simpatingai pra rašo. Žinojo ir carinė Rusija,
nalus istorinių faktų citavimas jam sukliudė atvykti ir perda apdovanoti, kad turimee pro nešinėjo koncertinės dalies pro kai jį už tai persekiojo. Micke
arba švaistymąsis pompastiška vė telefonu savo geriausius lin gos savo mielą solistę dažnai gir gramai. vičius anuomet tragiškai siel
is, tačįau gana nuvalkiotais ii kėjimus. dėti ir dėlto kartais nepakanka Minėjimas baigtas Tautos vartavo — „Veltui, nieks nešau
dėlto įspūdžio nebedarančiais Po to, dienos pranešėja p. Ci mai bepasvarstome, kokį bran Himnu, kurį sugiedojo sutarti kia“. Lietuva gyveno sunkius 

Jis maždaug taip dėstė savo šūkiais. Jis kalbėjo ramiai, nuo plijauskaitė lietuvių .anglų ir gų, neįvertinamą turtą mes op. nai choras ir dalyviai.
pasirinktą temą: sekliai ir visiems suprantamai, prancūzų kalbomis perskaitė re solistės p. Kardelienės asmeny J. Knystautas.

dvigubos okupacijos laikus — 
Nukelta Į 6 puslapį.

Ties Raštikio atsiminimais
KARIUOMENĖ TURI GINTI VALSTYBĘ NUO 

IŠORINIŲ PRIEŠŲ.
Raštikis nepasako perve tiksliai neįstengdavo užrašyti 
vykdytojų, dėl ko jo atstovų kalbų, ypač, kai jos bū

8.

mas lyg ir ne prie širdies, bet būtų jis peržvelgti ir nešališ kelias yra klaidingas kelias. O valdosi demokratiniu būdu. Ge 
lyg ir jo gaila; gruodžio perve kai pasverti. Iš to daug jau kas didžiausia klaida yra, kad kari riausis būdas šalinti visokius 
rsmas lyg ir geras, bet kad jo paaiškėtų. ninkai imasi politikuoti. Karių negerumus yra tiktai demokra
pastatytoji valdžia su Smetona štai vienas labai įdomus fak pareiga yra — ginti tėvynę nuo tinis. Jį žmonės vykdo rinki 
pryšakyje neturėjusi jokio pla tas: 1926 metu gruodžio 17 die išorinių priešų. Jie tiktai tam mais. Negeras valdymas vienų, 
no, be jo gyvenusi ir todėl be nos perversmo vykdytojai ir net ’r Yra ruošiami. Tokiais būda renka kitus. Per rinkimus, lais 
plano ir mirusi; jam nepatinka vadai buvo pasidarę, lyg tie „Ki mi, jie, žinoma, gauna ir tūlų vai klausimus aptariant, iškelia 

....................... ’ ’ - - • profesįnįaįs privilegijų, ir tautos pagarbą, mi netobulumai, klaidos, siūlo

St. 
rsmo 
atsiminimai nustoja dalies ver davo karštos ir kai krūvon susi a£k£i“ kad “ta’ įoperveVsminė nijoT "generolą“
M. i™,, k.h^vn 1^1, naha,. .... perversmų ruošėjais?’Šakysim ir jos meilę. Politika >ra taip mi nauji keliai, nauji ^ūdai. O

Bačkus. Jis buvo gruodžio 17 pat specialybė, kurios reikia pa perversmais pastatomi išsišokę 
perversmo komiteto pirminio simokyti. Jeigu gen. Galvydis- ĮĮaj» ir perversmu juos pasta 
kas, jis ir birželio 7 dieną darė -Bikauskas sakydavo, kad „Žm cius, nėra galimybių juos pa 
perversmą. Tas pat su Petrui agus be kara maksla yra kiau keisti ramiu būdu, todėl lieka 
čiu. Ir gruodžio 17 perversmo la“, tai juo labjau galima šį „ep daryti perversmas. _ O per 

... ... , , .. .. „ . diktatorius P. Plechavičius bu itetą“ taikyti žmogui be politi ver®mai brangiai kainoja. Ir
..Naujienose , tų pavardžių ka monės yra amžinai nekintamos, gaiėjo geriau juos parašyti - vo pasinešęs versti Smetoną, nio išsilavinimo. Politinių da Lietuvai jie brangiai, labai bra
žkodėl nesuminėjo. Kodėl? Kas klysta, nes jos kinta. Pakito M. duoti daugiau faktŲ) suminetl kurį pats buvo pasodinęs į va lyku karo mokyklos nemokina, ūgiai kainavo. Raštikis savo at
laiko tai negarbingu darbu, — Krupavičiaus nuomones ir jis daugiau pavardžių ir neslėpti do kėdę. O Glovackis? Kiek jis nes ju tikslas yra paruošti ge siminimuose sumini visą eilę
tegul prisipusta ir atgailauja, kitaip rašo dabar, negu anuo to> kas kitiems jau žinoma. šita kartu bandė nerversmus? Lai rus, narsius, patriotingus vaisytų, kurie rodo, kad po per
o kas tuo didžiuojasi, — tepasi met kalbėjo. Gali pakisti ir E. padaryti kiekvienas gali ir tam mė, kad jo galva neišnešė, o tai tyfoės gynėjus. Kariai politikos versmų, pasisekusių ir nepasi
rodo, kaip herojus. Bent isto Cekienes nuomonės. Svarbu, nereikia jokių ypatingų sugebė būtume turėję tikrą „kinų gene nemokomi. Tat kai jie įsivelia į sekusių, tautai ir valstyebi bu
rijai jas^reilca^palikti.^ ____ kad^ kitimas vyktų SCtojon, to jjmų neį rašymo metodų pasi rolą“, kuris nieku nepatenkin politikavimą, jie patys esti ne vo negerai. Todėl visiems lai

tas, jeigu tai nėra jis pats. Iš laimingi ir nelaiminga darosi ^.ams reikia atsiminti,, kad ka
L-T-itiL-noia to seka, kad perversmininkai valstybė, kurioje kariai politi riuomenės uždavinys yra rūpin 
bet neiške Pakartotinai darė perversmus ir kuoja. Tam {rodyti turitne šia tl.s valstybės saugumu nuo išori

tės, kaip dokumentinė knyga, kibdavo keli kalbėtojai. Dabar, 
O jų nėra prasmės slėpti. Pra kai yra išrasti automatiško už 
ėjo jau daug laiko ir viskas įsi rašymo aparatai, magnetofoni 
senėjo. K. Žuko paskaitoje Cle niu būdu užrašantieji kalbas, 
velande vienas paskaitos daly yra praščiau, nes jie visiškai 
vių jų pavardes suminėjęs, bet tiksliai užrašo. . . A. Čekienė, 
J. Liudžius, rašydamas apie tai manydama, kad žmogaus nuo 
„Naujienose“, tų pavardžių ka monės yra amžinai nekintamos,

_ J 11  _________ I 1 ♦ _ 1 l t > _ 1_1 _ ______ * 1 ? x _ 1 • i ■» ir

valdžia, pastatyta perversminin 
kų, biudžetą absorbavo ir nie 
ko pozityvaus nedavė. Galuti 
nė išvada — negerai, bet už tai 
kaltas. . . lyg ir Raštikis, kodėl 
jis nemoka rašyti atsiminimų... 
Aš irgi sakyčiau, kad Raštikis

laiko tai negarbingu darbu,

E. Čekienė gaudo M. Krapą bulėjimo pusėn, o jeigu taip, rinkimo.
vičių židžiais, pagal spaudą ir tai galima tiktai sveikinti.
stenogramas. Prastas tas daly Atsidėjęs perskaičiau Br. Ra
kas stenogramos — įrašyta ir ilos visą Raštikio knygos verti iau mirusį Smetoną, bet neiške
liks amžiais. Ir atsisakyti ar nu nimą. Turiu pripažinti, kad jis ba esančių gyvųjų asmenų nuo
neigti negalima, nes yra žino taikliai ją apibūdino. Tiktai pelnų, o juk jis tai žino. Tai jau
ma, kad jos yra autorizuotos, keistą susidariau įspūdį: Br. i° atsiminimų minusas.
kalbėtojų patikrintos ir pasira Raila, rašydamas apie Raštikio Dabar, kai yra sukaktuvės,
šytos. Žinoma, jos nėra visai paliestus kariuomenės, visuome kai perversmo įvykis plačiai na Įėjo. Jie būtų padarę dar kelis žin kur. Jis yra daugumos žm menė neturi politikuoti,
tikslios, nes stenografininkai, nės, Smetonos režimo, biudžeto grinėjamas, labai pravartu bū tokios rūšies perversmus ir vis onių iškovotas sunkiomis kovo j. Kardelis.
nors Seimui buvo parinkti ge ir kt. klausimus, — pats susky tų turėti tų perversmą vykdžiu būtų nepataikę pastatyti idea mis. Bet laimingiausios yra tos
riausi, vis dėlto' absoliutiškai Ja; atrodo, kad jam buvęs rėži šiųjų pilnesnis sąrašas. Įdomu liūs valdytojus. Nes perversmų valstybės ir tos tautos, kurios, Bus daugiau.

Raštikis atvirai
niekaip nekalėjo pataikyti pa ndien pat daugelį pavyzdžių, vi nitJ priešų. Tam. ji yra ruošia 
statyti į valdžią tokius žmones, siems matomų. tam, Ja* Įaba’ di
kuriais jie būtu patenkinti. _ . . . . , . , _ de^s valstybės išlaidos ir tiktai

Demokratinis valdymosi bu tokia kariuomenė užsitarnauja 
Žinoma, kitaip ir būti nega das juk žmoųjjai neatėjo iš ka tautos pagarbą ir meilę. Karino
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Kaip leidžiama enciklopedija KULTURIA/’E-jMK'ROA^IKZx. rašo Lietuvos rašytojai
PASIKALBĖJIMAS SU ENCIKLOPEDIJOS PASISAKO PUTINAS

LEIDĖJU DAILININKAS VIKTORAS ANDRIUŠIS,
Lankydamasis Bostone, ture čiau atkišti dalį skolų. Man bu gyvenąs Bostone, pergyvenęs ją apdoroti. Jo veikėjai ir gyvi nu sutelkti prie „Sukilėlių“ ro „Ne perversrnas, 

jau progą apžiūrėti Lietuvių vo užkrautas žemėlapio leidi operaciją, dar nesijaučia svei ir įtikiną. 
Enciklopedijos leidyklą nuos. mas, kas atsėjo vien paruoši kas, bet dirba dailininko darbą 
vose patalpose. Pastatas didž mui apie 6,000. Teparduota tik daugiau, negu bet kada. „Vin 

' < tai apie 2,000, nors žemėlapis, cui Kudirkai“, kurį Bostono

NAUJAS MARIAUS
KATILIŠKIO ROMANAS
Marius Katiliškis, vienas iš 

įdomiausiųjų ir labajusiai ža 
dančių mūsų jaunesnės kartos 
rašytojų, šiomis dienomis baigė 

dotos. Salės didelės, nes čia bū kainos labai pakilo —* popie jų realizuoti. Jo butaąLęiabar pa tvarkyti ir atidavė knygų lei 
riaus 28%, įrišimas 30%, kli puoštas didelio grožio jo meno dyklai Terra patį naujaųsįjį sa

Spaustuvėje du linotipai ir šės 50%, algos 25%. Kadangi darbais. Ir jo atelje, pilna eski 
dvi spaudžiamosiom mašinos. 

Jau atspausdintas X Lietuvių 
Enciklopedijos tomas, taip gi 
Krėvės raštų 4 tomas.

Lietuvių Enciklopedijos leidi 
mas — drąsus ir rizikingas su 
manymas, kokio niekur kitur 
nėra. Enciklopedijos išleidimas 
— paminklinės vertės darbas. 
Net ir dideliais darbais besigi 
rianti „rytų demokratijos res 
publika” — okupuotoji Lietu 
va, turinti ir universitetus ir toliau? 
Mokslų akademiją, vis dėlto — Rizikuoju ir palieku tuo 
Enciklopedijos nesugeba išleis tarpu Enciklopedijos kainą tą 
ti. Tat L. Enciklopedijos leidi pačią, pasitikėdamas prenume 
mas emigracijoje yra tiesiog ratoriais, kad jie: 1) sąžiningai 
nuostabus Jeigu ne stebuklin ir skuibai atsilygins už Encik 
gas, darbas. Bet kai pradedu lopediją; 2) kad visuomenė ir 
klausinėti leidėją p. Kapočių LE prenumeratoriai nusipirks 
apie leidybą, jis pradeda skųs Lietuvos žemėlapį, kurio kaina 
tis: įrišto 2.00 ir sieninio 3.50; 3)

— Mane tūli kaltina, kad. užsiprenumeruos V. Krėvės raš 
girdi, aš darąs biznį ir net esąs tus 6 tomus už 23 dol., pradžiai 
tik ką ne išnaudojąs. . . įmokėjus 5.00 ir už kiekvieną

— Tokių kalbų Kanadoje ne išėjusį tomą po 4 dol.; 4) jeigu
girdėjau. Girdėjau tiktai nuos atsiras naujų L. Enciklop. pre 
tabą, kaip p. Kapočius tesi tokį numeratorių, kuriems dar tu 
didelį darbą. riu kelis pilnus rinkinius; 5) už

— Tesi. Gerai pasakyta. Te siprenumeruos Dr. J. Balio „Lie *r pabrėžė:
sėti tikrai nelengva, jeigu nepa tuvių dainas Amerikoje“, kurių 
sakyti, kad nepaprastai sunku, leidinyje bus 472 tekstai ir 250 Kapočiaus, 
kas nebus nė per milimetrą per melodijų (gaidos). Knygos kai 
dėta. Tesiu todėl, kad kredito na 5 dol. 
įstaigos pasitiki. Iš tikrųjų vi 
sa, kas čia yra, ką Jūs matote, jos darbas? 
tai vra ne mano, bet banko. Tai 
tokį aš darau biznį. Esu pavar nuoja labai gerai. Yra kaikurių noma, inspektoriui prisistačiau 
ges. Susirūpinęs. ] 
kad vaikams neturiu po 20 cen darbiais. Jeigu jie visi laiku pa 
tų duoti už autobusą į mokyklą darytų darbą, tai galėtume leis vau. .... ...
nuvažiuoti. ti greičiau. Techniškų kliūčių ma — žmona, abi dukterys t? 11 susitarimą.

— Gal galite konkrečiai pa visai nėra. K raidė jau visa pa — visi prie LE leidimo ir visas Lietuviai dailininkai su pasiū Taip pat suradau daug įdomios
sakyti jūsų sunkumų priežas ruošta. LE leidimas jau įpusė tam jėgas įjdedame, — ^a\S® P- tymais prašomi kreiptis į BAL poliarinės lituanistikos. Knygą 
tis? tas, nes 10 tomų yra jos pusė.

— Jų daug. Kai aš turiu mo
keti už skolas procentus, man, klopedija? 
kaip L. Enciklopedijos leidėjui, ■ , r ____ r. _ _____
už Enciklopediją yra skolingi: va yra užsisakiusi, — p. Kapo amos Direktorius „peklinių kn 
Amerikos prenumeratoriai 6 čius rodo Švietimo ministerijos, YgŲ žinovas“, rašytojas Anta 
tūkstančius dolerių, Kanados 4 Mokslų skyriaus užsakymą. —nas Gustaitis, pašaipavo, matyt 
tūkstančius, Australijos, iš kur Į SSRS eina ir daugiau. Į Lietu žinodamas priekaištus:
dėl valiutų suvaržymo pinigų vą siunčiame 15 egzempliorių. — Kapočius, Enciklopedijos 
siuntimas yra sunkus, taip pat L. E. prenumeruoja daugelis leidėjas, kapitalistas. . .
kelis tūkstančius. Ir niekas jų Europos ir Amerikos bibliote Tai buvo,žinoma, juokas, bet 
man procentų nemoka. Jeigu aš kų. Encikl. eina net ir į Sibirą, pasirodo ir tiesiogiai jis girdi to rytuose, Los Angeles turėjo so Turiu dar visą pluoštą užsigulė 
tuos pinigus turėčiau, jau būtų Bet leidimas yra labai sunkus, kių priekaištų už savo didelį lo koncertą Šv. Kazimiero para jusiu rankraščių, kuriuos nore 
palengvinimas, nes tuojau gale Tiktai kai jau kartą pasiryžęs, kultūrinį darbą. J. K. pijos salėję. čiau užbaigti ir aitduoti skaity

lis, 3 augštų, erdvus. Tiek <
vus, kad p. Kapočius čia yra atrodo, reikalingas kiekvienam Drama puikiai paruošė, jis pa 
nriglaudęs Bostono Dramos te lietuviui, ir jis pigus. Reik žino darė nepaprastai gražias deko 
atrą ir kelis biznierius, bet ir _____
tai visos patalpos dar heišnau pradėta

ti, kad nuo to laiko, kai buvo racijas. Gaila, kad dėl lėšų sto 
i leisti Enciplopedija, kos teatras negalėjo pilnumoje

ta mokyklos.

pradedant leisti Euciklopediją 
pelno nebuvo siekiama, tai jos 
kaina buvo sukalkuliuota be pel 
no, labai žema, kad Enciklope 
dijosleidimas būtųne vien kultu 
rinis darbas, bet mūsų tremties 
bei emigracijos paminklas, tai 
pašokus kainoms susidaro di 
delis sunkumas, ypač turint 
prieš akis augščiau suminėtus 
faktus.

— Tai kaip manote verstis

Šiais metais savo jėgas keti tojams. Tai atskiri rimanai: 
" .............. , bet išdavi

mano antrojo tomo. Kas skaitė mas“ — apie 1926 m. pervers 
pirmąjį tomą, tas žino, kad jamą; .„Vakarykštė diena“ — 
me vaizduojama daugiau vals apie dalies inteligentijos subur 
tiečių buitis ir priešinimasis dv žuazėjimą, „Sūduoniai“ — iš 
arininkams po savo manifesto XVIII amžiaus sąvartos Lietu 
paskelbimo 1861 metais. Antrą voje ir kt.
jame tome bus vaizduojamas 
pats 1863 m. sukilimas. Čia aš 
panaudosiu jau daugiau istori 
nės medžiagos ir pavaizduosiu 
istorinių personažų, bė Micke 
vičiaus, dar Sierakauską, Kali 
nauską, Geištarą, Muravjovą-

Noriu paruošti spaudai rink 
tinius aprašymus ir apysakas. 
Gal būt, suspėsiu paruošti nau 
jas „Medinių stebuklų“, „Bal 
taragio malūno“ laidas. Pagal 
pastarąjį rašau kino scenarijų. 
O čia vėl patraukė dėmesį ei 
lėraštis, kurio buvau lyg ir išsi 

r ________ _______ žadėjęs. Tai noriu bent susu
, atsispindėtų kultūrinis muoti, kas padaryta ir paruošti 

darbininkai, ūki lietuvių gyvenimas ir politiniai naują eilių ir poemų rinktinę.

vo romaną, pavadintą „Miškais 
ateina ruduo“.

Veikalui autorius siužetą pa
sirinko iš Šiaurės Augštaitijos -Koriką. Aš noriu, kad, kaip pir 
kaimo gyvenimo. Knygoje dide mame, taip ir antrame romano 
liu įdomumu vaizduojami kai tome, ; 
mo žmonės, < ____
ninkai, miško kirtėjai, griovia to laiko siekimai. Stengsiuosi Gal būt ir naujų parašysiu, 
kasiai, ir kartu šitame fone sp duoti platų lietuvių visuomenės Vis dar negaliu atsitraukti 
K'endžįamos socialinės proble raidos ir diferenciacijos vaizdą nuo mūsų tautosakos lobių. Tu 
mos, ryškiai iškylančios prieš antroje XIX a. pusėje, besiple riu apsčiai prisirinkęs medžią 
skaitytojo akis. Veikalas išlei čiančio kapitalizmo fone. Tuo gos fantastinių pasakų ciklui—

tikslu esu sumanęs tęsti „Suki „Užburtas pasakų ratas”, kurį 
lėlių” romaną ir toliau, laikyda noriu mūsų liaudiška eilėdara, 
mas tai svarbiausiu savo likusio kaip seka geri liaudies pasako 
gyvenimo uždaviniu. riai, paeiliuoti. O su naujais me

Be romano, dar norėčiau tęs tais „Genio“ žanrui pažadėjau

zų ir darbų. Bet sveikatos sume 
timais dailininkas pasiryžęs per 
sikelti į Kaliforniją.

KOMEDIJA
„ŠIAPUS UŽDANGOS”

Vytautas Aitntas ir vėl davė 
naują veikalą scenai, naująją 
komediją „Šiapus uždangos“. 

Kaip ankstyvesnės, taip ir ši 
V. Alanto komedija pirmoje ei 
Įėję užimponuoja dialogo grakš džiamas vienu tomu, bus apie 
tumu, žodžio sąmojum u scenin 5Q0—600 psl. apimties, 
gurnu. Veikalo turinys nesudė 
tingas, kaip autorius sako, ne 
komedija, o pats gyvenimas.

Veikalo į deja ir kompozicija 
visai nauja mūsų dramaturgijo 
je. Tas naujumas ir yra kome 
dijos stiprybė. V. Alantui pasi 
sekė ne vien rasti naują formą 
komedijai, bet ir patenkinamai damas bažnytinį giedojimą ir jį baigti, bet dirbant dar ir ką 
~~~ —~—■----- ~ 1 ' "  ----- : vargonavimą. Kun. Jurkšas ža kita, jis nusitęs į tolimesnę atei
tai ir tesiu. Amerikonai nenori da daugiau įsijungti į kultūri tį, ir išandien sunku numatyti, 

nį lietuvių gyvenimą, ypač pri kada bus baigtas, 
sidedant prie muzikinio jauni 
mo lavinimo.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
DĖMESIUI

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Valdyba yra nu 
tarusi įteikti vienam labai žy 
miam Amerikos asmeniui lietu 
vio dailininko nupieštą paveiks 
lą, kuris vaizduotų lietuvių bė 
girną iš savo Tėvynės nuo ko 
munistų persekiojimo. Paveiks 
lo dydis apie šešios pėdos ilgio

tikėti, kad aš leidžiu L. E-ją. 
Štai jums vaizdelis. Ateina i sp 
austuvę mokesčių inspektorius 
ir klausia LE leidėjo.

— Tai aš, — sakau, Supyko

— Aš klausiu LE leidėjo Mr.

KUN. BRUNO JURKŠAS 
iš Edmuntono persikėlė į To 
rontą, kur vietos karališkoje ko ti ir baigti Adomo Mickevičiaus duoti „Jurgio Paketurio klajo 
nservatorijoje vargonų klasėje „Pono Tado“ vertimą. Tai dide nes po žmones .pasakas, juo 

kus ir ašaras“, panaudodamas 
mūsų liaudies humorą, negirdė 
tas neregėtas pasakas, satyrą, 
nuotykius ir anekdotą.

KĄ RUOŠIA LIETUVOS 
RAŠYTOJAI

Juozas Baltušis parašė pirmą 
„Parduotos vasaros“ ir

gilina muzikines žinias. Gyven lis ir nelengvas darbas. Vien 
damas Ispanijoje jis mokytoja tik jam atsidėjus, per ateinan 
vo kunigų seminarijoje, dėsty čius metus gal ir būtų galima

— O aš tada dirbau prie spa 
usdinamosios mašinos ir, žino

— Kaip einasi Enciklopedi buvau išsitepęs. Inspekto
■____ t rius supkęs nubėgo į raštinę ir

— Gerai. Redakcija funkcio pareikalavo pakviesti leidėją. Ži

Esti dienu, sunkumu su atskirais bendra vėl aš pats. . . Tada jis išskėtė . . , . , *
...... akis ir supratOi kad ag ne j,uoka ir maždaug tokio pat pločio. At 

. Taip, dirabme visa šei lyginimas pagal paveikslo ver

Belieka dar viena mano, kaip 
rašytojo, kūrybos sritis, būtent, tomą 
poezija. Kadaise ji buvo man ruošia antrą, 
svarbiausia, dabar, į gyvenimo Augustinas 
pabaigą, vis rečiau bepusime kino studijai 
nanti mano kūrybos sritis. Vis kutai“, ruošia 
dėlto dar nųsu galutinai su po nį; pasiryžęs 
ezija atsisveikinęs ir manau, vą ir dalyvauti sovietinio humo 
kad mano stalčiuose ilgainiui ro laikraštyje 
dar susiras kuo papildyti mano 
literatūrinį palikimą.

PASISAKO 
KAZYS BORUTA

Šiuo metu skaitau „Siautės 
kelionių“ korektūras. Tai apy 
braižos iš poliarinės heroikos.

Gricius paruošė 
scenarijų „Kala 
savo raštų rinki 
apkeliauti Lietu

• * Kapočius. O kai po to dail. V. Fo centrą, 105 Grand Street, su gausiomis iliustracijomis iš
__ Ar plačiai eina* L. Enci Andriušio šeimoje susirinkome Broklyn 11, N. Y., U. S. A. 

pokalbio kultūriniais klausi
— I visą pasaulį. Štai Mask mais, tai ir ten dar Bostono Dr

„Šluota“.
Kostas Kubilinskas paruošė 

eiliuotą pasakų rinkinį „Stovi 
pasakų namelis“ ir eilėraščių 
knygeles „Mano spalvos“ ir 
„Mano skaičiai“. Šierųet turėtų 
pasirodyti D. Tarabildienės iii 
ustruotas jo eilėraščių rinkinys 
jaunimui „Su žilvičio dūdele“, 
eilėraščių rinkinys „Lygumos 
dainos“. Su A. Ipnynu išleisiąs 
satyrinių ir humoristinių eilėra 
ščių rinkini. Be to, esąs pasiry 
žęs eilėmis atkurti Vilniaus le

leidžia Valstybinė grožines Ii 
tcratūros lęidykla.

„Pergalės“ žurnalui atida gendas, paruošti eiliuotų paša 
viau spausdinti romaną „Sun kų rinkinį ir kt. 
kūs pamirfklai“, kurio fragmen 
tai pernai pasirodė spaudoje. 
Tai knyga apie Didžiojo Tėvy 
nės karo pradžią Lietuvoje ir

• Florence Korsak, žymi lietu apie mūsų įžymaus skulptoria 
vių solistė, grįžus iš gastrolių us V. Grybo tragišką likimą.

• Kovo 3 d. Įvyksta Los Ange 
les Šv. Kazirrųero parapijos me 
tinis koncertas, ' kuriame dai 
nuos solistė A. Stempužienė ir 
parapijos choras vad. Br. Bud 
riūno .

• Kovo 23 d. Prisikėlimo salėje 
koncertas, kurį duos sol. Stem 
pužienė.
• Vasario 3 d. įvyko sėkmin 
gas Br. Budriūno kūrinių kon 
certas.
® Užgavėnių balius kovo 2 d.
Prisikėlimo salėje.

neleisdama jai pareikšti net sa 
vo nuomonės. Diktatūrinė vy 
riausybė dažnai kartojo, kad ta 
uta gali būti rami, nes yra ran 
koše tikrų tautininkų. Ir buvo 
lietuvių tauta apmarinta. Bet 
kada atėjo rimti politikos kvo 
timai pavidale 1938 m. — len, 
kų, 1939 m. — vokiečių ir 1940 
m. — rusų ultimatumų, tai be 
jėgi vyriausybė, neturėdama at 
ramos nuramintoje tautoje ir 
vengusi susisiekti su ja, taip 
pat ramiai atsiklaupė ant kelių 
prieš smurtininkus ir ramiai pri 
ėmė jų ultimatumus.

Istorijos rato neįmanoma 
atsukti.

Buvusių įvykių nesugriąžinsim 
pataisymui. Tačiau mes turime 
iš praeities įvykių mokytis. Lie 
ka mums galimai daugiau žiū 
rėti į 1926 m. perversmą blai 
viomis bešalio istoriko akimis, 
Šią sunkią mūsų tautos istori w 
jos valandą, ypač akivaizdoje, 
kas vyksta Europoje, tenka vi 
siems dėti pastangų vieningai 
dirbti Lietuvos išlaisvinimui.

NL Red., baigiant K. Žuko 
būti parlamentarinėj opozicijoj teisinio gyvenimo pagrindas, atsiminimus apie Lietuvos ne

*71711 POMIO DO A riTIM ~~ 3*škai atleido valdžios vadžias, sienos. Komunistų partija Lie/V II Į K Af I I 111 pasitikėdama laisvės išganin tuvoj vos priskaitė tada 500 na
U I M 1 lt null III gurnu ir sugebėjimu visų būti rių, kurių daugumą sudarė žy Jie pasimokę ir, apytikriai

Lietuva išsivadavo iš okupantu drausminsa,s
■ — o-i

įžvelgę ir supratusios savo 
padarytas klaidas.

du tautybės jauni miestelėnai. 
Sukilimo atveju nebūtų kas vei 
kti su jais mūsų patriotinei ka 
riuomenei.

KAS IR KUO YRA NUSI 
KALTĘ DĖL 1926 M.

PERVERSMO?
1) Kalta to laiko liaudininkų 

’ • socialdemokratų vyriausybė. 
Prieš I Pas. karą lietuvių šv kyta: jie tokie pat socialistai, liai tektų likti be darbo ir už kuri paleido valdžios vadžias ir 

iesuomenė siekė savo tautai sa 
varankaus valdymosi. Lietuvos 
nepriklausomybė užgriuvo 
mus, tartum perdaug greitai. 
Kaimo žmonių masė vis dar ne 
galėjo nusikratyti šimtmečius 
besitęsusios baudžiavos ir per 
100 metų rusų okupacijos sun 
kaus palikimo. Viename stam 
besniu 
1919 m.
skų vai. buvo pateikei Šuvalki vaujamų vietų virišnmkai 
jos karinių dalių viršininkui, 
tokie klausimai:

ar galėsim be caro gyventi?
kas bus dabar mūsų caras — 
lenkas, rusas ar vokietis? Ir pa 
našūs.

RAŠO

79.

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.

150. PERVERSMAS LIETUVOJE
(J. Liudžiaus atpasakojime).

Vidaus Reikalų Ministeris 
nesistengė sudrausti politi 

nių neklaužadų.
Krašto Apsaugos Ministerija 
atleido keletą aųgštų karininkų 
ir pasisakė numatanti sumažin 
ti kariuomenę bemaž per pusę. 
Sujudo karininkija, kurios da ir

nors ir katalikai.

Į St. Seimą nebuvo išrink 
tas joks tautininkų kryp 

ties atstovas.
Tau tada jie išėjo spaudoj ir kai 
bose į kovą prieš demokratiją.

I-jo ir II-jo Seimų laikmečiu 
krikšč. demokratai vieni buvo 

ūkininkų susirinkime sudarę vyriausybę. Kai kurie 
Mariampolės aps. Šun jų pastatyti ministerial ir vado

darbio. Švietimo ministerija da leido naudotis demokratine lais 
vė leidimą lenkams steigti ke ve iki demokratijos žalojimo, 
liasdešimt lenkiškų mokyklų. Valdyti valstybę, reiškia numa 
Subruzdo visi, kas kovojo dėl tyti tiek valdžios, tiek piliečių 
lietuvybės stiprėjimo Lietuvoj, veiksmų padarinius bei pasėkas 
Vokiečiai pakėlė galvas Klaipė ateityje. Vyriausybė 
dos krašte. Nemaža pasipiktini 
mo sukėlė šiurkštus numalšini 
mas studentai demonstracijos 
lapkričio mėnesį.
' i Tai buvo stambiausios ap 
raiškos, kurios davė krikščioni dint ultra — ar super-demokra 
ms dem. ir tautininkams

išnaudoti žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvę kurs 

tymui visuomenės prieš 
vyriausybę.

neturėjo galios ir jėgų prie 
sintis politiniam blogiui.

Dėl to anų laikų liaudininkus 
ir socialdemokratus tenka va

galima sakyti, kad atsidūrę pa 
našiose apystovose, jie nepa 
kartos savo veiksmų ar neveik 
los.

Tačiau tautininkai yra ne tik 
ideologiškai nusistatę prieš de 
mokratiją, bet ir šiandien nesu 
geba Įžvelgti blogio, kurį pada 
rė lietuvių tautai 1926 m. per 
versmas. Todėl reikia vadinti 
tautininkus anti-demokratais.

Didelė kaltė yra ir tos da 
lies karininkijos, kuri fiziš 

kai įvykdė perversmą, 
kuri pasidavė kurstytojų, per 
versmo krikštatėvių, įtakai. Ka 
riuomenė yra valstybės rams 
tis, bet ne vairas. Vargas tai 
valstybei ir jos gerovei, kur ka 
riuomenė veikliai politikuoja ir 
kišasi į valstybės reikalų tvar 
kymą, kur fizinė jėga, o ne tei 
sė, vadovauja gyventojams.

152. 1926 METŲ

tais.
Krikščionys demokratai ture 

tų būti pavadinti pseudo-demo 
kratais (netikrais demokra PERVERSMO PADARINIAI 
tais), nes jų dauguma atsisakė yra liūdni ir žiaurūs: suardytas 
būti parlamentarinėj opozicijoj teisinio gyvenimo D,

.. . ir daugelis tos politinės srovės nuvertinta konstitucija sustab priklausomybes 'atkūrimo lai
Carizmo jungo atoaidis ir to berenkant III-ji Seimą, katali dimo valdžios ir troškimas at vadovaujančių asmenų pasiry dvtas tautos politinis ’ brendi kus’ turi maloni? pareigą tarti 

limas dundėjimas busimo per kiška lietuvių tauta nusigrįžo gauti ją skatino juos nesiskai fo pritarti laužymui smurtu tei mas sulaužyta kariuomenės dr iam dideli ir nuoširdų padėkos 
versmo pasigirdo 1920 m. ban nuo krikšč. demokratų, tartum, tyti su priemonėmis, kurių pri sjnės santvarkos bei konstituci ausiiiė kariuomenė apnuoginta žodh Lakoniškai parašyti atsi 

----   —^sakvdami: „aUin 4U „nr Jiems buvo žinoma, kad ilgam iaikui polinkiu daryti per —s "—J------  
liaudininkų ir socialdemokratų versmus ir smurto jėga pasta 
koalicija vos gyva, ir kad po tyta virš teisės, 
poros savaičių ji turi iširti. Perversmo šalininkų sudary 

Tiek liaudininkai su social ta 
demokratais, tiek krikšč. demo 
kratų

srovė* šiandien jau yra

susikompromitavo, panau 
dodami turimą valdžią

savo asmeniniam pralobimui
X,<Sacharino byla“, „Lašinių 
skutimo byla“, kyšių ėmimas, 
pinigų išeikvojimas). Dėl to, Užgauta jų savimailė dėl prara

kete, surengtame Steigiamojo sakydami: 
Seimo pagerbimui : po vakarie 
nės būrelis augštesnio laipsnio 
karininkų svarstė šitaip: nerei

pažiūrėsim, kaip kiti valdys.
Tada krašto valdžia atiteko 

kia Lietuvai demokratijos, ne liaudininkų ir socialdemokratų 
__________ ‘ ‘ ‘ blokui kartu su kitataučiais, 

Smetona. Į pastabą, kad St. Sei kurių Seime buvo gana geras 
me daugumą turi krikščionys žiupsnis.
demokratai, buvo stačiai paša J? “ . .

reikia socializmo, tevaldo A.

valėjo jie laikytis, būdami par jos> 
lamentarinėj opozicioj , 

Ar reikalingas ir

ar pateisinamas buvo 
1926 metų perversmas?

Ne, ne! Pavojaus iš komunistų 
pusės nebuvo: Lietuva su So

Jų sudarytoji vyriausybė vi vietų Sąjunga neturėjo bendros

vyriausybė išjungė tautą iš 
politinio gyvenimo ir viešų 

reikalų rūpinimosi,

minimai, suminint daugybę fak 
tų ir juos pavidalinant gyvais 
vaizdais, NL skaitytojams da 
rė gerą įspūdi ir labai patiko.

Tai yra laidas, kad perreda 
guoti ir papildyti K. Žuko atai 
minimai, išleisti atskira knyga, 
visuomenės bus priimti dideliu 
palankumu, kas ir linkima.
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Namų statytojams ir pirkėjams
MttBtte9HKa39BnBMMa9B9naMHHaBaBHB»BnHe»aHSBEBS=9BS39aSS=E========e===SSSS'

GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?
Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
žemiausios. Tuojau kreipkitės j statybinių medžiagų urmininką —

AMLIT BUILDERS SUPPLIES Lttl
(Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje) 

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas sta 
tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus, 
stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Teirautis-tartis telefonu RA 1-7524 arba atvykus į b-vės sandėlius
6720 E. Henri Bourassa Blvd., Montreal North.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS
ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos: 
darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą ■ 
iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola • 
ir su nedideliu įmokėjimu bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome .tuo-; 
jau kreiptis į :

O KT|REAL
ir po tiek pat penkis metus Ka 
tedros atnaujinimui ir pagraži 
nimui, kad ji būtų padidėju 
šiam Montrealio miestui tinka 
mas atstovas.

DIDŽIULĖ SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ ŠVENTĖ

Kovo 9—10 dienomis Lietu bus kovo 3 d., 3 vai. p. p. Šven 
vos Skautų Globėjo Šv. Kaži tinimo apeigas atliks Montrea 
miero šventės proga yra skel lio Vyskupas. Pamokslą paša 
biamas skautiškas savaitgalis, kys Prelatas J. Balkūnas. Šven ____ ______  ________
kurio metu Montrealio skautus tinimo iškilmėse dalyvaus daug yra reikalingi žmonės, kurie 
aplankys Vyr. Skautininkas organizacijų, kurių tarpe Skau būtų pažinoję šiuos du buv. Lie 
Stp. Kairys. tai ir kitos organizacijos. tuvos piliečius, ar bent jų arti

šeštadeienį, kovo 9 d., įvyks T 
vadovų-vių ir skautų vyčių bei ndra visų vakarienė, kurioje kv 
vyr. skaučių pasitarimai.

Sekmadienį, kovo 10 d., visi 
skautai ir skautės uniformuoti 
dalyvauja 11 vai. pamaldose 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, po 
kurių įvyks bendri pietūs, pa 
ruošiami Skutų-čių Tėvų Komi 
teto. Į šiuos pietus yra kviečia 
mi ir skautų-čių tėvai, kurie yra 
prašomi neatidėliojant užsire 

. - - .. niai, kurie skaitytoją pasieks gistruoti pas s. S. Naginionį,
ms šokiams su įvairiais gėri kyklų ir jaunimo organizacijų dar prieš Velykas. tel. LA 6-3021.

— — _ . Po pįetų įvyks i”' "
abiejų tuntų sueiga, po kurios 
seks įvairus, dvidimensinis Sto 
vyklinis Laužas, pravedamas 
prityrusių laužavedžių J. Rama 
nausko ir V. Sabalio. Laužo me 
tu pasirodys naujas skautų vy 
čių šokių būrelis. Visuomenė 
yra skaitlingai kviečiama šiame

„Viešnia iš šiaurės“ yra nuo lauže dalyvauti ir pasistengti 
stabi jaunos našlės istorija, sa iš anksto įsigyti biletus, nes vie 

klamuoti, registruotis arba pra vo laiku Lietuvoje sukėlusi di tų skaičius yra ribotas. Biletų

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd. 
telefonu RA 1-7524.

Pasiūlymas galioja tik šį vasario mėnesį.
AMLIT BENDROVĖS VALDYBA

ŠV. KAZIMIERO BAŽNY 
CIOS PAŠVENTINIMAS VISI GIRDĖJOTE

apie suėmimą New Yorke bol 
ševikiškų šnipų, kurie yra gi 
mę Vilkavišky, ir kurie yra pa 
skelbti lietuviais, nors jie toki 
ir nėra. Tam viskam išaiškinti

TILLSONBURG-DELHI, Ont "uo?iki 5 po pie,ų ir nu°7 lki7 9 vak.
DIDELĖ JAUNIMO ŠVENTĖ Niagaros pusiasalio lietuviai

.... _ ,, . galėtu pasinaudoti mūsų tautie
Šios apylinkes šeštadieninių indus ir šiltą kavą rasite Delhi gio patarnavimU( tuo. pačiu duo

/ nokyklų tėvų komitetas ir sk Slovakų saleje. tu susipažinti su pusią
V autų vieneto, vadovybe, pade Tautiečiai, Jūsų dalyvavimas salio lietuviais naujam daktarui.

«----------------------------- Sk.

DU NAUJAUSI TERROS 
LEIDINIAI

Juozo Tininio novelių knyga 
„Sužadėtinė“ ir A. Vienuolio 
romanas „Viešnia iš šiaurės“ 
yra du naujausi Terros leidi

dant skautams iš Toronto, ruo šiuose parengimuose yra, mu 
šia linksmą šokių vakarą ir jau ms — vadovams ir Jūsų pačių 
nimo šventę, kurioje bus pami vaikams didžiausia parama — 
nėta Vasario šešioliktosios ir džiaugsmas. Nes mūsų lietuvis 
Šv. Kazimiero šventės su jų pa kūmo kelias išeivijoje nepalygi 
čių paruošta programa. namai yra sunkesnis mūsų jau

Mes kviečiame visus: nąjai kartai, kuriai dar reikia
Į Colombo salę Tillsonburg'e išaugti ir subręsti lietuviais., 

kovo 2 d., šeštadienų linksmie Tad nesvyruodami padėkit mo

mais, linksma muzika ir daug vadovams pradėtąjį darbą tęsti 
įvairių netikėtumų, kuriuos pa toliau ir auklėti jūsų vaikus 
matysite atvykę. lietuviškoje dvasioje.

Pelnas bus skiriamas mokyk Dalyvaukite patys ir n 
lų išlaikymui. Pradžia 7.30 v. ;

J. Tininio vardas mūsų perio 
dikoje sutinkamas jau gana se 

„ ..epah niai, bet ši knyga yra jo pirmo 
-------- j-------- --------- • kite jaunųjų nuošąliai nuo lietu P- KnYg°je telpa 15 novelių. To 

Jaunimo ruošiama šventė įvy viškos veiklos bei dalyvavimo kios knygos noveles, kaip „Zi 
7 ' V : ju šventėje. Mes kviečiame vi lo plauko istorija , „Geiša jau

------ r—<->-------* sus įaunuolius-es, kurie galite se7j.au sukėlė skaitytojų susido 
11.30 iškilmingos pamaldos i§pj]dyti ką nors programoje: niėjimą.

*’ ’ *7- daly groti akordeonu, skambinti pia
nu, gitara, dainuoti, šokti ar de

ks sekmadienį, kovo 3 d., su se 
kančia programa: kurie galite seniau sukėlė skaitytojų susido

Po šventinimo apeigų bus be mus gimines — tėvus, brolius. 
Kreipiamės pirmon eilėn į buv. 
Vilkaviškio gyventojus.

Prašome pranešti savo pa 
vardę, vardą ir adresą šio laik 
našČio Redaktoriui: „Neprikl. 
Lietuva“, 7722 George St., Vii 
le Lasalle, Montreal 32, P. Q.

iečiami dalyvauti visi lietuviai. 
Klebonas kun. J. Bobinas atsi 
dėjęs ruošiasi didžiajai parapi 
įos šventei.
KARDINOLAS PADĖKOJO 

KLEBONUI
Pirm išvykdamas į Romą, kar 

dinolas Leger atsiuntė padėkos 
laišką Šv. Kazimiero par-jos 
klebonui, kun. J. Bobinui, už 
šio stambią auką Kardinolo pa 

.v. .. skelbtąja! Talkai — sukelti pen 
iškilminga ^įg miįionus dolerių senelių vy 

rų ir moterų prieglaudai ir ki

Courtlando bažnyčioje: < 
vaujant skautų vienetams su vė 
liavomis. _______ __ __ _ ___

2v. po pietų svečiams pietus nešti zT’Paufioniui, Box 72 Del delf skabyto jų,’ ypač jaunuome kaina 50 c. Laužas įvyks Šv. Ka 
hi — telef. 435 W. nės susidomėjimą. Nors ji pri zimiero parapijos salėje, kam

Nenusiminkit, jeigu Jūs silp klauso prie geresniųjų A. Vie pas Partrenais ir Sherbrooke, 
nai kalbat lietuviškai ar esant nuolio kūrinių, bet dėl kažko Visas pelnas bus paskirtas va 
nutolę nuo lietuviškos bendruo kių priežasičų jos nerandame saros stovyklų paruošimui, tad 
menės. Mes suprasime vieni neseniai išleistuose Lietuvoje aukos yra nuoširdžiai priiima 
antrus ir daug ką pasieksime ar A. Vienuolio raštuose. mos.
tai sporte, ar visuomeniniame 
darbe. Nebėkime nuo mūsų he 
tuviškos kilmės, nes mūsų pro 
seneliai mums paliko tokią isto 
riją, kurios gali pavydėti ir šių 
laikų didžiųjų valstybių vaikai. 

O ateitis priklausys nuo mū 
sų kaip mes ją sugebėsime išlai 
kyti. Lauksime. Rengėjai.

LIETUVIS DAKTARAS 
NIAGAROS PUSIASALY
Jau kuris laikas, kai verčiasi 

praktika ir turi savo kabinetą « ______
lietuvis medicinos daktaras Jo ; l SALIONAS DIVA MODE 
nas Baltrušaitis. ,

P. Baltrušaitis turi savo ka 
binetą: Medical Centre, Virgill, 
Ont., (mažas miestelis tarpe 
St. Catharines ir Niagara-on- 
-the Lake), telef. 659 Niagara-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
MUZIKOS ŽINIOS 4(157) 

nr. su priedais: 1) Lietuvių mu 
zikų vardynas VI sąsiuvinis, 2) 
Gaidos: A. Aleksis „Jaunystei“ 
mišriam chorui; „Meilė” vie 
nam balsui su fortepiono prita 

toms labdarybos įstaigoms. Be rimu, ir Sesuo M. Bernarda, SS 
aukos, klebonas dai prikalbino C, „Dvi giesmės“ (Panis ange 
vieną neseniai mirusį lietuvį tęs licus ir Tantum ergo) vienam 
tamentu užrašyti Kardinolo balsui su vargonų pritarimu, 
puoselėjamai senelių prieglau Gaidos gražiai išleistos- Lei 
dai $ 5.000. Kaip žinoma, Kar dyklai būtų patai tina gaidas 
dinolas paskelbė du piojektu: leisti vieno formato, nežiūrint 
paprašyti kiekvieną katalikišką jo dydžio, kad galima būtų rink 
šeimą prižadėti po dolerį meta ti komplektus ir gražiau tvarky 
ms per penkis metus jo Talkai ti bibliotekoje.

Delhi slovakų saleje.
3 v. p. p. iškilmingas ininėji 

mas dalyvaujant svečiams, an 
glų atstovams ir spaudos repre 
zentantams.

4 v. programa, kurią išpildys 
Toronto ir vietiniai skautai bei 
mokyklų mokiniai.

5 v. p. p. filmas, kurį rodys 
Toronto skautai vyčiai,,* vado 
vaujant F. Mockui.

Visi, kurie norėtų į šventę va 
žiuoti tuojau po pamaldų, pra 
Šomi iš namų paimti užkandį, o

Dr. TAS$y StNGCRMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI

Dr. Romon Pniewsk1
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų spediaLstas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams 
Lietuvoje 

ir visoje Europoje. 
JEAN TALON 
DRUG STORE 

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

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928.

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.
4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.

Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B Al Ttc
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S 1 A U C I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

-Liie LrfdKc2, reiei. ojy iNiagara- 
- -on-the Lake. Darbo valandos

C

BELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 7879 C‘“rRe S* • Ville Uualle.

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

Tel.TR. 1135 I

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

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

Banko kambary'.
Pirm. A. Norkeliūnas

HE 0211 Office: 727 Argyle
7 HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
G e r a r d V i a u, sav. 

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

<? Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 ęRA 7-3120

[VICTORIAI CLEANERS j OYERS CO.
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

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

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

ir t. t., ir t. t.

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

71 /t Lietuviams nuolaida.
1V11L J Z J Sav.: P. RUTKAUSKAS. J

StaNu

Montreal Overseas Parcels 
Service RegM.

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

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

Liet sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

fLietuviška moteris kirpykla
f DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-
3 PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

Siuntiniai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

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

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

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

se7j.au
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DR, PR. ANCEVICIUS — CCF KANDIDATAS i OTTA siau juokais, kad jai šiame susi KOKIOS LIETUVOS MES 
WOS PARLAMENTĄ. rinkime išpuola kalbėti kaip NORIME?

„anglo-saksų” mažumos atsto Atkeka i5 3,£io j 
vęi. ' ” ' , pasmerkta mirčiai 

„Anei rašto, anei druko mums 
turėt neduoda. Tegul, sako, bus 

tarpTitko^CCFL Lietuva įr tamsi įr ^u?rda‘ siel 
vartavo Baranauskas. Todėl u 
Adomas Mickevičius negalėje 
išgirsti iš Lietuvos balso. Ir 

' sielvartavo. Ir šiandien, tai pri 
simindami, su Baranausku nuc 
stabiai sutapingai galime karto 
ti: „Ne taip skamba akmenė 
liai, patkavom daužyti, kaip vai 
toja mūsų broliai, šiaurėn nuva 
ryti. Ne taip staugia platus ple 
ntas gniaužtas diližonais, kaip 
vaitoja mūsų žemė po svetimais 
ponais. Ne taip puola drėgnas 
rūkas, kai dienelė švinta, g 1 
gausingai mūsų brolių ašanues 
krita“...

Kovos, lietuvio kovos, už bū 
— weirTvelkinimur ir "palinkėjus už gabalėlį žemės, už 

ukrainiečių, vengru, dr. Ancevičiui sėkmės rinkimi lgyvcnt'' sklypeli su žydriu lo 
— - pehu dangaus virs galvos lietu

vis kovojo ir dabar kovoja.
Užmiršo lietuvis kito sa 
vintis- Jis kovoja šventą 

kovą už sava, tiktai už sava.
Tiktai už teisę būti kitiems ly 
giateisiu, laisvu ir nepriklauso 
mu. Kiekvienas iš mūsų labai 
gerai žinome, ką reiškia būti 
laisvam, nepriklausomam ir pas 
save tvarkytis, kaip nori. Ši in 
dividuali laisvė lygiai taip bran 
gi ir valstybei, tautai. Ar f > 
dėl reikia stebėtis, kad 
viai, kaip ir kitos tautos, nore 
jo ir nori laisvės, siekė ir siekia 
jos, kovojo ir kovoja už ją?

Mūsų tautos ir mūsų valsty 
bės priešai buvo ir dabar yra 
tie patys. Jie nieku nepasikeitė. 
Turinys jų tas pat, tiktai forma

J ‘J J J J Jau kuris laikas buvo lietu torių pažiūrą į imigrantus kaip
vių tarpe kalbama, kad.dr. An pigią darbo jėgą ir pabrėžė, kad ' fcp ■ . „ . Ancevičia lkalinta’
sevičjus kandiduos iš CCF (Ka CCF stovi už visiška lygybe • ■ • -

T. f, A. TORONTO SKYRIAUS NAUJA „ados socialist.)) partijos s,ra čiagioiu ir atvykusip kanadic "om,n“1'a ,buv° P™“’ lr
VADOVYBĖ. še į federalinį parlamentą atei čių, nedarydama tarp jų jokio brėždamas*'T 1

Sudaryto naujo Tautos Fon B. Šimkus, L. Vaičekauskas, V. nančiuose rinkimuose, kurie skirtumo. , .®, . - ...
do Atstovybės Toronto skyria Gražulis, E. Gailevicjūte, V. vra numatomi birželio vidury. << .• f* S('įoni® V1JU sočia mių c o <t

, • . • m j ■ o -• e a- , . L d f --r • . u ■ ”° tokio konvencijos atida rmu dideli bendrumą. Be to dr.us vadovybe vasario 19 d., pir Bacenas, S. Šimkus, A. Pute Bet oficialiai tas buvo patvir c„i • rr-rr v-, ,r a iv • , „„-j • _ • , • L v iro ,«• a- ~ H, • rymo seke busimo CCr kandi Ancevicius keliomis kalbomismajame savo posėdyje pasiskirs ris, B. V. Kerulis, V. Sendži tintas vasario 13 d. Nes kaip i • i 1 a.nArpiiznmis sekančiai • V Vaikas R Vaidila V TT5„nic V tik ta diena fiv Tnn. Vr dat° nOm“S;. Nominacinę pasakė po keletą sakmių he 
J įvairių tautų gyvybi 

cinės gimnazijos vedėjas Trini nius reikalus. Savo žodį CCF 
ti apygardoj ir prieš tai buvęs naujas kandidatas užbaigė šiais 
CCF kandidatas iš tos apygar žodžiais iš lietuvių tautos him 
dos į federalinį parlamentą. Kai no: „Ir šviesa ir tiesa mūs ži 
bėtojas pažymėjo, kaip jis įsiti ngsnius telydi”.
kinęs, kad dr. Ancevicius yra Išreiškus tuo būdu dr. Ance 
linkamiausis kandidatas rinki vičiui nominacijos priėmimą se

tė pareigomis sekančiai: V. Vai kas, B. Vaidila, V. Užupis, V. tik tą dieną šv. Jono Kr. para kaIba nZkė H Voden k=r čiančiu 
dotas — įgaliotinis, J. Strazdas Jasinevičius, P. Žutautas, Bane pijos salėj įvyko CCF nemina rin-ą fimna7Bnq vedėias Trini ni.,e rZ
— vicepirm., B. Saplys—sekr., lis, P. Jankauskas, Spielčikienė. cine konvencija, kurios metu 
P. Vilutis — iždin. ir J. Dviiai Bražukas, V. Juodišius, P. Au dr. Ancevičius buvo vienbalsiai 
tis — spaudos ir propagandos gustinavičius, L. Kalinauskas, nominuotas CCF kandidatu iš 
reikalams. 4 dol. L. M., A. Dobrovolskis, Triniti rinkiminės apygardos.

Tarp kitų nagrinėtų svarbių J. Stanaitis, V. Šaltmiras, L. Nominacinei konvencijai pir 
Tautos Fondo reikalų buvo nu šeškus, E. Miliauskas, J. Pike ;nininkavo Ontarijo provinci 
tarta 16-to Vasario proga vyk lis, A, Beresnevičius. Kiti auku įos CCF lyderis D. MacDonald, 
domą Tautos Fondui vajų pra vo mažiau. kuris pradėdamas i
tęsti iki kovo 31d. Vietoje sveikinimų Kalėdų išreiškė viešą padėką kunigui

Ilgamečiui T. F. A. Įgalioti Švenčių proga, šalpai aukojo. Ažubaliui už suteikimą salės ir 
niui, inž. J. Jasinevičiui, dėl iš 25 dol. Dr. M. Arštikaitytė; 10 kartu pasakė trumpą žodį for 
vykimo ilgesniam laikui iš To dol. Dr. J. Yčas: 5 dol. F. Jony muluodamas CCF nusistatymą 
ronto ir tik dėl to iš šių parei nas, V. Bačėnas, A. Avižius, S. imigrantų atžvilgiu. Kalbėtojas 
gų pasitraukusiam, už įdėtą dar Dabkus. 20 dol. J. Strazdas, pasmerkė liberalų ir konservą 
bą reiškiama gili padėka. viestoj gėlių vainikui J. Indre

T. F. Atstovybės Toronto lei. 
skyrius.

KLB TORONTO APYLIN 
KĖS ŠALPOS FONDO 
apyskaita už 1956 metus.

Likutis 1956 m. I. 1. $ 1123.52
Surinkta 1956 m. $$ 

Skaučių po namus .... 176.62 
Vokeliais per paštą ir

dėžutes ..........................885.86
Parengimo pelnas ......... 29.55
Vasario 16 Gimnazijai. .788.00 
Priskaityta banko nuošim. 1.65

Viso '............................ 30t)5.20
Paskirstyta: $$

Vasario 16 Gimnazijai 1237.55 
Vargo m-loms Vok-joje 200.00 
Šalpai Vokietijoje ....735.00 
Šalpai Toronte ............... 255.74
Išlaidų turėta.................... 138.36
Įsigyta turto ............   . . .65.00

Viso ............................. 2631.65
Lieka 1957.1.1...............375.55
Aukojo: 30 dol. Dr. J. Yčas;

20 dol. Dr. A. Valadka; 15 dol. 
P. J. Augustinavičius, A. Dir 
žys, f. B., B. Naujelis, F. St.. 
Dr. V. Sadauskas; 12 dol. K. 
Meiliūnas, „Vaga“ Constr.Co.; 
10 dol. A. S., J. Petravičius, P. 
Kazlauskas, S. Tarsinskienė, T. 
Valius, Dr. J. Sungaila, High 
Park Food Mark.; 8 dol. Dra 
gašius; 7dol. S. Kniukšta, V. 
Lukoševičius: 6 dol. J. A., G. 
Kacanauskas, I. Ropė, G. Smo 
Iškiš, R. Z., L. Daunius; 5 dol. 
J. Dambrauskas, J. K., K. A., 
E. Abromaitis. P. Leiis, J. Ža 
deikis, V. Sonda, L. Karbūnas, 
M. Dikčius, K. Rusinas, A. Pa

, .. ’ minei apygardai, kurioj gyvena kė iš Ottawos specialiai atvykti
'onvenciją įvairiausių tautų, kalbų ir kul šio CCF parlamento nario Ha 

turų mišinys. Vodno pasiūlytą rold Winch kalba. Kalbėtojas 
kandidatą parėmė nuoširdžiais perdavė susirinkusiems CCF na 
žodžiais įairių tautybių socialis tionalinio lyderio M. J. Cold 
tinių organizacijų atstovai — 
lietuvių, i
lenkų, vokiečių, italų, čekoslo riėj kompanijoj pasakė labai ug 
vakų. Lietuvių socialistų var ningą kalbą kritikuojančią vai 

Bendruomenės Apylinkė, Liet, du kalbėjo jonas Novog-Novo dančios liberalų partijos sočiaX • ' . • 1 • . luviuviivqi 1 X-/4V. L. J x rc/VC/^ a v wujj v-a jj v-a mj 44 jjui t O1JL-J d
• Jf1S 'S- • • .meJ’in a Moterų Bendruomenės Apylin grodskas, dr. Ancevičiaus bičių linę politiką, kaipo neetišką ir

un 1 au as, issiun inejan pas k^ £iet. Ątgimimo Sąjūdis lis iš Nepriklausomos Lietuvos nesuderinama su tautos reika
tu vokelius Is pasiųstų 2400 _ Ą §-rus Lief s a\Ve jaiku. B^inga) kad ka2bant įv ]ais.
vokelių, grizo nepasiekus adre rslaFs„ _ g šėrug airiu tautybių atstovams žodį Bendrai visa ta konvencija c'Sfn Zllll xrr\lrAltn Dricmnfp «• . J . ... _ Jsato per 200 vokelių. Prisiuntė 
vokeliais, arba betarpiai auko 
jo apie 280 asmenų, tad liko ne 
atsiliepusių apie 1900 asmenų.

Visiems aukojusiems, ar pri 
sidėjusiems prie rinkliavos, Lie 
tuviškas ačiū! Kurie nesuspėjo 
savo auką atiduoti, tikime, kad 
priešvelykinėje rinkliavoje tik 
rai savo auką prisius. Ačiū.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apylinkės Komitetas.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI

Lauktina, kad ir kitos orga tarė ir p. Ruth Hickling, Cana buvo labai įspūdinga ir susirin 
nizacijos, o taip pat ir atskiri dian Personai Consaltant direk kusiems įvairių tautų atstovą 
asmenys, kurie dar nėra |sijun toriaus žmona, pažymėdama pu ms darė gerą įspūdį.
gę į šėrininkų eiles, savo įnašais 
paremtų tą svarbų mūsų lietu 
vybės išlaikymo židinį — Lietu 
vių Namus. Bs.

SENATVĖS PENSIJOS 
REIKALU

Yra duomenų, kad dar šioje 59 metų Lietuvos Nepriklau 
federalinio parlamento sesijoje somybes atgavimo sukaktį šie 
Ottawoje, bus papildytas senat ™et rengja ^ndJ.ai k°vo 2 d. 
ves pensijų gavimo {Statymas 

Praplėtus ir pagerinus Lietu ta prasme, kad ir Kanadoje gy 
vių Namus, jų vertė iš mokėtų veną emigrantai, išgyvenę šia 
45.000 dol., pakilo iki 70—80 me krašte penkeris metus ir tu . -. -
tūkstančių dolerių. Šiuo metu rį Kanados pilietybę, pagal ben P- °1 k°nc^rto jorog
yra 490 šėrininkų su kapitalu drą tvarką galės gauti senatvės 
apie 17.000 dol. Bendros už na pensiją. Atrodo, kad nemažas - .
mus skolos yra apie 30.000 dol. skaičius vyresnio amžiaus lie Londone pasirodys^pirmą artą. 
Šėrininkams prisakitoma 4% tuvių ateityje galės tuo pasinau 
metinių palūkanų, kuriuos, me doti. Deja, tik daugelis mūsų 
tams praėjus, kiekvienas šėri senukų, ar tai dėl kalbos sun 
ninkas gali atsiimti. Skolą ga kūmų ir dė] kitų aplinkybių, 
tutinai apmokėjus, šėrininkui dar neturi šio krašto pilietybės, 
pageidaujant, bus grąžintas nors krašte gyvena daugiau 
įnašas su priklausančiomis pa kaip penkerius metus. Praneša 
lūkanomis. ma, kad vyresnio amžiaus lietu

Pažymėtina, kad iš Toronte viai, pradedant 65 metų amžia 1955 m rugsėjo mėn. 1—3 die 
veikiančių lietuvių organizaci us, kurie pensijos gaivmo rei nomis philadelphijoje, tarp dau 
jų 18 yra tapusios Lietuvių Na kalu norėtų įsigyti Kanados pi gelio ten priimtu nutarimu pn 
mų šėrininkais, būtent: Kūrėjų lietybę, gali užsiregistruoti pas ėmė ir rezolįucija mūsų veiks 
-Savanorių S-gos skyrius, Sau mane iki kovo 1 d., paduodant nįu neIeinto susk‘ilimo reikalu, 
hų Klubas, Karių S-ga, Tauti vardą, pavardę, gimimo datą ir Visį tie nutarimai buvo paskelb 

. . nės S-gos skyrius, Moterų Ka dabar gyvenamą adresą. Visie ti Technikos žodžio 1956 m. 5
bechnskas, H. Stepaitis ,B. Jo talikiu D-jos skyrius, Inž. ir ms užsiregistravusiems per ka 
nynas, S. Čepas, K. Gaputis, J. Arch. S-gos skyrius ir Liet. Or talikų emigracijos biurą Toron 

kestrą> „Trimitas” — po 1 šė te kolektyviai bus padedama su spausdintas.
rą (šėras 25 dol.), Maž. Liet, tvarkyti visus reikiamus forma Vasario 16 d proga visi mū 
Bičiulių D-’jos skyrius, Scenos lumus ir reikalą privesti iki pi lietuviškieji laikraščiai kvie 
tut M/r t a 1.j„i ~-4... čiami pagarsinti čia pateikiamą

reikšmingą to suvažiavimo re 
zoliuciją:

— IV-sis PLIAS-ALTAS Su 
važiavimas kviečia mūsų veiks 
nius šiuo sunkiu lietuvių tau 
tai momentu baigti tarpsavio 
ginčus ir pagaliau pradėti vie 
ningą bei koordinuotą darbą. 
Suvažiavimas mano, kad to 
kiam šventam tikslui nėra kliu 
čių, dėl kurių negalima būtų su 
sitarti. —

Inž. V. Vintartas
Technikos Žodžio Redaktorius.

BUVO METAS — TU ĖMEI, 
DABAR TAVO LAIKAS

DUOTI. AUKOK ŠALPOS
FONDO VAJUI

Kaknevičius, A. Juozapavičius, 
I. Vaitkus, P. Kirstukas, A. Ša 
ulis, I., Razgaitis, O. D., A. Sa 
gevičius, E. Davidonis, K. Dar 
gis, A. Didas ,A. Galdikas, B. 
Saplys, F. Kasperavičius, K. 
Gontą, K. Malkevičius, A. Povi 
laitis, M. šostakas, A. Šapoka,

LONDON, Ont.
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

Londono ir Rodney Lietuvių atsilankyti. Pradžia 7 vai. vak. 
bendruomenės Vasario 16-tąją GRAŽI PRAMOGA.

Londono lietuvių skautai ii 
vietos Džiambore F-do Komite 
tas mieliesiems tautiečiams tu 
ri malonią staigmeną: į Londo 
ną jų kviečiama atvyksta iš De truputį kita, bet taip pat pat 
troito režisorė Mikšienė ir jos valdiška, gal daugiau artima Jo 
vedamas dramos teatras. Stato no Žiauriojo,. negu Mikalojaus 
ma Vytauto Alanto 3-jų veiks Paskutinio laikams.
mu komedija „Šiapus 'uždan Taitietės ir Tautiečiai. Aš 
goį“. labai norėčiau papasakoti Jums

Apie šį spektaklį kitą kartą ką nors malonaus, sako kalbėto 
bus pranešta smulkiau. jas. Žinoma, Vasario 16 mums

L, E-tas. yra didelė šventė. Ji mums žadi 
___ __ __  na geras viltis; Ji sklaido mūsų na___ ■■■■ a ■ neviltį. Ji mus skatina gyvybin

PAJIESKOJIMA! T trumį- Bet.čįa pat tnriu j,asa kyti, kad prieš mus visus, kurie
— Jieskomas Stasiūnas Jo žmonijai norime gera, kurie ki 

nas, kilęs iš Švenčionių apskr.. taip j ateitį ir žvelgti nenorime, 
iŠ Vokietijos emigravęs į Aust kaip į tokią ateitį, kurioje tau 
raliją. Jis pats arba ji žmantie tos pačios būtų apsisprendu 
ji prašomi pranešti adresu. Ši sios, kurioje būtų laisvės —• ly 
monėlis - - - - - - ......
ger St., Montreal, P. Q., Cana riose darbo žmogus - darbinin 
da. Yra 
vos.

šeštadienį. Minėjimas ir koncer 
tas įvyks Londone, Bibliotekos 
Auditorijoj, Queen’s g-vė 305 
nr. Paskaitą skaitys rodniškis

rarhą išpildys sol. V. Verikaitis 
ir jo vedamas kvartetas, kuris

Abi apylinkių Valdybos ma 
loniai kviečia visus tautiečius 
į minėjimą ir koncertą gausiai

PAGARSINIMAS
Ketvirtasis Pasaulio bei Ame 

rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar 
chitektų Suvažiavimas, įvykęs

veikiančių lietuvių organizaci Us, kurie pensijos gaivmo rei nomis philadelphijoje, tarp dau

Meno Mėgėjų Grupė, SLĄ. 236 lietybes dokumentų gavimo, 
kuopa, Kanados Liet. Tarybos Tvarkant minėtą reikalą bend 
skyrius, Choras „Varpas” ir rai, bus sutaupyta bereikalingų 
Medž. bei Žūklės Klubas — po keblumų, susijusių su anglų 
2 šėrus, Šalpos Dr-ja „Daina kalba ir kitais oficialumais, ku 

rie vyresniems Žmonėms yra ga 
na sunkūs. Kun. P. Ažubalis.

H

99 4 DUNDAS ST. W.
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri- 
t' rusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. v?k.

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

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ 

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

: Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko. :
;faip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.
; Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

’ Mūsų skyrius: Hamilton, 105 Cannon, St. E.
pas p. A. Juraitį. Telef. JA 8-6686.

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Alfonsas, 4921 Belan gybes — brolybės sąlygos, ku

nr., bet iki šiol bendrinėje spau 
doje iš jų nė vienas nebuvo per

Vasario 16 d. proga .visi mū

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

svarbių žinių iš Lietu kas nebūtų išnaudojamas ir ne 
turėtų baimės ir rūpesčio dėl 

T . ... rytojaus dienos, — prieš mus — Jieskomas Jurgis Ziginan vigus gtQvi kovu ateitis Turėgi 
♦ . . A ••anue Ir, ln<- 1C I\fl z'. *- ,

me sunkiai ir kietai kovoti.
Labai norėtųsi,
kad laisvė ateitų be didės 
nių sukrėtimų ir be karų.

Aš prileidžiu, kad tai yra gali 
ma. Apie tai užsimena ir JAV 

nr. 80 pusi. Straipsniai: A. Ber valstybės vyrai. Tiktai jų laiky 
zinš, dr. A. Perandi, V. Rašte sena kelia abejonių. Daug reiš 
nio, E. Roosaare ir V. Vaitiekų kia Jungtinių Tautų Organiza 

ei ja. bet jį dar neturi geros je 
gos — nei moralinės, n< zi 
nės. Todėl greičiausia ar tiKtai 
artimoje ateityje žmonių, tautų 
ir valstybių nesantaikos bus sp 
rendžiamos fizine jėga?

Todėl mums reikią būti pasi 
ruošusiems. Reikia būti, kiek ti 
ktai įmanoma, vieningiems. Rei 
kia baigti neV|tarimus, tarytum 
priešų mums pakurstomus. Šiuo 
reikalu J, Kardelis, baigdamas 
pranešimą, pasiūlė susirinkimo

tas, Andriaus sūn., kilęs iš Mo 
kolų km., Mariampolės. Jieško 
Petro švogeris Klemensas Štra 
ūsas, adr.: 5334 Charlamagne, 
Montreal 36, P. Q., Canada.

THE BALTIC REVIEW 9

no.
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NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos Įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPIN1MAS 

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.

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond)

TORONTO, ONTARIO 
T e J e f o n a i

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088 priimtą rezoliuciją (ji įdėta pra
k......—xy---------- ■**?-:-...—>t eitame NL n-ryje, l puslapyje).

Minėjimo dalyvis D.
Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

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

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETJ

& SEGUW f 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public,
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

"Tek: Ofice WA 4-9501
i Res.: BE 3-0978

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario.
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SIUNTINIAI LIETUVON

Keletas pastabų. Nepriklauso 
mybės minėjimas yra didžiau 
šia mūsų tautinė šventė, ypač 
čia, tremtyje mums svarbu ją 
išgarsinti svetimtaučių tarpe. 
Tuo atžvilgiu, Hamiltono B. vai

PENKTOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA BUS 
NIAGAROJE

p. Ulbinas iš Niagara Falls tele jomis. Minėjimas, dalyvaujant 
fonu pranešė, kad V Lietuvių 350 asmertų, užbaigtas Tautos 
Diena išėmėt bus rengiama Nia Himnu.
garos pusiasalio lietuvių. Paren 
giami darbai jau pradėti. Hamil 
tonas sveikina ir linki sėkmin 
gos šios šventės pravedimo.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS

minėjimas buvo pradėtas pamal dyba neįdėjo didelių pastangų: 
domis VA parapijos bažnyčio .1* nebuvo paminėta nei per len 
m Pamaldas, su kanadiečių ku g™ gaunamą radio pusvalan 
i a asista, atlaikė kun. J. Ta di> nei vietos spaudoje, nei pa 
darauskas, pasakydamas tai kviečiant oficialius valdžios ar 
dienai pritaikytą pamokslą, o atstovus. Salė, kuri ap 
taip pat atgiedomamas Libera kaišiota įvairiomis šakelėmis, 
už visus žuvusius laisvės kovo balionais ir kitais baliams tin 
je kamais papuošalais, savo dy

Vakare, vokiečių salėje, įvy džiu neatatiko tai dienai susirin 
ko aktas. Jį atidarė B-nės valdy kusiems minėjimo dalyviams, 
bos pirm. St. Juozapavičius. Po Nešiojimas kėdžių, barškini 
God save the Queen atsistoji mas geležiniais jų ramsčiais lai 
mu pagerbti visi žuvę mūsų sa 
vanoriai ir partizanai. Paskaitą 
laikė KL B-nės KV pirm. V. 
Meilus, pažymėdamas, kad 39 
m. istoriniu atžvilgiu yra tik tr 
umpa akimirka, tačiau tautos 
išlaikymo atžvilgiu — jau dide 
lis žingsnis.

Pranešame kad reguliarus siuntinių persiuntimas į LIE 
TUVĄ ir kitus kraštus pradėtas nuo š. m. vasario 18 d. 
Siuntiniai užsakyti per „Orbis“ įstaigą yra pasiunčiami 
iš Skandinavų kraštų ir pasiekia gavėją per trumpą lai 
ką. Siunčiame tekstilės medžiagas, kurių pavyzdžius 
galite apžiūrėti ,,ORBIS“ įstaigose Kanadoje ir JAV.

Siunčiame taip pat maistą ir kitas reikmenis.
Siuntinių persiuntimas yra garantuotas, o siuntinių skai 
čius ribotas dėl greitesnio pristatymo; todėl prašome iš 
anksto susisiekti su atatinkama „ORBIS“ įstaiga tuo 
reikalu. Kanadoje kol kas veikia tik viena įstaiga Hamil 
tone. Adresas:

ORB I S” 65 GORE ST. HAMILTON, Ont.

Tel. JA 9-5695.
Klijentai priimami nuo 4 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

Port Arthur ir Fort WHIhm, Out
VASARIO 16 DIENA

Rytą 9 vai. Šventos Mišios minėjimo programai vadovavo 
St. Elizabeth bažnyčioj už Lie Vyt. Semaška.
tuvą atlaikė Rev. Father Car šventėje dalyvavo ir vietos 
roll. , kanadiečiai. Svečiai, Reev. Bu

Vakare minėjimas Prosvita rna iš United Church, didelis 
salėj. Pradėta Kanados ir Lie visuomenės veikėjas. Mrs. Bu 
tuvos himnais. Apylinkės pirmi rns mokytoja ir visuomemnin 
ninkė apžvelgė bendrais bruo kė, Mr. Buchenen su ponia ir 
žais Lietuvos istoriją nuo pat daug kitų.
senovės laikų. Apibūdino Vasa Griežė orkestras, kurį parų 
rio 16 dienos esmę, reikšmę ir pjno įr jam pu6ę kainos pats ap 
lietuvių tautos tviitus siekimus, mokėjo p. Jokubauskas.
ryžtumą ir šventas pareigas Tė 
vynei. Dainavo gražiai solo ir 
duetą broliai Jokubauskai, La 
wrence ir Philip (abu berniu 
kai ima dainavimo pamokas).

Gražiai pasirodė-padainavo J imui d dirbo:J Jonaitis> 
solo p. Galbuogis ir trejuke: p. * Bruž ir Fcieksas Dru
Galbuog!^ p. Giedraus ir p. kteniai Bružienė( Drukte
Liskus P Galbuogis tarė svei n- Jonaitienė, P. Bačins
kinimo zodj. Skambino pianinu kaj į įkauskas ir Tautos 
Jūrate Mitalaite. Dekiamavo Fondui rinko Mitahe
p Kaminskaite, Kaminskas, J. nė ir Kaminskas. Auku su
Mitalaite.

Puikiai skaitė, deklamavo ir

Fantus suaukojo visi apylin 
kės nariai. Tarp fantų buvo 
vienas gyvas triušis, p. Kuolai 
čio dovana. Fantus sutvarkė p. 
Jonaitytė ir p. Kajutis. Paren

p. Bružas, Leo ir Feleksas Dru

-----  — ...............
aičius, įduoda taip pat daugiau turios jaunimo. Aprašymas bai už padarytus raštu rezoliucijų 
jėgos ir pačiai valdybai dirbti giamas, kad „it has been said vertimus į svetimas kalbas, nu

ke paskaitos, tikrai trukdė visą 
dienos rimtį. Tuo tarpu, repre 
zentacinė vieta— Royal Con iietuvišką darbą, kadangi ji that Father Tadarauskas and 
naught viešbutis, esąs miesto jau£ja, kaj jos veiklą remia visa John Kšivickas, president of 
centre, gaunama už tą pačią kai Hamiltono kolonija. Rinkimai the church building fund, hav 
ną, kaip ir vokiečių salė, buvo Vyks nuo g vai. 30 min. iki 6 been the human industry behi 
laisva. Kiekvienas tautos šven v 20 min. vakaro. Tad ši šešta nd the parish expansion“.
tės minėjimas tai yra naujų jė dienj visi į parapijos salė. prie

(Pažymėjęs, kad Kanados lie S1] gavimas mūsų lietuvybės iš rinkimįnės urnos.
vių gyvenime neigiamybių ^a\kymui, mūsų tolimesnei ko vaiiičiii f 

yra išvengta, kadangi lietuvius va* laisv?- ?° kalbų, apie hc 
apjungia apolitinė KL B-nės or iamą partazanų kraują, nuslaks 
ganizacija. Trumpai pažymėjęs žemę Lietuvos savanorių 
Dr. J. Basanavičiaus reikšmę’ 
mūsų tautai, p. V. Meilus už 5 oronto-, 
baigė to didžiojo Patriacho žo 
džiais, kuriuos jis pasakė po 
Vilniaus Didžiojo Seimo, nesu 
tikdamas su kaikuriais nutari 
mais: „1 
me kritikuoti, tačiau juos ten 
ka vykdyti, nes tai nėra vieno 
asmens, bet visos tautos valia.”

Po paskaitos sekė sveikini 
mai žinomos radio komentato 
rėš Mrs. E. Hyder, latvių, es 
tų, lenkų, ukrainiečių ir veng 
rų atstovų. Ypatingai šiltai bu 
vo priimtas vengrų tautos žo 
dis, kuriame Hamiltono atsto 
vas pareiškė bendrą likiminę ko 
va lietuvių Ir vengrų tauty už 
išsilaisvinimą iš bolševizmo jun 
go-

Meninėje programos dalyje 
pasirodė sevčiai 1 šTorontc sol. 
V. Verikaitis ir vedamas kvar 
tetas ir hamiltonietės Chromau 
skytė ir Bakaitytė su dekoraci

— dainos apie šaunius vyrus iš 
, kuriuos visur vejasi 

įvairios blondinės, brunetės, tik 
r ai netiko šios dienos rimčiai. 
Lygiai kaip ir oficialioji dalis, 
ta*P ir meninė programa ttrri 

,tautos nutarimus gali hūti parinkta Nepiiklausomy 
bės šventės minėjimui .

ŠĮ SEKMADIENĮ 
parapijos salėje vykdomi nau 
jos KL B-nės Hamiltono ap. vai 
dybos rinkimai. Negali būti jo 
kių pasiteisinimų ,dėl darbo, to 
limo kelio ar kitų menkų prie 
žasčių neatvykimui į balsavimo 
būstinę. Tai yra kiekvieno lietu 
vio pareiga, atlikti savo bendruo 
menišką pareigą, čia tremtyje, 
mūsų tautos atžvilgiu, pateisin 
ti mūsų dedamas viltis brolių ir 
sesių, kenčiančių Tėvynėje ir 
Sibire. Didelis balsavusiųjų sk

PADĖKOS
Sąryšy su Nepriklausomybės 

rengiamas šį šeštadienį Royal šventės minėjimu, žemiau išvar 
Connaught viešbutyje, sušilau dintiems asmenims, kad tas mi 
ks svečių ne tik iš Hamiltono ir nėjimas būtų gražus ir sklan 
jo apylinkių, bet taip pat ir iš dus, nuoširdžiai dėkojame: AV 
JAV — Ročesterio. Tą dieną į klb. T. J. Kubiliui ir Šv. Kaži 
Hamiltoną atvyksta kaimyninio miero parap. kleb. J. Bobinui už 
miesto sportininkai, kurie čia pamaldas, dr. H. Nagiui už pas 
sužais draugiškas krepšinio ir kaitą, meno progr. dalyviams, 
stalo teniso rungtynes su hamil Op. sol. E. Kardelienei, pianis 
toniečiais ir vakare dalyvaus di tu K. Smilgevičiui, B-nės cho 
džiausiame prieš Velykas pare rui ir jo dirig. A. Ambrozaičiui, 
ngime, tradiciniame kaukių ba Skautų vyčių taut, šokių gru 
liuje. Apie pačias sporto varžy pei ir jos vadovui J. Piečaičiui, 
bas esame rašę jau pereitame akordeonistams — K. Gerhai 
Nr. sporto skyriuje, šį kartą, pa daitei
žymėdami, kad jos yra vertos dekor. R. Bukauskui, pranešėja t 
didelio dėmesio, nes abi koman ms B. Ciplijauskaitei ir N. Kli | 
dos žais stipriausioje sudėtyje, čiutei,

Kaukių baliaus pradžia 7 vai. (nemokamai) Z. Lapinui, tai 
30 min. Trys gražiausios kau kininkams-talkininkėms Tėvui 
kės bus premijuotos ir patalpin Aranauskui, 
tos į vietos dienraštį.

VIETOS DIENRAŠTIS

KAUKIŲ BALIUS

rinkta 82.75 dol. Parengimo 
pelnas 19.45 dol. Už afntus gau 
ta 25 dol. Aukotojai: X 10 do.; 
po 5 dol.: V. Zujus, A. Andriu 
šis, J. Dadėnas, ,K. Lisauskas 
(Liskus), E .Jakštis, H. Poš 
kus, E. Jasevičiūtė; po 3 dol. A. 
Jonaitis, P. Baltanih, L. Mitalie 

J nė, K. Kaminskas, Ges. & Stella 
“ Bro McKinon; po 2 dol.: A. Dva 

rionavičius, J. Žukauskas, B. 
Golbuogis, V. S.; po I dol.: Va 
lė Jonaitis, J. Škėma, Giedrai 
tis, Krikščiūnas, J. Zigmantas, 
J. Špokauskas, A. Giedraitis, F. 
Bagdonas, Stukonis, F. D., X. ; 
po 50 et.: P. Balionis, 3. Matu 
lionis, Ignas Jursa, V. Bačins 
kas, Mikonis, Jokubauskas, G. 
Mitalieenė; po 25 et. X.

Pinigai sumoje 102.20 dol.

širdžiai dėkojame.
Seimelio Prezidiumas.

— Vyr. sktn. Č. Senkevičius, 
tapęs „Sk. Aido“ vyr. redakto 
riumi, atleistas iš „Sk. A.’’ Z.- 
lijos redaktoriaus pareigų. Nau 
juoju Brolijos redaktoriumi pa 
skirtas jūrų sktn. B. Stundžia.

— Akad. Skautų Ramovės 
Chicagos skyriaus sueigoje per 
rinkta valdyba — K. Palčiaus 
kas, dr. M. Budrienė ir D. Va 
riakojytė.

— New Yorko skautų tėvų 
k-tas š. m. gegužės 4 d. apreiš 
kimo parap. salėje, Brooklyne, 
rengia viešą jaunimo vakarą su pasiųsta Ttutos Fondo Įgalioti 
programa, loterija ir šokiais, niui p. L. Giriniui.

ir A. Vičui, scenos

garsiakalbio įrengėjui

Europos gydytojas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

TAISAU
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

Skambinti po 6 vai. vakaro 
Tel. LI 5-3549.
A. Pilypaitis.

GARKŪNAS IR ŠVABAITIS, |
Hamiltone, t a i s o: «

Radio, T. V., skalbimo mašinas, siurblius, plyteles, $
rt laikrodžius ir kitus elektrinius aparatus. U
» JA 9-9579 iki 9 v. vak. «
v <>

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, J;
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

•i: Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p.
Z parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite J’ 

iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,
Hamilton, 15 Homewood Ave. f

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.
RAymond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
___ sąlygom 
išsimokėti

p. Bukauskienei, 
D. Mališkienei, G. Lukošienei, 
G. Lukošiūtei, O. Stankūnaitei, 
p. Dalmantui, p. Kličiui, Pr. Bu 

The Hamilton Spectator, vie kauskui, staliams — S. Baraus
nos savaitės savo Nr. įdėjo mu kui, J. Šiaučiuiliu, J. Araminui, 
sų bažnyčios vidaus nuotrauką, V. Birietai ir J. Burbai, skauta 
po keliu dienų taip pat ir apra ms ir sakutėms Ačiū visiems, 
šymą, kuriame pažymima, kad Jei ką praleidome, atsiprašome, 
parapijos iniciatyva įsteigtos aš Pp. B. Ciplijauskaitei, E. Lu 
tuonios organizacijos, kurių ke košiūtei ir p. K. Andruškevičiui

Adamonis ir Budriunas
:< „DISTRICT ESTATE BROKERS

Nariai: Montreal Real Estate Board. Corporation of Real 
Estate Brokers of the Province of Quebec.

Patvirtinti: Insurance Brokers Association of the province 
of Quebec
Government of the province of Quebec.

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius’OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

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

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

GENFRAL1NIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER A SONS]
13 METŲ JOSI, TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

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

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

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

telef.: 
PL 0094

(2 g. į rytus nuo St. Laurent) f

LIETUVIAI PER LIETUVIUS — LIETUVIAMS!
DAINORA

49, Thornton Ave., London W. 4, England. Tel. CHI 2107

Siunčia dovanų siuntinėlius Lietuvon ir Rusijon
iš EUROPOS

ir NEBRANGIAU ir žymiai GREIČIAU.
Angliškos medžiagos, avalynė, vaistai, 
šveicariški laikrodžiai, baltiniai ir kit.

Oro paštu siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10—15 dienų.
1 kilogramo oro paštu persiuntimas kaštuoja 3 doleriai 

ir 30 centų. Kiekvienas sekantis tik 1 dol. 30 centų.
Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą. 

Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai—letuvių kalba. 
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžia 
nias. Visos išlaidos, susijusios su siuntinio persiuntimu,

6 dol. 50 et.
Medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami siuntėjui.

Rašykite lietuviškai, atsakysime tą pačią dieną lietuviškai.

c ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

A. Norkeliūnas

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal naria

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai

Paskolos pirmam ir antram morgiėiui

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

Montreal 36, Que

11 metų patyrimas

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------TeL YO 3440.
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DIDŽIOJO MŪSŲ PIANISTO ANDRIAUS KUPREVI 
Č1AUS KONCERTAS

Montrealyje Įvyks kovo 9 d., dymui komiteto pirmininkas p. 
7 vai. vakaro Aušros Vartų sa Petrulis patiekė KT""‘
Įėję, i

BALIAUS LO TERIJOS DAR NEATSIIMTI 
ŠIE IŠLOŠTI FANTAI:

1 vai. vakaro Aušros Vartų sa Petrulis patiekė sąmatą. Nusi 
Įėję. Žymusis mūsų pianistas statyta padaryti kelius parengi 
šiam koncertui yra paruošęs vi mus mokyklų naudai. Išsiaiš 
sai naują programą. Seniai jau kanta dėl Motinos Dienos minė 
girdėtas Montrealyje pianistas jimo ir kiti mokykloms aktua 
visų laukiamas. Koncertas Įvy lūs klausimai. Sąmata bus pa 
ksta gavėnios metu, kai nėra jo tiekta tvirtinti Seimelio Prezi 
kių pasilinksminimų, kai dvasi diumui.
nis susikaupimas ypač yra lau mas numatomas balandžio 13 
kiamas. < ...

Po pirmojo jo koncerto praė parašyta plačiau, 
jo jau keli metai ir žymiojo pia 
nisto mūsų visuomenė pasiilgo. 
Ypač jaunimas, kurio priaugč
iau ir muzikalaus. Tat kovo 9 
dieną turėsime didelį malonu 
mą vėl išgirsti žymųjį mūsų pia 
nistą. Visi pasirouškime ir ko to seka Birutės Ciplijauskaitės 
vo 9 d. rezervuokime jo konser paskaita apie paskutinį Nobelio 
tui- premijos laureatą J. R. Jimenez.
SEIMELIO PREZDIUMAS Narių dalyvavimas būtinas. Vi 

vasario 24 d. svarstė ir nutarė: suomepė malonia^ kvieiČąma da 
a) Patvirtinta Nepriklausomy lyvaut*. Sambūrio Valdyba, 
bės šventės minėjimo apyskai SI. A 123 KUOPOS MON FRE 
ta — pajamų 437.— dol., išlai ALYJE METINIS SUSIRIN 
dų 142.04 dol., gryno pelno kimas šaukiamas šį sekmadienį, 
288.67 dol.; b) minėjimo metu kovo 3 d., tuojau po pamaldų 
darytos dar dvi rinkliavos davė: A Vsalės šalutiniame kamabry 
1) radio stotims paremti 47.00 je. Dienotvarkėje senosios vai 
dol., 2) Šalpai 29.75 dol. — vi dybos pranešimai ir naujos vai 
so 76.75 dol. šie 76.75 dol. įteik dybos rinkimai. Visi nariai pra 
ti bankelin „Litas“ Montrealio šomi dalyvauti. V-ba. 
Seimelio dispozicijon, nes Sei MONTREALIO LIETUVIŲ 
mėlio posėdžio protokole iš va ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI 
sario 9 d. tiksliai nenurodyti ad 
resat radio stočių ir šalpos orga 3 d tuoj po pamaldų (apie 12 mai greičiau

Iš SPAUDOS

6 — 5207; 8 — 5350; 13 —■ 4039; 24 — 7784;
25 — 5208; 26 — 5278; 27 — 4918; 29 — 5277;
31 — 4088; 32 — 5551; 34 — 5031; 35 — 5478;
36 — 4290; 38 — 4380; 40 — 5706; 58 — 5169;
49 — 5785; 50 — 4002; 57 — 5209; 71 — 5513;
59 — 5587; 67 — 55,17; 70 — 4993; 85 — 4057;
76 — 5742; 77 — 4437; 84 — 4555; 88 — 4295;

102 — 5523; 104 — 4792; 105 — 4274; 109 — 5342;
111 — 5200; 115 — 5259; 116 — 5010: 132 —4602.
Šie skaičiai reiškia: mažieji, kovo 15 dienos. Kas hg to 

pryšanyje įiašyti numeriai, yako neatsiims, bus laikomas jų 
fantų numeriai; kiti skaičiai, atsisakęs, 
kiekvienas po ketunus, yra nu Didžiuosius fantus išlošė: A. 
meriai tų biletėlių, kuriuos kiek Tamošaitienės tautinį drabužį 
vienas loterijos dalyvis pirko iš p. Daugelavičius, akordeoną p. 
biletų pardavėjų, — jie visi yra Mozūraitis, vieną kostiumą p. 
išlošę. Bet kiekvienas biletėlis Leipuvienė, kitą A. Pakuliene, 
be čia sužymėtų keturių skai Šilerio firmos antklodę p. Jan 
čiū turi dar pryšakyje skaičių kauskas, pp. Masevičių kalaku 
14. Kadangi šis skaičius kiek tą su visais vakarienei paruoš 
viename biletėly kartojasi, tai tais priedais p .Paunksnienė, J. pra savo adresus pakeitę ir apie 
jis čia nerašytas. Faktinai kiek Gražio karakulinę muftą p. Ma tai nepranešę, beveik puse siun 
vienas turimas biletėlis turi 6 čionienė, tortą dr. Šegamogas. čiamų kvietimų grįžta nesura 
skaičius, bet prašoma težiūrėti Loterijos lošimą Įvykdė D. dę adresatų, todėl šiais metais 
tiktai 4 paskutinius skaičius, ku Norkeliūnas, p. Paunksnis ir p. kvietimai šėrininkams nebus 
rie yra surašyti. Jaugelis, už ką jiems nuošir siunčiami. Be spaudos, apie su

Fantus prašoma atsiimti ligi džiai dėkojame. N. L. sirinkimą dar bus skelbiama per
lietuvišką radiją.

Visus narius kviečiame susi 
rinkime dalyvauti.

Lietuvių Namų Valdyba. 
LIETUVIŲ BANKELIO 

„PARAMA“
metinis narių susirinkimas Įvy 
ko Lietuvių Namuose Vasario 
24 d. Atidarė ir pravedė Vaidy 
bos Pirm-kas V. Meilus, sekre 

vadovaujant prityrusiems lau bar dar — tai vasarviečių vieta, toriaująnt St. Grigaliūnui. Da
žavedžiams J. Ramanauskui ir Vieta graži, prieina prie upės, lyvavo per 100 narių. Gražiu
V. Sabaliui. kur rengiamas pliažas ir lesto žodžiu susirinkimą pasveikino

Biletai jau yra platinami ir ranas. Vieta labai lengvai pasie Hamiltono Liet. Bankelio „Tai
Ateinantį sekmadienį, kovo visuomenė yra kivečiama gali kiama, nes yra arti miesto. Bet ka“ atstovas p. Vainauskas. 

. . . . ^ ū., 12 1 juos Įsigyti, nes patogi ir prieinama kiekvie Perskaičius praeito visuotinio
nizacijos, kurioms tie pinigai vaj a v parap. salėje įvyks pa žiūrovu skaičius yra ribotas, nam, kas nori turėti lengvai pa susirinkimo protokolą, kuris be

ietimas Montrealin bal. 13 d. su 
„Vincu Kudirka“ sprendimas 
atidėtas kitam posėdžiui, nes 
reikia išisaiškinti, ar bus galima 
tai dienai gauti salę; d) išmokė 
ti lituanistiniams kursams už pa 
mokas iki sausio 1 d. 194 7 m. 
87.50 dol.; e) grąžinta hkusi 
skola bankeliui „Litas“ sumo 
je 100 dol.

Seimelio Prezidiumas, nausko varduves. Prašoma šią 
dieną palikti suminėtam paren 
gimui. O. M.
• Diskusijų klubo susirinkimas 

dalyvaujant šeštadieninių mo šį šeštadienį, kovo 2 d. 8 vai. v.

Artimiausis parengi

d., o gal ir kita data. Apie ji bus

LIET. AKAD. SAMBŪRIO 
susirinkimas Įvyks kovo 1 d., 8 
vai. vakaro Berri mokyklos sa 
Įėję, 4249 Berri St.

Programoje: H. Nagio Įva 
das apie Nobelio premijas, po

lai

KURIASI NAUJA 
KOLONIJA

Už Bacriver, pervažiavus ga

STOVYKLINIS LAUŽAS
„Neringos“ Skaučių ir Mon 

trealio Skautų Tuntai intensy 
viai ruošia didžiulę laužo prog le Pie IX gatvės tityą, tuojau 
ramą, kurios metu pasirodys sti už kalėjimo prasideda sritis, be 
priausios skautiškos pajėgos, sitęsianti ligi Terrabonne upės. 
Laužas pirmą kartą bus apipavi kurioje kuriasi nauja kolonija, 
dailintas lygiagrečiai vykstąn Tai sritis, kuri Įeina Į Didžiojo 
čiu tikru stovykliniu gyvenimu, Montrealio miesto ribas, bet da

LIETUVIŲ NAMŲ VISUOTINIS METINIS SUSIRINKI 
mas yra šaukiamas kovo 10 die nešimą padarė F. Senkus, pažy 
na (sekmadienį) 4 vai. Liet. Na mėdamas, kad Komitetas ture 
muose, šia dienotavrke: jo 52 posėdžius, išspręsdamas
1. Susirinkimo atidarymas, 238 paskolai gauti pareiškimus,
2. Pr. metų visuotinio susirinki paskiriant kredito bendroje su 

mo protokolo skaitymas, moję 257,560 dol. Komiteto dar
3. Valdybos ir Revizijos Komi bas buvęs šklandus ir vieningas.

sijos pranešimas, Priežiūros Komisijos prane
4. Diskusijos dėl pranešimų ir girną padarė A. Kuolas, teikda

apyskaitos tvirtinimas, mas, kad Bankas vedamas tei
5. Valdybos ir Revizijos komisi singa kryptimi ir pilnoje tvarko

jos rinkimai, je Siūlo Valdybos patiektą apy
6. 1957 m. sąmatos priėmimas skaita tvirtinti.

ir
7. Einamieji reikalai.

Kadangi daugelis šėrininkų

sitarimas Dr. J. Basanavičiaus Įėjimo kaina 50 et. siekiamą vasarvietę, net ir be sa pataisų buvo priimtas, valdy
30 metų mirties sukakties minė Laužas Įvyks kovo 10 d., sek vo mašinos. Svarbu, kad skly bos vardu pranešimą padarė pir 
jimo reikalu. D-jos, kurios nore madienį, 3 vai. 30 min. p. p. šv. pai pasirinktinai ir pigūs, nuo m-kasV. Meilus ir kasininkas 
tų prie šio minėjimo ruošimo Kazimiero parapijos salėje, ka 200 dolerių ir augščiau. Galima A. Kiršonis.
prisidėti, maloniai ] 
prisiųsti savo atstovus.

KLTS Montr. Sk. V-ba.
JUOZAPŲ BALIUS

kovo 16 d. bus Aušros Vartų
salėje, nes bus Tėvo Juozo Arą

prašomos mpas Parthenais ir Sherbroo mokėti kėš, tai 10% bus pigiau, 
ke. o galima imti ir išsimokėtinai,
• Prof. Vaclovo Biržiškos ka pagal galimybę ir pagal norą, 
pui sutvarkyti renkamos aukos. Kas tiktai nori prasikurti Mont 
Tris sekmadienius iš eilės po realyje, neapsiriks čia nusipir 
pamaldų A V salėje p. Staškevi kę sklypus, nes ši sritis yra arti 
čius rinks aukas. Kas išsigalės, miausios Montrealio miesto at 
maloniai prašo tam tikslui au eities vieta, kur kasmet sklypų 
koti Seimelio Prezidiumas. kaina auga. Kas pasiskubins,
• šeštadienį, 8 vai. parapijos daugiausia laimės. Visiems, kas

__________________________________ o vai v salėj kortų (brdge, pinakelio, čia nori įsigyti sklypų, patarta 592,211 dol. paskolų ir grą 
kyklų vedėjoms ir mokinu tėvų • Sunkiai serga K. Zubis ir M. Prtferanso, šachmatų, damų) va nauja inž. Petras Mažeika. Pa žinta 344,606 dol. Pereitais me 
komitetų pirmininkams bei na Vilimienė ir yra paguldyti žy 
.rja.m.s’ sekmadienio susi: inkime du ligoninėje. Sunki operacija 
išsiaiškino Seimelio priimtas padaryta Onai Lukauskienei 
taisykles ir pagal jas susiplana Verduno General Hospitaly.
vo darbo programą, kurios vyk • Kovo 18 d. bus AV salėje Les

MOKYKLŲ GLOBOS KOMI 
TETO SUSIRINKIMAS,

Sausio 1 d. Bankelis turėjo 
657 narius su 95,278 šėrų ir 
151,767 depozitų kapitalais. Pa 
skolų investacijų i nekilnojamą 
jj turtą ir vertybinius popierius 
yra 250,348 dol.

Per ketverius bankelio gyva 
vimo metus kasos apyvarta bu 
vo- 967,986 pajamų ir 950,215 
išlaidų. Tuo pačiu metu išduo

I DR. .J. š F G A M O G A S 
' C H ! R U R G T M ir 
į BENDROJI PRAKTIKA 

(Į office 5441 Bannantyne 
į (kamp. Woodland) 

i Verdun. Tel. HF. 3175.

1šeštadieniais 11 
.i'ba pagal susitarimą.

n a >r» ų 1038 Osborne Av.
>' TpJ : PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A

priima: 9 a. m.—10 p. m. t
5303 Verdun A., Verdun, ' 

Tel.: TR 4547

f NOSIES, GERKLĖS IR 
g AUSŲ SPECIALISTAS 
| IR CHIRURGAS
I Dr. R. CHARLAND

1123 St. Joseph Blvd. E. 
Tel. CA 2508y

I )r. E. A ndr u kaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Iš eilės išėjus iš valdybos St. 
Grigaliūnui, iš Kredito Kamitef 
to F. Senkui ir Priežiūros Ko'' 
misijos Kl. Dalindai, slaptu bal 
svirnu didžiuma balsų tapo vėl 
tie patys išrinkti.

1957 m. sąmatą referavo A. 
Kiršonis, kuri buvo priimta su 
numatytomis 25,750 dol. paja 
momis ir 17,896 dol. išlaidomis 
ir 7,854 numatomu pelnu.

Prie sumapymų buvo pagei 
dauta, kad Bankelis, kaip ir ki 
ti bankai, darytų operacijas pri 
imant telefono, gazo, elektros 
ir kitus bankams leidžiamus pri 
iminėti mokesčius. Liet. Namų 
pirmininkas J. Strazdas kvietė 
visus bankelio narius tapti ir 
Liet. Namų šėrininkais. /

Dabar Bankelio valdomu©^- 
sius organus sudaro: Valdyba: 
V. Meilus pirm., J. Strazdas vi 
cepirm., St. Grigaliūnas sekr., 
A. Kiršonis kasin. ir P. Šernas 
reikalų ved. Kredito Kamite 
tas: F. Senkus, P. Budreika ir 
St. Banelis ir Priežiūros Komi 
sija: A. Kuolas, A. Pabedins 
kas ir Kl. Dalinda. B. S.
• Sekmadieniais nuo 10 vai. iki 
1 vai. p. p. atidara Pris. parapi 
jos biblioteka choro patalpose 
pamaldų salėje.
• Tėvai prašomi registruoti vai 
kučius Pirmai Komunijai paren 
gti. Pris. par. pamokos prasidės 
balandžio 1 d. Pirmoji Komuni 
ja pramatoma birželio 9 d.
® Tretininkų mėnesinis susirin 
kimas Įvyks kovo 10 d., 2 vai.
p. p. Pris. par. pam. salėje.
• Tėvai Vytautas, Bernardinas 
ir Broliukas yra išvykę rekolek 
cijų.
• Užgavėnių balių ruošia para 
pijos Kat. Moterų_ Dr-ja.
• Kepimo-virimo kursai vyksta 
kavinėje kiekvieną ketvirtadie 
ni 7,30 v. v. ,
• Vaikų Užgavėnės Įvyks kovo 
3 d., 3 vai. p. p. Prisikėlimo sa 
Įėję. Scenoje matysime gyvas 
lėles ir kaminkrėtį. Programą 
išpildys jaunutės ateitininkės ir 
vaikų darželio auklėtiniai, vado 
vaujami Nek. Pras. Seselių.
• Šv, Kazimiero minėjimas ko 
vo 10 d. Prisikėlimo salėje.
• Kovo 17 d., parapijos salėje 
moksleivių ateitininkų susirin 
kimas.

\ jtDr.A.VALADKAĮ
i $ 1081 BLOOR ST. W. §
i X 1 ?

karas. Bus galima gauti kavos, skambinkite jam į namus MO tais turėta 6,457 dol. gryno pel 
arbatos, šokolado. Pirmas toks 4-0507. Adresas: 745 Batiscan no, kurį visuotinis susirinkimą 
vakaras yra organizuojamas lie Ave, St. Vincent de Paul. Nuo paskirstė sekančiai: 5% šėrų d 
tuvių parapijos Montrealyje. balandžio mėn. kainos bus ke 
• Ateinantį penktadienį yra pir liamos. Šioje vietoje jau 11 lie 
mas mėnesio penktadienis. Mi tuvių sklypus įsigijo.
šios vakare 8 vai. Prieš mišias • Lingaičiui Jonui, talkinusiam 
7,45 bus kalbamas rąžančius, su mašina Spaudos baliui, nuo 
Šv. Juozapo mėnuo prasideda, širdi padėka. NL.

videntui 3040 dol., garantijų fo 
ndui 2,617 dol., Kultūros Fon 
dui 400 dol. (jų tarpe 100 dol. 
vietos pr. mokyklai ir 100 dol. 
skautų Jamboree, Anglijoje), 

_ , . . . sporto klubui „Vytis“ ir „Auš
paoioa^c lyKXM.iHs. xasKus i«. Kiekvieną rytą po mišių 8 vai. • A. Stankienė už Bacriver įsi ra“ po 100 dol., Vasario 16 d. 
mėjo: J. Viliusis 1, V. Žilinskas Pe^ ^nesį rąžančius. gijo didelj ir brangų žemes sk 
1 f Šiaučiulis 0 ir Mylė 0 * Mirė Andrius Palubinskas 66 lypą, padedant inz. F. Mazei
• Balandžio 4 d. Forume bus metU amžiaus. Milė vas. i8 d., kai.
Neokanadiečių organizuojamas palaidotas per Šv. Kaizmiero ba • Rutkauskas Povilas, Sta Nu 
festivalis-pasirodymas dalyvau žny£i? vas- 22 d- Velionis pali De Luxe Dry Cleaners savinin 
jant fo- Eminencijai kardinolui.

ĮSIKURIA NAUJAS 
LIETUVIS BIZNIERIUS 
Atlas Import Co Ltd perėjo 

į lietuvio K. Ožalo rankas. Ši 
firma parduoda importuotus ra 
dio aparatus. Vasario 12 — 2L 
d. firma Show Mart parodų sa 
Įėję dalyvavo ir rodė naujausius 
radio priimtuvų modelius. Adre 
sas: 5864 Park Ave, tel.: CR 
4-8379.

ADVOKATAS 3

Amities Neokanadiečių ir pran 
cūzų subuvimas - paskaita.
• Šachmatų B klases 2-ras ra 
tas, suloštas su Montrealio CC, 
pasibaigė lygiomis. Taškus lai

$

| STASYS DAUKŠA, LL. D.
| Suite M—M

& 152 Notre Dame St. E.
UN 6-8969*

Res. 5657—12 Avė., Rsm.
3 RA 2-5229

I
 Raštinė vakarais: g

2104 Mount Royal St. E. ©
LA 1-7926—8873 |

RenėTALBOT i
Advokatas xSuite 306, Aldred Bldng. X 

s? 507 Place D’Armes X 
y MArquette 8045 y’

Gimnazijai 100 dol. ir Lietuvių 
Namų Bibliotekai 100 dol. Be 
to, susirinkimas pavedė Valdy 
bai už 300 dol. nupirkti Liet. 
Namų šėrų.

Kredito Komiteto vardu pra

x Raštinė: LE 4-4451 x

ko žmoną Oną, dukterį Anelę, kas, Lachinėje pasistatė nuosa 
sūnus Juozą ir Vilių.
• Pakrikštijo sekmadienį pp. 
Blauzdžiūnai savo sūnų AV ba 
znyčioje. Krikšto tėvais buvo 
viešnia iš Clevelando, p. Liut

q kevičiūtė ir Juozas Lukosevi 
ičus.
• Pov. Jokubauskas su motina mirė 
išvyko į Floridą atostogų.
• B. Dodonaitė yra išvykusi at paskutiniuosius 10 metų čia tar
ostogų į Floridą. navo kancleriu Urugvajaus ko
• Gudas Leonas, visuomeninin nsulate, kuriame jo sūnus eina \
kas, daug dirbęs KLCT ir sky konsulo pareigas. Velionis, į rytus nuo Dufferin St. 
riaus v-boje, Rosemoune 16-je prieš savo diplomatinį darbą, 
Avė, nuisipirko namus ir persi yra plačiai pasireiškęs žemdir 
kėlė į juos gyventi. bystės srityje ir yra skaitomas i
• Paškevičius Petras per inž. jos pionieriumi Urugvajuje. Ta j 
P. Mažeiką nusipirko už Bacri ip pat jis Urugvajuje yra plačiai < 
ver žemės sklypą.

vus namus ir valyklai patalpas, 
į kurias šiomis dienomis perke 
lia savo Įmonę.

Atkelta iš 1 psi.
Vasario 7 d. savo namuose

222 E. Chesnut St., Chicagoje,
Ignacas Stungevičius, su 

laukęs 70 metų amžiaus. Jis per

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

1982 Bloor W. Toronto 4.

ir šeštadieniais 
susitarimą.

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. 6. L. 
Suite 205

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

Re*.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČI N AS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

MILTON W. WINSTON, 
B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505 
4 Notre Dame St, E. 
Montreal. UN 6-6556

SULLIVAN REALTIES 
Member of Montreal 

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

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

Co.

reiškęsis ir lietuviškuose baruo 
se. I. Stungevičius palaidotas 
vasario mėn. Šv. Kazimiero ka 
pinėse, Chicagoje. Velionis pa 
liko žmoną Sofiją, sūnų Feliksą 
^Urugvajaus konsulą Chicago 
je, seseris — J. Chernecką, E. 
Gorsldenę, V. Stungevičiūtę ir 
K. Karužienę.

Vasario 1 d. buvo Chicagos 
apskrities BALFo metinis na 
rių susirinkimas, kuriame iš 
klausyti pranešimai ir aptarta 
visa eilė svarbių klausimų. Pra 
nešimą iš BALFo seimo Detroi 
te padarė A. Ginteris. Išrink 
ti darbo organai.

šaldytuvu*! air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

3600 Fenelon St., Rosomount.
Tel. RA 1-3091.

Dr. A. Pacevičius ;
Gydytojas ir Chirurgas r 

| 280 Roncesvalles Avė v
Telefonas LE 4-4778 3

|Priėmimo valandos: 11-1 v. x 
įfvakarais nuo 6-8 v.; trečia- s 
k dieniais ir šeštadieniais 11-3 
? v. pp. Kitu laiku, susitarus. « 
| N a u j a s kabinetas

5

(prie Dufferin) X
Telefonas LE. 1-2933 a 

RENTGENAS
S priima ligonius ir gimdyves « 

nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S
X Šeštadieniais nuo 12 vai. X 

iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-x 
niais kabinetas uždarytas.

DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja X
129 Grenadier Rd., 9

(2 namas nuo Roncesvalles)!-
TORONTO | 

Tel. LE 1-4250 |

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augšto* 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.
Lietuvių Namai, 1129 Dunda* St. W.

Telefoną* LE 2-8723
Būstinė: 
Toronto, Ont.
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