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Politinė įvykių savaite
SENSACINGOS ŽINIOS IŠ MSAKVOS APIE LIETUVĄ

Šių metų Kalėdas sutinkame 
epaprastose sąlygose, kurios 

susidarė matomai, bet kurių 
asiveržimas daugumui buvo 
tikėtas.

ĮKALINTOS TAUTOS
PAREIKALAVO LAISVĖS.

Ir tai negirdėta jėga. Tai yra 
nepaprastas reiškinys, atidaręs

lia mirtimi. Iš to seka, kad Ma 
skva nenurims.

Šitoje būsenos akivaizdoje,
INDIJOS PREMJERO 

NEHRU LANKYMASIS PAS
EISENHOWERI

kelia visuotinį susidomėjimą. II 
gai lauktas šių dviejų pasimaty 
mas buvo planuojamas ir atide 

daugeliui propagandos užtem damas. Ne tiktai ligos čia nudel 
dytas akis. Tai yra reiškinys, sė tą pasimatymą, bet ir politi 
kuris pagrindinai pakeičia lig niai pažiūrų skirtumai. Jie nė 
šiolines pažiūras ir tarptautinę ra išlyginti, jeigu Eisenhowe 
būsena. Politinis sprogimas Ve ris Nehru nusivežė į savo far 
ngrijoje yra paskutinis ryškiau mą ir užsidaręs su juo tariasi, 
sis faktas, aiškiai įrodantis, kad

SOVIETINĖ SISTEMA 
PRIGYVENO 

KATASTROFĄ?
Bet kelias į šią katastrofą yra 

nuklotas milionų žmonių lavo laiką bandąs būti „trečiąja jė 
nais. Pirmieji nukentėjo Mask ga“, ar nori ir bando Eisenho 
vos užurpatorių pavergtieji ru werj pritraukti prie „nautralių 
sai ir kiti jų tiesiogiai po bolše jų bloko“, ar jis atvyko į JAV 
vikinio perversmo pavergtieji, „kaip sovietų mauras“, kuriam 
patekę į koncentracijos stovyk rūpi Kiniją įvesti į JT ir palenk 
las -Paskui eina didelė virtinė ti Maskvos „koegzistencijai“, 
sovietinei diktatūrai ir okupa ar jis tikrai nori susitarti su Ei 
cijai pasipriešinimų: partizanai 
Pabaltijo valstybėse ir kitose 
pavergtose tautose. Tiktai Va 
karai jų beveik „nematė“.
SPROGIMAS VENGRIJOJE

‘ATIDARĖ AKIS
visiems, net ir tiems, kurie ne 
nori to matyti. Sukilimas ir per 
versmas Vengrijoje įrodė, kad 
maskvinė okupacija yra okupa 
cija ir kad okupuotieji jos ne 
pakenčia. Tiktai Rusijos tan 
kai, automatiniai ginklai ir ko 
munistinis teroras ugnim ir žu 
dymu dar palaiko okupaciją.

Paskutiniu metu net Mask 
vos statytinis Janoš Kadar eli 
minuotas, nes jis nepajėgus nu 
slopinti vengrų tautos veržimo 
si į laisvę, todėl 
DABAR VENGRIJA VALDO 
MASKVOS ATSIŲSTAS BU 

DELIS „GARSUSIS“ 
SIEROV, 

kuris moderniškomis priemono 
mis žudo vengrų tautos laisvės 
pastangas. Ir ką gali padaryti 
beginkliai žmonės preiš tankus, 
kulkosvaidžius, artileriją, auto 
matus? Bet vengrai įrodė, kad 
jie ir beginkliai būdami vis dėl 
to laisvės reikalauja tokiu bū 
du, kad visas pasaulis tą mato. 
Deja, tas pasaulis įrodo ir savo 
bejėgiškumą padėti herojiškoms 
vengrų pastangoms.

Prieš šias Kalėdas, kai jau 
vengrai apraminami, kai iš Su 
eco, kur susikompromitavo an 
glai su prancūzais, jų daliniai 
grąžinami atgal, tarytum vis 
kas aprimsta.

PRIEŠ NAUJUS METUS
ĮTAMPOS ATOSLŪGIS.
Tiktai šis atoslūgis taikos 

rimties nežada. Tai yna tiktai 
laikinis atoslūgis. Koegzistenci 
ja esamomis sąlygomis nėra ga 
Įima. Nuo jos pirmieji žlugtų 
ją pasiūliusieji rusai. Jie gyvi 
tiktai sąmyšiais ir kivirčų kurs 
tymu. Komunistai be sovieti 
nės „dinamikos“ mirtų natūra

pi
ne

ir

Pasaulinė spauda pilna susi 
domėjimo,

KO NEHRU NORI IŠ 
EISENHOWERIO?

Ar Indijos premjeras, visą
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VISAME PASAULYJE ESANČIUS VISUS MIELUS 
TAUTIEČIUS LIETUVIUS SVEIKINAME KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS IR VISIEMS LINKIME ASMENINĖS 
LAIMĖS IR ĮSIGYVENIMO VILČIŲ, PUOSELĖJAN
ČIŲ DIDŽIŲJŲ MŪSŲ TAUTOS TIKSLU BEI IDEA
LŲ ATSIEKIMA. KANADOS IR JAV LIETUVIUS, 
MŪSŲ BRANGIUS SKAITYTOJUS, BENDRADAR
BIUS, RĖMĖJUS, PLATINTOJUS, KAIP PAJĖGIAU
SIŲ KOLONIJŲ, GALINČIŲ DAUG GERA PADARY
TI LIETUVIU TAUTAI IR LIETUVOS LAISVEI, 
SVEIKINAME LINKĖDAMI VIENINGO DARBO IR 
IŠTVERMĖS VISUOSE PASIAUKOJIMO REIKA
LINGUOSE DARBO BARUOSE. KLCT ir NL.

ŠV. KALĖDŲ PROGA SVEIKINAME VL1KĄ, DI
PLOMATINĮ KORPUSĄ, ALTA, BALFĄ, LL KO
MITETĄ, VISO PASAULIO IR KRAŠTŲ VAL
DYBAS, KLB APYLJNKIU VALDYBAS, VISAS 
LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS BEI VISUS 
LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS GELEŽINĖS 
UŽDANGOS IR LINKIME DARNIAM SUTARI
ME SIEKTI AUGŠČIAUSIO TIKSLO — TĖVY
NĖS IŠLAISVINIMO. KLB Krašto Valdyba.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Šalpos Fondo Cent
rinis Komitetas sveikina apylinkių Šalpos Fondo ats
tovus bei visą Kanados lietuvių visuomenę Šventų 
Kalėdų if Naujų Metų proga vildamasis, kad užtekė
jusi Didžioji Šviesa atneš meilę ir tarpusavį atjauti
mą j visų mūsų Įcenčjančių tautiečių širdis šiapus ii 
anapus, kad sekančiais metais dar labjau suglaudus 
gretas mažintume mūsų išblaškytos tautos didelius 
skausmus. KLB Šalpos Fondo Centris Komitetas.

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS IR MONTREALIO 
LIETUVIAMS DŽIAUGSMINGŲ ŠVENTŲ KALĖ

DŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI
T. J. Kubilius, S. J. Klebonas.

Gimines, draugus, pažįstamus, jų tarpe ir miškinikus, vi
soje Kanadoje ir Amerikoje Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga nuoširdžiai sveikinu, linkiu sėkmės ir laimės 
gyvenime, o vieton individualių sveikinimų „Nepriklauso
mai Lietuvai” paremti aukoju 10 dolerių.

Jonas Ragaišis, Montrealy. 
Nuoširdžiai esame dėkingi mielam pastoviam mūsų lie
tuviškosios spaudos rėmėjui. N. L.

PRICE 15 ct. XVI METAI

Žinios iš pasaulio sostinės
LAIŠKAS IŠ NEW YORKO

New Yorkąs prieš Kalėdas ir nors tie žmonės ir nebūtų gry 
N. M. pasipuošimu bei reklama nai srovių žmonės, kurie suda 
yra vienintelis miestas pasauly ro VLIKą. VT turinti būti su 
je. Viskas čia daroma milžiniš daryta ne vėliau, kaip per dvi 
ku mastu. Ypač 5-joje, Broad savaites, 
way ir jų susikryžiavime su 42 
gatve. Čia šviesų reklamos išky 
la per keliasdešimt augštų dan 
goraižių. Čia vitrinose judo 
mos figūros, jų ansambliai ir 
ištisos scenos. Čia skamba įvai 
riaušių instrumentų muzika. 
Čia kalbėtojai gatvėse miklina 
savo gražbylystę pasistoję ant 
staliukų. Čia Salavation Army 
su orkestrais ir dainininkais kie 
kviename žingsny renka aukas 
nelaimių ištiktiems. Čia pripuo 
lamą praeivį reiškiniai akina, 
stulbina ir svaigina. O krautu 
vėse — žmonių spūstis, ūžesys 
ir būdingas New Yorkui sku 
bėjimas. Pašėlęs New Yorkas 
prieš Kalėdas ir N. Metus. . .

* * *
Pulk. J. Lanskoronskis čia 

formuoja VLIKo Vykdomąją 
Tarybą. V. T. pirmirjinku jis 
jau yra išrinktas. Dabar jam 
lieka susitarti su grupėmis dėl 
dviejų narių. Tiesa, jam yra 
duotas „atviras lapas“, bet, sa 
vaime aišku, kad vis dėlto su 
sitarti reikia. Kiek girdėti; p. 
Lanskoronskis yra pasiryžęs, 
pagal gautus iš VLIKo praplės 
to prezidiumo įgaliojimus, VT 
sudaryti iš darbingų žmonių,

AUKOS „N. L”

MASINU FONDO VAJUS-/•r
„N. L.“ Mašinų Fondo va lietuvybę ir demokratinę Lietu 

jus tęsiamas. Dideliu dėkingu va barą, kuriam visada ir auko 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Daktaras Mykolas Devenis,

Waterbury, C., USA $ 100.00

Girdėti, kad VLIKo pienu 
mas numatomas sušaukti apie 
kovo mėnesi. Pirminikui J. Ma 
tulioniui lankantis Toronte, bu 
vo svarstomas klausimas sušau 
kti plenumą Toronte. J. Matu 
lionis iš Toronto išvyko Į Čika 
gą, kur išbuvo visą savaitę. Ten 
jis konferuojąs su ALTo Prezi 
diumu. Derybų eigoje, formuo 
jant VT, i Čikagą išskrido ir 
VLIKo išrinktasis VT pirmi 
ninkas, J. Lanskoronskis. Pri 
leidžiama, kad i VT galįs įeiti 
Rytų Lietuvos Rezistencijos są 
jūdžio atstovas, ar Frontinin 
kas ir dar kas, apie ką visuome 
nė ir spėti negalėtų.

Didelis susirūpinimas Pašau 
lio Lietuvių Seimo ruošimu. Gy 
vai jaučiamas priaugančios kai
tos susidomėjimais politiniais 
klausimais ir srovinėmis nuotai 
komis. New Yorke jaučiamas 
ir muzikinis mūsų tautos žmo 
nių kilimas. Čia bręsta ir mo 
dernieji mūsų literatūros dar 
buotojai.

Ir tai vis Pasaulio sostinėje 
—New Yorke. Jūsųkor.

BAI.FO SIUNČIAMAS STA 
NDARTINIS VAISTŲ PAKE 
TAS Į LIETUVA IR SOVIE 

TŲ RUSIJĄ
1. Aspirin, 100 tablečių. 2. 

■ Multibionta, 2X100 tablečių 
(įvairūs vitaminai). 3. Rimi 
lon, 500 tablečių (džiovos gy 
dymo trijų mėnesių kursui). 4. 
Dolviran, 2X20 tablečių (nuo re 
umatizmo, karščiavimo, ir skaus 
mų). 5. Codein Hydrochl. (Ta 
bl. 0,02) 20 tablečių (suaugusie 
ms nuo kosulio). 6. Vitamin C 
100 tablečių. 7, T-ra Valeriana 
simp. 50.0.

Tokio siutinio kaina su per
siuntimu į Lietuvą — $ 15.00, 
o į Sovietų Rusiją — $ 17.00. 
Muitas neapmokamas, jis yra 
mažas, gavėjai lengvai apsimo 
ka. Nointieji tokį vaistų siunti 
nį užsakyti, prašomi kreiptis 
šiuo adresu : ULRA-BALFas, 
105 Gand Street, Brooklyn 11, 
N. Y., U.S.A. Jei kas norėtų vie 
toje čia išvardintų vaistų įdėti 
kitų, prašome paketą užsakant 
pažymėti, ką reikia išimti ir ką 
įdėti.

Paketas siunčiamas iš Vokie 
tijos ir greitai nueina. Į Lietu 
va eina apie 8 dienas, o į Sibirą 
apie 20 dienų.

WELLANDO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

Weland, Ont. Artėjant metų 
pabaigai bendruomenės valdy 
ba prašo mielus tautiečius, ne 
sumokėjusius solidarumo mo 
kęsti, nedelsiant sumokėti. Pa 
togumo dėliai skambinkite tel. 
RE 2-3615 ir kas. Jus aplankys. 
Be to prašome remti lietuvišką 
veiklą savo gausiu dalyvavimu 
bendruomenės rengiamuose pa 
rengimuose. Artymiausiu laiku 
numatyta ruašti: Bendras Nau 
jų Metų sutikimas ukrainiečių 
salėje 4th Str. Welande sausio

J. Suslavičius,
Longlac, Ont..................

J. Girdžius, Mtl...............
A. Tamasonis, Verdun.
J. Vilkelienė, Mtl...........
B. Kirstukas, Mtl.............
A. Stašaitis, LeSalle ...

Nuoširdžiai dėkojame 
priklausomos Lietuvos“ rėmėja 
ms už aukas savajai spaudai pa

NL.
THE HAMILTON 

SPECTATOR 
atspausdino platų straipsnį 
apie Montrealiū' Universitetą, 
pažymėdamas, kad jame dėsto 
profesoriai iš Lietuvos, Vengri 
jos, Rumunijos, Ispanijos, Švei 
carijos ir t. t. Daug vietos pa 
skirta yra lietuviui prof. V. Pa 
vilaniui, pažymint jo kilmės kr 
aštą ir atsakomingą darbą polio 
skiepų srityje. Pažodžiui laik 
raštis rašo: Of crucial interest

$ 6.50
. .2.—
. . 1.—
. .0.60
. .2.00
. .4.—

„Ne
jasi. Ir Dr. M. Devenis, sveikin 
damas „Nepriklausomą Lietu 
va“ ir visus jos skaitytojus Ka 
ledomis ir Naujaisiais Metais, „laikyti. 
atsiuntė NL Mašinų Fondo va 
jui visą šimtą dolerių. At 
siminęs jo pereitą Vorkutos pra 
garą, Dr. M. Devenis dar paste 
bi: Jeigu Rusijoje būtų laisva 
spauda, tai ir koncentracijos sto 
vykių nebūtų, ir diktatūra nebū 
tų galima, ir pasibaigtų Lietu 
vos okupacija. Tat laisvą spau 
dą, kaip „Nepriklausoma Lietu 
va“, turime remti visi lietuviai.

Visiems vajaus dalyviams

zenhoweriu dėl pavojų taikai 
pašalinimo?

„New York Times“, sutinka 
nt Nehru, teigia, kad esą susirū 
pinimo visomis pasaulinėmis pr 
oblemomis, neišskiriant nei siu 
lymo Kiniją primti į JT.Bet yra 
baimės, kad Eisenhoweris, atsi 
sakęs palaikyti anglus ir Pran 
cūzus Suece, galįs padryti Neh 
ru kompromisinių nuolaidų ir 
kad šia kryptimi jau esą kaiku 
rių reiškinių. Pavyzdžiui, 
RUSIJA IŠKĖLĖ JT AMERI 
KAI BYLĄ, KAD JI KIŠASI

I SOVIETINIŲ KRAŠTŲ 
VIDAUS REIKALUS.

JAV šį iššaukimą priėmė. Ti 
ktai kai reikėjo motyvų, tai J 
AV pasirnko tiktai satelitinius 
kraštus, bet aplenkė Pabaltijo 
valstybes. Ir kai Pabaltijo dele 
gacija aplankė Knowlendą, ku 
ris veda bylą, tai senatorius, pir 
ma kalbėjęs labai radikaliai 
apie visus pavergtuosius, dabar 
jau rodąs tūlų rezervų. . .

Reikia suminėti tarytum prie Plačiai žinomoji Amerikos lie 
štaravimą šios informaciojs pra tuvių visuomenės veikėjų ir ne 
džiai. Jeigu tai nebūtų savotiš nuilstamų kovotojų už lietuvy 
ka nepagrįsta sensacija, tai bū bę ir neprikalusomą Lietuvą Vi 
tų labai svarbus ir įdomus daly leišių-Devenių šeima nuolat ii 
kas, pastoviai budi patriotiniame fr
KĄ KANADOS RADIJO PA onte, brangiame kiekvienam 

SKELBĖ APIE ĮVYKIUS 
LIETUVOJE.

Esą Lietuvos komministeris 
pirmininkas įteikęs Maskvai rei 
kalavimus leisti Lietuvai apsi 
spręsti savarankiškai tvarky 
tis. . . Daugiau patikimos ži 
nios, kad Vilniaus universiteto 
studentai išėję su plakatais, ku 
riuose sakoma: 
namo“. Tai būtų 
taktą Budapešto studentams, rodoma „Komsomolskaja Prav lenkai nenurims dėl susitarimų 
Gali būti, kad ir tai sensacija, da“, kurioje pasirodė straips ir grasinimų. Bet, žinomas fak 
nors ji skelbiama žiniomis iš va nių, reikalaujančių rašytojams tas, kad teroru Rusija komunis 
kariečių Maskvos koresponden 
tų, kurie taip pat teigia, kad 

MASKVOS STUDENTAI
TAIP PAT NERAMŪS.

Maskvos studentai taip pat

są 
iš

P. ONAI INDRELIENEI,

moningam lietuviui. Viena 
priemonių tiems tikslams siek 
ti yra laisva demokratinė spau 
da, atvirai ir pozityviai kelianti 
visas problemas, specialiai ne nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
siekdama kam nors įsiteikti ar me atsiliepti daugiau tautiečių, ir the work of Dr. Vytautas Po 
ba bijodama, rašant teisybę, Spaudos Bendrovės „Neprikla vilanis, 36, six foot-four Lithu 
kam nors nepatikti. Tat minėta usoma Lietuva“ įgalioti vesti anian, who runs a new laborato 
šeima ypač vertina šį kovų už vajų: P.Narbutas ir J.Kardelis, ry, opened last March, striving 

to produce the Salk anti-polio 
vaccine. Toliau rašoma apie jo 
vedamą institutą.

— Egipte ir Jordanijoje bu 
vo demonstracijų dėl Irako 
min. pirm, pasiakymo, jog Mas 
kva diriguoją Kairo ir Damas 
ko ponus.

— Pabėgęs Vengrijos radijo 
vedėjas teigia, kad Vengrijos 
kompartija visiškai pakrikusi.

— Dėl įvykių Stetine, kur 
lenkai sunaikino Rusijos konsu 
latą, Gomulka atsiprašė Mask 
va ir pažadėjo atlyginti nuosto 
liūs.

— Port Saide egiptiečiai nu 6 dieną tuoj po pamaldų St. Co 
žudė vieną anglų karininką, dėl lombus salėje apylinkės lietu 
to kilo susišaudymas. vių vaikučiams kalėdinę eglutę.

— Amerika sutiko duoti ato Apylinkės Valdyba,
minių ginklų Natui. — Stasės ir Juozo Grabauskų

— Į Vengriją iš Sibiro atsiųs jieško Marija ii Jonas Lcknic 
tos patikimos kariuomenės da kai — turi žinių is Lietuvos. Jų

„rusai eikite-----------------------------------------------— -----—
pataikymas j kelią laisvės reikalavimus. Nu Vengrai to neišsigando. Tat ir

jos brangiam Vyrui mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą
Marija ir Jonas Leknickau

Mielai p. O. INDRELIENEI ir BIRUTEI, 
mirus jų mylimam Vyrui ir Tėveliui, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą
Vizbarų šeima.

laisvo žodžio. Vis dėlto šios ži tų valdoma jau 39 metai. . . 
nios vertintinos su atsagumu.

Faktas yra, kad
VENGRIJOS SUKILIMAS 

STIPRIAI PAVEIKĖ 
VISUS SOVIETUS.

Todėl natūralu, kad Lenkijoje 
prasidėjo sąjūdžiai, kurie dar 
nėra numalšinti. Nors Gomulka 
iš Maskvos sugrįžo su susitari 
mu, bet visi žino, kad Gomulka 
Maskvos pataikūnas, todėl len__ ______ __________ ____ _
kų jo susitarimas negali paten tokiems įvykiams pasireiškus, 
k*ntl- Rytų Vokietijoj, vakarų vokie

Ir Vengrijos darbininkų 48 čiai negalės pasilikti beširdžiais 
valandų streikas pasiekė visu stebėtojais, ir kas bus? 
šimtu nuošimčių. Visi darbo žm — JAV Vengrijai paskyrė 
onės išėjo į streiką, nors okupa dar 4 mil. dol.
ntas įvedė apgulos stovį ir vie — Gomulka išleido grasinan lys, nes iš buvusių 3.000 „nuby pačių arba žinančių jų adresą 
ną vengrą sušaudė, o kitą vie tį atsišaukimą, kuriuo reikalau rėjo“, susidėjo su vengrais suki prašoma atsiliepti: 163 — 9 
šai Budapešto aikštėje pakorė, ja paklusnumo^ Maskvai. lėliais. Ave., LaSalle, Ęue.

TRUMPOS ŽINIOS
— Iš Lietuvos kompartijos 

sekretorių pavarytas rusa Afo 
nin ir iš planavimo kom. pirmi 
ninku rusas Petrov. Maskva, bi 
jodama neramumų, juos atšau 
kia.

— Paryžiuje vyksta Atlanto 
pakto suvažiavimas. Adenaue 
ris iškėlė klausimą: Jeigu veng 
rai neturi už sienos brolių, tai



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

v

1956. XIX, 19. — Nr. 50 (501)

VEPRIKLAUS71AAA LIETUI
INDEPENDENT LITHUANIA 

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

Sveikiname visus Montrealio lietuvius-es ateinančių Šv. 
Kalėdų ir N. Metų proga ir ir linkime ištesėti ir išsilai
kyti savo tautos reikalų sargyboje, o asmeniškame gy
venime linkime sėkmės, geros sveikatos ir Sutvėrėjo pa

laimos Jūsų šeimos ir visų rūpesčių išsipildyme.
Seimelio Prezidiumas. t

Prenumerata metams:
Kanadoje ........................ $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .................... $6.00
Teksto eilutė .................et. 0.15
Adresu pakeitimas 25 et. (su

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

prenumerata arba sm. pašto ž.)

Hamiltono ir apylinkės lietuvius sveikina 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

KLB Hamiltono ap. Valdyba.

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname visus 
Hamiltone ir jo apylinkėse gyvenančius brangius 
brolius ir seses lietuvius linkėdami šeimyniškos lai

mės ir geriausios sėkmės ateities gyvenime.
Jūsų Tautos Fondo atstovybės Kanadoje 

Hamiltono skyriaus Valdyba.

LIETUVIŠKOJO DŽIAMBO RĖŠ FONDO REIKALU

Jau beveik pries pusę metų Tuntas — 30.00, 22. Bostono 
Lietuvos SkautųBiohjos Užsie s. v. ,,Senųjų Lapinų" būr.— 
nio Skyriaus Džiamborės Fon 9.00, 23. „Žalgirio“ viet. iš Port 
das kreipėsi i lietuvių visuome Colborne, Kanada—28.00, 24. 
nę, stengdamasis paaiškinti DF Chicagos „Baltijos Jūros" tun 
tikslą, būdą, pateikė pirmųjų tas ir „Vaivos“ laivas—15.00, 
aukų ataskaitą n prašė para 25. I-JAV Rajono vilkiukų „Pi 
mos, prašė talkos ir aukų. Lie lėnų“ stovykla—5.00, 26. Lon 
tuvių visuomene neliko abejin dono, Ont., DF-ui remti K-tas 
ga šiam paramos prašymui. Lie —35.52, 27. Pagal DF aukų la 
tuviai aukojo Džiamborės Fon pa Nr. 54 iš Omahos — 28.00, 
dui per lietuvių skautų viene 28. Laiške iš p. P. Butkio, Ing 
tus, per DF remti komitetus, lewood, Calif.—2.00, 29. Tėvai 
per DF įgaliotinius, atstovus ar Jėzuitai, Čikaga—10.00, 30. „Si 
aukas siuntė betai piškai. Šian mano Daukanto“ d-ės Londone, 
dien Džiamborės Fondas nėra Ont., Bičiulių būr.—10.00, 31.

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Užgimimo!
Prieš šių metų Kalėdų šven Negirdėti balso, kurį galima 

tęs, kuriomis visas krikščionis būtų pavadinti nors ir tyruose 
kasis pasaulis mini Kristaus, šaukiančio balsu. Tiesa, yra da 
Žmogaus-Dievo, užgimimo šve ug kalbančių, bet tos kalbos ir 
ntę, galią turintysis ir ja besina tebelieka kalbyklose. Niekas jo 
udojantis žmogus yra labai nu mis rimtai netiki, nes jos neįro 
sivertinęs. Tiesiog — netekęs domos darbais.
žmoniškumo - humaniškumo. Todėl prieš 1956 metų Kalė

Po pirmojo pasaulinio karo das žmonija gyvena didelę mo 
buvo besireiškiąs, bent humamš ralinę krizę, 
kiaušių, sąžiningiausią kultini 
ninku, intelektualų tarpe sąjū 
dis už kilnesnius tikslus, hurna 
niškumo principus, taiką žmo 
nių tarpe gilia prasme. Dabar 
ir to jau negirdėti.

Jeigu vadinamasis 
žmogus neteko gerosios inicia sai jautrią sielą ir švarią moralę, 
tyvos ir pasiduoda nešamas dez kuri jokiu atveju negali nurim 
orientuojančių laiko vėjų, kurių ti prieš siautėjančią netiesą ir 
veik niekas nebando rimtai ap bestiališkiausį blogį, 
valdyti, tai vadinamasis rytų de 
mokratijų galią prisisavinęs žm tiesai jautrus ir pareigingas 
ogus, yra visiškai netekęs žm ogus. Žmogaus krizė aiški, 
oniškumo ir yra sužvėrėjęs Ii dėl žmonija yra reikalinga 
gi kraštutinių ribų. Jis tiesiog gimstančio tikro Žmogaus, ku 
— subestialėjęs. riam didūs tikslai, kilnūs idea

Šventų Kalėdų ir ateinančių naujųjų Metų proga 
Sveikiname savo esamus ir būsimus narius bei visus 

brangiuosius Tautiečius.
Linkime Jums ir Jūsų šeimoms geriausios sėkmės 

Į šviesesnę ateiti.
Jūsų kredito kooperatyvas Talka Hamiltone.

Mieluosius bičiulius ir bendradarbius švenčių proga 
sveikinu ir linkiu gražiausios sėkmės.

Ta proga, vietoj individualių sveikinimų, Tautos Fondui 
skiriu $ 10.—. L. Girinis-Norvaiša.

Paskutiniai reiškiniai, ir žm 
onijos Vakaruose ir, jos Rytuo 
se, yra svaiginą, bet niekas į 
tai efektyviai nereaguoja. Tary 
turn būtų išmiręs veiksmingas 
humaniškasis žmogus, turįs nu 

Vakarų matantį protą, objektyviai tie

Tarytum išmirė objektyviai 
žm 
To 
už

KLCT narei Toronte, „Nepriklausomos Lietuvos“ 
bendradarbei ir visuomenės veikėjai

ONAI INDRELIENEI,
mirus jos brangiam vyrui,

JONUI INDRELEI,
nuoširdžią užuojautą reiškia

KLCT ir N L.

Didžiai Gerbiamai ir mielai Poniai

ONAI INDRELIENEI 
ir vaikams,

BIRUTEI IR JONUI LINARTAMS, 
netikėtai mirus Jų brangiam Vyrui, Tėvui ir uošviui, 

JONUI INDRELEI,
skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia 

ir drauge liūdi

E. ir J. Kardeliai.

236 SLA Kuopos Nariui-Steigėjui,

JONUI INDRELEI 
mirus, nuliūdime likusiai 

JO ŠEIMAI IR GIMINĖMS
gilią užuojautą reiškia SLA 236 Kuopa Toronte.

Nuoširdžiai sveikinu savo artimuosius ir pažįstamus 
su Šv. Kalėdų ir Naujų 1957 Metų Šventėmis.

Kurie mane sveikino ačiū, ačiū.
Su geriausiais linkėjimais

BRONIUS MOZŪRAS
Ta proga skiriu „Nepriklausomai Lietuvai“, „Kariui“ i 

Šalpos Fondui po 5 dol.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linkime 
Giminėms, Draugams ir Pažįstamiems.

Geležiūnų šeima.

Sveikiname visus pažįstamus Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių proga ir skiriame 5 dolerius Šalpos Fondui.

Pr. Al. ir R. V. Paukštaičiai.

J. ir G. Rukšėnai sveikina gimines, prietelius ir pažįs
tamus Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga, o vieton 
atskirų sveikinimų laiškais, prisideda prie šelpimo 
ligonių Vokietijoje.

lai būtų Alfa ir Omega. masiniame žmoguje. Tat su vii 
Tačiau gera viltis yra. Bun timi laukiame Gero Žmogaus 

da protas,, sąžinė ir pasiaukoji užgimimo.
mas objektyviai tiesai ir gėriui

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

Patvirtinti: Insurance Bickers 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
{staiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

lietuvių bendruomenei sveti „Laisvosios Tėvynės“ vyr. skau 
mas. Lietuviai žmo, kad DF tų-čių stovyk. dalyviai—84.50, 
telkia lėšas tam, kad galima bū 32. IV-sios Kanados LD iškil 
tų svariai paremti lietuvių sk mingo min.-konccito dal. Win 
autų reprezentacinių vienetų žy dsore — 100.00, 33. Montrealio 
gins tarptautinėse skautų sto jjet Seimelio Piezidiumas — 
vykiose, suvažiavimuose bei są 
skrydžiuose. Šiandien lietuviai 
puikiai žino, kad Lietuvos Ska 
utų Brolijos reprezentaciniai 
vienetai nesirengė ir nesirengia 
pasaulinėse skautų stovyklose 
atstovauti lietuvius skautus šia 
ura žodžio prasme — jie atsto 
vauja brangią Tėvynę, Kanki
nę Lietuvą, jie visur stengėsijr ne> Qnt„ vas. stovyklos sesės ir 

broliai—5.00, 38. New Yorko 
skautų „Tauro“ Tuntas pagal 
aukų lapą Nr. 102—42.25, 39. 
New Yorko jūrų sk. „Audros“ 
laivas pagal aukų lapą Nr. 104 
—7.00, 40. Chicagos sk. Židi 
nys pagal aukų lapą Nr. 36 per 
s. Br. Gurėną — 93.25, 41. Či 
kagos jūrų sk. „Baltijos Jūros’’ 
Tuntas per v. vallt. J. Macijaus 
ką (vasaros stovyklos mokes 
tis) — 3.60, 42. Pagal aukų 
lapą Nr. 3a, Toronto, Ont.—42. 
00, 43. Los Angeles „Žalgirio“ 
viet. pagal aukų lapą Nr. 26 — 
13.00, 44. Los Angeles Senųjų 
Skautų Židinys p. aukų lapą 
Nr. 51—9.00, 45. Los Angeles 
„Žalgirio“ Viet-jos stovyklos 
mokestis — 3.00, 46. Delhi-Til 
sonburgo lietuvių skautų viene 
tas pagal aukų lapus nr. 17 ir 
nr. 18—24.00, 47. Pagal a. la 
pa nr. 20, London, Out.—8.00, 
48. Pagal aukų 1. nr. 25, Lon 
don, Ont.—30.00, 49. Sk. vyčių 
kand. „Pulk. J. Šarausko“ būr. 
p. aukų 1. nr. 4a, Toronto, Ont. 
—40.00, 50. Prel. J. Balkonas— 
10.00, 51. I-JA V Raj. Worces

Nukelta į 8-tą pusi.

stengiasi ginti Lietuviškąją By 
lą! Tai yra visų lietuvių bend 
ras reikalas ir skautai stengiasi 
šiame kovos už Lietuvos Lais 
vę bare padaryti savo įnašą.

Lietuviams skautams ir skau 
tems mes duodame DF vajaus 
ataskaitas per „Skautų Aidą“, 
— čia mes kreipiamės į visus 
lietuvius.

Prieš pateikiant naujai įplau 
kusių aukų ataskaitą leiskite 
pranešti Džiamborės Fondo 
Garbės Komiteto sudėti, į kurią 
sutiko įeiti: Juozas Audėnas, 
Juozas Bachunas, Prel. J. Bal 
kūnas, Stasys Barzdukas, Dr. 
St. Biežis, Gen. J. Černius, Pov. 
Dargis, Elena Devenienė, Min. 
St. Lozoraitis, Leonardas Simu 
tis ir Min. P. Žadeikis.

Džiamborės Fondas neabejo 
tinai auga ir stiprėja. Jis įsigi 
jo naujų tąlkinmkų, naujų bi 
Čiulitr. Pagal pirmą DF praneši 
mą buvo viso surinkta $308,15. 
Žemiau skelbiame vėliau atėju 
sias aukas, chronologiška tvar 
ka: 19. LSS vadovų-ių sąskry 
džio dalyviai — 30.00, 20. LSS 
vadovų-ių. sąskr. iždo likutis— 
14.00, 21. Bostono „Žalgirio“

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

W. Telefonas — P L 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

10.00, 34. L. Balzaras, Montie 
alis—5.00, 35. I-JAV Raj. „Ne 
muno“ skautų stovykla per ps. 
V. Bliumfeldą—14.70, 36. Mon 
trealio Skautų Tunto Šv. Jur 
gio (Skautų Kankinių Dienos 
gerasis (darbelis)ir dalis vasaros 
stovyklos aukų—19.35, 37. „Si 
mano Daukanto“ dr-vės Londo

Dr, T A SS y S/NGERMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

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

» f

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

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

S Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P A S I R I N K I M A.

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

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond. 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

generalinis statybos KONTRAKTORIUS

i::

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti D-E. BELANGER ft SONS 
lo METŲ JŪSĘ. TARNYBOJE 

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

v

J. f. WILSON
telef.:
PL 0094

t

v'

V V W V v

I laidotuvių Direktorius |
W 5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 &

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

s K 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.

ggi
I
$ (2 g. į rytus nuo St. Laurent) ,

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

Tel. RAymond 7-3120
©

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que.

X 11 metų patyrimas

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

S

H 
•: i

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



1956. XII. 19. — Mr. 50 (501) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

•««£>

Kalėdų ir N. Metų sveikinimai tautiečiams
Musų geriausi Kalėdų ir Naujų Metų linkėjimai

„Nepriklausomos Lietuvos” Skaitytojams

BANQUE CANADINNE NATIONALE

Dr. J. Segant ogas
5441 Bannantyne Ave., Verdun HE 3175

GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
PROGA VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

Zhc jHouse of Seagram
DISTILLERY

Atstovai Montrealyje
B. BIELSKI L. SOSINSKI

1430 Peel St............................. Tel. MA 5271

I. G. ELECTRIC Reg’d.
ELEKTROS KONTRAKTORIUS

IGNAS GURČINAS

32G0 Curatteau, Montreal. CL 5-5515

t

BELLAZI - L AM Y, Ine.
STATYBINĖ MEDŽIO MEDŽIAGA.

KETURIOLIKA METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

7679 George St., Ville La Salle...................................TR 5151

RAINBOW
, DISTRIBUTORS CO.

Sav. panevėžiečiai
I CHAZENAS ir A. ANŠELEVIČIUS

409 Notre Dame St. W., Montreal. HA 2239

j

O. ir A. Norkeliūnai

SALIONAS DIVA MODE
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS 
Sav. A. Ratavičienė ir M. Stankaitytc.

4922 Sherbrooke St. W. WA 8219 i

BALTIC
LIETUVIŠKA MEDŽIO DIRBTUVĖ
Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

547Lafleur St;,ViHe La SMte^

LOUIS MONGEAU
FUEL DEALER— IMPERIAL PRODUCTS

114—1 Ave., Ville La Salle....................................... TR 3237

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

2544 Centre St., Montreal. FItzroy 3292

Dr. E. Andrukaitis
956 Sherbrooke St. E., Montreal LA 2-7236

MATAS SUKYS
NATIONAL RESTAURANT

& DELICATESSEN

631 Church Ave., Verdun. l el.TR 0141

M. M a č i u k a s
JŪSŲ SIUVĖJAS

81 St. Zotique St. E. Tel. CR 7-0051

„VICTORIA”
CLEANERS & DYERS CO.,

J. KRIAUČELIŪNAS. A. MAJAUSKAS.
N. MATULAITIENĖ.

2836 Allard, Montreal. ....................................... Tel. TR 1135

E. WASYLYSHEN
PUBLIC RELATIONS REPRESENTATYVE

CALVERT DISTILLERS LIMITED
1529 Srerbrooke St. W. FI 2451. Res. DU 9-7065

BRONX BARK NARBVkARR
Inž. H. BELANGER 

7363 Central Street, Ville La Salle.

Montreal Overseas Parcels 
SIUNTINIAI LIETUVON 

ir j visas Rusijos dalis.
4158 St. Lawrence Blvd., Montreal. PL 4725

Pharmacy AL. COUTURE Vaistinė

7670 Edward St., LaSalle. TR 1171

VERDUN COAL Re g‘d.
Sav. GERARD VIAU

727 Argyle Ave., Verdun. HE 0211, 0311

G. M. GROCERY 
Sav. JURGIS MAČIONIS

Groserija, alus, savo gamybos dešros ir silkės.
5292 Bannantyne Ave., Verdun.................................. HE 0991

Dr. J. Maliska
DANTŲ GYDYTOJAS

5303 Verdun Ave., Verdun..........................................TR 4547

Pharmacy GAGNON Vaistinė
Sav. BRUNO GAGNON, L. Ph.

■ 7654 Central St., LaSalle. PO 6-9833

i J. GRAŽYS
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS.

; 3910 St. Zotique St. E.,............. Tel. RA 1-6005

DE LUXE DRY CLEANERS
POVILAS RUTKAUSKAS

443—8 Ave., Lachine Tel. ME 7-6727

ANTANAS MATULIS
LIETUVIŠKA SVETAINĖ

7682 Edward St., LaSalle. TR 8112

• International Gift Parcel Service
SIUNTINIAI Į SOV. RUSIJĄ 
Atstovas Manfred Kory

1176 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. BE 4860

D. NORKELIŪNAS
LIETUVIS KIRPĖJAS

3240 Beaubien St. E., Montreal.

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 
DISTRICT ESTATE BROKERS

177 Sherbrooke St. W., Montreal. PL 8501

J. LAURINAITIS
JOE’S BUTCHERY & GROCERY 

Alus su pristatymu
1918 Frontenac St., Montreal LA 4-0209

„R 0 T A” 
Maisto Produktų krautuvė. 
Sav. ANTANAS GAURYS

7330 Broadway, Ville La Salle................................ HE 0100

UNIVERSAL CLEANERS & TAILORS 
SAV. B. KIRSTUKAS

239—4 Ave., Verdun. YO 4562
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Apie musu propogandą

Vancouverio televizijos ar 
tistė, dainuojanti liaudies 
dainas, pasakojanti bala 

dės, — Betty Phillips.

Nors daug jau buvo prirašy kad tas reikalas jau seniai nu 
ta ir pridejuota dėl mūsų tau tartas, ir baigta. Jei ir šį kartą 
tos bylos propagandos silpnu VLIKas tik nutarimu ir aplink 
mo ir beveik nieko geresnio ne raščio išsiuntinėjimu pasitenki 
atsirado, vis dėlto nesinori nu ns, tai vėl nieko gali neišeiti, 
rimti. Gal gi, pagaliau, išjudins Reikia ne tik skatinti, organi 
tie, nuo kurių tai pareina. zuoti, bet ir aiškiai, detaliai iš

Teko girdėti, kad VLIKas dėstyti, kaip ir ką tie būreliai 
jau yra nutaręs įtraukti lietu turės daryti, nes dauguma apy 
viu bendruomenę i ta darbą. Ko linkių nesuprasdami, ką tokie 
kioj formoj tai bus padaryta, būreliai gali daryti arba persun 
nežinau. Mano įsitikinimu kiek 
vienoj bent didesnėje lietuvių 
bendruomenės apylinkėje ture 
tų būti suorganizuoti propagan 
dos ar kaip kitaip pavadinti bū 
reliai, kurių nariai, sekdami 
vietinę spaudą, galėtų greit ir 
efektyviai reaguoti ar dalyką 
nušviesti teisingoje spalvoje. O 
tokių dalykų, kuriuos reikia 
atitaisyti, svetimtaučių spau 
doj, nuolat ir nuolat pasilaiko. 
Centrinių kokių politinių komi 
sijų toli gražu neužtenka. Jei su dyti, kaip mes iš viso propagan 
tiesioginiais kuria nors tema ot dai nepasiruošę. Dažnai nusisk 
raipsniais į svetimtaučių spau undžiame, kad vakariečiai ne 
dą beveik neįmanoma patekti, sidomi politika, SSSR paverg 
tai tokiais atitaisymo straips tų tautų padėtimi ir aspiracijo 
niais galima visas temas išaiš mis. Taip. Kasdien tuo reikalu 
kinti. Tokiems dalykams lais jie neserga. Bet yra momentų, 
vai prieinama „skaitytojų bal kada jie tuo visu labai domisi, 
so“ skyriai, kurie daugumoj va Štai dabar Vengrijos sukilimo 
karietiškų laikraščių yra. metu darbovietėse visi tiesiog

Be to, tokius propagandos bū gaudyte gaude literatūrą apie 
relius gal geriau pavadinti žur Pabaltijo valstybes. O ar daug 
nalistų rateliais, nors tas būre tokios literatūros turime, ar bu 
lis susidėtų iš 2—3 narių ir ja vo kas paskatina mūsų visuo 
me nebūtų nė vieno žurnalisto, menę tokią literatūrą nusinešti 
Bet tokiu vardu pasivadinus ir į darbovietę ir paleisti per ran 
sau persistatant būtų lengviau kas skaityti, ar buvo kas ta pro 
palaikyti kontaktas su vietos ga primena svetimtaučių .spau 
svetimtaučiais žurnalistais ir doj apie mūsų tautos būklę?
juos panaudoti savo naudai. Ne. Štai geras momentas supa

Šitaip išplėsta propaganda lindinti su mūsų tauta ir jos mo 
tikrai daug prisidėtų prie vie mentas supažindinti s~ ; _________ ,    j-
šosios opinijos visame laisvaja tauta ir jos aspiracijomis pra mas stipriausio mūsų politinio
me pasauly, kur tik yra lietu žuvo. Reikia manyti, ^kad tokių veiksnio pirmininko, 
vių, formavimo, o demokrati 
niuose kraštuose viešoji opinija 
yra pats svarbiausias reiškinys, 
bent patvaresnis negu kokio 
prezidento ar ministerio nusi 
statymas. Tikrai daug daugiau 
padarytų negu visokie mūsų 
veiksnių leidžiami biuleteniai.

Vienu žodžiu, šis propagan klai ir gal būdui reiškinys, tai bolševikai sutelkė arti 1.000 ka 
dos reikalas labai svarbus ir ak mūsų J. Am. V. leidžiamas sp talikų ir protestantų kunigų, 
tualus. Reikia tik, kad būtų su audos, aiškiau tariant, dienras Ta vergų darbo stovykla yra 
organizuota. Praeitais metais čių, arba teisingiau „Draugo“ pastatyta ties senomis anglių 
K. L. B. Krašto Valdyba buvo laikysena. Kai net kanadiškoji kasyklomis, kur yra uranijus. 
numačiusi panašius propagan ir amerikoniškoji spauda rasė Jie dirba apie 2.600 pėdų po že 
dai asmenis apylinkėse organi apie Vengrijos įvykius gražiau me, nuolatinėje 100 laipsnių 
zuoti, bet pasitenkino tik aplin sius straipsnius, šaukė teisingu temperatūroje. Kasyklos netu 
kraščio išsiuntinėjimu. Tuo ir mo SSSR pavergtoms tautoms, ri ventiliacijos ir jose nėra įves 
pasibaigė. Kai aš vėl norėjau plėšė nuo komunistinės Rusijos ta vandens. Kaliniams susidaro 
tą klausimą Kr. Valdybos posė avies kailį, puolė UN, „Drau mirties pavojus nuo atominio Ten dirba kunigai, suvežti iš • S. Paulo svetimšalių reikalą mieste ir valstybėje. Mieste 
dyje iškelti pasvarstyti, pirmi gas“ tenkinosi paprastu trum spinduliavimo. Sekmadienių Slovakijos, Čekijos, Vokietijos, ms policija paskelbė duomenis, yra 20.027 lietuviai, provintu 
ninko buvo trumpai atsakyta, pų telegramų atspausdinimu, nėra. Reikia dirbti kasdien. Rutenijos, Rumunijos. kiek yra svetimšalių S. Paulo je — 2.557. ”

Jau gaunama
VODKA

kiai jų pareigas suprasdami, ne 
siima jų organizuoti. Aišku, tas 
propagandos darbas neturėtų 
remtis vien formaliai j būrelį 
įtrauktais asmenimis, bet jie tu 
retų žinoti visus savo kolonijoj 
pajėgiančius rašyti arba išvers 
ti į.vietos kalbą ir juos panau 
doti. Manau reikėtų ir centrinio 
tokiems būreliams organo, ku 
ris juos instruktuotų ir budin 
tų.

Ta pačia proga noriu nuro

kurios senai
Jūs laukėte

„IŠ MALONIŲ SENOJO 
KRAŠTO PRISIMINIMŲ"

GOUtHE N

CrOflOHAff goAltA
DISTILLED AND Bott. f-r.

lyg tai būtų nevertas dėmesio 
įvykis, po senovei spausdino sa 
vo parapijinius straipsnius. O 
juk įvykis lietė J. Am. V. poli 
tiką, pokarines vakarų prekybi 
nes transakcijas dėl Rytų Euro 
pos tautų, lietė mūsų tautos pa 
vergėją ir daugelį kitų temų, 
kurios visos netiesioginiai lietė 
Lietuvos reikalą ir visiems štai 
ga pasidarė įdomios. Svarbiau 
šia, kdd įvykis buvo prezidento 
rinkimo kompanijos metu, o lai 
kraštis leidžiamas daugumoj J. 
Am. V. piliečiams. Ir tai yra su 

su mūsų laikraščiu, kuris yra redaguoja

momentų dar bus. Ar būsime 
pasiruošę? Galima būtų dar ir kada 
dabar tą laisvųjų kraštų iškilu 
si nesusipratimą išnaudoti. Bet 
ar mūsų bendruomenės organai 
ir politiniai veiksniai imsis ini 
čia ty vos?

Tad ir kyla neviltis, ar mes 
____i suprasime propagandos 
reikšmę ir išnaudosime ją nau 
doti Lietuvos labui.

L. Tamašauskas.
• 1.000 kunigų uranijaus kasy 
klose. Čekoslovakijoje,' Schwa 

Dar charakteringas mūsų vei donitzo uranijaus kasyklose,

RAMONO
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Brandy
Tassel

DIAN WHISKY
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McGuinness AND COMPANY LIMITED GAMINIAI

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

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

Golden Diamond Rum
Brandy:
D Eaubonne Brandy 
Apple Brandy
Whisky:
McGuinn. Old Decanter 
McGuinness Silk Tassel 
McGuinness Gold Tassel 
McGuinness Highland 
Miscellaneous:
Vodka 
Taff el Akvavit

AND COMPANY LIMITED
MIMICO ONTARIO

DEGTINĖS VARYKLOS 
(tariama „magines“)

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.

Kuopos vadas klausimą aštriai

kulkų, sviedimų ir skeveldrų 
rinkimu ir surinktą medžiagą 
parduodavo 
ms pastovia

Nuo senų

žydams-urmininka 
kaina.

laikų perlojiečiai
savo kruvinomis

70.
123. ĮVYKIS DĖL GRIEŽTO pastatė ir prašė atiduoti ūkinin 

POTVARKIO ’ ’ ’ ’
Eidami sienų apsaugos tarny 

bą, kiekvienas baro viišininkas, 
kuopos ar bataliono vadas savo 
baro ribose nustatydavo vietos 
gyventojams tvarką artimiau 
šiam pasieniui. 11 pėst. pulko 
vienas kuopos vadas gruodžio 
20 dieną išleido privalomą pot 
vaikį, kad nuo 5 vai. vakaro iki 
rytinės šviesos gyventojai gali 
judėti tik savo pasodos ribose.

Atėjo Velykos.

124. PERLOJOS 
„RESPUBLIKA“

1923 m. vasarą skambina 
lefonas.

— Ponas vadže! Ratavuok!
Lankis mūsų ■ Perlojuje puola! buvo žinomi

Padėtį išaiškinti tuojau pave peštynėmis su Daugų, Merkinės 
— daugiau' nieko, 
džiaū Varėnoje esaničam kuo 
pos vadui, kuris tuojau nuvyko 
su žvalgais ir sekančią dieną 
man štai ką pranešė:

Pietinė mūsų siena su len 
kais tarp Perlojos ir Varėnos 
eina Merkio upe. Per tyriau 

są kuopą tuojau pakeisti ir pa kius lygiagrečia Merkiui eina 
‘ geras vieškelis. Tuo vieškeliu 

riedėjo nemaža lenkų gurguolė. 
Sužinoję, kad tos gurguolės ap 
sauga menka, perlojiečiai už 
puolė ją, apsaugą ir vežikus iš skubiai bėga į namus. Vos ne 
vaikė, o

visą gurguolę paėmė, kaip 
karo grobį.. .

Aišku,- kad lenkai tuojau

ką karo lauko teismui.
Šį įvykį matė ir artimiausi 

kaimynai. Ūkininką supančiotą 
pristatė į Alytų. Gavęs kvotą, 
aš pulko vadui patariau šitą vi

tikrinti visus privalomus įsaky 
mus, kad nebūtų tokių nesamo 
nių: saulė dar augštai, o jau iš 
namų išeiti negalima, ir dar per 
Velykų šventes.

Sėdėdamas savo darbo kabi 
nete, pamačiau beeinantį vietos 
advokatą Ščesnulevičių ir kaž 

Iš svečių važiuoja į namus gero kokį senį. Senis pasiliko lauke, 
kai įsigėręs ūkininkas. Stovįs o Ščesnulevičius įėjo pas mane 
ant kelio sargybinis žydelis sta pasiteirauti dėl tose nelemtos siuntė batalioną pėstininkų, 
bdo jį: ūkininko bylos. Jis mane prašė, sigandę Perlojos gyventojai

— Stok! Leidimą ar turi? gal galima bylą nukreipti į Ka ambino man. Prie kautynių
■— O kam man tas leidimas? riuomenės teismą? Aš jį paklau priėjo, neš jų klebonas sulaikė 

Aš namo važiuoju. siau, lenkų puolimą ir prižadėjo, kad
— O tu nežinai, kad nuo 5 , visas „karo grobis“ bus gražiu. , . kas tas senis, ® b *vai. vakaro jau važiuoti negali 

ma? Aš tave areštuoju. pasilikęs už durų? Pasirodė,
Ūkininkas suduoda arkliui kad to ūkininko tėvas. Tuomet 

botagu. Tuo tarpu sargybinis aš pasakiau, kad, jei jis su ark 
nori suduoti jam buože per gal liu, tai gali sau vežtis sūnų na 
vą, bet pats pamėtė pusiausvy mo sveiką, tik kad kitą kartą 
ra ir suduoda į vežimo kraštą, jis nuo sargybinio nebėgtų. 
Buožė lūžo. Toliau nei šaudyti, 
nei šaltai pavartoti ginklą nėra Tik atėjau pas vadą, paprašiau 
kaip. Kareivis, bijodamas atsa if tuojau įtikinau, kad tavo su 
komybės už šautuvo sulaužy nūs nekaltas. Žinok, kad Ščes 
mą, nulevičius daug gali padaryti—

ir Varėnos panašiais peštukais.

Vieną dieną su keliais karinin 
kai nuvažiavau į Perloją.

Ant lekiančio smėlio
plačiai išmėtyti maži, nuskurę 
nameliai. Daržų beveik nėra. 
Kur ne kur begaliniuose smėlio 
laukuose pasėta po sklypelį ru 
gių arba grikių. Kitas javas ne kalbėjome, 
auga.

Žmonės, pamatę automobilį,

125. PAŽINTIS SU 
KUN. MIRONU

Susipažinau su kunigais: Aly 
taus klebonu, kun. Baltrušai 
čiu ir Daugų — kunigu Miro 
nu. Su pirmuoju santykiai bu 
vo nors ir geri, bet Raitoki, ar mintis, 
tik ne dėl Purickio bylos;
su kunigu gi Mironu santykiai

buvo ypatingai geri, 
nuoširdūs, draugiški. Pasisveiki 
nimas ir atsisveikinimas buvo 
pasibučiavimas. Kur buvęs, kur 
ne, jis užvažiuodavo pas mane, 
patraukdavome šnapsiuką, pa 
kortuodavome ir labai daug

ir vakarų sąjungininkai bus pak 
lupdyti. Tuomet

Vokietija tvarkys Europą, 
o gal ir visą pasaulį. ..

Pavakare, palikdami kitus sv 
ečius toliau vaišintis ir links 

iš klebonijos išėjo eže 
ro link trys žmonės: Zofija Sm 
etonienė, d-ras Zimmerle ir ku 
nigas Mironas. Jie įsėdo į laive 
lį ir nusiyrė ežero tolumon.

Kai jau gerokai atsitolino nuo 
kranto, S. Smetonienė ir kun. 
Mironas tęsė pasikalbėjimą, pra 
dėtą klebonijoje pietų metu T’t 
manymu, jei Rusija greit 
rėš, tai ar nelaikąs dabar pra 
dėti galvoti, kad mums lietuvia 
ms, reik neatidėliojant skelbti 
visišką nutraukimą su ja saitų?

D-rui Zimmerle ta mintis 
patiko,

Man kunigas Mironas darė 
įspūdį labai protingo, kultūrin 
go ir didelės valios žmogaus. 
Kalbėt su juo buvo didelis ma 
lonumas. Kartą mudu su juo 
kalbėjome visą ilgą naktį. Tuo bet kada buvo pastatytas klau 
met jis tarp kita ko papasakojo simas, jog tą gali padaryti tik 
apie vėlesnius Lietuvoje įvy koks nors tautinis organas, 
kius. Šį įdomų faktą žemiau ir pav. išrinktųjų tautos atstovų 
paduodu: seimas, 1-ras Zimmerle išsyk

1917 m. liepos mėnuo. Šven tam pasipriešino. Jo argumen

vos suradome vietos kleboną. 
Jis pilnai atitiko savo „aveles“: 
ilgi,

kaip rusų popo, plaukai, 
barzda neskusta

gal dvi savaites, visas labai 
urdžioi atrodė. Iš jo sužinojo tadienis. (Tikslios datos kun. tai buvo, kad būsimos Europos 
me smulkmenas apie įvykį su 
lenkais.

Besikalbant paaiškėjo, kad Pe 
tas. Kadangi lenkai nuostolių rloja jokiam nei valsčiui, nei ap 
nei žmonėmis, nei turtu ne ture skričiui nepiiklauso, jokių mo 
io, tai viskas taikingai ir pasi kesčių nemoka (iš ko gi jie ir_ __
baigė, tik jie turėjo pasižadėti mokės!), bendruomenės prievo merle. 
daugiau nęplešikauti.

Apie Perlojos gyventojų 
koivngumą

pa 
Iš 
sk 
ne

sk

Mironas neatsiminė). Iš Vii likimas, nors beabejo priklau 
niaus į Daugus atvažiavo sve sys nuo Vokietijos kaizerio, bet 
čių, kurių tarpe buvo pp. Sme galutinį žodj turės tarti taikos 
tonai ir ypatingas Vilhelmo pa kongresas. Apie Seimo rinki 
tikėtinis, civilinės valdžios Lie mus ir suvažiavimą dabar, kai 
tuvoje viršininkas daktaras Zim karas dar nepasibaigė, negali 

būti ir kalbos.
Visą naktį su d-ru Zimmerle 

buvo karštai ginčijamasi. Švin 
tant laivelis prisiyrė prie kran 
to su jau įtikintu d-ru Zimmer 
le. Buvo susitarta, kad jis grer 
tu laiku vyks į Berlyną, kur 
praneš imperatoriui Vilhelmui 
apie lietuvių norą atsiskirti nuo 
Rusijos ir skelbti nepriklauso 
mą Didžiąją Lietuvos Kunigai 
kštiją. (Bus daugiau).

lių neatlieka ir pasų neturi. Žo 
džiu, tai buvo visai nepriklauso 
ma respublika, Lietuvos ribose, 
kurioje visą valdžią savo ranko 

drąsą žinojau dar iš 1906—se turi klebonas.
1910 metų, kai būdamas karei Atvažiavęs į Alytų, kalbėjau 
viu ir kariūnu atlikdavau šaudy si su apskrities viršininku Bra 
mą Varėnos poligone. Mat, Per žiu, kuris vėliau pats tenai nu

Laike pietų

d-ras Zimmerle Vilhelmo 
vardu dėkojo lietuviams

už tą didelę pagalbą maistu, 
kią kovojantis frontas iš jų 
sės turi. Karui pasibaigus 

______... . t . lietuvių pagalba bus kaizerio ti 
apkaltino ūkininką girdėjau aš per langą. Geresnės loja yra 2—3 km atstu nuo to vyko, bet daug vargo turėjo, nkamai įvertinta.

. ‘ . reklamos p. Ščesnulevičius ir poligono galo ir gyventojai va kol prie Lietuvos respublikos Buvo' daug kalbėta, kad Ru 
užpuolimu ir pasipriešinimu, išgalvoti negaištų. .. saros metu užsiimdavo iššautų juos prijungė. . . sija jau nebepriešas, o neužilgo

Matai, ką aš padariau!
ir ko

pu
ta
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Apie dail. Vytautą Remeiką
MENO KRITIKAS RENE CHICOINE

Montrealio „Le Devoir“, 19 abstraktinis (rėaliste-abstrait). 
56 m. lapkričio men. 29 d. strai Nusileidžiame gatvėn. Leng 
psnyje „Formes et Couleurs“ vai, humoristiškai deformuoti, 
taip rašo: kreivi kioskai, žmones sumažin

„Montrealer’s International ti iki siluetų. Šviesų žaidimas 
Fair parodoje. Palais de Com labai gyvas, ki įritąs iš krautu 
merce patalpose, ir neo-kanadie vės ir nematomos gatvės liktar 
čių menininkams buvo rezer nos. Žalio ir geltono harmonija 
vuota viena sekcija. Iš pirmo su užakcentuotu mėlynu (bleu 
žvilgsnio ja taip nusivyliau, kad de Prusse) duoda vaizdą, kad 
vos nepabėgau, bet visame ta tai būtų teatro dekoracija su 
me Rusijos ir Centrinės Euro viskuo, ką ji turi dirbtino ir kar 
pos mišinyje suradau kelis me tu pritraukiančio.
nininkus. Jie visi lenkai, išsky Einame prieplaukom kur mū 
rus vieną, kuris yra lietuvis, ir su laukia balti zvojų laivai, iš 
tikrai vertas, kad būtų iš kitų mėtytų namų lone. Baltas, ša 
išskirtas. lia gan aitraus žalio ir geltono,

Ir sugrįžtu prie to lietuvio, duoda visam kūriniui šviežumo. 
7yto Remeikos, kurio visi trys Abstraktinis matomumas su 
kūriniai yra man nepaprastai mažina namų fasadus ir laivų

Antanas Gustaitis,

T J 7 L T
VYTAUTAS KERBELIS PARAŠĖ KALĖDINE 

GIESMĘ
Montrealio Aušros Vartų pa šokio vakarą, kuriame parodyta

rapijos vargonininkas kompozi 
torius Vytautas Kcrbelis šioms 
Kalėdoms parašė kalėdinę gies 
mę, kurią pirmąją Kalėdų die 
na, Bernelių mišių metu, operos 
solistė Elzbieta Kardelienė pa 
giedos Aušros V.artų bažnyčio 
je. Giesmė esanti gražiai para

simpatiški. Tai menininkas, ku stiebus iki geometrinių figūrų, autorius eilėraščių knygos „An 
ris turi ką pasakyt ir tai paša sudarydamas malonų akim efe apus teisybės“, iš kurios žemiau 
ko be triukšmo^ (rizikuodamas ktą. dedame du jo humoristinius
tuo nedominti žmonių, nesupi Ar šis lietuvis dailininkas gy eilėraščius.
antančių meno). vena iš savo tapybos? Kur jis

Jo darabi mus stebina savo buvo suformuotas? Ar savo to ADOMAS
jvairumu. Visi trys jo kūriniai, Urnoje tėvynėje ai Amerikoje?
jei mes juos sulyginsime, yra Jo kioskai, savo stiliumi ir dva P -<a^ bučiau aš Adomas, 
artimi savo lengva geometriza šia man primena kai kuriuos am ' as Adomas buvęs, 
cija ir akvarėlišku spalvingu erikonų dailininkus, bet jo sto Per Gomoras ir Sūdomas 
mu, bet tuo jų ryšys ir užsibai gai ir laivai nieko nesako, ne Pūčiau nepražuvęs, 
gia. Vienas jų y ra jautrus re bent tai, kad jie buvo matomi Rojaus pievoj nuogą kūną 
alistinis kūrinys, (rėaliste-sen jautrios būtybės, kuri tvirtai Šakele vėduočiau 
sible), kitas — karikatūrinis valdo teptuką ir užtektinai gero Ir, tegul kas nori būna, 
(rėaliste-caficaturel) ir trečias, artisto, kuris žmo, kada sustot. Šonkaulio neduočiau.

KODĖL SMALSŪS ŽMONĖS SKAITO DARBĄ?
Kultūros ir visuomenės mokslų žurnalą Darbą skaito todėl, 

kad jis yra
— įvairus savo turiniu: Šalia straipsnių politikos, ekonomikos, 

mokslo, literatūros ir meno klausimais, DARBE telpa ei
lėraščiai, apysakos, nuotraukos, skaitytojų laiškai ir kita;

— platus savo akiračiu: DARBAS seka ne tik Lietuvos bei 
išeivijos lietuvių gyvenimą, bet nagrinėja ir visuotinės kul
tūros problemas;

— skirtingas savo nuotaika: DARBAS kritiškai, bet drąsiai 
gina ir ugdo demokratines bei humanistines vertybes lie
tuviškajame gyvenime;

— gyvas savo kalba ir stiliumi: DARBE rašoma ne prastai, 
bet paprastai ir patraukliai Įvairaus išsilavinimo skaityto
jams ;

— nebrangus savo kaina: DARBAS išeina ketinis kartus per 
metus, bet kaštuoja tik $ 2.00 metams, $ 5.00 trejiems me
tams; studentams — $.1.50 metams; paskiras numeris — 
55 et.

Atsiuntusiems savo adresą Darbas siunčiamas susipažinti 
nemokamai. Jei po to norima, kad DARBAS lankytųsi ir atei
tyje, tereikia pasiųsti pinigus tuo pačiu adresu: DARBAS, 
636 East Broadway, So. Boston 27, Mass.
Naujausiame Darbo numeryje rašot K. Barėnas, doc. A. J. 
Greimas, prof. J. Kaminskas, J. Kizinis, A. Landsbergis, J. 
ILiūdžiuSj. prof. V. Stanka, R. Šilbajoris, V. Tarvydas, A. Va- 
luckas ir kiti tokiais aktualiais klausimais, kaip Įvykiai Rytų 
Europoje, nūdienė literatūra Lietuvoje, kultūros kongresas 
Čikagoje, sukilimas Suvalkijoje, G. B. Shaw sukaktis, gen. S. 
Raštikio ir kun. S. Ylos knygos, bei eilė kitų dalykų, kurie 
rūpi kiekvienam smalsiam žmogui.
Darbo užsakymas savo bičiuliams yra pati geriausia dovana 
švenčių proga!
Tiems, kurie DARBĄ užsisakys arba savo prenumeratą at
naujins ligi 1957 m. kovo mėn. 1 dienos, daroma nuolaida:

$ 1.50 metams; studentams — $ 1.00.

Be Jievos, tos užkerėtos, 
Lai žalčiai grasina, — 
Nors ir obuolio norėtųs, 
Imčiau apelsiną.
Ir dabar upe tekėtų 
Baltas gulbės pienas, 
Ir be jokių etiketų 
Gerčiau aš jį vienas. 
Vienas lobių prisikrovęs 
Pilną rojaus klėtį, 
Nežinočiau iš gerovės, 
Kaip save mylėti. 
Prisijuosęs lapą fygų, 
Prirašyčiau spaudą, 
Pridainuočiau šimtą knygų. 
Ką vienam suskauda. 
Man vienam pakiltų saulė. 
Šviestų galvą pliką, 
Sudaryčiau šiam pasauly 
Vienas visą Vliką. . .

KIAULĖ
Žmonės verčia sosto šunį, 
Žmogų nuverčia žmona, — 
Kiaulė santvarkų viršūnėj 
Amžiais puošias karūna. 
Ar gavėnioj, ar mėsėdy 
Ji apkiaulina mimas. 
Už ministerius pasėdi 
Ir už jų kilnias ponias. 
Svaigiai kvepia virtuve, 
Šiandien ji puošnybėj stalo 
O rytoj — ant pjedastalo 
Įsirėmus prieš tave. 
Kiaulė kiaulių sugulovė 
Kriuksi gatvėj ii languos, 
Knisa širdį, tartum lovį, 
Ir užmiega piniguos. 
Gęsta žvaigždės, teka saulė, 
Suokia volungės trake —

šyta.

NAUJA „VINCO KUDIR 
KOS“ DRAMA

Inčiūros parašytosios dra 
mos „Vincas Kudirka“ niekas 
iš Lietuvos neatsivežė. O ka 
dangi ji nebuvo atspausdinta, 
tai Amerikos kontinente niekas 
jos gauti negalėjo. Todėl kas iŠ 
Lietuvos yra likę, yra likę tik 
tai dramos aktorių atmintyje, o 
žiūrovų atmintyje — bendras 
vaizdas.

Dabar Bostono lietuvių dra 
ma sumanė atkurti „Vincą Ku 
dirką“. To darbo pasiėmė bu 
vęs Valstybinės Dramos driek 
torius Vilniuje Antanas Gustai 
tis. Teigiama, kad jo atkurtasis 
„Vincas Kudirka“ yra beveik vi 
sai naujai parašytas veikalas. 
Yra žinoma, kad Inčiūra V. Ku 
dirką parodė savoje šviesoje, 
kuri V. Kudirką vaizduoja ne 
visai tokį, koks jis buvo iš tik 
rujų. Tat tikimasi, kad A. Gus 
taičio „Vincas Kudirka“ bus 
artimesnis originalui — tikram 
Vincui Kudirkai.

Naująjį „Vincą Kudirką“ Bo 
stone stato režisierius Ipolitas 
Tvirbutas, talkininkaujamas p. 
Gustaitienės. Deklamacijas da 
ro dailininkas Viktoras Andriu 
šis. Muzikinę dalį veda Vytau 
tas Strolia.

Bostono drama su „Vincu 
Kudirka“ jau yra užprašyta į 
Montreal}, kur ji buvo ir su 
„Raudonuoju vynu“.

PASKAITA APIE VIEŠĄJĄ 
OPINIJĄ

New Yorko Lietuvių Fronto 
Bičiulių kuopa buvo pasikvietu 
si žurnalistą A. šalčių skaityti 
paskaitos „Viešosios Opinijos 
reikšmė Lietuvos Bylai“. Prele 
gentas rado lietuviškuosius vei 
ksnius pasaulio ir lietuviško 
sios viešosios opinijos Lietu 
vos laisvinimo bylos tinkamai 
neišnaudojant.
• Australijos Melbourne Danu 
tė Nasvytytė suruošė išraiškos

gimnastikos, plastikos ir šokio 
numerių.

KULTŪRINĖ POPIETĖ 
ADELAIDĖJE

Adelaidės Savaitgalio mokyk 
s tėvų komitetas ruošia kultu 
"ię popietę-šiupmį. Programą

Žengia Kiaulė per pasaulį 
Ir trinyčiuos ir frake. 
Ir sapnuoji: tarsi želia 
Ant kaktos šeriai striuki, 
Lyg prie suknisto darželio 
Tarpe kiaulių pats kriuki. . .

Iš „Anapus Teisybės

išpildė rašyt. Pulgis Andriušis, 
Pr. Pusdešris, aktoriai Venslo 
vaviČius, Neveiauskas ir Pakai 
niškis, instrumentalistai Grigo 
nis ir Giniotis, is jaunesniųjų 
D. Dubinskaitė ir Puodžius, ta 
utinių šokių grupė pošoko nau 
jai išmoktų lietuviškų liaudies 
šokių.

TAUTINĖS MISTERIJOS 
KONKURSAS

Ryšium su Lietuvos Neprikla 
usomybės Akto paskelbimo su 
kaktuvėmis ir taikantis prie Pa 
šaulio Lietuvių Seimo. JAV ir 
Kanados LB Kultūros Fondai 
susitarė paskelbti lietuviškos 
misterijos konkursą. Misterijos 
idėja atskleidžiama žodžiu (te 
kstu), melodija (muzika, gies 
me) ir judesiu (šokiu, žaidi 
mu).
SOVIETUOSE TAUTOSAKA 

ĖDA DULKĖS8
„L. ir M.“ rašo, kad Lietu 

vos Mokslų akademijoje dulkės 
tebeėda apie 60G tūkstančių tau 
tosakos kūrinių: 185.000 dai 
nų, kurių 30.000 su gaidomis, 
43 t. pasakų, 96.000 patarlių ir 
priežodžių, 57.000 mįslių ir kt. 
Visas tas liaudies turtas guli ir 
trūnija — nei jo niekas leidžia, 
nei juo niekas rūpinasi. Tiktai 
esą paskutiniu laiku pakviesti 
Vilniaus universiteto studentai 
šio liaudies turto rūšiuoti ir sis 
teminti.

• Melbourne lietuviai renka pi 
nigus Lietuvių namams įsigyti.
• Austrfalijos Brisbanėje lietu 
viai susirūpino Lietuvių namų 
statyba. Jau yra pinigų pirkti 
žemei. Bendruomenės valdybai 
pavesta daryti tolimesnius žy 
gius.
• Melbourne „Atžalynui“ pare 
mti buvo suruoštas vakaras, ku 
rio programą išpildė latvių ir 
lietuvių šokėjai.
• Australijos Adelaidėje įvyko 
13 tautų meno paroda, kurioje 
dalyvavo ir lietuviai.
• Dailininkas L. Žygas Adelai 
dėje suruošė savo darbų paro 
dą.
• Sydnėjaus lietuvių klubas nu 
pirko namus, kurie turi 3 sa 
les. Už namus įmokėta, 3.500 sv 
arų, o likusieji 4.500 svarų ster 
lingu reikės sumokėti per 7 me

• tus.

RUOŠIAMAS ISTORINIS 
LIETUVIŠKAS FILMAS
Lietuviams nepaprastai rei 

kia istorinio filmo. Patirta, kad 
trumpą lietuvišką filmą, kuria 
me bus žvilgsnis ir į Lietuvos 
istoriją, ruošia Los Angeles lie 
tuviai. Nors filmas būsiąs trurn 
pas, ekrane teeisiąs apie pusva 
landi, bet jis pagaminti užtru 
ks apie metus laiko. 1957 nir. pa 
vasarį jis jau manomas paleisti 
po lietuvių kolonijas.

• Dr. A. Šabanienė gavo magis
ties laipsnį ir priimta į North 
Wester universitetą dėstyti or 
topedinės chirugijos.
• AV klebonas kun. Dr. J. Ku 
bilius praėjusį savaitgalį lankė 
si Toronte ir vedė pamaldas ’ 
šium su Fatimos statulos kelio 
ne.
• Malskvoj paskelbta: Lietu 
vos Žemės Ūkio Akademija pri 
pažinta švariausia ir tvarkingia 
usia iš visų „plačiosios tėvynes 
žemės ūkio augstųjų mokyklų“. 
Akademija apdovanota „garbės 
raštu“ ir pirmąja — 41.800 rub 
lių premija. (E)
• Lietuvos baletas davė naują 
premjerą — „Peras Gynthas“. 
Baleto muzikos pagrindą suda 
ro Griego muzikinė suita, kurią 
jis sukūrė to paties vardo Ibse 
no draminės poemos motyvais. 
Pastatė V. Grivickas, dailinin 
kė — E. Songailaitė. (E)
• Sydnėjaus, Australijoje, „Šv 
iesos“ sambūris suruošė vakarą, 
kuriame Z. Budimas skaitė pas 
kaitą tema „Gamtos mokslai ir 
politika“.
• Dail. P. Puzinas apdovanotas 
Amerikos dailininkų proiesio 
nalų s-gos didžiąja premija už 
aliejinę tapybą.
• Keli New Yorke gyveną lie 
tuviai dailininkai sudaro Ginta 
ro organizaciją.
• Rašytojas Giedrius - Giedrai 
tis, b. Vas. 16 gim. dir., persike 
lė į JAV ir apsigyveno Worces 
tery.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Škėma. PABUD1 

MAS. Drama. 1956 m. išleido 
Terra, o leidimą parėmė Brook 
lyno Demokratinio Darbo Tai 
ka. 64 puslapiai. Kaina nepažy
mėta. Dramai įvadą parašė V. 
Meškauskas.

Barnabas Ign. Mikalauskas. 
KELIOS MINTYS ŽURNALI 
STUI. Liet. Žurnalistų S-gos 
New Yorko skyriaus leidinys. 
Tai yra 16-kos puslapių nau 
dingas leidinėlis, paskaitytinas 
kiekvienam spaudos darbiniu 
kui, ne tiktai žurnalistui.

BIČIULIS. Tokiu vardu Maž 
osios Liet. Bičiulių Dr-ja lei 
džia informacini leidinį. Red.: 
A. Lymantas, adresas. 7048 Car 
tier St., Montreal, P. Q. Atski 
ras nr. 5 et.

M. S L U C K I S

Pirmoji komandiruotė
Apsakymas

Čia dedame M. Sluckio apsakymą „Pirmoji koman 
diruotė“, parašytą “socialistinio realizmo" forma, kun 
įdomi ne savo rašytojiška kūryba, bet turiniu, būūinan 
čiu tikrą, natūralų gyvenimą. Šioje apysakoje M. Sluc 
kis vaizduoja gyvenimą Lietuvoje 1946 metais, jo apra 
šomos mokytojos žodžiais „baisų gyvenimą“. Iš šio a p 
sakymo skaitytojas susidarys gana tikrą vaizdą, koks 
buvo gyvenimas Lietuvoje 1946 metais, na ir dabar, nes 
gyvenimo sąlygos Lietuvoje nedaug kuo tepasikeitė. Ap 
sakymas paimtas iš Vilniuje leidžiamo žurnalo „Švytu 
rys“. Red.

I.
Mūsų jaunimo laikraščio redakcija įsikūrė tamsiame pus 

rūsyje, kariame vokiečiai karo metais krovė chemines medžią 
gas, ir, nors aitrus kvapas varydavo iš akių ašaras, man nebu 
vo nieko malonesnio už redakcijos orą. Tratėjo dvi masinė 
lės, žmonės ir stalai skendėjo papirosų dūmuose, nesveikos du 
jos kirbino nosį, o aš kvėpavau pilna krūtine ir svajojau apie 
garsaus žurnalisto laurus. Pirmoji komandiruotė. . . Dabar 
aš ramiai prisimenu visas smulkmenas, susijusias su mano 
pirmąja kelione į pokarinį kaimą, tačiau kiek tada buvo jau 
dintasi! Prabildėjęs pusantro šimto kilometrų traukiniu, pės 
čiomis ar atsitiktine pastote sukoręs dar keletą, tikėjaus atra 
siąs savo laimę. . . Taip, laimę! Tą 1946 metu rudenį dar ne 
turėjau aštuoniolikos, ir laimė vaidenosi man visur, kur tik 
aš žengiau, kur tik skridau mintimis; ji tarsi SKrajojo aplin 
kui, ir aš girdėjau švelnų jos sparnų plazdėjimą.

Ir štai pagaliau komandiruotės lakštas užpildytas, gra 
žiai sulankstytas ir įdėtas į švarko kišenę, prie komjaunimo 
bileto ir puošnaus, raudonais viršeliais tarnybinio pažymėji 
mo. Redaktorius — geras poetas ir nevykęs administratorius 
— įsikniaubęs rašė eilėraštį ir, kai aš pasibeldžiau, daug ne 
svarstydamas dūrė pirštu į Lietuvos žemėlapį. Tokiu, gal 
kiek neįprastu būdu man buvo nurodyta žadėtoji žemė, kurią 

turėjau išgarsinti ir kuri turėjo išgarsinti mane.
— Važiuosi į Nariūnus. Ką nors atrasi. . . Berods, mūsų 

brolis korespondentas dar nebus tenai žvejojęs. . . — pasakė 
jis ir, valandėlę pagalvojęs, ištiesė sunkų, iš Karo parsineštą 
trofėjinį revolverį. Rūdijusį stalčiuje ginklą redaktorius siū 
lydavo kiekvienam mūsiškių, vykusiam į kaimą, bet aš pasiju 
tau ypatingai pagerbtas. Tiesa, kai suspaudžiau revolverio 
rankeną, nemaloniai nudegė plieno šaltis. Tačiau krėstelėjau 
garbanas, įsikišau revolverį į kelnių kišenę, ir širdyje, džiū 
giai plakančioje jauno korespondento širdyje, jau nebebuvo 
baimės.

Prisiminiau gavęs ginklą. Žiūrėdamas į juodą, grėsmių 
gą vamzdį ėmiau įsivaizduoti šimtus pavojų. . . Štai aš bandi 
tų gaujos apsuptas. . . Štai aš sužeistas, ir švelnj moteriška 
ranka riša man kraujuojančią galvą. . . Ir ko aš neprisvaičio 
jau tą naktį prieš kelionę į Nariūnus, į tolimus, paslaptingus 
Nariūnus! O rytojaus dieną.

Aš skubėjau į Nariūnus, tarsi jie būtų pasakos paukštis, 
galis švysterėti ugninėm plunksnom ir vėl pradingti.

2.
Sunku pamiršti pirmųjų pokarinių metų traukinius. . . 

Sunku pamiršti nepatogius, girgždančius, per karą aplūžusius 
vagonus, tvankius ir nešvarius. . . Kokie jaukūs jie pasiro 
dydavo keleiviui, pro grūstį, maišatį vargais negalais jsisprau 
dusiam į aikštelę, o iš jos į siaurą, daiktais užgrioztą praėji 
mą!

Vagono palydovui įžūliai atkišau raudoną knygutę, jis 
praleido net nedirstelėjęs — mat, ji labai buvo panaši į vienos 
gerbiamos įstaigos tarnybinį pažymėjimą. Šis pokštas kėlė 
pasididžiavimą ir žadėjo sėkmę.

Mane stumdė, aš stumdžiau kitus, irdamasis siauru kori 
doriumi. Traukinys tik pajudėjo, skyriuose jau virė Įprasti 
nis keliautojiškas gyvenimas. Užkandžiavo skarotos motere 
lės, lyg perekšlės vištos apketusios savo pintines, bidonėlius. 
Apšepę, diržus nusijuosę kareiviai, keliaują, matyt, kelintą 
parą, lošė kortomis. Išėmusi pilną baltą krūtį, jauna moteris 
nesidrovėdama maitino kūdikį.

Buvau augštas, plačiapetis, šiek tiek pablyškęs, ir redak 
ei jos technikinė sekretorė Valė netgi tvirtino, jog aš beveik 
gražus. Kaip ten bebūtų, tačiau merginų dėmesys man nebu 

vo nemalonus. Širdyje budo vyriškas smalsumas, neiškęsda 
vau nemetęs žvilg-snio į grakštų liemenį, malonų veidą. Todėl 
ir dabar, jieškodamas, kur prisiglausi, taikiausi atsisėsti ar 
čiau dailesnės būtybes. Be to, jau žinojau, kad moterys kur 
kas dėkingesnės klausytojos, negu vyrai, o aš taip troškau iš 
sikalbėti! Peržengęs didžiulį aliumininį puodą, aprištą rau 
dona skarele, pastebėjau prie lango jauną moterį. Ji, matyt, 
nuobodžiavo šalia snūduriuojančio, rudinėn įsisupusio senio, 
nes, pastebėjusi mane, tylomis nukėlė savo lagaminą ir paki 
šo jį po suolu. Mandagiai padėkojęs nepažįstamajai, atsisė 
dau ir Įdomiai ją apžvelgiau.

Padvelkė šiek tiek nublukusiu, bet rudeniškai žaviu mo
ters grožiu. . . Jai galėjo būti dvidešimt septyneri ar dvideši 
mt aštuoneri, ne daugiau. Alkūne ji rėmėsi į palangę; saulė 
nušvietė juosvus, tankius plaukus, iškili kakta, griežtas, kil 
nūs profilis. . . Juodas megztinis ryškino švelnų jos kaklo ir 
veido baltumą. Tiktai apie malonias žydrias akis viipejo sm 
alkios raukšlelės ir pro pusiau praviras lūpas žibėjo auksu ap 
vilktas dantis. Ir raukšlelės ir auksas tiko moteriai, dargi puo 
šė jos retą, įspūdingą grožį, kuris dar negreit pranyks. Tur 
būt, pastebėjusi smalsų žvilgsnį, moteris skubiai pasitaisė pi 
aukus, plonais pirštais pasibraukė smilkinį: aukso žiedo ji ne 
mūvėjo..

AŠ nesuradau tinkamų žodžių, kuriais galėčiau ją prakal 
binti.

— Jūs studijuojate? »— pagaliau paklausiau, tuo pasaky 
damas, kad aš studentas, o ne šiaip sau tarnautojas.

— Kažkada studijavau. . .
— Jūs mokytoja, taįjp ?
— Gal ir mokytoja. . .
Tiesą pasakius, man nelabai ir rūpėjo gražios keleives 

profesija — gėrėjaus maloniu jos ramaus oaLo skambėjimu. 
Kalbėdama ji grakščiai pasukdavo galvą, taip mielai krutėjo 
jos rausvos lūpos. Gal tik šaltoka, mandagi šypsena vėsino 
mano Įkarštį.

— Atleiskit. Ar negalima sužinoti, kur važiuojate?
Moteris sučiaupė lūpas, paslėpdama auksinį dantį, ir, 

patylėjusi, gal paabejojusi, santūriai atsake
— Toli. Į Nariūnus.
— Į Nariūnus? — nudžiugau. — Juk ir aš į Nariūnus va
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Montrealio Spaudos Baliui dail. A. Tamošaitienė audžia tautinį drabužį
SPAUDOS BALIUS ĮVYKS DIDŽIAUSIOJE IR GRAŽIAUSIOJE MONTREALY ST. LOUIS SALĖJE VASARIO 23 DIENĄ. PASIRUOŠKIME IR SEKIME SKELBIMUS.

Būkime sveiki.

NAUJI VAISTAI
Bandymus su nauju vaistu arba aštriu vėžio skausmu su 

vykdo Mayo klinikų Anestezio mažinimui.
logijos patarėjas dr. S. Lundy. Dolitrono injekcija nuo per 
Vaisto vardas Dolitron, kuris temptų raumenų agoniškų sk 
iki šiol buvo žinomas bendrųjų ausmų taipogi buvo sėkminga, 
anestetikų tarpe. Jis tinka kitų raumenų sutriki

Viena įdomiausių Dolitrono mų gydymui, o taip pat pagel 
ypatybių yra amnezija: pacien bsti skaudančių sąnarių praty 
tas nebeatsimena, kas Įvyko po bose, pvz., uždegimo atvejais 
to, kai vaistai pradėjo veikti, (arthritis).
Iki šiol daugiausia Dolitronas Bandymais įrodyta, kad du 
buvo naudojamas dantų gydy nauji antibiotikai gerai veikia 
mo praktikoje. prieš bakterijas, Kurios yra at

Dolitronas gerai veikia ton sparios prieš visus iki šiol nau 
žilų operacijoje, naudojant vie dotus antibiotikus.
tinę anesteziją. Iš visų su juo Mokslininkai praneša, kad la 
atliktų veiksmų operacijos ei boratorinėse studijose ir bandy 
goję, pacientas tik adatos dūrį muose su gyvuliais Cathomycin 
i jo veną vaistų įleidimui tega sunaikina bakterijas sukelian 
Įėjo atsiminti. čias: auglius, kaklines (vaikų

Dantis traukiant arba gręžia liga kokliušas), kraujo užkrėti 
nt, pacientas nejaučia skausmo, mą bei tam tiki as šlapinimosi 
o po to nebeatsimena nemalo organų ligas.
nios procedūros pasėkų. Be to. Klinikiniuose bandymuose 
išlieka pilnoje sąmonėje ir ga esantis kitas naujas antibiotikas 
Ii sekti ir vykdyti gydytojo nu Albamycin pasirodė esąs efek 
rodymus, kurie reikalingi atitin tingas tam tikruose kaklinių ir 
karnos operacijos metu. odos ligų atvejuose, prieš bak

Dolitronas gali būti sėkmin terijų sukeliamą bronchitą, ku 
gai naudojamas gimdymo metu rio nepajėgia sunaikinti iki šiol

Su kalėdinėm dovanom

žinomieji bendrieji antibiotikai.
Iš Viduržemio jūros rajone 

augančio jonamedžio vaisių pa 
skutiniu metu pagaminti labai 
geri, greitai veikiantieji vaistai 
nuo laisvų vidurių. Pav., kūdi

Gloria Lambert, dainuojanti 
per CBC TV iš Toronto.
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S kubėk.
L letuvi,

A p drausti
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 
visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.

S L A draudžia: Gyvybę — iki $ 10.000,00
Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar nciaimin 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudą.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 st.
New York 1, N. Y., U. S. A.

kių ir vaikų vidurius sutvarko 
per vieną dieną. Naujasis vais 
tas gaminamas Arobon vardu.

Arobonas nekenkia apetitui 
ir nesudaro jokio pašalinio or 
ganizmui nepageidaujamo vei 
kimo. (Dr.)

A. KERNAGIS IR F. ZULO 
NAS SUFABRIKAVO
R. JUKNEVIČIAUS 

BIOGRAFIJĄ

Rašydami apie režisieriaus 
ir aktoriaus Romualdo juknevi 
čiaus sukaktuves, du Vilniaus 
Dramos teatro aktoriai, A. Ker 
nagis ir P. Zulonas, „L. ir M.“ 
laikraštyje, patys save apgaudi 
nedarni, žiauriai ir bjauriai su 
fabrikavo šio gabaus ir aktoria 
us ir režisieriaus biografiją. Pa 
gal juos, Kauno universiteto te 
atrinėje grupėje „Stedra“ nebu

vičių; išeina, kad Juknevičius 
nesimokino ir nebaigė A. Ole 
kos-Žilinsko dramos studijos ir 
kad žymaus režisieriaus ir akto 
riaus A. Žilinsko ir pasaulyje 
nebuvo, nors jis buvo Maskvos 
dailės teatro aktorius ir Kaune 
Juknevičius baigė jo studiją; iš 
eitų, kad Juknevičius vokiečių 
okupacijos metu visiškai niekur 
nedirbo arba buvo' išvykęs į Ma 
skvą, kai tuo tarpu jis tuo laiko 
tarpiu yra davęs nepaprastai ve 
rtingų pastatymų, kaip Suku! 
tas ąsotis, Auksinis miestas ir 
pats didžiuliu pasisekimu vaidi 
no Pūkio piniguose. Ir taip vi 
sa Jukneviičaus biografija nuo 
pradžios ligi galo bjauriausiai 
sufabrikuota. Tai štai kokia yra 
bolševikinė teisybė, kaip ir Kai 
vio Igno.

MOKSLAS LIETUVOJE išplėtimą. Dirbtuvėse išplėsti 
Vilniaus radijo 1956. X. i2 seni ir įsteigti nauji skyriai: me 

pranešimu, okup. Lietuvos „au ta^°> medžio, stiklo ir popieia 
gštosios pedagoginio mokslo įs apdribimų, taip pat elektros 
taigos šiemet pradėjo ruošti pi laidų ir elektrotechnikos. (E), 
ataus profilio vidurinių mokyk • Geologai Lietuvoje skaitosi iš 
lų mokytojų kadrus". Šiaulių tyrę, jog Lietuvos pietvakari 
pedagoginio instituto dn. V. nėję dalyje galimi naftos - dujų 
Germanas nurodė, kad nuo šių telkiniai. Geologijos minerologi 
mokslo metų visose augštosio j°s mokslų kandidatas A. Vala 
se pedagoginėse mokyklose ats nustatęs, kad Palangoje turėtų 
kirų specialybių studentai per būti Druskininkų Kurorto van 
vedami į penkerių metų apmo denų tipo mineralinių vandenų.

vo nei Pulgio Andriušio, nors • Terra esanti pasiryžusi isleis kymą. Ypatingas dėmesys esąs • Prel. Juras išleis eilę naujų 
jis buvo veiklesnis ir už Jukne ti vaikams knygelių. atkreiptas į instituto dirbtuvių knygų .

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
spaustuve

ATLIEK A VISOKIUS SI/'ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 G-orge Street, Ville Lasalle, M m t real, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

žiuoju ! Tai pasisekė !
— Argi? — gūžtelėjo mokytoja, bet jos vesi šypsena 

lyg ir atšilo, sušvelnėjo.
Nebegirdėjau šnabždesio, knarkimo, kosulio ir daugybės 

kitų sausakimšo vagono garsų, tik mačiau tamsiaplaukę gal 
va, palinkusią prie atviro lango. Moteris susimąsčiusi žiūrė
jo į laukus, taip susimąsčiusi, jog aš nedrįsau klausinėti apie 
Nariūnus: kas per apylinkė, kokie tenai žmonės.

— Kaip liūdna rudenį. . . — ištarė mano kaimynė, su ii 
gesiu žiūrėdama į geltoną žaizdotą žemę.

— Taip, ruduo! — paskubėjau atsiliepti, bet man nebu 
vo liūdna. Aš mačiau ne tik degėsius — štai švyti lomelėje 
balti sienojai, naujas, jaukus žmogaus židinys. Vyras ir mo 
teris įsirėžę kelia rąstą. . .

Traukinys nėrė į priekį, skrosdamas tirštėjančią vakaro 
prieblandą, skleisdamas vis naujus vaizdus.

Rugienose ganėsi juodmargės; kiek atokiau, lygioje pie 
voje, sakytum didžiulė juodmargių veršelių banda, būriavosi 
gandrai. Jie ruošėsi išskristi.

— Tik mes niekur neišskrendam, — atsiduso moteris, o 
aš, dar neregėtos gandrų gausybės sužavėtas, nesupratau jos 
liūdesio. ,

Rudeniškai žavios moters kaimynystė jaudino, kurstė 
mane, ir aš nebesitvardydamas prapliupau karštu monologu. 
Žodžiai plūdo upokšniu ir, juo toliau, tuo labiau svaigau nuo 
jausmų pertekliaus. Liepsningi geri jausmai kilo tarsi oro 
burbulai iš versmės dugno, užtvindė krūtinę ir veržėsi lauk. 
Akimirkomis net pats stebėjaus, iš kur visa tai manyje imasi. 
Neatsimenu, ką būtent aiškinau, įrodinėjau, bet tikriausia iš 
sakiau visas savo paslaptis, visus savo pasisekimus ir visas sa 
vo nesėkmes redakcijoje, universitete, komjaunime, visus pla 
nūs ir ketinimus, gimusius su šia komandiruote. Nepraslin 
kus nė dešimčiai minučių, bendrakeleivė, tur būt, matė mane 
kaip nuluptą — visą mano jaunuolišką egoizmą ii perdėtą, bet 
tikrai nuoširdų kilnadvasiškumą.

— Jūs komunistas? — skubiai pertrauke ji mane, ir aš 
vos neužsikirtau, išskaitęs moters akyse nuostabą ir nepasiti 
kėjimą.

Aš kalbėjau ir kalbėjau, o jos gražiuose vyzdžiuose to 
lydžio tirpo kažkoks svetimas atsargumas ir žiebėsi smalsios, 
šiltos ugnelės. Bendrakeleivei paraudo kaklas ir skruostai, 
lupos šypsojosi ir jau nebesusičiaupė. Mielai blykčiojo jos 

apvilktas dantukas, ir ji išrodė daug jaunesnė, kone su ma 
nim vienmete. Taip pasitikėjau savo jėgomis ir negausia gy 
venimo patirtimi, jog pamaniau palenkęs, atvertęs į savo ti 
kėjimą, išsklaidęs jos liūdesį.

— Koks jūs jaunas! — sušuko ji, ir švelniame jos balse 
pajutau gailestį — tarytum būčiau buvęs silpnas padaras — 
ir apgailestavimą —- tarytum norėtų pasekti manimi, tik bi 
jo atsilikti.

Ne tokių žodžių laukiau, tad vėl užsiplieskiau. Kaip įma 
nydamas stengiausi paneigti jos nuomonę ir paraudęs įrodi 
nėjau, kad, nors ir nebuvau fronte, perėjau kai o ugnį. Jaut 
riai, gal kiek spalvas tirštindamas, piešiau baisybes, kurias iš 
gyvenau 1941 metų vasarą traukdamas į šalies gilumą. Ka 
reiviai mirdami gelbėjo vaikus, paskutinį džiūvėsį, paskutinį 
cukraus gabaliuką jie atidavė mums. . .

— Rusai?
— Taip, rusai!
Jos sviesta abejonė neatšaldė ir nesutrikdė manęs. Ir iš 

kur ėmiau tiek ugnies, tiek žodžių? Pasvirusi į mane, mote 
ris klausėsi nustebinta ir apstulbinta.

— O vis dėlto jūs labai jaunas... — išgirdau tylų jos 
balsą ir, matyt, kad vėl neįsižeisčiau, moteriška plaštaka spūs 
telėjo manąją.

Gražių ir kilnių žodžių sriautas ūmai išseko. Man per
džiūvo gerklė. Virpančiais pirštais pasitaisiau kaklaraištį. 
Tyliai, lyg bijodamas kažko brangaus netekti, bendrakeleivė 
sukuždėjo:

— Kalbėkit, kalbėkit. . . Jūs taip gražiai kalbate. . . Pra 
sau jus. . .

Augštai kilnojosi moters krūtinė, ir krūpčiojantis alsavi 
mas degino man veidą. . .

— Ak, kodėl ne visi tokie geri, kaip jūs! — išsiveržė 
mokytojai; jos veidu nuslinko skausmo šešėlis ir akimirksniu 
atitolino ją nuo manęs, nukėlė į nesuprantamą, gal net į baisų 
pasaulį.

Prigesusi, ji prigludo prie lango.
Aš vykau į savo žadėtąją žemę, kurią turėjau išgarsinti 

ir kuri turėjo išgarsinti mane. Gyvenimas man buvo aiškus 
lyg dangaus mėlynė vaiskią vasaros dieną, lyg saulės perver 
tas šaltinio lašas. Ir nepaisant begalinio pasitikėjimo savi 
mi, gal ir lengvabūdiškumo, pirmą kartą neaiškiai suvokiau, 
jog ne viską patyriau, ne viską žinau ir ne viskas gyvenime 

paprasta. . .
Aš susikrimtau, o tai, matyt, labai netiko mano jaunam 

giedriam veidui, nes mokytoja nusijuokė:
— Ką jūs? Verčiau paskaitykit savo eiles. . . Tur būt, 

rašot ?
Eilėraščių, tiesa, nerašiau, bet su savimi vežiausi apsaky 

mėlį, vieną pirmutinių savo apsakymėlių.

3.
Mažutė, naktyje susigūžusi stotelė. . . Retas traukinys 

čia stabteli minutei, išmeta paštą ar vienintelį keleivį. Kiti ' 
pristoja, paniekinančiai sušvilpia ir nurieda. O šiaip keleie 
ir prekiniai traukiniai dunda ir nudunda, lyg tos stotelės nė 
nebūtų. . .

Mudu su mokytoja iššokome ties dygiais krūmais ir skli 
dinų grioviu. Stotelė stūksojo kairėje, gal už šimto žingsnių, 
kur mirgėjo menka raudona švieselė. Negirdėjom žmogaus 
balso, arklio prunkštimo. Iki Nariūnų niekas nepaveš, bend 
rakeleivių irgi nesitikėjom. Vadinas, nėra reikalo gaišti sto 
telėje.

Mokytoja žengė priekyje, aš sekiau iš paskos, nešdamas 
jos lagaminą. Savų daiktų neturėjau, užrašų knygute ir bu 
rerbrodas tilpo šoninėje guminio apsiausto kišenėje.

Tamsiu pajuodusiu dangumi yrėsi debesys, čia praplyš 
darni, čia vėl susiliedami. Protarpiais iš debesų gumulo iš 
lįsdavo mėnulis, ir tada matydavau kelią — paprastą Lietu 
vos laukų sunkelį su pažliugusiomis nuo rudeninių lietų pro 
vėžomis. Vienoje pusėje buvo matyti arimas ar kažkoks dir 
vonas, užsibaigiantis miškeliu, o kitoje — Kelmuoti kirtimai; 
po vieną, po keletą aiškėjo milžiniški nebylus medžiai, veikiau 
šiai senos pušys. Ką tik lijo, ir neatsargiai prisilietus prie me 
džių, skambiai biro lašai. Netgi oras buvo persisunkęs drėg 
mės, nugara gati gaužėsi. Niekur neprasismelkė joks žiburė 
lis, nors abipus kelio, čia arčiau, čia tolėliau dunksojo trobe 
šiai. Šunys ir tie neamsėjo lyg išdvasinti.

Tačiau vėjas ir drėgmė siautė ne mane vieną. Perspėda 
ma, kur balaitė, kur kauburys, skubiai žingsniavo keliuku mo 
kytoja. Jos žavumo nepaslėpė nei naktis, nei paprasta kai 
mišką skarele, o švelnus balsas sklaidė tamsą, džiovino šia 
pią kelią ir net suspėjusius permirkti vasarinius batus.

Bus daugiau.
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Kaimyno! gudai
Mūsų spaudoje pasitodė nuo 

stebos straipsnių dėl politinės 
veiklos taip vadinamų gudų, ku 
riuos rusai vadina „belorus“, iš 
ko mes, kai kada, pasidarome 
„baltgudžius“. Pasirodo, esą 
ma gudų, kurie savinasi netik 
Vilnių, bet gerus kąsnius kraš 
tų, kuriuos mes iš senų senovės 
skaitome savais. Gudų klausi 
mas visu aštrumu prieš mus 
stotų tokioje- ateityje, kurioje 
istorija maloniai nusišypsotų ir 
suteiktų tokį galingą globėją, 
kuris Stalino būdu (Dr. Anyso 
viltis) pricementuotų mums 
„maksimališkiausių žemių“ (p. 
Kardelio viltis). Tada Į svajo 
jamą „didelę ir galingą“ Lietu Gudą nuo kitų slavų teskiria 
va varu suvaromi gudai, kasžin, kalba, kuri viduryje tarp rusų 
ar ramiai gyventų mūsų „gyvy ir lenkų. Gudų tautinę sąmonę 
bingumo“ globojami. gerai nusako mūsų spaudos da

Harvardo universiteto leidyk žnai kartota pasakėlė, kad gu 
la išleido Nikalojaus P. Vakaro do paklausus (ypač Vilniaus 
anglų kalba „Belorussia. Maki krašte) „kas jis?’’, atsakydavo: 
ng of a Nation“ ir „A Bibliogra „tuteiši“ (vietinis). Vakaras, 
phical Guide to Belorussia“, re tačiau, surinko vardus veik 2. 
cenzuojamus Londono „Tim 000 knygų, knygelių, ir straips 
es“ literatūros priede (14 d. nių apie gudus šešiose kalbose 
rugs.). Be abejojimo, rastumėm (nežinoma, ar ir lietuvių), 
šiuose veikaluose daug mums Pirmas spausdinys gudų kai 
įdomios medžiagos, nes ir recen ba, sakoma, buvę Napoleono iŠ 
zija minčių sukelia. Nepriklau leisti atsišaukimai žygiuojant j 
somą Lietuvos valstybę atku Maskvą. Tautinė gudų sąmonė, 
1‘iant, kaip žinome, mūsų veikė tačiau, augusi labai išlėto. Lite 
jai nepamiršo, kad gudai, ir ratūra tegimusi praėjusio šimt 
šiandien, ir gilioje senovėj, mečio pabaigoje, puoselėjama 
mūsų artimi, neišbraukiami kai negausaus inteligentų būrelio, 
mynai. Jie manė su gudais san Apie politinę autonomiją ir va 
tykiauti, įjungiant juos į nepri Istybę gudai tepradėjo kalbėti 
klausomą Lietuvą. Tam tikslui pirmojo pasaulinio karo metu, 
buvo skiriami gudų (ir žydų) Pirmuoju sumanymu, sako 
reikalams ministerial. Prisime ma, buvęs projektas sudaryti 
nu Voronko pavardę (kur jis bendrą lietuvių - gudų valsty 

Liet, mikyklą šiandien?) bę. Bene tai bus mūsų Valsty
Recenzentas nurodo, kad, no bės Tarybos idėja. Preziden 

rs dabartinėje Sovietų Sąjungo tas Vilsonas jau buvo paskelbęs 
je yra aprėžtomis ribomis belo savo tautų apsisprendimo prin 
rusų respublika, ištikrųjų paša cipą ir vokiečiai siekė juo pasi 
kyti, kas yra belorusas — sun naudoti savo keizerinei imperi 
ku. Vakaras, sakoma, klausimą jai. Planai subliūško 1918 me 
apeinąs tylomis. Lietuviai, kaip tais ir Minske atsirado gudų 
kalbininkas prof. Būga Įrodinė Rada (taryba), paskelbusi tau 
jo, gudo vardą slavams davė, ji tinę gudų respubliką. Po to per 
pasiskolino iš germaniškų gotų tris metus gudų kraštus teriojo 
(kuriuos čikagietis Dr. Račkus bolševikai ir lenkai. Rungtynes 
vienu metu skaitė lietuviškos pasibaigė taikos sutartimi Ry 
kilmės tauta). Pasiskolinimas goję 1921 metais, kuri lenkams 
jvykęs, kada gotai valdė apie davė didesnį kąsnį gudiškų že 
upės Vyslos žiotis gyvenusius mių, negu rusams, ir jame iki 
slavus ir buvo kaimynai seno 1939 metų lenkai žiauria energi 
vės prūsams (300 metų pirm ja stengėsi nuslopinti gudų tau 
Kristaus ir 300 metų po). Reiš tinę sąmonę (kaip lietuvių Vii 
kia, valdytojų vardą perkėlėme niaus krašte, ar ukrainiečių Ga 
valdiniams. licijoje). Bolševikai elgėsi ki

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

’Vhe *\
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St. CATHARINES, Ont.
ARTIMIAUSI MŪ SU PARENGIMAI

Gruodžio 30 d., 5 vai. p. p mo Lietuvių Amerikoje 278 St. 
sekmadieni vienuolyno salėje Cat. . nės kuopa tikslu parem 
ruošiama Kalėdų eglutė. Pro ti šeštadieninę 
gramą išpildys šeštadieninės rengia didelį šokių vakarą. Bu 
mokyklos mokiniai, vadovauja fetas: tušinti kopūstai su rūky 
mi mokyklos vedėjos ponios tomis dešrelėmis, visokį išgeri 
Alonderienės. Be to, prieš mo mai, puiki loterija, o kad visi 
kyklinio amžiaus mažyčiai za sutartų i taktą, pasirūpins p. 
da taip pat dalyvauti. Babicko orkestras Aidas iš Ha

Naujoji Bendruomenės valdy miltono. Baltrus,
ba nutarė padėti Kalėdų Se 
niui pripildyti jo didelį mat ..

Naujų metų dieną Įvyksta 
St. Catharines tradicinis pabal 
tiečių balius.

Sausio 19 d. ukrainiečių sa 
Įėję Niagara Street Susivieniji

VANCOUVER, B.C.
NAUJA GAILESTINGOJI SESUO

P-lė Julija Česaitytė išlaikė kursą ir rugsėjo 11 ir 12 dieno 
egzaminus ir įgijo gailestingo mis išlaikė baigiamuosius egza 
sios sesers (Registered Nurse) minus su mokyklos seserų lai 
pilnas teises.

J. Česaitytė yra baigusi 1942 
m. Raudonojo Kryžiaus gailės 
tingųjų sesei ų mokyklą Kau 
ne. Lietuvoje dirbo ligoninėje 
kaipo gail. sesuo. Atvykus į Ka 
nadą, dirbo Vancouver Gene 
ral Hospital kaipo seserų pade 
jėja ir vėliau šios ligoninės ren 
tgeno kabinete kaipo clerk.

Dirbdama ligoninėje, pasiruo 
šė įstojamiesiems egzaminams 
(anglų kalbos ii Materia Medi 
ca) į gailestingųjų seserų mo 
kyklą. Šiuos egzaminus sėkmin 
gai išlaikius, 1955 m. rugpjūčio 
29 d. įstojo i seserų mokyklą 
prie Royal Columbian ligoni 
nės New Westminster, B. C. 
Metų bėgyje praėjo mokyklos

da. Egzaminus išlaikė su ge 
rais rezultatais ir pasiliko ten 
dirbti.

Sėkmės naujam darbe. V.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S,

Suite 22, Tunstall Building 
Telefonas: Pacific 4511.

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

SIUNTINIAI

Lietuvių bendrovė
Cargo Čo. siunčia į LIETUV.

® Kardinolų amžius. Iš 62 da 
bar gyvų kardinolų kolegijos 
narių net 3ų turi daugiau kaip 
70 m. amžiaus, o du iš jų net 
jau vyresni kaip 90 metų. Tik 
astuoni kardinolai yra jaunes 
ni kaip 60 m. amžiaus. Ameri 
ka turi 4 kardinolus. Los An 
gėlės kardinolas Mclntryre su 
laukė 70 m. amžiaus, kard. Str 
itch turi 69 m. amžiaus, Detroi 

Overseas to kardinolas Mooney turi 74 
m. amžiaus, o New Yorko kar

taip — jie puoselėjo gudų kai dų tautinė sąmonė. Tačiau, Am 
bą ir tautinę kultūrą, vergdami erikoje, sakoma, veikią du gu 
juos ekonomiškai bei palitiškai. dų „Vlikai“, o bendruomenė su 
Tačiau, 1930 metais papūtė ki skilusi Į lenkų ir rusų pritarė 
ti vėjai, ir visi gudų vadai buvo jus. Apie pritarėjus lietuvių-gu 
„išvalyti“. Maskva po 1939 me dų respublikai nieko nesigirdi, 
tų atsiėmė lenkų valdytus gu todėl, jei kada nors kas mums 
dų kraštus ir dabar juos valdo gudų kraštus atiduos, kaip „et 
belorusų tarybinės respublikos nografinės” Lietuvos savastį, 
pavidalu. vargšus gudelius turėsime pa

Įdomu, kad tarybinę gudų veikti, jei nepasiduos geruoju 
respubliką sušaukti akstiną da mūsų „gyvybingumui* .
vęs Stalinas, kada ėjo tautinių yyt Sirvydas
reikalų komisaro pareigas. Gu
dų reikalai karštai svarstyti ko Red. turi pastebėti, kad p. 
munistų partijos centre Mask Vyt. Sirvydas daro esminę klai 
voje 1927 metais, po 1925 ir dą gudus įjungdamas i Lietu 
1926 metų ūkininkų sukilimų, vos etnografines ribas. Gudai, 
kuriais prieŠintąsi prieš išmeti išskyrus tūlas lietuvių sugildė

(ir kitur) siuntinius su: anglis 
kom viln. medžiagom, avaline, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akoide 
onais. (Siunčiama iš Anglijos 

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia i 
Lietuvą ir Jūsų pačių su

dinolas Spellman — turi 67 m 
amžiaus.

TAVO VIENKARTINAS
AUKOS LAUKIA TOKS

TANČIAI LIKUSIŲ 
VOKIETIJOJE!

NEPRIKLAUSOMA LIETU-

I GALIONAS DIVA MODE
t SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.

$ 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 1 9. X
A Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 a

tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
nas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei

VA yra visų lietuvių vėliava, 
todėl visi ją skaitykime.

.'stSSS.

ft

OVERSEAS CARGO CO,
2412 W. 47 St., Chicago 32, III.,
Tel.: LA 3-5049—YA 7-4337.
Siuntinių tarnyboje 8 Inetai.

S. P. Juodvalkis.

r',',',','*',',','

$I v
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VICTORIA
CLEANERS
OYERSCO.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje

JEAN 
DRUG

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

Europoje.

TALON
STORE

Tel. TR. 1135

I

‘1 $

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

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

Banko kambary, 
Pirm. A. Norkeliūnas

I

fti

BELLAZZI - LAMY, INC
TR 5151 7379 GeorSe SL’ Ville Lasalle.

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

RA 7-3120 ft

WfflDE LUXE DRY CLEANERS! 
143—8th AVENUE, LACHINE i

X 714 17^7 Lietuviam* nuolaida. ft
| Sav.: P. RUTKAUSKAS. J

mą gudų kalbos iš mokyklų ir jusias sritis, yra slavai, ne lietu 
jų surusinimą. viai. Jei p. V. Sirvydas kalba

Po 1945 metų žiniti apie gu apie Gudijos prijungimą, tai čia 
dus maža. Be abejojimo, jų sk jau būtų apie istorinę, bet ne et 
urdus kraštas ir dabar, kaip se nografinę Lietuvą. Bet p. Širvy 
niau, tėra darbo rankų visados das ir be aiškinimų šita supran 
esamo perviršio teikimas Mask ta, todėl jo pašaipa Dr. Anysui 
vos labjau supramonintiems kra ir J. Kardeliui neturi realaus 
štams. Neaiški ir dabartinė gu pagrindo.

!
&

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

Ii; Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

? HE 0211 Office: 727 Argyle »
3 HE 0311 VERDUN g

i VERDUN COAL Reg’d. į
;į; G e r a r d V i a u, sav. »
i į ANGLYS —MALKOS—KURO ALYVA f

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

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

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

ir t. t., ir t. t.

I
 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.

GREITI ir AUGŠTAVERČIAI

SIUNTINIAI IR VAISTAI 
Į VISĄ RUSIJĄ

Visi mokesčiai apmokami čia.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI

TATRAN CANADIAN TRADING CO.
Centras: 1461 Mountain Street,

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

___ _______ ________ Toronto, Tel, EM 4-5085.

H Lietuviška moterų kirpykla
ft | DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
> PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
ft v' RTPiiTrt nnnnMA iTt n m& Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).

FItzroy 3292
ft

į 2544 CENTRE St., Montreal. I
* Montreal Overseas Parcels i 

Service Reg’d.
~ i?

4112 St. Lawrence Blvd.

Naujas adresas nuo gruodžio 15 d.

4158 St. Lawrence Blvd. lį

PL 4725 I

Siuntiniai Lietuvon I

IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

Nauji ir dėvėti drabužiai, m džiagos, maistas, vaistai. 4

Mūsų vilnonės ir medvilninės medžiagos «

urmokainomis! «

Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga- » 
vėjui nereikia nieko mokėti.

Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo. j;
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Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina tautiečius Toronte:
Gražiausi linkėjimai Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

mieliems Klijentams ir Draugams

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN 
LIETUVIO ADVOKATO ĮSTAIGA

Gerbiamus mūsų parduotuvės Klientus Kalėdų Švenčių ir 
Naujų Metų proga nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais 

linkėjimais, Jums dėkingi

35 Hayden Street, Toronto, Ontario. I ei. WA 4-9501.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų Klijentams n
Draugams linki

JONAS MARGIS VAISTINĖ

408 Roncesvalles Ave. tel. LE 5-1944. Toronto, Ont.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

Visiems Šerininkarns, Lankytojams ir Rėmėjams Imki Linksni.

J. E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS 
PARKSIDE MEAT MARKET 

Maisto Produktų Parduotuvė 
335 Roncesvalles Ave. Tel. LE 5-1258 Toronto, Ont.

Pirmasis Kanadoje Lietuvių Kredito Kooperatyvas

PARAMA

Visiems nariams ir indėlininkams linki
Linksmų Šv. Kalėdų ir Sėkmingų Naujųjų 1957 metų.

235 Ossington Avė. Tel. LE 3-3027. Toronto, Ont.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų visiems 
Klijentams ir Bičiuliams linki

REAL ESTATE BROKERS

A. GARBENIS

1611 Bloor St. W. Tel. LE 6-2738. Toronto, Ont.Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
Mieliems Klijentams ir Draugams linki
ATLANTIC EXPORT & IMPORT CO

Sav. K. MOTUŠIS
Pasaulinių Firmų SABA, KOERTING, BLAUPUNKT 

Generalinis Atstovas Kanadoje 
KRAUTUVĖS;

380 College Street, 626 Bioor Street W.,
926 Dundas Street West, Toronto, Ont. Tel. EM 4-1633 .

LIETUVIŠKOJO DŽIAMBORĖS FONDO REIKALU 
Atkelta iš 2-ro psl.

terio Viet.-jos pagal aukų la 
pus nr. 88, 89, 90—68,50, 52. 
New Yorko skautų tėvų-bič. la 
pkričio 3 d. sus-mas pagal a.
lapą nr. 103—29.00, 53. Toron 
to Jūrų Budžių „Neringos” igu 
la pagal aukų lapą Nr. 2a—38. 
85, 54. Įgal. Mm. P. Žadeikis— 
50.00, 55. Čikagoje surinkta 
per D F-Atstovą—100.00.

Viso Džiambotės Fondo iz 
dan įplaukė $1.375,72. Čia rei 
kia pabrėžti, kad faktinai yra 
kiek daugiau pinigų surinkta, 
nes DF vajus yra pratęstas ii

7. Montrealio Lietuvių Sei
melio Prezidiumas . . $ 10.00

8. Prel. J. Balkūnas . . $ 10.00
DF Rėmėjai (aukoję nuo 25

—75):
1. dr. M. Mikšienė,

Detroit, Mich................$ 25.00
2. „Dariaus ir Girėno“

klubas, Detroit, Mich. $ 25.00
3. Įgal. Min. P. Žadeikis $ 50.00

Džiamborės Fondas labai nu 
oširdžiai dėkoja viseims DF Ge 
radariams ir visiems Rėmėjams. 
Jie labai svariai prisidėjo prie 
DF iždo didinimo ir jiems ta 
riame iš visos širdies mūsų he 
tuvišką ačiū!

Didieji 1957 metų skautiško 
jo pasaulio įvykiai artėja. Viso 
laisvojo pasaulio skautai ruošia 
si tiems įvykiams — sukaktuvi 
niam pasauliniam skautų sąskr 
ydžiui (Jamboree), pasaulinei 
skautų-vyčių (vyresnio amžia 
us skautų) stovyklai, pasauli 
nei skautų vadų (skautininkų) 
stovyklai, bei pasaulinei skau 
tų konferencijai, kuri yra lyg ir 
pasaulinis skautų parlamentas. 
Visi šie įvykiai bus 1957 metais 
Anglijoje. Dar niekad šie visi 
sąskrydžiai, stovyklos nebuvo 
vienu laiku, viename krašte. Va 
rgu ar kada artimoje ateityje 
vėl pasitaikys tokia proga lietu 
vių skautijai reprezentuoti 
tuvą viso laisvojo pasaulio 
nimo ir jaunimo vadovų 
se. Būtų nedovanotina šios 
gos neišnaudoti. Bet kaip 
žus DF vajaus vaisiai bebūtų, 
jų toli gražu nebepakanka. Ten 
ka labai susirūpinti, nes jau da

šia. Tokiu budu ir žemiau skcl 
benduadaibiavi NAUJAS KLSA VADOVAS biamas DF rėmėjams atžymėti 

Ilgamečiui Kanados Sporto sąrašas nebus visiškai pilnas.
Apygardos vadovui Antanui Su Jau anksčiau lietuvių visuome 
pronui pasitraukus, nauju va nei per spaudą buvo duota DF 
dovu FASK’as patvirtino Joną statuto
Gustainį. Per penkerių metų lai rėmėjų atžymėjusią. Remdama 
kotarpį KAS pasidarė svarbiu 
ir naudingu veiksniu mūsų spo 
rtiniame gyvenime. Kasmet yra 
rengiamos krepšinio, stalo bei 
lauko teniso pirmenybės ir ki 
tos varžybos, dalyvaujant Bal 
tų sporto federacijoje, atstovau 
jami sportininkai bendruome 
nės organuose. Platus veikimo 
laukas buvo sumaniai ir kant

Dr. Ancevi riai apdirbamas

glaudžiausio 1 
mo tarp CCF ir bažnyčios, ypač 
katalikų bažnyčios. Reikia esą 
atminti, kad ateivių absoliutinė 
Baugumą spiečiasi apie savo 
bažnyčias kaipo jų paguodos 
svarbiausią židinį ir kad bažny
čia šitame krašte yra visai sk 
irtingoj padėty negu Europo 
je ir neprikaluso nuo valdančių 
jų finansinių monopolijų bei sta 
mbiųjų korporacijų. Juk ar ne 
būdinga, kad kanadiškojo so 
cializmo kūrėjas buvo kunigas 
ir kad Saskatchevano socialist! 
nės vyriausybės premjeras yra 
taipogi kunigas. Dr. Ancevi riai apdirbamas A. Suprono. 
čiaus kalba iššaukė labai gy Įvertinant jo pastangas, ir pa 

Tarybos jau seniai yra šio krašto pilie vas ir palankias diskusijas. On siaukojimą sportui bei atžymint 
tario provincijos CCF lyderis sportinio darbo dvidešimtmetį, 
ir parlamento narys tą praneši vytiečiai neseniai įvykusiame 
mą apibūdino, kaipo pradžią na klubo vakare Royal York vieš 
ujo perskyrimo CCF istorijoj būtyje Antanui Supronui įteikė 
Ontarijo provincijoj. dail. Tel. Valiaus reikšmingą

DR ANCEVIČIAUS PRANEŠIMAS TORONTE
Gruodžio 8 d. Toronte įvyko Vengrijos tragedija parodžiu 

visos Ontario provincijos CCF si, kaip tas išvadavimas tų par 
Tarybos eilinis posėdis. CCF’ tijų suprantamas. Kartu jisai 
Ontario provincijos Taiyba yia nurodė valdančiųjų veiksnių ne 
augščiausias tos partijos orga nuoširdumą, sprendžiant veng 
nas, kuriame dalyvauja delega rų pabėgėlių reikalus, kuriuose 
tai iš visos provincijos. Tary aiškiai stengiamasi eliminuoti 
bon buvo įvesdintas ir dr. An nuo atvykimo į Kanadą senių. 
cevich-Ancevičius einąs CCF' liguistų ir paliegėlių, kaip kad 
Etninės Tarybos pirmininko pa anksčiau buvo daroma su kitų 
reigas. Ta proga naujasis CCF tautų tremtiniais, kurie nors 
Ontario Pravincijos 
narys padarė platų pranešimą čiai, bet savo artimųjų iš Vo 
apie naujus kanadiečius, nušv kieti j,os negali atsikviesti, nes 
iesdamas jų padėtį be jokių pa jie yra paliegę arba nesveiki. Ra 
grąžinimų. Savo kalboje jisai gindamas, kad CCF vadovybė 
pabrėžė, kad į ateivius kaip se artimiausiame parlamento posė 
nūs taip ir naujus, ypač jeigu dy būtinai reikalautų iš vyriau 
jie yra ne anglosaksai — seno sybės uždarbio minimumo įve 
sios Kanados partijos kaip kon dimo visoj Kanadoj, kad tuo 
servatoriai ir liberalai pirmon būdu apsaugotų naujuosius at 
eilėn žiūri kaip į pigią darbo jė eivius nuo išnaudojimo ir oerei 
gą, kurią prisimena tiktai įvai kalingų nesusipratimų su ki 
rių rinikmų proga, kai toms par tais darbo žmonėmis bei unijo 
tijoms reikaTingi balsai. Tuo mis, dr. Ancevičius pašiūlė su 
met nesigailima gražių žodžių, daryti specialę studijų komisi 
primenant net išvadavimą. Bet ją, kuri ištirtų galimumus kuo

| GENERAL INSURANCE i
Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAS SAVUS!

Jun::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::

Restoranas “RU
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ii

•>£

M
SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN

MEDŽIAGOS — MAISTAS — VAISTAI.
Oro pašto pristatymas per 2—3 savaites 

100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

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

Skyriai: Hamilton, Ont. 652A Barton St. E. Tel. LI 5-0264 
St. Catharines, Ont. 198 King. St. Tel. MU 2-67.96 
Winnipeg, Man. 67 7 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 10649—97th St. Tel. 23839 •-
Windsor, Ont. 439 Mercer St. Tel. CL 6-3866

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

Pittsburg Pa. ir kitur.

ištrauka, liečianti DF

statutu skelbiu aukotosis DE
jų atžymėjimo sąiašą.

DF Geradariai (aukoję nuo 
$10—25):

p. Andrulionis,1.
Boston, Mass........... .$ 20.00

2. v. s. V. Šembergas, 
Cleveland, Orio. . . . .$ 10.00

3. s. G. Juškėnas, 
Cleveland, Ohio. . . . .$ 10.00

4. dr. A. Kaveckas, 
London, Ont......... .$ 15.00-

5. „Simano Daukanto” 
d-vės Bičiulių ir Rėmėjų 
Būrelis, London, Ont. $ 15.00

6. Tėvai Jėzuitai, 
Čikaga, III $ 10.00

Lie 
jau 
aky 
pro 
g ra

paveikslą.
« Naujasis Apygardos vadovas bar reikia dalį stovyklos mokes 

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER « tik prieš porą metų iš Edmonto čio įmokėti. Tai mus vėl verčia 
I I F T U V I U I S T A I G A s> no ats*kėlęs į Torontą jau spė kreiptis į lietuvių visuomenę ir

g jo pasižymėti, kaipo energingas vėl prašyti aukų, talkos.
sporto darbuotojas. Jis priklau Norintiesiems DF paremti 
so Vyčio sporto klubui ir yra mūsų tautieičams pranešame, 
parengimų komisijos pirminin kad aukoti galima per lietuvių 
ku. Jonui Gustainiui linkime da skautų vienetus, lietuvių skau 
ug sėkmės šiose atsakingose pa tų tėvų ir bičiulių komitetus ar 
reigose. — apb — ba aukas siųsti banko ar pašto

perlaidomis bei bankų čekiais 
betarpiškai DF iždininkui šiuo 
adresu : Mr. Alfonsas Pocius, 
43 Paddington Ave., London, 
Ont., Canada.

Džįamborės Fondas nuošir 
džiai linki visiems, visiems sa 
vo bičiuliams linksmu Šv. Kalė 
du ir laimingų Naujų Metų!

ps. O. Gešventas, 
Džiamborės Fondo Sekretorius.

BALTIC EXPORTING Co.
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
• pas p. A. Juraitį. Telef. JA

DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

■■" w--------------m

Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS 
Advokatas-Notaras 

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5088
x--------------MX--------------XX XX -........-X

<r- ....... "'M~----------X-------- —~K-------------- >

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS —

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
9 i Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

(Barrister. Solicitor, Etc.) žž

1052 A Bloor St. W. Toronto. ;j;

W. A. LENO KI, ■
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 «
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

LE 6-5613 
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius

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

atliflkami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), — 
DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYME ' LIETUVON 

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

VALAU 
fotelius ir kilimus.

Sutaisau iširusius ar pradegin 
tus kilimus. Darbas garantuo 

tas. Tel. 1-4973 (Toronto).
________P. Karaliūnas.________

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

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
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Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina tautiečius Hamiltone:

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų N. Metų visiems

Hamiltono lietuviams linki

Steadman, Kronas, Valevičius Limited
Ši

‘n) „THE CENTRE OF REAL ESTATE”

366 Main St. E. 1410 Main St. E.

musų lietuviai atstovai:

P. ANTANAITIS Telef. JA 8-8491 ST. SAVICKAS

UNITED GAS AND FUEL CO. LTD.

and

UNITED SUBURBAN GAS CO. LTD.

82 King Street East, Hamilton, Ont.

Sveikina visus savo kostumerius su Kalėdų šventėmis ir 

linki jiems daug laimės!

WEST LUNCH RESTAURANT
64 King Street W. Hamilton, Ont. Telephone J A 7-9657

Sveikinu su Kal.ėdomis rr N. Metais visus savo svečius ir 
linkiu geros sveikatos!

Sav. NELLE IVANAUSKIENĖ

►Ja j -a csr y a-c es> j -t ssr r-~r« <

HAAAIfiįLTON

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų N. Metų

visiems mieliems hamiltoniečiams linki

TRI REALTY LTD. 

Sav. Z. DIDŽBALIS ir A. Pranckevičius.

Hamilton. 1147 Main St. E. Telef. LI 9-3597

ir mūsų lietuviai atstovai:

M. STUKAS, ST. BAIPŠYS, L. GASIŪNAS

Linksmų švenčių visiems hamiltoniečiams linki

ORB1S EXPORT - IMPORT B-vės atstovė

D. JUŠKEVIČIENE

65 Gore St. Telef. 9-5695

Pigus n greitas pristatymas siuntinių i Lietuvą!

Linksnių Šv. Kalėdų >r laimingų N. Metų visiems
Linksnių Švenčių visiems hamiltoniečiams

BALTIC BREAD kepykla

46 King. St. W. Dundas, telef. MA 8-8151

Skaniausia lietuviška ruginė duona

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų N. Metų visiems 

hamiltoniečiams linki maisto produktų krautuvė

PEOPLES MEAT MARKET

Sav. A. STEIGVILA

344 Main St. W. Telef. JA 9-2568

Hamiltono lietuviams linki

G. PALMER CUSTOM TAILORS

Hamilton - Westdale, 7 Sterling St. Telef. JA 8-3345

Sav. G. PALMER - PALILIŪNAS

Vyriški ir moteriški paltai ir kostiumai iš geriausių medžiagų.

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujųjų Metų 

linkime, savo klientams ir visiems lietuviams!

CONCESSION GARAGE

430 Concession St. Telefonas JA 9-5150

gražiame ūkyje apie 3 7 mylios 
nuo Hamiltono ant pat Erie ež 
erd kranto!

Tad iki malonaus pasimaty 
mo gruodžio 29 d. Robert's Re 
staurant! Sk. St.

ANTIKOMUNISTINĖ
demonstracija, ryšium su įvy 
kiais Vengrijoje, buvo suruošta

lin rusai iš Vengrijos, Mes neuž 
miršime Katyno, Mes reikalau 
jame laisvos Lietuvos ir t. t. Di 
džiausią demonstrantų dalį su 
darė vengrai, po jų apie 300 lie 
tuvių, lenkų apie 200, latvių ir 
estų pO' 150 ir tt. Prie paminklo 
Gore Park buvo padėti vainikai 
ir priimtos rezoliucijos.

PIRMADIENI MIRĖ

LONDON, Ont.
PABALTIEČIAI „PASIŽYMĖJO” PLĖŠIMU.

Praeito penktadienio vakarą laiką” ir liepė prie mašinos sto 
du jaunuoliai — Karolis Jagu vėti porą valandų ir nejudėti, 
čanskis, save vadinąs Charles Patys „didvyriai” pasišalino pė 
Jackson ir John Berzinš, abu iš sti, bet kaip jau sakyta, netru 
Wodstock, Ont., nuostabiai gr kus pateko į policijos rankas, 
eitai apiplėšė Mt. Bryd’ges Pas juos buvo rasta 6.997 dole 
(apie 12 mylių j vakarus nuo riai, nors banko vadovai sako,

gruodžio 9 d. Hamiltono gatvė a. a. P. Giedraitienė (115 Ro Londono) Royal banką. Jie ne kad trūksta 11 tūkstančių do 
mis įvairių tautybių gyventojų, binson St.) eidama 91 metus.

, Eisenoje dalyvavo 3 orkestrai Palaidota per VA parapijos baž 
tik ir per 3.500 asmenų, kurie taip nyčią. Mūsų gili užuojauta viso 

rai jaukioje Robert's Restaura pat nešė plakatus su šūkiais: Ša ms giminėms, 
nt salėje. Netik kad maloniai 
praleisime pirmąjį pokalėdinį 
šeštalienį, bet tuo pačių parem 
sime ir mūsų jaunimą. Pelnas 
skiriamas skautų vasaros sto „ 

dėmesį į patalpintus švenčių pr vykiai, kuri šiemet tektų ruošti ♦;
oga, Hamiltono prekybininkų Hamiltonui.
sveikinimus, kviesdami juos vi Ideali stovyklai vieta, atro •• 
sus paremti, kadangi ir jie pare do, būtų Br. Aselskio ir Braso g 
mė mūsų lietuviškąją spaudą. neseniai pirktame dideliame ir

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ' VISUS KVIEČIAME

ir Laimingų Naujųjų Metų vi į skautų rėmėjų šokių vakarą 
siems hamiltoniečiams ir NL sk kuris įvyks gruodžio 29 d.
aitytojams linki Jūsų

Hamiltono bendradarbis.

ATKREIPIAME
SKAITYTOJŲ

DA

šokiai HAMILTONE

eco 
gla;

Naujų 1957 Metų
sutikimas Hamiltone

jvyks š. m. gruodžio mėn. 31 d.

Royal Connought Hotel salėje.

Visi kviečiami dalyvauti.

Benni Ferri muzika. Pradžia 8 vai. v.

KLB Hamiltono vaidyba.

g 
g

g
::

g
::

::

H 
i:Rudolfas Metelka

321 KING STREET EAST
Telephone: J. A. 9-15-75. >, w

« v
Sveikina lietuvius su ateinančiomis Kalėdų ir Naujų Metų « x

šventėmis! k v
PRAŠOME UŽEITI MŪSŲ KRAUTUVĖN IR | |

PASIRINKTI: g g
Įvairiausių gražių europinių muzikos plokštelių. Mil
žiniškas pasirinkimas! Operos, gražiausios aiijos. 
Knygos, romanai, žurnalai, atvirutės, laikraščiai, ka
lėdiniai sveikinimai;
Visų rūšių kosmetika, odekolonai, kvepalai, dažai pu
dros ir visa kita.
Importuotas porcelanas, stiklo indai, vaikams dova
nos, figūros, radio aparatai, kalendoriai ir etc.
Užeikite ir nesigailėsite!
Atidaryt?, nuo 9 vai, ryto iki 9 vai. vakaro.

i.

2.

3.

4.

t

rengiami 1956 m. gruodžio 29 d., šeštadienį, 

gražioje ir jaukioje

ROBERT’S RESTAURANT 

salėje, 

747 King St. East
(ties King ir Sanford g-vių sankryža).

Gros italų orkestras iš Toronto! Veiks įvairus bufetas 

pigesnėmis kainomis.

Po kelių metų pertraukos vėl turime progą susitikti 

labiausiai lietuvių mėgiamoje salėje —

Robert’s Ebo

Pelnas skiriamas skautų

n y R o o m! 

vasaros stovyklai.

Pradžia 7 vai. 30 min.

Hamiltono Skautų Rėmėjų Komitetas.

Dressier’s Fish Market
30 York St., Hamilton, Ont.

Phone: JA 7-1651

Lietuviškos Kūčios tik eu silke!

Čia gausite importuotų silkių ir kitų žuvies produktų: 
sardinės, šprotai, vėžiai. Skani Salmon ikrą ir kiti de

likatesai. Didelis pasirinkimas šviežios ir rūkytos žuvies.

Lietuviškos Kalėdos ir vestuvės su silkės ir žuvies 
patiekalais!

mo.

TAUTIEČIŲ NELAIMĖ
Praeitą trečiadienį londoniš 

kis Pranas Ručinskas su žmona

užtruko nė penkių minučių. Ta lerių. Jie iki gruodžio 19 d. pa 
čiau jei greitai „darbas“ buvo talpinti i kalėjimą ir laukia teis 
atliktas, dar greičiau apiplėšė 
jai buvo suimti: policija juos su 
laikė dar tą patį vakarą.

Nuotykingai jie atvyko ir j 
apiplėšimo vietą: Londone su
laikė automobiliu važiuojantį buvo sužeisti automobilio katas 
Arthur Dark ir įsakė jam, gra trofoje. Jų gražią mašiną „Oids 
sindami ginklu, nuvežti juos ne mobil” sutrynė šoferio nesuval 
toli Mt. Brydges. Čia jam liep dytas 
ta lipti į automobilio krovinių 
vietą. Kai apiplėšimas buvo įvy 
kdytas A. Dark buvo išlaisvin 
tas“ nuvažiavus porą mylių į 
krūmokšnius. Apiplėšėjai jam 
davė 50 dolerių už „sugaištą

v

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

sunkvežimis. Sakoma, 
kad Rušinskams mašinos nuos 
tolių padaryta iki 3 tūkstančių 
dol. Be to, jie abu paguldyti i 
Victoria ligoninę. Pats Rusins 
kas nukentėjo mažiau : jam su 
laužytas raktikaulis, o žmona 
turės ilgiau pasigydyti.

L. E-tas.
Kenčianti tėvynė įpareigoja, 

kad padėtumei vargau 
patekusiems jos sūnums 

ir dukroms.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

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

Moderniškiausia lietuviška

NEKILNOJAMO TURTO JSTAIGA HAMILTONE

Namai — Bizniai — Ūkiai — Žemė

1147 Main Str. East. Tel. LI 9-3597 arba LI 9-3238 £
Savininkai. ’ X

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS, |
G. I. MILLER |

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus: »
M.' STUKAS, S. BAIPŠYS, L. GASIŪNAS, MR. GRAU. |
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Dėmesio visiems Toronto lietuviams!
Iškilmingas Naujų 1957 Metų

ŠOKIAI GROJANT GERAM UNIJOS ORKESTRUI.

Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro ir tęsis iki 2 vai. nakties.

Įėjimas $ 5.00 Įskaitant Įvairų maistą ir gėrimus ant stalo.

TURTINGAS BUFETAS SU GĖRIMAIS.

PROGRAMĄ IŠPILDYS 

sol. PRUDENCIJA BIČKIENĖ 

iš Čikagos. 
Akompanuoja

muz, S t. G a i 1 e v i č i u s.

SUTIKIMAS
šiais metais įvyksta

PRINCE GEORGE MOTELYJE, 91 YORK ST. (King & York)
Ruošia:

KLB Toronto Apylinkės
Valdyba.

Rezervuoti vietas ir gauti biletus:
Toronto Liet. Namuose pas apyl. sekr.

V. Petraitį, tel. LE 3-3027 ;
J. Margio vaistinėj, 408 Roncesvalles 

Ave., tel. LE 5-1944;
J. Beržinsko prekyboj, 1212 Dundas St

W. , tel. LE 2-9547.

PAMALDOS MONTREALIO SLAPTI AUTOMOBILIŲ
LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE GAUDYTOJAI

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO NUTARIMAI

Seimelio gruodžio 15 d. 7— 
11 v. vakaro posėdis svarstė die 
■notvarkėje numatytus klausi 
mus ir nutarė:

a) Naujo Montr. Lietuvių

CH. KERSTENAS TORON 
TAN ATVEŽĖ GERŲ ŽINIŲ

Praėjusį sekmadienį, tikrai 
niečių pakviestas, Toronte pra 
nešimus darė žinomasis paverg 
tųjų tautų užtarėjas ir veiklus 
asmuo Ch. Kersten. Jis pirma

KALĖDINĖS PAMALDOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE

APYLINKĖS VALDYBOS 
VEIKLA

Ir šiemet, kaip ir kitais me Quebeco provincijos judėji Seimelio rinkimų datą nustaty trumpai kalbėjo Prisikėlimo pa 
tais, laikomasi senos tradicijos, mą prižiūrinti policija yra su ti 1957 m. vasario mėn. pasku rapijos salėje tuojau po pamal 
Abiejose lietuvių bažnyčiose pa stiprinta civiliu sektorium. Ke tini sekmadienį, t. y. vasario 24 dų, o vėliau Odeono kino tear 
maldos, nors kiek ir skirtingai liuose ji, nepastebima, seks au dieną, 
vyks, bet prisitaikant prie tra tomobilistus ir prižiūrės, kad b) Seimelio veiklos laikas 
dicijų. jie laikytųsi tvarkos ir atsargiai (kadencija) palikta 2 metai, ta

Aušros Vartų bažnyčioje Pie važiuotų.
menėlių mišios bus 12 valandą ANTROSIOS MONTREALIO 
nakties. Mišių metu giedos op.
sol. E .Kardelienė šioms Kalė 
dų šventėms vargoninko komp. 
V. Kerbelio sukurtą kalėdinę 
giesmę. Kitos pamaldos Pirmą 
ją Kalėdų dieną vyks, kaip sek 
madienį.

Šv. Kaizmeiro bažnyčioje 12
vai. nakties bus dvejos mišios
—vienos bažnyčioje ir kitos sve 
tainėje, o rytą bus mišios 8, 9 
ir 11 valandomis.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ
bažnyčioj, JeanneMance 
nee Arthur gt. kampe, 
vakarą, gruodžio 24 d., 
vak., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

Ir šiemet, kaip ir kitais me Pagal seną tradiciją, Pirmąją 
Kalėdų dieną lietuvių bažnyčio 
se pamaldos bus šia tvarka: Pie 
menėlių mišios. Šv. Jono K. ir

ir Pri 
Kūčių
7 val‘.

LYGOS B KLASĖS KREPŠĮ 
NIO RUNGTYNĖS 

LAIMĖTOS
Gruodžio 14 d. City League 

rungtynėse „Tauras“ susitiko 
su McGill. Pirmas puslaikis bu 
vo labai sunkus tauriečiams, 
nes mūsų žaidėjai laiku nesusi 
rinko ir pradžioje nebuvo pa 
kaitų. Dėl to pirmas puslaikis 
praloštas 23:32. Antrą puslaikį 
lošdamas „Tauras“ pradėjo po 
truputį rezultatą lyginti. Gra 
žys geru dengimu ir Piečaitis 
su Sinium solidžiu gynimu pa 
dėjo taškus visai išlyginti. No 
rs pabaigoje McGil prasiverži 
mais paėmė vedimą į savo ran

® Montrealio Kūrėjų - Savano kas, tačiau rungtynių nebelai 
rių skyrius dėkoja PLIAS Mon mėjo, ir jos baigėsi „Tauro“ 
trealio skyriui už 5 dol. ir LDD pergale 55 :54. Už „Taurą“ lo 
kuopai už 10 dol. auką pamink šė ir krepšius įmetė: Bukaus 
linei lentai AV bažnyčioje Įmū kas 10, Otto 10, Gražys 8, Pie 
ryti.
® Ragaišis Jonas, sirgdamas 
gulėdamas lovoje, gavo ’žinių 
Lietuvos, kad ten mirė jo 
vas ir motina. Tas ligonį dar 
daugiau pribloškė. Užuojąutą p. 
T. Ragaišiui dėl ligų ir nelai 
mių. . .
• Star ir Gazette šiomis dieno 
mis daug rašo apie Lietuvą ir 
vykstančius joje neramumus.

Lietuviška opera Toronte.
Čikagos vyrų choro pastan 

gom, vadovaujant sol. Baltrušai 
čiuo, ruošiama Verdi opera „Ri 

Prisikėlimo bažnyčiose bus vi goleto“. Diriguoja muz. Kučiū
dunaktį, lygiai 12 valandą. Ki nas. Apylinkės valdyba nutarė 

pamaldos vyks taip, kaip tą, pirmą šiam kontinente, he 
vyksta kiekvieną sekmadie tuvišką operą pakviesti gastro 

lių sekančią vasarą į Torontą. 
Rinkliavą vengrų pabėgėliams 

šelpti pereitą šeštadienį suorga 
nizavo Inter Etnic Conncil. Au 
kų rinkti prie Toronto kino te 
atrų buvo pakviestos visos tau 
tybės. Lietuvius atstovavo tau 
tiniais rūbais pasipuošusios A) 
dona Gvazdaitytė ir Irena K. 
lotaitė.
Krašto Tarybos suvažiavimas

ip, kaip yra numatyta bendruo 
menės statute, taip, kaip buvo 
iki šiolei.

c) Naujai išrinkto Seimelio 
pirmas posėdis numatytas 1957 
m. kovo mėn. antroje pusėje, 
tuomi pačiu ir naujojo Prezid. 
rinkimai.

d) 1957 m. vasario 16 d. Ne 
prikl. Šv. minėjimo pajamos ei 
na Tautos Fondui. Už šį pasiū 
lymą balsavo 18 seimelio atsto 
vų, o kad tuos pinigus palikti 
vietos bendruomenės kasoje šv 
ietimo-kultūros reikalams bal 
savo 11 atstovų. Vienas balsas 
sugadintas, o vienas atstovas 
susilaikė nuo balsavimo. Viso 
balsavime dalyvavo 31 Seime 
lio atstovas.

c) „Tautos Namų“ vajui pra 
vesti komisija ir jos išdirbtas 
darbo planas tam tikslui pasiek 
ti, užgirtas ir patvirtintas.

d) Stambiausiems vietos ben Šegamogo žinioje gydosi p. Te 
druomenės vienetams—Bendr. kutis ir jau pasveiko p. Čečkau 
chorui ir Skautų Vyčių Taut, skienė.
Šokių Grupei globoti ir jiems • Latvaitis Andrius Longueuill 
moraliai ir materialiai padėti, pasistatė naujus namus, į ku 
Seimelio Prezid. siūlė sudaryti riuos jau persikėlė gyventi su 
iš organizacijų atstovų globos visa šeima. P. Latvaitis labai 
komitetą. Seimelis, pasiūlymui džiaugiasi ir yra dėkingas L*n 
pritarė ir įgaliojo Prezidiumą gaičio-Snapkausko bendrovei už 

■tai vykdyti gyvenimam labai gražų jo namų apmūriji
Iš kompetentingų asmenų mą, kuriuo grožisi visi praeiviai 

bus sudaryta komisija — „Glo ir jį nuolat klausinėją, kas taip 
? bos K-teto“ statutui išdirbti. Bu 

'. vo siūloma į globojamų skaičių 
priskirti ir sporto klubą „Tau 
ras“, bet esant ir priešingų nuo 
monių tas klausimas paliktas 
spręsti vėliau.

„Tauro“ eilėse yra nemažas 
skaičius puikaus abiejų lyčių 
jaunimo, bet trūksta senesnio

tos 
jos 
nį.

IŠGANYTOJO 
LIUTERIONIŲ

re.
Pagrindinė kalbų tema buvo 

—Vengrijos sukilimas. Bet jis 
kalbėjo ir apie padėtį visose pa 
vergtose šalyse ir apie JAV po 
litiką. Jis teigia, kad JAV poli 
tika keičiasi pavergtųjų naudai, 
nes amerikiečiai įsitikino galu
tinai, kad Maskvos diktatūros bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
pasigyrimai, jog jai žmonės pri ir Indian Road kampe, lietuvių 
taria, yra tikras blefas. Žmonių pamaldos 1.30 vai. pp. įvyks 
nepasitenkinimas sovietine dik sekančiomis dienomis: Kalėdų 
tatūra ir okupacija dabar yra pirmą dieną, gruodžio 25 d., ir 

Naujų Metų dieną, sausio 1 d. 
Kun. dr. M. Kavolis.

MIRĖ JONAS INDRELĖ
Toronte plačiai žinomoje sa įvyks sausio 19—20 dienomis, 

vo visuomenine veikla pp. Ind Apylinkės valdyba rūpinasi tin 
relių šeimoje didelis liūdesys, karnai priimti atstovus ir lau 
nes kurį laiką negalavęs širdies kia svečių iš visų Kanados kam 
susilpnėjimu bei augštu kraujo Pa
spaudimu, Jonas Indrelė šešta Apylinkės Tarybos posėdis 
dienį, gruodžio 15 dieną, pablo šaukiamas sausio 6 d., sekma 
gėjus negalavimams, mirė. Lai dienį. Pakvietimai tarybos na 
dotuvės įvyks trečiadienį, gruo riams bus išsiuntinėti šiomis 
džio 19 dieną.

Torontiečiai apgailestauja Jo 
no Indrelės netekimą, nes jį vi 
si pažinojo kaip švelnaus, rama 
us būdo geraširdišką asmeny 
bę, daug padėjusią visiems lie 
tuviams, kurių visada pilna bū 
na jų namuose.

Dėl šios nelaimės Poniai On 
ai Indrelienei nuoširdi užuojau 
ta.

iškilęs visu didumu. Todėl są 
moningumas Įsigilina į plates 
nes mases, o tas veikia jau ir 
valdžią.

Kersten sako, jeigu tiktai ru 
sai būtų paspausti tvirčiau, tai 
jie ir be karo pasitrauktų atgal. 
Jis sako, kad šia prasme vyks 
tąs JAV persiorientavimas, ku 
ris žada geresnių vilčių.
• Serga: Vyt. Skripkai padary 
ta operacija. J. Šulmistrui pada 
ryta apendicito operacija. Dr.

čaitis 2, Vilimas 0, Sinius 17, 
Morkūnas 0, Šipelis 8.

Trečiosios rungtynės prieš 
Unity Boys Club pralaimėtos.

Abi komandos buvo1 labai ly 
gios ir rungtynės baigėsi 68: 
68. Po dviejų pratęsimų laimė 
šyptelėjo priešui, ir rungtynes^ 
laimėjo Unity Boys 85:84. Tai 
buvo pirmas „Tauro“ pralaimė 
jimas lygoje, ir „Tauras“’ kitų . 
komandri tarpe, su dviem laimė 
jimais tebestovi pirmoj vietoj. 
Ketvirtosiom „Tauro“ rungty 
nės su Golden Knights įvyksta 
gruodžio 18 d. West Hill High 
School, Somerled Ave patalpo 
se, 8 v. v. J. P.
® Aldona Užupienė, vidaus Ii 
gų ir dantų gydytoja, išlaikė amžiaus sporto klubo rėmėjų, 
yalstybinius egzaminus prie j§ kurių būtų galima sudaryti 
Montrealio universiteto ir da valdomuosius organus.

)(j bar specializuojasi vaikų ligų Kreipiame į tai ypatingą dė 
ą srįtyje prie Toronto universite mesį mįs^ patriotinės visuomt 

1038 Osborne Av. jį to. nės ir prašome kuogreičiausiai
• Hamiltone komunistai tiek su įsijungti į rėmėjų eiles. Jei mes 
nyko, kad patys vieni neįsten savo puikaus ir veržlaus jauni 
gia nei susirinkimo padaryti, to mo neparemsime, tai įvairūs 

DANTŲ GYDYTOJAS $ dėl susijungė su Karpato-rusais skersvėjai juos išblaškys po sve 
« komunistais ruošti naujų metų timas pastoges, o mūsų tautai 

DR J MALIŠKA v sutikimą. Anot patarlės: „Toks tai bus begalinis nuostolis.
tokį pažino ir ant alaus pava 
dino“. . .
'-y©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©-' 
$ ADVOKATAS f 

t
STASYS DAUKŠA, LL. D. j 

Suite 95—M B
152 Notre Dame St. E. B

UN 6-8969* |

Res. 5657—12 Ave„ Rsm. x
RA 2-5229 I

ir 
iš 
tė

DR. J. Š E G A M O G A S
C H I R U R G I N Ė ir f 

BENDROJI PRAKTIKA j 
office 5441 Bannantyne į) 

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

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

<rba pagal susitarimą, 
u a m ų '-----  -------------- - ..

Vordm Tel.: PO 6-9964.

priima: 9 a. m.—10 p. m.
5303 Verdun A., Verdun, 

Tel.: TR 4547

| NOSIES, GERKLĖS IR 
| AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

| Dr. R. CHARLAND
>> 1123 St. Joseph Blvd. E.
> Tel. CA 2506

&

9

Kreipiame į tai ypatingą dė

Seimelio Prezidiumas.
• Dr. Ona Labanauskaitė, buv. 
XX Amžiaus red. narė Kaune, 
vėliau „Draugo“ kolektyvo na 
rė, o dabar dirbti persikėlė Į 
Montreal}, Amlit b-vėje.
• Kun. Yla Montrealyje vedė 
mergaitėms uždaras rekolekci 
jas, kuriose dalyvavo skautės 
ir ateitinikės.

TORONTE NYKSTA 
KOMUNISTAI

Toronte sparčiai nyksta 
munistų gretos. L. B. rašyda
mas iš SDD kuopos susirinki

kogražiai yra padaręs? Todėl p. 
Latvaitis labai dėkoja p. Lingai 
čiui.

— Spalio metinių proga bol mo’ pastebi, ^kad mirusiųjų sp 
ševikai Vilniuj „užfundijo“ pir 
muosius troleibusus. Lapkričio 
6 d. Komjaunimo gatve ir Sta 
lino prospektu iki Antakalnio 
pakraščio buvo nutiesti Vilnių 
je pirmosios troleibusų linijos 
laidai. Netrukus jie pradės re 
guliariai kursuoti pirmąja lini 
ja „Stotis — Antakalnis“.

— Iš Vengrijos vengrų jau 
apie 150.000 pasitraukė į vaka 
rus. Valdžia davė laiką sugrįž 
ti ligi kovo 31 d., o po to visi pa 
bėgėlių turtai būsią konfiskuoti.

— „NZZ“ žiniomis, lenkai su
sirūpinę sukoncentruotomis 
prie rytinių Lenkijos sienų so 
vietinėmis divizijomis, kurios 
pavestos tiesioginei atstatytojo ? 
lenkų krašto apsaugos ministe $ Į rytus nuo Dufferin St. $ 
r-iz-x more T? tr/ACJ niro Ir i r\ \r O /4 y \ m

V©©©©©©©©©©©©©«>'©©©©©©©©©<

-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

ragas neužpildo naujieji“, o S. 
Kerpė, kalbėdamas apie sočia 
lizmo kelius, pabrėžia: „Ypač 
ji turi vengti tų klaidų, kurios 
buvo padarytos Tarybų Sąjun 
goję ir liaudies demokratijose“. 
O ar seniai visa tai buvo laiko 
ma neklaidinga .
«*©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<

X Raštinė: LE 4-4451

dienomis.
Vasario 16 d. minėjime 

kalbėtoju bus kviečiama^ advo 
katas Olis iš Čikagos.

Apylinkės Valdyba.
LIETUVIŲ PAGALBA 

VENGRAMS.
Toronto Apylinkės Valdybos 

rūpesčiu sausio 15 d., antradie 
nį, Universiteo Hart Hans’e te 
atre ruošiamas koncertas, ku 
rio visas pelnas bus skiriamas 
vengrų pagalbos fondui. Kon 
certą remia Kanados Raudona 
sis kryžius. Programą išpildys 
choras „Varpas“, ved. muz. St. 
Gailevičiaus, sol. V. Verikaitis 
ir skautų-čių tautinių šokių gri
pe ved. p. Turūtos. Visi mer. 
ninkai sutiko dalyvauti be atly 
ginimo. Džiaugiamės matydami 
„Varpą“ išeinantį garsinti lie 

• tuvių vardą kanadiečių visuo 
) menėje ir linkime sėkmės.

Eug. Bubelis.
• Serga: širdies priepuoliu J. 
Šimkonis ir P. Žmuidzinas, ope 
ruoti Mažeika ir Jakubauskas,

Dr. P. MORRIS
DANTŲ

Vakarais
pagal

1982 Bloor W. Toronto 4.

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

^©©©©©©©©©©<*©©v©©©©©©©©?| f
| Dr.E.A ndrti kaitis|
| 956 SHERBROOKE E.

$ Tel.: LA 2-7236 |
v \
■&©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

ADVOKATAS

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

Notre Dame St. E.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

A Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

IGNAS
3260

168
Montreal. UNiversity 6-7026 

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

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351

Perkant ar parduodant neju- 
domą turtą keriptis pas mūsų

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

rio marš. Rokosovskio vadovy 
bei. 7—10 sovietinių divizijų į 
Lenkijos pasienį buvo permes 
tos iš Lietuvos. Sovietinės 6 di 
vizijos sutelktos prie Brest-Li 
tovsko, o trys — apie Gardiną. 
Rokosovskio vyr. būstinė buvu 
si įkurta Lvovo mieste.

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas į 

280 Roncesvalles Avė į 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v. j 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia- j 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 | 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. | 

| N a u j a s kabinetas

• Rėžis. R. Juknevičials 50 m. $ 
amžiaus ir 25 metų scenos dar a 
bo sukakčiai paminėti, okup. X 
Lietuvos visuomenės ypač šil v 
tai sutiktas rašytojo B. S’ruo j? 
gos istorinės dramos „Apyauš $ 
rio dalia“ pastatymas. „Apyauš ’,©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©  ̂
rio dalioj“ vaizduojamas žemai 
čių baudžiauninkų sukilimas 
prieš ponus 1796 m. Dekoraci 
jos dail. J. Surkevičiaus, muzi 
ką parašė V. Klova. (Elta).

||Dr. A.VALADKAf
| 1081 BLOOR ST. W. j

1!i!S XI $ -------
X priima ligonius ir gimdyvei
X $ nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.

$ Šeštadieniais nuo 12 vai.
-■ iki 2 vai. pp. Ketvirtadie- 

niais kabinetas uždarytas.
i©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©? 
5©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©« g
S DR. V. SADAUSKIENĖ $

Dantų gydytoja £ 

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

TORONTO |

Tel. LE 1-4250 t

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

RENTGENAS t

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasalle
TR 3237

Vienybėje — Galybė!

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- 

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723 £
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