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PATRIOTINES DEMONSTRACIJOS LIETUVOJ
Himnas prie Basanavičiaus kapo. Eisena per Vilnių. Sūkis ant kariuomenės namų
Daugiau ir daugiau ateina žinių iš Lietuvos. Žinios kaip gi šiai dienai buvo pasiruo šįmet pagerbė. Mūsų savo fakultete galiu ant pirštų so net paminėti jo, dabar lais

Bet tikros visu šimtu nuošimčiu. Tas žinias, šta. mokykloje dar prieš dvi dienas suskaičiuoti. Nuvykau aš, Juo vai traukia ant viso Vilniaus, at
Kaip ir visur, gal kaip ir vi pradėjo organizuotis visi eiti į zas ir kt. draugai mūsų. Rado rodo, kad Vilnius laisvas, dar 

so pasaulio tikintieji vakar šve Rasų kapines. Ir tai kalbėjo be me visas Rasų kapines vien žva kas ką nori. Universitetas atne 
ntė Vėlines. Manau, jog lietu veik kone viešai. Vakaras buvo kūčių šviesoje, pilnas žmonių, šė dviejuose čemodanuose vai 
viai visi pagerbė savo mirusiuo šaltokas, bet ypatingai gražus, Ir kas nuostabiausia visas uni niką, čia pat surišo, perrišo juos 
sius gimines, artimus. Galiu pa dangus giedras. Taip, ištiktųjų versitetas, institutas, beveik vie ta ir padėjo ant Basanavičiaus 
sakyti, kad laisvai, nevaržomai susirinko kone visi. Nebuvėlius ni studentai. Pradžioj praėjom kapo. Tada dar labiau visi, dar 

- šen ir atgal. Išgirstam giedant, garsiau užtraukė himną. Ūžia 
Pasirodo klony ant lietuvių ka §o tai nepriėjau perskaityti. Po 
rių kapų dainuoja žmonės „Gra to mes nuėjom į pirtį, bet liko 
ži tu mano brangi tėvynė, šalis mūsų visi. Pasirodo, kad ten 
kur vargo daugeJ patyrei", „Šv visi vaikščiojo iki vėlyvos nak 
entas Dieve" ir kt. Mes paklau ties, vėliau visi susitarę vienin 
sėm tik iš tolo, nes buvo sunku gai, didžiausia minia, nes vė 
pasiekti tą vietą. Grįžtam prie liau dar daugiau atėjo, patraukė 
Basanavičiaus kapo. Žiūrim, vi per miestą gatvėmis dainuoda 
sas kapas vien ugnyje. Gal vi mi. Tačiau jau į pirmą gatvę iš 
soj Aušros Vartų bažnyčioje ėjus laukė milicija, dvi maši 
tiek daug žvakių nedega, kiek nos ginkluotų karių. Milicijos 
ju buvo aplink Basanavičiaus ir visokių kitokiu gaivalų buvo 
kapą. Kas tik ėjo, tas vis įsmei ir ant kapų, visi girdėjo him 
gė žvakę, o daugiausiai studen nūs, atpažino daugumą esant 
tai. Tos žvakės visos buvo įs studentus, bet absoliučiai nieko

tragiškos. Bet tikros visu šimtu nuošimčių. Tas žinias, 
kurios mus pasiekia privačiais keliais, kartoja iš Lietu 
vos ateinanti spauda — Vilniaus „Tiesa“, „Literatįįra ir 
Menas“, „Šviturys“ ir kiti laikraščiai, tiktai ta spauda 
klausimą patiekia iš atbulosios pusės — ji kolioja „fašis 
tus, buržuazines liekanas“ ir visus, kas neapkenčia sovie 
tinės okupacijos. Kolioja dideliu įnirtimu. Greta to, pro 
pagandai pajungti menininkai ir mokslininkai, kurių ,,pa 
sisakymais“ mirga sovietinė spauda. Ir tas rodo, kad 
ir Lietuvoje, kaip ir kituose pavergtuose kraštuose, yra 
augantis pasipriešinimas sovietinei okupacijai ir komunis 
tinei vergijai. Ir tai vyksta ir pačioje Rusijoje. Tai yra 
tikra visu šimtu procentų.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo va ir Antano, šeima, visur ir visa

Žemiau yra dedamas „Nepriklausomą Lietuvą“ pa jus tęsiamas. Dideliu dėkingu da įsijungusi į lietuviškąją veik 
siekęs vienas vienos Vilniaus augštosios mokyklos stu mu minime sekančius vajaus da lą, duodama gražų pavyzdį ir 
dento laiškas, rašytas tėvui į Ameriką, kuriame labai vai lyvius ir lietuviškosios spaudos gražiai augančiai savo jaunąjai 
zdžiai aprašytas Vilniaus gyventojų sąjūdis, pasireiškęs židinio rėmėjus: kartai, kiekvieną lietuvišką dar

uGi . . ... ba paremia, o ypač savąją spau
kai Treigis Vincas, dą> _ todėl 'veikindama NL

Tillsonburg, Ont.......... 10.00 Naujaisiais Metais atsiuntė 10
Ponai Treigiai, Veronika ir Vin dolerių NL Mašinų Fondui, no 
cas, turi jau ne vieną NL B- rs jau ne vieną NL šėią turi an 
vės šėrą, bet išvykdami žiemos ksčiau pirktą, paremiant savąją 
metui į šiltus kraštus, Miami, lietuviškąją demokratinę spau meigtos^ vėliau ištirpo pažemy nedarė.~M^^^^
Florida, atsiuntė dešimkę NL dą. jr taip apsiklojo vašku. Aplin irstytis, neardyti gatvių tvar
Mašinų Fondui, pažymėję, kad Visiems vajaus dalyviams kapą didelis vainikas. Pradžioj kos. Bet minia prasiveržė ir
savąją spaudą yra būtina remti, nuoširdžiai dėkojame ir prašo buvo mažiau žmonių. Gi vėliau vėl pirmyn dainuodami. Tada
Novickis Antanas atsi^iePt’ Augiau tautiečių, ėmė per kapus sklisti garsas: ne vėl jie užbėgo, užvažiavę su mo

m Vn i m v ,TCA ™ ”SpaudoS ,BendroVeS .”NePnk išsiskirstykit, bus. ‘ 
ew r ’ M lausoma Lietuva įgalioti vesti min. susispietė visas pulkas žm

Veiklioji pp. Navickų, Birutes vajų: P. Narbutas ir J.Kardolis. onil?t koks gal tūkstantis, kad 
—  ----------'------ --- ------ - ----------------- - —— kitur nebuvo nė vieno, visi čia

Protesto pareiškimą I ti senas lietuviškas dainasj ku 
Min. Stasys Lozoraitis pasiun riausybė sutinkanti iškelti So ri°se minima prispausta, daug 
tė Jungtinių Tautų vienuolikto vietų Sąjungai bylą Jungtinėse Jl
sios generalinės asamblėjos pir Tautose už pavergtųjų tautų ”” 
mininkui. Jame be ko kita pa užgrobimą. Daugelis Pietų Ame 
sakyta: rikos valstybių pasižadėjo to

„Aš turiu garbės atkreipti Ta kią bylą paremti. Dabar atside 
mstos dėmesį ir per Tamstą — jus studijuojama procedūra by 
Jungtinių Tautų dėmesį į tai, lai kelti, 
kad Sovietų Sąjunga tebelaiko 
Lietuvą okupuotą ir tebelaiko 
jai visas priespaudos priemo 
nes, kurios sudaro patį bolševi 
kų politinės santvarkos ir sočia 
linės sistemos pagrindą. 

Šiuo momentu civilizuotojo 
pasaulio sąžinė yra pažeista ir 
sukrėsta niekšiškos represijos, 
kuria Sovietų Sąjungos Vyriau 
sybė tramdo heroiškos vengrų 
tautos sukilimą. Aš laikau rei 
kalinga iškelti faktą, kad Lietu 
va yra viena pirmųjų aukų tų 

is. Tat^dabar ChruščTo Matulis nusiskundė, kad „Ame gausingų tarptautinių nusikalti

Vėlinių dieną. Tai dąr vienas įrodymas, kodėl susijaudi 
no Sniečkus ir kodėl Matulis Augščiausioje taryboje 1— 
bėjo apie tuos reiškinius, kurie norima pasmaugti okupan 
to ir kompavergėjo naudai. Red.

Brangūs tėveliai, dien sekmadienis dar ..Iš tikrų
Vilniuj šiandien graži bobų jų gi graži diena, o man atrodo 

vasara. Oras nešaltas, sninga, todėl, kad jai Vilnius pasirengė 
Vėjo nėra. Gal todėl ir nelen labai gražiai. Gamta už tai atsi 
da į galvą mokslai. Be to, šian dėkojo. Aš ir noriu parašyti,

Politinė įvykių savaitė
LABAI REIKŠMINGAS 1957 METŲ SUTIKIMAS TARP

TAUTINĖJE 
Chruščiovas grįžta prie Stalino 

susirūpinęs savisauga
Visoje žmonijoje naujųjų. 

1957 metų sutikimas praėjo
PO SUSIRŪPINIMO 

ŽENKLU.
Tarptautinė būsena darosi 

vis trapesnė ir nepastovesnė. 
Ypač Viduriniuose Rytuose tel 
kiasi audrų sūkuriai.

Kadangi pasirodė, kad Sovie 
tinė imperija stovi ant vištos 
kojos ir kiekvienu metu gali su 
byrėti, tai Maskvos diktatoriai 
išsigando, ypač po Vengrijos 
sukilimo i Todėl

NAUJŲ METŲ KALBOJE 
CHRUŠČIOVAS PASISAKĖ 
SUGRĮŽTAS PRIE STALINO

POLITIKOS, 
kuri beatodairiškai smaugė kie 
kvieną laisvės mintį ir visą im 
periją valdė baisaus teroro pr 
iemonėmis.__ _____  _______
vas jau viešai pareiškė, kad jei 
gu reikia kovoti Maskvai su 
„imperializmu, tai mes visi esą 
me stalinistai“, < 
prieštaraudamas savo

ARENOJE 
politikos. — Eisenchoweris 
ir Viduriniais Rytais.
Eisenchowerio planas, pagal

tradiciją, bus svarstomas JAV 
kongrese prezidento metinio 
pranešimo metu. Eisenchoweris 
numatė prašyti Kongresą leisti 
jam, reikalui ištikus, — o tai ga 
Ii būti netikėta, — kad jis ture 
tų tokiu atveju teisę panaudo 
ti karinę jėgą. Antra priemonė 
—remti arabų kraštus medžią 
giškai, kad jie nebūtų priklau 
somi nuo Maskvos.

Tokios yra dvi pagrindinės 
Naujųjų Metų politinės gairės.

MATULIS KALBA IRGI 
APIE LIETUVOS JANI 

MO SAMBROZDf
1956. XII. 3. pasibaigusioje 

„LTSR A. Tarybos sesijoje“ 
pasakė kalbą taip pat „deputa 
tas“ J. Matulis.

Tai per 1 tociklais iš priekio ir neleis. Na, 
Nukelta į 2 puslapį.

PRIE ŽINIŲ APIE DEMONS 
TRACI J AS LIETUVOJE
Papildomai iš šveicariečio, 

besilankančio Montrealyje, Vė 
linių dieną buvusio Vilniuje ir 
patyrusio apie tos dienos lietu 
vių demonstracijas, teko su 
žinoti, kad demonstracijų buvę 
ir kitose Lietuvos vietose. Švei

vėl bus laisva, kad gerbtum tau 
tos vyrus. Dainavo pradžioj vi 
si nedrąsiai, bet vėliau kaip įsi 
siūbavo, tai garsai sklido už ke 
lių kilometrų. Juk tokia minia cariečįui be ko kita įstrigusi ar 
dainuoją. Dainas kartojo vėl iš mintin Kazlų-Rūdos vieta, ku 
pradžių, kitas net po 3—5 kar rioje taip pat buvę demonstra 
tus, jų tarpe gal 4 kartus ir se cijų. Bet buvę demonstracijų ne 
ną Lietuvos himną. Na šį tai tiktai Kazlų-Rūdoje, bet ir ki 
jau taip visi giedojo, kad net tose Lietuvos vietose, o taip 
mums vyriškiems ašaras išspau pat ir kitose Pabaltijo valstybė 
dė. Kaip anksčiau niekas nedrį se.

KELIAMAS Į PAVIRŠIŲ 
MACKONIS

(Elta). Pastaruoju metu per 
boiševikinivfs radijus ir spaudą 
padažnėjo Lietuvos laisvinimo 
veiksnių ir laisvėje gyvenančių 
žymesniųjų mūsų veikėjų der 
girnas. Laisvę pasirinkę ir už ją 
kovoja mūsų tautiečiai buvo 
bjauriai išplūsti ir apšmeižt?.

Matulio ir kt. Bolševikiškas plū numeryje teko skaityti straips Kumskis nese didel, Stevenso 
dimas 293 „Tiesos" n-ry baig nelI. -’žinios \š Pasauho sosti ną, o toliau važiavo vežimas su 
tas grasinimu „bejieškantiems «ės ’ kuriame k£dbeta *Ple Nvew Rolėmis, ėjo Tautinio M o 
prieglobsčio Šamo užantyje". York? ir >vyklf' New Yor k.slelvlŲ. ansambh° mazieP na 
r T kui šis titulas pridėtas, matyt, nai, apsirengę tautiniais rubais,

-_L.aisves . metą15 redagavęs atsižvelgiant į jo reikšmę tarp atvirame sunkvežimyje važiuo

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

Pereitame „Nepr. Lietuvos“ „Sanitary District“ valdybą Al.

į rikos dešiniųjų lietuvių emigr mų, kuriuos Sovietų Sąjunga 
antų spaudoje skelbiamos fan yra padariusi savo vakarinių . , „ . - , j iv —v—

tastinės pasakos_apie darbo žm kaimynų atžvilgiu, panaikinda „Vilniaus balsą o nacių oku tautįnįame fronte, tačiau lietu jautieji „Ateities" šokėjai šoko 
_ , , , „ 10S, ^etu ”NauJOją Lietu viškame gyvenime šis vardas, tautinius šokius, mergaitės ne

anksty Lietuvoje“. Pasmerkęs „įvairius ir primesdama jiems santvarką, yą vilnietis R Mackonis, da be abe • atitenka Chicagai. Ta šė didelę tautinę vėliavą. Be tų,
jg užsienio lec pagrįsta bet kurios laisvės pa bar per Michauovo leidžiamą • t įr amerikječiu politikoje būrys tautiečiu nešė įvairius

• ’a,:krastuk? bolševikiniu }pro a bando pirma£ti ir čia plakatus, raginančius balsuoti
ypač sustiprėjo paskutiniais mė Jau nuo 1944 metų ir antrą ciu, greičiausiai ne savo valia, kartkartėmis vyksta partinės už demokratus, o ypatingai už

3 veXV axaiixix^xxiv . . nėšiais“, Matulis toliau pastebė kartą mano kraštas yra Sovietų apsikaltinęs pats save, jog „ge konvencijos> kurįose renkami lietuviškąjį atstovą — Al. Ku
Rvš umsu grįžimu prie stall io: „šie gandai kartais paveikia okupuotas. Pirmoji okupacija rokai prasikaltęs, ikhmpdamas „ prezidentiniaį kandida mskj.
Kysmm su grįžimu pne štai, ----------------------- „„„ „40. metu bu želiu W. Tik gaila, jog demokratams

j Užsiminus apie konvencijas, paradas nedaug naudos at 
rie praeina, nė kiek nesumaži tas- Net nuotrauka įdėta, kaip reikia Pazymėti> pereitą vasa 
na nėi tos padėties neteisėtumo, R. 7' ‘

Chruščiovai onili gyvenimą T. Sąjųngije ir ma smurtų jų nepriklausomybę pacijos metu
— -fc-wy M » O &*A*A*W*^ , #

vesniems pareiškimams, jau tei sPiaudalus ir 
gė, kad Stalinas buvęs marksis džiamus gandus, kurių banga neigimu, 
tas, daug nuveikęs ir todėl rei 
kią grįžti prie stalinizmo. . .

nizmo,
PADIDINTAS PUOLIMAS 

PRIEŠ TITO IR TITOIZMĄ,

kuriuos nemokančius visiš tęsėsi nuo

esamus trūkumus ir darbe 
prie kurio dabar prisimetė Ita pasitaikančias klaidas, užmirš

kai ______  ___________  ___  . .
kai blaiviai galvoti inteligentus mėnesio ligi 1941 metų birže kais okupantais , buvęs nuteis 
bei moksleivius. Šie žmones ke mėnesio. Tačiau metai, ku tas, bet dabar jau esąs paleis
Ha

_ nešė, nes nelaimėjo nei Steven 
Mackonis atrodo Vilniuje r4 čia, didžiausiame skerdyklų s°nas, nei Kumskis, Gal kitą 
.. . .. — . . • i • j -t laimes. . •

* * *
Padarius mažą ekskursiją

Mackonis šį rajone, įvykusį demokratų par 
grįžti namo“ tijos suvažiavimą, kurio kai kulijos, Prancūzijos ir kitų šalių darni stambius respublikos dar i kurią Sovietų Sąjunga pasta Gedimino kalne.

komunistai, supratę, kad Mask bo žmonių ūkinės bei kultūrinės Lietuvą, nei lietuvių tautos kartą pakvietė ------
vos komunizmai nėra tas ka vi statybos laimėjimus ir nenore valios atgauti savo nepriklauso bu v. „Lietuvos Žinių' redakto riuos posėdžius šių eilučių auvos komunizmas nėra tas. ka vi statyoos laimėjimus nenore s y rių } Kardelji daba- Kanadoje toriui yra tekę stebėti iŠ spau amerikoniškąjį pasauli, pazvel

# ___ j ______ __ ___ _ ___ Šitokiomis aplinkybėmis yra redaguojantį
Šis Maskvos grįžimas prie mes ištaisysime darniu ir atsida mano pareiga energingiausiai Lietuvą .

' ' ' i. . . Kai kuriose vi protestuoti Lietuvos vardu pr ----- . M
■ ■■ . amatu ieš Sovietų Vyriausybę, kuri mi Iševikams tokius mielus daly bei žadėta, siekiant delegacijų

— v^**A*A*^,**au*^ «. ■»*. . i • 4 . 1...M 1--. J — ___ ! T ____ noriu Knieti
‘ " imperializmas. Todėl mokyklose pasitaiko mokinių, ndzioja lietuvių tautos teisę a

vos komunizmas nėra tas, ką vi statybos laimėjimus ir nenore 
sa laika skelbė Maskvos propa darni matyti didelių ateities per „ ----- ----- ----j- Kxa.. kime ; saVa — lietuviškais dirganda. . spektyvų. Klaidas ir trūkumus Šitokiomis aplinkybėmis yra redaguojant, „Nepriklausomą dos žmonių ložes. Saieje, Jyg kime i savą

šis Maskvos „ižima. prie ištaisysime darniu ir atsida mano pareiga energingiausiai L.etuv,". kokiame erke, buvo daug trrn VJJam c a p.lna v.sok.ausm
stalinizmo gavo gyva atgarsi vusiu darbu. . . Kai kuriose vi protestuoti Lietuvos vardu pr Mackonis dabar Įrodinėja bo kšrnaut.a’ ’riimdytasi. kalbėta .■
Vakaruose StalinrimL - ta dūrinėse, specialiose ir amatu ieš Sovietu Vyriausybę, kuri mi ševikams tokius mielus daly ^1 žadėta, s.efaant delegacy Bene didžiausias pereitų me 
griežtas imperializmas Todėl mokyklose pasitaiko mokiniu, ndžioja lietuvių tautos teisę at kus kad, g.rdi, „ei J Kardelis, narių balsų. tu Įvykis čia buvo Damų Švente
Vakaru susirūpinimas' saugu kurie nemandagiai, o kartais statyti savo nepriklausomą vals ne. kiti musų taudeoai „nieko Pne šio pohtinio yunkto dar su Kulturm kongresu apie ku 
mu yra visai realus Tuo tiks net chuliganiškai elgiasi. To tybę ir pačiai valdytis demokra gero nepadare Lietuva, per pra paminėtinas ir demokratų parų riuos plačia, buvo rašyta JAV 
lu 1 ----- ----- a '-----

rfpntn tarne Kova <;n šiais reiš mirales dėsnius, kurie turi es EISENHOWERIS PARUOŠĖ ,e tarpe‘ su siais reis <
VIDURINIŲJŲ RYTŲ kiniais yra ne '

PLANA ------turi kovoti visos visuomeninės
Prezidentas buvo pasikivetęs organizacijos“. . . (E).

į Baltuosius namus abiejų par
tiju lyderius, su kuriais aptarė , Šiemet Vengrijoje ir Len
JAV užsienių veikimo planą. įjoję oficialiai leistos svęstt
Pirmoje eilėje buvo aptartas Vi Kaledų šventes.
dūrinių jų Rytų planas, kaip — Rytų Vokietijos jaunimas, 
apsigynimo nuo sovietinės ag ypač studentija, reikalauja lais 
resijos. vės.

kiu reiškiniu pastebima net stu tinėj santvarkoj, tiek teisės n ėjusius 12 metų“, kad „kapita jos paradas, suruoštas 3 dienas »r Kanados spaudoje. Gruodžio 
dentu tarpe. Kova su šiais reiš miralės dėsnius, kurie turi es Ostiniu valstybių politika mū prieš rinkimus, lapkričio pra 22 d. įvykusiame Dainų šven 
kiniais yra ne vien tik mokyto minės svarbos tarptautinės ben su atžvilgiu niekuo nepasikei džioje. Šiame parade, kuris bu tęs rengimo komiteto, įvairių 
ju ir pedagogu darbas Su jais druomenės egzistencijai. Šie tė; išvada lieka viena — neap vo didžiausias savo apimtimi iš komisijų narių bei spaudos ats 

H J dėsniai reikalauja, kad Sovietų Raudinėkime savęs jokia iliuzi bet kada įvykusių Amerikoje, tovų susirinkime buvo duota
kariuomene ir administracija bu 
tų atitrauktos iš Lietuvos teri 
tori jos".

JTO K E L^P A VERGTŲJŲ yaįp okupantai seniai kalba, o šiai tam tikslui paimamas tik išlaidų 14.515,22 dol. tad gry

Iš Irako ministerio pirminin 
ko gautas atsakymas, kad jo vy kti pataikūnai ir jo prispirti ar ti.

____  _______ buvo duota 
ja“, nes „visokios kalbos, kurio lietuviai irgi turėjo savo kolo galutinė apyskaita. Iš finansų 
mis rodomas neva „susirūpini ną. Jos priekyje, kandidatas į reikalų tvarkytojo Albino Dzir 
mas“ Lietuva, yra tai Čekis be   vono pranešimo paaiškėjo, jog
parašo, niekuo nepadengtas“, palaužti lietuviai, kurių dažniau pajamų turėta 22.167,96 dol.;

ypač tais atvejais, kai jų min vardas. Tokios rūšies pareiški no pelno liko 7.652,24 dol. Di 
tis perduoda Kremliaus pasirin mus okupantai moka fabrikuo džiausiu įplaukų šaltiniu buvo 

..................... - Nukelta į 8-tą pusi.
' Vietoves \ 
nacionaline \
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SAUSIO 15 D. MINĖJIMAS
Atvyksta Prof. Dr. K. Pakštas

Sausio 15 d. Minėjimo pro tas yra susiluakęs garbės titu 
ga Montrealio MaŽ. Lietuvos lų ir ordenų. Taip 1938 m. Lat 
Bičiulių Dr-jos Skyrius pakvie vijos prezidentas prof. Pakštą 
tė žymų Lietuvos mokslininką, apdovanojo trijų žvaigždžių or 
politiką ir visuomenininką pro denu, o 1939 m. Švedijos kara 
fesorių dr. Kazį Pakštą. Prof, liūs jam suteikė Vasos ordeno 
Pakštas, kuris kvietimą malo riteriaus titulą. , 
niai priėmė, atvyks į Montreal} 
1957 m. sausio 13 d., kur skai 
tys paskaitą apie Klaipėdos lie 
tuviškumą ir jūros reikšmę Ne 
priklausomos Lietuvos valsty

? Pasakykime tas me kiekvienas. Todėl visi lietu do Atstovybės Kanadoj Įgalio hei.

TAUTOS FONDAS
Svarbūs TF patikslinimai

1. Netrukus vėl švęsime Di dui.
džiąją mūsų visų Šventę — Va 2. Visoms Kanados lietuvių 
sario 16-tąją. Jos rengiamųjų T. F. Atstovybėms kolonijose 
minėjimų pelnas, pagal nusisto VLIKo Finansų Valdyba išsiu 
vėjusias visose organizacijose ntinėjo spausdinius radijo tar 
tradicijas ir pagal VLIKo bei nybos išlaikymo reikalu. Atsto 
KLB aplinkraščius, skiriamas vybės prašomos šią medžiagą 
Tautos Fondui. Kaikuriose Ka kiek galint plačiau paskleisti lie 
nados lietuvių kolonijose pasi tuviuose ir rinkti aukas. Būtų 
reiškė tendencija šią nusistovė didžiausias džiaugsmas mūsų 
jusią tradiciją diskutuoti. Aiški tautos pavergėjui, jei dėl mūsų 
narna, kad ir šios Šventės paja paramos sumenkėjimo, nutruk 
mos, kaip ir visų kitų parengi tų trijų radijo stočių žinių siun 
mų, būtų paskirtos kolonijos timas į pavergtuosius brolius, 
vietos reikalams. Malonu, kad
daugumas mūsų tautiečių Kana kad Vasario 16-tosios proga ne 
doje atjaučia kovojančios tau atsisako skirti aukų ir ne lietu 
tos didžiuosius uždavinius ir vių tautybės, bet iš Lietuvos 
Vasario 16-tąją laiko, kaip soli kilę žmonės. Tautos Fondo Ats 
darumo ir didžiosios aukos die tovybė prašo visus T. F. Sky 
ną. Kiekvienas, skirdamas au rius kolonijose, kiek tik galimy

3. Keletas atveju parodė,

Naujaisiais 1957 metais
kurio tikslas yra apjungti 
pasauliniu mastu sudaromą __
so Pasaulio Lietuvių Bendruo ką, žino, kad ji eina Tautos Fo bės leidžia, aplankyti buvusius 
menę — pasaulinę lietuvių šei ndan, o per jį, įgalina mūsų vei Lietuvos piliečius, paaiškinti 
mą, prieš kurią kyla didžiuliai kėjus laisvajame pasaulyje gar vedamosios kovos reikšmę ir 
uždaviniai. Todėl ir šis didelis siau kelti Lietuvos laisvinimo paprašyti aukos.
tikslas taip pat reikalauja sro bylą ir viltį nešančias žinias ra 4. Surinktąsias aukas, pini 
vių sugyvenimo ir darnos. Aiš dijo bangomis persiųsti už ge gaiš ar čekiais, adresuoti:

_'i Lithuanian National Fund, 
_ . čiau aiškinti T. Fondan skiria 3885 St. Urbain Stieet, Montre

link Paklauskime save, dėl ko mes mosios aukos reikšmę, tai žino al, Canada. Arba Tautos Fon 
nesugyvename:

j
vi

Jau turime 1957-uosius me 
tus. Įprasta tvarka ar tradicija, 
padarėme šiokį tokį praėjusių 
jų metų balansą ir, išeidami iš 
to, norim žiūrėti į ateitį.

Visai yra natūralu, kad kiek 
vienas visų pirma rūpinasi sa 
vimi, nes tai yra prigimtas reiš — iz. .
kinys. Kultūringas žmogus vis ku yra, kad srovių susiskaldy lezines. uždangos. Netenka pla 
dėlto šį dėsnį tvarko ir, kiek mas yra labai žalingas. č
įmanoma, keičia kultūrine
me. ____OJ ■ —- ---------- ---------------------j-------------  - . —

Kalbant apie save, šiuo atve priežastis viešai, nes tos, ku viai>. kur kas begyventume, or tinio L. Girinio - Norvaišos var 
ju turima galvoje lietuvis-lietu rios buvo pasakytos, nieko neįti ganizuoti .grupėmis ar .pavieni, du tuo^pat adresu, 
vė. N. metais būtų labai malonu kiną. Jeigu būtų tos priežastys diskusijų skirkime ir siųski 
ir gražu matant lietuvių tautos rimtos, jas galima būtų svars me sav?ją auką tik Tautos Fon 
žmones einant, kaip Tautos Hi tyti ir, esant rimtoms, galima 
mnas įtaigoja, „Šviesos ir tiesos jieškoti susitarimo. Niekad ne 
keliais“. Labai būtų gera, kad galima atsisakyti kalbėtis, tartis 
mes visokeriopai tobulėtume— ir išsiaiškinti. Tiktai diktatas, 
tautiškai, kultūriškai, morališ kaip prie vartavimas, nepriimti 
kai ir ekonomiškai; kad žymiai nas. Gyvendinkime 1957 me 
pakiltume susipratimu ir supra tais vienybę ir darną, 
timu savo žmoniškųjų ir tauti Labai blogas pavyzdys plačią 
nių tikslų ir pareigų. jai visuomenei tebesitęsia veiks

Labai svarbu, kad mūsų tau nių nesusitarime. Nežiūrint VL 
tos žmonės nesusižavėtu per IKo gerų norų ir nuoširdžių po 
daug kitataučiais, bet juos rim stangų rasti susitarimą su Di 
tai ir nešališkai vertintų, gerb plomatų šefu, kažkokiais plačią 
darni juose tai, kas yra vertin jai visuomenei nežinomais tiks 
ga protingo ir doro žmogaus kri lais, jis vengia, kaip žinoma, pa 
terijais vadovaujantis. Tuo pa prasčiausio susitarimo, forsuoja 
čiu būtų suprastos ir mūsų tau nesantaikas ir tuo daro neigia 
tos žmonių vertingosios savy mą visuomenės daliai įtaką. Ne 
bės, turiu mūsų tautos žmones abejotinai aišku, kad jeigu mū 
turi Todėl kuriant naujas šei su veiksniu bendradaribavimo 
mas būtų patartina visų pirma tikslas yra atkovojimas Lietu 
pasijieškoti savo tautos žmonių vai laisvės, tai čia nesusitari 
poroms sudaryti. O ir sudarius mams nėra esminio pagrindo, 
mišrias šeimas, turėti prieš akis Gerai, kad visi kiti Lietuvos di 
atsakomybę prieš tautą ir būti plomatai išsilaikė ant valstybės 
nai šeimas išauginti lietuviškas, atstovavimo pagrindo ir nenu 
išlaikant jas prie lietuvių tautos krypo į srovines pašlaites, 
kamieno. Atsiminkime, kad mū 
sų, lietuvių tauta yra viena iš 
seniausių, turinti vieną iš se 
niausiu kalbų — didelio savai 
mingumo ir grožio, kalbą, be 
kurios nė vienas rimtas kalbų naujas jėgas, kurios ir lems at ir kultūra“,, taip pasisakoma: 
mokslininkas negali būti tikru eitį. Yra ten ir iniciatyvos ir

Kaip politikas, prof. Pakštas 
aktyviai dalyvauja Vidurinės 
Europos Krikšč. Demokratų 
Unijoje pirmininko pavaduoto 
jo titulu, kartu atstovaudamas 
ir Lietuvos krikšč. demokratų 

Maž. Lietuvos Bičiulių Dr- sąjūdį.
ja džiaugiasi galėsianti prista Kaip paskaitininkas, prof.

ninką Montrealio lietuviškai vi Pastebime, kad prof. Pakštas, M 
suomenei. lankydamas įvairius pasaulio ”

Prof. dr. Kazys Pakštas yra kraštus, jau 1940 m. yra buvęs 
mums ne svetimas ir gerai žino Montrealyje, kur skaitė paskai 
mas iš Nepr. Lietuvos laikų, tas Montrealio universitete bei . 
Studijavęs Amerikos, Šveicari ,,University Club in Canadian 
jos ir Vokietijos universitetuo institut of Foreign Affairs“.

Tautos Fondo Atstovybė tyti šį žymų Lietuvos moksli Pakštas yra plačiai žinomas. 
Kanadoje. ' -- - - ‘ —

KREIPIMASIS J LIETUVIŲ ORGANIZACIJAS
Vliko Vykdomoji Taryba kas gos jiems atneš žinių, jog 

dien į Lietuvą per 3 radijo sto voje Amerikos žemėje vėl 
tis perduoda žinias. Per šias kuria savanorių, šaulių, skautų, 
programas galime laisvai, visiš studentų ir moterų organizaci * _ ___________  ______ ____
kai nepriklausomai nuo kitų, jos, kad ten yra susidarę ir vei se, jis jau 1918 m. Šveicarijoje Spauda, ypač prancūziški laik 

kia pradedant zarasiškiais, bai dirbo Lietuvos diplomatinėje raščiai, tuomet skyrė daug vie 
. Gamyboje, kaip Lietuvos atsto tos jo paskaitoms. Tat, kaip mi

vybės sekretorius. Dalyvavo ta nėta, Montrealio lietuviškoji vi 
rptautinėse konferencijoje Pa suomenė galės prof. dr. Pakštą 
ryžiuje, Amsterdame, Helsinky išgirsti per Sausio 15 d. minėji 
je, Rio de Janeire ir kitur. Nuo mą, kuris įvyks sekmadienį, sau 
1925 metų prof. Dr. Pakštas šio 13 d., 4 vai. po piet, montre 
yra buvęs Vytauto Didž. Uni alieciams gerai žinomoj D’Arcy 
versiteto geografijos profeso McGee salėje, Pine Avenue W., 

kultūrinės rius, dėstęs Latvijos, Skandina 220 nr.
i Po paskaitos bus meninė da

lais 
atsi

tarti savą, lietuvišką žodį.
Šalia politinių žinių ir susida 

riusios padėties vertinimo, in 
formacijos apie laisvėje gyvena 
nčius mūsų tautiečius klauso 
mos pavergtoje Tėvynėje ir Si 
biro tremtyje su didžiausiu su organizacijas, pradedant Nau 
sidomėjimu. Su lūkesčiu ir pa jaisiais Metais, padėti mums 
siilgimu kiekvienas stengiasi be šiame darbe — suteikti žinių 
nt slapta sekti programas, be iš savo gyvenimo, I ‘ ‘ ___ ___ __________ , ____________
ne išgirs kokią nors artimo pa buities ir visokios veiklos. Tai vijis, Pietų Afrikos ir JAV uni Po paskaitos bus meninė da 
vardę, sužinos apie vaikus, ku yra konkretus mūsų visų ne tik versitetuose. Jis yra apkeliavęs lis su choru, deklamacijomis ir 
rie išvyko mažytėliai, o šian darbas, bet ir pareiga. Žinias beveik visas Europos valstybes, muzikine dalimi. Visus Mont

Afriką, Šiaurinę ir Pietinę Ame realio ir apylinkės lietuvius šfr 
riką, Mažąją Aziją bei kitus dingai prašome tai dienai rezer 
kraštus. Kaip geografas, moks vuoti laiką, atsilankant į minė 
lininkas ir keliautojas, yra pa jimą ir išklausyti šio žymaus lie 
rašęs nemaža mokslinių veika tuvių mokslininko ir paskaiti 
lų ir studijų lietuvių, anglų, pra ninko pranešimą-paskaitą. 
ncūzų ir kitomis kalobmis. Be Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-jos 
to už savo darbus prof. Pakš Montrealio Skyriaus Valdyba.

giant zanavykais įvairūs jų klu 
bai. Išgirs, kas iš mūsų dar svei 
ki ir gyvi, kaip ir apie tuos, ku 
rie jau mirę.

Todėl prašome visas lietuvių

rie išvyko mažytėliai, o šian darbas, bet ir pareiga. ; 
dien jau yra studentai ir reiš prašome siųsti šiuo adresu: V. 
kiasi lietuviškoj veikloj, patirs Taryba, Radijo Skyrius, Garten 
apie lietuvių organizacijas, apie strasse 5, Reutlingen, Germa 
jų veiklą ir žmones. Radijo ban ny. Vykdomoji Taryba.

Ką rašo kiti?
APIE TOLERANCIJĄ IR KULTŪRĄ

Tėvų Jėzuitų leidžiamuose didus pasipūtėlis, kuris kiekvie 
„Laiškai Lietuviams“ vedamuo ną skirtingų pažiūrų žmogų pra 

upacijos, visais atvejais, sava ju atspaustas kun. Juozo Vai§ vardžiuoja krikdemu, davatka 
rankiškai. Ji viduje išaugino nio, S. J. rašinys „Tolerancija arba bedieviu, masonu, pats sa 

: ve pasmerkia visuomenės aky 
„Sunku įsivaizduoti kultūrą se panašiai, kaip tas fariziejus, 

kalbų žinovu. ryžto. Yra ir rimtų jėgų, kurios, be tolerancijos. Paprastai jos kaltinęs ir niekinęs muitininką.
Politinių srovių atžvilgiu kaip žarijos po pelenais, laukia abidvi eina ranka rankon. Kuo Perdažnai mes savinamės tik

mes negalime vadovautis kai tiktai naujo oro padvelkimo. Jo žmogus yra kultūringesnis, tuo vienam Dievui priklausančią 
kur propaguojamuoju šūkiu — kia okupacija, joki trėmimai, labjau jis gerbia kitą asmenį ir teisę — pasmerkti žmogų amži 
„Jei jums blogai, tai mums ge jokios jėgos jų nesutramdys.Jos toleruoja jo įsitikinimus. Fana nai. Jei šiandien vėl tarp mūsų 
rai“. Ne Tai ^.a dar laukįniy ves laisvą ir nepriklausomą Lie tizmas, savo nuomonėje užsi apsigyventų Kristus, tai, tur motocikluS nusivežė.1 O paski su juo’atsit’iko?TrieŪTpapasato
žmonių šūkis. Sąmoningų zmo tuvą naujais keliais. O mes, tik spyrimas ir kitų niekinimas yra būt, ne vienas „patentuotas kn ras grupeies taį nuo kapinių io
nių tikslas yra tas, kad srovėse tai protingi ir sąžiningi būda didžiausi kultūros priešai. Tik kščionis“ Jį pasmerktų, maty . bendrabučiu narlvdėio J “ .... -- -- -
būtų rimtis ir darna, y------- : i-----x—j---------------------- ------------------ ---------------- Ic,uu Y “ j
me mūsų politinėse srovėse ne ugnelę, kad ji neužgęstų čia, šia bos, kuris moka gerbti kitą. Iš „raupsuotuoju“, su kokiu nors 
viskas yra tvarkoje. Labai bū pus vandenyno, kad ir mes savo ' ' „bedieviu“ ar „masonu“, pana
tų pageidautina, kad sorvės ge Įnašu, kuris gali būti veiksmin bet Įsisąmoninkime, kad jie pa šiai, kaip kadaise Jį smerkė fari 
riau susitvarkytų savo viduje, giausis ir didžiausis, mums dir darys tai, ką galės, bet jų ga ziejai, matydami kalbantis su 
Ypač, butų pageidautina, kad be bant vienybėje, galėtume nors lios labai ribotos, — todėl būr Magdalena. 
nt sumažėtų jų vidinis susikal šiuo tuo padėti Tėvynei sunkio kimės aplink VLIKą, tą orga Mūsų visuomenėje labai trū 
dymas, nes nuo darnos jų vidų mis valandomis. Tat, mums vi nizaciją, kuri atlieka tai, ko ir ksta objektyvumo. Esame įpra 
je daug pareina ir tarpsrovinių sos aplinkybės tediktuoja tiktai geriausius norus turėdami nega tę žiūrėti ne į tai, kas yra daro 
santykių darna, savo tęsiniu vei vieną-bendrą darbą, bendras pa H atlikti mūsų diplomatai, o ma, veikiama, organizuojama, 
kianti ir plačiosios visuomenės stangas ir bendrą didesniems tf VLIKas atlieka esamomis sąly bet į tuos asmenis, kurie veikia 

gomis ne tai kad didelį, bet tie ir organizuoja. Jeigu kuris nors

Visi, kas primygtinai kalba 
apie vad. „kontiniuitetą“, turi 
žinoti, kad Lietuva kelsis iš ok DIDELĖS DEMONSTRACI JOS VILNIUJE

Atkelta iš pirmo pusi.
aišku, prasidėjo barniai, šūkalo atsitiktinai buvo ten vykusių 
jimai, ir šiek tiek išsiskirstė, demonstracijų liudininku. Jis, 
Tik negerai, nes pasirodo su būdamas, mokslo žmogus, neno 
ėmė kelis studentus. Tris matė rėdamas užkirsti sau kelio ir 
suimtus, kitų nežinia. Draugai galimybių ateityje nuvykti mo 
neduot jų, sąko vykstam ir mes kslo tikslais Į Lietuvą, prašo jo 
visi, bet juos įsodinę Į kariškus pavardės neskelbti. Bet tai, kas

x. . - ... - * . , , *. , ucuuiauuvių f>anjruvjO. Tas mokslininkas Vėliniu—,
Šia pras nu, galėtume padėti kurstyti tą tas žmogus yra vertas pagar damas kalbantis su kokiu nors Tačiau išsau ti einančių namo dieną buvo Vilniuje. Jis buv® 

vis vien nepavyko. apsistojęs viename viešbutyje.
Pasinaudodami ta minute, ka Okupantą taip paveikė studentų 

žkas ant Vilniaus miesto kari ir kitų Vilniaus gyventojų de 
ninku namų aliejiniais dažais monstracijos, kad jam buvo vi 
užrašė tokį šūkį: „Sveikiname sai nepageidaujami tų įvykių 

liudininkai. Todėl svetimšalį 
pradėjo atakuoti milicija, su ku 
ria įvykęs toks pasikalbėjimas:

— Ar Tamsta dar ilgai ma 
nai pasilikti Vilniuje?

— Dar norėčiau apie tris die 
nas čia būti.

— Bet Tamsta žinok, kad pas 
mus nelengva gauti lėktuve vie 
tą, sunku yra ją užrezervuoti.

— Na, kaip nors gal susira 
sime vietą, o jeigu sunku bus 
gauti vietą per tris dienas, tj^T 
aš galėsiu pasilikti dar viei^| z 
dieną. . .

— Mes Tamstai vis dėlto pa 
tartume anksčiau užsirezervuo 
ti vietą...

— Prašau nesirūpinti, — aš 
suspėsiu. ..

Bet šveicariečiui neteko ilgai'

nas Vilkas būtų ta organizaci se suisrupinimuose, tramdyki veikėjas bus tas, kurs daugiau studento laišką tėvui, gyvenan iįs įr jį per jėgą išvežė iš Vii 
ja, kuri Lietuvos laisvės bylai me ambicijas ir parodykime da griaus kitų darbus, kurs dau čiam Amerikoje, visai pripuola niaus i aerodroma ir išskraidi

Mūsų visuomenėje labai tru

kslams pasiaukojimą. <
Visiems lietuviams, kurie pn siog milžinišką darbą. Todėl ne asmuo yra man nesimpatiškas,

Vengrijos revoliuciją“.
Taip aš neiškenčiu smulkiai 

neaprašęs, nes ir mane privertė 
susimąstyti. O vis dėlto dar ti 
kimasi ir iš lietuvių.

Ir vis labai didelės kalbos, ju 
dėjimai dabar Vilniuj prieš vai 
džią, per susirinkimus visi plūs

santykius.
Šioje srityje reikia augštai ver _ ___ _____________ ____  ________ _ ____
tinti gerą susipratimą ir darną siklause priešiškos propagandos tiktai aplink jį burkimės, bet tai viskas yra bloga, ką tik jis 
VLIKą sudarančiųjų grupių tar prieš VLIKą, ima jį neigti arba jį palaikykime ir medžiagiškai, bedarytų; jeigu kuri nors asme tąsi, drebia ant TSRS, bet nie 
pe. Bet apgailėtina, kad i VLI numoįa ranka, reikia žinoti, kad Įau vien radiofinų, kurie duo nų grupė yra ne mano pažiūrų, kas nieko nedaro Dabar jau 
Ką vis dar negrįžta pasitrauku VLIKas yra visų lietuvių, net da į Lietuvą žinias, išlaikymas tai viskas yra smerktina ir boį vėl organizuojamasi gal prieš 
šieji. Atrodo, kad ir jie patys ir ir tų, kurie jį niekina, kovos už yra didelis ir būtinas uždavi kotuotina, kas tik tos grupės savaitę nedalyvauti spalio re 
visa visuomenė jau gerai mato, Lietuvos laisvę vadovaujanti or nys. Istorija įvertins visus, kas būtų organizuojama. Tas pats vol. demonstracijoj. Universite 
kad jų pasitraukimas nieko po ganizacija, i— ----- ----------- <t>±4-------- • — -•< . . • • ■■

zityvaus jiems patiems nedavė, ligšiol neatstojo ir neatstos, 
nes nieko pozityavus jie nenu 
veikė ir nieku neįrodė, kad jų 
pasitraukimas kuo nors galima 
būtų pateisinti. Atvirkščiai, yra 
daug neigiamų to pasitraukimo 
faktų. Todėl būtų nuoširdus 
linkėjimas, kad visi pasitrauku 
šieji sugrįžtų ir dalyvautų bend 
rame darbe, reikalingame Lietu 
vos laisvei atkovoti ir, kol tas neduos užgesti. Todėl, kam ir ugiau geros valios, toleranci giau kenks kitų pažiūrų orga mai „Nepriklausomos Lietu no.
neįvyksta, ir lietuvybei palaiky apmaudas kartais ateina dėl ku jos, nuoširdumo ir artimo mei nizacijoms. Taigi, daugiausia vos“ redakcija sužinojo, kad Lankęsis Vilniuje šveicarie
ti. Visiems išėjusiems grįžti rių nors nepatikimų, vis dėlto lės. tuo mūsų veikla ir reiškiasi: ko Montrealin yra atvykęs gyvastis pasakoja, kad jam pačiam
durys atviros. Jie gali grįžti būkime apdairūs, šalčiau vertin Ir dar kartą reikia pakartoti, vojant ir pešantis vieni su ki studento aprašytųjų įvykių liu neteko būti Rasų kapuose bet
garbingai ir bus sutikti visu at kime visus reiškinius ir neduoki kad visus Tėvynei Lietuvai ir tais. dininkas, su kuriuo ne vienam kad Vilnių ie samvšis hnvo tik
viru nuoširdumu. me užgesti tai ugnelei, kuri gai Tautai patarnavimus atliksime ’ Kaa Vilniuje sąmysis buvo tik

— J* ’ C o J A V yj X« VX X» XXlxJ & 4*4 X A CAXz A J XZ J • A A A V Xr A XV-

kurios niekas dar kuo nors parems Tėvynei tar veiksmas yra labai geras ir girti tas jau susitarė berods, mūsų ir
gi baigia tartis. Mūsų kursas 

■■ . ------. .------------ 'mi **— - ---- ------------------ °*1*'-1 “ **«v^***“*5m, tad dabar jau vienbalsiai nuta
duok Dieve, jeigu mųsų Tėvy darbo labai daug, o darbininkų, jeigu bus atliktas ne mano įsiti rė neiti. Matysim, kaip bus.

NEPAPRASTAS 
PAPILDYMAS

.... . . . ---- --------- - Nepaprastas faktas, Vos ga uciciw -
rios dabar dar yra, ir tiktai vie me asmeniniuose medŽiaginiuo šiuo „moralės“ dėsniu, didesnis vus čia atspausdintą Vilniaus laukti __ atvažiavo automobi

naujančią šią organizaciją. nas, jeigu jį atliksiu aš, bet jis 
Ir dar viena reikia žinoti. Ne Prieš mus uždaviniai dideli, taps smerktinu ir nuodėmingu.

nės nelaimė užsitęstų ilgiau, atsidėjusių ir pasiaukoajnčių kinimų žmogaus! Štai svarbiau 
tai žinokime, kad galime netek maža, — būkime protingesni ir sias daugelio mūsų „veikėj'ų“ 
ti ir tų Nepriklausomos Lietu sąmoningesni: nepaskęskime sr principas! Štai pagrindinis jų 
vos diplomatinių atstovybių, ku ovinėse smulkmenose, nežūki moralės dėsnis! Vadovaujantis

L„ ___________ me užgesti tai ugnelei, kun gai Tautai patarnavimus atliksime Jeigu tą energiją, kūną su Montrealio lietuviui teko pasi
Srovių nesantaikos sudaro ne vina Lietuvos laisvės ir nepri geriausiai ir efektingiausiai tik naudojame kovodami su savo kalbėti.

. .. broliais ir draugais, panaudotu Tai yra vienas mokslininkas
Visiems tautiečiams to reikia me kovai su savo tikraisiais pr šveicaras, kuris, besilankyda I « ♦-z4 X« ** « •-« 1— Al. Ha —1 — • * V • _ • < • - « • - « 4 • • « ■ * •

sklandumus ir Lietuvių Bend klausomybės židinį. tai vieningai veikdami.
ruomenėje, kuri ivsus 1957-ius Branginkime Nepriklauso
metus ruošis nepapratai avar mos Lietuvos legalius atstovus, nuoširdžiai linkėti šiais, jau iešais, ta iŽymiai daugiau laimė mas mokslo tikslais Lietuvoje, 
biam Pasaulio Lietuvių Seimui, palaikykime jų geras pastangas, 1957 metais. J. Kardelis.tume. tuo metu buvo Vilniuje ir visai

dininkas, su kuriuo ne vienam kad Vilniuje sąmyšis buvo tik 
rai didelis, nes kažkas nepapras 
ta vyko ir žmonės kalbėjo, jog 
vyksta Vilniuje masinės demo 
nstracijos, kurioms malšinti ant 
kojų pastatyta visa milicija ir 
kariuomenės įgula.
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APARATAS, KURIUO 
STEBIMI ORGANIZME 

VAISTAI
Gydytojai išrado aparatą, ku 

riuo galima stebėti, kaip vaikš 
Tuo pačiu laiku sovietų že čioja ir kaip veikia žmogaus 

mės ūkio gaminiai ir aprūpini priimti vaistai.
mas butais (gyvenamomis pa Dabar gydytojų yra stebimi

• ”1 • j • • f* • odukcijos. Jungt. Amerikos Va
AZ” l ■ 1 TVl n K m Istvbių daviniais sovietų visųJL LJLJL-lJldl. JF M vi V rusių pramonės produkcija lai

" ke 1950—1955 metų pakilo net
Pasikeitimai Sov. Sąjungoje Šios „korporacijos vadovybė venimo pagerėjimas yra labai 7o procentų, o tuo laiku JAV 

vyko ir vyksta, bet, labai gaila yra pajėgi ir veikianti be ato nedidelis ir ribotas. Laikydami produkcija pakilo tik 25 proc. 
ne tokie, kokių mes laukėme ar dairos. Darbo jėgos yra milži tokį žemą pragyvenimo lygį, so — .............
laukiame ir ne tokie, kokius niškos, o griežta disciplina ne vietų valdytojai daug daugiau 
įžiūri kai kurie laisvojo pašau leidžia nei pagalvoti apie strei gali įdėti kapitalo ginklavimui.__
iio pacifizmu, koegzistencijos kus. Žaliavų ištekliai yra labai si. Štai nuo 1928 m. sovietų plie talpomis) ir visi dalykai, kurie vaistai, vadinami Reserpin, ku 
ir nuolaidų sovietams (appease dideli. Gi tuo tarpu vadovybė no produkcija padidėjo 10 kar pagerintų žmonių gerbūvį, ky rie ramina nervus, 
mentų) politikos ligomis apsi yra pasiryžusi ir užsispyrusi tų, o anglių produkcija daugiau la ir gerėja labai lėtai. Tai ir ‘ „
krėtę didieji vyrai. tuos fabrikus plėsti ligi Sov. S- kaip 10 kartų, žibalo produkci yra pats pagrindinis skirtumas uju būdu, būtent — tūlas auga

Toliau paduodami neseniai ga pralenks visus varžovus pa ja 6 kartus, o elektros energija tarpe sovietų ir ;___ '
dviejuose labai Š. Amerikoje po šaulyje. Kiekviena korporacija 34 kartus. Tas, savaime aišku, onominio vystymosi ir augimo, je yra primaišyta radioaktyvių radioaktyvios medžiagos, bet 
puliariuose žurnaluose pasiro (bendrovė) tokioje padėtyje tu turi reikšmingos įtakos į greitą Bus daugiau. medžiagų. Pasirodo, kad tos mė jau galimos dozuoti.

,dę sovietu ekspertų straipsniai ri labai lengvą kelią ir būdą fi karinės ir pramoninės jėgos au —-------------------------------------------------£:---------------------------- ---------------------------------------
r mtraukos), kurie labai vaiz nansuoti savo išplitimo progra girną. 

. .ai tuos sovietų pasikeitimus mą. Čia labai lengva „nukirsti y\r sovietai žino, kaip sunau 
aprašo. Vertėjas, fabrikų operavimo išlaidas ligi doti pagamintus milžiniškus me

1. Praėjusią vasarą, kada na kaulo mokant labai žemus at džiagų ir energijos išteklius? Į 
uji ir galingi sovietų vidutinio lyginimus darbininkams tiek taį gerai atsakė buvęs JAV se 
ir tolimojo skridimo sprausmi darbovietėje, tiek privaičai, par natorius William Benton, kuris 
niai bombonešiai (vadinami duoti gaminius augštomis kai lankydamasis vienoje Maskvos 
„Badgers" ir „Bisons") ūžė n°mis ir išgalvojant kitokius knygų krautuvėje pastebėjo, 
virš milžiniškų minių Maskvos ivairiausius algų apkarpymus, kad ten buvo prisigrūdę pilna 
oro parodoje, tai vienas ameri Kuo daugiau darbįninkai ver 15—16 metų amžiaus sovieti 
kietis stebėtojas, matyti negalė Čiami kentėti ir vargti, tuo dau nės jaunuomenės, kurie entu 
damas susilaikyti, ėmė ir pakla g*au pajamų lieka fabrikų išplė ziastiŠkai perka ne „komikus" 
usė: „Kaip, po velnių, sovietai timui. ar „kaubojiškas“ knygas (Wes
gali pasidaryti tuos „Bizonus" Visa tai įvyko Sov. S-goje terns), bet fizikos, inžinerijos ir 
jeigu jie negali pasigaminti net daugiau kaip per ketvirtadalį chemijos vadovėlius.1) 
padorių nutekančių vandeniu šimtmečio. Tačiau 1928 m. Sov. Kada rusai pradėjo savo „pe 
tualetų?’’ S-goje, pirmą kartą po revoliu nkmečius” tai gabūs technikai

Šis klausimas puikiai parodo, cijos, buvo jaučiamas šioks to ar inžinieriai Sovietų Sąjungo 
f’ aip dabartiniai pasikeitimai So ks atsigavimas, šioks toks gy je buvo retenybė. Patys svar 
i .etų Sąjungoje beveik visai-m venimo pagerėjimas—bent ligi biausi projektai turėjo būti įvy 

maišė vakariečių nuomonę ir gaHmo pakęsti lygio, bet „ge kdyti svetimtaučių inžinierių, 
galvojimą. Šie sovietų dideli, nialiam“ Stalinui tais metais Garsiąją Dnieprostroj užtvanką 
nauji ir moderniški lėktuvai la pradėjus garsųjį „penkių metų ir jėgainę pastatė amerikietis 
bai ryškiai simbolizuoja trium planą“ gyvenimo lygis vėl buvo inžinierius Hugh Cooper, 
fuojantį Sovietų pasikeitimą į nukirstas per pusę. Tačiau pradedant 1930-tais,
modernišką karinės pramonės Padaryti šį „priverstinį pasi visa sovietų mokslinimo progra 
didžiulę jėgą. nėrimą į skurdą" sovietų vai ma pertvarkyta ir sovietai užsi

Taip kaip ir moderniškieji lė džia turėi° lyg tai paskelbti so spyrę stengėsi paruošti kuo di 
ktuvai, reti Rusijoje esą nute vietV žmonėms savotišką karą, džiausią skaičių inžinierių, mo 
kančiu vandeniu tualetai (išvie Tai buvo pagrindinė priežastis kslininkų ir kitokių įvairių spe 
tės) yra taip pat savo rūšies ir baisiausio kraujo praliejimo cialištų. 
simbolis, jie parodo ir išaiškina l93°-tais- Tai kaštavo milionus Šiuo metu sovietų ekonomija 
labai piasta be jokiu patogumu gyvybių, bet sovietų valstybė yra dar toli atsilikusi nuo Jung 
kasdieninį gyvenimą Rusijoje. ”kara Prieš savo zmo tinių Amerikos Valstybių. Am
jie duoda suprasti pastovų nuo nes“ Nežiūrint pasitaikiusių erikiečių plieno produkcija, pa 
latinį labai žemą gyvenimo ly kliū^9 ir bereikalingų išlaidų vyzdžiui, 1955 m. pasiekė 117 
gį, kuris galėtų būti apibūdin ar nuostolių, sovietų pramoni milionų tonų sulyginus su so 
tas vienu sakiniu: 1955 metais, nio išsivystymo programa kilo vietų 45 mil. tonu — tai, ką pa 
geriausiais metais daugiau kaip ir HP° augštyn ligi 1941 metų, siekė Jungt. Amerikos Valsty 
ketvirtadalio šimtmečio laiko Gi P° kar0 su Vokietija, sovie bės prieš 38 metus. Sudėjus vi 
tarpvįe Sovietų tikroji vertė tiriiams laimėtojams toji pramo są valstybės gamybą, Jungt. A, 
maisto prekių ir kitu dalvku n^s Išplėtimo programa sekėsi Valstybės 1955 metais, iskai 
kuriuos gavo rusas (paėmus vi 
durkį), buvo mažiau kaip penk 
toji dalis to maisto, prekių ir ki 
tų būtinų dalykų, kuriuos vi 
dutiniškai gavo amerikietis. 

Dėl šitos svarbiausios prie 
žasties, todėl kad Sovietų žmo------- ——, — ^ --- -- - - -
nės dar yra daug kartų biednes šiek tiek rūbų, kad nesusaltų valdovai labai skubiai mažina tą 
ni ir gyvena daug kartų sunkės žiemą, o dėl gyvenamųjų patai skirtumą tarp abiejų kraštų pr 
nį gyvenimą negu vakariečiai, PŲ, tai tur* tokį grindų plotą,---------
mes esame linkę patikėti, kad kaip pačiuose labjaųsiai atsili i) Taip gali būti, bet šiuo atve 
Sov. S-ga privalėtų būti pagrin kusiuose aremikiečių kalėjimuo ju vįsu 100% netikra, nes sve 
dinai silpnesnė negu Vakarai. 
Tačiau labai nemalonus faktas 
ir tiesa yra tai, kad Sov. S’-ga 
yra stipri tik todėl, kad Sovietų 
žmonės yra vargšai ir labai sun 
kiai gyvena. Tai buvo Stalino

pagerintų žmonių gerbūvį, ky rie ramina nervus.
la ir gerėja labai lėtai. Tai ir Tie vaistai yra paagminti na

s 1955 metais, jskai 
dar geriau ir dar didesniu mas tant žemės ūkio gaminius ir ki 
tu. tus ne pramoninius gaminius.

Sunkūs pokariniai laikai jau pasiekė fantastiško lygio — pa 
praėję. Sovietų masės šiandien gamino už 387 miliardus dole 
gauna pakankamai pagrindinio rių, o tai yra tris kartus dau 
kad ir nelabai skanaus, ameri giau kaip sudėjus visą Sov. S- 
kiečio akimis, maisto, gauna gos gamybą. Tačiau Kremliaus

se- • ■ čiui amerikonui galėjo būti su
Sovietų augštesnioji klasė — ruoštas dirbtinis „entuziastinio 

„smetonėlė“ apie dešimt milio pirkimo paradas“, kokius labai 
nu biurokratų, raudonosios ar gražiai moka ruošti rusų žval 
mijos karininkų, pramonės va gyba, nuo seniai pagarsėjusi 
dovų, mokslininkų, menininkų „Patiomkino kaimus" rodyti ne 

Įnašas ir nuopelnas moderniš ir pan., visai gerai gyvena pa tiktai svetimiesiems, bet ir sa 
kame valdymo mene, tai jo at gal sovietinį standartą. Jie pa viems. Nes yra faktas, kad „Pa 
radimas, kad gyventojų skur jėgia įsigyti net tokių buržuazi timkino kaimai“ buvo rodomi 
das gali sustiprinti tą valstybę, nių patogumų, kaip skalbiamo ne tiktai carienei Katrinai 2-jai, 
Tai paradoksas. sios mašinos, šaldytuvai ir net, bet Chruščiovas jas rodė ir Sta

Tik įsivaizduokite Sov. S-gą patys augščiausieji, naujus au linui. Tat ir šiuo atveju į entu 
kaipo milžinišką industrinę kor tomobilius. ziazmo pareiškimą tenka žiūrė
poraciją (pramonės bendrovę). Tačiau sovietinių masių gy ti labai atsargiai. Red.
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Montreal.

džiagos augalo sunaudojamos 
ir, iš to augalo pagaminus vais 

amerikiečių ek las išauginamas dirvoje, kurio tus’ vel^ia organizmą, kaip

Jau gaunama 
VODKA, 
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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
Taffel Akvavit

AND COMPANY LIMITED
MIMICO ONTARIO

DEGTINĖS VARYKLOS 
(tariama „magines“)

išėjau kurmių gaudyti.T'ITTI DD A DinriAI vo Aidimą susirinkti lietuviams lis idealistas. Jis, pavyzdžiui, iš kad d-ras Nemeikša perkeliaL V ILuuNjU 1 K AE11 IN 1 konferenciją Vilniuje. Ta kon jokio ligonio, nors ir buvo veža mas I-jo pulko gydytoju. Di nes jie labai mums daržą gadi
ferencija posėdžiavo 1917 me mas toli j kaimą, pinigų neimda džiai jis buvo nusiminęs, bet no Matau eina mano daržo

Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu taitrugpjūčio 17“23,die,n°™S- VO’ Prįešin&a!’,dar savo palikda nieko nepadarysi, reik važiuoti. link ana d;delė žmonių minia;
i .°. V ° jj jg savo tarpO išrinko Valsty vo, arba nupirkdavo vaistų. Jis Atsisveikinome ir jis išvažiavo. pOiicjninkai kariškiai kunigas

(Atsiminimų ištraukos). hpc Tarvha Irurinc rurmininlrii colrxrrlanm • Tčifa r1i#*na ve! linlrcmac orri * ’ .

RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS
MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.

kiai tuojau stvėrė ir
pas d-rą Erzbergerį

buvo deleguoti, jei aš tik neldy siūlė savo vieton A. Smetoną, 
išva stu, d-ras šaulys, d-ras Puric

bės Tarybą, kurios pirmininku sakydavo: , Kitą dieną vėl linksmas grį
pilnai užtarnautai turėjo būti — Kaip galima kito žmogaus žo į Alytų ir apie savo grįžimą

• i, . o .^. nelaime naudotis? taip papasakojo:daktaras Jonas Basanavičius, Griežtas vegetaras, nepapras Eina jis Kaune, Laisvės Ale 
tas didžiausias lietuvybės žadin tai švelnus, kuklus ir malonus, ja, ir girdi, kad jį šaukia genero 
tojas, bet jis dėl nesveikatos Stebėdamas jį ir jo gyveni las Nagevičius: 
nuo tų pareigų atsisakė ir pa mą, aš galvodavau:

Augščiau išdėstytą cituoju kas Dievui
iš atminties, kaip kun. Mirono ar tas, kuris pildo 
man papasakotą. Iš tikrųjų, nius tris įsakymus, 
mes žinome apie Vasario 16 nusižengia prieš likusius septy 
Nepriklausomybės paskelbimo nis, ar tokie, kaip daktaras Ne 
Aktą, dar kiek žinome, kad meikša?
1917 m. buvo sušaukta Vii Divizijos karių gydymą jis

— Juozai! Tuojau grįžk į Al 
. , . vtų divizijos gydytoju, bet manmielesnis, iki (tokįos taį di^nos) priya 

Jo pirmuti lai pristatyti 14 dzūkiškų si jo 
bet nuolat

vyrai, moterys. Prisiartinęs nuo 
vados viršininkas paprašė leidi 
mo padaryti mano darže kratą. 
Sutikau su sąlyga, kad man per 
daug daržo nepagadintų. Įėjo 
į krūmus ir vienoje vietoje, kur 
velėna buvo kiek iškelta, trupu 
tį pakasė ir ištraukė geležinę 
dėžutę.

Pasirodė, kad prieš kelias 
dienas Vilniaus pusės Alytaus 
klebonas buvo apvogtas, kai na 
kti išvažiavo pas ligonį. Polici

71.
126. WILHELMO 

ATSAKYMAS
Greitu laiku Zimmerle

žiavo į Berlyną. Grįžo jis su kis ir dar kažkas.
linksma nujiena: Vilhelmui ne Nuvykusią delegaciją Erzber 
priklusomos Lietuvos prokla gėris su dėmesiu išklausė ir pil 
mavimo idėja patiko ir jis, lyg nai Lietuvos atsiskyrimo nuo 
svajodamas pasakė, kad Lietu Rusijos idėjai pritarė. Be to, 
vos Did. kunigaikščio soste la prižadėjo iš Vilhelmo išrūpinti 
bai norėtų matyti savo mylimą sutikimą leisti lietuviams tam niaus konferencija, bet kodėl ta gerai sutvarkė, ypač Alytuje iki divizijos likvidavimo divizi 

1^™,.::.. konferencija tuom€t> laike žiau kur ]igQnys buyo ffu]domi< aįa jos gydytoju.
nerinomePaC1JOS’ SU8irink° ~ panaŠU *28- KRATA MANO DARŽE
nežinome. idealistą daktarą Petrovą ir jo ... -

Šis istorinis ir svarbus faktas žmoną gail. seserį Dorą. Jie vi Pr*e sav0 namM turėjau ne jis prisipažino ir išdavė savo be 
turėtų būti daugiau nušviestas. sj jryS nepaprastai sielojosi dėl maž? daržą, nes pats esu dide ndrus. Paties kunigo pinigų bu 

127 APIE IDEALISTUS kiekvieno' ligonio. Kaip būtų ge i*s daržininkystės mėgėjas ii vo mažai, bet moterėlių suneš 
rai, jei tokių žmonių būtų dau t? darbą mėgo mano žmona, tų buvo daug auksinių monetų 

Savo bendradarbių tarpe tu gįau pasaulyje! Gaila, bet taip uošvė ir tarnaitė. Matyt trauka ir dolerių.
---------- x--------------- nėra... prie žemės mūsų paveldėta iš -------‘ “y —’ 

Viskas būtų gerai, tik vieną bočių-prabočių. Pro daržą tekė 
dieną aš ir d-ras Nemeikša mazut!s “Pe_bukstis ir buvo 

gana tankus krūmynas.
Kartą 1923 m. vasarą anksti 

rytą apie 6 vai.

anūką, kuris Vokietijoje įpėdi reikalui sušaukti konferenciją, 
nystės teisių neturi. Delegatams jis slaptai patarė jo

Ponų Smetonų ir kun. Miro kiu būdu j Lietuvos sostą 
no paklaustas, na, o kaip su Sei rinkti Vilhelmo anūko, o 
mo sušaukimu, jis atsakė, kad į siau juokaudamas pasakė: 
šį klausimą Vilhelmas atsaky 
mo nedavė, nes jis dabar nėra 
aktualus. Pamatęs mūsiškių nu 
siminimą ir nepasitenkinimą, 
d-ras Zimmerle patarė kaip no _ _
rs susirišti su d-ru Erzbergeriu, o kas svarbiausia, geras katali meikšą. Išvaizda, lygiai kaip 
Reichstago centro pirmininku, kas, o jūsų katalikiškam kraš daugumoje paveikslų piešiamas 
su kurio nuomone Vilhelmas la tui visai tinka. Jėzus Kristus: liesas, ilgaplau gavome ii gen. Nagevičiaus
bai skaitėsi. Šitą mintį mūsiš Erzbergeris iš Vilhelmo gakis, su nedidele barzdele. Dide raštusj.

ne 
pu

— Aš jums patarčiau
išrinkti tikrą „didįjį 

kunigaikštį“ — Urachą,
nes jis, rodos, 2 m 10 cm ūgio

rėjau vieną nuostabų žmogų — 
, divizijos gydytoją Juozą Ne

nų. Tik žiūrėk, kad geri būtų, 
iš pat Dzūkijos gilumos.

Aišku, kad jis savo viršinin ______
kui prieštarauti negalėjo, bet ja’išaiškino, kad 
ir nenorėjo'. Taip jis ir pasiliko

susidarė kompanija
iš zakristijono', vieno policinio 
ko ir vieno štabo raštininko. 
Bene zakristijonui įpylė į kailį,

Kuomet aš paklausiau juos, 
kodėl jie čia paslėpė, tai atsa 
kė, kad jų mąnymu tai buvo sa 
ugiausia vieta: negi eis kas tik 
rinti divizijos vadą. . .

Bus daugiau.
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A __ intiligentų, o ka bekalbėti apie nio pademonstravimo visumoApie meną eilinį žmogų. Visuomenės abt je.
DAčn D jingumas nėra charakteringas V. Bričkus juoda-baltą pieši
RAŠO ALG1MAN1ASP. BANELIS vien tiktai mūsuose, bet ir visa niai, atlikti stilistinio realiz

Neperseniai Montrealio apž las ir niekuomet jis jos nevaiz me šiame medžiaginio pertek mo dasioje yra gana patrauklūs, 
valgininkas NL rašydamas apie davo. Dabarties menas, išlais liaus kontinente. Nežiūrint, kad Bričkaus linija nedrąsi, versta, 
„permodernų“ prancūzų daili vintas iš fotografinės reprezen Š- Amerikoje meno galerijų ir be elegancijos, bet gi turi savi 
n'nka, be kitko štai ką pastebė tacijos varžtų, < ...
>: „Kai kas įtaigoja, jog taigai dar ir net realesnę tikrovę 
senti ateities tapyba, bet sun — jaučiamąją tikrovę. Visi gin 

’■u tuo patikėti, nes niekas to čai ir skundai išplaukia iš mūsų 
ie tapyboje nepasiduoda reales pačių nenoro ar nepajėgumo ją 
nei formai, nei logikai“. atpažinti ir išgyventi.

Nepažįstu minimo dailininko Meno pasaulis yra nuostabiai 
Pellan darbų, bet iš pastabos šviesus, be kasdienybės apmau 
darosi aišku, kad nesusiprati dų, pykčio ir melo. Jį pažinti ir 

kvla ne dėl to ar kito dai jo dosnumu naudotis nereikia 
n.ko vertės, bet labjausiai didelių, sunkiai įveikiamų pas 

j’., aplamai, modernaus meno tangų. Gera valia, tvirtas pa 
?nervirškinimo. Kadangi pana žinimo geismas, atviras mintiji 
nesuprasta pažiūra į dabarti mas, o, svarbiausia, parodų aky 
- ’eną yra tipinga didelei mū lūs lankymas pilnai įves kiekvie

• visuomenės daliai — yra pra ną į meno pasaulį, kuriame tėra 
artu apie tai bent trumpai už tiktai viena tikrojo meno rūšis 
'minti. — tai menas, kuris yra tikras

Minimas menas nėra ateities, savojo laikitarpio dvasiai. Ne 
et, anaiptol, dabarties žm abejotina, kad dabartinis me 

?nių meninių polinkių išraiš nas išreiškia dvidešimtojo šimt 
’os padarinys. Tikrasis menas mečio dvasią.

■ rkuomet nėra buvęs visapusiš Iš ilgalaikio stebėjimo gaii 
•ni realištiniu. Vaizduoti regi ma drąsiai tvirtinti, jog meno 
ną. tikrovę nėra dailininko tiks galerijų nelanko nei 1% musų

I c DIDELĖ NAUJIENA!
VERTINGIAUSI TERROS LEIDINIAI 
ų-lietuvių kalbų žodynas,

' 'žiu, su ištarimu, nurodytais sutrumpini- 
.t,t ais JAV ir Anglijoje, geografiniais var
ui sąraša s, rūpestingai paruoštas, tvirtuose 

tik 4.00 dol._ šiuose, kaina
Jurgio Savickio Žemė dega,

I antrojo pasaulinio karo atsiminimų ir užrašų antrasis 
tomas, kritikų nuomone, geriausia ir įdomiausia metų

* knyga, apie 416 psl., tvirtuose viršeliuose, kaina—$4.50 
t Abi knygos pradedamos platinti dar prieš Kalėdas. Ter- 
■ ros knygos klubo nariai, Prof. J. Balčikonio Lietuvių kal- 
; bos žodyno prenumeratoriais ir užsisakantieji didesniais 
kiekiais gauna žodyną už 3.00 dol., abu Žemė dega tomus

' — jų prenumeratos kaina, už 6.00 dol., vietoj kataloginės 
j 9.00 dol. kainos. Persiuntimo išlaidos — 12 et. už knygą, 

i' Užsisakykite knygas dar šiandien. Tuo užsitikrinsite sau 
£ knygų gavimą ir žymiai palengvinsite leidyklai sunkią iš- 
" laidų naštą. Rašykite:

Terra 3333 So Halsted St., Chicago 8, Ill., U. S. A.

atranda naują, muzėjų yra daugiau per capita tą, dažnai jėgingą charakterį, 
negu senoje kultūros tvirtovė Sėkmingesnis iš dviejų lakštų, 
je Europoje, dvasinių, taipgi ir „Virš Bastilijos“ žiūrovą sukre 
meno vertybių pažinime ameri čia dramatine kompozicija ir 
kiečiai yra dar toli atsilikę nuo propagandiniu simbolizmu. Sp 
vakarų kultūros europiečių, rendžiant iš ankstyvesnių dar 
(Ar mes galime tokiais šiuo atž bų, Bričkus yra daug sėkmin 
vilgiu nuoširdžiais skaitytis), gesnis tapybqje. Tai kitas dai 

Mėginant supažindinti šių liniukas, iš kurio laukiame ap 
dienų didikus ir potencialius žvalgesnio darbų atskleidimo, 
meno macenetus - verslininkus Šiuo metu Toronte vyksta 
su meno pasauliu, Toronto raš dar dvi dėmesio vertos parodos, 
tinės reikmenų firma Grand MažytėjeGalleryofContempora 
and Toy centriniame verslo dis rY Art ant Gerrad gatvės gat 
trikte surengė plačią, kanadiš vės matomi 7 Canadians. Tai 
ko meno parodą, kurioje daly jaunų, bet jau pripažinimą įgau 
vo 55 įvairiausių krypčių daili nančių dailininkų grupė, suside 
ninkai. Čia matomos tik prieš danti iš vardų, kaip Towne, Ho 
keletą savaičių auto nelaimėje dgson, Nekamura ir kt. 
žuvusio dar jauno ir daug žade 
jusio Oscar Cahen paskutinio Beverley gatvių kampe išstaty 
sios drobės, rodančios aiškesnį ta Group of Canadian Paintars 
subrendimą bei didesnį rimtu didelė apžvalginė paroda, kurio vedama Birutės Vaitkūnaitės durienė skambino kanklėmis, 
mą už jo ankstyvesnius ęksfcro je lankytojas gali puikiai stebė Nagienės, veikia reguliariai Y sol. K. Ambrazevičius padaina 
vertiškus darbus. Taipogi, kaip ti naujesnius meno pasireiški MCA patalpose. Darbas vyksta Vo; dainavo mergaičių kvarte 
paprastai, stipriai užsįrekomen mus. Šioje galerijoje sekmadie normaliai. Numatomas studijos tas ir buvo tautiniai šokiai, 
duoja Towne, R. York Wilson niais yra gana apstu lankytojų, mokinių pasirodymas, 
ar Bennett. Matomas didelis nuošimtis kul MENO PARODA

Mums ši paroda dar yra įdo tūringesnių kraštų europiečių— ^AKUUA
mi ir tuo, kad joje dalyvavo ir vokiečių, anglų ir kitų. Deja, Education Department meno 
du lietuviai. Tai Telesforas Va Sėtuvių šiuose rūmuose sunku galerijoje (Bridge st.) atidarė kgrn Vaidinimas kuriame oi/ 

moderniojo meno parodą. Joje, . ' , . ’ , ” >šalia australų ir kitu tautybių “ realus.ls, ir fa_ntaziJos Paa& 
• - - - - - J ūš, pagristas musų tautosaka,

parodoje dalyvauja: dail. Pavirinamas liaudies šokiais ir 
J J dainomis. Ramiam, idiliškam 

Miko sodelyje atskleidžiamas 
persekiojamo lietuviško rašto 
ir knygnešių gadynės vaizdas, 
kur vaikų fantazija ir apsukru 
mas suklaidina rusų žandarus 
ir išgelbsti knygnešį.

Šį jaunimo vaidinimą stato 
V. S. Saudargienė, anksčiau pa 
stačiusi „Eglę žalčių karalie 
nę“.

„ŠVIESOS PARENGIMAS
Milsons Point salėje „Švie 

sos” skyrius suruošė paskaitą 
tema: „Spaudos laisvė”. Prele 
gentas Leonardas Karvelis. Po 
paskaitos diskusijos.

LITERATŪROS VAKARAS 
BRAZILIJOJE

Vakaras Sao Paulo mieste 
buvo skirtas Pirmąjai lietuvių 
architektūros parodai pažymė 
ti. Inžinierius M. Ivanauskas

Šiuo metu Toronte vyksta

Miesto galerijoje Dundas ir

KU LTŪRLVWKROJVIK A
KADA BUS „BALTARAGIO MALŪNAS” MONTREALIO 

SCENOJE
K. Borutos „Baltaragio ma V. Ratas, H. Šalkauskas, Alg. 

lūnas“ Montrealio lietuvių dra Šimkūnas, L. Žygas ir Mikševi 
mos teatro ruošiamas visu atsi čius. 
dėjimu. Repeticijos vyksta da 
lyvaujant J. Akstinui, K. Ve 
selkai, L. Barauskui, B. Pūke 
levičjūtei, B. Malaiškienei ir D. 
Dikinytei Pundzevičienei.

Pasakinis-padaviminis K. Bo 
rūtos romanas, „Baltaragio ma
lūnas““, pritaikytas scenai, o nušvietė parodos tikslą ir reikš 
repeticijų eigoje dar daugiau mę. Pirmasis išėjo į sceną rąšy 
taikomas scenos reikalavimams, tojas Petras Babickas, atvyky 
Tat pasiruošimo darbas yra di iš Rio de Janeiro. Jis skaitė^ 
dejis. Portellos Audėnienės portuga

Pasirodė, kad Vasario 16 iš lų kalba rašytą kūrybą. Paskui 
vakarėms negalima gauti salės,, sekė K. Požėraitės, H. Didžiu 
todėl premjera atidedama gal lytės Mošinskienės, Venancija 
dviem-trim savaitėm ir įvyks us Ališo, Jono Antanaičio, Ma 

gdalenos Vinkšnaitienės kury 
bos dalykai. Skambino fortepio 
nu konservatorijos studentė 
Ir. Adomavičiūtė; Marija Kin

dviem-trim s
jau po Vasario 16 minėjimo.

IŠRAIŠKINIO ŠOKIO
STUDIJA MONTREALYJE,

du lietuviai. Tai Telesforas Va KetuvįU šiuose rūmuose 
liūs ir Viktoras Bričkus, abu ne užtikti.
seniai pargrįžę iš Paryžiaus. Red. prierašas. P. A. 
Abiejų išstatyti po du darbu, nelis savo straipsnyje 
tačiau, be abejo ne patys stip .................
riausi. Valiaus Paryžiuje atlik 
ti temperos darbai demonstruo 
ja skoningai parinktas spalvas, 
turistinę nuotaiką ir judrų, ele 
gantišką piešinį. Valius moka 
komponuoti ir naudoti spalvas 
efektingai ir teisingai, taip, kad 
jau norisi, jog jis to teisingumo 
kartais atsisakytų ir žiūrovą nu 
stebintų nelaukiamu.

Nėra abejonės, kad Paryžiaus menės išsivystymo lygį ir kad masi pridengti propagandiniu 
viešnagė Valiui davė naują aky tai yra ateities menas, kurį su teigimu, kad žiūrovas nepajė 
ratį ir paliko žymę jo kūrybinia prašią tiktai žymiai vėliau gy gus suprasti tūlo piešinio, įtai 
me kelyje, tačiau apie tai iš po vensimos kartos. Dabarties ar gojant, jog tai esąs ateities žm 
ros antraeilių paveikslų kalbėti ba modernusis menas, jeigu jis ogui suprasimas menas. Bet sun 
nebūtų tikslu. Būtų malonu ne iš tikrųjų yra menas, jis nedings ku ginčytis, kai p. Banelis kai 
užilgo sulaukti Valiaus popary ir neliks nesuprastas bei neat bamo dailininko nežino ir jo 
žinio laikotarpio darbų plates jaustas, nors šio meno profanas kūrinių nepažįsta.

P. Ba 
kalba 

apie dabarties meną, jo minima 
sis apžvalgininkas rašė apie me 
ną, kuris turi pretenzijų būti su 
prastas tiktai ateities žmogaus, irnesupras. Tikras menas, ne 
Žinoma, kiekvienam valia tuiė žiūrint jo vardo, nužengs per 
ti savo nuomonę, kuri paprastai amžius, kaip eina Leonardo da 
išeina pagal kiekvieno suprati Vinci, Rafaelio, Ticiano, Remb 
mą. Bet yra atvejų, kada spėkų randto ir kt. senasis menas. Bet 
liuojama modernumu bei įtai visokiam menui yra kriterijus, 
gojimais, jog tūlas menas yra paremtas duomenimis. O esti 
toli pralenkęs dabartinį visuo gi taip, kad negabumas stengia

dalininkų kurinių yra savųjų, 
nes i

„PUPŲ BERNIUKAS” 
SYDNĖJUJE

„Pupų Berniukas“, 3-jų vei 
ksmų vaidinimas, kuriame pi^ 

lis, pagrįstas mūsų tautosaka,

sau')? Kieno gyvuliais rūpina 
mės?

Tie gyvulėliai gi nepildė pla 
no ir savo produkcija negalėjo 
tinkamai aprūpinti net Lietu 
vos miestų, nekalbant jau apie 
duoklę plačiąjai tėvynei. Kolch

KAIMO GYVENIMAS
KAIMO GYVENIMAS SOVIETINĖJE LIETUVIŲ 

LITERATŪROJE.
(tąsa)

rimstančia širdimi. Nenudžiugi ozininkas negalėjo gauti iš „sa 
no jos ten rasti pašarų rezervai, vo“ gyvulių nė lašelio pieno, nė 
„Susitraukę, nuo žvarbių rude trupinėlio mėsos. Komunistui 
ns lietų pašiurpę, skurdžiuose vistiek ką plėšti : buožę, ar pro 
šilojuose ir viržynuose 
kolūkio galvijai.

— Karves reikėtų r_r___  .
— pasiūliau kolūkio pasiskirstė po kolchozininkus

— O nuo ko gi? Nuo gražių sa Lietuva būtų pasekusi šį išra geriausias dirvas kukurūzų au
žodžių. dimą. ginimui ir užplanavo didelius

— Ir nuo gražių žodžių. Šiuo išradimu ji sumušė buo plotus. Pirmaisiais metais iš 
Nuo melžėjos priklauso. Myli žes, kurie tikrai laisvės metais to buvo daug nuostolių, nes nie 
Morkūnienė karves, užtat kar nešutino ruginių šiaudų. Jie ge kas nežinojo', kaip juos prižiū 
vės jai daugiau pieno duoda,— rai žinojo, kad badaujanti kar rėti. Ir nesubrendę kukurūzai 
paiškino Šniurova, sena sovie vė neduoda pieno ir ją lepino daug kur niekais nuėjo, nes ne 
tų praktikė, matyti, čia atsikra pašariniais miltais, sėmenų išsp buvo silosavimo įrengimų. Tik 
usčiusi iš didžiosios tėvynės. audomis, šakniavaisias, dobilais Marytė buvo gudri ir kolchozi

„— Eik, jau eik, tetule. Iš ir geru šienu. Šiaudai buožiš ninkus vertė dirbti dieną naktį, 
meilės karvės pieną duoda, kai karvei tik papildomas už kad tie įrengimai būtų pasta 
Ėmei ir nušnekėjai.” kandis dideliam jos pilvui užki tyti.

Taip melžėjos buvo supešdin mšti. Be to žinojo, kad blogos Patiko Marytė partijai ir ji 
tos ir prasidėjo lenktynės. Ne veislės karvė ir liepiama neduo už pasidarbavimą buvo pasiųs 
veltui komunistų propaganda da tos produkcijos, kaip atrink ta į žemės ūkio parodą Maskvo 
metų metus triūbija. Marytė tinė geros kilmės karvė. Karvės je, tą didžiąją mokyklą, jos žo 
įrodė, kad propagandos teisy pripažino tokią meilę ir laisvo džiais tariant. Grįžusi kukurū 
bė: užregistravo, kad Morkūnie sios Lietuvos buožė per 20 me zų viršūnių net ranka nepasie 
nė primelžė 1500 kg vietoje tų dvigubai pakėlė pieno garny kė (turbūt trumpa ji buvo!) 
1300 kg per metus ir laimėjo bą. Tą liudija pieno kontrolės „— Augo, augo ir priau;/
apie 15% vietoje įprastų 300%, ratelių apyskaitos. iki dangaus. . . '*4
kuriuos atsiekia socialistinio da Sovietai gi turi kitus išradi Užsisvajojau ir, rodos, pati 
rbo didvyrės. Tenka dovanoti mus pieno gamybai pakelti. Da ėmiau ta pupa kopti į viršų“, 
jaunai Marytei, o greičiausiai ugeliu atvejų jie įsakymais iš Ar ne gražu — kukurūzai iš 
jaunam straipsnio autoriui, ne Maskvos uždraudė pašarinius gelbės Lietuvą. Jie tikriausiai 
išdrįsusiam pameluoti. grūdus, net bulves naudoti gy praaugo ir kapitalistinius. Pasi

Nenuorama Jadvyga supra vuliams ir kiaulėms, nes neuž stengė ir kukurūzai atsilyginti 
to savo klaidą ir puolėsi atkak teko grūdų duonai ir žmonių ba Marytei už jos meilę. Dar ge 

riau už tą meilę atsilygins galiu 
nes žinojo, kard išbadėjusios Marytė atrado, kad ir kiau goji partija.. .
karvės labai užsipyrusios. lės turi turėti švarų šiltą kam Svajingoji Marytė užtiko miš 

r. . . . j . . pelį. Šį kartą ji paskelbė ir Lie ko kertėje bešienaujantį kolchoVirt, ruginiai šiaudai - sovie tuvos buožiy naudo.ta būdą. zininką Taip ir nJusmelkė jai 
tims įsra imas pieno produ ei jruo§tį kiaulėms, ypatingai veis per širdį pamačius visuomeni 

Jai e linėms, medines grindis ties mi nio turto grobstymą. Jaunoji
Marytė netikėtai išduoda ka giu. Marytė jau pratinosi būti enka

pitalistiniam pasauliui didelę Atėjo pavasaris. Nors ir kaip vediste, siekti garbės per kitų 
sovietų paslaptį pieno produk ji beplanavo, karvės buvo per darbą ir ašaras. Kuo kolchori 
cijai kelti. Ji skaudžiai save ba vestos į „bado normą“. ninkas šers savo karvę ir kif
rė, kad anksčiau neįruošė šiau Pavasarį Marytė sudarė są lę, jai nerūpėjo, kad jis tik per 
dų šutinmo įrengimo. matą ir pareikalvo padvigubin daug pašaro nesusirinktų. Nei

„Po kelių dienų fermoje jau ti dobilų plotus, sėti avižų vi Marytė, ne£ partija neskaičia 
buvo įrengtos dėžės ir iš pašarų kių mišinį, daugiau bulvių ir vo, ką kolchozininkas turi na 
šutintuvo nutiesti vamzdžiai šakniavaisių —. visai pagal buo mie, ką jis pavalgęs ir apsiren

4.
Kiaulių ir pieno ūkio vargus 

lizdingai aprašo draugas B. 
.ukinskas savo apybraižoje 

„Pirmoji atraskaita" (pergalė 
ir. 1, 56 m.).

Žemės „Aušros“ kolūkyje
2532 ha, bet dirbamos mai šerti, ■ 
apie 500 ha pievų, o pirmininkui.

i dykynė ir pelkės. — Žinoma, reikėtų. Bet kuo Kur čia nebusi įtikintu, jei Sibi 
rlic.i menkučiai, iš gyvu gi? Pati žinai, kokia buvo va re daug dykų plotų.

’p pat nedaug naudos, už sara. . . Koks ruduo... Galva Užtat kolchozas jau turėjo 
kolūkiečių darbadienis lie sukasi, kuo per žiemą reikės iš savas karvides, veršides ir ark 

tos, vos užtenka galus su galais šerti“. lides, — sovietų dvarą. Dvaro
•įdurti“. Sudarėme komisiją, apmata baudžiauninkai dar buvo pasi

Zootechnikos, o lietuviškai, vome šieną, iškultus šiaudus, skirstę ir nors savo vargą gale 
! "vulininkystės kursus užbai pelus, silosą ir pagal aktus per jo slėpti nuo komunisto akių, 
gusi Marytė atsiųsta į šį kolcho davėme pašarininkams ir griež Marytė pastebėjo, kad dvarui 
zą 1954 m. Čia sovietiškai išvys tai įspėjome, kad be raštelio nie trūksta gerų ir atsidavusių prie 
totą produkcija: iš karvės perkam nei šiaudelio neišduotu”, vaizdų. Pašalino fermos vedėją
-totus tepnmilzta po 1300 kg Jei Maryte planuotų normolų Šiaudzionj uz permazą entuziaz Hai masažuoti karviu te§menis, dui malšinti, 

’r.o, o kiaulienos teišauginta šėrimą, pašaro ištektų tik iki mą ir prikalbino partijos sekre ‘
... 670 kg. pusės žiemos. (Kur dingo pa torių sąskaitiniką švogžlį, kad
r.torinimui, tenka patiekti sarai nuo 5000 ha pievų? Reik 

. kenčiamojo buožės gamybą tų paklausti Marytės. Buožė gi 
nr priklausomybės metais. Vidu mokėjo surinkti pašarą ir lie 
tinio ūkininko karvė davė 3000 tingą vasarą. Komunistams visi 
kg pieno per metus. Pavyzdin Lietuvos metai blogi ir lietingi 
pas ūkininkas tokios karvės ne — nusiskudimai nuolat išgirs 
laikė; turėjo būti mažiausiai tami jų spaudoje).

--.z, „;rr,0 produkcija ir bu Važiuodama į kolchozą, Ma
•'’-'ntas, kai ka ryte negalvojo apie pašarų trū 

no arba kurną. „Kai kurie rajono kol nelio! Kad mums bent pusę to 
k ą karvę ūkiai prieš žiemą mažino gyvu primelžus, — nusistebėjo geria

.tė veisline. Vidutiniškai sk lių skaičių, išpjovė arba išpar 
aitant 25 karves 100 ha dirba davė prieauglį ir net dalį mel 
mos žemės po 4000 kg. pieno žiamų karvių. Tai buvo pražū 
gaunasi apvali 100.000 kg pro tingas ir nusikalstamas kelias“, 
dukcija per metus. Marytės gi Susirinkę valdybos nariai iš 
kolchoze geriausiu atveju buvo klausė Marytės reikalavimo, 
tik 25.000 kg pieno produkci kad reikia papildomų pašarų, 
ia nuo 100 ha per metus. Taigi — Į kolūkiečius reikia kreip 

’% normalios ir vertos dėmesio tis. Pas daugelį pašarų per 
produkcijos. akis. Nėra ko slėpti — prisigro reikia geležiniam gamtos dės riai prinešiau kibirą, įkniubo auga tik derlingose ir ypatingai savo produkciją iki vidutinis

Kiaulienos produkcija dar bstė iš kolūkio pievų. (Pikta ko niui pastebėti. Bet, tas labai ne nė nepauosčiusi, kitos tiesė į gerai patręštose žemėse. Jau kai po 1338 kg pieno per me 
blogesnėje būklėje. Buožė leng munistui, kad kolchozininkas patiko Marytei. Ji tuojau pri mane kaklus ir mykė“. Kur čia prieš karą nevienas Suvalkijos tus, o draugė Morkūnienė pri 
vai išaugino 60 bekonų po 100 nepaliko nešienautų pievų Die čiupo Jadvygą, kad ši nemoka ne, šiaudai kvepėjo duona, ku buožė darė bandymus su kuku melžė po 1507 kg. Didelis lai 
kg — 6000 kg nuo 100 ha per vo valiai ir taip gynėsi nuo ba karvių prižiūrėti ir milžti. ri maloni ne tik karvei. Marytė rūzais. P ............
metus.
produkcija, negu Marytės kol 
choze.

Marytė į kolchozą atvyko ne

Komunistui

ganėsi letarą, o reikalui prispyrus, jis 
ir iš ubago krepšius atims.

papildo Įtakingiausieji komunistai

ir ,,įtikino“ atiduoti pašarus.

tas laikinai paimtų valdžią.
Kova už pieną.

„Valstiečių Laikraštis“ rašė 
skatinančias pasakas apie „Še 
šupės kolūkio įžymiosios melžė 
jos Magdės Vosylienės darbą.

„— Oho! Po penkis su vir 
šum tūkstančius! Tai bent pie

usia mūsų kolūkio melžėja Mor 
kūnienė.

— Didelio daikto, legu Ma karštiems garams, šiaudus ruo žiu planą. Į pagalbą atėjo ir gęs. Jis jai daugiau klastingas 
ryte išrašo mums tokius paša šiauši „gerinti“ dvejopai, kalki Chruščevas, kuris iššnipinėjo, priešas, bet ne artimas drau 
rus, kaip jai, tai ir mes primel nimo jr Sutinimo būdu. kad USA kapitalistai išnaudoja gas. Tikrieji ir kilnieji draugai 
šim. Duok karvei ir karve duos Paskubomis prisikroviau ki kukurūzus, čia kernais vadina jai žmonės iš pirminės tėvynės. 
— spragtelėjo gal nepagalvoju t>įrą sušutusių ruginių šiaudų mus, ir neturi kur dėti maisto. Taip Marytė ir užbaigia pil
si Jadvyga Jazgeviciutė.’ akselio ir neatgaudama kvapo Deja, ir Amerikoje kukurūzai muosius metus darydama atas

Tikrai, kokio čia apgalvojimo nubėgau į karvidę. Karvė, ku nevisur žemę mėgsta ir gerai kaitą už karves, kurios pakėlė

. ri maloni ne tik karvei. Marytė rūzais. Rezultatai buvo geri, mėjimas ir atsiekimas kolchozi 
Tai 14 kartų didesnė do). — Tu gi nemyli karvių. Žiū pradėjo gauti po 30 litrų dau nors jie pilnai neišnokdavo. Ka nėse sąlygose. Reikia tą pripa

— Kas gi tau atiduos savo rėk Morkūnienė daugiau pri giau pieno per dieną iš kokių ras sutrukdė jų auginimą išplė žinti karo, ir badmečio laiku. Ki 
gera? Geradėjus atrado. melžia. Matyt ne vien nuo pa 200 karvių. Ir vėl jaunoji Masti. tais metais ir Marytė jau bus

— O kam gi atiduos ? Ne saro priklauso pienas. ryte nesusiprato pameluoti: vi Komunistai Lietuvoje atėmė pamokinta meluoti.
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VYDŪNO
PREMIJOS VAJUI ĮPUSĖJUS

Pavasarėjant Mažosios Lie 40. H. Andruška, 
tuvos Bičiulių Draugijos Cent 
ro Valdyba Kanadoje ėmėsi ini 41. Em. Railienė, 
ciatyvos suorganizuoti Mažo 
sios Lietuvos Literatūrinę Pre 42. J. Šernas, 
miją. Ėmėsi ji to darbo nei cen Hamilton, Ont. . . . 
to kasoje neturėdama, bet pilna 43. MLBD Clevelando 
vilties ir pasiryžimo darbą sėk 
mingai baigti. Centro Valdyba 
tvirtai tikėjo, jog mūsų Mažo 
sios Lietuvos Bičiuliai kartu su 
plačiąja visuomene karštai pri 
tars ir duosniai aukos Mažo 
sios Lietuvos literatūros pratur 
tinimui. Reikia pasakyti, kad 
nei Mažosios Lietuvos bičiuliai, 
nei plačioji išeivijos masė mūsų 
neapvylė. Štai garbingųjų mū 49. MLBD Montrealio 
sų aukotojų sąrašas (II tęsa) : 
1—18 Perkeltas . . . .$ 150.00
19. Montr. Liet.. Seimelio

Prezidiumas .................25.00
20. J. Dilys, St. Catha

rines, Ont................3.00
21. Kun. J. Raštutis, 

Amsterdam, N. Y. ..10.00
22. A. Gustaitis, Los 

Angeles, Calif.
23. F. Šlenteris,

Wehnen, Vokietija. . . .5.00
24. V. Jonynas, Mtr., Q. 5.00
25. A. Paškevičius,

Ottawa, Ont......................2.00 j-------------------- -CJC r --------- ---------- _
26. Kun. St. Aleksiejus, trumpai apževlgti iki šiol atsie pėdos. Pastate yra: a) sale su

Dening, New Mexico 3.00 ktus rezultatus. kėdėm, kurioje gali tilpti apie
27. J. Vilgailys, Middle Iš viso surinkta $ 774.00. Di 250-300 žmonių; yra scena, b)

Village, N. Y...........
28. J. Bertulis, Los nados $ 493.00. Bet JAV irgi

Angeles, Calif..................2.00 nepašykštėjo, sukaupdamos $
29. Ig. Končius, So. 271.00. Australija ir Vokietija

Boston, Mass....................2.00 atsiuntė po $ 5.00.
30. P. Narvydas, Montrealis pirmauja su ($

Brroklyn, N. Y............... 2.00 419.00), Clevelandas ($ 75.00),
31. Dr. J. Šegamogas, Waterbury ($ 50.00) ir St. Cat

Montreal, Q......................5.00 barines ($35.00) paminėtini
32. Kun. A. Deksnys, savo svariais įnašais. Brookly

visas kitas draugijas sų šimtu turėjo 1900 sv. grynais pini
septyniasdešimt dolerių. gaiš, iš kurių 900 sv. įmokėta,

Kiek daugiau nuo organizaci o likusią sumą (2.600 sv.), pi 
jM atsiliko paiveniai^asmenys sa ius dokumentų sudarymas, rei 

kia sutelkti.
— Bankstownas namų pirki 

mui renka pinigus.
— Melburno lietuviai liet, na

mams jau surinko 6.000 svarų
— netrukus turės savo namus.

MENAS PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

— Tarybinės estradinės mu 
zikos konkurse laimėjo premi 
jas L -

tė, — vieni už žodžius daino me- kai k“™ direktoriai būda posėdžius nesilanke, jokio ras 
ms, kiti už muzikos kompozici vo nebeperrenkami, o 1 jų vie to neatsiuntė ir apskritai BAL 
. tas įeidavo kiti asmenys. Gyvos

organizacijos gyvenime yra tai---------------------------------- -----
— Lietuvos kompozitorių są paprastas reiškinys. Mano nuo šalpos reikalais tesirūpintų ir

septyniasdešimt dolerių. Emigracija ir šalpa
PASIKALBĖJIMAS SU BALFO PIRMININKU KAN. DR. 
B. KONČIUM AKTUALIAIS ŠALPOS IR EMIGRACIJOS 

KLAUSIMAIS
Tęsinys iš praeito numerio.

— Po Seimo viename kitame dabar reikia jaudintis, kai pra 
ląikraštyje reiškiamas nepasi eitas seimas neperinko 3 direk 
tenkinimas, kad kai kurie BAL torių, kurie nei savo veikla ne 
Fo direktoriai nebuvo perrinkti pasirodė, nei aukomis neprisidė 
sekančiam terminui. Įdomu bū jo, nei pagaliau, metinio BAL 
tų išgirsti Jūsų nuomonę? Fo nario mokesčio neužsimokė

— šis BALFo Seimas buvojo. Turiu galvoje du iš neper 
B ’'GorbulZkis^G^Kanovi Jau aštuntasis. Ir anksčiau bu rinktų trijų. Jiedu visoje eilėje 

St Budrv vusiuose seimuose, kaip ir šia seimų nedalyvavo į direktorių

vo $ 304.00 įnašu. Pavienių as
menų tarpe pirmauja dvasiškija

5.00 su $ 40.00 iš 8 kunigų, o po jų
seka 4daktarai su $ 30.00. B. 

1.00 Abromonis iš Montrealio ir J.
Šarapnickas iš St. Catharines 

2.00 veda aukotojų eiles stambiausia 
suma (po $ 30.00).

sk., Ohio ...................... 25.00 Daugiausia aukota po 5 dole
44. Kun. A. Trakis, rius, būtent 17 asmenų, bet vi

Chicago, Ill.......................5.00 durkis kiek augštesnis: mažda
45. J, Karvelis, ug šeši doleriai iš pavienių as

Chicago, Ill....................10.00 menų ir keturiolika iš visų kar
46. E. Lengnikas, tų.

Hamilton, Ont................. 2.00 Graži pradžia, puikūs rezul
47. V. T. J., Montreal. . . .5.00 tatai. Visiems mūsų gili pagar
48. Kun. P. Dagys, ba.

Broklyn, N. Y................... 2.00 Aukos ir toliau laukiamos:
V. Pėteraitis, 5155 Bourbonie jungos praplėstą valdyba tarėsi mone, nė vienas direktorių nė

Brooklyn, N. Y

Baltimore, Mrl

Fo veikloje niekur nesirodė. Jei 
visi BALFo direktoriai tik tiek

2.00

skyrius, Que
50. J. Vepštas,

Chicago, Ill....................10.00
51. J. Jurgaitis, Hmlt.......... 1.00
52. V. Tamošiūnas,

Dearborn 2, Mich.......... 5.00
53. Castle Construction

Co., Montreal ....170.00
54. J. Šarapnickas,

St. Catharines, Ont.. .30.00
Viso. ., .

V. Pėteraitis, 5155 Bourbonie jungos praplėsta valdyba tajesi monc> nė vienas direktorių nė tiek BALF oorganizacija tedir 
.150.00 re Ave., Apt. 6, Montreal, Que. apie gaidų leidimą. Esą užpla ra nepamainomas, nei visam gy btų, tai šią artimo meilės ir lie 

v A/T TZ’ Pili rlinnin • . . — w W. • ii • • • _ ___ • Canada. nuota išleisti M. .K. Čiurlionio venimui renkamas. Ir aš prašiau tuvių gelbėjimo organizaciją te
MLBD Centro Valdyba fortepioniniai kūriniai. Ir nieko manęsdaugįau nerinkti irsiūliau ktų tuoj likviduoti.

daugiau. Kompozitoi iai pasiūlė j^no vietą jaunesniems užleis BALFo organizacija nėra nei 
dar išleisti lyrinių bei estradi įj. BALFo direktorių pareigos srovinė, nei tikybinė. BALFo 
nių dalykų, dabar sukurtų, lei yra svarbios, reikalauja darbo seimas turi teises ir turi parei 
dinius ir, be to, klasikų -— Šim jr aukos. Kenčianti lietuvių tau gas laikytis nustatytos ir Ame 

„ ____ ____ j__ , ..kaus, Naujelio', Gruodžio. Bet ^a yra dideliame varge ir dide rikos valdžios patvirtintos kon
sapusiškai išiyrusi nužiūrėtą valstybinės leidyklos atstovas jjame skurde; ji šaukiasi pagel stitucijos. Jos nuostatais remda

□ I. v«u.awu«, vv.. objektą, vienbalsiai nutarė jį pi patarė kreiptis į Maskvą ir jos bos įr mes turime daryti viską, masis seimas gali išrinkti direk
Viso. .$ 774.00 rkti ir jau įmokėjo 900 svarų ra pagalba, apmokėjus leidimo iš kod t? pagelbą galėtume duoti, toriais tokius asmenis, kokiuos

Visiems aukotojams nuošir nkpinigių. Perkamąjį objektą laidas, patiems išleisti. . . Tos pageibo3 organizavimasis laiko tinkamiausiais labda 
džiai dėkojame. sudaro dveji mūriniai namai, su — Dailininkų sąjungos vai taip lengvai nesiduoda, reikia ros darbui dirbti. Detroito sei

Gerokai įkopę į Premijos Va lieti į vieną pastatą, kurio bend dyba peržiūrėjo užsakymus dar ją geru pramatymu, darbu ir pa mas taiP *r padarė.
jaus antrąją pusę, norime nors ras grindų plotas yra 6.600 kv. bų dailininkams, kurie turėjo siaukojimu laimėti. Ne visi gali

" .s _ „kūrybines komandiruotes“: C. daugelį metų įtemptai dirbti ir
Znamierovskio, J. Baltrūno, A. šiam šalpos darbui aukotis. Kai kaikurių * asmenų* neFšrinkimą*’!
Šiekštelės, A. Silino. Šių darbus kam atsiranda kiti svarbus dar BALFo centrą, vis dėlto teisini
vertino V. Dilka, V. Karatajus, bai ir visur suspėti nebegali, to mo motyvai neįtikina tokio h e 
J. Švažas, V. Kairiūkštis. dėl įvyksta pakeitimai ir naujų išrinkimo reikalingumą. Čia sve

— Išėjo iš spaudos Eduardo asmenų išrinkimai. Ankstyves rįa ne darbas, bet reprezentaci
Mieželaičio rinktinės poezijos niuose seimuose neperrinkdavo nįs dalyvavimas. Ypač dabar,
knyga „Mano lakštingala“ ir J. net veiklių ir daug bei sėkmin kada srovinės nesantaikos yra
Šimkaus kritikos raštų knyga gai dirbusių direktorių. New padidėjusios ir jų jautrumas
„Apie literatūrą“.

„VILNIAUS 
UNIVERSITETAS“

Okup. Lietuvoje atspausdin abu buvo pasišventę, veiklūs ir būsenai atitaisyti. BALFo sei 
tas naujas leidinys „Vilniaus sukeldavo daug pinigų šalpos mas gerai padarė perrinkdamas 
universitetas“, kurį paruošė un reikalams, bet dėl jų neperrinki pirmininku kan. J. Končių, bet 
to rektorius J. Bulavas, prof. K. mo niekas nesijaudino ir jokio negerai padarė neišrinkęs jau 
Jablonskis, un-to bibliotekos di napasitenkinimo per laikraščius žinomus asmenis, atstovaujan 
rektorius L. Vladimirovas ir is nekėlė. Nesuprantama, kodėl čius srovių viršūnes.
torijos instituto direktoriaus pa 
vaduotojas J. Jurginis. Leidi 
nys gausiai iliustruotas. Išspau

Sydnėjaus Lietuvių Namų sdintos taip pat dirbusių un-te 
Klubo Taryba, prieš užperkant žinomųjų profesorių nuotrau 
namus, savo sąskaitoje banke kos. (E).

Kanadoje.

SYDNĖJAUS LIETUVIAI
JAU ĮSIGIJO NAMUS

SL Namų Klubo Taryba, vi

Redakcija turi pastebėti, kad 
nors Kan. J. Končius ir teisina

. . .10.00 džiausią dalis aukų gauta iš Ka šalia šios salės yra antra, ma 
nados $ 493.00. Bet JAV irgi žesnė, c) antrame augšte yražesnė, c) antrame augšte 

dar trečioji salė, kurioje gali 
tilpti apie 200 žmonių, d) kele 
tas kambarių, kurie gali būti 
panaudoti bibliotekai, skaityk 
lai, administraciniams bei ūkio 
reikalams. Be to, virtuvė ir tu 
alėtai.

Namų kaina — 9000 svarų. 
East St. Louis, Ill.........5.00 nas, Čikaga ir Hamiltonas taip Pirkimo - pardavimo aktą pasi

33. J. J. B., Mich................20.00 pat stengėsi. Tik veikliausios rašant turėsime sumokėti 4.500
34. MLBD Waterbury mūsų kolonijos — Toronto — sv., gi likusius 4.500 sv. turėsi

sk., Conn.......................... 50.00 beveik nepastebėsime aukotojų me įmokėti per septynerius me
35. Kun. M. Valadka, sąrašuose. Iš viso gauta iš 27 tus. Palūkanų mokėsime 7%

Scranton, Pa..................... 5.00 vietovių. pagal pirmą perkamo turto įkei
36. J. Mikšys, Hamilton, Kaip tikėtasi, organizacijos timą, gi skolą sumokant anks

Ont.................................... . .5.00 sutelkė daugiausia, būtent $ čiau — procentai skąitomi iki
37. L. Janulevičius, 470.00. Montrealio Castre Con pinigų sumokėjimo dienos.

Broklyn, N. Y................5.00 struction Co tuo tarpu prašoko
38. PLIAS, Clevelando

skyrius, Ohio................ 25.00
39. V. Rastenis, 

Broklyn, N. Y

Yorko BALFo seime, atsimenu, yra labai pašokęs. Jau vien „šv 
neperrinko direktoriais B. iš entos ramybės dėliai“ nereikėjo 
Worcester, Massachusetts, ir to daryti, o jeigu jau padaryta, 
R. iš Baltimore, -Maryland. Jie tai reikia pajieškoti būdų šiai

Nesuprantama, kodėl čius srovių viršūnes.

10.00

VALAU 
fotelius ir kilimus.

Sutaisau iširusius ar pradegin 
tus kilimus. Darbas garantuo 

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

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

| GENERAL INSURANCE
H AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas
I WA 48539
|: SAVI PAS SAVUS!

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

I galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

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

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

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

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

PASKAITA APIE knygą apie kunigą Joną Švagž
M. K. ČIURLIONĮ dį.

Dešimtosios estų meno paro • Arabas, skaitąs lietuvišką sp 
dos Sydnėjuje atidarymo proga audą. „Laivo“ redakcija yra ga 
lietuvių bičiulis, estų skulpto vusi laišką iš savo ilgamečio 
rius Edgar Aaavik skaitė pas skaitytojo R. Nakhla, S. J., gy 
kaitą (estiškai) apie M. K. Čiu venančio Syrijoje. Jis apie sa 
rlionio kūrybą.

KONCERTAS IR MENO 
PARODA

Australijos Melbourne įvyko 
gruodžio pradžioje. Parodoje 
dalyvavo Victorijos srityje gy 
veną lietuviai dailininkai, o 
prieš parodos atidarymą Melbo 
urno lietuvių dainos mylėtojų 
sambūris davė koncertą.

— Melboumo lietuvių para 
pija nupirko 9 kambarių namus 
su garažu, iš kurio numatoma 
padaryti salė. Namai nupirkti 
už 8.500 svarų.

— Prof. S. Sužiedėlis parašė
ie wg.-,1.".. w 'stv—.....-M

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN 

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

100% garantija — visi mokesčiai priimami čia.

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

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

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

Pittsburg Pa. rr kitur.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai: 
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS 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.

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
te " KK
I— -nr ■ K1 ~     M1
Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ve rašo: „Aš esu turbūt vienin 
telis arabas Artimuose Rytuo 
se, kuris supranta lietuviškai ir 
gėrisi jos grožiu ir turtingu 
mu". Jis skundžiasi, kad jo tu 
rimas vokiškas žodynas Bušo 
ir Cromsko yra nepakankamas. 
Jo adresas: Father R. Nakhla, 
Residence des Jesuites, Chahs 
anda, Alep, Syria.
• JAV Lietuvių Kultūros Fon 
das susirūpinęs išleisti Vacį. 
Biržiškos Aleksandryną.
• Suduva išleido Balės Voverai 
tės knygą jaunimui, pavadintą 
„Tėviškėlės takais“.

— JAV susirūpinusi, kad di 
džiuosiuose ežeruose JAV lai 
vyną nukonkuruoja Kanados ir 
Europos laivai.

— Popiežiaus Pijaus XII vai 
dymo metu mirė 57 kardinolai. 
Šiuo metu kardinolų kolegijai 
priklauso 60 kardinolų.

NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

A. E. McKAGOE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

f ei. EM 4-1394, EM 4-1395 
201 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide SL W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

Lietuviai advokatai »
’ NEIMAN, BISSETT | 

& SEGUIN ■:
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

: (netoli Bloor ir Yongle) ? 
Toronto 5, Ont.

'Tel.: Ofice WA 4-9501 | 

Res.: BE 3-0978
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Mosklo - Technikos naujienos
ATEITIES GYVENIMO PERSPEKTYVOS

Žmonių skaičius žemeje pas žmonėms išmaitinti. Tai ____  __
toviai didėja. Numatoma, kad neprotingas darbas. Todėl dar (žuvys vandenyse prisilaiko be;? 
1980 metais žemė turės 4 miliar daug laiko išeis, kol žmonės tu ndruomenėmis - asociacijomis ->9 

Kai jau prieš rėš susirūpinti savo skaičium, -būriais). Žvejų tikslas — ras!? 
ti tokius būrius, nes tada žūki? 
lė esti sėkmingesnė. Taigi voT 
kiečiai išrado aparatą, kuris,; ;

ŽUVIMS GAUDYTI
Viena vokiečių firma išrado, 

prietaisą, pavadintą „Lodar“,! 
Yra kuris parodo žuvų susitelkimus!

dus gyventojų.
kelis šimtmečius buvo mokslini 
nkų, kurie spėliojo, jog netru 
kus ateis laikas, kada žmonių 
bus tiek daug, jog jie nesuge 
bės pagaminti tiek daug mais 
to, kad galėtų išsimaitinti, to 
dėl įvyksianti didelė žmonijos 
katastrofa.

Tačiau po tokių spėliojimų . _____
sekusieji laikai tų spėliojimų ne P kūne pakeičia 3.200 kartų. Jaivą-parodą Ciudad de Toledo,! 
patvirtino. Maisto ir kitų gėry Kaulų smegenyse gimsta apie Ruris lanko Pietų Ameriką, Va;

karų Indiją, Filipinus.

KAS NUTINKA ŽMOGUI 
PER 24 VALANDAS

Vienas italų žurnalas apskai kaip ir akustinis gylio matuoto, 
čiavo, kas nutinka vidutinio dy jas> nurodo žuvų susitelkimus! 
džio žmogui vienos paros metu, dviejų mylių nuo laivo’ spindu;

Žmogaus širdis suplaka 103.
400 kartų, perpumpuodamas — Ispanija savo pramonės, 
20.000 litrų kraujo ir per parą propagandos tikslais suruošė!

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051
bių žmonėms visiškai užtenka, miliardas kraujo celių. Kvėpuo 
Niekas neabejoja, kad ir mais ja žmogus apie 23.000 kartų, 
to ir kitų gyvenimui reikalingų Įtraukdamas 12.000 litrų oro, 
gėrybių kiekis gali būti paga Per plaučius išvarydamas apie 
mintas' dar didesnis ir dar di 20.000 litrų kraujo ir per inks 
dėsnį žmonių skaičių gali ir iš 
maitintį ir aprūpinti.

Gali kilti klausimas — ligi 
kokių ribų tas pakilimas gali 
mas?

Šiandien atsakymas nėra ima 
nomas. Neįmanomas todėl, kad 
žmogus nuolat daro išradimus 
ir atradimus; kad jis naujais 
išradimais sudaro naujas garny 
bos galimybes, — ir todėl sun

tus apie 1.440 lt. Vidutiniškai 
kasdien suvalgo 1.75 kg mais 
to ir išgeria 1,40 1 skysčio. Or 
ganizmas pagamina 1,80 1 sei 
lių ir 1 1 prakaito, bei 1,50 1 
virškinančiųjų sulčių ir išvysto 
vieną dešimtąją arklio jėgos.

Akių vokai sumirkčioja 12. 
240 kartų, galvos plaukai paau 
ga pusę milimetro, barzdos —

^SS©®©©©©®®®©®©©©©©©©®©©©©©©©®©©®©©®®©©©©©©©©©©©©!,^©©©©©©©-..- >©©©©©©©©©©©©©? 
jungai, pagal galimybes Įtrau tarimu Toronto Rambyno tun 
kiant ir kitų tautų skautus. 

WORCESTERIO SKAUTAI 
GAVO VĖLIAVĄ 

Worcesterio' skautės ir 
tai lapkr. 22 d. minėjo 
vos Kariuomenės ir Liet, 

tų S-gos 38 m. sukaktį. Per pa ________ __
maldas vietos Šv. Kazimiero bą tems Lietuvių Auditorijoje. Sk 
žnyčioje klebonas kun. A. Pet aitlingi sueigos dalyviai taip 
raitis pašventino skautų vieti pat aplankė prelegento kūrinių 
ninkijos vėliavą. Už žuvusius parodą. Sueigą aplankė sktn. 
dėl Lietuvos laisvės meldėsi per 
80 skautų-čių bei skaitlingi jų 
tėvai. Iškilmingoje sueigoje vė 

______  _ __ liavos krišto tėvai p. židžiūnie 
Jis atsisveikina su skaitytojais, buv. ūkio k-jos inventorių ir pa nė ir p. Pipiras ją įteikė vieti 
bendradarbiais ir rėmėjais. rūpinti apyskaitą. Pakėlimai ir ninkijai kartu su 40 dol. auka. 

Naują redakcinį kolektyvą apdovanojimai Pirmijai prista Vėliavą su atitinkamu pažadu

po sveri imu

Veda sktn. inž. J. Bulota.

PASIKEIČIA „SKAUTŲ AIDO“ REDAKCIJA
Paskutinis „Skautų Aido“ Jie kooptuos trečią asmenį iš 

0,6,nagai — vieną penktadalį. Nr. 12. 6 metus redaguotas vyr. jau veikiančio senųjų sk. židi 
ku numatyti ribas. Štai Ameri Žmogus ligi užmigimo, jei neser 
kos ūkininkas 1920 metais pa ga nemiga ir yra ramios sąži 
gamindavo maisto produktų iš nės, praleidžia 13 min. ir miega 
maitinti 8 asmenis. 1940 metais apie 8 vai. Per parą sutrypčio 
jis vienas jau galėjo pagamin ja mažiausia 4 km kelio, ištaria 
ti maisto 10-čiai asmenų, o 1956 3.000 žodžių ir perskaito apie 
metais jis vienas jau pagamina 6.500.
maisto 18-kai asmenų. Per 25 Žmogaus kūnas reikalauja be 
metus Amerikos ūkininkas iš nt 80 gramų proteino, 8 gr. dru 
moko išmaitinti 10-čia žmonių skos, 1 gr kalkių, 15 miligramų 
daugiau. geležies, 1,3 mgr. vitaminų A,

Toks jo darbo vaisių progre 1,2 mgr vitaminų B, vaisių su 
sas padarytas todėl, kad jam vitaminais C nuo 70 ligi 100 gr., 
padeda mokslo išradimai, ypač 0,002 mgr vitamino D ir 3 mgr 
visoki cheminiai išradimai. Ato vitamino E.
miniai išradimai atidaro dar di Moters širdis per parą plaka 
desnes perspektyvas. 110.000 kartų, kvėpuoja 25.900

Be to, dar daug yra neišnau kartų, suvalgo 1,35 kg, išvysto 
dojamos žemės plotų, kurie ga vieną keturioliktąją arklio jė 
Ii būti išnaudoti. O ir išnaudo gos. Užmigti ima 16 min. ir mie 
jamieji. daugumoje išnaudoja ga 8val. 40 min. žodžių per 
mi nemokamai, todėl neduoda parą pasako bemaž triskart da 
to kiekio vaisių, kuriuos galėtų ugiau nei vyrai, bet skaito ne 
duoti. Pav., kai Amerikos ūki daugiau už vyrus, 
ninkas pagamina maisto 18-kai 
žmonių išmaitinti, Rusijos kol 
ūkietis tepagamina tiktai 3-ms

red. vyr. sktn. Stp. Kairio, pra nio. Konstatuotas reikalas ture 
neša, kad nuo 1957 m. sausio 1 ti Ūkio Komisiją. LSS Kontro 
d. pasitraukia vyr. redaktorius, lės Komisiją paprašyta ištirti

SIUNTINIAI

Žmogaus kūnas reikalauja be

skau 
Lietu 
Skau

to vyr. skltn. Vytautas Abro 
maitis pakeltas į paskautinin 
kio laipsnį ir vyr. skltn. Anta 
nas Alonderis apdęvanotas Vė 
liavos Žymeniu.
• Dail. Rūkštelė gruodžio 5 d. 
skaitė paskaitą apie Lietuvos 
meną Chicagos akad skautams-

prof. Ig. Končius, taręs kelis 
sveikinimo žodžius.

Sueigos pabaigoje aptarti žie , 
mos stovyklos reikalai. Kaip ir ’ 
pernai, šiemet numatoma sto 
vyklauti tarpšventyije šiaurinis 
me Michigane.

RETAS JVYKIS
Stockholme buvo retas įvy 

kis — katalikai su protestantais 
mai už gyvybės išgelbėjimą, ku vytis R. Marcinkevičius pakel susirinko Engelbrekto (protes 
rie pristatomi tuojau po įvykio. tas Į paskiltininkio laipsnį. Va tantų) bažnyčioje bendrai mal 

.. t -t ■- ■ - --’—i išlaikiusiems egzaminus rfai ir akcijai prieš sovietų tero

sudaro v. s. Česlovas Senkevi tomi prieš balandžio 23 d. ir priėmė vietininkas psktn. V. 
Čius, jūrų s. Bruno Stundžia ir metų pabaigoje prieš lapkričio Bliumfeldas. Kand. Rim. vaši 
s. Ona Gailiūnaitė. mėn. Išimtį sudaro apdovanoji liauskas davė vilkiuko įžodį. Sk.

PIRMIJOS NUTARIMAI J

LSS Tarybos Pirmija savo Priimti LSB Vyr. Skautininko sąrą
rudens posėdyje priėmė eilę nu pritaikyti pakeitimai Tarptauti skltn. R. židžiūnui, £sklt. A. rą Vengrijoje, 
tarimų. Liet. Skautų S-gos 40 nio- Ženklo programoje. Patvir Norkeviciui, psl. V. Gailiūnui, Į“ 
metų sukakčiai atžymėti 1958 tintas LSB Vadijos sąstatas.
m. ruošti Tautinę Stovyklą. Ši ’

> Prie altoriaus tiesiai po kry 
‘ ------ ------\ . psl. D. Glodui, psl. K. Mato žiumi stovėjo tautiniais rūbais

~ "i LSS' Pirmijos" nutarimu Pa niui, V. Matusaičiui, V. Ged apsirengusi vengrė mergaitė ir
os stovyklos paruošimo komisi šaulio Skautijos 50 metų jubilė mintui ir A. Garsiui įteikti Vals laikė vėliavą. Švedų ir Raudo 
ją pavesta sudaryti abiem Vyr. jus skautiškuose vienetuose bus tybinio Ženklo pažymėjimai. Pa nojo Kryžiaus vėliavos supo 
Skautininkams. Senųjų skautų atšvęstas 1957 m. tarp vasario šnekesį apie Lietuvos karino vargonus, kurių griausmingos 
šakos nuostatams paruošti su 22 d. ir kovo 4 d., o taip pat Šv. menę ir Liet. Skautų S-gą įdo dūdos skleidė Zoltan Kodaly 
daryta komi sija iš v. s. dr. M. Jurgio — Skautų Kankinių die 
Budrienės ir v. s. A. Aglinsko, na (bal. 23 d.) minėti visai Są

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

per Haskobą).
Bendrovė taip pat persiunčia į 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary 
tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
KA. Pristatymas garantuoja 
mas—PILNAS DRAUDIMAS 
(siunčiama per Gloge Travel 

Service).
Prašykite katalogų bei 

informacijų:
OVERSEAS CARGO CO, 

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

Siuntinių tarnyboje 8 metai. 
S. P. Juodvalkis.

DUJŲ TURBINOS ŽEMĖS 
ŪKIO MAŠINOMS

Traktoriai ir kitos žemės 
ūkio mašinos dabar yra varo 
mos dizeliniais motorais, kurie 
turi tūlų negerumų. Dabar yra

Overseas susirūpinta dizelius pakeisti du 
jų turbinomis. Tas liečia ir sun 
kvežimius bei kitas dizelių varo 
mas mašinas. Esą projektuoja 
ma mašinų karoserijas gainin 
ti iš plastinių medžiagų, kurios 

Anglijos yra lengvesnės, nebijo dužimų 
ir lengvai pataisomos. Be to, 
tokioms mašinoms būsią taiko 
mos oro spiruoklės, kas žymiai 
palengvins svorį ir sudarys ga 
limybes tokias spiruoklės tvar 
kyti pagal svorį.

Or. T ASSY SINGERMAN 
optometristas • optikas

TIKRINAMOS AKYS

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

miai skaitė vyr. sktn. K. Jonai preliudą. Akciaji vadovavo ir 
tis. Po sueigos vietos sk. tėvų k kalbas bažnyčioje pasakė Apaš 
tas, vad. S. Prapuolenio, suren tališkas vikaras Švedijoje vys 
gė kavutę. Jos metu pranešta, kūpąs Hohannes Mueller ir 
jog tėvų k-tas skautų vietinin protestantų vyskupas Runes 
Rijai vėliavos įsigijimo proga tam. Aukas bažnyčioje rinko 
paskyrė 50 dol .dovaną. protestantės diakonisos, gailės
• LSS Vyriausiajam Skautinin tingos seserys ir katalikės vie 
kui pristačius, LSS Pirmijos nu nuolės.

PRITAIKOMI AKINIAI

<©©©©©©©©©©©©©©©©^^5©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©®®?

I BALIONAS DIVA MODlEf 
t SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
X 4922 Sherbrooke St. W„ Montreal. Tel. WA 8 2 19. X
| Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 &

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

,©©©©©* 
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SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams 

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

TAUPYK, SKOLINKIS |
tavo kredito kooperatyve $

..LITAS” |
* Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai
4 duodamos betkokiam geram tikslui. $
| Ved. D. Jurkus, He 4280. |
I „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $ i Banko kambary. x
| Pirm. A. Norkeliūnas .................................... RA 7-3120 s)
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©S
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 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

“ OAtriG
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C 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.

StaNu
BELLAZZI - LAMY, INC

TR 5151 7679 Gear^e Sl ’ Ville Lasalle.

J vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insultacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

ISSEDde luxe dry cleaners;
143—8th AVENUE, LACHINE

Tt Lietuviams nuolaida. 4
f ME7-6727 s«v.: p. rutkauskas. Į 
;©©©©©©©®©©®©&®©©®©©©©©©®®©©©®©&©©®©©®®©©©®®i»©©©©

HE 0211 Office: 727 Argyle »
HE 0311 VERDUN į;

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

?©®®®©®©©©®®®©©®©©©®®®®®®©®©®©®©®©®©©©©&&©®®©®©©©-'

Tel. TR. 1135 I

8.BYEKSC0.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ..................0.95
Paltas (lengvas) . .0.95
Suknelė ..................... .0.90
Skrybėlė ..................0.85

ir t. t., ir t. t.

GREITI ir AUGŠTAVERČIAI

SIUNTINIAI IR VAISTAI 
Į VISĄ RUSIJĄ

Visi mokesčiai apmokami čia.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI

TATRAN CANADIAN TRADING CO.
Centras: 1461 Mountain Street,

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

Toronto, Tel, EM 4-5085.

Montreal Overseas Parcels 
Service Reg’d.

f 4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

K Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio g
a miesto dalis. Darbą atliekame sąžiningai. $
S Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
£ TEL.TR.1135 —2836 ALLARD ST—MONTREAL.
i©©©©©©®©®®©®®®®©©®®©®©®©©©©®®©®©©®©®©®&©®©©®©©©©«

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

Siuntimai Lietuvon
IR 1 VISAS RUSIJOS DALIS

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

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

vėjui nereikia nieko mokėti.
E Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.
V . __________________ . ...................   . ..
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HA Ml LTOK/1
LONDON, Ont

Sausio 12 d., šeštadienį,

visus kviečiame į
HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIAI,

atlikite savo pilietinę pareigą siais. Ir Bernelių mišiose, per 
gausiai dalyvaudami visuotinta pildytoje VA parapijos bažny 
me susirinkime, kuris įvyks čioje skambėjo Kalėdinės gies 
1957 m. sausio 13 d., sekmadie mės, ne vieną nukeldamos taip 
nį, Parapijos salėje, f“ T' — • - - - - ■
durn Street N.

Susirinkimo
numatyta:

1. Susirinkimo
2. Susirinkimo 

sekretoriaus
* Praeito susirinkimo proto mėgino per Kalėdas susijungti •; 
i kolo skaitymas, su Vilniumi. Tačiau buvo pa L

4. Hamiltono Apylinkės Vai siektas tik Montrealis, iš kur :i;
dybos pranešimas, gautas atsakymas, kad tokiam

5. Tautos Fondo Valdybos pasikalbėjimui, ypač Kalėdų L
pranešimas, Dieną, reikėjo užsakymo bent L

6. Šalpos Fondo Valdybos pra 3-jų dienų anksčiau.
7. Gimnazijoms remti komisij SMAGIAUSI ŠOKIAI

jos pranešimas, bus kitą savaitę, sausio 12 d. ■;
8. Namu Fondo Valdybos pra Robert's Restaurant, 747 King i;

nešimas, St. E. Juos ruošia Namų Fondo ;į
9. Revizijos komisijos praneši Valdyba ir kviečja visus lietu <

mas, vius kuo skaitlingiausiai juose S
10. Valdybos ir Revizijos komi dalyvauti. Šiemet ypač išryškė jį

sijos rinkimai, jo savų Tautos Namų gyvas rei »
11. Klausimai ir sumanymai, kalas. Lietuviškos or-jos Royal THE HAMILTON SPECTA
12. Susirinkimo uždarymas. Connaught viešbučiui turi mo .....

Hamiltono B-nės Valdyba, keti jau po 100 dol. ir bufeto dldelem r^dem
[ KALĖDŲ ŠVENTES P-siima viešbutis ^pyje p.aneae ap.e Pabalio

galima drąsiai pavadinti žalio sudaro apie 150 dol.). O kur 
mis. Vietoje sniego, Kūčių va dar visi kiti kultūriniai reika 
karą, susilaukėme lietaus. Tai lai?
gi, nors gamta ir pašykštėjo 
Hamiltonui balto apdaro, tačiau 
reikia pripažinti, kad Kalėdos 
hamiltoniečių buvo atšvęstos 
senu lietuvišku papročiu — su 
kalėdaičiais ant stalo, lietuviš 
ku, Kūčioms pritaikytu maistu. 
Laužydami aplotkėles, kiekvie 
nas nuskrido nors mintimis į grupė užsiregistravo į tautinių 
savo Tėvynę, susijungdami tą šokių festivalį Čikagoje, kuris, 
tylų vakarą su savo artimai kaip žinome, įvyks birželio m.

58, Dun pat į savo gimtuosius bažnytkai 
mius, miestelius ir miestus. Po 

dienotvarkėje pamaldų, pažįstami sveikino 
vieni kitus švenčių proga, lin 

atidarymas, kėdami sekančias Kalėdas atšv
pirmininko ir ęsti jau Lietuvoje. Vertėtų taip 
rinkimai, pat pažymėti, kad viena šeima

Europos gydytojas
D a n tįstas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S. 

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

NUOTAIKINGĄ ŠOKIŲ

VAKARĄ HAMILTONE
kuris įvyks lietuvių mėgstamiausioje

ROBERT'S RESTAURANT 
salėje,

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

Gros smagus Benni Ferri orkestras! Veiks įvairus 

fetas, kurio visas pelnas eina Namų Fondui! Turtinga ir 

įvairi loterija!

bu-

Maloniai prašome visus lietuvius skaitlingai atsilankyti 

ir paremti Lietuvių Namų įsigijimą!

Pradžia 7 v. 30 min.

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba.

LONDON, ONT. LONDON, ONT.

Šokių vakaras
TAUTOS FONDO NAUDAI

įvyks sausio 12 d., šeštadienį, Odd Fellows Temple salėj, 
555 Dundas St. (prie William).

Pradžia 7.30 v. v. Veiks loterija ir bufetas su visų rū-* 
šių gėrimais! Plačiau ateinančios savaitės numery.
Lauksime! , Rengėjai.

GATVĖJE UŽPUOLĖ LIETUVĮ
Londoniškį Praną Skvarana jingai) j nugarą. Tačiau pikta 

vičių, penktadienį prieš Kalė dariai nieko nepešę, buvo prive 
das grįžtantį iš darbo, apie 5 rsti pasitraukti. Skvarnavičius 
vai. 30 min. ryto, užpuolė du gyvų pinigų su savim neturė 
piktadariai (vienas jų — nebal -jo, buvo gavęs tik darbovietėje 
taveidis) ir norėjo apiplėšti. Ka čekį, tačiau ir šį išsaugojo, 
dangi Skvarnavičius energin _ ,...............„ . ...
gai priešines, tai užpuolikai su Porcija įieško nusika e iu, 
žalojo jam veidą ir galvą, bei ° sužeistasis gydosi namie, 
įvarė peilį (gerai, kad nepavo L. E-tas.

PADĖKA 
KAZIUI ČINČIUI

Vasario 16 G-jai Remti K-jos
V onn o studentų trėmimus, pavadinda Hamiltone ir Rėmėjų Būrelio(esant 200 svečių bufeto pelnas ilgą pranešimą ^laim 100 Nr 16 vadovo St pKpavičiau5 

000 Baltic students are depor vardu reiškiame Tamstai, Malo 
tet“. nūs Toronto Tautieti, už nuola

SPORTO KLUBAS ""ę par.a”’ Va%.16 °’’ai S" 
istisus 1956 m. Jus Pone čin 

Kovas prašo pranešti, kad krep čiau, nors ir gyvendamas toliau 
šinio treniruotės vyksta kiek nuo Hamiltono, niekeno nėra 
vieną sekmadienį 4 vai. p. p. Ca ginamas, parodėte iniciatyvos 
thedral mokykloje (Main ir ir susiradote kelią perduoti sa 
Emerald g-vių kampas). Treni vo auką per mūsų K-ją, tuo su 
ruotes veda žinomas krepšinin teikdamas mums garbę ir paro 
kas P. Bagdonas. Sporto klu dydamas didelį pasitikėjimą, 
bas kviečia visus kultivuojan Dėkodami už Tamstos nuošir 
čius šią sporto šaką, atsilankyti durną, mes prašome, jei jums 
į treniruotes. Ypač laukiama leistų asmeninis biudžetas, lik 
jaunių. ti rėmėju ir 1957 m.

i: Šia proga prašome visus lie mas pajieškoti sekančių asme 
;; tuvius, kur jie bebūtų, jungtis į nų: 1. Irena Žlešaitė (ar Šležai 
’j Vas. 16 g-jos rėmėjus ir aukas tė), gim. Joniškėlyje, apie 30 
5‘ siųsti St. Bakšiui, 38 Stanley metų, 2. Inž. Aiva, gyv. Kaune, 

Ave, Hamilton, Ont. Pageidau apie 40 m., 3. Inž. Drevenskis, 
įama iš nario - rėmėjo auka — gyv. Kaune, apie 50 m., 4. Anta 

dol. mėnesiui.
J. Mikšys

K-jos P-kas. 
St. Bakšys, 
Iždininkas .

1

Tad visi vieningai remkime 
energingas NF v-bos pastan 
gas, ir mums nė nejuntant po 
metų-kitų turėsime savąjį lietu 
višką židinį — Tautos Namus 
Hamiltone! Sk. St.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ

nas Palaima, 5. Kazys Levins 
kas, 6. Ražauskas Alenksand 
ras, gyv. Brooklyne, Gieenpoin 
to apyl., 7. Vilpišauskas Juozas, 
s. Vlado, 8. Meškauskas Euge 
nijus, 9. Narkevičius Brononas, 
s. Petro, 10. Kuzmickas, Stasys 
ir Vladas, 11. Dr. Juozas Tau 
Čius. Patys jieškomieji arba

PAGULDYTAS į LIGONINĘ
HLDMT Aukuro pirmininkas 
A. Paukštys. Šio laikraščio skai 
tytojui linkime greito pasveiki 
mo.

Moderniškiausia lietuviška
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA HAMILTONE

Namai — Bizniai — Ūkiai — Žemė

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.

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas Vembrė Juozas, - - j- -----------------------------j- ----------------

sūnus Vinco, gyvenantis USA aPie 3UOS žinantieji, prašomi 
Boston. Yra žinių iŠ Lietuvos, atsiliepti šiuo adresu: BALFas 
Rašyti: Vilimas Antanas, 3A— 105 Grand Street, Brooklyn 11, 
4-th Ave, Ville Lasalle, Montre * ■’ USA.
al, Que. Canada.

•— Bičkauskienė Agota, iš Lie 
tuvos, Kauno, įieško dukters 
Gražutės Bičkauskytės, kuri 
1949 m. gyveno Montrealy. Ji 
prašoma atsiliepti adresu: Juo 
zas Mickus, 5930 Jogues St., 
Ville Emard, Montreal, Cana 
da. Jai yra keli laiškai.

■— /ieškomas Albinas Grėb 
liauskas. Rašyti: A. Paukštys, 
23 Chancer St., Leicester, Eng 
land.

— BALFo centras yra prašo

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumhr 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. J U S T I S. 

LL. B.
Suite 22, TunstaĮl Building 

Telefonas: Pacific 4511. 
709 Dunsmuir Street 
Vancouver l, B.C., Canada.

GENFRAL1NIS STATYBOS kontraktorius

į ’amonis ir Budriunas
| ..DISTRICT ESTATE BROKERS”
« Nariai: Montreal Real Estate Board. Corporation of Real
« Estate Brokers of the Province of Quebec.
| Patvirtinti: Insurance Brokers Association of the province
| of Quebec
« Government of the province of Quebec.

; NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui

1
 PASKOLOS NAMAMS ir visų rūšių draudimas.
: D. N. Baltrukonis CR 6-7634

A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

1147 Main Str. East. Tel. LI 9-3597 arba LI 9-3238 
Savininkai;

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

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus: 
M. STUKAS, S. BAIPŠYS, L. GASIŪNAS, MR. GRAU.

1j METŲ JŪ.Sl TARNYBOJ 
GARANTUOT'' f > A R Et A S

259—3 Ave., Ville La«alk. TR 4588

F. Y ašutu LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P ASIRINKIM Ą.

DARBĄ A T LIE K U
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESN Ė S
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
R,A vmond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
___ sąlygom 
išsimokėti

J. f. WILSOthasss*
laidotuvių DMtorius

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

COLONIAL TURKISH BATHS 
ffifeft VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

K SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
||) Viskas tik už $ 1.10.

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

Masažo ekspertai jūsų patarnavimui. 
'•VrMCr Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

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

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

telef.: 
PL 0094

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

c ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

A. Norkeliunas

Montreal Real Estate Board ir 
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai

Paskolos pirmam ir antram morgičiu:

Visų rūšių draudimas

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

Montreal 36, Qu

11 metų patyrimas

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLJBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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Si sekmadienį, sausio 6 d., Kalėdų eglutė, Kalėdų senelis ir Batuotas katinas!!! 
PLAČIAU APIE KALĖDŲ EGLUTĘ, VAIDINIMĄ „BATUOTAS KATINAS“ IR KALĖDŲ SENELIO ATSILANKYMĄ PAS LIETUVIŲ VAIKUS SKAITYKITE 

MONTREALIO ŽINIOSE

MONTREALIO ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ KALĖDŲ 
EGLUTĖS PARENGIMAS

įvyks sekmadienį, 1957 m. sau ima, keičia ar papildo Montre 
šio 6 d., 3.30 vai. popiet Aušrosalio Lietuvių Seimelis.
Vartų parapijos salėje. 2. Lietuviškiems meno sam

Programą paruošė Aušros būriams Montrealy globoti glo 
Vartų parapijos mokykla, kuri b°s komiteto taisykles paruoš 
eglutės parengimui stato 3 vaiz ti komisijos pirmininku pakvies 
dėlių pasaką „Batuotas kati ta Janina Adomonienė. _ 
nas“.

Tai yra pasaka apie malūni 
ninko sūnų Joną, iškeliavusį į 
platųjį pasaulį jieškoti laimės: 
karaliaus dvaro, su užburta ka 
ralaite; bjauriojo milžino, ku 
rio visi bijo: batsiuvio burtinin 
ko, gyvenančio mažoj trobelėj, 
viduryje miško, ir įvairių miško 
gyventojų — laumės, grybų, žv 
ėrelių ir vabzdžių, ir geriausio 
Jono draugo — batuoto katino, 
dėvinčio stebuklingus raudonus 
batus.

Šokius sustatė B. Vaitkūnai 
tė Nagienė. Dekoracijos R. Bu 
kausko.

Įėjimas suaugusiems 1 dale 
ris, vaikams — nemokamas. Po 
vaidinimo atkeliaus Kalėdų Se 
nelis su dovanų maišu visiems 
vaikams. Visi tautiečiai su vai 
kučiais kviečiami dalyvauti.

PRANEŠIMAS VISIEMS
MONTREALIO 
LIETUVIAMS

L Lietuviškos mokyklos glo 
bos komiteto taisykles paruošti 
komisijos pirmininku pakvies 
tas J. Kardelis, Kultūros Fon 
do įgaliotinis Montrealiui. Į 
komisiją įeina: 1 tėvų komite 
to atstovas, 1 šeštadieninių mo 
kyklų mokytojų atstovas, 1 litu 
anistinvų kursų atstovas ir 2 ats 
tovu pirmininkas pasikviečia.

Lietuviškų mokyklų globos 
komiteto atsiradimo tikslas — 
jas padaryti ekonomiškai sava 
rankiškomis, kas garantuos jų 
pastovų veikimą.

Komisija išdirbs taisykles - 
statutą, kuriuo vadovaudamasis 
globos komitetas galės veikti. 
Globos komiteto taisykles pi i

Į Montrealio lietuvius
ATSIŠAUKIMAS

Seimelio Prezidiumas turi di kurių sąrašą ir adresus dedame 
delį rūpestį, kad pastoviai gale žemiau:
tų veikti mūsų šeštadeininės O. Stankūnaitė, Ville LaSalle 
mokyklos ir Lituanistikos kur rajonas . . 207—4th Avė, tel. 
sai, jau neminint kitų kultūri HE 7398.
nių ir propagandinių pasirody I. Gorys, Ville LaSalie 
mų, kur reikalas verčia ir mus -355—8th Avė. 
dalyvauti, o tam reikia pinigų.

Vien 1956 mt. mokslo užbai 
gimui reikėjo sukrapštyti 936, 
17 dol. Su parama šeštad. Mo 
kyklų Globos Komiteto ši kliu 
tis buvo nugalėta. O kur dar ki 
ti reikalai!

Bendruomenės Choras ir Ta 
utinių Šokių Grupė saMo repe 
ticijoms nuomoja patalpas ir 
pianiną, jiems paremti esame 
numatę sąmatoje 200 dol.

Tai stambiausi mūsų meni 
niai sambūriai, be kurių neįma 
nomas joks kultūrinis pasirody 
mas, neįmanomas joks tautinis 
minėjimas.

Mūsų jaunimas yra susispie 
tęs į Skautų-Skaučių organiza 
ciją ir sporto klubą „Tauras“. 
Mes turime ir juos paremti, nes 
priešingu atveju įvairūs skers 
vėjai juos išblaškys po sveti 
mas pastoges, o juk tai bus mū 
sų tautai neįkainojamas nuosto 
lis, už kurį mes visi būsime at 
sakingi.

Tai yra tik maža dalis visų 
rūpesčių ir bedu, kurios mus

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS TORONTE
Iš spaudos žinome, kad Ka visų žmogaus silpnybių — ge 

nadoje Naujųjų Metų sutikimo rai pavalgyti, stipriai išsigerti 
raj. sąlygos įvairiose provincijose ir linksmai paūžti.

yra įvairus.
Lau Savotiškai „liberalus“ Quebe

Taip buvo ir abiejų lietuvis 
kūjų parapijų salėse, kurios pri 
sipildė, kaip teigia ten buvusie 
ji 1957-tųjų metų sutiktuv# 
tautiečiai. Kaikieno nuotaiA 
buvo net labai pakilusios. Bet 
visi Naujųjų Metų proga vie 
ni kitiems linkėjo laimės ir sėk 
mės šiaitMsjetais. Nebuvo užmir 
šta Tėvynė Lietuva, kuriai su 
sikaupus linkėta laisvės.

• Kalėdų eglutė šeštadieninių

J. Adomonis, Ville St.
rent raj. 1319 St. Germain Blv., cas šiemet Naujuosius Metus 
telef. RE 4-6940. sutiko labai, sausai, ypač Mont

K. Andruškevičius, N.D.G. realio mieštas. Piliečiai buvo
raj., 5333 King Edward Str., paraginti 1957 metus sutikti 
tel. DE 2384. bažnyčiose pamaldomis, specia

Pr. Paukštaitis, St. Michel liai Naujiems Metams skirto 
raj. 7510,—1st Avė RA 7-5795. mis mišiomis.

J. Strėlienė, Rosemount raj., Savotiškai „susivaržiusi“ On 
4379 Bourboniere Str., CL 9- tarija, kurios sostinėje, Toron 
1755. to mieste, šventadienį negali nu

P. Peleckis, Rosemount raj., eiti net į kino teatrą, Naujuo 
7603 Louis Herbert St. RA 7- sius Metus sutiko pripažinimu mokyklų ruošiama sausio 6 d. 
6592.

J. Adomaitis, Ville Lasalle 
raj., 207—4th Avė., HE 7398.
J. Baltuonienė, miesto raj., 4040 
Ontario E. ap. 3, tel. LA 6- 
2084.

Pr. Rudinskas, N. D. G. 2415 
Park Row East, tel. WA 2957.

L. Balzaras, Ville Emard, 
6935 Mazarin, tel. PO 6-6232.

Br. Staškevičius, Verdun, 
658—2nd Ave, YO 0406.

Seimelio Prezidiumas.
123 SLA KUOPOS

Komisijos sudėtin įeina: Ben 
druomenės choro atstovas, tau 
tinių šokių grupės atstovas ir 
du nariu komisijos pirmininkas 
pasikviečia savo nuožiūra.

Meno globos komiteto tiks 
las: padaryti tuos sambūrius 
ekonomiškai pajėgius savaran 
kiškai gyventi, o išdirbamos tai 
syklės tai — rėmai, kuriuose 
jos galės veikti.

Meno globos komiteto taisyk 
les priima, papildo ar keičia Mo 
ntrealio Lietuvių Seimelis.

3. Primename lietuviškoms or 
ganizacijoms, kad sausio 6 d., 
po 11 vai. pamaldų A. Vartų 
parapijos salėje įvyksta organi 
zacijų atstovų posėdis rinkimi 
nei komisijai sudaryti, kuri pra 
ves rinkimus naujam seimeliui 
sudaryti. Organizacijos prašo 
mos atstovus būtinai atsiųsti, 
nes priešingu atveju reikės ati 
dėti rinkimai.

4. Apyskaita: Bostono Lietu spaudžia, o jų yra gana daug,
vių Dramos „Raudonojo vyno“ Šių metų mūsų sąmatą siekia 
spektaklis davė 870,65 pajamų 1697.20 dol. Kad sąmata būtų 
ir 737.97 išlaidų, — gryno pel ištesėta, mes stengiamės paja 
no — 132.68. Kariuomenės šve mas gauti iš parengimų ir jų bu 
ntės minėjimas davė 267.52 pa vo nemaža. Iš parengimų šie 
jamų ir 157.32 išlaidų, — gry met gauta sekančios pajamos: 
no pelno gauta 110.20. Birželio pirmųjų trėmimų

5. Mažosios Lietuvos patriai minėjimas ................... 12.00
cho Martyno Jankaus šeima: Rugsėjo 8 dienos Tautos 
aklas sūnus Kristupas ir jo glo Šventė.............................. 122.00
bėja sesuo Elzė šiuo metu ser Spektaklis „Raudonasis 
ga ir yra pakliuvę į vargą. Vynas“ ............................132.65

Kviečiame Montrealio lietu Kariuomenės Šventės 
vių visuomenę šią mūsų tautai minėjimas 
užsitarnavusią šeimą jos nelai Viso pajamų _ __ ___

Iki š. m. spalio 1 dienos soli lyvavo per 30 asmenų. Šv. Ka linkėdami geros sėkmės ir svei 
darumo mokesčio surinkta 106. zimiero klebonas kun. J. Bobi ka*°s- Linkėsime taip pat visų 
00. nas pašventino žiedus ir palai

Kaip matome mūsų pastan mino žengiančius į šeimyninį

PAsaulio lietuvių sostinėje
Atkelta iš 1 psl.

pajamos iš biletų pardavimo ir prie socializmo eiti savu, tauti 
iš surinktų aukų, o išlaidose niu keliu. Tat, jie jau titoistai. 
pirmoje vietoje eina choristų ke — Lenkijos darbininkai rei 
lionės išlaidų dalinis apmokėji kalauja geresnių medžiaginių 
mas (per 6.000 dol.), salės nuo sąlygų, bet Maskva iš Lenkike 
ma ir reklama. išveža visą anglį ir lenkus

Tad vienas didelis dalbas bu do.
vo galutinai užbaigtas. Įdomu, — Lenkijos delegacija lanko 
ar panašų į šį kada nors vėl bus si Kanadoje, iš kurios prašo ge 
galima įvykdyti, nes buv. Dai ležies.
nų Šventės vienas iš pagrindi — CPR įvedant diselių siste

susirinkimas šaukiamas šį sek n*V rengėjų — J. Kreivėnas, pa mą, unija pastatė reikalavimus, 
madienį AV salėje tuojau po sikalbėjime su šių eilučių auto kurie kompanijai nepriimtini, to 
pamaldų. Prašoma, kas nėra už riumi, dėl šio reikalo buvo la dėl sausio 2 d. pradedamas stre 
simokėjęs, užsimokėti nario mo bai pesimistiškos nuotaikos. Bet ikas.
kesčius.
KANADOS LIET. KATALI
kių Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius rengia balių š. m. vasa 
rio 9 d. šią datą prašo rezcrvuo 
ti. Valdyba.

SUSIŽIEDAVO GRAŽI 
PORA

Kalėdomis pas pp. KriauČe
liūnus įvyko jų vienintelės du kalW supratimo, daugiau meilės 
kters Genovaitės sužiedotuvės bendriesiems musų darbams.

110.00 su „Aušros” kapelos vedėju Jo
376.65 nu Sadausku. Sužiedotuvese da

apie tai plačiau kitą kartą. — Lenkijos konsulatai Lie 
* * * tuvoje esą apgulti žydų, kurie

Taip šiuos žodžius berašant, nor* išvykti į Lenkiją, nes iš Lie 
priėjo Naujieji Metai ir ką jie 
mums — Chicagos ir apylinkių 
lietuviams atneš, dai nežinia. 
O jie galėtų tikrai nemaža gero 
atnešti. Jie turėtų atnešti dau 
giau lietuviškojo broliškumo, 
daugiau darnesnio bendrųjų rei

mės valandoje medžiagiškai pa 
remti.

Piniginės aukos tam tikslui 
bus priimamos A. Vartų para 
pijos salėje sausio 6 ir 13 d. po gos padidinti pajamas, darant gyvenimą jaunuosius. Sužiedo 
10 ir 11 vai. pamaldų. Aukas daugiau parengimų, nedavė la tuvės buvo gražios ir visi džiau 
rinkti įgaliotas p. Balzaras. 

Seimelio Prezidiumas.
ONOS DRAUGIJOS 
METŲ MINĖJIMO 

VAKARIENĖ
Šv. Onos Pašalpinė Draugija 

Šv. Kazimiero parapijos naujo 
je salėje, sausio 12 d., 7 vai. p. 
p. ruošia vakarienę. Patyrusios 
šeimininkės skaniai paruoš va 
karienę. Visi pavalgę ir atsigė 
rę įvairių gėrimų, galėsite links 
mai laiką praleisti. Bus gausi 
ir graži loterija. Pelnas yra ski 
riamas Šv. Kazimiero Bažny 
čiai. Biletas 1.50 dol., vaikams 
75 et. Tą dieną malonėkite nie 
kas neruošti kito parengimo.
• Vienos vaikų choras sausio 
lid. St. Denis teatre duos kon 

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

Tel.: TR 4547

DR. J. š F G A M O G A S
C H I R U R G I N Ė ir 

BENDROJI PRAKTIKA ;
office 5441 Bannantyne ’ 

fkamp. Woodland) )[ 
Verdun. Tel. HE 3175. r 

menamo vai.: 2—4; 7—9; < 
šeštadieniais 11—1 j

arba pagal susitarimą. ’ 
namų 1038 Osborne Av. • 
Verdi’ n. Tel.: PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A

I
 NOSIES, GERKLĖS IR 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

Dr. R. CHARLAND 
£ 1123 St. Joseph Blvd. E. 
I Tel. CA 2506

I
I >r.E.Andrukaitis|

956 SHERBROOKE E. |
Tel.: LA 2-7236 |

I
 Raštinė vakarais: g

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

Renė TALBOT |
7 Advokatas g 

$ Suite 306, Aldred Bldng. K
507 Place D’Armes v

< MArquette 8045

ŠV.
45

ADVOKATAS

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.g

Suite t5—M |
152 Notre Dame St. E. »UN 6-8969* |Res. 5657—12 Ave., Rsm. [rRA 2-5229 jį

tuvos okupantas pradėjo juos 
vežti į Birobidžaną, Sibire.

— Į laisvę ištrūko vėl viena 
latvė, ilgą laiką išbuvusi Vorku 
tos ir kitose darbo vergų sto 
vykiose. (E).

— Švedų dienr. .JDogens Ny 
heter“ rašo apie estų „ministe 
rio pirmininko“ Kuurissepp įs 
pėjimą estų liaudžiai, jog toji 
nepasektų vengrų keliais. Estų 
komunistai nusiskundžia, kad 
kai kurie paleistieji iš kalėjimų 
betgi neatsisakė savo senųjų pr 
incįpų ir tik laukia progos, kad 
vėl galėtų Estijoje atstatyti „bu 
ržuazinį režimą". E.

ŠVENČIŲ ORAS
Montrealyje staigiai pakito: 
pirmą Kalėdų dieną lijo, bet 
po to pašoko šalits ir stipriai 
laikėsi ir per Naujus Metus. Sn 
igo nedaug, bet šaltis siekia 10 
—12 žemiau nulio F. Šv. Laury 
no upė stipriai garuoja, kas reiš 

uis kia’ kad j* ruošiasi ledo apdan 
Jie sako, kad reikia Kalui» kuri.s taiP lengvai pa

Sveikiname 1957 metus, spa 
udžiame vieni kitiems rankas,

ūktų vaisių, pasidarėm nebėjau gėsi, kad susidaro tikrai graži 
. trūs lietuviškam reikalui, pasi 

darėme perdaug šykštūs.
Su solidarumo mokesčiu tai 

jau visai blogai, norint išgauti M\s MONTREALYJlf 
solidarumo mokesčio įnašą, ten v, , .
ka išvystyti visa argumentu ba sie,meL buvo tdcta* Plataus 
gazą iki suminkštini savo tautie 
čio širdį ir išprašai, kad jis at 
liktų savo’ lietuvišką pareigą ir 
jį sumokėtų. Dėl tos priežasties 
darosi nebeįmanoma gauti in 
kasentų, visi kratosi tos nema 
lonios pareigos ir nesutinka mu 
ms talkininkauti.

Šiais savo žodžiais mes nori 
me atkreipti Jūsų dėmesį į esą 
mą padėtį ir prašome jautriau 
reaguoti į mūsų prašymą. Žino 
kite, kad be Jūsų paramos mes 
negalėsime ištesėti savo įsipa 
reigojimo ir visos numatytos 
metinės sąmatos liks tik popie 
riuje.

Kviečiame visus pasiskubinti * pp Deveikių Šeima, Montre 
užsimokėti solidarumo mokestį al je vie§ėjusi 5 mėnesius, sau 

šio 7 dieną lėktuvu grjzta į Ve 
nezuelą, kurios sostinėje, Kara

lietuviška šeima. Sutuoktuvės 
numatomos pavasarį.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKI

pobūdžio, nes Kardinolo nuro 
dymu, 12 vai. nakties visose ba 
žnyčiose buvo pamaldos ir tik 
tai privačiuose butuose būriai 
žmonių savybėje sutiko 1957 
metus: pas pp. A. Norkeliūnus 
Rosemounte, pas pp. V. Šipe 
liūs Verdune buvo susirinkę po 
40—50 asmenų, kitur po ma 
žesnį būrelį. Pas pp. Norkeliū 
nūs, šeimininkui pasveikinus su 
sirinkusiuosius Naujaisiais Me 
tais, sugiedotas Tautos Him 
nas. Visi su geromis viltimis 
žiūri į ateitį.
• Baltauskas Stasys švenčių me 3 
tu lankėsi New Yorke pas gi 
mines.

vilčių ir troškimų išsipildymo, 
kurie anksčiau tebuvo tik svajo 
nių formoje; linkėsime, jog se 
kančius Naujuosius Metus švę 
stūmė laisvoje tėvynėje.

Tad ir šių eilių autorius iš 
Chicagos visiems Kanados lie 
tuviams taria laimingų 1957 
metų ir iki sekančio karto!
TRUMPOS ŽINIOS
— Italijos komunistai ir jų 

satelitai, Neni socialistai, pasi 
sakė už laisvę nuo Maskvos ins 
trukcijų.

Raštinė: LE 4-4451

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

1982 Bloor W. Toronto 4.
į rytus nuo Dufferin St.

už 1956 mt. ir pradėti už 1957 
m. Solidarumo mokestį galite 
sumokėti pas jūsų inkansentus, k^^rf kelis kfno *teatrJŠ7 P

siseka nutiesti.
■j j • Lankėsi Hamiltone ir Toron 
< I te R. Simaniūkštis ir Pr. ¥ 
[ [ turką, praleidę ten šventes.^

■ 1 X Xį|Dr. A.VALADKaI
t 1081 B L O O R ST. W. |

■ a (prie Dufferin) a
' [ Telefonas LE. 1-2933 $
; [ | RENTGENAS
[ [ g priima ligonius ir gimdyves g
5 & nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. &

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

p. Deveikiai tyrė sąlygas ir da 
bar svarsto galimybes keltis gy 
venti į Montreal}. Viešėdami 
Montrealyje, pp. Deveikiai ap 
lankė daugelį artimųjų ir pažįs 
tarnų, o paskutiniu metu viešė 
jo gražiame subuvime pas pp. 
DaugelaviČius ir Naujus Metus 
sutiko pp. Pavilanių šeimoje.
• Inž. I. Mališka su visa šeima 
švenčių buvo išvažiavęs į Čika 
g?-
• Matulytė Genė Naujųjų Me 
tų sutikti išvyko į Filadelfiją 
ir kitas JAV vietas.

t
\ Dr. A. Pacevičius

Gydytojas ir Chirurgas 
1 280 Roncesvalles Avė
[ Telefonas LE 4-4778 
[Priėmimo valandos: 11-1 v. 
[vakarais nuo 6-8 v.; trečia- 
[dieniais ir šeštadieniais 11-3 
[ v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
’Naujas kabinetas

& Šeštadieniais nuo 12 vai. S 
x iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-$! 

niais kabinetas uždarytas.

DR. V. SADAUSKIENĖ $
NDantų gydytoja <

129 Grenadier Rd., j?
(2 namas nuo Roncesvalles)x 

TORONTO |

Tel. LE 1-4250

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

LOUIS MANGE AU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasalle
TR 3237

| Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti Augštos palūkanos.

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

vv . • , ___  in 1O 1Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
3 Ostinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas L E ^1?^.
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