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|Z OIT1 UITI ^fll *1 Ill Till vi TU *1 daug šis procesas yra apėmęs Komunistų gretose išsiaiški
U111BL Lt JT 11 V llIIdS visy Šalių kompartijas, kurių nimas padėties, žinoma, tęsis,

Įžengus į naujuosius, 1957, žiauriai melaginga ir apgaudinė dalyviai pradeda suprasti, kad nežiūrint to, kad Maskva jiems 
metus, tenka pripažinti du la jo lengvai pasitikinčius žmo 
bai didelius ir labai svarbius pa nes, kurie iš tikrųjų rodė gerų 
sauliniuose žmonijos santykiu© 
se pasireiškimus —

DIDELĮ SUIRIMĄ KOMU
NISTŲ PARTIJOJĘ IR
KARO UŽUOMAZGOS 

PRADŽIĄ VIDURINIUOSE 
RYTUOSE.

Tiesa, komunistų gretų suin 
7 yra prasidėjęs jau beveik 
K r. ,ieš metus laiko, kai dvidešim 

tame kompartijos suvažiavime 
Maskvoje Chruščiovas nuogai 
atidengė komunistų partijos su 
puvimą ir baisų jos garbintojo 
vado, Stalino, žvėriškumą. Bet 
kompartijos suirutė natūi aliai 
besivystydama, kai žmonės pa 
mažu pradeda suprasti, koks 
baisus apgavimas juos vedžiojo 
apie 30 metų, 
KOMPARTIJOS SUIRUTĖ 
YPAČ REIŠKIASI DABAR, .. ...

PRADĖJUS ŠIUOS METUS. vel pultl
Jau ir Amerikos lietuvių ap jyĮaskyo°S 

gaudinėtojas Rojus Mizara ne ^/suprato, kad Maskvoje 
galėjo nuslėpti tos suirutes ir tei bė/nėra ir 1 Chruščiovo 
viešai atsihepe vedamuoju, ku kalba šium su Stalino ikta 
name sako, kad „JAV komunis

norų.
Daug toliau už Mizarą nuė 

jo kitų kraštų komunistai arba 
tie, kurie juos palaikė, kaip

ITALIJOS SOCIALISTŲ 
NENNI GRUPĖ, KURI 

DABAR ATSIMETĖ NUO 
KOMUNISTŲ.

Amerikos apsisprendimas
Daug svarbesnis dalykas yra 

AMERIKOS SUSIRŪPINI 
MAS DĖL VIDURINIŲJŲ 

RYTŲ SAUGUMO.
Iš tikrųjų tai yra susirūpini 

mas dėl pačios Amerikos saugu 
mo. Kaip jau žinoma, Maskvos 
diktatoriai, negalėdami išsilai 

ius tęsiamas. Dideliu dėkingu savaitraštis, nes, kaip sakoma, kyti būdami taiklūs ir ramūs,
mu minime sekančius vajaus da nepažįsta nei giminystės, nei sumanė savo imperializmą plės ,
lyvius ir lietuviškosios spaudos draugystės, o eina teisingu ke ti į Viduriniuosius Rytus, į ara tos karo ugnimi, nors preziden

----- ]įu. už tai didelė padėka Red. bų sails. Tuo tikslu Maskva su tas išreiškė viltį, kad prie to ge
J. Kardeliui“.

$ 20.00 Tėvelis Antanas, 
Hamilton, Ont.............. $ 10.00

Tėvelis Antanas, Jūsų Hamilto 
no bendradarbiui yra pažįsta 
mas, kaip gimęs po laiminga 
žvaigžde: Lietuvoje, turėjęs du 
kartus lėktuvo avariją, tačiau 
išlikęs gyvas ir sveikas ir gaiė 
jo toliau sportuoti pamėgtą lut

Maskva juos vedžiojo ir dabar grasina ir visokiais būdais sp 
nori vedžioti už nosies. audžia.

MASINU FONDO VAJUSAMT
„N. L.“ Mašinų Fondo va pareiškė: „NL“ yra geriausias 

jus tęsiamas. --------

ir nori prisijungti prie kitų so -Odinio rėmėjus: 
cialistų. Juodis Marcijonas,

Nors ir nepasakydami prie Hamilton, Ont.
žasčių, net ir Maskvos priklau Juodis Marcijonas Hamiltono 
somybėje esą Lenkijos Gomul lietuviškame darbe yra visuo 
kos komunistai, taip pat gręžia met pirmose eilėse. Po sunkaus 
si nuo Maskvos. darbo akmens skaldykloje, jį

Lenkijos komunistai jau susi vakare gali pamatyti talkininku 
siekė su Jugosalvijos komunis organizacijų parengime, koncer 
tais, kurie yra Tito vedami ir te ar demonstracijoje. Paprašy 
jau yra įgiją „titininkų“ vardą, tas, jis niekuomet neatsisakys _____ ______ _____
Dėl to Maskva dabar', nors ir padėti bet kokiame darbe. Ir ši boia> stalox ir lauko tenisą, 
atlikusi Tito kanosą, pradeda jį kartą, įteikdamas Mašinų Fon 

dui $ 20,— sako. „Tegul NL au 
komunistai, vedami ^a.ir t°.bulėj.a’ Pasiekdama kie 
auklėtinio Togliatti, kvieną lietuvišką sirdj .

Šukaitis Antanas,
Hamilton, Ont. 10.00

Šukaitis Antanas, Hamiltono

nį pajėgumą, keldama jų žmo 
nių gerbūvį ir, jeigu bus reika 
las, jeigu Viduriniems Rytams 
grės Rusijos imperializmo pavo 
jus, panaudodama ir karinę jė 
gą. Pasakyta viešai iš JAV kon 
gresO' tribūnos. Pasakyta atvi 
rai. Niekam nekils abejojimų, 
nei pačiai Maskvai, kad jos im 
perializmo užmačios bus sutik

sitarė su Egiptu, kuriai davė riau būtų neprieitu 
ginklų, bet tie ginklai, būdami T ------------------------
truputį įduoti nesaugiai, nau kalbos tūlas vietas, 
dos ligšiol neatnešė. Galima da 
lykas, kad jie Maskvai duos ir 
nuostolių.

Tat Maskvos planams neišde 
gus, taip, efektyviai, kaip ji bu 
vo numačiusi, Egipte, kuri da 
bar savo žinion paėmė Jungti 
nių Tautų Organizacija, rado ki 
tą atramos bazę —

MASKVA PRIETILTĮ 
SUDARĖ SIRIJOJE.

Rusija Sirijai prigabeno gin

Kanadoje, po naktinio darbo 
plieno fabrike, ne kartą skubė 
davo i Torontą futbolo rungty 
nėms, ne kartą atstovavo Ha 
miltono Kovą įvairiose rungty klų ir jau atgabeno apie 5Oo"in 
nėse. Įteikdamas $ 10,— p. A. struktorių, kurie apėmė Sirijos 
Tėvelis; išreiškė pageidavimą, kariuomenę ir policiją. Sirijos

Verta suminėti Eisenhowerio

— Atsižvelgiant į tai, kad 
Sovietai visiškai ignoruoja Jun 
gtines Tautas, — sakė prezi 
dentas, — ir elgiasĮ jėgos meto 
dais, tai JAV tenka didelė at 
sakomybė už taikos palaikymą 
ir tautų laisvės išlaikymą. Ka 
dangi Rusija su nieku nesiskai 
to, tai iš to kyla pavojus taikai 
ir todėl tenka žodžius pritaikyti 
veiksmams. Aš todėl šita pabrė 
žiu labai stipriai.
EISENHOWERIS SUMINĖ 
JO LIETUVOS, LATVIJOS 
IR ESTIJOS TRAGEDIJĄ.

name sako, kad „JAV komunis darybių apnuoginimu, atsakė, „Talka” ir SLA valdybų narys, kad NL būtų kuo daugiausiai padangę jau raižo Rusijos „Mi Šios valstyb\'s buvo apgautos 
tų partijoje vyksta krize. Uis TAT v1AcĮ/Vn<; tremties gyvenime pergyvenęs rašoma apie sportą... kurį jis gai“ jr jos žemę jau trypia Ru taikos ir nepuolimo sutarčių
kusijos per daugiau kaip pusę KUKI A 1 S daug nelaimiu (auto katastro myli ir kurį, kaip tautos jėgų sijos tankai. Maskvos diktato sudarymu. Amerika todėl ryž
metV vykusios ”?®ly BUVO CATIMOS TOKIOS foie Angoje ž«vo I? m. sū stiprintopą, vertina. riai tikri, kad netrukus Mask tąsi palaikyti valstybių laisvę

SS’ BAISIOS PIKTADARYBĖS? nus’ perdtai.s metais Hamilto Visiems vajaus dalyviams vos politrukai jau pajungs ir ir nepriklausomybę visomis pr
rodo vis daugiau ir didesnius BAISIOS PIKTADARYBĖS? 
skirtumus, dalijančius partijos Todėl ir Togliatti įsitikinęs, 
narius į maždaug dvi puses“, kad maža pataisyti klaidas, bet 
(„Laisvė“ 4 nr.) reikia ir garantijų, kad taip ne

Nors kartą ir Miazra parašė sikartotų. O iš kur ir kas duos 
teisybę. Mizara pats supranta, tokias garantijas, jeigu pats 

sąmoningesni ir daugiau Chruščiovas dabar sako, jog 
stalinistais,

ne mirė brolis), tačiau nepaii. nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
’ žo ir toliau, kaip ir Lietuvoje, me atsiliepti daugiau tautiečių, 
* sąžiningai dirba lietuvišką dar „Spaudos Bendrovės „Neprik 

bą. Įteikdamas Jūsų Hamiltono lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
bendradarbiui $10 p. Šukaitisvajų: P. Narbutas ir J.Kardelis. prieš

kad
proto turį JAV, kaip ir kitų ša „mes visi esame 
lių, kompartijų nariai pamatė, mes buvome jo bendradarbiai 
kad Maskvos propaganda buvo ir mes už tai atsakingi?“ Maž

Sąjūdis Pabaltijo kraštuose
Praėjusiame NL numeryje pa — Buv. Respublikos Prezi 

skelbėme vieno Vilniaus stude dento Dr. K. Griniaus 90 m. 
nto laišką, kuriame aprašomos amžiaus sukakties proga per A 
Vėlinių dienos demonstracijos B iš Muencheno buvo duota Dr. 
Vilniaus Rasų kapuose ir Vii J. Gintauto apybraiža. 1956. 
niaus mieste. Dabar Vilniaus XII. 16. atžymėjus tą sukaktį ir

Sirijos žmones komunistiniam lemonemis.
imperializmui. JAV Vidurinių Rytų planas

Maskva deda pastangų su neišspręs visu tos srities pro 
kiršinti ir kitas arabų valstybes blemų, bet jis priduos jėgų ir 
r_.\j vakariečius ir užvaldyti galimybių patriotams, kurie 
visus Viduriuosius Rytus, visas brangina žmogaus ir valstybių 
arabų valstybes. Tuo tikslu Ma teises būtų laisviems ir nepri 
skvos agentai dabar organizuo klausomiems. Jie turės daugiau 
ja

IRAKO KOMUNISTUS, 
SUDVAILINĘ SU NACIO 

NALISTAIS, PRIEŠ VAKA
RIETIŠKĄ IRAKO

VYRIAUSYBĘ.
Kursto ir kitas arabiškas

jėgų kovoti už laisvę.
Prezidentas pasakė, kad jis 

vra nusistatęs i Vidurinius Ry 
tus pasiusti JAV specialią de 
legaciją.

Tai yra svaribausis praėju 
sios savaitės pasaulinis politi 
nis faktas, kurį atsidėjęs apta 
ria visas platusis pasaulis, pri 
tardamas Eisenhowerio šiam 
planui, žinoma, išskyrus sovie 
tų diktatūroje esančius kraš 
tus, kurių balsas yra paveržtas 
Maskvos diktatūros.

Šio svarbaus fakto akivaizje,
KĖLIMAS KLAUSIMO 
SUJUNGTI KORĖJĄ 

Į VIENĄ VALSTYBĘ, 
dabar daromas per Jungtines 
Tautas, yra tuščias ir bepras 
mis reikalas, kaip yra tuščias 
klausimas sujungti Vokietiją ir 
Vietnamą. Kur Maskva pasta

CPR geležinkelių streikas
Canadian Pacific Railway, su vičiūte, kuri suteikė reikalingų 

trumpintai CPR, geleŽinkelie informacijų apie Lietuvos pade „Tiesa“ praneša apie kaikurių Dr. K. Griniaus nuopelnus lie
čiai sausio 2 dieną, 4 vai. išėjo tį. Su ja pasitarti į Švediją bu demonstrantų nubaudimu 1
į streiką, kurį plačiai išgarsino vo nuvykusi Vliko Vykd. Tary demonstracijas Kauno kapuose, arbiausieji jo veiklos barai,
radijas ir televizija, kasdien duo bos pirmininkė A. Devenienė. Vėlinių dieną. Tai yra dar vie __ Sueco kanalas jau valo
dama žinių apie streiko eigą. LRD pradėjo rinkti laisvėje iš nas, jau oficialus įrodymas, kad mas __ keb iaįvaį apsisuko ir

\ Stovi visi CPR traukiniai, leistas lietuviškas knygas, ku patriotinės demonstracijos vy į§^jo j port Saida 
Bet kadangi Kanada turi dvi rias įteiks B. Bilevičiūtei, kai ko ne viename Vilniuje.
geležinkelių sistemas — CPR ii atvyks į Ameriką. (E). »>Už viešosios tvarkos ardy 
ir CNR (Canadian National VLIKO PIRM. J. MATULIO !
Railway), — tai susisiekimo at NIS IR PREZIDIUMO mus“, įvykdytus 1956. XI. 2.
žvilgiu didelės bėdos nėra, ypač SEKRET. H. BLAZAS Kaune miesto kapinėse, teismo
ka<? tO Pridėjo ir orinis su padarė reikšmingus pranešimus ’į °- ~ ’ -o- 7 J \ \ no Vėliniu dienos demonstraci
sisiekimas, pernai turėjęs 2 mi įie tarptaut. SpadePtį ir Vliko ,r. Gr' Plskunovą 8 metams P° Vėlimų dienos demonstraci 
bonus keleivių, bet dėl streiko Vpikl_ PhiladHnhBaq lietuvi laisves atėmimo kiekvieną, Jo Iš
turi didelių nuostoliu CPR ben Prieš orlnS^^ Budrevičių — 5 metams lais VLIKO VYKD. TARYBA,
dtKuėo « Pasibaigs, dar ELTA™°SS J°S

nežinia. Buvo matrcma. kad Ka “nkaa teį į ž’Jkauškas^Vi "“J1“?',™?”k?ask'lb^.195.? nuoširdžiai dėkoja kitiems lais Šita supranta ypač tie, kurie nesUraukTn’es'ta^ne'vakari“
nados vyriausybe imsis inciaty suomenėj reiškiamas pasitenki £ * f a ‘ vinimo veiksniams, mūsų dipl. turi būti atsakingi už taiką ir į" i„di^
vos taikyti streikmmkus su ge nimas, kįd dirbamas realus dar L? ’’ t f atstovams, grupių centrams, tvarką, šita aiškiai suprato Ju k ®s ’ Tunilui Auk
leŽmkehų bendrove, bet vyriau bas dymas pasireiškė, nieko nePa įvairioms mūsų ir svetimųjų or ngtinės Amerikos Valstybės, J b an ’ luni9U1> Aulc
sybė to atsisakė, tikėdamasi, — . —-------  skelbta. erani vari inmc tain nat ntslririA inrtrlriii Tč’no-oirt
kad patys suinteresuotieji susi 
taikys. . . ... ■■ -

Streikas kilo todėl, kad SP tebesitęsia^ Prie^rezistentų pri jų, yra daug studentų išvežtų į mės nedėkingame, bet sunkia perializmas reiškiasi, JAV su 
me ir atsakingame darbe. Ne prato, kad ilgiau delsti negali 

SUDARYTA REVOLIUCINĖ tenka abejoti, kad visų bendras ma, todėl 
apjungtomis jėgomis dalbas, ko PREZIDENTAS EISENHO 

WERIS PASKELBĖ 
VIDURINIŲJŲ RYTŲ 
SAUGUMO PLANĄ, 

pirma išsiaiškinęs ir susitaręs 
su respublikonų ir demokratų 
lyderiais ir gavęs visišką jų pri 
tarimą. 

Eisenhoweris, statydamas 
škus ant i, pareiškė, kad 

VIDURINIŲJŲ RYTŲ 
SAUGUMAS PRIKLAUSO

AMERIKOS 
ATSAKOMYBEI,

va 
už tuvių tautai, buvo išryškinti sv Istybes prieš Vakarus. Tat yra 

vyikdomas Maskvos planas pa 
vergti Viduriniuosius Rytus. Si 
rijoje tas planas jau vykdomas 
visiškai atvirai, nes Maskva 
ten rado Sirijos darbo žmonių 
išdavikų, galimas dalykas, nesu 
p rantančių Maskvos tikslų.

Tat visai aišku, kad 
VIDURINIUOSIUOSE 

RYTUOSE KYLA AIŠKUS 
SOVIETINIO IMPERIALIZ 

MO PAVOJUS, 
kuris drauge yra pavojus visam 
laisvąjam pasauliui, visai laisvą 
jai žmonijai.

— Kadaro valdžia prašo pini
Ir chuliganiškus išmšoki "es Vengrijos gyvenimą ru 

— sų okupacija sugriovė visiškai.
— Lietuvos jaunimas prade 

organai nubudę jGozą Starkaus tas stipriai iševžti į Sibirą, ypač

į PASIPRIEŠINIMAS OKUPA Teįkelta taipgi kad be Sanizacij°ms’ tajp. pat at*kirie VPačT Pamokytos įvykių Korejo
1 CIJAI VENGRIJOJE okupantinio teismo“ nubaustu ms asmenims uz. ^.T.ventini“s ?e’ dimo teises.

- . °. 5 „ j ° ”teisirno sveikinimus ir linkėjimus sek ir visur, kur tiktai Maskvos im m»cvva TIKTAI PRTVFR
□ucuas ft.uu (.vuici, n.au or *. . v . y -----°----------"I---------- -  r mes nedėkingame, bet sunkia perializmas reiškiasi, JAV su . F!» 7; J. VE K

R įvedė dizelinius motorus, ku S1“eda vis daupau žmonių ir ko Sibirą, teroro sumetimais. me įr atsakingame darbe. Ne prato, kad ilgiau delsti negali 
------ —t-l- ------ — r ° ATSITRAUKTI,

kaip ji atsitraukė iš Irano ir 
Graikijos. Kito, kelio nėra. To 
dėl ir Mac Arthuras iš šios pu 
sės buvo teisus, kai buvo pasi 
ryžęs smūgio būdu sujungti Ko 
rėją. Gaila, jis tai būtų ir pada 
ręs, nes tie laikai dar leido lais 
vai tą daryti, kai dabar jau rei 
kia atsidėjus tam ruoštis ir tam 

ta tikslui eikvoti milžiniškus me 
džiaginius resursus. O ir žmo 
nių, juo' toliau, juo daugiau teks 
tam reikalui paaukoti, feet, kai 
kitos išeities nėra, JAV ryžtasi 
ir tam žygiui, kuriam jas provo 

todėl Amerika tą atsakomybę kuoja imperialistinė Maskvos 
į Visus lietuvius prašome NL ir prisiima. Šią atsakomybę Arn diktatūra.

šaukti antrą Ženevos konferen bendradarbiauti ir ateityje ją erika, prezidento siūlymu, vy — JT nutarė išklausvti pieti 
ciją, kai iš jos nieko kpnkreta remti, 
us nenumatoma. /I.ietuvos\ ’

rie yra kūrenami nafta ir pečku ^os. vyksta atkaklios, nors ne 
riai tapo nereikalingi, o ių yra jėgos.
3.000. Dėl jų ir kilo streikas. Maskvos kvishngui Janoš Ka Kreinesi i no sekretorių

darui pasisakius uz grįžimą prie . 1 .,®1Pe.sl } J.1 . sek etotių atstatvma su laiku atneš
EUROPOS TARYBOS Stalino metodu pasipriešini Ir reikaJauja priimti ją Vengri tuvos atstatymu su laiku atneš

PATAR SKIMO SPECIAL!0 auga^ Vengru i?“ 'T.-- ’T nOr,nlU ’ai8,U' E'

Sl?S tauta nesusilaukia paramos iš nausybe yra Maskvos manone
PIRMININKAS Vakarų, bet nepasiduoda ir ko te ir venSrp tautos neatstovau

švedas K. Wistrand turėjo ilgą vą tęsia. ja’
pasikalbėjimą su pasirinkusia — Mirė Austrijos preziden EISENHOWERIS ATSAKĖ 
laisvę lietuvę Sestytoją B. Bile tas. BULGANINUI

į šio laišką. Eisenhoweris sako, 
kad yra dvi problemos: suma 
žinti tarptautinę įtampą ir nu 
siginkluoti. Visa tai reikia da
ryt iper Jungtinių Tautų orga B-vės Mašinų Fondui akcijų-šė 
nizaciją. Dėl to prezidentas at rų.
metė Šveicarijos pasiūlymą su

VENGRIJOS TARYBA,
kuri kreipėsi į JTO sekretorių vojant už Nepriklausomos Lie

Ponams.
ELENAI IR KOSTUI A STRA V A M S, 

mirus p. Elenos Astravienės motinai Sibire, 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

Kudžmų ir N a v i k ė n ę šeimos.

jos atstove, nes J. Kadaro vy norimV vaisių. E.
„NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVA“
nuoširdžiai dėkoja visiems 
tiečiams, kurie ją sveikino 
ledomis ir Naujaisiais Metais, 
linkėdami jai sėkmės.

Didelė padėka tiems tautie 
čiams, kurie sveikindami pridė 
jo dar aukų arba nupirko NL

tau
Ka

( nacionalinė i 
\ M .Mažvydo J

— JT nutarė išklausvti pieti 
kdys dviem kryptim: stiprindą nės Korėjos atstovų dėl Korė 

Nuoširdžiai dėkinga N. L. ma Viduriniųjų Rytų ekonomi jos sujungimo.
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Ką rašo kiti?
AMERIKOS ŪKIS 1956 METAIS

Neužmirškime atnaujinti 
MNepriklausomos Lietuvos”

Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

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

1956 metai buvo labai geri gyvenamų namų statybos suma 
JAV ūkio metai. Ekonominis žėjimą. 
aktyvumas buvo labai augšta 
me lygyje, dirbančiųjų skaičius 
pasiekė naują rekordą — 67 mi 
bonus žmonių, bedarbių buvo 
labai mažai, gi vidutinis pramo 
nės darbininko atlyginimas pa

HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates:
Canada .............................. $5.00
America & S. America. . $ 5.50
Other Countries ........... $ 6.00 lerius į valandą. Visi fabrikai kainos (wholesale prices) paki
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,

Kainų kilimas
Kainų kilimas buvo labai rys 

ki 1956 metu žymė, ir tai buvo 
neigiama žymė, kuri kelia rim 7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 
tų susirūpinimų ekonomistų ir P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai butu žuvę.

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Didžioji ir Mažoj i -

. Prieš 34 metus buvo atitai sybe ir lietuvių tautos teise tu 
syta tarpvalstybinė neteisybė— rėti visas savo etnografines sri 
Lietuvai buvo grąžinta dalis Ma tis, nors kaikurios jų jau buvo 
žosios Lietuvos -— Klaipėdos imperialistų smurto ir persekio 
kraštas. jimu priemonėmis stiprokai asi

Reikia labai apgailestauti, miliuotos.
kad grąžinimas, nors ir buvo Minint Klaipėdos krašto grą 
Versalės sutartimi numatytas Žinimo 34 metų sukaktuves, rei 
ir nutartas^ bet nebuvo vykdo kja nuoširdžiai pagerbti ir rim 
mas. Deja, ir prieš 34 metus, tai įvertinti Mažosios Lietuvos 
kaip ir dabar, žmonija dar nesu 
kūrė organo, dar nesudarė prie 
monių, kurios leistų veiksmin 
gai įgyvendinti teisinius aktus. 
Ju gyvendinimas tuo tarpu, 
kaip ir prieš 34 metus, pareina 
nuo geros valios. O kai geros va 
lios nėra, tai tie aktai lieka tik 
tai forma be konkretaus turi 
nio. Kaip dabar. Jungtinių Tau 
tų organizacijai nutarus iš Ven 

. grijos išvesti svetimą, rusų, ka
riuomenę, Rusija nevykdo nu 
tarimo, taip ir prieš 34 metus 
teko, deja, panaudoti jėgos prie 
menes, nes tada buvo panaši pa 
dėtis, kadangi tas sambūris, ku 
ris padarė nutarimą, pats jo ne 
vykdė. Todėl įvyko sukilimas ir 
tas nutarėjas turėjo pripažinti,

■ kad nutarimas reikia vykdyti.
■ Tokiu būdu Klaipėdos kraštas 
buvo grąžintas Lietuvai. Deja,

• tai buvo tiktai dalinis teisybės 
vykdymas. Didžioji dalis Ma 
žosios Lietuvos liko už teisybės 
ribų. Ir tai buvo fatališka, nes 
neteisybė nebuvo „išrauta su 
šaknimis“. Tai buvo tiktai pu 
siau priemonė, kuri neteisybės,. . _ , . . ,
vykdytojui buvo priekabiu šak į.S1 Osos’ sake teisVb?- 
ms ,is kurios išaugo Antrasis 
Pasaulinis karas.

Neabejojamai galima teigti,

siekė naują viršūnę du do visuomenės tarpe. Urmo pi ekiu patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida

dirbo pilnu apkrovimu ir lais lo 7 nuošimčiais, gi pragyveni 
vos darbo jėgos beveik nebuvo. mo kaštų indeksas (consumer 

Didelės išlaidos naujų fabrikų 
statybai

Bene svarbiausia 1956 metų 
ekonominio gyvenimo žymė bu 
vo nepaprastai augštos išlaidos 
naujų fabrikų statymui. __
tikslui 1956 metais JAV ūkis Korėjos karo metu. Nuo 1951 
išleido apytikriai 36 bilionus do metų vidurio iki 1955 m. pabai 
lerių. Tai buvo 8 bilionais arba gos, tai yra ketverių metų lai 

daugiau negu 1955 me kotarpyje, bendras kainų lygis 
buvo palyginamai pastovus. Bet 
1955 metų pabaigoje prasidėjo 
trečias kainų kilimas ir jis tęsė 
si ištisus 1956 metus.

prices) pakilo 2 nuošimčiais. 
Šis kainų didėjimas yra trečias 
tos rūšies didėjimas pokarinia 
me laikotarpyje. Pirmas didėji 
mas buvo 1945—1948, metais. 
Antras kainų kilimo laikotar 

Tam pis buvo 1950—1951 metais —

— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikrašti 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsirtiokėti.

posverisnu

30%
tais. Šių išlaidų nepaprastai au 
gštas lygis 1956 m. liudija, kad 
JAV ūkis visą laiką plečiasi, o 
JAV pramonininkai yra opti 
mistai. Jie tikisi, kad prekių pa 
reikalavimas ir gamyba artimia 
usiųjų metų bėgyje didės, to 
dėl jie nori būti tam pasiruošę 
ir dabar jau stato- naujus fabri 
kus, kurie netrukus galės gami 
nti dar didesnius prekių kie 
kius pigesniais kaštais.

Pramonės gamyba padidėjo
1956 metais 3%, tuo tarpu ----- .“T?.“ ---------7,
1955 m. tas padidėjimas ^dangi tie pas^eitimai vyks dę keli numeriai, bet del nenusi 
11%. Tuo būdu pramones augi ta gana tai tas kam^ klh ^Jusios imigracijos nebuvę 
mas šiais metais aiškiai sulėtė l'T^',n£U’lr S
jo.

Svarstant pagrindines tau 
tos produktavimo šakas ir jų 
raidą metų bėgyje, visų pirma 
tenka paminėti automobilių pra 
rnonę ir naujų pastatų statybą. 
Šių sričių eiga 1956 metais bu gi nuošimčiai visą laiką didėjo 
vo gana skirtinga. Automobilių ip metų pabaigoje pasiekė paly 
pramonė labai ryškiai buvo su ginamai labai augšta lygį. Kre 
mažinusi savo gamybą. Po reko dito suvaržymo politiką vede 
rdinių 1955 metų, kada buvo centriniai krašto bankai (Fede linamas savo išvaizda ir turi 
pagaminta 9.300.000 naujų aural Reserve banks), kurie toje niu; po poros metų jau duoda 
tomobilių ir sunkvežimių, 1956 srityje turi didelę galią. Tačiau mas surinkti tekstas linotipo ai 
metais ta gamyba sumažėjo iki šiuo metu krašto ūkis dirba pii škiais rašmenimis „Žiburių“ sp 
7 mil. vienetų.

Naujos statybos vertė 1956

veikėjus, kurie atjausdami Ma 
žosios Lietuvos lietuvių lūkės 
Čius ir giliai jų dvasioje glūdin 
čia tautinę dvasią bei sąmonin 
gumą, taip gražiai suprato tai, 
ką, deja, lar ir dabar ne visi 
mes suprantame. Tai yra prob 
lema, ties kuria mes turime su 
stoti, apsigalvoti, apsisvarstyti 
ir susiorientuoti.

Ta problema, deja, turėtų bu 
ti aiškinama tiems, kas dabar 
turi galią ir kas galės spręsti at 
eityje. Bet, kad tas įvyktų tei 
singai ir naudingai, visų pirma 
mes patys turime išsiaiškinti ir 
įsisąmoninti. Nes negi mes gale 
sime tinkama kryptimi orientuo 
ti sprendėjus, patys to reikalo 
neišsiaiškinę. O čia mūsų tarpe 
nėra vieningos nuomonės.

Mūsų nuomonių nevieningu 
mas pareina nuo to, kaip atro 
do, dad mes dairomės į šalis ir 
perdaug žiūrime kitų nuomo 
nių. Dėl esmės gi, atrodo mes 
sutariame. Mes neabejojame, m. padidėjo 4 nuošimčiais, gi 
kad Vytautas Didysis, teigda 1955 metais tas padidėjimas bu 
mas, kad lietuviu žemės siekia vo 13 nuošimčių. Naujų gyve 

. Tiesa, namųjų namų statyba buvo 
Čia mes jau darome didelę patai kiek sumažėjusi — matyti nau 
są, kad sutinkame su Potsdamo jų namų paklausa buvo mažės 
linija. Mes atsisakome jau ir nė, bet svarbiausia tam priežas 

ka*d 7e*igu Jvoki*škam* imperializ RytPrūsiU ežeryno, kuris karų tis buvo sunkios paskolų gavi 
mui būtu buvęs suduotas tiesa metu ^ra '^av?s ^teisingą „Mo mo sąlygos. Tačiau pramonės n 
paremtas smūgis ir nebūtu pa zūFų ezerų vard^ Etnografiš prekybos pastatų statyba labai 

’■ taikaujama kreiviems tarptauti kai svarstant, mes čia ryškiai padidėjo ir taip atsvėrė
nės politikos skaičiavimams, tai dar°me lal>ai nenaudingą lietu 
Antrasis Pasaulinis karas, koks V1r? tautai patalą, kurios bent 

-■ jis įvyko, nebūtu įvykęs. Jis ne oflCial‘ai neturėtume daryti, nu 
būtų ivykęs, jeigu būtu buvę matydami ateities mūsų tautos 
paklausyta Mažosios Lietuvos £ Liętuvos valstybės interesus. 
Krašto Tarybos, kuri Pirmojo Bet bl°giausia, kad dar dauge 
Pasaulinio karo taikos sutarties 11S mū^ nesusiorientuoja ir dėl 
sudarytojams buvo iškėlusi tei to. mazo, kas mums liko visis 
singa ir teisėta reikalavima — kai neabejotinai ir ką mes gale 
visa Mažają Lietuvą grąžinti tei tume Pavadinti mažosiomis et 
sėtai savininkei — Lietuvos vai nografinėmis ribomis , t. y— 
stybei. Taip pasielgus, Rytų 
Prūsijos klausimas būtų buvęs 
visiškai pašalintas iš pasaulinės 
politikos dienotvarkės, būtų at 
kritęs Dancigo koridoriaus kla

Veda sktn. inž. J. Bulota.
„SKAUTŲ AIDUI” 6 METAI

Lygiai prieš 6 metus pasiro tus. Jų susidarė jau 6 tomai —
Šių metų kainų kilimas yra dė Toronte patrauklus, dail. T. tik kuomet juos paimi j rankas,

labai įdomus tuo, kad 1956 me Valiaus papuoštas, skautų mė pamatai, koks didelis darbas at 
tai buvo- kredito suvaržymų me nesinis laikraštukas „Skautų Ai liktas. Ir tai keliolikos pasišv 
tai, ir pinigų kiekis apyvartoje das“. Tai nebuvo koks „naujai entėlių rankomis.
didėjo labai nežymiai. Gi tokio išdygęs“ žurnalas, bet tęsinys 
se apystovose kainos paprastai ėjusio Lietuvoje, vėliau Vokieti 
nekyla. Ekonomistai aiškipa, ši joje atgaivinto ir sunkiai mynu 
mažą kainų kilimą tam tikrais šio tremties kelią jaunimo laik 
JAV ūkio struktūros pasikeiti raščio. Tiesa, jau truputį anks 
mais, kurie šuio metu vyksta, čiau, Rodney, Ont. buvo pasiro

ekonomistai mano, kad tai 
ra didelės infliacijos pradžia.

Kredito suvaržymai
1956 metai pasižymėjo dide 

liais kredito suvaržymais. Pas 
kolų gavimas labai pasunkėjo,

Niekas negali paneigti, kad . 
didžiausią naštos dalį nešė vyr. i 
skltn. St. Kairys per tuos šešis 
metus lipdydamas, kaip ta bite 
lė, kruopelę prie kruopelės, 
kad kiti galėtų pasidžiaugti tuo 
darbu. Jis nebuvo apmokamas 
tarnautojas — kaip ir kitų šei 
mų galvos, jis turėjo savo tie 
stogines pareigas, o be to buvo 
ir LSB Vyriausiuoju Skautinin 
ku. Taip, vėlyvomis naktimis 
ar važiuojant iŠ darbo buvo tai 
somi rankraščiai, kuriami pla 
nai. . . vis ne sau — kitiems.

Praėjus šešeriems intensyva 
us darbo metams, vyr. sktn. St. 

_  ______________ _ Kirys perleidžia „Skaujtų Aido” 
tuvius skautus. Laikraštis tobu redagavimą vyr. sktn. Česl. Sen 

kevičiui, buvusiam savo arti 
mam bendradarbiui. Ir tai su 
ramia sąžine, nes žino, kad 
„Sk. Aido“ ateitis įduota į ge 
rai suprantančio savo pareigas 
žmogaus rankas.

Ačiū senajam redaktoriui ir • 
di Numeris po numerio su įdo sėkmės naujajam Redaktoriui 
ir miais aprašymais, vaizdais, sto lietuviško darbo bare!

vykių išgyvenimais lankė skau V. Abromaitis.

nė 1951 m. sausio mėn. Toron 
te išleidžiamas „Skautu Aido“ 
Nr. 1, redaguojamas vyr. sktn. 
St. Kairio. Žurnalas kuklus, su 
keliomis iliustracijomis ir dar 
ne visai ryškia spauda. Spaus 
dinamas J. Danaičio spaustuvė 
je „Banga“, „Skautu Aidas“ re 
guliariai kas mėnesį lankė visa 
me pasaulyje išsiblaškiusius lie

na apkrovimu, ir, jeigu tose są autuvėje, o visas spausdinimo 
lygose plėsime kreditą ii didin darbas atliekamas Foto-Lith sp 
Sime pinigų kiekį apyvartoje, austuvėje. 
tai vienintelis rezultats bus 
dėjančios kainos, infliacija 
vėliau ūkio depresija.

Centriniai bankai iki šiol
na sėkmingai vedė šią kredito 
suvaržymo politiką, ir ekono 
mistai mano, kad šiuo metu tai 
yra pati tikslingiausia politika.

(D. — dr. J. Budzeika.)

EUROPA BUS BE PASŲ
Europos Taryba atsidėjusi rų 

pinasi, kad su laiku Europoje 
būtų glima keliauti visiškai be 
jokio paso, kaip kad yra buvę

g*

to nesiryžta svarstyti, be to, kas 
yra suminėta ankstyvesnėje ei 
tatoje. O tas, kas suminėta ei 
tatoje, nėra pakankama. Tiesa, prie§ 1914 metus. Europos Ta uge kovojusius pabaltiečius. 
kad Kanados teritorija yra ly rybos patariamojo- susirinkimo Dienr. „Svenska Dagbladet“ 
gi visos Europos teritorijai, kad sudarytoji pasienio formaluma ta proga’’iškėlė viena pažymėti 
issimetymo yra, kad susisieki ms pakomisė, pirmininkaujama ną faktą: kaip pabėgėliai buvo 
mas yra labai sunkus, bet. . . dano Hermondo Lanungo, pa sutikti Gotlando saloj. Tuometi 
vis dėlto daugumas lietuvių Ka skelbė komunikatą, kuriuo pra njs jos komendantas Thord Gi

vilgiu kelionių formalumai ir ga gusiems bus tikrai Švedijoje su 
limumai tarp Europos Tarybą teikta politinė globa. Bet kai 
sudarančių valstybių yra žy paskiau vyriausybė nusprendė 
miai lengvesni .negu formalu vis dėlto pabaltiečius išduoti 
mai, reikalingi atlikti norint ke bolševikams, tai kapit. Henden 
liauti iš Fed. Vokietijos Respu gren, klausydamas savo sąži 
blikos i sovietinę zoną. (Elta), nes balso, Įteikė švedų karaliui

— Švedijoje plačiau atžymė pareiškimą, prašydamas atleisti 
ta 10 metų sukaktis, kaip tuo ji iš eitųjų pareigų. Dar dau 
metinė švedų vyriausybė išda giau: kap. Hendengren tuo 
vė Sovietams su vokiečiais dra pačiu išsižadėjo savo krąjeros

ir pensijos, kuri gausiai jo šei 
mai būtų labai" pravertusi. E.

TEGU NORS MENKA W 
DALIS NUO GERYBIŲ 
PILNO STALO TENKA 

VOKIETIJOJE VARGSTAN
TIEMS LIETUVIAMS.

REMK ŠALPOS FONDĄ
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reikalauti Mažosios Lietuvos ”a- e gyvena autenuošė susi neša, kad minimosios pakomi son Hedengren pabėgėlius pa 
dalies ligi Potsdamo linijos, ku bunmu°se — Montrealy, loro sės iniciatyva dabar Europos baltiečius ne tik gražiai sutiko, 
ria mums pripažino net ir Stali ™e‘r Han]’lton^ «ur Yra aPie Tarybą sudarančių valstybių pi bet įr juos užtikrino, jog atbė

JUOKDARIAI
būrimuose — Montrealy, Toro sės iniciatyva dabar Europos baltiečius ne tik gražiai sutiko

4- ir I—I 11<-1 xa I r«1 »• ■« •» •• *1 1 o « 1 *z' « . 1 • •
nas su Ruzveltu ir Čiorčiliu. vį.ų ?®”ad°^e Jsančul Iie liečiams visos kelionių vizos

, tuvių* Tze 80 /o ir teduoda tuos yra visiškai panaikintos. Kitas 
Mmmt tat 4 metų Klaipė 8% balsuotojų. Tat, išsimėty žingsnis — rūpinamasi išgauti 

usimas ir vokiečiai formaliai ne dos krašto grąžinimo Lietuvai mo po kraštą argumentas atpuo leidimą kad kelionių dokumen 
butų turėję argumentų kabin sukaktuves, mes visų pirma pa la. Ypač tai bus matoma, kai tais vie’toį užsienio'pasų būtų 
tis prie Lenkijos, dėl ko forma siryžkime nedaryti klaidų bent palyginsime su Čikaga, kur lie pripažįstami įprastiniai asmens 
liai.ir kilo Antras Pasaulinis ka šioje srityje ir aiškinkime ir tuvių priskaičiuojama apie 100 dokumentai Tokia praktika
ras. Bet, reikia pabrėžti, kad tai įtaigokime visų kitų tautų žmo tūkstančių ir kai paklausime, ;au senjaj vykdoma kelionėse
turėjo būti padaryta tvirtu nu nes, kad Mažoji ir Didžioji yra ne to jau, koks jų procentas atei tarp Prancūzijos ir Šveicarijos
sistatymu, pagrįstu istorine tei ta pati Lietuva. J. Kardelis. na balsuoti renkant Bendruo ir Benelux kraštų. Vokietijos

menės organus, bet koks proce Fed Respublikoje‘padaryta rei
ntas jų iš viso yra organizuo kalingų žygh?> kad kitų Ė. Ta ,„„ „„„
tų? Kiek jų dalyvauja lietuvis rybos narių piliečiams būtų lei kos lietuvių, tuo sveikiau Ame 
kan?xidarbe? Kiek j1? ateina į he džiama įvažiuoti į Vokietiją pa rikos lietuvių kišenei ir nervą 
" ~ rodant tik jų asmens dokumen ms“.

Tegul jie Bendruomenėje jau tus. Belgijos, Prancūzijos, Itali žinoma, draugas Bimba turi 
ir nedalyvautų, bet kad jie kur jos ir Liuksemburgo vyriausy teisę melsti Krupavičių ir Gel bų?„ 
nors dalyvautų — politiniuose, bės pareiškė, iš esmės sutinkan žinį, bet koks gi reikalas? Juk 
religiniuose, visuomeniniuose čios tokius asmens dokumentus Bimba laisvai gali važiuoti vi 
susibūrimuose. Gerai, kad JAV laikyti pakankamais kelionių do son sovietijon ir ten plaukyti, 
lietuviai, sudarydami Amerikos kumentais Europos Tarybą su „kaip inkstas taukuose“. Kas 
Lietuvių Tarybą, rado tokią for darančių valstybių piliečiams, neleidžia? Draugas Paleckis se 

malonųnuogumą, bet tai kad nereiktu jokių pasu kelio vykę Lietuvon draugai prane 
Atrodo, labai demokratiška klausimo iv ’

Bimbos malda Krupavičiui leidžia kelis tūkstančius veng
Bimba, sužinojęs, kad j Ame rth draugas Bimba pasigedo ara 

riką ruošiasi atvykti p. Gilzinis blJ» kurių esą taip pat išvietin 
ir prel. Krupaviičus, susijaudi # T-į. .
no ir susirūpino. Bimba maldau 
ja: „Susimildami pasigailėkite 
mūsų, pasilikite Vokietijoje. . . 
Juo toliau jūs esate nuo Ameri

Galima būtų draugui Bimbai 
pritarti, tiktai kad ir draugas Bi 
mba sau prieštarauja: kai lietu 
viai išvietintieji atvyksta Ame 
rikon, Bimba nepatenkinta^^ 
Kai yra ir žydų išvietintųjų, bW 
mba jų nepasigenda. Kodėl tat 
draugas Bimba pasigenda ara

Bimba piktinasi
Draugas Bimba piktinasi, kad 

Edenas Anglijos seime pasakė, : 
jog Egipte esą nukauta 1.500 
egiptiečių, o anglų tenukauta 

________ __ __________ _____ tiktai 100. Bimba dėl tokio EdeSj| 
iš esmės neišspren nėms iki 15 dienų tarp Prancū ša per radiją, kad Lietuvoje irno pasisakymo rašo: „Tai pavyz

- •• • - “ “..***. /—____ Kam dys visiško civilizuoto žmogaus
menį, ar organizaciją, kuri šį zijos ir D. Britanijos — prailgi jau taip stipriai draugui Bim pasiutimo. Džiaugiasi, kad pa 

svarsty klausimą išspręstų bent pakan nas susitarimas vienos dienos ke bai laikytis dolerių, gaunamų iš skerdė pusantro tūkstančio nic 
Galima -------- *: -----pasisakė „prakeiktų kapitalistų ir buržu nekaltų užpultų žmonių“.

O, draugas Bimba, kaip gi •, 
yra Vengrijoje, kur nekaltus ; 
beginklius žmones dešimtimis 
tūkstančių išžudė sovietiniai t* 
nkai, kulkosvaidžiai? .J

MandrapypkU' j;

rimtas klausimas
„Naujienos“ atsiliepė į „Ne daryti tokiose aplinkybėse ne tuviškus parengimus?

priklausomos Lietuvos“ straips įmanoma.
nĮ apie KLB Kr. Tarybos rinki Gi Lietuvių Bendruomenė 
mų rezultatus. „Naujienos“, be yra įsivaizduojama, kaip tokios

_ svarstydamos savo apžvalgoje „respublikos“ surogotas, ir ban 
klausimą, kodėl rinkimuose te do tvarkytis panašiai. Visuoti 
dalyvavo tiktai apie 8%, mano, niu balsavimu ji renka savo Ta 
kad ■ „tektų visų pirma ištirti, rybą (seimą), sudaro Valdybą ___ ______________ ____ ______ _________ _ _ ___
kodėl taip mažai žmonių tais rin (vyriausybę), leidžia įstatymus mą, kuri p/idengia š f n e Sudaryti reikalingi susitarimai, niai kviečia? Iš* Urugvajaus” nu 
kimais domėjosi? *• * — ’--------- ---------------- ------------- - ■

„Naujienis“ mano, kad
„pagrindinė to „nepatenkina tvarka, bet is tikrųjų tai yra de džia. Jis yra labai rimtas. Tą as zijos ir Italijos, o tarp Prancū gulbės pieno netrūksta, 
mo“ susidomėjimo priežastis, mokratijos kariaktūra' . i---- - — ---------....
tur būt, yra aiški. Lietuviai Šiuose „Naujienų“ < - ■ ____ _______ _____ _
Kanadoje gyvena ne kaip atsi muose yra daug tiesos. Galima karnai, reiktų apdovanotinobe Honėms. Pakomisės
skyrusi nuo kitu kanadiečių gru net sutikti, kad tai kaikam gali liška premija ir pastatyti pa prieš komplikuotus formalu jų“? Spjauk .draugas Bimba į 
pė ir susitelkusi vienoj krašto atrodyti ir karikatūra, bet ir minklą. Deja, klausimas, labai mus, reikalaujamus vykstant dolerius ir buržuazini krašta ’ir 
dalyje; jie gyvena išsimėtę mil „Naujienos“, siūlydamos „pa rimtas klausimas, tebelieka a t į Vokietijos sovietinę zoną iš Vi važiuok į komunistinį rojų. Ne 
žiniškoje Kanados teritorijoje svarstyti, ar yra tinkama ta or v i r a s .Bet jis reikia nagrinė dūrio ir Rytų Europos, stengian reiks nei Krupavičiaus melsti, 
tarp milionti kitų jos gyvento gani^acijos forma, kuria yra ti, todėl NL jį ir pasiūlė KLB tis tuo būdu suvaržyti asmeni Bimba įsigeidė arabu.
jų. „LiętuviŠką respubliką su pagrįsta Bendruomenė , vis dėl Tarybai įrašyti į dienotvarkę, nio pobūdžio keliones. Šiuo atž Suminėjęs, kad Amerika įsi
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F> • "1 • j ♦ • g* > patyrėme*', pasakė jis, „buvo kai Jungt. Amerikos Valstybė p
B—147 ~1 T"1 flAl A pakankama sutriuškinti bet ko se apie pusėje gimnazijų jos vi■ tvILIlII 4Z<, 1 v W • J W wr|C kį savimi pasitenkinimą, kuriuo sai nemokoma. Sovietuose silp

■ mes džiaugėmės atsižvelgdami nokas ar net vidutiniškas moki
2- kas. Dabartinis sovietų pramo inžinierių trūkumas. Be to, ne j mūsų pačių įsivaizdavimą ir nys yra nustumiamas į šalį, o
1955 m., kada Jungt. Ameri nes progresas leidžia netgi mai žiūrint anksčiau buvusio skep sugebėjimą“. gabūs vaikai yra apmokomi ka

kos Valstybės pagamino apie nikauti pagrindines prekes ir ticizmo, Jungt. Amerikos Vals Sovietų Sąjunga pasiekė ste dro mokslininkų ir tiktai patys 
aštuonis milionus (8.000.000) ginklus už maistą ir kitus nau tybių mokslininkai dabai žino, binančio technologinio lygio ir geriausieji gali patekti į atitin 
automobilių, sovietų automobi dingus dalykus tokiems atsili kad sovietų mokslininkai yra sustiprėjimo perorganizuodama kamus institutus ai universite 
lių pramonė pagamino apie 350. kusiems kraštams, kaip Burma geri. Įvykusioje Genevoje ato visą mokymo sistemą ir užtik tus. Tokių apie pusę miliono 
000 sunkvežimių ir 80.000 au ar Egiptas. Labai galimas daly minius mokslus liečiančioje ko rindama, kad nei mažiausias dabar įstojo j 33 sovietų uni ■
tomobilių. Sovietų geležinkeliai kas, kad sekančio sovietų „pen nferencijoje, amerikiečių atomi mokslinis talentas nenueitų nie versitetus, kuriuose paruošiami titus, įstos į technikumus, ku 
ir vandens keliai įvykdo visą kių metų plano“ gale toki mai nės energijos komisijos (AEC) kais. Jaunuomenė sovietų gim mokslininkai, ir į 180 institutų, rių ten priskaičiuojama net 37 
transportą, o sovietų žmonės nai prekėmis turės labai didelės pirmininkas Lewis Strauss susi nazijose praleidžia beveik pusę kur parengiami inžinieriai. Dau 96, specialias amatų mokyklas, 
privalo keliauti pėsti ar spaus įtakos ir padarys įvairių nenu tiko su soivetiniais atomo spe mokymosi laiko matematikai ir gelis sovietų jaunuolių, nepa kurios paruošia sovietams po 
tis, kaip silkės statinėje, auto matytų pavojų pasaulio preky cialistais ir fizikais. „Ką mes kitiems mokslams, tuo tarpu, kliuvusių į universitetus ar ins 70.000 technikų kas metai, 
busuose, traukiniuose ir laivuo bai.
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1410 Stanley — kamb. 411 
Kmp.St.Catherine, Montreal

se- Garsieji amerikiečiai broliai
Taikos metu, Jungt. Ameri Alsopai straipsnį užbaigia klau 

' Valstybės sunaudoja nema simu: ką turi Jungt. Amerikos 
xiau tris penktadalius savo me Valstybės ir kiti Vakarų kraš 
tinių išleidžiamų pinigų gyve tai daryti, kad laimėtų šias liki 
nimo patogumus padidinantie mines - sprendžiamas lenkty 
ms investavimams, o tiktai du nes, vykstančias šiuo metu tar 
penktadaliai eina sunkiąjai pra pe sovietų ir vakariečių? Jie sa 
monei, karinei pramonei ir pa ko, kad pirmiausia mes turime 
grindiniam transportui, kas tie nagrinėti ne sovietų probie 
siogiai padidina valstybės galin mas, o peržiūrėti ir panagrinė 
gumą ir pajėgumą padidinau ti savąsias problemas. Visiškai 
čius investavimus. nėra klausimo, ar mes (vakarie

To viso tiesiogis rezultatas čiai) turime pakankamai ištek 
yra tai, šių dviejų galybių kari jjų' o yra klausimas ar mes su 
nis balansas greitai keičiasi so gebame tuos išteklius teisingai 
vietų naudai. panaudoti. Daugiau kreipdami

Šis karinio pajėgumo keiti dėmesio ir koncentruodamiesi
masis yra veikiamas dar ir ki valstybinei gynybai, o taip pat 
to svarbesnio ir nenumatyto auklėjimui ir mokslinimui ir tru 

-ūmojančio proceso. Todėl pūtį kreipiant dėmesį, kad pa 
d ligi 1945-tųjų metų auto darytume mūsų investavimų ša 

mobilių fabrikai ir net veidui bloną kiek nors mažiau praban
kremo dirbtuvės buvo planuo 
jamos, reikalui esant, karo at 
veju, atitinkamai pritaikyti ir 
panaudoti.

Abiejuose pasauliniuose ka 
ruošė, kuriuos laimėjo laisvo 
sios tautos mobilizuodamosios 
tik ilgokam laikui praėjus nuo 
karo pradžios ir tik po baisiai 
didelių nuostolių — pralaimėji 
mų karo pradžioje. Tačiau su 
šių dienų paskutiniais pačiais 
moderniškiausiais ginklais, to 
kia ilgą laiką užtrukanti mobili 
zacija ir taikos meto pramonės 
pritaikymas karui, aišku, yra 
jau neturįs pasitikėjimo ir pa 
keitimų reikalingas dalykas.

Atsarginės jėgos, kas yra va

gišku - liuksusiniu — tai ir bū 
tų pagrindiniai reikalingi vaka 
riečių išsigelbėjimui ir išsilai 
kymui reikalavimai. Jeigu mes 
praktikuosime bent nedidelį sa 
vęs paneigimą, savęs prisilaiky 
mą nuo perdidelių patogumų ir 
prabangos, tai mes galime iš 
silaikyti tose lenktynėse su So 
vietais, kol lėtas, bet tikras pa 
grindinių moralinių jėgų trium 
fas galutinai taps sovietinės sis 
temos pasikeitimu, tačiau ko 
kiu būdu tas įvyks, mes šian 
dien negalime numatyti.

2. PAKANKA SUTRIUŠ 
KINTI SAVIMI 

PASITIKĖJIMĄ“...
karieČių specialybė (kaip strai „Mes esame 50-timi ar 100- 
psnio autorius išsireiškia „lais tu metų atsilikę užpakalyje nuo 
vųjų tautų specialybė“) dabar pažangių kraštų“, — įspėjo Sta 
vis Įabjau nustoja savo reikš linas ‘1931 metais kalbėdamas
mes ir vertės. Tuo pačiu laiku apie sovietų technikinį progre 
kovai ar karui parengtos jėgos Są. „Mes turime prisivyti šį 
sovietų specialybė — vis dau atstumą. Arba mes tai padary 
giau įgyja reikšmės ir vertės, sime, arba jie sutriuškins mus.

Sovietų pasisekimai ir atsiek Žiūrėk į viską. Nieko nepralei 
ti laimėjimai yra dideli, tačiau sk. Mokykis, mokykis ir vėl 
iš moralės (dvasinės) pusės ne mokykis“.
galima perdaug dažnai pabrėž šis Stalino perspėjimas nebu 
ti, kad pasaulio jėgų pusiausvy vo pamirštamas ir to viso re 
ra krypsta sovietų naudai pa zultate turime prieš akis faktą, 
grindinai todėl, kad laisvųjų pa kad Sovietų Sąjunga šiandien 
šaulio žmonių tikslas ir sieki beveik dvigubai daugiau paruo 
mai yra asmeninė laisvė ir ats šia mokslininkų ir inžinerių ka 
kiro žmogaus gerbūvis, o kai ip Jungt. Amerikos Valstybės, 
tuo tarpu sovietų tikslas yra Visai neseniai savo kalboje Bul 
nuoga jėga. Vis dėlto praktiš ganinas gyrėsi, kad sovietai da 
kai kaip ten bebūtų, sovietų pa bar turį 5.500.000 specialistų, o 
sisekimai ir pasiekti laimėjimai 1960 metais jie turėsią dar 4. 

ra tikras ir nemalonus faktas, 000.000 specialistų daugiau, 
su kuriuo reikia sutikti. Tokiu būdu sovietai tada toli

Jau gaunama
VODKA

kurios senai
Jūs laukėte
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„IŠ MALONIŲ SENOJO 
KRAŠTO PRISIMINIMŲ

HMOND

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

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
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DEGTINĖS VARYKLOS 
(tariama „magines“)

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

wnofwi boAha 
distilled and bqtT|

Įvairių mokslo šakų ir inži
nerijos studentai yra Sov. Są 
jungos „auksinė jaunuomenė’’ 
— elitinė grupė, kuria sovietai 
yra pagrindę savo viltis perga 
lės džiaugsmui technologinėse 
lenktynėse su vakarų pasauliu. 
Šioji „auksinė jaunuomenė“ yra 
stačiai užverčiama visokiomis 
lengvatomis ir dovanomis. At 
leidžiama nuo karinės prievo 
lės. Šiems studentams ne tik 
kad nereikia mokėti už mokslą, 
bet dar jie gauna riebias stipen 
dijas. Studentai yra suskirsto, 
mi klasėse ir laboratorijose su 
lig jų intelektualinių jėgų ir 
sugebėjimo. Esama ir nedidelių 
išimčių studentams išvengti kie 
to ir sunkaus mokslo kurso — 
tai meno studijos, tačiau čia 
reikalingos svetimos kalbos — 
anglų ar vokiečių.

Sovietų priimta sistema ge 
rai veikia. Kalinino politechni 
kos institute Leningrade, pavy 
zdžiui, metalurgijos inžinerija 
yra pats sunkiausias dalykas, 
tačiau jis yra daugiausiai popu 
barus, nes Sovietų Sąjungai, rei 
kia apmokytų ir gerai parengtų 
metalurgijos specialistų spraus 
miniams motorams, atominių 
ir vairuojamų raketų tyrinėji 
mo programoje ir daug kur ki 
tu r.

Sovietai duoda metalurgijos 
studentams didesnes stipendi 
jas, negu visokiems kitiems. Vi 
so to rezultate, tik Kalinino ins 
titutas perengia per metus dau 
giau kaip 500 metalui gijos spe 
cialistų, o kur kiti panašūs ins 
titutai. Tuo tarpu Jungt. Ame 
r i kos Valstybės šiais metais iš 
viso paruošė 657 metalurgijos 
specialistus. Kada Kalinino ins 
tituto studentas užbaigia visą 
mokslą, jis privalo tris metus 
pasiimti darbą ten, kur paski 
ria sovietų vyraiusybė. Tačiau 
šie darbai yra apmokami apie 
6.000 dol. metams, o tai sudaro 
5-kius kartus daugiau negu so 
vietinis vidurkis, o be to, tai pa 
deda jaunam inžinieriui susida 
ryti prestižą. Geriausias pasise 
kimas — šviesiausia ateitis, jei 
toki jauni vyrai pradeda dirbti 
tyrinėjimų srityje. Tada jie bū 
na atlyginami alga ligi 40.000 
dol. per metus, turi namus mies 
te ir užmiestyje („dačas“), tu 
ri limuziną su valdžios apmoka 
mu šoferiu, turi speciales krau 
tuves apsipirkimui retų prekių 
ir atostogas puikiose vasarvietė 
se.

Rusų metodai, pasirodo, bu 
Nukelta į 6 puslapį.

Įsivaizduojamas sovietų silp pralenks šioje srityje Jungt. 
numas, nepajėgumas ir nesuge Amerikos Valstybes, kur jau 
bėjimas yra jau praeities daly dabar jaučiamas mokslininkų ir

Kaito kūrėsi Kanadoie 
lietuviai

70. tėvynės sielvarto dainius
Jeigu visata žmogaus galio Bronium Abromoniu, kurį

būseną, kai jis, užsidaręs savo vra nepakeliamai žiaurus, nes Tat tikrai malonu konstatuo gas savybes, paaiškina. 
kambarėlyje, su auksinėmis žu jis yra žiaurus mūsų tėvynei— ti, kad Br. Abromonis yra ne Kaip filatelistas, jis yra Ame 
vėlėmis kalbasi, kai pjausto me Lietuvai, 
dį, kurdamas lietuviškus kry 
Žius, koplytėles, grupes ir išti ir aiškina visą savo pasauį.-, Ne 
sus skulptunnius paveikslus. įmanoma tai apipasakoti trum - - - . - , 3

... — Aš čia tiktai ir gyvenu, — pame rašinyje. Kas lanke bet gausia, jeigu turėtų daugiau nizatonum p. K. Motuzu, pla
mai .įvairi ir neįmanoma erdves ne iš veido, tai is jo darbų, ku sako Br. Abromonis. — Ir kas kurią parodą, ktųrioje lietuviai 

man daugiau liko? Esu išblokš dalyvavo, neabejotinai ten ra 
tas žmogus, pasiilgęs tėvynės do ne tiktai jo rankų ir sielos 
ir gyvenąs jos skausmu ir siel darbelius, bet ir jį patį, kantriai 
vartų. . .

Jaudinantį ir minoru nutei 
kiantį vaizdą didina jo kamba

Jeigu visata žmogaus galio Bronium Abromoniu, kurį dau 
ms neaprėpiamai plati, nejstebi gumas mūsų pažįstame, jeigu 

ir laiko visumoje suprasti, tai ir riais jis reiškiasi lietuvių kultu 
dvasinis žmogaus pasaulis taip ros baruose - parodose, spaudo 
pat yra nepaprastai įvairus ir je, visuomeninėje veikloje.

r he galo sudėtingas. Net ir labai
< .ideli rašytojai, gilaus proto, ?r' Abromonis ilgametis, 

įstabios intuicijos ir moką toli. *®sl*arnavęs Lietuvos geležinke 
plačiai ir giliai įžvelgti ir maty neBs. Jis tiek buvo prisirišęs . -
ti, vis dėlto toli gražu neįsten Pne darbo savo specialybėje ir reho sienose kryžiai, koplyte 
gia tiksliau pavaizduoti dvasitiek « ParniI?s, kad ir dabar, jau iės, palinkusi lietuviška svirtis,

. v , . . po dvylikos metų nuo išbloški berželiai verkuonėhai. . . Taimų žmogaus gilybių, visų jos. ■«. . . . • J Inu »a tėvynes, vun ir laiKO, 1V£sielos virpesių ir jų muansų. b . įlikvij Lie 
Tikrai sunku ir neįmanoma iei žinkeliečio unįform ir sfuj 
ti i kito žmogaus sielos visas gi Lietuvos 2emė ^a sak g 
udumas, kūnų yra tokių slaptų, & y ’
kad pats žmogus kai kurias jų

tiktai pavyzdingas Montrealio rikos lietuvių Filatęlistų drau 
Br. Abromonis man aprodo lietuvių bendruomenės narys, gijos narys ir atsidėjęs bend 

.............  bet ir pasiaukojanti asmenybė, radarbiauja su kitu karštu tila 
Mūsų kolonija būtų pavyzdin telistu, lietuviškųjų filmų orga

i 
tokių narių.°Deja, mes skaičiuo čiai žinomu newjorkiečiu, kuris 
jame Montrealyje apie 10.000 taip pat yra surinkęs didelius 
lietuvių, bet į visus lietuviškus Lietuvos pašto ženklų komplek 
sambūrius, susirinkimus, subu tus ir iš to yra padaręs ir Lie 
vimus besusirenka tiktai keli tuvos pašto ženklų filmą, 
šimtai. Kaip būtų gera ir malo 
nu, kad lietuviškieji susibūri 
mai sutrauktų ebnt po porą tū 
katančių Montrealio lietuvių.

Br. Abromonis tikriausiai vi 
sur yra pavyzdingas lietuvis ir

budintį prie eksponatų ir lanky 
tojams nenuilstamai duodantį 
paaiškinimus apie eksponatus, 
ekskursuojant į Lietuvą su jos 
žmonėmis, menu ir. . . žiauriuo 
ju likimu, kankinančiu ir žu 
dančiu tautą.

Br. Abromonis tautos, tėvy bendruomenės narys.
savaimingas, tesuprantamas n®s *r hetuviskosios visuomenės 
vien jo kūrėjui. Tai pasaulis, ku reikalams atsidėjęs aukojasi, 
rį neatsargu neapdairiai liesti.

— Aš esu geležinkelietis, 
sako Bronius Abromonis. 
Pjaustyti ir raižyti pradėjau tr 
emtyje, išsiilgęs tėvynės, apim 

tvallcjancms KicKvieną ~—tas skausmo ir sielvarto. L-
ką jausmo, kiek šiltų prisiminimų įsigilinu į darbą, visa kita uz J '

ir kiek viltingų svajonių, orna mirštu ir gyvenu savo pasauly - t___ ______________ , ___ ____
Tokios mintys kilo kalbantis, mentuotų išsiilgimu, nesėkmių je, kuris man darosi realus ir veiklus lietuviškosios bendruo čiau pamiltų savo tėvų žemę, t*s» J° svajonė.

anot kunigo d-ro Pr. Gaidos- nusivylimu, abejingais lūkės artimas sielai. Tas mane nura menės narys, nepraleidžiąs lie tai įvairiais atvejais vis kur no Kad taip visi mes mokėtume
-Gaidamavičiaus, su „Išblokštu čiais ir skausmingais nujauti mina ir sutelkia. Tas mane su tuviškų susirinkimų, paskaitų rs randa progų ir vis Lietuvą rūpintis, sielvartauti ir aukotis
Žmogum“, dabar montrealiečiu mais. Ir kas aptars jo dvasinę taiko su likimu, kuris mums ir koncertų, kiek tiktai jų esti, pagarsina, iškelia jos vertin dėl Tėvynės!

mų žmogaus gi y ių, visų jos mo jg tėvynės, turi ir laiko, lyg atskiras švelniu intimumu per 
sunktas pasaulis, individualiai 
savaimingas, i

n a b e j o j an t — visa, 
pats nuo savęs slepia. Dažnu . s ^1*co Jam brangiausia dabar 
atveju net perdedamas, atrody gyvenime. Taip, rodos,
tų, jo atvirumas neišreiškia jo T1321 dalykai, o kiek juosna 
dvasinės būsenos, kintančios ir 1° sudedama pietizmo savo tė 
įvairėjančios kiekvieną akimir vynet> kiek lr nuoširdaus

Nebuvo ir nebus parodos, ku 
rioje Bronius Abromonis neras 
tų progos ir būdų parodyti Lie 
tuvos pašto ženklų bei didės 
nių ar mažesnių jų kolekcijų. 
Tam tikslui jis yra panaudojęs 
pasaulio žemėlapį, kurį visą 
yra išdabinęs pašto ženklais, o 

Bronius Abromonis — filate tuo Pačiu ir įgarsinęs Lietuvą, 
listas. Jis atsidėjęs renka Lie , Lietuvą skelbti, aiškinti, kel 
tuvos pašto ženklus, kurių tu 7 nelaimes, okupavus ją RuJis — savonoris - kūrėjas va IUVUB aaiu i,CI1Baua n.un tu — ___________ ___ ,_____ -_

_ Istybės atkūrimo laikais kovo HVSu&rinJęSU didelį komplektą k siJai> Yra pagrindinis jo" tiks 
se perėjęs Lietuvą; vėliau Jis irink ju nemažas atsargas, las. ir tam tikslui Jis nesigaili 
Šaulių sąjungos gretų dalyvis, į§ kuriu> pJrogai pasitaikius> ap nei darbo, nei išlaidų, nei kar 

„„„ veiklus ir sąmoningas jos na dovanoja tai svetimtaučius, kad tais pasitaikančių ir nemalonu 
Kai ^Saultų namP organizatorius jie arčiau pažinty Lietuvą ir ja mų. Laisva, didi ir graži Lietu 

susidomėtų, tai lietuviškųjų mo va Vra jo tikslas, o kol ji _oku 
Tremtyje ir emigracijoje jis kyklų mokinius, kad jie karš Puota jo sielvartas, jo rūpės



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1957. L 9. Nr. 2 (512)

Ties Raštikio atsiminimais
Geri reiškiniai: mūsų visuo ir pilietiško subrendimo ir da 

meninkai ir valstybininkai gau bar. 
šiai rašo atsiminimus, kuriuo Žinoma, norėdami pasiteisin 
se tai konstatuojami lietuvių ti, nesunkiai rastume tam }ro 
tautos istorijai bei kultūristo dymų. Eg visa gi žmonija dar 
rijai faktai, tai jie plačiai ir įdo nesubrendusi, dar gyvena jau 
miai nušviečiami. nuoliškus (nenorint žemintis

Dar nepriklausomybės lai ligi vaikiškumo. . .) išsivystymo 
kais atsiminimus išleido buvęs laikus. Galima sakytų kad ne 
Lietuvos valstybinių sąvartų tiktai jaunesnės už musų Lietu 
išvakarėse Rusijos Dūmoje Lie v3 valstybės, bet kai kurios ir______ __ ______ , ___ ____
tuvos atstovu Martynas Yčas, žymiai senesnės neparodo U1-geriausia, bet iš kitos pusės — 
Leidžiami atsiminimai Dr. Ka noma, per savo valstybininkus), atsiminimų rašytojas 
zio Griniaus, kurio amžius ap 
ėmė 80-ties metų lietuvių tau 
tos ir vėliau Lietuvos valsty 
bės laikotarpį. Kažin, ar šiomis 
dienomis mirusio profesoriaus 
Dr. J. Gudavičiaus atsiminimus 
kas nors užrašė, nes jie, kaip bu 
vusio lietuvių atstovu Rusijos 
Dūmoje, yra ne tiktai įdomūs, 
bet ir svarbūs. (Teko su juo 
plačiau apie tai išsikalbėti ir 
jau buvome beveik sutarę ūžia 
šymą, bet ,nelaimingosios oku 
pacijos išardė visą mūsų gyve 
nimą ir visus gerus pianus). 
Buvęs Lietuvos nepriklausomy 
bės atkūrimo laikų Krašto ap 
saugos ministeris pulkininkas 
Kazys Žukas jau paskelbė gera 
pluoštą atsiminimų apie anuos 
svarbius laikus ir jų įvykius. 
Pirmasis savanoris - kūrėjas pul 
kininkas ir ministeris užsienio 
tarnybai Kazys Škirpa taip pat 
gausiai yra pabėręs atsiminimų, 
ištisą didelį pluoštą, kuris pra 
šosi suvedamas į vieną vietą ir 
susisteminamas į^vieną visumą. 
Dabar prelatas kunigas Myko 
las Krupavičius skelbia dalį sa 
vo atsiminimų, su tirštais pasi 
teisinimo išvedžiojimais apie 
1926 metų gruodžio 17 dienos 
perversmą. Tiktai prieš dveje 
tą mėnesių buvęs Lietuvos ka 
riuomenės vadas generolas Sta 
sys Raštikis paskelbė savo atsi 
minimus, ties kuriais truputėlį 
ir ryžtuosi sustoti, ypač, kad 
jais labai domisi plačioji lietu

LIETUVOS TAUTOSAKOS 
ARCHYVE YRA APIE 

600.000 ĮVAIRIŲ TAUTOSA 
KOS UŽRAŠYMŲ.

Medžiaga sistematinama. Nu 
matytas paruošti spaudai pla 
tus liaudies dainų rinkinys „Lie 
tuvių tautosakos istorijos apy

kad būtų subrendusios. Ir, ben 
drai, žmogus juk bais netobu 
las padaras, kad iš jo galima 
būtų laukti ir tikėtis visai rim 
tą subendimą įrodančių darbų. 
Galima teigti, kad žmogus dar 
neišgyveno savo žvėriškosios 
prigimties. Bet turėdamas tru 
puti daugiau smegenų už žvė 
ris, jis dažnai ir daug energi 
jos išeikvoja tam tikslui, kad 
susirastų būdų ir priemonių ko 
voje nugalėti „savo artimą“. . 
Tat, visai aišku, kad pasiteisi 
nimas, kaip dukart du—keturi, 
visiškai aiškus. Bet. . . juk kai 
bame apie krikščionišką kultū 
rą, moralę, apie Augščiausiąją 
Tiesą, humaniškumą, apie po 
mirtinį gyvenimą, kurin perei 
nant reiks duoti Dievui atskai 
tomybę! Tarytum šiuos daly 
kus suprantame. Tat, kaip da 
bar taip lengvai jieškoti patei 
sinimo savo klaidų ir silpnybių? 
O vis dėlto atsiminimuose ma 
tome, kaip jieškoma pasiteisini 
mų. Bet ir šiam reiškiniui yra 
pateisinimas: kas gi nori save 
apkaltinti? Tiktai komunistinis 
sovietinis „rytų demokratijų“ 
režimas išgalvojo „sukurti nau 
ją žmogų“, kuris save kaltino 
ir pats, „prašė“ už tai nubausti 
mirties abusme. Bet ir tai, kaip 
Chruščiovas XX kompartijos su 
važiavime išaiškino, buvo daro 
ma prievarta ir klasta. Žmoni 
jos istorijos bėgyje vienas tik 
tai reiškinys yra žinomas, kad

ku lturwb^koazika 
reikėtųprisiverstistorokąknygą 

skaityti, nors, galima būtų su DAILININKĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ, 
p. Meškausku sutikti, kad pir dideliu pasiaukojimu dirbdama ir tarptautiniuose žodžiuose,
masis tomas galėjo būti ir trum lietuviškuosius kilimus, jau už taip pat žymėti priebalsio „r“
pesnis, jeigu iš jo būtų buvę iš baigė kilimą, vaizdupjantį Šv. minkštumą ir kt. Rašybos re uu Lt,uivaanw
leisti gamtos aprašymai ir ki pranciškaus gyvenimą. Kilimas formos klausimams spręsti su ura:xa«< Atiduotas snaudai LT
tos smulkmenos. Bet. . . atsimi šv pranciškų traktuoja lietu daryta atskira komisija. Kai ku br5UZa ’ Atlcluotas Spauaai ” •
nimai yra grynai individualus vj§ku būdu, lietuviškoje aplin riuos klausimus, pvz. veiksmą

kūmoje. žodžių rūšių skyrimą, buvo siū
Dail. A. Tamošaitienė, palai loma išspręsti latvių ir lietuvių 

kydama tradiciją, dabar audžia kalbininkams kartu. E. 
tautini drabužį Montrealio lie 
tuvių spaudos baliui, kuris įvy 
ks

ir subjektyvus reikalas. Nors 
mes ir pageidaujame ir atsimini 
muose objektyvumo, kas būtų

SR istorijos trumpasis kursas“ 
mokykloms, taip pat ruošiamas 
platus tos.pat rūšies istorijos 
tritomis. Spausdinami „Didžio 

Lietuvių kalbos žodyno“ 
ketvirtasis tomai, 
skelbiama esant

j? 
trečiasis ir 
Kartotekoje 
per pustrečio miliono žodynui 
paruoštų kortelių. Pradedama 
ruošti lietuvių kalbos mokslinė! 
gramatika. Per penkmetį numa' 
tyta apsavrstyti apie 25.000 
įvairių mokslo Šakų terminų ir 
paruošti spaudai keletą jų lei 
dinių. Bet daugumas šios me 
džiagos buvo sutelkta Neprikla 
usomybės laikais. (E)

GINTARO DIRBINIAI,
Tiek pačioje Sov. Sąjungoje, 

tiek jos satelitiniuose kraštuo 
neseniai persikėlusio iš Austrą vių tarmę ir parodas tos tar se ir užsienyje su pasisekimu

LIETUVIAI GUDŲ 
TERITORIJOJE.

Leningrado un-to aspirantas 
K. Kinduris apgynė disertaciją, 
už kurią_ gavo filologijos moks 
lų kandidato laipsnį. Joje išsa 
miai išstudijavo Mogiliovo sri 
ties Malkovkos kaimo lietuvių

visada 
yra maksimaliai subjektyvus, 
net ir Churchillis, nors jam ne 
stigo ir faktų ir jų dokumentą 
cijos. O Raštikis buvo laisvas 
padaryti ir tūlą reikalą (4.000 
X7—28.000 dolerių) ir tai yra 
neginčijama jo teisė, — jis lais 
vas buvo išleisti tomą dar didės 
nį. O kam tas nepatinka, to nie 
kas nei pirkti, 
verčia.

Kaikas prie 
dėl atsiminimų 
ris, esą neatatinkąs knygos tu 
riniui. Nėra ko dėl to lieti raša 
las, nes kas tiktai „Kovose dėl lijos į JAV, 50-ties metų su mės ryšius su ją apimančia kai pardavinėjami lietuviškieji gin 
tėvynės“ paskaitė, visi gražiai kaktuvinė paroda Čikogoje bu ba”. K. Kinduris toliau tyrinę 
suprato, kad tai yra jo atsimi vo sėkminga — parodą aplan 
nimai. Kaikam nepatinka, kad kė 700 asmenų ir joje parduo 
Raštikis aprašė savo gimtinę ir tas trečdalis darbų. Rūkštelė, 
jos gyvenimo savybes. Bet tai kuris yra realistas, gavo Čika 
bus naudinga kultūristorikui. gos lietuvių portretų užsaky 
Savo metu Lietuvoje buvo iš 
leista knyga „Balanos gadynė“, 
ir buvo visuotinai įvertinta, kad 
tai yra didelis indėlis lietuvių 
tautos kultūros istorijai. Vokie 
tijos gamtos aprašymų jis gale 
jo nedaryti, bet Lietuvos, jos

nei skaityti ne

Raštikio kimba 
pavadinimo, ku

vasario 23 dieną.

„PABALTIYS TURI 
GYVENTI”

Tokiu vardu švedų prof. B. 
Nerman išleido knygą, kurią 
laisvoji spauda labai gerai įve 
rtina. Teigiama, kad prof. B. gyventojų tarmę, surinkęs aps 
Nerman gerai pažįsta Pabalti čiai etnografinės ir folklorinės 
jo tautas, jų kultūrą, tradicijas medžiagos. Skelbiama, kad tai 
ir jų nusistatymą būti laisvoms, esąs vienintelis „tarybinėje lie 

tuvių kalbotyroje mokslinis dar 
bas, taip išsamiai nagrinėjąs 
ne Lietuvoje gyvenančių lietu

DAILININKO
ANTANO RŪKŠTELĖS,

taro dirbiniai. Tačiau jie ten pa 
prastai pristatomi kaip „sovie 
tiniai gaminiai“, o kitur pasiun 
čiami net lenkų vardu. Gintaro 
dirbiniams reklamuoti dabar 
bolševikinėje spaudoje pasigaųi 
narna jai ir Maironio. Okup Lie1 
tuvoje gintaro apdirbamoji pra 
monė paleidžia į apyvartą įvai 
riu karolių, apyrankių, sagų, 
inkrustacinių gaminių su meta 
lu, medžiu, kaulu, oda ir kt. Me 
niškiau pagamintus gintarinius 
gaminius išleidžia Klaipėdos 
kombinato „Dailės“ gintaro 
dirbtuvės ir Palangos artelė 
„Lietuvos gintaras“. Dailjnin 
kų F. Dauaknto, B. Mikulevi 

Didžiausią betgi parodos ek čienės ir kitų pastangomis gin 
sponatų dalį sudarė Vilniaus tarą apdirbant panaudotas nau 
Istorijos-Etnografijos ir Vilnia jas metodas — skulptūrinis, ne 
us Dailės muzėjų specialiai at gatyvinis graviravimas. Tuo 
siųstieji lietuvių liaudies meis būdu gaunami ypač gražūs dir 

Latviai dabar rūpinasi savo terių dirbiniai. Atskiruose sten biniai. Gintaras apdirbinėjamas 
rašybos reforma. Be kita ko, duose buvo demonstruojama ir Vilniuje, kur yra visa eilė kv 
siūloma balsių ilgumą žymėti dešimtys tautinių rūbų komp alifikuotų meisterių. Čia ginta 
------------------------------- —--------  • lėktų, originalūs juostų, piršti rą graviruoja V. Bieliauskas, 
ir katalikas, — tat jo nuoširdų nių, kojinių, skarelių raštai, pirmasis pradėjęs gaminti gin
mas, nors kai kam gali atrodyti Ypač, geri esą „Dailės“ kombina tarines žvėrelių figūrėles. Ver
ir naiviu kaikuriais atvejais, to ir Telšių Taikomosios dailės tingus karolius pagamina M.
bet jis yra svarbus atsiminimų mokyklos dirbiniai. Prie stendų Zamžickas. Vilniaus gintaro
vertinimui. su lietuvių tautinių juostų, au dirbtuvės kas mėnuo išleidžia

Labai gerai St. Raštikis pa diniu bei rūbu komplektais dir maždaug už 50.000 rb. gintari
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bus palikti ateičiai autentiškos Jis pirmasis Raštiki ir jo para abejotina, kad iš savo kertės ma darė, kad išleido atsiminimus, bo didelė Leningrado Riepino niti dirbinių.
medžiagos apie 1918__ 1940 me šytus atsiminimus pagyrė be tymo St. Raštikis rašė nuošir —jie padės daug ką išsiaiškin vardo meno akademijos studen Gintaro dirbinių meistras F.

tyrusiems jos g 
vaizdų, jų kitimo. Tat galima 
sakyti, kad bendrieji Raštikiui 
priekaištai atpuola; jie be reika 
lo daromi.

Bendrai imant, S. Raštikio 
vių visuomenė ir kad jie jau da patys žmonės save kaltintų, — atsiminimai yra vertingi ir lai 
ugelio cituojami, aptariami ir tai kad kaikurie šventieji save ku pasirodę. Yra kas dėl jų rim 
vertinami.

Visi čia suminėtieji faktai, ne žmonės —

mų.

1956 METŲ NOBELIO 
LAUREATAI

yra šie: už mediciną dr. D. W. 
Richards ir dr. A. F. Courand, 
abu amerikonai, ir dr. W. Fors 

žmonių — tai yra labai naudin smann iš Vokietijos; už chemi 
ga, ne tiktai įdomu, ypač jau ją prof. C. Hinshelwood iš An 
nosios kartos žmonėms, ir ypač glijos ir N. N. Semionov iš Mas 
nebuvusiems Lietuvoje ir nepa kvos; už fiziką dr. W. Brattain, 
tyrusiems jos gyvenimo, jos dr. W. Shockley ir dr. J. Barde 

en. visi amerikonai.

Į LATVIJĄ BUVO NUVY 
KUSI LIETUVIŲ KALBININ 

KŲ GRUPĖ.

kaltino ir kankino, o šiaip jau tai pakalbėti, panagrinėti, ver 
- visi linkę teisintis, tinti kritiškai ir aiškintis, o kai 

abejotina, yra geri reiškiniai. I at nieko nuostabaus, kad ir kas ir pataisyti, patikslinti, nes 
— ‘ ................. ■ ' rašytojai save teisi ne sukelia problemų, kurios lig

šiol vis dar yra dezorientacijo 
____ __________________ „ dėl Raštikio atsimi je, kelia nesibaigiamus ginčus 
turn būsime supratę, kad nau nimų, tokias kalbas užvedė Vie (jų nereikia baimintis) ir vis 
dingą ir pilietiškai sąžininga nybės redaktorius J. Tysliava. negauna reikiamo aiškumo. Ne

Tebevargdami dėl savo praei atsiminimų 
ties (tolimosios ir tolimesnės), na. 
istorijos faktų rinkimo, tary Kalbant

medžiagos apie 1918—1940 me šytus atsiminimus pagyrė be tymo St. Raštikis rašė nuošir 
tų Lietuvos nepriklausomybės jokių rezervų. O tai jau yra ži džiai. Ar jo pažiūros, obejkty 
laikotarpį, bei gretimuosius lai noma, kad jeigu jis ką pagiria, vumo prasme, yra be klaidų, 
kus, ypač, kad dėl jų turime ne tai jo „smogikai“ ilgokai pra kiekvienas, žinoma, žiūrėdamas 
tiktai džiaugtis, bet ir graudžiai kaituos nagrinėdami pagyiimo iš savo kertės matymo, spręs sa 
paverkti ir muštis į krūtinę už priežastis. V. Meškauskas ne vaip. Tai pareina nuo žmonių 
kaltes, kurių esame pridarę, lyg trukus ir pradėjo. Ypač p. Meš pasaulėžiūros, politinių nusista 
nesubrendę vaikai (valstybine kauskas buvo susisielojęs, kad tymų, socialinių vertinimų ir 
prasme). Dabar tą jau matome, jam Raštikio skaitymas nesuda tt. Savo atsiminimuose Raštikis 
tiktai — labai gaila — vis dar ręs malonumo ir atėmęs daug savo mintis daugiausia veda, 
daugelis neparodome žmoniško laiko. Tai truputį keista. Atro kaip valstybininkas, patriotas

ia lietuvių tarmes.

LENINGRADO ETNOGRA 
FINIAME MUZĖJUJE 

buvo suruošta Pabaltijo tautų 
liaudies meno paroda. Joje ypač 
buvo gausu meniškai apiformin 
tų stendų su lietuvių liaudies 
menininkų dirbiniais. Keletas 
ekspozięijų buvo užpildytos 19 
a. pabaigos muzikos instrumen 
tų, gintaro dirbinių, pagražin 
tų namų apyvokos daiktų, au 
dinių bei mezginių pavyzdžiais. 
Etnografijos muzėjuje jie sau 
gojami daugiau kaip 50 metų.

I

?

—jie padės daug ką išsiaiškin vardo meno akademijos studen 
ti ir, jeigu tai bus daroma rim tų grupė, taip pat susipažinti Daukantas atsidėjęs rūpinasi, 
tai, žiūrint tų vedamųjų gairių, su turtinga lietuvių liaudies me kad dirbiniai turėtų tautinį po 
kuriomis jie parašyti, tai iš to no paroda buvo atvykusi iš Ma budį, įkūnytų savyje turtingus 
gali būti nemaža nauda. Šia skvos tekstilės instituto studen lietuvių liaudies tautosakos ar 
prasme ypač svarbu mūsų jau tų grupė. Gausus eksponatų, su ios dabartinės buities motyvus, 
najai kartai, kuri, paskaičiusi sijusių su lietuvių liaudies kul jis yra sukūręs ypač gražių sa 
atsiminimus ir sekdama vertini tūra ir istorija, skaičius yra taip gų su fantastiniais peizažais, 
mus, galės su daug kuo apsipa pat didžiausiame Sov. Sąjun Iš įspūdingesnių įo darbų — 
žinti. (d., b.) gos muzėjuje — valstybiniame tai „Eglė žalčių karalienė“ ir

J. Kardelis. Ermitaže. (E) „Jūratė ir Kastytis“. E.

■

ŽVILGSNIS PRAEITIN ,
jau iš paskutinės mėnesinės ai

Lietuva išsivadavo iš okupantu gos galėjau nusipirkti tik 3 de
, K . 1 ~~ šimtis kiaušinių.

BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS vo
MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS. paukščiai. Reikėjo tik šeimynai

9 • • J. T X Cl X X X/ X X X X X XX V X X X X* XX X XX XJ XX V

tuos medelius liepiau iškirsti, netingėti, tai su maistu ypatin ^et VyrįauSybės buvo
j.. .-u- att bet grynai valstybiniam reika g° varg° nebuvo.

A t Hii. Baudą nuimti nenorėjo sutik
PADARYTŲ NUOSTOLIŲ tį Tuornet aš pastačiau klau

1924 m. vasarą perkūnas pa simą taip: 
gadino mums telefono ryšį su 
Kaunu. Išvažiavęs taisyti, ryšio 
komandos viršininkas Įeit. Ver 
bickas pranešė man, kad perku 
no sutriuškinti 5 telefono stul 
pai, kuriais ėjo valstybiniai tele 
fono-telegrafo laidai.

Žinodamas, kad netoli tos 
vietos yra miškelis, kurio me 
džiai pilnai tiktų stulpams, aš

liepiau iškirsti 5 tinkamas
eglaites

ir sutaisyti netik savo laidus, Praaetl ,1S tamstų leidi tį8. Negaliu suprasti, koks bu ms iš Anglijos šešiems parla bai smalsų šuniuką, kuris visur kelis zuikius nušovė,
bet ir valstybinius. Taip buvo miško ir tiktai paskui v0 tokjo straipsnio tikslas. Įdo mento nariams, kurie visi karš turėjo būti pirmas. Kai vilkutj
labai irreit nadarvta ir aš anie taisyU ’ ------------ '------------------------ ’ ’v * '

Suprato. Baudą nuėmė.

130. LITO IR MARKĖS
SĄVARTOSE

RAŠO

72.

po 10 litų už dolerį. Galutinai karšti medžiotojai. Jiems pakai 
įsitikinti lito tvirtumu, neša ką tojau gautą iš mihisterio būti 
tik gautus litus į Ūkio ar Ko ną sąlygą: kad būtų nušauti 
inercijos banką ir tenai už Ii šernai, vilkai, o medžioklei pasi 
tus gauna dolerius. Žmonės iš baigus, geras vaišinimas su me 
syk panorėjo atsikratyti turi džiotojų anekdotais, 
mų markių, bet kokiu kursu jos 
buvo keičiamos, neatsimenu.

Mano pirmutinė alga buvo

pažadėta, kad laikui bėgant, vi
Litų įvedimo dieną buvau Ka Sų valstybės tarnautojų atlygi

daugiausia eiguliai, kuriuos pa 
rūpino miškų urėdas. Pirma^, 
varymas, ir ant parlamentaro 
pirmininko, anglų pulkinink^ 
apie 60 m. amžiaus

užšoko didelis šernas.
Tas, nors stovėjo po storu me 
džiu, bet akivaizdoje tokio pa

Buvo nutarta daryti

medžioklę Kalesnikų miške,
kur neabejotinai yra šernų. Keb v°jaus. metė šautuvą ir kaip 
liau su vilkais, kurių gali ir ne berniukas išsyk atsidūrė augš 
pasisekti iš raistų išvaryti. Kad t°se eglės šakose. Šalia jo ant 
būtų tikra ir su vilkais, papia Unijos stovėjęs Kipras Petraus 
šiau kunigą Mironą, kad pado kas kuo ne šauti į jį norėjo už 
vanotų mums esamą pas jį nedi tokį bailumą ir medžioklinės Ii 
delį, apie 1% mėtų vilkutį. Tą nijos pralaužimą.
vilkutį turėjome laikyti rezer per varymą majoras Ba 
ve, jei per medžioklę vilkų ne nyS ny§ovė nemažą šerną. Per 
pasitaikys, paleisti jį ant anglų. varymą buvo' nušautas dar

Medžioklės išvakarėse į Dau vienas šernas, du vilkai ir daug < 
Medžioklė, galima W

une. Buvo įdomu pažiūrėti jr njmas bus žymiai padidintas.
Išsyk visi atsikvėpė, 

ir atrodė, kad iš skurdo greit 
išeisime ir gyvenimas pasidarys 
visam kraštui žymiai gyvesnis, 
turtingesnis.

131. ANGLIJOS SEIMININ
___ r_.__ * KŲ MEDŽIOKLĖ

rnandą, kuri paliks telegrafo-te ]įto, jvedimą „Vaire“ pasirodė 1923 m. rudeni buvau skubiai gus nuvažiavo Įeit. Verbickas ir zuikių.
lefono linijas lygiai tokioje tva bjaurus Voldemaro straipsnis, iššauktas nas Krašto Apsaugos . -• •» *• •- kyti,
rkoje, kaip jas rado po perku kuriame buvo parašyta kad ke issaul?as Pa.s. g“. APsauSos atveze vilkutj maiše.s .. J .. .. r ..r . Kuriame puvo parašyta, Kaa Ke minister} pulk. Sliz|, kuris man labai navvkn
nijos. Kariškos linijos veiks, bet jįom dienom praslinkus litas nu davė netikėtą ir keistą uždavi Čia aš turėjau progos stebėti 5 P X »
valstybinės, tai tikrai ilgai ne kris iki 30% savo vertės, o kiek nj. suruošti mano divizijos ri gyvulių instinkto apsiręiškimą. nes visi anglai savo akimis ma 
veiks, nes jų mechanikai turės vėliau, jis pasidarys visai bever bose gera medžiokle atvvkusie Turėjau aš visai jauną, bet la tė ir šernų, ir vilkų, ir patys 
nradėti riinintis iš tamstų leidi i_ i_ u.. L 51 - t.-*___ x_______________ __________

kaip mūsų tikri pinigai atrodo 
ir kaip žmonės j naują pinigą 
reaguos. Bet svarbiausia buvo 
pamatyti, ar išsipildys

— Už „sauvaliavimą“ aš bū 
siu nubaustas. Gerai. Bet tuo 
met tie medeliai bus jau mano 
nuosavybė, nes už juos aš tri prof. Voldemaro pranašavimai 
gubą kainą sumoku. Atsiimti 
„nuosavybei“ aš pasiųsiu ko

dėl lito bevertiškumo.
Dalykas tas, kad prieš pat 

• Vaire“ pasirodė

bet ir 1
labai greit padaryta ir aš apie 
tai pranešiau savo ministerijai.

Kuriam laikui praėjus, iš M i 
škų Departamento gaunu raštą, 
kad

už sauvališką 5 medelių 
iškirtimą

mu buvo pamatyti, kaip jis re medžiotojai. atvežė maiše ir dar iš automo
aguotų į panašaus turinio strai __  o kacj a§(‘ pOne ministeri, b*l*° neišėmė, mano šuniukas
psnius savo viešpatavimo lai pats nesu medžiotojas ir savo įšoko į automobilį, pauostė mai 
kais? Juk tur būt nei straips gyvenime dar nieko nesu nušo stai£a uodegą paspaudė ta

Medžioklei pasibaigus, visi 
dalyviai atvažiavo į Alytų, kur 
štabo karininkų valgykloje jų 
laukė skanūs pietūs su ,Ltrejo 
mis devyneriomis“ ir krupni

į;S

nio autoriui, nei žurnalo redak v?s> _ atsiklbinėjau. Bet ne rP koj.ų ir dideliame išgąstyje kals. Malonu buvo matyti,’kaip 
Gyvenimas greitu tempu ėjo toriui Dimitravo stovyklos ne padėjo. -------JT1—
normalias vėžes, tik su pini pavyktų išvengti.

Tą dieną, rodos 1923 m. spa įsakymas lieka įsakymu.

staugdamas mėtėsi bėgti. Įlin senį parlamentarsii džiaugėsi, 
do po mano lova, iš kui ilgų lyg jįe būtų maži vaikai. Jų pul 

. . ... i a -i • i -a ta- * • • 1 nebuvo gahrna jis išpra kinįnkas dėl savo bailumo aiški
man uždėta bauda lygi trigubai kursas galvotrūkčiais krito. Di Ho 1 d., tyčia nuėjau į Lietuvos Turėjau pakviesti kelis talkinin syti. Is kur jame baime atsira nosi(' ka(j šernas taip įniršusiai 
tų medelių kainai, rodos 60 litų, vizijos vado pareigose turėjau Banką. -------- ------- - ------- ‘— rT':- • ' ' -

Būdamas Kaune, užėjau į augštą algą — 2000 markių mė
Miškų Departamentą prašyti, nėšiui. Atrodė daug, bet už tas 
kad nuo manęs tą baudą nuim markes vis sunkiau ir sunkiau __ _______ ________
tų, nes aš gi ne savo naudai buvo galima ką nors nusipirkti. Iškeičia kelis dolerius ir gauna Urbonas ir majoras Banys, visi lefonu. Varovai buvo prityrę,

i . . . -
gaiš buvo visai prastai. Markės

kus pas save pasitarimo. Tie do? tiesiog ant jo lėkė, kad neabejo
Žmonės gauna naujutėlius talkininkai buvo : Kipras Petrą Medžioklė buvo apgalvota iki tinai jam savo iltimis žarnas iš

savo“ pinigus uskas, Kauno stoties komendan smulkmenų. Su jos vadovu pul leistų, o jis. tiek anūkų turįs, ir
' tas mar°jas Petrauskas, pulkin. kininku Urbonu turėjau ryšį te jų jau nepamatytų.

. , > Bus daugiau.
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Mažlietuvių pastangos
NUOŠIRDŽIAI REMTINOS

Mažoji Lietuva, tiksliau sa nuo amžių ir po valstybių sąmy 
kant - pietvakarinė Lietuvos da šio-karių lietuviam proga kla 
lis, priklauso lietuviams, ir Lie bint ir griežčiau reikalaut jas 
tuvai, kaipo jos amžiais buvusi atgaut, nelaukiant didžiųjų tei 
dalis, smurtu atsibastėlių vokiu singo išsprendimo, mažųjų la 
užimta ir kiek suvokinta. Ge bui tylint, ir tik laukiant, kad 
rai, kad MLBD nuolat klabina, jie teiktųsi ką numest. Didžių 
kad lietuviai VLIKe besėdį ne jų, ar tai Anglijos, Prancūzijos, 
pražiopsotų nereikalavę, kaip ar net JV. noras mažąsias prie 
kad pražiopsojo, iš didikų malo gretimų didesnių priskirt. Ma 
nės belaukdami, it elgetos iš žom ar pavergtom tautom ty 
maldos, po pirmosios karės, be lint, taip jie ir išsprendžia ma 
sitenkiną vien Klaipėdos skly žųjų, silpnesnių tautų likimą, 
pelių, kurį irgi vargiai, per su jei tik jos tylį. Visai kas kita, 
sipratėlių lietuvių sambūrj vos kai jos parodo atsparumą ar sa 
itgavo. vo reikalavimų kietumą, kaip

Tikrai yra keista girdėti, kad kad suomiai ir vengrai. Tada, 
lietuviuose randasi tokie nuo kad ir nesiskubina jas užstot, 
lankautojai, kurie troškimą Lie jom gelbėt, bent tad dvasiškai jų įmaišoma gerokai nereikalin nservativyzmas (sustabėjimas 
tuvos atplėštų žemių prie Lie jas remia, pripažindamos jom gų svetimžodžių. Tai tikra da senovėje) 
tuvos priskirti vadina romanti teisę savarankiškai gyvuot. 
ka. Lygiai lietuviai turime ir 
kitų, kurie tiek pat svetimiem 
nuolankūs; ką S. Daukantas, 
Narbutas, Kraševskis, Ktzebue, 
ir k. gyrė, augštino, jie vadina 
taip pat romantistais. Jei patys 
lietuviai savo senovės kėlėjus, 
gerbėjus niekiname, tai nebėr 
prasmės ko laukt iš vokiu ar le 
nkų teisybės. Kad jie, ty lenkai 
ar vokiai, turi agentus lietuvių H£Xin.lluaiUiJ)
spaudos ar kalbų, taip vadina turį savo žymiai pakilusią įdar 
mų veikėjų - rašėjų sekėjus, ne įf raštą, o betgi daugybę 
gali būt abejonės; tie elgetiški 
nuolankautojai, kaip tik sveti 
mųjų siekiams, ar prastai saka 
nt aspiracijom patarnauja, lyg 
pasamdyti, kiek vienas gali nu 
manyt.

Kažkoks lietuvis valstybinin 
kas yra pasakęs: geriau kad ir 
nevisą gaut-laimėt kiek norime, 
bet visada reikia plačiau užsi 
mot. O pasitikėt didžiaisiais, jų 
teisingu sprendimu, reiškia ar 
ba visai mažą elgetišlęą dalelę 
tegaut, ar ir nieko. Tai tikrai 
teisingas pasakymas!

Lenkai apie Vilniją, vokiai 
apie Klaipėdiją nuolat tauzija, 
kaipo jiem priklausančias sritis, 
o lietuviai tylį net apie tikriau 
sias Lietuvos dalis kas besakyt 
apie visą pietvakarinę vokiu pa 
sigrobtą Lietuvos dalį, ar apie 
Gardiną ir suvalkijos sritis?

Tos sritys Lietuvai priklausė

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©S©©©©©©©©©©©.©©©©©©©*;©©-mo ir net gerbt, kas svetimo.
Didžiausi tikrosios lietuvybės 

lobiai slypi Lietuvos prieškryži 
nėję senovėje, su jos tikyba, pa 
pročiais ir gausia pasakyba 
(mythology) kilnia lietuvių do 
rove, lietuvių vieningu sugyve 
nimu ir narsa, kuriuos užmesta 
tikyba sužlugdė, su pačios vals 
tybės vardo ir garbės praradi 
mu.

To pasėkoje, turime daug pr 
apruselių lietuvių, gabių valsty 
bininkų, bet drovių lietuvių rei 
kalavimus pateikt, reikalaujant 
ne svetimų, o savųjų žemių at 
gavimui. Svetimus dievus bei 
stabus begarbindami, lietuviai 
pamažu išlietuvėja; jiem vis 
kas: mados, žaislai, pasakyba, 
net pati kalba geresnė, kada į bijo tarptautinių žodžių. Jo ko

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

TELEFONAS: CR 7-0051

5 PSL.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

Atsižvelgiant j Lietuvos žilą 
ją praeitį, su jos tikyba, papro 
čiais ir savitu skirtingu nuo „ei 
vilizuotų" tautų gyvenimu ; kad 
lietuviai garbino gamtos reiški 
nius - medžius, tūlus gyvius, 
ir neapipavidalintas dvasias, da 
ugiausia < 
mas, su Ugnim, Perkūnų, ir Sa-------
ule pirmaujant, ko visos žemės, 
kad ir kiek pakilusios, tautos,

) tiek toli eina, kad 
bartinio lietuvio linkmė. Lietu jam geriau būtų likti su stab 
viška, be senoviškos lietuvio sa meldybe ir atsilikti, kaip yra 
vigarbos ir narsos silpnybė, ku kai kurių tautų atsilikusių ir ne 
rios patys neužmato.

Anis Rūkas.
spėjančių eiti su gyvenimo pa 
žanga. Tiek gerai, kad A. Rū 
kas laikosi lietuvybės, bet tas 

Red. pastaba. Anis Rūkas sa negerai, kad jis tuo pačiu įžei 
„„ votiškai narsus vyras, nes daug dinėja kitaip manančius, pats 

dievybėmis*""vadina stiPriai bara ir mokina, bet dėdamasis neklystančiu.

NUSTALININAMAS SOVIE TINIS MENAS?
O kaip su „socialistiniu realizmu”?

Rusijoje, žiaurios diktatūros ja visumoje anaiptol negali 
dievybių begarbinę, su dieve vergijoje tebesant, dar labai to rišti savęs palinkimu į kurią

PASMERKĖ „MEMELER DAMPFBOOTĄ”
1956. X. 21. Hamburge buvo gimtąją žemę. Iškilmingą posė 

Klaipėdos krašto vokiečių su dį pradėjo R. Meyeris. Neseniai 
važiavimas, į kurį savo atsto iš Klaipėdos krašto grįžęs vo 
vus atsiuntė taip pat vokiečiai kietis Koehler perdavė susirin 
iš Rytinės zonos. Ta proga bu kusiems saują gimtosios žemės, 
vo atidengtas vad. „Klaipėdos kurią jis, išvykdamas iš Klaipė 
akmuo“, kuris Klaipėdos kraš dos krašto, pasiėmė drauge su 
to vokiečiams turįs priminti jų savimi, taip pat tris jaunus ąžu

' oliukus. Fed. parlamento atsto 
bai buvo taikomas administravi vas ir Rytprūsių vokiečių va 
mas. . . Kritikoje vietoje laisvo dovas Dr. A. Gille pasakė kai 
nuomonių pasikeitimo ir ginčų bą, kuria labai griežtai pasmer 
neretai buvo taikomas užrėki kė norinčius nurašyti Vokieti 
mas, vietoje augštų idėjinių-mc ios rytines žemes. Drauge pri 
ninių kriterijų kaikurie literatu minė ir lietuvių pokario metais 
ros ir meno veikėjai vadovavosi suteiktąją vokiečiams pagalbą, 
smulkaus konjunktūrinio pobū

su

mis, ir pusdieviais; supynę pa H lig aušros. Nėra dar ir pra rs kryptį literatūrinės formos jjjo 5UTnetimais. Visa tai*turė 
sakas, padavas apie juos; kaip giedrulių, bet šiųjų pastangos 
Omero Iliada, Odisėja, Virgili pradeda reikštis.
jaus Aneidė, egiptėnų ir indų Molotovo grįžimas į valdžios 
su šimtais dievybių, kurias ir viršūnes, tai Chruščiovo prade 
lietuviai netik „istorikai“, o ir tas Stalino nuvertinimas jau bū 
eiliniai rašėjai su pasididžiavi tų davęs šiokių tokių teigiamų 
mu savo rašiniuose įpina, tik vaisių, bet dabar vėl grįžtama 
pasirodymui: matykite kiek aš prie Stalino vertinimo. Vis dėl 
mokytas — žinau net Grckijos, to, visų gyvųjų ir kūrybinių sri 
o net tolimos Indijos padavas, čių žudikui jau gulint grabe, 
bei dievybes! yra prasiveržimų, kurie rodo

Ir kas suomių Kalevala? Ar tūlas pastangas susipratimo pra 
ne padavų rinkinis, vaizduotės sme. Nusikreipus nuo Stalino 
išdava? Lietuviai mielai mini ir atsisukus į protingesnį Lėni 
svetimybes, bet kas savo — tai na, ima reikštis, bent mažiau 
romantiška. pavojingose srityse, lyg pastan

Tai didelis lietuvių susmuki gos pragiedrulių kryptimi, 
mas, kryžinės tikybos įtakoje 
išlietuvėjimas. Jei garbint ne 
pražangą ir ne kvailystę, minėt 
pagoniškos Graikijos, Romos 
ar Egipto pasakybos dievus bei 
didvyrius, tai kodėl Lietuvos 
Kraševskio sukurta kad ir kuk 
Ii lietuvių šventknygė prastės 
nė? ,

Lietuvių kiek praprusclių sve 
timėjimas, graibstymasis kas 
svetimo, o kas savo sarmatiji 

kom viln. medžiagom, avaline, masis, niekuo nepateisinamas ir 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, neatleistinas. Tai tikras suliur 
dviračiais, laikrodžiais, akorde bėjimas, apsileidimas, 
onais. (Siunčiama iš Anglijos Lietuvos prieškryžine seno 

per Haskobą). vė, kaipo pagoniška, negudriai
Bendrovė taip pat persiunčia į nutylima, o svetmybėm lietu 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary vių raštija „dabinama“. Tokiu 
tus ir mums pristatytus siunti 
nius (siunčiam ir oro paštu). 
Visi mokesčiai sumokami siun 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO 
K A. Pristatymas garantuoja 
nas—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.

SIUNTINIAI

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Co. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su : angliš

lėtu būdu lietuviai drovinami 
minėt ir šalintis, kas tikro lietu 
visko, o greibstytis, kas sveti

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

BELLAZZI-LAMY, INC
j TR S1S1 7679 George St- Ville Lualle.

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

Tel. TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 

DYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.
0.85

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

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

srityje. . . 14. Todėl partija turi jo n€įgiamai atsiliepti literatu 
pasisakyti už laisvą įvairių gru ros ir meno vystymuisi“, 
puočių ir srovių lenktyniavimą 
šioje srityje. Bet kuris kitas kl 
aušimo sprendimas būtų valdi 
nis>-biurokratinis pseudospren 
dimas”.

Išskyrus „neklaidingą pažini 
mą“, šiuose nutarimuose yra pa nes išvadas nėra jokios galimy 
sakyta tiesa, žinoma iš vakarų bės, nes sovietinė diktatūra ei 
„buržuazinio“ pasaulio. Komu giasi kaip tiktai „konjunktūriš 
nistai nieko naujo neišgalvojo, kai“. Todėl ir su pasisakymais 
Bet jau „genialusis Stalinas“ didesnieji, prityrę, menininkai 
tikrai „neklaidingai pažinęs“ nelenda iš savo kiautų, o dar šė apie lietuvių folklorininkų, 
sugalvojo „socialistinį realiz atsargesni jie yra paičoje kūry lingvistų ir etnografų mokslinę 
mą“ ir juo prievartavo visus ra boję. O kalbant iš esmės, yra ekspediciją dabartinės Gudijos 
šytojus, menininkus, muzikus, visiškai aišku: kol Rusijoje vieš Svyrių apylinkėse, kur jie tyrė 
„Socialistinio realizmo“ rykštę pataus diktatūrinė klika, tol lietuvių folklorą ir vietines lie 

Zoščenko, kūrybos laukti nėra pagrindo, tuvių k. tarmes. Surinktoji me 
’“J.” r' . , pažymima, būsianti

Apie meninės kūrybos visų rūšių menininkų. Tat mini straipsnis yra ne kas kita, kaip naudinga Didžiąjam Lietuvių 
kuriame gvildenama masis „Komunisto“ straipsnis „konjunktūrinis“ menininkų k. žodynui ir moksliniam dar 

bui.

Jeigu ne

Bet labai įdomu, kad suvažia 
vimas pasmerkė Klaipėdos vo 
kietininkų laikraštį „Memeler 
Dampfboot“, apkaltinęs jį ve 

Taigi, labai atsargiai kalba dant pragaištingą politika, ken
ma ir su didele baime kaip tik kiančią Klaipėdos vokiečiams, 
tai tos neigiamosios praeities. Suvažiavimas paskelbė viešai, 
bet vis dėlto pasakoma tiesos.

Žinoma, iš to daryti rimtės

kad „Memeler Dampfboot" nė 
ra vokiečių laikraštis, kad jjs 
yra visiškai privatus biznis ir 
kad rytų vokiečiai kviečiami ja 
me nedalyvauti ir jam žinių ne 
tiekti.

— 1956. VI. 26. „Tiesa“ ra

Dideliu reiškiniu lairnokas
1956 m. pasirodęs 15-me „Ko savo kailiu išbandė 1
munisto“ žurnalo numery strai Šostakovič, Gruodis ir visa eilė Juk ir minimasis „Komunisto” džiaga, 
psnis
laisvę“, kuriame gvildenama masis „Komunisto“ straipsnis „konjunktūrinis“ 
nauja sovietinės literatūros kr ir sako: „Neabejotiną žalą niū „administravimas“, 
yptis. Straipsnis paremtas Le su literatūros ir meno vystymui 
nino pasisakymais ir komparti si padarė J. V. Stalino asmeny 
jos, tuo pagrindu, nutarimais, bes kultas ir to kulto pagimdy 
padarytais 1925 m. Straipsnis ti reiškiniai. Lenininių normų 
cituoja tuos nutarimus, kurie užmiršimas atskirais atvejais 
sako: „13. Neklaidingai pažin vedė į kūrybinės iniciatyvos ap 
dama visuomeninį - klasikinį Ii ribojimą ir net slopinimą. . . BĮ 
teratūrinių srovių turinį, parti oga buvo tai, kad meno kūry

Dr. TASSY S/NGERMAN 
optometristas - optikas

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

'>©©©©©©©©©©©©©©*>f,<,vrz©©©',©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«f
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BALIONAS DIVA MODE
SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS.

4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19.
Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©S

Į©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'..v©©©©©©©©©©©©«

TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve d

„LITAS” |
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslai. &

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

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

l^©©©©©^^V>©©©©©©©V>©©©©©©©©©©©©©-^©©*.^.©©©©©©©«

ME7-6727 Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS.

j lietuviška moterų kirpykla
i DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM-
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
i Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).
| 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292
r©©©©©©©©©©©©©^©©^ ©©©©©©©©©©©©©©>©’>©©©©©-'#©©©©©©©©«

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

.©©©©©©©$©©«©^^©<>*****>V«.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

*44 T/C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S 1 A U C I U L l 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. Fel.: HU 8-0162,
!©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©• ©©©©©©©©©©©W

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

Montreal Overseas Parcels

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR j VISAS RUSIJOS DALIS 

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

urmo kainomis!
Visos persiuntimo išlaidos ir muitai priimami čia ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.
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LONDON, Ont.
NESULAUKSIME 
pelnas skiriamas mi

. DĖL KNYGŲ VAJAUS

U S TJ f/įp NP OR TA S' j. J, St. PASILINKSMINIMAS, KOKIO ILGAI
dienotvarkės klausimų turėjo Baipšio prašymą patenkinti, lei Vienintelis priešgavėninis pa sas vakaro 
apsvarstyti Stasio Baipšio raš sdąma jam, dalyvaujant KLB silinksminimas Londone įvyks neto fondo naudai, 
tą, kuriuo jis prašo leidimo pa Hamiltono A-kės Revizijos K- sausio 12 d., Šeštadienį, žino Įtempta t*--*- -

LIETUVOS ISTORINĖS DATOS.
— Lygiai prieš 20 metų Lie menybės. Tik tenka paklausti, 

tuvos ledo rutulio rinktine, pir kas daugiausia naudosasi gra 
mą kartą dalyvavo Prahoje įvy žiom Vilniaus apylinkėmis? 
kusiose pasaulio ledo rutulio LIETUVIS PRALAIMĖJO, 
pirmenybėse, zaizdama vieno
je grupėje su Lenkija, Vengri Gruodžio 26 d. Miami Beach 
ja ir Rumunija, lietuviai pralai įvyko draugiškos bokso rungty 
mėjo lenkams 8:7 (įvartis Jonės tarp sunkiasvorio Ameri 
ciaus), vengrams net 15:0, takos lietuvio Kazio Norkaus ir 
čiau laimėdami prieš Rumuniją W. Pastrano. Norkus, po ilges 
pasekme 1:0. 1

— Paskutinės tarpvalstybi negalėjo prilygti trečioje 
nės ledo rutulio rungtynės. Ne je esančiam Pastrano ir

tarptautinė padėtis 
tikrinti TF Hamiltono sk. vyk jai, minėtų knygų platinimo moj Odd Fellows Temple salėj, įpareigoja ir mus akyliau budė' , 
dytų 1954-56 metais lietuviškų vajų apyskaitas patikrinti asme 555 Dundas St. (prie William ti, judriau veikti ir nuoširdžiau 
knygų platinimo vajų apyskai niškai. St.). Pradžia 7.30 vai. vak. Vei remti Tautos Fondą. Mūsų sva
tas. Šio rašto nuorašą St. Baip 
šys pasiuntęs ir T»FA Kanado

St.). Pradžia 7.30 vai. vak. Vei remti Tautos Fondą. Mūsų sva
Prisimenant šį sunkų ir didės ks loterija ir bufetas su visų rū rbiausieji reikalai kasdieną da 

nės apimties TF vietinio sk. at šių gėrimais! rosi aktualesni. Kitas pasilinks
liktą darbą, manau, lietuviškai Šis šokių vakaras rengiamas minimas beįvyks tik. . . gegužės

rosi aktualesni. Kitas pasilinks 
Šis šokių vakaras rengiamas minimas beįvyks tik. .. gegužės 

cagiečiai ir vienas iš Detroito visuomenei’bus įdomūs šia pro Tautos Fondo Įgaliotinio Br. mėnesį! Todėl visi kviečiami pa 
K ga trumpi minėtų vajų duome Misiaus inciatyva. Jam talkins sinaudoti šia proga. Lauksime!

nv« hnvp savo laiku skelbti sn narengimu komisiios nariai. Vi D. E.I vietą laimėjo Albert Sandrin, 
o lietuviai užėmė sekančias vie 
tas — 4-tą P. Tautvaiša su 5% 
taško, 8-tą K. Jakštas su 5 tšk., 
12-tą A. Zujus su 5 tšk., 21-mą 
K. Škėma su 4% tšk., 59-tą V.

nės pertraukos pasirodęs ringe, 
’: vieto

nės ledo rutulio rungtynės, Ne je esančiam Pastrano ir po 10 
priklausomos Lietuvos rinkti rundų pralaimėjo taškais. Rung 
nės, buvo sužaistos Kaune 1940 tynės buvo rodomos televizijo Karpuška su 3% tšk. 
m. vasario mėn. prieš Estiją, je. 
Laimėjo Lietuva pasekme 2:0. 
Sekančią dieną estai, jau kaip 
Tallino rinktinė, žaidė Vilniuje 
ir pralaimėjo sostinei taip pat 
2:0. Reikia pažymėti, kad Lie 
tuvos rinktinės pirmas puolimas 
buvo sudarytas iš vilniečių: An 
drejausko. Kelmo ir Stanišaus 
ko. Tuo tarpu iš Lietuvos pra 
nešama, kad dabartinė Lietu 
vis rinktinė prieš estus gali pra 
laimėti maždaug 6—10 įvarčių 
skirtumu. Išvada aiški: ledo ru 
tulys okupuotoje Lietuvoje yra 
labai smukęs.

— Vilniaus ledo rutulio 
manda LGSF pirmą kartą 
vyko į Kauną 1940 m. sausio 
5—6 d. d. ir čia sužaidė drau 
giškas rungtynes su Kauno LG 
SF ir Kauno rinktine. Prieš Ka 
uno rinktinę pralaimėta net 4:
I. Vilniečius atstovavo šie žai 
dėjai (iš atminties) : Stanišaus 
kas, M. Voiničjus, Zdanauskas,
J. Klimas, Sierdiukovas, Ronč 
kus, Andrejauskas, Kelmas ir 
šie Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazi jos auklėtiniai: M. Biri 
nis, G. Stašaitis, V. Vaišnys, a. 
a. M. Padaba (žuvęs nuo lenkų 
teroristų vokiečių okupacijos 
laike) ir šio laikraščio bendra 
darbis K. Baronas.

SPORTAS LIETUVOJE.
Viename laiške iš Vilniaus 

rašoma, kad žiema 1956-5 7 m. 
atėjo labai anksti — jau lapkri 
čio mėn. Tad ir žiemos sportavi 
mo sąlygos yra labai geros. Sos 
tinėje atidarytos šios čiuožyk 
los: „Spartako“ stadione (Juo 
zapavičiaus g-vė, netoli Elekt 
ros stoties), Maironio parke, 
(tarp Gedimino kalno ir Trijų 
Kryžių), netili Žvėryno tilto ir 
prie geležinkelio stoties. Slidinė 
jimo sąlygos taip pat geros. Da 
ugiausiai naudojamasi Antakal 
nio kalnais, kur 1940 m. buvo 
pravestos Lietuvos slidžių pir

ko
nu 
m.

— VI. Karpuška, kuris vado 
CHICACOS SPORTINĖJE vauja LSK ”Neries“ šachmatų 
CHICAGOS bPOKllNEJE sekcijaii p]anuoja pravesti jau 

PADANGĖJE niŲ šachmatų turnyrą.
Chicagos Lietuvių Futbolo — Ramūnas Bužėnas, kuris 

Klubas, anksčiau vadinęsis „Va anksčiau buvo aktyvus Chica 
inuto“ vardu, gruodžio 16 d, gos liet, sportiniame gyvenime, 
turėjo savo narių susirinkimą, kartu su žmona išsikėlė į Kali 
kuriame buvo aptarti ateities forniją ir apsigyveno Los An 
planar Paaiškėjo, jog artimiau TRUMPAI IŠ VISUR, 
siu metu — 1957 m. sausio 7 
d. klubo futbolininkai pradeda — Gražiausia olimpiados da 
salės pirmenybių — Indoor lyve buvo vienbalsiai pripažinta 
Soccer" susitikimus. Buvo išrin 24 m. rusė, daktaro žmona, Ga 
kti ir klubo naujieji valdomieji hna Popova, 
organai. Naujuoju klubo pirmi — Beveik visi vengrai atsisa 
ninku išrinktas V. Numgaudas, kę grįžti iš Melbourno į savo 
kuris pakeis ligšiolinį pirminin Tėvynę, gavo prieglaudą JAV. 
ką, klubo steigėją Edv. Šulaitį. — Lenkijos futbolo meiste
j. riu tapo CWKS Varšuva. Bū 

Gruodžio 25 d^ Chicagos dingą, kad ši kariškiu koman 
LFK buvo suruosęs -šokiu vaka da> jabai mažai pakeifė savo 
ra letuvių Auditorijoje. prieškarinį varda. Šis klubas vajū apyskaitų.

S2! buvo žinomas kaip WKS Legia 
(Wojskowy Klub Sportowy), 
tad dabar, prisitaikant prie rusi 
Škos tvarkos, pridėta tik raidė 
„C“, kas reiškia Centralny, nes 
ir Sov. Sąjungoje kariškių ko 
manda taip pat vadinasi Cent 
ralnyj Dom Krasnoj Armiji. Šis 
klubas, prieš karą Lenkijoje ne 
vaidino didelės rolės, nors žai 
dė augštoje lygoje. Susijungęs 
su kitu klubu — Varšavianka, 
jis ir sudarydavo Varšuvos rin 
ktinę, kuriai Kaunas praiairnė 
jo 1939 m. pasekme 5:2.

— Visą pelną, tarpvalstybi ciją, kuri šiuo metu teikia daug 
nių futbolo rungtynių tarp Ola gražių vilčių, kad Tautos Na 
ndijos ir Ispanijos veinuolikių, mai Hamiltone po metų — kitų 
paskirta vengrams. gali būti įsigyti.

me Chicagos LSK ,,Neries” sp 
ortininkų susirinkime buvo pa 
rodytas filmas iš Vl-jų Š. Ame 
rikos liet, sporto žaidynių.

— Kasselio stovyklos buv. gy 
ventojai, šiuo metu esantieji 
Chicagoje, buvo suruošę pobū 
vi, kurio metu surinktos aukos 
(70 dol.) pasiųstos buvusiam 
veikliam Kasselio, Wiesbadeno 
ir kt. stovyklų sportininkui Kęs 
tučiui Miškiniui, dabartiniu me 
tu besigydančiam Vokietijoje.

— Pov. Tautvaiša laimėjo 1 
vietą LSK „Neries“ suruošta 
me šachmatų turnyre. Antro 
je vietoje liko — A. Zujus, tre 
čioje — K. Jakštas. Jiems gruo 
džio 23 d. Liet. Auditorijoje 
buvo Įteiktos piniginės dova 
nos.

— Lapkričio pabaigoje įvyku 
šiame šachmatų turnyre Milwa 
ukee mieste, 106 dalyvių tar 
pe dalyvavo ir 5 lietuviai: 4 chi

nys, buvę savo laiku skelbti sp parengimų komisijos nariai. Vi 
atidoje.

I knygų platinimo vajus, vyk 
dytas nuo 1954 m. gegužės 7 d. 
iki rugp, 1 d., turėjo pajamų $ 
808.80 (už parduotas knygas). 
Išlaidų $ 606.26. Grynas pel 
nas $ 202.54.

II kn. plat, vajus (1954. XII. aukojant šiam reikalui per du kyti „liaudies priešais“ dabar
1—1954.XII.31) davė šią apys metus apie 800 valandų. Jam, esą lyg ir rehabilituoti. Pvz. jau 
vartą: manau, Žinoma, taip pat, kad skelbiama išleisiąnt, be kitų,
Pajamos .......................$ 1207.51 leidyklos duoda platintojams 25 taip pat Gustavo Suitso ir Ma
Išlaidos .......................$ 905.16 % nuolaidos. Paskaičiavę įneš rijos Under veikalus. Suitsas
Grynas pelnas ............$ 302.35 tą TF pelną $ 1254.06 nuo ben 1944 m. pabėgo į Švediją ir šie
III kn. plat, vajus (1955. I. 1. droš parduotų knygų kainos $ met ten mirė: Under dar ir šian
—1956.1.15) turėjo šiuos rezul 5301.86, matome, kad pelnas su dien tebegyvena viename Stock
tatus: daro 23.6%, o tik 1.4% išleista holmo priemiestyje. Ligi šiol
Pajamos .......................$ 3285.55 važinėjimo ir kitoms išlaidoms, niekas nedrįso net jų vardą tei
Išlaidos .........................$ 2536.38 Iš šių duomenų kiekvienam ge giamai suminėti Estijoje. Šie
Grynas pelnas.............. $ 749.17 ros valios lietuviui ir be tikrini rnet Taline buvo pastatyta es

Visi trys vajai davė šią bend mo labai aišku, kad tie TF su tų kompozitoriaus Tubino 5-ji 
rą apyvartą: kelti $ 1.254.06 yra tik didelio simfonija. Klausytojai ją sutiko
Pajamos.......................... $ 5301.86 buvusių TF v-bos narių pašiau dideliais plojimais. Kalbama,
Išlaidos .........................$ 4047.80 kojimo dėka, vaizdžiau paša jog emigracijoje gyvenančio ko
Grynas pelnas............ f

Šie visi duomenys yra auten tų uždarbis, paaukotas Tautos pastatytas ir Maskvoje. 
tiŠki, paimti iš TF viet. sk. ka Fondui!
sos knygos ir iš bylose esančių Viso to akivaizdoje reikia ko

nstatuoti, kad St. Baipšio nepa
Grįžtant prie St. Baipšio raš grįsti įtarinėjimai yra šiuo at , . . , . . . , , .

to, reikia pasakyti, kad tokia in veįu labai ardantis lietuviška bet .a? ]au.lr. ’° v^alai lš 
iciatyva iš visuomenės tarpo darba veiksnys ir be galo iskau statoml Estijoje ir net nugaben

. ... 0 fi ta a m H at 4-i 1 Macb-vo (

S. Baipšiui iš spaudos buvo — Helsinky leidžiamas šve 
žinomi augščiau duoti rezulta du kalba dienraštis „Hufvudsta 
tai, taip pat puikiai jam žino dsbladet“ praneša, kad, nepai 
ma, kad tas darbas yra beveik sant didelės stalinistų įtakos į 
išimtinai atliktas vieno asmens kurie estų autoriai, ligi tol lai 
lietuviško užsispyrimo dėka, pa sovietinės Estijos gyvenimą, kai

$ 1254.06 kius — knygų platinimo agen mpozitoriaus šis kūrinys būsiąs
Pary 

žiuje 1954 m. miręs estų grafi 
kas Viiralt ligi tol buvo laiko 
mas „reakcionierium“ ir „por 
nografinių veikalų autorium“

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

11

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

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

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

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

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

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

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

Pittsburg Pa. ir kitur.

iciatyva iš visuomenės 1 t **
yra teigiama ir sveikintina, jei dina tuos tautiečius, kutie tau j_p^odyti * Maskvą <Per deka 
yra pamatuota, savo laiku ir tiniam darbui atsiduoda visa 
turi gerą valią. Rašantysis ne girdimi, precizišku teisingumu, 
mano, .kad St. Baipšys gerų no 
rų veriamas ėmėsi šios patikli 
nimo iniciatyvos. Ir štai kodėl: 
jis prisiminė šį reikalą po metų 
ir tada, kada šiuos vajus vykdę 
kai kurie asmens išėjo iš TF V- ___________________ , ___  ____ _
bos ir šiuo metu vykdo daug ūžiami šio įvykio pasekmėje ga tuvoj buvo ištekėjusi už vieno 

ndai nepadarytų įtakos į lietu valdininko. Per pirmąją Sovie 
višką mūsų veikimą, nepalauž okupaciją J’Uyo abu su vyru 
tų mūsų tarpe pasitikėjimo 
tautiečiais, kurie lietuvišką 
bą dirba visu nuoširdumu.

Šia proga kreipiuosi į p. 
Baipšį ir B-nės Revizijos 
ją, prašydamas visus patikrini 
mo davinius ir patį aktą pa ____ _____ __
skelbti spaudoje. Sk. St. plačiai ąprašė švedų dienr. „Da

— Švedų „Dagens Nyheter“. 8ens Nyheter . (E), 
pasiremdamas neseniai iš Vii 
niaus atvykusio į Romą vieno 
italo pasakojimais, smulkiau ap 
rašė Kučingio, kuris 1949 m. 
buvo deportuotas į Sibirą ir ne 
seniai paleistas, sutikimą Vii 
niuje. E.

t Prieš porą savaičių okup^ rįkos Valstybes. Jų pastangos 
.. jau tįkraį pįinaį apsimokėjo kai

kuriose labai svarbiose srityse. 
Jie lenktyniauja su amerikie 
čiais atominės energijos srityje ■ 
ir, gali būti, net priekyje kai ku 
riuose vairuojamųjų raketų ban 
dymų - tyrinėjimų fazėse.Jung 
tinės Amerikos Valstybės rei 
kalingos tūkstančių inžinierių 
daugiau negu paruošė paskuti 
niais metais ir to išdavoje nu 
kenčia atidėjimu - neišpildymu 
svarbių gynybos reikalams už 
sakymų ir spragų tyrinėjimų 
programoje.

Tokios rūšies pasikeitimai da 
bar vyksta Sovietų Sąjungoje 
ir reikia pripažinti, jie yra la 
bai svarbūs.

Sulietuvino J. Skardis.

dą. E.
—Kaip Eltai pranešama 

nesiekdami nė krislelio asme įš Stockholmo, Šiomis dienomis 
niškos naudos. Beabejo, p. St. deportacijos į Sibirą paleis 
Baipšio šios mano mintys neBaipšio šios mano mintys ne ^ Švediją atvyko Hilda Taut 
paveiks, bet tas ir ne tiek jau sv vaišienė. Į Stockholmą ji paleis 
arbu. Jas rašau plačiąjai hamil *a tiesiai iš Jakucko. Jos tėvas, 
toniečių visuomenei, kad sklei švedų pilietis Aalandsberg. Lie

daug sunkesni lietuvišką darbų 
—Lietuvių Namų įsigijimo ak

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

L$

tais deportuoti i Sibirą, kur tas, ne 
dar išlaikęs kančių, mirė. Prieš me 

tus laiko jai pavyko susižinoti 
su savo broliu Švedijoje — ir 
tam galų gale pavyko išgauti 
leidimą, kad ją išleistų iš Sibiro 
i senąją tėvynę. Išleistoji dabar 
yra 56.m. amžiaus. Jos istoriją

St.
K-

PASIKEITIMAI...
Atkelta iŠ 3-čio psl.

vę toki sėkmingi, kad nežiūrint 
praėjusio karo nuostolių ir at 
silikimų šiandieninis jų apsirū 
pinimas mokslininkais ir inži 
nieriais pralenkia Jungt. Ame

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

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko. 
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis. 

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

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

! DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

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

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I O D Ž I U 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.

Lietuvoje politinė padėtis paaš 
trėjo. Vykdomos deportacijos, 
ir vėl pradėti oficialiai registr 
uoti visi, kurie susirašinėja su 
užsieniu. E.
K

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
y...—MX . -■XX • MX — M

1 w-- —w-—w

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

A. E. McKAGUE (
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-139S
t 201 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
gnuuisnuowmwiBmcwuant

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 
/. A 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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goninėje. Įvairių Hamiltono fir miškai savęs visai neapsisunkin 
mų ji buvo apdovanota dovano darni. Juk šimtą ar du paskirti 
m's- šėrų pirkimui prie mūsų sąlygų

SPORTO KLUBAS visiškai nėra sunku. Tik mums 
trūksta vienybės, entuziazmo— 

praneša, kad kaukių balius yra perdaug esame santūrūs ir peši

WELLAND, Ont.
PASISEKĘS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Welland, Ont. Apylinkės vai Jonaičiui ir Žinaičiui už parda 
dyba dėkoja visiems atsilankiu vinėjhną buletų ir išdavimą g ė 

HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIAI, rengiamas Royal Connaug'ht Ho mistikai "nusiteikę? Galima d7ą fiems * bendrą Naujų Metų sūrimų, p. Šurkams už paskolini 
atlikite savo pilietinę pareigą maloniai kviečia atsilankyti lin tek kovo mėn. 2 d. Prašome jau šiai tvirtinti, kad širdies gilumo '•ikimą. Šis Jūsų gausus atsilan mą patefono.

- ■ -........................ kymas pataisė musų silpną pini Be to p. p. K. Žukauskui ir
ginę padėtį. B. Šajaukai, negalėjusiems del

Nuoširdžią padėką reiškiame asmeninių aplinkybių dalyvau 
dirbusiems be atlyginimo: P. ti, bet paaukojusiems tam pare 
Ramanauskui, linksminusiam ngimui po 1 dol., nuoširdžiai 

pp. Gudaičiui, dėkojame. Apylinkės valdyba.

gausiai dalyvaudami visuotinia ksmo laiko praleidimui ir tuo ruoštis, nes gražiausios kaukės je visi norime juos turėti, nes 
me susirinkime, kuris įvyks pačiu paremiant T. Fondo vei bus premijuojamos. Šis parengi tai yra vienintelis, stipriausias 
1957 m. sausio 13 d., sekmadie klą. 
nį, Parapijos salėje, 58, Dun 
durn Street N., 5 vai. po pietų.

Susirinkimo
numatyta:

1. Susirinkimo
2. Susirinkimo
y sekretoriaus rinkimai,
/ Praeito susirinkimo proto 

kolo skaitymas,
4. Hamiltono Apylinkės Vai gas pamaldas su asista laikė

dybos pranešimas, 1 __ _____________ _____ _____
5. Tautos Fondo Valdybos mokslą sakė Tėvas J. Kubilius, K-JOS HAMILTONE gražiai pradėtą darbą remti. Iš

pranešimas, pažymėdamas, kad ši stovyla vieno kito girdima pastaba, kad
6. Šalpos Fondo Valdybos pra Šv. Marijos bus nuvežta į N. v7._ ^5° . kovo-liepos Namų parengimais nepastatysi

nešimas, Lietuvą, kadangi mūsų Tėvynė
7. Gimnazijoms remti komisij je tautiečiai negalėjo atšvęsti

jos pranešimas, 1953 m. Šv. Marijos Fatimos
8. Namų Fondo Valdybos pra šventę ir garbinti Šv. Marijos

nešimas, metus. Po pamaldų, daugelis
9. Revizijos komisijos praneši parapijiečių pasirašė ir knygo

mas, je, kurioje randame taip pat ir
10. Valdybos ir Revizijos komi kitų lietuviškųjų parapijų para 

sijos rinkimai,
11. Klausimai ir sumanymai,
12. Susirinkimo uždarymas.

(Hamiltono B-nės Valdyba.
Ne kartą mes nusiskundžia 

me, kad štai, ' ] 
„tą” padarė blogai, „tą” reikė 
jo kitaip atlikti ir pan.

Praktikuojame savųjų tarpe, pinigus įteikė,
mažiau pažįstamųjų būrelyje, ačiū. Dar kartą primename, kad

mas Hamiltone visuomet sutrati 
kia rekordinį svečių skaičių.

HAMILTONO 
EVANGELIKAMS

Redeemer luteroniiį bažny

ir labjausiai konkretus lietuvy 
bės išlaikymo faktorius. £ia ne 
susikerta nei mūsų įsitikinimai, .
nei tikyba, nei materialinė pade Putkia muz;ka’ 
tis — po šia idėja ištisenkame ~ 
visi. Tad tik daugiau ryžtingu 
mo, ir nė nepajusime, kad po

DIDELĖS IŠKILMĖS
dienotvarkeje pereitą sekmadienį įvyko VA 

parapijos bažnyčioje, kurioje 
Hamiltono lietuviai katalikai 
susilaukė Šv. Tėvo palaimintos čioje, Hamiltone, Main Street 
Šv. Marijos statulos, apkeliavu East ir Wexford gatvių kam kelių metų turėsime gražius il
sios jau daugelį JAV ir Kana Pas> sekmadienį, sausio 13 3 mums patiems priklausančius
nos lietuvių parapijų. Iškiimin va^- P° pietų lietuvių pamaldos. Lietuvių Namus.

Kun. L. Kostizenas. —

atidarymas, 
pirmininko ir

taip pat mielai padeda tautiečia dukters Sandros-Antaninos kri 
ms didesniems namų remontą kštynas. Kūmais buvo^N. Sirta 
ms planų sudaryme.

NAUJI VAS. 16 G-JOS 
RĖMĖJAI

Hamiltonas gerų lietuviškų 
širdžių netrūksta. Vieniems au 
kotojams pavargus, juos pakei 
čia kiti.

Malonu supažindinti neseniai 
atvykusią Banaičių šeimą, ku 
rios net du nariai Leopoldas ir 
Romas (tėvas ir sūnus) nuo 19 
56 m. rugsėjo 1 d. Įstojo į J. Tr 
ečioko vadovaujamą Vas. 16 g- 
jai remti būrelį nuolatiniais na 
riais, kiekvienas aukodami po 
1 dol. kas mėnesį.

Geriesiems Banaičiams reiš Simo ir Adolfo Tamulionių, gy 
kiame giliausią padėką ir lau venančių Kanadoje ar Jungtinė 
kiame daugiau tautiečių prisi se Amerikos Valstybėse.

$ 466.82 čįų buvo dėl to, kad tą pačią die dedant prie Šio kilnaus darbo. — Pajieškomi du broliai Na 
Pagal aukotojų valią, aukos ną‘ st. Michael salėje buvo L. Skambinti St. Bakšiui, JA 9- ražaičiai gyvenę Nariūnų km., 

gimnazijoms pasiskirstė: Šturmaitytės su L. Bildušu ves 4662. Joniškio vai., Šiaulių ap. Jicš

Tad maloniai prašome visus 
kun. dr. J. Tadarauskas, o pa VASARIO 16 G-JAI REMTI ir visokiais būdais šį NF V-bos 

K-JOS HAMILTONE

šus.
NL MAŠINŲ FONDĄ 

savo Šerais pereitą savaitę 
rėmė M. Juodis 20 dol., A. 

B-nės valdyba, kaitis 10 dol. ir A. Tėvelis 
dol. NL B-vė ir Jūsų bendradai 
bis, per kurį Šie hamiltoniečiai 

taria nuoširdų

Pa 
Šu 
10

\ mėn. piniginio aukų vajaus apy me j ją atsakant reikia pažymė
i skaita. - - -

1. Grajauskas Br........ $ 158.50
2. Mikšys Kazys ........... 68.50
3. Kežinaitytė Marytė. .67.—
4. Bakšys Stasys........... 51.76
5. Apanavičius Vyt.:. . . 33.06
6. Pilipavičius Stasys .33.—
7. Bilevičius Vytautas. . 22.— šokiu vakaras, ruoštas gruodžio
8. Rodzianskas Rustutis 14.— 29 d. turėjo 74 svečius ir davė
9. Milkeraitis Martynas 10.— kartu su loterija per 70 dol.

10. Jokubynas Jonas...........9.— pelno. Manoma, kad maža svt
viso ....................r ‘ -

ti, kad yra daug geriau prie vi 
sų kitų pinigų sukėlimo šalti 
nių turėti dar ir vieną kitą 
kstantj gautą iš parengimų, 
gu kad jų neturėti.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ

tū 
ne

utas iš Detroito ir V. Treigienė, 
žinoma Tillsonburg lietuvė vei 
kėja.

Linkime mieliesiems Babec 
kams geriausio pasisekimo jų 
gyvenime, o mažžjai Sandrutei 
išaugti gera lietuvaite, uolia 
mūsų tautos reikalų gynėja!

PA1IESK0JIMAI
— Žilinskas Alfonsas, Juozo 

sūnus, kurio adresas yra šis: 
Krasnojarskij kraj, Manckij ra 
jon, Malyj Ungut, USSR—jieš 
ko‘ Antaninos, Juozo, Antano,

. . ; Šturmaitytės su L. Bildušu ves 4662. Joniškio vai., Šiaulių ap. Jicš
Vasario 16 g-jos išlaikymui tuvės, kuriose dalyvavo per 100 fRAmiKins VFSTDVY-S ko mot’na 1S Lietuvos. Rašyti: ; — ----- - L. __ L 11 GKAZlAUNlfc Vt,□1 uveo Ramonas, 156 Main W. No

mažiau nanstamuiu nureivie aciu uai Kaita piunenarne aau skoloms mokėti 83,—. Sale vių dalis ruošėsi Naujų Metų jk‘ šiol buvusių Harrjiltone įvy rth Bey, Ont., Canada.
bet kadaPvra nrTvatiešSi išdės visais NL reikalais Hamiltone zieČiM g-jos išlaikymui 133.5’. sutikimui, kuris buvo rengia Jo gruodžio 29 d. Jaunuosius • Iš Kauno E. Nevenglauskaitė
tyti Svc minSpaletgX S P^ 466’«2’ - - ma* B-nės V-bos ir turėjo di šturmaitytę ir Leoną atsiuntė laišką Juozui Neveng
nės valdvbos dafba rik karta ną 131 Kensington Av. N. tel. Lietuviškų Gimnazijų vardu džiausią pasisekimą. Bildušą sujungė kun. dr. J Ta lauskui, kuns prašomas laišką
metuose, mes i šaukiama susi LI 5-0979. Pinigus, NL Maši tariam.e nuoširdžiausią padėką Vis dėlto malonu pasidžiaug Barauskas. Mišių metu giedojo atsiimti iš NL redakcijos. E. Ne

$ 250.32. Vasario 16 g-jos Rū svečių. Be to, didžiausia lietu

metuose, mes į šaukiamą susi LI 5-0979. Pinigus, NL Maši 
rinkimą neatvykftame, pasaky nų Fondui, nebūtinai tuoj pat 
darni (ir gal lengvai atsisaky įnešti. Prašoma tik pranešti NL 
darni) — kitas už mane pakai atstovui Hamiltone, kad sutin 
bės, kitas už mane atliks ar įeis karna įstoti į NL B-vės šėrinin 
į nauaji renkamą ap. valdybą. kų eiles, ° atsiskaityti su juo 
Mielas hamiltometi, kiekvieno galima bus ir po mėnesio laiko, 
lietuvio pareiga yra dalyvauti N METŲ SUTIKIMAS, 
musų visuomeniniame darbe, 
ypač KL B-nės, kuri apjungia surengtas KLB-nės v-bos repre 
visus lietuvius be tikybos, įsiti zentacinėje Hamiltono vietoje 
kinimų skirtumo. Todėl ir šį —Royal Connaught Hotel, su 
sekmadienį, 5 vai. p. p. visi ha traukė apie 500 svečių iŠ Ha 

. ......................... miltono ir apylinkių, o taip pat 
iš tolimesnių vietovių, kaip JA 
V .Montreal. Punktualiai, 12 
vai. pirm. St. Juozapavičius pa 
sveikino visus susirinkusius, kv 
iesdamas sugiedoti ir Lietuvos 
himną. Griežiant Benni Ferri . ... . w. . . • , . . •
orkestrui sutikimas tęsėsi iki 2 nt sal,eje’ K™?.ame V2SUS hetu ^gsmmgos sukakties proga 

vius kuo skaitlingiausiai jame ir palinkėti ilgiausių metų! 
dalyvauti. K. Meškauskas, anksčiau dir

Norėčiau Šia proga pabrėžti bęs Stelco eiliniu daribninku, 
vieną ir tikriausią šio reikalo dabar tarnauja Miesto V-boje 
pusę: Tautos Namus įsigyti ir dirba savo specialybėje (Lie 
mes pajėgiame ir galime, ekono tuvoje jis buvo matininku). Jis

miltoniečiai susirenka į visuoti 
nj B-nės susirinkimą, naujų dar 
bu ir planų sudarymui, naujos 
valdybos išrinkimui.

T. FONDO
Hamiltono sk. valdyba praneša, 
kad sausio 26 d. yra rengiamas 
šiais metais pirmas linksmas šo val- rYt0- Pelno gauta apie 500 
kių vakaras Royal Connaught dol. 
Hotel salėje. Visus tautiečius

geriesiems aukotojams ir linki ti, kad skautų kasa didėja ir, 
me visiems Hamiltono ir apylin tikėkimės, kad ateinančią vasa 
kių lietuviams ištvermės šių lie rą bus galimybė skautų veikimą 
tuviškų kultūros ir mokslo ži pagyvinti.
dinių išlaikyme! / - • • -

Atskirą ir didžiausią ačiū siu ms, atsilankiusiems į šį vakarą 
nčiame mielajam Broniyi Gra ir prašome visų lietuvių dėme 
jauskui, surinkusiam trečdalį šio mūsų jaunimui ateityje, 
visų gautų aukų ir džiaugiamės, 
kad mūsų bendruomenė turi to 
kių pareigingų ir ištikimų lie 
tuviškai idėjai tautiečių.

Vasario 16 G-jai Remti 
Komisija Hamiltone.

LIETUVIŲ NAMŲ FONDO

Ačiū visiems skautų rėmėja

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdalc Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Bendrai ,šiemet Hamiltonas 
sutiko naujus metus labai triu 
kšmingai — visos salės, nakti 
niaf klubai buvo perpildyti.

PIRMOJI MERGAITĖ 
tik 21 sek. po vidurnakčio, gi 
mė škotų seimai Šv. Juozapo ii

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

| TALKOJE
Į: 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 ■ 

z: iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,
J Hamilton, 15 Homewood Ave. ;

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIE K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

J. f, WUS0N | 
laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 J?

parapijos choras, vedamas B. venglauskaitės adresas yra šis: 
Šturmaičio. Vargonavo muz. Raudonosios armijos prospek 
prof. Zanko P. Zankov. Solo tas 31—10, Kaunas, Lietuva.
giedojo sol. K. Zankov. Prie ai — Jieškomas Vembrė Juozas, 
toriaus jaunuosius palydėjo 5 sūnus Vinco, gyvenantis USA 
pabrolių ir pamergių poros, gra Boston. Yra žinių iš Lietuvos, 
šiai pasirėdžiusios. Rašyti: Vilimas Antanas, 3A—

Jaunoji išsiskyrė iš visų puoš 4~th Ave, Ville Lasalle, Montre 
nia ir puikia vestuvine balta su ah Que. Canada.
knele.

Turtingos ir didelės vaišės _____
vyko St. Michael salėje, groja DUOTI.

20 nt Benni Ferri orkestrui ir da 
lyvaujant per šimtui svečių.

Jaunoji — L. Šturmaitytė ga 
vo labai daug ir brangių dova 
nų, o iš negalėjusių dalyvauti 
savo pažįstamų visą krūvą svei 
kinimo telegramų ir laiškų.

Linkime jaunajai lietuviškai 
porai saulėtų ateities dienų Či 
kagoįe ir išauginti daug būsimų 
jų gerų lietuvių mūsų kankina 
mai Tautai!

ALDONOS IR VYTAUTO 
BABECKŲ ŠEIMA,

gruodžio 29 d. turėjo didelę šv 
entę — savo pirmojo vaiko —

29

BUVO METAS — TU ĖMEI, 
DABAR TAVO LAIKAS 

_______ AUKOK ŠALPOS 
FONDO VAJUI

LUCIJA IR KOSTAS 
MEŠKAUSKAI,

91 Sanford St. N., gruodžio 
d. iškilmingai atšventė savo 
metų vedybų sukaktį. Gražiose
šeimyniškose vaišėse dalyvavo 
per 20 svečių — artimiausių bi 

šokių vakaras, ruošiamas atei čiulių ir giminių.
nantį šeštadienį, sausio 12 d., la šia proga malonu pasveikinti 
bai jaukioje Robert's Restaura K. Meškauską ir Ponią šios dž

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.

P. Adamonis PO 6-7594

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumhiin« 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras 
JONAS J. JUSTI S. 

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

Vancouver 1, B.C.. Canada.

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

A. Budriunas RA 7-2690

GENFRALINI3 STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
H METŲ JŪS; TARNYBOJE 

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

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS LR KIBIRO 

X P SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10.

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
/'( f ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. 

Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.
'•>7^92' Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. 
igįįlp MOTERŲ DIENA:

- kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v.
Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas. 7^" 
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL. //A

A. Norkeliūnos

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas

Tel. RAvmond 7-3120

Montreal 36, Que

Montreal Real Estate Board ir 
Insurance Institute of Montreal nariai

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

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

c ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

WWW BWIWII« nwi n i m 
ft

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

telef.: 
PL 0094

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLJBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 344a| L 4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 344a |1
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Ar domimės Mažąja Lietuva ir musų Jura?!
VISI ŠĮ SEKMADIENI, 4 VALANDĄ PO PIETŲ Į SAUSIO 15 DIENOS MINĖJIMĄ. PLAČIAU SKAITYKITE PIRMOJE ŽINIOJE MONTREALIO KRONIKOJE.

MONT1REAL
SAUSIO 15-TOS MINĖJIMAS MONTREALYJE

Sausio 13., sekmadienį, 4 vai. Įėję, 4249 Berri St. yra kvie 
po piet, D'Arcy McGee salėje, čiamas Liet. Akad. Sambūrio su 
Pine Avenue nr. 220, Mažosios sirinkimas. 
Lietuvos Bičiulių D-jos Mont 
realio Skyrius rengia Sausio 15 
tos dienos minėjimą.

Paskaita apie ,,Klaipėdos kra 
što lietuviškumą' ir jūros reiks 
mę Lietuvai“ skaitys garsus 
Lietuvos mokslininkas, pohti 
kas bei visuomenininkas prof, 
dr. Pakštas.

Meninėje dalyje p-lė V. Jud 
zentavičiūtė skambins Eduard 
Mac Dowell ,,Moderniškąją sui 
tą“, deklamuos p-lės Tauterai 
tė ir M. Siniūtė ir dainuos Mo 
ntrealio Lietuvių Bendruome 
nės choras, vedamas p. A. Am 
brozaičio.

Visi Montrealio ir apylinkės 
lietuviai yra maloniai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti į minėji 
mą.
Maž. Lietuvos Bičiulių Draugi 

jos Montrealio Skyriaus 
Valdyba.

PROF, K. PAKŠTAS
atvyksta į Montreal} penktadie 
nio vakarą ir žada čia būti ligi 
pirmadienio vakaro. Per tą lai ___ w __  ______
ką jis tikisi atlankyti savo pa karu svečių neapvylęs. Ir šiame 
žįstamus ir bičiulius bei atlikti vakare bus įdomi ir gyva pro 
kitus reikalus. grama įr tikrai turtinga lo
VASARIO 16 D. NEPRIKLA terija.
USOMYBėS ŠVENTĖS Apie jas bus paskelbta pla 
minėjimas įvyks vasario 17 d., čiau ateinančiame NL n-ryje.
4 v. p. p., Plateau salėje Park ŠAUNUS ŠOKIŲ VAKARAS 
Lafontaine. Montrealio 11.

Šventei pritaikytą žodį tarti klubas „Tauras“ 
pakviestas p. dr. H. Nagys. .... ........ ........................

Meninėje programoje dalyva naj Firefighters Assn, (buvusio pai kartais pakenkia ir spauda •Opera, 
uja. Operos solistė E. Kardelie įe Policijos) salėje

KALĖDŲ EGLUTĖ, DLK VYTAUTO KLUBO
suruošta Montrealio A. V. mo Pašalpinės draugijos eilinis na 
kyklos, buvo nepaprastai puiki rių susirinkimas įvyks sekma 
ir gražiausiai pasisekė. Plačiau dienį klube, 2 vai. po pietų. Pe 
apie ją skaitykite sekančiame reitą savaitę susirinkimas nega 
NL numeryje. Įėjo įvykti dėl šventės.
• Naudinga bus žinoti hetuvia • Banditai naktį įsiveržė į taba
ms, kad labai pigiai galima gan ko sandėlį St. Joseph Blv., nu 
ti medžiagų Harrison krautuvė šovė šunį, surišo naktinius sar 
je, St. Catherine, tarp Peel ir gus ir pagrobė cigarečių už 40 _ _
Bishop gatvių. Atislankę būkite tūkst. dol. Sekančią naktį poli tuvos minėjimą suderinti su Ka 
malonūs pasakyti, kad sužino cija ties tuo sandėliu sulaikė su 
jote iš Nepr. Lietuvos. Bet kam nkvežimį, kuriame rado pavog 
i Lietuvą reikia siųsti medžią tas cigaretes. Pasirodė, kad pa 
gų, ten gausite labai pigia kai vogtos cigaretės buvo paslėp 
na. tos viename garaže, iš kurio ki
• Susižiedavo p. Rudžiauskaitė ti vagys jas pavogė ir vežėsi, 
su p. Piečaičiu ir M. Stankaity nežinodami, kad jie važiuoja 
tė Čikagoje, kur ji buvo nuvy J?ro apvogtą ir policijos sekamą 
kusi per šventes.
• Serga Marija Alenskienė ir 
gydosi namie.
• Miesto Majoras p. J. Drapeau 
priėmė naujakanadiečius. Mont 
realio Seimelį oficialiai atstovą 
vo inž. p. Aniolauskas.
• Dominion an Turcot Worke

Narių dalyvavimas būti 
nas. Valdyba.

SUDARYTA RINKIMINĖ 
KOMISIJA

Sausio 6 d., Seimelio Prezi 
diumo sušauktame Montrealio 
lietuviškų organizacijų posėdy 
je yra išrinkta Rinkiminė Ko 
misija, rinkimams į naująjį Mo 
ntrealio Liet. Seimelį pravesti, 
šios sudėties: Rinkim. K-jos pir 
mininkas Pr. Laurušonis, 1639 
St. Dominique, tel. ĄV 8-3515, 
R. K-jos sekr. D. Mališkienė, 
5303 Verdun Av„ tel. TR 4547. 
K-jos nariai: A. Mylė, Pr. Ke 
turką, S. Baltauskas, Br. Luko 
ševičienė.

Komisija yra nepilna, bus pa rs of Canada and Foundry Ltd. 
pildyta iš tų organiz. narių, ku dirbtuvių darbininkai, apie 2. 
rios nedalyvavo posėdyje.

TURTINGAS IR ĮDOMUS 
ŠOKIŲ VAKARAS 

įvyks sausio 19 d., 7.30 vai. v. 
buvusioje policijos, dabar ugnia 
gesių, salėj, St. Catharine, E. 
Šokių vakarą ruošia Liet. Akad. 
Sambūris, dar niekad savo va

KLAIPĖDOS KRAŠTO PRIJNGIMO PRIE LIETUVOS 
MINĖJIMAS TORONTE

Mažosios Lietuvos Bičiulių dimas naujosios parapijos tary 
Draugija nutarė šiemet Klaipė bos. Kun. L. Kostizenas. 
dos krašto prijungimo prie Lie * VLIKo pirmininkas J. Matu

- . x lionis šventes praleido Toronte,
nados Lietuvių Bendiuomencs ^ur tebegyvena jo šeima. Lankė 
naujosios Krašto Tarybos šuva si N M sutikimuose ir Liet, 
žiavimo metu,^būtent , daryti jjarn.uose turėjo politinį prane 

on Šimą. Be to, per ladiją pasvei
kino visus tautiečius ir linkėjo 
laimingų N. Metų. Į New Yor

naujosios Krašto Tarybos šuva

sausio mėn. 20 dieną, sekmadie
nį, 4 vai. po pietų, Lietuvių na 
muose, 235 Ossington Avė.

Yra numatyta paskaita, ku ką sugrįžo sausio 2 d.
rią greičiausia laikys kas nors • J. Lanskoronskis šventes pra 
iš atvykusių į Krašto Tarybą ir leido Toronte, viešėdamas passandėlį. Pavogtas turtas rastas____ j____ ______________ ___________  _______ , _____ _________

ir vagys, apvogusieji vagis, su meninė dalis. Numatoma, kad pusseserę pp. Jurkevičius. Sve 
imti, bet pirmieji vagys dar n® minėjime dalyvaus visi KLB čiui pagerbti kons. V. Gylys su 
rastl- Krašto Tarybos nariai, jau už ruošė priėmimą. Pulk. Lansko
• Kalėdinės ir Naujametinės baigę Kr. Tarybos posėdžius ir ronskis lankėsi TŽ redakcijoje, 
eglutės, kuriomis šiemet ypa jau suformavę KLB Krašto Va kurią painformavo apie jo ban 
tingai puikiai žydėjo Montrea ldybą. domą sudaryti VLIKo Vykdo

Ta pačia proga Toronto lie mąją Tarybą.
, gausiai dalyvaudami • Skautų-skaučių tuntai Šį sek 

minėjime, galės pasimatyti su madienį, sausio 12 d. 3 vai. p.

lio miestas, jau oficialiai užge ' _ 
so, tiktai privačiuose namuose tuviai, 
dar šen ten matomos. 1 ' ' "
® P. Gaurienė su dukra Aldona iš įvairių Kanados vietų atvy p. Prisikėlimo salėje ruošia Ka 
dvi savaites viešėjo savo vasari kusiais tautiečiais ir su jais pa ledų eglutę, mažiems ir didelie 

ms. Bus vaidinamas Kalėdų se 
nelis ir tas senis atvyks su do 
vartomis. Įėjimas 1 dol. suaugu 
siems ir 50 centų vaikams.
• Kalėdų švenčių ir N. Metų su 
tikimas Toronte praėjo geroje 
nuotaikoje ir neblogoje darno 
je. Naujų vėjų čia atnešė šven 
tęs praleidę VLIKo pirmiųin 
kas J. Matulionis ir VLIKo pa 
vestas sudaryti Vykdomąją Ta 
rybą pulk. J. Lanskoronskis, 
dėl kurių kalbų ir pranešimų 
dabar Toronte plačiai kalbama.
• Šv. Jono parapijoje praėju 
siais metais, kaip klebonas kun. 
P. Ažubalis naujametiniame pr 
aneŠime sakė, sutuokta 28, pa 
krikštyta 62, palaidota 8. Prie

_ r. m., Her Ma rūpino Mažąja Lietuva, argi ji auglis labai aiškus.
jcsty's teatre, Guy ir St. Catha gali būti neįdomi mums, kuri ® Sutuokti per Šv. Jono bažny 

i uos tas klausimas liečia tiesio čią Jonas Kablys su Ingrida Ra 
giai? domski.

IŠGANYTO JO •Pakrikštyta: Bernardas Juo
LiUTERIONIŲ 2TaPas Dobrovolskis Vytautas 

Jurgis Naruševičius, Jonas Ado 
bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. mas Nekus, Suzana Bernarda 
ir Indian Road kampe, sausio Baliūnaitė, Robertas Bronius 
13 d., 1.30 vai. pp., lietuvių pa Karauskas ir Mykolas Gedi 
maldo*. Pamokslo tema „Žo minas Vaišvila. Per Prisikeli 
džiai ir darabi“. Pamaldų metu mo bažnyčią pakrikštyti: Edvar 
eina sekmadienio mokykla vai das Julius Punkris, Vincas Vy 
kams. Prieš pamaldas praside tautas Buožis, Mykolas Pranas 
dant,' 1.10—1.25 vai., eina litur Gegužis, Ralph Jonas Dobilas, 
ginis pamokymas suaugusiems. Kęstutis Antanas Vytautas Ur

Kun. dr. M. Kavolis. bonas, Aleksandras Jokūbas Še 
relis, Vitas Pranciškus Balta 
kys, Bronius Laimutis Žutau 
tas, Bronius Antanas Stončius, 
Vida Elena Adolnonytė, Marija 
Birutė Baibokaitė, Kristina Sil
vija Žiobakaitė, Deana ElenajJ 
Brakaitė, Aida Bronislava Grai 
Čiūnaitė.

|Dr.A.VALADKA| 
I 1081 BLOOR ST. W. | 
x (prie Dufferin) &
X Telefonas LE. 1-2933 a

— Jaunimo, ypač studentų, RENTGENAS S
š pi-iima ligonius ir gimdyves « 
t nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. a 
s Šeštadieniais nuo 12 vai*® 
I iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-^ 
5 niais kabinetas uždarytas.

000 asmenų, sudarant naują su 
tartį, pareikalavo pakelti atly 
ginimus už darbą 40 et. Kadan 
gi bendrovė teduoda tiktai iki 
13 et., tai klausimas perduotas 
arbitražo komisijai.
• Kun. Bunga lankėsi NL reda ^auS-
kcijoje. Jis atlydėjo į Kanadą ir • Mačiuko Mamerto 
JAV naujus gyventojus ir lan los serijos C abonentai gavo bus atvangos laikas ir jis nesu
ko liet, kolonijas Amerikoje, šias premijas: 84 nr. 48 dol., trukdys kiekvienam ,po to atilsė
Kun. Bunga papasakojo labai 15 nr. 46 dol., 20 nr. 44 d., 64 ti prieš darbo dieną.
liūdnų dalykų apie mūsų vargs nr. 42 d., 9 nr. 40 d., Leonas Ši 
tančius brolius, pasilikusius Vo monėlis 38 dol., Vincas Skaisgi 
kietijoje. Ligonys, seneliai, vai vis 36 dol. ir Juozas ŠiauČiulis 
kučiai gyvena Vokietijoje labai 34 dol. Sekančios, D serijos, 
sunkų gyvenimą. Be mūsų pa abonimentų platinimas jau įpu 

lietuvių sporto galbos jie dažnai turėtų baisiau sėtas. Kas norėtų jų gauti, pra 
” sausio 26 d., si skurdą kęsti. Mes turime jie šomi kreiptis pagal adresą, nu 

šeštadieni, 8 vai. vak. Internatio ms ištiesti pagalbos ranką, šal rodytą skelbime.
> Emil Kuperiui (Co 

.-. —- — - X uul.juo) salėje, 1474 St. varydama beatodairinę polemi oper) diriguojant, susia 18 ir 19
ne, pianistas. K. Smilgevičius, Catherine E. ruošia savo pirmą ką arba skelbdama netikras ži dienomis, 8.15 p. m., I 
bendruomenės choras, ir skau gio sezono šokių vakarą. Prog nias. To reiktų vengti.

ramą atliks sporto klubo meni • šimelaitis Pranas šalpos rei rine kampe, statoma G. Pucini 
ninkai solistai, talkininkaujant kalų vykdytojas, serga del per opera „Tosca“, dalyvaujant F. 
vietiniams menininkams instru vargimo ir ilsisi namie. Chiocchio ir J. Rouleau. Artis

• Mirė Stasys Genevičius, su tai iš New Orlean ir San Fran 
Jis cisco operos kompanijų. Kainos

nėję rezidencijoje, ties St. Do sikalbėti.
nat- Spėjama, kad po pranešimo,
• Oras Montrealyje visą laiką galės pasisakyti ir daugiau Kr. 
gražus ir nešaltas, sniego nėra Tarybos narių.

Laikas, 4 vai. po pietų, parin
siuvyk ktas patogus visiems, nes tai

Tat visi Toronto lietuviai 
kviečiami atsilankyti Į šį minė 
jimą, kuriame bus paliesta di 
dėlė dabar Mažosios Lietuvos 
klausimų problema, plačiai jau 
išsišakojusi ir pasiekusi net Ju 
ngtinių Amerikos Valstybių ko 
ngresą, kuriame dėl Mažosios 
Lietuvos jau pradėta kova. Bet 
kai jau ir Amerikos seimas susi

tų Vyčių tautinių šokių grupe.
Smulkesnė programa bus pa 

skelbta vėliau.
Seimelio preizidiumas.

LIET. AKAD. SAMBŪRIO
ŽINIAI

Šį penktadienį, sausio 11 d., 
8 vai. vak. Berri mokyklos sa

mentalistams. Dainuos'sol. A.
Paškevičienė, skambins gabi E. jaukęs 72 metu amžiaus. Jis cisco operos kompanijų. Kainos 
Kardelienės muz. studijos mo mirė sausio j į , palaidotas 4 1.15—5.50.

P Aneliūnaitė ir kt. j per §v Kazjmiero bažnyčią. • Choras, Vienos berniukų, bus 
Veiks bufetas ir loterija. So * pp. grĮkų šeima persikėlė gy St. Denis teatre sausio 11 d., 8 

kiams gros brolių Lapinų dūaų vent; į nuosavus namus Longu vai. vakaro.
orkestras. Šio val^aro proga za euiJ p gutis yra geras gele • Inž. J. Kibirkštis keliems mė 
11 n JS“ ,0r0n^0 ■ rr ° ^ies darbų meistras ir labai gra nesiams gavo komandiruotę ir 
klubo „Vytis krepšininkų vy žiaj verčiasi savo specialybėje, išvyko iš Montrealio. 
rų it moterų. - -

Vakaro biletai jau platinami.
Kaina 1.25, įsigykite pas „Tau 
ro“ klubo narius ir prie įėjimo. 
Visuomenė ir jaunimas širdin 
gai kviečiami atsilankyti. Atvy
kite visi linksmai praleisti vaka 
ra su mūsų sportininkais!

LAS VISUOTINIS
... susirinkimas šaukiamas sausio seicasi 11

TpI ? PO 6-9964 mėn. 13 d., sekmadienį, 11 vai. •Prancūzų kalbos kursai, ne sėkmės. " maldų metu
Aušros Vartų parapijos salėje, mokamai, pradėti pirmadienį, 8 • Adomonis Jonas su šeima Na----------- .------
Visų narių dalyvavimas būtinas vai. v. mokyklose: Bourget, ujųjų Metų sutikti buvo išvy _ Yra žinių, kad Nasseras at 
ir ši skelbimą skaitome atsto 1220 de la Montagne ir Ste. Bi kęs į Bostoną, kur pas pusbro metęs Anglu-Prancūzu pasiūly

Valdyba, biane, 5610 9-toji Avė. Rosemo y gerai praleido laiką. Kelyje ma derėtis dėl kanalo, dabar 
• Šalnai nn Timdviršiai Kfc unt. tačiau turėjo nemalonumą, nes jau sutinkąs.

• Anglų kalbos, kursai ^pradėti užfiko audra ir sniego pūga, ku
ri greit užvertė sniegu kelius, ' ■. ' -
dėl ko ilgai negalėjo pajudėti sambrūzdis, kaip rašo Suomijos 
ir pasiekti Bostono, nors jis bu
vo čia pat. Mat, dėl audros bu 
vo užsikimšę keliai mašinomis.

DR. J. š F G A M O G A S Į 
C H T R U R G 1 N Ė ir l 

BENDROJI PRAKTIKA į 
office 5441 Bannantyne (j 

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

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

arba pagal susitarimą.
namų 1038 Osborne Av. V

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. M A L I Š K A 
priima : 9 a. m.—10 p. m.

5303 Verdun A., Verdun,
Tel.: TR 4547

d. per Šv. Kazimiero bažnyčią. • Choras, Vienos berniuku, bus

Be ko kita, jis daro ir metai! • Daugelis tautiečių metasi j 
nius laiptus, ir svečių kambaria biznius. Tai yra geras reiškinys, 
ms staliukus, ir staliukus telefo Paskutiniu metu susirūpinta že 

mill prekyba. Tuo tiksiu kelios 
jau bendrovės susidarė ir įsigi 
jusios didelius žemės plotus, iš

JP.

nui, ir kt. metalo darbus.
• Prof. Dr. V. Pavilanis moks 
lo reikalis išvyko lėktuvu į New 
Yorką, kur išbus kelias dienas.
• Ponų Kruelskių šeima susila 
ūkė dvynukų, abiejų berniukų. 
Sveikiname.

ianti pakvietimą.
• Šalpai pp. Juodviršiai, Kęs 
gailos ir klebonas aukoja po 10 
dil.

X

f NOSIES, OERKLĖS IR g 
| AUSŲ SPECIALISTAS 
| IR CHIRURGAS į
I Dr. R. CHARLAND l 
b 1123 St. Joseph Blvd. E.
$ Tel. CA 2506 §

! Ir.E.Andrukaitisi
956 SHERBROOKE E. X 

Tel.: LA 2-7236 |
X

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 95—95

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

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

£ Raštinė vakarais:
X 2104 Mount Royal St. E.
į, LA 1-7926—-8873
I Renė t ALBOT
| / Advokatas

‘t Suite 306, Aldred Bldng.
| 507 Place D’Armes

MArquette 8045

Kun. dr. M. Kavolis.
PAMALDOS 

EVANGELIKAMS
Malonės lietuvių liuterionių 

ių bando padaryti gerų vasarvie bažnyčioje, Toronte, 1424 Da 
čių. Atrodo, kad pastangos duo venport Rd.,' sekmadienį, • sau 
da gerų vaisių. Sekasi Dainavai, šio 13 d. 9 vai. 30 min. lietuvių 
sekasi ir naujai susikūrusioms, pamaldos su Šv. Komunija. Pa 
_______ maldų metu — iškilmingas įve

antradieni, sausio 8 d. 8 vai. v. 
mokyklose, kur ir prancūzų.

PARDUODAMI
Geri baldai: 

biurai, knygų spinta, 
komodė, indu spinta. 
Skambinti HŪ 8-5729.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČIN AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

NOTARAS t
MILTON W. WINSTON,

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

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

spauda, yra apėmęs ir Latviją 
su Estija.

j: Dr. A. Pacevicius į;
74 \ Gydytojas ir Chirurgas X

v 280 Roncesvalles Avė sį
| Telefonas LE 4-4778 |
v Priėmimo valandos: 11-1 v. v
Xvakarais nuo 6-8 v.; trečia- S
X dieniais ir šeštadieniais 11-3
v v. pp. Kitu laiku, susitarus, v

Naujas kabinetas v 
—— ------- — —------------ 7/> ū
5974 Turenne Stą Sherbrooke

PARDUODAMAS
namas

2 butai po 5 kambarius, 
Montreal North. Kaina $12.500.

Pajamos $ 1.500 į metus. 
PL 4054 arba RI 4-0144

IŠNUOMOJAMAS 
erdvus ir saulėtas kambarys vie 
nam asmeniui vyriškiui arba mo 
teriškei, be maisto ir su maistu. č

busan — 5 min. Cadilac — 
min. Čia pat išnuomojami 
du butai — trijų kambarių 

dvieju kambarių. 
Tel.: CL 5-5579.

ir
ir

LOUIS MANGEAU
KURO ALIEJUS
No. 1 Imperial Products

241—1 Ave., Ville Lasaiie
TR 3237

Dantų gydytoja
129 Grenadier Rd., j

(2 namas nuo Roncesvalles);

TORONTO j
Tel. LE 1-4250 J

g DR. V, SADAUSKIENĖ

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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