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SUSIDŪRĖ DVI DOKTRINOS DĖL VIURINIŲJŲ RYTŲ
Eisenhowerio Viduriniųjų manas sako, kad su Anglija ir 

Rytų doktrina iššaukė Mask Prancūzija nenaudinga pyktis, 
vos reakciją, kuri paskelbta bet jis palaiko Eisenhowerio 
taip pat doktrinos vardu. Šiam doktriną, kuri nesiderina su D 
tikslui Maskva pasinaudojo Ko B interesais. Kai dabar į JAV 
mkinijos premjero Ču-En-lai ta atvyksta Tito, ar čia jis nevaidi 
rpininkavimu. Ču-En-lai iššauk ns tos rolės, kokią ten vaidina 
tas į Maskvą ir ten susitaręs, Ču-En-lai? 
apvažinėjo satelitus ir juos 
„PRIKALBĖJO" LAIKYTIS

MASKVOS SKVERNO.
O Maskvoje buvo sutartas

MAClNII FOMUO VA IIK KLB Kr* Tarybos suvažiavimas
■ B W FWUrJ buvo atidarytąS Kr. v-bos pir statė ir taip nutarė. ,
„N. L.“ Mašinų Fondo va Mikšys Jonas, 

ius tęsiamas. Dideliu dėkingu 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Narkevičius Vincas,

Hamilton, Ont............ $ 10,—-

; ’__  , mininko p. Sakalausko, kuris Renkant Krašto V-bą dalyva
Hamilton, Ont............$ 10,— paprašė kun. Gutauską paskai vo 37 Kr. Tarybos nariai, kurių

Tai dar vienas Hamiltono ir vi tyti invokaciją. Po to pirminiu balsai taip pasiskirstė: V. Mei 
sos Kanados lietuviškojo veiki kas pasiūlė prezidiumą — K. lūs 30, G. Šernas 28, J. Sungai 
mo pavyzdys. Be nuolatinio da Grigaities, K. Andruškevičius la 27. J .Mikšys 26. K. Grigai 
rbo Oakvillės Fordo fabrike, p. ir J. Mikšys, sekretoriatą — P. tis 25, S. Čepas ir J. Simonavi 
Mikšys dar yra Hamiltono šeš Aušrotas, p. Skripkutė ir p. Ja čius po 23, V. Vaidotas ir P. 
tadieninės mokyklos vedėjas - 

Garsi Hamiltono kolonija yra mokytojas, buv. KLB Hamilto 
tik dėka tokiems šviesiems spin no ap. valdybos pirmininkas ir 
dūliams, kokiu yra p. V. Nai narys, K. Tarybos narys, 16 
kevičius. Jis yra vadovas 16 Va Vasario gimn. Komisijos ir T. 

politinė įtampa auga ir didėja, sario gimnazijos būrelio ir nub Fondo sk. valdybų pirmininkas, 
tekstas „sovietinės doktrinos” Reikia, noromis nenoromis, lau pat pradžios nuolatinis jos rė Talkos bankelio valdybos na 
— ginti Viduriniuosius lytus kti didesnių įvykių. Jie tikrai at mėjas. Jis po sunkaus pamainų rys, nuolatinis lietuviškos spau 
nuo „Amerikos kolonializmo”, eis. Jie sparčiai artinasi. Jie ne darbo plieno fabrike nuolatinis dos rėmėjas, ir gal didžiausios 

Čia nesvarbu, kaip nusisla gali perilgai nusidelsti. aukų rinkėjas ar tai T. Fondo lietuviškų knygų bibliotekos sa
tys tie, kurie neprašė nei vie Po tragiškų įvykių Vengrijo ar Š. Fondo ir kt. vajų, pats vi vininkas Hamiltone, 
nos, nei kitos puses paramos, je, po įvykių Bulgarijoje ir Ru 
Nelabai kas pareis ir nuo ių nu munijoje, kurie taip pat 
sistatymo vienokio ar kitokio, 
bet čia svarbu,

KAS BUS PAJĖGESNIS 
ATLAIKYTI PAŽADUS.
Visokiu atveju tai yra didelis ko nieko kaip tiktai laikytis at 

tarptautinis susidūrimas tų jė sargiau. Todėl ir Lenkijos ka 
gų, kurios neišvengiamai turi talikų bažnyčia sugalvojo šūkį 
susidurti. Nes jos negali nesusi — „komunizmas be tiramjos“ 
durti. O būtų nepaprastai įdo — *r paragino balsuoti už go 
rfiu, jeigu susidūrimas įvyktu mulkininkus. Geriau Gomulka 
dėl Viduriniųjų Rytų. Ligšiol 
susidūrimai vykdavo vis dėl Eu 
ropos ir Europoje prasidėdavo. 
NAUJA KOVA PRASIDĖJO 

ir ji vystosi. Dabar dar labai 
anksti daryti kokius aiškesnius 
numatymus. Bet faktas yra, 
kad kova vyksta. Jeigu ji tik 
rai rutuliuosis dėl Viduriniųjų 
Rytų, tai galima jau dabar pa 
sakyti, kad sulaikant įvykius Su 
eco kanalo srityje yra padaryta 
didelė klaida.

Naujojo DB premjero, Mac 
millano, vieši pareiškimai

ATIDENGIA JAV IR DB
SANTYKIŲ ŽAIZDĄ.,

sinevičius ir komisijas: nomina Lelis po 19, S. Juozapavičius ir 
cijų — A. Kuolas, P. Rudins kun. Gutauskas po 18, J. Cicė 
kas ir P. Lelis; mandatų — p. nas 16, ir J. Žilys 8. Pirmieji 9 
Banelis, p. Aperavičiūtė ir p. išrinkti į V-bą, kiti liko kandi 
Cicėnas; rezoliucijų — A. Ša datais. Visi iš Kr. Tarybos. Re 
poka, p. Šernas ir J. Kardelis, viz. k-jon išrinkti p. Skripkutė, 
Pasiūlymas priimtas. Pirminiu V. Aušrotas ir p. Jasinevičius. 
kauja K. Grigaitis, paskui K. LKF pirm. I. Matusevičiūtė; 
Andruškevičius ir J. Mikšys pa Šalpos F. p. Sonda. Teismas pa 
kaitomis. liktas tas pat — p. Tamošaus

Sveikina suvažiavimą kons. kas, p. Sudikas, p. A. Kuolas, p. 
V. Gylys, JAV B-nės V-bos Ambrozięjienė ir p. Jankūnas, 
pirm. p. Barzdukas, būdinda Pranešimuose iš apylinkių pa 
mas JAV b-nės veikimo saly sisakė: Montrealio pirm. L. Bal 
gas ir keldamas mintį, kad JA žaras, pažymėjęs veiklos sunku 
V ir Kanados b-nėms reikia su mus; optimistiškai Hamiltono 
daryti glaudų bendradarbiavi pirm. Juozapavičius, Oakvillės 
mą; sveikina J. Matulionis, S. p. Ramanauskas, Ottawos p. 
Lozoraitis, J. Šlepetys, M. Ba Paškevičius, St. Catharines p. 
jorinas, J. Bataitis, O. Bačkie Liauga, Tbronto J.- Simonavi 
nė ir kitų kraštu b-nių atstovai, čius, Wellando p. Ulbinas ir 
vėliau LVL S-gos suvažiavi raštu Fort William dr. Jasevi 
mas. čiūtė.

Pranešimus daro pirm. p. Sa Lietuvių Dieną nutarta pra 
kalauskas apie praėjusių metų šyti ruošti Niagaros pusiasalio 
veiklą. KLB turi 23 skyrius, ku lietuviai. Kr. V-bos sąmata pri 
rių paskutinis yra susidaręs Cai imta 1.300 dol. sumai, kuriai su 
gary, Altą. Šalpos fondo prane rinkti prašomi visi lietuviai au

■ Šimą daro p. Sonda, Kultūros koti po 2 dol. privalc.nai ir, kas. 
Fondo p. I. Matusevičiūtė, Poli gali, daugiau, nes tai yra paja 

i tinio K-to J. Kardelis, Garbės mos svarbiems reikalams.
, --------- - , teismo- L Tąmošauskas. yasa Priimtos rezoliucijos, pade
5. Statutas visiškai neaiškus rio 16 gimnaž. P. Lelis, Tautos kos ir sveikinimai Vlikui. Dip 
' — i pareigomis Fondo L. Girinis-Norvaiša, Bal lomatams, sveikinusiems. Suva

mo kadenciją D. Eisenhoweris, tumo nei jo pirmumo neginčijo, pasiskirstymo. Tatai maniau lei tų Federacijos J. Simonavičius. žiavimas baigtas sekm. 3 vai. p. 
priėmęs priesaiką ir pasakęs la Jis turėjo visas moralines teises džia pirmininkui bendradar Kontrolės kom. K. Andruškevi t>. šešt. vakare gražioje Pristkė 
bai gražią kalbą, kurioje konsta kalbėti tautos vardu ir jai ats bius pasirinkti vaduojantis ben čius. Visi pranešimai priimti ir limo parapijos salėje buvo ba 
tavo, kad yra padalyta Vokie tovauti. dru tikslingumu, kaip jis jį su patvirtinti tiktai dėl vienų bu liūs su koncertu, bet apie tai,
tija, padalyta Europa ir padaly Ir šiandien jį sudaro pagrin pranta ir pagal jų tinkamumą vo pasisakymų, kritikos ir pa kaip ir rezoliucijos, bus kitame 
tas visas pasaulis į dvi kovojau dinės politinės srovės, kurios vykdytinoms funkcijoms, rezei 
čias stovyklas. Jis pasisakė už buvo Lietuvoj, kurios turi ati vuojant sau funkcijas, kurias jis 
taiką, laisves, gerbūvį, tautų su tikmenis laisvose demokratijo 

Anglijos prestižas skaudžiai sipratimą ir jų gerbūvio pakeli se ir kurios be abejo turės ata 
pažeistas ir todėl Macmillan mą, bet visam tam yra kelią pa tikmenis laisvoj Lietuvoj. VLI 
kalba, kad Anglija laikysis sa stojusi Maskvos diktatūra, su Ko todėl nevalia nei griauti, nei 
varankiškiau ir nebus JAV sate kurią todėl reikia kovoti. diskredituoti, bet apie jį reikia 
litu. Čia ne tiktai prestižas, bet — Indonezijos prezidentas spiestis ir burti visą politiškai 
ir gyvieji interesai, nes JAV, no eina prie diktatūros. organizuotą visuomenę. Bet ir
rs ir nesklebiama, šiuo atveju — Lenkų žiniomis Chruščiov pats VLIKas turi sukrusti ir 
bando pakeisti Angliją Viduri vos atsilaikęs, Molotovo presti imtis skubių iniciatyvų savo mo _ 
niuosiuose Rytuose. Tai DB na žas kritęs, Bulganin turįs pasi raliniam autoritetui atstatyti ir statymas dėl įvairių priežasčių 
ujas pralaimėjimas. Nors Tru traukti, iškilsiąs Malenkov. 1

Bendrai kalbant,
TARPTAUTINIAI SANTY 

KIAI PAINIOJASI,

KRUVINAI NUMALŠINTI 
MASKVOS NAUDAI, 

nes 15.000 Rumunijos Bulgarų 
tremiami į Sibirą, Lenkijai neli

suomet aukodamas nemažiau Visiems vajaus dalyviams 
penkinės. Ir šį kartą, įteikda nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
mas per jūsų Hamiltono bend me atsiliepti daugiau tautiečių, 
radarbį NL Mašinų Fondui Spaudos Bendrovės „Neprik 
10.— palinkėjo šiam savaitraš lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
čiui ir jo Redaktoriui sėkmės, vajų : P. Narbutas ir J.Kardelis.

3. VLIKas nebuvo ir nėra VLIKo kaipo tokio sprendimus 
vien geros valios piliečių sambų ir nutarimus, sudarydami susi 
rys. Jis gimė kovoje. Negalm drausminusią vieningą ekipą: 
Lietuvoje pravesti kurių nors ne kas sau ir savo srovės nuro 
rinkimų. Tautos kovos valiai iš dymais veikia, bet pirmininko 
reikšti ir vieningai politinei va vadovaujama dirba solidariai 
dovybei sukurti kito kelio nebu VLIKo direktyvų rėmuose ir 
vo kaip apjungti visą politiškai, solidariai prieš VLIKą atsako, 
organizuotą visuomenę atstovą Tokią nesrovinių interesų pag 
ujamą politinių partijų ir susi rindais sudarytą Tarybą aš va 
kūrusių veiksmingų kovos orga dinų darbo taryba, vistiek ar 
nizacijų bei jų grupių. Tais pa jos nariai bus srovių asmenys 
£iai$-pagrindais yn atsikūrė -fii-. r , įamt- nepriklausys.

negu Chruščiovas su Rusijos ar 
miįomis. Taip ir padaryta. Len 
kai negalėjo balsuoti ir rinktis 
tokių, kurie vestų prie fatališ 
kų Vengrijos įvykių su jų žiau 
riomią pasekmėmis.

PUSIAU PADALYTAS 
' PASAULIS.

Tokiu pasisakvmu sausio 21 tremty. Tremty, kaip Lietu- o
d. pradėjo antrąją/prezidentavi je, iš pradžių niekas nei jo teisė dėl Tarybos narių

klausimų, o kiti priimti be dis NL n-ryje. Suvažiavimas praė 
kusijų. Be ko kita priimtas p. '° gražiai.
Barzduko pasiūlymas, kad lite KANADOS LIAUDININKŲ- 
ratūros, meno, sporto konkur VARPININKŲ SUVAŽIAVI 
sai būtų sutarti su JAV Kult. 
Fondu, racionalumo sumeti 
mais. Ta prasme piiimta ir rez 
oliucija. Polit. kom. nutarta su 
daryti prie Kr. V-bos kaip šio 
patariamoji sekcija.

P. Aperavičius kalbėjo apie 
14-kos tautų lygą, pavergtųjų 
tautų veiklos suderinimui ir pa 
žymėjo, kad ten esą nesklandu 
mų. Iš lygos išėjo lenkai, kai 
buvo pastatytas klausimas, kad 
lygoje negali dalyvauti tautos, 
turinčios imperialistinių tiks 
lų. . . Adv. Liudžius pranešė, 
kad ši lyga yra sudariusi teisi 
ninku komisiją, kuri rūpinasi 
iškovoti naujųjų ateivių žmpnė ntriniu klubu laikyti Montrea 

x ~ lio klubą, kaip iniciatorių. Kitų
metų suvažiavimas turės pasi 
rinkti savo metams centrą.

Pasisakyta dėl veiklos vieto 
se ir aptartas Vliko Vykd. Ta 
rybos formavimo klausimas 

.UJt uao lu.l čiau svarstytas ir nusistatyta Priimtas sveikinimas KLB Kr. 
kcijas sau prisiimdamas galėsiu ’a centralizuoti ir visas lėšas siu Tarybos vykstančiai sesijai, VL 

-T. V. .a.nyuą uca, v ir tiksliau ir naudingiau naują stl .per,B.AVFJ' Sitai reikia da iRui, Diplomatams ir kitiems 
statuso- straipsniai nors trum iniciatyvą pareikšti; 2) tam tik ry? todei’ kad . pa?aį BALFo lietuviškiems veiksmams. 

• . . .... _ . • .« naiamu aveli IAV sarins tvar rlnrk

pats pasirenka.
6. Parenkant asmenis nore 

jau neirnt dėmesin jų stovinės 
priklausomybės ir jų jieškoti 
vien darbo pagrindais. Turėjau 
intencijos kalbinti ir VLIKo su 
dėtin nebeįeinančių grupių žmo 
nes. Pasitarimo metu paaiškė 
jo, kad Vienos kandidatūros iš

MAS TORONTE
Sekmadienį, sausio 20 d., pa 

sinaudojant KLB Kr. Tarybos 
suvažiavimo proga, Lietuvių na 
mų patalpose įvyko Kanadoje 
gyvenančių Liaudininkų-Varpi 
ninku klubų atstovų suvažiavi 
mas.

Pirmame suvažiavime dalyva 
vo atstovai iš Toronto, Montre 
alio, Hamiltono, Windsoro ir 
St. Catharines, 15 asmenų.

Pirmiausia buvo nutarta, pra 
ktiškumo sumetimais, turėti Ka 
nadoje savo centrą, kuris apjun 
gtų visus Kanadoje esančius kl 
ubus. Nutarta šiems metams ce

veiksmingumui pakelti ir tuo yra beviltiškas, ir dėl kitos pa 
pačiu visų veiksnių padėčiai su sikalbėjimai pasibaigė nesekme. 
tvirtinti: užvožti lapą ant pra VLIKo praplėstam Prezidiume 
eities savitarpio ir su D. Š. ne pristačiau tokios sudėties tary 
susipratimų, atsįpalaidoti nuo bą, kuri esamomis sąlygomis 

man atrodė tinkamiausia. Ji ne 
praėjo negaudama Prezidiumo 
solidaraus pritarimo. Iš tam tik 
rų grupių buvo pažeistas ir pats 
mano metodo principas : 1) ma

žinios iš veiksnių
J. LANSKORONSKIO PAREIŠKIMAS NAUJAI 

VRKDOMĄJAI TARYBAI SUDARYTI KLAUSIMU 
Imdamasis sudaryti naują V. diplomatija, kad ir kaip 

T. vadovavausi tokia faktų tik niui nutrupėjo ir' nustojo daug 
rove: savo reikšmės, efektingumo ir

L Vadinamų „veiksnių“ yra svorio, kad ir kaip -susiaurėjo 
daug. Būdami nevienodos pri jos veiklos laukas ir galimybės, 
gimties jie naudoja ir kitokias ji tačiau dar gali būti ir turi 
priemones ir kitokius darbo me būti veiksmingas faktorius ko 
todus. Nesant vieno bendro pla voje už Nepriklausomybės ats 
no ir sutarimo jų iškrypimas iš tatymą. Diplomatijos ir jos še 
bendrai siekiamo tikslo vagos fo politinė akcija esamomis są 
neišvengiamas. Dėl pirmumo, lygomis gali būti veiksminga 
vadovavimo, kompetencijų ar tik atsirėmusi j VLIKo atstovą 
vienų lutiems „priklausydini ujamas politiškai organizuotos 

mo“ varžytynių, pasekmės ne visuomenės svorį. Bendradar 
tik silpnina ir tormozuoja pas biavimo reikia • siekti išeinant 
kirų veiksnių darbo našumą, ne iš abipusių ginčų dėl kompe — «n^^ — net nore dešimteriopai didesnį, ‘ negu Vpta^^isuT a^uali"uo
bet gali būti, ir dažnai yra, za tencijomis pasidalinimo, bet j} p“ak°as “ ■ ’ „t.^ Jah būti ose Taip pastatytas klausias BALFo PaJamos- Todėl siun sius klausimus ir padarė reika

Sg SS&TSEfflL’t j i- -K.
Čia SieKtl VISŲ re 1 Kai u Denaro an. rraKUSKO adruo reniuose j . . . , . , . . , . • • i • cm#* Siivayiavimac tam ir nnsi mm, r.Ln<X,<.^ «»-
planavimo ir įvairių sektorių bendradarbiaujant ir diplomat! sudarant mėginti, kiek kitokius mininkui. 
darbo suderinimo. jos ir VLIKo- politinė akcija bū ne&u; piciniai, metodus.

2. Lietuvai esant okupuotai tų sėkmingesnė ir tas bendra T"‘ ”T ' 1 
ir nesant legalios vyriausybės, darbiavimas yra galimas.

ilgai

asmeninių ambicijų ir vėl pasi 
talkinti iš VLIKo išstojančias 
grupes, o pastarosios turėtų ri 
mčiau pagalovti ar eidamos ski 
rtingais takais tautai daugiau 
pasitarnaus. Iki šiam laikui taip no asmeniui reiškiant pilną ir 
einant didesnio įnašo nelaimėta, vienbalsį pritarimą, buvo pada

Kaip diplomatija į VLIKą at ryta rezervų dėl V. T. pirminiu 
sirėmusi gali veiksmingiau pasi ko pareigų su U. T. Valdytojo 
reikšti, taip ir VLIKas diploma funkcijomis sutapimo. Aš gi lai 
tijos ir jos Šefo padedamas ga kiausi nuomonės, kad numaty 

_ : to darbo, perspektyvoje tas funlės daug sėkmingiau misiją vyk 
dyti.

4. V. Tarnybą liečią* VLIKo

pi, bet nevisada aiškus ir nepa 
kankamai konkretūs. Statutas

P. M. MAKAUSKUI SU ŠEIMA, 
jų brangiam Broliui, Švogerhii ir Dėdei

EDVARDUI MAKAUSKUI 
mirus Sibiro tremtyje, reiškiame nuoširdžią užuojautą 

J. ir G. Rukšėnai.

ms senatvės pensijas, nes Kana 
dos įstatymas nustato, kad se 
natvės pensiją gauna tiktai tie 
žmonės, kurie Kanadoje išgyve 
na 20 metų.

Šalpos klausimas buvo pla

sti per BALFą. Šitai reikia da įKui, Diplomatams ir kitiems 

ros grupės pasiūlė ne tik mano PaiaiJuĮ dYdi JA^ šalpos tvar Suvažiavimas, dėl darbų KL 
nekalbintą kandidatą, bet norė kyto->ai. duoda nemokamą prie b Kr. Taryboje, buvo neilgas,

Apgailestauju, kad tiek už 
Jei VLIKo kilmė ir jo sūdė VLIKo ribų stovį veiksminges 

ni asmenys, tiek ir VLIKą su 
darančios grupės neparodė pa 
kankamo vieningumo ir sugebė 
jimo atsipalaiduoti nuo „par 
tinės linijos“ ir gal nuo asme 
niškų išskaičiavimų.

Ėmiausi misijos geriaus'ių no 
rų vedinas. Atvirai pasisakant, 

ninkas ir jos nariai nėra tos ar aukodamasis, nes neturiu nei as

sme. Suvažiavimas taip ir nusi ja bei gausėja narių skaičium ir 
kad vietos kolonijose, kaip gry 
nai demokratinė ir vidurio sro 
vė, naudoajsi pasitikėjimu ir au 
gančiomis jai žmonių simpatiįo 
mis. D.

AUKOS „N. L”

ir savo kuklias jėgas į kolekty 
vinį darbą įjungti. Pasilieku 
VLIKo ištikimas šalininkas ir 
linkiu, kad kitas asmuo gal tiks 
lingesniais pagrindais sugebėtų 
sėkmingiau krizę išspręsti.

J. Lanskoronskis.
• Ar yra Dievas? Šitokiu pava J- Šulmistras, Verdun......... 1.
dinimu knygą („Does God Ex Rėmėjas iš Hamilton,Ont. 10.

tis iki tam tikro laipsnio ir pa 
teisina partinio „dozavimo“ po 
litiką, tai jo vykdomojo oi gano 
pakopoje toks dozavimas nėra 
netik būtinas ,bet gali būti ir ke 
nksmingas, tuo iabjau, kad vi 
sos grupės vistiek negali būti 
atstovaujamos. Tarybos Pirmi
luiixas ir jos nariai nėra ros ai auauuaniaai&, nto —- .. ----------. —V' r, ., T-, v r> ' TT c A o
kitos partijos deleguojami į Ta meniškų ambicijų, nei bet kurio ist?“) išleidžia Šv. Povilo Drau • ■> ■ ■ ■ • ;
rybą, bet VLIKo renkami Jie medžiaginio intereso. Norėjau gija New Yorke. Jos autorius Nuoširdžiai rėmėjams deko 
vykdo ne srovių pavedimus, bet galimai geriau ir veiksmingiau yra Alfredo Mazzei. jame.
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K.L.B. Krašto susirinkimui

Sausio 19 ir 20 dienomis To ir tokių, kurių nariai, net ir 
ronto mieste įvyko trečiosios 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Krašto Tarybos pirmoji se 
sija, kuri aptarė bėgamuosius 
ir aktualiuosius platesne pras 
me klausimus, susietus su lietu 
vybės išlaikymu ir Lietuvos lai 
svės atkovojimu.

Bendras iš šios sesijos įspū 
dis yra 
sauliniu 
nizacija 
veiklos 
čiuopia 
smaigsto ateities perspektyvų 
kūrimo gaires.

KL Bendruomenė darosi vis 
praktiškesnė, realesnė ir gyve 
nimiškesnė. Anksčiau besireiš 
kusio teoretiškumo, kuris ne vi 
sada tinka praktiškam gyveni 
mui, besireiškia vis mažiau. Sr 
ovinis išsiryškinimas ir net ban 
dymas panaudoti dominavimo 
galimybes nyksta ir mažėja, no 
rs, deja, dar visai nėra išnykęs. 
Visi Krašto Tarybos nariai, ko 
kioms srovėms bei pakraipos be 
priklausytų, darosi gyvenimiš 
kai susideriną, tiktai, kol kas 
gal, tūlais atvejais dar bandą ei 
ti prieš daugumos valią. Bet 
šių reiškinių, laimei, labai ne 
daug ir jie visiškai nyksta.

Žinoma, nėra reiškinio gyve 
nime, kuriam neatsirastų ir opo 
zicijos. Yra ir Bendruomenei 
ir jos organams opozicijos, kuri 
tačiau nėra vieninga. Vieni Be 
ndruomenei nepalankūs, kaip 
bendruomenei. Kiti nepatenkin 
ti bendruomenės nusistovėji 
mu; šie reikalauja daugiau di 
namiškumo, platesnio masto su 
manymų ir veiksmų; pageidau 
ja didesnio judrumo, veiksmin 
gurno.

Bene didžiausis Kr. Tarybo 
je konstatuotas sunksimas, tai 
lėšų klausimas. Uždavinių da 
ug. Uždavinių vykdymas reika 
lauja lėšų, o čia jų trūksta. To 
dėl labai pageidaajuma, kad bū 
tų mokamas solidarumo mokes 
tis. Tiesa, kad kai kurios lietu 
vių kolonijos labai stropios ir 
solidarumo mokestį sumoka st 
ropiai ir atsidėję. Bet yra ir to 
kių kolonijų, kurios labai ma 
žai temoka, iš kurių narių ten 
ka pakartotinai prašyti, yra net to valdybai!

toks, kad ši nauja, pa 
mastu kuriamoji orga 
su metais ir darbo bei 
patirtimi tvirčiau
savo kelius ir taikliau

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI. 

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

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,

Artimo šalpa-visų pareiga
Moto: „Aš Įsakau tau, kad atgniaužtum savo ranką 

savo stokuojančiam ir neturtingam broliui” (5 Mozės 
15, II).

Šalpa yra visų, be jokios iš lūs, savo šeimą, atsisakė poilsio 
imties, uždavinys. Sušelpti sa ir vardan nelaimingo brolio ir 
vąjį tautietį, nelaimės ištiktą, sesers aukoja savo liuoslaikį ir 
yra pareiga savųjų brolių. Šal lengvina aukotojo pareigą, atsi
pai skiriamas didelis dėmesys lanko pas jį į namus. Gali būti 7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 
netik religinių grupių, bet ir pa rimtų priežasčių, bet toki tau 
saulietiškųjų organizacijų, dir tiečiai ir nesako ateiti kitą kar 

$ 6.00 bančių karitatyvinį darbą. tą”, bet savo auką rinkėjui pa 
Kai kurios tautines bendruo tys atsiunčia. Būtų gerai, kad 

menės šioje srityje yra tikrai nors vienas iš tokių, nors vieną 
pavyzdingai susitvarkiusios. Jei vakarą, porą valandų pašvęstų 
gu visame pasaulyje šalpos dar rinkėjo pareigoms, 
be pirmauja žydų tauta, jos tau Ir trečioji, gana gausi grupė, 
tinės bendruomenės, tai dar ne tai atsisakymas todėl, kad siun 
reiškia, kad kitos tautybės nie čia Sibiran ar Lietuvon siunti 
ko šioje srityje neveiktų. Jung nius. Yra ir logikos. Siuntiniai 
tinių Amerikos valstybių oficia brangiai kainuoja. Juos siunčia 
lūs valdžios organai yra patvir me ne iš liuksuso, bet gyvo rei 
tinę, kad lietuviai toje šalyje kalo. Bet kartu juos siunčiame 
yra geriausiai susitvarkę šal savo artimiesiems, giminėms, 
pos srityje. Tai realus faktas. Nežinau atsitikimo, kad siunti 
Senosios kartos lietuviai, vos nys būtų pasiųstas nepažįstan 
tik karo audra įsisiūbavo, įstei čiam nešančiam vergiją Sibire, ri įvyko Australijoje, 
gė atatinkamą organizaciją, Ba Kolymoje, Vorkutoje ar kitur. Lietuvą atstovavo septyni žy 
Ifą ir šalpai, nelaimės ištiktųjų O savuosius šelpti mus iparei mūs sportininkai“.

Ar Prūseika pats kvailas, ar mą. Bet L. Prūseika jau tiek 
kitus kvailais laiko? Juk niekas yra susmukęs, kad tiesiog ten 
pasaulinėje olimpiadoje Austrą ka visiškai juo nusivilti. Na, lei 
lijoje Tarybų Lietuvos neatsto skini, kad jis Kominformo pa 
vavo. Prūseikos minėtieji septy statytas meluoti ir apgaudinėti 
ni lietuviai sportininkai atstovą naivesnius ir nekritiškai propa 
vo ne Lietuvą, bet Sovietinę Ru gandą vertinančius žmones, 
siją. Buvo lygiai tas pat, kas bu Bet vis dėlto viskam yra ribos 
vo ir su tais lietuviais sportinin ir saikas. Apgailėtina, kad L. 
kais, kurie dalyvavo Austrah Prūseika neturi jau nei nuovo 
jos komandose. Jie gi lietuviai, kos, nei mažiausio saiko pajau 
du, ir dalyvavo olimpiadoje, bet timo. Jis išduoda absoliutišką 
po Australijos vėliava, o septy savo moralinį susmukimą.
ni Mizaros minimieji dalyvavo „Vilnyje“ užsipuldamas „Sa 
po Rusijos vėliava. ndarą“, kuri rašo apie lietuvių,

Toliau pasiremdamas Mizara latvių ir estų trėmimus iš Pabal 
Prūseika rašo: tijo, L .Prūseika taip stato kla

„Mizara rašo: „Mūsų tautos usimą:
istorijoje niekad nebuvo taip pi „Tos rūšies „deportacijų“ jie 
ačiai Lietuvoje išsiplėtojęs spor (dipukai) tiek prisapnavo, kad 
tas, kaip nūnai“. Kas kelia ger Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj be 
bę lietuvių tautos? Tik jau ne niai nebūtų likę nei vieno lietu 
marijonai, pranciškonai, dipu vio, latvio ir esto. Sarmata taip 
kiški mesijošiai ir grigaitinin meluoti“.
kai“. Kas gi meluoja — Sandara“,

Iš šio pasisakymo yra aišku, ar L. Prūseika „Vilnyje“? Pa 
kad Prūseika sovietinę santvar gal Prūseiką išeitų, kad rusai 

Jau iš Pabaltijo valstybių nieko ne

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 

_ Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

pra 
juk 
mo
me

šomi, nieko neduoda. O 
tiek nedaug to solidarumo 
kesčio — tiktai du doleriai 
tams. Tačiau jeigu kiekvienas 
lietuvis jį sumokėtų, susidarytų 
sumos, kurios duotų galimybę 
patenkinti didelių uždavinių vy 
kdymą: lietuviškųjų mokyklų 
išlaikymą, chorų, ansamblių, 
meno ir sporto paramą.

Deja, Bendruomenės susirin bėmis. jeigu ji atpalaiduotų mus nuo
kimų dienotvarkių programas Logiškai galvojant atrodo, bendrųjų pareigų. Pareigų išpl 

ap vis dar žeidžia veiksnių viršū kad tolimesniam šalpos darbui aukiančių iš humaniškumo, iš 
nių nesantaikų, atsiliepiančių ir mūsų tautiečiai, ypač atvykę religinio ir tautinio žmogaus už 
apačiose, rakštis, kuri į mūsų po II-jo karo, turėtų būti jaut davinio šioje žemėje. Ar daug 
bendruomenės kūną yra įsismei resni ir už karo audros mažiau reikėjo, kad šiandien ramiai ir, 
gusi, kaip jai visiškai svetimas paliestus brolius. Deja, vykdą palyginus, gana sočiai ir. pasi 
kūnas. Tiesa su tuo jau apsip nt metai iš metų rinkliavas, tik turinčiai gyvendami šioje šaly 
rasta, nes tai yra „daina be ga tai vieną kartą metuose, patiria je, būdami saugūs dėl* savo ir 
lo“, bet vis dėlto būtų geriau, ma priešingų rezultatų ir išgirs savo šeimos likimo, galėjome 
kad darna būtų sudaryta ir ne tama nepagrįstų priekaištų ir mes būti ten, kur šimtai tūks 
tektų, ypač karštesnėms srovė atsikalbinėjimų bei pasiteisini tančių mūsų tautiečių neša ver 
ms, eikvoti energijos tam nerei mų. Tegul bus leista, nors kelis gijos pančius. Ar daug reikėjo, 
kalingam reikalui. Užsibaigu iš jų čia paminėti ir aptarti. kad mes galėjome likti tremty 
ęioji sesija ir tam skyrė dėme L prikišama, kad aukos ne ie taip, kaip tie nelaimingieji 7. 
šio, bet rado, kad klausimas dar tiksliai paskirstomos; 
nėra galutinai pribrendęs, kad 
rastų tikrą išrišimą.

Visus gerus pasireiškimus, 
tik ką pasibaigusi 3-čiosios Kr 
ašto Tarybos sesija dideliu dž 
iaugsmu užgyrė, o visus trūku 
mus darė pastangų kaip nors iš 
lyginti, išjungti iš organizaci 
jos gyvenimo. Atrodė, kad KL 
B Kanados Krašto Taryba nuo 
širdžiai pasiryžusi eiti vienybės 
keliais. Savaime suprantama, 
kad tie keliai bus lygūs ir gra 
žūs, jeigu visi mes laikysimės 
demokratinių principų, pabo 

jančių daugumos valios.
Visi aptarti klausimai, jų tar 

pe ir Pasaulio Lietuvių Seimo, 
dėl kurio pasisakyta, kad reikia 
laikytis Lietuvių Chartos prin 
cipų, pavesti naujai KLB Kraš 
to Valdybai, kurią dabar suda 
ro: Vytautas Meilus — Pirmi 
ninkas, Dr. Jonas Sungaila ir 
Teisininkas Kęstutis Grigaitis 
—vicepirmininkai, Dr. S. Čapas 
—protokolo sekretorius, Inži 
nierius Petras Lelis — sekreto 
rius ir reikalų vedėjas, Inžinie 
rius J. Šernas — iždininkas, J. 
Simonavičius, J. Mikšys ir V. 
Vaidotas — valdybos nariai.

Sėkmės naująjai KLB Kraš
J. Kardelis.

JUOKDARIAI...
Prūseika be proto ir seikinių ir mizarinių sportinin 

orientacijos kų ir kuo jie čia yra prisidėję
T. Prūseika, pasiremdamas pri« Tarybų Lietuvos sporto pa 

R. Mizaros autoritetu (jie vie ’
nas kitu tik ir remiasi), lašo:

„Mos jau pirmiau rašėme, 
kad pasaulinėj Olimpiadoj, ku

Tarybų

kėlimo?
L. Prūseika visiškai susmuko

Tegul bus ir didelis krimina 
listas, bet vis dėlto žmoguje gi 
pasireiškia nors krislelis jaus 
mo tiesai. Ir didžiausi nusikaltę 
liai dažnai pareiškia žmonišku

reikalui, surinko didžiules su goja mūsų tradicijos, mūsų re 
mas pinigų, rūbų, maistu, vais ligija, mūsų tautinė ir žmonis 
tų. AteviaT į JAV ir Kanadą koji pareiga.
visi yra pasinaudoję daugiau ar Bet šioji pareiga šelpti savuo 
mažiau šios organizacijos gėiy sius, artimuosius, būtų nepilna.

2. 
kite

3. 
von,

000 mūsų brolių liko sugriuvu 
„atei šiuose barakuose Vokietijoje? 

Pastatykime tokį klausimą kie
atsakymas rinkėjui, 
kitą kartą“ ir
siunčiu siuntinius Lietu kvienas sau. Jį rimtai apsvarsty 

Sibiran ir panašiai.
Dėl netikslaus paskirstymo, nę likusiųjų atžvilgiu. Patikrin 

Jeigu yra lėšų trūkumas, tai aiš kime šiandieną ir pagalvokime, 
ku, kad ir parama negali .būtiną turime daryti, kad neišpildy ką laiko kaip blogiausia, 
tiek efktyvi, kad galėtų paten tos pareigos nuostolį greičiau net ir sportas, kuris visą laiką deportuoja, o jug Prūseika pui 

naudojamas sovietų propagan kiaušiai apie išvežimus žino iš 
„ . Kad ir kažin kiek siuntinių dos tikslams, tat ir sportas so savo draugų, kurių beveik kiek
surinktos lėšos buvo' naudoja siunčiąs, bet metuose vieną ant vietuose turėjęs visiškai susmu vieno yra kas nors, jeigu ne iš 
mos tik būtinai reikalingiems ra dolerį bendriesiems šalpos kti. Ne, Prūseika, sportui, kaip tisos šeimos išvežtos, tai kas no 
paramos asmenims. Tą patvir reikalams paukoti tikrai gali propagandos priemonei, sovie rs iš giminių išvežta į Sibirą ir 
tino ir JAV valdžios pareigu me. Kas to daryti nenori, atsi tai kreipia labai didelį dėmesį iš ten šaukiasi pagalbos. Juk 
nai, seką ir kontroliuoją mūsų kalbinėja, tikrieji motyvai čia ir nesigaili išlaidų. Ot darbinin taip rašyti, kaip rašo L. Prūsei 
šalpos darbą ne tik čia, bet ir nėra tik siuntinių siuntimas. 1 ’ ‘
anapus vandenyno. Paskirsty Mieli Montrealio lietuviai, du mirti, bet ne sportininkai, sąžinės, 
mo darbą vietoje, Vokietijoje, dar kartą kviečiame Jus visus, Sportininkai 
atlieka mūsų kolonijos pačios, kviečiame visus, be jokių skir klasė, — tat 
per savo išrinktus asmenis. To tumų, šalpos darban įsijungti, kilti? 
dėl prašyčiau betkuriuos tautie Sunku surasti rinkėjų, sunku iš O kai 
čius.i kurie šiuo motyvuoja sa prašyti auką, bet patys eikime bos, kas čia, 

lia sportą, tai tegul Prūseika su ryk, atsikvėpk, — gal smege 
Mizara atsakys: kiek gi yra prū nys prablaivės. Mandrapypkis.

kime ir patikrinkime savo sąži

kinti bent didžiąją dalį reikalin padengtume, 
gų jos. Bet vistik, bent iki šiol,

vo atsisakymą, paremti nelai talkon, prisidėkime kuo kas ga 
alinguosius, nurodyti būdus ir lime. Atsisakymus palikę šaly 
priemones, kaip tiksliau patį je, rimtai pagalvokime ir savo, 
paskirstymo darbą techniškai kaip lietuvio su senomis vaišin 
atlikti. gurno tradicijomis, pareigą atli

„Ateikite kitą kartą”. Ar pa kime. Paaukokime vykdomam 
galvojama tokiu atsakymu, kad šalpos vajui pagal savo išgales, 
rinkėjas dirba iš pasišventimo'. P. Šimelaitis,
Kad jis paliko savuosius reika Šalpos Komiteto Pirmininkas.

kai ir kolūkiečiai gali sau ir ba ka, reikia neturėti nei krislelio 
, budelio nedrebančią

— privilegijuota širdį žudant žmogų ir akis, ku 
kodėl sportui ne ris nebijo ne tiktai dūmų, bet ir 

smėlio. Tai gi jau visiškas žino 
Prūseikos pasta gaus moralinis susmukimas. Pr 
emigracijoje, ke ūseika, pakelk galvą, apsidai

dėl

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

Poniai ir Ponui 
JADVYGAI ir JONUI NARBUTAMS, 

dėlei Jos tėvo ir motinos bei uošvių mirties Lietuvoje, 
nuoširdžiai reiškiame užuojautą.

. Konstancija ir Leonas B a I z a r a l

PO SVETIMU

Veda sktn. inž. J. Bulota.
BALTOJE SNIEGO KARALYSTĖJE

Šiauriniame Michigano, Ma Kamantas — programų vado 
nistee žiemos sporto vietovėje, vas i rAl. Grigaliūnas — slidi 
gruodžio 28 — sausio 1 dieno nėjimo vadovas.
mis nejučiomis prabėgo puikiai Dienos leistos baltoje sniego 
pavykusi Akademinio Sąjūdžio karalystėje apylinkės kalnuose, 
žiemos stovykla, sutraukusi 64 o vakarams nestokojo specia 
dalyvius-ves. lios programos, skautiškai-aka
Stovyklos viršininkas buvo f ii. demiškos nuotaikos, demonst

UKRAINIEČIUS RUSAI 
„APČIUPINĖJO“

Naujųjų Metų naktį į Ukrai 
niečių Tautinės Tarybos busti 
nę Muenchene po 12 valandos 
buvo įsilaužę nežinomi piktada 
riai. Palikti pėdsakai rodo, kad 
tai būta ne vieno žmogaus. Uk 
rainiečių Informacijos biuras 
yra įsitikinęs, jog įsilaužė sovie 
tiniai agentai. Įsilaužikams pa 
vyko pačiupti kai kuriuos raš 
tus. Tačiau išlaužti geležinės 
spintos nepavyko. Paskiausiu 
metu Ukrainos Tautinę Tary 
bą smarkiai puolė įvairūs bolše 
vikų agentai. Taryba buvo taip 
pat šmeižiama tariamai Vak. 
Vokietijoje veikiančios ukrai 
niečių organizacijos „Dnipro“ 
vardu skleidžiamuose atsišauki 
muose. Ukrainiečiai neabejoja, 
jog prie šių žygių yra prikišęs 
savo nagus taip pat Michailovo 
komitetas. (E).
TRUMPOS ŽINIOS ligi vasario 1 d.

— Kanados sveikatos minis 
teris p. Martin tebevažinėja po 
pietų - rytų Aziją.

— Kinijos kompremjeras

Ču-En-lai lankėsi- Indijoje, da X 
bar lankosi Rusijoje ir Lenkijo g 
je- X

— Libano užsienių reikalų & 
Hjlinisteris Malik tarpininkauja X 
deryboms tarp Paryžiaus ir Kai X 
ro. 8

— Sausio 3 d. Bulgarijoje įv S 
yko kruvini susidūrimai, kai X 
rusai suėmė bulgarų karinin g 
kus, kuriuos gynė bulgarai.

— Prancūzijos premjeras 3 
Mollet pareiškė, kad Alžyrijos X 
neišsižadės, bet duos laisvus g 
rinkimus, todėl siūlo taiką. g

— Pasitraukę į Vakarus vo X 
kiečiai, buvę Lietuvoje, pasako X 
ja, kad už susirašinėjimą su už g 
sieniu esą nukentėjusių lietu 
vių šeimų.

— Kinijos kompremjeras įka 
Ibinėja Lenkiją nesitraukti nuo 
Maskvos, bet aplink ją jungtis.

SOLIDORUMO MOKESČIO
rinkimas Hamiltone tęsiamas

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram morgičiui.

Visų rūšių draudimas.

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Visi, kurie dar neturėjo pro 
gos solidarumo mokesčio už 
1956 m. sumokėti, prašomi su 
mokėti sekmadienį, po pamaldų 
spaudos kioske pas p. J. Plei 

____ _____________________ nį arba Parapijos salėje pas va 
Vyt/čemius. Jam talkininkavo ruoti skautiško ir akademinio veltando, Detroito ir net ryti Idybos kasininką Lesevičių. Ta 
__ Rita Stravinskaitė — mergai gyvenimo filmui. nio JAV pakraščio. Su puikia ip pat galima sumokėti pas bet 
čių komendante, Rimas Minkū Stovyklavo akad. skautai-tės nuotaika sutikti naujieji—1957 kurį valdybos narį. 
nat — vyrų komendantas. Vyt. bei jų bičiuliai iš Chicagos, Cle metai. _, f" -
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NUO KAPITOLIO PADANGĖS
3 PSL.

K. L. BENDRUOMENES REIKALAI
plp. seimas - kokybinį V tautinio

ginkluoto užpuolimo iš tarptau aktyvėjimo žymių jau dabar es Izraeli! tauta‘StakuSi^a^tė Je
tinm Irnmnniymn rr»ii‘urUa----- /-<Li x« t 1Z aeno neteKusi savo te zuzales augščiau už kiekviena

S vynės, atsidūrė Babilonijoje. savo linksmybę“. (Ps. 136, 6) 
1 Daugelis tremtinių pasidarė tur šis tremtiniu žydu ryžtas per 
> tingi ir viskuo pertekę. Bet jie ištisus tūkst’ančius' metu išsau 
■ dažnai savo veidus grįždavo Pa gojo Izraelio tauta nuo' pražū 
1 lestinos link, graudžiai kartoda ties> nors pati Izraįlio valstybė 
’ mi: „Pirmiau tenudžiusta ma buvo sunaikinta svetimųjų ir te 
no dešinė, negu kad užmirščiau kuvo likęs savanoriškas susi 
tave, Jeruzale. Prie gomuiio te klausimas savos tautinės bend 
prilimpa mano liežuvis, jei ne ruomenės ribose.

’-------------------------------------------- Šiandien, kai mūsų Lietuva
mliaus valdovai reagavo į „Ei svetimųjų okupuota ir mūsų ta 
senhowerio doktriną“ yra ge 
riausias įrodymas, kad pataiky 
ta tiksliai ir laiku. Mums, lietu 
viams, kaip ir kitoms Sovietų 
pavergtoms tautoms tenka pa 
sidžiaugti, jog bent kartą čia 
įžvelgta toji paprastoji tiesa, 
kad kova su tarptautiniu komu 
nizmu yra nedaloma, o sudaro 
vientisinį ir globalinį komplek 
są, kuriame ir mažesnieji nar 
vėliai (kaip štai, Pabaltijo vals 
tybės, Vengrija) turi tokios 
pat gyvybinės svarbos .

Kaip besivystytų toliau san 
tykiai z „Eisenchowerio doktri 
nos“ gairėmis, viena yra šiuo 
tarpu aišku:

esame toli nužengę nuo 
Ženevos šypsnių 

ir — tikėkimės — nuo 
nių” kombinacijų.* * *

1957 sausio 10 d. prezidento 
Eisenhowerio Kongrese paša 
kytoji „State of the Union“ kai 
ba buvo daugiau bendrojo po 
būdžio. Tai ir suprantama nes 
pagrindiniu užsienio politikos 
klausimu jis pasisakė sausio 6 
dieną, gi ekonominiais klausi 
mais bus pasisakyta po poros 
savaičių vad. biudžeto kalboje. 

Pažymėtina betgi, kad ii šios 
- „ j j . . . . ' dienos kalboje prezidentas pa

kos aureolę. j—— pradedant nuo prisiimti joms istoriškai atiteku reiškė, jog stiprios diktatūrinės 
Ženevos viršūnių Konferenci sį vaidmenį vadovauti laisvą valstybės buvimo faktas turės 
jos, tęsiant tą pat melodiją per jam pasauliui ekonomiškai ir ka lemiamai apspręsti JAV užsie 
prezidentinę rinkimų kampani riškai ir šiom abiem priemonėm nįo politika. Iš vidaus proble 

dolerių kasmet per kelis metus, ją ir baigiant kone sovietų są užkirsti kelią Sovietų skverbi

Ryškus J. A. V. užsienio politikos posūkis 
(LAIŠKAS IŠ VAŠINGTONO „NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI”) 

Žinia apie „Eisenhowerio do 
ktriną” jau yra aplėkusi visą 
pasaulį ir skaitytojai bus su ja 
susipažinę. Savaitraščio korės boję yra ypač artimi širdžiai jo 
pondentui tenka ne tiek infor žodžiai apie Pabaltijo valsty 
muoti apie įvykius, kiek juos bes, kaip pirmąsias Sovietų ag 
analizuoti: aiškintis veikusias resijos aukas. Prezidentas Ei 
priežastis ir stengtis numatyti zenhoweris tarp kita ko paša 
galimus padarinius. kė: „Tarptautinis komunizmas

Yra aišku, kad ta staigiai pa žinoma stengiasi paslėpti po 
skelbtoji „Eisenhowerio dokt kauke savo dominavimo tikslus 
rina“ t. y. amerikiečių nusista reikšdamas gerą valią ir dary 
tymas užkirsti kelią tolesnei So damas pasiūlymus politinės, ek ti? 
vietų ppnetjracijai į Artimuo onominės ir karinės pagelbos, , t „„„„
sius Rytus, siuničant ten, reika kurie iš paviršiaus atrodo patra veltui jieškotume pačioje prezi kryptimi, Persiojs įlankos link, 

m-, i , . , Bene dar daugiau aktyvi yra
antroji žnyplė — vakarų kryp 
timi Sirijos ir Egipto link. Tam 
yra būdinga, kad ir ši laivyno 
statistika:

Sovietų laivų judėjimas per 
Dardanelus į Viduržemio 

jūrą:
1954 — 165 Sovietų laivai
1955 — 249
1956 — 431

Reikia manyti, kad tie laivai 
ne arbūzus veža. . . Kaip anks 
čiau Egiptan, taip dabar Siri 
jon gabenami moderniniai gink 
lai (pavz. sprausminiai lėktų 
vai MIG-17), kurių sinjiečiai 
vartoti nemoka ir negreit gali 
būti išmokyti. Čia tad aiškiai 
ruošiamos slaptos karinės So 
vietų bazės. Sovietinės žnyplės 
siekia atkirsti tokius kraštus 
kaip Iranas, Irakas, Saudi Ara 
biją, kuriuose glūdi du trečda 
liai pasaulyje žinomų naftos iš 
teklių, kurių naftos produkcija 
kasmet šuoliais didėja ir kurie 
yra patys svarbiausieji naftos 
tiekėjai Vakarų Europai. — 
Štai pogrindinės priežastys, dė , 

Dwight D. Eisenhower, buvo liai kurių Jungtinės Valstybės 
sukūręs apie save švitinčią „tai noromis ar nenoromis turėjo

šorių, siekiantį užvaldyti j ’ ' "
tuos kraštus tinio komunizmo kontroliuoja ama, Gal Valstybės" Sekretorius

Mums šitoje prezidento kai mOs valstybės pusės. - -
Toks status amerikiečių pasi 

sakymai: „Sovietų vadovauja 
mos ar inspiruotos agresijos at 
veju mes siusime savo kariuo 
menę į Artimuosius Rytus“ — 
neabejotinai yra toli siekiantis 
užsiangažavimas. Kodėl jo kaip
tik dabar prireikė? Koki yra na bversyvinę akciją Irane, ypač 
uji faktai, kurie vertė tai dary Adzerbeidžianiečių srityse, gre 

timose su Sovietų Adzerbeidža 
Atsakymo į siuos klausimus nu. Tai viena žnyplė — pietų

Dulles ir negalės patiekti kon 
gresiniam komitetui kurių nors 
konkrečių atviros agresijos fak 
tų. Bet jis galės patiekti nema 
ža duomenų, gautų iš savosios 
ir iš svetimų draugingų valsty 
bių (Turkijos, Irano) žvaigy 
bu apie padidėjusią Sovietų su

utos valstybinė organizacija pa

lui esant, JAV ginkluotas pajė uklūs. Tačiau kiekviena laisva dento kalboje arba bet kuriuo 
gas, reiškia naują ir griežtą po tauta, Sovietų viliojama, turėtų se kitubse viešuose pareiškimuo 
sūkį Jungtinių Valstybių užsie vadovautis elementarine išmin se. Jei išsamūs argumentai ir 
nio politikoj. timi ir pažvelgti, kas slepiasi bus patiekti, tai tik uždaruose

Atsiminkite Estiją Kongreso komitetų posėdžiuoTas posūkis iš pirmo žvilgs P° kauke. _ _ — ___
nio atrodo juo nuostabesnis, Latviją ir Lietuvą. 1939 metais se. 
kad tik ką neseniai Jungtinės sudarė savitarpines pagelbos -
Valstybės sutramdė Britų-Pra paktus.su šiomis tada nepnklau savus budus patirti, 
ncūzų karinę intervenciją Egip somomis valstybėmis. Sovietų „prasisunkia”. Tas ž 
te. Kas gi staiga atsitiko, kas Užsienių Reikalų ministeįis, rupas krūvon sudėju; 
privertė šio krašto vyriausybę kalbėdamas Augščiausios Tary 
tokį posūkį padaryti? Ir tai pa u —
daryti labai neįprastu būdu, sk 
ūbos keliu, sudarant dramatinę 
atmosferą.

Mat, čia yra tradicija, kad 
naujai išrinktas prezidentas pir 
mą kartą pasirodo prieš kong 
gresą su savo programine dek 
laracija, vadinama „State of the 
Union“. Tuo tarpu šį kartą 
prezidentas Eisenhoweris matė 
reikalą pradėti Naujuosius Me 
tus — ir savo naująjį terminą 
gana dramatiškai. Visos šven 
čių nuotaikos turėjo eiti į šalį. 
Jau sekmadienį prieš Naujus 
Metus prezidentas pasikivetė 
abiejų partijų žymesniuosius 
atstovus ir atskleidė jiems savo 
sumanymą. Maždaug tuo pat 
metu Valstybės Sekretorius 
Dulles nuvyko į New Yorką pa 
informuoti Jungtinių Tautų Ge 
neralinį Sekretorių ir iš anks 
to apraminti aliarmą galintį kil 
ti iš šitos pusės. , _ ,. „

Pagaliau, taip paruošus dir.Be kita ko, ši suma būtų panau jungininlm rolėje Sueco ginčb. nurisi į Artimuosius Rytus.
vą, prezidentas Eisenhoweris dota vykdymui hidroprojektų, Maža tad "betrūko, kad prezi Kongreso komitetuose šiais ragino piliečius padėti” vyriau 
patiekė Kongreso jungtiniam panašių į Asuano užtvankos sta dentas Eisenhoweris galėtų bu klausimais bus dar daug kalbė sybei kovoti su infliacija, 
rtrxc Ariniu i COvn cnorinlio Jolrln 4- t t Iv o eolin 4-rv nrPTi'rlonfūc 4-1 T'-vL^L,'t 4— - — •  ... . _

nio atrodo juo

bos penktoje nepaprastoje sesi 
joje 1939 m. spalio m. iškilmin 
gai ir vieša ipareiškė, kad „Mes 
griežtai ir tiksliai laikysimės 
šių paktų, remiantis visiška ly 
gybe; mes pareiškiame, kad vi 
sos kalbos apie Pabaltijo kraš 
tų sovietizaciją tėra nesąmonė, 
patarnaujanti tik mūsų bend 
riems priešams ir visiems anti 
sovietiniams provokatoriams.“ 
Tačiau 1940 m. — Estija, Lat 
vija ir Lietuva buvo jėga pri 
jungtos prie Sovietų Sąjungos“

Darydamas išvadas iš to, kad 
dabar Sovietų Rusija turi agre 
singų tikslų Artimuose Rytuo 
se,

prezidentas Eisenhoweris 
siūlo pastatyti čia Sovietą 
ms stabdį, kurs būtų dvejo 
po pobūdžio: ekonominis 

ir karinis.
Paremti ūkiui Artimųjų Rytų 
kraštuose JAV skirtų 200 mil.

Tačiau spaudos žmonės turi 
', kur kas 

Tas žinių nuot 
rupas krūvon sudėjus, formuo 
jasi toks vaizdas padėties, pri 
vedusios prie šio dramatiško po 
litikos posūkio:

įvykiai Sueco srity parodė 
visišką Vakarų Europos 
ūkio priklausomybę nuo 

Artimųjų Rytų naftos,
— priklausomybę, kuri buvo 
anksčiau numani, bet niekad 
buvo taip akivaizdžiai išryškė 
jusi. Be to, tas nevykęs Britų- 
-Prancūzų karinis žygis pribai 
gė likučius tų tautų prestižo ir 
įtakos Artimuose Rytuose. Tuo 
požiūriu ten atsirado politinis 
„vacum“ kurs negalėjo neska 
tinti veržlumo Sovietų Sąjun 
gos, tik ir telaukiančios progų.

Iš antros pusės Jungtinės Va 
Istybės, ypač jų prezidentas

. ir 
ne

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L YATES
HA 0864 

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

versta rusiškojo, komunistipio 
imperialisto tarnaite, laisvaja 
me pasaulyje pasklidę lietuviai 
savo tautinę gyvybę gali išlai 
kyti tik savanorišku susiklausy 
mu savosios tautinės bendruo 
menės ribose.

Džiugu yra, kad daugelyje 
laisvojo pasaulio kraštų lietu 
viai jau yra sudarę savai bend 
ruomenei organizaciją. Tačiau 
atskirų kraštų lietuvių tarpusa 
viniams santykiams ir bendra 
darbiavimui ugdyti, o prireikus 
ir viso pasaulio lietuvių vardu 
prabilti yra būtinas vienijantis 
centras. Pasaulyje pasklidę lie 
tuviai turi sudaryti vieningą Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenę.

Tam tikslui 1958 metais New 
Yorke įvyksta Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės Seimas. Tai 
istorinės reikšmės žingsnis. 
Kad jis būtų sėkmingas, visų 
kraštų lietuviai turi įsisamonin 
ti jo vaidmenį ir tinkamai atlik 
ti jo atžvilgiu tenkančias parei 
gas.

PLS Seimo vaidmuo svarbus 
ne tik tuo, kad jis nustatys ats 

. kirų kraštų lietuviu tarpusa 
SUS1 viam bendravimui ir bendradar

„sferi

mų ypačiai buvo pabrėžtas in 
fliacijos pavojus. Prezidentas

posėdžiui savo specialią dėklą tybą. Bet salia to, prezidentas ti palaikytas „Taikos bet kokia ta ir reikalauta paiškinimų. Ta laikant nuo nebūtino prekių kai u ^2®™rfnC£uš r nraktiškL 
raciją Artimųjų Rytų klausi prašo Kongreso Įgaliojimo, isti kaina“ šalininku. O toks nesu čiau nėra abejojimo, kad dar iki nu kėlimo, kaip ir nuo reikalavi „r Z kad iis suda 
mu. Išdėstęs istorini procesą, kus reikalui, panaudoti Arti pratimas galėjo virsti tikru aks šio mėnesio galo’Kongresas di mu kelti darbo atlyginimą virš Tro^a narodvti nasauliui 
vykus} Artimuose Rytuose ir muose Rytuose Jungtinių Vals tinu Kremliui suaktyvinti agre džiule balsų dauguma priims re to dydžio, knrs, pateisinamas J,-? ta,lt ’ kūrvhini inaša žm 
pabrėžęs tų kraštų didžiulę rei tybių karinę jėgą tikslu „apsau siją Artimuose Rytuose, kad už zoliuciją remiančią „Eisenhowe didėjančiu darbo produktingu ™ (X kulkinei nažanvai" Tr... „ onijos kultūrinei pažangai. Ir

- - - . - - ■ • mu. ---  Naujojo Jungtiniu Vals ir PI r Srimni nadrpnoimogralumą ir politinę nepriklauso nius, tą Vakarų Europos indus ps Jungtinių Valstybių Užsie tybių Kongreso laukia ilga eilė uždaviniu Įvairumas B 
mTzh#* xra1c4-xrb»iii Iri ir i ne friinc Irraiiia nin croira _—_ . ‘ C

Pirmasis uždavinys — nusta
Nukelta į 6 puslapį.

kšmę laisvojo pasaulio., o ypač goti ir apginti teritorialinį inte valdžius tenykščius naftos šalti rio doktriną“, kuri tuo būdu ta
Vakarų Europos ūkiui,

prezidentas "stačiai nurodė
į Sovietų Rusiją, kaip agre

mybę valstybių, kurios tokios trijos kraują. nio politikos gaire. <
pagelbos prašytų apsiginti nuo Juo labjau, kad tos agresijos Įnirtęs pyktis, su kuriuo Kre se gyvenimo srityse.

svarbių įstatymu projektu viso
J. Pj.

pas pp. Smetonus didelį svorį jant Vytauto Įdubo chorą, p.Kato kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

71. ATSIEKIANTI TIKSLĄ SUMANI IR DARBŠTI 
LIETUVIŲ ŠEIMA.

Daugelis lietuvių, jėga atplėš jau sveria ir Talon apylinkėje, 
ti nuo savo žemės, kurią jie my Pp. Masevičių šeima čia gerai 
Įėjo ir labai brangino, ir svetur vertinama ir naudojasi didele 
atsiradę kabinasi į žemę, visos pagarba. Tokius iniciatyvos ir 
gyvybės maitintoją, gaivintoją darbštumo žmones reikia iškel įiai pasitraukėme, kad niekas mo tuose rėmuose, kuriuos su vą ir taip vieni kitus užspau 
ir geradarę. Todėl palyginti di ti ir parodyti, kad ir kiti tautie lyg ir nežinotų. daro sąlygos, kai yra tiktai dar džia. O mityba turi savo sun
delį lietuvių nuošimtį ir Kana čiai, turėdami rimtų pavyzdžių, Po- to sekė nelengvi tremties bas fabrike ir trumpas laikas kūmų, priežiūra savo, paruoši 
doje traukia prie žemės ir jie, galėtų geriau prasikurti. O eko metai. Bet spindėjo viltis, kad poilsiui po sunkaus darbo. Atei mas savo, ir taip be galo. Viso 
kad ir geriau prasigyvenę, per nominis gerbūvis kiekvienam ateis geresni laikai. Į tohmuo ties laukimas statė didesnių už to reikėjo išmokti, o juk kiek 
kasi farmų, miškų, ūkių, nors žmogui yra svarbus. Jis svar sius Vakarus ėjo keliai per Vo davinių. Jie ėmėsi iniciatyvos vienas mokslas kaštuoja. . . Da i_,lu »alolliu 
dažnai juose tiktai gyvena, nau bus ir visai tautai ir kiekvienai kietijos miestų ir kaimų griuvę išeiti j platesnių galimybių ke žnai būdavo verkdavau dėl ne suvažiavusius visos Europos di 
ft/Usic' coiycrnrrijs—valstybei. Todėl yra pagrindo sius, per bombų skeveldras, per lią. Kazimieras Lukas jau gar sėkmių.. . -- -- ....

........................ ; gaisrus, ašaras ir mirtį, kuri ka sėjo, kaip pirmasis kalakutų au — Bet dabar, kaip matyti, vo pirmos rūšies — šalta ir ka 
Sofijos ir Andriaus Masevi ro metu siautėjo be atodairos, gintojas lietuvis. Pp. Masevi jau esate ------ :------ —

: .0. . , . ..v.* Bet kiek vargo teko išva taip skrupulingai netaupo erd
>r nemažą Įtaką. Tat, p. Mase Maseviciene buvo pirmoji darni rgti! — sako p. Masevičienė.— vės, todėl didelis, kilimais išklo 
yicius Dauguose yargonmkavo ninke (skliaustuose galima pa Kiek vargo buvo kol išmoko tas salionas, turįs puiku piani 
ligi pat pasitraukimo is Lietu žymėti, kad daina juos paska me auginti kalakutus. O jie to na televizija radijo ir gražius 
vos į Vakarus. tino sudaryti ir šeimą). P. A. kie lepūs, ypač jaunučiai. Jiems baldus. Virtuvė didelė ir erdvi,

— Mes pasitraukėme neju Masevičius su choru ir solistais reikia tiksliai nustatytos tempe su elektriniu šaldytuvu. Valgo 
čl„..ūs, — sako p. Masevičius. Klube suruošė ne vieną koncer ratūros. Būdavo, pradžioje, at masis, miegamieji antrame au

einu rytą į kalakutyną ir randu gšte, vonia, telefonas ir tt. Gra 
Bet ir jis pats ir ypač ener 20 — 30 kalakučiukų negyvų, žu, ištaigu, erdvu, nors svečių 

pasilikti Lietuvoje. Tat tylutė gingoji p. S'. Masevičienė neri Kai jiems šalta, jie metasi į krū susirinko apie 20 asmenų.
Pridėkime prie šito gražią 

mašiną, vasarą valtį, — tai ir 
bus mūsų kalakutų ūkio farme 
riai.

Svečiai pavaišinti, kaip Vy 
tautas Didysis vaišino Lucke

čiomis, ■
— Nesinorėjo nuvilti gerą kle t?- 
boną, kuris ir mus įkalbinėjo 1

dojasi gamtinėmis sąlygomis— ’
tyru oru, kvapniu mišku ir skai tuo rimtai rūpintis.
driu vandenėliu, nes malonu ir C
miela jaustis gamtos sąlygose, čių šeimą, žinoma, išaugino Lie Bet neapleido mintis, kad čia čiai be reklamos, tyliai, taip įdomu, ar esate

Tačiau yra ir kita tautiečių ir negalima būtų pasakyti, kad šypsos taikos saulutė, o ten, už ūkio. Už 25 mylių nuo Montre
rūšis, kurie iš farmos, ūkio ir su žeme būtų suaugę, kaip yra nusileidžiančios geležinės už alio St. Jeano kryptimi, prie mokome. Dabar kalakutus lai Atrodo, kad darbo pp. Mase 
gerų bei kražių gamtos sąlygų suaugę Lietuvos ūkininkai, ku dangos, tuo pačiu metu prasi pat didelės Richelieu upės, jie kome jau ištisus metus. Šiemet vičiai turi labai daug. Bet.
daro pragyvenimą, kuria ateitį, rie amžiais kovojo dėl savo že dės vargo, persekiojimų ir kan įsigijo sklypą žemės. Nedidelį, išauginome 5.000 ir palikome ji Ašarėlė, šeštadieninę ir vyrės 
Farmas jie įsigyja ne maloniam melės, dėl savo sklypelio, kuria čių metai, kurie kvėpuos mirti siaurą - ilgą. Įsikūrimo pradžia veislei 400. Jie mums dės kiau kasias mokyklas __ jaunesnio
laiko leidimui, ne pramogai, bet me jie jautėsi laisvi ir nepriklau mi metų metus ir viltis nebus buvo sunki. Bet čia daug inicia šinius. Esame sudarę sutartis ji dukrelė, šeštadieninę ir vyrės 
kurti geresnes gyvenimo sąly somi, kurį todėl mylėjo visa šir tokia tikra, kaip čia laisvė, kuri tyvos parodė Ponia. Ji ir na su peryklomis ir per jas kalaku nioji Giedrytė, Augštesniuosius 
gas. Tokių tautiečių apsčiai yra dimi. Gi Andrius Masevičius viena neša žmonijai visas ir vi mus statė ir kalakutus augino, čiukus parduodame, — tai neša kursus. Abi jos gražiai kalba 
Ontario ir Quebeco provincijo buvo lyg ir atitrūkęs nuo že sokeriopo gerbūvio galimybes Ji ir dabar, kai jau didieji įsikū geresnį pelną. Bet, kad žinotu lietuviškai, angliškai ir prancū 
se, kur kuriamasi daugiausia ta mės, kaip mes tą suprantame ir sąlygas. rimo ledai pralaužti, kai daug mėt, ir tai turi savo sunkumų, ziškai. Nors kas šeštadienis du
bako auginimo ūkiuose, kaikas kalbėdami^ apie Lietuvos dirvų Ateities vyliojami su dviem kliuvinių jau yra paaiškėję, yra Veislinius kalakutus reikia iš kreles tenka vežioti į Montrea 
tiktai veisia galvijus — mėsai ir laukų sūnų. Andrius Masevi dukrelėm, Giedryte ir Ašarėle, didžiausioji tvarkytoja viso tirti. Veterinorius tiria jų krau iįo miestą 25 mylias, bet tai yra 
arba pienui ir tiktai nedaugelis čius buvo plačiai žinomos ir gar Masevičiai atplaukė į daugelio ūkio. ją ir nustato, kuris tinka veislei daroma visu lietuvišku atsidė
bando verstis iš sodų arba viš sios Daugų parapijos vargoni svajojamąją Ameriką. Ir apsi O ūkis labai išaugo ir prasi ir kuris netinka. Tat kalakutus jimu. Be to, pp. Masevičiai yra 
tų ūkių. Manitofcos ir kitose va ninkas, dirbęs su plačiai žino gyveno didžiausiame Kanados plėtė. Kaimynai prancūzai čia auginti visai nėra taip lengva, „Nepr. Lietuvos“ rėmėjai akci 
karinėse provincijose vyrauja muoju kunigu klebonu Vladu mieste — Montrealyje. pat greta pp. Masevičių bandė kaip lengva pasakyti — kalaku ninkai, o ir AV( klebonas, lan
javų ūkis, gaminąs veik išimti Mironu, po Lenkijos ultimatu Andrius Masevičius, kaip mu taip pat kalakutų ūkį. Bet nete tų ūkis, — pasakoja p. Masevi kęsis kalėdojimo, gavo 100 dol. 
nai kviečius, geltonus, kaip auk mo buvusiu Lietuvos ministe zikas, tuojau ėmėsi, greta dar sėjo, nepakėlė prasikūrimo var čienė. čekį bažnyčios statybai. Tat is
sas. Ir tiktai vienas kitas stvė rių Pirmininku, privedusiu au bo kasdieninei duonai uždirbti, gų bei nesėkmių ir pasitraukė. Neseniai su visa AV kleboni visko matyti, kaji pp. Masevi 
rėsi kalakutų ūkio. toritetinį Lietuvos režimą prie ir visuomeninio, pagal savo Jų žemę ir trobesius nupirko p. ja teko užsukti pas pp. Masevi čiai jau tvirtai stovi ant nuosa

Montrealio rytuose pradėjęs, koalicinio kabineto, atseit—grą specialybę — muzikinio darbo, p. Masevičiai. Kaimynas iš ki čius į Jų ūkį. Sniegas balta nuo vų kojų'savo ūkyje, kuris duo 
bene pirmasis, Kazys Lukas ka žinusį Lietuvą prie demokrati Atliekamu laiku jis mokino tos pusės taip pat nepanorėjo mėta dengė plačiąsias apylin da gerą ir pastoviai progresuo 
lakutų ūkį perkėlė j Barringto nių principų, tiesa, ne visai, bet Did. Lietuvos kunigaikščio Vy toliau gyventi paupyje, ir šio kės ir Richelieu paupyje pp. Ma jančią produkciją. Tat nepap 
ną, P. Q. Jam įkandin ir pp. vis dėlto jį pastačiusį and demo tauto klubo chorą. Tada šis klu žemę perėmė pp. Masevičiai. sevičių namai atrodė, kaip ak rastai malonu, kad taip gražiai 
Masevičiai įsigijo žemės Talon, kratijos slenksčio. O juk kanau bas, pirmininkaujant Dominin Tat pp. Masevičių ūkis dabar varėlės piešinyje. Gražus na kuriasi ši simpatinga ir nuošir 
P. Q„ kur išvystė taip pat kala ninkas Vladas Mironas buvo kui Norkeliūnui, dirbo ir kultu įaū yra žymiai prasiplėtęs ir vi mas įrengtas su visais miestie džiai lietuviška šeima, tvirtas 
kutų ūkį. Dabar tai jau rimta vienas iš Tautininkų srovės ly rinį darbą, kaip nurodo jo kons sai pakankamas vystyti dide tiškais patogumais, kaip moder lietuviškosios bendruomenės 
įmonė ir firma, kuri nemažai derių, turėjęs toje srovėje ir titucija. A. Masevičiui diriguo liam kalakutų ūkiui. nūs namai mieste, nebent jis pagrindas. Sėkmės!

dikus. Žinoma, kalakutiena bu

žinovai savo srities, ršta, šviežia ir kenuota, nes pp. 
“■? ta specialybe Masevičiai kalakutieną ir kon 

servuoja, tat jų ūkis veikia viant savosios, nuosavos žemės, tu vos žemė, bet apie juos lyg karas pasibaigs tuojau ir nusi pat apsisprendė imtis kalakutų patenkinti?
. . ■ — Pripratome ir jau daug iš su galimu apkrovimu,

už alio St. Jeano kryptimi, prie mokome. Dabar kalakutus lai

paktus.su
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Atgaivinkime dainą!
Nuo seniausių laikų daina bu spausdinant naujų dainų rinki 

vo dalis kasdieninio lietuvio gy nius, geriausiai, mano nuotno 
venimo — žodžiai, kurie išreiš ne, dvibalsiai, taip, kaip nuo am 
kė jam ivsada aktualias temas, žiu lietuvių tauta dainavo, pri 
o melodija — tai Lietuvos gam dedant nebent piano akompa 
tos grožis garsų formoje. Mūsų niamentą. Chorams jau turime 
kaimynai rašė kartą, kad lietu priharmonizuotų tiek liaudies 
vių tautą prikėlė daina ir plun dainų, kad vargiai maža dalis 
ksna. jų bus atlikta viešai. Mat cho

Dabartinė mūsų dainos pade ristams neįdomu dainuoti 16 ar 
tis visai pasikeitė. Lietuvoje net vos 8 taktų melodiją. Visi 
okupantas prievarta pakeitė vi tie muzikos vyrai daro klaidą 
są gyvenimo būdą ir įspraudė dabinant paprastas liaudies dai 
savo dainą, giriančią „naują tv nas keturbalsiais akordais. Ge 
arką“. Ar yra tenai galimybės riau jie susikoncentruotų ant 
kurtis lietuviškai liaudies dai savo kūrybos ir didelių kūrinių, 
nai nepriklausomai nuo okupan Palikime liaudies dainą tokioje 
to įtakos, tai labai abejotina. Už formoje, kokioje ji būdavo mū 
uždainavimą tokios dainos gręs sų kaimuose dainuojama — dvi 
tų pavojus būti apskųstu „ne balsė, kai kur tribalsė, o tik ret 
patenkinimu sovietų rojumi“, karčiais vienbalsė. Juk netgi vo

Svetur, kur lietuviai įsikūrė kiečių ir lenkų poetai žavėjosi 
dideliu skaičiumi, turi savo cho mūsų daina ne choro dainuoja 
rus ir dažnai sueina, tas pavo rna, bet pačios liaudies, be diri 
jus praradimo lietuvių tautos gento, be gaidų. Tuo tarpu mū 
turto - dainos, nėia taip dide sų chorai, tebūna geriausi, nie 
lis, betgi didelė dalis jų išsi kad neįstengė tokio'įs_pūdžio pa 
sklaidė po didelius visos Ameri likti. Choras tai yra menas au 
kos plotus, neminint kitų kraš gštesnės formos ir jis turi rasti 
tų. Tenai, kaip aš pats esu ge savo kelius -— sayo kompozito 
rai patyręs, netgi retom pro rius, savo formas, o liaudies dai 
gom, kuomet iš visos apylinkės ną, palikime natūralioje formo 
susiburia visi, jau negali būti ie ir tokią dainą mes galime iš 
kalbos apie chorą, bet pasirodo laikyti visur ir visada — ar mūs 
įau daugumas užmiršo dainuo liko būrelis, ar vos du.
ti. Kartais pamėgina vieną kitą Dėl -tokios dainos atgaivini 
dainą na ir sako: „nieko neišei mo verta pagalvoti. Jei knygą 
na. . .“ jos vietą užėmė gramo kartą perskaičius kiekvienas, ge 
fonas, kuris nepavargsta per riausiu atveju, palieka dulkė 
visą vakarą. . . Dažniausiai to ti ant lentynos, dainų knyga 
vakaro dalyviai nuo jo pavargs su gaidom būtų kiekvienam mė 
ta. Daina, kurią normaliai du gėiui dažnas malonumas ir jos 
ar trys mūsų paprasti artojai žodžiai, jos muzika liktų ilgam 
dvibalsiu užtraukdavo, šian laikui užpildyti laisvalaikį. Net 
dien inteligentija nepajėgia tra gi išsimėčiusios lietuviškos šei 
ūkti. Šalia to yra dar viena prie mos dažniausiai turi ir pianą 
žastis, kad svetus mūsų daina namie, ar akordeoną ir daug 
miršta, — šios dienos sąlygose leidžia vaikus mokintis muzi 
daugumas žodžių yra neaktu kos.
alūs, o jaunimui visai svetimi. Atėjus Vasario 16 šventei ne 
Pav., „Šėriau žirgelį“. . . jau galima niekur buvo gauti gai 
netgi Nepriklausomoj Lietu du, nei lietuviškų dainų selekci 
voj tas žirgelis iki didelio laips įos, nei lietuviškų tautinių šo 
nio tapo pakeistas motociklu ar kių ir teko jiems groti visokių 
dviračiu, o šiandien, Amerikoj, kitų — ispanų, lenkų ir net ru 
tai miesto gyventojai jo ir ne sų. . . Ta padėtis turėtų būti pa 
bemato ištisais mėnesiais. Pana keista, nes netgi mažesnės tau 
šiai yra ir su dauguma liaudies tinės grupės gali gauti kiekvie 
dainų tekstais.' noje muzikos krautuvėj savo

Kad daina būtų populiari, ji tautinės muzikos gaidas, 
turi būti aktuali mūsų gyveni Baigiant norėčiau padouti po 
me, taip kaip ji buvo savam kr rą minčių kas įmanoma pada 
ašte. Vienintelę dar galimybę ryti.
matau, kad mūsų išeivijos kury 1. Išspausdinti gražiausių lie 
ba būtų labjau išpopuliarinta tuviškų liaudies dainų rinkinį

Ties Raštikio atsiminimais
3. DĖL ST. RAŠTIKIO DOKTRINOS

Skaitydami

būsite gerai informuoti apie 
pasaulinius karinius įvy
kius, rasite straipsnių iš ka
rinės ir Lietuvos istorijos

Eretais paveikslais iliustruotus ir Lietuvos karių atsimini- g 
; mus iš įvairių laikų.
; Metinė prenumerata $ 5.00 ; rašykite : £
■ KARYS, 916 Willoughby Ave. Brooklyn 21, N. Y., USA.£

St. Raštikis įvade į atsimini 
mus rašo: „Manau, kad kiek 
vienas buvusių įvykių liudinin 
kas turėtų surašyti savo paro 
dymus ateičiai“. Tai labai pri 
tartinas įtaigojimas.

Toliau apie savo atsiminimus 
jis rašo: „Aš noriu būti visai at 
viras ir todėl neveidmainiauju, 
bet rašau 'viską taip, kaip jau 
čiu ir galvoju. Dėl šio atvirumo 
labai prašau perdaug nekaltin 
ti autoriaus“. Tuo reikia pati 
keti, nes tai jaučiama visoje ne 
mažoje atsiminimų knygoje. Ki 
tas reikalas, kaip kiekvienas sk 
aitytojas supranta jo išdėsto 
mus dalykus ir kaip vertins, to 
dėl tegul ir atsiminimų rašyto 
jas perdaug nekaltins vertinto 
jų, kurie jo pasisakymus priima 
kritiškai kai dėl jų turinio es 
mės.

Autorius toliau pats abejoja 
savo pasisakymu apie neprikla 
usomybės laikotarpį, kuris, anot 
jo, „dabar, žiūrint į jį iš tolo, iš 
keliolikos metų perspektyvos, 
atrodo ir šviesus ir laimingas, 
o buvę kaikurie nesklandumai 
ištirpsta buvusiuose tautos lais 
vės ir pažangos vaizduose, ir i 
juos galima žiūrėti tik kaip į 
klaidas, padarytas be blogos va 
lios, bet tik dėl blogo orienta 
vimosi ar dėl nesusivokimo. . .“ 
Tai savotiška Raštikio doktri 
na.

Nekalbėdomas apie Raštikio 
vaizduojamo Lietuvos gyveni 
mo laisvę, paliesiu jo doktriną.

Gyvenime kiek kitaip yra. Su 
minėsiu visiems žinomą pavyz 
dj. Jaltoje buvo padaryti susita 
rimai. Niekas neabejoja, kad 

su gaidom ir žodžiais ir paskelb 
ti laikraščiuose, kur tai galima 
gauti.

2. Išspaudinti toki pat rinki 
nį (popurį formoj) dėl piano su 
akordeono simboliais ir su pava 
dinimais dviem kalbom, kad da 
linai galima būtų išparduoti ta 
rp amerikos muzikos mėgėjų.

3. Paskirti kurį nors iš mūsų 
prityrusių muzikos žinovų, ku 
ris surinktų vietinę kūrybą (pa 
skelbus laikrašty atsirastų ne 
maža tokių) su aktualiom dai 
nom ir išliesti jų rinkinį.

Be abejo, su tais projektais, 
būtų ir lėšų problemos, bet jei 
matosi tiek knygų, kurių mažai 
kas nori skaityti ir perskaičius 
išmeta, tai tam tikslui, prie ge 
rų norų, galima rasti taip pat 
galimybes. Mūsų daina yra tau 
tos dvasia — nepraraskime jos!

Aras.
Red. pastaba. Yra patarlė: 

„Nesustabdysi upės bėgimo“, 
taip ir dainos vystymosi; kai ji 
pasiekė augštesnę formą, atgal 
grįžti nėra kelio. O kai dėl gai 
dų leidimo, tai jų yra išleistų, 
bet nedaug kas jas perka. Ir 
šis reikalas atsiremia į ekonomi 
nį paklausos dėsnį. O kai dėl 
plokštelių, tai jų galima gauti 
ir NL redakcijoje, tiktai mažai 
kas tuo domisi.

Ruzveltas, darydamas susitari 
mus ir nepaklausydamas dau 
giau numatančio Churchillio, 
blogos valios neturėjo, bet kiek 
yra žmonių, kurie už tai Ruzvel 
to nekaltina? Jis buvo naivus, 
patikėjo Stalino „taikingumu“ 
ir padarė susitarimų, už ku 
riuos dabar kenčia tautos ir va 
lstybės, o kankinasi visa žmoni 
ja. Nėra abejojimų, kad Ruzvel 
tas būtų norėjęs pakenkti ne 
tiktai rusų pavergtiems krašta 
ms, bet ir savo tautai ir valsty 
bei, o juk ir dabar jau visi ma 
to, kad tai pačiai Amerikai teks 
už visa tai atsakyti baisiai. Tat, 
kas gali susilaikyti nekaltinęs 
Ruzvelto už padarinius, kad ir 
be blogos valios padarytus? 
Kas veikia ir nenumato ateities, 
nors blogos valios momento ir 
nėra, jis yra atsakingas už pa 
darinius.

Labai lengvas yra pateisini 
mas — „be blogos valios“, bet 
kas gi tokiu atveju yra atsakin 
gas už blogus padarinius?

Kitas pavyzdys, jau pačio Ra 
štikio minimas skyriuje „Lenki 
ios ultimatumas“, kur 520 pus 
lapyje, rašoma, kad tuometinis 
Lietuvos užsienių reikalų minis 
teris Stasys Lozoraitis, pasitari 
me pas prezidentą, „atsargiai 
pakritikavo mūsų per eilę metų 
su Lenkija politiką, kuri peril 
gai delsusi, nemėgindama pas 
kiaušiu laiku jau pribrendusi 
santvkių užmezgimą greičiau 
išsprįsti ir todėl dabar sušilau 
kusi tokio nemalonaus Lenki 
jos žvgio“ (ultimatumo, kurį 
jis siūlė priimti).

O čia gi — gera ar bloga va 
lia — šitas „delsimas“, žinant, 
kad bus ultimatumas? O kad ži 
nojo, neabejotina. Tai pasako 
ir pats Lozoraitis. Kad žinoio, 
ir šių eilučių rašytojas žino, 
nes pats buvo p. Lozoraitį įspė 
ięs, nors tai buvo aišku ir be 
įspėjimų.' Kodėl tat p. Lozorai 
tis, jau gavęs visų didžiųjų po 
litinių Lietuvos srovių pritari 
mą, atmetė Lenkijos pasiūlo
mus susitarti ir susilaukė uiti 
matumo, kurį priėmė ginklu ne 
pajudinus? Tuo tarpu Lenkijos 
pasiūlymai Vilnių pripažino 
jau Lietuvai, nors ir apstatant 
tam tikromis sąlygois? O po ui 
timatumo Lietuva Vilniaus ofi 
cialiai jau išsižadėjo. Tat, ar čia 
vra gera ar blc/ga valia? Ar čia 
yra „klaida, padaryta be blogos 
valios, bet tik dėl blogo orien 
tavmiosi ar dėl nesusivokimo”? 
Ir ar tiž tai negalima kaltinti tų, 
kurie kad ir nesiorientavo, ne 
susivokė? Ar tai yra klaida, už 
kurią niekas neatsakingas?

St. Lozoraitis visa tai, kaip 
ir p. Raštikis rašo, žinojo ir ge 
rai suprato, — tai kodėl jis ne 
darė jokių žygių, kad neįvyktų 
taip, kaip įvyko? Būdų ir gali 
mybių reaguoti.} visa tai buvo.

Tat nėra jokio pagrindo pri 
imti St. Raštikio doktriną, kad 
niekas neatsakingas už veiks

PROF. DR. VLADO
Vilniaus radijo 1957.1.5. pi a 

nešimu, daugiau kaip 400 įvai 
rių mokslininkų, medicinos dar 
buotojų, studentų ir visuomeni 
nių organizacijų atstovų susi 
rinko į Kauno Medicinos Insti 
tuto didžiąją auditoriją, kur 
įvyko iškilmingas mokslinis ta 
rybos posėdis, skirtas medici 
nos mokslų daktaro -prof. VIa 
do Lašo 65-oms gimimo ir 40-1O 
ms mokslinės pedagoginės veik 
los metinėms paminėti. Posėdį 
atidarė Kauno Medic. Institu 
to direktorius prof. Z. Januške 
vičius. Su jubiliato gyvenimo ir 
moksline veikla susirinkusius 
supažindino prof. J. Šopauskas.

Akademikas Lašas dirba mo 
kslinį darbą nuo 1922 m. pirmų 
jų Lietuvos universiteto įsistei 
gimo dienų, vadovavo fiziologi 
jos katedrai. Sukaktuvininkas 
išugdė tūkstančius gydytojų. 
Parašė daugiau kaip 70 moksli 
nių darbų. 15 jaunųjų moksli 
ninku, kurių darbams vadova 
vo ir dabar tebevadovauja La 
šas pokario metais, apgynė mo 
•kslines disertacijas. Iškilmingo 
posėdžio metu kalbas pasakė 
prof. A. Purenąs, prof. Baršaus 
kas, prof. Girdzijauskas ir kiti. 
Į minėjimą buvo atvykę gydy 
tojų ir augštojo mokslo įstaigų 
darbuotojų iš visos Lietuvos.

(Elta).
J. GRUŠAS PARAŠĖ GERĄ 

TRAGEDIJĄ
Vilniuje dramaturgų sekcijo 

je buvo perskaityta ir išnagrinė 
ta naujai parašyta J. Grušo tra 
gėdija „Herkus Mantas“. Tra 
gėdija esanti „neeilinis rašinys 
mūsų dramaturgijoje. Veikalo 
autorius, pakėlęs istorinę seno 
vės prūsų kovos su kryžiuočiais 
medžiagą, sugebėjo atskleisti 
gilią, humanišką Manto asme 
nybę, kovojančią prieš visokius 
prietarus ir liaudies tamsumą. 
Manto konfliktą su prūsų tau 
ta, nesupratusią jų pažangių id 
ėjų. . .” Kalbėjusiųjų nuomone, 
tragedija pasižymi ryškiais cha 
rakteriais, tobula kompozicija, 
didele veikimo įtampa, gražia 
kalba, sceningumu“.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Nidos Knygų Klubo leidyk 

loję jau sukrauta naujai atspau 
sdintoji kun. P. Dauknio MIC 
knyga „Už Geresnį Pasaulį“ 
Tai gausiai iliustruota religinio 
turinio knyga, kurios puslapiuo 
se kiekvienas lietuvis katalikas 
ras puikaus pasiskaitymo ir pa 
sisems religinės stiprybės. Kny 
gos ,',Už Geresnį Pasaulį“ atsp. 
ausdintas ribotas skaičius egze 
mpliorių, todėl Nidos Knygų 
Klubo nariams suteikiamas pir 
mumas šią knygą užsisakyti. 
Knygos kaina: Europoje 5 šilin 
gai, visur kitur — 1 doleris.

mus ir padarinius „be blogos 
valios“. (d. b.).

J. Kardelis.

LAŠO SUKAKTUVĖS
Nidos Knygų Klubas: 1-2 

Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Gt. Britain.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŠOKĖJAI LIETUVIAI

Prieš 20 metų didelė lietuvė 
ir šokių specialistė Ona Ivaš 
kienė subūrė lietuvių šokėjų gr 
upę Bostone, 366 W Broad 
way, savo namuose, kur šokių 
mokymo reikalui net įtaisė pa 
togią salę. Ta grupė per tiek 
metų reprenzentavo šokėjus lie 
tuvius ir lietuviškus šokius vi 
soje Naujojoje Anglijoje, ir to 
dėl iš čia tos grupės vardas. Tai 
viena iš populiariausių šokėjų 
grupių Amerikoje. Šiemet Chi 
cagoje birželio 30 dieną Amen 
kos ir Kanados lietuvių tauti 
nių šokių pirmojoje šventėje ši 
šokėjų grupė taip pat mielai ap 
siėmė dalyvauti. Ketina atskiro 
mis šokti Kazokėlį, Mikitą ir 
net 16 porų 32 asmenų Malū 
ną, žinoma, grupei dalyvaujant 
ir bendrajame kitų šokių šoki 
me, kaip šventės rengimo komi 
teto yra numatyta.

J. Bostoniškis.
AIDAMS 7-RI METAI

Didelis, gražiai leidžiamas, 
puikiai puošiamas žymiais me 
nininkų kūriniais, visada kūpi 
nas aktualiomis temomims str 
aipsnių „Aidų“ žurnalas jau už 
baigė septintuosius metus ir pr 
adėjo eiti aštuntuosius metus. 
Tai yra reikšminga.

Nelengvas uždavinys leisti 
kultūrinį rimtą žurnalą. Skaity 
tojų jis daug neturi, nors, atro 
do, galėtų turėti, nes inteligen 
tiškos lietuvių publikos yra pa 
kanakmai. Deja, daugelis, nors 
ir vadinasi inteligentais, bet 
dar nėra pasiekę to kultūrinio 
lygio, kad jaustų gyvą reikalą, 
bendrauti mintimis su kitais in 
telektualais.

Nelengva žurnalui ir su raš 
tais, nes minėtoji priežastis at 
palaiduoja nuo dalyvavimo min 
čių pasaulio bendravime. O iš 
laidos žurnalui yra didelės. Tat 
toks septynerių metų leidimo te 
sėjimas yra didelis dalykas.

Intelektualai turėtų daugiau 
susidomėti šiuo kultūriniu lei 
diniu ir jį paremti.
LAIKRAŠČIŲ SKAITYMAS

Vokiečių' spaudos žiniomis, 
1955 m. pabaigoje Vokietijoj 
buvo leidžiami 507 laikraščiai, 
iš jų 486 dienraščiai. Jų bend 
ras tiražas 14.900.000. Laikraš 
čių skaitymu pirmą vietą ūži 
ma D. Britanija, kur tūkstan 
čiui gyventojų tenka 615 skai 
tytojų, antrą JAV, kur tūkstan 
čiui gyventojų tenka 346 skai 
tytojų, o trečiąją — Vokietijai, 
kur tūkstančiui gyventojų ten 
ka 322 skaitytojai. (E) 
© Jurgis Jankus parašė knyge 
lę vaikams „Kelionė į dangų“. 
• Karolė Pažėraitė baigia rašy 
ti romaną „Svetimi Vėjai“.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu E Apgrfiu bLvusil : 

(Atsiminimų ištraukos). tynė ir griuvėsiai mūrinio kluo
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS no. Galvojau, kad, suardžius

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS. griuvėsius, bus galima iš tų ply
tų pasistatyti nedidelis mūrinis 

versmo, kai buvo inscenizuoti namas.
prezidento rinkimai ir A. Sme Tuo tarpu, kol ėjo visokie 
tona buvo „vienbalsiai“ išrink formalumai, 
tas, kunigas Galaunė, matyt, 

Gyvendamas Alytuje, aš pa gerokai Bachuso paveiktas, da 
stebėjau, kad kunigai taip vadi vė naujai išrinktam preziden 
narnoje Suvalkijoje buvo jei ne tui telegramą: 
visi, tai ebnt didelė dauguma 
krikščionys demokratai, o Vii 
nijoje — tautininkai.

Vilnijos kunigėli
buvo aiškiai pasidavę Daugų 
klebono kunigo Mirono įtakai.

Kitas labai veiklus tautiniu 
kas buvo

Jėzno klebonas 
kunigas Galaunė.

Keistas tai buvo žmogus 
vo nešvankia kalba ir papro 
čiais, bet labai geros širdies ir 
savo parapijiečių labai myli 
mas.

RAŠO

74.
134. KUN. GALAUNĖS 

POKŠTAS

Žemės tvarkymo Komisija nu — O kieno pusėje turi būti irti iš eilės, bet kokie tai buvo 
tarė duoti man Ringvaldiškių ministerio širdis: kareivio - sa medžiai! Tiesūs, gražūs ir la 
dvaro centrą su 8 ha. Nuvykau vanorio, ar to karininko, kuris bai augšti. Užtenka pasakyti, locką.

Centras" visai ne daug savanorių priėmė ir jiems kad medžiai be viršūnių, tai — Pasakiau negalima, tai ir 
kūme vadovavo? yra grynai statybinės medžią negalima.

gos buvo po 32 metrus ilgio. Vi
soje 
žaus

—- Negalima!
— Padaryk, tamsta, tokią

— Aš esu I pėst. pulko sava 
Lietuovje kito tokio gra noris, Vyties kryžiaus kavalie 
miško man neteko matyti, rius.

136. SAVANORIO 
PRAŠYMAS

Betvarkant formalumus 
medžiais, vieną kartą nuėjau į 
Alytaus Miškų urėdiją. Buvo 
labai didelis šaltis. Man besė . „ _
dint urėdijoje, įėjo sušalęs kai Įima“. Paskui jį išėjau aš ir pa 
mietis ir kreipėsi į raštvedį sa sakiau jam, kad važiuotų į divi 
vo reikalu. zijos štabą, pastatytų arklius į

— Palauk. Matai, kad esu už tvartą ir pats manęs palauktų 
imtas.

Žmogelis laukė. Praėjo gana 
daug laiko.

— Ką nori? Sakyk.
Pasirodė, jis buvęs

I pėst. pulko savanoris.
---r------- j— -------- , ----- . Gavo žemės, bet miško medžią turėjau ir kitų reikalų. Po 5 mi 
pasikeitė Žemės Reformos ko Gavęs žemę be triobėsių, aš ga jam skiriama iš Seinų aps. nučių pasikalbėjimo ant^ prašy 
misijos nutarimas, Krupavičius turėjau teisę gauti 100 kelmų miškų urėdijos už 30 km, tuo mo J’l?vo uždėta rezoliucija: „pr 
gana šiurkščiai pasakė:-------------statybai.

— Kai eina klausimas, kam — , .. ..
duoti pirmenybę, ar kareiviui PavZko man gauti medžių is 
savanoriui, ar karininkui, mano garsiojo Pumos Šilo.

— Paduokite prašymą, aš ju 
ms kur kitur duosiu.

Visa paslaptis buvo ta, 
kad kun. Krupavičius pardavė 
labai lengvomis sąlygimis visai 
prie Kauno Marvos dvarą dide

Žemus Ūkio ministeriją paėmė liam apsukriam Maikauskui, sa 
valdyti kunigas Krupavičius. vo draugui iš Veiverių semina 

rijos. Su Marvos dvaru ribojo 
Kartą buvau iššauktas pulK. Zu sį Ringvaldiškių dvaro žemė, 
brio, kuris telefonu pasakė kurios centras ir buvo paskir 
man, kad Ringvaldiškių dvaio jas paging Maikausko švoge 
išparceliavimas ministerio jau r;uj 
patvirtintas, tik centras paskir 
tas ne man, bet leitenantui Pa . .M. - .
šiui; man gi duodamas kitas sk ir aš Krupavičiaus vietoje taip 
lypas irgi 8 ha, bet be jokių tr pat padaryčiau. O gal čia ir d- 
iobesių. ro Purickio byla buvo prisimin

Kitą dieną, būdamas Kaune, ta? Greitu laiku man buvo pa 
nuvykau pas Ž. Ūkio ministerį. skirta 8 ha žemės Armališkių 
Kai panorėjau sužinoti, kodėl dvare prie V forto, 
pasikeitė Žemės Reformos ko (

su

— Aš irgi I pulko savanoris. 
Negalima ir tiek.

Pagailo man šito žmogaus.
Didžiai nusiminęs išeina jis, 
kad vėl per tokį šaltį toli grįžtų 
namo, išgirdus tik žodį „nega

„Sveikinu su puikiai suvai 
dinta komedija.. .“

Už tokį „pasveikinimą“ jis 
buvo iš Jėzno parapijos iškcl 
tas kažkur į filiją.
135. KAIP GAVAU ŽEMĖS 

IR MIŠKO
Žemės Reformos įstatymas 

buvo priimtas St. Seimo. Prasi 
dėjo dvarų dalinimas. Pirmeny 
bę prieš visus turėjo kariai-sa 
vanoriai, kuriems dar 1918 m. 
buvo pažadėta žemė. ■ 
ėjo dvarų kumečiai, mažažemiai 
ir kariai.

Padaviau prašymą ir aš gau širdis bus visuomet kareivio-sa Čia turėjau daug ir naudos ir dijos miškų? Jam giminės kaip labai didelis. Mėgino „atidėko 
Vėliau, po gruodžio 17 d. per ti žemės kur nors netoli Kauno, vanorio pusėje. malonumo. Medžiai buvo pask matant suveš. ti“ man. (b. d.)

Čia jau nieko nepadarysi, gal
štabe.

Grįžęs į štabą pavedžiau ad 
jutantui Įeit. Skirpstūnui sura 
šyti jo vardu prašymą-man. Ki 
tą dieną važiavau į Kauną. Nu 
ėjau į miškų departamentą, kur

su sa
Toliau

gi tarpu jis'gyvena tik 2 km anešti Alytaus miškų urėdui, 
nuo miško, kuris priklauso Aly ^aį- • • me^*us„ atleistlJ iš j° 
taus miško urėdijai. Ar negali Pras°mo miško .
jis gauti medžių iš Alytaus urė Žmogelio džiaugsmas buvo
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MŪSŲ WP ORTAS' S-ga atsisakė dalyvauti. Moty s 
vai nepaduodami, tačiau spėja g 
ma, kad tas turi ryšio su įvy » 
kiais Vengrijoje, o taip pat. $ 
kad Sov. Sąjungos sportininkai g 
yra ne mėgėjai, bet profesiona

ir JAV, kuri taip pat atsisakė 'j 
dalyvauti pirmenybėse. X

— Tarptautinėje ledo rutu k 
lio lygjoe pirmauja Bostono ko g 
manda. Jos sėkmė aiškinama g 
tuomi, kad ji turi gerą varti S 
ninką (ukrainiečių kilmės iš Ka g 
nados) Savčiuk, kuris paskuti v 
niu laiku turėjo atsigulti j ligo 
ninę, supavojinga gyvybei liga.

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Buvo spėjama, kad pasi 

traukęs iš sportinio gyvenimo 
buv. sunkaus svorio bokso meis 
teris Rocky Marciano, vėl at 
gal grįš"į ringą. Tačiau, kaip 
gal nevienas NL skaitytojas st 
ebėdamas gruodžio mėn. 16 d.

kai kuriose rungtynėse mūsų geriau, o jeigu prisiminti geria garsiąją Ed Sullivan televizijos 
respublikos sportininkai paste usią prieškarinę mūsų koman programą pamatė, savo pasikal 
kė tarptautinio masto rezulta dą, tai Vilniaus spartakiečiai bėjime su Ed. Sullivan, Rocky 
tų. Tai pasakytina apie ėjiką laimėtų maždaug 5 :0, arba dar Marciano pareiškė, kad ir įtei 
Mikėną, 1500 m bėgiką Pipynę didesniu rezultatu. Šiemet Vii kus jam 1 mil. dol. čekį, jis į 
(jis yra dar labai jaunas) ir jau niaus spartakiečiai užima kol bokso pasaulį negrįž, kadangi 
ną jieties metiką Mozūrą. Šis kas tik 10-tą vietą savo grupė neturįs jokių finansinių proble 
biržietis numetė jietį 70 m. Mi je. Laikina nesėkmė paaiškina mu. £R. Marciano besiboksuo 
kėnas ir Pipynė yra TSRS čem ma tuomi, kad šiemet komando damas uždirbo per 3,5 mil. dol. 
pionai (A. Mikėnas Mebourne je nežaidžia eilė vyresnio am —Red.).
užėmė II-rą vietą, o Pipynė at žiaus žaidėjų, kurie jau paseno. — Tūkstaničai atvirlaiškių 
krito kvalifikaciniame bėgime- Bet reikia tikėtis, kad sekan kiekvieną dieną buvo siunčia 
-Red.). 100 m distancijoj prieš čiais metais vilniečiai vėl išsi ma iš olimpinio Haidelbergo kai 
karą pas mus bėgdavo 11 sek., muš į lyderius“. mo. Australijos paštas apskai
o dabar mūsų respublikos re Toliau rašoma apie kitas sp čiavo, kad daugiausiai siuntė 
kordas 10,7 sek. Nors šioje ša orto šakas — tinklinį, lauko te jų italai, o mažiausiai rusai, 
koje mes dąr atsiliekame nuo nišą, stalo -------
latvių ir estų, bet jeigu rezulta kad TSRS meisteriu yra A. Sa „Der Sport Magazin“ rašo, kad 
tai taip gerės, tai manau, kad unoris.

Apie ledo rutulį: „blogai pastininkas nemokėjo anglų kai 
mus tik su ledo rutuliu. Ši sp bos, nes priešingu atveju, eilė

SPORTAS LIETUVOJE
Jūsų laikraščio bendradarbis Mūsų geriausieji futbolinin 

susirašinėja su Lietuvoje liku kai, kurie yra susibūrę Vilma jaį Kanados pavyzdžiu pasekė 
siu buv. rinktinės žaidėju. Vie us Spartake, žaidžia taip vadi - ------ - • • "
name laiške jis paprašė parašy narnoje „B“ klasėje, kuri yra 
ti truputį apie dabartinį Lietu suskirstyta į 2 pogrupes. Kiek 
vos sportinį gyvenimą. Paly vienoje pogrupėje yra po 18 ko 
ginus greitai tuo reikalu buvo mandų. Komandos, užėmusios 
gautas atsakymas, tačiau iš an pogrupėse I-sias vietas, perei 
ksto reikia pasakyti, kad kai na į „A“ klasę. 1953 m. mūsiš 
kurios žinios yra jau pasenu kiai buvo iškopę į „A“ klasę, ta 
sios. Laiške rašoma: „buvau čiau neišsilaikė ir iškrito vėl į 
Kaukaze ir Užkaukazyje, ap „B” klasę. Mat „A” klasėje yra 
lankiau net Aziją. Kaip matai, tik 12 komandų, todėl savo jė 
gyvenu įdomiai. (Skaitytojui gomis išsilaikyti joje labai sun 
aišku yra kaip jis „aplankė1 ku. (Geresni žaidėjai tuoj pat 
šias vietas — Red.). Toliau ra verbuojami yra į Maskvos klu 
Soma: reikia pasakyti, kad sp bus, kadangi Sov. Sąjungos fut 
ortinis gyvenimas po karo žy bolo centru yra raudonoji sos 
miai pagyvėjo. Štai lengvoji at tinė. Pavyzdys — vartininkas 
letika. Šiandieną jau sumušti lietuvis Tiškus — Red.). Už es 
visi prieškariniai rekordai, o tus ir latvius mūsiškiai žaidžia

tenisą, pažymint, — Vokiečių sporto laikraštis

nė vienas Sov. Sąjungos sporti

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. ZOTIQUEST. E., MONTREAL.
TELEFONAS: CR 7-0051

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Algirdas Landsbergis. IL 

GOJI NAKTIS. Novelės. 176 
puslapiai. Nidos klubo leidinys 
Nr. 16. 1956 m. Kaina klubo 
nariams 1 doleris.

Turinyje šios novelės: Ilgoji 
naktis, Veidas aštriais žandika 
uliais, Eisena, Graikijos vėjas rį netikėtai. Kartą Brazilijos siosios Milano „L# Scala“ ope 
ir žodžiai, gražieji žodžiai. ' " — • ’ ’ • .....................

Algirdas Landsbergis, kaip _______ ___ __ ______  ____ ______  _
žinoma, yra puikus žodžio ir na prieš pat spektaklį netikėtai su kviestas į New Yorko „Metro / 
ujos formos meistras, už savo sirgo dirigentas ir menadžeris, politain” operą. New Yorke jis 
kurinius laimėjęs premijų. Ir kad „išgelbėtų" spektaklį, pa buvo ir Filharmonijos simfoni 
šios jo novelės yra gražus įna siūlė Toscanini, kuris orkestre nio orkestro dirigentu. 1928 
šas mūsų dailiojo žodžio loby grojo čelio, sėsti už dirigento metais buvo pakviestas į gar 
nan- - pulto ir diriguoti. Netikėtas de sius Wagnerio muzikos f estiva

TEISININKŲ ŽINIOS 17- biutas pasisekė labai gerai, nes liūs Baireithe ir Salzburge.
18 numeris, 1956 metų. Turiny 
je daug įdomių ir rimtų straips 
nių. Šis žurnalas redaguojamas 
teisininko L. Šmulkščio, yra pa 
sidaręs žurnalu, kuris įdomus 
ne tiktai teisininkams, bet ir 
plačiąjai visuomenei. Žurnalas 

. išeina 4 kartus per metus ir jo 
- kaina tiktai 2 doleriai. Adre

MIRĖ GARSUSIS ITALŲ DIRIGENTAS ARTURO 
TOSCANINI

Radijas pranešė, kad mirė padarė įspūdį ir nuo to laiko-, 
garsusis italų dirigentas Artu Toscanini, turėjęs vos 19 metų, 
ro Toscanini. Po garsaus Niki pradėjo laurais nuklotą dirigen 
šo, Toscanini yra laikomas gar to karjerą. Savo tėvynėje, Ita 
šiaušiu .pasauly dirigentu. lijoje, jis dirigavo visuose teat

Dirigentu Toscanini pasida ruošė ir pakartotinai buvo gar

sostinėj, Rio de Janeiro, buvo ros dirigentu ir direktorium, 
statoma Verdi opera „Aida“. Po kurio laiko jis buvo pa

pasirodė, kad čelistas taip pui Musoliniui smurtu nuvertus 
kiai moka partitūrą, kad minti valdžią ir įsigalėjus fašizmui, 
nai padirigavo visą operą, nežiū Toscanini, kaip laisvas meninin 
rėdamas į gaidas. Žinoma, tas kas, nepakentė diktatūros ir su

—.............   : grįžo į New Yorką, kur 1936
dioną, Graikija, kaip olimpinių m. suorganizavo NBC simfom 
žaidimų lopšys, ėjo pati pirmo nį orkestrą, išgarsėjusi visame 
ji- ’ ~

— Rusų ledo rutulio koman

kaimynus pavysime gana grei
tai.

Apie krepšinį, manau, rašyti orto šaka visai apleista. Tiesa, svarbių kariškų paslapčių būtų - ----- .. .
nereikia. Krepšinis toks pat po nevisuomet turime šaltą žiemą, patekę į rusų rankas (argi? — sas: 726 W. 55 Street, Chica aa> kuri turėjo vykti ilgesniam 
puliarus, kaip ir prieš karą. Pa Kaip žinai, pas mus žiemą daž Red.). Kaip pavyzdį laikraštis £° 9, Ill., USA tnnrnw nn .nrnnns rastus t„
kanka pasakyti, kad TSRS ko nai lyja, todėl ledo nebūna. O nurodo tokį atvejį: (paduoda ------------------ -----
maudoje, kuri ruošiasi olimpia 
dai yra 3 lietuviai, tai Lauritė 
nas, Stankus ir Petkevičius. 
(Dėka lietuviams Sov. Sąjun 
ga Melbourne užėmė antrą vie 
tą — Red.) Yra ir visa eilė jau 
nų — gabių krepšininkų, kurie 
artimiausioje ateityje iškils į 
tarptautinę areną.

dirbtinio ledo dar neturime. Ma mas> vertimas ištisai—(Red.)ru to pasilikti Australijoje, kiti 
žai kas žaidžia ledo ritulį, o jei 
ir žaidžia, tai labai blogai. Mū 
sų kaimynai latviai ir estai čia 
mus labai pralenkė“.

Toliau pažymima, kad Vii 
niaus stadionas priklauso prie (krepšinio komandos milžinas tija 3:0, Turkija - Lenkija 1:1, 
vienų didžiausių Sov. Sąjungo (Janis Kruminš — latvių tauty Italija - Austrija 2:1.
je. Užbaigia 
mais visiems _r__.________ , r______ j___„j___________ _______ j-,________ , „__________ ____  ____
sižadėdamas artimiausiu metu kadangi jis tikėjo, kad joje tai rų Europoje, nutarė nebegrįžti 
vėl parašyti.

KANADOS SPORTO 
ŽINIOS

— Futbolo rungtynės tarp brig. Parkinson“, 
rytinės ir vakarinės Kanados 
baigėsi aiškia vakarų persvara 
— 35 :0. Blogas oras sutraukė 
tik apie 16 tūkst. žiūrovų. Grįž 
darni į savo miestus, lėktuvo ne 
laimėje su kitais keleiviais žu 

Bendrovė taip pat persiunčia į vo ir 4 vakarinės Kanados rink 
Lietuvą ir Jūsų pačių sudary tinės žaidėjai.
tus ir mums pristatytus siunti — Pasaulio ledo rutulio pir 
nius (siunčiam ir oro paštu), menybėse, įvykstančiose Mask 
Visi mokesčiai sumokami siun voje 1957 m. vasario-kovo mėn., 
tėjo, gavėjas NIEKO NEMO-----------------------------------------
KA. 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. ________  _______ _

sų krepšinio komanda trenira vėl galvoja patekti j Kanadą ir 
vosi Batman Av. salėje, kuri JAV.
priklauso- III-čios Australijos — Tarpvalstybinių futbolo 
Artilerijos Divizijos štabui. Jan rungtynių pasekmės: Vokieti 
Krumintsch, 2, 14 m. USSR ja-Šveicarija 1 :3, Airiaj-Vokie

laišką su lihkėji bės — Red.), su susidomėjimu — Dvi Vengrijos futbolo ko 
sportininkams, pa studijavo ,,juodą lentą“ salėje, mandos, gastroliavusios vaka

pasauly. Žlugus fašizmui, Tos 
canini sugrįžo į tėvynę ir buvo 
La Scala direktorium. Po to jis 
vėl lankėsi New Yorke, kur po 
vieno koncerto sulaužė dirigen 
to lazdelę ir atsisakė, dėl senat 
vės, diriguoti. Dabar jis visai 
pasitraukė ir iš gyvenimo.

Toscanini buvo gimęs Itali 
______________ jos mieste Parma 1867 metais,

• Palestinoje yra 436 krikščio konservatoriją ten baigė kaip 
nių misionieriai; iš jų kat. 200 čelistas ir kompozitorius.
ir 236 protestantai. Toscanini mirė, bet jam diri
• De Paul universitete Čikago guojant įgroti koncertai į plokš
je įvedamas augštasis lituanis teles ilgai bus klausomi viso 
tikos kursas. kultūringoįjo pasaulio.

tournee po Europos kraštus, tu 
rėjo- pasilikti namuose, kadangi 
visos rungtynės su jos koman 
da, buvo vakariečių atsakytos. 
Norvegija, atrodo, nueis dar to 
liau, nutraukdama visiškai spor 
tinius santykius su rusais.

SIUNTINIAI '
| LIETUVĄ

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

per Haskobą).

pinami olimpiniai pranešimai, atgal į Vengriją. Vieną jų (Ho 
Nusivylęs jis nusisuko. Tai bu nved Budapest) greičiausiai 
vo tik slapti tarnybiniai įsaky šiais metais matysime ir Kana 
mai, parisašyti komendanto doje, kadangi Kanados futbolo

— ’ S-ga jau užmezgė santykius, jos
— Beveik pusė Vengrijos oi atvykimui gastrolėms į šį kraš 

impinės komandos atsisakė grįž tą.
ti į savo tėvyne. Dalis jų numa — Įžygiuojant į olimpinį sta

Dr. Roman Pniewsk’
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų spediaLstas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7G23.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

Or. T ASS y SINGERMAN 
optometristas~optikas 
TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI

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

g SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. g
X 4922 Sherbrooke St. W„ Montreal. Tel. WA 8 2 19. X
X Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 g

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š1AUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

g BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George StTR 5151 Ville Lasalle.

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

 TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve <į>

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

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

Banko kambary. • g<’ Pirm. A. Norkeliūnas ............................... RA 7-3120 \

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

& ® Tel. TR. 1135

VICTORIA

&. DYERS Co.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

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

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

ir t. t., ir t. t.

EOlDE LUXE DRY CLEANERS:
143—8th AVENUE, LACHINE

‘ *7 Lietuviams nuolaida.
; jVlrjJ- Z/ Sav.: P. RUTKAUSKAS. ;

Montreal Overseas Parcels 
Service Reg’d.

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

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

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

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM
PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

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

Siuntimai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

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

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

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.
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EDMONTON, Aitą.
IŠVYKO DAUG PASIDARBAVĘS KUNIGAS

GENERALINIO LIETUVOS KONSULATO NEW YORKE 
PRANEŠIMAS JIEŠKOJIMŲ REIKALU.

Generaliniame Lietuvos Ko 
Kun. Br. Jurkšas, išgyvenęs tuviškus ratelius. Po to buvo nsulate New Yorke yra telkia 

mi asmenų jieškojimai, kuriuos 
gauna Lietuvos Pasiuntinybė 
ir Konsulatai Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse.

Tie jieškojimai vykdomi tiek 
skelbimais spaudoje, tiek pasi 
naudojant antrašais, esamais 
Generalinio Konsulato kartote 
koje.

Kad jieškojimų darbas, kuris 
šiuo metu yra ypatingai padidė 
jęs, galėtų būti sėkmingiau ir 
skubiau vykdomas, yra numaty 
ta kiek galint verstis be skelbi 
mų spaudoje, kurie iš viso yra 
vengtini daugeliu sumetimų, o 
labjau remtis turimaisiais Ge 
neraliniame Konsulate antra 
šais.

Todėl visi lietuviai, kuriame 
krašte ir kaip seniai jie bebūtų 
apsigyvenę, ypatingai gi tie, ku 
rie iki šiol dar neturi ryšio su 
savo artimaisiais ir mano, kad 
galės būti jų jieškomi, yra pra 
šomi siųsti savo antrašus ir tr 
umpas žinias apie save ir šei 
mą (ištekėjusioms moterims nu 
rodant ir mergautines pavar 
dės) šiuo antrašu:
Consulate General of Lithuania rYta kai tik bus įmanoma, iš ei 

lės atsiliepiant, ar pranešant 
jieškojimo išvadas.

Šia proga, lietuviškajai spau

Edmontone ketveris metus, bendra kavutė.
prieš Kalėdas persikėlė Toron Jaučiama, kad tėvai Eglutės 
tan. Gyvendam asEdmontone rengėjams yra labai dėkingi, 
labai pasižymėjo ne tik religinė kad nepraleišta gera proga vai 
je, bet ir tautiškai visuomeninė kučiams lietuviškoje dvasioje 
je veikloje. Jo pastangomis įste gražiai suburti.
igta Lietuvių kataliku Misija ir, IFTIjVIAI RT7NIFRIAI 
vietos lietuviams labai remiant LIETUVIAI BIZNIERIAI 
pinigais ir prisidedant darbu sausio 13 d. buvo susirinkę biz 
bei techniniu sugebėjimu, pas nio reikalus aptarti, šūkiu: „Ar 
tatyti Lietuvių Namai, jau išsi gi mes menkesni", pritariant ki 
mokėję visas skolas. tam: „Nepasiduoti!" konkretie

Kun. Jurkšui išvykstant, vi ms sumanymams bei planams 
sa Edmontono lietuvių organi paruošti išsirinko komitetą net 
zuota visuomenė suruošė iškil iš penkių asmenų. Sausio 27 die 
mingas išleistuves, kurių metu na L. Namuose šaukiamas dar 
buvo Įteiktos dovanos ir paša platesnis vaizbūniškos prigim 
kyta kalbų, Įvertinančių gerb. ties tautiečių susirinkimas, 
kunigo veiklą. . . TAUTOS ŠVENTĖ

Jo išvykimą vietos lietuviai 
apgailestauja. Laukiamas nau šiais metais bus švenčiama va 
jas kunigas iš Argentinos. sario 16 ir 17 dienomis. Šešta

KALĖDŲ EGLUTĖ dienį’ buS ,atida^“as’ m.enJ.nė 
**=• programa ir šokiai su alučiu, 

kaip ir visuomet buvo suruošta Sekmadienį įvyks rimtoji minė 
L. Namuose. Valdybos prašomi jimo dalis, pradedant pamaldo 
parengė p. p. Pilipavičiai su p. mis L. N. koplyčioje ir baigia 
p. Karosais. Per Tris Karalius nt atitinkamu aktu.
Senelis išdalino dovanėles. Vai Programa ketina būti įdomi, 
kučiai padeklamavo, pagrojo in todėl laukiama skaitlingo lietu 
strumentais ir visi pašdko lie vių suvažiavimo. P, Š.

LONDON, Ont
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA PRIEŠ DIDELIUS 

DARBUS
Sausio 13 d. apylinkės susi visai nauja forma ir tuo būdu 

rinkime londoniškiai pagaliau suburti visus kolonijos lietu 
išrinko nauią apylinkės valdy vius, ne tik šeimos galvas, bet 
bą ir Revizijos Komisiją. Susi visas šeimas. Naujai Londono 
rinkimas nors buvo ir nepergau Apylinkės Valdybai linkėtina 
sus, bet visą laiką vyravo dar geros sėkmės ir ištvermės, 
binga nuotaika. Didesniam lon 
doniškių „sucementavimui“ su 
manyta įgyvendinti jau seniai 
puoselėta mintis —

įsigyti lietuvių namus.
Būtų tai kultūrinis šios mažos 
kolonijos lietuvių centras, 
sirinkimas išrinko specialią tam 
reikalui komisiją, kuriai paves 
ta paruošti parengiamuosius 
darbus ir pastudijuoti namų įsi 
gijimo sąlygas.

Minėtame susirinkime nutar 
ta

paminėti Vasario 16-tąją

SUDBURY, Ont.
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Apylinkės b-nės valdyba sau NEPRIKLAUSOMA LIETU- 
sio 27 d., tuoj po pamaldų, para VA yra visų lietuvių vėliava, 
pijinėj salėj, šaukia visuotini todėl visi ją skaitykime, 
apylinkės bendruomenės narių 
susirinkimą, kuriame bus svars - 
tomas apylinkės valdybos rinki 
mo klausimas, nes pagal pr. m. 
gruodžio m. 9 d. visuotinio su 
sirinkimo nutarimą valdybos 
rinkimai negalėjo būti nustaty 
tu laiku įvykdyti dėl kandidatų 
trūkumo. K. D.
• Egipto fanatikas preziden 
tas Nasseris pareikalavo kata 
likų mokyklose dėstyti maho 
metonų tikėjimą.

Lon

LIETUVIAI MUZIKAI 
VORKUTOJ IR SIBIRE
Vokiečių iš Sibiro parvežto 

mis žiniomis, nemaža lietuvių 
muzikų atsidūrė ištrėmime. Juo 
zas Indra, antrą kartą bolševi 
kams užėmus Lietuvą, buvo su 
imtas ir be teismo sprendimo 
perkeltas į Vorkutą. Tenai jis 
išbuvo iki 1947 metų pavasario, 
kaip vadinamas „laisvas tremti 
nys“. Jis susirado darbo Vorku 
tos operoje, Komi srityje. Juo 
zas Indra buvo pirmuoju teno 
ru ir įsigijo didelį populiaru 
mą. Jo balsas patiko MVD ge 
nerolui Malcevui, kuris išrūpi 
no tiesę grįžti Lietuvon. Nuo 
1947 m. Juozas Indra gyvena labai dideli. Lėšų reikia ne tik 
vėl tėvynėj, dainuoja ir rašo ko pačiam PLB Seimui susirinkti, 

tieji su jieškojimais, ar jais ki mpozicijas. Bet Vorkuta palau Jų reikia ir meno bei spaudos 
taip pasinaudojusieji, kurie tik žė jo sveikatą. 1951 m. Vilnia ’* 
gali, o taip pat ir visi tie, kurie us operoje Dargomižskio „Ru 
kada seniau kreipėsi, yra prašo salkos“ spektaklio metu J. Ind 
mi toms išlaidoms atsiųsti vie ra apalpo ištiktas krajoplūdžio. 
na dolerį, arba atitinkamą su 
mą kitų kraštų pinigais ar tarp 
tautiniais pašto kuponais (In 
ternational Reply Caupon), ga 
unamais pašto įstaigose.

Susikaupus dideliam jieškoji 
mų kiekiui, nėra galima nori 
mu greitumu atsiliepti visiems, 
kurie kreipėsi. Tatai bus pada

BENDRUOMENĖS 
REIKALAI

pa
ar

mą, ar nesutikimą, prašoma 
reikšti atsiunčiant antrašą, 
atsiliepiant į jieškojimą.

ijieškomiesiems asmenims 
bus pranešamas jieškotojo - pa 
klausėjo antrašas. Visi besikrei 
piantieji į Generalinį Konsulą 
tą jieškitojai bus tuo pačiu lai 
komi su tuo sutinką.

Atsižvelgiant į šiuometines 
, besikreipiantieji su 

įieškojimais yra atleidžiami nuo 
prideramo konsulirinio mokes 
čio. Tačiau, jieškojimų vykdy 
mas sudaro stambias ir sunkiai 
bepakelimas pašto ir raštinės 
išlaidas. Todėl visi, besikreipian

Atkelta iš 3-čio psl.
tyta tvarka išrinkti PLB Seimo 
atstovus. Atstovams rinkti tva 
rka bus paskelbta, kai tik bus 
priimta PLB laik. konstitucija. 
Pats atstovų rinkimas sunku 
mų nekels. Sunkumai kils dėl 
lėšų atstovams į PLB seimą vy 
kti. Kiekvieno krašto lietuviai 
į PLB Seimą turėtų atsiųsti be 
nt po vieną atstovą. Praktiška 
galimybė pareis nuo to, kiek 
tam reikalui pavyks sudaryti 
bendrų lėšų.

Lėšų sudarymo uždaviniai

parodoms organizuoti. Jų rei 
kia lietuvių muzikos simfoni 
niam koncertui ir tautinei mis 
terijai. Jų reikia sport©' šventei. 
Pagaliau lėšų reikia pačioms lė

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y., USA. 
Ryšium su tuo primenama,

kad iš seniau tebeveikia Įparei dai, jau per eilę metų talpinu kauskas nuteistas 
gojimas Lietuvos piliečiams, iš šiai be atlyginimo jieškomųjų už tai, kad truėjęs ryšių su par 
vykusiems į užsienius, registr asmenų sąrašus, čia yra reiškia 
uotis Lietuvos Pasiuntinybėse ma gili padėka tiek konsuliari 
ir Konsulatuose. Todėl per sp nių Lietuvos įstaigų, tiek ir vi 
audą ir nebuvo ik išiol ir nebus sų lietuvių, kurie tuo keliu yra 
ateityje jieškomi tie Lietuvos susiradę savo artimuosius.
piliečiai, kurie išvyko iš Lietu 
vos II-jo Pasaulinio Karo 
(1939—1945 m.) pasėkoje ir 
apsigyveno Jungtinėse Amri turėjęs Argentinoje Buenos Ai 
kos Valstybėse. Tokių asmenų res mieste batų dirbtuvę ir„už tvarkyta ir įdomi savo ekspona
jiešknt, jiems bus apie tai pra pusę gaunamo uždarbio gale tais. B. Grėbliūno kūryboj aiš
nešama tik turimaisiais antra jęs sočiai bei patogiai pragyven kiai jauti mokyklą, jis sugeba 
šais. . ti, kaip praneša „ALB“, nuvy apvaldyti medžiagą ir išreikšti

Esamieji Generaliniame Kon kęs Lietuvon, negali niekur be jausmą. Tik B. Grėbliūnas yra 
sulate ir gausimieji antrašai bu palydovo rodytis. Iš Vilniaus kuklus — ši paroda buvo jo pir 
vo ir bus įmanomai saugiai lai nuvažiavo aplankyti savo bro moji Adelaidėje.
komi. lio Į Rokiškio srities kolchozą.

Jieškotojams - paklausėjams Bet, gavęs leidimą nuvažiuoti, 
naujai Įsikūrusiųjų, t. y. tremti drauge gavo ir palydovą. Kai

Pasirodė, jo susirgta džiova. _
Vorkutos operos orkestrantų šoms suorganizuoti, 

lietuvių minimi: Justinas Karve , , .
velis, tūbistas, anksčiau grojęs,. Jau. pats laikas visų kraštų 
tūba Kauno operoj: Bronius į>etuviams imtis visų įmanomų 
Jurys, kornetistas; Bronius Pal ^'kalams le
čiauskas, groja fleita, ilgai gy 
venęs Amerikoj.

Kitose vietose vadinamose 
muzikos brigadose yra ir dau 
giau lietuvių muzikų. Pav., dai 
nininkas Volčįkas, Karagando 
įe ir Račkauskas, buvęs radijo 
fono orkestro valtornistas. Rač

25 metams

IŠVYKĘS LIETUVON 
J. PASTERNOKAS,

tizanais.

BALIO GRĖBLIŪNO 
GRAFIKOS PARODA

Ji buvo suruošta Australia 
Hall, Adelaidės ateitininkų sen 
draugių suruošto literatūros va 
karo metu.

Paroda buvo skoningai su

BUS MOKYKLOS 
PARENGIMAS

Sausio 26 d., šeštadienį
dono lietuvių šeštadieninė mo
kykla miesto bibliotekos audi 

Su torijoje, Queen’s g-vė 305 nr„ 
rengia vakarą — vaikų šventę. 
Bus avidinimas, dovanų pa 
skirstymas ir kitos pramogos. 

Pradžia 6 vai. vakaro'. Į vaka 
ra kviečĮami atsilankyti londo 
niškiai ir artimesnių apylinkių 
lietuviai. Būtinai atveskite sa _ _ ___ . _ _ . .
vo vaikučius. L. E-tas. antrašai nebus teikiami, jei bant su broliu, drauge buvo ir

tam nebus jieškomųjų asmenų palydovas. Taigi, ten naudoja ir dalyvaujant mokslo nariams, 
įsakmaus sutikimo. Tokį sutiki si „nepaprasta meile“. . . (E), rašytojams, literatams ir vai 

džios atstovams, buvo' aptartas 
antras lietuvių literatūros II to 
mas, „nušviečiąs kapitalizmo 
epochos ikispalinio laikotarpio 
lietuvių literatūros raidą (1861 
—1917)“. Pripažinta, kad dar 
bas padarytas gerai, todėl to 
mas būsiąs išleistas šiais me 
tais.

TECHNIKOS ŽODIS Nr. 6,
1956 metų, išleistas labai gra 
žiai, gerame popieriuje ir apima 
grynai profesinius inžinierių 
reikalus.
• Maskvos žinių agentūra pa 
leido informaciją, pagal kurią 
esą Nikita Chruščiov 1957 m. 
padarysiąs vizitą Popiežiui.

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

APTARĖ LIETUVIŲ LITE 
RATŪROS II TOMĄ

Korsakui pirmininkaujant

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

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

Restoranas “RŪTA”
. 994 DUNDAS S T. 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

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

i 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

-WK W - U

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.

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

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

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

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

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

Pittsburg Pa. ir kitur.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Bureau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪP1NIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
ų XX XX--------XX ' X

šų telkti. Kiekvieno lietuvio ta 
utinė pareiga kad ir mažu įna 
šėliu prisidėti. Atskiri asmens 
ar organizacijos, paaukoję PL 
B Seimo reikalams bent $ 100,- 
tampa PLB Seimo Garbės Sve 
čiais. Aukas siųsti komiteto iž 
dininkui A. Trečiokui (315 Wal 
nut St. Newark 5, N. Y., U. S. 
A.). Komitetas yra numatęs iš 
leisti PLB Seimo žymenį, kad 
kiekvienas lietuvis galėtų įsigy 
ti šio istorinio Įvykio atminą. 
Lietuviai dailiu' -ai gali ateiti 
PLB Seimo lėšo,. daryti tai 
kon, pateikdami PLB Seimo 
Org. Komitetui žymenio projek 
tų. Projektai labai laukiami iki 
vasario 28 d. Projektus siųsti 
Msgr. Jonui Balkūnui, 64-14, 
36th Rd., Maspeth 78, N. Y.

Lietuvių simfoninės muzikos 
koncerto dirigentu yra sutikęs 
prof. Vytautas Marijošius. Kon 
certo programos kolegiją suda 
ro prof. V. Marijošius, prof. K. 
V. Banaitis, prof. Iz. Vasyliū 
nas, prof. J. Žilevičius. Visi lie 
tuviai kompozitoriai prašomi 
talkos. (Prof. V.' Marijošiaus 
adresas: 331 Chesnut St., New 
Britain, Conn, USA).

Sporto šventę organizuoja 
New York Lietuvių Sporto Apy 
garda. Visų kraštų lietuviai sp 
ortininkai labai prašomi įieško 
ti galimybių bent atskiriems pra 
sikišusiems individualinio spo 
rto šventėje dalyvauti. Bū tfu 
idealu, kad ne tik iš JAV ir Ka 
nados, bet ir iš kitų kraštų da 
lyvautų ir grupinio sporto ko 
mandos. Sporto šventės reika 
lais kreiptis Į A. Vakselį, 85-09, 
88th St: Woodhaven 21, N. Y.

Tautinės misterijos pastaty 
mu rūpinasi Čiurlionio ansamb 
lio dirigentas muzikas Alf. Mi 
kulskis. Kultūros Fondas jau 
yra paskelbęs konkursą miste 
rijos tekstui parašyti.

Tapybos bei skulptūros paro 
da turi pavaizduoti visų kryp 
čių laisvojo pasaulio lietuvių 
menininkų kūrybą, spaudos pa 
rodą — rašliavos Įnašą žmoni 
jos kultūrai.

PLB Seimas bus laisvojo pa 
šaulio lietuvių kūrybinių polė 
kių ir tautinio solidarumo išraiš 
ka. Padarykime ją vertą sveti 
mųjų dėmesio ir pasigėrėjimo 
ir savųjų pagarbaus pasididžia 
vimo. ,

PLB Seimo Organizacinio 
Komiteto Prezidiumas.

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 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
Miliui Iintniiiiii

Lietuviai advokatai * 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

L (netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

'fel.: Ofice WA 4-9501 
■| Res.: BE 3-0978
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susirinkimas įvyko sausio 13 d. damas ir naujai tęsti gražų, lie 
parapijos salėje. Nesusirinkus tuvišką darbą, 
reikalingam kvorumuį, jis bu 
vo atidėtas, vienai valandai.

Susirinkimą atidarė (daly 
vaujant 10% turinčių teisę bal 
suoti) pirm. St. Juozapavičius, 
kviesdamas pirmininakuti E. 
Sudiką, o šis — sekretoriauti 
J. Stonkų. Pereito susirinkimo 
protokolą skaitė L. Skripkute, 
jis buvo ištaisytas su viena pa 
staba, dėl daryto pranešimo 16 
Vasario gimnazijos komisijos, 
kadangi 1955 m. pranešimą da 
rė ne J. Pleinys, bet J. Mikšys. 
Toliau sekė pirm. St. Juozapa 
vičiaus pranešimas, apie KLB 
Hamiltono ap. valdybos veiklą. 
Pasirodo, kad per nepilnus vei 
klos metus, valdyba išvarė pia dolTlr j7 Mikšy s, visos val’dy 
čią darbo vagą: be eilinių valdy į>os vardu, padėkojo už aukas 
bos posėdžių (išviso buvo 8), T F reikalams, kviesdamas ir

T. Fondo Hamiltono sk. 
valdybos veiklą 

nušvietė jos pirm. J. Mikšys. 
Valdyba turėjo 7 posėdžius, vie 
ną bendrą su Toronto ap., daly 
vaujant VLIKo pirm., KV pir 
mininkui ir Toronto pirm., Ha 
miltone su VLIKo pirm. Pag 
rindinis TF tikslas yra lėšų 
telkimas Tėvynės reikalams. Jų 
gauta daugiausia iš parengi 
mų: (vajus nebuvo pravestas) 
2.416,23 dol. ir išlaidų, ryšium 
su parengimu, turėta 1.111,55 
dol. Taigi, gryno pelno gauta 
1.304,61 dol. T. F. Atstovybei 
Montrealyje pasiųsta 600 dol. 
Saldo sausio 1 d. buvo 491,90

:n:u:!:illlitlt!I!ll!:illl!lt!l!!llll>IIIIIU ygą. Tai tiktai buhalterinio ne kas įrodoma gautu iš 4-rių pa 
patyrimo faktas. rengimų $849,- pelnu, už ką

Ap. valdybos rinkimai V-bos visiems reiškiama širdin 
neįvyko. Nubalsuota juos pra g'ausia padėka.
vesti kaip ir ankstyvesniais me TF \*ba tikisi ir deda vilčių, 
tais, balsavimo lapeliais. Tam kad ir šiais metais, 1957, jos da 
reikalui išrinkta rinkiminė k- rbą malonus tautiečiai irgi viso 
ja: J. Stonkus, J. Bajoraitis, B. keriopai parems. , 
Daugilis, G. Skaistys, V. Keži 
naitis.
.Klausimuose ir sumanymuose 
pirm. St. Juozapaviičus- užklau 
sė dėl L. Dienos rengimo Hamil 
tone, kadangi šis reikalas bus 
greičiausiai nagrinėjamas K. 
Torybos suvažiavime. Beveik

PIRMAS DIDELIS

šokių vakaras
ruošiamas

TAUTOS FONDO, HAMILTONE, 
įvyks š. m. sausio 26 d., šeštadienį,

Royal Conaught viešbutyje.

Gros Benni Ferri orkestras,

turtinga loterija ir 
visų linksma nuotaika.

Pradžia 7,30 v. v.

Kviečiame visus vietos ir iš plačių apylinkių brangiuosius 
lietuvius skaitlingai atsilankyti ir tuo paremti mūsų tikslus.

TAUTOS FONDO SKYR. VALDYBA.

Šiuo metu visų lietuvių, gy 
venančių laisvajame pasaulyje, 
turėtų būti vienas iš svarbiau 
siu uždavinių — tai visomis iš 
galėmis telkti lėšas mūsų paver 
gtos tėvynės išlaisvinimui vyk 
domiems darbams ir lietuvybės 
išlaikymui. O lėšoms sutelkti 

vieningai pasisakyta už šių iškil būdų yra įvairių, tarp, kurių ir 
mių pirmumą Niagaros pusiasa pramogų rengimas, Tad ir šio 
lio lietuviams, ir tik jiems atsi vakaro tikslas aiškus.
sakius, ši Kanados lietuvių šve Todėl kviečiame visus hamil 
ntė, reikėtų pravesti Hamiltone, toniečius ir iš visų apylinkių br 

J. Giedraitis trumpai nušvie anglus lietuvius kuo skaitlingia 
tė bankelio veiklą. Kitų klausi usiaįatsilankyti į šį, parengimą, 
mų ir sumanymų nebuvo. Susi 
rinkimas užsitęsė 2% valandos 
ir gal kiek dalyvavusiųjų skai 
čių sumažino didelis šaltis.

NL Mašinų Fondo 
vajų, pereitą savaitę, per Jūsų 
bendradarbį, įteikdami po 10

nSt^C1?°s (,PaY- ryŠjUm_SU ,Ye blausiems mūsų tautos reikalą dos. o mokykloms Vokieti 
ms, pažymėdamas, kad be pa .. 2g5>53 dol senehams ir
rengimų 1957 m. nuo sausio m. ----
iki vasario pabaigos bus praves 
tas T. F. vajus Hamiltono kolo 
nijoje.

Dar vieną mūsų gyvenimo ja 
utrią vietą — užjūryje pasiliku 
šiųjų senelių ir ligonių pagalbą 
— palietė Š. Fondo pirm. J. 
Giedraitis. Nežiūrint siuntinių, 
savo giminėms Lietuvoje ir So 
vietų Sąjungos plotuose, hamil 
toniečiai ir čia ištiesė pagal bos 
ranką mūsų tautiečiams Vokie 
tijoje, paremdami juos finansi 
škai. Hamiltono Š. Fondo sky 
rius per 1956 m. turėjo- viso pa 
jamų 1.823,82 dol. ir išlaidų 1. 
319,68 dol. Svarbiausios išlai

ngrijos įvykiais vieša tautybių 
demonstracija įvyko lietuvių 
iniciatyva), tautodailės parodė 
lės didžiosiose Hamiltono krau 
tuvėse, šokių vakaras ir t. t. Na 
rio mokesčio surinkta 270 dol., 
o bendrai kasoje yra 720.72 dol. 
Padėkojęs už bendradarbiavi 
mą visai Hamiltono kolonijai, 
organizacijoms ir ap. valdybos 
nariams, pirm, pareiškė visos 
valdybos atsistatydinimą, linkė

dos: vargo mokykloms Vokieti

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

ligoniams — 291,40 dol. ir šal 
pai vietos kolonijoje — 225 dol. 
Kasoje 1957 m. sausio mėn. bū 
ta grynais 432,40 dol. J. Gied 
raitis ir toliau prašė nepamiršti 
mūsų į vargą patekusių tautie 
čių, kadangi „geriau yra duoti, 
negu prašyti“, o kiekvienas su 
rinktas ceeritas, gali nušluosty 
ti nevieno nelaimingo kūdikio 
ašarą.

Gražiai veikiančios
Vasario 16 gimnazijai remti 

komisijos

TF Hamiltono sk. Valdyba.
N F VAKARĄ,

įvykusį sausio 12 d. Robert's 
salėje, reikia laikyti puikiai pa 
vykusiu! Į šiuos jaukius šokius 
atsilankė 160 svečių, ir jie da 
vė kartu su loterija NF virš 300 
dol. pelno. Nuoširdžiausias 

L Mjkšys ir agjQ visiems atsilankiusiems už 
paramą NF v-bai jos sunkiame 
darbe!

Loterija buvo tikrai turtin 
ga, 1175 biletai, 160 svečių bu 
vo išpirkti per pusantros valan 
dos. Ji davė per 250 dol. pelno. 
V-ba siunčia giliausią padėką 
G. Melnykui už 10 dol., Žemai 
čiui, gyv. Bold St. už 5 dol. au 

būti renkamais į naują KL B- kas loterijos fantų pirkimui. J. 
nės ap.’ valdybą jau savo sutiki Švabaičiui už vertingiausią šios 
mus davė 7 asmens.

Jūsų Bendradarbis

V. Markevičius,
Pr. Lesevičius. NL B-vė ir Jūsų 
bendradarbis nuoširdžiai dėko 
ja. Dar kartą primename, kad 
visais NL reikalais prašoma kr 
eiptis pas K. Baroną, 131 Ken 
sington Av. N. telef. LI 5-0979, 
arba sekmadieniais po pamaldų, 
AV parapiojs salėje.

Turimomis žiniomis

Dėmesio, Hamiltonas!
—. 1 Tik vieną kartą i metus,

G. Palmer-Paliliūno siuvykla 
su kiekvienu nauju kostiumu, 

PRIDEDA ANTRAS KELNES

NEMOKAMAI

iš geriausių angliškų medžiagų, pagal naujausią madą. 
Patariame pasinaudoti reta proga ir sutaupyti ant 

kostiumo nuo 21 iki 35 dol.

G. PALMER - PALILIŪNAS CUSTOM TAILORS, 
Hamilton — Westdale,

7 Sterling St. telef. JA 8-3345.
TIK IKI SAUSIO 31 D.

Namų Fondo 
stovį (svarbiausiai jos pirmą pu 
sę) nušvietė pirm. St. Bakšys. 
Viso narių įnašų turima 10.650 
dol. sumai. Parengimai davė 
1.204,80 dol. pelno ir kt. paja 
mos ■— 142.24 dol. Išlaidų ture 
ta 459.49 dol. Saldo 1956 m. 
gruodžio 31 d.—11.537,55 dol.

Revizijos Komisijos aktą per 
skaitė J. Pleinys. Visos knygos 
vedamos tvarkingai. T. Fondo 
Hamiltono sk. revizija daryta 
du kartus (viena, pagal KL fi
nes Hamiltono ap. valdybas raš apskaičiavo, kad įvairios Hamil 
tą) ir rasta ,kad knygų vajaus tono organizacijos ir įstaigos 

pranešimą padarė J. Mikšys. Pa apyskaita sudaryta ne pagal bu per 1956 m. padarė bendrą apy 
sirodo, kad Hamiltone veikia 6 halterijos reikalavimus. Tuo rei vartą 129 tūkst. dol. sumai. Be 
būreliai komisijos žinioje (ir p. kalu išsivystė ilgos diskusijos, abejo didžiausias nuošimtis ten 
Varno vedamas atskirai, kur Jas visai teisingai užbaigė inž. ka bankeliui Talka (rūdos apie 
jos nariai aukoja kas mėnesį po Jazbutis, kviesdamas iš susirin 90 tūkst.), tačiau tenka džiaug 
3 dol. ). Per juos surinkta kusiųjų sudaryti naują komisi tis, kad neužmirštami ir spau 
1.350,50 dol., o vajai ir įvairios ją, knygų vajaus patikrinimo dos reikalai, kuriems išleidžia 
kitos pajamos davė 1.753 dol. reikalu. Balsavimo keliu ji išrin ma (NL, TŽ, Naujienų, Drau 
Saleziečių gimnazija yra remia kta šios sudėties: Z. Laugalys, go ir kt. laikraščių prenumera 
ma Katalikių Moterų Hamilto V. Navickas, J. Stonkus, T. Fo tos, bei perkamos knygos) apie 
no sk. A-kų kp„ J. Jokūbaičio ndo atstovas ir St. Bakšys. Šiuo 
ir Z. Arvydo vedamų būrelių, reikalu daug nerašysiu, kadan 
taigi iš viso, Hamiltone mūsų gi greičiausiai komisija duos pr 
gimnazijas tremtyje remia net anešimą viešai, spaudoje, pažy 
11 būrelių! Tai tikras pasidi mėdama, kad nenušauto kiškio 
džiavimas ir kartu pavyzdys kt. miške, negalima pardavinėti ir 
kolonijoms! Saleziečių gimnazi skaityti už gautą pelną, pana 
jai per būrelius suaukota 599.50 šiai, kaip ir su neišplatintom 
dol. ir vajaus metu — 133.50 knygom, (ir jau sumoketom lei 
dol. Išlaidos: pasiųsta 16 Vasa dykloms) užpajamuojant jas 
rio gimnazijai 1.733,47 dol. sa kaip gautas pajamas kasos kny 
leziečių — 733 dol. kt. smul goję. Tai yra tik turtas, negy 
kios išlaidos 21.54 dol. Kasoje vas inventorius, kuris reikali 
palikta 64.52 dol. ngas buvo įrašyti tik į turto kn

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

Adamonis ir Budriunas
..DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

i Patvirtinti: Insurance Brokers Association of the province 
of Quebec

■ i: Government of the province of Quebec.
NAMAI ŽEMĖ ŪKIAI — pardavimui 

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

A. Markevičius OR 1-9816
{staiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-0152

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

4..600 dol.

HAMILTONO BANKO 
„TALKA” SUSIRINKIMAS.

1957 m. sausio 27 d., sekma 
dienį, 5 vai. p. p. Aušros Var 
tų parapijos salėje, 58 Dundu 
rn St. N., šaukiamas lietuvių 
kredito kooperatyvo „Talka“ 
metinis susirinkimas šia dienot 
varke:

1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidarymas,
3. Svečių - atstovų žodis,
4. Pereitų metų visuotinio 

sirinkimo protokolo skaity 
mas,

5. Pranešimai: a) valdybos pir 
mininko, b) kasininko, c) 
kreditų komisijos ir revizi 
jos komisijos.

6. Diskusijos dėl pranešimų,
7. 1956 m. sąmatos priėmimas,

10. Valdybos — 2-jų kredit. ir 
revizijos kom-_ioms po 1 na 
rį perrinkimas,

11. Narių metinis mokestis,
12. Įvairūs einamieji reikalai,
13. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus narius ir pri 
jaučiančius į susirinkimą gau 
šiai ir punktualiai atsilankyti.

loterijos laimikį — dulkių siur 
blį, mieliesiems Mureikams už 
gražų tortą, VI. Kybartui už vi 
są glėbį dešrų ir visiems kitie 
ms aukotojams, kurių dėka ši 
loterija taip puikiai pasisekė!

Vasario 2 d. Namų Fondas 
rengia savo paskutinį prieš ga 
vėnią vakarą, tad kviečiame vi 
sus narius ir plačiąją visuome 
nę kuo skaitlingiausiai jame da 
lyvauti. Po jo NF savo parengi 
mams daro- pertrauką net 3 mė 
nesiams. Vienų rųetų veiklos su 
kaktuvinis koncertas numaty 
tas gegužės 4 d. šeštadienį.

ATITAISYMAS.
„NL” Nr. 2 įvyko nemaloni 

klaida: Vas. 16 g-jos rėmėjais 
paskelbti Leopoldas ir Romas 
(tėvas ir sūnus) Banaičiai, o tu 
rėjo būti: broliai L. ir R. Banai 
ėjai. Geruosius Banaičius už šią 
klaida nuoširdžiai atsiprašome!

Sk. St.

PAJIESKOJIMAI
su

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A TLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
_sąlygom 

išsimokėti

J. F. WilSON
Laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 «

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 3c SONS 
Is METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

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

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

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas. }?~
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL. Jif"-

W7

— Jieškau Trijonio Jono, ki 
lūšio iš Šilatės parap.. Dryžų 
kaimo. Žinantieji arba jieškoma 
sis prašomi atsiliepti adresu: 
Petras Jurgutis, 6420—38 Avė, 
Rosemount, Montreal, P. Q„ 
Canada, telefonas CL 5-4279.

— Liudas Bielskis, gyvenau 
tis Kanadoje, yra prašomas at 
siliepti šiuo adresu: Mr. K. Lu 
kas, Barrington, Que. Yra svar 
bių žinių iš Lietuvos. ,

— Jieškomas Puntulis Anta 
nas, s. Domo ir Karolaučius Li 
ns iš Duokiškio. Yra žinių iš 
Lietuvos.

__ _ „ Rašyti: J. Bajoraitis, 30 Al 
Kred. Koop. „Talka“ Valdyba, bermarle, Hamilton, Ont., Ca 

nada.
BALFo 

mas jieškoti sekančių asmenų:
1. Vinas Šapkauskas, s. Vin 

co, gim. 1901 m. Šakių aps.
2. Razvickas Sergiejus, gyv. 

Vilkaviškio aps.
3. Vilimaitis Juozas, girp. Gri 

škabūdžio vals.
4. Kostas Ivanovas, apie 45

J. Bajoraitis, 30 Al

TAUTOS FONDO VAKARAS
TF Valdyba rengia pirmą 

šiais metais šokių vakarą, kuris 
įvyks sausio 26 d., šeštadienį, 
7.30 v. v. Royal Connaught vie 
šbučio, Normandia salėje. Čia 
galima bus kuo linksmiausioj 
nuotaikoj praleisti laikas: netik 
pasivaišinant, pasilinksminant, 
bet ir su artimaisiais pasidalina m- kilęs iš Rokiškio, 
nt įvairiais džiaugsmais ir var 
gaiš, bet ir savo laimę išmėgin 
ti loterijoj, kuri žada būti gana 
turtinga*. Vienas iš daugelio 
vertingų ir originalių fontų, tai 
bus gana puikiai papuoštas ir 
skaniai iškeptas paršiukas, su 
atatinkamu šūkiu. Jį aukavo ir 
paruoš vienas iš nuolatinių mū

centras yra prašo

ir

5. Juozas S'iliūnas, s. Vinco.
6. Bronius Siliūnas, s. Vinco

7. Augenija Siliūnienė, d. Vi 
nco, kilę iš Kražių vals., gyv. 
Argentinoje.

8. Šalvaitis Jonas, s. Juozo, 
išvykęs iš Lietuvos 1911 m.

__________ c 9. Rudnickienė Ona, d. Juo 
sų rėmėjų, kurio pavardę pask išvykusi iši Lietuvos 1922 m. 
elbsime vakaro metu. Malonu gyv- Chicagoje.

telef.: Ž būtų matyti kuoskaitlingiau Patys jieškomieji arba juos
PI nnoa S šiai mūsų darbo rėmėjų atsilan žinantieji, prašomi atsiliepti 

u x-kiusių. šiuo adresu: BALFas 105 Gra
■' TF V-ba su džiaugsmu kons nd Street. Broklyn 11, N. Y.
S tatuoja faktą, kad praėjusiais — Jieškomas Umbrusevičius 
S metais malonūs Hamiltono ir Petras, Petro, gimęs 1911 m. 
S jo apylinkių lietuviai jos sunkų Vilniuje. Jieško brolis Umbrų 
J darbą gana gausiai rėmė atsi sevičius Jurgis, Kaunas, Stali
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MONTREALIO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS „TAURAS“ KVIEČIA VISĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į L I N K S M Ą IR NUOTAIKINGĄ PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ

Dalyvaujant naujoms Montrealio lietuvių meno jėgoms:

A. Paškevičienei, A. Ambrozaičiui,
V .T. Judzentavičiūtei, R. Keturkai,
A. Aneliūnaitei,

sportininku šokiu vakarą
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 26 D.

kurie išpildys Įdomią iki šiol negirdėtą programą.
Šokiams gros šaunus Brolių Lapinų orkestras.
Veiks didelė ir turtinga loterija, kurioje kiekvienas atsilankęs 
turės progos patikrinti savo laimę.
Nuotaikai pakelti svečiams gausiai patarnaus turtingas

bufetas su išgėrimais ir užkandžiais. '

Vieta: 1474 St. Catherine Str. East.
Intern. Firefighters Assn, (buvusioje policijos) salėje.
Pradžia 8 vai. vak. Įėjimas 1 dol. 25 cent.

SAVO ATSILANKYMU PAREMSITE SPORTUOJANTĮ JAUNIMĄ! •

MOWT^REAL
SKELBIMAS L. KŪRĖJAMS- 

-SAVANORIAMS
Šių metų vasario mėn. 3 d. A. 

V. parapijos salėje,, tuojau po 
11 vai. pamaldų, kviečiamas Lie

ATVYKSTA TORONTO 
SPORTININKAI 
vyrai ir mergaitės

Montrealio Lietuvių Sporto 
lubą „Tauras“ šį šeštadieni,

TORONTO
tuvos kariuomenės kūrėjų - sa sausio 26 d. ruošiamo šokių va 
vanorių sąjungos Montrealio karo proga aplankys Toronto 
skyriaus visuotinis metinis sky „Vyties“ klubo vyrų ir mergai 
riaus narių -susirinkirfias žemiau čių krepšinio komandos drau 
išvardintai dienotvarkei apsva giškom rungtynėm, 
rstyti: —

1. Posėdžiui 
diumo rinkimai,

2. Paskutinio 
riaus protokolo

3. Skyriaus valdybos praneši 
mas apie 1956 metų veiklą,

4. Revizijos komisijos akto sk 
aitymas ir jo patvirtinimas.

5. Nario mokesčio dydžio nu 
statymas,

6. Paminklinei lentai įrengti 
surinktų lėšų stovis 
mo dienai.

7. Naujos 1957 m. valdybos 
ir revizijos komisijos

8. Klausimai ir sumanymai.
Vaidyba.

STEIGIAMAS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS KLUBAS

Sausio 27 d., 12.15 p. m., Au 
šros Vartų salėje šaukiamas st 
eigiamasis Montrealio Šaulių 
klubo susirinkimas. Iniciatoriai 
yra išleidę specialų atsišauki 
mą, kuriame sakoma: „Kad iš 
saugojus, žuvusiųjų krauju ap 
laistytą Lietuvos Šaulių S-gos 
idėją ir ją išlaikius gyvą mūsų 
širdyse, mes, buvusieji šių gre 

Kanados Lit. Katalikių Mote tų nariai, jaučiame šventą parei 
rų Dr-jos Montrealio skyr. vi gą tą lietuviui mielą ir garbin 
uotinis narių susirinkimas' sau g? idėją atgaivinti ir išlaikyti 
kiamas š. m. sausio 27 d. sekma jos tradicijas tremtyje, pagal 
dienį 12 vai. A. V. Parapijos pa šio krašto sąlygas", 
talpose. 

Paskaitą skaitys p. Gabaliau 
skienė, tema: „Priemonės lietu 
vių vienybei išlaikyti1'. 

Kviečiamos dalyvauti ir ne 
narės. Valdyba.

BALIUS-VAKARIENĖ
Kanados Lietuvių Katalikių 

Moterų Dr-jos Montrealio sky 
rius š. m. vasario 9 d. A. Vartų 
Parapijos salėje rengia vakarie 
nę: vynas, šalti skanūs užkan 
džiai, karštos bulvinės dešros, 
kava sUjSaldumynais.

Gausi loterija ir šokiai.
Visi montrealiečiai kviečiami 

dalyvauti. Pelnas skiriamas A. 
V. Parapijos Bažnyčiai ir šal 
pai. Valdyba.
• Kviekauskas Povilas, buvęs 
Aušros Vartų zakristijonu, išvy
ksta už Vai d'Oro drauge su 
p. Jankum.

MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO RINKIMŲ 
REIKALU PRANEŠIMAS VISUOMENĖS ŽINIAI

kur ir pradėjo. Tėvai apie tai 
painforjriuoti. įVisusk' mokykit 
nio amžiaus vaikus prašome siu 
sti į šeštadieninę mokyklą, 
rioje yra du mokytojai ■— p. 
valiūnaitė ir p. Birieta.

K. L. C. T. PLENUMO 
NARIAMS

KLCT plenumo posėdis 
kiamas š. m. sausio 26 d. 4 
p. p. N. L. patalpose.

Dienotvarkė:
1. Protokolų priėmimas,
2. Pareigūnų pranešimai,
3. Rev. komisijos pranešimas,
4. Diskusijos dėl pranešimų,
5. KLCT ateities uždaviniai,
6. Prezidiumo rinkimai,
7. Einamieji reikalai,
8. Posėdžio uždarymas.

Numatytu laiku nesusirinkus 
kvorumui, po valandos įvyksta 
susirinkimas, kurio nutarimai

Seimelio prezidiumo 'paskelb 
tas per abudu Kanados lietuvis 
kus laikraščius terminas kandi 
datų sąrašams pristatyti rinki 
mams į naują lietuvių seimelį 
pasibaigė sausio mėn. 20 d., 24 
vai.

Rinkiminės komisijos pirmi 
ninkas Pranas Laurušonis iki 
termino pabaigos, negavo nė vie 
no kandidatų sąrašo. Seimelio 
prezidiumas, apsvarstęs susida 
riusią padėtį, nutarė duotą ter 
miną pratęsti ir, remiantis K. 
L. B. Krašto Tarybai rinkti tai 
syklių nuostatais skelbia:

1. Rinkimai naujam Montrea 
lio lietuvių seimeliui sudaryti 
paskirti 1957 m. kovo mėn. 3 d.

2. Siūlomų kandidatų sąra
šus rinkimams į naująjį seimelį 
prašoma pristatyti rinkiminės 
komisijos pirmininkui Pr. Lau ____________ _____ _____
rušoni’ui (1639 St. Dominique bus galioje visiems nariams. 
St„ tel. AV 8-3515) iki vasario —
mėn. 3 d., 24 vai. imamai.

3. Visuomenės organizacijų 
vadovybės prašomos duotų ter 
minų prisilaikyti.

Seimelio prezidiumas.
MONTREALIO „TAURO” 

vakare, kuriame dalyvaus ir To 
ronto Vyčių vyrų ir mergaičių 
komandų dalyviai, šį šeštadienį 
(žiūr. jų skelbimą viršuje) da 
lyvauja koncertinėje dalyje: 
sol. A. Paškevičienė, klarnetis 
tas A. Ambrozaitis, pianistės 
V. Judzentavičiūtė, D. Ancliū 
naitė ir A. Keturka.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
Longueuil atgavo mokyklos pa 
talpas, dėka T. kun. dr. J. Ku 
biliaus intervencijos pas vysku 
pą ir dabar tęsia darbą ten pat,

DR. J. šFGAMOGAs!

CHIRURGINĖ ir > 
BENDROJI PRAKTIKA j 
office 5441 Bannantyne į 

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

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
į Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

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

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

. Tel. CA 2506

ku
Ka

sau 
vai.

KLCT Prezidiumas.
MONTREALIO ATEITININ 

KAI SENDRAUGIAI
vasario 3 d. šaukia visuotinį su 
sirinkimą AV salėje tuojau po 
pamaldų. Pranešama, kad narių 
dalyvavimas būtinas.’Valdyba. 
SUSIRINKIMAS-PASKAITA

PARDUODAMAS 
pirmas morgičius 

ant namo vertės $ 7.200 už 
$ 6.600. Telefonas: RA 7-3120

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite M

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

Rungtynės įvyks Catholic 
pravesti prezi High School patalpose, 3461 

Durocher St., 3 vai. po pietų 
visuotinio sky Montrealio lietuvių visuomenė 
svarstymas,

RUOŠIAMASI VASARIO 16 
MINĖJIMUI

Naujuoji K. L. B. Toronto 
skyriaus valdyba daro paskuti 
niuosius parengimus iškilmin 
gai atšvęsti Vasario 16-jai. Jau 
yra pakviestas šventei kalbėto 
jas ir sudaryta plati menine pro 
grama.

TEISININKŲ ŽINIAI
Šį sekmadienį, sausio 27 d.,

MEDŽ. IR ŽUKL. KLUBO 
BALIUS

Sausio mėn. 26 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių Namų didžiojoje salė 
je įvyks tradicinis Medž, ir 
Žūki. Klubo zuikių balius. Kvie 
čiame visus į balių atsilankyti. 
Pakvietimai į balių gaunami 
pas visus klubo valdybos na 
rius ir p. Beržinsko krautuvėje. 
Kaip ir kasmet, atsilankę į ba 
lių’bus pavaišinti skania zuikie 
na.

kviečiama skaitlingai dalyvauti.
„Tauro“ valdyba.

M. L. BENDRUOMENĖS _z ________ _________
choras praneša, kad yra numa 4 vai. p. p. Lietuvių Namuose 
tomą surengti viešą choro ba įvyksta buv. teisininkų ir teis 
lių-koncertą š. m. balandžio m. mo darbuotojų susirin*imas, ku 
27 d. Visų organizacijų prašo riame bus aptarti svarbūs ir jdo 
me šią datą rezervuoti mums ir 
jokių parengimų nedaryti. Tuo 
pačiu pranešame, kad dar pri 
imami nauji choristai, ir norin 
tieji įsijungti į mūsų kolektyvą, 
prašome atvykti tiesiog į repe 
ticijas, kurios vyksta kiekvieną 
penktadienį 8 vai. vakaro, 1220 
Mountain Street. Choro V-ba. 
® Kibirkštytė Irena, žinomoji 
mūšų visuomenininke, susižie 
davo su lietuivu inžinierium iš 
New Yorko; vestuvės gegužės 
mėnesį.
• P. Jankus, turėdamas atosto KLAIPĖDOS KRAŠTO PRI
gų, viešėjo Montrealyje, pas p. JUNGIMO 24 SUKAKTUVIU pamaldos. Pamokslo tema 
Matulytę.
® P. Vaičiulienė susirgusi atvy
ko į Montreal} iš Vai d’Or ir 
gydosi dr. J. Šegamogo priežiū 
roję.
® P. Keturka jr. dalyvavo Sau 
šio 15 dienos minėjime McGee 
salėj ir akompanavo chorui, kas 
nesant progamų buvo nepažy 

• Pečiukonis Pranas viešėjo mėta.
pas pp. Vilkelius, atvykęs iš • Serga A. Savickas ir O. Miką 
miškų. lajūnienė.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

Pereitą savaitgalį buvo pasi Pereitą savaitę Chicagos ame 
tenkinta tik vienu vakaru, sure rikietiškoje spaudoje plačiai nu 
ngtu Emigrantų globos draugi skambėjo buvusios eiltuvių gro 
jos. Šiame koncerte programą žio karalaitės Jievos Paulekiū 
išpildė sol. M. Kripkauskienė, tės-Rockfeller vardas, kuri pri 
I. Kalėdinskaitė, E. Blandytė, sidėjo prie bendrovės, nupirku 
A. Peškys, „Pirmyn“ choras, sios žemės sklppą Chicagos šia 
Moksleivių Tautinis ansamblis urinėje dalyje ir čia bendrai ža , 
ir jaunieji menininkai, laimėję dančios statyti didžiulį motelį. '• 
talentų kunkųrsą.* ’ * *

Vienas iš paminėtinų įvykių, 
vykstančių kas savaitę, yra Lie 
tuviškų Studijų Instituto ruo 
šiamos paskaitos tema: „Moder 
niškų kultūros apraiškų vertini 
mas“.
bėjo kun. dr. P. Celiešius apie „Draugo“ vyr.
demokratizmo ribas. Paklausy ALT pirm. L. imutis. Jam išli 

pus iš autobuso, užkliudė prava 
žiuojanti lengva mašina, kuri 
sutrenkė galvą ir sužeidė koją. 
Laimės dėka, sužeidimas buvo 
nedidelis ir sužeistasis, nuvež 
tas į Šv. Kryžiaus ligoninę, grei 
tai taisosi dr. P. Brazio prie 
žiūroje.

Klubo Valdyba.
LIGONIAI
nelaimėje gerokai nu
Sof. Baranauskienė,

susirinki

rinkimai.

Gaisro 
kentėjo 
sol. St. Baranausko motina, gy 
venanti pas savo dukrą Toron 
te. Ligonė patalpinta šv. Juozą 
po ligoninėje, kur gydosi jau an

mūs reikalai.
Visi kolegos kviečiami daly 

vauti. L. T. D. Sk. V-ba.
MAŽAI BEDARBIŲ

Naujųjų metų pradžia dirban tra savaitė. General ligoninėje 
tiesiems yra gana laiminga. To operuota iš Wellando atvykusi 
ronte maža tenka nugirsti ką Ponia Josefina rr'* 
neturint darbo. Sausio pirmo 
mis dienomis ir Massay Har 
ris ūkinių mašinų įmonė, po ve 
ik šešių mėnesių pertraukos, 
vėl pakvietė dauguma darbinin 
kų.

Šv. Mykolo ligoninėje 
Elena Žėkutė.

IŠGANYTOJO
LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, 1691 Bloor 
ir Indian Road kampe, 
27 d., 12.30 vai. pp., 1

Tamulėnienė. 
gydosi

St. W. 
, sausio 
lietuviu

Kr 
MINĖJIMAS TORONTE ' ikštyki ir mokyki!“. Pamaldų 
_ . „„ , metu eina sekmadienio mokyk

, Sausio 20 dieną Toronte Ma la vaikams ir 15 min. prieš 
7nqmc I .ipHivac Kiminu I irau , - . , , t . xmaldoms prasidedant eina htur 

ginis pamokymas suaugusiems.
Kun. dr. M. Kavolis.

• J. Jokubynas sunkiai susirgo 
ir todėl turėjo išeiti iš Kr. Tary 
bos ir drauge p. Jokubynienė. 
Kr. Tarybos suvažiavimas dėl 
ligos jiems pareiškė užuojautą. 
® Indrelienei Onai, visuomeni 
ninkei ir veikėjai, KLB Kr. Ta 
ryba pareiškė užuojautą dėl vy 
ro, Jono Indrelės, mirties.

T. L. CHORO „VARPAS” 
PARENGIMAS.

Vasario 9 d. (šeštadienį), 
ir šeštadieniais S ;’Var.paį* ,Fengia. "^taikingą 

X kaukių balių-mąskaradą.
susitarimą. Trims geriausioms kaukėms

V> skirtos vertingos dovanos. Vei 
į ks turtingas bufetas su įvairiais 
j' kietais gėrimais.
: Originali loterija ir įvairūs 

maskaradiniai priedai, suteiks 
I atsilankiusiems linksmą, nerū 

pestingą nuotaiką. Šokiams gr 
os T .L. orkestras „Trimitas“.

T. L. Choras „Varpas“.

|Dr. A. VALADKAx 
$ 1081 BLOOR ST. W. | 
X (prie Dufferin) X 
X Telefonas LE. 1-2933 8

f RENTGENAS į 
<į> priima ligonius ir gimdyves 
g nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. 8Šeštadieniais nuo 12 vai. X 

iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-X 
niais kabinetas uždarytas. yj

žosios Lietuvos Bičiulių Drau 
gijas skyrius Lietuvių Namuo 
se suruošė Klaipėdos krašto pri 
jungimo prie Lietuvos sukaktu 
ves, pradėtas Kanados ir Maž 
lietuvių himnu.

Dėl vietos stokos platesnis 
minėjimo aprašymas nukeltas Į 
sekantį NL numerį.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ
Vakarais

pagal

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

Paulėkiūtė, atsiskyrusi nuo mi 
lionieriaus vyro, gavo 5,500,000 
dol., kuriuos pagaliau nutarė in 8 
vestuoti į biznį.

-r- lĮe sį: X*

GYDYTOJAS

Ketvirtadienio vakarą, grįž
; Pereitą penktadienį kai damas iš darbo, buvo sužeistas

ti ateina ir studentų. Sekantį 
penktadienį seks paskaita apie 
muziką, kurią paskaitys De Pa 

' ui un-to lektorius Leonardas 
: Šimutis, jun.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys

Rosemounte (prie Beaubien).
Skambinti RA 7-5848.

JOSEPH P MILLER,r. . . t B. A., S. G. L
l)r.E.Andrukaitis| suite 205

956 SHERBROOKE E. 8 168 Notre Dame St. E.
Tel • LA 2-7236 S Montreal. UNiversity 6-7026 

y * d0 T f 1 1 T*
LaSalle, tel. HU 9-1653

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

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

Suite 504 ir 505 
4 Notre D ame St. E. 
Montreal.' UN 6-6556

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČIN AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

PARDUODAMAS 
RESTORANAS 

Trumpos valandos.
779 St. Maurice St. W. 

Montreal.
Tel. UN 6-0012.

TAISAU 
šaldytuvus^ air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ 
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

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

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

; DR. V. SADAUSKIENĖ <
Dantų gydytoja J 

! 129 Grenadier Rd., <
’(2 namas nuo Roncesvalles); 
! TORONTO ; 
t Tel. LE 1-4250 !

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy St. Tel. FI 6351
Perkant ar parduodant neju- » LOUIS MANGEAU
domą turtą keriptis pas mūsų | KURO ALIEJUS

Lietuvį Atstovą ® t
JONĄ LUKOŠEVIČIŲ ® 241—1 Ave., Ville Lasalle
namų telefonu HE 7877. SR TR 3237

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

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A”
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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