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SSRS GRASINA VANDENILINĖM BOMBOM
TARPTAUTINIUOSE SANTYKIUOSE SUSIDARO

ĮTEMPTA BŪSENA
Dėl Amerikos paskelbto Vi Kašmiras turi priklausyti, 

duriniųjų Rytų apsaugos plano Jau aiškėja rinkimų Lenkijo 
Rusija daro desperatiškų žygių.

, Kinijos premjeras Ču-En-lai, 
Maskvos įprašytas ir įpareigo 
tas, apvažinėjo satelitus ir juos 
prievartavo paklusti Maskvai ii 
ją palaikyti. Maža to, prie Ču- 
En-lai prisijungė Rusijos karo 
ministeris maršalas Žukovas, ir 
abu bando prikalbėti Indijos 
premjerą Nehru pasipriešint. 
„Eisenhowerio doktrinai“. Tuo

. tarpu ilgai nelaukiant, kas iš tų 
misijų išeis,

MASKVA OFICIALIAI 
PAGRASINO ATOMINĖMIS

IR VANDENILINĖMIS 
BOMBOMIS

Vakarams, Bagdado pakto daly Gomulka rinkimus laimėjo, 
viams ir Viduriniems Rytams, kaip „geriausia iš blogiausių 
kas tiktai iš jų bandys priimti eičių“. 
Amerikos pagalbą.

Reikia apgailestauti, kad gra 
sinimai vis dėlto veikia. Mask 
vos grasinimų pabūgo Edenas 
ir užbaigė savo karjerą, net ne 
atlikęs suplanuoto žygio Egip 
te. Dabar jau yra ženklų, kad 
ir Amerikoje
YRA SUSIRŪPINIMO BAI
MĖ DĖL MASKVOS GRASI____ ____________________
NIMŲ. YRA NET IR SUSVY tojų. Tiktai laisvojo pasaulio ra

RAVIMO ŽENKLŲ. šytojai protestuoja, kiti tyli ir
Kai prieš kiek laiko, vos pa tiktai žiūri.

skelbus Eisenhowerio planą, Pabėgusi į laisvę Anna Ketli 
buvo visuotinis pritarimas, tai davė parodymus JTO ir patvir 
dabar, deja, jau yra priešingų tino, jog
reiškinių. Atrido, kad kitos iš YRA PRASIMANYMAS, 
eities nėra, kaip tiktai priimti KAD VENGRIJOS VALDŽIA 
Viduriniųjų Rytų gynimo pla 
ną. Senatas sudarė dvi komisi 
įas — karinę ir politinę ištirti 
Vid. Rytų padėtį. Gali susida 
ryti opozicija.

Nelaimei, dar pasipaniojo
Dulles „lapsus lingue“, kuriuo 
jis nuvertino Anglijos n Pran 
cūzijos karines pajėgas. O juk 
yra aišku, kad vieni amerikonai 
visų kovų nepakels, nes
PRIEŠ MASKVOS AGRESI

JĄ REIKIA VISŲ TAUTŲ 
BENDRADARBIAVIMO.
Dar lauktina, ar iš doktrinos 

neišeis blefas. . ., kokių, deja, 
po karo buvo daug.

Žvelkime į kitus tarptaunius
reiškinius.

Žmoniją dominantieji
ĮVYKIAI TIES SUECU JAU

ARTINASI Į GALĄ.

je pasekmės.
GOMULKA, PADEDAMAS 
KARDINOLO VIŠINSKIO, 

RINKIMUS LAIMĖJO.
Dalyvavo didelis, apie 90% 

rinkikų. Tat Gomulkos pozicija 
stipri. Iš 720 kandidatų Gomul

televizija tiksliau pranešė, kad Rusiją, Kiniją, su oficialiais Ru liai neišleido, nebent kam nors 
jie yra gimę Lietuvoje ir iš jos sijos dokumentais, atsibastė i pasisekė tiktai pabėgti.
pasitraukę okupavus Lietuvą JAV. Šis faktas pasako, kad jie ~

jau tada buvo sovietų šnipai,
Rusijai. Pažymėjo, kad jie per nes eilinių piliečių rusai oficia

•tų gynimo padarytas pačiu 
’aiku. Lebanas jam pritaria.

— Ču-En-lai pasiūlė sukeisti

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo va 

_____ _____ _______ ius tęsiamas. Dideliu dėkingu 
ka^išbraukė 120, kuriu tarpe ei' mu minime sekančius vajaus da 

S lę komunistų, o šių tarpe ir buv. lyvjus ir lietuviškosios spaudos 
premjerą Morovskį - Osubką. židinio rėmėjus:
Tat iš 600 kandidatų išrinkti Lesevičius Pranas, 
459 atstovai, o iš jų, nepilnais Hamilton, Ont............$ 10,—
duomenimis, komunistai gavo Tik prįe§ kelis metus atvykęs 

-> tuoj 
pat įsijungė į visuomeninę vei

apie 52, valstiečiai 25, demokra iš Anglijos į Hamiltoną, 
tai 8 ir nepriklausomi 15%. i ‘ ’__ _ ’

Lenkai ėjo į balsavimus Len klą> ? tapdamas KL B-nės ap. 
krjos nepriklausomybės šūkiu, valdybos ir T. Fondo sk. nariu.

1 Tylus, tačiau keliais savo sva 
riais žodžiais posėdžiuose, daž 
nai nusverdavo visų nuomonę 
savo pusėn ir rimtais patari 
mais išspręsdavo ne vieną ginei 
įamą klausimą. Lietuviškos kn 

Pakorė Vengrijos sukilimo ygos ir spaudos mylėtojas, to 
revoliucinės tarybos pirmininką dėl ir NL mašinų vajų parėmė 
darbininką Juozą Dūdą ir jo 10 dol.
padėjėją Janoš Szabo. Ir toliau Lanskoronskis Juozas, 
karia Vengrijos laisvės kovoto Paris, France

se susibūrimuose, kuriuose vi 
sur ir visad našiai atstovauja lie 
tuvių ir Lietuvos reikalus, ka 
rininkas, politikas ir žymus pu 
nlicistas, gavęs pavedimą iš VL 
IKo sudaryti Vykdomąją Taiy 
bą, deja, dėl kaikeno nieku ne 
pateisinamų užsispyrimų nepa 
vykusią sudaryti, nors ir Euro' 
poje gyvendamas, toli už Atlan

Beje, prie šių dar vienas „lie
tuvis' . Jis JAV terorizavo sp Kinijoje laikomus suimtus ame 
rogdinimais, jau kelis metus, rikonus su JAV suimtais ki 
Pagaliau ir tas pagautas esąs pa nais.
sisakęs esąs „lietuvis“, nors jo — Kadaras išvarė iš Vengri 
pavardė nerodo, kad jis būtu jos Vakarų žurnalistus, kurie 
lietuvis, kaip ir augščiau sumi jam nepataikauja.
nėtieji šnipai. Tai 16 metų ver 
tęsis sprogdinimais, kuriuose 
nukentėjo 15 žmonių, „pakvai 
šęs bombininkas“ Metesky, esą 
buvęs Miliauskas. Už jo naro 
dymą buvo paskirta 26.000 dol. 
Jo protas dabar tiriamas, o sv 
eikam gresia 42 metai kalėjimo. 
TRUMPOS ŽINIOS

— Kadaras išvarė iš Vengri

— Mirė Japonijos užs. r. mi 
nisteris Šigemitsu, pasirašęs ka 
pituliacijos aktą ir dalyvavęs 
Japonijos priėmime į JTO.

— Vokiečių generolas H. Sp 
eidel paskirtas Atlanto — NA 
TO — org. pėstininkų vadu.

— Maskvos kompartija įspė 
jo rašytojus, kad jie nepasiduo

— New Yorko burmistras ne tų dvidešimto suvažiavimo nuo 
priėmė Saudi kava taikom, ir „asilaiaty j vainos

tinei lietuviškai spaudai, NL 
Mašinų Fondo vajui paskyrė 
dešimtį dolerių. Yra būtina 
remti savąją spaudą, nes kol 
bus gyva savoji, lietuviška spau 
da, tol būsime gyvi ir visi lietu 
viai, — pareiškė p. J. Lansko 
ronskis.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 

10.00 Spaudos Bendrovės „Nepiik 
lUS■. Labasis pasaulis tiktai žymus mūsų visuomenininkas, lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
ll?rl- įdaras suėmė eilę rasy pjagįai dalyvaująs tarptautimuo vajų: P. Narbutas ir J.Kardelis.

VENGRIJOJE MASKVA 
PER KADARĄ VYKDO 
VENGRŲ NAIKINIMĄ.

iš

lių, nes jo valstybėj dar vyksta kritiką. . .
vergų prekyba, jis eina prieš Iz — Lenkija savo kariuomenės
raelio teises. rusišką uniformą nutarė pakeis

— Lebano min. Malik, lanky ti tautine lenkiška.
damasis JAV, pareiškė, kad Ei — Rusiaj sustiprino atomi 
senhowerio paskelbimas Vid. nių ginklų bandymus.

MONTREALIS 
SKELBIMAI L. KŪRĖJAMS- 

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

V. parapijos salėje, tuojau po 
11 vai. pamaldų, kviečiamas Lie 
tuvos kariuomenės kūrėjų - sa 
vanorių sąjungos Montrealio

PASIKVIETĖ RUSIJOS 
KARIUOMENĘ

Ji teigia, kad Imre Nagy vai 
džia, sudaryta demokratiniais 
pagrindais, rusų nesišaukė. Pa 
tys rusai įsiveržė. I. Nagi neat 
sistatydino, bet rusų kariuome 
nės buvo paašlintas ir pastaty
ta Kadaro marionetinė valdžia, 
kurią remia tiktai saujelė ko 
munizmo fanatikų ir parsidavė 
liai.
,i?NTURISTAMS*‘ NEPAT1 

KO JUODA DUONA...
NL redakcijai praneša vienas 

tautietis, gavęs žinių iš Lietu 
vos apie lietuvių „turistus“ iš 
Pietinės Amerikos. Laiške iš 
Lietuvos rašoma, kad žmonės 
jų bėgę pasižiūrėti kaip kokių 
dyvų. Bet apgailestauja, kad 
nė vienas jų Lietuvoje nepasi

Izraelis, ligšiol tvirčiausiai liko. Jie kitiems ir dabar perša 
besilaikąs savo žygio į Suecą, Ii grįžimą ir gerą Lietuvoje gyve 
kęs vienas, ne ką gali atlaiky nimą, bet niekas iš jų nesutiko 
ti. Ilgai derėjęsis dėl Gazos, ir pasilikti, nes nepatikusi juoda 
ją turės apleisti, nes niekas Iz Lietuvos duona. . .

PASKUTINIU METU 
PAGARSĖJO „LIETUVIAI“

1‘yčia ar per neišmanymą kai 
kurie Montrealio laikraščiai pa 
skelbė, kad JAV pagautieji trys 
SSRS šnipai — Jack Sobie, jo 
žmona M yra ir Jacob Albam, 

kam esą lietuviai. Kiti laikraščiai ir

raelio neparemia.
Paskutinėmis dienomis
ATNAUJINTAS SENAS 

KAŠMIRO KLAUSIMAS, 
dėl kurio JTO-je vyksta kova. 
Indija paskelbė, kad tas jai pri 
klauso, o Pakistanas sako, kad 
turi žmonės pasisakyti,

1NŽ. JUOZUI BULOTAI,

jo mylimam Tėveliui mirus Sibiro tremtyje,
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Liuda Polikauskaitė,
Viktorija Stankevičienė,
Liudas ir Valerija Stankevičiai,
Aloyzas ir Marija Stankevičiai,

P. JUOZUI BULOTAI,

jo mylimam tėveliui mirus Sibiro tremtyje, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Sofija ir Andrius Masevičiai.

naitis, K. Griniuvienė, B. Dun 
dūlis ir dr. Br. Zubrickas, telkia 
lėšas šiam darbui. Šiuo metu 
jau yra renkamas antras tomas. 
Laukiami prenumeratoriai. Ko 
mitetą galima pasiekti „Naujie 
nu“ adresu. 

* * *
Klaipėdos krašto atvadavi skyriaus visuotinis metinis sky 

mo sukaktis Chicagoje buvo pa rjaus narių susirinkimą? 
minėta Maž. Liet, lietuvių dr- Valdyba,
gijos susirinkime. Platesnį pra UKRAINIEČIAI PAMINĖJO 
nešimą padarė draugijos pirm. 39 METŲ UKRAINOS NEP 
™ ..... “ RIKLAUSOMYBĖS

paskelbimo sukaktuves. Plateau 
salė buvo pilna žmonių. Ūkiai 
niečių Federacijos pirm. p. Hu 
kalo atidarė iškilmingą sus-mą 
ir padarė platesnį pranešimą, o 
prof. J. Kashnir skaitė referatą. 
Sveikino iš eilės: nuo lietuvių 
M. Seim. prezid. įgal. J. Karde 
lis, suomių S. Vermala, latvių 
kons. W. Tomsons, esti; V. Ri 
ga, slovakų J. Kiršbaum ir V. 

’ Tomko. Puikiai deklamavo ma 
ža mergytė. N. Horodovenko ve 
damas vyrų choras puikiai gie

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

Paskutinis sausio mėnesio sa šiamasi ir Lietuvių Jaunimo ko M. Kūjus, pažymėjęs, jog gyve 
vaitgalis Chicagoje buvo turtin 
gas lietuviškais parengimais, 
sutraukusiais nemaža publikos. 
Šeštadienį Chicagos Akademi 
kai skautai buvo surengę links 
mą subatvakarį Lietuvių Audi 
torijoje, į kurį atsilankė daug 
jaunimo. Čia šokiams grojo pa 
si žymėjusi Balio Pakšto kape 
la, kuri yra mėgstamiausia vie 
tos lietuvių tarpe.

Sekmadienį toje pačioje Lie programos koncertas, 
tuvių Auditorijoje įvyko Chica moję dalyvaus sol. P. Binkienė, 
gos Lietuvių Draugijos metinis Tautinio Moksleivių Ansamb 
vakaras, kurio programą išpil Uo kanklininkai ir kt. Balys Br 
dė K. Steponavičiaus vadovauja azdžionis parodys spalvotą fil 
mas Pirmyn choras, sudainavęs iš ankstesnių S. Barčus pa 
iš Čigonų barono, Carmen ir kt. rengimų. S. Barčus radijo pro _
Taip pat čia pasirodė ir visa ei grama yra labai mėgstama vie metu žaidėjams ir klubo rėmė Jotu Ukrainos himnu,
lė solistų, to pačio. Pirmyn cho tinių lietuvių, todėl jos rengia jams išdalinti nugalėtojo meda • Matulytė Genė, turėdama 3
ro dalyvių. mos pramogos yra gausiai lan kai, laimėti 1956 metų „Natio savaites žiemos atostogų, lan

* * * komos. nal Soccer League" pirmenybė kėši Amerikoje, kur viešėjo įv
* * * se. Medalius įteikė konsulas dr. airiuose miestuose.

Sausio 27 d. įvykusiame Chi P. Daužvardis, prieš tai paša • Augščiausi Montrealyje na
kęs sveikinimo kalbą. Konsulas mai: Sun Life 399 pėdos, CNR
pabrėžė, jog reikia branginti naujas viešbutis 372, St. James
kiekvieną laimėjimą ir gražų katedra 252 ir Laurentian vieš
darbą, nežiūrint kokioje srity būtis 250 pėdų.
je jis būtų pelnytas. Jis palinkę • S. Baltrukonis susižeidė ir 
jo ir toliau skinti laurus, besi gydosi namie.
darbuoįant sportinėje srityje. • Romuvėnai ruošiasi padaryti

* * * savitarpį subuivmą, į kurį bus
Nu

ngresui, rengiamam Lietuvių nant išeivijoje yra savrbu lietu 
Bendruomenės ir Lietuvių Stu viško pajūrio klausimą remti 
dentų Sąjungos. Jis sutaps su bei ginti. Į pobūvį atsilankė ir 
tautine šokių švente ir prasidės buvęs Klaipėdos lietuvių gim 
viena diena anksčiau, birželio nazijos mokytojas, aktyvus ma 
29 d. Kongreso posėdžiai vyks žlietuvis veikėjas Valaitis, ku 
Morrison viešbučio salėse.

* * *
Šį sekmadienį, vasario 3 d. 

Lietuvių Auditorijoje įvyksta 
metinis Sofijos Barčus radijo

Progra

ris čia pasidalino mintimis su 
susirinkusiais. Susirinkimo pro 
ga, buvo įsteigta ir mažlietuvių 
moterų sekcija, kurios pirmosio 
mis narėmis įstojo žinomos vei 
kėjos: Lukaitienė, Lacytienė, * 
Živilienė, Srugienė ir kt.

* * *
Sausio 26 d. Chicagos Lietu dojo, po to mišrus choras, ve 

vių Futbolo Klubas, naujai pa damas pono Barlko taip pat 
sivadinęs „Ųituanica“ vardu, gražiai pagiedojo kelias dainas, 
buvo surengęs pobūvį, kurio Minėjimas užbaigtas visų sugie

* *
Šių metų Vasario 16-sios mi 

nėjimas yra rengiamas vasario 
17 d. Marijos aug. mok. patai cagos lietuvių jaunimo organi 
pose. Jame pagrindinę kalbą pa zacijų ir grupių atstovų pasita 
sakyti yra pakviestas senato rime buvo išrinktas JAV bei Ka 
rius William Knowland, kuris nados lietuvių jaunimo kongre 
yra viena iš didžiausių Ameri so rengimo centrinis komitetas, 
kos politikos asmenybių. Pro (vairios komisijos ir aptarti bū 
gramoje taip pat dalyvaus du vo šio kongr. reikalai. Centro 
stipriausi Chicagos chorai: Vy ’ "
rų choras ir Dainavos ansamb 
lis. Minėjimą ruošia Chicagos 
Lietuvių Taryba, vadovaujama 
Teodoro Blinstrubo.

* * *
Chicagoje šiuo metu yra stip 

riai ruošiamasi didžiausiam šių 
metų įvykiui — Šiaurės Ameri 
kos lietuvių tautinių šokių šve 
ntei, įvykstančiai birželio 30 d. 
Jau yra sudarytas šventės rengi

komiteto pirmininku yra išrin 
ktas stud. Adomąs Mickevičius. Liet ivių Futbolo Klubo futbo pakviesti prijaučiantieji. 
Programos komisijai vadovauja linin i pirmu kart po 4 metų matomas prizinis šaudymas, 
stud. Juozas Kregždys. Spau pertraukos pasirodė „National • Nevardauskas Jonas buvo su 
dos komisiją sudaro: R. Mišau Soccer" salės futbolo pirmeny sirgęs gripu, bet taisosi.
skas, R. Vėžys, A. Antanaitis, bių rungtynėse, prasidėjusiose • P- Budreika, farmeris, lankė 
G. Gedvilą, E. Šulaitis ir V. KI Chicago Avenue Armory patai si Montrealy, viešėjo pa^pp. Za 
eiza. Kongresas įvyks birželio pose. Šios pirmenybės, kurios bielas, kur susitiko su kitais gi 
29—30 d. d. savo pobūdžiu yra bene vienin minėmis, kaip Julius Jurėnas ir

* * * teles visoje Amerikoje, vykdo kiti.
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio mos jau aštunti metai ir kas kei • Darbininkų sąjungos Montre 

j___________ _____________ __ leidžiamas savaitraštis „Laisvo sčiausia, jog yra žaidžiama salė aly bando sudaryti vieną frontą.
mo centrinis kimitetas, vykdo P Lietuva“, įpuolęs. į finansi je. Čia komandą sudaro ne 11 •Komunistai lietuviai Montre 
ma registracija, daromos pavyz nius sunkumus, bent laikinai, J 1 ■- r •’ ’ -1—~ —*c -*-f
dinės šokėjų grupės repeticijos žada išeiti tik kas antra savai _ _
ir kt. Taip pat yra sudaromos tė. Nuo Pareitų metų pavasario, minučių, bet tik 20 min. ’ 
ir įvairios šventės rengimo ko persitvarkius jo redakcijai ir ad pat yra dar ir kitų mažų pakei niems viskas gerai, kas buvo pa 
misijos, kurių nutmatoma turė ministracijai, laikraštis išeida timų, kurių neužtinkama lauko daryta Stalino ir dabar daroma 
ti apie 10. Pačiai pagrindinei__ vo nereguliariai. Šiuo metu laik futbolo varžybose. Lietuvių fut jo pasekėjų, o kiti sako, kad ten
finansų komisijai vadovauti pa raščio vyr .red. yra Juozas Ma bolo komanda, futbolo lygoje vis dėlto nebuvo ir nėra viskas 
kviestas bankininkas J. Pakei. sionis: technikiniu red. Jonas ir amerikiečių spaudoje vadina tvarkoje. Nesutarimai esą žy 
o sekr __ r Gintneris. Centri Vaidelys. ma „Liths“ (sutr. nuo „Lithu mūs, net ligi nesantaikų,
nio komiteto pirmininku yra čia * * * anians“) vardu parodė gerą pra • Elektros darbininkai Montre
gimęs, energingas lietuvis Al. Dr. Kazio Griniaus atsimini džią, savo priešininkus — „Ho alyje laimėjo pakėlimą atlygi
Šatas, „Ateities“ šokėjų grupės mams leisti komitetas, kuriame osiers" vienetą įveikdama 2:1. nimo už darbą po 20 et. UŽ va
vadovas. dirba dr. P. Grigaitis, M. Mac Pirmenybės tęsis 9 sekmadie landą. Jų atlyginimas dabar bus

Taip pat tuo pačiu yra ruo kevicius, IVI. Gudelis, M. Simo nius is eilės. 2.20.

žaidėjų kaip priimta futbolo, alyje, kaip kalba informuoti žtn 
bet 7 ir rungtynės tęsiasi ne 40 onės, suskilę į dvi stovyklas — 

Taip stalininkų ir antistalininkų. Vie

' Lietuvos \ 
nacionalinė \
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Visur kitur ................... $6.00
-Teksto eilutė ................et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Sustiprinkime budrumą

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos** 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

- Jb PO SVCTKBU

SIEKDAMI BENDRŲJŲ TIKSLŲ, PADIDINKIME 
VIENINGUMĄ

VASARIO 16 PROGA
Kiekvieneriais metais vasa ir jos visokeriopos gerovės būti 

rio 16 dieną švenčiame Lietu ndji sąlyga.
vos Nepriklausomybės šventę. 2. Suvereninė Lietuvos vals 
Prisimename Lietuvos Tary tybė nei dėl Tarybų Sąjungos, 
bos, kaip vienintelės lietuvių nei dėl dabartinės Reicho oku 
tautos atstovybės, 1918 m. va pacijos nėra išnykusi, tik suve 
sario 16 d. nutarimą, kuriuo bu reninių valstybių organų veiki 
vo paskelbta Lietuvos vaisty mas yra laikinai sutrukdytas, 
bės Nepriklausomybė. 1940 m. birželio 15 d. Tarybų

Bet atgautoji mūsų valstybės Sąjungos okupacijos ir tos oku 
Nepriklausomybė svetimos jė pacijos prievartoje padarytų ki 
gos vėl mums išplėšta. Todėl tų jėgos ir klastos aktų pertrau 
ir jos paskelbimo minėjimas šia ktas Lietuvos valstybės suvere 
ndien gali būti pilnai prasmin ninių organų veikimas 1941 m. 
gas tik surištas su paminėjimu birželio mėn. 23 d. Tautos suki 
ir pabrėžimu mūsų tautos pasi Įimti ir Laikinosios Vynausy 
ryžimo tą mums išplėštąją Ne bės veikimu buvo laikinai atsta 
priklausomybę sujungtomis jė tytas.
gomis vėl atgauti. 3. Lietuvą iš okupacijos iš

O tas visų mūsų pasiryžimas laisvinus, ir toliau veikia 193S 
yra išreikštas ir pabrėžtas VLI m. Lietuvos Konstitucija, kol 
Ko, kaip vieningos lietuvių tau ji teisėtu keliu bus atitinkamai

Priešas ne tiktai už vartų, mo, bet ir medžiaginių priemo tos politinės vadovybės, 1944 pakeista,
bet jis yra ir čia pat, nes yra nių, reikia lėšų. m. vasario 16 d. deklaracijoje. 4. Respublikos Vyriausybe,
prasiskverbęs pro nebudrias ir jau buvo rašyta, kad VLIKo Tikslinga, kad toji deklaracija laikui atėjus, bus sudaryta Vy
pakrikusias mūsų gretas ir už radijo tarnybai reikia lėšų. Štai būtų irgi prisimenama Lietu riausiajame Lietuvos Išlaisvini ynogr riivo FP7I

” ' vos Nepriklausomybės šventės mo Komitete koaliciniu pagrin i imhj ur'aiJTI1 1
dieną. Tuo būtų prisimintas ir du politinių grupių susitarimu.
visų mūsų solidarumas Lietu 5. Demokratinė Lietuvos va ASOCIACIJŲ
vos laisvinimo darbuose ir ko lstybės santvarka bus suderiu Tarybos konferencija, kurioje 
vose, viešpatavęs mūsų tarpe ta su plačiųjų tautos sluogsnių dalyvavo estų, latvių, lietuvių, 

paskelbi interesais ir bendromis pokario vengrų, rusų, ukrainiečių ir le 
mo dieną. Prisiminę gražią pra sąlygomis.
eiti, turėtume atitinkamai nusi 
teikti ir bendriesiems ateities 
darbams.

Svarbu ir tai, kad mūsų visuo 
tinėse Tautose. Reikia lėšų iš menė minėjimuose gausiai daly 
leisti dokumentinei medžiagai, vantų ir parodytų savo solidaiu 
iš kurios būtų aišku, kad Lietu mą aukomis VLIKo vadovauja 
va turi visas teises Į tas žemes, mam Lietuvos laisvinimo dar 
kurias Lietuvos Steigiamasis bui.

Todėl Cleveland© Lietuvių veikimui atstatyti, demokrati
• ■ ~ . neį Lietuvos santvarkai atkurti

1. prašo' visus lietuvius š. m. ir kraštui nuo bolševizmo ir ki 
karus nuo buvusios Nepriklau vasario 16 dieną minint Lietu tų jo gyvenimą ardančių veiks 
somos Lietuvos turėtų sienų, vos Nepriklausomybės paskelbi nių apginti, vykdys kuo plačiau 
Reikia lėšų santykiams palaiky mo 39-rių metų sukaktį, prisi šią visuomenės

mis. Ir kiekvienas žingsnis, kie m. vasario 16 d. deklaracijos pa vio nesusipratimus, 
kvienas užsimojimas patarnau skelbimo 13-metų sukaktį;
ti Tėvynės Lietuvos reikalui, 
vis surištas su išlaidomis.

Visas Lietuvos reikalui, Lie 
tuvos laisvinimui išleidas telkia 
tiktai Tautos Fondas. Kaip kie 
kvienas darbas, taip ir čia sumi 
nėtieji uždaviniai ir darbai rei 
kalingi lėšų. Tat, besiartinant 
Vasario 16, visi pasiruoškime ir 
specialiai atidėkime tam tikslui 
sumą, kurią visi vieningai Įduo 
kime arba tiesiai Tautos Fon 
dui arba per Vasario 16 minė ji 
mą paaukokime tam pačiam 
Tautos Fondui.

Ir žinokime aiškiai ir tvirtai 
kad niekas kitas tais tikslais ne 
sirūpina ir tų darbų, kuriuos 
dirba VLIKas, atsirėmęs i Tau 
tos Fondą, nedirba. Tat jam au 
kojant reikia sudaryti galimy 
bę jam veikti.

Niekas kitas taip gerai mu 
mis nepasirūpins, kaip mes pa 
tys, vedini gilaus patriotinio ja 

’ ustno ir gero supratimo, kad 
šiam reikalui mums, būtina ne

1 šiaip sau kvoderiu nusikratyti, j-o-- ---------- --------- - ------- _•
' bet paaukoti patriotiškumu ir mą, Yra reikalinga vieningos po teikti tarpusavio bendrdarbiavi 
1 supratimu didelės atsakomybės 
Į prieš Tautą ir Tėvynę.
1 Visi, kaip vienas, aukokime 
Tautos Fondui!

J. Kardelis.
ndru pasiryžimu ir pasiaukoji VASARIO 16 MINĖJIMAS 
mu. Bet mes atlaikykime bent Įvyks vasario 17 d., 4 vai. po VLIK.
savo, lietuviškąjį, sektorių. At pietų, Plateau salėje. Minėji r- • _
laikykime visu pasiryžimu ir pa mas prasidės punktualiai. Smul vini^o Komitetas, pradėdamas tininkų ’ organizacijos atstovai.

savo darbą, skelbia: Be to, šis atsišaukimas buvo su
1. Lietuvių tautos laisvė ir redaguotas p. Gaidžiūno, dabar 

Lietuvos valstybės nepriklauso tinio „Dirvos“ redaktoriaus 
mybė yra Tautos egzistencijos te ir jam dalyvaujant.

mūsų nugarų ruošia lemiamą ir Amerikos Lietuvių Taryba, 
smūgi. Būdami nebudrūs, neap kurioje dalyvauja ir aTutinin 

kų srovė, oficialiame atsišauki 
me „Užgiria VLIKo pradėtąjį 
vajų ir ragina visus lietuvius 
šiam svarbiam tikslui nesigai VLIKo deklaracijos 
lėti aukų. Jų 

sūku reikia ir kiekviename žingsny 
je ir kiekvienam reikalui. Pa 
vyzdžiui, reikia lėšų paruošti 
Laisvės Bylos svarstymui Jung

dairūs ir džiaugdamiesi savo pa 
sitenkinimu bei geru gyvenimu, 
galime ir nepajusti, kai atsi 
dursime jo rankose, ir dings vi 
sas pasitenkinimas, visas geibu 
vis, kaip dūmas vėtrų 
riuose.

Akivaizdoje šio pavojaus, ku 
ris tolydžio darosi vis didesnis, 
savo kalėdinėje kalboje i pašau 
lį Popiežius Įspėjo: žmonija ga 
lės išlaikyti taiką ir apsisaugo 
ti nuo priešo nepriimtinos siste 
mos tiktai vieningu ir drąsiu ei 
gesiu.

Tikrai, pakrikę, susikaldę, 
net priešiškai veikdami ir eida 
mi nesuglaustomis gretomis, 
pro kurias lengva priešui prasi 
skverbti ir silpninti mus iš vi 
daus, net savo pačių jėgomis, 
—mes galėsime tiktai pralaimė j 
ti. Kas to nesupranta ir neįver ( 
tina, tas daro fatališką klaidą 
sau ir visiems kitiems.

Čia pat dedamas VLIKo at 
sišaukimas, kuris buvo sutartas 
ir suredaguotas visų VLIKą su 
darančių srovių. Čia pat prime 
narna, kad ir tik ką Toronte įvy 
kusioje Trečiosios Kanados Lie 
tuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybos sesijoje, kurioje taip 
pat dalyvavo visokių srovių ir 
pakraipų iš visos Kanados rink 
ti žmonės, — taip pat yra pri 
imtas nutarimas, kuris visus Ka 
nadoje gyvenančius tautiečius 
kviečia i vieningas gretas ir be 
ndrą darbą. Pasiskaitykime šia 
me „Nepriklausomos Lietuvos“ 
numeryje Įdėtus nutarimus 
(žiūr. NL šio nr. 3 pusi.), 
nesunku bus susiorientuoti, kad 
kito kelio nėra, jeigu norime iš 
likti gyvi ir išsikovoti sau tei 
sės, kokių mes norime.'

Mūsų kova yra daugiau ne 
gu kova už mūsų pačių teises. 
Mūsų kova yra kova už žmoga 
us ir piliečio teises bendrai. Ji 
suprantama, kaip kova plačiu 
mastu ir didele apimtimi. Ji 
yra bendra visai žmonijai,_ kuri 
supranta ir vertina laisves ir 
teises siekti taikos ir gerbūvio. 
Ji Įmanoma geriausiai tiktai be

nkų (stebėtojų teisėmis) skau
6. Respublikos Prezidento ir tų sąjungų atstovai. Lietuvius 

Seimo rinkimų Įstatymai bus re atstovavo LSB užsienio skyr. 
formuoti pagal demokratinius vedėjas psktn. A. Banevičius, 
rinkimų principus.

7. Vyriausiasis Lietuvos Išlai 
svinimo Komitetas, vadovauda 
mas Tautos, kovoms ir darbams 
Lietuvai išlaisvinti, Lietuvos 
valstybės suvereninių organų

Veda sktn. inž. J. Bulota.
sai skautai-tės. Dalyvavo 27 ats 
tovai.

EGZILINIŲ SKAUTŲ ASO 
CIACIJŲ TARYBOS

suvažiavime New Yorke vieno 
laužo metu atsilankė tik ką iš 
Austrijos atskridę du vengrų 
skautai — Istvan ir Laszlo. 
Anot jų pasakojimų Vengrijoje 
skautybė turėjusi pasitraukti J* 
pogrindį. Prasidėjus sukiiim^Į 
Vengrijoje, tuoj skautiški viene 
tai išėjo viešumon ir uoliai tai 
kininkavo laisvės kovotojams. 
Sukilimo metu susidariusi skau 
tų vadovybė iš ministerio pirm. 
Imre Nagy buvo išgavusi suti 
kimą atkurti skautiškus viene 
tus visoje Vengrijoje. Deja, vis 
kas tapo užgniaužta raudonojo 
slibino iš rytų.

Egzilinių Skautų Asociacijų 
Tarybos suvažiavimo metu 
New Yorke ir skautų organi 
zacijų atstovės sudarė savo Co 
uncil of the Girl Scout Associa

to skyr. bendradarbiai — skltn. 
L. Sabaliūnas, vyr. skltn. J. UI 
ėnas ir N. Y. Tauro tuntinin 
kas psktn. R. Kezys. Darbingo 
Įe konferencijoje peržiūrėta ES 
AT narių tarptautinė padėtis ir 
pakartotinai Įteikta Tarpt. Ska 
utų Biurui rezoliucija dėl Įtei 
sinimo tarpt, skautų organuose. 
Tarpt. Sk. Biuras paprašytas 
ir vėl leisti siųsti tremtinių sk 

Reikia lėšų santykiams palaiky nio 39-rių metų sukaktį, prisi šią visuomenės konsolidaciją, autų vienetus Jubilėjinėn Džia 
ti su kitomis pavergtomis tauto minti taip pat ir VLIKo 1944 lygins politinių grupių tarpusa rnborėn, Sk. Vyčių Sąskrydm 

ir Indaba. TSB paprašytas su 
daryti sąlygas ESAT atstovui 
dalyvauti Tarpt. Skautų Konfe 
rencijoje po Džiambores Angii tions in Exile. Jos priėmė atitin 

Lietuvos kariuomenės atkurt joje. Šis ESĄ i suvažiavimas pa 
mą.

9. Komitetas palaikys glau 
džius ryšius su Lietuvos Pasiun

Seimas reikalavo apjungti, bet 
kurios nebuvo apjungtos, tai Demokratinės Grupės 
yra sritys Į rytus, pietus ir va ’ .

8. Didžiai vertindamas tauti
2. pasiryžta ir prašo visas ki nių karo pajėgų reikšmę kovo 

tas lietuvių politines grupes ge 
ra valia jieškolt šiandien mums 
taip reikalingos vienybės ir su 
tarimo Lietuvos laisvinimo dar 
be minėtosios VLIKo deklaraci 
jos pagrindais;

3. prašo taip pat lietuvius mi tinybėmis ir konsulatais ir ben
nėjimuose gausiai dalyvauti ir dradarbiaus su užsieniu, ypa 
solidariai savo aukomis parem čiai Amerikos lietuviais ir su 
ti mūsų bendrą Lietuvos laisvi visomis Tautų apsjsprendimo 
nimo darbą. laisvę

Čia pridedama ir VLIKo 19 mybę 
44 m. vasario 16 d. deklaraci mis. 
Įa.
Cleveland, 1957 metų 
sausio mėn. 5 d.
Cleveland© Lietuvių Demokra 

tinių Grupių Prezidiumas.
VLIKO ATSIŠAUKIMAS
1944 M. VASARIO 16 D.

| Lietuvių Tautą!
Lietuvių tauta, siekdama iš 

laisvinti Lietuvą iš okupacijos vinimo Komitetas, skelbdamas 
ir atstatyti Lietuvos valstybės Lietuvių Tautai šią deklaraciją, 
suvereninių organų svetimos kviečia visų politinių nusistaty 
jėgos laikinai sutrukdytą veiki mu geros valios lietuvius nusi

siaukojimu. kesnė minėjimo programa bus
Tai kovai reikia ne tiktai su paskelbta vieną savaitę prieš mi 

siklausymo;, gretų susiglaudi nėjimą.

Didžiai Gerbiamam ir Mielam Bendradarbiui

INŽINIERIUI JUOZUI BULOTAI SU ŠEIMA 
ir giminėmis, Sibire mirus jų brangiam 

tėvui, uošviui ir seneliui,

JUOZUI BULOTAI, 
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia

.NL ir KLCT.

Mielai

INŽ. J. BULOTOS ŠEIMAI,
giminėms ir artimiesiems,

mirus Sibiro ištrėmime Jų tėveliui, uošviui ir seneliui,

JUOZUI BULOTAI,
nuoširdžią užuojautą ir didelį apgeilestavimą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

ie dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
Komitetas visokeriopai rems

gerbė Vengrijos laisvės kovoto 
jus, kurių tarpe buvo daug ska 
utiškojo jaunimo. Suvažiavu 
sius ESAT atstovus priėmė ru

karną statutą ir išsirinko parei 
gūnes: pirmin. — lenkę Mrs. 
Gierat ir sekretore — lietuvę 
sktn. čečetienę. Liet, skaučių 
seseriją ten atstovovo vyr. sktn. 
L. Čepienė ir sktn. Čečetienė.

ir Lietuvos nepriklauso 
pripažįstančiom tauto

10.
tos pažangai paspartinti ir vals 
tybės gyvenimui veikiau i noi 
malu kelią grąžinti Komitetas 
rinks ir ruoš medžiagą išlaisvin 
tosios Lietuvos administracijai, 
ūkiui, socialiniam gyvenimui. 
teisingumo ir švietimo darbui 
tvarkyti.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais

Kultūrinei ir ūkinei Tau

litinės vadovybės. Tam tikslui mo ir vienybės dvosia kovoje 
politinės lietuvių grupės, kaip dėl Lietuvos.
tautos politinės minties reiškė Vardan tos Lietuvos vienybė
jos ir vykdytojos, nutarė suju težydi! 4
ngti visas savo jėgas bendram Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi 
darbui ir sudarė Vyriausiąjį Lie nimo Komitetas.
tuvos Išlaisvinimo Komitetą — Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.
-------- Pastaba. ŠĮ atsišaukimą reda

Vyriausiasis Lietuvos Išlais guojant, VLIKe buvo ir Tau

bu

| MONTREALIO LIETVI.Š KAS ORGANIZACIJAS
Jau buvo kreiptasi į Jus ir 

vėl randame reikalo priminti, 
kad Šalpos Vajus, skirtas liku 
siems Vokietijoje paremti ir 
Sibire, stovyklose laikomiems Jis bus tęsiamas tol, kol visus 
pagelbėti, tęsiamas. aplankysime. Tie, ką aplenkė ri

Turime liūdną faktą konsta nkėjai, pas ką dar neužėjo, iš 
tuoti, kad iki šiai dienai Mont tieskite savo, ranką patys, palen 
realio organizacijų labai mažas gvinkite mūsų darbą. Siųskite 
skaičius i mūsų atsišaukimą te savo aukas Montrealio Šalpos 
atsiliepė. Vargo mokyklas pa Komitetui.
rėmė Liet. Katalikių Moterų D- Nelikite kurti šiam mūsų 
ja 30 dol. auka, ir Kanados L. kreipimuisi. Išgirskite ir siųski 
Centro Tarybos Prezidiumas— te savo auką šiandien. Ji yra sk 
15 dol. „Sibiro“ fondan. ubiai reikalinga, kad galėtume

Prašome visas Montrealio dr sukelti didesnę sumą artimiau 
ganizacijas atsiminti, kad mū šiomis dienomis ir pagelbėti jaf 
sų laukia sunkus uždavinys, tu rgstantiems. Aukokite kiek k^| , 
rime sukelti daugiau, nei se išgalite. Brangus kiekvienas ce 
niau, lėšų. Jų ypač yra reikalin 
gas vadinamasis „Sibiro“ fon 
das. Iš šio fondo1 yra šelpiami 
vaistais, standartiniais pakie 
tais ir kitomis, kurios pasitai tis“ sausio 26 d. „Tauro“ klubo 
ko, priemonėmis, tautiečiai, es šokių vakaro proga lankėsi Mo 
antieji ištrėmime tolimuose ry ntrealyje ir Durocher mokyk 
tuose ir laikomi koncertracijos los salėje 3 v. v. turėjo draugiš 
lageriuose. Iki šiam laikui Bal kas rungtynes su „Tauro“ krep 
fe yra 500 tokių pavardžių. Jie šininkų-kių komandomis. Vyrų 
skubiausiai reikalingi paramos, grupėje „Vytis“ parodė kietą 
Apeliuojame į visas Montreal}’ ir atkaklų žaidimą ir, pralaimė 
Įe veikianičas organizacijas. Pr jo pirmą kėlinį 25:21 ; antrame 
ašome šj klausimą visu rimtu kėlinyje užsiplėšė ir rungtynes, 
mu spręsti savo artimiausiame daugumoje iš baudų laimėjo 47 : 
susirinkime. 39 savo naudai. Iš montreališ

Padėkime vargo mokykloms, kių žaidė ir krepšius pelnė: X l 
padėkime likusiems Vokietijo kauskas 16, Baltuonis 2, G®,-/

> Įe, bet ypatingos ir skubios pa žys 4, Piečaitis 3, Šipelis 4, 
: gelbos reikalingi tie, kurie ne Otto 10.
> Ša XX-jo amžiaus vergų stovy Mergaičių grupėje užtikrin 
1 klose vergo retežius. Siųskite tai laimėjo taurietės 32:15 taŠ

adresas: Petras Kizerskis, 1058 
—6th Ave, Verdun, telef. PO 
6-1657.

Šalpos Komitetas vajų tęsia.

ntas. Šalpos Komitetas.
KREPŠINIS MONTREALY

Toronto sporto klubo „Vy

Laiškai Redakcijai
DĖL VAISTŲ PERSIUNTIMO Į LIETUVĄ

Neseniai NL laikraštyje skai prieš Kalėdas. Apie vidurį lap 
čiau, kad ULRA-BALFas (105 kričio j Vilnių tuo pačiu adresu 
Grand Street, Brooklyn 11, N. pasiunčiau pakietą su vartotais 
Y., U.S.A) siunčia standartini rubais. Šių metų sausio 8 dieną 
us Paljiejtus su vaistais į Lietu tas pakietas dar nebuvo nuėjęs. sav0 auką Šalpos Komiteto iž kų skirtumu. Krepšius įmetė: 

~ J .. . , ‘ . j dininkui, P. Kizerskiui. Galite. Aneliūnaitė 8, Siniūtė 16, Ren
ma, kad siuntiniai su vaistais i iš Kanados i Vilnių pakietai ei kam patogiau, Įnešti ir tiesiog kytė 0, Dargytė 4, Rudžiauskai 
Lietuvą nueina maždaug per S na apie tris mėnesius. ULRA- Į bankelio „Litas“ kasą, Šalpos tė 2, Gaurytė 2, Tauteraitė 0. 
dienas. Kažin, ar tai tiesa? As BALFo skelbimas yra labai įdo K-to sąskaiton, o telefonu pa LYGOS RUNGTYNĖSE, 
meniškai ir iš draugų patyriau, mus ir Europoj gyvenantiems informuokite k-to iždininką. Jo prieš Golden Knoghts įvykusio 
kad laiškai iš Vilniaus, kur yra lietuviams ypač tuo,, kad pakie 
oro pašto stotis, į Vokietiją at tai siuničami iš Vokietijos. Čia 
eina oro keliu tik per 7—9 die norėtųsi žinoti, ar lietuviai iš 
nas. Paprastu paštu laiškai už Europos gali kreiptis tiesiog i 
trunka dvigubai ilgiau. Pereitų tą Įstaigą Vokietijoje, kuri per 
metų lapkričio pradžioj pasiun siuntimo užsakymus įvykdo?

vą ir j Rusiją. Skelbime rašo Laiško siuntėjas man rašo, kad

se šeštadieni 6 v. v. West Hill 
mokyklos salėje, „Tauras“ lai 
mėjo 70:52 rezultatu. Už Tau 
ra žaidė ir krepšius pelnė; Bu 
kauskas 12, Sinius 19, Gražys

resas tos tarpininkaujančios is 
taigos Vokietijoje? — KS.

Red. turi pastebėti, kad į ši 
uos klausimus gali atsakyti BA 3, Piečaitis 3, Šipelis 6, Baltuo

čiau Į Vilnių ir į Mariampolę po Tokiu atveju nereikėtų rašyti LFas. Autorius p. KS. žino BA nis 27, Otto 0. (Otto rungtynių
pakietuką vaistų (registruotu), iš Europos Į Ameriką ir vėl at LFo adresą, todėl patariamas pradžioje susižeidė ir tolesnėj
Juos tenai gavo tik trumpai gal. Jeigu taip, tai koks yra ad kreiptis i BALFą. kovoj nebegalėjo dalyvauti).
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
TREČIOSIOS KLB KRAŠTO TARYBOS PIRMOSIOS 

SESIJOS NUTARIMAI
AUSTRALIJOS VII-JI LIETUVIŲ OLIMPIADA 

įvyko 1956 m. gruodžio 28—31 „Vyčiai“ ir paskutinė jaunam 
d. Sydnėjuje. Šioje šventėje da Camberros „Vyčiui“.

Moterų krepšinyje Adelaidės menės III Krašto Taryba, susi ševikinės mašinos ratukai jau 
vytietės buvo daug pranašes rinkusi pirmosios sesijos Toron girgžda. Jūsų vergijos dienos 
nės už visas kitas ir žaidė ne to mieste 1957 m. sausio 19— eina į galą. Broliai ir Sesės, tau 
su sau lygiom priešininkėm, ku 20 dienomis, su dideliu skaus šokite savo jėgas, saugokite sa 
rioms atskaitė net po dvidešimt mu prisimena Jūsų vargą ir ka 
skirtumo ir daugiau, laimėda nčias. Jau tryliktus metus var 
mos pirmą vietą. Už „Vytį“ žai gstate bolševikinio ruso okupan 
dė Gumbytė, O. ir M. Kelertai to varginami savuose namuos 
tės, Mikalainytė-Ignatavičienė ar kankinami tolimoje tremtyje 
ir Visockienė. ir kalėjimuose. Jūsų kančios, pa

Antra vieta atiteko Mebour sišventimas ir aukų skaičius mu
no varpietėm. šioje komandoje ms yra žinomi. Mes stebimės
neblogai pasirodė R. Rubaževi Jūsų ištverme, Jūsų ryžtingu
čiūtė, Irena Verbelytė, Balta mu kovoti dėl savo tautos ir
duonytė ir V. Baltutytė, bet žmogaus šventųjų teisių be jo

ku, kuriame susikerta didžiųjų metus moteris, kurios ligi pasta town Police Boys oficialaus ati trūko veržlumo ir komandinio kio kompromiso. Mes prieš vi
pasaulio galybių ekonominiai ir rųjų metų nebuvo leidžiamos 1 darymo, kur Australijos Fizinio Žaidimo. Geelongo vytietėrn ir są pasaulį didžiuojamės Jūsų
kariniai interesai. mokyklą, vyrų 1 ____ ...... / / . « • • .. .................... '

Egiptas svetimų buvo valdo apie 50%. Egiptą valdant britą daras atidarė sporto šventę. Vė giau treniruočių, bet pradžia sam pasauliui baisiuosius, dan
mas nuo 525 m. p. Kristų ligi ms, 1920 m. švietimo reikalams liau vyko sveikinimai kitų or visuomet yra sunki.
1936 m. Ten savo pėdsakus pa buvo skirtas 1 mil. svarų sterlin 
liko: etiopai, persai, graikai, 10 gų, o dabar aju 20 mil. 1922 m. 
menai, arabai, turkai, britai ir ten buvo tik 3 gimnazijos, o da 
kt. Tik 1936 m. britai Egiptui bar yra jau 765. 
suteikė nepriklausomybę. Deja Egipto, kaip ir daugelio kitų 
ir paskutiniuosius 150 m. egip prabų ..kraštų gyventojai sun 
tėnais skaitėsi svetimi didžiu kiai kenčia nuo visokiausių Ii 
nai“. į

Tikrųjų egiptėnų tautos pali desinterijos ir kt. Labai išsiplė Melbourno „Varpą“ ir paskuti 
kuonių nedaug beužsiliko. Tai tusi trachoma (4 mil. sergan nėse šios nakties rungtynėse, 
ouvusi rami,_ kūrybinga tauta, gjų) vien tik aklų esą per 1'50. vyrų krepšinį Sydnėjus „Ko 
Šiandien Egipte dominuoja ara 000 žmonių, 
bai. 1952 m. liepos 23 d. įvyko

Egipto plotas susideda iš 386. perversmas ir vyriausybės pri 
798 kv. mylių, kurio 96,5% yra šakyje atsistojo generolas Nag 
neapgyventos dykumos. Pagal uib. Perversmo organizatorius 
1947 m. surašymą gyventojų ir vykdytojas pirmoj vietoj bu 
yra 19,087,304. Šiandien jų sk vo jaunas karininkas Nasser, da 
aičius turi siekti iki 22 mil. Vi bartinis prezidentas. Su šiuo

Egiptas kultūros istorijoj už rūkas valdė 
ima gana ryškią vietą. Sfinksai, turtų.
piramidės ir kiti matomieji pa Egiptas yra garsus savo ge 
minklai tebestebina ir dabar pa riausios rūšies pasauly medvil 
šaulio gyventojus. Bet Egipto ne, kuri užsienio prekyboj su 
žemė yra pridengusi labai daug daro keturius penktadalius viso 
kultūrinių vertybių, kurių juo eksporto. Pramonė tebėra visai 
toliau juo daugiau atranda isto silpna ir dabartinė vyriausybė 
rikai ir archeologai. Su savo di deda pastangų prie Aswan už kai atsilankė Šydnėjaus Lietu 
džiuoju Nilu, su sueco kanalu, tvenkti Nilą ir pastatyti milži vių Bendruomenės baliuje, ku 
astronomijos ir matematikos niško galingumo elektrinę. Tuo ris praėjo lietuviškoje nuotaiko 
mokslų palikimais, Egiptas vi met ir pramonė greičiau galėtų Je.
soj žmonijos istorijoj buvo ir kilti. 28. 12. 56. sportininkai rinko
vra populiarus. Egipto raštas Egipto gyventojai daug ken si bendriem pietum, susipažini 

.ekia 6.000 metų praeitį. gįa (jėl mažaraštingumo ir įvai mui, kur vyko klubų atstovų ir 
Šiandien Egiptas iš naujo rių ligų. Skaitoma, kad trys ket kitų organizacijų bei rengėjų 

yra kylantis rimtas politinis fa virtadaliai gyventojų nemoka sveikinimai. Tą patį vakarą 5 
ktorius. Jis tapo centriniu taš nei rašyti, nei skaityti. Bet at vai. sportininkai rinkosi į New

penktadalį visų

lyvavo, Adelaidės „Vytis“, Mei 
bourno „Varpas“, Geelongo 
,,Vytis“, Canberros „Vytis“ ir 
Šydnėjaus „Kovas“.

Šventės įvakarėse sportinin

Broliams ir sesėms varę,stantie ms okupanto vergijoje
Broliai ir Sesės, šventimo žygius.
Kanados Lietuvių Bendruo Visas pasaulis mato, kad bol

vo galvas ir ugdykite tautinę 
dvasią savo vaikuose. Jie L*etn 
vos ateitis? . .

Ne su kokiais pažadais į Jus 
kreipiamės, bet tik su padrąsi 
nimo žodžiu, su padėka, kad sa 
vo žygiais ir savąja dvasia mū 
su dvasią keliate, didinate mū 
su ryžtą visomis įmanomomis 
priemonėmis čionai kovoti dėl

mokyklą, vyrų beraščių būtų auklėjimo pirmininkas p. Dau Šydnėjaus kovietėm reikia dau žygiais ir stengiamės skelbti vi 

gaus keršto šaukiančius, bolše 
ganizacijų. Tuojau po atidary Stalo tenise pirmą vietą už vikinių tironų nusikaltimus, 
mo matėme vyrų krepšinio run ėmė Šydnėjaus „Kovo“ vyrai, Mes didžiuojamės, kai į šią pu 
gtynes, kur Melb. „Varpas“ — Melbourno „Varpas“ ir Adelai sę geležinės uždangos prasiver 
Geelongo „Vytį“, po to Geelon dės „Vytis“, 
go moterys „Vytis” laimėjo vie Šachmatus laimėjo 
no taško skirtumu prieš Sydnė 
jaus kovietes, o Adei, moterų 

gų: šiltinės, plaučių uždegimo. „Vytis“ lengvai laimėjo prieš

žią Jūsų vargų ir kančių bend 
irgi Syd rai papasakoja apie Jūsų ir net 

(Jū|s ųvaikų didvyriškus pasi

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSfPHgl. YATES
HA 0864 

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

ną „Vyties” komandą. Adelai 
dė neturėjo Olimpiados žaidėjo 
A. Ignatavičjaus ir A. Kito, ku 
ris mašinos katastrofoje sušilau 
žė koją ir, be to, trūko R. Pet 
kūno centro ir P. Alkevičians 
visi iš pagrindinio penketuko, 

dutiniškas egiptėno amžius vos perversmu prasidėjo naujas kr Nors „Vytis" žaidė daugiau 
37 metai, už tat metinis prie ašto gyvenimas. Kai 1956 m. lie su jauniais, bet sužaidė neblo 

- * - - gai.
Vyrų krepšinio turnyro lai

Jūsų ir mūsų visų brangiosios 
tėvynės laisvės.

Testiprina Augščiausiasis Jū 
sų jėgas, telaimina Jūsų žigiusl

Kanados lietuviams
Ketveri bendruomeninio gy 

venimo metai jau spėjo mus vi 
veik visas Austrilijos lietuvių sus įtikinti šios idėjos tikalin 
jaunimas. Sekančioji Australi gurnu. Stovime ant gero kelio, 
jos lietuvių olimpiada įvyks 19 Mums tik reikia dar daugiau su 

siglausti, dar daugiau gyvinti 
Nukelta į 6 puslapį.

nejaus „Kovas“.
Oriny Me i bourno' 

laimėjo pirmą vietą, 
„Vytis“ antrą ir Šydnėjaus „Ko 
vas“ trečią.

Individulinėse stalo teniso __ _______  ______
vas“ laimi prieš Adelaidės silp žaidynėse pasiskirstė sekančiai: sportininkai susirinko, bet be

1. Kriaucevičius „Kovas“,
2. Binkis „Kovas“ ir
3. Kuncaitis „Vrpas”.
Pagal klubus dagiausia punk 57 kalėdų metu Geelonge. 
gavo Syd. „Kovas“ I vietą, Edas Taparauskas.

„Varpas“ 
Geelongo Melb. „Varpas“ II v. ir Adelai 

dės „Vytis“ III .vietą.
Sporto šventė pasibigė N. Me 

tu sutikimo baliumi, kur netik

tų

auglis yra labai augštas. pos 26 d. Egipto vyriausybė na
Žemė priklauso 2.7 mil. savi cionalizavo Sueco kanalo bend 

ninkams, iš kurių per du milio rovę, duodančią per metus apie mėtojais išėjo Melbourno „Va 
100.000.000 dolerių, sujudėjo rpas“, be pralaimėjimo, šioje ko 
visas pasaulis. Juk ne juokai, mandoje matėme žaidžiant, Oli 
Daugiau, kaip 10.000 laivų per mpiados žaidėją ir „Vai po“ ka 
metus praplaukia Sueco kana pitoną Stasį Dargį-Dargįnavi 
lu. Tai didžiulė grėsmė Vidur/čių, kuris buvo šaltas kritiškuo 
nių Rytų naftą eksportuojančio se momentuose ir žaidė koman 
ms bendrovėms, o lygiai naftos diškai, nors jo žaidimo lygis 
nepriteklius ir Europai, jei pri skyrėsi nuo kitų žaidėjų, 
statymas sutrukdomas. Kaip Nors „Varpas“ laimėjo šį tur 
matome, taip ir įvyko. Britai su nyrą, bet skaudžiausiai nuken 
prancūzais pavartojo karo prie tėjo, nes jų centras R. Gasiū 
mones, savo interesams apsau nas, žaizdamas preiš „Kovą“, 
goti, bet buvo, priversti atsitra krisdamas susilaužė ranką. Tai 
ūkti. Kova prie Sueco frantų pirmas nelaimingas atsitikimas 
dar eis ilgai, dar gali nemaža lietuvių sporte.
ir kraujo nutekėti. Sovietai ten Antra vieta atiteko Sydnė 
veržiasi ir kiti nebemano snaus jaus „Kovui“, trecią Adelaidės 

J. A. .„Vyčiui“, ketvirta Geelono

nu savininkų turi žemės ma 
žiau, kaip vieną akerj. Taigi 85 
% kašto gyventojų yra beže 
miai arba mažažemiai. Bet už 
tat 2000 turtingų pašų valdo 1. 
200.000 akerių žemės. 36% na 
udoiamos žemės priklauso %% 
krašto gyventojų, o pusė visų 
tautos pajamų gaudavo 1.5% 
krašto gyventojų. Vidutiniškos 
vieno egiptėno metinės pajamos 
yra $ 87.

Dabartinė Nasser vyriausybė 
bando daryti žemės ir kitas so 
cialekonomines reformas. 1953 
m. buvo konfiskuotas tik vieno 
Marammed Ali turtas $ 558, 
000,000 vertės. Gi karalius Fo ti.

$$$&&$$

Completely new styling from hooded headlamps to taillights features Oldsmobile for 1957, with the 
most sweeping model change in 20 years, as presented in this Super “88” Holiday coupe. “Sky-line” 
beading down the roof extends into the rear deck and sets off the twin-strutted rear windows with 
three separate glass areas. Distinguishing the new front end are the new “hi-lo” bumper, twin front 
fender rocket emblems and parking lights adapted from the experimental Golden Rocket. Inside 
there is a new strut-mounted instrument panel hnd a wide variety of new upholstery fabrics and 
colors. Mechanically, there is a new 277 h.p. “Rocket” engine, improved front and rear suspension, 
14-inch wheels and a more efficient dual-range heater.

1 ies Raštikio atsiminimais
4. 1926 METŲ GRUODŽIO 17 DIENOS PERVERSMAS

Tai įvykis, dėl kurio ir apie daug tiesos, bet tiktai ta tiesa 
kurį, suėjus 30 metų, pradėtos yra vienašališka ir todėl nepil 
plačios diskusijos. Yra tikra, na. Jeigu jis Griniui, Bieliniu! 
kad šios diskusijos ilgai dar ne ir kt. prikiša, kad jie kaitinę K 
sibaigs. Politikuoją žmonės dėl D nematydami savęs, tai M. Kr 
jo ilgai nenurims, o ir istorikai, upavičiaus pasisakymai kaip ti

teisindamas, M. Krupavičius cijos ir kad tuo metu Vidaus rei piai saugotis Jr maskuotis; de Raštikio minimas Žemės ūkio 
„neatsimena“, kieno gi ranko kalų ministeriją dar valdė KD mokratinėje santvarkoje priva min. prof. dr. J. Krikščiūnas iŠ 
se tada buvo valdžia, kai Kaune veikėjas teisininkas Endziulai lu aiškintis su visa tauta, ne su kėlė žemės reformos gilinimo 
bandė demonstruoti komunis tis. kelių artimų „šilta kompanijė klausimą. Tat pagrindinė gruo
tai, kurie ir vėliau, veikiant „au Reikia pripažinti, kad politile”; demokratinėje santvaikoje džio 17 dienos perversmo prie 
toritetiniam režimui“, daug kar nių srovių santykiai nebuvo no atskaitomybę reikia duoti visai žastis yra susidūrimas santvar 
tų Kaune demonstravo, gavę iš rmalūs. Ypač aštri kova buvo tautai, ne savo sėbrų kompani kos koncepcijų. Atsiminkime,
Maskvos įsakymą. Ne tiktai sa tarp rivalizuojančių srovių —jai, pavaišinus geru koktailiu; kad savo metu buvo labai stip
ilgumas ir policija apie tai žino Krikščionių Demokratų ir Lie demokratinėje santvarkoje sun riai kalbama, jog A. Smetona 
davo iš anksto, bet visa visuo tuvos Valstiečių Liaudininkų kiau sudaryti privilegijuotųjų norįs pasivadinti Mindaugu II- 

jį vertindami, kažin ar bus vie ktai šia yda pasižymi tiesiog kla menė žinodavo, kad komunistai Sąjungos. Pylėsi brošiūros, mi kastą, kaip sakysime kad dabar ju. Gal tai buvo perdėta, bet to 
nos nuomonės. Bet kai jau su siškai. Visi, anot jo kalti, tiktai demonstruos, ir kad jų išėjimo ringuose stiprūs stisidūrimai yra Rusijos diktatūroje, kur ko kių kalbų buvo. Čia susidūrė vi 
sidarė 30-ties metų perspekty ne jo partijos žmonės. O tikro punktas yra miesto sodas. Jie (kun. Dagilis su revolve munistai yra ir carai ir dievai, suomeninis, demokratinis pri 
va, jau daug kas galima issiaiš vė buvo ir, deja, yra tokia, kad ir 1926 m. demonstravo, nes tu riu!...), spaudoje aštri polemi turi ir geras algas, ir atskiras das su autoritetiniu, antidemok 
kinti. Ir reikia išsiaiškinti, nes visiems reikia muštis į krūtinę vėjo įsakymą. Jie nežiūrėjo, ko ka. Tat čia buvo tikrai išeita iš krautuves, ir ojkios atsakomy ratiniu.
kol yra dar daug gyvųjų to įvy šaukiant „Mea culpa“. A. Sme ks Lietuvoje režimas, ar KD, kultūringumo ribų. Kova buvo bės prieš tautą. Žodžiu, demo Ne lietuviškosios dvasios, ne
kio liudininkų, naudinga yra iš tona, laikęs Lietuvoj 13 metų ar Liaudininkų, ar Tautininkų, pernelyg didelė dėl to objekto, kratinė santvarka-yra nepriim lietuviško auklėjimo ir ne liau
siaiškinti, kad tolimesnės atei „autoritetinį režimą“, buvo vie Pagal jų doktriną, visa, kas ne kuris natūraliai galėjo būti vie tina žmonėms, kurie nemėgsta disko gyvenimo pajautimo ka
ties istorikai turėtų daugiau nu teisus, kai įtaigojo „nepri komunistę daroma, yra bloga, nu ar kitų gaunamas vertingu „trobelių“ ,bet valdyti ir vai rininkų tarpe antidemokratinės
tuo klausiniu medžiagos ii gale brendimą“. Nepribrendimo bu Komunistams geri tiktai komu mą įrodančiu darbu. Ta kova džia naudotis nori labai. tendencijos turėjo pritarimą,
tų objektyviau visą įvykį ver vo ir, deja, yra ir dabar. Ties nistai, o visi kiti jiems lygios pasinaudojo kąip tiktai tie, ku Yra aišku, kad perversmas Nors „nomina sunt odiosa“, bet 
tinti. O, reikia pasakyti, kad 30 šiuo klausimu, rašant apie gruo vertės. Ir jie taip lygiai elgėsi rie neturėjo perspektyvų natū buvo planuojamas greit nuo pat tokios pavardės, kaip Plecho 
-ties metų perspektyva dar ne džio 17 perversmą, negalima ne prie bet kurios Lietuvos vai raliu būdu tą objektą gauti. Lietuvos atsikūrimo dienų. Kai vič, Glovacki, Skorubski, pa 
pakankama, kad visiškai ramiai, sustoti. džios bei režimo. Tat ir 1926 m. Reikia tačiau konstatuoti, išrinkus Steigiamąjį Seimą A. žios už save kalba. Jau Raiti
akademiškai, galėtume apie gr St. Raštikis, rašydamas apie demonstracija, besireikšdama kad perversmas tų, kurie jį pa Smetona turėjo preizdento rū kis visai iš kito vežimo. Nors 
uodžio 17 dienos perversmą kai perversmą, randa pateisinančių permenentiškai, reiškėsi pagal darė, buvo planuojamas jau žy mus užleisti A. Stulginskiui, lis ir turėjo motinos įtakos, bet 
bėti. Visi dar karščiuojamės. Ir priežasčių, nors visiškai teisin planą, nežiūrint to, kas yra Lie miai anksčiau, negu jis įvyko, jau buvo stipriai kalbama ir pri būdamas krauju, prigimtimi tie 
gen. St. Raštikis, rašydamas gai atmeta pagrindinę, iškelia tuvos valdžioje. Man esant Pirmojo Lietuvos sibijoma, ar A. Smetona juos tuvis, susipratęs, jau ir liko tvir
apie šį perversmą, nors bando mąją perversmininkų, kad bu M. Krupavičius, dabar rašy Seimo nariu, kartą Vytauto pro apleis. Buvo kalbama, kad ruo tu lietuviu, miesčioniu, liaudies 
būti objektyvus ir nešališkas vęs bolševikinio perversmo pa damas apie „Liūdną 30 metų su spekte priėjo vienas karininkas siamas perversmas (atsiminki sūnum. Todėl, reikia jam ati 
(tas jam geriausia tinka, nes vojus. To nebuvo. Tą puikiai kaktį“, „neatsimena“, kad tada ir pradėjo įkalbinėti, kad reikia me, kad A. Smetona tiktai po duoti pagarba, jis, kad ir per 
jis perversme nedalyvavo), vis žinojo ir perversmininkai. Jie valdžia buvo dar KD rankose ir padaryti pervtrsmas, o tada bu didelio spaudimo, prasidėjus daug įsivaizduodamas, vis dėl 
dėlto pernelyg sutirština spal patys nebūtų darę persversmo, kad vidaus reikalų ministeriu ta vo ne Liaud. su Soc. dcm. vai aiškiam nepasitenkinimui kraš to liko liaudies sūnum, o plačio 
vas ir tuo pačiu jo pasisakymai jeigu būtų žinoję, kad bolševi da buvo teis. Endziulaitis. Po džia, bet Krikščionių Demokra te, sutiko skelbti St. Seimo rin ii liaudis nieku kitu negali bū 
nesutampa su buvusia realybe, kai pajėgūs tą padaryti. Tą fak tos KD valdžios nesuvaldytos tų bloko. Tas karininkas nebu kimus). Bet išsikėlęs iš prezi ti, kaip tiktai demokratiška. Ir

Paskutiniu metu labai plačiai tą dokumentaliai „Naujienose“ demonstracijos buvo plačiai ka vo Liaudininkas. Ir vėliau, visą dentūros, jis vaidino' „nuskriau šita Raštikis savo atsiminimuo 
ir įdomiai „Drauge“ pasisakė įrodo J. Vilkaitis, Istorikui čia Ibama, kad KD tai leido šamo laiką ėjo kalbos, kad „kariuo Stąjį“ ir varė aštrią opoziciją se palieka ateinančioms karto 
Krikščionių Demokratų lyderis bus nesunku susiorientuoti. Bet ningai tuo varydami opoziciją menė ruošia perversmą“. Tai Seimui ir demokratijai. Kokios nas, kaip gerą dokumentą, įtai 
prelatas kunigas Mykolas Kru perversmininkai, neturėdami ki ir norėdami diskredituoti Liau kartojosi permanentiškai, tiktai žiaurios kritikos ir pašaipos bu gojantj, kad Lietuva begali bū 
pavičius. M. Krupavičių rašan tų argumentų, sugalvojo bolše dininkus su Socialdemokratais, vienu metu stipriau, kitu at vo pilna Tautininkų spauda Sei ti tiktai demokratiška. Raštikis 
tysis labai vertina kaip žymų vikų perversmo pavojų, kad jo Aš to neteigiu, bet, atsižvelgia slūgdavo. Tie, kurie padarė per mui ir demokratijai. neapsirinka: tiktai tikroje de
intelektą, dinamišką asmenybę, pretekstu apgautų kareivius ir nt į tuometinius srovių santy versmą, jie „iš principo“ buvo Pagal Tautininkų skelbiamą mokratijoje yra tikras kūrybos, 
numatantį protą, bet mano; kad juos išvestų iš kareivinių. kius, į tiesą tai panašu. M. Kru už perversmą. Jiems nepatiko ją koncepciją, Lietuvą turi vai taikos, sąžinės laisvės ir gerbū 
M. Krupavičius perdaug yra įsi Raštikis labai pabrėžia ir M. pavičiui vis dėlto reikia, „atsi demokratinė, tautos .valia pare dyti „elitas“. Todėl turi būti vio laidas. O kiekviena diktatū 
politikavęs, todėl nėra labai jau Krupavičius palaiko teigimą, minti“, kad „garsios“demonstra mta, santvarka. augštesnysis luomas su dvarais ra ar autoritetija jau savo pri
trus objektyviai tiesai. Paskuti kad nauja „vyriausybė visai pa cijos metu, kada veterinarijos Žinoma, su demokrtine sant ir kitomis privilegijomis ir liau gimtimi yra varžtas ir stabdis, 
nieji jo pasisakymai, atsiremia leido valdžios vadeles iš ran generolui Jonui Bulotai „buvo varka „didelis trobelis“: nuo dis, augštesniojo luomo valdo slopinąs laisva individo iniciaty 
nt Raštikiu, Kėdainių, daugiau kų“. Labai stipriai perdėtas šis numušta kepurė“, valdžia buvo lat budėk teisybės ir objektyvu moji. Šitą teigimą Julius Sme va ir dažnai liaudžiai diktuojąs 
šia suvesti j pasiteisinimą. Tie teigimas ir, be to, nesutinka su dar Krikščionių Demokratų, ne mo sargyboje, o jeigu darai ne tona dar pakartojo trumpai nesąmones. (d. b.)
sa, jis, bendrai imant, pasakė faktine tuometine būsena. Besi Liaud. - Soc. demokratų koali teisybes, tai mokėk labai stro prieš sovietinę okupaciją, kai Kardelis,
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KLOVOS ORERA „PILĖNĄ

IJlLTORIVEįfKROMIKA „
MlMIS jįjį.“ STSIS

Daugelis esame matę dar Lie veikalo „The Prehistory of Bas mas todėl vilioja rašytojus ir 
tuvos teatro scenoje Kazio In tern Europa“ (Rytų Europos kompozitorius. Todėl ir jaunas 
čiūros veikalą „Vincas Kudir proistorė) I tomas išėjo iš spau Lietuvos kompozitorius V. Klo

matika, bet kartu yra ir šis tas 
savo, lietuviška
tautinis pajėgumas ir retai su 
tinkamo džiugesio ir melancho 
lijos harmonija. Įtikinanti ir sa 
vo sukauptu liūdesiu graži Br. 
Budriūno „Rauda“ — tai gry 
nas muzikinis laiko dokumen 
tas“.

Amerikiečių „Los Angeles ka“. Bet šitas naujasis, rašyto dos gruodžio m. Knygą išleido va sumanė parašyti heroinų ope 
Examiner” 1953 m. spalio 12 JO Antano Gustaičio atkurtas, Harvardo universitetas. .Dide rą( kurioje vaizduojamos lietu 
d. nr.: „Lietuvių liaudies dai „Vincas Kudirka“ tikrai suža lio formato 280 psl. telpa 126 vių kovos su įsiveržėliais kry 
nos. . . ištisai buvo ne banalios, vės visus, kas jį galės pamaty iliustr. su žemėlapiais tekste ir žiuočiais.
kas taip dažnai atsitinka su šios ti. Čia kiekvienas pasotins savo 50 fotografijų ant kreid. popie 
rūšies dainomis, bet buvo pil dvasinį alkį — lietuvybės, džia riaus. Ji gaunama šiuo adresu: 
nos skoningos nuotaikos. Įspū ugsmo, skausmo, meilės ir idea Peabody Museum. Harvard 
dingiausia buvo „Tykiai, tykiai lizmo atžvilgiu. Tai didelis Am University, Cambridge 
Nemunėlis teka“, vadovauta Br erikos lietuvių dramos scenai Mass. Kaina $ 7.50.

rugpjūčio Skalas ryškus dar ir tuo, LABAI IVERTINIMO

mėn. atspaude Iz. Vasyliūno kad ne vien tiktai vaidyba per 
linda po visus kraštus naujos „Atvirą laišką“ Br. Budriūnui, sunktas, bet randama muzika. Toronto lietuvių choras „Var 
dainos, giesmės, variacijos for kur be kitko, rašo: 
tepionui, solo, chorui, smuikui.

Nemaža jo dainų įdainuota į 
plokšteles ir jos nuolatos skam 
ba per įvairias lietuvių radijo 
stotis.

Jo kūrinių yra išspausdinta 
net keliomis laidomis. Paskuti 
niu laiku žurnalas „Muzikos 
Žinios“ yra atspaudęs ir kaip 
nemokamus priedus paskleidęs, būti pripažintam. O paties, prie šis, o veikalo repeticijos, atski 
be kitų kompozitorių, ir Br. Bu teliau, harmonija yra labai gra rais aktais, ėjo diena iš dienos, 
driuno eilę puikių kurinių. f ‘ ’ * ....
Spauda apie Bronių Budriūną vertybė, originalumas, savitu darni savo sveikatos vedė Tvir

Br. Budriūnas tiek individų, mas. Trečia — jų savybė, kurią butas, Gustaitienei padedant, 
tiek spaudos vadinamas vienu norėčiau pabrėžti, tai muzikos Vyriausią vaidmenį — Vincą 
svarbiausiųjų dabartinių lietu lietuviška dvasia“. Kudirką vaidino Henrikas Ka

tai sveikas

m.

Bronius Budriūnas
KONCERTO LOS ANGELES BELAUKIANT

Algirdas Gustaitis, Los Angeles, Calif.
Milžinams besigrūmojant hi kietijoje, J. A. Valstybėse, 

drogeninėmis bombomis, mažės Į J. A. V-ves atvyko 1949
mėms tautoms yra be galo svar ir apsistojo Detroite, Mich., kur 
bu gilinti savo kultūros verty tuoj suorganizavo' chorą ir kvar 
bes.

Juo labaju gyvenantiems už 
etnografinių tėvynės ribų kul 
tūrinis veiklumas yra pats tik 
rasis ginklas, paliekantis nedils 
tantį rėžį ne vien šiais laikais, les, Calif., kur vadovauja Šv. 
bet ir įeinantis savos srities is Kazimiero parapijos chorui, bei 
torijon bei kuriantis platesnės vargoninkauja. 
apimties tradicijas.

Likimo lemties išdavoje lie 
tuviai Amerikos kontinennte tu 
ri daug ir augšto lygmens įvai 
rių kultūrininkų. Vienas tokių 
yra muzikas kompozitorius Bro 
nius Budriūnas, dabar gyvenąs 
Los Angeles, Calif., kur 1957 
m. vasario 2 d„ 7 vai. 30 min. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
2716 St. George Street Lietu 
vių Bendruomenės Los Angeles 
skyrius ruošia jo kūrinių kon 
certą.

Individualus koncertas — 
atžymėtinas kultūrinis įvykis.

Kompozitorius, pajėgus *duo 
ti savo kūrinių koncertą, yra 
vertas išskirtino dėmesio. Loki 
koncertai yra nedažnas daly 
kas ne tik lietuvių visuomenėj. 
Įvykis itin iškeltinas vadina 
mose tremties sąlygose, kai vi 
sas gyvenimas rieda prieš kūrė 
j?-

Budriūnų šeima 
yra muzikų šeima. Bronius Bu 
driūnas gimė Lietuvoje, Biržų 
aps. 1909 m. liepos 29 d.

1925—1938 m. Kauno Valsnr.: „Vyrų ir mišrusis

tetą. Koncertavo Amerikos ir 
Kanados miestuosę, išleido jo 
vadovauto kvarteto plokšteliu 
albumą.

1953 m. persikėlė i Los Ange

Pajėgus kūrėjas
Bronius Budriūnas nuolatos 

kuria naujus kūrinius. Iš jo sk

V. Mažeika, budindamas V. 
Klovos operą „Pilėnus“, rašo 
(L. ir M.) : „nepamirštamas pi 
lėniečių žygdarbis, apie kurį liu 
dija išlikę metraščiai, jau seniai 
traukė poetų ir rašytojų kūrybi 
nį žvilgsnį. Imdamas pagrindu ™ 
gilios senovės įvykį, pridengtą 
nuo mūsų akių šimtmečių mig 
los, libretistas J. Mackonis turė 
jo pilną kūrybišką teisę suteik 
ti pasirinktai temai savitą lite 
ratūrinę formą, savo vaizduote 
naujus veikėjus ir nubrėžda 
mas naujas siužetines linijas“. 
Apie kokį „prikūrimą“ A. Ma 
žeika kalba neaišku, bet sekant 
visą „Pilėnų“ atpasakojimą ir 
žinant, kokį „prikūrimą“ oku 
pacijos metu reikia daryti, nesu 
nku dasiprotėti, kad tas „prikū 
rimas“ tai yra atidavimas pa 
klonų viešpačiui okupantui — 
iškėlimas rusų kaip geradarių 
ne tiktai dabar, bet ir ;
kada lietuviai vedė kovas ne tik 
tai su kryžiuočiais, bet ir su 
„geradariais“ rusais. Tat mes 
ir matome operoje kelis rusus. 
Na, bet okupacijos priespaudo 
je kitaip neįmanoma — duoklė 
okupantui turi būti atiduota. 
Bet... su ta duokle kaikas, o gal 
ir labai žymiai, laimėta.

Apžvelgdama „Pilėnus1 
muzikinės pusįs, J. Čiurliony 
tė, apie Klovos operą taip atsi 
liepia: -„Ryškiausia yra Pilėnų 
(Margirio) tema, kuri išreiš 
kia pagrindinę „Pilėnų“ idėją: 
„Geriau mirtis negu vergovė“. 
Ši heroine mintis jaudina savo 
patetiškumu ir valingumu. Ša 
lia didvyriškumo, jį atskleidžia 
ir tragišką Pilėnų žuvimą, gilų 
liūdesį, iš sielos gelmių išsiver 
žiantį prakeiksmą priešams, o 
taip pat ir žūstančių masių ne 
nugalimos dvasios triumfą. Ši 
tema, kaip ir idėjinis Margirio 
vaidmuo „Pilėnuose“, giliais 
patriotiniais ryšiais jungia Mar 
giri — pilies valdovą ir karžy 

ruomenes Seimui atžymėti or raižinių ir kryžių bei koplytėlių Dį]ėniečiais Oneros Pilėnu“ 
ganizacinis komitetas nori iš autentiškos nuotraukos ir audi Plienieciais- • • uPeros „t'uenų 
leisti tam tikrą ženklelį, kuris nių originalai, 
simbolizuotų pasaulio lietuvių 
tautinį solidarumą ir būtų Pii 
mojo Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės Seimo gražus atmi 
nas.

Organizacinio Komiteto 
Prezidiumas maloniai prašo mū 
sų dailininkus pateikti tokiam 
ženkleliui projektų. Projektai 
labai laukiami iki vasario 28 d. 

versitetui, kad galėtų tirti bū Projektus siųsti msgr. JL Balkų 
dus mechaniško vertimų dary 
mo.
• Imigracijos Muzėjuje, kuris 
statomas prie Laisvės statulos 
New Yorke, bus platus ir lietu 
vių skyrius, kuris vaizduos lie Argentinoje, Buenos Aires, bai met švenčia savo organizacijos sukurtoji opera 

gė ekonomiojs iakultetą. dešimtmetį. vertinga

38,

dainos ir šokiai. Pilnai atvaiz Pas<> j° dirigentas muz. St. Gai 
„Mielas prieteliau, savo tais duota tų laikų Lietuva su len levičius ir solistas V. Verikai 

dvejais kūrinėliais, kuriuos gir kiška bajorija. Per visą veika tis, dalyvavę koncerte vengrų 
dėjau, yra brangintini trejopu lą, gero režisieriaus dėka, ei naudai. Toronto spauda labai 
atžvilgiu. Pirma ir brangiausia na darnus žodžio, judesių ir gražiai apie juos atsiliepė. Ypač 
juose išreiški tam tikrą subra nuotaikos ritmas. Šiam dideliam augštai įvertinamas choras, ku 

rį spauda laiko pirmaujančiu 
Kanadoje, kaip mėgėjų chorą.

DAIL. ANASTAZIJA 
TAMOŠAITIENĖ

audžia Bitėnų-Rambyno apylin 
kės tautinį drabužį p-lei Elzei 
Jankutei, gyv. Toronte.

Spaudos Baliui tautinis dra 
bužis jau audžiamas.

SVETLANA BERIOZOVA, 
kurios tėvai buvo Lietuvos ba 
lėto artistai, dabar dirbanti Lo 
ndone Sadler’s Wells balete ir 
visur pasisakanti, kad ji yra lie 
tuvaitė, — dabar turėjo didelę 
ir svarbią rolę naujame balete 
„The Prince of the Pagodas“, 
pagal libreto ir choreografiją J. 
Cranko ir muzika B. Britten.

Visa anglų spauda labai ge 
rai atsiliepia apie S. Beriozo 

____ ________j____________ __ i Reik trumpai pasakyti, kad į vaitę-Beržaitytę ir pareiškia vii 
rigavimą. Bažnytinės muzikos gentas, puikiai atliko savo, kaip rinys „Mano protėvių žemė“, jį buvo įtrauktos ne tik visos tį, kad ji gaus dar didesnę rolę,
ir kompozicijos žinias gilino Vo tarpininko tarp choro ir veika Jis savo forma, stilium yra ro Sambūrio jėgos, bet ir didelis kurioje galės pasireikšti pilnu
kietijoje. lo, užduotį“. manso pobūdžio, bet tiek grakš būrys naujų. Juk reikėjo viso moję ir visomis galiomis.

1933—1944 m. Br. Budriu Ukrainiečių „Slovo“ (Vokie tus, tiek subtilus ir tiek patrio labo net 34 aktorių.
nas dirbo muziko pedagogo dar tijoje, Regensburg), 1946 m.: finis, kad romansui būtinas ro Vaidinimas puikiai pavyko, 
bą Lietuvoje gimnazijose, Dot „Lietuvių choras yra pasiekęs mantinis kūrinys labai vykusiai todėl „Darbininkas“ dramą pa 
nuvos Žemės Ūkio Akademijo savo dainų interpretavime tcbū pakeistas meile tėvynei. Drau sikvietė savo metinėm^ iškil 
je, Vilniaus Muzikos mokyklo lumo viršūnės. Jo susiderinę ba ge ta> yra ir labai efektingas kū mėms į New Yorką. Montrea

lis taip gi yra užsiprašęs šią no parodas University of Colo 
dramą. rado, Denver (Boulder), galeri

DAILININKŲ DĖMESIUI .... . ,.Pirmoji, lietuvių liaudies me 
1958 metais rugpjūčio 24— no paroda, bus vasario 5 — 19 

31 d. d. New Yorke įvykstan d. d.; ją sudarys liaudies skulp 
čiam Pasaulio Lietuvių bend tūros, architektūros, medžio

ndintą harmoninį stilių. Turėti darbui susibūrė daug pasišven 
savo harmoniją, tai didelis koin tėlių. Ivaškų namuose iki vėly 
pozitoriaus laimėjimas! Jau bo vakaro ruošė dekoracijas me 
vien harmonijos gali pakakti nininkai: Vizgirdas ir Andriu

zi ir savita. Antra — kuriniu kurias su dideliu ryžtu negailė

svarbiausiųjų dabartinių lietu 
vių muzikų, klasiku. Iš gausy 
bės spaudos iškarpų, kurių Br. 
Budriūnas turi prisirinkęs ke 
lias iškarpų knygas, pacituosiu 
vos keletą, kad susidarytume 
objektyvesnį vaizdą:

Vokiečių „Mittelbayerische 
Zeitung“ 1946 m. kovo 19 d.

______ ____  '> chorai
tybinėje Konservatorijoje stu dainavo lietuvių kompozitorių ms“.
dijavo vargonus, kompoziciją kūrinius. Atskirų balsų apdir „Nepriklausoma Lietuva*

lietuviška dvasia“.
„Draugas“ 1951 m. (VI. Ja činskas. Muzikinę dalį vedė 

kubėnas) : „Kaip kompozito muz. Vytautas Strolia. 
rius Br. Budriūnas atkreipė į 
save dėmesį jau Lietuvoje: tre 
mties laikotarpyje jis ypač su 
rado savo stilių choro dainų sri 
tyje; jo dainos pasižymi jaus 
mingumu ir įdomia harmonija, 
artima bažnytinėms tradicijo

Sausio 13 d. tūkstantis Bos 
tono lietuvių matė didįjį varpi 
ninką, mūsų tautinio prisikėli 
mo žadintoją Vincą Kudirką, 6 
šių paveikslų pjesę „Vincą Ku 
dirką“, kurią pastatė Bostono 
dramos sambūris savo veiklos 
5 metų sukakčiai atžymėti. Gra 

_ o____ , ____ r___ žiau jis jau nebegalėjo savo dar 
ir dirigavimą. .1943 — 1944 m. bimas rodė nuostabų subrendi 1955 m. rugsėjo 14 d.: „Ypač bu penkmečio apvanikuoti. 
Vilniuje studijavo orkestro di mą. Budriūnas, kaip choro diri vertas dėmesio Br. Budriūno kū —

je. Buvo ir LietuvosFilharmoni Įsai duoda skambėjimo garsu rinys“. 
ios choro vadovas ir dirigentas, jėgą forte vietose, visi perėjimai 
Vilniaus valstybinės operos tiek subtilūs, kad iš tikro gali 
vyr. chormeisteris. ma stebėtis, kaip tas mėgėjų

B. Budriūno' vadovautos Ka choras sugebėjo išvystyti tokią 
uno IV Valstybinės Gimnazi išpildymo techniką, 
jos choras 1937 ir 1938 m. lai Vokiečių ,,Schwabische Zei 
mėjo pirmas vietas ir buvo ap tung” 1947 m. straipsnyje „Lie 
dovanotos aukso medaliais. Jis tuviška naujųjų laikų muzika“: 
dirigavo jungtiniams dainų šv • pilnai europietiška mu 
enčių chorams Lietuvoje, Vo zika su visa mūsų laikų proble

Skaitydami

Užbaigai.
Los Angeles Bronius Budriu 

nas yra vienas ajktyviausių lie 
tuviškos programos išpildyto 
jas visokiausiuose parengimuo 
se. Be jo talkos vietinės lietu 
vių kolonijos gyvenimas būtų 
kur kas liūdnesnis.

Jis taip pat muzikos moko vi 
są eilę jaunų lietuviukų, lietu 
vaičių. Tikėtina, užaugę jie to 
lesnėms kartoms skleis lietuviš 
kos muzikos kultūrą.

Su džiaugsmu ir susikaupi 
mu laukiame Broniaus Budriu 
no kūrinių koncerto.

• JAV Mokslo fondas paskyrė 
100.000 dol. Georgetowno uni& būsite gerai informuoti apie 

x pasaulinius karinius įvy- 
gkius, rasite straipsnių iš ka
drinės ir Lietuvos istorijos 
arėtais paveikslais iliustruotus ir Lietuvos karių atsimini- 
a mus iš įvairių laikų.
x Metinė prenumerata $5.00; rašykite:

v KARYS, 916 Willoughby Ave. Brooklyn 21, N. Y., USA
tuvių įsikūrimą Amerikoje.

geradarių 
anuomet,
•-- --
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Kaip
RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

M1NISTER1S PULK. K. ŽUKAS.
ėmė viršų ir, rodos, jau buvo ga

LIETUVIŲ MENO PARO 
DOS KOLORADE

Lietuvių Dailės Institutas 
yra pakviestas suruošti tris me

nui, 64—14, 56th Road, Mase 
peth 78, N. Y. Ženkleliui pati 
nktas projektas, susitarus su 
autorium, galės būt atlygintas.

• Liudvikas Petras Viskaitis

■

sukūrimas yra labai svarbus įvy 
kis respublikiniame kultūrinia 

Antroji paroda reprezentuos me gyvenime. Nepaprastai šil 
mūsų, grafiką ir bus atidaryta fas visuomenės domėjimasis op 

s. ..z;z _ _. era rodo, kad šis kūrinys ilgai

h
■J

vasario 19 d. — kovo 5 d.
Trečioji skirta tapybai, skul džiugins teatro lankytojus. Tai 

ptūrai, keramikai. Ji bus kovo 5 įpareigoja mūsų jaunus kompo 
—19 d. d. zitorius tęsti toliau jau praskin

Šias parodas globoja Lietu tą kelią. Prieš akis viliojantis 
vos valstybės konsulas Dr. Pet uždavinys: išvystyti savitą na 
ras Daužvardis. cionalinį operos stilių ij piatur

Ketvirtą, apžvalginę, parodą tinti operos repertuarą naujaip 
Lietuvių Dailės Institutas yra vertingais kųrųiiais“. 
numatęs suruošti šį pavasarį Nenorint komentuoti šių rei 
Chicagoję. Šioje parodoje bus kšmingų pasisakymų, verta ko 
reprezentuojamos visos dailės nstatuoti, kad abu vertintojai 
šakos. —ir A. Mažeika ir J. Čiurliony

Lietuvių Dailės Institutas šį tė — pripažįsta, kad V. Klovos
Pilėnai“ yra

■1

kalą su kariuomene, tvarkinga buvo meistriškai padaryti su ge kymas ir pasiruošimas karui, pamaldžiai atsiklaupė. Įvažiavo 
is perbėgimais pradėjo trauktis, ru apšaudymu, kulkosvaidžių bet ir jis negalėjo būti vedamas i neutralinę zoną. Važiuojant to 
Vėliau, išėję iš ugnies zonos, pa lizdais, susisiekimo' grioviais ir tvarkingai ir sistematiškai. Te liau pravažiavo pro lenkų sar 

kdavo pasitenkinti tik naujokų gybinį, kuris irgi Švenčiausiąjį 
mokymu ir puskirininkių paruo pagerbė. Ūkininkas gyveno no 
Šimu mokomose kuopose. Klau rs neitralinėje zonoje, bet prie 

Kad ji dau simas pasidarė opus, ir štai 
1924 m. vyriausybės buvo nu 
tarta pasienio apsaugą perduo 
ti Vidaus Reikalų ministerijos 
tveriamai policijai, o mūsų divi 
ziją likviduoti.

Būdinga tas, kad

iš Lietuvos į Lenkiją buvo 
gabenami... lenkų druska 

ir cukrus,
iš ten manufaktūra ir degtinė.

Mat, Lenkijoje druska ir cuk klebonas tą pati ūkininką p 
rus buvo monopolizuoti ir bran matė* iam kuo įtarimas, kad Cll 
gūs, gi užsienin tie produktai 
ėjo labai pigia kaina.

Įdomų kontrabandos gabeni 
mo būdą man pasakojo Merki 
nės klebonas. Kartą po mišių 
prie bažnyčios stovėjo vežimas

ėmė savo 6 sužeistuosius ir su 
karingomis dainomis per tyr 
laukius nužygiavo namo. . .

138. PARTIZANAI TIES 
DRUSKININKAIS

1923 m. rudenį Varviškių kai

t. p.
„Varviškių respublika1

buvo likviduota.
giau nepasikartotų, tenai buvo 
palikta sustiprinta sargyba, 
uguma vietinių gyventojų•<’ 75 ‘

117 PFšTYNrč VAPiNniF lutinai nugalėję perlojiškius, me ant augšto Nemuno kranto, buvo patenkinta.
tie pasitraukė iš miestelio, apsi beveik priešais Druskininkų

Laike mano vadovavimo IV ginklavo ir pradėjo antpuolį miestelį pradėjo spiestis lenkų
pasienio diviz. jokio ginkluoto miestelio link. Varėniškiai, ne partizanai, kurie net buvo išsi
susirėmimo su lenkais nebuvo, norėdami pasiduoti, irgi apsi kasę fortifikacinius punktus,
Jei ne skaityti mano jau paminė ginklavo ir 
to Perlojos „respublikos“ už ..
puolimo, kuris irgi laimingai pa Pasidėjo tikri karo veiksmai, 
sibaigė. Miestelyje kilo panika. Pul

Buvo vienos gana kruvinos ko vadas, kuriam buvo praneš 
kautynės Varėnos smiltynuose ta iš Varėnos, pranešė man. Įsa 
tarp lietuvių ir. . . lietuvių.

Varėnoje buvo atlaidai.

Da 
tuo

139. SUKTAS 
SPEKULIANTAS

Pasienio apsaugos tarnyba 
kad galėtų apsiginti nuo mūsų nebuvo tinkamai sutvarkyta, 
kariuomenės. Vietos lenkuojan Nieko naujo ir teigiamo nega 
tieji gyventojai juos palaikė. Įėjau sugalvoti nei aš, nei pulkų 
Mūsų pasienio sargybai susida vadai. Tai yra specialės polici 
rė nemažas pavojus. Kreipėmės jos darbas, bet ne kariuomenės, 
į lenkų karinius viršininkus, bet Taigi savo buvimu neatnešėme 

kiau esančiam Varėnoje kuopos jie atsakė nieko nežiną ir neno naudos nei valstybei, nei karo 
vadui griebtis griežtų priemo rį žinoti, 
nių ir abi besikaujančias puses

. Į juos atvyko gana didelis bū nutildyti.
rys Perlojos gyventojų, kurie Varėniškiai tuojau paklausė 
prieš įeidami į miestelį paslėpė kuopos vado, gi perlojiškiai išsi 
šautuvus ir šovinius krūmuose, pylė grandinėn, 

Pamaldoms pasibaigus, žmo 
nės smarkiai įsilinksmino ir pra 
sidėjo peštynės. Kai varėniš 
kiai, būdami skaitlingesni, pa Pam'

tarnybai. Retai išdėstyti išilgai 
sienos, sargybiniai, aišku, nega 
Įėjo sutrukdyti kontrobandos

o

pat lenkų sienos.

Ligonis — ūkininko žmona 
guli lovoje raudona ir tik ® 

stena.
2 — 3 dienoms praslinkus, 

tas pats ūkininkas atvažiavo vėl 
vežti kunigo pas ligonę, kuriai 
esą blogiau pasidarė. Ir vėl tie 
patys vaizdai.

Dar 2—3 dienom praėjus, kai 
>a 

matė, jam kilo įtarimas, kad Čia 
kažkas yra ne taip. Atsiminė jis, 
kad vežime pasostas buvo ypa 
tingai ir nepatogiai augštas. 
Pirm, negu atsisėsti, jis

atvertė pagalvę, o tenai... 
du maišai.

apsikasė ir tes^ 
miestelio —

Reikėjo juos likviduoti.
Šį veiksmą pavedžiau 11 pul tekėjimo į abi puses ir ji visą 

ko vadui, pulk, Įeit. Skoruliui. laiką ir 
Vieną dieną Varviškių kaimas per visą sieną sunkėsi, kaip vežti kunigo pas ligonį. Paėm Kunigas grįžo atagl į bažnyčią, 
buvo mūsų kariuomenės atakuo * . .......................... ‘ - -
tas ir lenkų partizanai iš jo iš 
bėgiojo, paimdami su savim ke __________  _ „__ _________ ____ _ ._____ ,

-Si lis sužeistus. Jų įsitvirtinimai ms, buvo svarbu kareivių apmo to, išgirdęs kunigo skambutį, dūmė. . .

, . . ęs Švenčiausiąjį, kunigas atsisė padėjo Švenčiausiąjį ir eina prie
van uo per re j. do jr greįt važiavo^ per tiltą per ūkininko didžiai pasipiktinęs jį

Mums, kariniams viršininką Merkio upę. Sargybinis ant til išbarti, bet. . . ūkininkas jau nu 
.. • (b. d.)
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WINNIPEGO LIETUVIŲ VEIKLOS APŽVALGA

Sausio 13 d. lietuvių parapi dar pakartotinai paklausė, kas 
jos salėje buvo sušauktas K. L. sudarė pereitų metų Winnipego 
B-nės Winnipego apylinkės me b-nės valdybą, tačiau taip susi 
tinis susirinkimas. Jį atidarė J. rinkimui tas dalykas ir nepasi 
Demereckas. Dienos p-ku buvo sekė išsiaiškinti.
išrinktas V. Januška ir sekr. V. 
Kriščiūnas. Ats. kapt. P. Matu 
lionis pageidavo, kad būtų per 
skaitytas, pereitų metų valdy 
bos rinkimų protokolas, nes su 
sirinkimui nebuvo aišku, kas 
įeina į 1956 m. valdybą. J. De 
mereckas paaiškino, kad rinki 
mai buvo įvykę, bet išrinktoji 
valdyba taip išsiskirstė, kad jos 

<ebuvo galima surinkti. Vieni 
^važinėjo kitur, kiti nesutiko 
eiti savo pareigų, nes be jų suti 
kimo' buvę išrinkti valdybon, to 
dėl pereitų metų beveik visą 
valdybą atstovavo tik vienas J. 
Demereckas. Ev. Federavičius 
pastebėjo, kad turėjo būti šau 
kiamas naujas susirinkimas ir 
pakartotinai išrinkta nauja vai 
dyba. Kodėl taip nebuvo pada 
ryta, jam nesuprantama. J. De 
mereckas pareiškė, kad reikia 
dirbti. Kritikos atsiranda daug, 
o kai yra rinkimai į v-bą, tai ne 
vienas nesutinka kandidatuoti.

Toliau sekė J. Demerecko
pranešimas apie 1956 m. veiklą.
^ranešė, kad buvo suruošta 16- 

* tos vasario minėjimas, buvo su 
organizuotas jaunųjų griežikų 
pasirodymas, suruoštas birže 
lio 14-tos minėjimas, kuris pui 
kiai pasisekė. Tam vadovauti 
buvo parinkti du asmenys: Ev. 
Federavičius ir Č. Kurauskas.

kam nors užimti jo vietą. 195.6 g 
m. pajamų turėjęs 252 dol. 241 X 
dol. pasiųsta Vasario 16-tos gi $ 
mnazijai. Persiuntimas kaina 
vęs 8,25 et. kasoje palikę dar g 
2,75 et. Iš Tado Lukoševičiaus 's 
pranešimo matyti, kad vasario X 
16-tos gimnazijai šelpti būrelis $ 
puikiai tvarkomas.

Toliau sekė nujos valdybos X 
J bei revizijos komisijos 1957 me X 
• tams rinkimai. Buvo įstatyta ei $

Tautos Fondo pranešimą da 
rė J. Vaitekūnas, kuris pažymė 
jo, kad už ženklelius surinkta 
53 dol. ir aukomis 45 dol. Viso: 
98 dol. Iš jų 88,60 et. pasiųsta kandi*datū7išTudu 
Tautos Fondui.

Apie 1956 m. b-nės kasą pra 
nešė V. Galinaitis; dabar kaso 
je yra grynais 50 dol. 16-tos va 
sario minėjimo apyskaita yra 
Tautos Fondo knygoje. Minėji 
mo dieną .buvo surinkta 99 dol. 
Be to, buvo pranešta, kad sąži 
ningiausias solidarumo mokes 
čio mokėtojas yra Mykolas Ja 
nuška.

Toliau kalbėjo dienos p-kas 
V. Januška, kuris stipriai kriti 
kavo b-nės narius\iėl nesumokė 
jimo solidarumo mokesčio, pa 
reikšdamas, kad tas mums yra 
tiesiog gėda, nes dabar solida 
rūmo mokestį yra sumokėję tik 
4-ri asmenys. Be to, jis pagei 
davo, kad sumokėjusiųjų soli 
darumo mokestj asmenų pvar 
dės būtų skelbiamos spaudoje. 
St. Bujokas pareiškė, kad soli 
darumo mokestis turi būti kie 
no nors renkamas ir paragina 
ma mokėti. Vieni žmonės tai už 
miršta, o kiti paraginti niekuo 
met neatsisakys. Be to, jis pa 
reiškė, kad ir iš tų sumokėjusių 
jų solidarumo mokestį yia to 
kių, kurie sumokėję ateidami į

Vienas iš jų visai nepasirodė, susirinkimą, kad galėtų kitus 
Ev. Federavičiui tenka išreikšti pulti. Dienos p-kas V. Januška 
padėka, nes jo beveik vieno ini pareiškė, kad jam nesupranta 
ciatyva visas minėjimas ir įvy ma, kaip St. Bujokas, spaudos 
ko. Toliau buvo sudaryta KL žmogus, gali nežinoti, kad rei 
B-nės Kr. Tarybos rinkiminė kalinga sumokėti solidarumo 
komisija, j kurią įėjo: agr. Ma mokestis. Buvo pareikšta, kad 
linauskas, p. Šarauskas ir mok. 
Ramančauskas.Winnipege buvo 
suruoštas įvairių tautybių ben 
dras susirinkimas, kur atstovą 
vo: ats. kpt. Matulionis, Ev. Fe 
deravičius ir J. Demereckas. 
Buvo suruoštas kariuomenės šv 
entės minėjimas, kuris puikiai 
praėjo.

Po pranešimo St. Bujokas

5 PSL.

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

į K. L. B-nės valdybą išrinkti:
Kostas Strikaitis, Vincas Janus 
ka, Stasys Bujokas, Juozas De 
mereckas ir Vytautas Radzevi 
čius. Naujoji valdyba pasiskiis
tė pareigomis: pirmininku — J. i®®©©®®®®®©®®®©©®©®®©©®®®®©®©©®!®^^^^^^-©^^^,^**^^-.^-,-

1 ^.L-rS’SL,ri kelius metus> čia lietuviškas vei je. Yra įtrauktų ir asmenų, ku is girtis, rašyti į laikraščius ii 
V T - kinias virte virė. Lietuvių susi rie nieko ypatingo KL B-nei giausius straipsnius, kelti savo

• Janus a u u u rįnkįmuose salės būdavo perpil Winnipege nėra davę, bet leng nuopelnus, bet jie nebus tikri, 
.a ams . acizcv* dytos. Čia veikė įvairūs chorai, va sąžine nepaminėti žymiausie jei jų nerems visa lietuviškoji 

vaidimai ir virė gyvas politinis jį mūsų veikėjai. Čia nematyti bendruomenė. Jog teisingai yra 
veikimas. Kas Winnipege pasi kun. Barnabo Mikalausko, ku pasakyta: „Kur du stos, visa 
darė šiandiena? Kur pasidėjo ris Winnipege buvo suorganiza dos, daugiau padarys, viens pra 
tie lietuviai? Jog ir Trečiosios vęs puikų chorą, kuriam vado dės, kits padės, draug toliau va 
Kanados Lietuvių Dienos Met vavo Pr. Šopaga. Be to, jis bu rys“. Todėl į 1957 m. įžengia 
raštyje apie Winnipega (žiūr. vo įdėjęs nemaža jėgų į Winni nt, turėtų vėl iš naujo atgimti 
pusi. 89) kažkas yra pažymė pego lietuviškąją veiklą. Nema Winnipego lietuviškoji visuo 
jęs, kad Winnipege yra priskai tyti rašytojo Juozo Pronskaus, menė ir jungtis į bendrą darbą, 
tomą apie 500 lietuvių, (o 400 kuris eilė metų, kaip jau dirba Jeigu lietuviškoji bendruomenė 
tai tikrai dar bus. K. S.). Ta ligoninėje ir drąsiai galima pa nepadės, mes galime rinkti į

kaltis, sekr.
sininku •
ros reikalams , . ------------
čius.

Revizijos komisiojn išrinkti;
V. Kriščiūnas, p. Šarauskas ir 
p. Genys. Baigiantis susirinki 
mui J. Demereckui buvo pade 
kotą, kad jis ėmėsi iniciatyvos 
vadovauti Winnipego KL 
nei.

Lietuviškasis veikimas
Winnipege

ypač pagyvėjo, kuomet II-jo čiau į susirinkimus beateina 25 sakyti, Winnipege yra tik vie valdybas daktarus, teisėjus bei 
Pasaulinio karo išblaškyti lietu —30 lietuvių. Kas tame visame nas toks, kuris Lietuvoje yra kitus asmenis, bet iš to vis vie 
viai pradėjo burtis Winnipege yra kaltas? Ar tik nebus perdi įleidęs eilę knygų. Pilni iaikra na nieko nebus. Tik bendromis 
ir bendrai Manitobos apylinkė dėlės tarpusavio intrygos, bei ®čiai J° straipsnių apie Winni jėgomis ir vienas kitam pade 
se. Ypatingai lietuvių veikimas politiniai vaidai atbaidę lietu Pe89, persunkti gilia tėvynės dant, galima ką nors daugiau 
pradėjo reikštis pradedant 1947 viškąją visuomenę nuo bendra ’’ 
m., kuomet pirmieji lietuvių tra darbiavimo? Jeigu pažvelgsime 
nsportai pradėjo pasiekti W’in ir tame pačiame meraštyje apie 
nipegą ir jo apylinkes, nes pra K. L. B-nę Winnipego apylin 
ėjus vos keliems metams čia kėje suteiktas žinutes, rasime 
jau lietuvių buvo priskaitoma tam tikrų trūkumų. Veikėjai at 
500. Netaip seniai, tik prieš žymėti, tik vienerių metų bėgy

B-
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SIUNTINIAI

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

Service).
Prašykite katalogų bei 

informacijų:
OVERSEAS CARGO CO, 

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

Siuntinių tarnyboje 8 metai. 
S. P. Juodvalkis.

16-tos vasario ir kariuomenės 
švenčių minėjime gautos paja 
mos privalo būti įneštos Tautos 
Fondan, nes taip rodo C. V- 
bos aplinkraščiai. Pr. Matulio 
nis pareiškė, kad nebus didelio 
nusikaltimo, jei dalį minėtų pa 
jamų v-ba pasiliks savo būtinie 
ms reikalams. V. Januška pa 
reiškė, kad iš Tautos Fondo pri 
klausančių pajmų, jokiu būdu 
v-ba negali pasilaikyti savo rei 
kalantis.

Revizijos komisijos iš viso 
nebuvo ir jokio pereitų metų re 
vizijos k-jos akto nebuvo skai 
tyta. Vieni pareiškė, kad revizi 
jos komisija visai nebuvo rink 
ta, o kiti teigė, kad 1956 m. bu 
vo sutikusi pasilikti senoji revi 
zijos komisija.

Sekė vasario 16-tos gimnazi 
jos šelpimo būrelio atstovo Lu 
koševičiaus pranešimas. Tada 
Lukoševičius pareiškė, kad 
1956 m. būreliui priklausė 22 
asmenys, iš kurių tarpo dabar

optometristas - optikas
TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

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

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

K. Strikaitis.
TALENTŲ KONKURSAS 

ČIKAGOJE
Iš viso konteste dalyvavo

meile ir patriotiškumu. Nema padaryti, 
tyti ir Pivilo Liaukeviičaus, ku 
ris taip pat nemažai yra įdėjęs 
jėgų į lietuvišką veiklą Winni 
pege, o ypatingai pačioje pra 
džioje, kuomet masiniai ėmė 20 asmenų. Sprendėjų komisija 
plūsti pabėgėliai. Jis savo gaia susidėjo iš šių muzikų: Al. Ku 
ntijomis atkvietė dešimtis pabė čiūno, VI. Jakubėno ir K. Stepo 
gėlių šeimų bei viengungių ir navičiaus. Komisija patyrusi, 
jais tėviškai rūpinosi. Pas jį ir kas ką moka ir kas ką gali, ge 
dabar daromi įvairūs subuvi riausiais pripažino šiuos aštuo 
mai bei pramogos. Jis Winnipe nis: 1. Kęstutį Urbutį (klarne 
giečių buvo išrinktas K. L. B- tįstas), 2. Arvidą Vasaitį (pia 
nės Kr. Tarybos nariu kartu nistas), 3. Virginia Vykusevi 
su Mykolu Januška. Netvrkin čiūtę (šokėja), 4. Birutę Bara 
gas K. L. B-nės Winnipego kn sevičiūtę (šokėja) ; iš suaugu 
ygų, bylų bei kito susirašinėji šių: 5. Vitą Valikonytę (sopra 
mo vedimas apsunkina medžią no), 7. Praurimę Krasauskaitę 
gos rinkimą apie praeities veik (soprano) ir 8. Mangerdą Mo 
lą bei jos žymesniuosius veike tekataitį (pianistas).
jus, kas pasirodė iš paskutinio • Sydnėjiškė V. Jablonskienė 
K. L. B-nės Winnipego apylin sėkmingai baigė „Metropolitan 
kės metinio susirinkimo. Business College“ ir dabar dir 

Galime savo išpūstais darba ba vienoj prekybos įstaigoj.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

BELLAZZI - LAM Y, INC
7679 George St.TR 5151 Ville Lasalle.

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

į©®©©©©©®®©©®®©®®®®®®©©©®®©©©®©®®©©®©©®®©©®®®®©©©*

Tel. TR. 1135VICTORIA
i CLEANERS ' 

&.DYERSCO.
I •

SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

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

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

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 valRpo pietų.

•©®®&©©©©©®©©®©©©©S>^©®S©-$©©©©©©©©®©©©©®®®©©©®®®©S

I
SALIONAS DIVA MODE I

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

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

I
 TAUPYK, SKOLINKIS

savo kredito kooperatyve 

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

Ved. D. Jurkus, He 4280.

„Litas" veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 
Banko kambary, 

<? Pirm. A. Norkeliūnas

_.......... .. ...................... ................................. ...... ...........
?®®®©®©©©©®®®©©©©©®©©©®©®®©©©®©©©®©©©©©©®©®®©©©©©<
„®®©©©©©©©©®&©©©©®©©©®®©©®©©®©©©©©©®©©©^®®©©©©©®©'

DE LUXE DRY CLEANERS?
143—8th AVENUE, LACHINE |

Z4 y~'i Lietuviams nuolaida.
| JVlrLj-O7Z / Sav.: P. RUTKAUSKAS. |
^©®®©®©©©©©&®©©®®©©©©©®®©©®©®®©©©®®©©©©©®©®©®©©®'

StaNu
RA 7-3120

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

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

-©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<z©©©©©©©©©®©®©©®©©©©®**-*

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

RAt TiC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

Iir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, 8Montreal, P. Q. rel.: HU 8-0162. J
L®®®®©®©©©©©©©®®©©©©©©©©©^»©-©®©®®''^®®©'>'-®®®®®©©®<*»

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

Montreal Overseas Parcels

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR I 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.

«



f. i- ■'

•6 PSL Al E P R 1 k L A U S O M A L 1 Ė T U V A IŠS?. 1, Sti. - Mr. i (šiii

WINDSOR, Ont. ir visiems dailininkams malonė 
jusiems išstatyti savo kūrinius

K. L B 
TARYBOS NUTARIMAI... VANCOUVER, B.C.

4 LIETUVIŲ DIENOS APYSKAITA
IV-ji Kanados Lietuvių Die mo Šventės apyskaitą, jaučia 

na — Kanados ir J. A. V. Lie me būtiną pareigą tarti širdin 
tuvių susiartinimo Šventė įvy gą padėką Kanados Sveikatos 
ko 1956 m. rugsėjo 1—3 d. d. 
Windsore.

Apyskaita jos yra sekanti:
A. Pajamos: $$
1. Šešt. ir pirmad.

pobūvių pelnas .... 1,858.35
2. Įėjimas i koncertą

„Čapifol“ teatre. . . . 1,788.—
3. Už skelbimus leid-je 398.70
4. Už parduotus leidinius 53.55
5. Loterijos pelnas

šeštadienio pobūvyje 117.97
6. Gauta dalis bažnytines

rinkliavos ..................... 100.—
7. Įėjimo Į sporto varžybas

pajamos  ........................i_____
8. Gauta auka iš „Molson“

alaus bravoro................ 1

ir Gerbūvio Ministeriui P. Mar 
tin už pasakytą reikšmingą kai 
bą ir sveikinimus, Windsoro 
Miesto Burmistrui M. Patrick 
už viešai paskelbtą Lietuvių 
Dieną ir už parodytą didelį pa 
lankumą lietuviams, JAV Lie 
tuvių Bendruomenės Centro 
Valdybai ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdy 
bai už malonų bendradarbiavi 
mą, JAV Liet. B-nės C. V. Pir 
mininkui S. Barzdukui ir Kana 
dos Liet. B-nės Kr. V-bos Pirm. 
B. Sakalauskui už parodytą di 

21 60 deli dėmesį, rūpestį ir sveikini 
mus, JAV Liet. B-nės Detroito 

15__ Apyl. V-bai ir ypatingai V-bos
Iš"viso'p’ajamųi '. '$ 4,35347 PįįĮm V^Kutkui įsuteiktą^di

B. Išlaidos: $$
1. LD leidinio spausdi

nimas ..........................1,001.80
2. Meninės pajėgos: Toron

to Liietuvių 
Chorui „Varpas“ . .935.72 
Sol. Verikaičiui . . 155.— 
Toronto taut, šokių 
grupei ........................100.—
Cleveland© t. š. gr. 100.— 
Detroito t. š. grupei 25.-:—

1,265.72
3. Koncertui salės nuoma

ir patarnavimas ..........380.—
4. Šventės paruošimo išlaidos:

a. spausdinimas blankų, 
programų ir kt. ..126.25
b. susisiekimo ir kelionės
išlaidos .......................121.78
c. fotografijos spaudai ir
archyvui ....................36.50
d. pašto, susirašinėjimo ir
telefono ..................... 59.10
e. salės nuoma susirin
kimui .......................... 5.—

348.63
5. L. D. iškilmingi pietūs

ir vaišės .........................194.28
6. Kurso skirtumas Amerik.

doleriams ........................39.28
7. Dailės parodos rengimo

išlaidos ............................ 77.80
8. Gėlių vainikas prie pa

minklo žuyusiems . . . .15.—
9. Taurė sportininkams ..8.50 

Iš viso išlaidų . . . .$ 3,331.01 
IV-sios Kanados Lietuvių

Dienos — Kanados ir JAV Lie 
tuvių susiartinimo Šventės 
pelnas ...........................$ 1,022.16

Pirmininkas V. Kačinskas 
Iždininkas P. Januška

PADĖKA.
Viešai skelbdami IV-sios Ka 

nados Lietuvių Dienos — Kana 
dos ir JAV Lietuvių Susiartini

rengtoje parodoje.
Toronto Liet. Chorui „Var 

pas“,, sol. V. Verikaičiui, To 
ronto Liet. Taut. Šokių Grupei, 
Cleveland© Liet. Taut. Šokių 
Grupei „Grandinėlė“ ii- Detroi 
to L. Taut. Šokių Gr-pei už da 
lyvavimą koncertinėje progra 
moję ir Hamiltono L. orkestrui 
„Aidas“ už grojimą šokiams ta 
riame nuoširdų ačiū.

Didelis ačiū Detroito Liet. 
Sporto Klubui „Kovas“, Vl-ji 
Š. Amerikos Liet. Sport. Žaidy 
nių II-jo rato varžybų rengėja 
ms už malonų bendradarbiavi 
mą ir Liet. Skautų S-gai už tai 
kininkavimą.

Lietuvių Dienos — Susiarti 
nimo Šventės rengimas buvo 
plačiai atžymėtas spaudos pus 
lapiuose. Reiškiame didelę pa 
dėką A. Astašaičiui, A. Banio 
niui, K. Baronui, S. Garbaus 
kui, A. Musteikiui, A. Minge 
lai, V. Paužai, K. Prielgauskui, 
K. Rekašiui, S. Šimoliūnui, E. 
Šulaičiui ir visiems kitiems ap 
rašiusiems rugsėjo 1—3 d. d. 
įvykius Windsor© mieste. Tuo 
pačiu dėkojame ir visiems Lie 
tuvių Dienos — Susiartinimo 

bendradarbia

VISI Į ŽIEMOS BALIŲ- 
- VAKARĄ,

Atkelta iš 3-čio psl. KLB BRITŲ KOLUMBIJOS 
savo veiklą ir plėsti jos lauką. APYLINKĖS VISUOTINIS 
Darbų yra-daug abiejose pagrin susirinkimas išrinko naują vai kuris Įvyks vasario- 9 d., 7 vai. 

dybą, kuri, susirinkusi pirmo p. p. 767 Keefer Street, Jugos 
posėdžio, pareigomis pasiskirs lavų salėje, Vancouver. Savąjai 
tė sekančiai: pirm. — Adomas spaudai paremti veiks didelė lo 
Kaulius, ižd. — Kazys Skrins terija, kuriai fantai bus tuoj 
kas, sekr. — Lidija Tomingie pradėti rinkti. Todėl, Brangūs 
nė, pareng. vad. — Edv. Gum Tautiečiai, prašome neatsisa

dinės veiklos srityse — ir kovo 
je dėl Tėvynės laisvės ir tauti 
nės kultūros išlaikymo bei puo 
selėjimo dirvoje. Abiejose srity 
se darbo kalnai auga. Kovos dėl 
tautos laisvės baruose dėl to, 
kad tarptautinės įtampos pašė belevičius, valdybos narys — kyti ir pagal išgales prisidėti 
koje visų pavergtųjų, o kartu pr Balsevičius. Kazys Skrins kas kuo galite. Didelis spaudos 
ir Lietuvos byla iškeliama Į vie kas yra Tautos Fondo įgalioti darbuotoja? Ė. Gumbelevičius 
sumą tarptautiniuose ‘forumuo nįs ir Vasario 16-tos gimn. 88- 
se; gi tautinės kultūros puoselė to rėmėjų būrelio vadovas. 
Įimo bei lietuvybės išlaikymo 
dirvoje uždaviniai plečiasi dėl

Jūsų patogumui pažadėjo kiek 
vieną tautieti aplankyti ir auko 
jamus fantus surinkti.

Šokiams pirmą kartą gros p- 
lės Benstead vadovaujamas or 
kestras. Veiks turtingas bufe 
tas. Pelnas skiriamas švietimo 
reikalams.

Didelė padėka 
reiškiama P-niai Baronienei iš 
dirbusiai 3 metus Vasario 16- 
tos gimn. 88-to rėmėjų būrelio 
vadovės pareigose.

Palikdama savo šeimos reika 
lūs, ji -aukavosi šiam kilniam 
darbui, savo brangų poilsio lai 
ką belsdamosi i kiekvienas du 
ris, palengvinimui mokinių sun 
kios materialinės būklės, o jie 
tikrai neužmirš šių aukų. Šias 
pareigas dabar ji perdavė p. K.

Valdybos adresas: Ad. Kau 
to, kad vis dažniau ir dažniau liūs, 3256 W. 3rd Avė, Vancou 
pastebime šioje dirvoje apsilei ver telef. CE 5962; ižd.: K. 
dimo reiškinių, kad lietuvis kar Skrinskas, 657 Seymour St., 
tais nebejaučia savo didžiosios ®aY Hotel, Vancouver, tel. PA 
tautinės pareigios, kad darbinin 0027. Naujoji valdyba pasiry 
kų gretos retėja. O juk tėvynė ■ . . - . .
mūsų nė vieno nuo tos parei darbiauti -su visais Britų Kolų 
gos neatleido. Kam daugiau da mbijos Apylinkės lituviais. 
vė, iš to daugiau ir reikalauja...

Broliai ir Sesės, mūsų darbo si su Kanados Lietuvių Tary 
bei siekimų pasisekimo laidas bos Vancouverio skyriaus vai 
yra bendras vieningas darbas dyba bendro posėdžio, 
musų pačių pasirinktuose Ben 
druomenės rėmuose. Jos orga 
nai mus daug kur užvaduoja,, 
tačiau nuo tos pareigos mūsų 
neatpalaiduoja. Priešingai, mus 
įpareigoja sutartinei talkai mu 
ms visiems brangiems uždavi 
niams vykdyti. Mūsų vjsų pir 
moji pareiga aktyviai dalyvau 
ti visų bendruomeninių organų 
sudaryme, visų mūsų pareiga 
tiems organams talkinti savo 
darbu ir sudaryti nors šiokius 
tokius išteklius, be kurių jokia 
veikla neįmanoma. Jei mokame 
dažnai reikšti savo pageidavi 
nių bei pastabų dėl savųjų orga 
nų veiklos, tai sugebėkime su 
prasti ir ju veiklos sąlygas bei v .. , . , . . , -
ko jų sėkmingai veiklai reikia S11J tarptautinių įvykių atzvil dama sveikinimus ir dėkodama 

ims ■evangelikams' ”'”' r vi • • • M^ų lietuviškojo reikalo Ka M%s t^ime, kad Tamstos už darbą krašto laisvinimo rei
. ms evangelikams. 7agahau dekojanLe vlsier?s nadoje ateitis priklauso nuo mū vyriausybe savo veiksmuose vi kaltu visiems musų politiniams
(jin padėka Willistead Meno uz žodinius ir raštiškus sveiki su su2-eį)ė'i;mo vieningai dirbti sada vadovausis aiškiais tautų veiksniems, turedamagalvojeau 
ilerijos ir Cornegie bibliote nimus bei linkėjimus, visiems na]įckant nuo§aly visus nesula lysvės ir žmogaus teisių princi gščiau paminėtą momento svar 
,« varlnvvhpmc natalnas re „s rjrrus ^ej skirtingas nuomones Pa’s> kuriuos išpažįsta ir remia bumą, prašo jų neproduktingus,

. __TZ-—~ ft/1 p... x_ 1—-“i

bendrai pečius įrėmus stumti tą 
dideli ir sunkiai riedantį lietu 
viškąjį vežimą. Atminkime, be 
mūsų jo niekas nepajudins! . .
Kanados ministeriui pirminin 

kui Louis St. Laurent 
Pone, 
Kanados Lietuvių Bendruo

džiulę paramą ir glaudų kaimy 
nišką bendradarbiavimą, kuris 
įgalino IV-tą Kanados Liet. 
Dieną pravesti tikrai Kanados 
ir JAV lietuvių susiartinimo že 
nkle.

Didžiai dėkojame LLK Pirm. 
Min. V. Sidzikauskui už rezo 
liucijų paruošimą, atsilankymą,'šventės leidinio 
pasakytą kalbą ir sveikinimus, 
Liet. Gen. Konsului Kanadoje 
Min. V. Gyliui, Vyr. Liet. Iš 
laisvinimo K-to Pirm. J. Matu 
lioniui, Liet. N-bės Talkos Pir 
-kui V. Rasteniui už atsilanky 
mą, pasakytas kalbas ir sveiki 
nimus.

Nuoširdi padėka J. E. Vyskų 
pui V. Brizgiui už atlaikymą iš 
kilmingų pamaldų lietuviams 
katalikams ir už sveikinimus, 
kun. Dagiliui ir kun. Kemėžiui 
už talkininkavimą bažnyčioje ir 
Dr. kun. M. Kavoliui už atlai 
kymą iškilmingų pamaldų lietu 
viams evangelikams.

ms.
Dėkingi esame ir „Dirvos, 

Draugo, Keleivio, Laisvosios 
Lietuvos, Lietuvių ienų, Naujie 
nų, Nepriklausomos Lietuvos, 
Tėviškės Žiburių, Užuolankos, 
Vienybės ir Windsor Daily St 
ar redakcijoms už talpinimą 
straipsnių ir foto nuotraukų.

Jaučiame malonią pareigą pa 
dėkoti taipgi ir CBE radijo st 
oties pareigūnui J. Jeannette, ir 
Windsor Daily Star redakcijos 
nariui J. Gardner už garsinimą 
šventės kanadiškos visuomenės 
tarpe.

Galerijos ir Cornegie bibliote nimus bei linkėjimus, 
kos vadovybėms už patalpas re už talkininkavimą ir visiems sve 
ngtoms dailės, tautodailės ir čiams už gausų atsilankymą, 
spaudos parodoms, Liet. Dailės 
Institutui ir ypatingai Lietuvių 
Dailės Instituto pirm. dail. T. 
Valiui ir dail. A. Valeškai už 
visas organizacines pastangas

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

IV-sios Kanados Lietuvių 
Dienos — Kanados ir J.A.V. 
Lietuvių Susiartinimo Šven 

tės Rengimo Komitetas.
NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

žūsi kuo glaudžiausiai bendra

Sausio 18 d. buvo susirinku

Npriklausomybės Šventės 
minėjimą sutarė ruošti 

bendrai.
Meninę dali sutiko paruošti
Katilienė.

Smulkiau apie Vasario 16-tos Škrinskui.
minėjimą sekančiame numery KLB Britų Kolumbijos ~ 
je. Apylinkės Valdyba. ■

P-

menės III Krašto Taryba, 1957 Įpareigoja mus visus esančius 
m. sausio 19—20 d. susirinkusi laisvėje labjau suglausti savo 
savo pirmosios sesijos Toronto gretas, greičiau pašalinti dėme 
mieste, naudojasi proga perduo si bei energiją išblaškančius vi 
ti Tamstai ir Tamstos vyriausy daus nesusipratimus, kad even 
bei nuoširdžiausius sveikinimus tualiai užslenkančių dar didės 
visų Kanados lietuvių vardu nių uždavinių vykdyti galėtu 
bei pareikšti padėką už ryžtin me stoti visiškai vieningi.
gą laikyseną pastarųjų mene KLB III Krašto' Taryba siųs

giu. Mes tikime, kad Tamstos už darbą krašto laisvinimo rei

IDuda General Insrance
42 Evelyn Ave., Toronto. Tel. RO 9-4612

Veikia 24 valandas.
ĮĮ SAVI PAS SAVUS!

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

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

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

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

DARBO VALANDOS NUO

visa Kanados tauta. Mes tiki iš esmės tik teoretinio pobū 
me, kad šitie šventi principai' džio, ginčus kuo greičiau baig 
niekad nebus paaukoti jokių ti ir visas jėgas sukaupti ties re 
medžiaginių ar politinių intere aliomis problemomis. O tikras 
sų labui, tikime, kad Kanada realus darbas užlygins ir taria 
pagaliau stos visų laisvę, demo mą skilimą, kuris juk iš esmės 
kratiją, krikščioniškąją kultūrą nė vieno vietuviško veiksnio 
ir žmogaus teises ginančių tau nuo didžiųjų tautos siekimų nė 
tų prieky. Daug tūkstančių įv ra nutolinęs, 
airių tautų žmonių prisiglaudė 
laisvoje demokratinėje Kanado 
je, nes tiki šia jos misija.

Lietuvos laisvinimo reikalu
Kanados Lietuvių Bendruo 

menės III Krašto Taryba susi 
rinkusi savo pirmą jai sesijai To 
ronte 1957 m. sausio 19-420 d. 
konstatavo, kad Lietuvos lais 
vės bylos reikalas paskutinių ta 
rptautinių įvykių akivaizdoje 
reikalaujįa ypatingo budrumo 
bei pasiruošimo Įvairiems even 
tualumams. Pasaulinė Įvykių 
raida, taip pat Sovietų Sąjun 
gos vidaus santykių raida rodo, m[7r visos'Šurenkamoš7ėšos"tū, 
kad didelių Įvykių susilaukti ga rį ejtj per (

; lime visai netikėtai, staiga. Tai

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.

0®
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. J 98 King. St. Tel. MU 2-6796 
Winnipeg, Man. 677 Main St. Tel. 927 695 
Edmonton, Alta. 1064 9—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.

Internationa! Service Burrau
91 Roncesvalles Avenue, T o r o n t o, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I Ū D Ž 1 U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS

(reikalai, iki vizų gavimo imamai), —
i DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ ’ LIETUVON
į ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 

su pilna siuntinių gavimo garantija. —
PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.

— KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS
iš įvairių Draudimo B-vių ir 

Workmen's Compensation Board. —
PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 

PILIETYBĖS REIKALAI. —
NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.

PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 
PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

...... MK------------- —M

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

ADVOKATAS
(Barrister. Solicitor, Etc.)

1052 A Bloor St. W. Toronto.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —
Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
tmtmtrttttwmmtKntffmmwmmttl Aires.

Krašto Taryba apgailęstau 
ja, kad mūsų politinių veiksnių 
nesutarimai veikia mūsų Bend 
ruomenės vidaus santykius. Kr 
ašto Taryba prašo apylinkių va 
Idybas šiuo atžvilgiu laikytis di 
delio atsargumo ir dėti pastan 
gų, kad vieningas darbas bei 
Bendruomenės sugyvenimas ne 
irtų.

Šalpos reikalu
Apsvarsčiusi jautrų šalpos 

reikalą KLB III Krašto Tary 
ba priėjo vieningos išvados, kad 
šalpos rūpesčiai mūsų Bendruo 
menėje turi būti koncentruoja 

.. 1. . 1_ surenkamos lėšos tux'
ri eiti per centrinį KLB Šaiposi 
Fondą, kuris į Europą siunčia 
mas sumas turi persiusti per 
BALFą.

Krašto Taryba rado, kad šis 
kelias pats tiksliausias ir nau 
dingiausias šelpitmiesiems.

Premijų klausimu
Planingumo, racionalumo ir 

lėšų taupymo sumetimais Kraš 
to Taryba pasisako už tai, kad 
premijų skyrimas ir skelbimas 
už literatūros, teatro, meno ir 
sporto pasireiškimus bei kūri 

! nius, kiek tas yra vykdoma Kui 
tūros Fondo, būtų daroma JAV 
Liet. B-nės ir KLJB Kultūros 
Fondo organizacijoms. susita, 
rus, paprašant taip pat atskirą/ 
organizacijas bei asmenis, pass, 
ryžtančias skirti betkurios rū 
Sies premijas, tuo reikalu susi 
žinoti su vieno ar kito krašto 
Kultūros Fondu.

Padėkos
1. KLB III Krašto Taryba 

dėkoja už stropų ir vaisingą da 
rbą buvusios Krašto Valdybos 
bei jos organų nariams ir ben 
dradarbiams.

2. KLB III Krašto Taryba 
nuoširdžiai dėkoja visiems šią 
sesiją žodžiu ar raštu sveikinu 
siems.
• Iz. V. Filijauskas, kaip plau 
kikas atstovavęs Argentinai Am 
sterdamo ir Londono olimpiado 
se, pernai baigęs inžinerijos fa 
kultetą, dabar dirba kaip specia 
listas metalo fabrike, Buenos
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HAMILTON/
PRANEŠIMAS RINKIMŲ REIKALU

mėn. 13 d. K.L.B. Ha Viso Vasario 16 G-jai
Apyl. visuotinis susi pajamų $ 1753.00
išrinko Apyl. V-bos 2. Saleziečių Gimnazijai

VASARIO 2 D., ŠEŠTADIENĮ 
visus maloniai kviečiame į

NAMŲ FONDO
Sausio 

miltono 
rinkimas 
ir kontrolės komisijos rinkimi Italijoje 
nę Komisiją, kuri pasiskirstė pa a. Nuolatinių rėmėjų aukos: 
reigomis sekančiai: pirminin Kat. Mot. Dr-jos būr., vadov. 
kas — J. Stonkus, sekretorius T. Povilauskienės 
—J. Skaistys ir nariai — J. Ba Ateitininkų būr., vadov. 
joraitis, V. Kežinaitis ir B. Dau V. Laniausko ir J.
gilis. Jokubyno

Visais rinkiminiais reikalais Z. Orvido vadov. būrelis 
prašoma kreiptis į komisijos P- 
ką J. Stonkų adresu: Hamilton, b. Gauta vajaus metu 133.50 
102 Ontario Ave., telef. JA 8- 
5090.

Rinkimų Komisija skelbia:
1. Kad iki š. m. vasario mėn.

9 d., 24 vai. įteikiami Komisi 
jai kandidatų į Apyl. V-bą ir 
Kontrolės Komisiją sąrašai su 
jų raštiškais ^sutikimais būti 
renkamais.

2. Nuo š. m. vasario mėn. 10 
d. pas Komisijos P-ką atidaro 
mi pasitikrinimui rinkikų sąra 
šai.

3. Rinkimų vieta ir laikas bus 
pranešta vėliau.

Rink. Komisija.
ŠĮ ŠEŠTAIENĮ

visus kviečiame į Namų Fondo 
vakarą Royal Connaught vieš 
būtyje kurio pelnas skiriamas 
Tautos Namų įsigijimui. Malo 
niai prašome visus lietuvius pa 2. Organizacijų įnašai: 
remti NF V-bos darbą Tamstų 
skaitlingu šiame vakare dalyva 
vimu. Pradžia 8 vai. 30 min.

Sk. St.
1956 METŲ 16 G-JAI REMTI 

K-JOS HAMILTONE 
PINIGINĖ APYSKAITA
1. Vasario 16 Gimnazijai Vo 

kietijoje būrelių
Pajamos:

a. Nuolatiniu rėmėju aukos:
$$

16, St. Pilipavičiaus 233.50
17, Br. Grajausko- 234.00
18, Z. Orvido 163.00
82, V. Narkevičiaus 240.00

178, J. Trečioko 
184, J. Mikšio 

$

219.50

208.00
172.00

$599.50

Viso Saleziečių G-jai $ 733.00 
Iš viso pajamų $ 2486.00 
Liko 1956 m. sausio 1 66.53 
Balansas $ 2552.53

Išlaidos: $$
1. Vasario 16 Gimnazijai 

Pasiųsta G-jai į
Vokietiją 1733.47

2. Saleziečių Gimnaziaji
Pasiųsta G-jai į Italiją 733.00

3. K-jos smulkios išlaidos 21.54
$ 2488.01 

Saldo 1957 m. I. 1 d. 64.52 
Balansas $ 2552.53

J. Mikšys, K-jos pirmininkas. 
St. Bakšys, iždininkas.

KLB ŠALPOS FONDO HA 
MILTONO A-KĖS KOMITE 
TO 1956 METŲ APYSKAITA

$$
532.52

Pajamos:
1. Saldo 1956. I. 1.

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr.

240.00
240.00

1350.50
b. Gauta vajaus metu 

g-jos išlaikymui
c. Gauta vajaus metu 

g-jos rūmams
d. įvairių
e. Pinigų kurso skurtumas 

persiunčiant US dol. 46.73

250.32

83.00
22.45

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

kuris įvyks 
ROYAL CONNAUGHT 

viešbučio
N or m a n d i e salėje.

Gios B e n n n i Ferri orkestras. Veiks, kaip ir visada 
turtinga loterija! Bufetas viešbučio.

Pelnas skiriamas Tautos Namų įsigijimui.
Šis vakaras yra mūsų paskutinis prieš gavėnią, tad nuo
širdžiai prašome visus NF narius ir plačiąją visuomenę 

jame skaitlingai dalyvauti.
Pradžia 7 v. 30 min.

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba.

b)

J.

a) TFA Kanadoje
Hamiltono skyrius

b) Aušros Vartų parap.
c) Hamiltono Lietuvių

Namų Fondas
d) KLB Hamiltono

A-kės Valdyba
3. Metinės rinkliavos
a) Metinė rinkliava
b) Įvairios kitos aukos 10.00

4. Loterijos 1.21. pelnas 108.51
5. Procentai banke

Viso pajamų 
Išlaidos:

1. KLB Šalpos Fondo 
Centro Komitetui

2. Pasiųsta Vokietijon

72.18
50.00

34.12

ir
26.20 

aukos; 
985.08

5.21
1813.82

500.00 
per

Vokietijos Krašt. V-bą:
a) Vargo mokykloms
b) Seneliams ir liogn.
c) Motinoms Motinos

Dienos proga
3. Pašalpos vietoje

TAISAU
RADIJAS

10.00

5.68
1391.68

432.14
1823.82

295.50
291.40

13.70
225.00

4. Įvairios:
a) Knygos loterijoms 50.40 

Skaitl. šeimos Motinai 
M. D. proga 
Raštinės ir kt. 
smulkios išlaidos 
Viso išlaidų 
Kasoje 1957.1.1. 
Balansas

Giedraitis, pirmininkas. 
O. Stonkienė, iždininkas.

KLB ŠALPOS FONDO HA 
MILTONO KOMITETO 
1956 M. RINKLIAVOS 

APYSKAITA
Rinkliavos metu iš 34 7 tautie 

čių surinkta $ 913.95. Rinklia 
va bažnyčioje šią sumą pakėlė 
iki $ 985.08. Nuoširdžiai dė 
jame visiems aukotojams 
mums talkininkavusiems ir 
nu ar kitu būdu prisidėjusie 
prie didesnio rinkliavos pas 
kimo. Dėkojame kleb. kun. 
J. Tadarauskui bei parap. k< 
tui, padariusiam rinkliavą 
nyčioje, kuri davė $71.13. 
dėką reiškiame Paris, Ont. 
tiečiui p. A. Kuzmickiui, ki 
pastangomis nedidutė jo 1 
nija davė mūsų rinkliavai $

Duodame rinkėjų sąrašą i 
darbo rezultatus. Surinko:

• 9 
26 
17 
12 
11

TELEVIZIJAS
Skambinti po- 6 vai. vakaro 

Tel. LI 5-3549.
A. Pilypaitis.

1. Giedraitis Juozas
2. Kazlauskai J. ir V.
3. Bakšys Stasys
4. Narkevičius Vincas
5. Mikšys Kazys
6. Stonkienė Ona
7. Ryckis J.
8. Aselskis Bronius
9. Patamsis Alfonsas

(
Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE
i; Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. IĮ:

;i- Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. ;i;
• į: parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite
r iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,

Hamilton, 15 Homewood Ave.

Adamoni 
„DISTRICT E 

Nariai: Montreal Real E 
Estate Brokers c 

Patvirtinti: Insurance B 
of Quebec 
Government 

NAMAI ŽEMI 
PASKOLOS NAM7 

D. N. Baltrukonis CR 6 
A. Markevičius OR 1-9 
Įstaiga: 177 Sherbrool 

P. Adamonis PO 6-7

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESN Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
___ sąlygom 
išsimokėti

GENFRALINI3 ST7

Z F, WHS OH
laidotuvių Direktorius |

5531 Verdun Ave., VERDUN. TR 6331 Jtv

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomi: Viktoras Skie 

čius s. Juozo, 2. Selemonas Kuz 
mickas s. Simano. Atsiliepkite 
sekančiu antrašu : Marija Aria siems, pareiškusiems mums nuo 
uskaitė, 6642—3rd Ave., Rose širdžią užuojautą, paguadą. ar 
mount, Montreal 36, Que. arba kitokiais būdais padėjuaiems 
telef. RA 2-3986. mums išgyventi šios nelaimes

— Pajieškoma panelė Onutė skaudžiąsias valandas, buvo įm 
Žaliukaitė (Kartočienė). Pajieš 
koma svarbiu reikalu. Prašau 
atsiliepti, ar žinantieji ją pra 
nešti adresu: Mr. S. Baubas, c.
o. Dawson Wade Co. Ltd., Sp 
ences Bridge, B. C.

— Antanas Virbalis iš Sibiro 
įieško sesers Damutės ir brolio 
Jono Virbaliu. Jie patys ar ži 
nantieji apie juos prašomi krei 
ptis pas P. Volungę, 45 Grant 
Ave., Hamilton, Ont., Canada. 
Prašoma ir kitus lietuviškus lai 
kraščius šį pajieškojimą pers 
pausdinti.

— Jieškomas Antanas Ged
gaudąs, kilęs iš Kražių pavapi vakarOj įvykusio š. m. sausio 19 

23.00 ios’ Paplusčių vienkiemio. Jieš dieną. Ypač, dėkojame moder 
11.00 k° sesuo Elzbieta Gedgaudaitė, naus §okio šokėjai Birutei Vait 

iš Lietuvos, Radviliškio, Kapsu kūnaitei, dramos aktoriui Leo 
ko-Mickevičiaus gt. No. 9. nuį Barauskui ir kvarteto ve

— Antanina Gailiūtė, gyve dėjui ir dalyviams: Z. Lapinui, 
nanti Kanadoje ar Amerikoje, K. Veselkai, P. Lukoševičiui ir 
8.10.49 gyvenusi, 330 Dundas L. Barauskui — už taip gerai 
St., W. Toronto, Ont., yra pra atliktą programą; dailininkams 
šoma skubiai atsiliepti šiuo ad p. p. J. Akstinui, V. Remeikai ir 
resu: V. Morkūnas, 6310 Jogu K. Veselkai už padovanotus sa 
es St., Ville Emard, Montreal, vo paveikslus, p. Paškevičiui ir 
P. Q. Yra svarbių žinių iš už kol. K. Veselkai už didelę pagal 
sienio.

PADĖKOS
Skaudžiai nelaimei ištikus 

mus — staigiai ir netikėtai mi 
rus A. A. Jonui Indrelei, ne vi

anoma padėkoti asmeniškai ar 
laiškais, todėl dar kartą vrsie 
ms, savo širdingą padėką reik 
kiame viešai.

Jūsų visų, brangūs artimieji, 
bičiuliai ir pažįstami, vienokiu 
ar kitokiu būdu pareikštą nuo 
širdumą, giliai vertiname ir vi 
sada atsiminsime.

Dėkingi, ,
žmona, dukra ir žentas.

* * *
Liet. Akademinis Samb. Mo 

ntrealyje nuoširdžiai dėkoja vi 
siems atsilankiusiems ir prisidė 
jusiems prie linksmai, sklan 
džiai ir gražiai praėjusio šokių

71.13
985.08

10. Kuzmickis Ą., 
Paris, Ont.

11. Paukštis Alfonsas
12. Rinkliava bažnyčioje

Viso-
Rinkliavos metu Šalpos Fon 

dui aukojo:
Po $ 20.—: Tirkšlevičius Juo 

zas,
Po $ 15.—: Dr. Levinskas

Po $ 11.—: Jazbutis I., 
Po $ 10.—0 Bosas 

baitis J., Steiblys J., 
čius V., Didžiokas J.

Po $ 7.—: Mikšys 
naitis VI.

Po $5.20: Galinis E.
Po $ 5

P., Šva 
Narkevi bą paveikslus įrėminant ir viso 

ms kolegėms ir kolegoms taip 
draugiškai bendradarbiavusie 

K., Baronas K., Sakalas Pr., Ko ms ir prisidejusiems prie vakaro 
chanka D., Slavinskas D., La pasisekimo ir puikios nuotai 

Mikšys K., Ky Pinskas ?• 3^1 aukoP° P? ma kos.

J., Anta

Š. F. Hamiltono K-tas.
KANADOS MIESTUS 
skaičiuje ir Hamiltone, ga

lo METŲ JŪSĘ TARNYBOJE 
GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

Liet. Akad. Samb. Valdyba.
* * *

„Tauro“ valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems savo darbu ir 
pastangomis prisidėjusiems pr 
ie tokio šaunaus vakaro pasise 
kimo. Pirmiausia dėkoja progra 
mos atlikėjams D. Aneliūnaitei, 
A. Stravinskaitei, V. Judzenta 
vičiūtei ir R. Keturkai. Po to 
dėkoja A. V. Parapijos klebo 
nui, J. S. už leidimo išrūpini 
mą ir pp. Kardelienei, Sinienei, 
Otienei, Rudžiauskaitei, J. Pie 
čaičiui, Rubšytei, Burbaitei, Ta 

ms parašytą operetę Der Schul uteraitei, Barteškaitei, Gaury 
meister, (iš pradžios mokyklos tei, Siniūtei, Markauskui, Gri 
mokinių gyvenimo), kurioje įpi galiūnui, Žilinskui, Kalvaičiui, 

visiems loterijos fantų, aukoto 
jams ir Montreaho lietuviškąjai 
publikai už atsi*&nkymą. Taip 
pat ,,Tauras“ dėkoja kolegoms 
Toronto krepšininkams vytie 
čiams už dalyvavimą ir atvyki 

Vienos berniukų choras turi mą iš Toronto, nugalint sunkias 
seną tradiciją, nes yra įkūrtas žiemos sąlygas, ir visiems mont 
imperatoriaus Maksimilijono reališkiams vaišingai priėmusie 
1498 m. ir iš savo tarpo davęs ms ir apnakvydinusiems sve 
taip pat garsiuosius muzikus, čius torontiškius.
kaip Šumanas, Haydn ir kt. „Tauro“ Valdyba.

ns 
;as 
J-. 
:is, 
kū 
ius 
Na 
:da 
die 
J- 
cas 
kai 
G., 
Jn 
Ja 

E., 
Su 
Če 
Įiu 
nic 
iku tą lygį, drausmingumą ir bend 

rai, šių nuo 8 iki 14 m. 22 ber 
niūkų gerą vaidybą.

PO
tame 
stroliavo garsusis Vienos Ber 
niūkų Choras, kuris čia davė 
Palace teatre savo koncertą, su 
traukdamas apie 1000 klausyto 
jų, daugiausiai neseniai atvyku 
siu iš Europos. Pirmoje dalyje, 
choras išpildė 16 a. ir 17 a. ko 
mpozitorių kūrinius, antroje 
dalyje daugiausiai dominavo J. 
Strauss ir R. Šuman, o pabai 
gai pastatydami specialiai jie

nta J. Strauss muzika.

Reikia pripažinti choro augs

evi 
iže 
šys 
Pi e 
.■ris

A. Norkeliūnus, c r c ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

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.

8 11 metų patyrimas

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

K SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
jf Viskas tik už $ 1.10.

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

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

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

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

g (2 g- i rytus nuo St. Laurent) (

telef.:
PL 0094

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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ŠAUKIAMAS MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO
SUSIRINKIMAS

Vasario mėn. 9 d. 6‘ vai. va Einamuose reikaluose aptai 
karo, A. V. parapijos patalpo tos klubo veiklos ateities pers 
se (salėje po klebonija) kvie pektyvos ir nusistatyta dėti pa
čiamas nepaprastas Montrealio stangų i klubą nariais pairame MAŽOSIOS LIETUVOS 
Apylinkės Seimelio posėdis že ti visus buvusius šaulius, sau REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO

...............  : ‘ - 1 - TORONTO SKYRIUS
Numatytoje MLR Sąjūdžio

KANADOS LIETUVIŲ CEN LIETUVIŲ BANKAS 
TRO TARYBA LITAS

visuotiniame susirinkime apsva šaukia visuotinį metinį narių 
rstė iš anksto paskelbtąją die susirinkimą. Bankas daro dide 
notvarkę. Priimtas praėjusiojo lę pažangą. Per praėjusius me 
susirinkimo protokolas, patvir tus Litas turėjo 113,114.76 pa 
tinti Prezidiumo protokolai. Pr jamų, padarė 219,277.35 apy 
anešimus padarė NL red. ir ad vartos, gavo 2,134.81 gryno 
min. bei Prezidiumas. Apsvars pelno, indėlininkams išmokėjo 
tytas KLT suvažiavimo klausi 4% dividendo, skolininkams 
mas, kuriuo reikalu nutarta su grąžino 5% įmokėtų palūkanų, 
sižinoti su skyriais bei atskirais Banko visi indėliai garantuotai 
KLT veikėjais ir gauti jų nuo apdrausti. Bankas auga ir didė 
mones.

Revizijos komisijos, kurią su 
daro J. Klimas, A. Matulis ir A. 
Gaurys, pirm. J. Klimas padarė 
revizijos komisijos pranešimą 
apie darytas revizijas „Neprik 
lausomoje Lietuvoje“ ir KLCT 
kasoje. Revizijos komisija kons 
tatavo, kad atskaitomybė veda 
ma pagalKLCT nustatytą tvai
ką, atskaitomybės knygos veda 
mos teisingai ir komisija jokiu 
trūkumų nerado.

Į perrinktą KLCT Preizdiu 
mą išrinkti: J. Leknickas, I.. 
Girinis, H. Adomonis, L. Gu 
das ir J. Kardelis; kandidatais 
liko A. Navickas ir M. Šulmist 
ras. ,

Einamuosiuose reikaluose ap 
svarstytas Spaudos baliaus kla 
risimas. Spaudos balius bus va 
sario 23 deiną, šeštadienį, St. 
Louis salėje prie Sherbrooke ir 
City Hali gatvių kampo, kur bu 
vo ir pereitais metais. Tai yra 
didžiausia ir patogiausia salė 
visam Montrealy. KLCT nariai 
įsipareigojo baliui talkinti — 
dabar rinkti fantus loterijai ir 
baliaus metu būti tarnyboje.

Taipgi KLCT nariai įsiparei choro vakarienei ir visi kvie 
„Nepriklausomą čiami joje dalyvauti.

................LIET. AKAD. SAMB. VAKA 
ras, įvykęs 1957 m. sausio 19 
d., praėjo labai linksmoj ir ge 
roj nuotaikoj. Pažymėtina me 
niška ir sąmojinga vakaro pro 
grama, kurią atliko šokėja B: 
Vaitkūnaitė ir aktorius Baraus 
kas, akademinis kvartetas, ve 
damas Z. Lapino (dalyviai: K 
Veselka, L. Barauskas, P. Lų 
koševičius), pr/iainavę seime 
lio rinkimų proga sukurtus kuf

PASKAITA APIE KOMU 
NIZMO IMPERIJOS 

GRIUVIMĄ
Vasario mėn. 3 d. (sekm.), 3 

Toronto skyriaus paskaitų eile vai. po pietų Lietuvių Namuose 
je vasario 3 d., šventadienį, 5 vietiniai Socialdemokratai ren 
valandą po pietų, Lietuvių Na gia įdomią paskaitą tema: „Ko 
muose, dr. Martynas Anysas sk munistų Imperijos Griuvimas“, 
aitys paskaitą tema: Kurios tau Paskaitininkas visiems gerai ži 
tybės buvo filosofas Imanuelis 
Kantas.

Šitoje paskaitoje bus nagri 
nėjami paskutinieji tyrinėjimo 
rezultatai apie Kanto šeimos 
tautine kilmę, kartu atremiant 
šitame sąryšyje prof. Mortense 
no iškeltąją dykumos teoriją 
Mažoje ir Didžioje Lietuvoje.

Kadangi šitas klausimas yra 
labai įdomus visiems lietuvia 
ms, prašoma kuo skaitlingiau 
atsilankyti.

MLR Sąjūdžio Toronto Sk. 
Valdyba.

LABAI NEPATENKINTI 
SUGRĮŽĘ Į LIETUVĄ

Stadalninkas, Skeberdis, Ki kad norėjo Laisvės savo paverg 
įauga, sugrįžusieji iš Toronto Tėvynei. Kanados, erškė 
į Lietuvą, rašo, savo frontams čių kelias mūsų pavergtoje Tė 
laiškus pilnus nusivylimo ir kei vynėje nemažėja, bet kas dieną 
kia tuos, kurie juos prikalbėjo vis didėja: šimtai tūkstančių 

jaunimo tremiami į Sibirą, nai
kinama mūsų tauta, griaun^ 
mos mūsų sodybos, gniaužia 
mas lietuviškas žodis, žiauriau 
siu būdu naikinama viskas, kas 
mums šventa, miela ir lietuvis 
ka.

Broli, sese, Tu šiandien esi 
laisvajame pasaulyje; Tu ap 
leisdamas tėvų žemę, davei šve 
ntą priesaiką kovoti tol, kol kel 
sis Laisva Tėvynė — Lietuva. 
Mūsų broliai, sesės, tęsdami 
laisvės kovą pavergtoje Tėvy 
nėję, šaukiasi Tavęs, tiesia ran 
ką laukdami pagalbos.

Kuo gali šiandieną prisidėti
• Silevičius Petras, gydęsis Vic prie Lietuvos laisvinimo pagrei 

Vis daugiau mūsų tautiečių torijos ligoninėje, lanko kliniką tinimo?
pereina į savarankišką darbą, ir sveiksta. Skirk auką, aukok tiek, kiek
Šiomis dienomis p. Albertas Sk • Bedarbių Montrealy esą apie esi pajėgus Lietuvos laisvinimo 
rebutėnas nusipirko groserį Ro 43.000, bet nedarbas šiemet nė darbui. Jokia auka šiam dide 
semounte, 2379 Rosemount BĮ ra didelis. liam, kilniam darbui nebus per
vrd., telef. RA 2-0146. Turėda • Jonuškaitė Vanda sunkiai ser didelė.
mas didelį savo srityje patyri ga. Ji susirgo apendicitu, kuris Tautos Fondo Atstovybės To 
mą, A. Skrebutėnas yra pasiry susikomplikavo dėl užleidimo, ronto Skyrius skelbia Lietuvos 
žęs groserį išvystyti ir sudary Susidarė labai sunki liga. Dr. laisvinimo reikalams vajų nuo 
ti geriausias pirkėjams saly J. šegamogas labai sunkiomis sausio mėn. 15 d. iki vasario m. 
gas. Įsigijęs naujų mašinų ir pa sąlygomis vis dėlto padarė ope 
tobulinęs jau pat biznio pradžio raciją. Lfgonės būsena pašku 
je groserį, jis jau padidino mais tiniu metu labai pagerėjo, 
to produktų asortimentą. A. 
Skrebutėno groseryje galima |- 
gauti lietuviško ir lietuviškai L 
pagaminto maisto: dešrų .švie z 
žiu ir rūkytų, silkių, rūkytos ?- 
mėsos, kopūstų, varškės. Netru « 
<us jis pasiryžęs pagal geriau » 
sius receptus gaminti lietuvišką $ 
Saliami dešrą ir lietuviškus ski 
landžius. Todėl tautiečiai pata 
riami tuojau užsukti į jo grose 
d-
» Kibirkštis Justas, inžinierius 
-.arnybos reikalais komandiruo 
:as į New Yorką, praėjusį sa 
zaitgalį lankėsi Montrealy. 
Vew Yorke dar turės dirbti 
įpie du mėnesius.

rhiau išvardintai dienotvarkei les, karius ir ypač dar šauliais 
apsvarstyti: nebuvusį jaunimą. Susirinkimas
1. Paskutinio Seimelio posėdžio baigtas tautos himnu.

protokolo skaitymas. Turint omenyje, kad „Lietu
K.L.B. Krašto Tarybos sesi vos Šaulių Sąjunga Tremtyje at 
joje sausio 19—20 d. d. pri kuriama, kaip griežtai neparli 
imtos rezoliucijos pritaiky nė, bet giliai demokratinė ir 
mas Montrealiui. tautinė organizacija, kuri ger

3. Rinkimų naujam seimeliui bia kiekvieną taurų lietuvį u 
sudarymo klausimas.

4. Finansiniai reikalai.
5. Klausimai ir sumanymai.

Pastaba. Nurodytai valandai Lietuvai“, naujai įsisteigusiam 
nesusirinkus kvorumui, po vala klubui tenka nuoširdžiai palin 
ndos, t. y. 7 vai. vakaro įvyks keti: kuo geriausios sėkmės at 
kitas posėdis, kuris bus teisė eities veikloje! A. V.
tas, neatsižvelgiant į posėdyje 
idjalyvaujančių Seimelio narių 
skaičių. Seimelio Prezidiumas.

BALTARAGIO MALŪNO
ruoša eina visu rimtumu. Prem

2.

ja. Netrukus tikisi veikti kas 
dien ir atidaryti einamųjų sąs 
kaitų operacijas, kas Toronto 
banke jau įvesta. Visi, kas do 
misi savojo- banko veikimu, kvie 
čiami susirinkiman atsilankyti. 
Susirinkimas įvyks .vasario 10 
d., 12 vai. 30 min. Aušros Vai
tų salėje. Lietuviai, susidomėki 
me savo pačių banku.
• Pavasario balius, kurį rengia jera paskirta kovo 17 d., sek 
skautų-čių tėvai ir rėmėjai, įvy madienį, dienos metu, 4 vai. po 
ks gegužės 4 dieną. Prašome piet žinomoje jau Jesu Hali sa 
šią datą rezervuoti minėtam bą Įėję. Kitos organizacijos prašo 
liui. Rengėjai, mos šią datą rezervuoti BaJtara

ŠV. KAZIMIERO BAŽNY 
ČIOS ŠVENTINIMAS

tiksliai paskirtas Švento Kaži 
micro šventės dieną, kovo 3 die 
na, sekmadięnį. Plačiau apie 
tos dienos iškilmes bus praneš 
ta vėliau.

ŠV, KAZIMIERO BAŽNY 
ČIOS CHORAS

vasario 9 dieną, šeštadienį, 7 v. 
vakaro, Šv. Kazimiero salėje 
ruošia metinę vakarienę, kurio 
įe bus turtinga loterija, puikiai 
paruošta vakarienė ir kiti įvai 
rūmai. Visi montrealiečiai kvie 
čiami tą vakarą rezervuoti šiai

gio malūnui.
Baltaragio malūną scenai pa 

rengė Birutė Pūkelevičiūtė ir 
Kazys Veselka. Vaidinime da 
iyvaus: Br. Malaiškienė, B. Pu 
kelevičiūtė, V. Vaičiūnaitė, J. 
Akstinas, L. Barauskas, V. 
Kerbelis, H. Nagys, V. Sabalys, 
R. Simoniūkštis ir K. Veselka.

Baltaragio Malūną jau užsi

vertina savo narius ne pagal jų 
politinę ar srovinę krypti, bet 
pagal jų pasiaukojimą ir meilę

LIET. AKAD. SĄMBŪRIO 
ŽINIAI

Šį penktadienį, vasario 1 d., 
8 vai. vak. Bern mokyklos sa 
Įėję, 4249 Berri St. yra kviečia 
mas visuotinis Liet. Akaderni 
nio Samb. susirinikmas. Bus me 
tinė sambūrio veiklos apžvalga, 
šokių vakaro apyskaita, balan 
sas ir naujosios valdybos bei re 
vizijos komisijos rinkimai. Vi 
su narių dalyvavimas būtinas.

V-ba.
DLK VYTAUTO KLUBO

Pašalpinės serga šie asmens: 
1. Kazys Zubis, 2. Antanas Jur 
gutis, 3. Ignas Skikas, 4. juo 
zas Pečkaitis — visi ligoninėse, 
5. Juozas Domoševskis, 6. Ju 
liūs Donoševskis, 7. Juozas Je 
siūnas, 8. Andrius Palubinskas, 
9. Antanas Skrupskis, 10. VIa 
das Maskevičius, 11. Kazys Li 
nauskas, ' 12. Pranas Dau
deris, 13. Vincas Naujokas, 14. 233, 
Matas Mašnickis, 15. Liudas Ki 222, 
sielius — visi gydosi namuose imti 
ir 16. Jonas Adomaitis savo 3254 
ūkyje.
ROSEMOUNTO LIETUVIŲ 

ŽINIAI

grįžti į Lietuvą. Visi jie jau pra 
blaivėjo ir išsigydė nuo komu 
nistinio narkoze-.

„TAURO”KLUBAS 
ryšium su šokių vakaro metu 
įvykusia loterija praneša, kad 
yra likę neatsiimtų fantų 
numeriais: 433, 231, 444, 
204,

nomas Dr. Pr. Ancevičius.
Taipgi reikia priminti, kad 

Toronto socialdemokratų kuo 
pa sausio mėn. mini 20-ties me 
tų sukaktį. Laike paskaitos šL 
sukaktis bus trumpai paminėta^

Kviečiami Toronto lietuviai 
pasiklausyti įdomaus paskaiti 
ninko. V. D.

AUKA PAVERGTĄJAI 
TĖVYNEI

Praslinko ne vieni metai, kai 
sukaustyta geležiniais pančiais 
kenčia mūsų Tėvynė žiauraus 
okupanto retežiuose, ne vienas 
brolis, sesuo paguldė gaivą iš 
tremtas į tolimą Sibirą už tai,

gojo platinti
Lietuvą“.

„Neprikl. Lietuvos“ platini 
mo vajui sudaryta spec, komisi 
ja iš J. Leknicko, J. Parojaus ir 
L. Gudo, kuri ne tiktai apims 
Montrealio miestą, bet ir visą 
Kanadą. Visų prašoma talkos.

Susirinkimas praėjo darbin 
goję nuotaikoje. KLCT, kaip ži 
noma, remia Montrealio Lietu 
vių Seimelį ir palaiko KL Ben 
druomenę.
• Morkevičienė Elena gatvėje fetu^ paįvairintas ^KoVėlo“"^ 
pas ydo ir stipriai sutienkė ko ^smom pastabom. Iš turtingo: 
ją, de "o priversta gydytis. loterijos paveikslus laimėjo

Tel. Valiaus medžio raižinį Šv 
Sebastijonas V. Vaičiūnaitė, V 
ktoro Petravičiaus lino raižin 
D. P. stovykloj — I. Kibirkl

DR J. š F G A M O G A SĮj 

C H I R U R G T N Ė ir ?
EF.NDROJI PRAKTIKA 1 tytė, Vyt. Remeikos aliejinę t; 
office 5441 Bannantyn. f ~ P'

vicius, Kazio Veselkos akvar-
Ckamp. Woodland) Jį ję j Mališka ir Juozo Ak 

J tino temperą L. Gureckas. 
į Šokiams gražiai ir nuotaiki: 
įį £ai gr°j° Brolių Lapinų o-rkes 

ras. Atsilankiusieji buvo labe 
patenkinti ir smagiai praleid 
laiką.
• Šv. Kazimiero parapij'os kl1 
bonas kun. J. Bobinas pakrik 
tijp Marijos ir Mykolo Mill 
dukrelę Joanos vardu.
• 5000 taksi vairuotojų sūdai 
taksi sąjungą ir reikalauja s 
daryti kolektyvines sutartis s 
darbdaviais.

X ADVOKATAS l

(kamp. Woodland)
Verdun. Tel. HE 3175

šeštadieniais 11—1 
?rba pagal susitarimą.I • ' 1 V4 j, kz <-« C C4 X *•*

į( natriu 1038 Osborne Av. 
. T>n c nneiVerdrn. 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. C A 2506

i i
| r.f .An(Inikaitis|
jį -■><> jHERBROOKE E. Į

Tel.: LA 2-7236 |

5 Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Bene TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

šiais 
461. 
492, 
276,

452, 574, 557, 2fc2, 
204, 338, 291, 535,
263. Fntai randasi ir atsi 
galima skambinant BE 
pas A. Mylę. Atsiimti

L. Gudas, prašome iki vasario 15 d.
,Tauro“ Valdyba.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGU F.N 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

28 d.
Neuždaryk durų tam, kas pa 

sibels ir paprašys aukos Tautos 
Fondui. Kiekvieno musų šven 
ta pareiga ne tik duoti auką Lie 
tuvos laisvirymui, bet ir prisi 
dėti prie šio kilnaus darbo.

Ir mažiausia auka sutraukys 
kančios retežius ir atneš laisvę 
mūsų Tėvynei, jei kiekvienas 
aukosime.

T. F. A. Toronto Skyrius.
— Lenkija oficialiai pranešė, 

kad panaikina radijo trukdymo 
įrengimus, kurie kaštavo milio

2 nūs zlotų ir juos paverčia rf ** 
£ dingais Įrengimais. y

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.g

Suite SB—tg |
152 Notre Dame St. E. $UN 6-8969* |Res. 5657-—12 Ave., Rsm. VRA 2-5229 I

prie vaikų drabužių prosijimo.
Labai geras atlyginimas, 

turi būti prityrusios.
Kreiptis 5545 St. Dominique 

St., Montreal.

IŠNUOMOJAMAS
5 kamb. butas

2 augšte suaugusiems. 
Nuoma $ 60.—

2178 Harbor St., 
(prie Iberville). Tel. LA 6-1905

A. E. McKAGIJE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

T el. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

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

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

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

NOTARAS

MILTON W. WINSTON,

I
B. A., B. C. L.

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

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

PIRMIEJI MONTREALIO 
REAL ESTATE BOARD 

narių bendradarbiavimo rezulta 
tai lietuvių tarpe:

1. p. A. Kudžma—namas pri 
duotas .pardavimui 17 gruodžio
1956. Parduotas 10 Sausio
1957.

2. A. Skrebutėnas — Parei 
kalavimas pirkimui 26 lapkri 
čio 1956. Išpildytas 15 sausio 
1957.

Apsimoka Real Estate prob 
lemas spręsti kooperatiniu bū 
du.

Adamonis & Budriūnas 
PL 8501

I
Dr. A. Pūtevicius
Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos : 11-1 v. 
akarais nuo 6-8 v.; trečia

dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus.

Naujas kabinetas

|Dr. a. valadka
I 1081 BLOOR ST. W.
x (prie Dufferin) 
$ Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS
$ priima ligonius ir gimdyves 
» nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.
A Šeštadieniais nuo 12 vai. 
x iki 2 vai. pp. Ketvirtadie
nį niais kabinetas uždarytas.

I
DR. V. SADAUSKIENĖ |

Dantų gydytoja 4 
129 Grenadier Rd., $ 

(2 namas nuo Roncesvalles)^

TORONTO ;[
Tel. LE 1-4250

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

TAISAU 
šaldytuvus^ air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

J. V a 1 e n t a
3600 Fenelon St., Rosomount. 

Tel. RA 1-3091.

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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