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„NAUJAS KURSAS” LIETUVOJ MASINU FONDO VAJUS
PATRIOTINĖS DEMONSTRACIJOS KAUNE. BUVO SUIMTŲ, YRA NUBAUSTŲ, O KITI BUS DAR NUBAUSTI. „N. L.“ Mašinų Fondo va 

„Nepriklausomos Lietuvos“ redakcija įvairiais būdais ir keliais, nemoka respublikinės kalbos mas į lietuvišką kursą“ eis toli, į”5,
, j -i . . .v i . . . . . 1 , • , . . r . . i f _ . mu minime sekančius vajaus dabe ko ikta ir is okupuotosios Lietuvos spaudos, yra surinkusi (lietuvių), turės jos įsmoKti. dabar dar sunku spręsti. Gal i,,vill„ • /„-.„H™
tikrų žinių apie būseną ir įvykius Lietuvoje. tr„.i  -—....
mis sąlygomis, yra plačios, išsamios, o kas svarbiausia,
iios. Šias žinias duosime per kelis „Nepriklausomos Lietuvos“ nusveriančioji valdininkų dau raminta, vėl prasidės nutautini 

numerius. guma sostinėje, Vilniuje, nemo mo ir pilnos okupacijos politi
„Nepriklausomos Lietuvos“ skaitytojai gaus pilną vaizdą, kaip kėjo lietuvių kalbos — rusai ar ka. Sniečkus gal vėl prabils pil 
dabar atrodo Lietuva ir jos žmonės; kaip atrodo Lietuvos mies ba žydai, atvykusieji „iš plačio nu Kremliaus diktatūros balsu 
tai, kolūkiai, kaimas; ypač plačiai bus apibūdinta Lietuvos sos sios tėvynės“. ir kalbančius lietuviškai apkal

Įstaigoms įsakyta susirašinė tins „nacionalizmu ir fašizmu“ 
ti lietuvių kalba, kai anksčiau Bet kol kas jauičamas „posū 
susirašinėjimas vyko tiktai ru kis” ir, reikia pripažinti, žmonė 
sų kalba. Dabar bent jau įsaky ms jis daro įspūdį ir sudaro 
ta į lietuviškus raštus atsakinė lą atvangų pasitenkinimą, 
ti

a* • . v.. • - • . • -i , i . . . . gyvius ii iiciuviaŽinios, esamo Kaikune augsti pareigūnai ru tai tiktai laikinis „naujų vejų rėmėjus-
iausia, — tiks sai pakeisti lietuviais, o ligišol padvelkimas. Kai viskas bus ap _ . . . .}

guma sostinėje, Vilniuje, nemo mo ir pilnos okupacijos politi

tine Vilnius ir buvusi laikinoji sostinė, Kaunas. Kokie ten fab 
rikai, bažnyčios, kurios jų veikia ir kurios padarytos sandėliais, 
klubais ar fabrikais; koks dabar Lietuvoje susisiekimas, kokie 
keliai, vieškeliai, plentai; kokios dabar Lietuvoje maisto pro 
dūktų ir kitų medžiagų kainos. Ir tt., ir tt. Red.

DAR APIE DEMONSTRACI JAS VILNIJĘ
Šių metu sausio dienos 1 jaunimo, stdentijos, kurią vei 

(511) numeryje buvo įdėtas kia jų kolegų Budapešte pavyz 
studento laiškas, kuris aprašė, dys. Yra nuteistų viešai ir pa 
kaip praėjusiųjų metų Vėlinių skelbtų „Tiesoje“. Kaltinimas: 
dieną vyko patriotinės demons ;,už chuliganizmą“. Viešai pa 
tracijos Rasų kapuose, o iš jų skelbtos studentų Starkausko, 
persimetė į Vilniaus miestą, kur Piskunovo ir Budrevičiaus pa 
policijos ir kariuomenės buvo iš vardės. Bet tai nevisi. Tai tiktai 
vaikytos ir daugelis žmonių su pabzįuginimui paskelbimas, o 
imti. be skelbimo yra ir daugaiu bau

Kas padaryta su suimtaisiais, dų, ligi išvežimo į Sibirą imti 
nesakoma ir nerašoma. Tiktai nai. 
po tų demonstracijų lenkų kai 
ba leidžiamas dienraštis „Czer tai beveik sutapo su okupanto listas gydytojas, 
wony Sztandar“ pradėjo kone švente — Spalio revoliucijos. . diktatoriai, nors ir 
veikti Vilniaus universiteto stu Daugiau baimės įvaryti tau jų mokslingumų, 
dentus, įvardindamas jau pavar tai, buvo suimti iš Sibiro, po 11 pasitiki, 
dėmis studentus Vaitiekaitį, Mi metų ištrėmimo, grąžintieji tei Sklinda gandai, 
koliūną, Sabaitį, Penkevičių ir sininkas Prof. Tadas Petkevi has peršautas paties N. Chruš 
Judėną, kaltindamas juos „an čius ir buvęs Vidaus reikalų mi čiovo ,nes esą 
titarybine kampanija“. Esą jie nisteris Silvestras Leonas. Bet. 
atvirai klausosi Vakarų radijo palaikę po dvi savaites kalėjime 
ir skleidžia jų girdėtus praneši juos paleido, 
mus su jų gi aiškinimais, kad O, bendrai, paleistųjų iš Sibi 
pav. Vengrijoje ne fašistai bu ro padėtis yra labai sunki. Vie 
vo sukilę, bet eiliniai darbinin na, kad jiems labai sunku gau 
kai, kurie reikalavo laisves ir de ti kur prisiglausti, jau nekalba 
mokratinių gyvenimo bei vals nt, kad gautum kur nors mažą 
tybės tvarkymosi sąlygų. O stu kambarėlį. Antra, policija ne 
dentus Faiceloną ir Sapną kai prirašo, o be prirašymo niekur 
tino už tai, kad jie pateisinę Iz ir kampo negausi. Trečia, sugrį 
raelio-Britų-Prancūzų invaziją žusiems neduoda darbo. Gyve 
į Egiptą. nk, kaip nori. O jeigu pasitaiko

Žodžiu, perdėm studentija ka koks nors sujudimas, kaip kad 
Įtinama Vakarų dvasios apsikrė įvyko Vėlinių dieną, tai tuojau 
timu ir pasigavimu „supuvusios čiumpa kaip sugrįžusius 
demokratijos“ idėjų. Gal jie jau iš Sibiro, ir kiša į kalėjimą. To 
nubausti ar ištremti „už chuli dėl daugelis, ar tai negavę poli 
ganizmą“, kaip viešai skelbia cijos prirašymo, arba negavę 

darbo, arba apsidairę, kad sugrį 
žusiam iš Sibiro Lietuvoje gjz 
venimo nėra, — grįžta į Sibirą. 
Ten bent truputį ramiau ir dy 
kūmose galima šiaip taip many 
tis, nors daugumą traukia Tėvy 
nė, nors dabar joje labai daug 
vargo, kokio niekad nebuvo. 
„LIETUVIŠKAS KURSAS” 
AR NEIŠVENGIAMUMAS?

Vado mirtis, jo nuvainikavi

ma.

tū

lėtų platinime, prie bufeto ir 
pan.) įvairiuose Hamilto-no pa 
rengimuose ir koncertuose, nte 
kuomet neatsisakydami padėti 
nelaimėje asmeniškai savo pažįs 
tarnam ir berjdrai hamiltonie 
čiui.

Ir šį kartą p. p. J. Bajoraitis 
ir B. Daugilis, įteikdami Jūsų 
bendradarbiui po dešimkę NL 
Mašinų Fondui, palinkėjo šiam 
savaitraščiui sėkmės.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
7- J „Neprik

Bajoraitis Juozas,
Hamilton, Ont............$10,—

Daugilis Balys,
Hamilton, Ont........... $10,—
Šie du hamiltoniečjai, nors 

dirbdami sunkų fizinį darbą, ta 
čiau lietuviškųjų reikalų niekuo 
met neužrimšta, aukodami jvai 
riuose Hamiltone vykdomuose 
vajuose nemažiau penkines, pre Spaudos Bendrovės „Neprik 
numeruodami lietuvišką spact lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
dą, prisidėdami savo darbu (bi vajų : P. Narbutas ir J.Kardelis.

i lietuviškai. Kaip tas „pasuki Bus daugiau.

Politinių įvykių savaitė
MASKVOJE ATSITIKO KAŽ KAS NEPAPRASTA

Rusija bando sugriauti Vakarų apsigynimą. Klastingos Mask! 
vos pastangos „atsitverti nuo vakarų“. Vengrijoje sovietai 

griežtina režimą.
ktingesmus atominius ginklus, 
kas jų turės daugiau ir kas pir 
masis masišku būdu galės juos 
panaudoti.

Šios politinės įtampos lauke. 
Vengrijoje komunistai nervina 
si. Jie girdi apie tautos vieny 
bes išlaikymo ženklus, perduu 
darnus trijų raidžių, trumpo žo 
delio pavidale. O gal tai yra tik 
tai okupantų manevras, kuriuo 
pridengiami žiaurumai.
ATIDARANT BUDAPEŠTO 

UNIVERSITETĄ,
kurio studentai buvo svarbiau 
si sukilimo pradininkai, pas stu 
dentus pradėtos kratos ir su 
ėmimai. Kadaro marionetinė 
valdžia, bijodama, kad studer 
tai vėl nepadarytų demonstrac 
jų, daugelį jų sukišo į kalėjimus 
ir bandys atidaryti universitetą 

Tarptautiniai santykiai, vise 
žemės rutulio mastu, vis dar 
giau įsitempia. _Susirūpinęs JA 
V Pentagonas, neramu Atlante 
orfganizacijlfje, tirapi padėtis 
Kipre, Alžyre, Egipte ir IzrE 
elyje, dėl kurio Eisenhoweris 
papildomai pareiškė, kad jeigu 
Rusija jį pultų, Amerika jį gins 
TRUMPOS ŽINIOS

— Rusijos spauda puola se 
vo ir Pabaltijo intelektualus, ji 
tarpe pabrėždama studentus 
kad jie pasiduodą Vakarų įte 
kai. Esą praėjusios vasaros eks 
kursijos atnešusios tiktai že 
los. . . Komsomolskaja Pravdc 
ypač aštriai pasisako.

— Susitiks 6 Europos užsie 
nių r. ministerial, kurie tarsis 
dėl Europos rinkų.

— Eisenhowerio Artimųjų 
Rytų gynimo planas JAV Sei 
mo priimtas. Dabar dėl jo pasi 
sakys Kongresas.

— Tito į JAV neatvyksiąs.
— Į JAV būsiąs pakviestas 

Nasser.
— V. Vokietija pritarė Eisen 

howerio Vid virinių Rytų gyni 
mo planui.

— JAV užsakė dar 3 atomi

Spauda pilna sensacijų. Iš 
kažkur gautos žinios, kad
ESĄS PERŠAUTAS STALI 

NISTAS MIKOJANAS,
kuriam gydyti iš Vakarinės Vo 

Pikčiausia komunistams, kad kietijos iškviestas kraujų specia 
nes Rusijos 
giriasi savų 
bet jais ne

kad Mikoja

KREMLIUJE ĮVYKĘS 
AŠTRUS STALINISTŲ 

SUSIDŪRIMAS SU ‘ 
ANTISTALINISTAIS, 
Chruščiovas suvaręs kulką

DEMONSTRACIJOS 
KAUNE

Patriotines demonstracijas 
Lietuvoje iššaukė-paskatino po 
litiniai įvykiai Lenkijoje ir yp 
ač Vengrijoje. Bet viskas susi 
koncentravo į Vėlinių dieną, ka 
da kapuose susirenka masės žm 
onių. O žmonės į kapus renka 
si. Renkasi ne vien paliūdėti 
prie artimųjų kapų, ne tiktai to mas, nors jis Lietuvos dar nėra 
dėl, kad kapai dabar simbolizuo pasiekęs, ir ypač sukilimai Len 
ja Lietuvos laisvės netekimą, kijoje ir Vengrijoje sugriovė 
bet ir kaip politinė demonstra mitą, kad sovietinė vergija yra 
cija. Lietuvos laisvės kūrėjų ir nepajudinama tvirtovė. Pažiro 
jos kovotojų kapai yra, lankomi dė ir lengvatikiams, kad sovie 
masiškai, ypač jaunimo, kuris tija, tai saujelės žmonių palai 
tiktai iš dokumentų ir pasakoji komi „rūmai ant vištos kojos“ 
mų žino apie Lietuvos valsty Tas jiems įvarė didelę baimę, 
bes atsikūrimą. kad vieną dieną gali būti tautos

Vėlinių dieną Kauno kapai nupūsti, kaip muilo burbulai, ši 
(naikinami, dalis žymiųjų asme ta aplinkybė Kremliaus diktato 
nų palaikų jau perkelta į Petra rius išgązdino ir privertė liaudy 
šiūnų kapus) buvo taipgi pilni je jieškoti prisigerinimo. Dėl to 
žmonių, kaip ir Vilniaus Rasų ir papūtė nauji vėjai. Jie jaučia 
kapai. Kapai skendėjo žvakučių mi ir Lietuvoje, ypač ka; Vilnių 
šviesoje. Žvakutės degė ir prie je, Kaune ir kitose Lietuvos vie 
Lietuvos Kūrėjų - Savanorių tose prasidėjo patriotinis demo 
paminklo. Kapuose buvo gieda kratinis sąjūdis.
mos tautiškos, patriotinės gies Nuostabu net, kad draugas 
mės, sakomos prakalbos, kelia Sniečkus viešai prabilo, kad 
mi patriotiniai šūkiai — už lai ne viskas, kas buržuazinėje Lie 
svą demokratinę Lietu tuvoje buvo padaryta, yra blo 
vos respubliką. ga. Girdi, Lietuvos žmonės ir

Policija nesikišo, tiktai žiūrė anuomet yra sukūrę daug tei 
jo ir klausėsi. giamo. . . Šis pasisakymas ver

Pakilus ūpui, prasidėjo eise tinamas, kaip „lietuviškas kur 
na į Laisvės ąlėją, dabar Stali sajs“, tūlas politinis pasisuki 
no prospektą, giedant giesmes, mas. Pasisukimas į tautą, į liau 
Tačiau Laisvės alėjoje eisena dį. Jau yra ir kaikurių reiškinių, 
jau buvo, sustabdyta ir išvaiky Nors ir ne viešai, bet valdininką 
ta. Daug žmonių suimta, ypač ms pranešta, kad tie jų, kurie

i

ir
Mikojanui. Neatrodo, kad vida 
us santykiai taip tragiškai būtų 
įsitempę, ypač po to, kai Chruš 
čiovas viešai padarė stalinista 
ms reveransą, pasisakydamas— 
esąs stalinistas. Ši misterija dar 
paaiškės.

Gan įdomus yra
PASKUTINIS SOVIETU 

MANEVRAS.
Bulganinas, plėsdamas šaltą 

jį karą ir darydamas propagan 
dą, pasiūlė Vakarams panaikin 
ti savisaugos susitarimus, karo 
bazes ir ištraukti iš bazių ka 
riuomenes, o tarp Rytų ir Va 
karų nutiesti 500 mylių „neut 
ralią zoną“, kurion įeitų Vokie 
tija, Balkanai, nuo Baltijos ir 
Vokiečių jūros ligi Viduržemio. 
Kadangi tai yra tiktai blefas, 
tai Vakarai tą pasiūlymą atme 
tė. Iš to Maskva padarė išvadą, 
kad Vakarai ruošiasi atominiam 
karui. . .

Žinoma, Vakarai turi ruoštis 
gintis, nes

SOVIETIJA PASIRYŽUSI 
OKUPUOTI VISĄ 

PASAULI.
Sovietija ta prasme yra giliai 
Vakarus prasiskverbusi. Ne

paslaptis, kad sovietija, dėl Va 
karų klaidų ir neprotingų užsi 
spyrimų, yra pasidariusi aiabiš __
kūjų kraštų tautinio sąjūdžio nius povandTnTnlusTaivus" 
vadove. Kai tūlos Vakaių vals 
tybės daro klaidingus žygius, 
viena Amerika, atvirai pasisa 
kanti prieš kolonializmą, nepa 
jėgi sulaikyti Vakarų nuo klai 
dingų žygių, kaip kad Sueco in 
vazija, įvykiai Alžyre ir pan. 
Čia Maskva dedasi palaikytoja 
„patriotinių nuotaikų“ ir tuo 
arabus nustato prieš Vakarus. naįkįnti priešą, bet užimti kraš

SANTYKIAI ĮSITEMPIA tus reikia pėstininku", kuriu NA
VIS STIPRIAU. TO trūksta.

Įdomu, kad anksčiau kalbėję • Dr. A. Gerutis Šveicarijoje 
prieš atominį karą, dabar jau vi po sunkios ligos pasveiko ir ti 
si jam ruošiasi. Tuščios kalbos kiši kovo mėnesį galėsiąs aplan 
apie nusiginklavimą. Tikreny kyti Amerikos lietuvius.
bėję vyksta • Sovietinis žurnalas „Trud“

GINKLAVIMOSI t-------------- . .. - - K ,
LENKTYNĖS. tų Sąjungoje stiprėja religinis pussunkio svorio boksininką

Klausimas, kas pasidarys efe atgimimas. x— Ant. Madigan.

LIETUVIS EINA GARSINTI 
LIETUVIŲ

Jau pakankamai yra žinoma, 
kad šių metų vasarą baigiasi Ka 
nados parlamento kadencija ir 
birželio mėnesį įvyks rinkimai, 
jau ruošiasi-ruošiasi ir CCF par 
Visos partijos tiems rinkimams 
iija.

Kanados lietuviams ateinan 
tie rinkimai bus vieni iš įdomia 
ašių, kadangi į šiuos rinkimus 
stato savo kandiadtūrą atsižy 
nėjęs lietuvis Dr. Pranas Ance 
vičius CCF Partijos vardu. Jo 
kandidatūrą daugiausiai remia 
orie CCF šešiolikos tautybių 
darbininkiškų organizacijų Ta 
:yba (angliškai vadinasi „Onta 
io CCF Ethnic Coucil“). Tai 
jirmas lietuvis ir pirmą kartą 
Kanados lietuvių istorijoje, kaa 
canadiečiai leidžia kandidatuo 
i ir būti išrinktam į tokią aug/ 
:ą vietą ir pirmas į bet kokią, 
tad ir mažiausią renkamą vietą. 
Tuo faktu lietuviai gali didžiuo 
is, nes dirbant už išrinkimą yra 
irogų išgarsinti lietuvių bend 
uomenės vardą svetimtaučių 
arpe, o išrinktam gali atsirasti 
r praktiški būdai Lietuvos rei 
:alui padėti iš Parlamento tri 
ifinos.

Vasario 13 d., trečiadienį 
.30 vakare, Šv. Jono parapijos 
alėje, Dundas ir Gorevale gat 
ių kampe, yra šaukiamas šešio 
kos tautų nominacinis susirin 
imas, kuriame oficialiai bus 
ominuotas mūsų tautietis Dr. 
’ranas Ancevičius. Kas turi tre 
iadienį, vasario 13 d. vakare lai 
o, kviečiamas tame susirinki 
re dalyvauti. Be Dr. Ancevi 
iaus šiame susirinkime kalbės 
ymus kalbėtojas iš kanadiečių 

SOCIALDEMOKRATŲ visuomenės. Tad susirinkime, 
grupės iniciatyva vasario 3 d. nominuokime ir rinkimams atė 
L. N. buvo suruošta įdomi dr. jus padirbėkime už mūsų tau 
Ancevičiaus pasakita tema So tiečio Dr. Ancevičiaus išrinki 
vietų Imperijos griuvimas. Pre rną į Kanados Parlamentą, 
legentas plačiai išnagrinėjęs bol Kviečia Ontario CCF Ethnic 
ševikų įsiviešpatavimą Rusijoje 
istoriją ir dabartinį bruzdėjimą, 
ypač jaunuomenėje ir darbinin 
kijoje, prieina išvados, kad apie 
40 metų ten tęsiamas teroras 
pradeda braškėti ir reikia lauk 
ti jo subyrėjimo. Po paskaitos 
buvo patiekta keletas paklausi 
mų aktualiais politikos ' klausi 
mais, į kuriuos prelegentas da 
vė išsamius atsakymus.

Council Lietuvių Atstovybė.
ALDO LATTIK,

buvęs Estijos užsienių reikalų 
ministeris Kanados Progresy 
vių konservatorių statomas kart 
didatu į Kanados parlamentą.

FORT WILLIAM, ONT.
Vasario 16 d. minėjimas yra 

j____ ruošiamas 1957 m. vasario 16 d.
Pažymėtina, kad dr. Pr. An Fort William'e. Rytą 9 vai. bus 

cevičius, savo aktualiomis poli atlaikytos Šv. Mišios St. Eliza 
tinėmis temomis panašias pas beth bažnyčioj (kampas Empl 
kaitas yra suruošęs vietos len re ir Sprague St. Fort Wil 
kų, ukrainiečių ir kitų tautybių liam) už mirusius ir kcnČian 
visuomenei, kurios turėjo dide čius Tėvynėj ir kitur ištremtuo 
lį pasisekimą. Bs. sius.
• Pijus XII Šv. Petro baziliko 
je spalio 7 d. iškilmingai pask 
eibė popiežių Innocentą XI pa 
laimintuoju.
• Lietuvis boksininkas Romu 
aidas Murauskas (kovojąs Ru

reiškia susirūpinimą, kad Sovie sijos vardu) sumušė australų

— Indija minėdama 7 metų 
nepriklausomybės sukaktuves, 
paskelbė Kašmirą prisijungian 
ti, nors JTO reikalavo plebisci 
to. Pakistane protestai. Sudegi 
nta Nehru iškamša.

— NATO vadas gen. L. Nor 
stad pranešė Pentagonui, kad 
atominiais ginklais galima su

6 vai. vakaro minėjimas uk 
rainiečių salėj „Prosvita“ (La 
ke Theatre-kinas), Simpson 
Street.

Programa prasidės 7 vai. v.
Po to bus pobūvis.
Maloniai prašome visus at«i 

lankyti.
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Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
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MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO PREZIDIUMO 
PIRMININKO ŽODIS

įspūdžiai iš KLB Krašto Tarybos Sesijos 1957 mt. sausio 
19—20 d. Toronte.

Suvažiavimas vyko sklan šeima iš 3—4 žmonių i minėji 
džiai. Visi rūpimi .klausimai bu mą, Įmeta i lėkštę pusę arba vie 
vo kruopščiai ir nuodugniai ap ną dolerį ir skaito, kad savo lie 
svarstyti. Išrinktoji nauja Kraš tuvišką pareigą yra atlikęs. Štai 
to V-ba bei Įvairios Komisijos tokio duosnumo pasekmės: aš 
susideda iš gerai žinomų ir iš tunto rugsėjo ir kariuomenės 
bandytų bendruomenininkų, to šventės minėjimuose dalyvavo 
dėl galime būti ramūs, kad visi gražus skaičius žrtionių, tarp 5- 
sunkumai ir kliūtys pasitaiką 600, o aukų sudėjo vos 276.00. 
gyvenimo kelyje bus sėkmingai Atskaičius paskaitininkui už ke 
nugalėti. ę lionę, salės nuomą ir kitas smui

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 butų 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

Kooperacija yra geriausio 
susitvarkymo priemonė

KOOPERACIJOJE VISI N ARIAI YRA LYGŪS IR VISI 
TURI TEISĘ LAISVAI BALSUOTI

Koopratyvas yra grupė as daugumos keliu, nes tik tokiu 
menų, siekiančių bendro ekono būdu išreiškiama tikroji žmo 
minio tikslo bendromis priemo nių valia, 
nėmis, laikantis artimo meilės 
ir savitarpio pagalbos principų. 
Kooperatyvo nariai yra drauge 
jo savininkai ir vartotojai. Pa 
grindinė kooperacijos taisyklė 
yra — visi nariai lygūs, nežiū 
rint to, kokią. vietą užimtų ar 
kiek turto turėtų. Trumpai iš 
reiškus — vienas asmuo — vie 
nas balsas. . - .

Tokiu būdu koperatyve pag 
rindu yra asmuo, o ne kapita 
las. Kooperatyvo tikslas — šie 
kimas savo ” narių, bendruome 
nės gerbūvio — yra priešingas 
kapitalizmo tikslui — pnsipiėš 
ti daugiau pelno. Kooperatyvo 
pelnas — perviršius priklauso 
proporcingai nariams ir varto 
tojams.

Tad kope'racija yra viena iš 
geriausių ir realiausių pnemo 
nių siekti ekonominės ar net 
politinės demokratijos. Kai žm 
onės yra nepriklausomi ekono 
miškai, dažniausia jie yra nepri 
klausomi ir politiškai, o visiška 
nepriklausomybė yra būtina są 
lyga tikrosios demokratijos Įgy 
vendinimui.

Kooperacijos veikimui be 
veik nėra ribų. Plati dirva ne 
tik kredito, bet ir prekybos, pr« 
monės, tiekimo, gamybos, pE 
tarnavimo, statybos ir daugely 
je kitų sričių.

Ko gali kooperacija pasiekti 
parodo šis,’ mažas pavyzdėlis 
vienoje tik Kvebeko provincij< 
je ir tik kredito kooperatyvą 
turi per 500 milionų dolerių ii 
dėlių ir apie 300 mil. dol. išdu 
tų paskolų. Skaičiuojant 6% p 
lūkanų vidurkį, gausime per m 
tus 18 milionų dolerių, kuri 
daugumoje grįžta tiems patiem 
nariams - vartotojams, o nen 
eina Į kapitalistų kišenę. T; 
jau yra rimta jėga.

Kaip iš.artksčiau pasakyto rr 
tome, kooperacija yra tikrai č 
mokratiška: viską lemia asmv 
— žmogus savo balsu. Tiek 1< 
operacijoje, tiek demokratijoj 
visi sprendimai daromi bals

Tačiau ar visuomet tas atiti 
nka tiesai? Negalima nepaminė 
ti dviejų ypatingai svarbių at 
vejų, kada demokratiškos visuo 
menės - žmonių balsas nėra de 
mokratiškas; tas tinka tiek ko 
operacijoje, tiek bendrai ekono 
miniame ar politiniame gyveni

Man, kaip Montrealio atsto kias išlaidas, lieka labai kukli 
vui, buvo labai žingeidu išgirsti suma. Tokiai padėčiai esant, ne 
pranešimai iš vietų, iš apylin žinau, kas besutiks užsidėti sau 
kių. Su pasigėrėjimu išklausiau bet kokią naštą, pasiimti kokias 
Hamiltono ir Toronto apyilin nors pareigas bendruomenes 
kių pranešimus. Kada juos paly valdomuose organuose.
ginau su Montrealio padėtimi, Daug ko mums nereikia, bū 
pasidarė liūdna. Jei Hamiltono kime tik vieningi ir nešykštūs 
lietuvių kolonija savo šeštadie lietuviškam reikalui, o tam turi 
ninei mokyklai išlaikyti lengvai me gražius pavyzdžius, tai Ha 
sudeda per metus daugiau kaip miltono ir Toronto mūsų koio 
2000.00, tai Montrealio sąmata nijas. Ten gyvena tie patys lie 
tesiekia vos 1697., bet ir ta są tuviai, ten ta pati Kanada ir 
mata lieka tik popieriuose, ne tos pačios gyvenimo sąlygos. 
Įmanoma ištesėsi dėl montrea Kodėl jie tai gali, o mes mont 
liečiu šykštumo. realiečiai negalime? Štai mažas

Lietuvybės išlaikymas guli pavyzdėlis iš solidarumo mokes 
mūsų visų pečių, bet ar mes čio rinkėjo nuotykių (tai buvo 
esame tinkamai Įsisąmoni man). Užkalbinau vieną visie 
Daugumas galvoja, kad kaž ms gerai žinomą montreaiieti, 
kitas turi rūpintis lietuvy kurio dukrelė mokinosi Litua 

išlaikymu, kaž kas kitas tu nistikos Kursuose bendruome

gauna bargan tol. kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

ant 
tai 
nę? 
kas 
bės
ri būti dosnus lietuviškiems rei nės lėšomis, ar nesutiktų jisai 
’ alams, bet tik saugok Dieve sumokėti solidarumo mokestį 

e jis. Tai yra savęs apgaudinė už 1956 mt., kuris yra toks ne 
mas ir savo sąžinės raminimas, didelis, vos 2.00 dol. Į metus, 
.'o kito nėra, esame tik tu, jis Užkalbintasis atsakė trumpai ir 
■ aš. ' drūtai: aš nieko bendro neturiu

Montrealio Liet. Seimelis, no su jūsų bendruomene.
ėdamas, kad mūsų priaugan Aš asmeniškai neberandu ga 
ioji karta nenutoltų nuo savo' Įima kada nors ateityje „svilin 
autos rūpesčių ir idealų, jau ti“ savo akis prieš suvažiavu 
įimui iki 15 mt. amžiaus, moks sius KLB Krašto Tarybos na 
eiviams ir studentams atidarė rius ir daryti pranešimą apie 
luris į visų tautinių švenčių mi Montreal;
įėjimus: Įėjimo mokestis jiems Prieš Hamiltono ir Toronto 
lenustatytas ir jis iš jų nereika lietuvių bendruomenes lenkiu 
aujamas. Bet, pasirodo, tą pri savo galvą ir, kol dar nėra per 
nlegiją pritaikė sau ir 
ieji suaugę asmenys.

dirban vėlu, siūlau pasekti Jų pavyzdį 
Ateina Montrealiui. L. Balazras.

Laiškai neaaKrijai
ATVIRAS LAIŠKAS NL RE DAKCIJAI DĖL VASARIO 

16-SIOS.
NL buvo tilpusi žinutė, kad Šiuo laišku neturiu tikslo ką 

vienoje vietovėje Tautos šven nors užgauti, todėl tos vietovės 
tė bus švenčiama vasario 16 ir ir korespondento incialą nemi 
17 dienomis, šeštadieni, bus ati nėšiu. Noriu tą žinutę tik pati 
darymas, meninė programa ir kslinti ir pareikšti savo nuomo 
šokiai su alučiu, o sekmadieni nę, todėl maloniai prašau p. Re 
įvyks rimtoji ■ minėjimo dalis, daktorių leisti man tai padaryti 
pradedant pamaldomis ir bai Tamstos redaguojamame laik 
giant atatinkamu aktu, (mano raštyje.
pabraukta, B. A.). Vasario 16 diena yra ne Tau

Ką rašo kiti?
KINŲ KLASTA, AR BAIMĖ AMERIKOS?

Sovietų reikalų žinovas, Lon pareiškimą, kuris pagyrė Stali 
lono „Oberserver” nuolatinis ną ir pareikalavo yiso komunis 
bendradarbis, anglas Ed. Cran tinio pasaulio vieningumo, ku 
<shaw rašo: rio viena Maskva nepajėgė at

„Jei raudonos Kinijos prem statyti. Čujus dabar todėl važi 
jeras Ču-En-lai nedavė slaptų nėjo atstovu kylančiam naujam 
skirtingų pažiūrų Gomulkai Va komunizmo tėvui — Mao Tse 
ršuvoje, tai jo staigus posūkis Tungui. Tai perversminės rei 
suokti lenkus skaityti Maskvą, kšmės faktas, 
„komunizmo šventuoju tėvu“ 
nesuprantamas, nes spalyje iš 
rodė, kad Pekingas remiąs Va 
ršuvą pastangose išsilaisvinti 
iš kietųjų rusų nagų. Gomulka 
dabar pusiausvyriauja siauru ta 
keliu tarp dviejų prarajų. Jis tu 
ri pozuoti. aršiu nusistatėhu 
prieš rusus ir stalininį komuniz 
mą, kurie Lenkijoje žmonių pa aiškių Amerikos siekimų, 
grindinai ir nenumaldomai, ne y ' 
kenčiami. Bet jis turi ir lenkus mas Europos politikon verčia 
prikalbėti elgtis atsargiai, jaus Vakarus imtis atatinkamų žy 
mus suvaldant, kad neduotų pr 
iežasčių rusams sugrįžti su gin 
klais rankose. Ču-En-lai spaudi 
mas, tokiu būdu, išrodė it pas 
tanga paspausti Gomulką, kad 
rusų Įsikišimas pasidarytų ne 
išvengiamas. Bet Čujus, ga
Ii būti, čia rodė, sakoma, kiną mais bendradarbis Bostono „C. 
ms Įprastą klastą? Juk visiems 
aišku, kad Maskva kaikuriais 
sumetimais buvo priversta pasi 
kviesti kiną Rytų Europą nu 
maldyti. Šito fakto niekas neiš 
trins. Kinų politbiuras išleido

rio viena Maskva nepajėgė at

Kodėl Mao savo stiprumu at 
ėjo padėti pašlijusiai Maskvai? 
Matyti, kinai dar reikalingi ru 
su karinės ir ekonominės pa 
ramos. Dar jie nedrįsta leisti 
Maskvos galiai komunizmo pa 
šaulyje subyrėti, nes vieni dar 
negali užimti Stalino sosto'. Be 
to, ir rusai, ir kinai gal bijo ne

Mielam Prieteliui
; > INŽ. J. BULOTAI SU ŠEIMA

Jo brangiam Tėveliui mirus Siibro ištrėmime, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Danaa ir Juozas Gražiai.

INŽ. J. BULOTOS
šeimai, giminėms ir artimiesiems, mirus Sibiro ištrėmime 

jų Tėveliui, Uošviui ir Seneliui
JUOZUI BULOTAI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą
S. ir J. Laimikiai.

TAURO” ŠOKIAI 
nepaprastai gerai pavyko

Į „Tauro” šokių vakarą, įvy netsimena. Publikoj buvo maty 
kusį praeitą šeštadienį gaisri ti nemaža ir svetimtaučių, ang 
ninku salėj, atsilankė per 300 lų, prancūzų ir net vengrų. Va 
montrealiečjų. Visas mūsų gra karo metu tvarka buvo pavyz 
žusis jaunimas ten buvo. Vyrų dingą, ir šie šokiai atnešė „Tau 
skaičius prilygo merginų skai riti“ dalį paajmų padengti pag 
čiui, dėl to šokiai praėjo tikrai rindines esamojo darbo išlaidas, 
gyvoje ir linksmoje nuotaikoje. JP-
Jaunuomenės Įsisiūbavimas bu L AKADEMINIS SAMBŪRIS 
vo toks ugningas, kad šokiams 
Įpusėjus, kartais atrodė, kad 
nuo lingavimo nebeatlaikys ir 
Įlūš salės grindys... Prie nuotai 
kos pakilimo, žinoma, daug pri 
sidėjo šaunieji Lapinai, kurie ši 
kartą orkestrą smagino dau 
giau nei bet kada, ir labai sąži 
ningai savo pareigas ėjo, neda 
rydami beveik jokių pertraukų. 
Jiems priklauso šilta tautiečių 
padėka.

Koncertinėje dalyje, kuri pra 
sidėjo 10 v. v. (kai kurių many 
mu, kiek pavėluotai) pianinu L. 
V. Bethoveno Bagatelę jautriai 
paskambino E. Kardelienės mo 
kine D. Aneliūnaitė. A. Stravi 
nskaitė-Paškevič,ienė gyvai pa 
dainavo dvi arijas iš operetės 
Linksmoji Našlė, akomponuo 
jant V. Judzentavičiūtei. Po 
to dar pianinu sunkoką Betho 
veno sonatos Op. N 3 II ir III- teratūra ir Menas“. Antanas Jo 
ją dalį paskambino R. Keturka. nynas vedamajame „Kūrybinės 
Publika koncerto metu, ypač Į drąsos” taip konstatuoja: „Pas 
programos pabaigą elgėsi kiek kutintuoju metu tai šen, tai ten 
per laisvai ir triukšmingai, su pasigirsta nerūpestingų, karš ' 
darydama ypač paskutiniam ko tuoliškų balsų, menkinančių ir 
ncerto dalyviui tikrai sunkias ir net niekinančių mūsų tarybinės 
nepalankias sąlygas. liteatūros pasiekimus. Gausu to

Koncertinei daliai pasibaigus kių balsų mūsų studijuoajnčio 
vėl jaunimas triukšmingai tęsė jaunimo tarpe, ir tai, net ir atsi 
šokius ir alus tekėjo per stikli žvelgiant i mūsų literatūros mo 
nių kraštus. Tokio smagaus va kslo atsilikimą, nedaro jokios 
karo montrealiečiai jau seniai garbės mūsų augštųjų mokyklų 

literatūros dėstytojams“.
Bet kuo gi kalti dėstytojai, 

jeigu lietuviškoji sovietinė lite 
ratūra tikrai menka. Juk tiktai 
reikia paskaityti Guzevičiaus 
„Kalvio Ignoto teisybė”, arba 
ir Simonaitytės sovietinė kury 
ba, tenka sutikti ir su studen 
tais, ir su dėstytojais, kad tai 
yra jokia literatūra, bet tikriau 
sis nepajėgumas, net suprati 
mo neturėjimas, kas tai yra Ii 
teratūra.

Bet ne tiktai Lietuvos jauni 
mas tą mato. Tą mato ir Mask 
vos studentija, todėl komparti 
ja, desperacijoje dėl to, nutarė 
studentus išformuoti po kai 
mus. Bet tuščios viltys, nes mo 
kslas, nors ir tempiamas ant ko 
munistinio kurpalio, vis dėlto 
atranda tiesą.
PER DVI DIENAS APLINK 

VISĄ PASAULI
Trys didieji JAV bombone 

šiai, B-52 tipo, apskrido be su 
...... . ... 1 nry 

mą. Ši „liberalėjimą“, tačiau pa lias) rekordiniu greičiu — PerW 
smaugė Minlovano Džilo, buvu 45 valandas ir 19 minučių.
šio trečiuoju svarbiausiu komu Ketvirtas bombonešis nusilei 
nistu Jugoslavijoj, idėjinė ko do grįžtant atgal, kaip buvo nu 
va su partijos viršūnėmis. matyta, Anglijoj ir penktas La 

Rinkimai Lenkijoje skaitomi bradore. Lėktuvai vidutiniškai 
puikiu įrodymu tautinio komu skrido 525 mylias per valandą, 
nizmo kelių gerumo. Tuos ke Jie pakilo trečiadienį iš Castle 
liūs jugoslavai skelbia jau nuo bazės Kalifornijoj, pasuko į At 
1948 metų. Todėl jie dabar šiek lantą, paskui per Šiaurės Afri 
tiek lenkams pavydi, kad šie ką, Filipinus ir Gųamą atskri

vasario 1 d. Įvykusiame visuoti 
niame susirinkime išsirinkoJB 
1957 m. sekančią valdybą: Bir. w 
Ciplijauskaitę — pirm., Julių 
Aniuolauską — vicepirm., P. 
Šultę — sekr., P. Povilaitį — 
ižd. ir P. Pundzevičienę — 
nariu.
© Kibirkštis Justas, inžinierius, 
tarnybos reikalais 
tas Į New Yorką, 
vaitgalį lankėsi 
New Yorke dar 
apie du mėnesius.
• Anglų kalbos kursas pradėtas 
ir eina antradienį ir ketvirtadie 
nį nuo 7 vai. iki 8, YMCA, Park 
Ave 5550.
AKADEMINIS LIETUVOS 
JAUNIMAS NUSIVYLĘS 

SOVIETINE LITERATŪRA
Apie tai rašo 50(528) nr. „Li

kęmandiruo 
praėjusį sa 
Montrealy. 

turės dirbti

darumo centras“, „komunizmo 
sąjūdžio centras, kokiu buvo 
per 39 metus“. Tokia linija Ki 
nijos premjeras Ču apkeliavo 
Rytų Europą.

Nežiūrint kinų lūpomis skel 
Kaip ten bebūtų, kinų Įžengi biamų Maskvos centrų liaupsi 

nimų, Įvykių stebėtojai Euro 
poje mano, kad komunizmo vei 
klos ir Idėjų centras persimes 
netrukus Pekingan.“

LENKAI PASTŪMĖ 
JUGOSLAVUS?

Bostono „C. S. Monitor“ 
respondentas iš Belgrado rašo: 

„Jugoslavija ruošiasi seimo 
rinkimams, ir ta šiokia tokia lai 
svė, kurioje vyko rinkimai Len 
kijoje, daro įtakos ir čia, rinki 
mų taisyklių nustatytojams. Tie 
są pasakius, jugoslavai iškėlė 
minti prieš keturius metus sta 
tyti daugiau kandidatų, negu 
vietų seime, tuo duodant bal 
suotojams šiokį tokį pasirinki stojimo pasaulį (24.325

gių. Parama dabartinei Lenki 
jai gali būti sveikas žingsnis”

VIENAS KEPS, KITAS 
VALGYS?

S. S', ir Rytų Europos klausi
ko

S. Monitor“, Paul Wohl rašo: 
„Faktas, kad Maskva buvo 

priversta pasikviesti pagelbon 
Pekingą, Įrodo galą Stalino va 
dovautos valstybės politinei vii 
šenybei komunizmo pasaulyje. 
Chruščiovas ir kiti bandė ją pa

tos šventė, kuri nuo 1930. IX. laikyti 20-tame rusų komunistų 
8 švenčiama kaipo Vytauto ka partijos kongrese formule „So 
rūnavimo diena, bet Lietuvos vietų Sąjunga ir jos draugai — 
^Nepriklausomybės šventė, kinų liaudies respublika ir kiti 
1918.11. 16 d. Lietuvos Tary liaudies demokratijos kraštai“ 
ba Vilniuje pasirašė Lietuvos KirtiĮa esanti „didelis talkinin 
Nepriklausomybės aktą ir pas kas“, bet pirmenybė priklausė 
kelbė Lietuvą Nepriklausoma Maskvai.
valstybe. Kinai tuo metu visai kitą gie

Šiandien, kuomet mūsų bro Smę giedojo. Maršalas Ču Ten 
liai ir sesers kenčia, miršta Si kinų komunistų partijos kong 
bire ir pavergtoje Lietuvoje, reSui skelbė: „Dvi didelės vals 
taipogi vargsta Vokietijoje — tybės — Kinija ir S. S.“ Toliau ___ _____  __ _____
ši šventė yra mums ne džiaugs jis vienoje pusėje rikiavo kinų pirmieji jų mintis Įkūnijo, ir pr do iš antros pusės j kitą Kalifor 
mo, bet susikaupimo ir vienybės kom. partiją, kinų liaudies res avedė rinkikus be įprastų ko nijos bazę. Pakeliui jie pasipil 
šventė. Tad pagalvokime, ar ti publiką ir kinų liaudį, o kitoje munistų diktatūrai prievartos dė kuro iš specialių skrajojau 
nka mums ją švęsti su šokiais „socializmo kraštus, kuriuos ve aparatų. Iš visu raudonu vals čiu „gazolino stočių“.
ir alučiu? Praleisti laiką links da S. S.” Mao savo kalboje r” -------- ~ . *•-- « • '
moję nuotaikoje, atrodo, gali kė, kad Kinija yra „lygus 
me rasti kitą dieną ir atitinka lygiu“, 
fnų progų. ,

Atleiskite už atvirumą. 
Su pagarba

Br. Abromonis. „tarptautinio proletariato soli lstybių.'

sa tybių, Tito pirmasis pasveiki Bombonešiai, kurie gali ga 
su no Gomulką po rinkimų. Jugos benti kaip atomines, taip ir van 

lavai gerai įvertina tokią būkle denilio bombas; parodė, kad jie 
Tačiau, štai gruodžio 28 d. Rytų Europoje, kur būtų visa gali pasiekti bet kurioj pasaulio 

kinai staiga pakeitė savo liniją, eilė komunistų valdomų, bet vietoj numatytus taikinius, 
Sovietų Sąjunga jau ne lygi bet nuo Maskvos nepriklausomų va juos subomborčĮuoti ir grįžti at
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Suezo invazija., britų bendruomenė ir mes Dar viena Sibiro auka
1956 gruodžio 31 d. 5 v. ry 

to Sibiro ištrėmime mirė mūsų 
mylimas tėvelis Juozas Bulota 
sūnus Jono, gimęs 1874 Guialių 
vienkiemyje, Leliūnų v., Utenos 
aP-

Mirė netikėtai, nes nors ir ei 
damas 83 m. ir 6 metus beneš 

tėvelis 
jautėsi stipriai ir turėjęs lyg ge 
ležinę širdį. Dar prie Šv. Kalė 
dų stalo saviesiems ir svečiams 
padainavęs dvi daineles n bu 
vęs ypatingai geros nuotaikos. 
Po poros dienų užkietėjus virš 
kinimui ir nors dar po poros die 
nų liga buvo paašlinta, bet tern 
peratūrai pakilus iki 41 1. C. tė 
velis nustojo sąmonės ir kitą 
dieną užgęso. Kada, kaip tik rei 
kėjo panaudoti peniciliną, o jie 
iš mūsų pakietų buvo gavę, bet 
ten penicilinas nežinomas, tai 
gi ir nenaudojamas.

Vėlyvą š. m. sausio 1 d. vė 
juotą vakarą, plačios apylinkės 
suėjusiems tremties lietuviams 
palydint, tėvelio karstas buvo 

1 priglaustas prie jo sūnaus dūk 
1 relės Ramunytės karstelio (per
■ nai mirusios nuo peršalimo) Kr 
1 asnojarsko apyl. Anach vieto
vės kapinėlėse.

■ Tėvelis buvo skaitlingos 6 se 
1 serų ir dviejų brolių šeimos na

rys. Visą savo gyvenimą pra 
leido gimtinėje. Nežiūrint kai 
mynų raginimo vėliau jo pačio 
vaikų patarimų, abiejų karų sū 
kuriuose ir okupacijose nesu 
tiko savo 1 
ir tik beširdis bolševikas 76 m. 
senelį teišplėšė ir nugrūdo į to 
limojo Sibiro taigas. Jaunystė

nasimnkinfis «kaitv sias dainininkas, turjs savrų, au nebus. Tu juk žinai, kad Tavo 
Gulaliai seniai yra tušti ir nie 

Šalę savo ūkio rūpesčių pats kas juose negyvena, tad nuskri 
t____ r ____ _______ __________________ _____ ________o o . vi uni j iu m u i v*sus vaikus išmokinęs pirmi dęs, be švelnių tėviškės vėjelių
jantieji politikai, Pineau ir Mol siais laikais. Tai apima priešin tojimą tokio elgesio, kokį pada to j,uvo vienas iš^ apylinkės n?° skaitymo, rūpinosi, kad ne dūzgimo padedamas vėl juose 
let, sutiko sustąbdyti karinius gas ir labai skirtingas politines rė Edenas, be šios organizacijos paVyzdingiausių stambesnių ūki ’s ~ nuimnnlr ta
veiksmus Egipte tik dėl vienos sistemas, kurios skiriasi savo suskilimo.
priežasties:

Edenas visiškai užsispyrė 
tai padaryti.

1. KAS SUSTABDĖ SUEZO INVAZIJĄ?
Sausio 14 d. žurnalas „Life” (tautų bendruomenė) subyrės 

savo vedamąjame rašo: per kelias valandas visam laikui
Mes nenorime ginčytis su ko — jeigu kariniai veiksmai Egi 

legomis žurnalistais, o dar ma pte nebus sustabdyti. Indiją ir 
žiau su Įung. Amerikos Valsty Ceilonas buvo tam ypatingai už 
bių diplomatais, tačiau visai ne sispyrę; Kanada tiktai rodė ma 
seniai atsitikusių istorinių įvy žiau aiškų grąsinimą. Kanados 
kių faktai turi būti teisingai nu užsienių reikalų ministeris 
šviečiami, nes kitokiu būdu jie 
pavirsta mitais.

Vienas toks faktas yra atsa 
kymas į klausimą: Kodėl Pran 
cūzija ir Britanija sutiko susta 
bdyti ugnį — nutraukti kari Ir tai buvo pagrindinė priežas 
nius veiksmus Egipte 1956 m. tis, kuri sustabdė Suezo inva --------- —--y----- —r- ----- -c

/ pkričio 8-t ądieną, tik 5 dieno ziją jos neužbaigus, paaukojant tautų bendruomenės vyriausy 
ins praėjus po to, kai abi šios užsibrėžtus, bet neatsiektus, ka bių galvų, 
valstybės užvetavo Jungtinių rinius tikslus. 
Tautų rezoliuciją, kuri to rei 
kalavo?

Chruščiovas gyrėsi, kad jis 
ir Bulganinas tai padarė sa 
vo grasinimais padėti Nas 
serui sovietų intervencija.

Douglas Dillon, amerikiečių Bohlen, kad J. A. Valstybės pa miau nepasitaręs su kitomis bri 
ambasadorius Paryžiuje, pareiš sipriešins spvietų intervencijai tų tautų bendruomenės vyriau 
kęs savi nuomonę per CBS pa Viduriniuose Rytuose. Buvo sybėmis. Čia buvo politinis sp 
sikalbėjime su spaudos atsto ir pasaulio opinijos moralinis rendimas kuriuo buvo rizikuoja 
vais — parėmė rusų gyrimąsi. spaudimas, Jungt. Am. Valsty ma sukelti didesnį karą ar net 
Vėliau jis šią nuomonę sušvel bių organizuotas ir vadovauja pasaulinį karą. Tačiau nebuvo 
nino. mas per Jungt. Tautų organiza prieš tai susirišta su Ottawa ar

Toliau išlindo žurnalistas St ciją. Tačiau tai visa nebūtų tu kitomis britų tautų bendruome 
ewart Alsop tvirtindamas, kad rėję sprendžiamosios reikšmės nės narių sostinėmis ir nepasi 
Chruščiovo-Dillono pareiškimai Edenui, jeigu jį nebūtų pavei keista nuomonėmis prieš tai, 
,uvo tikrenybė ir kad tik sovie kęs Britų tautų bendruomenės kai Edenas pranešė apie šį sp 

tų grąsinimas, o ne pasaulio opi moralinis spaudimas ir grėsmė rendimą britų parlamente.
nijos „moralis spaudimas“, iš iširti. . 1_ _____ ___ L_._l
reikštas per Jungtines Tautas 
išgelbėjo Nasserio kailį.

„Life” korespondentas John 
Osborne gruodžio mėn. įvykdė 
specialų apklausinėjimą įvairiuo 
se vyriausybių Londone ir Pary dos savaitraščių savo vedamą 
žiuje žinių šaltiniuose, kas tik jame apie tai taip rašo:
rai atsitiko, kad buvo sustabdy Britų tautų bendruomenė Ir, nors ir lanksčiai organizaci savo tėveliu ir 
ti kariniai veiksmai Eigipte? Jis (Commonwealth) niekada ne jai, kaip šioji, neatrodo, kad ji j-jų”, jau 14 metu stojo į vagą 
įrodo, kad prancūzų vadovau buvo labai vieninga, net geriau galėtų išlaikyti dar vieną pakar va](jyti dviporinio plūgo, dėl

Lester Pearson vėliau pa 
tvirtino tai Kanados paria 
mente, kad britų tautų be 
ndruomenė buvo priartėja 

si „subyrėjimo ribą”.

je yra pagrindinė taisyklė, 
nors ir nerašyta, tai — įsi 
pareigojimas vieno nario 
pasitarti su kitais prieš vy 
kdant kokį nors didesnį ži 

ngsnį — sprendimą, 
kuris galėtų turėti įtakos ar pa 11 u,. °. ■ . * . r damas tremties našta,liesti kitus narius gerai ar blo..............................
gai. „Gali būti, kad mes nega J -. — - ---
lime su tuo sutikti, tačiau pir 
miausia viską apkalbėkime, iš 
nagrinėkime ir pasikeiskime 
nuomonėmis“. Tai yra toks nu 
sistatymas, tokia dvasia, kuria 
tvarkomi santykiai tarpe britų

Sir Anthony Eden, vienas 
iš vyresniųjų „klubo“ pa 
reigūnų, sulaužė šią taisyk 
lę, šiame klube viešpatavu 

šią dvasią,

Buvo ir sovietų grasinimai, 
kurie ilgai nesitęsė.ir jie grei 
tai buvo užkirsti Eisenhowerio 
pareiškimu, padarytu rinkimų 
dieną per Jungt. Amerikos Va kada Britanija su Prancūzija 
Istybių ambasadorių Kremliuje pradėjo Egipto invaziją pir

bet aš tėvelį laikiau visuomet 
sau pavyzdžiu ir niekuomet ne 
baigiau stebėits juo, kaip retai 

| sutinkamu teigiamų • ypatybių 
I žmogumi.

Buvo susipratęs lietuvis, giū 
mesi su priešais, rėmė knygne 
šius, tampėsi su caro žandarais, 
vokiečių buvo įmestas j dabok 

g* bolševikų tik per pirmus 
HUlI-os okupacijos metus (1944- 

5) buvo tris kartus uždarytas 
kalėjįman ir kaip niekuo nekal 
tas, bet persekiotojams atiduo 

į dant paskutinius batus, kaili 
nius ar pūdą miltų vis išsipirk 
davo, kol galų gale išvarė į Si 
birą.

Tėveliai esą jau pernai turė 
ję teisę sugrįžti į jų, kaip rašė, 
jšventąją žemelę. Deja, leidimas 
‘iš Vilniaus, t. y. iš „savų“, vis 
nepasirodė ir tėvelį negailestin 
goji mirtis užklupo ten, kur bol 
ševikai jos ir norėjo. ,

Tėvelis nesirgo ir neištarė pa

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH I. YATES
HA 0864

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

2. SUEZO INVAZIJA — 
SMŪGIS 

COMMONWEALTHS!
Vienas iš didesniųjų Kana

Galutiniai viso to rezultatai 
negali būti numatyti, tačiau 

vienas dalykas yra tikras 
tai, kad britų tautų bend 
ruomenė niekuomet nebu 
vo taip giliai suskilusi ir 
pasidalinusi, kaip šios di 

desnės krizės laiku.

aš kruopščiai naudojuos.
Būdamas iš plačios giminės 

ir ypač artimesnių kaip: Bara 
nauskai (Anykščių Šilelio au 
torius), Tylos, Dičiai, Petro < 
niai, Juodeliai, Masiuliai, Vilei 
šiai (inž. Petras) Šaltaniai, Ma 
tūliai, Gražiai, Žilėnai, Katinai 
ir t. t., mėgo svečiuotis ir pui 
kioje „lineikoje“, specialiai be 
lanko pakinkytu, visuomet eik 
liausiu apylinkėje eržilu buvo 
visur laukiamas kaip kūmas, 
svotas ar pirmas svetys. Nesi
puikino ir mylėjo visus, užtat skutinių žodžių — pamažu už 
ir buvo mylimas ir gerbiamas migo ir nebeprisikėlė. Sapnuok 

i oku a i os nesu v^s^’ neišskiriant ir žydų, ii ru dabar, tėveli, mieliausius tavo 
valiA^nleUtTVpvišk^ sų> kurie rasdavo pageibos ar šventos žemelės sapnus! Dabar 

užtarimo. Būdamas daugiau tu gali laisvai nuskristi j tavo 
kaip vidutinio ūgio ir puikaus numylėtų, gražiausių atsimini 
sudėjimo buvo žinomas, kaip mu bei prakaitu nulaistytų Gu 

iirnuju oiuiiu tdigds. jaunyste apyjjnų^s stipruolis bei geriau laliu laukus, pamiškes ir kai 
ie nenorėdamas lankyti rusiskos , . . . x m ,’,rv. . , ,7 , cino rloininm Irnc fnrm Mnlmo I u mb 71MO1 IrOrl I UVfl
mokyklos, pasimokinęs skaity v . . , -

redakto ,lr stlprų balsą.

pažiūromis politikoje, ekonomi Kanados vyriausybė buvo 
koje, gynyboje ir net etikoje, mažiau sumišusi del klaidos — 
Tačiau Commonwealtho siįp nepasitarimo prieš pradedant 

Sovietų grasinimai, Jungt. numas yra taip pat ir jo stipru karinius veiksmus Egipte, ne 
Amerikos Valstybių ir 'Ju»gti mas. Tai yra lyg koks klubas, gu dėl pačios anglų - prancūzų 
nių Tautų spaudimas buvo tik kurio nariai yra draugiškai su politikos, kuri sulaužė Jungt. 
šalutiniai veiksniai, palyginus sitarę, kad jų nuomonės gali Tautų principus.
su britų užsispyrimu. Ligi pat būti skirtingos tam tikrais klau Kanada nepaliks britų tautų 
paskutinio momento prancūzai simais taip, kad neišeis įsižeidęs bendruomenės dėl vieno tokio 
ginčijosi ir norėjo pratęsti kari kada iškyla koks nors tikrai ka įvykio ar net dėl dviejų. Tačiau 
nius veiksmus 12—24 valando rštas ginčas.
mis ilgiau, tikėdamiesi per tą '
laiką užimti visą Suezo kanalą, klubas privalo turėti keletą tai

Edeno, tarp visų kitų, pats syklių, lygiai taip pat, kaip ir 
svarbiausias motyvas buvo, kad bendrą interesą, laikyti jį nuo 
jis gavęs konkretų grąsinimą, iširimo.
kad britų Commonwealthas Britų tautų bendruomenė

J " . iškyla kausimas, ar visa pilna
Tačiau ir pats keisčiausias britų tautų bendruomenė išsilai 

kys, jeigu ateityje nebus iš an 
ksto pasitarimų tokiais visą že 
myną sukrečiančios svarbos 
klausimais.

Mes tikime, kad pasitaria mo

liktume bemoksliais, tad iš 7 šeimininkauk, bei niūniuok ta 
išaugusių net 3-ys baigėme au vo visuomet mėgiamas daine 
gštuosius mokslus. Visą gyve les. Be tavęs juk ir Guialių var 
nimą buvo labai sąžiningas, pa das bus nepilnos reikšmės. Ti 
maldus ir dosnus nepasiturin kėkimės, kad Dievulis Tavo ir 
tiems, santūrus ir be galo kant mūsų maldų išklausys ir mes Ii 
rus nelaimėse, taip kad aš ne kusieji nors Tavo kaulus per 
prisimenu matęs tėvelio akyse yešime ir priglausime prie 
ašaras, ir be jokios galima šaky holių, Tavo Tėvelių dviejų 
ti baimės jausmo. Tai buvo visų pelių ir dukrelės Leliūnų 
žinomas drąsuolis. Kai už po puoš.
ros karvių nuslėpimą 1917 vo Giliai nuliūdę palikome: 
kiečiai tėvelį pastatė sušaudyti liegusi Mamytė Sibire, 7 vaikai 

Jau vien tik iš šių dviejų di jis stovėjo, kaip ąžuolas ir tik ir 26 vaikaičiai išskirstyti ap 
dėlių laikraščių vedamųjų strai mamai nualpus ir mums 8 vai Jink visą žemelę. Mes melsimės 
psnių galime matyti ir suprasti, kams pravirkus, šautuvai buvo už Tave, Tėveli, kad Tau būtų 
kad britai su prancūzais savo nuleisti ir tėvelis ramiausiai su lengvesnė Sibiro taigų žemelė, 
karine intervencija Eigipte nie grįžo prie mūsų. Nors man, ka Nuliūdęs tavo

Nukelta į 6 puslapį. ip sūnui, ir nepatogu čia rašyti, sūnus Juozas su šeima.

ninku.
Kalbėdavo mažai — daugiau 

klausydavo, bet mėgo pokštus, 
sąmojus, patarles bei sekti pa 
sakas. Ne vienu jo sąmojum ir

ji - konsultacinė funkcija britų 
tautų bendruomenėje yra bėga 
lo naudinga ir svarbi.

3. IŠVADOS.

se
sū
ka

pa

vo nepaprastai sunkios. Kokios formavusi tose revoliucinėse lai opozicinėje agitacijoje. Dr. L. tų padoriai sutarusios, pervers 
tos sąlygos buvo galima įsivaiz ko sąlygose. Krikšč. demokra Bistro valdžia „T ' ' *• - - l---*-- --
duoti iš to, kad lietuvių tauta ; t SaVae rv, h

jau buvo laikoma išmirštančia,
5. GRUODŽIO 17 PERVERSMAS, RAŠTIKIS IR MŪSŲ arba pasmerkta mirčiai. Tat, 

esant tokioms sąlygomis, ar bu 
vo kokios galimybės, kad lietū 
vių tauta galėtų rimčiau politiš 
kai vystytis, organizuotis, dife . _ _ _
rencijuotis į normaliau besivys muoja Tautininkų partiją, prie opozicinio nusistatymo), ji taip jo), bet vis dėlto, atvirai sakant, 
tančias sroves, pagal savo pri kurios nuo Krikščionių Demok patat buvo uždaryta į Kauno 
gimti? Tokių sąlygų nebuvo, ratų atskyla dalis kunigų su Tu kalėjimą, kurin mūsų buvo nu 
Ir ko norėti, kad rašančiam jau mu, Mironu pryšakyje. lydėta demonstratyviai. . .
visai prieš Pirmąjį karą, 1912- J Steigiamojo Seimo rinki Tat, kaip matome, srovinė ko 
14 metais gyvenant Vilniuje, mus eina Tautininkai dviem pa va buvo labai aštri ir visos sro 
paslapčiomis, kad policija neuž daliniais, Liaudininkai taip pat, vės, sudėtos ant svarstyklių, 
uostų, tekdavo rinktis į moks Krikšičonys Demokratai trim, viena kitą atsvertų. Labai gai 
leivių susirinkimus. Teko ir šia Socialdemokrtai dviem. Buvo la, kad ligšiol. dar to neišgyve 
ptais keliais išbėgioti ne kar ir maskuotų vienų ir kitų pada nome. (Dabartinė VLIKo opozi 
tas, kai sargai paduodavo aiier linių ir atskirų partizanų, kurie cija nieku ne geriau elgiasi, 
mų signalų. Normalus tautos ėjo po vieną asmenį, nepritapę kaip anuomet prieš 30 metų), 
gyvenimas buvo sukaustytas, prie kitų, perdaug įsivaizduoda Tat visai nenuostabu, kad Sei 
Tat mūsų politinės srovės mez mi, ir panašiai. Tai buvo neišsi mo stenogramose dabar nesun 
gėsi ir vystėsi labai sunkiose są kristalizavusi politinė būsena, ku rasti įrodymų iš bet kurios ’perversmo. . Galima neabejoti 
lygose, beveik be viešos disku 
sijos, nes gi spaudai buvo už 
dėta carinė cenzūra.

Todėl mūsų politinės srovės 
augo lyg krūmai po užgožian 
čiu ąžuolu, be šviesos, be oro, 
be drėgmės.

1888 metais V. Kudirka su 
Tat, kalbant apie gruodžio projektavo pernelyg bendro po 

17 ir Raštikio atsiminimus, poli būdžio politinę organizaciją 
tinių stovyklų klausimas yra „Lietuvą“. Tada pradėjo orga 
svarbus. nizuotis ir klerikalinis sparnas

n • • V- Kudirka greit pamatė, kad .------ ------------ ----- - £ ----- , . . ....
routines lietuvių sroves. „Lietuva“ — be ribų negyveni tis ir tuo atveju lengviausia bu tų sutartis, jeigu lyderiai buvo ta jo nerinko, o į paskutinį de 

Joms reikia paskirti daugiau mišką, ir tada buvo sukurta De vo griebtis policinių priemonių, pasiryžę laužyti ir Dievo vardu mokratinį Seimą jis praėjo Liau 
vietos ir dėmesio. mokratų partija. Išryškėjo so Todėl dažnos buvo pabaudos ir duotas priesaikas? KD „trojka“ dininkų balsų likučiais), ap

Atsikuriant, Lietuva kėlėsi iš cialistų srovė. Ir taip tęsėsi ligi net, užsispyrus, ir kalėjimai. Ir užsiplėšė lenktynėse nepasiduo skaičiavo, kad jo ir jo sroves

J. Kardelis.

Ties Raštikio atsiminimais
POLITINĖS SROVĖS

St. Raštikis, kalbėdamas apie nors ir būdamas A. Smetonos 
gruodžio 17 perversmą, palie giminaitis ir dėl to jo iškeldm 
čia Lietuvos politines sroves, ta tas j kariuomenės vadus (kari 
čiau labai paviršutiniškai, teko niai jo sugebėjimai niekam ne 
nstatuodamas tiktai tūlus išori buvo žinomi ir vėliau nepasuei 
nius jų pasireiškimus. Giliau jis škė), bet jis dėl savo politinio 
į sroves ir jų santykius neįžvel nesiorientavimo nuo to pat 
gia. Iš to kyla jam letališkas ko A. Smetonos ir nukentė 
nfliktas su A. Smetona. O sro jo. Raštikiui fatališkai pasikar 
vių santykiai, kurie veikė tuome tojo Gogolio Taraso Bulbos is 
tines nuotaikas, gruodžio 17 d. torija: Bulba savo sūnui And 
perversme suyaidino didelį vaid riui, iš meilės persimetusiam į 
menį. Jie ir po perversmo vaidi lenkų lagerį, pasakė: „Aš tave 
no didelį vaidmenį. pagimdžiau — aš tave ir užmu

M. Krupavičius savo išvedžio šių“. Ir užmušė. Už nesusiorien 
jimuose apie „Liūdną 30 metų tavįmą, už nesusivaldymą ir 
sukaktį“ daug giliau ir plačiau perbėgimą pas priešą. Taip atsi 
tuo klausimu pasisako. Gaila-— tiko ir su St. Raštikiu. A. Sme 
vienapusiškai. M. Krupaviičui tona St. Raštikį, kaip gimiųai 
būtų patartina atsiminimus tį, iš kurio laukė sau paramos 
apie „Liūdnąją 30-ties metų su (tiesą sakant, ir turėjo), iškė 
kaktį”, prieš išleidžiant peržiū lė, o kai pasirodė, kad jis žiūri 
rėti, stipirai ir atsidėjus pakorė j priešo (demokratijos) stovyk 
guoti ir papildyti. Nemalonu lą, likvidavo, kaip Bulba savo 
bus istorikui vertinti žymaus sūnų. . . 
visuomenininko (ne eilinio), pa 
sužymėjusio valstybininko, ilga 
mečio didelės (net vedamosios) 
politinės srovės pusės šimto 
metų lyderio pasisakymus, kada 
jis ras juos perdaug asmeniš 
kus, vienapusiškus, gerai nepa 
svertus, ko būtina laukti ne tik 
tai iš neeilinio lyderio, bet ir iš 
tam 1

Raštikis, 1 
Krupavičius remiasi, kalbėdh aušros“ — po spaudos draudi čių revoliucijos, jo eigoje, dar priežasties ir pagrindo) į tą pa 
mas apie gruodžio 17, gali ne mo laikotarpio, suniokota, sūja daugiau viską sumaišė. Demo tį Utenos kalėjimą, kurin kiek Krupavičius

1 „Lietuvos Žinio mas nebūtų įvykęs. Bet KD, ne 
tai pasidalino į 3 šakas. Iki ms“ uždėjo 300 litų pabaudos laimėję rinkimų, pasidavė dide 
1907 metų A. Smetona, kaip lei už rašančiojo pirmąjį vedamąjį lei opozicinei pagundai. Nors 
singai sako M. Krupavičius, bu (tai buvo jo žurnalistinis „krikš M. Krupavičius teigia, kad Kn 
vęs Lietuvos Demokratų parti tas“. . .), kai atsakingoji redak kščionių Dem. Centras buvo 
jos srovėje ir redagavęs jų laik tore, Felicija Bortkevičicnė, ne prieš perversmą, (apie kurį ge 
raštį „L. Ūkininkai*, nutraukia sumokėjo jų (tai buvo padary rai žinojo ir net turėjo pasiūly 
su demokratais ir for ta, kaip ir Smetonos, irgi iš rnų prisidėti, o „priešo” neįspė

K. D. centro akis buvo 
primerkta.

O, iš kitos pusės, buvo ir atvi 
ros propagandos už perversmą. 
Juk ir studentų demonstracijos 
ir revoliuciniai jų mitingai, ir 
ateitininkų atviras dalyvavimas 
perversme, ir KD srovės kari 
ninku, kaip pav„ Petruičio net 
ir klastingas apgaulingumas,— 
visa tai neabejotinai įrodo, kad 
K. D. buvo labai prisidėta prie 
’nArvprcmn fiaTima

Mūsų politinės srovės buvo, pusės ir bet prieš ką. naj teigti, jeigu K. D. būtų tvir
galima sakyti, formavimosi sta Artinantis prie gruodžio 17 tai ir aiškiai nusistatę prieš pe 
dijoje. Kova tolydžio kilo, kai perversmo, tenka konstatuoti, rversmą, tai gruodžio 17 nebū 
prasidėjo lenktynės į valdžią, kad srovinė kova buvo pasieku tume turėję.
Rimtesnių politinių vadovų pri si didelę įtampą. Liaudininkai 
augę nebuvo. Todėl kova nebu su socialdemokratais, panaudo 
vo augšto kultūrinio lygio. Ji darni Krikščionių Demokratų 
dažnai iš principinio pobūdžio valdymo klaidomis (o jų buvo), 
plotmės persimesdavo į asmenį ėjo į rinkimų laimėjimą. Deja, 
nę, o tokiu atveju nuslydimai i Liaudininkai 
šalis ir „persūdymai“ buvo la „priekininką“ dėl viso ko) Ta 
bai slidūs. utininkus, su kuriais nesudarė

Valdantieji imdavo karščiuo tikslios sutarties. Bet ką reikš tekęs tautos pasitikėijmo (tau

prisikabino i

Tat būkime objektyvūs ir po 
30 metų nesikarščjuokime. Ta 
čiau ir mūsų srovių klaidos dar 
nesudaro perversmo priežasčių 
visumos. Čia tiktai pasižymėki 
me vieną mažą detalę: A. Sme 
tona, perbėgęs iš demokratinio 
lagerio j autoritetinį, ir tuo ne

tikro pašaukimo asmens. 150 metų trukusios carinės oku 1914 metų Pasaulinio karo. O rašančiam agitacijos metu į St. ti. Kova buvo tikrai žiauri. Ji (be kurios jis — bejėgis) keliai 
kuriuo dažnai M. pacijos, po 40 metų „nakties be šis visa sujaukė. Rusu ir vokie Seimą teko patekti (be jokios negalėjo neveikti aplinkumos. ne tie, kuriais eina aemokrati 

___ '___________ -_______- -________ -______ -_____ • - •___ •______ ................ Čia turiu pastebėti, kad M. nės grupės. Jis ir pasuko iš vieš 
______ b______________ _ o_„ _____ ................ ___________ ___t  b___ _    _   .............. .................. .........besiteisindamas kelio į „krūmus”, o krūmuose 

žinoti politinių painiavų ir jų ūkta ir karo visiškai išardyta kratų partija suskilo. Viena jos_vėliau Smetona padėjo. savo dra verčia, kaltes (jų, kaip sakyta, vis kas n°rs slepiasi, jeigu ne
plonybių. Jo pasisakymai apie ir sunaikinta medžiagiškai. Ke dalis nuskendo revoliucinėse su ugą Voldemarą. buvo), kitiems, bet nemato sa padaryti, tai bent
srovinius, politinius reikalus jį lesi, galima tvirtinti, stebuklin irutėse, o kita pasivadino Lie O ir Smetonai teko atsidurti vųjų. O jų buvo lygia dalimi ir priteršti. Tat organizatoriai
parodo iš naiviosios pusės. Jis, gai, nes prisikėlimo sąlygos bu tuvos soc. liaud. partija, besi kalėjime, kai pernelyg užsirovė iš KD pusės. Ir jeigu srovės bū kus. Jie tuo net ginąsi. (et. b.)
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V. S. MASTIS KU i k a
TORONTO SOLISTAI

KLB Krašto Tarybos šuva jantieki gauna pilnus kreditus, 
žiavimo ir Klaipėdos prijungi kaip ir iš kitų universitete dės 
mo minėjimo proga buvo su tomų dalykų. Informacijų ir ki 
ruošti nedideli koncertiniai prie tais studijų reikalais Columbia 
dai, kuriuose pasireiškė kaiku universitete kreiptis į dr. A. Šeš

Pavardės ir mes
Tėviškėje mes titulus mėgo trijos ir mokslo srityse — pilna 

me daugiau,, kaip pavardes. Ne tokių pavardžių. Net politikoje, 
sikreipdavome: „Pone Jonaiti, kur remiamasi bendru daugu 
pone Petraiti“, bet — „pone di mos skoniu, pavardė nėra truk 
rektoriau, pone kapitone, pone dymas. Taip Kutcherepa, Fja 
viršininke“. Čia visi viršinin re, Lausceh, Blatnik, Kluczyns 
kai turi pavardes, jas nuolat na ki buvo išrinkti piliečių atsto rie Toronto solistai — Alg. Ve plaukį. telefonas UN 5-400, 
udoja ir kitus pavardėmis vadi vais. Anglijos ambasadorius lyvis, Alg. Simonavičjus, B. Kv ext. 565. 
na. Skambink Į kokią Įstaigą— Amerikoje yra Sir Harold Cac ietytė-Urobnienė, p. Mailutė. 
klausia tavo pavardės, nori pa čia. Daug prancūziškų pavar Visi koncertantai, bendrai ima 
matyti koki viršininkėlį — pir džių, kaip Dumas, Gelinas, .ska nt, padarė gerą Įspūdi. A. Vely 
ma pasakyk savo pavardę. • mba lietuviškai. vis turi gražaus tembro ir, at skelbia, kad i akademikus yra

Nenuostabu todėl, kad dau Jei nutariama keisti pavardę, rodo, pakankamos tenorui ska pasiūlyti: prof. P. Brazdžiūnas, 
geliui iš mūsų nusibosta rai pagalvotina, kokią pasirinkti, lės gana stiprų lyrinį tenorą, ku prof. K. Baršauskas, prof. J. Ja 
džiuoti savo pavardes, ir mes st Ilgos, ypatingai suslavintos, pa rio balso pastatyme ir dainavi niekis, prof. Pr. Šivickis ir prof, 
engiamės jas trumpinti ar keis vardės nėra parankios. Kodėl mo būde žymi itališkoji mokyk K. Jablonskis. Narių-korespon 
ti. Įvairūs tarnybiniai ar verslo jas nepakeisti Į trumpas, lietu 
samprotavimai tą reikalą pa viskas galūnes, kunos primena 
greitina. didžią kalbinę kilmę — sanskri

Keitimas vyksta keleriopu bū to kalba ?
du. Vieni sutrumpina savo pa Kiekvienas turi Įgimtą polin
vardes, nubraukdami galūnes, ki būti „aš“, kuo nors pasižymė rais solistais, jeigu gerai žinos, 
dažniausiai slaviškas, -auskas, ti, išsiskirti iš kitų. Mūsų pavar kad dainininkui-solistui darbas 
-evičius, bet palikdami lietuvis dė mus išskiria iš kitų, ir savo vra sunkus ir greit nepadaro 
ką pavardės charakterį. Kiti ne vardais mes išsiskiriame iš sa mas. Solistui reikia daug diro 
skambių pavardžių savininkai vo brolių arba giminių. ti, nuo daug ko susilaikyti, kas
pakeičia i skambias, lietuviškas F 
pavardes. Treti pasirenka ang tusią pavarde, asmuo nyksta 
liškas, škotiškas ar net slaviš pilkoje masėje, palikdamas ar 
kas. Pirmoje ir antroje grupėje ba keisdamas ja. į lietuvišką, as 
turime gražias akiai ir malonias muo išlaiko individualumą, ku 
ausiai pavardes, kaip Karpis, riuo didžiuosis ir jo ainiai. 
Galius, Pulkis, Tautis, Tomas, 
Paulis, Justis, Marius, Garsis, 
Gailys, Gaustis, Kovas, Vilkis, 
Sanka, Juris. Trečioje grupėje 
sutinkame White, Black, Green, 
Lion, Jeffrey. Pirmos ir antros 
grupės lietuviškos pavardės gra 
žiai skamba, lengvai rašomos ir 
ištariamos visų tautybių žmo 
nėms. Trečios grupės pavardės 
yra lengvai ištariamos vietinia 
ms. Tokių pavardžių rasime te 
lefonų knygoje po kelis pusią 
pius, laikraščiuose tokias pavar 
dės nuolat skaitysime.

Dideliame ir pažangiame gy
vename krašte, kuriame vyrau 
ja individo laisvė. Vietiniai kul 
tūros ir politikos vadovai pats 
ria neišsižadėti savo tautiniu, 
ypatybių, bet jas .puoselėti ii 
perduoti savo vaikams. Žmc 
gus be savo tautiškai kultūr 
nių papročių ir savumų, kaų 
medis be šaknų, pasmerktas m 
vytimui.

Daug didžių žmonių Kanado ris. Adresas: Sėja, 1649 N. Bru 
je ir Amerikoje turi nesaksonis adway, Melrose Park, Illinois, 
kas pavardes, kurios jiems nė U.S.A. Kaina: metams 3 doi.. 
trukdė pasiekti viršūnių. Indus nr. 35. et.

la.
A. Simonaviicus stipraus ir 

gražaus balso savininkas, sirn 
patingai besireiškiąs.

Abu dainininkai gali būti ge

Pasirinkdamas plačiai papii jaunystėje traukia, ir pastoviai 
lavintis. Nes dainavimo menas 
trumpu laiku nepasiekiamas. O 
jų balsiniai duomenys yra žy 
miai geri.

P. Kivetytė-Urbonienė, jau 
žinoma išraiškininkė, pašoko 
sumaniai sukomponuotus šo 
kius, parodydama ypač gražią 
plastiką bei humoristinius suge 
bėjimus.

P. Meilutė simpatingai dėklą

LIETUVOS MOKSLŲ 
AKADEMIJA

dentų sąraše yra šie: inž. St. Va 
balevičius, inž. A. Žukauskas, 
prof. A. Minkevičius, prof. J. 
Dagys, prof. Juozas Tonkūnas, 
J. Bulovas, G. Zimanas (žydas, 
Tiesos redaktorius) ir K. Alek 
sa.

Mosklo- Technikos naujienos
NEPAPRASTI NAFTOS ŠALTINIAI 

aprūpins nafta ir Europą
Kovose dėl Viduriniųjų rytų kos specialistą Myron Kinley, 

didelį vaidmenį vaidina nafta. Tas su savo personalu ir įran 
Kovodama prieš Vakarus, Mas kiais tuojau prisistatė. Bet tik 
kva patarė arabų kraštams nu po 14 dienų pavojingo darbo jo 
traukti naftos tiekimą, 
paklausė ir išsprogdino 
laidus. Europa pasijuto 
be gyvybinio varyklio.

Teko jieškoti išeities ir ji ras 
ta.

Iranas, Turikija yra Vakarų mil. tonų benzino. Tai du kar 
draugės. Pradėta naftos jieš tus daugiau nei pats lig šiol ge 
koti Irane daugiau, negu jis lig riausias naftos šaltinis Persijo 
šiol galėjo duoti. Ir tas siekis je.
pasisekė nepaprastai puikiai. Amerikiečių naitos bendro sj 
150 mylių nuo Irano sostinės, vėm Persijoje atėjo į galvą dr;^E 
Teherano, Kum dykumoje geo sus planas — nuo Kim šaltinių^ 
logai giliai žemėse, pragrežus nutiesti vamzdžius iš Persijos 
žemės, druskos ir gipso klodus, per Turkiją iki Viduržemių jū 
gręžimas davė nelauktas pasek ros, į Turkijos uostą Iskende 
mes. run (seniau Alexandrette).

1956 rugpjūčio 26 d. 2300 Antras planas—Persijos naf 
metrų gylyje grąžtas atsidūrė tą gabenti į Europą sausumos 
į naftą. Srovė šovė tokiu fonta keliais. Turkijos ir Persijos vy 
nu, kad nešė su savim akmenis, riaušybės jau susitarė savo ge 
Karštos iki 70 laipsnių Celsi ležinkelius taip sumegzti, kad 
jaus naftos srovės šovė į viršų nafta tankiniuose vaganuose ge 
100 metrų augščio. Veltui inži ležinkeliais galėtų pasiekti Iske 
nieriai mėgino užkimšti skylę, ndcrun uostą.
70 atmosferų stiprumo spaudi Kai tokis planas bus įvykdy 
mas visas priemones niekais tas, arabai vėl pasijus apsigavę 
vertė. Apie gręžimo vietą tuo Maskva, nes jų nafta tada bus 
jau susidarė naftos ežerėlių. Jie netekusi tokios reikšmės Euro 
augo, nes kasdien po 15.000 to pai. kaip dabar. (D).
nų naftos lietus lijo ir lijo. Juo 
di ežerai nutyso kilometrus. 
Oras buvo pilnas garų. Reikėjo

Arabai 
naftos 
sausa,

brigadai pasisekė pristabdyti sr 
ovę. Ne visai sustabdyti. Kas 
dien dar po 7.000 tonų liejasi.

Šitas naftos šaltinis gali duo 
ti kasmet po 3 milionus tonų 
naftos žaliavos. Iš jos išeitų 1,5

VISIEMS VASARIO 16 
MINĖJIMO RENGĖJAMS
Kas norėtų Į savo vietovės su 

rengto Vasario 16 d. minėjimą 
atsilankiusiems svetimtaučia 
ms suteikti šiek tiek daugiau 
spausdintos informacijos apie 
Lietuvą ir lietuvius anglų kai 
ba, tesikreipia Į Lituanus redak 
ciją. Neseniai pasirodžiusio nu 
merio tiražas šiam tikslui buvo 
kiek padidintas ir minėjimų 
inciatoriai turėtų tuo klausimu 
kuo skubiausiai susirūpinti. Ra 
šyti, paminint pageidaujamą 
egz. skaičių ir tikslią minėjimo 
datą, šiuo adresu:
Lituanus, 916 Willoughby Ave, 

Brooklyn 21, N. Y., USA.

„SEPTYNIOS OŽKENOS“
Tokiu vardu K. Saja parašė 

komediją, kurią dramaturgų su 
sirinkimas Vilniuje pripažino 
gera, bet šioj komedijoj „sąmo

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Nelė Mazalaitė. PJŪTIES 

METAS. 'Romanas. Lietuvis 
kos knygos klubas, 2334 So.
Oakley Ave, Chicago. 380 pus rnuoja. Jeigu ji šioje srityje la 
laP>Ų- Aplankas dailininko Ant. vinsis toliau, jos išraiškingumas 

turi galimybių vystytis ir pasie 
kti didelio emocingumo. Švel 
nūs balsas, išraiškos nuoširdų 
mas klausovus stipriai veikia. 
Tai yra gražūs dramos aktorei 
duomenys. J. K.
„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS“ REDAKTORIUS

J. Kardelis yra pakviestas Va iin£ai išjuokiami kolūkinio kai 
mo parazitai, keliamos neseimy
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ninkisko požiūrio j visuomenių iškvietė šauniausia Ameri kūpąs Czeslaw Kaczmarek, 
mus reikalus pasekmes . lat 
ši komedija turi tarnauti okupa 
cijai. Vargu ją lankys kas.

STUDIJA APIE 
1926 GRUODŽIO 17.

Rengiu dokumentinės įstoti 
nės medžiagos studiją apie 1926 
gruodžio 17.

Jonas Leonas.
8205 Kosciuszko Avė.

Cleveland 3, Ohio, U. S. A.
1957 sousio 22.

Rūkštelės. Kaina 3.75. Didžiulė 
gražiai išleista knyga, sudary 
ta iš „Drauge“ ėjusių atkarpų.

Eugenijus Gruodis. AGUO 
NOS IR SMĖLIS. Eilėraščiai. 
Aplankas dailininko Ant. Rū 
ktelės. Kaina 1 dol.

LITUANUS, No. 4(9). Nu 
meris gražiai išleistas, iliustruo 
tas dailininko A. Galdiko kuri 
nių atvaizdais. Nr. kaina 25 et.

sario 16 proga pranešėju į Wor 
cester, Mass., USA, kur Lietu

Adresas: Lithuanian Student vos valstybės nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo minėj! 
mas bus vasario 17 dieną. Red. 
vasario 16 d. lankysis Bostone.
LITUANISTIKOS KURSAI 

COLUMBIA 
UNIVERSITETE

Registracija į visus tris 
anistikos kursus Columbia 
versitete New Yorke š. m. pava 
sario semestrui nuo vasario 1 
iki 5 d. Low Memorial Library 
116th St. and Broadway, New • Kardinolas Wyszynskis išlei 
Yorke. Lituainstiką studijuo džiamas į Romą.

Association, Inc., 916 Willough 
by Ave, Broklyn 21, N. Y. U. 
S. A.

SĖJA Nr. 9. Įdomus nume

litu 
uni

u
NAUJOS BOMBOS W

V • •Vokiečių spaudos žiniomis, 
tik kibirkšties, ir būtų buvusi amerikiečiai savo atominį mo 
baisi ekspliozija. Teherano laik nopolį tegalį išlaikyti tik 10 me 
raščiai Įspėjo gyventojus, kad tų. Mokslininkai tariasi galėsią 
nesiartintu. Vyriausybė sustab su laiku paruošti ir naujų ato 
dė traukinių judėjimą iš Tehe minių ginklų. Pvz. jei atominę 
rano Į Abadaną, kurie ėjo kaip bombą pavyktų „apsiausti liti 
tik pro Kum vietovę. Kariuo jaus-hidrido apsiaustu“, tai bū 
menė buvo iškviesta saugoti, tų galima sukonstruoti kur kas 
Bet gaisras ir savaime galėjo galingesnį ginklą, į kurį galėtų 
kilti — galėjo pasitaikyti, kad būti „įmontuota“ ir saulės ene 
srovės išsviestas akmuo patai rgiia. (E) 
kys į akmeni, ir kils kibirkštis. • Lenkijos teismo sprendimu 

Persijos vyriausybė telegra iš kalėjimo paleistas Kielcų vys -

■v

O

H

Skaitydami

v
į KARYS, 916 Willoughby
V

būsite gerai informuoti apie 
pasaulinius karinius įvy
kius, rasite straipsnių iš ka
rinės ir Lietuvos istorijos 
retais paveikslais iliustruotus ir Lietuvos karių atsimini- 

; mus iš įvairių laikų.
Metinė prenumerata $5.00; rašykite:

Ave. Brooklyn 21, N. Y., USA.

TauLnės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, III. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS

107 N. 20 Ave., Melrose Park, Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

S kubėk.
L letuvi,

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

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

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

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

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

LIKVIDAVIMAS

(Atsiminimų ištraukos).
RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
Labai gabus buvo

bataliono vadas 
majoras Jackus,

Taigi, mūsų divizija likviduo kuris Įsivaizdavo esąs
jasi. Nors nieko nėya amžino karo mokslo žinovas. Kartą per jas ir labai taikingo būdo žmo 
bet buvo labai gaila ją likviduo manevrus jis, nors ir daug ini 
ti, nes buvo gerai susitvarkiu ciatyvos rodė, tačiau ir klaidų 
si, ypač 11 pęst. pulkas, kur ir nemažai pridarė. Kai aš jo klai 
pulko vadas ir dauguma kari das išryškinau, jis buvo laba: 
ninku buvo labai pareigingi.

Negaliu pamiršti

kapitono Tomkaus, apie 
anie kuri jau anksčiau mi 
nėiou ir kuris vėliau 1910 
m. buvo pin uitinė bolševi 

kų auka.
Jis savo kuopos kareivius mo 
kino ir lavino. Pav., šentadie 
niais jis kareivius išvesdavo i 
gamtą, labai įvairiai ir įdomiai 
su jais laiką praleisdavo. Piimą kažkokį smegenų smūgį, nes 
šventadienį,^ kai jis pasiūlė su pamiršo kalbėti ir rašyti, nors, 
juo eiti, noriničų atsirado vos nuostabu, matematikos nepa 
keli kareiviai, o vėliau eidavo vi 
sa kuopa.

praslinkus, susitikau su juo, pa kais. Ir nuotaką ir jos kraitį iš Velykini referavau, buvau už Tas tik buvo lengva, kad sy
žino, mane, bet jau buvo 100 vogė naktį per langą ir paslė tai, kad reik bylą perduoti teis kį gerai pasiruošiau, tai beveik
nuošimčių invalidas. pė. . . divizijos vado generolo mui, kad užkirstų kitiems ke tas pats buvo kartojama įvairio

... ., . ... Skomskio bute, nes pats gene lią panašiai daryti.lIltĮĮ Is likviduojamos divizijos rolas tuomet Rytų Hprūšuose
karininkai buvo perkelti į kitus priiminėjo arklius mūsų kariuo 
dalinius. Nemaža karininkų vi menei. Kuomet policija nustojo 
sai iš kariuomenės pasiliuooa vilties vagystę išaiškinti, į Aly 
vo: kas į civilę tarnybą, kas i tų atvažiavo vestuvininkai ir 
universitetą. Štabo viršininkas čia jaunieji paėmė šliūbą. . . 
majoras Rozmanas buvo pak 
viestas Panevėžio apskrities 
viršininku, kaip gabus admims 

didelis tratorius, pareigingas tarnauto

gus.
Štabo adjutantas Įeit. Skrips 

tunas buvo perkeltas į ulonų 
pulką, bet greit iš ten laikinai

grįžo po didelio romano.
nusiminęs. Kiek vėliau aš jį pa 
kviečiau pas save, patariau ge 
riau pastudijuoti karo mokslą Mat jis buvo gražus vyras ir ji 

įsimylėjo viena ūkininkaitė-vo 
kietaitė, kuri turėjo sužiedotini 
girininką, irgi vokietį. Nakti 
prieš šliūbo dieną nuotaka din 
go iš tėvų namų ir dar su visu 
kraičiu. Tėvai ir sužiedotinis 
pakėlė ant kojų 
kio policiją, bet 
nesusekė.

Pasirodė, kad

nepaprastą „vagystę“ pa 
darė pats Įeit. Skripstūnas

ir ruoštis į akademiją.

Kitą metą aš dėjau visas pas 
tangas ir majoras Jackus buvę 
komandiruotas į karo akademi 
ją. Ją pabaigęs, jis pasirodė

geras
Karo Mokyklos viršininkas 

ir jau generolo laipsnyje gavo

visą Vilkaviš 
jokių pėdsakų

tokią .

141. KAIP KARTAIS ATS! 
LYGINAMA

GERADARIAMS
Divizijos likvidacijai pasibai 

gus, gavau paskyrimą II Kai o 
Apygardos Štabo viršininku. 
Štabas buvo prie 5 pėst. pulko 
A. Panemunėje. Apygardos vii 
šininkas buvo

pulk. Velykis,
su kuriuo kartu mokiausi Vii 
niaus Karo mokykloje. Žmo 
gus ramus, taktiškas, gal kiek 
per švelnus. Jo švelnumą ir ge 
Įraširdiškumą gali 'charakteri 
zuoti sekantis faktas:

Pionierių bataliono 
kapitonas K.

namų statybai panaudojo 
daug valdžios medžiagos, 
lentų. Kažkas jį apskun

savo
gana 
ypač
dė ir kvota faktus patvirtino.

se auditorijose, Augštuosiuose 
Kursuose, karo mokykloje, ka 
rininkams pakartojimo kursuo 
se ir karo valdininkams karinin 
ko laipsniui įgyti kursuose, tik 
tai vienur plačiau, kitur siau 
riau.

Kartą suruošiau kariūnams

paskaitą apie dainos reikš 
mę kariniame gyvenime.

Matyti, kad mano paskaita kla 
usytojus paveikė, nes po ję^Į 
ilgą laiką visa karo mokykit, 
skambėjo. Kadro karininkai iš 
syk negalėjo suprasti, kas čia 
pasidarė su kariūnais. Teko net 
ypatingai uolius „dainininkus” 
stabdyti.

Mano tarnyba II karo apyg. 
štabe,

galima sakyti, buvo pats ramia 
miausias gyvenimo laikotarnis. 
Santykiai su viršininku labai 
geri, visi tarnybiniai nemalonu 
mai tekdavo jam.

Pulkų vadai buvo: Petraitis, 
Rėklaitis ir Šumskis — visi pa 
reigingi žmonės; komendantai 
irgu turėjo gyvenimo ir tarny 

reikėjo lekcijoms gerai bos prityrimą. Tik gyvenk ir 
pasiruošti. tvarkykis. (d. b.)

— Matai, tamsta, 
dar jaunas žmogus, 

paklydo,- gal ateity ir tvarkingai 
gyvens. Visgi Vyties Kryžiaus 
kavalierius ir gana sunkiai bu 
vęs sužeistas. . .

Jo byla buvo užgniaužta, tik 
K. turėjo išeiti iš karo tarnybos. 
Savo užtarėjui šis jaunas žmo 

gus gerai atsidėkojo: 
naktį į gruodžio 17 jis, studen 
tų neo-lituanų bene pirminiu 
kas, pats tuomet jau generolą 
Velyki areštavo ir prie arešta 
vimo didelį brutalumą parodė.

142. MALONIAUSIS 
TARNYBOS LAIKOTARPIS

Be savo tiesioginio darbo tu 
rėjau gana daug darbo Augs 
tuose karininkų kursuose ir Ka 
ro Mokykloje, kur dėsčiau sta 
tutus, karinę pricholpgiją ir ka 
rinę pedagogiką. Turiu prisipa 
žinti, kad pedagogo darbas 
man labai patiko. Nors mano 
dėstomi dalykai visi buvo labai 

°-sausi, bet kad klausytojai nenuo 
bodžiautų,

miršo. Gaila žmogaus ir gabaus ____  _____ ____ ___
karininko. Keleriems metams su keliais ulonų pulko karinin Kuomet aš tą klausimą puik.
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AtŪSU^PORTAS Europos sunkaus svorio bokso 
čempionas A. Šocikas ir 2 leng fe 
vaatleitai. Paisiteiravęs, kodėl ?

neatvyko mano senas pažįsta 
mas, Vyt. Kulakauskas, kuris 
buvo vienas pirmųjų mano krep 
šinio mokytojų, pokalbio daly 
vis atsakė:

Prieš išvažiuojant jį pakeitė 
kitu.

Veik visi lietuviai iš paverg 
tos tėvynės /rodė gyvą susido 
mėjimą mūsų gyvenimu. Bet, 
kaip sakoma, nors žemė dreba,

PASAULINĖ — 16 — OLIMPIADA LIETUVIO 
ŽVILGSNIU

Pasibaigus krepšinio ir leng Gruodžio 8 d., stebint 102. 
vosios atletikos varžyboms, kiek 000 žmonių, įvyko oficialus 16- 
daugiau susidomėjimo dar kėlė tosios moderniųjų laikų olim 
futbolas ir plaukimas. piados uždarymas Melbourne.

Niekas iš rengėjų prieš olim Tarptautinio Olimpinio Ko 
piadą nesitikėjo, kad krepišnis miteto pirm. A. Brundage paša 
Australijoje bus taip šiltai pri kius olimpiados uždaromąja kai 
imtas. Į kiekvienas rungtynes bą, trimitams gaudžiant, ouvo tvarka
atsilankydavo apie 11.000 žiū nuleista olimpinė vėliava. Ji 
rovų. Atrodo, kad po šios olim perduota saugoti Melbourno 
piados krepšinis Melburne pasi burmistrui Sir Fr. Selbeck, ku 
darys labai populiarus.

RUSAI
IR

Pačios 
sviedžio 
tarp 1952-jų metų (Helsinkio) 
olimpiados vandensviedžio nu 
galėtojo Vengrijos ir Sov. Są 
jungos rinktinės. Nors jos ir ne 
buvo augšto lygio, nes rusai to 
Ii negalėjo prilygti vengrams, 
bet jų buvo laukiama su nekant 
rumu, o ypač rungtynių metu 
įvyko atsimintinų incidentų.

Per šias rungtynes rusai pa 
rodė pačią nesportiškiausią lai 
kyseną olimpinių žaidimų me 
tu. Vengras E. Zador, ruso V. 
Prokopov smūgio parblokštas, 
su sukruvintu veidu turėjo pasi 
traukti iš žaidynių. Žaidimų me 
tu girdėjosi rusų šūkiai: „Už 
mušt šiuos vęngrų šunis, tai su _________ __
taupys mums laiko vėliau juos jį’ “4 teko Vengrijai** 5-- 
iššaudyti!“ Visą laiką rusai ve - ....
ngrus lydėjo šūkiais „fašistai“ 
„niekšai“ ir pan. Rusai negaiė 
darni laimėti įvarčio, spardė, 
draskė vengrų žaidėjus, už ką 
nuolat susilaukdavo teisėjo per 
spėjimų ir baudų. Po Zadar su 
mušimo, kelias minutes prieš 
žaidimo galą, švedas teisėjas S. 
Zuckerman, vengrams vedant
4 :0, sustabdė rungtynes, paskel a. Lauritėnas ir St. Stonkus, jų 
bdamas vengrus laimėtojais. Ši komandai laimėjus antrąją vie 
sprendimą 5000 žiūrovų sutiko tą> gavo po sidabro medalį. Ėji 
su didžiausiomis ovacijomis, o kas A. Mikėnas, 20 km nuotoli 
rusus, saugodoma nuo įtužusios 
minios, išlydėjo policija.

Po šių rungtynių E. Zador 
viešai pareiškė, kad jis liksiąs 
Australijoje.

— Grįžus man į Vengriją, ma 
nęs ten laukia tik mirtis, — jos sunkiasvorį čempioną A. Mi 
liūdnai jis užbaigė pasikalbėji digan, bet pralaimėjo, po sun 

kios ir kietos, bet gana apyly 
gios kovos, prieš amerikietį neg 
rą J. Boyd, kuriam ir teko auk 
so medalis. R. Murauskas buvo 
silpnesnis techniškai.

Bėgikas Petras Pipynė daly 
vavo 1500 metrų antrajame už

Šios rungtynės buvo labai šiur bėgime ir atbėgo 8-ju. 
1 VV’ Jį. • "VI . TTzl^nksčios. Čia pasireiškė rusų ne 
apykantą prieš jugoslavus. Gau 
su buvo apsistumdymų, kojų 
kaišiojimų, „kaustymų“ ir pa 
našių reiškinių, daugiausiai iš 
rusų pusės.

MUŠA VENGRUS 
MELBURNE 
įdomiausios vanden 

varžybos buvo tarp

ris ją laikys seife iki 1960 m., 
kada perduos ją Italijos olirnpi 
niam komitetui Romoje, kur įvy 
ks sekanti pasaulio olimpiada.

Vėliavai nusileidus^ buvo už 
gesinta visą olimpinių žaidimų 
laiką degusi olimpinė ugnis.

OLIMPIADOS 
REZULTATAI

Daugiausia taškų turėjo su 
rinkusi Amerika, bet per vieną 
dieną Sov. S-ga laimėjusi 12 au 
kso medalių gimnastikoje ir im 
tynėse, į kurias amerikiečiai ma 
žai kreipė dėmesio, paveržė pir 
mą vietą, Sov. S-gos sportiniu 
kai išsivežė 37 aukso, 29 sidab 
ro ir 32 bronzos medalius, pa 
likę užpakalyje amerikiečius su 
32 aukso, 25 sidabro ir 17 bron 
zos medalių. Trečią vietą tvir 
tai laimėjo Australija: 13 auk 
so, 8 sidabro, 14 bronzos meda

mą.
Prieš uždarymą dar įvyKo

PASKUTINĖS BAIGMINĖS 
FUTBOLO RUNGTYNĖS

Sov. Sąjunga — Jugoslavija, 
kurias 1:0 laimėjo sovietai, tuo 
laimėję paskutinį aukso medalį.

j SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams 

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

1361 Jean Talon E., 
Montreal. Tel. CR 2-Į949

f O

Italijai, 6 — Švedijai, 7—Vokie 
tijai, 8 — Anglijai, 9 — Rumu 
nįjai, 10 — Japonijai ir t. t.

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI
Sov. Sąjungos olimpinėje rin 

ktinėje buvo 7 lietuviai. Jie ture 
jo ginti rusų spalvas ir visur bu 
vo skelbiami rusais.

Krepšininkai K. Petkevičius,

atėjo antruoju, gavo sidabro me 
dalį.

Boksininkas R. Murauskas 
pussunkiame svoryje laimėjo 
III vietą ir gavo bronzos meda 
lį. Jis lengvai įveikė^ Austrai!

stovykloje. Taigi, jei ilgiau ku 
ris šios stovyklos sportininkų 
užsiplepėdavo su Vakarų pa 
šaulio žmogum, tuoj pro jo nu 
garą prašliauždavo „šešėlis“, 
kuriam užtekdavo pasižiūrėti į 
sportininką, kaip šis tardavo:

— Man jau reikia eiti prie 
savųjų. . . Atsiprašau. . .

Vieną popietę Rusijos krepši 
nio rinktinei baigus rungtynes, 
beveik visi žaidėjai pasiliko pa 
sižiūrėti kitų valstybių susitiki 
mo. Jų tarpę buvo ir visi lietu 
viai, kurie, 9lyg tyčia, sėdėjo 
kiek atokiau. Su rusais žaidėjais 
sėdėjo ir jų treneris. Jis Lietu 
vą pažįsta dar iš 1941 metų, u 
gerai prisimena Lietuvos rink taip gerai, kaip Australijoje, 
tinės krepšininkus, kurių rado 
ir Australijoje.

Priėjęs prie jo,* paaiškinau, tininkai yra palikę Lietuvoje 
kad esu vietinės ir Amerikos lie artimų šeimos narių, todėl, pa 
tuvių spaudos atstovas ir pa sibaigus olimpiadai, jų noras 
prašiau leisti sporto klausimais buvo kuo greičiau grįžti pas sa 
pasišnekėti su jo rinktinės lie vuosius. 
tuviais sportininkais. Treneris, 
ilgai negalvojęs, sutiko. Ir taip, KONCERTE NEDALYVAVO 
nesivaržant „šešėlių”, galėjom Gruodžio 2 d. Melbourne Lie 
ilgiau pasišnekėti. Žinoma, šis tuvių Dainos Mylėtojų Sambų 
mūsų pokalbis lietė tik grynai ris, vadovaujamas 
sportinius reikalus. Pasikalbėjo suruošė koncertą, į kurį buvo gyventojų, kai tuo 
me apie sportinę veiklą Lietu kviesti olimpinių žaidimų daly Sąjunga su 213 mil. 
voje, apie jų rinktinės gastroles viai lietuviai. Deja, jie koncer taško, JAV — 2,18 
po Europą, Kiniją ir Pietų Ame tan nebuvo išleisti, 
riką. Papasakojau jiems apie sp 
ortinę veiklą Australijoj ir Am 
erikoj. Jie viskuo domėjosi, kla 
usinėjo.

— Ar sportas Lietuvoj da 
bar populiarus? — paklausiau.

— Taip. Jaunimas labai ver
žiasi į mokslą, o tuo pačiu ir 
daug sportuoja. Sportininkų dalykas, tačiau didelis šoviniz 
gausu visose šakose — miesluo mas yra nepageidaujamas! Ta 
se ir kaimuose. Dabar Kauno Čiau australų žiūrovai Olimpia 
Kultūros rūmuose įrengtas pla doje tuo pasižymėjo, apdovano 
ūkimo baseinas. Tiesa, jis nėra darni laimėtojus beveik mirtina 
didelis, bet pakanka. tyla, tuo tarpu savus sportinin

Čia pasiteiravau apie senus, kus, nors ir paskutinėse vieto 
kadaise garsėjusius sportinin se, palydėdami griausmingom 
kus: Leščinską ir Šačkų. ovacijomis. Bet, dalinai tas jų

— Taip, jie dabar Lietuvoj, pasididžiavimas yra ir pateisi 
neseniai grįžo. .. Leščinskas namas, nes pasirodo, kad gyven 
dar buvo bandęs žaisti krepši tojų skaičiumi, australai šią oh 
nį, bet jau persenas. Mokyto mpiadą ir laimėjo, kadangi 9%

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

TELEFONAS: CR 7-0051

jauja provincijoj.
Kita proga buvau paklaus 

tas, kaip čia įsikūrę lietuviai 
Atsakiau, kad daugelis turi na 
mus, automobilius, gyvena so 
čiai. . .

— Gyvenkite — juk esate tie 
patys broliai. Tik laimingesnio

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

WELLAND, Ont
ŽODELIS WELLANDO APYLINKĖS LIETUVIAMS 

Lietuvi - Lietuve!
Kai žvelgi iš šilto, jaukaus mo reikalams — aukodamas Ta 

kambario pro apšarmojusį lan utos Fondui.
gą į sniegu apdengtas gatves, Šimtmetį vergavus, mūsų tau 

likimo dėka įsikūrėte ir gyvena laukus, miškus, susisvajoji ir tos priespauda buvo nuplauta 
te geriau. prisimeni savo artimuosius, va prieš 38 metus tauriausių tau

Čia jis pridūrė, kad Pietų rgstančius tėvynėje, prispaus tos sūnų krauju. Per 21 nepri 
Amerikoje lietuviai gyvena ne tus vergijos skurdo ir dvasinio klausomybės metus tu naudo 

persekiojimo. Vaizde stojasi jaisi laisve, bujojai, kultūrėjai, 
Sibiro taigą su savo šalčio sp mokslinaisi, todėl net atsidūręs 
eigais ir sniegynais, kuriais i plačiajam pasaulyje tavo akyra 
mirtį brenda tavo tėvai, broliai čiai platesni ir šviesesni. Šiuo 
ir seserys. Jie visi trokšta lais tarpu tėvynė iš tavęs dar ne 
vės savo tėvynei daugiau, kaip reikalauja kraujo aukos, o tik 
dykumų keleiviai vandens. Tau keleto prakaito lašų pavidale 
tieti! Tu gali pagreitinti laisvės dolerių, kuriuos tu turėtum pa 
Aušros u^ąekėŲijmą prisideda skirti iš savo uždarbio. Tavo 
mas savo auka tėvynės laisvini auka pagelbės mūsų veiksnia 

ms laikyti Lietuvos laisvinimo 
bylą gyvą pasaulinėje politikos 
arenoje.

Sąryšyje su Vasario 16 minė 
jimu bus renkamos aukos Tau 
tos Fondui aukų lapais laike mi 
nėjimo salėje ir, jei kas dėl su 
sidėjusių aplinkybių salėje ne 
galės paukoti, pas tuos bus at 
silankyta į namus. Aukų rinki 
mą vykdys Tautos Fondo atsto 
vybės Wellando apylinkės jga 
lietiniai: St. Gudaitis — Niaga 
ra Falls: Pr. Naiduškevičius — 
Wellande, ir Juozas Paužuolis 
— Port Colborne.

Mes laukiame Jūsų duosnu 
mo.

Visi olimpiadiniuose žaidi 
muose dalyvavę lietuviai spor

Dar prieš koncertą, kalbantis 
su lietuivais sportininkais, gir 
dėjau jų didelį norą jame daly 
vauti, bet jau tada jie abejojo 
ar begalės i koncertą atvykti. 
Taip ir atsitiko. A. Laukaitis.

— Patriotizmas yra gražus

mil. gyventojų kraštui, 13r/Į 
A. Čelnos, taško atiteko vienam miiionui 

tarpu Sov. 
— tik 1,35 
tšk., vokie 
Arčiausiai 

švedai, ku
čiai — 1,95 taško, 
australų prsiartino 
riems 1 mil. gyventojų atiteko 
12,55 taško. Bet sportų karalie 
nės šakoje — lengvojeje atleti 
koje, geriausiai (taškus padali 
nūs. iš gyventojų skaičiaus) pa 
sirodė norvegai.

• Popiežius Pijus XII paskyrė 
penkis naujus vyskupus Lenki 
jai.
• Jokūbas Šernas, vaidinęs „He 
len of Troy“, pasirodė naujame 
..Nojaus arkos“ filme.

Tautos Fondo Atstovybės 
Welando apylinkės 

įgaliotiniai.

Juozas Ūdra dalyvavo koma 
ndinėse ir individualinėse fek 
tavimosi (Epee) varžybose, bet 
pralaimėjo prieš stipresnius pr 
ancūzus ir lenkus.

PASIKALBĖJIMAI SU 
BROLIAIS

Esu rašęs, kad įvairiomis pro 
gomis susitikau su lietuviais 
sportininkais, atvykusiais Sov. 
Sąjungos rinktinės sudėtyje į pa 
saulinę olimpiadą Melbournan. 
Žadėjau patiekti įdomesnių tų 
pasikalbėjimo ištraukų. Patiė 
kiu tai, ką gali visi skaityti.

Be šių septynių lietuvių, i 
olimpiadą turėjo atvykti dar kre 
pšinio komandos treneris Vyt. 
Kulakauskas, Sov. Sąjungos ir

BELLAZZ1-LAMY, INC |
TR B1S1 7679 George Sl- Ville Leealle. į

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

Tel. IR. 1135

MYERS Co.
SPECIALIAI NUPIGINTA g
RŪBŲ VALYMO KAINA. |

Kostiumas ................0.95 6
Paltas (lengvas) . .0.95 |

Suknelė .................... 0.90 $
Skrybėlė ................0.85 S

ir t. t., ir t. t. X
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^T.—MONTREAL.

Or. T ASSY SINGCRMAN 
optometristas - optikas

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

I
SALIONAS DIVA MODE?

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |

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

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

| BAL TIC
2! Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
L ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. i

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
į > yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
X Lietuviams nuolaida.
S Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,
fe Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. <

| HE 0211 Office: 727 Argyle 8
| HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d. Į
» GerardViau, sav. »
| ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

S

ĮęfflTlriDE LUXE DRY CLEANERS!
143—8th AVENUE, LACH1NE |

X 71 /t E? ^7 ry Lietuviams nuolaida. I i
I Sav.: P. RUTKAUSKAS, g

RA 7-3120 Montreal Overseas Parcels

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

Siuntimai Lietuvon
IR f 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.

į lietuviška moterų kirnykla į
fe DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- f 
g PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. • įj
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon). Į

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 Į v ,



6 PSL.

KLAIPĖDOS KRAŠTO PRIJUNGIMO 24 SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIMAS TORONTE

Sausio 20 dieną Toronte Ma somis jėgomis. Esą mes turime 
žosios Lietuvos Bičiulių Drau būti „lietuviškais imperialis 
gijos skyrius Lietuvių Namuo tais“, atseit — mes turime ryž 
se suruošė Klaipėdos krašto pri tis didelėms kovoms, nes di 
jungimo prie Lietuvos sukaktu džiausi etnografinės Lietuvos 
ves, pradėtas Kanados ii Maž plotai tarptautinių imperialistų 
lietuvių himnu.

Draugijos pirmininkas L. Ta 
mošauskas minėjimą atidarė gr 
ažiu žodžiu. Jis pilną salę pubii 
kos pakvietė susikaupimo minu 
te pagerbti kovotojus už Mažo 
sios Lietuvos vienybę bei kritu 
sius kovose.

Po to Lietuvos Gen. Konsu 
las min. V. Gylys apibūdino su 
kilimo kovas ir Klaipėdos svar 
bumą bei reikšmę Nepriklauso 
mai Lietuvai. Konsulas gražiai 
įvertino sukilimo faktą. Baigda 
mas savo žodį konsulas pažymė 
jo, kad dėl tokių Lietuvos teri 
torijos dalių, kaip Vilnius ir 
Klaipėda lietuvių tarpe skirtin 
gų nuomonių nėra, todėl šie 
miestai yra mūsų vienybės sim 
bolis.

Po to pirm. L. Tamošauskas 
pristatė, kaip jis pasakė „pagri 
ndinį šios iškilmės kalbėtoją ,,N 
L” red. J. Kardelį. Šio kalbos 
tema buvo „Klausimai ties Ma 
žosios Lietuvos problema“. Kai 
bėtojas palietė tūlus mūsų ne 
sutarimus dėl visos Mažosios 
Lietuvos, kurios ir apimtis tiks 
liai nesutarta. Proistorijos tyri 
nėtojai randa lietuvius gyve 
nūs ligi Oderio žiočių, kur bu 
vęs jų miestas Vėlė. Pasisakęs 
už visos Mažosios Leituvos grą 
žinimą Lietuvai, kalbėtojas pa 
lietė jos atgavimo sunkumus. 
Vertindamas karinės jėgos būti 
numą, jis kėlė mintį, kad reikia 
panaudoti ir diplomatinęs prie 
mones, kurios, žiūrint iš dabar 
ties, gali būti labai svarbios ir 
efektingos, todėl nereikia lauk 
ti, bet jau dabar bandyti pada 
ryti, jeigu būtų galima, ir susi 
tarimų, eventualiai su lenkais, 
vokiečiais ar dar su kuo galima. 
Kalbėtojo manymu, sunkumų 
atgauti visą Mažąją- Lietuvą 
bus daug ir didelių. Visų pir 
ma vokiečiai priešinsis. Jie tą 
klausimą jau 'iškėlė į; tarptauti 
nę areną ir per JAV senatorių 
Peerce jrekordavo i JAV Kong 
reso stenogramas. Tat kova jau 
vyksta. Ir mums reikia įtempti 
visas jėgas, pasiruošti visokerio 
pai apsišarvuoti (literatūra, do

, kumentais), ryžtis ir . kovoti vi

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

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

: Veikia 24 valandas. 
SAVI PAS SAVUS!

JJRestoranas “RU
994 DUNDAS ST. W.

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

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

SIUNTINIAI LIETUVON, RUSIJON IR SIBIRAN
M E D Ž I A G O'S — MAISTAS — VAISTAI.

Oro pasty pristatymas per 2—3 savaites 
lOOSf garantija — visi mokesčiai priimami čia.

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

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

ir USA: Buffalo N1 Y., Chicago Ill., Cleveland Ohio. 
Minneapolis Minn., Newark N. J., Philadelphia Pa.,

Pittsburg Pa. ir kitur.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LONDON, Ont.
PAVYKUS MOKYKLOS PARENGIMAS

Praeitą šeštadienį Londo ruoštasi. Didelė padėka plikiau 
no lietuvių šeštadieninė mokyk so visiems vaidintojams, progra 
lėlė suruošė gražų parengimą, mos išpildytojams ir darbščiam 
tikrą vaikų šventę. Gražiai su tėvų komitetui.
vaidinus J. Griniaus scenos vai 
zdelį „Šventojo vakaro sapnas“ 
antroje dalyje buvo puikus vai 
kūčių pasirodymas: jie puikiai 
deklamavo, skambino pianinu 
ir gavo gražių dovanų.

KVARTETO KONCERTAS
Kovo 2 d. Londono ir Rodney 

apylinkės rengia bendrai Vasa 
rio 16-tosios paminėjimą ir so 
listo Verikaičio vedamo kvar 
teto koncertą, kuris įvyks Lon

Parengimą reikia laikyti pasi donų, Bibliotekos auditorijoj, 
sekusiu, nes tam buvo stropiai Ęuecn’s g-vė 305 nr. L. E-tas.

pagrobti, nusavinti ir nutautin 
ti arba ir dabar nutautinami. 
Tat mes kovojame už sava, tei 
sėta ir teisinga.

Kalbėtojas tuo klausimu pa 
siūlė sekančio turinio rezoliuci 
ją, kuri buvo priimta:

Toronto lietuviai, susitinkę 
minėti 34 metinių nuo Klaipė_
dos krašto grąžinimo Lietuvai nuoširdžiausią padėką Hamilto lęs iš Mariampolės, buv. viršila, 
ir aptarti visos Mažosios Lietu no lietuvių parapijos klebonui Adolph Konsmonas, gyv. C! 
vos, kurios Klaipėdos kraštas Kun. Dr. J. Tadarauskui už at cagoje, Melrose Park., Kungys 
tesudaro tiktai nedidelę dalį, laikytas gedulingas pamaldas Stasys ir Kungytė Bronė, gyv.
kviečia susiorientuoti ir tuos bažnyčioje, palydėjimą į kapus Telšių aps. Varnių >als., išvykę
lietuvius, kurie ligšiol įneša di ir pareikštą man užuojautą; ma į JAV 1913 m., S'udienė Teresė,
sonansą į mūsų reikalavimus at no seseriai, švogeriui, broliams išvyko iš Lietuvos 1927-28 m. į
kurti Nepriklausomą Lietuvą ir brolienėms už didelę visoke Argentiną, Kastancija Sakalaus 
etnografinėse ribose, kad Mažo riopą paramą ir pareikštas už kienė, gyv. Amsterdam, Vizgir 
ji Lietuva, vadinama dar rytine uojautas; visiems Kichenerio, dienė Teklė d. Stasio, gim. 1902 
Prūsija, yra nedaloma visos Lie Hamiltono ir Toronto iietuvia m. ir jos šeima.
tuvos dalis, nuo gilių priešisto ms už dalyvavimą laidotuvėse, Petras Birbalas pajieško savo 
rinių laikų apgyventa lietuvių visiems už gražius vainikus ir tėvų, Birbald Motiejaus duktė 
tautos padermės genčių ir kad gėles. Vietos lietuviams, pade rų, ir Birbalo Petro seserų.
ji visa turi būti grąžinta Lietu jusiems man skaudžioje valan Patys jieškomieji arba apie 
vai. Mes kviečiame visus, visur doje. Dar kartą visiems širdin juos žinantieji, prašomi atsiliep 
esančius, lietuvius už tai kovo giausia padėka.
ti visomis jėgomis, ir jokiu at .Nuliūdę: 
veju neskaidyti šiuo klausimu 
mūsų vieningo nusistatymo.

Be to, pirm. L. Tamošauskas 
pasiūlė padėkos rezoliuciją JA 
V senatoriui p. Sheehan, kuris 
tame pat JAV kongrese kalbė landą, suruoštą staigmeną-įkur skaičius sieks 26.650.000. Jie 
jo už lietuvius, prieš Peerce.

Po to sekusioje meninėje da 
lyje deklamavo p. Meilutė ir riams, kurių pastangomis ši st atlyginimą, 
muz. S. Gailevičiui akomponuo aigmena buvo suorganizouta — 
jant dainavo p. Vėlyvis ir p. Si 
manavičius.

Minėjimas užbaigtas Lietu 
vos himnu.
• Vyt. Doniela, Svdnėjaus uni 
versitete įsigijęs filosofijos ma 
gistro laipsnį, gavo šio universi 
teto stipendiją ir išvyko pagi 
linti studijų į Europą.

PADĖKOS PA11ESK0JIMAI
Skausmo valandoje, dėl ma — BALFo centras yra prašo 

no vyro, a. a. Jono Paskonio, mas pajieškoti sekančių asme 
gyv. Kitchnery, mirties reiškiu nų: Kazimieras Matukaitis, ki

*
žmona Stefanija ir dukrytė 

Janytė.
*

Nuoširdžiai dėkojame už mu 
ms, naujai atsikėlusiems į Wel

ti šiuo adresu: BALFas 105 
Grand Street Brooklyn 11, N.

ir

ATEIČIAI
1980 m. Kanados gyventojų

tuves ir vertingą dovaną. daugumoje gyvens miestuose, 
Labjausia dėkojame iniciato trumpiau dirbs ir gaus didesni

Metinė gaminių produkcija 
pp. Luomanams ir pp. Butka tuo metu sieksianti $ 76.0Q0. 
ms. Taip pat labai dėkojame pri 000.000. Sumažės žemės ūkio 
sidėjusiems ir dalyvavusiems: gaminiai, bet padidės pramone 
p. p. Kuzavams, Nekrošiams, ir žemės turtų išnaudojimas. 
Čepukams, Karaliams, Radvila Tauta bus turtingesnė.
ms, Staškevičiams, Stankevičia Karališkoji Komisija Kana 
ms, p. Stankevičiui, pp. Šidlau dos Ekonominei ateičiai studi 
skams, Naiduškevičiams, Žinai juoti, vadovaujant Waiter L. 
čiams, Pauriui, Urbšiui, And Gordon, ištisus 15 mėnesių stu 
riušiui, Tamulėnui, Abramai dijavo, lankantis jvariose vieto 
čiui, Mašiauskui. vėse skersai visą Kanadą ir stu

J. ir S. Sinkai. dijuojant Įvairias Kanados eko

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

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

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

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

DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

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

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS.
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI. 
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNI 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

1957. II. 6. — Nr. 6
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LIETUVIŲ DIENŲ PIRMAS NUMERIS

Lietuvių Dienų sausio, 
1957 numeris jau pasie 
kė skaitytojus ir platin 
tojus. Kaip visuomet, 
šis numeris gausiai iliu 
struotas ir turi visą ei 
lę aktualių reportažų 
bei straipsnių. Ant vir 
šelio matosi dainininkė 
Aldona Stempužienė, kylanti Clevelando artistė. Šiame nu 
inery tarp autorių randame: Vytautą Vardį, Eduardą Tu 
rauską, Ireną Naudžiūnaitę, Joną Aistį, V. Braziui], J. Tini 
nį, A. Bernotą ir kitus.

: Lietuvių Dienos yra vienintelis dvikalbis lietuvių kultūros
■ žurnalas visame pasaulyje duodantis pasikalbėjimus su tau 
. tos vadais, visuomenininkais, kultūrinininkais ir kitais, 
; kurie reiškiasi dabartiniame mūsų gyvenime. Kas nori su
■ prasti dabartinę Lietuvos situaciją, kas domisi mūsų veik 
: la visame pasaulyje, tas skaito Lietuvių Dienas. Metinė pre
: numerata $ 5.00.

Visais reikalais kreiptis: Lietuvių Dienos, 
9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif., U. S. A.

SUEZO INVAZIJA...
Atkelta iš 3-čio psl. 

ko gero nepasiekė. Suduotas -prancūzų karinės intervencijos 
smūgis britų tautų bendruome šalininkų ir teisintojų, 
nės vieningumui. Britanijai ir 
visai Vakarų Europai beveik 
sustabdytas alyvos pristaty 
mas, finansiniai ir ekonominiai 
iš šito išplaukiantieji sunkumai 
ir visa eilė kitokių blogybių.

Gi Egipto diktatorius Nas 
ser tuo tarpu visai tvirtai 

tebesėdi savo vietoje 
toliau akiplėšiškai diktuoja 

PRANAŠAVIMAI KANADOS vakariečiams ir Jungt. Tauto 
ms. Didžiausią naudą iš šios ka 
rinės intervencijos turi tik So tai vakariečių kariniai eksper 
vietų Sąjunga, kuri šiuo laiku tai laužė galvas, ' ’ ' "
pasirodė „geriausias arabų pa tie savanoriai pasiektų Egiptą. 

Oro ir jūrų — vandens keliai 
yra saugojami ir būtų lengvai 
užkertami atitinkamų vakarie 
čių oro ir jūros karinių jėgų, o 
žemės kelio iš Sov. Sąjungos i 
Egiptą nėra.

Baigiant reiktų pabrėžti, kad

tokios pat rūšies balsų ar 
atsiliepimų randame ir mū 

siškėje lietuviškoje spaudoje.
Kai kuriu šių britiškų ir „lietu 
viškų konservatorių” nuomone, 
tai britų-prancūzų karinė inter 
vencija išgelbėjo Egiptą nuo so 
vietinės okupacijos ar įvedimo 
sovietų santvarkos Egipte! Ka 
ip ir kokiu būdu?

Kada Sovietų Sąjunga grasi 
siųsti savanorius Egiptan, no

kuriuo keliu

po

be

šaulio draugas ir užtarėjas“.Vie 
nas britų intelektualų žurnalas 
rašo, kad „Vengrijos tragedija 
ir Suezo kvailystė („folly“) pri 
žadino britų intelektualus iš 
karinio snaudulio. .

Nuostabiausia yra, kad
britų konservatorių Edeno po mums’lietuviams, liek čia trem 
litikos gynėjų ir kitokių britų- tyje, tiek ten už geležinės už 

dangos pavergtoje Lietuvoje, 
britų-prancūzų karinė interven 
cija tikrai nieko gero nedavė. 
Atvirkščiai,

jeigu to visai nebūtų buvę, 
tai viso pasaulio ir Jungt.
Tautų visas dėmesys būtų 
nukreiptas ir sukoncentruo 

tas j Vengrijos įvykius.

nominio gyvenimo apraiškas.
Pranašaudama, kad sekančių 

23 metų laikotarpyje Kanados 
gyventojų skaičius paugs 70%, 
Komisija prileidžia', kad metinė 
imigracija į Kanadą bus 75.000. 
Manoma, kad 1980 vidutinis sa 
vaitės darbo ilgumas bus suma 
žėjęs nuo 41.3, kaip yra dabar,
iki 34.3, žemės ūkyje nuo 55.3 Sunku pasakyti, bet gal Jungt. 
iki 43.75. Tautos būtų nubalsavusios, jei

Jei viskas eis tokia tvarka, nedaryti tikros karinės interven 
kokia yra dabar, tai padidėjusi cijos Vengrijoje, tai būtų pri 
gamyba prives, jog „1980 kiek spaudę sovietus ir privertę pri 
vienas kanadietis, apsimokėjęs imti Vengrijoje Jungt. Tautų 
mokesčius, turės grynų metinių karinius dalinius - policiją ar 
pajamų dviem trečdaliais dau bent pakankamą įvykių stebė 
giau, negu 1955“. (CS) tojų skaičių. . . O tai jau būtų 
• Juozas Bakis, skulptorius iš buvusi įžanga ne tik kad Veng 
Toronto, rudeni nuvykęs į Pa rijos, bet ir kitų sovietų paverg 
ryžių, rengiasi savo kūrinių pa tų Europos valstybių išlaisvini 
rodai, kuri bus balandžio mene mui. O dabar, vakariečių kari 
si. Numato išstatyti apie 35 ke nei intervencijai Įvykus Egipte, 
ramikos, vario ir geležies dar o ne Vengrijoje ir J 
bus.

" ' Jungt. TatZ )
toms daugiausia dėmesį konceiK j 
truojant Egiptan, ką gali pagal 
voti sovietų pavergtieji išsilais 
vinimo ištroškę žmonės?

Pagalvos turbūt, kad kapita 
listiniams kraštams, lygiai taip 
kaip sovietų propaganda sako, 
ten yra gyvybinis ir svarbus rei 
kalas, ten ir karines jėgas var 
toja kur paliečiamas kapitalis 
tų kišenius. . . Pagalvos nelai 
mingieji sovietų vergai, kad Va 
karų pasaulyje, doleris, svaras 
ir alyva yra daug labjau verti 
narni negu jų nekaltai liejamas 
kraujas. . . J. Skardis.
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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
K"-" " XK ------- XK “ -XX

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 6-4^82

, Toronto.

I
 Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT 
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

H e y d e n Street
8 (netoli Bloor ir Yongle) 

Toronto 5, Ont.
Tel.: Ofice WA 4-9501 

Res.: BE 3-0978

L

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.
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ms gerai žinomas.
T T A A A 1 T Z"~X k T Iškėlus paskolų gavimo rei
I--- 1 /\ /\ /\ I I 1*1 J !\ / kalU> kad krautuvėse nereikia
1 1AX.Z V HftOlwl-/ A V__ 'l\l žirantų, o bankelyje reikia (pra

šant daugiau $200) ir išlaiko 
ma paslaptis, kasininkas E. Le 

BANKELIO METINIS SUSIRINKIMAS. ngnikas plačiau paaiškino tą rei
Tvirtai ir užtikrintai žengda važinėjimais bankelio reikalą kalą, nes daugumai tikrai buvo 

mi pirmyn Hamiltono lietuvių is), Outeriv Č. U. Leogne mo naujiena. — -— .. 
kredito draugija „Talka“, sėk kestis už narius $36.10, paiūka ““
mingai užbaigusi 1956 metus, nūs už indėlius $91.99, inv. am 
turėjo savo metinį šerininkų su ortizacija $1.42. Viso išlaidų $ 
sirinkimą sausio 27 d. Iš pri 816.55. Grynas pelnas $969.81. 
klausančių „Talkai“ 152 narių Gautas pelnas pagal valdy 
susirinkime dalyvavo 48 ir ke bos pasiūlymą paskirstytas se 
lėtas svečių, kurių tarpe Toron kančiai: 20% garantiojs fondui 
to bankelio „Parama“ ir KLB —$193.96; 5% šviet. fondui —
Kr. V-bos pirm. p. Meilus ir p. $48.49, 4 % dividento šėrinin prašyti to asmens bylos, kuris 
Strazdas, bei iš Credit Union kams — $497.19. Likutis garan Yra paėmęs morgičius ir pasitik 
Intro Cuna Menager Hamil tijų (atsargas) fondui $230.17.

on Mr. Burns. Viso $969.81.
Susirinkimas pradėtas beveik Iki šiol bankelis mokėjo už 

punktualiai, nes pagal statutą šėrininkus nario mokestį CU 
užtenka 20 narių, kad susirinki Leogne iš kasos, bet dabar po 
mas sakitytųsi teisėtas. Susirin įvairių pasisakymų nutarta pri 
kimui pjrmininkavo E. Sudi klausantį nario mokesti $0.50 
kas, sekretoriavo St. Juozapa susimokėti kiekvienam šėrinin 
vičius. Perskaičius praeitų me kui asmeniškai, 
tų susirinkimo protokolą, kuris Sekantiems metams pajamų- 
buvo priimtas be pataisų, kalbė -išlaidų sąmata patiekta bazuo 
jo svečiai Mr. Burns ir p. Mei jantis, kad bus išduota paskolų 
lūs, linkėdami „Talkai“ toliau nemažiau kaip $30,000.—, gau 
sėkmingai augti. nant pajamų $3,640.—, pada

Sklandžiai ir greit vyko vyk rant išlaidų $2,319.—.
domųjų organų pranešimai, ku Benagrinėjant sąmatą buvo

Namų statytojams ir pirkėjams

. Krautuves arba Fina :: žemiausios.
nee Companies, duodamas kre 
ditas, duoda pasirašyti ir taip 
vadinamus morgičius, kurių nu 
orašai atsiduria teisme tam tik 
ram skyriuje. Gi šis skyrius yra 
visiems atviras ir prieinamas pa 
tikrinimui. Kiekvienas suintere 
suotas gali nuėjęs j teismą pa

rinti, kiek tas asmuo įsiskoli 
nęs. Taigi nereikia galvoti, kad 
bankelyje skolinant bus visie 
ms žinoma, o tenai bus išlaiky 
ta paslaptis. To nėra, nes tai 
yra viešas dalykas ir visiems 
prieinamas. Ir pats kasininkas, 
tikrindamas asmenis, kurie pra 
šo paskolos, teismo kartotekoje 
užtiko daugelio lietuvių skoli 
ninku pavardes. Išvadoje, sko 
lintis tik bankelyje, kur nuošim 
tis per pusę mažesnis, negu kur 
nors kitur.

Bendrai, susirinkimas trukęs 
apie tris valandas, buvo darbin vsv/izj vi j m vigauiĮ piancounai, n.u *^v**v*bi..*vj»**4v .

rie buvo trumpi ir kondensuoti, iškeltas pasiūlymas, kad už duo ^as.!r sklandžiai pravestas, dis 
Valdybos vardu pranešimą pa damas paskolas būtų sumažin k .

<
arė pirm. J. Giedraitis, Kredi tas nuošimtis, bet iš valdybos ^ant. 1 saka- Tą tvarkė pirmimn 

Komisijos pirm .J. Mikšys ir pusės buvo pareikšta, kad daba kat>jąs^p. Sudikas^^ 
evizijos Kom. — A. Jankūnas, rtiniu metu būtų netikslu ir ba
Iš pranešimų paaiškėjo, kad nkeliui žalinga, kai valdžia ir

GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?
Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
~ Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

AMLIT BUILDERS SUPPLIES Ltd.
(Vienintelė tos rūšies lietuviška prekybos įstaiga Montrealyje)

■ Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas sta^ 
tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus,:

: stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

Teirautis-tartis telefonu RA 1-7524 arba atvykus į b-vės sandėlius
6720 E. Henri Bourassa Blvd., Montreal North.

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

■ ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos 
:: darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą

iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola 
tir su nedideliu įmokėjimų bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo-: 
t jau kreiptis į

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd.
telefonu RA 1-7524.

Pasiūlymas galioja tik šį vasario mėnesį.
AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

su visuomeniniame darbe, išsta joraitis ir B. Daugilis. NL B-vė VASARIO 16 D. GIMNAZI 
tydami rekordinį kandidatų sk ir Jūsų bendradarbis, per kurį jqs BŪRELIŲ VADOVAMS 
aičių. Primename, kad kandida jie pinigus įteikė, nuoširdžiai dė 
tai ir siūlytojai turi būti sumo koja, 
kėję bendruomenės nario mo 
kestį. Sąrašai pristatomi Rinki

Iš pranešimų paaiškėjo, kad nkeliui žalinga, kai valdžia ir vasario 9 d. yra paskutinė da minės K-jos pirm. J. Stonkui 
Draugija pastoviai ir tvirtai au bankai pakėlė nuošimičus už ta KLB Hamiltono ap. valdy 
ga — nariais ir kapitalu. Kas paskolas, o čia priešingai būtų bos kandidatų sąrašų pristaty 
metai viskas padvigubėja, kas mažinama.
net ir optimistiškus apskaičiavi ms jau numatoma išnuomoti ka lietuviškuose reikaluose, Hamil
mus su kaupu pralenkė. 1 _ . _ - ' . .

kusijos pozityvios ir neiškryps

J. D.
ŠIS ŠEŠTADIENIS,

Sekantiems meta mui. Kaip ir visuose Kanados

102 Ontario Av. telef. JA 8- 
5090.

ŠIĄ SAVAITĘ
NL Mašinų Fondo avjų parėmėmus su kaupu pralenkė. mbarį operaciojms vesti ir pa tono kolonija yra laikoma avan NL Mašinų Fondo avjų parėmė

Iš kasininko E. Lengniko pr skirti darbo dienas. Tam visam gardu, taip ir šiame atvejuje, įv vėl abu hamiltoniečiai, nupirk 
anešimo matėsi, kad balansas numatyta išalidų pozicijoje ati ykdykime savo subrendimą mū darni šėrus po 10 dol. Tai J. Ba
suvestas $29,054.43 sumai. Iš tinkama suma.
duota paskolų $22,137.59. Įsigy
tas raštinės inventorius — rašo A. Vainauskas ir St. Dalius. Kr 
maji ir skaičiavimo mašinėlės edito kom-jon J. Mikšys ir Rev. 
už $290.16. Šerininkų sąskaita Komisijon P. Lukošius. (Pagal 
—pajai $20,715.82. indėliai $ Kredito Draugijos statutą vai 
7,296.02. (indėlininkams pašto domieji organai renkami 3 me 
viai ir tvirtai mokame 3%, o pa tams ir kasmet atlikę savo tei 
jams nustatomas mokamas % miną pasitraukia keli nariai, o 
tik gale metų metiniame susi i jų vietą prirenkami nauji), 
rinkime, iki šiol išmokėta nema 
žesnis 4%).

Į valdybą pririnkti 2 nariai—
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
Klausimuose St. Bakšys, ats 

Pajamas sudarė: tovaująs juridinj narį Hamiito 
palūkanos už išduotas nariams no Lietuvių Namų Fonde, pra 
paskolas $1,768.34, kitos paja šė, kad „Talkos“ valdyba ne 
mos $18.02. Viso pajamų vestų priešiškos propagandos 
$1,786.36. Išlaidos: apdraudi Namų Fondo atžvilgiu. Pirm, 
mo premijos $256.90, pašto iš J. Giedraitis trumpai atsake. 
laidos$16.18, raštinės išlaidos kad šis reikalas perdaug visie 
$173.96, administracijos išlai „ 
dos $240.00 (apmokėta kasinin si 
kui — reik, vedėjui už padary « 
tas išlaidas ryšium su įvairiais >:

pas Montrealio atstovą 
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

TAISAU
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

Skambinti po 6 vai. vakaro 
Tel. LI 5-3549.
A. Pilypaitis.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

g GARKŪNAS IR ŠVABA1TIS, 
Hamiltone, taiso: £

Radio, T. V., skalbimo mašinas, siurblius, plyteles, « 
c laikrodžius ir kitus elektrinius aparatus. »
> • JA 9-9579 iki 9 v. v ak. «

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
įstaiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T LIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESN Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

išsimokėti

D- E« BELANGER 8c SONS 
la METŲ JŪSį TARNYBOJE 

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

COLONIAL TURKISH BATHS
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

" SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE
Viskas tik už $ 1.10.

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

fi 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.

(2 g. į rytus nuo St. Laurent) -

telef.:
PL 0094

Šalpos Fondas prašo tamstos 
neatsisakyti prisiųsti žinias, 
kiek Jūsų vadovaujamas būre 
lis pasiuntė pinigų gimnazijai 
1956 m. nuo sausio 1 d. iki gruo 
džio 31 d. ir per ką pasiųsta?

Šias žinias siųsti adresu: P. 
Lelis, 123 Beatrice St., Toron 
to. Pageidautina gauti ne vė 
liau vasario 16 d.

Gimnazijos podėtis dabar yra 
labai sunki. Tokioje padėtyje 
gimnazija dar nėra buvusi. Ne 
seniai gimnazijoj lankėsi vokie 
čių pabėgėlių reikalams minis 
teris Dr. Oberlender, kuris bu 
vo supažindintas su gimnazijos 
reikalais ir jos nedatekliais. Mi 
nisteris pažadėjo padaryti Įta 
kos Badeno vyriausybei paska 
tinant susirūpinti gimnazijos 
padėtimi.

Tačiau mes, lietuviai, turime

sk
lo

T. FONDO
parengimas, įvykęs sausio 26 d. 
nesutraukė didelio dalyvių sk 
aičiaus, tačiau turtinga loterija 
padengė dalį išlaidų taip, kad 
visumoje gauta dar apie 80 dol. 
pelno.

PARAPIJOS LOTERIJA 
yra atidėta, iki Atvelykio šešta 
dienio, kadangi numatytu laiku 
(gruodžio 29 d.) platintojai ne 
atsiskaitė su biletais, o taip pat 
nepavyko išplatinti reikiamo 
aičiaus mašinos nupirkimui 
terijos biletų.

VISI RUOŠKIMĖS 
didžiausiam parengimui kovo 2 
d. Royal Connaught viešbutyje, 
nes tą šeštadienį įvyksta tradi 
cinis kaukių balius, rengiamas 
Sporto Klubo. Kaip ir kiekvie
nais metais, taip ir šiemet, gra daugiau rūpintis patys, negu 
žiausios kaukės bus premijuoja pasitikėti kitais.
mos- Prašome būrelių vadovus pa

į LIGONINĘ sistengti surasti naujų gimnazi
paguldytas 16 Vaasrio būrelio jos rėmėjų, iš kurių būtų suda 
vadovas ir NL skaitytojas V. ryti atskiri būreliai. Nesvarbu, 
Narkevičius. Linkime greito pa kad būrelyje būtų, 20 narių, ga 
sveikimo.

ČEKAS IMIGRANTAS,
būdamas bedarbis, pasiskelbė veltui, — gimnazija turi būti iš 
parduodąs savo 6 vaikus po 1. laikyta!
000 dol. Be abejo, taip toli ne
reikėjo eiti, nes jam buvo tuoj Šalpos Fondo Pirm. V. Sotida. 
pat parūpintas darbas. 16 V. gimn. reik. {gal. P. Lelis.

Ii būti ir 10: svarbu neapsisun 
kinti su įmokėjimų surinkimu. 
Mūsų pastangos neturi nueiti

16 V. gimn. reik. jgal. P. Lelis.

A. Norkeliunas, esc 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.

11 metų patyrimas

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. YO 3440.
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„TV. L.” SPAUDOS BALIAUS loterijai fantus (ir prenumeratas) priima:
H. Adamonis, 

790 Melrose Ave., Verdun.

L. Girinis, 
3885 St. Urbain St.

L. Gudas, 
689 Beatty, Verdun.

B. Katilius, 
3958 St. Urbain St.

J. Klimas, 
3130 Barclay Avė.

J. Leknickas,
163—9 Ave., Ville LaSalle

A. Morkūnas, 
0528 Atwater, Verdun.

A. Navickas, 
3330 Bellechasse E.

J. Parojus, 
3418 Pare Lafontaine.

P. Paukštaitis, 
7510—1 Ave, St. Michael.

P. Šimelaitit, 
1271 Allard, Verdun.

J. Trumpa, 
5655—15 Ave., Rosemount

SAVAITĖS LIGI MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIAUS, KURIS ĮVYKS DIDŽIAUSIOJE IR PATOGIAUSIOJE MONTREALIO 
ST. LOUIS SALĖJE ŠIO VASARIO 23 DIENĄ. VISI JAM PASIRUOŠKIME. VISI DALYVAUKIME. SPAUDOS BALIUS YRA DIDŽIAUS1S METINIS PARENGIMAS, 

KURIN SUPLAUKIA LIETUVIAI NE TIKTAI IŠ MONTREALIO, BET IR Iš AMERIKOS IR KITŲ KANADOS VIETOVIŲ.
TAT VISIEMS YRA DIDELĖ IR MALONI PROGA SUSITIKTI, ATNAUJINTI PAŽINTIS IR SUDARYTI NAUJŲ PAŽINČIŲ. VISI PASIRUOŠKIME SPAUDOS BALIUI.

JAU TIKTAI TRYS

tt • o ŠĮ šeštadienį, vasario 9 d., 7 vai. vak., 
Aušros Vartų parapijos salėje 

RENGIAMA PUIKI
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA „LITAS“
„Lito“ valdyba remdamasi 84, bet 7 nr. M. M. gavo žinių, 

„Lito“ įstatų 20 skyr., šaukia kad ištrėmime, prie Pečioros, 
š. m. vasario m. 10 d., sekma mirė tėvas, o Maskvoje sesuo, 
dienį, 12 v. 30 m., Aušros Var Užuojauta.
tų parap. salėje „Lito“ metinį 
visuotinį narių susirinkimą su 
sekančia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Balsų skaičiuotojų ii tik 

rintojų rinkimas,
3. Paskutiniojo metinio sus

ino protokolo skaitymas ir pri 
ėmimas,

4. V-bos pirm, pranešimas,
5. Banko vedėjo pranešimas 

apie finansinį stovį,
6. Kredito komisijos praneši 

mas,
7. Reviz. kom-jos pranešimas,
8. Pelno paskirstymas ir fi 

nansinio stovio priėmimas.
9. Naujų valdybos ir revizi 

jos bei kredito komisijų narių 
rinkimai,

10. Pranešimas apie numato IŠKILMINGA SKAUTŲ-ČIŲ 
mą veiklą 1957 m.,

11. Klausimai ir sumanymai,
12. Susirinkimo uždarymas.
Gerbiamieji nariai prašomi at 

sinešti į susirinkimą savo ban 
ko knygutes ir dėl kandidatų iš 
statymo rinikmams atkreipti sa 
vo dėmesį į „Lito“ įstatų 18(b) 
skyr. L. Balsys,

Valdybos sekretorius.

VAKARIENĖ-BALIUS
Šį šeštadienį, vasario 9 d. AV 

salėje KLKMD Montrealio sky 
rius ruošia šaunų šokių vakarą- 
-balių, kurio pelnas skiriamas 
AV statybos fondui ir šalpos rei 
kalams. Plačiau žiūrėkite skel 
bime.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNY 
ČIOS CHORAS 

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

H 
ii :: S ::
g ::

Bus skanus užkandžiai, bulviniai karšti vėdarai, vynas, | 
kava su ausytėmis, spurgomis ir įvairiais pyragais.

Šokiai, gausi loterija ir kitos įvairenybės. i
Įėjimas 1 dol. 50 et. |;

Pelnas skiriamas AV bažnyčios statybos fondui ir šalpai,
Visus maloniai kviečia dalyvauti ir maloniai praleisti laiką|:

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Dr-joit
Montrealio Skyrius. j

ŠAUKIAMAS MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO 
SUSIRINKIMAS

Vasario mėn. 9 d. 6 vai. va • Ice Capade Forume vaidina 
karo, A. V. parapijos patalpo vasario 3—10 dienomis, 
se (salėje po klebonija) kvie • p. Atraitienė, vilasalietė, 
čiamas nepaprastas Montrealio 
Apylinkės Seimelio posėdis že 
miau išvardintai dienotvarkei 
apsvarstyti:
1. Paskutinio Seimelio posėdžio 

protokolo skaitymas.
K.L.B. Krašto Tarybos sesi 
joje sausio 19—20 d. d. pri 
imtos rezoliucijos pritaiky 
mas Montrealiui.

3. Rinkimų naujam seimeliui 
sudarymo klausimas.

4. Finansiniai reikalai.
5. Klausimai ir sumanymai.

Pastaba. Nurodytai valandai

:f

2.

sueiga įvyks Šv. Kazimiero šve 
ntės proga naujoje Šv. Kazimie 
ro parapijos salėje dalyvaujant 
Vyriausiam skautininkui S. Kai 
riui, kovo 10 dieną. Po sueigos 
įvyks skautiškas laužas su la
bai Įdomia programa. Biletai po nesusirinkus kvorumui, po vala 
50 et. ir jų galima gauti pas kie ndos, t. y. 7 vai. vakaro įvyks 
kvieną skautą. kitas posėdis, kuris bus teisė
• Rosemounto vilkiukų sekanti tas, neatsižvelgiant į posėdyje

• Pianistas Kuprevičius Andri sueiga įvyks šį šeštadeinį tuojau dalyvaujančių Seimelio narių
us atvyks į Montreal} ir duos po pamokų šeštadieninėj moky skaičių. Seimelio Prezidiumas, 
koncertą AV salėje kovo 2 d. kloję.
• Mačiuko M. siuvyklos 9 sa • Verduno vilkiukų sueiga įvy 
vaitės premiją 32 dol. laimėjo ks M sekmadienį po pamaldų 
60 nr. — Matas Šukys (jau ant A- v- parapijos salėje. Tėvai, 
rą kartą),. 10 sav. 26 nr, 30 dol., kurie norėtų sužinoti uniformų 
1.1 sav. 78 nr. 28 dol." ir 12 sav. detales, prašomi atvykti į Šią su 
5 nr. Edv. Vaičekauskas 26 dol.
Pataisoma klaida — laimėjo ne SLA 123 KUOPOS NARIAI,

DR J. ŠFGAMOGAS
C M T P U R G I N Ė ir l 

. V.FNDROJI PRAKTIKA J 
J office 5441 Bannantyne '• 

fkarnp. Woodland) 
Vprdvn. Tel HE 3175.

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

*• ’-a pagal susitarimą
1 D ** * 1/ 1038 Osborne Av. j 
Verdi’n. Tel.: P O 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. CA 2506

ne
galiuoja ir gydosi namie.
• P. Lukauskienė susirgo ir 
ri gydytis ligoninėje.
• Bedarbių Montrealyje dabar 
yra apie 52.500. Jiems kas sa 
vaite išmokama po 175.000 do 
lerių pašalpų.
• Ponia Gailevičienė su dukra 
ir anūke persikėlė į Toronto, 
kur gyvena sūnus komp. St. 
GaileviČjus su dukra.
® Klimas Joną®, žinomas Mont 
realio visuomenininkas, susirgo 
ir gydosi Doctors ligoninėje.
O Tamkevičiūtė Aldona, 11 me 
tų, 
kių 
dėl 
nos

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Montrealy bus vasario 7 d. Pro 
grama sekančiame NL numery.

KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ- 
-savanorių Montrealio skyr. vi 
suotinis susirinkimas, vasario 3 
d. nutarė: Skyr. v-ba 1957 me 
tams palikta ta pati, rev. ko.pi.

tu

1954 m., begrįždama iš šo 
mokyklos, buvo sužeista, 

ko turėjo nutraukti baler i 
karjerą. Teismas dėl kom 

pensacijos užtruko ligšiol,
nukentėjusiai priteisė apie 
tūkstančių dolerių.

bet
13

rio mokesčius, gali juos susimo tams palikta ta pati, rev. kojų, 
keti Finansų sekretoriui ir Or darinktas trūkstamas narys, J. 
ganizatoriui, Mykolui Juodvir Navikėnas, o kiti palikti iš buv. 
šiui, šį sekmadieni AV salėje komisijos. Žuvusiems už Lietu 
po pamaldų, nuo pusės 12 iki vos laisvę paminklinei lenthi A 
pusės pirmos valandos. V bažn. įrengti jau sutelkta 159
• Prof. Dr. V. Pavilanis Kiva dol. Trūkstamus pinigus 241 
nis klube kalbėjo apie Poliomie dol. tikimasi gauti suruošiant

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI TORONTE MINIMA 
SEKANČIA TVARKA 1

Penktadienį, vasario 15 d. 9 mas įvyksta Vasario 16 d., 7.30 
v. v. per C.B.C. radio visai Ka vai. vak. lietuvių evangelikų pa 
nadai transliuojama speciali rapijos salėje, 1421 Davenport 
„Songs of my People:4* pusės Rd. (kampas Lansdowne ir Da 
valandos programa. Banga 740. venport Rd.).

Šeštadienį, Vasario 16 dieną
11 vai. iškilmingos pamaldos
Toronto šv. Mykolo katedroje, 
67 Bond St. Pamaldas laikys ir 
pamokslą sakys J. E. vysk. F.

Marrocco, asistuojant abie

Prelegentu pakviestas sve 
čias iš N. Y. Dr. B. Nemickas. 
Liet. Laisvės Kom. narys. Me 
ninę dalį išpildys sol. p. Paulio 
nis ir kit. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

L. N. Talkos skyr. v-ba.
IŠGANYTOJO

A. 
ms liet. par. klebonams. Tuoj 
po
ma prie City Hali paminklo už bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
dėti vainiko už žuvusius dėl Lie ir indian Grove kampe, vasari/ 
•tuvos laisvės. 12 vai. „Tėvynės 10 d j 30 val pp , lietuvių pa 
Prisiminimai“ radio valandoje maidos — ‘ '
speciali programa. Banga 1400. 
Kalbęs Lietuvos gen. kons. rni 
nisteris Vytautas Gylys. 8 v. 
vakaro iŠ CFRB radio stoties.
banga 1010, speciali „Canadian 
Ali“ programa kanadiečiams. 
Pasikalbėjimą su stoties komen 
tatoriumi H. Collingwood Rea 
de padarys K. L. B. Krašto Vai 
dybos pirm. Vytautas Meilus.

Sekmadienį, vasario 17 d. 11 
vai. visose liet, bažnyčiose iškil 
mingos pamaldos. 3.30 vai. Col 
lege Teatre (College ir Dover 
court gatvių kampas) iškilmin 
gas Nepriklausomybės Akto ir 
Dr. J. Basanavičiaus 30 m. mir radaryS j Strazdas buvo pak 
ties sukakties minėjimas. Pag vjestas pirmuoju garbės vytie 
tindinis kalbėtojas prof. Stepo gįu
nas Kairys; Įvairi meninė pro « Siuntinių persiuntimo konto 
grama. Į iškilmingą aktą pak roje Ųkrainska Knyha“, 1162

Dundas W. is Lietuvos yra ate 
ję šiems asmenims laiškai: S.

pamaldų organizuotai eina

Pamokslas skiriamas 
Vasario. 16 d. šventei paminėti. 
Prieš tai, 1.10 vai., eina liturgi 
nis pamokymas suaugusiems. 
Pamaldų metu eina sekmadie 
nio mokykla vaikams. Tuoj po 
pamaldų įvyks metinis pavapi 
įiečių susirinkimas.

Kun. dr. M. Kavolis.
• T. L. Sporto Klubo Vytis me 
tiniame susirinkime praėjusį 
sekmadienį išrinkta valdyba: 
Pr. Berneckas — pirm., J. Žu 
kas — vicep. ir sporto vadovas, 
Pr. Gvildys — ižd., O. Žėkaitė 
— sekr., S. Kasperavičiūtė — 
par. vadovė. Ten f>at Klubo ge

viesti: Ontario provincijos pre 
mjeras L. Frost, provincijos tei 
singumo ministeris K. Roberts, Trackūnui, S. Janušauskui, J. 
miesto burm N. Phillips, i oron Dzikavičiui, VI. Vymauskui, 
to vysk. F. Allen, lederahmo n Vyt Gudaičiui, A. Žindžiui, V. 
provin. parlamentų atstovai, Vikstremui
draugingų valstybių konsulai Stankaičiui,’ A.’JonykLI,"j?Bon 
įr ---- -----

TORONTO
T. L. CHORO „VARPAS” 

PARENGIMAS.
Vasario 9 d. (šeštadienį), 

„Varpas“ rengia nuotaikingą 
kaukių balių-maskaradą.

Trims geriausioms kaukėms 
skirtos vertingos dovanos. Vei 
ks turtingas bufetas su įvairiais 
kietais gėrimais.

Originali loterija ir įvairūs 
maskaradiniai priedai, suteiks priklausomybės akto signataro 
atsilankiusiems linksmą, nerū ir Lietuvių Patriarcho Dr. J. 
pestingą nuotaiką. Šokiams gr Basanavičiaus 30 metų mirties 

________ » iškilmingas minėji

Raštinė: LE 4-4451 S

atsilankiusiems linksmą, nerū

VI. Vymauskui

V. Bladziui, A.
kitų tautybių atstovai.

Apylinkės Valdyba.
L. N. TALKA MINĖS 

VASARIO 16.
Vasario 16 d. Lietuvos Ne

• litą ir jo, kaip Mikrobiologijos balandžio mėnesį koncertą, ti os T .L. orkestras „Trimitas“. sukakties 
irmtitlltn rlirpizfnrionc ircidni-ti - Įriti tie IraH IVTnnfrpalin mnnttiPC C^hoT'lS V^ai'paS^j instituto direktoriaus, vedamą kintis, kad Montrealio meninės

f laboratoriją, gaminančią nuo pajėgos šį sumanymą parems. p*ęgA įta APIF FII OSOFA 
Polio skiepus. Paskaita buvo at Šalpos fondui paskirta 10 dol. 
pasakota Stare. • Aušros Vartų bažnyčios pag
• Naujas klubas, kuris dar ne lindai, pro kuriuos skverbėsi i 
nustatė vardo — gal Diskusijų, salę vanduo, pagrindinai prade 
o gal 13-kos, nes buvo susirin ti tvarkyti.
kę 13 narių, — įsikūrė ir savo • Anglų kalbos kursai pradeda 
seniūnu trims mėnesiams išsirin ntiesiems pradedami 5550 Park 
ko Dr. f. Kubilių. Klubas sekau Avė vasario 12 d. 9 vai. vak.
ti susirinkimą paskyrė kovo 2 • Inž. P. Narbutas biznio reika 
d. lais išskrido į Floridą, kur iš

bus apie savaitę laiko.
• Lukas Kazimieras, perėmė iš 
savo pusininko p. Lauraičio ka 
lakutų ūkio dalį ir pats vienas 
liko kalakutų ūkio savininku 
Barrington, P. Q.
• P. Lauraitis, atsiskaitęs su K.
Luku, statosi namus.

• Aušros Vartų bažnyčios pag
KANTĄ I

Išklausius Dr. Anyso paskai x 
tos, kuri pagrįsta duomenimis, | 
ištoriniais faktais bei smulkio g 
mis detalėmis, gali sumušti vi 3 
sus iki šiol buvusius bet kokius a 
įrodinėjimus, kad fil. Kantas ne | 
buvęs lietuvių kilmės, ką ypa v 
tingai nori įrodyti vokiečiai, 3

f " . Aridr
956 SHERBROOKE E. I

Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—-8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite tB—M

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

ADVOKATAS

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

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

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

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

Dr. P. VJORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

m 1982 Bloor W. Toronto 4. 
jog fil. Kantas yra vokiškos kil .
mfs 7 Jį į rytus nuo Dufferin St.

Tas toks didelis Dr. Anyso 
atliktas darbas lietuvių tautai - 
neturėtų palikti rankų paploji Jį 
mu baigta paskaita, bet turėtų 
būti susirūpinta fil. Kanto kil 
mės įrodymui surinkta medžią 
ga ir išleista atskiru veikalu.

B. N.
• Pagal FASK’o patvarkymą 
VLL Šiaurės Amerikos Lietu 
vių Sportinių Žaidynių žiemos 
ratas bus Toronte atvelykio sa 
vaitgalyje.

ir šeštadieniais 
susitarimą.

g 
f
$

Dr. A. Pacevicius |
Gydytojas ir Chirurgas x
280 Roncesvalles Avė v 
Telefonas LE 4-4778

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

dieniais ir šeštadieniais 11-3 x 
v. pp. Kitu laiku, susitarus, v 
Naujas kabinetas ®

zaičiui, VI. Juškai, O. Janeliū 
nienei ir O. Skėriui ar Skerie 
nei.
• Universiteto Hart House me 
no galerijoje Viktoro Bričkaus 
grafikos paroda. Galerija lanko 
ma sekmadieniais 2—5 vai.
• Studentų Initium Semestri 
pobūvis įvyks šį penktadienį 8 
vai. Šv. Jono salėje.
(Be šių žinių, apie Torontą žiū 
rėkite dar 6-me ir pirmame šjį 

nr. puslapiuose).

|Df. a.valadka
I 1081 BLOOR ST. W.
X (prie Dufferin)
jt Telefonas LE. 1-2933 
t RENTGENAS
$ priima ligonius ir gimdyves 
X nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v.
X Šeštadieniais nuo 12 vai, 
x iki 2 vai. pp. Ketvirtadie- 

niais kabinetas uždarytas.

I
DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja f
129 Grenadier Rd., g 

(2 namas nuo RoncesvallesM
TORONTO

Tel. LE 1-4250

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

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

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

Gražūs, saulėti 
KAMBARIAI 
pas lietuvius

(prie Pine ir St. Lawrence) 
Centrinis šildymas. 
Skambinti PL 7588.

TAISAU 
šaldytuvus, air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

3600 Fenelon St., Rosomount. :h ° u 8 2
Tel. RA 1-309L___ __ g

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 nūo 7—9 vai. va- 
- Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.

Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Telefonas LE 2-8723
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