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DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS, 
lietuvių tautos Patriarchas, Vasario 16 akto Signataras, 

dysis Aušrininkas, miręs prieš 30 metų.
(Straipsnis 2-me puslapyje)
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KLB KRAŠTO VALDYBOS ŽODIS LIETUVIAMS 
KANADOJE

MONTREAL, 1957 m. VASARIO-FEBRUARY 13 d. PRICE 15 et. XVII METAI

LIETUVOS SOSTINE VILNIUS DABARTINIU METU
DABARTINIS GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE (Antra dalis)

Rusija, 1940 metais okupavu kiems kitiems reikalams, lodei tų — nurinktas. Iš Minsko i lių. Todėl Lietuvos miestai da 
si Lietuvą, kompartijai, kuri tv tam tikslui yra pastatyta namų. Vilnių perkelta geležinkelių vai bar apsistato anuomet jų keik 
arko visą gyvenimą, neleido Vilnius jungiamas plentais dybos Lietuvos dalis ir Laivi tomis „brazilkomis“, kurios nu 
Lietuvos sostinės perkelti iš lai su kitomis Lietuvos dalimis, ninkystės įstaiga iš Maskvos, sitiesia kilometrais. Atgaivinta 
kinosios — Kauno į amžinąją— Jau veikia asfaltuotas plentas bet tai yra grynai rusų įstaiga, ir praplėsta ir buvusioji Kauno 
Vilnių. „Prezidentas“ Paleckis, su Kaunu. Suprojektuotas plen Namų statyba nepakankama, „brazilka“. 
nors pats ir norėjo keltis iš Ka tas Vilnius — Utena. Veikia Valstybė neįstengia patenkinti Didžiausia 
uno į Vilnių, bet jam sumany Vilnius — Ukmergė. Geležinke gyventojų prieauglio, todėl leis vės tuščios, 
mas nebuvo leistas i 
Mat, tada Rusija dar nebuvo su 
sitvarkiusi su Lenkija, todėl 
šiai pataikaudama, paliko Vii 
nių „atsargoje“, jeigu reiktų ko 
kioms nors kombinacijoms. Bet 
karui pasibaigus, Vilnius jau iš 
pirmųjų dienų yra okupuoto 
sios L’etuvos sostinė.

Sovietinė tvarka yra tokia, 
kad miestų gyventojų skaičius 
neskelbiamas arba, jeigu ir skel 
biamas, tai netikras skaičius. 
P?v. oficiali Maskvos statistika 
rodo Vilniuje esant 200 tūkstan 
čių, o tikrumoje yra apie'300 t. 
Kaure skelbiama ’95 tuk., o ti 
krumoje yra apie 250 t.

Vilnius — daugiausia rusiš 
kas dabar, nes rusų, imant ir 
kariuomenę, yra daugiausia. Vy 
rauja rusų kalba. Lietuvių per tą palikti „Baltaragio malūnui“ kaktis, po visą laisvąjį pasaulį lo, Bernardinų (perduota Dai 
trečdalį, bet nesiekia pusės. Yra 
lenkų, kuriems leidžiami laik 
raščiai, nors jų turinys kalba 
tiktai apie lietuviškų organiza 
cijų veikimą. Vilniuje visoje 
Lietuvoje daugiausia žydų, ku 
rių didžiausia dalis atvykusių iš 
„Plačiosios tėvynės“. Jie dirba 
administracijoje ir prekybos bei 
pramonės srityje.

Vilniuje ligšiol ne visose įstai 
gose bei įmonėse galima buvo 
susikalbėti lietuviškai. Bet Snie 
čkui paskelbus „naują kursą“, 
jau dabar lengviau susikalbėti 
ir lietuviškai.

Vilniuje yra pastatyta naujų 
namų įstaigoms ir įmonėms. Ka 
ip principas, komunistai visas 
seniau buvusias valdžios ir ad 
ministracijos patalpas ignoruo 
ja ir jas yra palikę, perdavę ko 
t----- ae—..................... - w ■ -1

bėda, kad krautu 
valgyklos skur 

realizuoti, lių naujų nėra, o iš Kauno i Aly ta privati statyba, mažų name džios, liesos, brangios.
Veikia universitetas, Moky 

tojų institutas, Konservatorija, 
Dailės instit., operos-baleto te 
atras, kuris operas gieda lietu 
vių ir rusų kalbomis, lietuvių ir 
rusų dramos teatrai, Dailės mu 
zėjus (rotušėje), Propagandos 
muz., Kraštotyros muz. (b. Bo 
nifratrų bažnyčioje), dabar per 
keliamas į Umšastovskio palo 
cių Trakų-Pylimo g. kampe, Is

TORONTO
MININT VASARIO 16

Jau 39 metai sukanka kai nar

M O N T P E A L I S
SEIMELIO RINKIMAI 

atidėti Į kovo 17 d. Sąrašai iki 
vasario 24 d., 24 vai. įteikiami sūs tautos sūnūs, sunkiomis ir 
kom. pirm. P. Laurušoniui, nelygiomis kovomis, išvadavo 
1629 St. Dominique, tel. AV kraštą iš ilgos svetimųjų vergo 
8-3515.

LIETUVIŲ DRAMOS TE
ATRAS MONTREALYJE

praneša, kad „Baltaragio ma 
lūno“ spektaklis įvyks kovo 31 
dieną, 3.30 po pietų Gesu Hali. 
Tuo patikslinama, kad spektak 
1_____ . \ ‘
ta anksčiau, neivyks — dėl tech nekaltų žmonių, ištremta į šal

vės, o pasauly nuaidėjo, kad
Lietuva tapo leisva ir nepriklau 
soma valstybė!

Dabar, kai Lietuva vėl liko torijos-Etnografijos muz. Uni 
svetimo ir žiauraus priešo pa 
grobta, o joje likę žmones pri

versiteto rūmuose.
Pastatyti dideli paminklai Le 

_ _ ___ _____ _r_______ versti vergauti sunkiausiose są ninui, Stalinui, Černiakovskiui, 
lis kovo 17 d., kaip buvo skelb lygose, kai didžiulė dalis nieku Puškinui tiktai biustas.

' I Vilniuje uždarytos šios baž 
nišku iš salės administracijos to ir nykaus Sibiro dykumas, ty nyčios: Katedra, kurioje yra 
pusės kliūčių. Tat Teatras pra liai nyksta mirdama toli nuo Dailės muz. filialas, Šv. Kaži 
šo organizacijas kovo 31 d. da mielos ir brangios tėvynės, ši su miero, Šv. Kotrynos, šv. Rapo

Kanadoje.
SOLIDARUMO MOKESTĮ

SUMOKĖJO PO 2 DOL.:
V. Pavilanis, J. Kardelis, E. 

Kardelienė, S. Jurgutavičius, 
Pr. Sušinskas, J. Bulota, D. Jur 
kus, Pr. Rudinskas, A. Mališ 
kienė, J. Mališka, K. Mickus, 
V. Čėsna, P. Markauskas, A. yra Šventa pareiga, vieningai 
Mylė, Juoz. Lukoševičius, J. 
Valiulis, kun. Aranauskas, kun. 
Kubilius, kun. Kulbis, J. Valiu 
lis, H. Adomonis, Bagdžiūnas,
A. Norkeliūnas, D. Norkeliū 
nas, E. Morkūnienė, už 1956 
m. J. Adomonis, E. Andriejaus 
kaitė, J. Juodviršienė, J. Paku 
lis, Pr. Baradinskas, V. Judzen 
tavičiūs, J. Aniolauskas, A. Ma 
tūlis, E. Lukošienė, St. Baltaus 
kas, P. Jurkšaitis, K. Toliušis,
B. Botyrienė.
• Šeštadieninės mokyklos šį šeš

išsiblaškiusių lietuvių minima lės Institutui), Šv. Mykolo (ten 
su skausmu ir budėsiu. dabar restauracijos dirbtuvės).

Deja, liūdesiu ir ašaromis ne Veikia Šv. Onos, Šv. Petro ir 
padėsime, nei tautos kančioms, Povilo, Dominikonų, Šv. Joku 
nei dėl krašto laisvės ryžtingai bo ir senoji Šv. Mikalojaus, 
besiaukojančiam ir kantriam 
lietuviui.

Laisvėje gyvenančių lietuvių ir nuo Katedros trys statulos.
i Gyvas studentų gyvenimas, 

burtis bendrų tikslų siekimams kuriems veikia bendrabučiai, 
ir, visomis galimomis progomis 
kreiptis į laisvųjų kraštų valdo 
vus, jieškant paramos, užtari 
mo ir supratimo, greičiausiam 
pavergtų tautų išlaisvinimui.

Suprantama, kad tam reikalin 
gos ir lėšos, kurias sukelti ne 
būtų sunku, jei visi mes, vie 
ningai ir nuoširdžiai suprastu 
me šį svarbų tikslą, neskaldy 
darni savo ir taip jau menkų jė 
gy-

Tad, brangus lietuvi, šią 16

Iš nakties dingo augščiausia 
me Vilniaus kalne Trys kryžiai

Bus daugiau.

IŠ LIETUVOS, GARLIAVOS, 
ATVYKO VISA ŠEIMA 

KANADON
Vasario 11 d. buvo išimtina 

proga pamatyti ir pasikalbėti 
su 8-nių asmenų šeima, kuri iš 
Lietuvos išvyko praėjusią vasa 
rą, o dabar pasiekė jau Kana 
dą. Tai p. p. Bass, Lietuvos vo 
kiečių, šeima, kurios galva A. 
Bass jau prieš kelis metus yra 
atvykęs j Kanadą, pirma 3 me 
tus gyveno Montrealy, o dabar 
gyvena Hamiltone.

Pono A. Bass žmona, 4 dūk 
terys ir 3 sūnūs ligšiol gyveno 
savo tėviškėje, prie pat Garlia 
vos. Stalino laikais nebuvę gali 
ma ir pagalvoti apie išvykimą. 
Mirus Stalinui, pasidarė lais 
viau ir Šeima pradėjo rūpintis 
išvažiavimu. Tai užėmė dvejus 
metus. Išvažiuoti buvo sunku, 
nes buvo naudojamas labai dide 
lis spaudimas, bet galų gale pa 
sisekė. Vasario 11 d. pp. Bass 
šeima pervažiavo Montrealį, ka 
me ją pasitiko šeimos galva.

Plačiau sekančiame NL n-ry.

Tautiečiai,
Nepriklausomybės šventė primindama šviesiausias mūsų 

Tautos dienas, primena taip pat mūsų didžiąją pareigą išlik 
ti stipriems visuose lietuviškųjų darbų baruose. Kitaip neteks 
prasmės mūsų ilgesys ir visosmūsų viltys. 

Sveikindama šios didžiosios šventės proga, KLB Krašto 
Valdyba visus Kanądos lietuvius kviečia savo troškimus u 
viltis paremti vieningos dvasios ir suderintų pastangų darbais, 

kuriems mus įpareigoja Tėvynės vargai, keničancių bro nepaklausė JT nutarimo išves tadienį pamini 39 m. Lietuvos d. vasario liūdną sukaktį minint 
lių aimanos ir žuvusiųjų už laisvę paminklo žodžiai: „Atiduok ti savo kariuomenę iš Vengri nepr. sukaktuves. skirk, kad ir kuklią auką Lietu
ką privalai“. KLB Krašto Valdyba, jos, tie patys arabai nepasisakė • Baltauskas priėmė gyventi vos laisvinimo tikslams per Tau

nė vienu žodžiu. . . pas save vieną vengrų studentą,
Ir dabar, Maskva nenurims kol jis susiras darbą.

ta, kad Vengrijoje ji neturi ka • Abiejų lietuviškųjų parapijų 
riuomenės, kai visa perėjo suki parengimai šeštadienį sušilau 
lėlių pusėn ir po to buvo likvi kė po. porą šimtų žmonių, buvo 
duota. Maskvos statytinis Ven jaukūs ir praėjo sėkmingai, 
grijoje • Vytautas Sirvydas su žmona
KADARAS PAŠAUKĖ VEN praėjusį savaitgali lankėsi Mon 

GRIJOS VYRUS STOTI 
KARIUOMENĖN

Visi 20-23 metų vengrai turi • Naikelis Juozas serga ir gy 
stoti naujai organizuojamon Ve 
ngriįos kariuomenėn. Kad vėl 
nepasitaikytų „išdavikų”, poli daug svečių iš kitų kolonijų: iš 
cija pirma padarė valymus — Hamiltono K. Baronas ir B-nės 
šimtus jaunuolių sukišo į kalė pirm. p. Juozapavičius, F. Pin __________ _______ __________

kevičiūtė ir kt. Iš Toronto žada si §okiu festivaliui Čikagoje. Lė 
atvykti visas būrys. Iš JAV

Politinių įvykių savaitė 
MASKVA PASIŪLĖ DĖL ViDURINIŲJŲ RYTŲ 

DERYBAS
Izraelis vis dar JT neklauso.

Naujausia tarptautiniuose sa Mollet ir Kanados — St. Laure 
ntykiuose yra tas, kad jieškoda nt. Jie, be ko kita, aptars ir nu 
ma išeičių iš Eisenhowerio dokt sistatys dėl Maskvos pasiūly 
rinos užtvaros,
SOVIETŲ RUSIJA PASIŪLĖ 

DERYBAS
dėl Viduriniųjų rytų, žinoma, 
neišvengiamai apipindama šį sa 
vo pasiūlymą propagandiniais 
voratinkliais: neskišti į Viduti 
niųjų Rytų valstybių vidaus rei 
kalus; jų neginkluoti, ir nesteig 
ti ten savo karinių bazių. Kad 
Maskva jau įsikūiė Egipte ir 
<5irijoje, notoje nieko nesakoma, ti jam visišką nepriklausomy

Vis dėlto ši Maskvos nota su bę. Prancūzai priešinasi, nors 
kėlė susidomėjimą ir ji bus Va Alžiro jie vis vien neišlaikys, 
karų svarstoma, nors Saudi Ara Tautos bręsta ir kratosi prikla 
biją ir Libanas aiškiai stoja už usomybės nuo kitų. 
Eisenhowerio planą ir dedasi “ 
su Iraku į Bagdado paktą.
NAUJA VAKARŲ KONFE
RENCIJA BERMUDUOSE reikalaujančio išvesti karinome 

jau paskirta vasario 21 dieną, nę iš Gazos. Arabų atstovai JT 
Susitiks Eisenhoweris su nau dėl to varo kampaniją, kaltin 
iuoju DB premjeru MacMillan, darni Izraelį ir reikalauja prieš 
po to su Prancūzijos premjeru jį sankcijų. Tačiau kai Rusija

mų.
MacMillan, žinoma, ta pačia 

proga lankysis Ottawoje ir tar 
sis su Kanados vyriausybe, ku 
ri ne visiems DB žygiams 
taria.

Dodeles kalbas JT varo
AFRIKOS IR AZIJOS 

VALSTYBIŲ ATSTOVAI, 
kurie 15-kos valstybių būriu pa 
laiko Alžiro reikalavimą suteik

pri

Gana įdomus faktas, kad
IZRAELIS NEKLAUSO

JT NUTARIMO,

Kanados Rajono Vadeivą

SKAUTININKĄ JUOZĄ BULOTĄ, 
jo tėveliui mirus, užjaučia ir kartu liūdi, 

Montrealio Skautų Tuntas.

jimus.
TRUMPOS ŽINIOS

— Saudi karalius susitarė su 
JAV: palaikys 5 metus bazes 
ir gaus iš JAV ginklų bei ekono 
minę paramą.

— Lenkijos seiman iš 459 at 
stovų neutralių išrinkta 67.

— Jugoslavijon pabėgo 20. 
000 vengrų.

— Kadaras, Maskvos įsaky 
tas, užprotestavo, kad JAV ap 
klausinėja pabėgusius vengrus 
apie sukilimą ir sovietinį rėži 
mą.

— Vengrijos komunistų spau 
da kaltina kardinolą Mindszen 
ty sąmokslavimu, kai jam prieg 
laudą davė JAV atstovybė.

— Spėjimai apie susišaudy 
mus Kremliuje paneigiami. Mi 
kojanas esąs sveikas. Susirgęs 
min. Malyšev.

— Kai JAV pagavo Rusijos 
šnipus, tai Maskva tuojau „ra 
do” pas save Amerikos šnipų. . .

trealy pas draugus ir pažįsta 
mus.

dosi namuose, Verdune.
• Spaudos Baliun žada atvykti

tos Fondo A-bės Toronto sky 
rių, kurs šiuo metu vykdo au 
kų rinkimo vajų.

T. F. A. Toronto skyrius.

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
Toronto Skautų Tautinių Šo 

kių Grupės pasirodys Toronto 
CBC Televizijoje. Kovo 1 d. 9. 
30 iki 10 vai. vakaro programo 
je „Coutry Hoedown“ musų šo 
kėjai, vadovaujami Vytauto Tu 
rūtos, pašoks malūną. Muzika 
šiam šokiui bus specialiai orkes 
truota ir išpildyta televizijos 
orkestro. >

Mūsų šokėjai įtemptai ruošia LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS PASKELBIMO

šų klausimas kelionei buvo kri šventės minėjimas Wellande 
Waterbury buvę montreaiiečiai tiškas, bet dabar gali teigiamai įvyks vasario 24 dieną St. Co 
pp. Liaudinskai ir tt. išsispręsti. Televizija savo me lumbus salėje tuoj po pamaldų.pp. Liaudinskai ir tt. išsispręsti. Televizija savo me lumbus salėje tuoj po pamaldų.
• N. L. red. J. Kardelis šį savai nininkus gerai apmoka ir šis Susirinkime visi vieningai švęs
tgalį išvyksta į Worcesterj, JA mūsų šokėjų pasirodymas duos ti šią didžią triumfo Šventę, pa 
V, kur Lietuvai remti draugi 400—500 dolerių pajamų, kas siryždami kartu ir toliau tęsti 
jos I sk., drauge su kitomis or bent dalinai padengtų kelionės Tėvynės išlaisvinimo darbą, 
ganizacijomis, ruošia Lietuvių išlaidas. Tos Šventės proga prisiminki
klube Vasąrio 16 minėjimą. J.
K. yra pakviestas ten pagrindi 
niu kalbėtoju.
• H. Adomonis buvo Lenkijoje meniniams vienetams pasirody
gyvenančios sesers sunaus kri — -----
kšto tėvu. r______ ,___ ________  __
• K. Lukas šalpos Fondui pa ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA solidarumo mokestį 2 dol. už
aukojo 10 dolerių. ateinantį šeštadienį, vasario 16 1956 metus galėsite Ui atlikti
• Tamasonis Aleksas jau treč d., pamokų neturės. Mokytojai minėjimo proga. Be to galėsite
ias mėnuo gydosi Verdun Ge pageidauja, kad visi lietuviai !8*&yĮ* Krašto Valdybos išleis 
neral ligoninėje nuo- nudegimo, mokiniai, kartu su savo tėvais, t? leidinį anglų kalba apie Pa 
Padaryti odos persodinimai, ta šeštadienį 11 vai. atsilankytų i baltijo valstybių okupaciją. Tai 
čiau žaizdą sunkiai gyja. Linki lietuvių pamaldas Toronto Šv. puiki informacinė dovana angla 
me greito pasveikimo. Mykolo1 katedroje, kur kardino ms su istoriniais faktais ir nuo
e Narbutas Povilas, viešėjęs lo padėjėjas, vysk. F. A. Marro ^aukomis Iki pasimatymo Di 
Floridoje, jau sugrįžo, patenki cco pasakys lietuviams pamoks džiosios Šventės minėjime.

J ja Apylinkes vaiaywi.ntas kelione.

t.ieU'VOS

Tos šventės proga prisiminki 
me Tautos Fondą, kuris tik šios 
šventės proga prašo tautiečius 
individualios piniginės paramos 
Tėvynės išlaisvinimo darbui. 

Eug, A. Bubelis. Apylinkės valdyba turi pareigą 
............... priminti, kad nesumokėjusieji

Atrodo kad ir ateityje bus ga 
Įima susitarti su televizijos ats 
tovais duodant progos mūsų

ti.
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Slavu neutralios zonos planai
*

PASIŪLYMAI, KURIUOSE SUSIDURIA RUSŲ IR 
LENKŲ IMPERIALIZMO SIEKIMAI

Egzilinės Lenkijos vynausy ją, tiktai kiek kitokia forma, 
bės atstovas Kvebeko plovinei — kaip apsigynimo organizaci 
jai, reziduojąs Montrealyje, p. ją. Daabr lenkai siūlo kaip neu 
O. Jastrzęmbski, vasario 7 d. tralumo kombinaciją, kurios eg 
turėjo spaudos konferenciją, ku zistavimą garantuotų Jungtinės 
rioje išdėstė Lenkijos planus— Tautos. Tas yra, žinoma, prak 

$ 5.00 tarp Rusijos ir Vokietijos suda tiškiau ir realiau.
Rusų tikslai.

Rusų siūlymu, visos jau užim 
tos sritys jai ir liktų. Tokiu bū 
du Rusija savo sienas nukeltų 
į vakarus, formaliai imant, ligi 
Vokietijos, suprantama — ligi 
Oderio-Neisės ribos. Bet esmė 
je jos srityje būtų ir Vokietija. 
Ir Balkanai liktų Rusijos žinio 
je. Žinoma, Maskva tokiu būdu

I N D E P E N DENT LITHU A NIA 
Redaktorius Jonas Kardelis.

Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada. 

HEmlock 7920.
Yearly Subscription Rates: 
Canada
America & S. America. .$ 5.50 ryti nautralių valstybių zoną. 

Planas nenaujas, bet dabar at 
naujintas, tur būt, todėl, kad 
Rusija pasiūlė Vakarams taip 
pat sudaryti Europoje neutra 
lių valstybių zoną. Tiktai rusai 
ją formulavo kitaip ir nukėlė ’ 
kitą sritį.

Rusų planas.
Rusija, Bulganino vardu, Va

Telefonas:

Other Countries ............ $6.00
Pajieškojimų kaina . . . 1.00

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

J LAISVUOSIUS LIETUVIUS
Vasario 16 Dienos Neprikiau Lietuvių tautos paverigmas, ka

somybės Paskeiibmo Aktas be ip pavyzdys bolševikiškos klas karams pasiūlė „taikos planą”, atsiektų savo tikslą__ giliai pra
tuvių tautai galioja kaip amži tos ir apgaulės, jau yra vis daž kurin įeina, be ko kita, ir suda 
nas politinis įpareigojimas, kad 
Tauta turi būti laisva ir Lietu 
va turi būti nepriklausoma vais 
tybė. Nors šiandien lietuvių tau 
ta patekusi svetimon vergijon, 
o Lietuvos valstybe svetimųjų 
okupuota, Vasario 16 Dienos 
aktas lieka mums Didžiuoju Įsa 
kymu.

Jis įpareigoja mus išlaisvinti 
tautą ir atkurti Nepriklausom? 
Lietuvos valstybę. Esančius iš
eivijoje jis įpareigoja išlikti lie 
tuviais, lietuviais išauklėti pri 
augančias kartas, visad atsimin 
ti tragišką tautos padėti, visad čįa yra ir tavo kančia. Tavo bai Vokietijos sujungimo sąlyga, 
dėl tautos laisvės ir Lietuvos sas ir dalis šiose grumtynėse 
nepriklausomybės atstatymo yra svarbūs. Stok į darbų beno 
kovoti, aukoti ir aukotis.

Vasario 16-oji tebus diena, 
kada visame pasaulyje esą lietu 
viai pasijunta kaip viena šeima 
su bendrais siekiais ir tikslais, 
visi lygiai trokštą dalyvauti Lie 
tuvos išlaisvinimo kovoje.

Vasario 16-ąją tegu visi lais 
vėje esą lietuviai persiima ir pa 
junta savo brolių pavergtame_____ __ _ __
krašte arba Siibro tremtyje lais laišką iš'alkanos Lie’tuvos'ar'iš Adrijos' jŪrų7jeigu~tliJ gllima 
ves troškimą, tesupi anta pade šalto Sibiro. Laikas ir jiems bū būtų išplėsti į Balkanų valsty 
ties rimtumą ir jiems tenkančią ti laisviems ir sotiems. Laikas bes.
istorinę atsakomybę. įr jjerns turėti viską, ką turime p. Jarstrzęmbski teisingai aiš
„ Šiemet Vasario rb-ąją Dieną laisvuosevakaruose. kiną, kad rusų siūlomoji neu

Darykime viską, kad peverg tralioji zona nebūtų neutrali, 
g tų brolių ir seserų kančios būtų nes Rusija, kaip rodo praeitis, 

susisiekdamas su Vokietija bū 
tų arba sąjungininkės, arba pr 
iešininkės, kurios nuolat praei 
tyje Europoje kėlė karus. Tat 
lenkų siūlomoji neutralinė zo 
na yra tikrai realesnė. Bet. . .

Planų palyginimas.
Iš tų planų aiškiai kyšo visų

pirma imperializmas, tiktai pa kad Lietuva niekuomet nesuti 
gal siūlytojų dydį bei apimtį — ks atiduoti savo sostinės ir vi 
vienų didesnis, kitų mažesnis, sos rytinės Lietuvos Lenkijai, 

Abu pasiūlymai ne nauji. Len o be Lietuvos neįmanoma ir ta 
kai anksti prieš Antrąjį pašau neutralioji zona, apie kurią len 
linį karą siūlė tokią kombinaci kai kalba. J. Kardelis.

sistumtų į vąkarus.
Bet šitą Rusijos planą Vaka 

rai atmetė.
Lenkų tikslai.

Lenkai, jeigu jų planas būtų 
___________ ___ gyvendinamas, būtų lyg ir vy 

prie dar didesnio jėgų įtempi ropos vakarus veržimasis bus raujanti šioje srityje valstybė, 
mo. Jeigu ištvėrėme iki šiol, tu labai sunkus, Rusija sutinka čia Ji> likusi tokios apimti.es, kokio 
rime ištverti ir toliau. Neturi sudaryti neutralią zoną ir tuo le dabar yra įsikūrusi, būtų zo 
me teisės nei pavargti nei ilsė atpalaiduoti sau rankas ir kojas n°je dominuojanti. Bet tai nebū 
tis. Priešingai, matydami pir žygiuoti į rytus ir pietus._____tlJ svarbu, jeigu jos siūlomasis
muosius laisvinimo kovos laimė Rusija pasiūlė neutralią zoną planas būtų garantuotas Jungt 
jimus, padauginkime savo jė sudaryti iš Vokietijos ir nuo jos nil? Tautų Organizacijos. Tai 
gas iki maksimumo. į pietus esančių Balkanų vals hutų priimtina. Bet, žiūrint to.

Laisvasis lietuvi! Tautos kan tybių. Tai būtų, be ko kita, ir

niau ir dažniau minimas Vaka rymas neutralios zonos Europo 
rų tribūnose. Mūsų pastangos, je. Ta neutralioji zona turėtų 
siekusios laikyti Lietuvos bylą Rusiją atskirti nuo vakarų. Nei 
aktualią, pradeda duoti pirmuo rytuose, nei pietuose, į kuriuos 
sius daigus. Pastangos nenuei Rusija veržiasi , ji neutralių zo 
na veltui- Tai turi paskatinti nų nesiūlo. Žinodama, kad į Eu

ra rikiuotę! Dėk savo dalį i ben 
drą tautos reikalą.

Kada tauta yra pavergime, 
negali pilnai džiaugtis laisve, 
kurią radai svečio] šalyje. Tik 
tautos laisvė ir tave padarys 
tikrai laisvu!

Kada tauta alkana, negali bū 
ti sotus gerbūvio krašte. Juk 
ašara rieda, kai skaitai brolio

Lenkų planas.
Įkandin rusams, išėjo su sa 

vo planu lenkai. Kaip p. Jastrz 
ęmbski sako, jis gavęs iš Londo 
ne veikiančios egzilinės Lenki 
jos valdžios parėdymą paskelb 
ti Lenkijos siūlomąjį neutralio 
sios zonos planą.

Lenkija siūlo neutraliąją zo 
ną sudaryti nuo Baltijos ligi 
Juodosios jūros ir eventualiai 
— ligi Viduržemio, Egėjaus bei

kokių yra niuansų Lenkijos siū 
lyme, reikalingas išsiaiškini 
mas.

Pono Jastrzęmbskio spaudai 
patiektasis neutraliosios zonos 
planas, kurį jis aiškino, be ko 1 . 
ta turėtų apimti Besarabijos sri 
tį, kas būtu visai teisinga, nes

švenčiame ypatingose sąlygose. 
Egipto, Lenkijos, o ypač Veng 
rijos įvykiai parodė pasauliui sutrumpintos, 
tikrąjį bolševizmo veidą. Tarp 
tautinė padėtis pajudėjo. Nu 
bluko Ženevos šypsniai. Niekas bendro susiklausymo, ebndro 
nekalba apie taikią koegzistenci ryžto diena — viską aukojame 
ją. 1956jnetų įvykiai net visus tautos laisvei ir Lietuvos išlais 
abejojančius įtikino, kad bolše vinimui 
vizmas nėra eilinis imperializ 
mo varžovas, nekaltų tautų pa 
vergėjas, policinės diktatūros 
smurto garbintojas, teroru pa 
remto gyvenimo vairuotojas, di 
rbančiųjų masių išnaudotojas.

Lietuvos laisvinimo kovai at 
siranda platesnės perspektyvos.

VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖ
Ir vėl Vasario 16-sios šven ir Įsitikinimų žmonių vieninga TAUTOS FONDO VYBĖS KANADOJE 1956

tė, kuri jei mūsų visų tautiečių kova juk buvo atkurta neprikla * V . 1K-LUS APYSKAITA.
ir nenuves į tėvynę — tai vis usomybė. Mes visados kažkaip Aktyvas: Saldo 1957 m. sau Pašto išlaidos.........
tiek visi bent savo mintimis sk sugebėdavome, kilus svarbiam šio 1 d. — 1713.79 dol., išlaidos Rašomoji medžiaga 
risime į okupantų pavergtą tė reikalui, vieningai surasti rei— 8204.18 dol.
vų žemę. Kad ir kur būdami, vi kalingą išeitį.
si su tvirtu tikėjimu laukia tos Vasario 16 d., kurios sukaktį 
dienos, kada tėvynė bus ir vėl ruošiamės visur iškilmingai mi 
laisva, ir visi galės grįžti į savo nėti, rodo, kaip vieningai pap 
gimtuosius namus. Tačiau tik rasta abėcėlės tvarka, kukliai, 
laukti neužtenka: reikia dirbti, veik be jokių titulų, mūsų rink 
aukotis, reikia ta mintimi gyve tiniai garbingi tautos vyrai pa 
nti, su ja pradėti ir baigti dieną, sirašė Lietuvos Nepriklausomy

Didžiosios valstybės, nors ir bės Aktą. Tie vardai liks per am 
kalbėdamos apie „taikų sambū žius mūsų tautos Istorijoje. Juos 
vi“, nors ir su „koegzistencinė su didžia meile bei pagarba mi 
mis“ šypsenomis, žvangina gin nės kartų kartos. Nepriklauso 
klais. Praėjusieji metai tiek tė mybė reikalauja aukų; daug ge 
vynėje ir Sibire, teik laisvajame riaušių laisvę mylinčių mūsų ta 
pasaulyje laisvės siekianiČam utos rinktinių vaiku supūdyta 
lietuviui nebuvo lengvi. Ir tikė kalėjimuose, sušaudyta, nukan 
tąsi, ir skaudžiai nusivilta. Ne kinta, ištremta į tolimiausias sn 
žinom, kas ir kaip dera mūsų tis, kol buvo įkūnytas Vasario 
kaili tip pat šiandieną. Tačiau 16 d. aktas, daug buvo sukilimų 
už savojo krašto likimą turime ir aukų, iki Lietuva vėl tapo la 
jausti atsakingumą pirmoje ei isva; į 1918 m. Vasario 16 d. 
Įėję mes patys. Netolimas veng aktą kelias buvo ilgas, idealus, 
tu pavyzdys rodo, jog vien ki ištvermingas . 
tais pasitikėti neaglima. Kas vy Toks pat kelias veda ir da 
ko per visą eilę metų Lietuvoje, bar. Visi turime siekti laisvės 
tas pasikartojo vengrų žemėje už ją kovoti, kas kuo galėda 
•— ir pasaulis, netikėtai išvydęs mas įsijungti į šventąją kovą už 
didelį kontrastą tarp žodžių ir pavergtosios šalies išlaisvinimą.

Vasario 16 Diena tebus mu 
ms visiems bendro susikaupimo,

VLlKas sveikina visus lais 
vus lietuvius visuose žemės kon 
tinentuose. Sveikina ir kviečia 
suburti lietuviškas eiles laisvi 
nimo darbams.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko Čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order‘iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

minsime, kad kitas daktaras, V. 
ncas Kudirka, jau po „Aušros" 
išėjusiame „Varpe“ šaukėsi

kj lietuvių tautą: kelkite, kelkite 
kelkite!

Iš tikrųjų lietuvių tauta mi 
Basarabija yra rumuniška. Tai nebuvo, nors rusai su vo 
ne Rusijos, bet Rumunijos da pečiais, po paskutinio Lietuvos 
lis. Tačiau tas planas taip gi ap valstybes padalinimo
ima Lenkijos turėtas okupuotas <1795> ^^1°. tikslą lietuvių 
sritis _ rytinę Lietuvą su Vii ^9 Lietuvybės, gy
nium. Tai jau yra neteisinga. 
Tai imperializmu pagrįstas da 
lykas. Lietuviams tas jokiu bu 
du neprimtina.

Ir logikos lenkai neišlaiko. 
Jie neva remiasi 1939 metų šie 
nomis. Bet, jeigu taip, tai ko 
dėl Lenkija turi būti-ligi Ode 
rio Neisės, kai vakarinės sritys 
neįeina į 1939 m. apimtį ir yra 
priskirtos Potsdamo susitari 
mu? Be to,. Lietuva turi teises 
į Mažąją Lietuvą, apimančią 
mažiausia šiaurinę Prūsijos da 
lį, su Karaliaučium mažiausia, 
ligi Potsdamo linijos.

Lenkija turi aiškiai žinoti.

DAKTARO JONO BASANA VIČIAUS 30 METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVIŲ PROGA

Dr. Jonas Basanavičius yra amerikonėjimui,— buvo’ vienas 
vadinamas Didžiuoju Aušrinin j 
ku. Ši sąvoka turi dvi prasmes: 
vieną, kad jis tikrai buvo didž 
iausis aušrininkas — „Aušros* 
laikraščio išleidėjas ir jo idėjų 
puoselėtojas, bet — antra — 
perkeltine prasme, kaip lietu bumas. -
vių tautos tautinio prisikėlimo žmonės ne tiktai patys išky 
išpranašautojas. šituos du la, bet juos iškelia ir laikas bei 
aušrininko aspektus jau esame sąlygos. „Aušros“ gadynė atė 
įpratę J. Basanavičiui taikyti, jo ne staigiai — ji pribrendo lai 
lyg suprasdami, kad prieš tai ko ir sąlygų susiklostyme. Tai 
lietuvių tauta buvo lyg ir jau buvo laikai, kada Europa jau 
visiškai neveikli, veik mirusi, buvo užvirusi laisvės, lygybįp 
Tas ypač bus ryšku, kai atsi jr brolybės idėjomis, kur® K 

ypač laisvės idėjos įgavo prųra 
žinimą ir rado išpažinimą. Jų 
įtakoje buvo išsilaisvinta nuo 
baudžiavos; jų įtakoje kilo ban 
ga prieš neribotą monarchiz 
ma; jų įtakoje patekėjo ir „Auš 
ra”.

Bet J. Basanavičius mums 
brangus tuo, kad jis buvo jaut 
rus pagauti tas laisvių idėjas 
ir jas pritaikyti lietuvių tautos 
sąlygoms.

O pritaikymas jo buvo labai 
savaimingas. Jis, sąlygų suvė

pirmųjų Basanavičiaus prikeltų 
jų lietuviškam veiksmingumui, 
be kurio kiekviena tauta yra 
nulemta nykti ir galų gale mir 
ti. Tame yra didžioji J. Basana 
vič.iaus veiklos prasmė ir svar

vybės gija nebuvo nutraukta. 
Dionyzas Poška, Silvestras Va 
liūnas, Jurgis Pabrėža, Simą 
nas Staneviičus, Simanas Dau ]uotai mūsų tautai, pritaikė ro 
kantas, Adomas Mickevičius, mantizmo principus. Imdamas 
Motiejus Valančius, Laurynas praeities istorijos • pavyzdž 
Ivinskis, J. S. Dovydaitis. Anta jus> jjs atkūrė didingą ir patrau 
n?vs. Tatarė, Kajetonas Alekna kjia lietuvių tautos praeitį ir 

rodė skaisčią jos ateitį, tuo kel 
damas tautoje norą gyventi, at 
kovoti okupantų atimtas teises 
ir kurti gražų ir laimingą atei 
ties gyvenimą.

J. Basanavičius brangus ir 
.. kaip mūsų amžinosios sostinės 

O si didžioji vįinįaus švyturys, gal sfinksas, 
visą laiką buvęs jos sargyboje 
ir budėjęs jos valstybiškumo 
poste.

Jis ir mūsų valstybiškumo ir 
tautiškumo simbolis, net ir sa 
vo mirtimi sutapęs su Vasario 
16, kurios Aktą jis, kaip Lietu 
vos Tarybos pirmininkas, buvo 
pasirašęs.

Dr. J. Basanavičius mirė

Pasyvas:
.Saldo 1956 m. sausio 1 d.
5623.55 dol. Gauta aukų 
4259.58. Procentai banke 
34.84 dol. Balansas — 9917.9 7 
dol.

Pajamos:
Toronto, Ont.................  1000.00
Hamilton, Ont................. 1100.00
Sudbury, Ont......................402.05
Delhi-Rodney, Ont............334.08
Welland, Ont. ................... 250.00
Britų Kolumbija ............. 244.00
Montreal, Que.................... 184.00
Edmonton, Alta................. 184.10
Fort William, Ont............ 139.10
London, Ont.......................114.00
Windsor, Ont.......................98.02
Winnipeg, Man...................88.60
Pavieni asmens ............. 121.63
Procentai banke ............... 34.84

Viso ........................... $ 4294.42
Išlaidos: $$

Išsiųsta VLIKui . . . .8150.30

10.33
.6.89

Susisiekimui .......................2.50
Kitos išlaidos ................... 13.37

__ Skelbimams spaudoje. . . .20.79
Viso ....
Ataskaita:

Viso turėta pajamų 
1956 metais .......... 4294,42

Saldo iš 1956 m. sausio 
1 dienos ................. 5623.55
Viso pajamų................9917.97

Viso turėta išlaidų 1956 
metais .................... 8240.18

Saldo 1957 m. sausio m. 
1 diena ...................1713.79
Viso ..............................9917.97

vičius, Antanas Strazdas, Anta 
nas Baranauskas, Antanas Vie 
nažindys — tai ta didžiųjų lie 
tuvių tautos švyturių grandinė, 
kuri švietė ir visą laiką buvo lie 
tuvių tautos gyvybingumo ke 
lių sargyboje, jau nekalbant 
apie mažesnius. C 
švyturių grandinė per tamsiau 
sius lietuvių tautos laikus, nuo 
jos valstybinės nepriklausomy 
bės, per okupacijas, per juodž 
iausį spaudos draudimo laiko 
tarpį, rišo su „Aušros“ gadyne. 
Ir jeigu Basanavičius išleido 
„Aušrą“, o Kudirka pradėjo sk 
ambinti „Varpu”, tai todėl, kad 
jau pribrendo laikas tautą kelti 
sąmoningam veiklumui.

Ir Didysis Varpininkas, V. prieš 30* metų, bet tauta jo ne 
Kudirka, kuris pagal anuome užmirš kol bus gyva. O mes ti 
tinę „stailą” 1------ ---- ---------... , . . .. .
nutautimui, 1 
bartinių laikų mūsų jaunimo ją visais būdais ir

8204 18 yra Padavę kanadėjimui arba bando nužudyti.

buvo pasidavęs kime jos gyvybe ir pasitikime 
kaip daugelis da jos gražia ateitimi, nors pridės 

priemonS i

L. Girinis
Tautos Fondo Įgaliotinis

Veda sktn. inž. J. Bulota.
„SKAUTŲ AIDO” ADMINIS TRACIJOS PRANEŠIMAS

Visiems maloniesiems 1956 čių nespėjusiems pratęsti 1957 
m. „SA prenumeratoriams, m. prenumeratos, jau išsiuntė 
iki šiol dėl kurių nors priežas me š. m. 1-mą ir 2-rą „SA“ nu 

merius. Maloniai prašome ų 
1957 m. prenumeratas ttiflę. J, į 
tiesioginiai ar per platintojus, 
atnaujinti. Mums tikrai bus ne J 
malonu, bet būsime priversti) 
dėl finansinių sunkumų tiems , 

....... . prenumeratariams, kurie iki š.
ti už vergus stovyklose ir net Australijos lietuvių studentu su 9 Latvių veikėjas Vokietijoje rn. vasario mėn. vidurio pratę
savo namuose. Mūsų skaičius važiavimas, kuriame dalyvavo Adolfas Šildė parašė veikalą simo nepadarys, 3-čio nr. siun

veiksmų, gal supras, jog stipry Kiekvienas darbas savo srityje vis mažėja, o darbų — vis dau 50 lietuvių: iš Melbourne, Ade apie deportuotuosius. Išsamiai timą sustabdyti.’Bet administra
bė glūdi ne vienuose ginkluose, yra svarbus ir reikšmingas. Už gėja. Mūsų nedaug yra, mums laidės, Newcastlio, Canberros nušviesta deportuotojų padėtis. cjja tilci, fca(j §jos mums nema

Priešas kovoja su lietuviu nekovos sėkmingumą esame atsa išnaikinti reikia mažiau laiko, ir Brisbanės. stovyklų dislokacija, jose gyve jonjos pareigos neprireiks: visi'
tik pavergtame krašte ar Sibire: kingi mes visi lietuviai. Mūsų todėl neatidėliokime darbų. Tvi Kasmet lietuvių studentų sk nimo sąlygos, sovietinis rėži mie]įejį skaitytojai su „SA" ne 
su juo kovojama ir laisvajame veiksniams, visoms musų orga rti savo sąžinėje, jog darome aičius gausėja, tuo pačiu kas mas ir kt. Duomenys surinkti si8kirs įr pratęsimą tuoj pada 
pasaulyje. Tik priemonės ir me nizacijoms, kiekvienai šeimai, viską, ką tik pajėgiame, tada met daugiau tų, kurie mažai tė labai kruopščiai. ryS. kalno- visiems yra labai,
todai skirtingi, o tikslas tas pa kiekvienam atskiram mūsų tau drąsiai galime belstis ir į laisvo ra lankę lietuviškas mokyklas. • Įvairiose katastrofose per 15 dėkingas: Administratorių*,
ts, būtent — silpninti mūsų pa tiečiui tenka dalis atsakingumo jo pasaulio sąžinę, jog būtų im Jau yra studentų, kurie patys metų (nuo 1941—1955) JAV
jėgas. Ar sugebėsime mes, išti už tai, o jeigu kas negera — ne tąsi visų žygių, kad juo greičiau pageidauja organizuoto lietu -se žuvo apie 20.000 žmonių. ® Norvegijos parlamentas 111
ktis svaribam reikalui, vieniu siverskime vienais kaltinimais išauštų tikrosios laisvės rytas vių kalbos mokymosi. Suvažia Šiame laikotarpyje žuvusiųjų balsu prieš 31 panaikino konsti
gai stoti už tuos idealus, kurie ir kritika, nesitraukime iš kovos pavergtiems — nepriklausomy vimą atidarė Z. Budrikis. Nuskaičius svyravo nuo 825 — tucijos nuostatą, veikusį 142 
mums visiems yra vienodai bra baro, bet dirbkime, jog būtų ge bė Lietuvai. tarta kasmet ruošti studentų 1941 metais iki arti 2.00—1947 metus, kuriuo Norvegijoje bu
ngūs ir šventi? Visokių, pažiūrų riau. Mes turime dirbti ii kalbė Vykdomoji Taryba, suvažiavimus, pagyvinti ryšius metais. vo draudžiami jėzuitai.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS AUSTRALIJOJ

Po Kalėdų (gruodžio 28—31 su kitur gyvenanačiais lietu 
d.d.) Sydnėjuje įvyko pirmasis viais studentais ir kt.

apimti.es
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LIETUVA PAGAL MASKVOS STATISTIKĄ
1956 m. Maskvoje Centrinė mento fabrikas pastatytas Ak 

Statistikos valdyba išleido „SS menėje. Cemento gamyba: 1954 
SR Liaudies Ūkis“; 262 pusi. m. 159 tūkst. tonų, o 1955 m. 
knyga išimtinai statistikos duo 204 tūkst. tonų.
menimis užpildyta. Noriu čia Mineraliniu trąšu esą paga 
pateikti tik Lietuvą liečiančius minta; 1950 m n įūkst. tonu> 
duomenis. o 1954 _ 1955 m pO 46 tuksį

Lietuvos teritorija nurodyta tonų kasmet. Nepi įklausomoje 
65.197 kvadratinių kilometrų. Lietuvoje buvo pagaminta zu

Administraciškai kraštas sus Perio: A9^ A^OOO 
kirstytas į 87 rajonus, iš kurių m-----47.000, 193 7 m. 4d.000
4 miestai: Vilnius, Kaunas, KI to'
aipėda ir Šiauliai. Iš viso mies Medvilnės audinių parodomi 
tų — 72, iš kurių 8 yra respub tokie skaičiai milionais metrų: 
likinės priklausomybės. Be to, 1940 m. 2; J950 m. ^5,4; 1954 
yra 1.224 vietų sovietai.

/ Gyventojų parodyta: 1940 ..., v. .
V -2,9 mil., o 1956 m. — 2,7 mil. ^iais,P°\U

Taigi, 200.000 gyventojų ma 
žiau, negu buvo prieš sovietų 
okupaciją. Kadangi per tą lai

m.

RAŠO EKONOMISTAS JUOZAS AUDĖNAS

žėja. Nei laukų derlingumas, 
nei bendras derlius kiękiais ne 
nurodomas, o tik procentais. 
Todėl čia verta paminėti, kad 
1939 m. be Klaipėdos krašto vi 
sų grūdinių kultūrų derlius bu 
vo 1,824,510 tonų, o 1955 m 

moję pasėlių plotai kasmet ma 418,000 tonų.

Pasėlių plotas 1000 ha
Parodytal940 1950 1954 1955

2497 2294 2242 2055
bulvių 211 225 240 214
kviečių 203 186 279 168

Matyti, kad sovietinėje siste

m. 11,6 ir 1955 m. 12,6.
Odinių batų gamyba tūksta 

1940 m. 
1954 m.150; 1950 m. 2276;

40,21; 1954 m. 4829.
Laisvoje Lietuvoje nei med 

ką Latvijoj parodytai 100.000 vilnės audiniai, nei pasiuvamų 
gyventojų prieauglis, Estijoj ir jų batų poros nebuvo skaičiuo 
gi 100.000 prieauglis, o visoj So ~
vietų Sąjungoj 8,5 mil. prieaug 
lis, tai reikia spėti apie labai di 
delį Lietuvos gyventojų išnai 
kintą skaičių.

Čia tik konstatuosime, kad 
su Lietuvos gyventojų parodo

jamos. Už 1940 m. sovietai, ma 
tyti, paduoda tuos kiekius, ku 
rie buvo pagaminti po to, kai 
pramonės įmonės buvo naciona 
lizuotos.

Prieš bolševikų okupaciją 
Lietuvos gyventojai buvo apsi

bU .^c^;.u“,Yvc“^l.sę,:r,7vilkę ir apsiavę. Ko nepagami mąjH statistika via neaisKtimti, ..., J v . 1 . , nn- cavn nramnnp iRivezdavn isdel kurių tenka jnesti korekty
vų. Pagal Lietuvos šaltinius . ..
1940 m pradžioje Lietuvoje da Plačiai !ebuvo papūtęs papro 
bartinėse ribose gyventoji bu Xs au^.?amu°se, Siandie” £a 
zo: 3.215 tūkstančių. Justas bmas daiktas’ kad s,°vietai 
Paleckis knygoje „Sovietskaja tuv°Je dau&iau Audžia medžią 
Litva“ 1949 m. Maskvoje išleis ,ir dau&iau PaSamina bat? 
t ‘ rašo- J Deja, šitų gaminių nedaug Lie
°Je’ ’ tuvos gyventojai tegauna. Juos

„Pagal 1940 m. duomenis Sc sovietai išgabena iš Lietuvos ki 
vietų Lietuvoje gyventojų yra tur. Dabar Lietuvoje labajusiai 
— 3.150 tūkstančių“. Galimas trūksta: maisto, drabužių ir ba. 
daiktas, kad Paleckio parody tų.
tas skaičius yra tikresnis, nes
1940 m. pradžioje Vilniaus kra Smulkaus cukraus gamyoa 
što gyventojai buvo paimti pa parodyta tūkstančiais tonų: 
gal duomenis, bet ne pagal su *“*“ 
rašinėjimą.

Sovietų oficialioji statistika

no savo pramonė, jsiveždavo iš 
užsienio. Be to, tada Lietuvoje

Trilypė žemės ūkio sistema

samdinių nėra, nes

1950 1952 1953 1954 1955
. . 113 87 87 87 87
. . 113 127 127 135 135
. .4500 2600 2200 1800 1800

Gyvulių skaičius 1000-čiais
1916 1941 1951 1953 1954 1955

Raguočių . . . . . .934 1.054 731 888 990 994
Melž. karvių ...673 782 504 509 540 558
Kiaulių .... . . .858 1.068 723 1,281 1,341 1,260
Avių ...... ...997 611 378 658 804 780
Ožkų ............ . . .— 15 24 74 78 60

b) Nepaprastai didelis gyvu reikia manyti, 
lių sumažėjimas 1951 — 1953 kolchozai.

Sovchozai .............. .........
Mašinų traktorių stotys 
Kolchozai . . ......................

Reikia paminėti, kad 1956 m. Ichozuose 
gale, kaip Vilniaus radijas rug visi skaitosi artelės nariais, 
sėjo 30 d. pranešė, buvo įsteig KULTŪRINIS GYVENIMAS 
ti septyni nauji sovchozai, o „So Bendrojo lavinimosi mokyk 
vietskaja Litva” Nr. 232-56 pra lose mokinių sakičius parody 
nešė dar apie vieno įsteigimą, tas toks:
Tuo būdu sovehozų dabar būtų 1940-41 m. 379,700; 1950-51— 
94. 429,900; 1954-55 m. — 444,

Pagal 1956 m. „Tiesą“ Nr. 22 800; 1955-56 m. — 436,100.
kolchozų buvo 1787. Kiek jų da Kiekviename krašte visuomet 
bar konkrečiai yra, nežinia, nes mokyklų skaičius plečiamas, 
jei steigiami nauji sovchozai, Tad ir šiuose sovietų parody 

', kad naikinami tuose didesniuose skaičiuose 
nėra nieko nuostabaus, juo lab 

Kolchozai pagal sėjos plotą: jau, kad yra daug įsteigta mark

Šiuose skaičiuose verta dėme 
šio:

a) Atrodo, kad per didelis gy m„ t. y. praėjus į>—8 metams 
po karo. Čia priežastis aiški — iki 500 ha — 21,8%; 501 —sizmo-leninizmo kursų ir moky 
kolchozų įvedimas.

c) Didelis ožkų skaičiaus 
didėjimas, tai labai ryškus 
turto ir vargo pažymys.

vulių skaičius parodytas 1916 
m., nes pirmosios vokiečių oku 
pacijos metu Lietuvoje gyvuliai 
buvo labai išnaikinti. Reikia at 
siminti okupanto principą — 
viena šeima, viena karvė.

pa 
ne

1000 ha — 49,7%; 1001—2000 klu, kurių anksčiau nebuvo, 
ha — 26,3% ; 2001—5000 ha— 
2,5%.

1940 m. 24; 1950 m. 32,5; 1954 
m. 38,1; 1955 m. 47,6.

Lietuvos statistika rodo, kad 
rodo 1940 m. pradžioje buvus 1937 m. buvo pagaminta 34.214 

tonų, o 1938 m. 24.318 tonų. 
Cukrinių runkelių į Lietuvos 
cukraus fabrikus atvežė iš Uk 
rainos.

ŽEMĖS ŪKIS
Apie žemės ūkį paduoda to 

kius skaičius: 4,800,000 hekta 
rų žemės naudojamos žemės 
ūkio reikalams, "iš jos 3,900,000 
ha naudmenų, o 2,700,000 sėja 
masis plotas.

Pagal 1938 jr 1939 m. Lietu 
vos statistikos metraščius Lie 
tuvoje, be Vilniaus krašto, že 

Įdomus ir Lietuvos miestų rnės, naudojamos žemės ūkio 
gyventoju skaičius. Vilniuje — reikalams, buvo 4,293, 310 ha. 
200 tūkst., t. y. tiek pat, kiek Vidaus krašte galėjo būti apie 
buvo 1940 m., o Kaune — 195 
tūkst., 1940 m. buvo 155 tūkst. 
Latvijos ir Estijos miestuose 
gyventojų prieauglis labai dide 
lis: Rygoje — 565 tūkst., kai 
prieš karą buvo — 398 tūkst., c 
Taline — 257 tūkst., kai pri>- 
karą tebuvo tik 143 tūkst.

PRAMONĖ
Imant 1940 m. gamybinę 

zę už 100, gamybos rodiklis 
lęs taip; 1950 m. — 191, 1954 000 ha. 
m. — 420, 1955 m. — 495. Ce ploto sumažėjimas.

—2.900 tūkst. Šitas gyventojų 
skaičius, pagal Lietuvos statis 
tikos duomenis, buvo be Klai 
pėdos krašto su 154.000 gyven 
tojų ir be tos Vilniaus srities 
dalies, apie 2.618 kv. km su apie 
100-135.000 gyventojų ,kurią 
Sovietai prie Lietuvos prijungė 
1940 m. rugpjūčio mėn. Bet 
kai sovietai skelbia 1955 m. gy 
ventojų vos 2.7, tas tik parodo 
nepaprastą Lietuvos gyventojų 
sumažėjimą, palyginus, kai jų 
1940 m. pradžioje buvo 3.215 
tūkst.

Įdomus ir Lietuvos

ba 
ki

734,000 ha, skaitant 77% nuo 
viso ploto, nes tokia dalis že 
mių žemės ūkio reikalams ten 
ka visoj Lietuvoj. Tuo būdu 
prieš bolševikų okupaciją dabai 
tinėje teritorijoje Lietuvoje že 
mės plotas, naudojamas žemės 
ūkio reikalams apytikriai buvo 
maždaug 5,000,000 hektarų.

Sėjamasis plotas, be Vilniaus 
krašto, buvo 3,004,160 ha. So 
vietai visame krašte rodo 2,700. 
__ ____ Tai didelis sėjamojo

LAIŠKAS JAUNUOLIO MOTINAI Iš SIBIRO J LIETUVĄ.

Šis dabar jaunuolis buvo labai nedidelis išvežtas vienas j Si 
birą, kur 9 metus dirbo' tundrose priverčiamųjų darbų stovyk 

loję, o daabr gyvena Sibire „laisvai“.

Mama! pasakyk man, kaip alyvos žydi?
Pasakyk, ar kvepia ir kokie žiedai?
Pasakyk, ar mūsų tolimoj tėvynėj. . .
Ar ten daug alyvų, ar Tu jas matai?
O gimtinėj mūsų/ ten kur mes gyvenom, 
Ten, kur aš, mamyte, Tu sakei, gimiau;
Ten prie mūsų naujo, prie sugriauto namo 
Ne alyvos auga? Nuotraukoj mačiau. . .
Naktimis man žydi kerinčios alyvos;
Naktimis man kvepia jų žiedų žiedai, 
Sapnuose sugrįžtu mylimon tėvynėn, 
Sapnuose vis vaikštau Nemuno krantais. . .
Mama! Užsirišk skarelę, juk lauke taip šalta. . .
O dabar tėvynėj jau, turbūt gražu. . .
Sako, kad jau sodai nuo žiedų pabaltę. . . 
O kada alyvos žydi?. . ar kartu?
Mama, Tu negirdi? Apie ką galvoji?
Apsigaubk skarelę, grįškim kambarin.
Šalta, nejauku taip gegužiniam, ore, 
Pučia vis ir pučia neramus šiaurys. . .

ANTRAS TO PATIES JAUNUOLIO LAIŠKAS

Įslido, pabalo žemelė;
Vėl dvelkia ledinis šiaurys, 
O širdį vis gelia ir gelia 
Įsopus žaizda nerami.
Tarytum pavasario gaila, 
Tarytum jaunystės ilgu, 
Kaip tylu, vos girdimą aidą 
Aš tolimą laimę girdžiu. . .
Prie Nemuno ošia pušynai 
Prie Nemuno puošias ruduo.
Einu per apsnigusią plyną 
Jieškodamas kelio namo.
Ir netikiu akiai skausmingai
Ir netikiu laisvės vaizdams
Einu, o širdužė krūtinėj 
Vis plaka spygliuota viela.
Kur dingt, kur priglausti galvelę?
Kur skausmą į džiaugsmą iškeist?
Kam darbu užgrūdintą valią, 
Kam auką tėvynei įteikt?
Negaila pavasario žalio, 
Jaunystės negaila, o ne! 
Tik noris bent menką dalelę 
Į tėviškės laimę įnešt.

Bet, kaip matome, 1955-56 
m. mokslo metų mokinių akai 
čius gerokai sumažėjo.

Studentų skaičius 
parodytas:
1940 m. — 6.000; 1950 m. — 

1954 m. — 20.900;

Statyba.
Vilniuje esą 1,900,000 kv. m 

gyvenamojo ploto. Vilniaus ra 
dijas 1956 m. gruodžio 29 d. pa
sakė, kad visais pokario metais 11,400; 
Lietuvoje buvo pastatyti 5495 1955 m. — 22,700. 
gyvenamieji namai su 299.000 Studentais mes laikome au 
kv. m gyvenamojo ploto. Pas 
kutiniame 1951 — 1955 m. pe 
nkmetyje buvę pastatyta 4.291 
gyvenamasis namas, o 1955 m. 
buvę pastatyta 1.113 gyven. na 
mų su 69,000 kv m grindų plo 
to.

Laisvoje Lietuvoje, be Vilnia 
us ir Klaipėdos kraštų, buvo pa 
statyta: 1939 m. 6. 692 gyv. na 
mai, su 2,099,100 kubinių m, 
kurį padaliję iš 3, [-----------
apie 699,710 kv. m gyvenamojo 
ploto. Tai nepaprastai ryškus 
tarp laisvojo ir sovietinio ūkio 
skirtumo pavyzdys. Mažesnia 
me plote laisva Lietuva per vie 
nerius 1939 metus pastatė daug 
daugiau gyvenamų nafnų su da 
ųgiau kaip, dvigubai didesniu 
gyvenamu plotu negu sovietai 
okupuotoj Lietuvoj per 12 me 
tų.

OPTIKAS 
MODERNŪS AKINIAI 

JOSEPH L. YATES 
HA 0864

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

gauname mokyklų mokinius. Da
bar sovietai studentais vadina’ 
ir tokių mokyklų klausytojus, 
kaip: „Joniškėlio žemės ūkio 
technikumas“, „Vilniaus Žemės 
ūkio mechanizavimo techniku 
mas“, „Kauno- žemės ūkio tech 
nikumas", „Panevėžio hidrome 
lioracijos technikumas“, „Kap 
suko gyvulininkystės techniku 
mas“, kuriuose pagal, š. m. sau 
šio 15 d. Vilniaus radijo pra 
nešimą esą apie 1,000 studentų. 
Prie tokių studentų, priskaito 
mi ir 
minę 
kt. Į 
aukti 
niai.

Mokslinių darbuotojų
parodyta:

1940 m. — 633; 1950 m. —
l, 402; 1954 m. — 2,022; 1955
m. — 2,066#

Galimas daiktas, kad šie skai 
čiai derinasi su vadinamaisiais 
studentais,

Bibliotekų

Vilkaviškio rajono ekono 
mokyklą lankantieji, ir 
studentų skaičių yra įtr 
ir neakivaizdiniai moki

m.

Prekybos įmonės.
Smulkiųjų prekybos įmonių 

parodyta; 1940 m. — 4.200, 
1950 — 3.831, 1955 — 5,581. 
1940 m. įmonių skaičius paro 
dytas po prekybos nacionaliza 
vimo, nes laisvoje' Lietuvoje, 
pvz. 1938 m. be Vilniaus ir Kla 
ipėdos sričių, buvo 18.480 pre 
kybos įmonių, į kurias įėjo ir 
valgyklos. Dabar valgyklų pa 
rodyta: 1940 m. — 730, 1950 
m. — 953, 1955 m. — 1.299.

Tarnautojų ir darbininkų
1940 m. — 187,000, 1950

— 338,000, 1954 m. — 467,000 skaičius:
ir 1955 m. — 491,000. 1940 m. — 200; 1950 m. —

Kadangi šie skaiiČai yra labai 3,700; 1954 m. — 4,400; 1955 
bendri, tai sunku juos lyginti m. — 4,500.
su buv. Lietuvos statistika. Vie Skaičiai imponuojantys. Bet 
na yra aišku, kad visokių tarna kas yra tos bibliotekos?!
utojų ir pramonės darbininkų 
yra žymiai daugiau, negu buvo. 
Bet žemės ūky samdinių skai 266; 1954 m. — 504; 1955 m. 
čius sumažėjo. Samdiniai yra — 590.
tik sovehozuose ir MTS-se. Ko Nukelta į 4-tą psl.

Kino teatrai:
1940 m. — 66, 19$0 m. —

lino valdžios idealas. ..), o visus cinį aparatą, „reikalui esant“, kuriose kunigas turi uždavinį gi būtų: vieni „kairieji“ visi
kitus laiko nieku. Žinoma, jei mokėjo jį panaudoti savo sro kiekvieną žmogų, nežiūrint jo blogi, o visi „dešinieji“ geri,
gu Br. Raila sumeta,-kad St. vės reikalams. Tas nebuvo ge įsitikinimų, padaryti geru, tie Juk visi gi buvo tų pačių sąly
Raštikis yra politinis priešas rai. O buvo ir tokių KD srovės są mylinčiu žmogum. Arkivys gų padarinys ir esmėje tie pa

Ties Raštikio atsiminimais
6. KAIKURIE PRIBRENDĘ IŠSIAIŠKINIMAI

Ryšium su St. Raštikio atsi je, bet net ir diktatoriai dažnai kurį reikia mušti, nežiūrint ir kunigų, kurie KD naudai (būki kūpąs tai sakė, pastebėjęs, jog tys žmonės. Sakyčiau — net
minimais ir 30 metų gruodžio keičia taktiką ir bando pasirink teigiamų jo savybių, tai toks me nešališki!) vis dėlto gana dalis kunigų pernelyg yia įsipo pergeri, gerai susipratę, kad vis
17 perversmo sukaktimi, yra vi ti kitus draugus. Jau kaip kie nusistatymas yra suprantamas plačiai panaudojo ir sakyklas litikavusi. Turiu pastebėti, kad dėlto, nežiūrint grąsinimų ir ba

_. Ypač žy tai yra nusistatę sovietiniai dik bet jis nieko bendra su tiesos įr klausyklas. Ir tas jau irgi ne mano pasikalbėjimas su ar kivy uginimų, net ir Dievo vardu,
skupu įvyko jo iniciatyva. Jis vis dėlto balsavo už tuos, ku 
tiktai mane prašė pasikalbėji riuos jiems diktavo tyra sąžinė, 
mą perduoti ne oficialia forma. Tai tikrų demokratų nusistaty 
ką aš ir padariau. Tas KD ei mas ir nedirbtinis valios pareik 
lėse sukėlė audrą ir jie rado pro kimas. Tada, atsimenu, buvo po 
gą net tą gerąjį Arkivyskupą puliarus šūkis — „pabandyki 
„prispausti“.

!», ■■■ i^t^ - -------- ------------------------------------- 11 • -1 -1 ------------- - ------------  - -------- X ?™pavJ.Č^SDtelsinf.ai ra kuotrbe? ris
k.V P°fIclJa’ bad Lietuvos isto visiškai St. Raštikį nuvertino, versmo klausimu pasisako prel. bėjimas su turėjusiu pasitrauk šo, kad Katalikų Bažnyčia ne kytj( jo„ nieku nepagristas M. 
rijai liktų tam tikri dokumen apypylė sarkazmu, kuriam argu Krupavičius, budinąs tą ti iš Vilniaus Arkivyskupu Ma gab nepolitikuoti, nes ji gyveni Krupavičiaus tvirtinimas kad 
tai, iš kurių istorikai galėtų da mentų nereikia. Paskui save pe „liūdną“ įvykį. Jau buvo paste tulaičiu. Tai tikrai buvo šventas apima su visomis apraiško „Turėdami tokias galimybes, ko 
ryti analizus-sintezes ir duoti rfrazuodarnas, tą pat pabarė beta, kad jo pasisakymai yra žmogus. Atitremtas j Lietuvą, mis. Bet... politikavimas nely kios anuo metu buvo jie ( kai 
objektyvų praeities įvertinimą. Vienybėje. Ne, kolega, St. Raš pernelyg vienapusiški. Baigda jis visiems srovių lyderiams pa gus politikavimui. Tais laikais riejj“) nieku gyvu nebūtų te 

Tuo tarpu mes dar labai kar tikio visiškai nenuvertinsi. Jo mas „Liūdnosios 30 metų suka darė oficialius vizitus ir tuo pa gerb. M. Krupavičiaus valdo s^ję savo palady (socialinių re 
ščiuojamės, o kai tas liečia tie atsiminimuose yra daug vertin kties“ analizę, jis jau visai atvi rodė, kad visos srovės yra tos moji „trojka“ buvo jau perne formų), duotų tautai“. Tai ma 
siogiai mus, tai imame gintis, gos medžiagos, kuri turi doky rai pasisako, kad kalti tiktai rūšies, kad su jomis jis gali tu lyg pradėjusi „nešti“, kad net žl? mažiausia — pranašystė ku 

......................................... ' -- --------------- Va,r,P” ‘ n ................ ‘ ............................Vatikanas rado reikalą atkreip rios niekas jrody£ n Raga 
ti j tai demesj ir tam netobulu ntysi8 gali lygiu būdu tci ti

-----T -------------- ------------------ ----- --------------X- Z -------- ------------- £- ----------------- — T. J — , T W ------- -- --- ------------- --  ----------- -- — —   -J- , . . — ~

jie nuolat kinta, ir kas šiandien siems. Dėl to mes galime pada metų matome, kad taip ir būti mą, kurios vienu pagrindinių ii savo pasiununp lai yra tak tvirtai teigti, kad būtų padare 
tavo srovės drangas, rvt P^ali rvti naetaKu trie nAoralėin "Pnafilria i-ilr nirminii mmVtii Kiivn ___ crra^in tas. Žymiai daugiau. Tam yra it įl'O

Kartoju: 1925 metais visos dymų, nes dalis pažadų, nors ir 
Tiktai komunistai onės „pėsti“ nevaikščiojo. Turė giją (ne visą, bet pernelyg įsipo srovės, padėtos ant svarstyklių, per labai trumpą laiką, jau bu 

tiktai demokratinėje santvarko save laiko idealu (gražus Sta darni savo rankose administra litikavusiąją dalį) į bažnyčias, viena kitą atsvertų. Nelogiška vo tesėta (pav. Ligonių kasos).

sa eilė pasisakymų.
mus yra M. Krupavičiaus, Jono tatoriai, o štai net ir draugas jieškojimu bei objektyvumu ne buvo gerai. Tas aitrino santy 
Augustaičio, K. Žuko, Br. Ra Sniečkus rado būtina viešai pa turi. kius Bažnyčios atžvilgiu, ku
ilos ir kitų pasisakymai, kurie sakyti, kad neviskas buržuazinė Inž. J. Augustaitis, peržvelg riai teko neužtarnautų nemalo 
yra pribrandinę tūlą išsiaiškini je Lietuvoje buvo padaryta blo damas Raštikio atsiminimus, pa numų. Tas „kairiuosius“ erzi 
mo reikalą. ga, buvo ir gera. Todėl „nesp tiekia įdomių, dokumentuotų, no, o KD tuo naudojosi ir darė

Sakyčiau, mums „anų laikų jaukime į šulinį, nes gali tekti pastabų, kurios įtikina. išvadų, kad vieni jie yra bažny
žmonės"’, geriau tiktų ne ver J° Sert* • • • Daug toliau nueina ir žymiai ^*os gyn® jaL ° kiti preišai.
tintojų, bet objektyvių liudinin Kolega Br. Raila Santarvėje plačiau, tiesa, tiktai vienu per Rašančiam prisimena pasikal

Tuo tarpu mes dar labai kar tikio visiškai nenuvertinsi. Jo y*ąs „Liūdnosios 30 metų suka darė oficialius vizitus ir tuo pa gerb.

susijaudiname ir nuklystame mentalinę vertę. Kad Raštikis, 
nuo tiesaus kelio. Politinių gi kaip ir kiekvienas žmogus, nė 
srovių santykiai nėra pastovūs, ra tobulas, tai tas pats tinka vi

tavo srovės draugas, ryt gali ryti pastabų, pataisų, bet vis 
atsidurti priešininko pozicijo kas neigti yra mažiausia — ne 
se ir atvirkščiai. Taip yra ne objektyvu.

me gi kitus išrinkti“. Ir rinko.
Man labai nemalonu repli

rieji") nieku gyvu nebūtų te

“. Tai ma

„kairieji", o visi KD — nekal
ti.

Deja, taip gi nebuvo ir po 30 savo uždavinių ir darbų progra mld patvarkyti įgaliojo ypatin ka(j paįat|U8 būtų tesek. Galiu
■ ..... O O O VTZA TA A r-1 I 1 TA 4-T TA T l

rėti reikalų. Šaričjų klebonijoje 
besikalbant, jis man išpasakojo

negalėjo. St. Raštikis kaip tik pirmųjų punktų buvo — grąžin 
tai nurodo, kad KD srovės žm ti išsipolitikavusią iš ribų kuni
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„ASMENS KULTAS”
KANADOJE

Konvulsijos Kanados kompartijos štabe
Winnipego „Free Press“ Įsidė les klausimas, ar tų nusikalti 

jo M. W. straipsnį, pavadintą mų „klaikios smulkmenos“ turi 
„Dešiniųjų nukrypėlių valy būti atskleidžiamos nariams? 
mas. Mr. Buko kultas“, kur me “ 
tama šviesos į Kanados sovie 
tų užkulisių patamses ir nupasa rių susirinkime Tim Bukas nu 
kojama eigą kovos, kuri ir Čia davęs, kad jis Chruščiovo spe 
buvusi gana karšta,Chruščiovui cialaus raporto apie Staliną nė 
pereitą pavasarį Maskvoje iškė nematęs, o patyręs tik iš Mask 
lūs Stalino niekšybes.

Kanados kompartijoje buvu 
si gana veikli maištininkų gru 
p‘ė, vadovaujama J. B. Salsber 
go iš Toronto. Ta kova tarp sta 
linistų ir antistalinistų garsiai 
aidėjusi Toronte leidžiamame dėjusi kova, vaizduojanti kom 
komunistų laikraštyje „The Ca partijos „gilią krizę“, 
nadian Tribūne“, kur buvę įdė 
ta visa eilė maištininkų laiškų, 
tokių kaip Gui. Caron, Kvebeko 
raudonųjų vado, išstojusio iš 
partijos pereitą spalio mėn., 
Harry Binderio, kompartijos 
iždininko, paties Salcbergo, bu

Pasak Mr. Caroną, kaip vykd. 
komiteto posėdžiuose, taip na

voje plitusių gandų.
Tik kai USA valst. departa 

mentas birželio 4. d. paskelbė 
Chruščiovo kalbos pilną tekstą, 
teisybės nebebuvę galima nu 
slėpti ir vykd'. komitete’ prasi

ntastiški gandai, esą iąpolkomo 
viduje veikianti grupė, kuri šie 
kianti pagrobti partijos vadovy 
bę ir sunaikinti marksizmą-leni 
nizmą“.

Gegužės mėnesį Bukui buvę 
aišku, kad reikalai pradeda slys 
ti iš rankų. Salsbergas jau nuo 
pat 1949 m. iš dalies buvęs opo 
zicijoje kitiems,komvadams. Jis 
negalėjęs suvirškinti, kad Stali 
nas persekioja žydus. Kiti ta 
čiau galėję suvirškinti, ir to pa 
sekoje 1954 m. liepos 6 d. Sals 
bergas buvo pašalintas iš ko 
miteto, motyvuojant, kad nesu 
tikęs su daugumos nuomone ir 
jos negynęs. Gi 1956 m. gegu 
žės mėn. Salsbergas vėl buvo 
grąžintas į savo postą, ir kdmi 
tetas pasijutęs sustiprėjęs bir 
želio mėn. drąsiai pareiškė, kad 
Chruščiovo paaiškinimai nėra 
pakankami ir kad negerovės Ru 
sijoje yra visos Sovietų komu 
nistų partijos atsakomybė.

Tik keturioms dienoms pra 
ėjus „maištas“ buvo nuslopin 
tas: Iš Maskvos buvo paskelb 
ta „bula“ uždraudžianti bet ko 
kius klausimus kelti, ir Tim 
Buko spiriamas Kanados kom 
partijos ispolkomas, prieš Caro 
no ir Salsbergo-balsus, nutarė 
nusilenkti Maskvos ediktui.

Namų statytojams ir pirkėjams
GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?

-Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
•žemiausios. 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 
i 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.

' IL
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 
i iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola 
:ir su nedideliu įmokėjimu bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo- 
jjau kreiptis į

Nuo pereito gegužės mėn. pa 
sak Mr. Caroną, „draugas Bu 
kas stengėsi mažinti ir nukišti 
i šalį klausimą, kas darėsi Sovie 
tų Sąjungoje ir kodėl darėsi? 
Vieton skatinęs diskusijas tuo 
klausimu plėsti, jis stengėsi jas 

vusio Ontario seimelio atstovo, visiškai baigti“. Tim Buko poli 
ir Norman Pennerio, jaunųjų tika buvusi, kad tūli klausimai 
komunistų vado, ir kt. Taip pat komunistams nėra leistini. Mr. 
paskelbta eilė ilgų kompartijos Caron cituoja Buką pažodžiui: 
vykdomojo komiteto pareiški ..Kai draugas pataria mums per 
mų. Iš tos korespondencijos nagrinėti proletariato diktatu 
Tim Bukas išryškėjęs, kaip tik ros klausimą, jis tuo pačiu siu 
ras stalinistas, kurs yra pasiry lo, kad mes pernagrinėtume 
žęs išlaikyti savo rankose par klausima, ar mes turime būti 
tijos mašineriją. ’marksistų-leninistų partija ar

Visa istorija prasidėjo po to neturime būti“, 
kai Kanados raudonųjų vadas Pasak kitą maištininką Binde 
Tim Bukas grižo iš Sovietų ko rį, Tim Buko „pagrindinė pra 
munistų partijoj 20 kongreso nešimo linija buvo pulti tuos, 
Maskvoje ir padarė pranešimą kurie priešinosi jo pažiūroms ir 
apie Chruščiovo reveliacijas sa jo politikai, vadinant tokius „re 

’vo kompartijos „ispolkomui“ vizionistais“, „likvidatoriais“ ir tų žygius, tik vienam Salsber

S 
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AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd.
telefonu RA 1-7524.

, Pasiūlymas galioja tik šį vasario mėnesi.
AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

lt.

šešiems Kvebeco komparti KIEK PIRMAJAME PAŠAU 
Beje, prieš tai buvo nutarta jos vadams atsisakius, centrinis ---------

pasiųsti į Maskvą delegaciją, į ispolkomas metėsi į sau pavyz 
kurią įėjo pats bosas, Salsber džio neturintį žygį — pasiuntė 
gas ir Kardašas iš Winnipego. sveikinimo telegramą Lenkijos 
Maskvoje įjems pradėjus teira premjerui Gomulkai su perspė 
utis“, jiems buvo nurodyta pasi jimu Maskvai nesikišti į Lenki 
skaityti Sovietų birželio 30 die jos reikalus! Prieš tokį „akiplė 
nos „bulą“ ir grįžti namo. Grį šišką žygį“ smarkiai užprotes 
žus ir padarius pranešimą, is tavo ukrainiečių komunistų gru 
polkomas „šiltai“ užgyrė Sovie pė.

. ... Spalio gale krizė pasiekė sa
Kvebeko komvadas, Caron, ,,,pa pan. . . Tai buvo jo linija per iš- gui pasiliekant prie savo nuomo vo čiukuro. Ekzekutyvas įteikė 
sibaisėjęs šiurpulingu praneši tisus mėnesius. Vietoie skatinus nės. nacionaliniam komitetui atsista
mu apie masin’us areštus. . . bar diskusijas ir debatus, tie, ku 
bariškus kankinimus. . . i 
gingus kaltinimus, išgaunamus vo apšaukiami „supuvusiais ele kšdamas, kad priėjęs išvados, neris, 

ir jog >>LPP (komunistų partijos) kad Tim Bukas
nėra įmanoma trasformuoti į tik partijos vadovybės. Tim Bukas validais. Nors antras Pasauli 
rai kanadišką ir tikrai demokra j tai įsakė pravesti valymą. Bin nįs karas oficialiai baigėsi prieš 
tiška socialistinę partiją“. Tam derio žodžiais, „Jis pareikalavo metu, bet tokios statistikos 
esą reiktų „atsisakyti aklo klus perrinkti nacionalinį ekzekuty (jar nėra.
numo Sovietų Sąjungos kompar va, kurs kovotų su „dešiniai ja 
ti jai“ ir „pasistatyti tikra kana siais nukrypėliais“. Daugumas 
diška marksistine partija, kuri paklausė. Balsuojant Salsbergas 
laikosi ištikimybės Kanadai” ir Smithas (Ontario komva 
taip pat reikėtų atmesti sveti das) nebebuvo išrinkti, Binde 
mą demokratijos sąvoką“, o ta ris ir Penneris patys atsisakė, 
tai reikštų atmesti „proletaria nors ir buvo išrinkti. To pasek 
to diktatūrą“ ir „vienos parti mėje Kanados kompartijos cen 
jos valdžią“. Bet tokie dalykai trinė vadovybė liko „apipjaustv

H ir pačiam Caronui atrodą neima ta“ iš 13 narių iki 9 narių, ir tuc.- komunizmo* idėja liko numesta sipažinti ir juos įvertinti, 
g nomi. mi, atrodo, Kanados „tautinio j mėšlyną

LIN1AME KARE ŽUVO 
ŽMONIŲ

Didžiajame kare iš abiejų ka 
riaujančių šalių žuvo iš viso 9 
milionai 200 tūkstančių karių. 
Atskiromis valstybėmis žuvo: 
vokiečių — 2.036.000, rusų— 
2.250.000, prancūzų — 1.900. 
000, austrų — 1.200.000, anglų 
800.000, italų — 450.000, serbu 
—120.000, turkų — 300.000‘, 
bulgarų — 90.000, rumunų — 
80.000, belgų — 70i000, ame

LIETUVA PAGAL MASK 
VOS STATISTIKĄ 

Nukelta į 3 puslapį.

Mr. Caronas spalių 19 d. įtei tydinimą. Penki egzekutyvo na rikeįgj„__  40.000. kitu kariavu
melą rie kėlė klausimus. . . tuojau bu kė atsistatydinimo raštą, parei riai, jų tarpe Binderis ir Pen avlstybių mažiau Sužeistų 

, balsavo uz pasiūlymą, vįsose valstybėse buvo 19 mil.
V 1S karių, iš kurių 3.5 mil. tapo mtikslu inkriminuoti kitus nekal mentais“*, „savanaudžiais 

tus žmones. . .” ir pajutęs, kad t. t.”
jo idealai yra apgauti ir kad jis Antistalinistai buvę gana sti 
pats neša atstakomybę dėl tų prus Toronte ir Montrealyje, 
„šlykščių nusikaltimų”, kadar bet iš Winnipego Tim Bukas su 
gi ir jis, kad ir to nežinodamas, silaukęs „Ukrainiečių Biuro“ 
prisidėjo tiems nusikaltimams paramos, kurs, pasak Mr. Bin 
slėpti. Tim Bukas tačiau atsa deri, pareikalavęs „raut laukan 
kęs, kad „yra juokinga ir gry trockistus iš vykd. komiteto" 
nas idealizmas prileisti, kad Pasak Caroną prasidėjusi „is 
mes buvome dalvviai dalykų, terikos atmosfera“, pasak Pen 
kurių mes net nežinojome”. Ki neri „raganų gaudymas”. . ., fa

JAU IŠĖJO 1957
LIETUVIŲ DIENŲ PIRMAS NUMERIS

• 1 "
• J* I ET ...Ų V I U

DIENOSj'-’ ■■ ■ į'

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 Lietuves situaciją, kas domisi mūsų veik 
la visame pasaulyje, tas skaito Lietuvių Dienas. Metinė pre

■ numerata $ 5.00. 
f

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

ja.
® Lietuvis policijos kapitonas 
Edv. Šatūnas, susisiekimą tvar 
kančio policijos viršininko pa 
vaduotojas, pranešė, kad Chica 
gos susisiekimo policija įtaisė 
tris naujai išrastus įtaisus atpa 
žinti, kiek žmogus yra Įsigėręs.

Propagandos įstaigų plėti«F* 
is bolševikams pirmoje vieto W

Spėjama, kad į šiuos skai 
įeina kolchoziniai taškai, 
pastovių kinų nėra.

Sveikatos reikalai
Gydytojų skaičius:
1940 m. — 1,971; 1950 m.

—- 2,750; 1955 m. — 3,880.
Laisvoje Lietuvoje, kaip ir 

bendrai laisvajame pasaulyje, 
gydytojo mokslas trunka 8— 
10 metų. Sovietai Lietuvoje gy 
dytojais išleisdavo per 3 metus.

Ligoninėse lovų:
1940 m. — 8*900; 1950 m.

— 10,800; 1955 m. — 15,900.
Tai, ką sovietai šitame savo 

leidinyje „Narodnoje Choziajs 
tvo SSSR“ paduoda, yra oficia 
lūs duomenys ir apie Lietuvą. 
Perrašiau juos visus su mažais 
komentarais, kad lietuviai išei 
viai, kuriuos bet kuri sritis do 
mina ir kurią jie geriau pažįsta, 
galėtų su šiais duomenimis su

mas 
je.
čius
kur

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuve

J. Audėnas.

ATLIEKA VISOKIUS SI ? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS VOKUS VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 C >orge Street, Ville LasaMe, Montreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

Ir žmonės buvo patenkinti. O vo valią. Tat, Mielas Prelate, ir to nesigailįs, bet man kelis prisiminti, KD, būdami valdzio pavičius viską, kas buvo, patei triukšmavo ir kėlė revoliuciją, 
aliarmą kėlė iš ribų einanti opo kai visa tai jau praeitis, kuri ne kartus yra pasakojęs M. Šleže je, darė vieną pagrindinę klai sina, tas jau yra perdaug, ir dėl Tat, kodėl vieniems triukšmau 
zicija. sugrįš, būkime objektyviais liu vičius, kad pas jį buvo užėjęs dą — dengė savo- srovės valdi to neįtikina. tojams triukšmas neleistinas, o

Labai būdingas M. Krupavi dytojais. Pov. Plechavičius ir siūlėsi „at ninku nusikaltimus. Dėlto, kiek St, Raštikis, kalbėdamas apie kitiems leistinas? Kokia gi čia
čiaus suminėtasis Zitiečių nusi Kaikas mano, kad pasisaky versti“ perversmą. Žinodamas galiu susivokti, be ko kita, nuo gruodžio 17, pernelyg sutiršti logika?
statymas balsuoti už „kairiuo mai apie gruodžio 17 d. peran M. Sleževičiaus taurų teisingu KD skyla Lietuvių Frontas, na spalvas. Dėl to atrodo, kad Tat ir St. Raštikis ir M. Krupa 
sius”’. O jis toli gražu, kiek kstyvi, kad jie atnaujiną dar ne mą, aš esu tikras, kad taip ir nes nenori savęs apsisunkinti visa karininkiją išsigando kelių vičius, tirštindami spalvas, ne 
prisimenu, nebuvo toks papras užgijusias žaizdas. Bet niekas buvo. Dabartinis gi P. Plecha „tėvų griekais“. Čia šį savo tei nesubrendusiu pusbernių. Ar sudaro bendrojo vaizdo objekty 
tas, kaip Prelatas rašo. Jis buvo gi kitas istorijai nepaliks šių ži vičiaus pasisakymas yra tiktai girną turiu paaiškinti: Kiekvie gi mūsų karininkai buvo tokie vumo.
persunktas šios oragnizacijos nių, kaip mes dar gyvi būdami jo- nervų įtempimo padarinys, na srovė .nors ir ideališkiausiai nepajėgūs, kad ir ginklų turėda Klaidų buvo, bet buvo visų ir 
narių tiesiog tragiška kova už ir matę bei pergyvenę tuos įvy Aš todėl teigiamai vertinu atvi būtų nusistačiusi tvarkytis, ni mi, kapituliavo prieš būrelį triu iš visų pusių. Šiandien, kaip it| 
savo, kaip laisvų piliečių, tei kius. Ir patys atvirai ir nuošir rą žmogaus klaidų bei kalčių pri kad nebus garantuota, kad kai kšmautojų? Iš tikrųjų taip gi anuomet, jas pasverti sunku® 
sės, prieš moralinį spaudimą, džiai pasisakę, jausimės turi ra sipažinimą, nes tai yra kelias ’ kurie jos nariai nenuklystų nuo nebuvo. Be „Bulotos kepurės“ Vienam, teisintis, bus nestirt
kuri jos turėjo pakelti. Man Zi mesnę sąžinę, ypač prisipažinę, tiesą. tiesaus kelio. Tam pasitaiko vi incidento, kurį iš paties gen. ku apkaltinti kitą, o kitam, užsi
tiečių navvzdys labai imponuo kad ne viskas buvo mūsų pačių Tuo tarpu M. Krupavičius sa šokių priežasčių. Todėl teisin Bulotos lūpų nuneigia Dr. K. puolant, nesunku bus apkaltin
ja. Iš to darau išvada, kad mū padaryta gerai, kad ne be mūsų vo reveliacijose kietai laikosi vi ga patarlė: „Nėra gričios be dū Grinius, niekas daugiau jokių ti savo priešininką. Man regis,
•m liaudis turėjo nuovokos, ir kaltės buvo tie visi įvykiai. so to seno, kas ir privedė prie mų". Bet srovė, kuri nori išlai faktų nenurodo, kur gi ir koks kad mes vis dėlto turėtume bū

'hr>"os. Tie Nors aš vėliau pasisakysiu gruodžio 17. Pavyzdžiui, imki kyti tyrumą, tokių nusikaltimų karininkas nukentėjo nuo vadi ti objektyvesni ir turėtume kla 
■ ■-i T-i -rra v'-'UdS iš anie perversmo vykdytojus, bet me kad ir pagarsėjusią „lašinių neturi dengti, o nuo jų viešai at namųjų „vaikėzų“. usimą budinti daugiau faktų

oningumo ir de šia proga noriu pagirti Povilą skutimo“ bylą. M. Krupavičius siriboti. KD taip nedarė. Todėl Arba vėl, M. Krupavičius su šviesoje, bet ne faktus nušvies 
''—f’nitt pr:nc:p:i pnnaudoji Plechavičjų už vieną dalyką, teigia, kad... viskas buvę tvar ji dėl to anuomet turėjo prie tirština spalvas dėl studentų ti savo^ šviesomis.

mo praktikoje mktų. Kiek atsi Tas vad. „diktatorius“ Povilas koje. Tuo tarpu, nebūnant nei kaistų. Ir nemažų. Tas ir rinki incidentų, kad atrodo, lyg būtų Mes, senieji, turėtume atei
menu (argi M. Krupavičius bū Plechavičius, tūlam laikui po teisėju, nei kaltintoju, logika muose vaidino didelę rolę. Bet vykusi kažkokia „Baltramie čiai duoti ne tiek atsiminimų,
tų užmiršęs?),zitietės turėjo pa nerversmo praėjus, pamatė, kad štai ką sako: amerikoniškų laši net ir dabar M. Krupavičius ei jaus naktis“. Norisi paklausti: kiek duoti istorinių liudijimų, 
kelti, jų mastu, milžinišką mo padaryta negerai, padaryta klai nių štampai buvo skutami (to na tuo pačiu keliu ir bando pa koks reikalas buvo studentams Baigdamas šią atkarpą, noriu
ralini ir net fizini spaudimą. Jų da, ir jis atėjės pas Mykolą Sle fakto niekas neginčija). Tat jei teisinti tai, kas net ir teismo bu (ne visiems) kelti revoliuciją? pasakyti, kad St. Raštikis, ra
buvo ir pas mane atėjusių : ževičių, labai apgailestavo ir gu M. Krupavičius teigia, kad vo pasmerkta. Prisipažinsiu, Ko studentams reikėjo? Kokie šydamas apie gruodžio 17, kai 
„Lietuvos Žinių” redakciją, kai siūlėsi, pakartotinai siūlėsi, per toje byloje kaltinimai nebuvę kad manęs dėl šios bylos aiškini jų, kaip studentų, reikalavimai kuriuos faktus suminėjo teisin 
jas bendrabučio vedėjai ėmė versmą „atversti“. Dabar, kada pagrįsti, tai kyla klausimas: ko mų M. Krupavičius neįtikino, buvo nepatenkinti? Kas juos ir gai, bet kaikurie daugiau yra 
mėtyti net iš bendrabučio uz šios rūšies pasisakymai yra ap kiam gi tikslui reikėjo skusti Sutinku, kad ir teismas gali bū kuo nuskriaudė? Jie gi, „pa tuometinių gandų išraiška, ne 
tai, kad jos demokratišku būdu aštrinti, jis padarė priešingą pa amerikoniki štampai, jeigu vis ti netobulas ir daryt’ klaidų. Aš remdami“ savo tėvus ir gimdy tikri faktai. (d. b.)
buvo pasiryžusios vykdyti sa reiškimą, — perversmą padaręs kas buvo tvarkoje? Kiek galiu ir tą prileidžiu, bet kad M. Kru tojus — vieni KD, kiti Taut.—, J. Kardelis.
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ISPAUDOS BALIUS MONTREALYJE
šio vasario 2 3 dieną, šeštadieni

DIDŽIAUSIOJE IR PATOGIAUSIOJE MONTREALIO SALĖJE — MOUNT ST. LOUIS, 2145 CITY HALL GATVĖJE PRIE SHERBROOKE KAMPO,
TEN PAT, KUR BUVO IR PERNAI

„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. Išganaitis,
63 Leblanc E., 

Ville Jacques Cartier.*
J. Leknickas,

163—9 Ave., Ville LaSalle. ■

A. Morkūnas, 
0528 Atwater, Verdun.

A. Navickas, 
3330 Bellechasse E.

J. Parojus, 
3418 Parc Lafontaine."

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

* P. Simeiaitis, 
1271 Allard, Verdun.

J. Trumpa, 
5655—15 Ave., Rosemount

Turtinga loterija, šokiams groja Lituanica!

Loterijoje: 1. DAILININKĖS A. TAMOŠAITIENĖS 
KAIŠYTINIS ŽEMAIČIU DRABUŽIS,

2. DVIEMS KOSTIUMAMS. VYRAMS ARBA 
MOTERIMS, PO 50 DOL. EKVIVALENTAM, 
UŽSISAKANT M. MAČIUKO SIUVYKLOJE,

3. DIDEL.IS AKORDEONAS, PAAUKOTAS P. 
KVIETKAUSKO,

4. DAUGYBĖ KITŲ FANTŲ.

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.
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KAZIMIERAS BARONAS 
SPAUDOS 

SUKAKTUVININKAS
KANADOS TEKSAS
ALBERTOS PROVINCIJOS TURTAI 

RAŠO J. PRONSKUS

ir

KU L TŪR WWKKOJVIKA
DAILININKĖ ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ

gavo naują Tėvų Pranciškonų dybą, bet toks nėra: iliustraci 
užsakymą išausti kilimą. Dail. jos apyprastės, ypač blogi virše
A. Tamošaitienė (R. R. 1, Kin iiai, tiktai popierius geras. Gai vano rytuose ir Britų Kolumbi due 
gston Ont,) neseniai pabaigė T. la, kad universitetas, dabar tu jos vakaruose, Alebrta paskuti 
T. Pranciškonams Šv. Pranciš rėdamas visas dokumentacijos niais metais gigantiškais žings 
kaus kilimą. galimybes, neišleido leidinio, niais žengia į turtingiausio kra

Dabar dail. A. Tamošaitienė verto pirmosios augštosios mo što šiaurėje padėtį. Nors Alber 
baigia austi tautinį drabužį „Ne kyklos „visoje plačioje tėvynė ta priskaitoma preiijoms ii dia 
priklausomos Lietuvos“ spau BAIGTAS LATVIŲ ENCI 
dos baliui, kuris bus Montrealy KLOPEDIJOS ŽODYNAS, 
vasario 23 d. Sis tautinis drabu 
žis 
maičių krašto'.
kaišymo būdu ir bus labai puoš 
nūs. Jį vasario 23 d., spaud-------
liuje, kas nors išloš.

GEELONG ©LIETUVIAI
gruodžio 16 dieną atidarė tik leisti. (E) 
ką pastatytuosius Lietuvių Na NORVEGŲ SPAUDA 
mus, kuriuose vyko pirmasis ko 
lonijos lietuvių susirinikmas. seka laisvės apraiškas Pabaltijo 
Tat Australijos lietuviai lenkia “~1 
kitų šalių lietuvius.

VILNIAUS
UNIVERSITETAS

Tokiu vardu Vilniuje 
metais yra išleista didelio for 
mato 112 puslapių gausiai ilius 
rtuota Vilniaus U---------------

uge su Šaskačevanu ir Manito 
ba vadinama kviečių provinci 
ja, ji yra viskas ir turi savo ri 

moteriai-mer»aitei bus Že apimąs 4 pagrindniius ir 2 pa bose viską, kas moderniam tur 
Jis audžiamas pildomuosius tomus. Papildo tingam kraštui reikalinga. Al 

__ j muosius tomus paruošė latvių bertos sostinė ir stambiausias 
dos ba kalbininkas J. Endzelinš, E. Au pramonės centras, Edmontonas, 

szenberg-Šturm. Kadangi jie amerikiečių jau vadinamas šia 
abu atsisakė nuo honoraro, tai urės Oklahoma City, o pati Al 
ir buvo įmanoma tokį žodyną iš berta šiaurės Texas.

Į šiaurę nuo Edmontono yra 
garsusis Taikos upės (Peace Ri 
ver) slėnis, kurio milionai akrų 
geros žemės tebelaukia naujų 
ūkininkų. Iš Edmontono prasi 
deda garsusis Aliaskos plentas, 
kurs Taikos upės slėnyje sako 
įasi, — Aliaskos plentas suka į 
vakarus, o tiesiai į šiaurę veda 
naujasis Mackenzie plentas iki 
paties Didžiojo Vergų ežero ki 
tapus 60 paralelės. Per Albertą 
eina visos svaribausios oro lini 
jos į visą 
cifiko pajūrį ir Arktiką. Edmon 
tonas ir gražus provincijos piet 
vakarių melstas- Calgary, esąs 
pačiose Uolos kalnų papėdėse, 
skaitomi gyviausi miestai pa 
šaulyje, per kuriuos tūkstančiai 
sunkvežimių traukia tūkstan 
Čius mylių į vakarus ir šiaurę ir 
didžiuliai transportiniai lėktų 
vai drebina orą dieną ir naktį.

Turėdama turtingiausią juod 
žemį, puikius tpiškus, gausią 
kalnų pramonę, ši provincija 
metai iš metų darosi garsesnė ir 
savo žemės aliejumi. Aplink Le 
due ūkininkų sunkvežimiai, ga 
bena iš laukų kviečius, kurių 
jie dagoja po 40—50 bušelių iš

Mums malonu suminėti 
nuoširdžiai pasveikinti žymųjį 
Hamiltono lietuvių visuomenės 
veikėją ir didelį spaudos darbuo 
toją, inciatyvingąjį ir energin 
gąjj „Nepriklausomos Lietu 
vos“ bendradarbį Kazimieią Ba 
roną, kaip spaudos darbuotoją 
sukaktuvininką, aju turintį 20 
metų žurnalistinį publicistinį 
stažą.

K. Baronas prieš 20 metu įsi 
jungė į spaudos darbą. Pradzio 
je jis ekspedijavo Jono Latvio--------- ----------- - . . .
(miręs) redaguojamą „Vilniaus atvaizdais knyga, redaguota J. giau domimasi atskirų siu Kras 
Žodį“. Tuo pačiu laiku p. Baro Bulavo. Turini sudaro koiekty 1” 
nas jau pradėjo ir rašinėti spor viniai raštai: J. Jurginis parašė 
to ir kronikines žinias. Vėliau Augštosios mokyklos įsteigi 
jau buvo pilnateisiu Rapolo Ma mas Vilniuje. Pastangos atkur 
ckonio redaguojamo „Vilniaus ti universitetą ir Stepono Bato 
Balso“ ir dar vėliau — „Naujo ro vardo universitetas; K. Jab 
sios Lietuvos’’ bendradarbiu. lonskis parašė Vilniaus akade

Rašinėjo spaudai ir būdamas ™ija ir Lietuvos vyriausioji mo 
tremtyje. Atsikėlęs į Kanadą, 
Hamiltone gyvendamas ir įsiju 
ngęs į visuomeninį darbą, drau 
ge įsijungė ir j spaudos darbą— 
pirma pakaitomis su S. Dalium, 
o vėliau vienas „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ nuolatinis bend 
radarbis, platintojas ir spaudos 
rėmėjas, bendradarbiaująs ir 
plačiau spaudoje — Kanados ir 
Amerikos.

Ypač K. Baronas yra atsidė syti K- Jablonskio, 
jęs Bendruomenės reikalams ir rm agitaciniai. Bendrai, ši kny 
įiems jis skiria daug dėmesio Ka Yra propagandos tikslams, 
ir drauge savo raštų.

Ypatingo dėmesio ir pagar 
bos vertas jauno sukaktuvinin 
ko iniciatyvingumas, energija ir 
neatlaidumas darbe.
. Mūsų mielą Sukaktuvininką feiįėlas^nebuvo^intere
lr J’.as1iaukojan^ bendraoarbi suotas objektyvia tiesa, todėl iš 
nuoširdžiai sveikiname sukakto 
vėmis ir linkime sveikatos, neiš 
senkamos energijos ir gražiau 
sios sėkmės gyvenime. Red.

TAVO VIENKARTINĖS
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

valstybėse ir kituose pavergtu© 
se Rytų Europos kraštuose. 
Pvz. dienr. „Norges Handels 
of Sjofarts Tidende“ rašo, jog 
ypač Pabaltijo' valstybėse tauti 
nis jausmas yra itin stiprus. Sta 
lino mito sunaikinimas padeda 
kilti tautiniam jausmui Lietuvo 

Universiteto ie> Latvijoje ir Estijoje. Dau

1956

kykla; L. Vladimirovas parašė 
Imperatoriškasis Vilniaus uni 
yersitetas ir Vilniaus valstybi 
nis Vinco Kapsuko vardo uni 
versitetas, ir J. Bulavas parašė 
Vilniaus universitetas pirmai 
siais tarybiniais metais. Kuris 
nors jų, tur būt, parašė dar 
Įvadą, tačiau nepasirašytą.

Rimčiausi, beveik dokumen 
tinio pobūdžio straipsniai para 

Kitų auto

tų kultūra, istorija, ūkiniu gyve 
nimu ir tautinėmis vertybėmis.

’’j 1957.1.19 Floridoje staiga mi 
rė A. Vailokaitienė. Liko JAV- 
se 3 dukterys ir sūnus Toronte. 
Jos vyras, Jonos Vailokaitis, bu 
vęs Lietuvos Valstybės Tary 
bos ir Steig. Seimo narys, mirė 
tremty 1944 m.

• Kun. J. Vailokaitis, bolševi 
kų ištremtas į Sibirą, buvo Ka 
zachstane paskirtas kurį laiką 
piemeniu. Paskiau buvo paleis 
tas į Lietuvą ir joje mirė.

• Vietoj M. Gelžinio Mažosios 
Lietuvos Tarybos prezidiuman 
įėjo E. Žilius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ne dokumentinis ir ne istorinis 
veikalas. Kadangi leidinys gau 
šiai iliustruotas, tai savaime jau 
sudaro tūlą Įdomumą, taičau iš 
leidėju norėjosi gauti daugiau 
istorinės, dokumentinės medžią

vincijos požemiuose yra tiek 
aliejaus ir dujų, jog užteks Ka 
nados pareikalavimas aprūpin 
ti per 5,000 metų ir kad Alebr 
ta turi akmens anglies atsargą

Viena iš dešimties Kanados nešėjas, aprašo savo įspūdžius daugiau, nei Vokietija ir Len 
provincijų, esanti tarp Saskače Albertos žibalo krašte prie Le kija krūvon paėmus. Toliau šia 

- “ • - ‘ • uuC Visomis pakelėmis aidėjo ureje prie Atabaskos yra milio
įvairiu žibalo produkcijos masi tonV aliejum persunkto sme 
nu garsai. Vietomis griovių ka 1*°, kuris yra tiek gausus, jog 
simo mašinos vertė žemes nau smėlio gniūžtę saujoje suspau 
jiems aliejaus vamzdžiams klo ^us> aliejus pradeda varvėti, 
ti. Žibalo aitrus kvapas erzino 
nosį, ir horizonte lyg miškas pa 
sirodė jau veikiančių ir i 
statomų „derikų“ linija.

Prie didelės lentos su užrašu s*u vėliau).
„Danger. Stop“ buvo vartai i Be tų žemės gelmės turtų, Al 
laukinį žibalo kraštą, kur nega berta yra tėvynė ko ne visų tur 
Įima rūkyti, kur vyrai dėvi ne tingiausiųjų kviečių karalių, su , 
degamus drabužius, ir kui lėk Taikos slėniu atsargoje, kur ma 
tuvams uždrausta perskristi, žiausiai 400 mylių skersai tebė 
Čia vienas žaibo švysterėjimas ra nė nepradėtas kultivuoti tur 
gali visą kraštą paversti ugnies tingiausio dirvožemio plotas. Al 
juta. Žibalo ekspertai iš viso pa berta ir susisiekimo srityje gi 
šaulio sušaukti sustabdyti iau riasi esanti pasaulio kryžkelė, 
kinių žibalo versmių veržimąsi. Pastovėk prie Edmontono aero 
Nuo pat išsiveržimo dienos alie dromo vieną deiną ir čia pama 
jus ir dujos čia nesuvaldomais tysi viso Naujojo Pasaulio lėk 
fontanais šauna i dangaus augs tuvus, pradedant milžiniškais 
tybes. Tiek turtingas aliejum Amerikos bombonešiais, baigia 
yra šis kraštas, jog vietomis ai nt Kanados raitosios policijos 
iejus per kelių akrų plotą kun lėktuvais, krūminių pilotų dvi 
kuliuoja iš žemės. Žemės pavir sparniais, pakrautais aukso smė 
sius pavirtęs grynu ežeru, tik lio, sportininkais, skrendančiais 
ne vandens, o tiršto tamsaus 

;iaurės Amerikos Pa aliejaus. Buldozeriai neilsdaini 
kasa dirbtinius ežeriukus, alie 
jui subėgti. Čia'pamačiau pirmą 
ją aliejaus upę, kuri lyg padu 
kęs pavasario verpetas skubiai 
gabena juodąjį auksą į žmogaus 
padirbtą ežerą, iš kurio didžiu 
lės pompos jį sėmė tiesiai į tan 
kus.

Oras persunktas degančių du
"kia didžiųjų Žvėrių medžiotojai.

-> .......... 4. visų naCiOnalinių parkų
yra Albertoje, saulėtoje Alber 
toje, kur saulėtų dienų yra da 
ugiau, nei bet kurioje kitoje Ka 
nados provincijoje, turinčioje 
savo kalnus, kalvas ir prerijas. 
Alberta tęsiasi nuo barškuolių 
gyvačių krašto JAV pasienyje 
ir baigiasi Arktikos liūnynuose, 
nuo derlingų cukrinių runkelių 
farmų iki buivolų auginimo far 

’ mų šiaurėje. Turtingi žemės ūk
i, „Činu

s, aliejus pradeda varvėti.
Tie turtai tebelaukia, kol moks 

_ las išras, kaip pigiausiai tą alie 
naujai JŲ to smėlio išsunkti. (Apie 

Albertos aliejinį smėlį parašy

i Aliaską medžioti ir meškerioti. 
R.A.F. „džetais“ ir Įvairaus ti 
po bei modelio spai nuočiais, ga 
benančiais vyrus įvairiausiais į 
viešais ir slaptais tikslais į gai 
siąją šiaurę'.

Albertiečiai nemeluodami gi 
riasi turį savo provincijoje 31 
augščiausias kalnų viršūnes, čia 
yra garsieji kurortai Banff ir 
Jasper, per šią provinciją trau

prastai atsargiai. Vėjui kiek at 
sisukus, visi motorai momenta 
liai išjungiami. Už pusmylio ma 
tyti, kaip vyr.ai, gręždami nuo 
laidžias skyles, stengiasi atpalai 
duoti versmes nuo tiesaus spau 
dimo. Čia sugabenti ištisi kai 
nai cemento, plunksnų ir me 

akro, maišosi su didžiuliais tan ^ži° Pjuvenų, kurios^ pilamos į 
kais, gabenančiais žalią žemės zem?’ siekiant užkimšti nesuvai

MOTERIS 1(6) nr., sausio- alyvą į Edmontono refinerijas. ^5>-rna.S versrnes- Kitur vėl di 
-kovo 1957 metų. Adresas: 941 Kiek akys apmato, lyg negyva džiulės pompos semia aliejų nuo .... „„
Dundas St. W., Toronto', Ont. giria, dangun kyla žibalo vers zcmės paviišiauš ir veičia jį gi jaį įr girįos, kalnų ožiai, „Činu

lyn j žemę, kaip Kosnervacijos ^o“ v^jait dinosaurų kaulai yra 
tarybos įsakyta. Albertos kasdienybė. Alberta

Dundas St. W., Toronto, Ont.
AIDAI 1 nr. 1947 metų. Nu mių. pumpos ir ,,derikai“, oras 

meris gražiai išleistas, turi aktu persunktas aštriu žibalo kvapu, 
alijų, iliustruotas. Adresas: ir vis nauji vamzdžiai ir svirtys 
680 Bushwick Ave., Brooklyn statomos. Štai kaip John Fish 
21, N. Y„ USA. er, žinomas Kanados radijo pra

leido propagandinį leidinį.
Techniškai leidinys, nors ir 

su pretenzijomis i grožinę lei 
je,:. Juk ir rusų Lomonosovas, 
bei kiti rusai naudojosi Vilnia 
us universiteto mokslo darbais, 
tūli čįa studijavo, ligi buvo is 
teigtas Maskvos universitetas.

I Skaitydami

\ būsite gerai informuoti apie 
$ pasaulinius karinius įvy- 
įJkius, rasite straipsnių iš ka
drinės ir Lietuvos istorijos 
yretais paveikslais iliustruotus ir Lietuvos karių atsimini- 
v mus iš įvairių laikų. a

Metinė prenumerata $5.00; rašykite: x
ū KARYS, 916 Willoughby Ave. Brooklyn 21, N. Y., USA.S

S kubėk.
______ • L letuvi,

-.‘r..
A p drausti

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 nelaimiu 
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 apdraudę.
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 >L
New York 1, N. Y., U. S. A.

tarybos įsakyta.
Didžiuliame Leduco alieajus tUri daugiau ledynų kalnuose, 

lauke jau veikia 100 šuliniu, bet nei bet kuri kita vieta kitapus 
nauji vamzdžiai plečiami ir Im 
perial Oil stato naują miestą, nuteka į Pacifiką, Atlantą ir Ar 
Naktimis visame horizonte lyg ktiką, išnešiojami upėmis, ku 
kalėdų eglaitės švita driliavimo rįos ko ne visos praplaukia Al 
mašinų ir derikų šviesos. Iš čia bertą. J. Pronskus.
didžiuliai natūralinių dujų vam 
zdžiai tiesiami per tris provinci 
jas iki Winnipeg©, kiti per Uo 
los kalnus iki Vancouverio ir 
net iki Seattle.

Alberta yra nepaprastai tur 
tinga. Jos septyni miestai jau 
šildomi natūralinėmis dujomis. 
Ko ne kiekvienas miestelis turi 
savo dujų šildymo įrengimus. 
Albertiečiai tvirtina, kad jų pro

Arktikos. Kolumbijos ledynai

VLIKO KONTROLĖS
Komisija 1957. I. 28-30 d. d. tik 
rino' Vykd. Tarybos bylas, pini 
ginęs apyskaitas ir kt. Kontro 
lės duomenys siunčiami Vliko 
sesijai, kuri susirinks posėdžių 
š. m. kovo mėn. Kanadoje. Vii 
ko Kontrolės Komisiją sudaro 
pirm. J. Norkaitis, nariai E. Si 
monaitis ir J. Kairys. (E).

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo is okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
Rėklaitis bus ypatingų reikalų 
karininku.

Nustebau. Pulk. Įeit. Pundze 
vičiui reikalinga pulkui pava 
duoti, nes iki tol jis vado rolėje 
netarnavo, bet

kodėl pulk. Rėklaitis 
turi dėl to nukentėti,

į,

TauLnės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik 
rastis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S

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

S

daktaras Leonas Bistras.
Sustojo.

— Pulkininke! Dovanok! Ne 
pyk!

— Nepykstu, daktare, tikram 
nepykstu. Jau tiek laiko praėjoy 
žaizda užgijo.

— Tai leisk tave pabučiuo 
ti. ..

Pasibučiavome. Prisėdome.
Pareikalavome

„-.„o ______ ____ ,-j__,___ ' P° vieną „klebonišką“
Tuo būdu ir pulk. Rėklaitis jo matomai karščiuotis. Man bu kitaip ir būti negalėjo, nes gi bu konjako. Čia d-ras Bistras papa 

nebus pažemintas vietoje ir pu! vo aišku, kad dabar su manim vo sakoma: „Žukui iki jo grabo šakojo, kad mano atleidimo rei 
kininkas Pundzevičius visai tei norima bent dalinai atsiskaity lentos keršysime“, — tai ir ker kalavo gen. Ladyga ir kiti. Kas 
sėtai atliks savo stažą. ti už Purickį ir didelį materiali šijo.

Kalbėjau visai ramiai, remda ni smūgį - SUSITIKIMAS
masis tarnybine logika ir turė s k ; . b„drovci.. KURHAUZE
damas galvoje panašius reika .

: Praėjo apie 15 metų. Vėlų
— Pone minister!, matau, denį 1939 metais užėjau į 

kad man kariuomenėje pasilikti Panemunės kurhauzą.

paskirtą valandą pas d-rą Bist menės pasitrauksiu.
ra, kuris buvo kartu ir ministe — Tai gerai, kad mūsų norai 
riu pirmininku, išsyk pastebė sutampa, — pasakė d-ras Bist 
jau, kad

pasikalbėjimas bus labai 
nemalonus.

— Kokią teisę turite kritiku©

liui pasakiau savo' nuomonę,

kaip reikia suredaguoti 
įsakymas, kad ir Pundzevičiui
ir Rėklaičiui būtų naudinga,

būtent:
„5 pėst. pulko vadas, pulk. 

Rėklaitis, laikinai komanuiruo 
jamas Armijos vado žinion, o ti mano parėdymus?! — paklau 
jo pareigas eiti pavedama gen. sė dr. Bistras, 
štabo pulk. Įeit. Pundzevičiui, — Ne parėdymus, bet jų vy Jog tiek daug energijos ir 
kuriam reikia atlikti tarnybinis kdymo formą, — atsakiau. los buvo įdėta, tiek daug nema 
stažas“. Toliau d-ras L. Bistras prade lonumų turėta. . . Galvojau, kad

ras.
Gavau net 2 mėnesius atosto 

gų ir nuo 1926 m. sausio 1 
iš tarnybos išėjau.

Turiu prisipažinti, kad

man buvo labai skaudu.

d.

šie
77.

143. LEMTINGAS ĮSAKY
PIO P? REDAGAVIMAS
1 25 r... spalio m. 28 d. Tą 

d n"1 A. Panemunėje Šv. Simą
-> Tu ’03 ’tlaidai ir karinome

d '.l se užsiėmimų nėra. Nu 
važiavau į ministeriją atlikti ke
liūs tarnybinius reikalus. nes ypatingų reikalų karininko

Man bekalbant su gen. štabo vieta ir moraliu ir materialiu at
kanceliarijos viršininku Stebu žvilgiu yra menkesnė, negu pullus dar iš ankstyvesnių tarnybų, todėl aš pasakiau: 
liu, į jo kabinetą įėjo tik ką grį ko vado. Tarp kita ko, iš atesta 
žęs iš Karo Akademijos pulk, cinės tarnybos žinojau, kad 
Įeit. Pundzevičius ir pasakė, pulk. Rėklaitis skaitosi pąviz 
kad jis tik dabar kalbėjosi su dingiausiu pulko vadu visoje 
ministeriu, kuris jį paskyrė sta mūsų kariuomenėje.
žui atlikti 5 pulko vadu, gi pulk.

144. ATLEIDIMAS IŠ 
KARO TARNYBOS

Kitą dieną gavau telefonogra 
mą, kad turiu atvykti pas Kraš 

Čia aš Pundzevičiui ir Stebu to Apsaugos minister}. Atėjęs

buvo tie „kiti“, jis nepasakė, o 
aš ir nesiteiravau. Dar d-ras 
Bistras pridėjo', kad jis dėl ma 
no atleidimo visą laiką

jautė sąžinės graužimą.
Dar išgėrėme po porą „klebo 

nepatogu, kad aš jai’ esu nerei ir apytamsų. Staiga iš kito di nų”, kad praeitį galutinai nu 
kalingas, todėl prašau duoti lėlės salės galo pasikėlė kažko plautume ir persiskyrėme, lyg 
man priklausančių atostogų, ku ks žmogus ir eina tiesiog prie anksčiau nieko nebuvo, 
rioms pasibaigus, aš iš kariuo manęs. Na gi, Bus daugiau.

ru 
A. 

Tuščia
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T"

_a.1,-H gardėlį ir Karaliaučių. Deją, Ii buvo Napoleono išleisti atsišau
1 i CSlcliyK.iin6 SHU Kilti Cllį kO mūs tik apie pusę ištikimų kimai žygiuojant į Maskvą. Ta

RAŠO J BENIUS savo žemei, savo kalbai ir savo utinė gudų sąmonė, tačiau, au
tradicijom. . . Juk į rytus nuo gusi labai išlėto. . . Įdomu, kad 

Spauda yra viešosios nuomo sisprendimas yra labai svarbus, Vilniaus dauguma sugudėjo tarybinę gudų respubliką sušau 
nės formavimui priemonė. Vi ypač kuomet vartojimas bruta (manau geriau sakyti „surusė kti akstiną davęs Stalinas, ka 
suomenės formavimui yra reika lės jėgos suteikia daug silpnu jo“, nes terminas „Gudija“ yra da ėjo tautinių reikalų komisą 
lingas sveikas ir efektyvus tau mo etninėms problemoms—min tik didžiarusių teorija lietuvių ro pareigas. . . Po 1945 metų ži 
tos elitas, kuris būtų pajėgus tyje turiu pvz, per jėgą išblokš sąmoningumui sužlugdyti, yp nių apie gudus maža. . . Tačiau 
orientuoti iš prigimties įgytas tas tautas ir jų sritis apgyven ač po 1793 metų. Autor.). Į pie Amerikoje, sakoma, veikią du 
tautos tendencijas, jas įkvėptų, tas kitais. tus — sulenkėjo. Į vakarus — gudų „Vilkai“, o bendruomenė
pagyvintų. Žodiškai tariant, sp p___ _ ____ ___ _ _____ _______ ~ -j X* ' X . . ...7___ r—-
auda turi propaguoti gyvybi aiškiai matyti, kad mes nesame tų, kad išsireikštų tik asmenys jus. Apie pritąrėjus lietuvių — valandos programa. Banga 740. 
nes tautos idėjas, ginti Bend dar sąmoningi, gyvybiški, koki vadovaujantys vien šaltu pro gudų respublikai nieko nesigir šeštadienį. Vasario 16 dieną 
rus tautos interesus, nustaty turėtume šiandien būti. Plačiais tu...” di”. u vai. iškilmingos pamaldos
tus ir pagyvintus šio tautos eli gyvybiniais klausimais turėtu P. J. Lūža „Europos Lietu Iš šitų straipsnelių išplaukia Toronto Šv. Mykolo katedroje, 
*°- me būti vieningi, kaip vokiečiai vis“, Nr. 8(438), „Rubežių rei dvi pagrindinės mintys: vieni g 7 Bond St. Pamaldas laikys ir

Tautos gyvenime šis elitas ar lenkai (pavz. Pomeranės kl kalu“ išreiškia panašią, bet da bando eiti už istorinę Lietuvą, pamokslą sakys J. E. vysk. F. 
sudaro vieną iš svarbiausių or ausimas). Deja, to mes pasigen ug siauresnę mintį: „Visi mes antri — už etnografinę. Abi A. Marrocco, asistuojant abie
ganų ir yra, tarsi žmogaus orga dame, nes spaudoje aiškiai ma esame giliai įsitikinę, kad Lie nuomonės turi teigiamų ir nei ms liet. par. klebonams. Tuoj
lizme, galva, smegens. Deja, tyti dideli nuomonių skirtumai, tuva be istorinės sostinės Vii giamų aspektų, kuriuos reikia po pamaldų organizuotai eina

kuomet galva pradeda nesvei kurie skaldo visuomenę ir todėl niaus ir be lango į pasaulį — gydyti. ma prie City Hali paminklo už
kuoti ar blogai funkcionuoti, kenkia jos nuomonės vieningam Klaipėdos, yra neįsivaizduoja T 
šie negalavimai atsiliepia visa suformavimui, kurioje glūdi ta ma. Už šias sritis mes turėsime Lietuvą į problemą žvelgia dau tuvos laisvės. 12 vai. „Tėvynės 
me kūne, visoje tautoje. Jeigu utos stiprumas. Šių neigiamų re kovoti visomis įmanomomis pr _ /-_< .

pradžioje nesustabdysime Ii zultatų turime ir galime išven iemonėmis. Bet kyla klausimas, 
gos, ji gali tapti labai pavojin gti jeigu sveikai galvosime. Šia kaip toli mes galėsim plėstis ry 
ga visam orgonizmui ir privesti rrie klausime ambicijoms ir pasi tų ir vakarų kryptimis?... turi 
prie mirties. Tas pat yra ir su karščiaivimams negali būti vie me būti realūs ię nuosaikūs su 
tautos likimu, kuris didele dali tos. gebą iš istorinių pasaulio įvy
mi priklauso nuo jos elito. Pažvekime trumpai, ką gal kjų Pridaryti mums tinkamiau

Šiandieninis svarbiausias Lie voia tie, kurie bando rūpintis ir 
tuvių Tautos tikslas turi būti spaudoje skleidžia savo mintis 
ir, atrodo, yra Nepriklausomos aP*e tai» k°ki°s Lietuvos mes no 
Lietuvos klausimas. Visiems Iime- » 
gana aišku, kad Lietuvos išlais 
vinimas priklausys nuo pasauli 
nių įvykių raidos. Tačiau mes 
turime ir galime įvykius kreip 
ti mums palankia kryptimi. Čia 
ir susiduriame sau reikalingu 
mu efektyvių priemonių. Viena 
iš galingų priemonių yra spau 
da. Joje mes galime išsiaiškinti, 
ko mes siekiame, norime ir kaip 
tai įgyvendinti realybėje.

Visų pirma ar mes esame są 
moningi ir pilnai įsitikinę, ko 
mes norime? Norime Laisvos

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI TORONTE MINIMA 
SEKANČIA TVARKA

Penktadienį, vasario 15 d. 9 to vysk. F. Allen, federalinio it 
v. v. per C.B.C. radio visai Ka provin. parlamentų atstovai, 
nadai transliuojama speciali draugingų valstybių konsulai 

Pavarčius lietuvišką skaudą, suvokietėjo... Politikoje vertė suskilusi į lenkų ir rusų pritarė „Songs of my People:“ pusės ' ’ " — ■—-ir kitų tautybių atstovai. 
Apylinkės Vaidyba.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO
R. K. lietuvių parapijos 

pajamų ir išlaidų 1956 metų 
apyskaita

1. Likutis iš 1955 m. ...777.11
2. Sekmad. rinkliavos. .7621.27
3. Sekmad. rinki.

Wasagojema prie City Hall paminklo už
Pasisakantieji už etnografinę dėti vainiko už žuvusius dėl Lie 4 Aukos (kalenda, rink.

giau iš praktiško taško. Gal tai Prisiminimai“ radio valandoje 
yra ir labai gerai, tačiau to. ne speciali programa. Banga 1400. 
pakanka. Negalime užsidaryti Kalbės Lietuvos gen. kons. mi 
vien siaurose kitų mums primes nisteris Vytautas Gylys. 8 v. 
tose teritorijose. Tai būtų mū vakaro iš CFRB radio stoties, 
sų pačių savižudybė, pateisini banga 1010, speciali „Canadian 
mas vokiečių ir didrusių priker Ali“ programa kanadiečiams, 
gtų idėjų, kurių joki istoriniai Pasikalbėjimą su stoties komen 
dokumentai nepateisina. Tai tatoriumi H. Collingwood Rea

949.17

P. J. Kardelis „NL” Nr. 40 
(491) „Išsilaikymo klausimu“ 
pasisako, kad: „Mūsų gi tautos 
minimum planai ateičiai yra 
Lietuvos etnografinėse ribose. 
Ne mažiau! Nes tai yra mūsų 
tautos teisė. . . Blogiausia. . . 
kad ir šios minimum progra 
mos atsiekimui turime kliuvi 
nių. . . iš mūsų pačių nesusipra 
timo ir nesąmoningumo“.

P. V. Aras „NL“ Nr. 47 
(498) „Mūsų santykiai su len 
kais“ yra panašios minties: 

Lietuvos. Su šia mintimi ir troš „Lenkų kalba taip įėjo į madą 
kimu visi vienodai sutinkame. Lietuvoje^ kaip vėliau prancūzų 
Pagrindinė kliūtis glūdi klausi Lenkijos ir net Rusijos aiistok 
me, kokios Lietuvos mes nori ratijoje. Ta klaida, tas vienas 
me : ar tokios, kokia ji buvo nuo apsileidimas dėl neįvedimo sa 
maždaug 2000 metų prieš Kris vų mokyklų, yra visas šios die 
tų iki istorinių laikų t. y. su nos neapykantos lenkų tautai 
prūsų, jotvingių ir kt. kiltimis; branduolys. . . Kad musų tauta 
ar istorinės Lietuvos su dabar būtų išlaikiusi kalbą, Ir tautinę 
tine Gudija kaip centru, su Nov sąmonę, manau, kad mes būtu 
gorodu kaip sostine, išskyrus uk niėm nuėję net į Minską, Nau 
rainiečių apgyventas Podolės ir____________________________
Volynės sritis; ar etnografinės 
Lietuvos be visų rytinių žemių, 
be Torno ir Karaliaučiaus? Pa 
sirinkimas priklauso nuo mūsų 
pačių, nes mes esame šių sričių 
legalūs ir natūralūs nuo neat 
menamų laikų paveldėtojai. 
Nuo mūsų priklauso laikyti tei 
sėtais ar ne Kryžiuočių ir Mask 
vos užkariavimus (prisiminki 
me Torno ir Tvėrės sutarčių su 
laužymus ir t. t.). Šis mūsų ap

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

sias išvadas”.
P. Vyt. Sirvydas „NL“ Nr.

50(501) „Kaimynai gudai“ ban kartu yra žalinga ir priešinga de padarys K. 'L. B. Krašto Vai 
do išreikšti daug realesnę, šio mūsų tautos gyvybiniams įnte dybos pirm. Vytautas Meilus, 
kiais tokiais dokumentais pag resams, mūsų istorijai ir realy Sekmadienį, vasario 17 d. 11 
ristą, mintį: „...Nors dabartine bei. Iki 14 šimtm. nei Maskva, vai. visose liet, bažnyčiose iškil 
je Sovietų Sąjungoje yra api nei jokia Gudija tikriausiai ne mingos pamaldos. 3.30 vai. Col 
brėžtomis ribomis belorusų res egzistavo. Jos, Gudijos, neran lege Teatre (College ir Dover 
publika, iš tikrųjų pasakyti kas dame nei iki 18 šimtmečio. Tik court gatvių kampas) iškilmin 
yra belorusas — sunku. . . Lie vėliau, griuvus Lenkijos kara gas Nepriklausomybės Akto ir 
tuviai, kaip kalbininkas prof, lysteų o su ja ir (išsigimusių lie Dr. J. Basanavičiaus 30 m. mir 
Būga įrodinėjo, gudo vardą tuvių dėka) Lietuvos Didžiajai ties sukakties minėjimas. Pag 
slavams davė, jį paskolinę iš Kungaikštystei, carai užkariau rindinis kalbėtojas prof. Stepo 
germaniškų gotų. Paskolini tas sritis lengvai surusina ir pa nas Kairys. Įvairi meninė pro 
mas įvykęs, kada gotai valdė vadina Gudija. Atsiminkime, grama. Į iškilmingą aktą pak 
apie upės Vyslos žiotis gyvenu kad net vokiečių garsūs istori viesti: Ontario provincijos pre 
sius slavus ir buvo kaimynai se kai, kalbėdami šiandien apie mjeras L. Frost, provincijos tei 
novėnų prūsams (300 metų pi Lietuvą, sako, kad jos centras singumo ministeris K. Roberts, 
rm Kristaus ir 300 metų po), yra buvęs dabartinė Gudija. O miesto burm. N. Phillips, Toron 
Reiškia, valdytojų vardą perkė ką bekalbėti apie sritis Į šiaurę! 
lėmė valdiniams. . . Gudą nuo Tik prisiminkime Tvėrę, kuri 
kitų slavų teskiria kalba, kuri yra gerokai į šiaurę nuo Mask 
viduryje tarp rusų ir lenkų (ki vos. Juk tai nuo neatmenamų 
taip tariant surusėjusių, sulen laikų lietuvių gyventos sritys, 
kėjusių lietuvių „žargonas“ Kaimynai ukrainiečiai nereiškia 
Autor.). Gudų tautinę sąmonę jokių pretenzijų į taip vadina 
gerai nusako mūsų spaudos daž mus Gudijos plotus. Jeigu lietu 
nai kartota pasakėlė, kad gudo viai būtų sąmoningi ir energin 
paklausus (ypač Vilniaus kraš gi, jie taip pigiai neišsižadėtų 
te) „kas jis?“, atsakydavo „tu aisčių palikimo. Vokiečiai taip 
teisi“ (vietinis). . . Pirmas spa pat aiškiai pasisako, kad Prūsi 
usdinys gudų kalba, sakoma, ja yra aisčių tautos dalis. Kodėl

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

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

Veikia 24 valandas.
SAVI PAS SAVUS!. . a n

H

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

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

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

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

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

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

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

________________Pittsburg Pa. ir kitur.________________

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS I LIETUVĄ,
; Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!
; Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
;faip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.
; Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

• Mūsų skyrius: Hamilton, 105
■ 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 Awnue, Toronto, Ontario. 

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪ DŽI US.
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 IŠRŪPIN1MAS 

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.

mes pigiais bet žalingais argu 
mentais bandome griauti tai, 
ko istoriškai negalima paneig 
ti? Lenkai~ jei jiems pasiseks pa 
Sulaikyti Pomeraniją, 4atrodo\ 
yra linkę derėtis dėl Prūsijos. 
Visa priklauso nuo mūsų šamo 
ningumo ir gyvybingumo.

Realus problemos išsprendi 
mas turi būti pagrįstas stipria 
dokumentine medžiaga, nes ki 
taip kas „gratis affirmatur gra 
tis et negatur“. Didžiausia kliu 
tis — mūsų nesąmoningumas, 
išsiblaškymas, svetimų idėjų 1c 
ngvabūdiškas pasisavinimas ir 
net skleidimas. Tad laikas pra 
dėti vadovautis šaltu protu n 
gyva, moksliniais šaltiniais pa 
grįsta dvasia, ne vien nesveikų 
nuomonių pagalba.
• Visi atvykusieji į JAV, kurie 
dar neturi pilietybės, sausio mė 
nesi turi registruotis, gavę spe 
cialius blankus iš pašto jstai 
gos. Tuose blankuose turės duo 
ti savo adresą. Nusikalstą šiam 
nuostatui gali būti baudžiami 
$200 pinigine pabauda, 30 pa 
romis arešto ir gali būti depor 
tuoti.
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Lietuvio Advokato Įstaigą
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  —XW 1 —XR—~~X

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

M. D. MORTON, 
B. A., EL. B.

ADVOKATAS 

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

i»nm»»»w»m»>m:m«iniiiiiinnw
W. A. LENCKI.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
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fondui) .......................5620.00
5. Pajamos iš salės . . . .5794.98
6. Nuoma avansu už

parapijos priestatą.. 3000.00 
Viso pajamų . . . .23,762.53

1. Algos kunigams . .1,137.50
2. Vargon. išmokėta .550.00
3. Rekol. vadovas .... 287.—
4. Liet. mok. sargui ..168.00
5. Maistas klebonijai. 1173.27
6. Kuras (baž. ir kleb.) 320.00
7. Telefonas ..................124.09
8. EI. ir gazas ............... 421.07
9. Mokesčiai miestui . .372.96

10. Remontai .................. 771.70
11. Vynas, hestijos, gėlės 78.73
12. Telev. ir gramaf. ..209.50
13. Raštinės išlaidos ..462.82
14. Vysk, kurijai 10% 880.79
15. Pastatų drauda . . . .586.10
16. Parapija aukojo: Vengrų 

pab., K.L.Kult. Fondui, 
Prisik. parap., skautų 
stovyklai, kūr. savanor., 
a.a. Jusienės laidotu. 640.00

17. Nauja statyba ir įrengimai:
a) Kontr. A. Ropei parap.

priestato sąsk...........5000.00
b) Kleb. naujo šildymo

sąskaita .....................500.00
c) Wasagoje kėdžių įgi

jimas ..........................380.80
d) Naujų stacijų įgij, 250.00

18. Nuošimčiai už pask. 1553.87
19. Išmokėta skolų iš parap.

kasos .........................7570.87
Viso išlaidų .. . 23,439.07 
Banke 1957 m.
sausio 1 d 

Pastabos :
1. Parap. priestatas, skirtas

„T. Žiburiams“ ir spaus 
tuvei kainavo .......... 9.500.00

2. Centr.šildymas kleb. 1,384.00
3. Vyskupijos Kurija parap.

metų bėgyje nubraukė 
skolos ..................... 5,000.00

4. Užbaigiant 1956 m. parap.
turi skolų.................28,573.38

323.46

CBC — TV komikas
Barris Beat

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

•“’’’’STTOfice WA 4-9501lel.: unce wa
ReB.: BE 3-0978

A. E. McKAGIIE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-1398
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.
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TILLSONBURG-DELHI, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 30-JŲ 

SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS
įvyks vasario mėn. 16 d., šešta me skaitlingai dalyvauti. Gau 
dieni, 7 vai. vakaro Aylmer Me siu dalyvavimu parodykime lie 
morial Arena salėje. Paskaitą tuviško solidarumo pavyzdį, 
laikys iš Toronto atvykęs žino Nepr. šventės minėjimas tegul 
mas Lietuvos pedagogas A. Rin būna tikra tautinė demonstraci 
kūnas. Toronto vaidybos mėgė ja dėl Lietuvos laisvės.
jų grupė vaidins R. Spalio dvie

mės, o taip pat jokių kitų sužei 
dimų bei sužalojimų.

Šis dalykas, žinoma, taip ir 
būtų užsibaigęs, jeigu šalia jo 
nebūtų atsiradęs kitas prajovas.

Atėjus medžiojimo laikui, vic 
nas Winnipego stambus bizme 
rius užsimanė pamedžioti brie 
džių. Su savo palydovu sėdo 
mašinon ir pasileido medžioklėn 
Į tolimas šiaurės Kanados tund

8 
8
6

• , , , Trumpas nepr. šventės pami ras Atėjo laikas grįžti namo, 8
jų paveikslų komediją „Batai nėjimas vasario mėn. 1 6d., 2. br:eažio nušauti nemsisel-ė X 
Po oficialios minėjimo dalies 05 vai p p bus transliuoiamas r , t'.’ ’ X
bus šokiai. Publika prašome „e per Tili^burg CK 1 kota“ «

-! OT diaj 1510

Nepr. šventes minėjimo pel 
nas skiriamas Tautos Fondui.

KLB Apyl. Valdyba ir
Tillsonburgo Ūkin. Klubas.

bet briedžio nušauti nepasisekė.

si vėluoti, nes nepr. šventės mi 
nėjimo programos negalime pra 
dėti vėliau.

Tillsonburg, Delhi, Rodney. 
Ingersoll, Wodstock, Simcoe ir 
kitų apylinkių lietuvius prašo

neaiškiu būdu pasigavo juodąją, 
mešką, jsidėjo i mašinos galą ir 
su didžiausiu pasididžiavimu 
pardrožė i Winnipcga. Meška 
daugeliui buvo kam parodyta, 
o apie jos nudėjimo aplinkybes 
tai ir nebeklausk. Kiek buvo pa

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

LIETUVOS GENERALINIOKONSULATO NEW YORKE/ 
PAJIEŠKOMI ASMENYS: 1

Antanaitytė-Valkienė Antosė Kazio, Grigo (Grigaliauskas) 
iš Šakių ap., Baliutavičius iš P’ Pilypas, Kaminskas Antanas ir 
liuko, gyv. New Yorke, Bend? Vladas ir sesuo Viktorija iš Pa 
ravičienė - Valinskaitė Emilija reČėn ųk., Alytaus ap., Kažemė 
d. Karolio, Bliūdžius Vyt. kas Feliksas, Kazlauskas Pra 
Jurgio, Brinkaitė - Petkūnienė nas s. Simono, Klevickaitė Ni 
Mari ja, Čerbulėnas Kazimieras, na, Martinkėnas Kazys iš Dūdų 
Černiauskas Juozas iš Prienų k., Saldutiškio vai., Meškaus 
gyveno Pittsburge, Civinskas kas Jonas iš Pušaloto, Miknevi 
Romas s. Antano, Daugelavi čius Juozas s. Jono iš Mariam 
čius Algirdas Jonas iš ap., Gi polės ap., Mykolaitis Vytautas 
raitis Jonas ir sesuo Ona vaikais. Jurgio, Noreika Zigmas veter.

gydytojas, Pa j ėda Kazys, Palių

tirta baimės, pavojaus gyvybei, krėsti juokų. Kartą tolimame 
nuovargio ir t. t. Kuomet me Žemaitijos kampelyje Medsėdž 
džiotojas pradėjo lupti mešką, Įuose^ gyveno žymus medžioto 
ios plaukai gaugėmis ėmė smu 
kti, o jos kvapas privertė ir me 
džiotoją pasitraukti ir užmiršti 
jos gražųjį kailį, kuriam jau bu 
vo sudarytas planas išdirbti ir 
pakabinti ant sienos, kad visi 
matytų, jog jis yra nudėjęs tą 
pavojingą žvėrį. Galiausiai, mes 

ir

SUDBURY, Ont.
NAUJA VALDYBA RUOŠIA VASARIO 16 MINĖJIMĄ

Visuotiniame K. L. B. Sudbu nutarė suruošti Nepriklausomy 
rio apylinkės susirinkime išrink bės paskelbimo minėjimą. Tam 
toji valdyba energingai ėmėsi reikalui p. Kapočiaus pastango 
darbo. Pirmame posėdyje išrin mis jau gauta puiki Ukrainie 
ktieji nariai pasiskirstė pareigo čių salė. Minėjimas įvyks vasa 
mis sekančiai: St. Krivickas — rio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
pirm., St. Tolvaišą — vicep., V. Sudburio miesto ir apylinkės 
Vaškelis — sekretorius, J. Ba lietuviai nuoširdžiai kviečiami ka buvo jrinta j sunkvežimi i 

išmesta už miesto.
Tačiau tikrų meškos mirties kinę kepurę, kad net laukai nu 

aplinkybių, tur būt, niekas ir skambėjo, o kepurę šratai nune 
šiandien nežino. 

Aš dar mažas 
mėgau medžioti, 
brokanieriauti ir 
kius su spąstais 
ir medžiotojams

taitis — iždin., V. Kapočius — atsilankyti į minėjimą ir tą va 
švietimo vadovas. karą praleisti savųjų tarpe, pr

Nors ir nedaug laiko turėda įsimenant žavias laisvės dienas.
ma lig vasario 16, bet valdyba V. V.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

p. V. Sibulis padovanojo 2 kny činskas, K. Kaminskas, V. Ba 
gas mūsų liet, knygynui., Dide činskas; $1: A. Bagdonas, L>. 
lis ačiū. Ramanauskas, St. Kniūkšta, A.

1956 m. yra surinkta Tautos Domeika, A. Savickas, Ignas 
Fondui platinant ženklus ir pa Tursa, Charles Žiškas, Benas 
sus — $ 81.— ir parengimo pel Galbogis, Ant. Giedraitis, V. 
nas Vas. 16 d. proga $ 58.10. Vi Balčytis, J. Špokauskas, H. Poš 
so $ 139.10. Smulkus aukotojų kus, P. Bružas, J. Paukštys, Fr 
sąrašas jau tilpo spaudoje an ank Stilul, St. Gimbutis, J. Da 
ksčiau. nėnas.

Vasario 16 d. gimnazijai Aukas rinko P. Bružienė, p. 
surinkta $ 50.60 ir lietuviams Špokauskas, V. Bružas, p. Vii 
Vokietijoj $ 34.—. Pinigai pa kas ir. Aukotojams ir rinkėja 
siųsti. Aukotojų sąrašas: $12: ms nuoširdžiai dėkojame.
E. Jasevičiūtė; $6.80: V. Sibu 
lis; $5: M. Kasperavičius, J. Pe 
lekys, P. Ramonas; $4: L. Mitą čius, pp. Druktenius yra paste 
lienė, A. Jonaitis; $3.80: Vyt. ke žinios iš Lietuvos apie na 
Semaška; $2 : Pr. Vilkas, H. Ka miškių mirtį. P. Bružienė ga 
valiauskas, W. Bružas, J. E. vo' laiška, kuriuo praneša apie 
Kriščiūnas, V. Zujus, J. Škėma, jos motinos mirti. Reiškiame 
Jakevlėnas, A. Andriušis, P. Ba nuoširdžiausią užuojautą. E. J. kagos yra 1 vai. skirtumo (rei 

kia atimti vieną vai.), tarp New 
Yorko ir Los Angeles — 3 vai. 
skirtumo, tarp Melbourno ir 
Adelaidės — pusė valandos ski 
rtumo. Montrealio laikas šutam 
pa su New Yorko laiku.

IŠ VAŠINGTONO

Žinios iš Lietuvos.
Kiek anksčiau p. p. jonai

VANCOUVER, B.C.
APIE MEDŽIOKLĘ, MEŠKĄ IR ZUIKINĘ KEPURĘ

Nors kiek ir pavėluotai, bet rodė, kad tai didžiulė juodoji 
nuotikis vertas prisiminti ir be meška išsitiesusi guli. Apie tai 
abejo wiijipegieciams bus labai pastebėję vietos gyventojai, tuo 
įdomus.

Tolimąjį Kanados šiaurės 
miestą ištiko didelis prajovas. 
Gyventojai, šiaurės pusėje, pa 
lei Mc. Phillips plentą, rado ka 
žin ką juodą kiūksant. Vienas 
iš drąsesniųjų priėjęs, žiūri, žiū 
ri, ir ivs kiūkso. Galiausiai pasi

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

A

jas Telesporas Macius. Mes, 
vaikai, pastebėjome, kad jis iš 
eina medžioklėn ir per arimus 
traukia tiesiai i mus. Pagavau 
savo tėvo' zuikinę kepurę, ir pa 
dėjau j arimus. Medžiotojas ati 
traukia tiesiai link mūsų pade 
tos kepurės. Tik staiga žiūri 
me, kad jis strėlbą atrėmė i pe 
tį ir kai paleis porą šūvių j zui

šė keletą žingsnių tolyn. Įvykis 
būdamas irgi buvo mums linksmas, bet už tė 
kitaip sakant, vo kepurės sušaudymą gavome 
šiain sau zui diržų. Medžioklė yra geras da 
gaudyti, bet lykas, bet per 
mėgdavau iš ir nusivilti.

OTTAWA, Ont.
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Įvyksta sekmadienį, vasario m. prof- D-ro A.
17 dieną, 5 vai. po pietų, 157 Po iškilmingosios dalies — ben ma tris kartus: 24 vai. 45 min. 
Nicholas Street Dr. A. Šidlaus dri užkandžiai. Prašomi visi da 19- 25 ir 41 m bangomis (N. Y. 
kaitės patalpose. Programoje lyvauti. Apylinkės Valdyba, laiku 4 v. 15 min. p. p., Melb.—

Melb. — 10 vai. vak., B. Aires lionienė-Tamoševičiūtė Eleono 
9 vai. ryto).

IŠ EUROPOS —
ra, Patlaba Stasys, vedęs Juliją 
Lukšytę, Paulauskas Juozas, 
gyvenęs Čikagoje, Pilkauskas . 

ją tenka kartais kasdien pusės vai. programa Albinas iš Rokiškio ap., Rinkėj 
Medsėdiškis. Lietuvos laiku girdima 21 vai. vičius Jonas ir^Juozas ir sesuo

— 16, 19 ir 25 m bangomis (18 
vai. Grinwico laiku; N. Y. laiku 
l v. pp., Melb. 4 vai. ryto, B. 
Aires — 3 v. pp.).

Ramūno kalba. Europinė programa kartoja

Tamulynienė Ona vaikai Pra 
no, iš Vilkaviškio ap., Parunkiš 
kių k., Rupšys Adomas ir Sta 
sys, kilę nuo Varnių, Šetkus 
Juozas iš Šaukėnų, Tauragės 
ap., Stotkus Mečys s. Vadovo, 
Striauka Jonas seniau gyv. Ri 

r r verton, Illinois, Stundžia Ka
7**v.*15 min/r’ytof 'B? Aires" — ZVS STTAn?Pf.° P«

„AMERIKOS BALSO” TRANSLIACIJŲ SĄRAŠAS 6 v- 1 5m. pp.) ; 6 v. 45 m. ry " " T "
. .... ... _ . , to 19, 25 ir 31 m bangomis (N.

su nurodymais, kada jos girdi ograma Lietuvos laiku girdima y. 10 v. 45 m vak. Melb  1 v. 
45 m. pp.; B. Aires — 12 v. 45 
m. naktį), ir 15 v. 30 m. 19, 25 
ir 31 m bangomis (N. Y. laiku 
7 vai. 30 m. ryto, Melb. 10 vai. 
30 min. vakare, B. Aires — 9 v. 
30 min. ryto). 

Iš viso su pakartojimais „Am 
erikos Balsas“ Lietuvon trans 
liuojamas 8 kartus per dieną.

mos Lietuvoje, Amerikoje, New 19 vai. 30 min. trumposiomis 
Yorke (laikas kuris sutampa su 11, 13, 16, 19 ir 25 mtr. bango 
Montrealio laiku), Autralijoje mis (Grinwico laiku 16 v. 30; 
(Melbourno laiku), Argentine New Yorko — 11 v. 30 m. ry 
je (Buenos Aaires laiku). Kito 
se vietose girdėijmo laikas gali 
ma apskaičiuoti, atsimenant, 
kad pav., tarp New Yorko ir Či

to, Melb. — 2 v. 30 ryto, B. Ai 
res — 1 v. 30 pp.).

Programa kartojama (Liet, 
laiku) — 24 vai. 31 ir ,49 m ban 
gomis (N. Y. 4 v. pp., Melb. 7 
vai. ryto, B. Aires 2 v. ryto) , 
rytą 7 c. 15 min. 19.25 ir 31 m 
bangomis (N. Y. 11 v. 15 m. va 8 
kare. Melb. 2 v. 15 m. pp., B. « 
Aires — 1 vai. 15 m. naktį), ir a 
15 valandą — 11, 13, 16 ir 19 p

Kas dieną pusės valandos pr m bangomis (N. Y. 7 v. ryto «

rap., Uogintas Jonas iš Kapčiū 
nų k., Pušaloto' vai., Valinčius 
Juozas s. Juozo, gyv. gal Wor 
cester, Mass., Wasermanas Vy 
tautas Johanas, Venckus Juo 
zas, gvv. Bostone, Grand Stre 
et, Zitikis Vladas.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti i:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.. USA.

jau pranešė R.C.M.P., kuri mi 
nėtą reikalą pradėjo nuodug 
niai tirti. Pirmiausia, apie įvykį 
pranešė Winipego radijo stotis, 
kad juodoji meška, atkeliavusi 
iš kažkur, tolimųjų miškų, ras 
ta negyva Winnipeg© priemies 
tyje ir t. t.

to TAS$y SINGCRMAH 
optometristas - optikas

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

i LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Tuojau buvo sudaryta iš spe Iv 
cialistų komisija, kokiomis ap J 
linkybėmis meška galėjo pad s 
vėsti. Daktaras ir kiti komisijos 
nariai teigė, kad meška pasie v $
kusi, savo kojomis, miestą bus I SALIONAS DIVA MODE > 
padvėsusi nuo didelio nųovar 
gio arba pastipusi nuo per dide 
lio išbadėjimo. Jos plaukai pajų 
dinti smuko, o pati labai dvokė. 
Ekspertų buvo nustatyta, kad 
meška yra padvėsusi, nes jos 
kūne nebuo rasta jokio šūvio žy

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

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

BALTIC |
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. A
SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

BELLAZZI-L A M Y, INC
TR SI SI 7679 C"”-Re S’ " Ville Labile.

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

&DYE5.SC0.

Tel. TR. 1135
SPECIALIAI NUPIGINTA
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.

g

©

X Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio
X miesto dalis. Darba atliekame sąžiningai.
X Liet, sav.: J. Kriaučeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė. '<• 
f TEL. TR.1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL. |

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

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

Ved. D. Jurkus, He 1280.
„Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

RA 7-3120 b

> 11 f *7 / ^7 0 ^7 Lietuviams nuolaida.| lL7~ O /Z J Sav.: p. RUTKAUSKAS.

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

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

Montreal Overseas Parcels

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

Siuntiniai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

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

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

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.
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HAAAIi&LTOM WINDSOR, Ont. VANCOUVER, B.C.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠV ENTĖS PROGA VASARIO 16 MINĖJIMAS

Koncertas, dalyvaujant solis kaktuves, prie pranešimo apie Lietuvos Nepriklausomybės tikslu aptarti nuosavų namų įsi 
tams A. Ščcpavičienei ir V. Že šventę duos lietuviškos muzi paskelbimo 39-rių metų minėji gijimo reikalą. Tam reikalui bu
melytei yra rengiamas vasario kos ir dainų. Paminėjimas bus mas Britų Kolumbijos lietuvia vo išrinktas organizacinis komi 
16 d., 7 vai. vakare, visiems ge pertransliuojamas Toronto C J ms įvyks vasario mėn. 17 d., se tetas iš penkių asmenų: J. Na 
rai žinomoje Kroatų salėje, esą BC radijo stoties banga 860. kmadienį, Vancouver mieste, rusevičius, E. Gumbelevičius, 
nčioje 2520 Seminole St. Čia so Prašom pasiklausyti. B. C. J. Subačius, p. Naruševičienė
lo ir duetu visų mėgiamos solis Pamaldos lietuviams bus įpra 11.30 vai. ryto Šv. Mišios St. ir P. Mikalajūnas, kam ir pa 
tės — viešnios iš Toronto, A. sta tvarka sekmadienį 12 vai. Patrick’s katalikų bažnyčioje, vesta rūpintis minėtų reikalų to

VASARIO 16-TOS MINĖJI MAS HAMILTONE
įvyks vasario 17 d., sekmadie Prašome organizacija# pri 
nį, 5 vai. vak. „Germania Club“ siųsti savo atstovus pataikinin 
salėje, 863 King Street East, kauti Rinkiminei komisijai.

Programoje paskaita, kūną visus hamiltoniečius kviečia lcs _ V,CB11WO „ ,va^a ,<». ramu* s VCBlo mpunB
skai ys ras o a y os me atlikti savo pareigą, skait gčepavičienė ir V. Žemelytė iš Pamaldų metu giedos solistės 116 East 12th Avenue (kampas limesne eiga,
p^mimnkas p. Vyt. ei us. lingai dalyvaujant rinkimuose, pildys lietuviu liaudies dainas A. Ščepavičienė ir V. Žemelytė. Main Street ir 12th Avenue)

Menine dalis: sol. Vac, Veri Apylinkės V-ba- * ištraukas iš operų. Po kon -..................................................... "
kaltis, jo vadovaujamas kvarte Kandidatai } Apylinkes V bą. salė-e bus go
tas ir deklamacijos. Hamilto Dalius Stasys 36 m. tarnautoj. kiai veiks bufetas 
no ir apylinkės lietuviai kvie Jazbutis Anatolijus 34 m. inž. / ■ - ’ --
čiami skaitlingai da yvau 1. Įėji Juozapavičius Alf. 37 m. darb. §ventės paminėjimui angliškai gos ALT narys, adv. J. Skoru

laisvos aukos. e nas Kanopa Povilas 4 Im. tarnaut, kabančiai visuomenei, bus šeš bskas. Po paskaitos meninė da
skinamas Tautos Fondui. Lukoševičiūtė Saule 22 m. sten. Uuicių vaoai;u 11UU z iki ilo. Mh.vji_____ „

Bendruomenes Va yba. Lesevičius Br. 36 m. darbinink. 2.30: Windsoro CBE radijo sto mos aukos Tautos Fondui.
PARAPIJOS KLEBONAS

po vasario 3 d. pamokslo prane Žukauskas Kaz. 26 m. sąskait.
šė, kad parapijos metinė apys Žilionis Zigmas 53 m. tarnaut. ~ 
kaita bus paskelbta „T. Ž.“, o . . ...
parapijos visuotinis susirinki Kandidatai 1 Rev. Komisija, 
mas ir komiteto rinkimai įvyks Jankūnas Alb. 48 m. darbin. 
apie balandžio mėn. Lukošius Petras 42 m. tarn.

SPORTININKAI PRAŠO Mingėla Ant. 44 m. mokyt.
Norkus Kęstutis 31 m. tarnaut.

pranešti, kad kaukių baliuje, re Navickas Vaclovas 52 m. darb. tačiau vis be laukiamų pasek baigs pagrindinę 
ngiamame kovo m. 2 d., yra nu Paukštys Alf. 54 m. darbin. 
matoma surengti ir trumpa pro Stanaitis Kaz. 50 m. darb.
gramėlė, loterija, o 3 gražiau Savickas Pov. 41 m. buhalt.
sios kaukės bus premijuojamos.
Šis parengimas sutraukia visuo
met rekordinį svečių skaičių, 
tad ir šiemet laukiama didelio 
susidomėjimo.

L. NAMŲ FONDO
parengimas nesutraukė net šim
tinės dalyvių. Reikia pažymėti, anie ^8 metus
kad jau trys šokių vakarai Ha 
miltone praėjo su labai mažu su 
sidomėjimu. Ar nevertėtų pa 
galvoti apie programėles, kad ir puolęs gerokas šaltis. Kuro biz Toronte, 
trumpas, tačiau visuomet mie nieriai džiaugėsi geru bizniu.
lai žiūrimas ir pritraukiančias Tačiau oras atšilo ir kuri var 
daugiau svečių. totojai gali sutaupyti vieną kitą
NORINTIEJI APSIDRAUS doleri
ti sąžiningai ir. geriausiomis są TEATRE „CENTURY”
lygomis^patarnauja Balys^ Orvi jau septinta savaitė rodomas

filmas „Frfiendly Persuasion“ 
ir žiūrovų vis dar pilna.

Rašančiojo nuomone filmas 
tikrai vertas pamatyti. Ten ga 
lesi ir pasijuokti ir ašarėlę nu 
braukti.

LIGONIAI
„N. Lietuvos“ skaitytoja ir 

nuolatinė Hamiltono rezidente
D. Pulianauskienė išvyko gydy

Lukoševičiūtė Saule 22 m. sten.

Mikšys Kaz. 43 m. darbininkas. tįs ban^a 1550 
Patamsis Alf. 45 m. darbinink.

Organizacinis komitetas nu 
1 Iškilmingas šventės minėji Vancouver, B. C. tarė šaukti visuotin| lietuvių su

certo toje pačioje salėje bus šo mo aktas bus sekmadienį, vasa 3 vai. po pietų — Ukrainian sirinkimą, kuris įvyks vasario 
rio 17 d. 1 vai. p. p. Rumunų Community" Centre, 154 East 24 d. 3 vai. pp., sekmadienį, 

Radijo pusvalandis, skirtas salėje. Kalbės svečias iš Čika 10 Avenue:
1) iškilmingas minėjimas:

a) atidarymas.
b) paskaita.

2) Meninė programa.
Programoj dalyvauja visie tumo remkite šį didelį ir kilnų 

ms Vancouver lietuviams žino užsimojimą — turėti nuosavą 
ma lietuvaitė p-lė Benstead, pia tautinį ir kultūrinį židinį, kame 
nistė p-nia Radzevičienė, kor. mes visi galėtume sutilpti, 
p-nas Diekas ir E. Kaulius, tau Mes kviečiame visus Vaucou 
tinių šokių grupė vadovaujama verio ir apylinkių lietuvius ko 

; p-nios Kaulienės. skaitlingiausia dalyvauti šiame
Paskaitai yra pakviestas vi ypatingame susirinkime, kame 

suomenininkas p-nas Baronas, bus sprendžiamas taip svarbus 
mums klausimas.

Komitetas organizaciniams 
reikalams.

PADĖKA

tadienį vasario 16 d. nuo 2 iki lis. Minėjimo metu bus renka 
~ . Vi

paminėdama si lietuviai prašomi minėjime da
Lietuvos Nepriklausomybės su lyvauti. Kor.

tis į Ameriką, Rochester, Min kų vienintelė duktė Irena Kaže 
nesota, garsiąją gydyklą Dr. mėkaitė daro didelę pažangą 
Mavo klinikas. muzikoje, kurios ji pradėjo mo

P. Pulianauskienė jau serga kytis vos prieš 2 metus. Mergai 
apie 7 metai. Per tą laiką buvo tė turi gerą klausą, jau daug pa 
kelis kartus operuota ir gydyta, žengusią techniką. Šiemet ji 

„ . _ _ mokyklą ir
mių, todėl privertė pagalbos jie ruošiasi į augštesniąją. Mergai 
škotis jau kitur. Hamiltone ir tė yra drausmingai ir lietuvis 
Toronte žymūs gydytojai diag kai auklėjama. Ji mielai skaito 
nozo negalėjo nustatyti.

Tad linkime jai laimės Ame 
rikoje. P-

VIETOS PRADŽIOS
mokyklose buvo rodomi filmai, 
kaip apsisaugoti nuo visokių

lietuviškas knygas.

NAUJAS VERSLININKAS
p. Mykolas Tėnikaitis, 231 Ja 
mes Street N., Hamilton, Ont. 
puikiai verčiasi ir turi užtarnau 
tą pasisekimą. Jo maisto produ 
ktų krautuvė yra gerai įrengta 
ir mandagiai aptarnaujama. Na

767 Keefer Str. Jugoslavų sa 
lėj, Vancouver B. C. Dienotvar 
kėje numatomos diskusijos nuo 
savų namų įsigijimo reikalu.

Visi lietuviai be pažiūrų skir

š.

das, 24 Queensdale Ave. E., tel. 
JA 2-9980. Jis atstovauja The 
National Life Assurance Co. of 
Canada. Jo atstovaujama įstai 
ga yra 1 Duke St. JA 8-8452.

RINKIMINĖS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Rinkimai į KLB Hamiltono 
Apyl. v-bą ir Revizijos komisi 
ją vyks kovo 3 d. nuo 8.30 ry 
to iki 6.30 vakaro.

Rinkiminė būstinė — Vilnia 
us Aušros Vartų parapijos salė, 
58 Dundurn St. N.

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

Rinkiminė Komisija.
PERSIKĖLĖ J TORONTĄ
Prieš kiek laiko M. Jurgutis 

su šeima persikėlė gyventi į To 
rontą. Todėl Hamiltono lietu 
vių šeima sumažėjo keturiom . _
galvom. Hamiltone jie išgyveno bl°gM žmonių, kviečiančių pava 

žinėti mašina, siūlančių saldai 
nių ir t _.t. Tas padaryta vietos ujam verslininkui linkime sėk

ORAS IR BIZNIS. policijos pastangomis, ryšium mės, o lietuviams nepamiršti
Hamiltoną neseniai buvo už su 4 m. mergaitės nužudymu lietuviškų prekybos įmonių. OAKVILLE, Ont.

LAIKRODININKAS
latvis Martynas Zitmanis, Ha OAKVILĖS LIETUVIŲ PIONIERIAI
miltone, 170 James Street N., pp. Frenzeliai 1947 m. išsi kai uždirbo, todėl pirko tabaku 
yra įsigijęs didelį pasitikėjimą kėlė gyventi į Oakville miestelį, farmą tikslu dar padidinti kapi 
pas lietuvius, kad visi jam ne ~~ —
ša taisyti savo laikrodžius.
remia ir lietuvių spaudą.

PREKYBININKAS
įsigijimo valdyba dirba sėkmin Vladas Kybartas turėjo 3 
gai ir jau yra atsiekusi gerų re sos - maisto krautuves. Bet 
zultatų. Surinkta žymus skai 
čius akcininkų, kapitalas auga 
ir reikia tikėtis, kad hamiltonie 
čiai turės nuosavus namus ir ne 
bereikės mėtyti pinigų svetim 
saučiams už salių nuomą.

HAMILTONO SKAUTAI 
ir skautės gana sėkmingai ruo 
šiasi pasauliniam skautų sąskry Florijonas Radišauskas, s. Izi 
džiui. Telkia aukas ir kiek įnja doriaus, kilimo Šiaulių apskr., 
nydami veikia ta kryptimi. Meškuičių valse. Jieško brolis

■ iš Sibiro. Atsiliepti adresu: KaGABI MOKINE zys Seliokas 9 cPharl<;s Ss
Ponų Jonės ir Juozo Kažemė terbury, Conn. U.S.A.

ATSIŠAUKIMAS J 
B. KOLUMBIJOS 

LIETUVIUS
Iniciatorių pastangomis

m. vasario m. 3 dieną pp. Staus reiškiama buv. K. L. B. Britų
kių namuose buvo sušauktas lie Kolumbijos Apylinkės pirm, 
tuvių susirinkimas su tikslu su adv. J. Jusčiui, kuris per 2,5 me 
artinti senosios ir naujosios tų nenuilstamai vadovavo lietu 
kartos ateivius glaudesniam be vybės išlaikymui. Adv. Justis 
ndradarbiavimui. lieka ir toliau K. L. B. Britų Ko

Susirinkus gražiam būreliui lumbijos Apylinkės teisiniu pa 
tautiečių, buvo prieita prie nu tarėju.
tarimo, kad reikia šaukti visuo K. L. B. Britų Kolumbijos 
tinis lietuvių susirinkimas su Apylinkės Valdyba.

HAMILTONAN ATSIKĖLĖ 
verslininkas p. Didžbalis, kuris 
atidarė naują maisto prekybą 
1006 Cannon Street E. Linki 
me jam geros sėkmės!

LIETUVIŲ NAMŲ

TAISAU
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

GARKŪNAS IR ŠVABAITIS, 
Hamiltone, taiso:

Radio, T. V., skalbimo mašinas, siurblius, plyteles, 
laikrodžius ir kitus elektrinius aparatus.

JA, 9-9579 iki 9 v. vak.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus —

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

T 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. f

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
____ sąlygom 

išsimokėti

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOT1QUE St., E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

20 mylių nuo Toronto. Tais me talą ir pradėti gyevnti iš „nuo 
tais pradėjo Di Pi imigracija, šimčių”. Visa tai gražu ir drau 
Frenzeliai daug padarė afidevi gai jiems linki geros sėkmės, 
tų lietuviams atvažiuoti, todėl Gaila tik, kad dėl to pp. Frenze 
nuo pirmųjų Frenzelių Oakvil liai nutrūko nuo visuomeniško 
les lietuvių bendruomenė išau darbo ir draugų su kuriais jie 
go iki keliasdešimt.

Ten pp. Frenzeliai įsteigė ir 
keletą organizacijų, jų tarpe ir 
socialdemokratų skyrių. Kadan 
gi Oakville yra tarp Toronto ir 
Hamiltono, o tuose trijuose mie 
stuose yra socialdemokratų or 
ganizacijos, tai Oakvilė buvo 
taškas, kuriame buvo paranku 
susirinkti iš rytų ir vakarų. Čia 
vykdavo susirinkimai, paskai 
tos, konferencijos ir eilę metų

4 Wa £e£užinės, į kurias suvažiuoda 
’’ d vo minios žmonių. Tie atminti

ni laikai apie Oakvillę — pp. 
Frenzelių nuopelnas. Dabar pp.

■ į: Frenzeliai savo nuosavybę par 
i: davė (žemę, ne namus) ir gero da.

Jis

mė 
vie 

na jis pardavė, nes buvo sunku 
saviškiais aptarnauti ir kontro 
liuoti. Jis dirba kartu su broliu 
Alfonsu Kybartu. K. G.

PAJIESKOJIMAI
— Ješkomi: Ona Mociutė-Ra 

dišauskienė, d. Juozo, jos vyras

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
{staiga: 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

D. E. BELANGER fle SONS
i lo METŲ JŪSŲ 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 

|1Z ( 1 ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.
C Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.

.s 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.
jį 3963 COLONIAL AVE., MONTREAL, 

i* (2 g- į rytus nuo St. Laurent)

telef.:
PL 0094

tiek metų sėkmingai dirbo. Da 
bar pp. Frenzeliai apsigyveno 
Castelton, Ont.

Senas torontietis.

Pranešimai
DĖMESIO EICHSTADTO 
LIETUVIŲ GIMNAZIJOS 

II-os laidos abiturientai!
Dešimtmečio sąskrydis orga 

nizuojamas Toronte, Canadoje. 
Kreiptis artimiausiu laiku šiuo 
adresu: Antanas Ulba, 645 Gte 
beholme Blvd., Toronto, Cana

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. Zotiquc)

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------TeL YO 3440.



m? ‘ H H U L a ii H m A L i t u v A 10?. H. ii - fe ? (W
*»**-*‘ . '^   „ , _ ,, ... „   . . _ ,L ■-.■■„p.-,.^,--.- -.--     — .?WU«E
— - ■■■_  ■._-... -’• *y»- —- iHrtW^fllMiini I Hl'. iliHi iI.<i«iAh** ■ >—*■■*  

SPAUDOS BALIUS nebetoli - vasario 23 d.
PLAČIAU 5-TAME PUSLAPYJE

A A k TmO -r—x v—K Y MONTREALIO LIETUVIŲ BANKAS „LITAS” PERA/\ O N/ T ū® R Tto 7v T metus patrigubėjo
Ij-jL Sekmadienj A V salėje įvykęs Abc — karolių ir auskarų

. . * t vir kooperatinio banko „Litas“ patas,VASARIO 16 MINĖJIMAS MONTREAL)!JE jini£kų susirinikmas praėjo la - - - — •
Vasario 16 d., šeštadienį, ly Prie šių stalų aukos yra pa bai gražiai ir įrodė gerą banko 

giai 2 vai. 30 min. po pietų per gal įeinančiųjų valią ir pageida veiklą. Pranešimus padarė visi 
Montrealio C.H.L.P. radijo sto vimus. 
tį speciali transliacija lietuvių 
kalba -— Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumo Pirminiu 
ko L. Balzaro kalba ir lietuvių 
muzika — dainos.

Vasario 17 d., sekmadienį, 11 
vai. abiejose lietuvių pai apijų 
bažnyčiose pamaldos, taikomos • L. Operos solistė E. Karde 
Lietuvos Nepriklausomybės ats lienė vasario 17 d., minint Lie 
tatymo sukaktuvėms pažymėti, tuvos valstybės atstatymo 39 
Pamaldose organizacijos prašo sukaktuves, Plateau salėje dai 
mos dalyvauti su savo vėliavo 
mis.

Iškilmingas aktas 3 vai. 
min. po pietų vyks Plateau 
Įėję, Lafontaine parke, 3710 
lixa Lavallee St.

Akte pakviesti ir atsilankys 
augšti miesto ir vyskupijos ats 
tovai su Miesto Majoru, Ponu 
Jean Drapeau, pryšakyje ir dra 
ugingų mums tautų atstovai.

Po Seimelio Prezidiumo Pir 
mininko žodžio ir himnų, bus 
trumpas Dr. H. Nagio žodis ir 
svečių sveikinimai.

Meninėje dalyje dalyvauja. 
Lietuvos operos solistė E. Kar 
delienė, pianistas K. Smilgevi 
čius, Skautų Tautinių Šokių gi 
upė su tautiniais šokiais ir muzi 
ko A. Ambrozaičio vedamas Mo 
ntrealio lietuvių Bendruomenės 
mišrusis choras, kuris padain 
uos vienas ir su solo — op. sol. 

. E. Kardeliene.
Įėjimas į aktą, pagal Seimelio 

nutarimą, yra laisva auka, bet 
- su privalomu kiekvienam Sei 

mėlio Prezidiumo ženkleliu, už 
kurį aukojama pagal išgales; 
moksleiviams ir studentams - 
simbolinė auka, nenustatyta.

Pastaba: Prie įėjimo, kaip pa išaiškinama kas seka (kaip yra 
skutinis Seimelio plenumas nu sutarta): a) Į minėjimą Plateau 
statė, bus dar du stalai kitoms salėn įeinama su privalomu Sei 
aukoms rinkti: prie vieno stalo 
bus renkamos aukos Radijo va 
landėlėms į Lietuvą išlaikyti ir 
prie kito stalo aukos už geleži 
nes uždangos esantiems nelai 
mėse ir varge paremti, įimant 
ir Sibire esančius.

Visi Montrealio ir apylinkių 
lietuviai kviečiami ir prašomi at 
silankyti kuo skaitlingiausiai ir 
tuo įrodyti savo patriotingumą, 
meilę Tėvynei Lietuvai ir paga 
rbą savo Tėvų žemei.

Seimelio Prezidiumas.

30 
sa 

C a

banko pareigūnai ir Revizijos 
komisija. Viskas banko veiklo 
je yra puikioje tvarkoje. Pasiti 
kėįimas juo auga, nes per me 
tus jo indėliai pašoko trigubai 
ir apyvarta per metus pakilo ii 
gi per 200 tūkstančių dolerių. 
Tuo pačiu ir pelnas žymiai pa 
didėjo. Visiems indėlininkams 
išmokėta po 4 procentus divi 
dendo, o tiems, kurie skolinosi 
banke, grąžinta 5 procentai jų 
sumokėtų bankui procentų.

Pasitikėjimas banku yra pa 
statytas ant tvirto pagrindo, 
nes visi indėliai yra apdrausti 
kooperatyvų sąjungoje, kuri ap 
ima visą Kanadą ir visą Ameri 
ką ir turi miliardus dolerių ka 
pitalo. Jeigu bankas sudegtų ai 
ba būtų apvogtas, ne vienas in 
dėlininkų centas neprapultų. 
Nes viskas yra apdrausta garan 
tųotaj.

Kai buvo mažiau indėlių, kai

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS TORONTE
3. Valdybos pranešimas
a. Pirmininko pranešimas,
b. Kasininko pranešimas,
4. Kredito Komiteto praneši 

mas,
5. Priežiūros Kimiteto pran.,
6. 1956 metų pelno padalini 

mas,
7. Pajamų ir išlaidų 1957 m.

sąmata, u
8. Rinkimai — 1 nario į Vai ■

1 nario i Kredito Komite ”

Kalb. — dėžė cigarų, 
Mėgstąs — vyno bonka, 
Šeimininkė — setas indų. 
Ačiū! (d. b.)

„TAURO” KLUBO 
krepšininkai Montrealio „B” 
lygos žaidynėse, patekę į finalj, 
lošė su „Golden Knights" klu 
bu. Rungtynės įvyko vasario 9 
d. Catcholic High mokyklos sta 
dione ir tapo laimėtos 82 :69 taš 
kų skirtumu. Už „Taurą“ lošė jo banga 740, Assognement pro 
ir taškus pelnė: Bukauskas 22, gramoje bus kalbama apie 
Piečaitis 14, .Sinius 24, Gražys tuvą ir duodama lietuviška mu 
4, Otto 16, Šipelis. Sekančios zika. 
rungtynės prieš „Golden Knigh Vakare iš stoties CJBC, 
ts“ ivyks vasario 1 
Hill High School, 
Ave, 8 v. v. ka muzika. Tuo pai.ču laiku sp

„Tauro“* valdyba jau įgijo eciali pusės valandos programa 
krepšininkams vyrams unifor per CBC radijo visai Kanadai 
minius švarkelius, išverčiamus, ,,Songs of my People“, banga 
efektingai atrodančius, juodos- 740. Programoje dalyvauja TI. 
-kreminės spalvos. Rengiamasi Ch. „Varpas“, sol. V. Verikai 
parūpinti uniformos mergaitė tis ir sol John Rubes.
ms krepšininkėms. j. p. Šeštadienį, vasario 16 d. 8 v.
• Šachmatų B klasės Montrea v. meninę programą išpildo TL 
lio miesto varžybose su Phili choras „Varpas“, sol. Stefanija 
dor grupe mūsų šachmatinin Mašalaitė ir sol. Algis Simana 
kai — J. Viliušis, J. Malaiška. 
J. Šiaučiulis ir A. Mylė — lai 
mėjo galimus laimėti 4 taškus, 
nugalėję 4 varžovus.
• Kibirkštytei Irenai, ruošiau 
tis santuokai su inžinierium Jo šio NL numerio puslanvje. 
nu Vilgaliu (iš New Yorko), 
praeitą savaitę buvo „šaueriai“, 
kurių vieną suruošė artimiau 
sios bičiulės ir kitą (pp. Paulių 
namuose) skautės.
• Vaitkūnaitę Birutę, išraiški 
nių šokių šokėją vasario 13 d. 
2.30 po pietju matysime Montre 
alio prancūziškoje TV translia 
cijoje. ,
• Kovo 9 ir 10 dd. į Montreal} 
atvyksta vyriausias skautinin 
kas S. Kairys. Montrealio skau 
čių ir skautų tuntai rūpestingai 
ruošiasi jo priėmimui, kuris su 
taps su šv. Kazimiero švente.

STOVYKLINIS LAUŽAS
i „Neringos“ Skaučių ir Mon

Trečiadienį, vasario 13 d., 
per CBL radijo stotį, banga 
740, 6.35 — 7 vai. vak. „Conti 
nental Carusel“ programoje lie 
tuviška muizka ir trumpas Va 
sario 16 apibūdinimas.

Penktadienį, vasario 15 d., iš 
stoties CHUM, banga 1050, 
4.30—5 vai. pp. lietuviška mu 
zika ir pastabos apie Lietuvą.

8—9 vai. vak. per CBL radi

Lie
ydą,
tą ir l nario į Priežiūros Komi 
tetą,

9.
ban 

d. West ga 860, 9-9.30 v. v. programoje 
Somerled „Memory turn about’ lietuvis

Sumanymai,
10. Uždarymas, 
Dalyvaujančių 

racija prasideda

nuos visiškai naujas, dar negir 
dėtas, kompozicijas: A. Belaza 
ro, B. Dvariono, A. Račiūno ir 
losangeliškio Br. Budriūno.

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
ir Prince Arthur gt. gampe, va 
sario 17 d., 12.30 vai. pp., lie 
tuvių pamaldos. Pamokslas ski 
riamas Vasario 16 d. šventei pa 
minėti. Prieš pamaldas, 11.30 
vai., įvyksta metinis parapijie 
čių susirinkimas apatinėje salė kurių sunkumų buvo su indėlių 
je. Kun. dr. M. Kavolis, išėmimu, bet dabai nė mažiau 
MONTREALIO LIETUVIAI šio kliuvinio nėra. Kas nori įde
VIENYBĘ IŠLAIKO tus į banką indėlius atsiimti, ga

una juos tą pačją dieną — lauk 
ti nereikia. Todėl įstoja vis dau 
giau naujų narių. Tikimasi, kad 
per sekančius metus indėliai pa 
kils nemažiau kaip dvigubai, ta 
da bankas eis jau prie nuolati 
nių operacijų ir įves einamąsias 
sąskaitas, kad galima būtų pini 
ginęs operacijas atlikinėti če 
kiais, kaip visuose bankuose.

Iš valdybos ir kitų organų iš 
ėjo keli nariai, bet jie vėl išrink 
ti į tas pareigas.

Bankas davė teisę 
reikalui pribrendus, 
įamiems Montrealio 
Namams statyti įsigyti 10 šėrų.

Tas puikus „Lito71 veikimas 
gale susirinkimo užgertas stik 
lu vyno. Sėkmės! O lietuviams, 
kurie turi pinigų, patariama 
nelaukiant nešti juos į savo ban 
ką, kuris moka daugiau procen trealio Skautų Tuntai intensy 
tų negu kiti bankai. viai ruošia didžiulę laužo prog priestatą.

INŽ. P. MAŽEIKA, ramą, kurios metu pasirodys sti TORONTO LIETUVIŲ KREDĮTO KOOpERATYvo
„PARAMA“

visuotinis narių (šėrininkų) su 
sirinkimas šaukiamas 195 7 m. 
vasario 24 d., 3 vai. p. p. Lietu 
viii Namų didžiojoje salėje — 
235 Osingtin Ave„ Toronto.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Praeito susirinikmo proto 

kolo skaitymas,

Šeštadienį įvyko Mont. Liet. 
Seimelio posėdis, kuris svarstė 
opius klausimus. Pasisakymų 
buvo visokių, bet visi jie buvo 
ramūs, pasverti ir siekią gero 
tikslo. Po ilgesnių svarstymų 
nutarta:

Montrealio lietuviai ir visos 
jų organizacijos Vasario 16 mi 
ni vieningai, šį sekmadienį, va 
sario 17 d., 3.30 p. m. Plateau 
salėje.

Vasario 16, Lietuvos neprik 
lausomybės 39 metų sukaktuvių 
akto paskelbimo minėjimo pro 
grama dedama skyrium, bet čia

vičius.
Sekmadienj, vasario 17 d., 3. 

30 programą išpildo TLCii. 
„Varpas“ ir sol. A. Paulionis.

Kitos minėjimo detalės 7-me

DR. J. šFGAMOGAsj

Valdybai, 
projektuo 
Lietuvių

mėlio Prezidiumo ženklu, 
kurį prašoma laisva auka: 
Prie įėjimo bus renkamos 
laisvos aukos prie dviejų stalų: 
prie vieno stalo prašomos au 
kos Radijo valandėlių į Lietuvą 
išlaikymui, o prie kito — aukos atstovauja firmą, kuri parduo 
Sibire bei už geležinės uždan da geromis sąlygomis už Bac ri 
gos esantiems bėdoje sušelpti. wer sklypus vasarnamiams ir 

galima

už 
b.) 

dar

narių regist
2 vai. p. p.

Vaidyba.
TALKOSTORONTO 

PRANEŠIMAS
Vasario 16 d. Akto ir dr. J. 

Basanavičiaus mirties 30 metų 
sukaktis viešas minėjimas įvy 
ks vasario 16 d., 7.30 v. vak. 
lietuvių evangelikų parapijos 
salėje, 1424 Davenport Rd., 
Įžanginę kalbą pasakys Liet. 
Gen. Kons. p. V. Gylys. Be to 
kalbės Liet. Laisv. Kom. narys 
dr. Br. Nemickas ir P. Budrei 
ka. Meninę dalį atliks sol. A. Pa 
ulionis akomponuojant muz. St. 
Gailevičiui. Aukos aukotojų 
nuožiūra: Liet. Nepr. Fondui, 
Tautos Fondui arba Vasario 16 
gimnazijai.

Liet. Nep. Talkos 
Toronto Komitetas.

• Kvietytė-Urbonienė praėjus} 
sekmadienį šoko TV programo 
į e iš Toronto.
• Visuomenininkui inž. P. Le 
liui vasario 8 d. Western ligoni 
nėję padaryta inkstų operacija, 
po kurios ligonis jaučiasi labai 
gerai ir po dviejų savaičių žada 
grįžti į namus. Jisai guli 9 au 
fšte, 906 kamb.

Apylinkės Valdyba.
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PAMALDOS
Vasario šešioliktosios proga 

šį sekmadienį, vasario 17 d. 11 
vai. iškilmingųjų pamaldų me 
tu Šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje 
gieda Toronto liet, choras „Var 
pas“, diriguojamas muz. St. 
Gailevičiaus. Po pamaldų su vė 
liavomis organizuotai einama 
prie žuvusiems už laisvę pamin 
klo, kur, po trumpo, susikaupi 
mo, giedama Lietuvos Himnas 
ir padedama gėlių. Kūrėjai sa ® Meno galerijoje Dundas ir Be 
vanoriai ir šauliai pamaldose vcrley gat. atidaryta metinė ak 
dalyvauja organizuotai ir ren varėlės dail. dr-jos paroda, išsk 
kasi dvidešimt minučių ankįs irtinai įdomi. Kritikai palankiai 
čiau prieš pamaldas, į muizkos atsiliepė apie Viktoro Briėkaus 

išstatytą peisažą. Galerija atvi 
ra laisvam lankymui sekmadie 
niais 2—5.30 v. v.
• Studentų Initium Semestri 
proga kun. dr. J. Giltas skaitė 
apie du pasauliu.
• Jūrų skautai sekmadienio ar 
batėle atšventė astuonių metų 
gyvavimo sukaktį.
• Ilgametis ir uolus skautų tun ’ 
tininkas skn. J. Pažėra, iškilus 
nuomonių skirtumui, augštes 
nės vadovybes atstatytas iš pa 
rcigų. To pasėkoje atsistatydi 
no ir visas tunto štabas. Tunti 
ninko pareigas pasiėmė v. skn.
S. Kairys. Bs{

|Or. A.VALADKaI
5 1081 BLOOR ST. W. |
$ (prie Dufferin) x

$ Telefonas LE. 1-2933 X
’| RENTGENAS | 
Į $ priima ligonius ir gimdyves & 
į $ nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. X

6 Šeštadieniais nuo 12 val.X 
ž X iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-$ 
į šf niais kabinetas uždarytas, £ 
į

I
DR. V. SADAUSKIENĖ | 

£ 
Dantų gydytoja

129 Grenadier Rd., A
(2 namas nuo Roncesvalles)X 

TORONTO i

J « Tel. LE 1-4250

priausios skautiškos pajėgos. 
Laužas pirmą kartą bus apipavi 
dalintas Jlygiagreęiai vykstan 
Čiu tikru stovykliniu gyvenimu, 
vadovaujant prityrusiems lau 
žavedžiams J. Ramanauskui ir 
V. Sabaliui.

Biletai jau yra platinami ir 
visuomenė yra kivečiama gali 
mai greičiau juos įsigyti, nes 

. > yra ribotas.
Įėjimo kaina 50 et.

Laužas įvyks kovo 10 d., sek 
madienį, 3 vai. 30 min. p. p. šv.

Kad tautiečiai nesuklystų ii namams statytis, Jam galima 
C H I R U R G I N Ė ir i kad paukoti savo pasiren skambinti: MO 4-0507. Plačiau 

kamam tikslui, prie stalų bus sekančiame NL nr.
atatinkami užrašai. Prievartos SPAUDOS BALIAUS LOTE 

rijai AUKOJO.

P. Vilkelienė —■ vakarinis ra 
nkinpkas ir 5 poras nylon koji žiūrovų skaičius 
nių,

Pov. Jocas —• kelionių žadin 
tuvas,

J. Mileris — elektrinis skus Kazimiero parapijos salėje, ka 
tuvas, mpas Parthenais ir Sherbroo

Pov. Kaulakys — česterfil ke.
dui 2 pagalvėlės,

J. Mačiulis — vaisiams setas,
K. Lukas — Kalėdoms kala 

kutas ir 5 dol.,
J. Jerutis — 2 dol.,
A. Kavaliūnaitė — 2 dol., 
M. Leknickienė — paltui me 

džiaga,
Y-X — medžiaga bliuzeį, 
Laurušonis —■ nylon šepetys,

BENDROJI PRAKTIKA j 
office 5441 Bannantyne į 

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

šeštadieniais 11—1
Lirba pagal susitarimą.

H n a m ų 1038 Osborne Av.
!« Verdi -n. Tel.: PO 6-9964.

čia nėra — kiekvienas aukoja 
' pagal išgales ir savo pasirinki 
' mu. ,

Posėdyje, be to, buvo priim 
h tos laikinam vadovavimuisi Lie 
j! tuviškųjų mokyklų Globos Ko 

; miteto taisyklės. Septyniolikos 
j tautybių komitetui, kuris ruo 
’! šia antikomunistinę parodą, iš

Raštinė: LE 4-4451

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

nariai aukoja po 1 dolerį. Jau 
ten pat sudėta* apie 20 dol.

Visi tautiečiai kviečiami lai 
kytis solidarumo.
• Ponia Kinienė serga ir gydo 
si ligoninėje.

X ADVOKATAS &

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D.g

Butte M |
152 Notre Dame St. E. 4UN 6-8969* ;;

Res. 5657—12 Ave., Rsm. ; ;RA 2-5229 ][

Dr.E.AndrukaitisI
956 SHERBROOKE E. | 

Tel.: LA 2-7236 |

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A.. B. G. L. 
Suite 205

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

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

Dr. P. MORK1S
DANTŲ
Vakarais 

pagal

1982 Bloor W. Toronto 4.

GYDYTOJAS

PARDUODAMA
Valence užuolaidos su įrengi 
mu, 11 pėdų ilgio. RE 3-4348,

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

ir šeštadieniais 
susitarimą.

PARDUODAMAS NAMAS
4 apartmentų: 4 kamb. apart 
mentas pusrūsyje, pirmame au 
gšte 6 kamb. su apšildymu ir 
antrame augšte 2 apartmentai
be apšildymo. Galimybė įreng į į rytus nup Dufferin St. 
ti dar vieną apartmentą pusrū 
syje. Namas statytas sau prieš 
2 metus, netoli Aušros Vartų v 
bažnyčios. Kaina $ 30.000. Mo $ 

rgičius $ 11.000. Teirautis $ 
1907 Egan arba tel. PO 6-5322, x

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
4-rių atskirų kambarių apšildo 
mas. Naujame name. Ville La 
šalie. Teirautis telef. HE 7920.

Raštinė vakarais: 
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
MArquette 8045

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 

a Real Estate Board 
| 1410 Guy St. Tel. FI 6351 
| Perkant ar parduodant neju- 

: domą turtą keriptis pas mūsų 
Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

REIKALINGOS 
moterys

išmokti rankinukų gaminimo. 
Geras atlyginimas mokinimosi 
metu, 5 darbo dienos savaitėje.

Kreiptis:
J. Pottel & Sons, 

2451 Demontigny East, 
Montreal.

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

^Priėmimo valandos: 11-1 v. 9 
z vakarais nuo 6-8 v.; trečia- x 
Z dieniais ir šeštadieniais 11-3 S 
> v. pp. Kitu laiku, susitarus. « 
>Naujas kabinetas v 
v s

TAISAU 
šaldytuvus! air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

3600 Fenelon St., Rosomount. ><
Tel. RA 1-3091 g Toronto, Ont

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Telefonas LE 2-8723
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