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DABARTINIS GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE — TREČIA DALIS

Kaunas dabar — provincijos kai Vilnių, rusai užgožė, ypač užtai kitose gatvėse nei grindi nvčios. Studentams valdžia tu 
miestas, nes sostinė yra senoji apsėdę visas centrines įstaigas, nys, nei šaligatviai netaisyti ri statyti namus, nes jie neturi 
Gedimino įkurtoji — Vilnius. Kaune dabar sunku susigau nuo prieškarinių laikų. kur pasidėti, nėra laisvų kamba
Į Vilnių yra perkeltos pagrindi dyti dėl gatvių, nes jų vardai Kaune palyginti daug nau rių. Be to, studentų bendrabu 
nės centrinės įstaigos - ministe pakeisti ir vis dar keičiami. Vie jos statybos. L. A-joj pastatyti čiais paversti šie dar namai; 
rijos. Kaunas dabar turi apie toje L. Alėjos — Stalino pros šie 5 augštų namai: priešais b. Pienocentro, I«apėno (Kęstu 
250 tūkstaničų gyventojų, nors pektas, vietoje Vytauto prosp. kooperacijos banką (jo pirma čio g.), b. Vidaus reik. min. 
oficialiai tos žinios yra kitokios. — Lenino gat., Kęstučio —Gor me augšte didelis knygynas) : namai Gedimino ir Duonelaičio

Kaunas nuo 2 pasaulinio ka kio, Miškų — Puškino, Seimo greta Pažangos rūmų; prie paš kampe, Perkausko kavinė. Ki 
ro yra žymiai pasikeitęs. Ir iš—Gogolio; yra dar Kalinino, to (kertinis su Sapiegos g.); tos mokyklos turi savo bendra 
vaizda ir žmonių sudėtimi. Bar Lermontovo, Majakovskio, Dz Maironio ir L. Alėjos kertėj, bučių, nes privačiai nėra kur 
bariškumas hitlerininkų padarė eržinskio ir tt. priešais b. Perkausko kavinę mokiniams apsigyventi. Butai
tai, kad Kaune žydų beveik ne Laisvės Alėja — Stalino taip (L. Alėjoj neliko neužstatytų ir kambariai brangūs, kaip auk 
liko. Dabar jų kiek atsirado, ir lieka pagrindine Kauno gat sklypų) ; Sapiegos g., greta Tei 
bet nedaug. Už tai atvykėlių iš ve. Pernai jai sutvarkyti buvo singumo min. rūmų; Uosto kra

'tų prigūžėjo daugybė. Jie paskirta 1 % mil. rublių. Nulie nte tarp Maironio ir Daukanto
..ėmė ir žydų butus. Vis dėlto tas naujas asfaltas, paplatinta, gatvių pastatyti du dideli gyve 

Kaunas yra perdėm lietuviškas, nukloti nauji šaligatviai. Bet narni namai; Žaliakalnyje, K.
Petrausko gat. karininkams na
mai. Tai vis namai po 5 augŠ iš 
tus. ,

sas. (d. b.)

KANADON ATVYKO VIL 
NIAUS UNIVERSITETO 

STUDENTĖ

Šiomis dienomis, Windsoran 
Vilniaus atvyko Vilniaus uni 

versiteto studentė Bronislava 
Po 4 augštus pastatyti: Mic Baidikonytė, kuri apsigyveno 

kevičiaus g. dveji priešais adv. pas savo tėvus. Kaip žinoma, 
L. Šmulkščio namus, kur se pernai į Windsorą pas savo vy 
niau buvo čiuoąykla; dveji Mic rą atvyko iš Lietuvos žmona p. 
kevičiaus ir Miškų gat. kampe. 
Arti J. Tūbelio vilos, kurioje 
yra vidurinė dailės mokykla.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS

ĮSPŪDINGAS VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
Per 2,000 Chicagos lietuvių, rė įtakingas amerikiečių tarpe 

susirinkusių į Maria High Sch žmogus ir ALT vicepirm, Anta 
ool patalpas, paminėjo Lietu nas Olis, pažymėdamas, jog da 
vos Nepriklausomybės paskel bar bus proga išgirsti sekantį J yio V1UU111IC niun.yn.xa,
bimo sukaktį, užakcentuodami A Valstybių prezidentą, šį pa didžiulis studentų bendrabutis  ̂
nepalaužiamą ryžtą kovoti dėl reiškimą minėjimo dalyviai su 
prarastos laisvės atgavimo.

Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakė sen. William Knowla sulas dr. P. Daužvardis, kuris 
nd, kuris pažadėjo remti Lietu padėkojo amerikiečių vadovau 
vos laisvinimo bylos reikalus, jantiems asmenims už jų nenu 
Senatorius pabrėžė, jog žmoni ilstamą darbą pavergtų tautų 
jos laisvė yra pagrindinis daly išlaisvinimo bare, 
kas šiame pasaulyje ir ji yra ne Meninėje programos dalyje 
daloma: jeigu ji užgniaužiama pasirodė Chicagos Liet. Vyrų 
vienur, tai ir kitur yra pavojus choras .„Vytis“, Liet.

Ansamblis „Dainava“ ir solistė 1 -
P. Bičkienė. Invokacijas skaitė Worcesterio lietuviai, atstovau teigiamų vaisių nedavė. Nesu

tiko ovacijomis.
Minėjime kalbėjo Liet, kon

o kitas studentų bendrabutis, 
taip gi 4 augštų, statomas Mic 
kevičiaus gat., greta I univ. rū 
mų. Veterinarijos Akademijos 
studentams pastatytas 3 augš 
tų namas Viliampolėj, arti baž

ją prarasti.
Amerikos užsienio politika 

turi būti pagrįsta žmonijos lais 
ve ir vadovautis tarptautinės 
moralės principais.

Pažymėjo, jog bus daromi 
žygiai, kad Sov. S>ga būtų pa 
šalinta iš Jungt. Tautų, kadan 
gi ji prieštarauja šiąs organiza 
ciios dėsniams.”

Senatorių pristatė ir žodį tą ganizacijos,

Politinių įvykių savaitė 
TARPTAUTINĖJE POLITI KOJE DIDELIS 

NEAIŠKUMAS
Ne veltui sakoma, kad „ma duoti krizę ir drauge kilęs di 

žas kupstas verčia didelį veži delis tarptautinis neaiškumas, 
mą“. Taip dabar yra su Izrae f 
liu. Jungtinės Tautos nutarė, praėjusios savaitės užbaiga bu 
kad Izraelis be sąlygų pasitrau vo reikšminga lietuvių tautai, 
ktų iš Gazos srities. O Izraelis nes 
nepildo JT nutarimo ir nesitrau VISAS PASAULIS PAMINĖ 
kia.
IR KODĖL IZRAELIS TURI 
PILDYTI JT NUTARIMUS, 
JEIGU SOVIETŲ SĄJUNGA 
NEPILDO TŲ NUTARIMŲ? bės vyRrų’ pareiškimais. skell>i

Logiška ir teisinga, kad Izra mu Lietuvos šventės ir tt. Tat 
elis elgiasi taip, kaip elgiasi So viešasis žodis ir pareiškimas 
vietų Rusija. Izraelis morališ nuskambėjo ne tiktai per visą 
kai yra teisus ir teisingas, 
tuo’ jis verčia JT vežimą, jau 
niai Sov. 
vėžių.

Todėl, 
jau kelia 

MESTI 
SABOTUOTOJUS, Iš JT. 
Ar tas bus padaryta, ar ne, 

bet klausimas yra teisingai sta muose jungiasi su komunistais

Šitoje politinėje maišatyje,

JO LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBE, 

'» o JAV ypatingai stipriai ir iš

Rusijos verčiamą

Ir 
se 
iš

JAV valstybininkai 
klausimą
RUSUS, TAIKOS

pasaulį, bet ypač tvirtai per JA 
V. Tas mus gaivina ir tvirtina 
viltis.
TRUMPOS ŽINIOS

— Vieton D. Šepilovo Krem 
liūs paskyrė A. Gromyko už 
sienių reik, ministeriu. Gržta 
ma prie Stalino politikos.

— Indijos socialistai rinkiBaidikonienė. Tat ponų Baidi 
konių šeima dabar yra jau visa _ _
susirinkusi. Taipgi šiomis die tomas. Kas.neklauso JT nutari ir ruošia sau kapus, 
nomis iš Garliavqs į Hamiltoną mų, tas pats save šalina iš JT ~ 
yra atvykusi ponų Bassų šei organizacijos^ 
ma. Tat iš Lietuvos į Kanadą 
jau yra atvykęs nemažas būrys yra tas kupstas, kuris, Maskvos 
žmonių, viso 12 asmenų (su ne kurstomas, s j
seniai atvykusiomis dviem senu kius. Tat ir čia yra priežastis kietijos valdžia, kaip Maskvos 
tėm). tiktai energingai veikiant likvi kvislingu.

— Pakistanas prašo JAV pri 
pažinti komunistinę Kiniją, bet 

Ir ne tas vienas. Juk Egiptas (AV atmeta.
i — Adenaueris atmetė Rusi 

sukėlė Sueco ivy jos siūlymą\tartis su rytinės Vo

AMERIKOS LIETUVIAI PRADEDA NAUJĄ SĄJŪDĮ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠV ENTĖS PROGA WORCESTERIO LIETUVIAI SIŪLO VI SO PASAULIO LIETUVIA 

MS KELTI VISŲ LIETUVIŲ SUSITARIMO IR VIENYBĖS REIKALAVIMĄ
„ x xxv xxxvxzxxcvx __________________ _______________,_________ ________________ _______ _______ . i Kadangi, kaip sakoma, „Žm na, skaldymosi padariniai visuo

kun. V. Rimšelis (katalikų) ir ją visokias sroves ir visokius ne tarimai tęsiasi, nuodija mūsų onių balsas — Dievo balsas“ menei yra labai įgrįsę ir antra,
kun. P. Dilys (evangelikų). Ne ^partinius, priėmė rezoliuciją, nuotaikas ir žlugdo visas geria tai tas balsas privalo būti išgir visokį galimi staigūs tarptauti

keliančią sumanymą, kad ir usias mūsų pastangas bei pla stas ir pabotas. Tą balsą todėl niai eventualumai neleidžia mu
Veiksnių sugyvenimui bei vie čiuosiuose lietuvių sluogsniųoae kviečiamos pareikšti visos lie rns žaisti svarbiausiu mūsų.tau

. ■ X • « • • • • * T • x S “> X X — A - 2 - - — ** 1 M M 'X L « 1 V I « « I * A- « ■ c * c v Be jrv e • <« I O «

Meno

priklausomybės atstatymo ak 
tą perskaitė Lietuvos Laisvės 
Kovu Invalidų Dr-jos atstovas 
K. Dobilas. Vėliavas jnešė Da 
riaus-Girėno ir Don Varnas pos 
tai, lietuviai skautai ir kitos or

nybei reikia plačiu mastu pra sėja nusivylimą, apatiją ir tra 
dėti statyti reikalavimus, kad ukimąsi nuo lietuviui privalomų 
vienybė būtinai būtų įgyvendin įsipareigojimų, be kurių tiek lie 
ta. Štai ta rezoliucija, kuri apie tuvybės išlaikymas, tiek Lietu 
tai motyvuotai kalba: vos vadavimo darbas darosi vis

Bręstantieji tarptautiniai įv sunkesnis.
ykiai ir įvykiai už geležinės už Turėdamas visa tai prieš 
dangos reikalauja iš mūsų labai akis, masinis Worcesterio lietu 
stropaus ir skubaus jiems pasi vių susirinkimas, įvykęs Lietu 
ruošimo, kurio pajėgumas ir vai remti dr-jos iniciatyva, mi 
efektyvumas priklausys nuo 
mūsų visų jėgų bei pastangų su

VASARIO 16 MINĖJIMAS MONTREALYJE PRAĖJO
šiemet įspūdingiau, negu kitais Kelvelį.
metais, šeštadienį buvo radio Rosemounto mokykloje taip 
transliacija, gaila, paskubinta, pat susirinko su vaikais^ ir tė 
todėl ne visų išgirsta. Kas gir vai. Mokytoja p. Navikėnienė 
Jėjo, buvo patenkinti ir gražia papasakojo apie Lietuvą ir jos telkimo, suderinimo ir nuo mū 

{ .imelio pirm. L. Balzaro kai atsikūrimą. Mokytojus ir moki Sų visų vienybės.
Kad vienybė mums yra rei 

kalinga ir būtina, visi prįpažįs 
ta ir niekas tam neprieštarauja, per pasaulio lietuvių organika 

banguoja ir liaudies dainomis nis, tėvų kom. p. Petrulis. Inž. Tėra neišspręstas tiktai vieny cijas, kokios jos ir kur jos bebū 
—Subatos vakarėlį ir Eisim lau Naginionis parodė spalvotų at bės atsiekimo būdas. Bandymas tų, — visų pirmą iškeliant vie 
kan. vaizdų, vaikai išpildė progra prieiti prie vienybės iš viršaus, nybės reikalavimą bei būtinu

Sekmadienį liet, bažnyčiose mėlę. Lietuvių šventeje dalyva tariantis veiksnių viršūnėms, mą,__ ________________________
iškilmingos pamaldos, o vakare vo tame pat koridoriuje esarjti 
Plateau salėje iškilmingas ak lenkų mokykla su mokytojais, 
tas, kuriame Įspūdingą kalbą Longueuil mokykloje moky 
pasakė dr. H. Nagys. Meninė klos ved. A. Kavaliūnaitė papa 
dalis būvi ypatingai vykusi ir šakojo vaikams apie Lietuvos 
gražiai pasisekusi. Plačiau apie .atsikūrimą ir nepriklausomy

' 6a ir gražiomis dainomis — op. nius sveikino Seimelio atstovas 
sol. E. Kardelienės Lietuvą vai P- Paųkštaitis, kun. Aranaus 
zduojanč,ia 'Ten, kur Nemunas kas, skautų vardu inž. Naginio

nint 39-tąsias Lietuvos nepri 
klausomybės atkūrimo paskel 
bimo sukaktuves, kelia inicia 
tyvą lietuvių srovių ir Lietuvos 
vadavimo veiksnių vienybės gy 
vendinimą pradėti iš apačios—

tos reikalu — lietuvybės išlai 
kymo ir Lietuvos valstybės ne 

O kadangi vienybė yra visų priklausomybės atstatymo rei 
lietuvių reikalas, tai ir vieny kalu.
bes pagrindas turi būti juo pla Todėl visi lietuviai, kaip anuo 
čiausis, ant kurio galėtų atsi met 1918 m. buvo, kviečiami į 
stoti visos lietuviškos srovės, veiksmingą aikciją, kad visų lie 
visi lietuviai. Ar tas pagrindas tuvių ir vadavimo veiksnių vie 
bus VLIKo junginio principai, nybė, kaip geriausis visų mūsų 
turį tęstinumo šaknis iš nepri pastangų ir darbų sėkmingumo 
klausomybės laikų, ar naujas— laidas, būtų būtinai pasiekta ir 
egzilinės vyriausybės sudary tai greičiausiu laiku. Vykdyki 
mo forma — nesvarbu. Svarbu, me Tautos Himno Testamentą 
kad vienybė būtų sudaryta gali — „Vardan tos Lietuvos vie 
mai greičiausiu laiku, nes, vie nybė težydi”.

tuvių organizacijos visame pa 
šaulyje.

TĖVŲ KOMITETŲ IR 
MOKYTOJŲ 

SUSIRINKIMAS

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS 

MONTREALYJ

TORONTO
IŠGANYTOJO • Šį šeštadienį šeštadieninės

bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. mokyklos tėvų komitetas Prisi 
ir Indian Grove kampe, vasario saiėje r^engia P°būvį.
24 d., 1.30 vai. pp„ lietuvių pa ” 
maldos. Pamaldų metu eina sek 
madięnio mokykla, 1.10 vai.----- -—j
prasideda liturginis pamoky kviečiami, 
mas. Kun. dr. M. Kavolio * *"
• Vaikų užgavėnes įvyks kovo

: rengia pobūvį.
Pradžia 8 v. v. Pilnas bufetas, 
orkestras. Visi torontiečiai re 
mia mūsų mokyklą, dėl to visi

• Sporto apygardos suorgani.
________ ______ zuotos Ontario liet, krepšinio 

šaukiamas šį sekmadienį, vasa įvyks kovų 9 dieną. Mūsų žy 3 d. Prisikėlimo salėje. Progra iySos pirmose rungtynėse Auš 
o--------,----------------  ------------- . x vai - P° pamaldų, niySj8 pianistas šiam koncertui moję gyvos gėlė* ir deklamuo įveikė Vyties II.
minėjimą sekančiame NL n-ry bės laikus. Minėjime dalyvavo AV parapijos salėje^ kuriame ruošia naują programą, kuri ža jantis kaminkretis. Į salę atva * 1 ”

bus aptarti | konkretūs^ klausi (ja būti labai įdomi. Apie tikslų žiucią „Gaidelis ir Vištytė“, ku 
laiką ir vietą bus pranešta seką rfe visiems vaikučiams atvež 
nčiame NL numeryje. Gavėnios po „rojaus“ obuoliuką. Toliau 
metu koncertas bus didele muzi seks šokiai ir žaidimai. Progra 
kine šventė. mą išpildys jaunutės ateitinin
• Jurkus Algirdas yra gavęs kės ir Vaikų Darželis, 
stipendiją išvykti į Londoną • Mokytojų Dienos vyks Prisi 
(Anglijos) studijuotį elektros kėlimo patalpose kovo 30 ir 31 

Į * bus kovo 3 d., 3 vai. p. p. Šven inžineriją, tarpę kitų 5-rių, ga dienomis. Kovo 30 d. posėdžiai 
tinimo apeigas atliks Montrea vusių stipendiją. Apie tai pas vyks muzikos Studijoje, p ko 
lio Vyskupas. Pamokslą paša kelbta Stare. Paminėta, kad vq 31 d. po pietų parapijos Au 
kys Prelatas J. Balkūnąs. Šven Jurkus lietuvis, naujakapadie ditorijoje — iškilminga Akade 
tinimo iškilmėse dalyvaus daug tis. miia su programa,
organizacijų, kurių tarpe Skau • Vilkiukų sueigos įvyks šį šeš • Šį šeštadienį, vasario 23 d., 
tai ir kitos organizacijos. tadienį 12 vai. 30 min.: AV pa 7,30 v. v. L. Kat. M-rų Dr-jos

įr tėvą},
MONTREALIO LIETUVIŲ 

SEIMELIO RINKIMŲ 
REIKALU

Ateinantį sekmadienį tuoj po 
11 vai. pamaldų, A V salėje šau 
kiamas Montrealio Seimelio Ri 
nkiminės Komisijos posėdis. Vi 
sų organizacijų atstovai prašo 
mi būtipai dalyvauti.

Korjiisijos Pirmininkas.
P. Laurušonis,

• Pr. Gįrdžius pirko 3 sklypus

je. 
įŠEŠTADJENINĖS MOKYK! 
LOS VASTRIO 16 MINĖJO 

kviena savo mokykloje. 
Aušros Vartų mokykloje su 

vaikais atėjo daugelis tėvų. Pas 
kaitėlę vaikams skaitė Pr. Ru 
dinskas. Žodį tarė Seimelio Pr 
ezidiumo pirm. L. Balzaras. 
Graži buvo meninė dalis, kurio 
ję labai gražįąi solo, akompo 
nupjant R. KliČiui, padainavo 
mokinė Barteškaitė. Tai buvo 
labai gražus, labai simpatingą už Bacriyer per P. Mažeiką, 
ispūdį padaręs, programos nų • Likas Kazys išvyko kuriam 
meris. Gražiai pašoko vąikučįąį laikui į Floridą pailsėti.

p. M, VINDBERGĄ 

liūdesio valandoj giliai užjaučia

Laugaliai, Stungevičiai ir Juškevičiai.

• Jaunesnės kartos inž. E. Bu 
belis Apylinkės V-t»os narys, 
našiai pasidarbavo Vasario 16 
proga populiarinant iletuvių 
vardą svetimuose.
• Lietuvio Weissman darbai iŠ 
statyti meno galerijoje. Vienų 
mes gėdinamės, kiti mums savo 
lietuvybe garbę neša!
• Tėvai prašomi registruoti va 
ikučius Pirmąjai Komunijai pa 
ruošti. Pamokos prasidės balan 
džio 1 d. Pirmoji Komunija pra 
matoma birželio 9 d.
• Gimnazistams, lankantiems 

’’ nekat. mokyklas, pamokos kiek
Po šventinimo apeigų bus be rap. salėje. Verduno vilkiukams šv. Jono Skyrius, šv. Jono salė vicn3 sekmad.tuojau po 11 vai. 

ndra visų vakarienė, kurioje kv ir šeštadieninės patalpose Ros je ruošia Didelį Balių su dviejų PamaW muzikos ^studijoje, 
iečiami dalyvauti visi lietuviai, monto vilkiukams. F 
Klebonas kun. J. Bobinas atsi bus aiškinamos uniformos dėta vaidinimo pobūvis, 
dėjęs ruošiasi didžiąjai parapi lės. __ _ r
jos šventei. r _ ...
• Ponų Adomaičių šeima ir p. bilius, kivečia parapijiečius pa visi.
O. Stankūnaitė persikėlė į nuo imti bažnyčios aukoms vokelių. •Vasario 26 d., Royal Alexan 
savus namus Ville Lasalle. • Lenkijos oficialūs šaltiniai dra Teatre, 260 King St. W.
• Gurklys Dominikas išrinktas skelbia, kad ten gyveną apie statoma Giacomo Puccini ope
AV parapijos komiteto nariu. 25.000 lietuvių. _—. ra „La Tosca“.

mąi — Globos Komiteto, komi 
sijų, darbų planai ir kt. Prašo 
mi dalyvauti visų šeštadieninių 
mokyklų ir kursų tėvų komite 
tų nariai ir mokytojai.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNY 
ČIOS PAŠVENTINIMAS

Sueigose veiksmų komedija „Batai“. Po 
~ , bufetas su

su įvairiais gėrimais. Loterija
• AV klebonas, kun. dr. J. Ku ir kitos įvairenybės. Kviečiami

• Lenkijos oficialūs šaltiniai dra Teatre, 260 King St. W.

— New Yorko Vajaus Komi 
tetas praneša, kad 1956 m. B A 
LiFo vajus buvo sėkmingiusias 
iš visų iki šiol buvusių vajų ta 
me rajone. Gauta pajamų 10, 
463.00 dol.
• Virimo-kepimo kursai kiek 
vieną ketvirtadienį, 7,30 v. v. 
kavinėje ir salės virtuvėje.

' Lietuvos \ 
nacionalinėj
* X K J — Z— n • s 1 / x ■
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Mielą
IRENĄ kibirkštytų 

ir
INŽ. JONĄ VILGALĮ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname

Irena ir Petras Lukoševičiai.

Adresu pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Kanados užsienio politika
RAŠO HUGH NEWTON, 

„CANADIAN SCENE" REDAKTORIUS
Pastaruoju metu Kanada da tikos gynėjai negu patys Britų 

žnai vadinama „ryšiu“, „jun Konservatoriai, kurių tarpe, 
gėjų“, „tiltu“ tarp Didžiosios kaip žinome, atsirado nuomo 
Britanijos ir JAV Valstybių, nių skirtumas. Mūsų Konservą 
Teisingiausias tuo reikalu pa torių partija pasinaudojo ta pro 
vadinimas gal būtų „nuomonių ga įdurti valdantiesiems Libe 
tarpininkas“ tarp tų dviejų di ralams, kad jie permažai domi 
džiųjų angliškai kalbančių tau si Britų reikalais. Netgi minė 
tų. Kanados vaidmuo toje vie tasis Toronto dienraštis (kon 
toje visad buvo svarbus, bet servatorių) The Telegram, tą 
ypač j|is padidėjo pastarosio pat dieną, kai pasisakė prieš 
mis 1956 metų savaitėmis, kai Prezidentą Eisenhowerj, kriti 
nesutarimų banga labai išsk: kavo ir Parlamento konservato 
rė tuos senus draugus. rius už jų „per drąsias kalbas“

Šiuo kartu nesutarimai kilo ir siūlė apsimąstyti.
dėl Britų-Prancūzų veiksmų Iš viso to Kanada turi dvi 
Egipte, veiksmų, kuriems ne įsidėmėtinas išvadas. Viena jų 
pritarė JAV. Paskutinėje savo vra didesnis Kanados neprik 
kalboje Kanados Federalinia lausomumas užsienio politiko 
me Parlamente Užsienio Reika je- Seni ryšiai tarp Kanados ir 
lų Ministeris Pearson pasakė, Britanijos įgavo tam tikro pa 
kad Britam pradėjus veiksmus aštrėjimo, nors tai nereiškia, 
Egipte, Britų Tautų Bendruo kad pablogėjo. Antra vertus, 
menė buvo atsidūrusi arti iširi Kanada neteko dalies tikėjimo 
mo, nes jos Afro-Azijos nariai ? JA Valstybes, kaip laisvųjų 
(kaip Indija, Ceilonas ir kit.) Vakarų vadą. Vis daugiau ir 
tokiu žygiu buvo labai nusivy daugiau Kanada įgauna svorio 
lę ir net pasipiktinę. Toliau Mr. 
Pearson pareiškė, kad Britai 
apie šį savo žygį visai nepain 
formavo Kanados iš anksto, 
kas sukėlė nepasitenkinimo ka 
nadiečių tarpe (netik tų, kurie 
įeina į Vyriausybę, bet ir stovi 
nčių nuošalyje).

Kanados Vyriausybė, Minis 
terio Pirmininko' ir Užsienio 
Reikalų Ministerio lūpomis, iš 
karto aiškiai pasisakė, kad nė 
ra patenkinta ta Britų-Prancū 
zų veikla. Tuo pat metu nela 
bai pagirtos (oficialiuose ir pri 
važiuose sluogsniuose) ir JAV 
už jų bespalvę užsienio palitiką 
krizės metu. Vienas Kanados 
dienraštis, The Toronto Teleg 
ram, net vedamuoju viešai iškri 
tikavo JAV Prezidentą, kad jis 
išvyko lošti golfo kaip tik pa 
čios krizės metu. (Tai nebuvo 
gero skonio parodymas iš laik 
raščio pusės, nes netinka vie 
šai kritikuoti draugingos užsie 
nio valstybės galvos už jo as 
meniškus silpnumus).

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Montrealio 
Skyriaus Valdybos narę

IRENĄ KIBIRKŠTYTĘ, 
ir

INŽ. JONĄ VILGALĮ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, širdingai sveikina ir 

linki saulėto gyvenimo

Montrealio MLB D-jos Valdyba.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
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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 
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Laiškai Redakcijai $
DĖL VAISTŲ SIUNTINIŲ

Ties Raštikio atsiminimais
7. GRUODŽIO 17, „NEPAR TINIAI” IR 

„NEPOLITIKUOJANTIEJI”
St. Raštikis atsiminimuose perversmų yra dažna P. Am 

kelis kartus užsimena, kad jis erikos valstybėse, kur poiitikuo 
nepriklausęs jokiai partijai ir ją karininkai organizuoja per 
nepolitikavęs, nors jam buvęs versmus. Pirmojo pasaulinio ka 
priekaištaujamas politikavimas, ro metu Prancūzijos karininkai 
Raštikis klysta neigdamas sa taip pat buvo sumanę poiitikuo 
vo politikavimą. Raštikis poli ti, tiktai narsusis „Tigras“ — 
tikavo ir, žinoma, prijautė tū Clemensceau juos grąžino į tik 
lai partijai. Dabar jau neabejo ras karių pareigas, ir to pasek 
tinai galima pasakyti, kad jis mėje buvo laimėtas karas, 
prijautė KD srovei. KD neabe Negalima nesutikti su M. 
jojo,♦ kad St. Raštikis yra jų si Krupavičiaus ir daugelio kitų to jį nustojo egzistavusi. Tą įro reiškiniais, negali nepolitikuo: 

„ -z . , . — . i dė sunkiausieji, iiiuiim.ui.i.. ..........
nojau iš Petruicio sąmokslo ,,at vidaus režimas būtų galėjęs ki momentai. Kariuomenė po gruo kuriai srovei, tai priajuČia.

taip nulemti Rusi jos, okupaciją. (Jžio 17 buvo režimo tarnybai
pajungti ^alaviniai kareivėliai“ 
įsijungę į politikavimą ir išsiju 
ngę iš kariuomenės uždavinių 
vykdymo. Todėl taip tragiškai 

mums pasibaigė nepriklauso 
mybė.

Kas ir kalbėti — politikavo ilgiausia įsigyti medžiaginių gė

Ponas KS., per N. L. skiltis, Lietuvą pasiekia per 8 dienas, 
tarp kita ko, teiravosi adreso Bet būna, nors ir retai, kitokių 
įstaigos, kuri tarpininkauja pe atvejų.
rsiųsti vaistus Lietuvon ir So 
vietų Rusijon. Jos adresas

Niekam ne paslaptis, kad ne 
mažam skaičiui tautiečių iš Mo 

kaip ir pačiam p. KS žinoma, ntrealio vaistai į Lietuvą, oro 
yra šis: ULRA-BALFAS, 105 paštu, keliavo per 4 mėnesius. 
Grand Street, Broklyn 11, N. Tokių atvejų išvengti nėra ga 
Y., USA. Betarpiai užsisakyti Įima, nes jie pareina ne nuo Bal 
iš Vokietijos nėra galimybės, fo ar Tarptautinio Raudonojo 

Siuntiniai, daugumoje, tikrai Kryžiaus. P. Šimelaitis.

nė ja nuo priešų — buvo tiktai M. Krupavičius sako, kad nėra 
atkuriant Lietuvos nepriklauso sąmoningo žmogaus, kuris ne 
mybę. Ji buvo tiktai ligi 1926 politikuotų. Kas tiktai turi sm^ 
metų gruodžio 17 dienos. Po genų ir susiduria su gyvenirriB

mpatikas, jų žmogus. Aš tą ži teigimu, kad kitokis Lietuvos dė sunkiausieji, ultimatumų Teigu jis oficialiai nepriklauso

versti gruodžio 17 perversmą” 
ir sakiau, kad veltui pastangos, 
nes Raštikis dėdės nevers. . . 
Raštikis mini tur būt Andrių, 
bet sąmokslo pryšakyje buvo 
tas pats Petruitis, kuris buvo 
pagrindinis gruodžio 17 daly 
vis, o jis buvo KD žmogus.

Raštikio konfliktas su Smeto 
na, kurio pasekmėje Raštikis

Juk kiekvienas žmogus nori 
gerai gyventi, būti laimingas, 
būti galimai daugiau patenkin 
tas. Kaip gi tą galima padaryti 
negalvojant? Nekombinuojant? 
Paprastai kiekvienas žmogus 
nori būti daugiausia laisvas, da

kaip mažųjų valstybių atstovas, 
o jos balsas vis didesniu svoriu 
girdimas Jungtinėse Tautose.

Kita išvada yra dviejų didžių 
jų Kanados politinių partijų aiš 
kesnis išsiskyrimas užsienio po 
J i tikos reikalais. Pastarajame 
dešimtmetyje Liberalų ir Kon 
servatorių užsienio politikos Ii 
nija buvo labai artima, išskyrus 
kai kurias smulkmenas. Didės 
ni skirtumai buvo metoduose, 
ypač kas lietė krašto apsaugą, 
bet iki šiol abi partijos buvo be 
veik tos pačios nuomonės kas 
lietė santykius su Britanija, JA 
Valstybėmis ir Jungtinėmis Ta 
utomis.

Dabar konservatoriai padei 
monstravo dideles simpatijas 
Britų Vyriausybės užsienio po 
litikai, kas kai kuiiems libera 
lams atrodė „aklas lojalumas“. 
Tuo tarpu kai kurie liberalai 
tuo pačiu reikalu pasirodė šal 
ti, kas kai kuriems konservato 
riams jau atrodė „išdavimu“.

Jei šitie dviejų partijų nuo 
Po kalbų Parlamente seku monių skirtumai pasiliks galio 

siuose užsienių reikalų debatuo ie sekančių šešių mėnesių lai 
se Kanados Konservatoriai pa kotarpyje, tai jie turės įtakos į 
sirodė dideli Britų Konservato -Federalinius rinkimus, kurie 
rių politikos gerbėjai. Jie pasi numatomi 1957 metų birželio 
rodė netgi didesni Sueco poli mėnesį.

Bet, jeigu būtų išsilaikiusi de 
mokratinė santvarka (o ji ne 
abejotinai būtų sustiprėjusi), 
tai bent moralinis Lietuvos Ii 
kimas po Antrojo Pasaulinio ka 
ro būtų buvęs visai kitas. 

Neabejotina, kad su Lenkija 
santykiai būtų išsiritulioję ki Raštikis, politikavo ir daugelis rybių, daugiausia būti paten

. .v .- . .z , . ta*P Vilnius, jeigu ir nebūtų karininkų. Nešiojo Smetoną ant kintas moraliai. O visi šitie da
buvo priverstas išeiti iš kariuo visiškai atgautas, tai jo grįži rankų, kai tam jokio reikalo ne lykai neateina patys savaime,
menes vado pareigų, tiksliausiai mas Lietuvai būtų ėjęs prie pa buvo. Niekur, kur kariai nepoli Juos reikia išsikovoti. O kova 
jrodo, kad Raštikis politikavo, baigos. Lenkijos ultimatumo ne tikuoja, prezidentai ant rankų be kombinavaimo, - politikavi 
Ne del ko kito jis turėjo išeiti butų buvę ir tauta nebūtų per nenešiojami. Tiktai politikavi nio negalima. Tat, kiekvienas
„ ariuomenes, ° tiktai dėl po gyvenusi moralinio šoko, kuris mas sudaro sąlygas, kad reikia protingas žmogus neišvengia
litikavimo. Iš tikrųjų, po gruo pakirto patriotines nuotaikas, kam pareikšti ypatingas respek mai politikuoja.
d io 1 / perversmo daugelis ka Valstybei nebūtų suduotas smu tas> tarpusavyje kovojant uz po Kitas dalykas, kad žmogus 
nninkų nieko kito ir neveikė— gis, lėmęs tolimesnę negerą rai zįcįjas, už geriau apmokamą nebūtinai priklauso kuriai nors 
jie tiktai politikavo. Už pohti dą. Kariuomenė išjungta iš po pirmavima. Ties Ramove poli srovei ar partijai konkrečiai ir 

cija turėdavo sustabdyti judėji neturi jos bileto. Tokių žmonių 
mą, kai ten atvykdavo Volde visur yra dauguma. Nes prik 
maras. Pav. kai Voldemaras Ta 
utų Sąjungoje, dabar pagarsėju 
šioje „šypsnesiais“ Ženevoje, 
susitaikė su Pilsudskiu, pažade 
jęs šiam dėl Vilniaus nekariau 
ti, įsipolitikavę politikuojantie 
ji karininkai, sužinoję, kad jie 
ms nereikės vykdyti šūkio 
„Mes be Vilniaus nenurimsim“, 
Voldemarą nešiojo ant rankų 
ir Ramovėje jam kėlė ovacijas. 
Perversmo laimėtojams nerūpė 

O politikuodamas jis jo, kad tauta su baime žiūrėjo į

kavimą buvo atleistas į atsargą litikavimo, būtų buvusi paruoš 
ir pats „diktatorius”, Povilas ta kovai ir valstybės gynimui. 
Plechavičius, kiek vėliau Kubi 
liūnas, gruodžio 17 perversmi 
nio komiteto pirmininkas Bač 
kus ir kiti. Šiedu už politikavi 
mą buvo nuteisti net mirti. Po 
gruodžio 17 nebuvo nė vienų 
metų, kad karininkai nebūtų 
ruošę kokio perversmo, kurių 
dr. K. Grinius buvo suregistra 
vęs 13. Pats pažinau karininkų, 
kurie politikavo. Iš jų žinojau 
apie birželio 7 perversmo ruo 
šima ir kitus politinius ju su
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manymus. O kai karininkai po tįkraj negalėjo rūpintis kariuo ši siautėjimą ir klausė, kas gi 
htikuoja, tai kariuomenes, kaip • ’ > — - - - - &
valstybės gynėjos, jau nėra. Ta 
da valstybės gynimo reikalais 
įau nesirūpinama, nes rūpi poli 
tikavimas.

Ir gynimas tikrai būtų įvykęs. 
Tai būtų antras didelis daly
kas. Žinoma, dabar galima tą 
ginčyti, kas būtų buvę tiksliai, 
bet neabejotina, kad tauta bū 
tų buvusi paruošta eventualu 
mams. Ir vyriausybė tikrai bū 
tų pasitraukusi tvarkingai į eg 
ziliją.

Raštikis, priverstas buvusio 
se sąlygose politikuoti, supras 
damas sąlygas, negalėjo nepoli 
tikuoti.

menės ruošimu ginti valstybę čia dedasi ir prie ko bus priei 
nuo išorinio priešo. Taikydama ta? Ypač, kai Voldemaro „vii 
sis prie sąlygų ir norėdamas kų organizacija“ Kauno mieste 
patenkinti valdžią turinčius bei jau pradėjo vykdyti teroro vei 
palaikančius karininkus, jis rei ksmus — ’

lausyti kokiai nors organizaci 
jai reiškia pridedamą darbą, pa 
reigas ir atsakomybę. O tie da 
lykai nėra malonūs, yra reika 
lingi pasiauokjimo. Štai dauge 
lis JAV ir Kanados lietuvių, pa 
tenkinti gerbūviu ir, nenorėda 
mi savęs apsisunkinti bent ma 
žiausiomis pareigomis, visai 
yra pasitraukę nuo organizuo 
to darbo. Tas negera. Žalinga. 
Bet tas nereiškia nepolitikavi 
mą. Tiktai palieskite jo reika 
lūs, kai jis tuojau šoks ir tuo 
jau pasakys: Ne!

Tiktai mūsuose vis dar neiš 
gyvenamas primityvumas: kai

vykdyti teroro vei kitų tautų žmonės, oficialiai nj^
. . . . j/aiai&auv.uo na. uiiimuo, jo i ei Ksmus — sprogdinti spaustu priklausą politinėms srovėmaH

Karininkų politikavimas yra kalavo vis didinamo karinio biu ves, daužyti redakcijoms lan tuo nesididžiuoja, mūsiškiai^ ho-pIia lef vhi n nidplA nolm . J J

STANDARTINIAI SIUNTINIAI
tlaugeliui tautiečių kreipian apmokamas.

tis, kartojame Balfo siunčiamų Jeigu kas norėtų vietoje iš 
siuntinių į Lietuvą ir Sovietų vardintų vaistų, pakete Nr. 2, 
Rusiją sudėtį ir kitas žinias.

Nr. 1 vaistai:
1. Aspirin 40 tabl.,
2. Rubivitan 200 tabl., (Vita

min B 12) :
3. Nervcrobal 100 gr (Tabl.) ;
4. Multibionta 100 tbl.;
5. Diacard 100 ccm (širdis);
6. Rimifon 200 tabl. (džiova) :
7. Dc’viran 40 tbl., (reomatiz 3. 450 gr sviesto ;

mas);
8. Serpasil 80 tbf. (nervų) ;
9. Padutin 40 tabl.. (kraujui).

Šio siuntinio kaina 15 dole 6. Ryžių 700 gr;
rių. Muitas neapmokamas, jis 8. Pipirų 100 gr;
yra labai mažas ir gavėjui leng 9. Kavos ekstrakto 48 gr;

10. Skalbiamo muilo 600 gr;
11. Multivitammo 100 tbl.
12. 2 poros moteriškų nylon 

(įvai kojinių.
Šio siuntinio kaina į Lietuvą

daugelio valstybių didelė nelai 
mė. Pagarsėję buvo „Kinijos ge 
nerolai“, kurie permanentiškai 
darydavo perversmus. Versda 
v°J.ienas kl3’ Tauta,Skyrd°’’JU dėl atėjus lenkų ultimatumui, ta pergyveno sunkius la 
piešiama. Žinome, kad tokių vokiečių ultimatumui, rusų uiti Jie, tie nepolitikuojantieji

įdėti kitų, prašomi, pakietą už 
sakant, pažymėti, kas reikia iš 
imti ir ką įdėti.

Užsakyti: ULRA-BALFAS, 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y., U.S.A.

Nr. 1 maistas:
1. Bonka Starkosan — 500
2. Šokolado 300 gr;

4.450 gr kiaulinių taukų:
5. Cukraus 500 gr:
7. Arbatos 100 gr;

6. Sviesto 550 gr;
7. Margarino 500 gr;
8. Šokolado 300 gr;
9. 250 gr Starkosan,

10. Cukraus 250 gr;
11. Dvi poros moteriškų 

kojinių ir

džeto tuo apnuoginant kitas sv gUs, tepti smerkiamų organiza 
arbias tautos ir valstybės gyve cijų degutu duris. . . Rimtesni, 
nimo sritis ir, žinoma, nieko po žiną tiktai kariuomenės uždavi 
zityvaus padaryti negalėjo. To nius, karininkai drauge su tau 

' sunkius laikus.
J kari 

matumui, Raštikis buvo bejėgis ninkai, buvo atstumiami" palik 
ir tegalėjo pasakyti: kariuome ti už durų. Viešpatavo „nepar

„nepartiniai“ bei „nesroviniai“ 
didžiuojasi lyg kokia dorybe. 
Pav. Amerikoje respublikonų 
ir demokratų partijoms oficia 
liai palyginti nedaug žmonių 
priklauso, o kai ateina rinki 
mai, jie labai gražiai orientuo 
jasi — rinko prezidentu Eisen 
howerj (respublikoną), bet kon 
ngresan — demokratus, kurie 
daugiau žiūri masės žmonių rei 
kalų.

O mūsų gi gruodžio 17 per 
versmininkai buvo daugiausia 
„nepartiniai“ ir „nesroviniai"... 
Jie kėlė aliarmą prieš partijas. 
Bet patys buvo partiškiausi. ABI

Juo sąmonigesnė tauta, juHį 
ji augščiau pakopusi kultūros

vai ra :liamas.
N:. 2 vaistai:

1. Aspi. n 100 tbl.;
2. Mult' onta 200 tabl. 

rūs vitaminai) ;
3. Rimifon 500 tabl. (džiova) ; ir Rusiją 22 dol. Visi mokesčiai
4. Dolviran 40 tabl. (reum.)
5. Codein Hydrochl. 20 labi., 

nuo kosulio;
6. Vitamin C 100 tablečių;
7. T-ra Valerianae simpl. 50,0. 2. Arbatos 100 gr.;

Šio siuntinio kaina 15 dole 3. Kakao 500 gr;
rių Lietuvon. Sov. Rusijon 17
dol. Muitas, kaip ir pirmojo, ne 5. Šveicariško sūrio 500 gr;

ir muitai įskaityti. Gavėjui mo 
keti nieko nereikia.

Nr. 2 maistas:
1. Kavos pupelių 500 gr;

4. Medaus 500 gr;

nė neparuošta, reikia ultimatu tiniai“ ir „nesroviniai“ tie, 
mus priimti, reikia kapituliuoti kurie partijas keikė ir konevei 
be mūšio. kė.

Man prisimena dr. K. Gri Raštikis, jo garbei reikia pa 
nylon niaus viena paskaita per Kau sakyti, suprato ar, gal, nujau 

no radiją. Buv. prezidentas vys tė, kad darosi negerai. Kad vie
12. Vitamin B 12 100 tablečių, tė mintį: laikas gresia pavojais, na dieną tas pasibaigs kokia ka

Šio siuntinio kaina į Lietuvą niekas negali garantuoti, kad tastrofa. Todėl jis priešinosi 
gr; 22 dol., Rusijon 23 dol. Mokės galime susilaukti nelaimių, —Šaulių sąjungos partinimui ir 

čiai ir muitai įskaityti. Gavė yra būtina iš anksto tiems even įjungimui į Jaunalietuvių eiles, 
jui mokėti nieko nereikia. tualumams pasiruošti. Tai buvo padarytas didelis tau

Užsakant siuntinius į Rusi Po šios paskaitos „Liet. Ai tai ir valstybei patarnavimas, laiptais, tuo ji daugiausia poli 
ją, reikia pridėti gavėjo adresą das” pradėjo puolimą: krank nes po tokio Šaulių s-gos su tiškai susipratusi, tuo ji dau 
rusiškomis raidėmis. lys, pranašauja galą. . . partinimo ji būtų susilikviuavu giausia palitikuojanti. Nepoliti

Nepamiršti, siunčiant Balfui O ar galima buvo kas dėl to si. Tai yra vienas šviesiausių kuojančių tautų pasauly labai 
užsakymą, pridėti savo ir gavė parašyti priešingai? — Ne, nes Raštikio darbų. Kitu tokiu po nedaug belikę.
jo adresus. veikė cenzūra. zityviu darbu kažin ar jis gale Ir Raštikis politikavo. Jo lai

Gyvenantieji Vokietijoje, Taigi, sąlygos buvo tokios, tų pasigirti. ( kw«.„lK/Jv ..
kreipiasi į artimiausią Balfo ats kad tiktai karininkai galėjo po Raštikis gerokai politiškai se jis negalėjo nepolitikuoti, 
tovybę. litikuoti. Na, veiklesnieji jų ir spaudė Smetoną ir tramdė jo Tiktai, deja, jis nenorėjo gerai

Šiuo tarpu kitokių siuntinių karštesnieji ir politikavo. Dau tautai ir valstybei žalingus su orientuotis. Bet tai jau kitas 
(pfaAengvintomis sąlygomis už giausia politikavo „neparti manymus. Raštikis pojitikavo. klausimas. , (d., b.)

.. .................. J. Kardelis.
{palengvintomis sąlygomis už giausia politikavo
sakyti dar nėra galimybės. niai“ arba „nesroviniai“. Tai Aišku. Bet už tai jam1 priklau 

Ta proga kviečiamį tautiečiai buvo daugiausia vadinamieji so tiktai pagarba, nes Raštikio 
daugiau aukoti Šalpos Fondui, „voldemarininkai“, neigę sro politika buvo vedamaa tautos ir 
kad būtų sutelkta žymesnės lė ves. 
šos šalpos reikalams. i"

Montrealio Šalpos komitetas dos“

Ir Raštikis politikavo. Jo lai 
kotarpyje ir buvusiose sąlygo

O Raštikiui teko vairuoti valstybės naudai, gerovei ir gar 
tikrai „tarp Scillos ir Charib bei.

, •• — tarp tlJ politikuojančių Nėr ko Raštikiui gintis, kad
tiems tautiečiams, kurie norės, karininkų ir Smetonos autorita jis nepolitikavęs. Kiekvienas są 
siuntinių užsisakyme tarpinin rijos. moningas žmogus neišvengia
kauja. P. Šimeūitū. Kariuomenė — Lietuvos gy mai turi politikuoti, ’^'eisingai

ATLIK METIN? PAREIGĄ, 
AUKODAMAS ŠALPOS 
REIKALINGIESIEMS

LIKUSIEMS LIETUVIAMS 
VOKIETIJOJE
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LENKIJOJE VTKSTANČ1OS EVOLIC1JOS 
PERSPEKTYVOJE \

n my a Q AiinfNAS tebėra bet kokiems lęgacijos į lenkus ir jų pastan
Auutna?. tarp Rytų ir Vakarų ekonomi gas dėl ekonominės paramos žiū

reikalu tik vienas St. Mykolai kad toji parama natsidurtų So niams santykiams turėti. Tuo ri gana skeptiškai. Lenkai jose 
čikas (Vasario 9 d. The New vieams. reikalu ir 1955 ir 1956 m., svars pritarimo neranda. Manoma,
York Times) viešai pasisakė, Ligišiol per dvejus su puse tant Rytų-Vakarų prekybos san kad toji parama sustiprins tik 
kad jis irgi esąs už Lenkijos gy metų, Pavergtųjų Europos Taū tykius, buvo priimtos. griežtos Sovietų, o ne Lenkijos, ūkį. Su 

Šitoks Lenkijoje vykstąs libe ventojams suteiktiną ekonomi tų Seimas, o lygiai ir Visa emi rezoliucijos, pasisakant prieš to prantama, kad atsiranda ir 
sąlyga tačiau, gracija bei šiaip aktyviai prieš kiti santykių turėjimą ir so vie savotiškas disonansas, visoje 

laisvinimo politikos problemoje.

Iš ne taip jau didelių Pozna vybėn. Žmonės vėl gali laisvai 
nės įvykių, Lenkijos politika, žemę pirkti ar parduoti bei ki 
nors pačių komunistų vedama, taip kam nori perleisti. Miestuo 
greitai nuėjo nebe revoliucijos, se steigiamos privačios verslo 
bet evoliucijos keliu. Penkerius įmonės. Paleista daug politinių 
metus iškalėjęs senas komunis kalinių. Norintiems leidžiamas 
tas Gomulka, naujo sukrėtimo religijos dėstymas mokyklose ir 
metu, atsistojo Lenkijos komu kt. 
nistų partijos pryšakyje. Ir kai ! 
jam pasisekė iš Lenkijos išvyti ralizacijos procesas, nežiūrint, nė paramą, su 
Maskvos pastatytąjį komisarą kad pagal Gomulkos susitarimą 
maršalą Rokosovskį, kuris labai su Maskva, Lenkijoje paliktos 
ištikimai vedė Maskvos politi stiprios Raudonosios Armijos 
ką, Gomulka tapo kone visų len įgulos, savaip ir dargi labai prie 
kų pripažintu tautiniu herojų lankiai nuteikė visus lenkus už 
mi. Tokia jau yra pavergtųjų sieniuose gyvenančius. Visus se 
tautų psichologija. Nebežiūri nuosius išeivius ir lygiai pasku 
ma kas, jei tik ginklą prieš oku tiniuosius egzylus, aktyviai ko 
pantus pakėlė, jis gauna augštą vejančius dėl Lenkijos laisvės, 
pagarbą. Taip Vengrijoje atsiti 
ko su Imre Nagy.

Paskutinieji Lenkijos rinki 
mai, įvykę sausio 20 d., dar lab 
jau sustiprino Gomulkos paini 
tąją liniją. Įdomu paminėti dar 
ir tai, kad pačioje Lenkijos vy 
riausybėje beveik niekas nepa 
sikeitė. Paliko ir tas pats prem 
jeras Cyrenkievič.

Gomulkos pasisekimas 
jo iš žodžių ir naujų prog 

ramų.

Lenkija naujame kelyje aj 
Žymioji lenkų egzilų daugu TO 

ma šiandien visai nedviprasmis 
kai sako: 1) Dabartinė Lenki TO 
jos vyriausybe jau nebe mario Iv 
netinė, o esanti tautinė vyriau 
sybė; 2) Lenkijos gyventojai lįj 
dabar esą laisvi; 3) Dabartinės 
vyriausybės opozicionieriai iš 
Lenkijos laisvai rašą laiškus i 
užsienius savo draugams; 4) 
Lenkijos armija esanti visai ap 
valyta nuo sovietiškų karinin 

Pirmiausia, Gomulka paskelbė, kų; 5) Varšuvoje esąs sudary 
kad Poznanės jvykiai kilo ne tas 25 asmenų, tarp kurių nema 
dėl kokios nors užsienio propa ža esą jau iš užsienio sugrįžu 
gandos ar svetimų valstybių šių, komitetas naujai krašto ek 
agentų veiklos, kaip paprastai onominei programai sudaryti, 
komunistams įprasta meluoti, Ir jau šios naujos programos 
bet nuo blogų gyvenimo sąlygų matomi vaisiai. Kaip Reuteris 
ir visiško žmonių nepasitikėji iš Varšuvos praneša, nuo vasa 
mo esamąja tvarka, kuri abso rio 11d.
liūčiai neatitinka nei žmonių no 
rus ir nei mažiausia nepatenki 
na kasdieninės duonos bei kitų iš 4 į 24 zlotus už jV dolerj Tai 
žmogaus reikmių. Drąsus tie dįdeiįs Lenkijos ūkiui įvykis, 
sus ir pilnas buvusios netvar Li^ giol buvusioji oficialioji zlo 
kos kritikos žodis visiems pati vertė buvo sulyginta su So m---— _ . , , ,* vietų rubliu — zlotas lygus rub 

liui ir oficialiai 25 Amerikos ce 
ntams. Tai buvo gryna fikcija. 

Ji maskviškai - komunistiškam Bet dabar matome, kad Lenki 
pasauliui yra visai neįprasta: jos zlotas jau nebus Maskvos 
1) panaikinti kolchozus, jei tik rublio satelitas, o rykiuosis į J 
ūkininkai jų nenori; 2) leisti lai V dolerį. Mes čia nenagrinėsi 
svai verstis smulkiais pramonės, me visų šitokio valiutos pakei 
amato ir prekybos verslais; 3) timo ekonominių pasekmių. Jos 
duoti religinę laisvu; 4) laiky gali būti labai didelės, toli nu 
tis teisinės tvarkos žmones su sverenčios ir politinius santy 
imant arba teisiant bei baudžia kius. 
nt; 5) iki minimum sumažinti 
korespondencijos, net su užsie 
niais, cenzūrą; 6) netrukdyti 
užsienio žurnalistams laisvai iš 
Lenkijos rašyti; 7) žymiai at 
leisti varžtus ir vietinei spau 
dai ir tt.

Ši programa jau vykdoma.
Iš buvusių apie 10,000 kolcho 
zų, jau nebelikę nei 2,000 ir jų 
skaičius kasdien mažėja. Sov 
chozai numatyti išdalyti beže 
miams ir mažažemiams nuosa

išė

pakeičiamas Lenkijos 
pinigo — zloto kursas

sovietus ir iš ten besiplečiantį tiškojo bloko stiprinimą. Visų 
komunizmą vedę kovą buvo, ir kitų pavergtųjų kraštų PET de

<* K . X'-wj xvvw-# XV * \V^^^ xvvT^r* v - • X- -------A riti UUV, voant 4. J. OJD Vi

Į f i, , ,i' sius, kad prasidėjęs ju krašte
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^VILNONĖS MEDŽIAGOS, ŠILKAI, UŽUOLAIDOS, ANTKLODĖS, PAGALVIAI,® kęatijos. Bet 
** darni nemaža

H PAKLODĖS, MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKŲ DRABUŽIAI
$ KALBAME LIETUVIŠKAI!

S SIUNTINIAI LIETUVON

aj Mes turime didžiausį pasirinkimą šilko, vilnonių medžiagų, 
nylon moteriškiems, vyriškiems ir vaikiškiems drabužiams. 
Specialios nuolaidos siunčiantiems siuntinius Lietuvon. Mes 
du Shiller broliai esame kilimo iš Lietuvos. Jei Tamstos pa
geidaujate aptarnavimo lietuvių kalba, mes tai padarysime 
su malonumu patys asmeniškai.

Už mažą užstatą REZERVUOJAME prekes .
B

VILNONĖS MEDŽIAGOS
vyriškiems ir moteriškiems CM AQ 
paltams Reg. iki $ 6.95— V l«W

PLUNKSNINIAI
Geri impilai 
Reg.. $ 1.98 —

ko. To negana, 
Gomulka pateikė ir savo 

programą.

Lenkijos delegacija 
atvyksta j JAV tartis 
ekonominės savo kraštuidėl

paramos iš Dėdės Šamo žemės.
Štai šitose visai naujose sąly 

gose, kaip minėjau kone visi le 
nkai egzylai ir senieji emigran 
tai remia, kad tik būtų gauta 
kuo didžiausia Lenkijai ekono 
minė parama. Šitose štai sąlygo 
se lenkams egzylams lyg ir iš 
slydo žemė iš po kojų, vedus ko 
vą dėl senosios tėvynės. Šiuo

NYLON KOJINĖS
Geriausios rūšies
Reg. $ 1.19 —

LISLE KOJINĖS
Šiltos, labai patvarios
Reg. $1.49 —

: ar Sovietai, turė 
darni nemažas Raudonosios Ar 
mižos įgulas Lenkijoje, turėda 
tni dideles savo karines pajėgas 
Rytų Vokietijoje, Rumunijoje. 
Čekoslovakijoje ir Vengrijoje, 
žodžiu turėdami stipriai iš vi 
sų pusių apsupę Lenkiją, taip 

6 špūlės siūlų per jau lengvai neleis Lenkijai iš sa 
kantiems pas mus ® ™ "PHV pasprukti, kaip dauge 

A v hs lenkų įsivaizduoja? Yra len 
siuntinius TO kų, manančių, kad didelė ir ge 

.. ... . rai ginkluota Lenkijos kariuo
menė, esąs laidas ne tik atsisp 

Tk irti, prieš galimas Sovietų į Len 
nr kijos vidaus gyvenimo interven 
TO cijas, bet šioji armija galėsianti 
£5 suvaidinti dar nemažą vaidme 
TO nį visų pavergtųjų kraštų išlais 
Iv vinimui.
® Šios visos problemos šiandien 

domina ne tik egzylų veiksnius, 
TO bet lygiai ir laisvojo pasaulio 
Iv vairininkus. Lauksime tolimes 
TO nės eigos.
I? • Vyčių himno kūrėjas, talen 
TO tingas muzikas ir uolus visuo 
Tv menininkas Aleksandras Alek 
TO sis sulaukė 70 m. amžiaus.
Iv — Vienas istorikas pasakė, 
ftT (ir tai galima priimti kaip teo 
® riją), kad pasaulio istorija bū 
įj tų pakrypusi kita kryptimi, jei- 
55 gu gražioji Kleopatra. . . turėtų 

truputį ilgesnę nosį ir tuo pa 
TO čiu ne tik Cesarj, bet ir Antoni 
Iv jų sužavėjusi. Kad nosis bėgi 
ftl muose vaidina roię, tai žino 

kiekvienas vaikas, kadangi daž 
ŽT nai sakoma, kad laimėjo per no 
® sies ilgį. Tačiau nosis dažnai at 
at neša ir pralaimėjimą, kaip pav. 
TO australui Baily, kuris dėl šienli 
£5 gės, negalėjo dalyvauti 1500 m 
Jį bėgime.

BEMOKAMAI!

PAGALVIAI

GRYNOS VILNOS KAŠMIRO 
SKARELĖS M
Ekstra speciali kaina —

GUMOS PAGALVIAI 
Dideli Reg. $ 4.95 — $2.39c
ŠILKAS, KREPAS IR KITOKIOS
SUKNELIŲ MEDŽIAGOS EO-
Keg. $ 1.98 — 00G

VILNONĖS SKARELĖS 
Speciali kaina 98c

a ST. LAWRENCE Blvd., prie St. Catherine, MONTREAL.

Tei. 
AV8 
4201

ANTKLODĖS
Minkštas pilkas danelis
Reg. $ 1.98 —

VISOS ČIA SUMINĖTOS PREKĖS PUIKIAI 
TINKA NAUDOJIMUI ČIA IR SIUNTIMUI 

TĖVIŠKĖN.

2. Paskirti politinių patarėjų 
komitetą, kuris darytų specia 
liūs pasiūlymus ir jieškotų 
kelių spręsti ginčams NATO 
narių tarpe.

3. Paskirti ekonominius patarė 
jus glaudesniam bendradar 
biavimui tarp parlamentari 
nių institucijų ir NATO.
Raportas sako, kad vienas iŠ 

toli siekiančiųjų NATO tikslų 
yra išvystyti Atlanto bendęuo 
menę su gilesnėmis šaknimis 
negu bendros gynybos reikalas.

Daugiausia prie šio raporto 
suformulavimo yra prisidėjęs 
vienas iš „trijų išminčių" — Ka 
nados užsienių reikalų ministe 
ris L. B. Pearson, kuris buvo 
rimčiausias kandidatas NATO 
generalinio sekretoriaus vietai, 
tačjau norėjęs pasilikti dabartį 
nėse pareigose ir kuris iš visų 
susirinkusių NATO ministerių 
buvo didžiausias nuolatinis nau 
jų sumanymų ir idėjų šaltinis.

Šiame metiniame NATO su 
sirinkime buvo

išrinktas naujas NATO ge 
neralinis sekretorius — da 
bartinis Belgijos užsien. 
reik ministeris P. H. Speak, 

kuris balandžio mėn. perims šį 
darbą iš pasitraukiančio britų 
lordo Ismay.

tiko priimti: P. H. Spaak yra ?1<vidunnio
1. Praplėsti NATO generalinio kelio" socialistas, buvęs jungt.

sekretoriaus teises, kuris atei Tautų Asamblėjos pienuoju pr 
tyje turės galios imtis inicia ezidentu 1946 m. Naujam gen. 
tyvos spręsti ginčus, kylan sekretoriui duota daugiau ga 
čius NATO narių tarpe. (Pa Hos, negu kad lordas Hmay tu 
vyzdžiui, Kipro salos klausi rėjęs.

Surinko J. Skardis.

taikingomis priemonėmis, nau 
dojant didesnius ekonominius 
ir socialinius kontaktus su rusų 
pevergtaisiais žmonėmis. Von 
Bręntano pareiškė kitiems NA 
TO ministeriams, kad jie priva 
lo nagrinėti visą sovietų sateli teris Selwyn Lloyd savo kalbo 
tų klausimą su didžiausiu atsar je pasiūlė sukurti „Atlanto par 
gurnu, nes bet kokia „dramatiš lamentą", kuris įgalintų glaudes 
ka akcija“ gali būti labai nelai nį NATO nąrių politinj ir eko 

i joje dalyvaujantiems nominj bendradarbiavimą ir ku 
žmonėms ir kad, pavyzdžiui, ris galėtų spręsti visas nekari 
sukilimas Rytų Vokietijoje tu nio pobūdžio problemas, 
retų beveik nenuglimą ir nesu 
laikomą atsiliepimą Vakarų Vo 
kietijoje, o tai galėtų išsivysty 

į pilną globalinį karą.
Pagrindiniai vos Bręntano 
rezoliucijos susirinkimo pri 

imti 5 punktai:
1. Visi taiką mylintieji žmonės „ . . ........ . ’ 4.-o 4... t? užsieniu reikalų ministerial.privalo paremti Rytų Euro mato v.

pos kraštų teisę jiems patie 
ms apsispręsti ir patiems vai 
dytis pilnoje laisvėje.

2. Rytų Europos kraštų politi
nė santvarka privalo būti pa 
grįsta tautine nepriklausomy 
be, suverenitetu ir užurauui r . *• « j — - ».. . i , . « , x. . brėžia, kad saugumas šiandien
"1"“ ’ ų ,m m Augiau nepf karinis reika

rgimo. | jas ToJiau paguogamį kai kurie 
pagrindiniai „trijų išmin 
čių“ raporto pasiūlymai,

taikomas tiek Sov. Sąjungai, 
tiek NATO kraštams.

5. Rytų Europos kraštų gyven 
tojų laisvė ir žmonių teisės 
privalo būti nepažeidžiami. 
Britų užsienių reikalų minis

nių ginklų.
Prieš pasibaigiant NATO su 

sirinkimui visi dalyviai gavo 
slaptas direktyvas ir naujus įsa 
kymus pakeitimui sąjunginin 
kų karinių jėgų iš „parako am 
žiaus” į „atominės energijos 
erą“.

Vakarų Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Heinrich von 
Bręntano įspėjo NATO susirin ™nSa 
kimą kad

Vengrijos revoliucijos 
„karštligė” skleidžiasi ir 

slenka į komunistinę 
Rytų Vokietiją, 

tuo tarpu 22 rusų divizijos 
yra pačioje Rytų Vokietijoje ar 
jos pasienyje — karinės jėgos 
didesnės už tas, kurios užsmau 
gė sukilimą Vengrijoje. Von 
Bręntano nemano, kad Rytų

Svarbus NATO susirinkimas
KĄ PASIŪLĖ „TRYS IŠMINČIAI" IR VON BRĘNTANO?

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir 1956 m., NATO (North 
Atlantic Treaty Organization) 
—Šiaurės Atlanto karinė sąjun 
ga ar gynybos organizacija, ap 
iantmi 15 valstybių Europoje 
ir Šiaurės Amerikoje (J. Am. britų ir prancūzų kariniai veiks 
Valst. ir Kanada) turėjo savo mai Egipte buvo neteisingi ir 
metinį suvažiavimą, įvykusį Pa priešingi moralei. Gi tuo tarpu 
ryžiuje 1956jnt. gruodžio mėn., britų užsienių reikalų ministe 
kuriame dalyvavo visų 16 NA ris Lloyd ir Prancūzijos užs. 
TO narių atstovai — užsienių reikalų ministeris Pineau teigė 
reikalų ministerial, gynybos m kad jų veiksmai buvo absoliu 
nisteriai ir kiti augšto rango va čiai reikalingi.
Istybių pareigūnai. Dulles prižadėjo aprūpinti ki

Kas šiame visam vakarų pa tus Atlanto sąjungininkus ato 
šauliui ypatingai svarbios orga miniais ginklais — atominėmis 
nizacijos susirinkime buvo kai bombomis, patrankomis ir vai________
bama, kas svarstoma ir koki pa ruojamomis raketomis, tačiau tZoięįotijos gyventojai bandytu 
keitimai — naujenybės padary be atominių degtuvų, kurie šiuo vykdyti Vengrijos pavyzdžiu 
ta, yra aiškiai matoma iš įvairių metu kitoms valstybėms . pei sukilimą, nes jie nesitikį ką no 
atskirų NATO narių atstovų duoti yra draudžiama atatinka rs tuo laimėsią ir jis pasiūlė vi 
pasisakymų, kurių svarbesnės mais Jungt. Amerikos Valsty sų NATO valstybių bendrą pa 
ištraukos patiekiamos: bių įstatymais. reiškimą ateities politikos klau

Jungt. Amerikos Valstybių Dulles pažadas buvo ameri simais tokį, kad tai nuramintų 
sekretorius Dulles pareiškė, kiečių atsakymas į visą laiką di ir sumažintų Sovietų Sąjungos 
kad

J. A. Valstybės rezervuoją 
sau teisę veikti atskirai tam ' 

tikrose pasaulio dalyse 
be pasitarimo ir kitų NATO 
valstybių pritarimo. Dulles nu 
rodė susirinkimui, kad JAV tu 
ri įvairių gynybos ar abipusės 
savitarpio paramos sutarčių su 
44 pasaulio valstybėmis, iš ku 
fių 30 nepriklauso Atlanto są 
jungai. Dulles užtikrino susirin 
kusius NATO ministerius, kad .711:..

X . „J..- ,.

ateityje visur, kur tik bus įma 
noma, Vašingtonas tarsis su 
NATO apie savo politiką ir pro 
jektuojamus veiksmus. Dulles 
savo kalbose per visą susirinki 
mą tvirtino ir įrodinėjo, kad

o
ti

Stiprios ir glaudžiai bend 
radarbiaujančios Atlanto 
bendruomenės sukūrimo 

reikalas
buvo pabrėžtas trijų NATO „iš 
minčių" raporte. Šie „trys iš 
minčiai" (three wise men) yra 
Kanados, Norvegijos ir Italijos

Šiame NATO susirinkime pa 
tiektame raporte „trys išmin 
čiai" apkaltino didesnes NATO 
valstybes, kad jos atsilieką ben 
dradarbiavime, kas yra svarbu 
—gyvybinis reikalas veiksmin 

uždraudi gaL!colektyviriei gynybai ir ,Pa

dėjančius Europos sąjunginin baimę, kad vakariečiai nesiruo
kų pageidavimus ir reikalavi šia jokiam puolimui — komuniz 3. Visi Rytų Europos kraštai 
mus, kad jų ginkluotosios jė mo pavergtųjų Rytų Europos privalo turėti teisę patiems 

pilnoje laisvėje nustatyti sa 
vo socialinę santvarką savo kuriuos NATO susirinkimas su 
teritorijoje. '

4. Vidaus reikalai ir jų vidinis 
vystymasis Rytinės Europos 
kraštuose neprivalo 'būti vei 
kiamas ar įtakoję kitų valsty 
bių karinių Jėgų, grąsinimo 
ar ekonominio ar politinio 
spaudimo. (Šis punktas yra mas).

gos turi būti vienoje linijoje žmonių išlaisvinimui.
su atominio amžiaus tikrove. NATO susirinkimo priimto 
Britų, prancūzų irkitų Europos viršpaminėto pareiškimo princi 
valstybių ministerial NATO su pai pabrėžė ir palankiai pasisa 
sirinkime pabrėžė, kad ne tik kė 
saugumo sumetimais, jei lusai 
pultų, bet ir noras sumažinti 
gynybos išlaidas vers juos

laikyti mažesnes armijas, 
bet su daugiau moder

apie pavergtųjų Rytų Europos 
žmonių teises,

kurie sukilo prieš komunistinę 
tironiją, tačiau von Bręntano 
žodžiais, tai turi būti atsiekta

t
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Ligų židiniai
Nelengva buvo medeinai bei ti skaičiai. Be to iš ligonių, ne 

odontologijai įtikinti žmones, pagydžiusių dantų, pasveiko tik 
kad nuo blogų, sugedusių ir su 20 procentų, tuo tarpu kai iš pa 
votimis dantų suyra virškinimo gydžiusiu — 34.
aparatas ir žarnose atsiranda Žinoma negalima griežtai tei 
žaizdų. gti, kad visada yra kalti tik dan

Sugedusiuose dantyse ir smt tys, bet vis dėlto, — labai daž 
genyse, ypač jei liga jau įsisc nai. Tad sergantiems vidurių 
nėjusi, sparčiai veisiasi ir auga ligomis patartina nuodugniai 
nuodingos bakterijos. Šios bak ištirti dantis, 
terijos išnešiotos po visą kūną, , _ x
sukelia širdies sutrikimus ir ki kraujuje trūksta spalvotus (da $ 300. 
tas vidaus organų ligas. žančios) medžiagos. Tąja liga

Reikia būti atsargiem ir apsi dažniausiai serga tie, kurių but 
saugoti nuo ligų, kurių priežas nos nesveikos, 
timi gali būti sugedę dantys ar 
ba tonsilai.

Statistika rodo dažnai pasi 
kartojantį reigškinį. Štai pavyz 
dys: tiriant ligonių, sergančių 
apendicitu, skilvio žaizdomis, 
tulžimi, grupę iš 1512 žmonių, 
po atitinkamų operacijų buvo 
nustatyta, kad gydymas prieš 
operuojant nedavė gerų rezui 
tatų kaip tik pas tuos, kurie tu 
rėjo blogus dantis. Tad žmo 
nės, sergantieji skrandžio bei 
žarnų ligomis, turėtų visų pir 
ma patikrinti savo dantis.

Iš išpuvusių dantų bakterijų 
perai persisunkia per gyslų šie 
neles, o kraujas juos išnešioja 
po visus žmogaus kūno kam 
pus, kampelius. Šie peiai gali 
sudaryti židinius širdyje, inks 
tuose, sąnariuose ir kitur. Jei 
įų susikaupia širdyje, tai jie iš 
šaukia raumenų uždegimą, ku 
ris baigiasi įvairių rūšių širdies 
sutrikimais.

Dr. S. Lossius buvo dantų Ii 
gų departamento vedėjas. Jis 
atidžiai apžiūrėjo ligonių, ser 
gančių vidurių ligomis, dantis 
ir nustatė, kad iš 328, jo ištirtų 
ligonių, 161 turėjo pilvo ir žar 
nų žaizdas; 50 turėjo uždegimą 
ir išpūtimą, 117 sirgo įvairio 
mis kitomis vidaus ligomis. Įdo 
miausia tai, kad daugiau kaip 
pusė visų ligonių turėjo labai 
blogus dantis ir nesveikus sme 
genis: kitų dantys ir smegenys 
buvo šiek tiek geresni.

Dar viena grupė buvo sudary piai,"kama"~50 ’centu.’ Kalendo 
ta iš tokio pat ligonių skaičia riaus turinys įvairus ir naudin 
us; bet si kartą buvo parinkti oas 
sergantieji įvairiomis odos ligo & 
mis. Ir vėl paaiškėjo, kad dau • Jaunimo kongresas šaukia 
gumas pacientų, o sergantieji mas šiais metais birželio 29 ir 
vėžiu — beveik visi, turi blo 30 d. Chicagoje. Kongrese daly 
gus dantis. vauja Amerikos ir Kanados lie

Kad burnoje kenksmingos tuvių jaunimas, kongreso finan 
bakterijos randa gerą dirvą vei sais rūpinasi Chicągos LB apy 
simuisi, patvirtina augščiau duo garda.

irmfTDi rr a prof. Mykolui biržiškai parama
KU LTU R WE»KKQA/IKA Lietuvos Neepriklausomybės me krašte, deja, niekas neužmo 

akto signatarui, Kauno ir Vii ka, nors jo svarbą visi pripažįs 
JAUNIMO LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ niaus universitetų rektoriui, ka tame.

KONKURSAS ‘ pitalinių lietuvių literatūros mo Savo vyriausiąjį brolį pašto
T~T t, u- r? j , n r c • • „ • • * kslo veikalų autoriui, LRD Ga viai remia nrof Viktoras BirKLB Kultūros Fondas 1956 visi lietuviai rašytojai gyveną^ Nariui f Mykoiui Bir \ §ka Aišku šia paramą grei 

m. buvo skelbęs tris jaunimo h įvairiuose pasaulio kraštuose. žįgkai giemet sukanka ,/5 me į g *l>? pavadinti sim
teraturines premijas: 2. Mašinėle rašytus lankraš tai. Ne tiek amžiaus našta, kiek boiinf nes ir pits prof Vikto
Lft“”0 c1?™! (3cenosčius bei slapyvardžiu pasirašy nelaimingi šeimos įvykiai pri ras gyvena Čikagoje iš labai 

tus, pridėjus voke savo tikrą slėgė didžiojo, mūsų mokslini kuklios senatvėspensijos. Pernai 
pavardę, siųsti Kultūros bondo nįnko pečius. Mirusio brolio Va susidarė būrelis tautiečių, kurie 
literetannes premijos Konkur ciovo svarbių rankraščių tvarky atjausdami sunkią prof? Myko 
so komisijai šiuo adresu: 402 mas ir parengimas spaudai pro jo Biržiškos šešių asmenų šei 
Davercourt^ Rd„ Toronto, On fesoriui neleidžia atsitraukti mos padėtį, praėjusiais metais 

nuo rašomojo stalo. Per keletą kas mėnuo po dolerį, (kai ku 
įtempto darbo mėnesių Myko rįe vienkartine suma) parėmė®, 
las Biržiška jau patikrino, pati profesorių. Aukų rinkimą ir per® 
kslino ir įvairiomis rodyklėmis siuntimą tvarką' Dalia BylaitieW 
aprūpino „Aleksandryno“ I to 
mą, kurį netrukus atiduoda sp 
austuvėn Kultūros Fondas. Už

veikalui) — $ 500,—
2. Jaunimo apysakos ar legen 

dos — $ 300,—
3. Vaikų (8—14 m.) — see 

Anemija pasireiškia tada, kai nos veikalėlio ar apysakos —
tario, Canada.

3. Konkursui siunčiamieji vei 
kalai savo turiniu turi būti lietu 
viškos dvasios, tinką tautiniam 
auklėjimui.

4. Jaunimo dramos sceninis 
veikalas gali būti nuo 3 iki 3

Konkursinių rankraščių įtei 
kimo laikas pratęsiamas iki 
1957 m. liepos mėn. 1 d.

Jaunimo apysakos ai legen 
dos $ 300,— premija panaikina 
ma, negavus nė vieno konkursi 
nio rašinio iki 1957 m. sausio veiksmų ir jo vaidinimas truk lietuvišką kultūrinį darbą šia 
mėn. 1 d. ■ ------ ” ’ ’ " ' ■

Jaunimo dramos gauta trys
veikalai, vaikų literatūros du.

Konkurso nuostatai bei tai veikalai gali būti rašomi ir ei 
syklės pasilieka tos pačios, ku liuota forma. Pageidaujama te 

" . mų iš senovės ar šių laikų did
Geresniam rašančių autorių vyriškų lietuvių tautos laisvės

Štai ką sako garsūs Anglijos 
gydytojai J. M. Valzey, A. E. 
Clark ir Kennedy, jieškoję ry 
šio tarp blogų dantų iš vienos, 
pražakraujystės, nevirškinimo 
ir reumatizmo — iš kitos pusės. 
Iš 346 ligonių, kuriems dėl vie 
nokiu ar kitokių priežasčių bu 
vo ištraukti visi dantys, buvo 
gauti tokie duomenys: iš 76, sir rios buvo skelbtos 1956 m. 
gūsių nevirškinimu, 16 visiškai F v .
pasveiko, o kiti žymiai sustipre priminimui kai kurias taisykles kovų, 
jo; iš 139, sirgusių reumatizmu, kartojame: 6. Autoriai, laimėję premijas,

1. Konkurse gali dalyvauti dėl veikalų išleidimo tariasi su

tų nuo pusantros iki dviejų va 
landų.

5. Vaikų ir jaunimo dramos

nė, gyvenanti 239 Long Rd., 
Sa Antonio, Texas. Š. m. sausio 
31 d. aš, kaip Rašytojų Dr-jos 
pirmininkas, patikrinęs visus 
man atsiųstuosius aukų lapus, 
tvarkingai pakvituotus gavėjo

52 visiškai paseviko, kiti sustip 
rėjo, likusieji, sirgę įvairiomis 
ligomis, taip pat žymiai pasitai 
sė.

Šie faktai kalba patys už sa 
ve. Vis dėlto žinoma, negalima 
pasakyti, kad visos ligos be išim 
ties pasireiškia tik dėl blogų da 
ntų. Taip pat nereikia užmirš 
ti, kad dantų pašalinimas ku 
riam laikui neigiamai atsiliepia 
į kramtymą, iki bus įdėtos plo 
kštelės. Žinoma, gaila prarasti 
savo dantis, bet jei jie išpuvę ir 
kenkia bendrai sveikatai, tai bū 
tinai reikia pasiryžti šiai ope 
racijai, nes, net ir vienas apnuo 
dytas dantis jau labai suardo sv 
eikatą.

(Iš Dr. A. J. Gussen knygos 
„Dantys“). •

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Keleivio KALENDORIUS 

1957 metams. Eina nuo 1912 
metų. Išleistas „Keleivio“, So 
Bostone, Mass., USA. 96 pusią

Pasinaudokite proįa
Jei jieskote 
turėti savo

KLB Kultūros Fondu.
7. Premijų Įteikimo iškilmės prof. M. Biržiškos, reiškiu pa 

Įvyks š. m. rugsėjo mėn. 29 d., dėką visiems rėmėjams ir kvie 
3 vai. p. p. Prisikėlimo parapi čiu esamus bei naujus aukoto 
ios auditorijoje, 32 Rosholme jus atsiminti didelį profesoriaus 
Pk. Cr. Toronto. Ontario, Cana lietuvybės darbą ir sunkiai jam 
da.

8. Vaikų literatūrinės premi 
jos jury komisija numatyta su 
daryti Toronte, Jaunimo dra 
mos Montrealyje.

KLB Kultūros Fondas.
MOKSLEIVIŲ RAŠINIO

KONKURSAS

pakeliamus kasdieninės duonos 
rūpesčius. Prof. Mykolo Biržiš 
kos adresas: 1120 So. Magno 
lia Ave, Los Angelės 6, Caiif. 
Vienkartiniai ir pastovūs auko 
tojai, kuriems tai būtų pato* 
giau, gali pasinaudoti LDR-jd^į 
tarpininkavimu (adr.: B. Bab 
rauskas 1436 So. 50 Ave, Cicc

KLB Kultūros Fondo Švieti ro< UI.).
mo Skyriaus skelbta 1956 m. Prof. Mykolo Biržiškos rė 
M-S-V- asmenų premija $ 150, mėjų būrelis 1956 metais: po 
— moksleivių rašinio „Mano 12 dol.: dr. Balukas, dr. G. By 
gimtinė“ konkurso laikas pra la, K. Birkis, dr. M. Indreikai 
tęsiamas iki š. m. balandžio m. tė, dr. N. Kriaučeliūnaitė, dr. 
1 dienos. L. Lucas, A. Mantautas, dr. A.

2. Konkurso rašinys yra tik Milius, dr. E. Miliuvienė, J. Mo 
vienas ir nemažesnis 10-ties ra nkutė Marks ,dr. J. Plikaitis, B. 
nka rašytų didesnių ląpų. Infor Siliūnas, dr. A. šeštokas, dr. J.

tokios knygos, kuri malonu 
bibliotekoje, pasirūpinkite 

leidinius:
Jurgis Savickis, atsiminimai, 
Jurgis Savickis, atsiminimai, II t

paskaityti ir 
išgyti šiuos

miela 
mūsų

$ 4.50 
$ 4.o0 
į 2.50 
$3.25 

paunksmė, Balys Sruoga, istorinis veikalas 2.50 
Mirko Jelusič, istorinis romanas, I 
Mirko Jelusič, istorinis romanas, II 
Mirko Jelusič, istorinis romanas, III

dega, 
dega,

I tŽemė 
Žemė 
Apie laiką ir žmones, Jonas Aistis, atsiminimai 
Mirusios sielos, N. Gogolis, apysaka.....................
Milžino 
Cezaris, 
Cezaris, 
Cezaris, 
Broliai Domeikos, L. Dovydėnas, premijuotas 
Rytų pasakos, Vincas Krėvė......................................................$ 2.50
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas................................... $ 3.50
Barabas, P. Lagerkvist, apysaka, Nobelio premija............$ 2.25
Tomas Nipernadis, A. Gailit, išgarsėjęs.esto romanas. .$2.50 
Kon-Tiki, T. Heyerdahl, garsi kelionių knyga..................... $ 3.25
Karoliai, Guy de Maupassant, rinktinės novelės............$2.50
Pavasarių audroj, Jieva Simonaitytė, romanas................. $2.50 tūros Fondui.
Kolombą, Prosper Merimee, romanas.................................... $2.25
Visos šios knygos - rinktiniausi veikalai mūsų ir pasaulinėje “skyriaus “,"Man7gimrinė“ Nasvytytė, 

literatūroje. Apsirikti negalite nei viena.

Užsisakydami tris iš čia esančių knygų, 
ketvirtą pasirenkate nemokamai. 

Rašykit ir pinigus siųskit 

TERRA
3333 S. Halsted St., Chicago 8, Ill., USA.

t............. $2.00
t............. $ 2.00
t............. $2.00 _ .
romanas $ 2.50 mariniame lape buvo patiekta Valaitis; po 11 dol.: Alg. Diki 

tik keletas minčių, kaip ši tema nis, D. Kubertavičiūtė Mauru 
turėtų būti rašoma. kienė, L. Šlapelienė, M. Žolpie

2. Mokyklos ar gimnazijos, nė; 10 dol.: dr. P. Pikūnas; po 
atrinkusios du geriausiu rasi 9 dol.: E. Čiurlytė-Barnet, C. 
niu iki š. m. balandžio mėn. 15 Deveikis, Z. Girdvainytė; po 8 
d. persiunčia savo krašto Kul dil.: S. Kielaitė-Kelečienė, P.

Michelevičius; 7 dol.; I. Nivins
Atskirų kraštų K. Fondai ra kaitė-Jonynienė; po 6dol.; dr. 

šinius persiunčia KLB Švieti S. Barnett, N. Markauskaitė, S.
, Valiukienė; po 5 

Rašinio Konkurso Komisijai, dol.: dr. V. Sruogienė, prof. V. 
šiuo
Avė., Toronto, Ontario, Cana Morgan; 3 dol.: dr. Budrienė; 
da. - - - -

3.

adresu: 235 Ossington Šilkarskis; 4 dol.: J. Šlapelytė-

po 2 dol.: dr. J. Dubinskienė, 
Paskatinti jaunimą lietu E. Eidenienė, J. Sonda, M. Vai 

. viškai rašyti, pageidautina, skir dyla; po 1 dol.: dr. A. Domons 
ti ir vietoje už geresnius raši kienė. S. Jasaitienė, R. Mieželis, 
nius tam tikras dovanas moks Iš viso — 318 dol.

; Nukelta į 5-tą pusi. Benys Babrauskas, LRD Pirm.

RAŠO

ŽVILGSNIS PRAEITIN
Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
sytojas Augštuosiuose kariniu 
kų kursuose.

— „Menkystė“ — pagalvo 
jau aš.

Praėjo keli metai. Bene 1930 
m.
Raseiniuose buvo atidarymas 

paminklo „Žemaičiui“.
Kaipo vienas iš „Raseinių res 
publikos“ steigėjų į šią iškilmę 
buvau ir aš pakviestas.

Raseiniuose pasitikti prezide

— Pone pulkininke, kas čia bio šeimininkas, pakvietė prie 
tokio? Mes gi tokie seni pažįs bendro stalo ir nuovados virsi 
tami. . . ninką, bet jis eiti nesutiko ir

„Brodiaga“, pagalvojau aš. net kepurės nenusiėmė, 
nes tinkamo lietuviško termino 
tuo metu sugalvoti negalėjau. . .
147. STEIGIAMOJO SEIMO 

MINĖJIMAS
1930 metai. Gegužės mėn. 

pradžioje gavau kvietimą atvyk 
ti gegužės 15 d. į Šv. Zitos Dra 
ugijos salę Steigiamojo Seimo 
10 metų sukakčiai naminėti.

Taip tarpusavy šnekėjomės 
1% — 2 vai. Jokių kalbų ar šū 
kių nebuvo. Pobūvio gale atsi 
stojome, sugiedojome Tautos 
Himną ir pradėjome skirstytis. 
Gatvėje stovėjo gana daug žmo 
nių ir nemažai policininkų.

148. BŪDINGAS FAKTAS
_________ _______ Nuo St. Seimo minėjimo pra pakeitė. 

Kvietimą pasirašė kunigas Do ėjo 6 dienos. Pas mane A. Pane 
gelis, Kauno katedros klebonas, munėje susirinko giminės ir pa 
buvęs St. Seimo narys.________ žįstami. Mat, tą dieną, gegužės
Buvo šventadienis. Prie Šv. Zi 21, buvo mano vardinės. Svečių 
tos dr-jos salės

pastebėjau nemaža kažko 
kių civilių ir vieną kitą 

policininką.

78.
146. SANTYKIAI LIGI 

„BRODIAGOS” IMTINAI
Kai išėjau iš kariuomenės, is 

syk pastebėjau žmonių santy 
kių pasikeitimą. Nemažai buvo 
karininkų ir civilių žmonių, ku 
rie

reiškė man nuoširdžią 
užuojautą,

bet buvo ir tokių, kurie negalė 
jo savo džiaugsmo paslėpti, kad ntą ir svečių išėjome už miesto 
— pagaliau Žukas sau sprandą prie Žemės Ūkio mokyklos. Va 
nusisuko. . . ;

Vėl, buvo nemaža tokių kari nė. Pirmutiniu automobiliu Ra 
ninku, kurie daug baimės ture šeinių apskrities Viršininkas ir 
jo net _su manim susitikti, arba komendantas. Sekančiu — Kė 
pasisveikinti. Aiškiai mačiau ne dainių. Iš jo išlipa ir kar. P., 
maža karininkų, kurie, pamatę kuris vėl manęs nemato ir nepa 
mane Laisvės Alėjoje, 

arba atsisukdavo ir eidavo 
atgal iki pirmo skersgatvio, 

arba tiesiu kampu praeidavo 
kitą Laisvės Alėjos pusę, kad kuris išklauso tik miesto burmi ...
tik su manim nesusitiktų. stro pasveikinimo, su juo pasi *r visų frakcijų nariai. Prieš sė

Negaliu pamiršti tokio įvy sveikina ir kažkodėl eina tiesiai dant už vaišių ir pokalbio stalo 
kio. Išeinu aš iš kariuomenės prie manęs. Pasisveikiname, visi sugiedojome „Marija, Ma 
bibliotekos ir einu siauru ilgu Prezidentas paima mane po ran rija” ir susėdome. Buvo malo 
koridorium gal kokių 15—20 ka ir gal 2—3 minutes mudu su nu matyti, kad jokio partinio 
žingsnių. Priešais eina

Kėdainių komendantas, 
tuomet dar kapitonas P. (da 
bar gyvenąs Clevelande). Pa 
matęs mane, didžiai išsigando, 
pasuko galvą į Šoną ir praėjo, daug iš preizdento svitos, gi pir I 
„nepažindamas“ manęs. Tikrai mūrinis — karininkas P. Neiš osius gėrimus. Ūžkandžiai°bu ti? Tas Jums nepavyks! 
nepažinti jis negalėjo, nes bu kenčiau ir oficialiu tonu atsire vo: pyragaičiai, sausainiai. Ku — Jūs tur būt nežinote, kad 
vo ir mano pavaldinys ir klau komendavau. nigas Dogelis, kaipo šio pokal pas mane viskas

buvo paruošta paimti jus 
visus į nahaikas“,

— Tai kodėl šito nepadarėte?
— Paskutiniu momentu 

nas pręzidentas pakeitė. O 
la!

— Pone pulkininke, esi 
no svečias — grįžkime prie 
čių, — pasakiau aš.

Liūdna, liūdna man pasidarė. 
Liūdna už tokios žvėriškos eg 
zekucijos sumanytojus ir net 
už tą, kuris tokią egzekuciją

po 
gai

ma
sve

Liūdna pasidarė, kad raes sa 
vo tautiečių tarpe dar turime 
nemaža dvasios ubagų.

149. APIE EGZAMINŲ 
LAIKYMĄ

1937 metai. Buvau pakvies 
tas į svečius pas vieną kannin 

Pasivaišinę atsikėlėme nuo ką. Prie vaišių stalo teko man

tarpe buvo

Kauno įgulos viršininkas 
pulkininkas Skučas.

ui lt z_.tiiiuo ūmu uivnynivo. v « . . . v._ . . .
žiuoja didelė automobiliu virti J1? lde™iai zlureJ° ; kiekvieną stalo, kad seimininkes galėtų j; sėdėti šalia tuometinio Genera

įeinantį. Pačioje salėje, prie du paruošti kavai. Prie manęs pri linio Štabo viršininko, genero 
rų stovėjo staliukas, o prie jo ėjo pulk. Skučas ir pasiūlė mud lo Černiaus, kuris užvedė kari

bar ir kaltinamajam tarti savo 
apsigynimui žodį.

— O, prašau, prašau.
— Tamsta savo žinioje turi 

te vieną įstaigą, Ginklavimo 
Valdybą, kurioje šiuo momentu 
yra 19 akademikų ir diplomuo 
tų tarnautojų. Kiek jų turit^# 
soje kariuomenėje — nežinSj|L 
tik žinau, kad nemažai.

1919-20 metais visoje mūsų 
kariuomenėje buvo tik vie 

nas akademikas
ir tas pats buvo. . . Kleščinskis 
(sušaudytas už parsidavimą 
Rusijai. Red.).

— Mes kariavome, Tamstos 
žodžiais tariant, „amatininkiš 
kai“'. Tas tiesa. Bet ar mus už 
tai galima kaltinti? Kariavome 
nepaprastai sunkiose sąlygose, 
prastais ginglais, su mažu kari 
ninku kadru ir beveik be puška 
rininkių. Kariavome .kaip gale 
jome ir kaip mokėjome.

— Sunku buvo, ponas 
role, — tęsiau aš, — ’’

labai sunku buvo, 
bet ištesėjome.

Egzaminus išlaikėme trejukei 
su dviem minusais, bet vis dėl 
to išlaikėme. Išlaikykite jūs.

— Ir išlaikysime! — sušuko 
generolas.

— Padėk Jums Dieve! Triu 
mfalines arkas statysime, gėlė 
msi apibarstysime, ant rankų 
nešiosime! Tik išlaikykite.

* * *
Generolo Černiaus žadėtas 

egzamino išlaikymas neįvyko. 
Tris kartus buvome šaukiami 
egzaminams (ultimatumai: len 
kų, vokiečių ir bolševikų), bet 
jtgzaminuotis iš viso nestdjo 
me. .. Deja. ..

Neišdrįsome.. . Net mėginti 
neišdrįsome. .. K- Žukas.

rų stovėjo staliukas, o prie
sėdėjo nuovados viršininkas su viem išeiti į mišką (mano na nę kalbą, 
lapu, kur mes visi turėjome ] 
sirašyti.

Nuovados viršininkas sėdė 
jo su kepure ant galvos.

Susirinko apie 60—70 buvu 
šiųjų Steigiamojo Seimo narių. 
Čia buvo abu buvę prezidentai

pa mai buvo prie pat miško ir Ne Nors prie bendro stalo tą da 
muno). ryti buvo nepatogu, bet mūsų

Kai jau išėjome į mišką, pul kalba pradėjo suktis 
kininkas Skužas sustojo ir !
kokiu

ypatingu tonu prabilo:
— Ponas pulkininke, aš 

didžiai nustebęs, kad ir Jūs 
lyvavote neleistinoje, bjaurioje 
demonstracijoje. ..

— Kokioje demonstracijoje?
— O gi Steigiamojo Seimo

L? vainociu ICU11C XI IMllUaillCb. av y mv mvmuvv. v io* 1\4U t 1 . v
Kuomet prezidentas pradėjo bejosi, kaip seni geri pažįstami mjneJirne-_ ai as Jau jums uz 
...... r r J jr miršti apie bet kokius Seimus!

— šiuos žodžius jis ištarė šiur 
svarbaus valstybinio darbo kščiu ir grasinančiu tonu.

bendradarbiai. — Tai ką gį, pone puikiniu
Gėrėme arbatą, kavą, lengvu ^e> norite iš istorijos lapą išrau

žįsta.
Keliom mašinom sustojus, 

iš vienos mašinos 
išlipa preizdentas,

kaž apie kovą su prieašis 1919- 
-20 metais.

Generolas Černius taip karštai 
kalbėjo, kad visų svečių dėme

juo vaikščiojame ir kalbamės, susiskirstymo nebuvo. Visi kai

sveikintis su kitais, 
prie manęs pradėjo eiti ir 

sveikintis

esu
da sys buvo į mus nukreiptas.

Generolas pradėjo įrodinėti, 
kad mes tuomet nemokšiškai, 
„amatininkiškai“ kariavome. 
Įvairiai jis mus kritikavo už tą 
laikotarpį ir pašaipavo.

Daug turėjau dvasinės ištver 
mės ir jam tik rekarčiais opo 
navau.

Kai jis mus jau gerokai 
išniekino

ir, atrodė, kad jo argumentai iš 
sisėmė. prabilau aš:

— Pone generole, leiskite da
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Sutrypta pieva
AR ŽIEMKENČIAI RUGIAI?

Bostono „Monitor“ redakei do, kad kur vadovybe sunaikin 
ja buvo vieno skaitytojo pakla ta ar išdeportuota ten atgijimui 
usta: dirva nedėkinga ir atkutimo vy

„30 d. lapkr. jūsų bendradar ksmas labai, labai lėtas dalykas, 
bis, J. C. Harsch, • straipsnyje Nesimato įrodymų bgt kokiam 
‘Kaip Vengrijai padėti1, sakė: žymiam atgijimui Pabaltijo kra 
‘Jie perkėlė gyevntojų žiedą iš štuose. Kituose gi pavergtuose 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos į kraštuose atgijimo ženklai aiš 
Sibirą'. Aiškumo, dėliai, nore ,'"r' " 
čjau pastatyti du klausimus: pir

kūs ir stiprus“.
Amerikonų laikraščio (kuris 

mas, kas, jūsų nuomone, suda užsienio reikalais tiek pat domi 
ro tautos žiedą; antrąs, ar to si, kiek „New York Times“) re 
žiedo prašalinimas reiškia kraš dakcijos nuomonė priverčia ir 
te nebegali sukilimų kilti? Ne Kanadoje bei Amerikoje gyve 
jau to žiedo buvimas būtina są nantj lietuvį pasvarstyti depor 
lyga sukilimams? Nejau tik tas tacijų iš Lietuvos ilgametes pa 
žiedas organizuoja ir sukilimą sekas. Nejau arkliai taip pievą 
nustato? Vengrijoj, man rodos, sutrypė, kad jokia žolelė nebe 
taip nebuvo ir norėčiau, kad Ha žels? O gal tik žiemkenčiai lav. 
rsch dalyką paaiškintų“.

Redakcija (25 d. sausio) ši 
taip atsiliepė:

„Mes sakytumėm, kad tautos 
žiedą sudaro visuomenės kultu 
ros, politikos, pramonės ir ūkio

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E„ MONTREAL

TELEFONAS: CR 7-0051

WINDSOR, Ont

• Tautietis St. Petkevičius, 
zilijoj, turi 300 alkierų fazendą, 
kurioje augina kavą. Be to, ne 
toli Avanhandava miesto turi 
dar vieną ūkį mišrios kultūros, 
o pačiame mieste turi šakarą, 
kur augina kiaules ir vištas. Vi 
si jo ūkiai yra pavyzdingai pa 
statyti.
• Popiežius pasakė, kad akty 
vus apsigynimas negali būti lai 
komas neteisėtas. Žmonija gali 
išlaikyti taiką ir ją apsaugoti 
nuo priešo nepriimtinos siste 
mos, tik vieningu ir drąsiu elge 
siu. Įspėjo nepakartoti antrojo 
pasaulinio karo klaidos, kada 
grasomos tautos savo saugumą 
pirkosi kitų tautų kaina ir sau 
grobė gėrybes kitų tautų sąs 
kaita.

kia pavasario suūžti vasaros de KLB WINDSORO APYLINKĖS VISUOTINIS 
rliu? Vyt. Sirvydas. SUSIRINKIMAS

WILSONAS IR MŪSŲ 
GADYNĖ

„New York Times“ vedamuo
ju rašo, paminėdamas buvusio

Mosklo - Technikos naujienos
PASIRUOŠIMAS ATOMINIAM KARUI

Dienos pa „Der Spiegei“ žiniomis, britų nį turėtų lydėti nepaparstai di

NARIŲ

įvyko sausio 13 d. Platų prane paskaita ir Motinos Dienos pa „yer bpiegei žiniomis, britų nį turėtų lydėti nepaparstai di 
Šimą apie praėjusių metų Apy minėjimas su p. A. AstašaiČio admiraliteto būste buvo sukvie delis kiekis naikintuvų ir bom 
linkės veiklą padarė pirm. Vyt. paskaita. Buvo surengta vaika ®ta slaPta konferencija, kurioje bonešių.

• ’V •»; v™ Ju rašo, pamineuamas uuvusiu ^^ 1956 m. Apylinkės ms Kalėdų eglutė, O suaugusievedejai-veikejai, Pabaltijo kra ■' Valdybos didysis darbas tai pui ms trys linksmavakanai.Sibi Amenkos prez,denio W.lsono Iv Kanados £ie Apįnkės Valdybos Iždinin
?,Woodrow Wilson buvo pro tuvil^ Diena> kurios paruošimas kas p. Januška pranešė, kad

fesorius, kurį likimas iškėlė va \r. P^aYedir?as buv° atltek?s ne šiemet solidarumo mokestį yra

buvo svarstomi neparastai svar 
būs dalykai, galj jūrų karo te Tokį jūrų karą su Vakarais 
chniką apversti augštyn kojo Sovietams būtų vesti visai leng 
mis. Pasirodo, Sovietų karo lai va, nes jų pajėgos operuoja dau 
vynas turėjo prie Murmansko giausia žemyne. Gi Vakarai nuo 

, Hirlplpi skaičiumi hpf savo vpik - • i •• i „ j- ■ i manevrus, per kuriuos buvo pa užjūrinių kelių atsisakyti negavadu. Pažiūromis buvo didelei skaičiumi, betsavoveik užsimokėjęs reko^^^ pirmą kartą is Ii. Tokiu atveju beliktų išeitis
vvr.lL'v. duu.L.l Llv a.Li 

svės' idealus Buvo taikos žmo Neslapti,, kad ‘ruošia kvien’al ' mernb^Smoka’ vis ?•'I^eHkSu tao’lalyMą ’J™*““ pįj**“* 
gS (et fi"rijaTp.ivertė Am ™ Lietuviu Diena Windso didesnis skaičių, čia gyvenau ?S'^ei’rt”“btau«ų'ta Z
erikai vadovauti pasauliniame « ‘^k° /“r kHu’dvSa fe’net B sa '‘"“/‘v- Ilk,“asl'. kad a,e‘ ro laivų apginkluoti atomine ar minių bombų puolimais. Todėl, 
kare. Jis Amerikos Kongresui nkumais >r khudymais, net is sa tyje mokestj mokes visi. Metų ... .. . . ... ------ -------- a_..:

u ___ ° bori xrį J ------ . .

sa tai baigta puikiu pasisekimu. 50938 dol. Didžiausia išlaidų 
Apylinkės Valdybos sudėtis pozicija yra šeštadieninės mo 

metų bėgyje kai dėl kurių nesu kyklos išlaikymo išlaidos, ku 
tarimu, keitėsi ir didiįį Lietu rios šiemet sudarė 182.90 dol. . , . . , . . .
viu Dienos paruošimo ir prave Iš surinkto' solidarumo mokes a V^JU. ®un usis grei p au lojąs 
dimo darbą atliko valdyba bu cio pasiųsta K. L. B. Krašto 

. nių Tautų Organizaciją, _  vedama šios sudėties: pirm. V. Ka Valdybai ir Kultūros Fondui

štuose rusai iš deportavo Sibi 
ran žymiausius politikos ir vy su a I' 
riausybės vadus, bankų vedė 
jus, pramonės savininkus ir ve 
dėjus, krautuvių savininkus ir es 
vedėjus, kunigus, mokytojus, llbera as> 
pasiturinčius ūkininkus, spau 
dos darbuotojus, redaktorius ir 
rašytojus. Dalykas darytas pa 
L»eS';TvVgtXdUSuose ?a"' J“ vu(u'ur(L,%'eTSgL:'kad ‘vi K“° Iai’>™ sP«ia“» bri"» F“’
mažesniu laipsniu 1917 metaiS balandzi° 2 d- ta u_r_A __ _!fyj5 Y . y„O8.*asa.P 7. .T tai teima, kad nraktiškai tada mu. ateities karas jūrose „tu

„Tas nerėkia, kad noras " ' ..Neitralitetas pasidarė ne 
kilti nepasikartos vėliau )aunl begalimas tr nebeįmanomas, nes 
mo kartoje, kada tik ii subręs dalykas ema ap.e pasaul.o tanų 
vadovauti. Tačiau, kada žiedas “ la,svę • J°. P.u<?įe
nuskintas, tai ilgas, sunku, ir ta Tautų S,junga rntre, oe.bu 
painus dalykas. vome- P^erst. sukurt, Jungt,

„Vengrijoj ir Lenkijoj senoji „ . idealais ir sieki činskas, viep. J. Sodaitis, sekr. 60 dol.ir »„ TPsa yradžmonįų> kurY p. petruitis, iždin. P. Januška j957 metams Apylinkės Vai 
JTO priekaištus pila: kodėl ne ir E- Pakauskienė. Šventei ruo dybon balsų dauguma išrinkta: 
sutvarko Sueco kanalo kvaily šti buvo sudarytas Komitetas, p. Januška, A. Juškauskas, B. 
bių, ar neišgelbsti Vengrijos.

mėgstąs profesoriš £2^^ SS, aPy'inkės..betu''i')- P.a^ma'‘torijoje Mominių laivį artiieri - sunaikinti Sovietų karo lai
kais žodžiais skelbti ‘Naujos lai nems lietuvių susibunmų vieto na> kad solidarumo mokesti k e .a TJr vvnn bazes nrie šiaurės lediū
ovvo vems- Nę paslaptis, kad ruošia kvienais metais užsimoka vis
gus" bet Istorij-a^Fpriverte Am nt IV Lietuvių Dieną Windso didesnis skaičius čia gyvenan
erikai vadovauti pasauliniame r<; teko sys‘d?rt,* su ^airiais su žiu lietuvių. Tikimasi, kad atei

* . n Irię mr ir Ir* 11 11 <1 X r m 010 n n 4“ 1 o O o _ 1 _ _ a ? . _ _ _ •   ? — • -1...

tai teigia, kad praktiškai tada mu, ateities karas jūrose 
karo laivynas gali būti nurašy rįs fantastinių perspektyvų“, 
tas į geležies laužą. Britų karo 
laivyno vadų įsitikinimu, karo

vadovybė buvo pažeista ir su 
silpninta, bet ryšiai su praeiti 
mi ne visi buvo nukirsti ar su 
naikinti. Daug kraštą apleido, 
ar buvo sunaikinti. Bet pasiliko 111 ?j .. .. ,. . X ,. Tačiau, jei žmogaus įstaigos irdvasiškija, veikėjai miestehuo - J - -
se ir kaimuose, mokytojai ir sp 
audos darbuotojai. Jie palaike tinka gJu Wilsonu sakyti 
ryšius su priaugančia karta. - - • ... J..
Siūlas su praeitimi buvo tik da - • . x ~ ri istatvmai naremtilinai nukirptas.

„Kada vengras jaunuolis pra 
dėjo abejoti apie komunizmo iš 
mintį, jo pašonėje buvo žmo 
nių, kruie žinojo, kas yra lais 
vės sąlygose gyventi ir galėjo 
papasakoti, kaip žmonės gyve tais, 
na laisvuose kraštuose.

„Kultūrą išlaiko tautos žie 
das — įgimti vadai ir veikėjai. 
Ją galima sunaikinti išdeportuo 
jant ar sunaikinant žiedą — no 
rs gal nevisiškai, bet žymia da 
limi. Vengrijos sukilimas kaip 
tik įrodo, kad, kur gyva išjieka___________
dalis senosios vadovybės, išlie vq išstatyta ir „mirtingiesie 
ka gyva ir tautos praeitis bei ms“ suprantamų darbų: „Kęs 
kultūra vėl save pareikšti. tutis ir Birutė“, „Vytautas Di

„Pabaltijo kraštai dabar ro dysis“, „Kristaus Veidas“, „Bi 
ržų pilis“ ir kt. Ši paroda susi 
laukė didelio susidomėjimo.

KONKURSAS...
Atkelta iš 4-to pusi.

4. Pirmoji rašinio premija $ f GALIONAS DIVA MODE 
100,—; antroji — $ 50.

Rašiniai, laimėję premijas, 
bus spausdinami lietuviškoje 
spaudoje K. F-do nuožiūra su 
autorių pavardėmis.
KLB Kultūros Fondo Švietimo 

Skyrius.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams
Lietuvoje 

ir visoje Europoje.
JEAN TALON 
DRUG STORE

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

• Žydų deportacijos iš Gudijos 
ir Ukrainos sukėlusios paniką 
tarp žydų Baltijos kraštuose, 
ypačiai Lietuvoje. Lenkijos ko 
nsulatai Vilniuje ir Kaune esą 
gavę 15.000 žydų prašymų, tea ’ 
jiems suteiktų Lenkijos piliety

kreiseris galėtų dviem atomi 
niais sviediniais sunaikinti visą 
laivų vilkstinę.

Britų admirolų teigimu, vie ___  _____ ____
nas vienintelis priešo kreiseris, bę. Lietuvoje esą dar^O.OOO žy 
ginkluotas atomine artilerija ga 
lėtų visą britų laivyną, dalyva

Čiuprins maitis, kandidatais liko: f. Gie vusį 1916 m. Skagerako kauty
J. Giedriūnas, Pr. Dum driūnas ir V. Pundžius. nėse, sunaikinti per kelias minu 

Rįevizijofs .Komisijon ištink kovoti su tokiu
ta: V. Kačinskas, J. Sodaitis ir pnešu tera viena tinkamiausia 

ko E.TatorskYs ir'J* K^nc^ , - A n -• n
-....- Susirinkimui pirmininkavo tolb kurl gali nešti jo paleistas Aplankęs tėvus Paryžiuje, Br.

laidinys A. Juškauskas, sekretoriavo J. at°m.inis. ®v.ied^nys; .°. tat prak Lanskoronskis grjžo } Bnuselj, 
■ • tiškai reiškia, jog kiekvieną lai kur gavo gerai apmokamą tar

Windsoro apylinkės Valdy Vl? vilkstinę ir karo laivų jungi nybą.

i kurį be valdybos įėjo dar Kum Balaišis, Pr. Dumčius ir J. Že 
V. Rudzinskas, V. č 
kas, 
čius, A. Juškauskas, Z. Mištau 
tas, M. Čiuprinskaitė, B. Bedi v „ 
konis, S. Pakauskas, J. Jaku £ ’ Butariičiėnė?"kandidatais" Ii Priemonė — sunaikinti puoliką 
bauskas ir G. Kapteinas. ---- *---- 1 “ ----

IV Kanados Lietuviu Dienos

pasirodo silpnos, jo idealai stip 
resni. Juk ir šiandien žmonijai 

i: „Mes 
siekiame, kad visur valdytų do 
ri įstatymai, paremti žmonių 
pritarimu ir palaikomi apgalvo 

V. proga buvo išleistas 1 
131 pusi, dydžio, kurio tik ke Urbonas, 
lėtas egzempliorių yra pasilikę.

Iš kitų Apylinkės veiklos dar ba 1957 metams pareigomis pa 
bų paminėtini „Vasario 16- siskirstė sekaničai: Pirm. Januš 
sios“ Šventės paminėjimas, i ka Petras, I vicep. Dumčius Pr., 
kurį buvo atvykęs su paskaita IĮ vicep. ir Kultūros Vadovas 
ministeris gen. št. pulk. K. Škir Juškauskas Antanas, sekr. Ba 
pa, „Liūdnųjų Birželio įvykių“ laišis Balys, Ižd. Žemaitis Jo 
pambinėjimas su prof. Pikūno nas. Koresp.

tu žmonių nusistatymu“.
L. ŽYGO TAPYBOS 

PARODA
Buvo suruošta antra šiais me

Parodoje dail. L. Žygas išsta 
tė keliasdešimt savo tapybos 
darbų, kurių daugumą lietuviš 
ka publika pamatė pirmą kartą. 
L. Žygas priklauso jaunųjų dai 
lininkų kartai, savo kūryba stip 
riai palinkusiai j modernizmą. 
Šalia moderniųjų paveikslų, bu

tnmmtmmmmmmtmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmm

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

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

X

Tel.TR. 1135

dų.
• Br. Ląnskoronskis, baigęs 
Belgijos pramonės inž. studi 
jas, kaip amerikiečių stipendi 
ninkas studijas gilino Kalifor 
nijos universitete ir ten gavo 
ekonomijos magistro laipsnį.

VICTORIA 
CLEANERS 
FOYERS CO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

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

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

Dr, TASSY SING t RM AN 
optometristas - optikas

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

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

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

(
TAUPYK, SKOLINKIS 

savo kredito kooperatyve

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

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

Banko kambary.) Pirm. A. Norkeliūnas

RA 7-3120

fflOlDE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE

H 4 IT* ^7 ^7 ^"7 Lietuviams nuolaida. J
1V1JL O y Z / Sav.: P. RUTKAUSKAS.

b

| Lietuviška motery kirpykla I
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- t 
| PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
f Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon). |

g 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 g

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

r/c
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

Montreal, P. Q. Te!.: HU 8-0162.

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg'd.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

PL 4725

Montreal Overseas Parcels 
Service Reg’d.

4158 St Lawrence Blvd.

Siuntimai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS

'L 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.
;Į Reikalaukite mūsų lietuviško siunčiamų daiktų sąrašo.
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TORQNTO LIETUVIŲ KRĖ DITO KOOPERATYVO 
„PARAMA“

visuotinis nšrių' (šėrimnkų) sta nei, sveikata gerėja pamažu. Pa

KODĖL TOKIOS BRANGIOS SIUNTOS Į LIETUVĄ?

„Winnipeg Tribūne“ įsidėjo Vienos Winnipege veikian 
straipsnį antrašte „Russian Pa čios agentūros vedėjas pareis 
reel Agency Claimed Financing kė, kad visi tokie kaltinimai es- 
Reds“ (Tariama, kad „rusų siu „nesąmonė“.
ntinių agentūra finansuoja rau 12 dolerių kaštuoja 23 dolerius, 
donuosius“), kurspkaip nušvie 
čiantis nežmonišką lupikavimą 
už siuntas kitapus Geležinės už

Mr. Decore Ottawoje parei 
kė turįs informacijų, kad siur, 

____- v________-c,_____ ,________ o j- . n______________________________________ čiant per agentūrą į Rusiją 17 
širiHkimyš -šaukiamas 1957 m. skutinėmis dienomis ligonė išgy dangos, vertas rimto susidomė dolerių vertės prekių, Sovietų 

Sąjunga gauna 10.77 dol. ir agv'asarid'24 d., 3’ Vai. p. p. Lietu veno kai kurias komplikacijas.
Jąją rūpestingai slaugo abi dūk 
terys.
• „Tėviškės Žiburiai“ vasario 2
d. turėjo spaudos balių. Buvo mokesčiai“, kuriuos agentūros entūrų“, jis pareiškė“, ir tuo pa 

2; Praeito1 susirinikmo proto Šokiai, meninė dalis ir vaišės. Di ima už siuntinius j Sovietų Są čiu tiesiogiai būtų šelpiama So 
džioji Prisikėlimo parapijos sa jungą, yra naudojami tikslu re vietų Sąjungos valdžia".
lė buvo pilnutėlė. Tik pernai mti komunistų įtaką Kanadoje. Kanados Ukrainiečių Komite 
Toronto SLA kuopos statoma Tas kaltinimas buvo iškeltas tas (Ukrainian Canadian Com 
Operetė „Viengungiai“ prilygs po to, kai John Decore (L-Veg mittee), vietinė nekomunistinė 
ta „TŽ“ spaudis baliui. reville) Ottavoje pareikalavo organizacija, pranešė, kad ma
• Prisikėl. parapijos komiteto vyriausybę, kad patyrinėtų ag žiausiai keturios tokios agentu 

siunčiančias

jimo. _
„Vietinė nekomunistų grupė entura 12.79 dol. „Aš esu prie 

šiandien apkaltino“, rašo „W. šingas, kad Kanados žmones bū 
Tribūne“, kad „be saiko dideli tų išnaudojami vadinamųjų ag

SEPTINTŲ Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTINIŲ 
ŽAIDYNIŲ ŽIEMOS RATAS

bus vykdomas Toronte atvely varkys stuarčių bei tvirtinimų 
*kio savaitgaly, balandžio 27—formalumai.

28 d. d. Tuo reikalu įvyko Žai 
dynių vykdytojo Kanados Spor 
to Apygardos komiteto posėdis 
kartu su Vyčio ir Aušros klubų 
valdybomis bei paskirais sporto bai nesitenkina vien tik tarpu 
darbuotojais. Jame sudaryti rei savio varžybomis, bet taip pat 
kiami Garbės, Organizacinis, ir savo jėgas išmėgina ir su kai 
Varžybinis komitetai, kurių su mynais iš JAV. Ir taip, vasario 
dėtis patiekta patvirtinti FAS- mėn. 24 d. į Hamiltoną atvyks

— apb —

SVEČIAI IŠ JAV 
HAMILTONE.

Kanados lietuvių sporto kluviii Namų didžiojoje salėje i— 
Ž'35 Ositigtifr Avė., Toronto.
'■'<1DtfrbUl’tvarka: 

"'■'■f.' Atidatymas,

'iPdlb5'Skaitymas, 
“ s. ej , Valdyboš' 'pranešimas 
‘ ‘ra.‘ Pirihininfco’ pranešimas, 

b. Kasininko pranešimas,
4. Kredito Komiteto praneši 

mas,
5. Priežiūros Kimiteto pran., nariai pasiskirstė pareigomis: entūras, siunčiančias maisto ros veikia Vancouveryje, Cai se turinti šešis tarnautojus ir
6. 1956 metų pelno padalini pirm. — Užupis V., vicep. Guo drabužių siuntinius iš Kanados gary, Toronto ir Winnipege ii sako, kad ji turi išpildyti po še 

kad kai kurios vietinės šeimos šias formas rusų kalba kiekvie 
pereitais metais siuntinėliams nam siuntiniui, be to dar reika 
yra išleidusios iki 500 dolerių, lingas kanadiškas formas.

Drabužių sąrašas. Nuo to laiko, kai agentūra
Komiteto pristatytas agentu pradėjo veikti prieš 10 mene 

ros sąrašas rodo Rusijon siun siu> jį jau gavusi 150 nusiskun 
čiamų padėvėtų drabužių kie Jimų dėl nepristatytų siuntinių, 
kį. Tas kiekis buvo vertas apie Visus siuntinius agentūra ga 
7 dolerius. Jo persiuntimo išlai 
dos buvo 23 dol. Be pačios age 
ntūros patarnavimo mokesčio 
buvo dar šie mokesčiai: SSSR 
mokestis 10%, muito mokestis, 
inspekcijos mokestis, notifika 
cijos mokestis ir siuntinių pašto 
mokestis. 
„Sovietų mokestis didžiausias“ 

Vienos vietinės agentūros, 
Ukrainska Kn y,<h a, ve 
dejas pareiškė, kad didžiausio 
ji tų mokesčių dalis yra Rusijos 
muitų mokestis. Agentūra ima 
nti nuo visų siuntinių po 7.50 
dol. Mokesčio už patarnavi 
mą. Bet Rusijos mokesčiai šie 
kią nuo 100% naujiems drabu 
žiams iki 50% medžiagai. Var 

. . . _ . toti drabužiai apdedami 80%
9. Į buteliuką su 5 gramais Pat ger^;T^aiP ir Streptomyci mokesčiu.

•iv . Pactaha- Pinigai Rusijos valdžios ag draugai pradėjo vieni kitu jieš medalj ir neoficialioje taškų
streptomycino miltelių reikia ^Pastaba. Streptomycino ir enturai persiunčiami per Kana kotis pirmieji iš Rusijos gautie lentelėje rusus praturtino 10 

v. . . , x • 1 ji laiškai pradėjo nušviesti tą punktų. Toliau sektų mūsų kr 
yra viena iš mažiausiai keturių var ir nedateklius. Į tai ne epšininkai, laimėdami sidabro 
IA /1 n 1 c» cr O 1 r* 1 f i /"t Iz’il Cl c?. 1 • •

delsiamai buvo atsiliepta šiuri medalj ir 5 taskus, lietuvis, pus 
čiant reikalingiesiems siuntine sunkaus svorio boksininkas Mu 
liūs. rauskas bronzos medalį ir 4 taš

.J>x. , „ .- .-. . Prasidėjo didelis siuntinių kus, lietuvis ėjikas Mikėnas 20
pridėti arba nurašyti, nes ten noje parduoda siuntimams pre plaukimas> bet neužilgo prade km sidabro medalį, latvis Spiri 

vandeniui i šių vaistų nemoka vartoti. kės. jo ateįtį jaj§kai, prašant siunti ne, toje pačioje distancijoje —
nių nebesiųsti dėlto, kad gave aukso medalį ir estas Jung — 
jai yra apkraunami sunkiais mo trečia vieta — bronzos meda 
kesčiais. lis. Dešimtkovėje, kaip vokie

Norint išpirkti siuntinius da čių spauda rašo, pabaltietis stu 
ugelyje vietų gavėjai turėjo par dentas Palu (estas — K. B.) 
duoti savo būtiniausiai reika pasirodė labai puikiai, tačiau jį 
lingas nuosavybes, kad galėtų lydėjo nesėkmė ir jam teko pa 
apmokėti siuntinių mokesčius, sitenkinti 4 vieta. Bendrai susu 
Siuntinių gavėjų savanoriškas mavus pabaltiečių atsiektus lai 
boikotas privedė, kad siuntinių mėjimus, pamatysime, kad jie 
siuntimas į Rusiją pradėjo grei Sov. Sąjungą praturtino: 2 au 
tai mažėti. kso medaliais; 2 sidabro; 2 bro

Tad pereitų metų kovo mė nzos. 
nesį įsisteigė firma Ukrainska Taškų Pabaltijo valstybės su 
Knyha tikslu siuntinius ekspor rinko 41, kurių 14 priklauso 
tuoti į Sovietus. Buvo įvesta na Lietuvai! , 
uja politika, persiuntimo ir mui — 1948 m. Londono Olimpj- 
tų mokesčius užkraunant patie doje, maratono 1 
ms siuntėjams. argentinietis Caxberre. _____

riais metais vėliau, Helsinkyje, 
Cabrera buvo šeštas. Maratoną 
tuomet laimėjo garsusis čekas 
E. Zatopek. Keturiais metais 
vėliau, Melbourno Olimpiado 
je, E. Zatopek buvo šeštuoju. 
Laimėtoju išėjo prancūzas Mi 
moun, turėdamas. . . 13 nume 
ri-
• Pataisoma: „Aguonos ir mei 
lė“ knygos viršelis yra pieštas 
dail. K. Veselkos, ne dail. Ru 
kštelės. Kita: L. Akad. Sambū 
rio narys yra A. Pundzevičius, 
ne P. Pundzevičienė.

mas, ba M., sekret. — Razgaitis P. į Rusiją.
7. Pajamų ir išlaidų 1957 m. tvarkos bažnyčioje prižiūrėtojai

sąmata, ir rinkliavų sekcijos atstovai:
8. Rinkimai — 1 nario į Vai Baltrušaitis J., Leiberis J. ir 

ydą, 1 nario į Kredito Komite Genys J., parap. parengimų sek 
tą ir 1 nario i Priežiūros Komi cijos- vadovas Užupis V., sek 
tetą,

9. Sumanymai,
10. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių

X 1 '■ -----X" "—~=A
1 * • y.' adata pradurti tą guminj kamš 
'r tj ir suleisti į buteliuką vandenį, 

kuriame vaistai ištirpsta. Tokiu 
pat būdu vaistai iš buteliuko iš 
imami, buteliuko uždaro neati 
darant, o vien tiktai praduriant 
jo guminį kamštį. Reikia skai 
čiuoti, kad injekcijai būtų pann 
tas vienas gramas ne skystimo, 
bet miltelių, atseit, skystimo 
bus apie 2 kubinius centimet 
rus.

11. Vaikams šių vaistų dozė 
nustatoma pagal vaiko svorį: 
kiekvienam svorio kilogramui 
skiriama po 20 miligramų gry 
no vaisto. Tas pat ir su vaistu 
INH: kiekvienam vaiko svorio 
kilogramui duodama per dieną

1. Streptomycinas duodamas nys gali tamsioje ir vėsioje vie nuo trijų iki penkių miligramų 
į raumenis. Jis turi būti vartoja toje stovėti nesugedęs iki ketu INH.
mas ne kasdien, bet kas trečią rių savaičių. 12. Jeigu pritrūksta Strepto
dieną arba dukart per savaitę. g. Tirpiniui turi būti destiliuo mycino, tai reikia vaitoti INH

2. Suaugusiam žmogui kiek tas arba virimu sterilizuotas mi kartu su PAS. Šitoks gydymo
vieną kartą suleidžiama j rau nkštas vanduo. būdas dažnai esti beveik tiek
menis po vieną gramą Strepto < 
mycino miltelių, ištirpintų van Streptomycin© arba Dihydro 
denyje. w__  ___ _ , ______  ___________

3. Vartojant vienąw Strepto įleisti bent 7 kubinius centimet Dihydrostreptomycino gydomo dos banką. Ta agentūra, kuri
mycinas gali netekti gydomo rus steriliško vandens, arba j* vertė ir dozavimas vienodi. , ’ ’v v- ’
sios galios, todėl Streptomyci kiek'daugiau, negu 7 gramus. Gydytojas B. M. Winnipege, apskaičiuoja, kad
nas reikia būtinai vartoti su ki o į buteliuką su vienu gramu tų Pastaba: šios pastabos pata ji kas savaitę persiunčiant! Ru 
tu vaistu: arba su I.N.H., tai vaistų reikia įleisti bent pusant riama išsikirpti ir siunčiant į sijai apie 120 dolerių mokesčių, 
yra su Izo-Nikotininės rūgšties ro gramo steriliško vandens, va Lietuvą arba į Sibirą vaistus Agentūra pati turi krautuvę, ku 
Hydrozidu, kuris vadinamas iv istui ištirpinti, 
airiais vardais: Rimifon, Nydra 10. Steriliškam 
zid, Dinacrin, Corinazin ir kt. buteliuką su vaistais įleisti rei ;
arba su kitu vaistu — P. A. S., kia vartoti sterilizuotas švirkš | 
tai yra su Para-Amino-Salicyli tas su sterelizuota adata. Ete < 
ne rūgštim. riu arba spiritu sterelizavus bu į

4. P.A.S. duodamas kasdien teliuko guminį kamštį, švirkš 
po 12 gramų — t. y. — triskart 
per dieną po 4 gramus po va! 
gio.

5. I. N. H. duodamas kasdien 
tris kartus po 100 miligramų.

6. Prieštuberkulioziniai vais 
tai vartojami ilgą laiką — ma 
žiausiai pusę metų, dažniau — 
metus, pusantrų ir net dvejus 
metus. Nepatartina daryti ilges 
nių pertraukų, geriau jų visai 
nedaryti.

7. Streptomycino ir Dihydro 
streptomycino padarytas tirpi

madienio popietės vadovai: Pet 
rauskas J.'ir Senkus F., rūbinės 
vad. — Jurevičius V., planavi 

regist mo, ūkinės ir par. visuom. rei 
racija prasideda 2 vai. p. p.

Valdyba.

SERGA BARANAUSKIENĖ

kalų sekcijos referentai — Pa 
bedinskas A., Senkus F. ir Guo 
ba M.
• L. K. M. Dr-jos suorganizuo 

po keturių savaičių gydymosi tieji Virimo-Kepimo kursai vy
Šv. Juozapo ligoninėje Toronte, ks vieną kartą savaitėje — ket 
namo gaisro nelaimėje gerokai virtadieniais 7.30 v. v. punktua 
nukentėjusiai Sof. Baranauskie liai.

PASTABOS APIE GYDYMĄ STREPTOMICINO 
PREPARATAIS.

to, kuris turi sterilišką vandeni,

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
1.423 Dufferin St., LE 3-6149 
(Įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

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 FaJ,

Pittaburg Pa, tr kitur. / ''

savo jėgas išmėgina ir su kai

Kui. Paruošiamuosius darbus ta Detroito Kovo, krepšininkai 
tikimasi ]

Čionykštė agentūra savo ofi

pradėti tuoj, kai susit ir stalo tenisininkai draugišk< \ 
ms rungtynėms su vietos Ko'M 
sporto klubu. Šių rungtynių pr 
ograma yra sekanti: 2 vai. p. p. 
parapijos salėje stalo tenisas ir 
4 vai. p. p. Katedros berniukų 
mokyklos salėje (Main S,t. E ir 
Emerald kampas) krepšinio ru 
ngtynės jaunių ir vyrų.

Ročesterio Sakalas aplanko 
Hamiltono kolonijos sportinin 
kus kovo 2 d. Ryšium su įi/yks 
tančju sportininkų kaukių balių 
mi, krepšinio rungtynės įvyks 2 
vai. p. p. Katedros mergaičiųrantuoja.

Kanados Ukrainiečių Komite mokyklos salėje, o stalo tenisas 
tas žada prašyti federalinės vy bus pravestas lietuvių parapi 
riausybės, kad neleistų tuos Ka jos salėje 6 vai. v. Laukiama 
nados fondus naudoti komunis idomios kovos, nes ročesterie 
tų politikai remti. Komitetas čiai savo < 
sako, kad „pasibaisėtina“ yra orto žaigždę V. Grybauską, 
praktika „išnaudoti žmonių var 
gą (misery) Sovietų Sąjungoje 
ir pasinaudoti tuo vargu tikslu

eilėse turi, tremties 
zdę V. Grybauską. *

OLIMPINĖS NUOTRUPOS.
— Melbourne Olimpiadoje, 

patiems riebėti ir tiesiogiai rem atstovaudami Sov. Sąjungą, ne 
ti komunistų valdžią“. mažai taškų surinko ir sparti

Nušviesdamas tų eksporto, fir ninkai iš Pabaltijo valstybių, 
mų įsisteigimą, Kanados Ukrai Šiandien, galutinai galime pa 
niečių Komitetas sako, kad Sta duoti jų pasekmes ir laimėtus 
linui gyvenant dėl geležinės už medalius. Pirmoje vietoje, be 
dangos kietumo, nei siuntiniai, abejo, tenka pastatyti latvę Ja 
nei laiškai nebuvo siunčiami į unzemę, kuri jieties metime pa 
Rusiją. Stalinui mirus, pasireiš sėkmė 53,86’ m atsiekė naują 
kė „kietosios" politikos atlyži olimpinį rekordą ir tuo pačiu 
mas ir greitu laiku giminės ir laimėjo Sov. Sąjungai aukso

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER

LI E T U V IŲ ĮSTAIGĄ

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

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

; Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
■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.

i 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 Bureau
91 Roncesvallee Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. LIŪDŽIU S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai:
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ 1ŠRŪPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI

Lietuvio Advokato Įstaiga

VICTOR D. ALKSNIS 
Advokatas-Notaras

• 62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5088
MW- XV M

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

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM 6-4182 

■ Toronto. / /

>ndono Olimpy' 
bėgimą laimcf.
axberre. Ketu *

Lietuviai advokatai f 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN

I
 Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

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

Tel.: Ofice WA 4-9501
Rea.: BE 3-0978

A. E. McKAGl E
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1Į394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO I * Ontario.

■ rf' i į Lf



1957. n. 20. — Nr. 8 (518) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL,

Hamiltone!
LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBOS POSĖDIS

įvyko svetinguose p. p. Žukaus labai brangūs, bet pav. Parkda 
kų namuose. Pereito posėdžio le rajone, ar Westdale.
protokolą perskaitė J. Bulionis, Į šalpos Fondo kreipimąsi, 
kuris buvo priimtas su mažom paremti M. Jankaus šeimą fina 
pastabom. Toliau sekė pirm, nsiniai, nuspręsta iš kasos skir 
St. Bakšio pranesitpas. Šiuo ti 15 dol. Čia tektų pažymėti, 
metu turima 95 narius ir pasi kad įvairios išlaidos, daromos 
žadėjusių įstoti į šėrininkų ei ryšium su Lietuvių Namų veik 
les dar 71. Kasos saldo vasario la, eina ne iš šėrininkų įdėtų pi 
10 d. buvo- 12.796.72_ dol., o su nigų, gautų parengimų pelno, 
pasižadėjimais jis butų 19,831 O šiuo metu, iš parengimų gau 
dol. Baigdamas, St. Bakšys kv ta yra beveik 1400 dol. pelno-, 
ietė valdybe snarius, iki balan taigi šiais pinigais ir operuoja 
džio mėn. 1 d. sudaryti fondo ma raštinės išlaidoms padengti, 
narių skaičių iki 200, kadangi paremti šeštadieninę mokyklą, 
tai būtų graži dovana metinės šalpos Fondą, advokatą ir t. t.

K. Mikšys siūlo šėrų dydį pa šėrininkas kiekvienu metu gali 
§ĮAn)9jĮ uiESĮA e3ord sopįpA atsiimti savo pinigus, išmokant 

taip pat banko skirtą nuošimtį, 
taigi privačios kalbos apie nau

kam Hamiltono gyvenimui.
kelti iki 500 dol., nes su 100
dol.juos išrinkus iš visų dir dojimą šėrininkų pinigų, netu 
bančių, lietuviškųjų namų, pa rį pagrindo, kadangi jie guli 
statyti negalima butų. St. Bak nekeičiami Talkoje ir kanadie 
šys atsako, kad pradėtas dar tiškame banke. K. Baronas iškė 
bas reikia tęsti toliau, o tik su jį klausimą nupirkimo šėrų NL 
šaukus visuotinį susirinkimą, R-vės ir Tėviškės Žiburiu. Nu :: ♦♦

2

lypaitis, prieš 3 metus Montre 
alyje baigęs specialę mokyklą 
ir su A. Niaura turėjęs savo įs 
taigą. Mo-ntrealyje jie gerai ver 
tesi ir turėjo įsigiję gerą pasiti 
kėjimą. Vedęs, A. Pilypaitis pe 
rsikėlė į Hamiltoną ir dabar 
čia kuriasi. A. Pilypaitis TV ir 
radijo srityje turi jau didelę 
praktiką. Jis galima pasiekti po 
6 v. vak. telefonu LI 5-3549.

Garkūnas^su Švabaičiu taip kolo, gim. Jangdžių vienk., Any 
«T"tr . ...... kgg.y vaj. uteno8 apsfcr. spėja

ma, kad jieškomasis gyvena Ca 
nadoje.

Jieškomasis arba apie jį ži 
nantieji prašomi atsiliepti: Ro 
žė Maličauskienė, 225—153rd 
Place, Calumet City, Illinois, 
U. S. A.

BALFo centras yra prašo 
mas pajieškoti sekančių asme 
nų: 1. Švelniūtė Ona, kilusi iš 
Atvydaičių km., Laukuvos vis., 

KLB Hamiltono Apyl. Rinkimi m. 2. Martišius Antanas, s. Ka 
nės Komisijos pranešime įsibro išvyko į Ameriką maždaug 1912 
vė dvi mažos klaidos: 1) Atsp zio, gim. Paliepių km. Kėdainių 
ausdinta — Lesevičius Br., turi ap. 3. Stroliai, Marytė ir Onutė, 
būti Lesevičius Pranas. 2) At kilusios iš Anykščių avis. 4. Gra 
spausdinta — Žukauskas Kaz. bauskai Stasė ir Juozas, atvykę 
26 m., turi būti Žukauskas Kaz. po antro pasaulinio karo. 5. Sp 
25 m. rindžiūnai Algirdas ir Anicetas,

LIETUVOS PARTI7ANU S‘ Prano’ Gaižų km. 6. Dže 
LIL1UVU5 rAKllZANŲ medžionas Jonas, s. Jono, gi 

veiklą aprašė vietos dienraštis męs Veročikos km. 7. Leiza Ka 
~ .................. The Hamilton Spectator, įdeda rolis, s. Fridriko, išvykęs prieš

gerokai 'šoktelėjo mas pirmame puslapyje UP 1914 m. 8. Endrušaitis Edvar 
nuo 152ik 1179 nariu. Taigi pa (United Press) agentūros pradas, s. Karolio, išvykęs prieš 

—x: —:------------------ ------------------------------ imi — n T Dora, d.
tos sūnų kovas su rusais, pasie Fridriko, išvykusi prieš 1914 
kiant net Minsko apylinkes, m. 10. Jankauskienė - Matjošai 
Kaip rašo laikraštis, lietuviai, “
latviai ir estai, užpuldinėjo ka s. Jono, gim. 1906 m. Naujamie 
riškus transportus, maisto ir gi styje, 1943 m. vokiečių iŠvež 
nklų sandėlius. Taigi, laisvės tas į Soldiną. 12. Milerienė Do 
kovos dvasia, mūsų tautoje dar micelė (Sabonaitė) kilusi iš Ka 
nėra palūžusi. 

Tas pats dienraštis, patalpi 
no eilę nuotraukų, iš naujųjų 
kanadiečių gyvenimo, atvaiz 
duodamas lietuvius —

Hamiltone!
Š. m. kovo mėn. 2 d.

Royal Connaught viešbutyje 

rengiamas tradicinis

KAUKIŲ BALIUS
Trys gražiausios kaukės bus premijuotos!

Turtinga loterija ir kt. staigmenos.

Griežia Continentals orkestras, 
ved. B. Babecko.

Pradžia 7 vai. 30 min.

Ta pačia proga, šeštadienį, yra rengiamos 
krepšinio ir stalo teniso rungtynės

ROČESTERIS-HAMILTONAS
p. p. vyrų ir jaunių krepšinis Cathedral mergaičių 

mokykloje, Main St. E.

6 vai. p. p. lietuvių parapijos salėje stalo tenisas.

pat taiso TV ir radijo aparatus. 
Be to, jie taiso ir kitus visokius 
elektrinius aparatus — skalbi 
mo mašinas, dulkių siurblius ir 
kt. Jų telef.: JA 9-9579. •

Pranas Rakauskas prieš 6 mė 
nesiūs baigė TV ir radijo mo 
kyklą ir taip pat taiso TV ir ra 
dijo aparatus: 35 Bay Street 
So. Tel. JA 9-9401. Lietuviai 
pas lietuvius!

PEREITAM N. L. N-RYJE,

vai.

Sporto Klubas Kovas.
* *J JO“ V L o 11 1 C V !□ lx U o 1 U L* 1 1 Ll • INU «* **

galimas bus iškelti klausimas spręsta, po gegužės mėn. 4 d.
. . ’* ■ parengimo, lietuviškų spaudos jgd. ir reik, vedėjas E. Lengni lintis pareiškimus. Balansas su

vestas už sausio mėn. $ 32,436.
J. 17. Narių skaičius po visuotinio 

na susirinkimo' i

dėl šėrų dydžio.
Toliau buvo priimtos paren b-vių šėrus nupirkti, atsižvel 

girnų apyskaitos. Sausio 12 d. giant į gautą pelną iš šio meti 
šokių vakare Roberts salėje pa njo koncerto 
jamy buvo 498.31 dol. ir išlai spoRT1NINKAI lš JAV 
dų 175.30 dol., taigi gauta gra v. v .
žaus pelno. Vasario 2 d. paren atvyksta šį šeštadienį į Hanul 
girnas nebuvo toks gausus da *°n?- 3'aj Detroito Kovas, kuris - p gavįcįas 
lyvių skaičiais, tačiau turtinga čia sužais draugiškas krepšinio 
loterija ir kitos pajamos davė *r stalo teniso ^rungtynes ^su ha 
142.21 dol. pelno. Be abejo, čia " 
didelis nuopelnas yra valdybos 
nario K. Mikšio, kuris loterijas 
labai gražiai praveda.

Valdyboje įvyko pasikeiti 
mai. Pasitraukė M. Juodis ir A. 
Tumaitis. Į jų vietą pakviestas 
H. Rimkevičius. Plačiai išnag

kas, narys P. Giedraitis.
Kredito Komisija: pirm. 

Mikšys, sekr. A. Šukaitis, 
rys K. Stanaitis.

PAJIEŠKOJIMAI
— Juozas Kalvaitis, Antano 

sūnus, iš Giedručių km., 1948 
m. gyvenęs Hamiltone. Jieško 
sesuo iš Lietuvos. Prašoma atsi 
liepti adresu: O. Taraila, 20 Ac 
ton St., Worcester, Mass., U. 
S.A.

— Giminės iš Lietuvos pa 
jieško Jurgio Sulskaus, sūn. My

Revizijos Komisija: pirm. A. augo 27 nariais. Skolintojų iš nešim? apie mūsų narsiųjų tau įp!4 m. 9. Leizaitė 
Jankūnas, sekr. P. Lukošius, na bankelio yra 59. Depozitorių 

11.
Atsimintina, kad lygiai prieš 

dvejus metus 1955 m. vasario 
26 d. draugija Talka pradėjo 
operacijas su 43 nariais vos su 
$ 350.25 šėrų kaptialu, o jau 
metų pabaigoje subalansavo $ 
10,177.31 sumai. Turėjo šėrų 

oanKeuo vąruyua puvu.u $9,718.16 ir indė
statutą susirinkti nereciau kaip ^P. J() bu

’ vo $ D7.139.93. O jau praeitie 
ji metai buvo subalansuoti $ 
29,054.43 sumoje. Buvo išduo 
ta paskolų už $ 22,137.59. Pajų 
kapitalas $ 20,715.82 ir indė 
liai $ 7,296.02. Taigi per metus 
laiko paaugo trigubai. Geresnių 
rezultatų per tokį neilgą laiką 
vargu galima tikėtis. Tas duo 
da gražių vilčių ir ateičiai, tikin 
tis, kad dauguma Hamiltono 
lietuvių įsijungs į bankelio šė 
rininkų eiles — vieni taupyda 
mi, kiti skolindami. Atsiminki 
me, kad vienybėje — galybė!

J. D.
TELEVIZIJOS IR RADIJO 

SPECIALISTAI
Hamiltone jau turime TV ir 

radijo specialistų. Persikėlęs iš 
Montrealio čia kuriasi Algis Pi

SPARTUS TALKOS 
BANKELIO AUGIMAS

Naujos sudėties bankelio vai
nariais

tė. 11. Bujanauskas Antanas,

miltoniečiais. Kovo 2 d. Hamil 
toną aplankys Ročesteris. Po 
rungtynių svečiai dalyvaus. ir dyba su visų komisijų 
kaukių baliuje, kuris yra ren turėjo pirmą posėdį vasario 8 
giamas Royal Connaught vieš d. Tai buvo eilinis posėdis, nes 
būtyje. Plačiau apie rungtynes bankelio valdyba privalo pagal 
—sporto skyriuje. s

............................. ...........  ....... ŠEIMOS PADIDĖJIMO vieną kartą per mėn. Čia buvo 
tinėtas metinių proga numato susilaukė p. p. Kudabų šeima, pasiskirstyta pareigom, priimti 
mas koncertas. Jau paimta yra kuriai gandras padovanojo dūk mėnesiniai pranešimai bei pada 
lenkų salė, talpinanti apie 400 relę, o Danutei ir Tomukui — nu^arJ™a*’ buvo išr 
svečių. eLidinėlio išleidimui ir dar vieną sesutę.
programos pravedimui sudary PASIKEITIMAI BANKELIO 
ta komisija iš St. Bakšio, K. Žu 
kausko, V. Subatnikaitės, A. 
Paukščio, pakviečiant jai pirmi 
nikauti šėrininką K. Baroną. 
Loterijos reikalais (fantų surin 
kimui) rūpinsis visi valdybos 
nariai, tačiau be abejo, daugiau 
šiai vėl darbo įdės jau šioje sri 
tyje tikras specialistas K. Mik 
šys. Klausimuose ir sumany 
muose A. Paukštis kėlė reikalą 
nupirkimo žemės sklypo, nebū 
tinai miesto centre, kur jie yra

TALKA VALDYBOJE
Sausio 19 d. visuotiniam ban 

kelio šėrininkų susirinkime bu 
vo pririnkti nauji arba perrink 
ti senieji valdybos nariai, ku 
riems baigėsi kadencija. Dabar 
bankelio valdyba yra šios sūdė 
ties: pirm. Giedraitis, vicep. 
A. Vainauskas, sekr. St. Dalius,

eikšta padėka buvus, sekreto 
riui A. Repčiui, kuris dvejus 
metus išdirbo valdyboje.

Finansinį pranešimą atliko 
ižd. Lengnikas, iš ko buvo ma 
tyti, kad paskolų išduota už $ 
23,668.16. Vien tik per sausio 
mėn. naujų paskolų išduota $ 
5,700.— sumai, kas yra rekordi 
nė suma per dvejų metų veik 
los laikotarpį, nes kaskart su 
pratimas auga ir vis daugiau

tas j Soldiną. 12. Milerienė Do

pciškių km., Žąslių.
Patys jieškomieji arba apie 

juos žinantieji prašomi atsilie 
pti šiuo adresu: BALF 105 
Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

Europos gydytojas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Ave. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

TAISAU 
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

lėlyje, kur yra nuošimtis tik 
1% per mėn. ir galima iki 1000 
dol. pasiskolinti. Kredito Ko 
misija tikrai turėjo gražaus clar 
bo besvarstydama norinčių sko

GARKŪNAS IR š V A B A I T I S, 
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.

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

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

Adamonis ir Budriunas 
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

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

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

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

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 & SONS!
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
Ville Lasalle. TR 4588.$ 259—3 Avė.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai

Paskolos pirmam ir antram morgičiui

rd. RAvinond 7:3120
6695—35-ta Avė., Rosi mount (kamp. St. Zotiqne)

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
___ sąlygom 
išsimokėti

Montreal 36, Qu

I
Wry//, COLONIAL TURKISH BATHS 

VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO
P SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

Viskas tik už $ 1.10.

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

(. Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.

Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA:

——* kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v.

Masažistės Jūsų patarnavimui.

Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
telef.: 
PL 0094 C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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Kviečiame SPAUDOS BALIUN vasario 23 d.
MONTREALIO

NL SPAUDOS BALIUJE BUS:

1. Šokiai, grojant Zigmo Lapino veda 

mani Lituanica orkestrui.

2. Didelė loterija, kurioje bus veiling! 

fantai:

Dailininkės A. Fa-. :o.Ų’.itienės išaus 

tas kaišytinis žemaitiškas tat; 

tinis drabužis, apie . 200 doleriu vei 

tės.

Dviem kostiumam du išlošimai kiek 

vienas po 50 dolerių, kostiumus, pal 

tris sukneles, ar bet kokį drabužį 

užsakant Mamerto Mačiuko siuvyk 

1 ;;e. Kas išloš tuos fantus po 50 do 

lenų, galės r.u T.I. Mačiukų susitar 

kokį r. kam (vyrui, moteriai, 

vaikui Imki drabužį, jo siuvykloje 

Ų.trvi n-.ą.) norės užsisakyti.

DMėlis akordeonas, padovanotas 
P. Kvictkausko, apie $100 vertės.

Daug kilų vertingu fantu r naudingu pačio ' alia.us dalyviams ;
— keptas kalakutas, didelis tortas ir visokių gėrimų.

2. Projektuojamos staigmenos, baliaus puošmenos ir kiti neti 
koturnai.

4. Veiks bufetas su visokiais gėrimais ir užkandžiais. 
Visi lietuviai ir lietuvės kviečiami ir laukiami atsilankant. 
Spaudos Balius yra vienintelis balius, kurio pelnas yra

riamas paremti mūsų laikraštį, savąją — lietuviškąją

spaudą.
! Spaudos Baliaus pradžia 7 valandą vakaro.

skl : Jėjimo-jžangos sąlygos tos pačios, kokios buvo ir praėju
— ' siais metais. NL.

„A. £.” SPAUDOS BALIAUS loterijai fantus (ir prenumeratas) priima:
H. Adamonis, 

790 Melrose Ave., Verdun.

L. Girinis, 
3885 St. L'rbain 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, i

A. Morkūnas, 
0528 Atwater. Verdun.

J. Parojus, 
3418 Parc Lafontaine.

P. Šimelaitis, 
1271 Allard, Verdun.

A. Navickas,
3330 Bellechasse E.

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

J. Trumpa, 
5655—15 Ave., Rosemount

SPAUDOS BALIAUS LOTERIJAI
fantus paaukojo: • Susituokė Montrealyje skau
Pp. Masevičiai — iškeptas kala tų ir visuomenės veikėja Irena 

kutas.
Dr. Andrukaitis — knyga „Že 

mė“.
P. Baltauskas — kelnėms me 

džiaga.
Mrs. ir Mr. Jukneliai — uzboną 

vynui.
P. Baltrukonis — puodukas n 

lėkštutė.
P. Skinkis — vyno bonka.
J. Parojus — cigaras 4 pirštų 

storio, 2 spi indžiu ilgio.
J. Gražys — mufta (kailine).
Voroninkaič.iai, — St. Martin, 

savo restorane Boulevard Re 
staurant pietus dviem asme 
nims.

P. Vilėniškis — Lietuvos sim 
bolis rankų medžio dirbinys, 
papuošti stalui.

Matulienė — vaza.

•A Ii i . . \ I.
MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS 

ŠJ ŠEŠTADIENI,
vasario 23 dieną, vyksta didžia ringą tautą, kurios žmonės mo 
tįsioje ir patogiausioje visame ka ne tiktai gražiai dirbti Įmonė 
Montrealyje salėje, Mount St. 
Louis, 2145 City Hall (prancū 
ziškai — L’Hotel de Ville) sa 
Įėję (ties kampu Sherbrooke). 
Salė talpina apie 1.500 asmenų.
Visi iš visur lietuviai ir lietuvės Į balių žmonės paprastai jau 
kviečiami ir prašom atslankyti gražiau pasirėdo. 
ir tuo paremti savo lietuvišką 
laikraštį. ,

Baliun žada atsilankyti daug 
žmonių iš kitų Kanados vietų ir 
iš Amerikos. Bus ir svetimtau 
čių — anglų, prancūzų, tikrai 
niečių ir kitų, lietuvių simpati 
kų.

Tautiečiai yra prašomi, kas 
tiktai gali, atsivesti savo įstai 
gų, įmonių pareigūnų, tarnau 
tojų, darbininku ir kitų asme 
nų, kurie mūsų Spaudos Baliu • Genaitis Julius 
je daugiau mus pažintų ir augs vietoje turėjo vasarnamj, įkai 
ičau mus vertintų, kaip kultu notą 4,000 dol., kuris sudegė. 

Bet kadangi vasaranamis bu Peleckis Petras — bonka gero 
vo apdraustas A. Norkehūno gėrimo.
draudimo įstaigoje, tai p. Genai M. Maksvytienė iš Šiaur. Mont 
tis per savaitę laiko gavo visą realio — staltiesių setas, 
apdraudą, 4.000 doi. ir d: audė Adomaitytė Julija — Martini 
jui yra dėkingas. bonka.
• Šį sekmadieni, vasario 24 d., Ponai Bernotas su Manstavi 
po 11 vai. mišių A. V. salėje įvy čium — alaus keisas.
ks Ateitininkų sendraugių vi Br. Abromonis — skutimuisi 
suotinis susirinkimas. Daij va priemonės.
vimas būtinas. V-ba. J- ir A. Jocai — cigarų pokas ir
© Pp. Matulioniu šeima iš Plia žiebtuvėlis.
tsburgo Vasario 16 dieną buvo Pažadėjo į balių atvažiuoda 
atvykę šventės į Montreal). mi atvežti fantus: Dr. J. Mališ
• Abromonis Bronius kuriam ka, Dr. J. Šegamogas, p. Mačio
laikui išvyko iš Montrealio, ta nienė, P. Petronis, F. Safronči 
čiau ryšių su Montrealiu nenu kas, St. Kęsgailą, M. Juodvir 
traukia ir lieka jo bendruome šis, p. Kizerskis, Pr. Laurušo 
nės nariu. nis, Br. Bagdžiūnas, p. Čapkau
• Kvietkauskas Povilas, buvęs skas, Pov. Narbutas, Rosemou
AV zakristijonas, išskrido į šia nto groserininkas p. Skrebutė 
urę. nas, G. Petruliene, p. Jakubka,

O. Adomoniene ir kiti.
X £ P- Bulkienė — šokolado dėžė.
I advokatas I j Ig aitis _ Martini bonka 

ir dėžė šokolado.
M. Šliogeris — šokolado dėžė. 
J. Kruelskis — žadintuvas.

Visiems fantų aukotojams di 
delis ir nuoširdus ačiū! N, L.

' DR. J. Š F G A M O G A S'(.į 
■: 4
) C H I R U R G I N Ė ir

BENDROJI PRAKTIKA $ 

) office 5441 Bannantyne 
F (kamp. Woodland) 
ji Verdun. Tel. HE 3175. 
L • n.imo v£ I.: 2—4; 7—9; 
i! šeštadieniais 11—1 
!( . ■•i.a pagal susitarimą.
lĮ i . n* ų 1038 Osborne Av

y . ■>, , Tp1 ; PO 6 9964. c

DANTŲ GYDYTOJAS

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

5303 Verdun A., Verdun
Tek: TR 4547

K

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tol. CA 2506

se bei įstaigose, bet kurie taip 
pat gražiai moka ir linksmintis 
bei kultūringai leisti laisvalai 
kius.

Apsirengimas laisvas, nors

Visi maloniai kviečiami atsi 
lankyti. Plačiau apie balių žiū 
rėkite skelbime. NL.
D. L. K. VYTATO KLUBO 

sėrininkų susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, vasario 24 d., 2 vai. 
po pietų.

Šiame susirinkime bus balsuc E. Kardelienė — didelis tortas, 
jamas naujos konstitucijos pro J. Kardelis — knygų rinkinys 
jekto priėmimas, todėl visi šeri ir bonka krupniko.
ninkai prašomi būtinai dalyvau Ponai Paunksniai— Chenly O. 
ti. Klubo Valdyba.

St. Sauveur

O.

F. C. viski bonką.
Ponų Liesunaičių šeima — šil 

kine medžiaga moteriškai su 
knelei.

Kibirkštytė su inžinierium Jo 
nu Vilgaliu iš New Yorko. Ves 
tuvės buvo kuklios, bet labai 
gražios. Jaunajai lietuviškai vi 
suomeniškai porai linkime lai 
mingo ir našaus gyvenimo.
• Sutuoktuvės: praėjusį šešta 
dienį Šv. Kazimiero klebonas 
kun. J. Bobinas sutuokė Mari 
ją Jankutavičiūtę su Vladu Ku 
rila. Vestuvės ir jų pokylis bu 
vo labai gražūs.
• Jaspelkis jau kuris laikas kai 
atostogauja Floridoje.

KURIASI NAUJA 
KOLONIJA

Už Bacriver, pervažiavus ga 
le Pie IX gatvės tiltą, tuojau 
už kalėjimo prasideda sritis, be 
sitęsianti ligi Terrabonne upės, 
kurioje kuriasi nauja kolonija. 
Tai sritis, kuri įeina į Didžiojo 
Montrealio miesto ribas, bet da 
bar dar — tai vasarviečių vieta. 
Vieta graži, prieina prie upės, 
kur rengiamas pliažas ir lesto 
ranas. Vieta labai lengvai pasie 
kiama, nes yra arti miesto. Bet 
patogi ir prieinama kiekvie 
nam, kas nori turėti lengvai pa 
siekiamą vasarvietę, net ir be sa maldose St. Michael’s katedro 
vo mašinos. Svarbu, kad skly ie vysk. Morrocco pasakė gra 
pai pasirinktinai ir pigūs, nuo žų pamokslą. Pamaldose daly 
200 dolerių ir augščiau. Galima vavę per 700 asmenų vėliau su 
mokėti kėš, tai 16% bus pigiau, sirinko ties City Hali kur, daly 
o galima imti ir išsimokėtinai, vaujant miesto ir prov. parla 
pagal galimybę ir pagal norą, mento atstovams prie cinotap

TORONTE VASARIO 16 PRAĖJO ĮSPŪDINGAI
Vasario 16 d. čia buvo pami mą, paskaitė kun. P. Ažubalis, 

nėta ypatingai plačiai. Penkta Pagrindinis kalbėtojas St. Kai 
dieni klausėmės per CBC radijo rys kalbėjo jaunimo tautiško 
stotį visoje Kanadoje girdimą auklėjimo tema. Būta apstu ir 
pusvalandį Songs of my Peop sveikintojų, kaip draugingų ta 
le, šventės proga paskirta išti utų atstovų, valdžios pareigu 
sai lietuviams. Programą atli 
ko choras Varpas, solistai V. 
Verikaitis, H. Degutis, J. Ru 
bes ir radio choras su orkestru. 
Šeštadienį, iš Windsoro per Do 
minijos tinklą buvo transliuo 
tas pusvalandis su pritikusiais 
komentarais ir plokštelių muzi 
ka. Kitą pusvalandį per CFRB 
išpildė Varpas ir sol. A. Simą K. narys Br. Nemickas, P. Bud 
navičius ir S. Mašalaitė. Pasi 
kalbėjime su žinomu komenta 
torium Collingwood Reed daly 
vav'o Krašto v-bos p-kas V. Mei 
lūs, kuris sumaniai nušvietė’mū 
su valstybės gyvumą kultūros 
ir ekonomijos srityse. Švente 
paminėta ir per Tėvynės Prisi 
minimų valandą bei trumpiau ir 
keliose angliškose programose.

Šeštadienį, iškilmingose pa

nų ir kt. Meninę programą iš 
pildė visur spėjęs Varpo cho 
ras, sol. A. Paulionis ir dėklą 
matorė D. Meilutė.

Atskiras minėjimas buvo su 
ruoštas Nepriklausomybei Tai 
kos šeštadienį, kuriame d alyva 
vo apie 100, Nepr. Fondui sūdė 
ję apie 500 dol. Kalbėjo L. L.

| Dr. D. Audru kailis! 
| 956 SHERBROOKE E. | 
$ Tek: LA 2-7236 k

!
Raštinė vakarais:

2101 Mount Royal St. E.
LA 1-7926—8873

Renė TALBOT
Advokatas

Suite 306, Aldred Bldng.
507 Place D’Armes

M Arquette 8045

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite 85—1«

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

s ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L.
| Suite 205
* 168 Notre Dame St. E.
» Montreal. UNiversity 6-7026 

Res.: 40 Laflcur, 
LaSalle, tel. H U 9-1653

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČIN AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

rcika ,kons. V. Gylys. A. Pau 
lion is padainavo. — apb — 

TEISININKŲ DĖMESIUI.
Vasario 24*<L, sekmadienį, 4 

vai. p. p. Lietuvių Namuose 
įvyksta Toronto lietuvių teisi 
ninku ir teismo darbuotojų su 
sirinkimas. ,
• Ponia Ožolienė iš Toronto 
šią savaitę vieši Montrealy.
• Inž. Pr. Gvildys, atlikęs pra 
ktikos darbus ■ Niagara Falls, 
grįžo į Torontą nuolatiniam da 
rbui.
• Inž. F. Padleckas, anksčiau 
dirbęs Niagara Falls, apsigyve 
no Toronte.
• Septintų sportinių žaidynių 

Kas tiktai nori prasikurti Mont ho buvo padėtas vainikas žuvu ruošimas Toronte, dėl per dide 
realyje, neapsiriks čia nusipit s 
kę sklypus, nes ši sritis yra arti laisvę, 
miausios Montrealio miesto at 
eities vieta, kur kasmet sklypų madienį įvyko visose 
kaina auga. F 
daugiausia laimės. Visiems, kas je organizuotai dalyvavo kūr. 
čia nori įsigyti sklypų, patar savanoriai ir šauliai. Giedojo 
nauja inž. Petras Mažeika. Pa Varpo choras. Prisikėlimo baž 
skambinkite jam į namus arba i nyčioje nuotaiką sužadino pat 
darbo įstaigą telefonais: RE 3- riotiškas klebono pamokslas. 
0571 ir MO 4-0507. Adresas: 
745 Batiscan Ave, St. Vincent 
de Paul. Nuo balandžio mėn. 
kainos bus keliamos. Šioje vie 
toje jau 10 lietuvių sklypus Įsi 
gijo.
• Vine. Juncevičius įsigijo, P. 
Mažeikai tarpininkaujant, skly 
pa vasarvietei.
• P. Mažeika nusipirko kelis $ 
sklypus gerai vasarvietei už Ba 
criver.
• Otto Kazimieras su šeima per 
sikėlė į nuosavus, naujai pasta 
tytus, namus Ville Lasalie. Sv 
ikiname mūsų bendradarbį, vie 
na iš trijų NL redakcijos narių, 
įsigijus) nuosavus namus ir lin 
kime sėkmės.

siems už Lietuvos bei Kanados lių FASKo reikalavimų, paki 
bo ore.

Iškilmingos pamaldos sek * G. Šernas ir Vyt. Abromaitis 
;___j lietuviu išrinkti studentų skautų Korp!

Kas pasiskubins, bažnyčiose. Šv. Jono bažnyčio Vytis valdybon.

|Dt.A.VALADKA| 
! 1081 BLOOR ST. W. | 
£ (prie Dufferin) X 
$ Telefonas LE. 1-2933 1
5 RENTGENAS |
6 priima ligonius ir gimdyves w 
J nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. $ 
X šeštadieniais nuo 12 vak& 
$ iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-$ 
$ niais kabinetas uždarytas. Ą

f DR. V. SADAUSKIENĖ $ 
a . s

Dantų gydytoja X
! 129 Grenadier Rd.,

£ 8(2 namas nuo Roncesvalles)x 
® TORONTO |

Tek LĘ 1-4250 §

Bendruomepės rengtas pami 
nėjimas pravestas College Teat 
re. Atsilankė per 1000, laisvini 
mo darbui sudėję apie 700 dol. 
Invokaciją, pradedant minė ji

Dr. A. Pacevicius:
Gydytojas ir Chirurgas 
280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778 

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia- ' 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus. ■

^Naujas kabinetas 3

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

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

4 Notre Dame St. E.4 noire uame Ji. t.. 
Montreal. UN 6-6556 1;

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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.

IŠNOMOJAMAS
4 kambarių butas 

suaugusių šeimai, $ 35.00 mė 
nėšiui, Richmond gatvėje. 
Tairautis pas P. Jakubką 

tel. FI 4111.

TAISAU 
šaldytuvus, air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

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

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A”
Indėliai apdrausti. Augstos palūkanas.

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

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8 .'23
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