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KAS SUGRĄŽINTI LIETUVON IR KAS Į VAKARUS? 
LIETUVOJE PAVASARIS. — SUOMIŲ SPAUDA PATVIRTINA DEMONSTRACIJAS LIETUVOJE. — SUGRĮ 

ŽUSIŲJŲ IŠ SIBIRO BŪSENA. — IŠLEIDŽIA Į UŽSIENIUS.
Vilniaus radijas ir laiškai iš Suomių laikraštis „Helsingin Sekančiomis dienomis jau prasi su žmona gydytoja. Sugrąžinti 

Lietuvos praneša, kad Lietuvo Sanomat" paskelbė iš Lietuvos dėję areštai. Tie iš dalyvių stu ir pp. Urbšiai į Kauną. Alytiš 
je po nepaprastos žiemos prasi gautąjį laišką, kuriame aprašo dentų, kurie nebuvo suimti, bu kis dr. Janavičius sugrįžo', bet 
dėjo nepaprastai ankstyvas pamos Vilniuje ir Kaune vyku vo pašalinti iš universiteto be mirė. Sugrįžęs iš Sibiro J. Ke 
vasaris. Vasario vidury pasiro sios Vėlinių dieną demonstraci teisės į jį grįžti. Tame laiške liuotis laikosi Vilniuje. Poetas 
dė varnėnai ir pempės. Ventės jos, aprašytos pirmiausia „N. aprašomos demonstiacijos Vii A. Miškinis kaime gyvena pas 
rago (Klaipėdos kr.) ir Žuvin Lietuvoje“. Teigiama, kad So niaus Rasų kapinėse prie Basa žmoną mokytoją. Sugrįžo V. 
tų ežere pasirodė laukinės žą vietai ryšium su demonstraci navičiaus ir Čiurlionies kapo. Gustainis, sol. Kučingis, M. Pe 
sys ir gulbės. Panevėžio rajo jom Kaune ir Vilniuje suėmę Kai kuriems demonstrantams čiulionis, kuris teko prieglau 
ne pradėję žydėti alksniai. Šilu per 200 asmenų, jų tarpe ir 30 jau įvyko teismas ir jie pasmer dai, B. Žygelis, S. Leonas ir ki 
tės rajone ruošiasi sprogti aly rusų. Demonstracijose „už tai kti 10—15 metų. Anot laiško, ti. Jų būsena sunki, nes jie ne kol ten negrės Izraeliui 
vos. Apie Vilnių pastebėtos pir ką ir duoną“ be lietuvių daiyva demonstracijose Kaurie, kurio išleidžiami iš akių. Okupantas pavojai, 
mosios pavasario gėlės. vę ir rusų tautybės gyventojai, se dalyvavo tūkstančiai, buvo dėl jų neramus ir blaškosi jies
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PAŠVENTINTA NAUJA ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA sic" » Fe,uvos.' džiama i užsiėmus Iš Lietuvos
Sugrjzusiųjų is Sibiro trem įau išleista apie 15 asmenų, o iš 

ties tarpe yra šie lietuviai: Pre Latvijos žinomi jau 8. Šių tarpe 
, kurie perėjo 

gančia žmona. Jis buvo nuteis Vorkutas ir kt. katargas. Dau 
tas Sibire kalėti 25 metus, bet giausia latvių išleista į Švediją, į^Veikafingas. MolletTita* klau BengalUos* ilankos”1^?^^ ket 
dabar grąžintas. Mimstens P. kur latviai tremtiniai yra gavę ----- J L. . ’ * ..
Klimas, atsėdėję slO metų, sun Švedijos pilietybę. Jie išsirūpi 
kiai sergąs cukrine ir netekęs na atsikviesti iš Latvijos savo 
regėjimo. Gen. St. Zaskevičjus artimuosius.

Pirmoji Kanadoje lietuvių kuriai vadovauti buvo pakvies
parapija buvo įsteigta 1913 m. tas senasis parapijos rėmėjas zidentas A. Stulginskis su ser vra net ir tokių, 
ir tai yra Montrealy Šv. Kaži visuomenininkas ir publicistas — - - - . •
miero parapija, kuri 1915 m. Vyt. Sirvydas, labai sumaniai 
pasistatė pirmąją Kanadoje lie jam vedant vakaro programą, 
tuvių bažnyčią. Ji buvo kukliai kalbėjo daugelis vakarienės da 
pastatyta, todėl teišlaikė apie lyvių. Dideliu įvertinimu buvo 
40 m. Dabar pastatyta nauja priimta vyskupo kalba. AV 
— tvirta, akmeninė, granfži ir klebonas solidarumo ir meilės 
brangi. vardan naujai bažnyčiai įteikė

Sekmadienį buvo ji iškilmin 500 dol. Iškilmių svečias Wa 
gai pašventinta. Šventinimo ap terburio klebonas kun. Valan 
eigas atliko vyskupas J. E. L. tiejus reikšmingai pasidžiaugė 
Wehlen, asistuojamas AV kle lietuvių pažanga Kanadoje ir 
bono kun. dr. J. Kubiliaus ir Jungtinėse Valstybėje,

Politinių įvykių savaitė
IZRAELIS ATSITRAUKIA Iš UŽIMTŲJŲ 

GAZOS-AKABOS SRIČIŲ
Vis dar nesibaigia Sueco ka džią. Ten prezidentas Sukar 

nalo valymo darbai. Bet jau no turėjo bėdų su komunistais 
yra gautas Izraelio sutikimas, ir tikybininkais, kurie reikalau 
kad jo karo daliniai pasitraukia ja santykių su vakarais, kai ko 
iš Gazos ir Akabos sričių, ku munistai nori „naujos santvar 
rias užims Jungtinių Tautų ka kos“.
riuomenė. Izraelis pastatė saly ARABŲ „4 DIDIEJI” KAIRE 
gą, kad Izraelio apleidžiamose nutarė laik tis (,pozityvaus neu 
srityse bus JT kariuomene taip traIumo.< Veikiami Nassaro,

1 jie pasisakė už savarankišką po 
litiką, bet konferencijos eigoje 
paaiškėjo, kad daugelis jų linkę 
priimti „Eisenhowerio doktre 

ran ną“.
yra Reikšmingas faktas, kad

KOVO 6 DIENĄ SKELBIA
Eisenhowerio su Mollet susi MA NAUJA NEPRIKLAUSO 

tikimas taip pat priėjo prie tos MA VALSTYBE — GANA, 
išvados, kad Sueco kanalu turi Taj buvusi anglų kolonija 
teisę naudotis visi, kam tiktai Auksinis krantas, Afrikoje, prie

NEPATENKINTAS 
EGIPTAS 

tokiomis sąlygomis, bet JT 
da, kad toks kompromisas 
pamatuotas.

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo va leido laiką, pirmo susitikimo 

kurio ius tęsiamas. Dideliu dėkingu proga apsimokėjo' prenumeratą 
kun. dr. Jucevičiaus. Ceremoni se, jam atvykus prieš 50 m., lie mu minime sekančius vajaus da ir, ją mokėdamas, išmetė dešini 
jų iškilmingumą didino Šv. Gre tuivai ir Lietuva nebuvo žino lyvius ir lietuviškosios spaudos kę NL Mašinų Fondo vajui. Jis 
goriaus ir Palestinos unifor ma, o šiemet jam teko malda židinio rėmėjus: 
muotų vyčių ir mūsų skautų da atidaryti JAV kongreso specia Liubinskas Jonas 
lyvavimas. liai Lietuvai skirtą posėdį, ku 1________ , -

Labai gražų forma ir turiniu riame 15 kongreso narių kalbė J. Liubinskas yra kontrakto p. Šarkiui, Marozui, J. Razevi nęs 
pamokslą pasakė iškalbingas jo apie Lietuvą ir lietuvius. j 
prelatas J. Balkūnas. Trumpai Visi kalbėtojai rado gražių verslų, bet sugrįžo prie kontrak 
bet ryškiai kleboną kun. J. Bo žodžių pasveikinti naujosios torystės ir patenkintas. „Dar 
biną ir bažnyčią užpildžiusius bažnyčios statytoją ir šeiminin bų, — jis sako, — kiek tiktai 
parapijiečius pasveikino bažny ką kun. J. Bobiną ir parapijie nori. Kad tiktai spėčiau dirbti“.

' . . " . . čius, fundavusius bažnyičos sta Todėl ir NL Mašinų Fondo va
jui jis paaukavo dešimkę, parei 
škęs: „Ne šėrus perku, bet au 
kojų“. 
Jaspelkis Stasys, 

Montreal, P. Q......$ 10.00
Stasys Jaspelkis, tiktai ką sugrį 
žęs iš Floridos, kur puikiai pra

negalėjo susilaikyti nepareiškęs 
padėkos Miami lietuviams: p. 

Montreal, P. (j........... $ 10.00 Navickaitei, b. montrealiečiui

čia pašventinęs vyskupas.
Bažnyčios statytojas klebo tybą.

nas kun. J. Bobinas, kuriam te Vakarienės metu bažnyčios 
ko pakelti nelengva bažnyčios statybai suaukota arti 2,000 d. 
statybos rūpesčių našta, nuošir Klebonas, kun. J. Bobinas, 
džiai pasidžiaugė, kad statyba baigdamas didžiąsias iškilmes, 
baigta laimingai ir už tai dėko dėkojo visiems jų dalyviams ir 
jo parapiečiams, kurie statybą šeimininkėms už gražios vaka 
parėmė. rienės paruošimą.

Po bažnyčios šventinimo iš Šv. Kazimiero naujosios baž 
kilmių visi šventės dalyviai su nyčios pašventinimo iškilmės 
sirinko po bažnyčia parapijos buvo tikrai gražios ir įspūdin 
svetainėje bendros vakarienės, gos.

rius. Jis, tiesa, bandė ir kitų čiui ,pas kurį gyveno, Lietuvių 
klubui. Vieni jį vežiojo karais, 
kiti vaišino ir visi šiltai priėmė. 
Todėl p. Jaspelkis sako: „Kur 
tiktai yra lietuvių, niekur nepra 
pulsi ir visur turėsi gerą ir gra 
žų priėmimą“.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių, 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva” įgalioti vesti 
vajų : P. Narbutas ir J.Kardelis.

simą gvildeno ir Kanadoje, kur 
jis lankėsi ir kalbėjo Federali 
niame Kanados parlamente.

MOLLET TVIRTAI 
PASISAKĖ,

kad Sueco kanalas ne vien Egip 
to reikalas, nes tai yra tarptau 
tinis kelias.

Bet kadangi Izųaeho premje kas Mateski - Maliauskas pripa 
ras Ben Gurion neišlaikė pasiža žintas nesveiko proto.
dėjimo, duoto politinėms srovė — Sovietų šnipas Soble, ki 
ms, tai nesitraukti iš Gazos, tai lęs iš Lietuvos, atidengęs visas 
vyksta jo kabineto krizė.

SIRIJOJE NERAMU, 
~ i didelis nepasitenkinimas 
rijos valdžios. Buvęs preziden 
tas Šišekly, esą, už sąmokslą 
pasmerktas kalėti iki bus gy 
vas, o 12 antisovietinių priešų 
nuteisti mirti.
INDONEZIJOJE TAIP PAT 

NERAMU,

virtainių mvlių ploto, su 4 mil. 
gyventojų. Jos pirmininku yra 
paskirtas dr. K. Nkrumah, bai . 
gęs Amerikos Linkolno vardo 
universitetą. Gana pasilieka D. 
Britanijos bendruomenėje.
TRUMPOS ŽINIOS

— Pagarsėjęs JAV bombinin

MONTRBALIS 
SKAUTIŠKA ŠVENTĖ

Montrealio Skautų ir „Nerin 
gos“ Skaučių Tuntai šį sekma 
dienį, kovo 10 d. ruošia Lietu 
vos skautų globėjo Šv. Kazimi 
ro minėjimą, kurio metu daly 
vaus ir specialiai į šias iškilmes 
atvykęs iš Toronto Lietuvos 

Kovo 9 d. (šeštadienį), 7 v., Skautų Brolijos Vyriausiasis

savo šnipinėjimo paslaptis. Jo 
asmuo aiškiai nustatomas, nes 
yra žmonių, kurie jį pažįsta iš 
Vilkaviškio.

— JAV komunistine Arneri 
kos darbo jaunimo organizaci 
ja nutarė užsidaryti.

— Didelis Kanados bombone 
šis nukrito ir jame žuvo žymus 
Kanados karo vadai.

— Danija išvarė Maskvos 
nes ten smarkiai kelia galvas atašę, o Švedija Izraelio dėl šni 
komunistai, kurie įeina į valpinėjimo įtarimų.

Pasaulio lietuvių sostinėje f
EDVARDAS ŠULAITIS

Vasario 24 d. Chicagos lietu vai: dr. P. Daužvardis, dr. L 
vių jaunimas atskirame mineji Bajerčius, T. Blinstrubas ir K7 
me prisiminė Neepriklausomy Gudaitis. Gražų žodį pasakė ko 
bės šventę. Šiame minėjime pas nsulas P. Daužvardis, kalbėda 
kaitininkai ir meninės progra mas apie vienybę: „Kartais mes 
mos atlikėjai buvo iš jaunųjų pešamės — kas Lietuvą valdys, 
tarpo. Susirinkusiuosius jau taičau yra aišku, kad tie, kurie 
nuosius čia pasveikino ir senes pešasi, nė vienas Lietuvos ne 
nieji mūsų visuomenės atsto valdys“. Minėjime paskaitas sk 

aite: Nijolė Maskaliūnienė, Juo 
zas Končius ir Vladas Adamka 
vičius, o meninę dalį atliko: Mo 
ksleivių Tautinis Ansamblis, 
Grandies šokėjų grupė ir Augs. 
Lituanistikos mokyklos choras.

SEIMELIO PREZIDIUMO 
PIRMININKO ŽODIS DĖL 

KONCERTO.
Kovo 9 dieną, 7 vai. vakaro 

Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyksta mūsų didžiojo pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus koncer 
tas.

Tai graži proga suteikti sau 
valandėlę dvasinio džiaugsmo 
ir parodyti savo žymiajam tau 
tiečiui mūsų pagarbą ir padėką 
už atsilankymą.

Pianistas A. Kuprevičius yra 
augštai vertinamas ne tiktai 
mūsų muzikos žinovų, bet ir ki 
tų tautybių žinovų, todėl ką br 
angina ir vertina svetimieji, ne 
palikime tam abejingi ir mes pa 
tys. Atsilankykite, nepasigailė 
site. L. Balzaras.
DR. JONO BASANAVIČIAUS 

MIRTIES MINĖJIMAS
Sekmadienį Montrealio orga nors po truputį dirba.

3 vai. 30 min. toje pačioje sa nizacijų atstovai sudarė komite • Tamasonis Aleksas po 3 me jo pasiklausyti.

Žinios iš pasaulio sostinės
MINISTERIO POVILO 

ŽADEIKIO SUKAKTUVĖS
Iš Washington© pranešama, 

kad kovo 26 dieną Lietuvos įga Baltų Laisvės Namuose (131 E Skautininkas Steponas Kairys, 
lietam ministeriui Povilui Ža 70th St., Manhattan, N. Y.) De 
deikiui sueina 70 amžiaus me mokratinio Darbo Talka ruošia 
tų. Visuomenė sukaktuvių pro viešas diskusijas, tema „Laisvė 
ga nori pagerbti mūsų nusipel ir autoritetas lietuvių kultūro 
nusį ilgametį diplomatą. Tuo je”. Diskusijų dalyviai: J. Me 
tikslu susidaro grupė iniciato kas, A. Rannit, J. Repečka ir 
rių, kurie sukaktuves nori pa P. V. Vygantas. Diskusijose, ti 
daryti galimai gražiau ir iškil kimasi, gyvai dalyvaus ir va 
mingiau.
NEW YORKE SENSACIJĄ 

SUKĖLĖ MIZARA
New Yorko lietuviai nenusto 

ja komentavę Rojaus Miazros 
atsilankymo Vasario 16 d. Pi 
liečiu klube, kur Tautininkų 
Talkos susibūrimas buvo susi 
rinkęs minėti Nepriklausomy 
bės paskelbimo sukaktuves. Da 
lyvavo 60 Talkos sambūrio as 
menų ir Rojus Mizara, kuris 
įeidamas apsimokėjo 1 dol. įžan 
gos ir Talkos Fondui paaukojo 
25 centus.

Čia klausiama, ar R. Mizara kurios buvo sėkmingos, 
pakeliui j atsivertimą, ar jis dėl profesoriai sveiksta.
žingeidumo buvo užėjęs? Dau • Iš New Yorko Montrealyje 
giausia klaidina jo auka. Ji, tie lankėsi jūrų kapit. M. Slabšys, 
sa, maža, bet vis dėlto auka, kai p. Butkys, p. Šultė ir dąr vie 
žingeidumo sumetimais jis ga nas asmuo, kurio pavardė liko 
Įėjo pasitenkinti tiktai įžangos nežinoma.
mokesčiu. Ir ką jis galėjo pa — Vengrijos marionetinėn . ..., _........  r------------r— — — ------------ -------------------- -------------- . ♦ •« ,x.
matyti? Nebent tai, kad tie 60 vyriausybėn {traukti trys stali • Prof. Dr. V. Pavilanis buvo zimiero bažnyčią. chute lenkėsi Šv. Kazimiero ba • M. Vilimiene, p. Juškevičie
asmenų sudėjo 800 dol. Dabar nininkai. Pati Rusijos valdžia išskridęs į New Yorką, kur iš • Įsigijo namus Bouchervillėje žnyčios šventinimo iškilmėse ir nės motina, susirgo ir paguldy
laukiama ,kas bus toliau? pasuko Stalino vėžėmis.__ Lietuvos atvyko jo motina. V. Juozapaitis.ir pp. Hornai. viešėjo pas brolį Julių. ta į žydų ligoninę.

DISKUSIJOS APIE LIETU 
VIŲ KULTŪRĄ

Minėjimas įvyks Šv. Kazimie 
ro parapijos naujoje bažnyčioje 
(kampas Sherbrooke ir Parthe 
nais). Visi skautai ir visos skau 
tės 11 vai. dalyvauja pamaldo 
se ir bendrai priima Šv. Komu 
niją. Po pamaldų parapijos salė 
je Skautų-čių Tėvų ir Rėmėjų 
Komitetas ruošia pietus, j ku 
riuos kviečiami ir skautų-čių tė 
vai bei rėmėjai.

Po pietų įvyks iškilminga ab

MONTREALIO ATEITININ 
KŲ KUOPA

rengia Šv. Kazimiero minėjimą 
sekmad., kovo 24 d., Aušros Va 
rtų parapijos salėje.
• J. Dambrauskas, tabako far 
meris iš Ontario, 
vieši Montrealyje.
• Lituanistiniuose kursuose šį 
šeštadienį bus: Lietuvių kalbos, 
Literatūros, Teatro ir šokių pa 
mokos.
• Nustojo veikus 
šalpos komisija.

nuo Delhi, • Apie A. Kuprevičiaus koncer 
tą Aušros Vartų klebonas dr. 
J. Kubilius rašo: „Ateinantį 
šeštadienį, 9 kovo, 7 vai. P. 
M. Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję įvyks genialaus pianisto p. 

Montrealio A. Kuprevičiaus koncertas. Kas 
ji yra girdėjęs, tas tikrai ateis 

• Pr. Šimelaitis dar tebeserga, pasidžiaugti. Kas jo būtų dar 
' ‘ . negirdėjęs, turėtų tikrai ateiti

karo publika. Diskusijų vado 
vas — R. Šilbajoris.

Rengėjai kviečia visus, kurie 
domisi medžiaginių ir dvasinių 
vertybių kūryba lietuvių gyve jejų Tuntų sueiga, 
nime, atsilankyti į šias diskusi f 
jas apie tradicijas ir nuotaikas, įėję bus Stovyklinis Laužas, ku tą ir nutarė mūsų tautos atgimi nešiu grįžo iš ligoninės ir dabai • N eo-Kanadiečių „Les Amit 
vyraujančias^ mūsų kultūroje riarn vadovaus prityrę laužave mo patriarcho Dr. Jono Basana gydosi namie. ies“ pabuvimas ir paskaita įvy
plačiąja to žodžio prasme: šei džiai V. Sabalys ir J. Ramanau vičiaus 30 metų mirties sukak • Lukoševičiaus Jono šeima per ks mūsų salėje ne kovo 18, kaip 
moję ir visuomenėje, religijoje 8kas. Laužo metu, kuriame pa tuvių minėjimą surengti balan sikėlė į naujus savo namus. jau buvo skelbta, bet kovo 25 d.

... T“ ..................... -- • • džio 7 d. • Ponia Navickienė susirgo ir • I tautų festivalį Forume, įvy
Minėjimas įvyks 4 vai. 30 gydosi namie. kstantį balandžio 5 d., 8 vai. 15

min. f “ 
paskaita ir menine programa, gęs, bet sveikta.

Gautas iš minėjimo pelnas • Žuklautojai savaitgalyje

ir politikoje, mene ir ūkyje. įė sirodys beveik visi Montrealio 
jimas laisvas. skautai ir skautės, taipgi pirmą

SERGA PROFESORIAI kartą pašoks naują Skautų Vy 
Prof. V. Stankai ir prof. D. čių šokių grupė. Pats laužas 

Krivickui padarytos operacijos, bus apipavidalintas greta vyks
Abu tančiu tikru stovykliniu gyve 
Kor.

Aušros Vartų salėje su • K. Nevardauskas buvo susir min. Jo Em. kardinolo P. E. Le 
ger garbei, galima jau dabar ga 

_____________ ..................... _ su uti biletų pas Tėvą Kulbį. ; \ 
skiriamas vietos kultūros ir p. Matuliu pryšakyję buvo iš • Pp« Sirvydų šeima šį savait 

" -__________________ - galį viešėjo Montrealyje ir da
• Kurie dar neatsilygino už lyvavo Šv. Kazimiero parapijos 
praėjusius_metus Vasario 16 gi naujosios bažnyčios šventinimo 
mnazijai, šį sekmadienį p. Šime iškilmėse.
laitis paprašys salėje atiduoti • Juškevičius Jonas, visuome

nimu. Montrealio visuomenė 
yra skaitlingai prašoma šiame 
lauže dalyvauti ir savo daina somos tą datą rezervuoti mūsų 
įsijungti į skautišką šeimą. Įėji Tautos Didvyrio atatinkamai 
mas tiktai 50 te. ir visas pelnas pagarbai. Rengimo Komitetas. __  _ ___
bus paskirtas vasaros stovyklų • Mirė Adelė Černytė Rovans savo dalį. nininkas, susirgo ir atsigulė į Ii
pravedimui. Vadovybės. ki, 57 m., palaidota per Šv. Ka • Jonas Jurėnas su žmona iš La goninę ištirti sveikatos.

laukiama ,kas bus toliau?
r Lietuvos A 
nacionalinė 
M. Mažvydo

švietimo reikalams.
Organizacijos ir asmenys pra

vykę žūklės ir laimėjo ją.
• Kurie dar neatsilygino
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Fair Emloyment Act
The Canada Fair Employ ns and Disputes Investigation 

ment Act, kuris įsigaliojo lie Act., tai yra visos įmonės, ku 
pos 1, 1953, yra skirtas apsau rios yra Kanados Parlamento 
goti asmenis nuo diskriminaci jurisdikcijoje. Šis aktas nelie

„Nepriklausomos Lietuvos*’ 
prenumeratos

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.
TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU:

. DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU
Yearly Subscription Rates: 
Canada .............................$ 5.00 j
America & S. America. .$ 5.50
Other Countries ...........$ 6.00
Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Atsišaukimas į Montrealio 
lietuves - lietuvius

jos darbe arba darbininkų uni čia darbdavių su mažiau nei 5 
jose dėl jų rasės, tautines kil tarnautojais bei darbininkais, 
mės, spalvos ar tikybos. taip pat neliečia mokslo įstai 

Parlamentas išleisdamas šį gu. fraternalinių, labdaros, reli 
aktą, turėjo tikslą apsaugoti įs ginių ir bendruomeninių orga 
tatymo keliu pagrindinį žmo nizacijų.
gaus teisių principą. Į šio akto sritį įeina laivinin

Kanada būdama įvairių tarp kystė, gelžkeliai, kanalai, tele 
tautinių organizacijų nariu, pa grafas, aerodromai, oro- linijos, 
skutiniaisiais metais prisidėjo radio ir televizijos siųstuvai, 
prie pagrindinių žmogaus tei bankai, federalinės korporaci 
siu ir laisvių deklaracijų. Pavyz jos ir visos kitos darbo sritys, 
džiui, Kanada priėmė Jungtinių kurios yra pripažintos naudin 
Tautų Čarterį ir žmogaus teisių gomis bendrajai Kanados pa 
deklaraciją, ir Tarptautinės Da žangai arba yra už provincijų 
rbininkų Organizacijos 
deklaraciją.

Tarp šių deklaracijų 
viena, kuriai apsaugoti 
priimtas įstatymas, tai 
darbo galimybės teisė.

Akte pasakyta, kad joks darb of Labour, Ottawa. Šio depart 
davys neturi teisės atsisakyti amento pareigūnas reikalą iš 
pęiimti į darbą arba laikyti dar tirs ir imsis reikiamų priemo 
be ar kitokiu būdu diskriminuo nių reikalo sutvarkymui. Reika 
ti asmenį dėl jo rasės, tautinės lui esant, Darbo Ministeris ski 
kilmės, spalvos ar tikybos. Taip ria skundų ištyrimui Komisiją, 
pat darbdavys neprivalo naudo kurios rekomendavimų įvykdy 
tis tarpininkavimo darbo agen mui gali imtis tinkamų priemo 
turų, kurios praktikuoja diskri nių. Darbo Ministerio įsaky 
minaciją prieš darbo jieškan mas yra galutinis ir yra priva 1957 m., 
čius asmenis.

Šis aktas taip pat draudžia

SIUSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

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

gauna bargan tol. kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

LjPOSveTisnu

tikslų jurisdikcijos ribų.
Asmuo, kuris jaučiasi nu 

buvo skriaustu dėl diskriminacijos, 
buvo gali paduoti raštišką skundą, ad 

lygios resuojant: The Director of In 
dustrial Relations, Department

Kovo mėn. 17 dieną įvyksta Kiek jų ir kiek mūsų dalyvauja
naujo Montrealio Lietuvių Sei savo bendruomenės valdomųjų 
mėlio rinkimai. Kandidatų sąra organų rinkimuose? Skaičių ne 
šas rinkimams į naują Seimelį minėsim, jie ne mūsų naudai, 
paskelbtas š. m. vasario mėn. 27 
dienos „Nepr. Lietuvos“ Nr. 9 
(519) numery.

Nuoširdžiai kviečiame visus- 
as Montrealio lietuves-ius kuo 
skaitlingiausiai rinkimuose daly ir- veiklūs lietuvybės išlaikymo 
vauti ir tuomi parodyti savo ta reikaluose ir savo apylinkės be 
utinį susipratimą ir lietuvišką ndruomenės gyvenime, o mes 
solidarumą atžvilgiu tos mūsų ne?! Mes galime drąsiai juos pa 
organizacijos, kuri apjungia vi sivyti ir net pralenkti, tik rei 
sus Kanados lietuvius. kia noro ir daugiau solidarumo.

Imkime pavyzdį iš žydų tau Kas mums neleidžia to padary 
tos, kuri savo bendruomenės va ti?
dovaujama, per 2000 metų iš Humaniška ir demokratiška 
liko kaipo tautinis vienetas ir Kanados santvarka mums visai 
net sugebėjo įkurti savo tautinį to nedraudžia, mums net pade 
židinį — savo valstybę. Tos tau da; moka net mūsų šeštadieni 
tos gyvenimo kelias per 2000 nių Mokyklų mokytojams atly 
metų nebuvo rožėmis klotas, ginimą už jų darbą mokyklose, 
bet aštriais erškėčiais ir net la kur jie moko mūsų vaikučius 
bai kruvinais erškėčiais. Bet ji lietuviškai.
nai nepalūžo—ištesėjo. O mes? Nebūkime savo tautos reika

Susiskaldymas, apsileidimas lams abejingi, — kuo skaitliu 
lietuvybės išlaikymo reikaluose giausiai kovo 17 dieną dalyvau 
patarnauja tik mūsų tautos prie kime naujo Seimelio rinkimuo 
šams, bet ypačiai tas yra neįeis se ir kitus raginkime juose da 
tina dabartiniame taip baisiame lyvauti. 
mūsų tautos pergyvenamame Vienybėje — Galybė, susi 
momente. Pasiclairykimeaplink, skaldymas ir apsileidimas 
Štai Toronto lietuvių kolonija pražūtis.
skaičiumi nedidesnė už mūsų. Seimelio Prezidiumas, doktrinų dėstymo, dėl kurių bū nėjimo aktą, bet į pasilinksmini

tų galima diskutuoti. Savo kri mus daug suvažiuoja. Tada.ga 
tikoje aš kalbėjau visai apie ki Įima ir lietuvišku reikalu šneke 
tus dalykus ir mūsų praeities ti ir Tautos Fondui parinkti, 
paradoksus, kurių buvo apsčiai Reikia pažymėti, kad Edmonto 
galima užtikti generolo knygo nas su apie 300 lietuvių suren 
je ir apie ką žino tie skaityto ka aukų T. Fondui lygiai įtiek, tikslinti, bet šie nesutiko ir, Mano įsitikinimu, šių knygų 
jai, kurie Santarvėje bus skaitę kiek Montrealis su savo tūksta palaikę jį originalu, paskelbė sp p. St. Bakšys nepirko, bet ka 
mano straipsnį, laimingu būdu nčiais. audoje. <’
kaikurioje spaudoje sukėlusį 
gana plačių ir įvairių atbalsių, čianęių Sibiruose, tai daugeliui aiškinti sekančiai:

Jungdamas kolegiškiausius ir mūsų skauda širdį dieną ir na 
linkėjimus, liekuos Tamstai ne ktį. Rimčiau pagalvojus, ar ne 
su politinio priešo, bet tikro po vertėtų bent mūsų pabėgėlių — 
litinio draugo nuoširdžiais jaus DP gyvenimą iš viso reformuo 
mais, Bronys Raila, ti. Daug korespondencijų teko

------— skaityti apie puošnių namų ir 
prabangių paskutinės laidos bal 
du bei automobilių įsigijimus, ta parduotomis visos knygos, rašė ir neišplatintas p. Orvydui 
o balių, balių. . . ir kaip visi vai tik Rev. Kom. nustatė, kad p. perduotąsias platinti knygas, 
šingi, ir kiek dovanų. Susidaro Orvydo knygos yra neparduo aišku padidindamas pelną ir 
įspūdis, kad tuo norima net tos ir negali figūruoti $ 749.17 taip pat, kad jį išbalansuotų, ka

Žinome gerai, kad ten gyvena 
tie patys mums gerai pažįstami 
broliai ir sesės ir jų tokiose pat 
gyvenimo sąlygose, kaip ir mu 
su. Kodėl jie gali būti solidarūs

Laiškai Redakcijai

ba * •? SSSSSmSS

redakto

vadovy 
jų tėve

atlikti

Veda sktn. inž. J. Bulota.
PERSITVARKĖ „MŪSŲ VYTIS“

Su šiais metais Chicagoje iei kas, kaiji vyriausias jo 
džiamas „Mūsų Vytis“ su per rius“. 
sitvarkiusia redakcija piadejo — Lituanicos tunto 
savo kelio naująjį barą. To bė skatina skautus bei 
proga pirmajame ,,MV“ Nr. ra liūs artimiausiu laiku
šo LSS Tarybos Pirmininkas v. šiuos šiuo metu skautijai svar 
s. dr. V. Čepas :

„Mūsų Vytis”, žengdamas i 
persitvarko. Užsitar 

lomas abiems ginčo šalims. navęs šio laikraščio puoselėto 
Asmenys, kurie įteikia skun jas v. s. Br. Kviklys pasitrau 

diskriminaciją darbininkų uni dą remiantis šiuo aktu yra ap kia iš redaktoriaus pareigų po 
jose. Jokia darbininkų unija ne saugoti prieš jiems taikomus ilgų darbo metų. Šį jungtinį — 
turi teisės nė vieno išskirti iš kerštavimus. Aktas pabrėžia, Sąjungos vadovių-vių ir akade 
savo pilnateisių narių tarpo, pa kad joks darbdavys ir jokia uni mikų skaučių,-tų laikraštį to LIKUSIEMS LIETUVIAMS 
šalinti, suspenduoti ar kitokiu įa neturi teisės pašalinti arba liau redaguos ps. Eugenijus Vii VOKIETIJOJE
būdu diskriminuoti savo narių diskriminuoti asmens už jo sku 
dėl jų rasės, spalvos, tautinės ndą pagal šį aktą. Tokia pat ap 
kilmės ar tikybos. sauga yra taikoma ir asmenims,

Šis aktas apima visas sritis, kurie yra liudininkais ar kitu 
kurias liečia Industrial Relatio būdu padeda skundėjui.

bins darbus: paremti bei kitus 
paraginti aukoti Džiamborės 
Fondui, užsiprenumeruoti ,,Sk 
autų Aidą“ ir vyresnio amžiaus 
skautams — „Mūsū Vytį“.
ATLIK METINĘ PARFIGĄ, 

AUKODAMAS ŠALPOS 
REIKALINGIESIEMS

VOKIETIJOJE

šyme, jaučiu reikalą kai ką pa nusipirko sau, nors retas gal 
tikslinti bei pareikšti, nes prie knygų mėgėjas pirktų t į pat 
šingu atveju įvairioms kalboms knygų po 4,5 ar net ligi 11 eg 
nebus galo. zempliorių, ką galime matyti

Užbaigus reviziją, tuoj pat iš patiektų s-tų.
visokiomis aplinkybėmis. Bet prerijose tas visai nepraktiška, buvo surašytas aktas - juodraš šios abi s-tos vajaus apyskai 
gen. Raštikio autobiografijoje, Vargu ar bent vienas farmeris, tis, kurį visi trys revizavusieji tos išl. dokumentuose visai nefi 
bent jos išspausdintame tuo tar o ypač jaunimas, važiuotų 150 pasirašėme, nutardami jį vėliau guruoja, nes tos operacijos at 

— pu pirmame tome, aš nepastebė ar daugiau mylių dažnai sunkiu perrašyti, o juodraštį, pasira liktos vajų užbaigus ir jns ran 
jau jokių specialių ideologinių žiemos keliu vien tik į rimtą mi sius originala, sunaikinti. dasi T. Fondo kasos išl. doku 

Kadangi akte — juodrašty, mentų byloje.
dėl didelio skubotumo ne visi Pinigai pagal abi s-tas T. Fo 
dokumentai tinkamai buvo iš ndo kasos knygoje nurašyti tik 
aiškinti, sekančią dieną pasiū vieną sykį ir nupirktos knygos 
liau kitiems dviem komisijos užpająmuotos T. F. turto kny 
nariams perrašyti jį ryškiau pa goję.

, Mano įsitikinimu, šių knygų

AR TURIME POLITINIUS PRIEŠUS?
tūlo sarkazmo.

Dėkingas esu, kad Tamsta 
mane iš dalies pateisini, saky
damas, jog esą suprantamas ma 
no neobjektyvus rašymas, jei 
man „Raštikis yra politinis prie 
šas, kurį reikia mušti, nežiūrint 
ir teigiamų jo savybių“.. . Pra 
šau leisti patikslinti, jog aš la 
bai abejoju, ar mums užsienyje 
ir emigracijoje yra iš viso gali 
ma vieni kitus laikyti politi 
niais priešais. Man rodos, kad 
negalima, nes čia nėra objekty 
vių sąlygų jokiai lietuviškai po 
litikai tikrąja to žodžio prasme. 
Kas čia politiką varo^ mano ką cįjaj mano, kad vienoje korės viešai pasigirti, ar kitus pagir sumoje kaipo grynas pelnas, o sos knygoje nurašė $ 351.75.
valdąs ar valdysiąs, žaidžia vy pondencijoje netiksliai išsireikš ti. Tai būtų čia ko džiaugtis ir tik įkainavus netto (leidyklų) Kadangi šios knygos vis tik
riausybes ar parlamentus etc., ta, jog vasario 16-tą dieną bus didžiuotis, kai anapus daugelis kainomis sumai $ 366.75, jas turi šiokį ar tokį ryšį su 3-ju va

straipsnį, galėjo matyti, kad tas tik kuriasi sau iliuzijas, ma švenčiama tautos šventė. Tau mūsų mylimųjų apiplyšę, sto skaityti kaipo turtą. Daugiau jum, sumą $ 208.25 būtinai rei
mano tikslas nebuvo „nuvertin loniai save ir kitus prisigaudi tos šventės pavadinimas esą pn gaiš skundžiasi ir vargiai ar be neišplatintų knygų pagal doku kia atmesti iš vajaus gryno pel
ti”, o įvertinti visapusiškai, mė r 
ginant kiekvieną teigimą pa 
grįsti atitinkamais prisimini 
mais ar kitokiais daviniais. Kai 
ka teko girti, kaiką „nuvertin 
ti”. Gi Vienybėje aš nieko tuo 
klausimu nebuvau rašęs, tai ne 
suprantu, iš kur Tamsta gale 
jai tvirtinti, kad „paskui save 
perfrazuodamas, tą patį pada 
riau Vienybėje,,?. . .

Nežinau, kaip mes supranta 
me žodžio „sarkazmas” pras 
mę. Man rodos, kad sarkazmų 
nesu vartojęs (nors žurnalizme 
jie nedraudžiami ir, jei reikia, 
gali būti naudojami). Esu pa 
vartojęs kiek ironijos ar saty
ros. Bet kaip tokių dalykų nepa 
vartosi? Išskyrus šokėjų ir se 
nu artisčių autobiografijas, kur 
jos paprastai mėgsta smulkiai 
pasipasakoti, kiek jos turėjo 
jaunystėje pasisekimų, buvo 
gražios ir visų mylimos, aš ne 
su užtikęs rimtų valstybės vy 
rų ar karo vadų atsiminimuose 
tvirtinimų, jog jie buvę pasida 
rę labai populiarūs ir įgiję dide 
lį autoritetą (palyginus, pvz.. 
su valstybės prezidento autori 
tetų). Visai netūralu ir supran 
tama. jei kas kiti apie juos taip 
rašo, — bet taip rašyti pačiam 
apie save visdėlto yra juokin 
ga. ir tai galėtų nusipelnyti net

Brangus kolega Kardeli,
Su susidomėjimu skaityda 

mas Tamstos puikius ir labai 
įdomius komentarus apie gen. 
S. Raštikio atsiminimus , NL 
7 nr. radau Tamstos nuomonę 
tuo pačiu reikalu a^iie mano kri 
tini straipsnį Santarvėje. Be 
abejo, niekas Tamstai negali 
ginčyti teisės mano straipsnio 
formą ir teigimus laikyti „nebe 
objektyviais“, ir gal taip dange 
liui atrodo. Tačiau Tamsta ta 
proga pateiki ir keletą sampro 
tavimų, kurie man atrodo arba 
netikslūs arba neaiškūs.

Tamsta sakai, kad gen. Raš 
tikį aš nuvertinęs ir apipylęs 
sarkazmais. Kas skaitė mano 
straipsnį,

AR 16-TOJI VASARIO 
NE TAUTOS ŠVENTĖ?

Neseniai vienas gerb. tautie 
tis savo- atvirame laiške redak

nėja. Kai nėra tikrosios vidaus 
politikos, tai juk negali būti ir 
politinių priešų. Dėl bendrosios 
mūsų „politikos“ — Lietuvos 
laisvės pasiekimo — visi sutin 
kame ir visi turime tą pačią pro 
gramą. Teturime vieną priešą 
—komunistus ir jų rėmėjus. Ki 
tokių politinių priešų tarp lietu 
vių aš dabar nematau ir nepa 
jėgčiau išmatyti, o kokie iliuzio 
nieriai ir žaidėjai juk rimtai ne 
gali būti priešais laikomi.

Tad ir gen. Raštikio nesu lai 
kęs ir nelaikau politiniu priešu. 
Ir juo labjau, kad jis ir savo 
knygoje dar pasisako, kad ne 
buvęs, nesąs ir nebebusiąs poli 
tiku, su kuo aš sutinku, ypač 
kas liečia paskutinį atvejį. Taip 
gi yra gerai žinoma, kad gen. 
Raštikis niekad jokiai politinei 
partijai nepriklausė ir dabar ne 
priklauso. Tai kaip tokį pavie 
nį, nepartinį žmogų iš viso būtų 
galima laikyti politiniu priešu?

audoje. dangi apyskaitoje nurašė kaip
Kas dėl brolių ir seserų, ken Dėl paskelbtojo akto turiu pa parduotas, tuom pačiu padidin 

.: damas tariamąjį užpajamuotą
1) Teigimas akte, kad visos kasos knyogje $749.17 gryną 

knygos išparduotos ir p. Orvy pelną, patiekė minimas s-tas, 
dui perduotosios platinti kny kad jį išbalansuotų, nes priešin 
gos sumoje $ 519.55 apyskaito gu atveju būtų trūkę pinigų, 
įe 
yra netikslus.

Vajaus apyskaitoje nurašy apyskaitoje lygiai taip pat nu

nenurašytos parduotomis Kad taip galėjo būti parodo 
ir tas faktas, kad p. St. Bakšys

tykąs tik Vytauto karūnavimo nt vieną sulūžusią kėdę turi. mentus nerasta. no $ 359.50 ir rezultatą; $ 151.
dienai. Taipogi pareikštas ne Jeigu norime Nepriklausomy 2) Akte teigiama, kad pagal 25 skaityti grynu pelnu pini 
pritarimas šokimui ir alaus gebės dieną rimtai švęsti, tai ar T. F. A. Hamiltono sk. V-bos gais įr knygomis netto kaina: 
rimui tą dieną. nereikėtų mums pirmiausia liau protokolo Nr. 52 nutarimą. V- $ 366.75 (pas p. Orvydą) bei $

Jausdamas, kad kalba sukasi tis skęsti į prabangas ir, atsimi ba nupirko iš p. St. Bakšio kny 149.04 (nupirktosios iš p. St.
Bakšio, kurios skaitau neišpla 
tintomis, o tik knygų likučiu).

Jei vadovautis patiektomis p. 
St, Bakšio s-tomis, tai jis tikrai 
tas knygas T. Fondui pardavė 
ir gavo už jas pinigus, bet tuo 
met, mano įsitikinimu, ši pirki 

. mo operacija būtų neteisėta, nes 
šventės, ba ir apie šokius, ir apie alų. patiems, po to visas neišpla nėra jokio V-bos nutarimo ir be 

Tai rašydamas niekam netai tintas (mano pabraukta) kny to už knygas sumokėta brutto

dėl mano korespondencijos, pra nūs savo kraštui duotą priešai gų už $ 208.25 biutto- kaino 
šau leisti daugiau paaiškinti. ką, perdaug ir svetimomis pilie mis, kas paagl T. F. sk. kasos 

Mano manymu, kiekviena tybėmis nesididžiuoti. Tautos išl. pateisinamuosius dokumen 
šventė ,kuri yra tautos švenčia Fondui turėtume aukoti ne de 
ma ne religiniais, bet tautiniais šimts dolerių, bet bent dešimtą 
bei valstybiniais sumetimais, dalį savo metinių pajamų. Ir tai Nr. 52: 
yra jau tuo pačiu tautos šventė, būtų nedaug, palyginus su par 
Panašiai, kaip Kalėdos ir Vely tizanų auka. Tada būtų kita kai d. dar stengtis knygas platinti 
kos yra krikščiorijų 
Taigi ir Lietuvos Nepriklauso 
mybės minėjimas Vasario 16tą kau asmeniškai, bet bendrai vi gas perduoti p. Orvydui su 25 kaina, 
ją dieną yra minimos vietovė siems ir pačiam sau. O gerb. ii % nuolaida. Iš parduodamų 
lietuvių tautos šventė. i ~

Kas dėl šokių ar alučio, tai ju už malonią progą pasidalinti laikyti knygų už $ 200“. 
mes čia, Vakaruose, manot 
kad Nepriklausomybės n 
mas yra linksmų, garbingų <: 
masinančių įvykių ševntė, todėl 
ir stengiamės ją kasmet kuo Ii 
nksmiau, kiek tik įstengiame, nadiškoje spaudoje buvo rašo gas $ 9.00, iš 1956.3.28. 
paminėti. Jei pasitaiko gave ma apie T. F. A. Hamiltono sk. Minimas sumas Rev. Kom. 

Todėl tas Tamstos teigimas nios metu, tai iš vyskupo net iš vykdytus knygų platinimo va privalėjo taip pat išaiškinti. Abi 
man atrodo yra visiškai be pag sirūpiname specialų leidimą šo jus ir gautus iš jų pelnus. s-tos p. St. Bakšio pinigų gavi
rindo ir neobjektyvus, nei jo kti. Tačiau, esant tautos tragiš Galiausia, š. m. vasario 28 d. me pasirašytos, .todėl iš forma
kiais faktais neparemtas ir ne kai padėčiai, netrūksta ir rimto „T. Ž.“ Nr. 8 paskelbta vien lios pusės, kaipo T. F. kasos išl. St. Bakšys iš 3-jo vajaus atsi
atitinkąs nei buvusių, nei gyve susikaupimo pamaldų ir atatin kartinės Rev. komisijos 3-jo pateisinamieji dokumentai yra skaitė sąžiningai, tik t' :k, kad
namų jų aplinkybių. Gal kartais kamo akto metu, kurį mes nu knygų platinimo vajaus, pakar teisingi. nebuvo išryškinta tinkamai ats
čia Tamstai susimaišė politiniai keliame į sekaničą dieną. totinis revizijos aktas. Kadangi Kadangi lygiai tokių pat kny kiros pelno pozicijos.
dalykai su pasitaikančiomis id Jei kitose Kanados vietose minimoje, Rev. Komisijoje pri gų buvo platinama ir laike 3- šias mintis rašau grynai sa 
ologinėmis diskusijomis — ide yra kilnu tautos šventes švęsti klausau ir aš ir dalyvavau va jo vajaus, išeitų, kad p. St. Bak vo asmeniška iniciatyva bei at 
ologijose tikrai gali būti priešų vien rimtai susikaupiant, tai jaus patikrinime bei akto surašys už $ 208.25 knygų iš vajaus sakomybė, J. Stonkus,

tus yra teisėta.
Pacituoju V-bos protokolą

Ligi 1956 m. sausio mėn. 15

Š. m. vasario mėn. 21 d. „T. 
nepažįstamam tautiečiui dėko knygų T. F. V-bai nupirkti ir ž.” Nr. 8 p. St. Bakšys pareiš

. _. • kė Rev. Komisiaji viešą pade
P. St. Bakšys T. Fondui pa ką, pažymėdamas, kad jai buvę

P. Š. tiekė dvi s-tas: pirmoji — už daroma kaž koks užkuli >inis sp
audimas. Negalėčiau tvirtinti 
dėl kitų komisijos nar: i. Man 
jokio spaudimo niekas nedarė, 
o jei ir būtų kas mėgin; s, būtų 
apsivylęs, nes tokiais ttvejais 
aš tikrai turiu savo s- žinę ir 
į reikalą žiūriu objektv' iai.

Galutinė mano išvada — p.

mintimis.
Su gilia pagarba.
KAD RūTIl AKKIAIP Parduotas (mano pabraukta) 
KAD BU 1 Ų AIŠKIAU. knygas $ 199 25 iš 1956.1.16. ir 
Keletą sykių mūsiškėje ka antroji — už neišplatintas kny
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KALBŲ PAMOKOS

J
Kalbos žinojimas padės jums susirasti ir išlaikyti geresnį darbą.

Please send me books for learning:

English

French

Name and address (rašyti spauuzdintomis raidėmis)

Name

Address

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

Žinojimas kalbos tos bendruomenės, kurioje jūs gyvenate ar tai 
anglų ar prancūzų bus jums reikalingas ateities gyvenime Kanadoje.

Tai padės jums susirasti draugų kanadiečių ir padės suprasti jų 
gyvenimo, užsiėmimo ir žaidimo būdą.

Kalbėti viena iš tų kalbų, anglų ar prancūzų yra būtina sąlyga Kanados 
pilietybei gauti.

(pažymėk kryželiu reikiamąją 
kalbą)

Ties Raštikio atsiminimais
6. GRUODŽIO 17 PERVERSMAS IR 

PERVERSMO VYKDYTOJAI

LAVAL FORTIER, Q. C. 
Viceministeris

J. W. PICKERSGILL
Ministeris

NAUJIESIEMS ATEIVIAMS

Provincijų Švietimo Departamentai (Ministerijos) ir savanoriškos orga
nizacijos bendraujant Pilietybės ir Imigracijos Departamentui, ruošia dau
gumoje miestų ir miestelių naujiems ateiviams kalbų pamokas. Jūs esate 
kviečiami pasinaudoti šia proga. Žinių apie tas pamokas galite gauti iš 
vietinės mokyklos vedėjo, iš jūsų kunigo bei pastoriaus, ar iš jūsų tauti
nės bendruomenės pirmininko.

Jei jums neįmanoma pasinaudoti šiomis pamakomis, Pilietybės ir Imigraci
jos Departamento Pilietybės Skyrius maloniai aprūpins jus nemokamai 
knygelėmis, kurios padės jums patiems be mokytojo išmokti anglų ar 
prancūzų kalbos. Jūs turite tiktai išpildyti šį žemiau paduotą kuponą, ir 
nusiųsti jį į Canadian Citizenship Branch, Department of Citizenship and 
Immigration, Ottawa.

OPTIKAS
MODERNŪS AKINIAI

JOSEPH L YATES
HA 0864 

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

pasidalina valdžios lovio“, — tų iškelti viešumon ir palikti is no“, bet su juo neteko daugiau 
tai reikia jas „sutvarkyti“. torijai. Kas gi su jais daugiau kalbėtis. Būdinga, kad jis ir

Raštikis, neabejotina, žino vi daryti? Nebent geras biznie Smetoną birželio 7 bandė nu 
sus tuos „tvarkytojus“ pavardė rius padarytų vaškines jų figū versti.
mis, bet kadangi jis pats perver ras ir atidarytų muzėjų? Juk Daug geriau pažįstu tūlus ki 

Kaip sakyta, Lietuvos srovių mo sąlygose. Mūsų tuometinė sme nedalyvavo (perversmą vy čia biznio Šalis.. . tus. Jie ligi perversmo daugia
nepakankamas subrendimaą, ku visuomenė, kurios būdinguoju kdžiusieji, matyt, žinojo, kam M. Krupavičius ir K. Žukas usia virė košės. Glovackis su 
ris reiškiasi, deja,' ir dabar; ne bruožu buvo nešiojimasis su po Raštikis prijaučja), tai jis pa kaikuriuos jų labai gerai įverti Klimaičiu ir Tomkum redagavo 
pakankamas jų kultūrinis ly rtfeliu ir pabrėžiamos pretenzi vardžių ir nemini. Tiesa, „no na. Deja, apie jų daugumą aš perversminį laikraštį „Tautos 
gis, kuris ypač, ryškus, deja, tū jos būti „inteligentu“, buvo ne mina sunt odiosa“, praktiška jų susidariau visiškai priešingą Valia“. Jie kurstė visuomenę ir 
lose srovėse ir dabar; netinka pakankamo kultūringumo, daž neminėti, bet rašantysis yra nuo nuomonę. Ir tai sakau dabar kėlė nerimą. Jie studentus ku 
mi srovių santykiai — grubūs, nai prasiveržiančio nepaprastu monės, kad tikrai patarlė yra jau be pykčio. Tie laikai jau se rstė demonstracijoms. Jų ir lai mstis, „Glovackio smegenų“, 
gaižūs ir nepasverti, deja neiš pretenzingumu, perdideliu įsi teisi, kuri sako, kad „iš gies niai praėjo, kai rašiau Lietuvos kraščio vardas buvo paimtas iš Glovackį M. Krupavičius va 
gyventi ir dabar, — vis dėlto vaizdavimu ir išpūsta ambicija, mės žodžio neišmesi“. Tat rei Laisvei ginti komiteto vardu rusų juodašimčių — „Volia na i^duoja ypač šiltomis spalvo 
dar nesudarė gruodžio 17 die Dvi-tris vidurinės mokyklos kia pakalbėti apie perversmo pirmąjį atsišaukimą. Tur būt rodą“, — kuris kurstė žydų po Tiesa, kai K. Grinius jį vai 
nos perversmo priežasčių visu klases baigęs, išėjęs kelių mene vykdytojus, suminint ir jų pa nenuostabu, kad tada galėjau gromus, tautinę, rasinę ir religi zduoja alkoholiku ir M. Krupa 
mos. šių skubos kursus karo praporš vardes. Jie gi buvo perversmi pavartoti ir kietesnį žodį. Da nę neapykantą. Klimaitis čia bu sako, kad jis „stikliuko

Man manosi, kad tų, anot M. Čikų mokykloje ir išsitarnavęs nė jėga, nulėmusi tą pervers bar gi tenka naudotis jau dau vo „spaudos specas“. Didžiojo *).uo nestūmė . Aš šaky 
Krupavičiaus, „liūdnųjų įvy pirmuosius karininkų laipsnius, mą. giau analizės priemonėmis. Seimo metu buvęs pozityvus as . u’_ ~ nę
kių ’ priežasčių reikia pajieško jau įsivaizdavo esąs didelis, vis Kas gi tie perversmo vykdy Bačkus. Jis buvęs perversmi muo, mokytojų organizatorius,^’^1 tiesa, kad alkoholi
ti be ko kita ir bendroje ano me ką išmanąs, vyras. Tokiems at tojai? — BaČkus, Glovackis, nio koimteto pirmininku. Jį ma susikompromitavęs šaulių są *a’ ncgah turėti visai tikslios 
to politinėje padėtyje, kuri po rodė, kad jie ne tiktai Lietuvą, Povilas Plechavičius, Skorups žai pažįstu. Kažkas buvo supa jungoje medžiagiškai; netekęs .uį^°. r ia,s Pį*sltI
Rusijos revoliucijos ir beveik bet ir visą pasaulį gali valdyti kas, lakūnas Mačiuika, Kli žindinęs pasakydamas, jog tai blaivumo, Bružo redakcijoje, — A; į,/0111",ekati n<-£a‘Irna, 
tokių pačių reiškinių Vokieti jo ir tvarkyti. O čia buvo pučia maitis, Tomkus, Ladyga. .. Ir buvęs gruodžio 17 „herojus“, jis buvo didelis Glovackio „Ta *** alkonol kų yra ir gabių ino 
je, buvo politiško nenusistovėji ma, kad „partijos riejasi“,—„ne kas daugiau? Visus juos reikė Bačkus truputį „susikomfuzi utos Valioje" perversminis ra Nukelta į 6 puslapį.
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Didžiam mūsų poetui pagerbti
BERNARDO BRAZDŽIONIO 50 METŲ AMŽIAUS IR 30 

KŪRYBOS METŲ SUKAK TIES PROGA 
visą savo gyvenimą. Jis 
kojo tarnybos, nesiekė 
vans darbo, kuris galėjo 
jungti ir pririšti. Jis visada pa 
maldžiai vartė savas ir pasauli 
nes knygų naujienzs.“

Taiklus apibūdinimas. Kai pr 
ieš kelis metus jis su A. Gustai 
čiu ir H. Kačinsku literatūn 
nio vakaro proga lankėsi Mont 
realyje, atsimenu, kad jis sielo 
josi čia, Amerikoje, neturįs po 
eto kūrybai, kuri yra didelis da 
rbas .sąlygų. B. Brazdžionis tik 
rai visą gyvenimą yra skyręs po 
etinės kūrybos darbui, ir sieloja 
si čia neturįs sąlygų. Tai jo di 
džiausis sielvartas. Kiti poetai 
i kūrybą gali pažiūrėti kaip į 
atliekamo laiko užsiėmimą, ant 
ra darbą, o B. Brazdžioniui tai 
yra pagrindinis darbas.

Pr. Naujokaitis, budindamas 
, sako.

nejieš 
pašto 
ji Pri

kultorwWkkovika Ekr““
PUIKIAI VEIKIANTI ŠOKIŲ STUDIJA

Bostone labai tvirtai įsikūrė kų iš enciklopedijų, žodžiu '— 
Lietuvos Baleto solistė p. Ba daug dokumentinės medžiagos, 
buškinaitė - Vasiliauskienė. Ji Tiktai vienas budingas sovieti 
Bostone turi dvi studijas —nei leidybai trūkumas: viskas 
vieną miesto centre su 70 moki taip sutasuota, kaip komunistą 
nių ir kitą So. Bostone su 40 ms patinka, todėl yra perdėm 
mokinių. Pirmoje studijoje yra šališka, neobjektyvu, visuma 
jauniausi mokiniai, o antroje yra suklastota, nes Žemaitė ne 
tokie, kurie specializuojasi. Da parodyta visapusiškai, 
ugelis jų patys 'veda studijas, 
bet nori pasitobulinti. Tai yra 
gražus darbas.

ŽEMAITĖ GYVENIME 
IR KŪRYBOJE

Tokiu vardu Lietuvoje yra iš 
leista albuminio pobūdžio di 
džiulė, 252 puslapių, knyga, 
veik visa sudaryta iš nuotrau bar 
kų — atvaizdų, jos laiškų, įvai 
rių laikraščių ištraukų ir t. t. 
Įdėti ir atvaizdai knygų, išleis 
tų kitomis kalbomis bei ištrau

RUOŠIAMI LIETUVIŠKI FILMAI
Šios rūšies svajonės jau bai mavimą Los Angeles universi 

gia virsti realybe, nes tikrai at tete. Šio filmo mecenatais yra: 
einantį pavasarį manoma baig garsusis mūsų sportininkas Pr. 
ti pirmąjį lietuviškąjį filmą Hol Lubinas, leidęs pasinaudoti jo 
lywoode, prie didžiulio Los An asmenišku 
gėlės miesto, Californijoje.

Tai būsiantis dėmesio vertas 
mūsų tautos istorinis filmas, 
praplėstas olimpiniais laimėji 
mais sporto srityje. Šį filmą re 
daguoja savo laiku baigęs prof. 
Balio Sruogos vadovautą Teat 
ro Seminarą Vilniaus Universi 
tete, Algirdas Gustaitis. Tech 
nikinę filmo pusę tvarko Pau

DVI R. SPALIO KNYGOS
Šiomis dienomis Anglijoje 

gyvenąs mūsų rašytojas R. Spa 
lis persiuntė leidėjui naujausią . UUo.a,i
novelių knygą, pavadintą „Di 11US Jatkonis, studijuojąs gus pirmąjį, 
džiosios nuodėmės“. Knygoje ~ 
yra 11 novelių, priklausančių 
pačiai vėlyvąjai autoriaus kūry

krepšinio olimpia 
dos filmu ir nenuilstamas kultu 
rinių reikalų rėmėjas dipl. inž. 
Viktoras Petrauskas, pagrindi 
nis šio filmo finansuotojas.

Be šio filmo yra užplanuota 
dar du lietuviški filmai, kurie 
ms Alg. Gustaičio pastangomis 
jau yra renkama medžiaga ir 
vykdomi kaikurie įfilmavimai. 
Tačiau pastarųjų gaminimas 
būsiąs pilnai išvystytas tik bai

Žymusis mūsų poetas Bernar 
das Brazdžionis yra gimęs 1907 
metų vasario 2 dieną, tat jam 
jau sukako 50 amžiaus metų. B. Brazdžionio kūryb 
Bet tai ne sukaktuvės, nes, vie „Pagrindinis jo kūrybos bruo žujus, kaip kai kas čia kartoja,
na, mes nežinome, koks iš viso ža^ yra žmogaus kelionė per pa Jis yra gimęs šeimoje, kuri te 
žmogaus amžiaus, tat ir 50 me šaulį į savo galutinį tikslą, i turėjo tiktai 2 ha žemės, vėliau 
tų nežinia, kokios tai būtų su Dievybę. Keičiasi laikai, bėga ir tos netektos. Pirmasis pašau 
kaktuvęs — pusės ar trečdalio amžiai, .įvairiuose žemės rutulio linis karas visiškai sunaikino jo 
žmogaus amžiaus sukaktuvės kraštuose plazda ir verda įvai tėvų pragyvenimo šaltinius ir 
ir, antra, mes nežinome, kiek rus gyvenimas, o visur reiškia Braždžionių šeima buvo atsidū 
B. Brazdžionis gyvens, kad ga si tas pats neramios širdies ir rusi net be pastogės. Tat poe 
lėtume pasakyti, jog tai yra, sa laimės ištroškęs žmogus; 
kyšime, pusės jo gyvenimo am Baltas, baltas, kaip vyšnios 
žiaus sukaktuvės. . .

Kas kita yra 30 kūrybinių žydro veido, kaip žydras 
metų. Poetui tai yra jau tikros dangus,
sukaktuvės. Trisdešimt melų Kaip vėlė, kaip vėlė neiamūnė, 
gyventi kūrybišku įsitempimu Per pasaulį keliauja žmogus, 
ir dar tokiu intensyviu, kokiu Arba: 
gyvena mūsų žymusis poetas, Visam pasauly aidi skaudūs 
davęs beveik kas dveji metai mūsų žingsniai,
po naują poezijos knygą, — tai Visų šalių, visų dienų visuos 
jau yra didelis darbas, pareika l ___
lavęs iš poeto tokio nervų item Artyn, artyn vis prie mirties 
pimo-, tokių pastangų, kurių nie atverto slenksčio
kas atspėti ir aptarti negali. Jis 
tiktai eilėraščiuose praskleidžia 
savo individualiojo pasaulio už 
dangą ir parodo tą pasauli, ku 
rį jam piešia jo vidinė būsena.

Kitas žymusis mūsų poetas 
Jonas Aistis apie B. Brazdžionį ima patriotiniai motyvai.

Baigęs šią knygą, R. Spalis 
rimčiau atsideda kitai žymiai 
didesnės apimties knygai, pava 
dintai „Alma Mater“. Knygos 
fonui parinktas ano meto Kau 
nas su jo nuotaikomis, nuoty 
kiais ir įvykiais.

„KODĖL AŠ KALBU 
LIETUVIŠKAI”

Lietuvių Kultūros Fondo 
stralijos Valdyba buvo paskel 
busi rašinio konkursą tema „Ko 
dėl aš kalbu lietuviškai“. Kon 
kurso komisija, paskyrė pirmą 
premiją Maribyrnongo Savait 
galio Mokyklos mokiniui Algi 
mantui Grikepeliui, antrąją — 
Adelaidės Savaitgalio Mokyk 
los mokinei Laimai Radzevičių

Au

tas kaip liaudies dainoje sako 
ma gali sakyti: „Vargely gi 

viršūnė, miau, vargely augau“. . . Bet 
dėl to jis niekad nesisielojo. 
Jam savrbu turėti kūrybai saly 
gas. JAV buvęs L. Enciklopedi 
jos rinkėju, persikėlė į Los An tei, trečiąją — Adelaidės Savai 

tgalio mokyklos mokinei Graži 
nai S'irutytei.
MIRĖ

gėlės, Kalifornijoje, kur dabar 
redaguoja iliustruotą mėnraštį 
„Lietuvių Dienas“. Tai vis dėl 
to artimesnis jam darbas, nors 

keliuos, —'ir daug reikalaująs rūpesčių ir 
daug atimąs laiko.

Labai svarbi įo kūrybos sri 
tis — vaikų poezija, kurioje jis 
žinomas Vytės Nemunėlio sla 
pyvardžiu.

Amerikoje gyvendamas, da
ug laiko yra paukojęs poezijos Baroja y Nessi, gimęs 1872 me 
rečitaliams ir su jais yra apke tais, tat mirė sulaukęs 85 me 

Eilė liavęs ne tiktai Jungtines Vals tų amžiaus. Šis rašytojas buvo 
sako: „Jis yra poetas. Ir poetas raščių cikle „Šaukiu aš tautą“ tybes, bet ir Kanadą. Sulaukęs tiek darbiningas, kad paliko 

50 metų amžiaus ir 30 metų kū 100 tomų knygų. Iš profesijos 
rybinio darbo sukaktuves, poe jis buvo gydytojas, bet gydyto 
tas yra kupinas energijos, dar jo darbu nesivertė, nes visą lai 
bingas ir kūrybingas. Šia proga ką rašė.
malonu jam palinkėti sveikatos, .
neišsenkamos energijos ir kury MuSŲ DAILININKAI

J. K. grafikas Jonynas ir grafikas

Ir niekad niekad atgalios. . .“
Tai yra pagrindiniai B. Braz 

džionio poezijos bruožai, apimą 
žmogaus paskirtį, jo gyvenimo 
tikslą, jos siekius ir jo likimą.

Žymią vietą jo kūryboje už

ne. tiek savo oruje išvaizda, poetas įtaigoja tautą ištverti, 
kiek pačiomis dvasios gelmė nepalūžti, nors ir tektų išgy 
mis. Į poeto pašaukimą jis ly venti didelių kentėjimų ir prięs 
giai rimtai ir giliai žiūri, kaip paudos. Pasitraukęs į Vakarus, 
Jurgis Baltrušaitis. Jis ima poe poetas ilgisi tėvynės ir bodisi 
to pašaukimą, kaip žynio, kaip tremtinio dalia.
pranašo. Tam reikalui jis skiria Eg B. Brazdžionis gi ne bur bingumo.

Tai yra graži pradžia j lietu 
Viesulas JAV įvairiose parodo vių tauto** populiaiinimą tarp 
se už savo darbus paskutiniu tautinėje plotmėje ekrano prie 
laiku yra gave premijų. monėmis. Alis.

RCIKALAUKITB

'*■ KNIT-GODOS *-

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR 
PIRŠTAIS

DU ŽYMŪS ISPANŲ
RAŠYTOJAI
garsi Nobelio laureatė 

Godoy Alcayaga, žino
Mirė

Lucila
ma Gabriela Mistral slapyvar 
de. Ji sulaukusi- 67 metų amžia 
us, mirė vėžio liga.

Kitas ispanų rašytojas Pio

V f f

DARBINIU KOJINIU
JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Kokių tik rusių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias
pirkinys už šią kai
ną. —

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS 9-4

ROBOTŲ REVOLIUCIJA
RAŠO J. KAMINSKAS

Retas mūsų nesame girdėję, Fordo motorų dirbtuvėse 
kad dabartiniu metu pramonėje velande, kurios veikia jau 
vyksta didelių pasikeitimų. ’

Visa eilė didžiųjų pramonės rai yra pagaminami vienon ei skirtąjį darbą. Po milžinišką gui būtų neįmanoma. Automa 
įmonių naujai persitvarko. Iki lėn sustatytų mašinų, kurių kie įmonės plotą, kuriame tinkamo tai moka dirbti dieną ir naktį, 
šiol fabrikuose dirbo mašina, kviena atlieka jai skirtą darbą je eilėje išdėstyti atitinkami įr nesterikuodami. Nežiūrint to, 
žmogausaptarnaujama ir jo pri ir po to diržu atiduoda gamiių engimai, sujungti tarp savęs kad naujoviškas pramonės per 
žiūrima. Mašina buvo žmogui slavo kaimynei. Suskirstytam šimtų kilometrų vvmzdžiais, va tvarkymas yra labai brangus,
io darbo įrankis. Jau ir anks darbui atlikti mašinų eilė yra ikštinėja vienas kitas žmogus, jis žada kapitalistui gražiai ap_____  ___
čiau, o ypatingai pastarojo ka 150G pėdų ilgio; mašinos atlie pataiso sugedimus įrengimuose simokėti. Dėl to visi pramonin ko kad^ technikos pažanga iki
ro metais, kad prekių gamyba ka apie 500,000 įvairių darbų:— tai ir visas žmogaus darbo gieji kraštai bus verčiami per §įo’j ne tįk nesumažindavo dir
būtu paspartinta ir papiginta, gręžia, tekina. įpjauna sraigtus, pareikalavimas. varžytis pasaulinėje rinkoje. Ir ha-x;,,;,, noroitahvimn !>»<• u o

retai imasi patys pavaduoti apa automatinta pramonė žada jos antrosios revoliucijos pramonė 
ratų darbą: jie (aparatai) dir savininkams laimėjimų. Autoje?
ba tiksliai, nepaperkamai ir ne matai labai sumažins įmonėje Pirmutinė ir artimiausioji pa 
tingėdami. Ir naftos rafinerijos dirbančiųjų skaičių ir jiems iš sekrnė bus ta. kad robotai išva 

Clc įmonėje darbas paskirstytas mokamas algas. Automatai gali ryS fabrikų daug darbininkų,
ket tarp visos eiles įrengimų, kurių taip paspartinti mašinos darbą, jej pastarųjų pusės nebus im

virti metai, automobilių moto kiekvienas iš eilės atlieka jam kaip ją aptarnaujančiam žmo tasį tinkamu priemonių bedar 
bei įspėti. Kur cįabar įmonėje 
dirba tūkstančiai, ten jų bus rei 
kalinga šimtai ar gal ir dar ma 
žiau. Ar dėl to turėtų atsirasti 
milionai bedarbių, apie tai jau 
dabar galovjama. Praeitis sa

varžytis pasaulinėje rinkoje. Ir 
net ūkiškai atsilikusiose šalyse, 
skubėdamos 
monę, norės

būtų paspartinta ir papiginta, gręžia, tekina, įpjauna sraigtus, pareikalavimas.
kūrybiškas mokslininkų ir tech sumontuoja atskiras motoro da yas pats (jarosi biuruose ir 
nikų protas ryžosi padirbti ir lis, jas nušlifuoja: paskutines jstaigose. Kur pirma žmogus, 
ištobulinti tokius prietaisus-ap mašinos patikrina, ar viskas ge skaičiuodamas, rašydamas ir pa 

" ' 1 i — -'■— ruošdamas įstaigai reikalingas
informacijas, sudarydamas len Pramonę 
teles dirbančiųjų algoms mokė čia ir dabartinė tarptautinė būk 
ti, dabar stovi mašinos ir atlie lė. Santykių įtempimas tarp dik

kurti savąją pra 
ją kurti automatiš

vienas inžinierius atiteko šim 
tui darbininkų. Šiandien vienas 
inžinierius atitenka jau 20-čiai 
darbininkų. Ateityje jų bus rei 
kalinga vis daugiau. Dirbančių 
jų paruošimas naujoms garny 
bos sąlygoms turi pasidaryti 
masinis, ir jaunimo išmokslini 
mas, visiems prieinamas, turės 
vykti atitinkamai pertvarkyto 
se mokyklose. Tai nauja proble 
ma, kuri gali būti tinkamai iš 
spręsta tik tuomet, jei dirban 
čiųjų įtekmė krašto reikalų tva 
rkyme bus pakankamai stipri, 

bančiuju pareikalavimo, bet jį ° to ^abma Pasie^ti tik demok 
padidindavo. Numatoma, kad kratiškai besitvarkamčoj bend 
taip bus ir ateityje. Naujoviška ruomenėje. Pramones persitvar 
pramonė bus reikalinga vis nau ^ymas labai skaudžiai palies ir 
jų techninių įrengimų — turės tarnautojų būklę ,^au^ PĮ° 
kurtis naujos įmonės. Suauto ^eS4iM pasidaiys nebereikalin 
matinta pramonė labai pasun jos
kins smulkiosioms įmonėms va

pramonė bus reikalinga vis nau
aratus, kurie sugebėti! patys rai padaryta, ir štai, per maši 
mašiną valdyti, atstodami žmo nas perėjęs metalo gabalas vir 
gų. Tokių prietaisų-aparatų sta motoru. Žmogaus ranka yra 
vis daugėja, jie vis tobulėja ir čia tik kur nekur reikaiinga. 
surasta tokių, kurie „moka ma Per valandą dirbtuves paganu jy darbą, nepaklysdamos ir tatūros bloko ir laisvojo pašau ržybų sąlygas, daug jų suban kalaus tvarkyti ūki planingai,
siną vaidyti ir iš tolo. na 154 motorus 41 darbininko nesukčiaudamos. Telefonų įmo lio, nemažėja. Abiejuose fron krutindama; bet jų dauguma pa Suautomatintos įmonės, bran

Ii va pastaruoju laiku didieji priežiūroje. Seniau, panaudoja nėje yra automatinės mašinos, tuose vyksta nematyto greičio siliks ir toliau dirbdamos. Bus
- - v. į kuriols užrašo tiek vietinius,.tie ginklavimasis, o gaminti moder reikalingi dirbantieji kitose vis

naujoviškus nas, tam , pačiam darbui atlikti jr užmiesčio abonentų pasikal niuosius ginklus tegalima nau plintančio ir įvairėjančio tautų 
i - ’Į dėjimus ir net išrašo- jiems sąs ioviškai sutvarkytose įmonėse, ūkio srityse. Vis didėjanti pra

ir jų dalis; įmonės, kurios valo kai 11 nepalyginamai daugiau kauas. jos „moka“ teisingai su Pagaliau žmonijos istgrija ne monės gamyba bus reikalinga
riaftą, gaudamos iš jos dešimti laiko. Ar Fordas nepakeis at ra§y{į sąskaitą ir tuomet, kai žino atsitikimų, kad laimėta te vis didesnio ir įvairesnio žalia
mis .įvairių produktų ir kiti di eityje ir tų 41 daibininko, ar be reįkia atsižiūrėti įvairių už pa chnikos pažanga būtų užmirš vų kiekio. Civilizacijai žengiant dėl prekių nedatekliaus tai atei
dieji fabrikai persitvarko. Fab nt ,nesumažins jų skaičiaus, ne sįkalbėjimą tarifų. Reikalui es ta. vis pirmyn, didės žmonių mate tyje g-ali būti vargo dėl jų per

ant, mašina gali pašaukti prie Per pirmają pramonės revo rialiniai bei kultūriniai pareika tekliaus, ir vien planingai veda® 
telefono reikalingą žmogų ir už liucija> kuria sukėlė garo maŠi*lavimai- T?kie Xra numatymai. mas ūkis gali apsaugoti visuoW 
miestyje. na, eiektros energijos panaudo Jie teisingi, bet dirbančių menę nuo skaudžių nelaimių.

Kurios reikšmės turės žmoni jimas ir jas sekusi prekių masi vadovybes, kartu ir patys dir Planingas turės būti darbinin 
jąi tas naujas pramonės bei ki nė gamyba, darbininkai iŠ kar ”antieJ»> tun numatyti, kad ga kų bei tarnautojų paruošimas, 

*' " . . h darbo visiems ir neužtekti, tinkamai suskirstant reikalingo
™at J^ikja iš anksto numatyti mis profesijomis besimokantį ja

i ,1.- J -unimą. Planingas turi būti ir ža
liavų pramonei paruošimas, su 
sisiekimo vystymas ir pagaliau 
— kas svarbiausia — tinkamai 

bloginant,* bet gerinant čHrban planingas dirbančiųjų pragy 
čiųjų gyvenimo sąlygas. venimo derinimas su tautos di 

„„..„u. mm dėjančiu turtu, kad juo vis tei 
kvmn išdavi hue t-l t ’■Z/ singiau galėtų naudotis kiekvie kytno išdava bus ta, kad reikės **«<«,kelti dirbaničųjų kvalifikacijas, a bendruomenės narys, 
reikės juos paruošti darbui pa Tokie yta pramonėje vyksta

fabrikai, kurie gamina automo nt taip pat ištobulintas maši 
bilius, lėktuvus, i
ginklus, įvairius mechanizmus buvo reikalingi 177 darbinin

persitvarkyti ver

Revoliucija pramonėje parei

kuriols užrašo tiek vietinius,,tie ginklavimasis, o gaminti moder reikalingi dirbantieji kitose vis
giai kainodamas, kad save pa 
teisintų, turės pastoviai 'dirbti. 
Paspartinta gamyba lengvai ga 
Ii sudaryti prekių perteklių, ir 
to pasėkoje vyktų ūkio sukrė 
timai. Jei praeityje buvo vargo

ri.kus paseka įstaigų ir įvairių reikia beveik klausti.
kompanijų biurai, radio, telefo Kitas pavyzdys — naftos ra 
no ir telegrafo aptarnavimas, finerija (Valykla). Didelio mas 
skaičiavimo darbas mokslo įstai to rafinerijos įmonė yra kontro 
gose. kur tarnautojų dirbtąjį liuojama apie 50,000 automatiš 
darbą perima robotas-aparatas, kų prietaisų, įrengtų vienoje pa 
nustumdamas nuo jo žmogų, talpoje ir sujungtų su atitinka 
Žmogus darosi ’ reikalingas tie mais naftos perdirbimo ‘ įrengi

' ms aparatams 'tik prižiūrėti, mais, Įmonės kontrolės patai ,
■ pataisyti sugedusią mašiną ar poje sienos nukabinėtos šimtais nes suautomatininimas vyks ne fabnkus‘. „8ų gyvenamai8 la'

riko Įrengimuose viskas tvarko prietaisų,, aliarmo aparatų, valy talistinio ūkio pažangos aksti Y.ra {au kltok8, vadovyoes ir 
je. Tas gamybos'pertvarkymas mo eigą rodančių prietaisų. Čia naš yra jo vairininkų pelno šie Jie PatYs supranta, kad naujo 
vadinamas trumpu žodžiu — yra ir aparatų^ kurie patys „mo kimas. Pelnui gauti reikia, kad Pramones posūkio negalima ir 
pramonės suautomatinimu. Au ka“ pataisyti atitinkamų įrengi prekė būtų parduodama su pel ^,ere',ia stabdyti. Tereikia jau 
tomatas reiškia savaime veikia mų darbą, jei jis atliekamas ne nu. Iš čia eina varžybos tarp siabdien galvoti ir veikti, kad 
ntį įrengimą. tinkamai. Tuos aparatus-robo įvairių šalių pramonininkų, kar tec,lj (‘^^ejimais galėtų

Kaip dirba suautomatintas tus prižiūri kontrolės patalpo tu varžybos ir to pat krašto Pasinaudotl visa visuomene.
fabrikas ar kuri kita suautoma je tik keli žmonės ir vieną kitą pramonininkų tarpe, gaminti Kokių pasikaitimų bendruo sikeitusiose gamybos sąlygose, nčios revoliucijos numatomi pa
tinta įmonė? Pora pavyzdžių, jų pataiso ar pareguliuoja, bet prekes vis geriau ir pigiau. Su menės gyvenime reikia laukti iŠ Prieš keletą metų Amerikoje dariniai. K.)

tokių žmogaus patarnavimui bu to stojo prieš technikos pažan 
tinų priemonių posūkis? gą, daužydami fabrikų naujus 

Reikia manyti, kad pramo įrengimus ir degindami pačius
- • . fabrikus. Musų gyvenamais lai

pati'robotą, patikrinti, ar fab rodyklių, sujungtuvų, apsaugos sustabdomai. Dabartinio kapi ka18. ,banciųjų nusistatymas

priemonės, kurių pagalba tech 
nikos pažanga išeitų visiems į 
naudą.

Sutrumpinti darbo laiką, ne
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Namų statytojams ir pirkėjams
GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?

: Jei taip, Ui laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
žemiausios. Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

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

Žemiausiomis kainomis ir patogiausiomis mokėjimo sąlygomis čia galima gauti visas 
•tybines medžiagas: visokių rūšių lentas, cementą, cementinius blokus, plytas, vinis, dažus, 
: stogo dengimo ir izoliacines medžiagas.

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

U.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

ant Jūsų nuosavo arba mūsų parinkto sklypo, pagal užsakytojo nurodytą planą. Statybos 
• darbams vadovaus patyręs kontraktorius. Dar turime gerą progą gauti ilgalaikę paskolą 
: iš 6% pastatyti Montrealyje keletą dupleksų ar tripleksų. Norintieji pasinaudoti paskola 
•ir su nedideliu įmokėjimu bei lengvais išmokėji mo terminais įsigyti namus, prašome tuo-: 
ijau kreiptis į

sta

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

MAMERTAS MACIUKAS

VILNIUS TARYBŲ LIETUVOS SOSTINĖ
Tokiu vardu yra išleista 176 tuvių nebegyventa ir nieko ne 

puslapių gausiai iliustruota, ne veikta. O kas yra — tai tiktai 
didelio formato, visa riebiais ra „šlovingosios“ nuopelnai, 
šmenimis atspausdinta, Valsty

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd. 
telefonu RA 1-7S24.

Pasiūlymas galioja tik šį vasario mėnesį.
AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

ratūros leidyklos Vilniuje išleis 
ta knygelė, parašyta J. Jurginio 
ir V. Mikučianio. Kaina 10 rub 
lių. Įrišta kietais viršeliais, ta 
čiau, kaip ir visi sovietiniai įriši 

H mai,» ir šis yra labai prastas, pa 
stovėjęs raitosi ir tiktai padėtas 

sur iš publikos susilaukė įvai po presu išsilygina.
rių nuomonių. Vieni pavadino: Turinyje yra šie straipsniai: 
„Deep river boys“, o. kiti sakė, Miesto istorijos bruožai, Mies 
kad tos dainos mus nukėlė į pat to atstatymas ir tolimesnis jo iš 
vidurį kaimo, todėl dainininkai vystymas, Respublikos politi 
ir patys nebesuprato, ar padai nio gyvenimo centras, Kultūros 
navo gerai, ar blogai.

Bendruomenės pirmininkas 
J. Demereckas padėkojo susirin 
kusiems, pakvietė sugiedoti Ta 
utos Himną ir taip minėjimą už 
baigėme. Minėjimo metu Tau 
tos Fondui surinkta 90 dolerių. 

Kstr.
16-TOS VASARIO MINĖJI

WINNIPEG, Man.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠV ENTĖ WINNIPEGE

Vasario 17 d. Winnipego lie sario 16-tos minėjimas. Prie 
tuviai iškilmingai paminėjo va įėjimo, Winnipego lietuvių Tau 
ario 16-tąją. Jau prieš porą sa tos Fondo atstovas K. Strikai 

/aičjų, lietuvių katalikų parapi tis, su aukoms rinkti sąiašu, sė 
jos salėje sienoje pasirodė gra dėjo prie įėjimo, kur kiekvienas 
žus paveikslas-reklama raginan svečias sulig savo išgalės gale 
ti visus lietuvius nepamiršti tą jo atiduoti savo auką Tautos 
didingą ir garbingą Lietuvai Fondui. Publikai susirinkus, K. 
dieną nepaminėti. Paveikslą la L. B-nės Winipego Apyl. pirm, 
bai gražiai meniškai padarė E. J. Demereckas atidarė susirin 
Kalasauskas. Parapijos klebo kimą ir pasakė trumpą įžangi 
nas kun. J. Bertašius per pamo nę kalbą. Kalbos metu, pakvie 
kslus primindavo bei paraginda tė publiką minuttei susikaupti ir ME WINNIPEGIECIAI TAU 
vo neparųiršti minėjimo dienos pagerbti žuvusius už Lietuvos ~ 
ir kuo skaitlingiausiai jame lie Nepriklausomybę. Po to, buvo 
tuviams dalyvauti. Ir štai, taip pakviestas rašytojas - žurnalis 
palengvėle besiruošiant sulau tas Juozas Pronskus, tos dienos 
kerne pačios šventės. minėjimo progai pasakyti kai

Sekmadienio rytą 11 vai. bū bą. Jo kalba buvo labai turinin 
riais Winnipego lietuviai prade ga, truko apie pusantros valan 
jo traukti į lietuviškas pamal dos ir tai kalbėtojui mintys ne 
das. Visas bažnytines apeigas buvo išsisėmusios. Jis padarė 
atliko kun. J. Bertašius, kuris apžvalgą keturių tūkstančių me 
ir tai dienai pritaikintą pamoks tų, gražiai privesdamas iki Lie 
lą pasakė. Pamaldų metu gic tuvai nepriklausomybės atgavi 
dojo bažnytinis choras, kurį pa mo. Jo kalba publikos buvo pa 
ruošėDanguolė Januškaitė, kaip lydėta gausingais plojimais. Po 
Winnipego parapijos vargo to, savo žodį tarė Mykolas Ja_____ ~________
nininkė, padedant jos mamytei nuška, kuris gražiai apioūdino nevjčius, Radzevičius, Zavads Aukavusiems reiškiama didelė 
EI. Januškienei. Lietuvos, nepriklausomybės ko |cas> Dargužienė, kun. J. Berta padėka.

DIES GELMĖ. Immaculata Pr 
ess, Putnam, Conn., USA. 146 
pusi. Kaina 2 dol.

Turinyje: I. Tarp gyvenimo 
ir mirites, II. Kristaus veido 
šviesoje. III. Per kryžių į prisi 
kėlimą.

J. Savickis. ŽEMĖ DEGA, II 
dalis. Diplomato atsiminimai. 
Terros leidinys. 420 pusi. Kny 
ga gražiai įrišta, kietai virše 
liais. Labai gražiai patiekta kie 
kvienai bibliotekai, kaina 4.50.

ACEN NEWS Nr. 18—20, 
Tai yra mėnesinis

------------- —  ,  / Apie Vilniaus ateitį, žinoma, 
binėp politinės į r mokslinės lite pHfantazijuota ir tai nerealiai. 

------ ----- - --- pav yra numatyta> kiek bus nu
tiesta kanalizacijos ir vanden 
tiekio vamzdžių. Taigi, ne dau 
giau. Na, o jeigu miestas plė 
sis, užsistatys nauji rajonai, tai 
kaip gi bus — jie liks be van 
dentiekio ir be kanalizacijos? 
Tiesa, taip yra pačioje Maskvo 
je, bet tai juk yra dėl rusiškos 1956 metų, 
netvarkos, bet ar tuo keliu būti Pavergtųjų Tautų Seimo leidi 
nai turi eiti ir Lietuvą?

Koks tas sovietinis darbas, 
matyti jau iš to, kad net kny 
gos autoriaus pavardės nesuge 
bėjo išversti: lietuviškai parašy 
ta V. Mikučianis, o rusiškai jau 
Mikučanis. . .

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS NARIAI

pradėjo antrą balsavimų ratą 
geriausiai 1956 metais išleistai 
knygai paskirti 500 dolerių pre 
mijai. Rašytojai balsuoja už pr 
aėjusiais metais išleistas 
nėš literatūros knygas, 
yra išleista 12.

DAILININKAS 
TELESFORAS VALIUS

židinys, Miesto istorinės vietos, 
Dailės ir architektūros pamink 
lai ir žvilgsnis į miesto ateitį.

Prie straipsnių nepažymėta, 
kuris autorius kurį yra parašęs. 
Bet labai būdinga dabartinės 
Lietuvos visų raštų bruožas: 
kai juos skaitai, tai atrodo, kad 
sovietinės akys nieko daugiau 
nepajėgios matyti, kaip tiktai 
tą, kad Vilnius nuo savo įsikū 
rimo ėjo tiktai komunizmo ke 
liais ir buvo komunistiškiausis 
miestas, nors apie komunizmą

TOS FONDUI AUKOJO:
10 dol. Vincas Januška, 7 dol. 
Kostas Strikaitis, 5 dol. dr. Č.
Kurauskas^dr. J. Zulonas ir M. amžius nieko, nebuvo girdėjęs. 
Januška, 4 dol. St. Bujokas, 3 Apie Vilnių Lietuvos nepriklau 
dol. E. K. Kalasauskai ir ats. s . ’
kapt. J. Matulionis, 2 dol.: V. £?a arba nieko. Lyg Vilniuje lie 
Galinaitis, V. Rutkausgas, J. --- ----- ---------------------------------
Kvedaras, agr. J. Malinauskas, repinas, Alfa Balčiūnas, V. Kri 
J. Vidžiūnas, J. Demereckas, P. ščjūnas, P. Bagdonas, Jankaus 
Vaškevičius, J. Vaitekūnas, inž. kas, J. Bartininkas, A. Kuncai 
Ad. Maciūnas, J. Januška ir p. tis ir K. Stankus, 0,50 et. E. Fe 
Šarauskas, 1 dol. Bortkeviičus, deravičius ir p. Grabys. Iš viso 
Genys, Zavadskienė, L. Stane surinkta: 90 dol. Pinigai per 
vičius, Lingė, Bukauskas, Pra siųsti Tautos Fondo atstovybei.

somybės laikais tiktai vien blo

nys. Adresas: 29 West 57th St 
ret, New York 19, N. Y„ USA. 
Šis nr. didelis, iliustruotas. Ja 
me daug medžiagos apie Veng 
rijos sukilimą.

VISI GIRDĖJOTE
apie suėmimą New Yorke bol 
ševikiškų šnipų, kurie yra gi 
mę Vilkavišky, ir kurie yra pa 
skelbti lietuviais, nors jie toki 
ir nėra. Tam viskam išaiškinti 
yra reikalingi žmonės, kurie 
būtų pažinoję šiuos du buv. Lie 
tuvos piliečius, ar bent jų arti 
mus gimines — tėvus, brolius. 
Kreipiamės pirmon eilėn į buv. 
Vilkaviškio gyventojus.

Prašome pranešti savo pa 
vardę, vardą ir adresą šio telk 

_ su grafikos darbais dalyvauja raščio Redaktoriui: „Neprikl. 
. parodoje, kuri keliauja per dau Lietuva“, 7722 George St., Vii 

gelį Kanados miestų. le Lasalle, Montreal 32, P. Q.
atciiicta DxvilMrTi Lietuvai“ apie savo kolinijų gy ATSIŲSTA PAMINĖTI venimą, darbus, galimybes 

Bruno Markaitis. S. J. ŠIR prasikurti.

iį fe

groži 
kurių

EI. Januškienei. 1 _ ________ ___ ____, ____ _____
Pamaldų metu į bažnyčią bu vas, kuriose pačiam teko daly §jUg; Timerman,’ Kl. Karaška, 

vo įnešta trispalvė tautinė Lie vauti. 
tuvos vėliava. Vėliavą laikė V. 
Radzevičius ir p. Grabys. Prie 
vėliavos garbėg sargybą nešė 
keturios lietuvaitės: Dargužai 
tė, Zavadskaitė, Daubaraitė ir 
Pranevičiūtė. Pamaldos baigtos 
Tautos Himnu.

Po pietų 4 vai. prasidėjo va „Prie Nemunėlio“. Publikai"la

Po kalbų prasidėjo meninė 
dalis. Scenoje pasirodė vaikutis 
Vitas Januška su smuiku, kurį 
pianu palydėjo jo sesute Dan 
guolė. Vėliau Danguolė, Algir J 
das ir Vitas Januškai smuiku. į 
akordeonu ir pianu pagrojo: J

T. Lukoševiičus, Šerkšnys, Si 
manavičius, Žiminskas, Pr. Se

K. Strikaitis, 
Winnipego Apyl. Tautos 

Fondo Atstovas.

SIUNČIAME VAISTUS 
jūsų sergantiems artimie

siems ir prieteliams

Lietuvoje 
ir visoje Europoje.

JEAN TALON 
DRUG STORE

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

bai patiko.
Toliau, winipegieciai: V. Ar 

manavičius, K. Strikaitis, V.

Or. TASSY S/NGRRMAN 
optometristas - optikas

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

Dr. Roman Pniewski
« Daugiametė praktika didelėse ligoninėse it klinikose
« Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialiatas.
i 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.
g Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. ;;

Demereckas padainavo: „Žygis 
į Vilnių“, „’Nežinomam Kariui“ 
ir „Mūsų eilės kietos uolos“. 
Pertraukos metu Vyt. Radzevi 
čius padeklamavo eilėraštį: 
„Lietuva“ — Miškinio. Po to, 
dar tie patys dainininkai padai 
navo: „Kalnai ten dejavoįį ir 
„Tau, sesute, puikios gėlės“,
Žinoma, dainininkai, kaip ir vi V! _ , , g1 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve

v>
GALIONAS DIVA MODE

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

T!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. 

į' Lietuviams nuolaida.
0> Adresas: 547 Lafieur Str., Ville Lasalle,
$ Montreal, P. Q. Fel.^HU 8-016Ž. .

BELLAZZI-LAMY, INC
TR 51S1 7679 Geor«e 9l- vale Laaalle.

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

Tel. TR. 1135VICTORIA CLEANERS & DYERS Ci).
SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

it t. t., ir t. t.

& Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai & 
X duodamos betkokiam geram tikslui. &
X Ved. D. Jurkus,,He 4280. $
X „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje $
X Banko kambary. §
•> Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 s*

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

7 Lietuviams nuolaida. 4
/” O / 4 / Sav.: P. RUTKAUSKAS. I

HE 0211 Office: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

StaNu

Montreal Overseas Parcels 
Service Reg’d, 

4158 St. Lawrence Blvd.

PL 4725

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

Liet sav.: J. KriauČeliūnas, A. Majauskas, N. Matulaitienė.
TEL. TR.H35 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

| Lietuviška moterų kirpykla
I DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- 
I PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
| Sav, BIRUTĖ DODONA ITė B. M. Dodon). * 
į 2344 CENTRE St., M o fit te Ml, Fltatroy 3292

Siuntimai Lietuvon
IR Į VISAS RUSIJOS DALIS 

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

urmo kainomilt
Visos petsiuhtimo išlaidos ir muitai priimami čia — ga

vėjui nereikia nieko mokėti.
Reikalaukite mūsų lietuvilko siunčiamu daiktų sąrašo.

K
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Europos žingsniai į vienybę 
GALI PADĖTI IŠLAISVINTI PAVERGTUOSIUS 
RAŠO EKONOMISTAS JUOZAS AUDĖNAS

Po ilgai užtrukusių pasitari soms paminėtų valstybių kolo 
mų, vasario 19 ir 20 d. Paryžių nijoms. Tuo pačiu norima ture 
je, dalyvaujant šešių Europos ti didesnį ekonominį efektą, o 
valstybių (Belgijos, Italijos, gal ir politinį išlyginimą. 
Liuksemburgo, Olandijos, Pra 
ncūzijos ir Vakarų Vokietijos) 
ministeriams pirmininkams, bu 
vo sutarta įsteigti šių valstybių Būtent. ‘ prancūzija, 200 mil. 
bendrą rinką ir suvesti į vieną, do] , v VokietijSt 200 miy dol-i 
visų kontroliuojamą orgamzaci Olandija, 70 mil. dol., Belgija, 

70 mil. dol., Italija, 40 mil, dol. 
Liuksemburgas, 1 mil. 250 tu 
kstančĮų dolerių.

Be to, kolonialinės valstybės 
kolonijų atsilikusiam ūkiui pa 
kelti numato investuoti; Pran 
cūzija — 512 mil. dol., Olandi 
ja 35 mil. dol., Belgija 30 mil. 
dol. ir Italija 5 mil. dol.

Šioji bendroji rinka apims 
160 mil. europiečių, o su kolo 
nijomis bus turbūt dvigubai di 
dėsnis gyventojų skaičius.

Mes žinome, kad laisvais pa 
grindais geros didelės rinkos bu 
vimas, yra svarbus ekonominis 
varyklis. Imkime Ameriką. Tik 
didelė rinka išugdė kraštą į au 

Galimas daiktas, kad tos šešios gščiausio gyvenimo standartą, 
valstybės tarpusaviams maina Vokietija ne kartą bandė karais 
ms palaipsniui visai panaikins sudaryti „Grossraumwirtscha 
muitu sienas. Kitas dalykas lt“, bet be pasekmių, 
mainams su už šių valstybių 
esančiu pasauliu.

Ryšium su bendros 
rinkos įsteigimu, 

kiekviename krašte 
daug naujų problemų, ku 
rios turės būti derinamos 
tarp visų susitarusių šaltų

jų bus: 1) bendros ekonominės 
politikos koordinavimas, 2) sp

ją, atomine energiją.
Dabar pavesta specialistams 

paruošti sutarčių tekstus, ku 
rie turės būti neužilgo pasirašy 
ti Romoje.

Kol nepaskelbti sutarčių te 
kstai, yra nežinomos gal ir lab 
jau svarbios sutarčių smulkme 
nos. Tačiau dar tebeeinant pa 
sitarimams, pagrindiniai susita 
rimo komponentai spėjo pasiek 
ti ir visumą.

Pagal susitarimą
dėl bendrosios rinkos, ap 
imančios visų rūšių pre 
kės, visos šešios valstybės 
turi suderinti ir sulyginti 

visus muitų tarifus.

Bendrosios rinkos organi 
zavimui, kiekviena valsty 

bė įneš savo indėlį.
Prancūzija, 200 mil.

SIUNTINIAI LIETUVON 
ir Sovietų Rusijon 

GRABOWSKI
EXPORT - IMPORT CO IR VAISTINĖ 

London, England
Ypatingai žemos kainos vaistams.

Garantuotas pristatymas. Visus mokesčius apmoka 
siuntėjas. Dėl smulkesnių informacijų ir 
čių kreipkitės pas šios b-vės atstovą

K. Gudžiūną
2648 Hogan St., Montreal, Que.,------- Tel.

kainoraš- 
Kanadoje

TIES RAŠTIKIO...
Atkelta iš 3-čio psl.

nių, kurie savo srityje padaro liškas „valymas“ bendrai yra 
impozantiškų darbų. Ir Glovac neleistinas. Tiktai fronte ir tai 
kis, turėdamas uždavinį, kaip atsargiai, turint neabejotinus 
karys, jeigu tiktai pasidavė dis įrodymus, jis naudojamas. Ko 
ciplinai, padarė tam tikrą dar dėl gi tokių „valymų“ nereikė 
bą nepriklausomybės kare. De jo naudoti Ladygai, Škirpai 
ja, jis disciplinai labai sunkiai ir Uitiems kultūrin 
pasidavė. Visą laiką maištavo giems karininkams? Tie „valy 
ir sauvaliavo. Jis save yra apsi mai“, kiek prisimenu, Žemaiti 
sunkinęs nepateisinamais dar joje buvo prisimenami kaip šia 
bais. Be reikalo buvo sušaudy ubas, kaip maras, kurio žmonės 
tas socialdem. Smalstys ir kiti, ilgai negalėjo užmiršti. Ne, tau

LA 5-6633. Savo metu buvo pagarsėjęs ter tiečiai, Dieve mus apsaugok 
minas „kišti po ledu“. Tai, kiek nuo tokių sauvališkų .„valy 
atsimenu, buvo siejama su Glo mų“. Tie gi (patys „valytojai“ 
vackio veiksmais. Tur būt ne ir gruodžio 17 padarė. O kiek 
veltui jis savo metu pėsčias ir vėliau nuo- jų teko nukentėti ir 
basas eidavo iš Kauno į Pažais dabar „valytojas" pagirianČiam 
lį melstis. Aš ir pats atsimenu, M. Krupavičiui. . . Tie gi, ne f 
kai jo vedamas pulkas buvo atė kiti, „valytojai“ ir gruodžio 17 
jęs į Zarasus. Pirmąją gi dieną vykdė „valymą“. Toks „valy 
apiplėšė gyventojus, išlaužė kr mas“ yra nusikalstamas darbas, 
autuves. Žmonės verkė, vaitojo Man čia prisimena atmintin įs 
ir skundėsi. Buvo ir sužalotų, trigęs istorininko dr. A. Šapo 
Kareiviai teisinosi, kad jiems kos paskutinėje KLB Kr. Tary 
vadas leidžiąs pasiplėšti kiek bos sesijoje, Toronte, tikrai rim 
vienoje naujai užimtoje vieto tas, protingas ir žmoniškas pa 
ie. . . Kai pulkas išėjo, namai, sisakymas, kai tūlas Kr. Tary

BALF’O SIUNTINIAI
BALFO PRANEŠIMAS SIUN TINIŲ REIKALU I 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
„57-03“

500 gr Margarino dėžutė 
500 gr Taukų dėžutė
300 gr Šveicariško šokolado 

1500 gr Gabalinio cukraus.
200 gr kakao 
125 gr kavos

3 metrai guminio raiščio
2 Špūlės siūlų juodų ir balt, kuriuose kūrėsi Zarasų gimna bos narys kažką užsiminė apie 
I pakutis adatų

90 Tabl. Lezithin
1 Dėžutė kremo veidui ir 

rankoms.
Į Lietuvą ir Europos Rusiją $ 
17.00; į Azijos Rusiją $ 18.00.

TEX-514

Yra surastas kelias siuntinia 
ms siųsti į Lietuvą ir kitus kraš 
tus BALFui taypininkaujant. 
Be anksčiau paskelbtų yra nau 
ji šie siuntiniai:

250 gr Pieno miltelių
100 gr Kiaušinių miltelių 
500 gr Margarino dėžutė 
500 gr Taukų kiaulinių 
200 gr Šveicariško šokolado 
250 gr Kakao nesaldintas 
500 gr Cukraus gabalinio 
200 gr Vynuoginio cukraus 
500 gr Medaus dėžutė
250 gr Starkosan stiprinantis 

gėrimas
90 Tbl. Lezitkin kraujo ir 

nervų sustiprinimui.
Į Lietuvą ir Europos Rusiją
15.00: i Azijos Rusiją $ 16.00.

„57-02“
500 gr Margarino dėžutė

Jei šešių susitarusiųjų valsty 
bių bendroji rinka duos gerų pa 
sėkmių, daug priklausys nuo 
susitarimų vykdymo, tenka lau 
kti, kad 

prie šios „Mažosios Euro 
pos“, kaip jau pradedama 
susitarimas vadinti, prisi 
dės ir kiti Europos kraštai:

Britai ilgai tarėsi. Jie norėjo 500 gr Taukų dėžutė 
ecialių harmoningų teisinių nu bendros rinkos tik pramonės ga 400 gr Kakao 
oštatų įvedimas, 3) susisieki miniams, išjungiant žemės ūkio 200 gr šveicariško šokolado 
mo pertvarkymas, o ypač susi produktus. Nesusitarė. Bet tai 1500 gr Gabalinio cukraus 
siekimo tarifu suderinimas, 4) nereiškia, kad ateityje D. Bri 90 Tabl. Lezithin 
jei ne bendros valiutos greitas tanija neprisidėtų. 1 dėžutė kremo veidui ir rank.
Įvedimas, tai bent esamųjų lai Šis ,nors ir nebe pirmas funk I Lietuvą ir Europos Rusiją — 
kinis stabilizavimas, 5) laisvas cionalinis Europos dalies apsiju $ 14.00; į Azijos Rusiją $ 15.00. 
žmogaus jėgos darbo judėji ngimas (yra Europos ekonomi 
mas, 6) socialinio draudimo su nio bendradarbiavimo ir atsisk 
derinimas ir daugybė kitų klau aitymo organizacija, veikianti 
simų.

Tad yra visai suprantama, 
jog pirmieji penkeri metai nori 
ma laikyti bendomuoju laiko 
tarpiu, o paskui, net ligi septy 
niolikos metų tęsti pilną įgyven 
dinimą.

Kolonijų klausimas irgi yra 
labai svarbi problema.

Keturios iš šešių susitarusių va 
Istybiu — Prancūzija, Belgija, 
Olandija ir Italija — užjūriuo 
se turi savo kolonijų. Jos, ypač 
Prancūzija, turi su savo kolo 
nijomis didelių sunkumų, nes 
visos mažos ar didelės tautos 
siekia savarankiškai valdytis ir 
dėl to veda aršias kovas prieš 
kolonistus. Šiuo susitarimu ben 
droji šešių Europos valstybių 
rinka išplečiama ir taikoma vi

rija, buvo užteršti — parketas, bolševiku galvas:
— Atsargiau, vyrai, su gal 

vomis, jeigu taip turėtume lai 
mes ir Lietuvon sugrįžti, nes ir 
taip nedaug galvų beturime...

Taip, be proto, sąžinės, teisė 
tumu nesivaduojant galima 

.valyti“ iš
laisvos

kils $

laiptai. . . Teko šauktis dezin 
fektorių. Tokiam kariui aš ne 
galiu pakelti liežuvio' pagyri 
mui. M. Krupavičius jį tur būt 
mažai pažįsta.

Glovackis pats giriasi—atsar
goję būdamas baigęs du Teisių ryžtis ir „valyti“ ir „valyti“ iš jį

3.2 metrai geros vilnonės me fakulteto skyrius, o M. Krup. tikrųjų, kas pateko po ranka,X
džiagos vyriškam kostiumui, įtaigoja, kad alkoholikas to ne kas pasipainiojo neatsargiai po
140-142 cm. pločio, su visais padarytų. Truputį čia ne taip kojomis, ant ko pripuolamai ap
priedais. yra. Viena, kad universitetas sistojo žvilgsnis. Taip buvo kai
Į Lietuvą ir Europos Rusiją $ žmogui smegenų neprideda ir bama Žemaitijoje. Deja. Anuo 
44.00; į Azijos Rusiją $ 45.00.

TEX-515
2.8 metrai vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumėliui, su vi 
sais priedais; pilka arba mėly

nuo 1.948 m. ir Europos anglių 
ir plieno bendrovė tų pačių še 
šių valstybių 1951 m. įsteigta) 
bus didelis žygis pirmyn Euro 
pos valstybių sąjungai ir stip 
riai pajėgai sudaryti prieš So 
vietų imperializmą.
ji pasaulio jėga, (JAV ir Sovie 

Šis apsijungimas būtų trečio 
tų Sąjunga), kuri galėtų nule 
mti ir pavergtiesiems kraštams, 
tarp jų ir Lietuvai, atgauti lais 
vę ir būti laisvų tautų bendruo 
menės nariu.

J. Audėnas.
TEGU’NORS MENKA 

DALIS NUO GERYBIŲ 
PILNO STALO TENKA 

VOKIETIJOJE VARGSTAN 
TIEMS LIETUVIAMS.

REMK ŠALPOS FONDA

1
1
1
1

„57-04“ — Moterims
pora apatinių rūbų 
apatinis vilnonis 
pora kelnių vilnonių 
treningas mėlynas

1 vilnonis šalikas
1 pora viln. megztų pirštinių
1 vilnonė liemenė
1 pora šlirių
2 dėąutės kremo v
2 špūlės siūlų juodų ir baltų 
90 Tabl. Lezithin
1 pakutis adatų
1 pora nylon kojinių
Į Azijos Rusiją $ 39.50; į Lietu 
va ir Europos Rusiją $ 38.50.

„57-0-“
300 gr Vynuoginio cukraus 
500 gr Taukų kiaulinių 
750 gr Gabalinio cukraus 
200 gr Šveicariško šokolado 
250 gr Starkosan

9Ų Tbl Lezithin
Į Lietuvą ir Europos Rusiją
12.00; į Azijos Rusiją $ 13.00.

proto nepadaugma (ką mes ma met buvo, laimei tiktai kaip iš 
tome iš jo pasisakymų „Liet, imtis, ir taip, kad galvos nebu 
Dienose“) ; antra, kad unievrsi vo vertinamos ir skaičiuojamos, 
tetas jam greičiausia netaikė vi Sutinku, kad buvo padaryta 
su studentams taikomų reikalą daug neprotingų darbų ne dėl 
vimų, viena, kad jis buvo senas blogos valios, bet dėl neišmany 

na. jau, o antra — „nusipelnęs ne mo, tačiau tokių negerų darbų
Į Lietuvą ir Europos Rusiją $ priklausomybės kovų daly mes negalime sankcionuoti ir 
43.00; į Azijos Rusiją $ 44.00. vis“. . . Perversme jis gi daiyva pagirti. Kas negera, tą turime 

Siuntinius gali užsisakyti gy vo dar nei tl* mokslll nėjęs. O pasakyti aiškiai ir nedvipras 
venantieji Amerikoje, Kanado politinėje, ideologineje srityje miškai. Daugeliu atvejų būda 
ie ir kitur. Užsakant reikia BA ~ Jis gi ~ visiškas analfabe mi tolerantai, mes aiškiai blo . — _ t—. .i.! _1 - . _. * — - — .* J — ^."L. - » — — —* „t!   « 4- 1 j. - f ’
LFo’ centrui atsiųsti to asmens 
adresą, kuriam siuntinys užsa 
komas, adresą siuntėjo-užsaky 
tojo ir reikiamą sumą pinigų. 
Kai BALFo centras tuos daly 
kus gaus, tuojau atliks reikalin 
gus formalumus ir siuntinys 
bus išsiųstas.

Siuntinys turėtų pasiekti Lie 
tuvą per šešias savaites, Rusi 
ją — per du mėnesius. Persian 
timo išlaidos ir muitas Įskaity 
tas j nurodytas kainas.

BALFas garantuoja už siun 
tinių pristatymą, jei koks siun 
tinys nenueitų, BALfas graži 
ns įmokėtus pinigus.

BALFo Centro Įstaiga
105 Grand St., Brooklyn 11, N. 

Y., USA.

$
H JI

9 9 4 DUNDAS ST. W.
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tarusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10,30 v. vak.

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

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

tas, jeigu nepasakyti daugiau, gų darbų negalime toleruoti. To 
Gal todėl nėra kuo stebėtis ir daryti mums neleidžia nei Die 
visais jo keltais maištais ir pa Vo, nei Žmonių įstatymai, 
čiu dalyvavimu perversme. Aš J. Kardelis,
linkęs manyti, kad normaliu lai Bus daugiau.
ku jis nei kariuomenėn nebūtų - ---- ------------- — ■------------—------ —
buvęs priimtas. _ SKAUTAI...

Pov. Plechavičius. Visų pir _ An lijos rajono vadeiva
ma — jis caro armijos puskari ktn B Zinkus pasitraukė iŠ 
ninkis. Jis i Lietuvos kanuome , 
nę atėjo su padirbtais dokumen paTkirtaTįTktn-.' J^Alkis“ 
tais ir buvo specialios tyrimų 
komisijos išaiškintas. Generolo 
laipsnis, 2000 litų mėnesinės 
pensijos ir malūnas jam buvo 
duota už perversmą ir „diktato 
riaus“ titulą. Bet jis taip ir liko 
tipingd dar caro laikų puskari 
ninkiu, kuris švaistėsi su nagai 
ka ir jau pensijoje būdamas dar 
apšveisdavo jaunalietuvius. Lie 
tuvos kariuomenės auklėjimo 
puskarininkiai jau buvo visai 
kitokį, nors tas rusiškas raugas 
labai tvirtai ilgokai laikėsi Lie 

St. Catherines Lietuviu Šešta tuvos kariuomenėje. Juos auk 
dieninės mokyklos Tėvu Komi lėjant .žinoma, ir Raštikis pri 
tetas nuoširdžiai dėkojame: St. sidėjo kelti jų kultūrinį lygį, o 
Catharines Lietuvių Susivieniji eilė kultūringų lektorių — 
mo Amerikoje 278 kuopos vai 
dybos nariams pp. J. Kavole 
liui, Z. Piliponiui, P. Poligri 
mui ir I. Šajaukai už paaukotus 
52.66 dol. šeštadieninės mokyk 
los reikalams. Nuoširdus ačiū.

St. Catharines šeštadieninės 
Mokyklos Tėvų Komitetas.

pareigu. Naujuoju rajono vadei

PADĖKOS

— Kazys Remėza paskirtas 
naujuoju New Yorko Tauro tu 
nto jūrų skautų „Audros“ laivo 
vadu. Pirmiau laivui vadova 
vęs P. Avižienis dėl studijų So. 
Carolinoje pasitraukė iš parei 
gM-

— Lietuvoje jau gerokai šil 
ta, sugrįžo pempės ir veversiai.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

LIETUVI, SKIRK VIENOSz 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West

Room 503

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

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

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

Mūsų skyrius; Hamilton, 105 Cannon, St. E. 
pas p. A. Juraitį. Telef. JA 8-6686.

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Roncesvalles Av»»nue, 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 Į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠRŪP1NIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. —

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

išlavintų ir išauklėtų. Tiktai pa 
mažu Lietuvos kariuomenė tu 
linosi nuo rusiškų atraugų ir 
artėjo prie Vakarų kultūros.

M. Krupavičius pagiria Pie 
chavičių už Suvalkijos išvaly į 
mą nuo bolševikų. Aš dėl to esu’! (kampas Bay & Richmond) 
labai abejingas. Dabar jau neži 
nodamas, ką jis „išvalė“, ma 
nau, kad tur būt jis taip „valė“ 
kaip ir Glovackis. Toks sauva EM 2-2585

1st. LE 4-75^9. Nm. RO 2-9138

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

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

! W. A. LENCKL

TEISININKAS ~

Advokatas—N o tara* 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefoną* EM 6-4182 

Toronto.

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
3 ST 8-5088

■—■ ■ ..’.-at

| Lietuviai advokatai
I NEIMAN, BISSETT /

& SEGUIN \
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street

; (netoli Bloor ir Yonglc) | 
Toronto 5, Ont.

"Tel.: Ofice WA 4-9501 |
| Res.: BE 3-0978 . ?

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

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

330 Bay Streep
TORONTO 1, Or.fario,
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HAAAIOLTOM SIUNTINIAI UtTUVON
TAUTOS FONDO VAJUS

yra Vykdomas Hamiltone. Mies kų parapijos klebonas pareiškė, 
tas padalintas į rajonus, kuriuo J. Em. kard. Višinskį, atsiųstus 
se rinkėjai asmeniškai atsilan Įam naujus kardinoliškus rūbus 
ko į namus, prašydami aukos iš Romos, atsisakė užsivilkti, 
mūsų Tėvynės reikalams. kadangi jie buvo per gražūs da 

Pasakojama, kad vienas sve bartiniam, skurdžiam Lenkijos 
timtautis generolas, pakviestas gyvenimui.
pasakyti kalbą Raudonojo Kry NAMŲ FONDO 
žiaus susirinkime, griežtai atsi 
sakė pareikšdamas, kad jam yra 
lengviau ir geriau kovoti su gi 
nklu rankose, sėdėti apkasuose, 
negu žodžiais prašyti aukos.

Zug tame yra tiesos, nes rin 
.._jų darbas yra labai nedėkin 
gas. Tačiau šiandieną, mes ne 

galime ginklais atkovoti mūsų 
laisvės. Lietuvių kova eina ki 
tais keliais: radio, Įvairūs leidi 
niai svetimomis kalbomis, mo 
nitoringas ir t. t. Visam tam rei 
kalingi yra pinigai. Tad, Mielas 
Hamiltonieti, asilankius pas Ta 
ve namuose rinkėjui, įteik jam 
savo auką ne iš malonės rinkė 
jui, valdybai ar vadovaujantie 
ms veiksniams, bet iš meilės sa 
vam kraštui, savo tautai. Išlai 
kykime pirmaujančią poziciją 
Kanadoje, Tautos Fondui sūriu 
ktomis aukomis.

z I VLIK’o SESIJĄ
įvykstančią Toronte kovo 22—T 

24 d. d. Vilniaus Krašto Lietu 
vių Sąjunga paskyrė tris atsto 
vus, kurių vienas yra hamilto 
nietis K. Baronas.
ANKSTYVESNĖS KARTOS
imigrantė a a. J. Krakauskienė 
mirė vasario 19 d. sulaukusi 77 
m. amžiaus. Velionė prieš 41 
metus atvyko iš Montrealio ir 
čia gyveno iki mirties. Jokioms 
lietuviškoms organizacijoms ne 
priklausė. Palaidota per šv. La 
uryno bažnyčią. Paliko dukros, 
sūnūs ir anūkai, tačiau visų jų 
pavardės yra jau nelietuviškos.

metinių proga gegužės 4 d. bus 
taip pat meninė programa. Jau 
savo sutikimą dalyvauti davė ži 
noma Kanados CBC Junior Ma 
gasin programos televizijoje at 
stove, meno išraiškos šokėja, J. 
Kvietytė.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ FONDO

vakaro, įvykusio 1957 m. sau 
šio 12 d. Roberts* Restaurant, 
apyskaita.
1. Už 157 iėjimo biletus

po $ 1.00 .................. $ 157.00
2. Už 3 įėjimo biletus 

moksleiviams po $0.50 1.50
3. Loterijos pelnas . . . .248.23
4. Bufeto pelnas ..............90.83

Viso vakaro pajamų $ 497.56
1. Salės nuoma
2. Orkestras
3. „N. L.“ už
4. „T. Ž.” už
5. Composersš

Publishers Ass. už 
leidimą .x.........................10.00

6. Už įėjimo biletų knygut. 1.30
Viso vakaro išlaidų. . 175.30 
Vakaro pelnas...........322.26
Hamiltono Lietuvių Namų

Fondo vakaro, įvykusio 1957 
m. vasario 2 d. Royal Connau 
ght Hotel apyskaita.
1. Už 78 Įėjimo biletus po

$ 1.25 ‘...........t............97.50
2. Už 2 įėj. ibi. moksleiviams

po $0.50 ......................... 1.00
3. Loterijos pelnas . . . .234.76 

Viso vakaro pajamų $333.26
1. Salės nuoma .......... $75.00
2. Orkestras .....................80.00

REDEEMER LIUTERONIŲ 3. „N. L.” už skelbimą . .5.00
4. „T. Ž.” už du skelbimus 15.00
5. Composers, Authors and

Publishers Ass. už leid. 10.00
6. Už išsiuntinėjimą pakvie

timų N. F. nariams į va 
karą ............................... 6.05
Viso vakaro išlaidų . .191.05 
Vakaro pelnas...........142.21

Pranešame kad reguliarus siuntinių persiuntimas į LIE 
TUVĄ ir kitus kraštus pradėtas nuo š. m. vasario 18 d. 
Siuntiniai užsakyti per „Orbis“ įstaigą yra pasiunčiami 
iš Skandinavų kraštų ir pasiekia gavėją per trumpą lai 
ką. Siunčiame tekstilės medžiagas, kurių pavyzdžius 
galite apžiūrėti „ORBIS“ Įstaigose Kanadoje ir JAV.

Siunčiame taip pat maistą ir kitas reikmenis.
Siuntinių persiuntimas yra garantuotas, o siuntinių skai 
čius ribotas dėl greitesnio pristatymo; todėl prašome iš 
anksto susisiekti su atatinkama „ORBIS“ Įstaiga tuo 
reikalu. Kanadoje kol kas veikia tik viena įstaiga Hamil 
tone. Adresas:

„O R B I S ’ 65 GORE ST. HAMILTON, Ont.

Tel. JA 9-5695.
Klijentai priimami nuo 4 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

$ 80.00 
. .54.00 

skelbimą. . 10.00 
skelbimą. . 10.00 
Authors and

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ FONDO APYSKAITA 

1956 m. gruodžio 31 d.
Narių Įnašai:

2 Garbės nariai Įnešę po $ 500. 
00 — $ 1,000.00 
10 Narių įnešusių po. . . .
00 — 2.000.00

76 Garbės nariai Įnešę po
00 — 7,600.00

1 Narys Įnešęs...............
00 — 50.00

Viso narių Įnašai ....
................................. $ 10,650.00
Parengimų pelnas:

1. Atidaromojo koncerto, gegu 
žės 21 d.................... 857.88

200.

100.

50.

bažnyčioje, Hamiltone, Main 
St. E. ir Wexford gatvių kam 
pas, sekmadienį, kovo 10 d. 3 
v. p. p., lietuvių pamaldos.

Kun. L. Kostizenas.
KANADOS LENKAI 

tame skaičiuje ir apie 10 tūkst. 
Hamiltone, įsijungė į vajaus 
darbą surinkimui 500 tūkst. 
dol. Lenkijoje esantiems tautie 
čiams. Kaip savo pamoksle len

Europos gydytojas 
Dantistas

Dr. N. Skaab
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

TAISAU 
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

S GARKŪNAS IR ŠVABAITIS, 
| Hamiltone, t a i s o:

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 I

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
• i: Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p.
L: parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

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

< J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P ASIRINKIM Ą.

DARBĄ A T LIE KU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

VANCOUVER, B.C
Vasario 17 d. Vancouverio nimu. 

lietuviai pradėjo Tautos Šven 
tės minėjimą Šv. Mišiomis už 
kenčiančią tautą,

3 vai. p. p. ukrainiečių salėje 
gausus tautiečių būrys susirirt 
ko minėjimui. P. Pr. Balsevičiui 
perskaičius Nepr. Pask. Aktą, 
p. P. Baronas skaitė labai Įdo 
mią paskaitą tema „Lietuva Tė 
vyne Mūsų“. Tylos minute pa 
gerbę žuvusius, sugiedoję 
„Marija, Marija", i 
dalį užbaigėm Tautos Himnu.

Meninę dalį pradėjus jaunia 
usių šešt. mok. mokinių eilėraš pakilioje nuotaikoje, 
čiais ir palstika, buvo tęsiama nubraukė ašarą, žodžiu, senieji 
vyresnių mokinių melodekla ir naujieji ateiviai pabuvojo no 
macija, daina ir taut, šokiais, rs kelias valandas tikrai kultu 
Akordeonu pagrojo V. Diakas. ringoje ir tautinėje dvasioje. 
Labai gražiai ir jausmingai pia Linkėtume naujam KLB komi 
ninu paskambino D. Radzevi tetui nepamesti ryžto ir pasiš 
čienė, o N. Benstead visus su ventimo ir tolimesnėj vancou 
žavėjo gražiu manmba skambi veriečių kultūrinėj veikloj!

Minėjimo dvasią pakėlė savo 
nuoširdžia kalba kun. J. Dakine 
vičius, kuris, nors taip būdamas 
užimtas, surado laiko pabūvotl 
tarp mūsų. Kadingi čia liet, ku 
nigo neturime, tai kun. J. Daki 
nevičius atsilankydamas iš US 
A visiems mums yra labai mie 
las.

E. Smilgiui ir KLB Pirm. 
Ad. Kauliui padėkojus progra 

iškdminea mO3 dalyviams ir rengėjams, po 
s vaišių visi pakilia nuotaika sk 

irstėsi.
Šis minėjimas tikrai praėjo 

nevienas

2j,Jaunųjų menininkų koncer 
x to-vakaro spalio 26 d. 234.37 

3. Royal Connaught salėje, 
koncerto-vakaro lapkričio 
17 d............................ 112.55

Viso 3 pareng. pelnas 1,208.80 
Kitos pajamos:

1. Perimta iš laik. N. F.
Valdybos .......................22.79

2. Gauti komisai iš Dow alaus
daryklos .....................43.75

3. Prirašyti nuošimčiai Cana
da Perm, banke...........44.58

4. Prirašyti % Talkoje 31.12 
Viso kitų pajamų .... 142.24 
Viso pajamų ....11,997.04 
Narių pasitraukimai:

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

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
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.

P. Adamonis PO 6-7594

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

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

GENFRAL1NI3 STATYBOS KONTRAKTORIUS

I D. E. BELANGER A SONS*
I 13 METŲ JOSI, TARNYBOJE

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

S COLONIAL TURKISH BATHS I
'' VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO t

s P SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10.

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

i Masažo ekspertai jūsų patarnavimui.
>GAtdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA:
> ___ —• kas antradienį nuo 2 pm iki 11 v.

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas.

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

telef.: 
PL 0094

dieną ...................  11,537.55
Terminuoti čekiai:
3-jų narių po $100—$ 300.00 
Terminuoti pasižadėjimai:

44 Nariai po $100 — $4,400.00
1 Narys po $50.00 — 50.00 
Viso terminuoti pasižadė 
jimai .....................$ 4,450.00
Visi 134 nariai ir $ 16,287.55 
Pastaba:
1. Pagal susitarimą su Tau 

tos Fondu 25% koncerto pelno

Vieno nario pasitrukim. 100.00 
Kitos išlaidos:

Išmokėta pagal susitarimą
Tautos Fondui už salės ir 
datos perleidimą Namų F. 
25% pelno gegužės 21 d. 
koncerto ................... 113.72

Išmokėta Šalpos F. 10% iš to 
paties vakaro pelno. . . .34.12

Susirašinėjimo’ir telef. išl. 57.72
Spaustuvai už kvitų knygų 

tęs ............................ .36.91 „ ____
Važinėjimo išlaidos .... 32.20 buvo išmokėta Tautos Fondui
Išlaidos už metraščio kny už salės ir datos perleidimą ge 

gą .............................. 23.93 gūžės 21, 1956 m. H. L. N. F.
Auka šešt. Vysk. M. Va leido taip pat ir leidinį su Ati 
lančiaus mok.
Reprezentacija
Vertimas įstatų į anglų kai 

bą .............................10.00

15.00 daromojo Koncerto programa. 
12.00 Pagal susitarimą visas šio leidi 

nio pelnas ėj^. Namų Fondui.
2. Visos išlaidos yra daromos 

Įvairios smulkios išlaidos 23.89 iš Namų Fondo sukeltų pinigų 
Viso kitų išlaidų . . . .359.49 iš parengimų.
Viso išlaidų ................ 459.49 St. Bakšys, pirmininkas.
Saldo 1956 gruodžio 31 K. Žukauskas, iždininkas.

LIETUVIAI PER LIETUVIUS — LIETUVIAMS!
DAINORA

49, Thornton Ave., London W. 4, England. Tel. CHI 2107
Siunčia dovanų siuntinėlius Lietuvon ir Rusijon

iš EUROPOS
ir NEBRANGIAU ir žymiai GREIČIAU.

Angliškos medžiagos, avalynė, vaistai, 
šveicariški laikrodžiai, baltiniai ir kit.

Oro paštu siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10—15 dienų.
1 kilogramo oro paštu persiuntimas kaštuoja 3 doleriai

• ir 30 centų. Kiekvienas sekantis tik 1 dol. 30 centų. 
Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą.

Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai—letuvių kalba. 
Kiekvienas siuntinys, Įskaitant visas išlaidas, apdraudžia 
nias. Visos išlaidos, susijusios su siuntinio persiuntimu,

6 dol. 50 et.
Medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami siuntėjui.

Rašykite lietuviškai, atsakysime tą pačią dieną lietuviškai.

A. Norkeliunas, esc ir F. Dupuis
MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

Montreal Real Estate Board ir
Insurance Institute of Montreal nariai

KUR APSIDRAUSTI? PIRKTI? PARDUOTI?

Namai, bizniai, sklypai, ūkiai.

Paskolos pirmam ir antram tnorgičiui.

Visų rūšių draudimas.

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

Montreal 36, Que.

11 metų patyrimas

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.
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Si šeštadienį Didelis Labai Garsaus Pianisto
ANDRIAUS KUPREVIČIAUS KONCERTAS

GARSIOJO PIANISTO ANDRIAUS KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS MONTREALYJE

bus didelė muzikinė švente, nes b) Aušros Vartų parapijos sa 
pianistas Montrealiui yra pa 
ruošęs visiškai naują, nepapras 
tai Įdomią, piogramą, kurioje 
yra tokie garsūs vardai, kaip 
Mozartas, Shubertas, Debussy, 
Ravel, Chopin, Prokofjev.
jų tarpe yra žymūs lietuviai ko 
mpozitoriai. kaip V. Jakubenas 
ir J. Gaidelis.

Tai bus didelis koncertas, ku 
ris užims apie dvi valandas lai 
ko. Jam pianistas A. Kuprevi 
čius ruošiasi atsidėjęs, todėl pa 
skutiniame savo laiške rašo: 
..Tikiuosi, kad viskas pavyks ge 
riausiai ir Montrealio lietuvių 
bei kitos publikos neapvilsiu“.

Reikia pasakyti, kad be lie 
tuvių yra didelis jo koncertu su 
sidomėjimas ir kitataučių, ku 
rie. atsimindami pianisto pirmą 
ji koncertą, jau iš anksto pra 
šo jiems parūpinti biietų.

Tat tautiečiai maloniai kvie 
čiami atsilankyti i koncertą, ku 
ris tikrai neapvils. Taipgi tau 
tiečiai prašomi painformuoti pa 
žistamus kitataučius, kad ir jie 
galėtų išgirsti mūsų garsųjį pia 
nistą, su didelio pasisekimo ko 
ncertais apvažiavusį visa pašau 
li-

Pa stebima, kad jaunimui — 
studentams, moksleiviams ir 
vaikams — Įėjima stiktai 50 ce 
ntų. Norima, kad šis koncertas 
/būtų tikras kultūrinis paren 
girnas, meno šventė visiems.

Koncertas Įvyks A V salėje, 
1465 rue de Seve, Montreol 20, 
šį šeštadienį, kovo 9 d., 7 vai. 
vakaro. Rengėjai.
SKELBIMAS MONTREALIO

LIETUVIAMS
Pranešame, kad naujo 

realio Lietuvių Seimelio 
mai įvyks kovo 17 dieną 
čiose būstinėse: 
a) Šv. Kaizmiero parapijos sa

Įėję — 3426 I'aithenais St.
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po
pietų.

Įėję — 1465 rue de Seve nuo 
c) Ville Jack Cartier (Longu 

9 vai. ryto iki 6 vai. vakaio. 
euil) p. Išganaičių bute, — 
63 Lablanc Str. nuo 2.30 v. 

Bet po pietų iki 5 vai. po pietų.
Kom. pirm. Pr. Laurušonis. 
Sekr. D. Mališkienė

NEPAPRASTAI SĖKMIN 
GAI VEIKIA

Dėka inž. P. Mažeikos tarpi 
ninkavimo, naujoje už Bacri 
ver upės besikuriančioje koloni 
joje sklypus jau nusipirko 15 lie 
tuvių, o jų tarpe: pačiu pasku 
tiniu laiku, Emilija Greitaitienė, 
Emilija Motečienė, Zinkevičius 
ir Juozas Mažeika. Atrodo, kad 
kitaip ir būti negali, nes naujai 
besikurianti vasarvietė yra Čia 
pat prie miesto, prie didžiojo 
(18) kelio ir prie upės. Van 
duo, oras, saulė, graži gamta ir 
čia pat prie miesto, — geresnės 
vietos sunku rasti. Kas pasisku 
bins nusipirkti sklypą ligi ba 
landžio, gaus dar senomis kai 
nomis, o po balandžio 1 kainos 
įau bus pakeltos. Skambinkite 
inž. P. Mažeikai, — jis jums 
mielai patarnaus ir aprodys vi 
sa mielai. O kas tiktai Čia atsi 
lankė, niekas neišėjo nepirkęs, 
nes vieta puiki ir visai prie mie 
sto. Skambinti telefonu: MO 4- 
0507. Adresas: 
Ave, St. Vincent

BUS MADŲ
Šv. Kazimiero 

įe, šių metų kovo 15 d., 8.30 v., 
bus didelė pavasarinių ir vasari 
nių suknelių paroda, kurią ren 
gia Šv. Kaizmiero parapijos mo 
terys, vadovaujant Elenai Mali 
šauskienei ir padedant dideliam 
būriui parapijos moterų. S'ukne

745 Batiscan 
de Paul.
PARODA
parapijos salė

DR. J. Š F G A M O G A S
C H I R U R G I N Ė ir ( 

BENDROJI PRAKTIKA j 

office 5441 Bannantyne S 
flrsmn \ ((

Mont 
rinki _ .

sekau lės ir paltai bus rodomi firmos 
„Cali". Prie Įžangos biietų, ku 
rie yra nebrangūs, bus duoda 
ma kavutė ir saldumynai, taip 
pat bus galima laimėti suknelę 
ir dar keletą dovanų. Modelė 
mis sutiko būti sekančios lietu 
vaitės: Ponios Anita Stanulie 
nė, Janina Kuslirkienė, Alicė 
Barbagalo ir panelės Ina Šipe 
lyte, Milda Bilevičiūtė, Franris 
Brazauskaitė, Nancy Krisčiū

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

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; <,( 
šeštadieniais 11—1 W 

jrba pagal susitarimą.
namų 1038 Osborne Av. " 
Ver b m. Tel.: PO 6-9964.

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Tradicinis Šv. Kazimiero,

■_ /.į.

l’įbi

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, KOVO 9 DIENĄ 7 VALANDA VAKA 
RO, AUŠROS VARTŲ SALĖJE, 1465 RUE DE SEVE, 
MONTREAL 20.
KONCERTO PROGRAMOJE — SPECIALIAI PARUOŠ 
TI PASALINIŲ GARSENYBIŲ IR ŽYMIŲJŲ LIETU 
VIŲ KOMPOZITORIŲ KŪRINIAI.
PLAČIAU SKAITYKITE MONTREALIO KRONIKOJE.

ŠĮ SEKMADIENĮ, KOVO 10 DIENĄ, 
Šv. Kazimiero Parapijos salėje 

įvyks

Stovyklinis Laužas
Programoje dalyvaus 

visos Montrealio skautės ir skautai.

Pradžia: 3 vai. 30 min. Įėjimas: 50 et.

„Neringos” Skaučių ir Montrealio Skautų Tuntai.

uskas, Lillian Milašytė, Valeri 
ją Ucenaitė. Labai prašome vi 
su atsilankyti ir pasigėrėti gra 

_ _______ ___ žiomis ateinaničo sezono sukne 
naitė, Eddie ir Ann Kraus, Vio lėmis. Pelnas skiriamas bažny 
lėta Strėlytė, Elė Renkytė, Jen čios skolai mokėti.
nie Mackevičiūtė, Helen Kinia SLA KUOPOS SUBRINKI

tTT mas, kurin atsilankė 11 narių,
INCOME TAX nesudariusių kvorumo, atide

blankus geriausiai užpildo di tas. Narių dabar kuopa turi 64.
delį patyrimą turintis iš dauge Sekantin susrrinkiman nariai 5864 Park Ave., Montreal, tel. 
lio metų praktikos

Pranas Tautkus,
buvęs mokytojas.

Prašoma kraiptis į p. Ant. krenda Į Montrealį šį penkta

susrrinkiman 
būtinai turi atsilaikyti, nes bus 
valdybos rinkimai.
• Pianistas A. Kuprevičius ats

DANTŲ GYDYTOJAS | Matulį asmeniškai 7682 Ed dienį 
g ward St., Ville Lasalle, nuo 6 

iki 8 vai. vakaro kovo ir balau 
džio mėnesiais arba telefonu 
TR 8112.

R ADVOKATAS ‘g

|; DR. J. M A L I s K A
« priima: 9 a. m.—1.0 p. m.

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

NOSIES, GERKLĖS IR t 
AUSŲ SPECIALISTAS g

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

Tol. C A 2506 i

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite es—ftf

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

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

I )r.E.Andr įkaitis
956 SHERBROOKE E.

Tek: LA 2-7236

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

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

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

■C.',
VZ y.
v Raštinė vakarais; ©
X 2104 Mount Royal St. E. X

LA 1-7926—8873 X
| ReneTALBOT |

Advokatas
$ Suite 306, Aldred Bldng. x
X 507 Place D’Armes \
V MArquette 8045

ČINČILAI,
ryšy su persikėlimu, labai pi 
giai parduodam — viso 22, kai 
kurie rūšiuoti ir registruoti; 
kartu parduodama ir 11 dėžių. 
Kiekvieną rimtą pasiūlymą ap 
svarstysime. Teirautis tel. RE 
8-6843 arba 1320 Lombard Cre 
scent, Apt. 29, Town of Mount 
Royal.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktonus

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

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

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

SULLIVAN REALTIES Co. 
Member of Montreal 

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

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

TORONTO ŠAULIŲ KLUBO 
NARIŲ ŽINIAI

Šaulius, šaules ir visą hetuviš 
ką visuomenę malonią] prašo Lietuvos jaunimo globėjo-, mi 
me skaitlingai dalyvauti pamal nėjimas Toronte įvyks šį ;ekma 
dose už Šaulių S-gos Įkūrėjo dienj, kovo 10 d. Iškilmingos 
V. Putvio sielą 28-jo jo mirties pamaldos abiejose kat. bažny 
metinių proga, šį sekmadienį čiose 11 vai. ryto. Šv. Jono Kr. 
kovo 1 0d., 11 vai. Šv. Jono Kr. bažnyčioje 11 vai. prisikėlimo 
bažnyčioje. Tuoj po pamaldi! par. salėje šventojo pagerbimui! 
visi šauliai ir šaulės su savo ruošiama vieša akademija, kuv 
prieteiiais ir pažįstamais renka rios metu jaunimui aktualią te 
si Į tos pačios parapijos salę tru ma paskaitą laikys kun. Dr. Pr. 
mpos paskaitos apie V .Putvį. Gaida. Meninę programą išpil 
Skaitys P .Budreika, o po pas dys jaunimas ir jo organizaci 
kaitos bus bendra arabtėlė. ku jos. Prie Įėjimo renkama laisva 
rioj galėsime pasidalinti Įspū auka Midande projektuojamo 

lietuviško kryžiaus sąskaita. Vi 
sa lietuvių visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

STIPRĖJA CHORAS
Šv. Jono Kr. liet, parapijoje, 

kun. Bruno Jurkšui Įsijungus j 
choro parengimo darbą, ima žy 
miai stiprėti patapijos choras

džiais. Klubo Valdyba.
LIETUVIŲ NAMŲ 

ŠĖRININKŲ ŽINIAI
Pranešama, kad kovo 10 d., 

sekmadieni, 4 vai. Liet. Namuo 
se šaukiamas metinis šėrininkų 
susirinkimas, kuriame kviečia 
mi visi šėrininkai dalyvauti.

Atskiri kvietimai nebus siun tiek giedamu repertuaru, tiek 
■Čiami. V-ba. ir choro sudėties padidėjimu.

„VARPO” POBŪVIS
Kovo 2 d. Šv. Jono parapijos 

salėje „Varpo“ choras turėio . . . , . . . , . „
uždarą pobūvi, kur,ame be cho ,r į"*™* ,<laįyk“’ k“P G’u 
ro dalyvių bei jų seimų ir kele 
tos kviestinių asmenų, dalyva 
vo Ontario Provincijos parla 
mento atstovas, didelis lietu 
vių draugas Mr. Jeremko, C. 
B. C. ir C. F. R. B. vietinių ra 
dio stočių atstovai su poniomis. 
Pobūvis praėji jaukioje nuotai 
koje. Buvo pasakyta gražių 
linkėjimų chorui ir jo nenuilsta 
mam dirigentui muzikui St. Ga 
ilevičiui.

IŠGANYTOJO
bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. 
ir Indian Road kampe, kovo 10 
d., 1.30 vai. pp., lietuvių pamal 
dos. Bus teikiamas šv. krikš 
tas. Kun. dr. M. Kavolis.

NAUJI LIETUVIŲ NAMŲ 
ŠĖRININKAI

Praplėtus ir išremontavus L. 
Namų patalpas, yra padaryta 
nemaža naujų skolų, kurios slė 
gia namus ūkiškai, ir bijoma, 
kad netektų suvaržyti mūsų ku \ 
ltūriniems bei visuomeniniams 
reikalams duodamas patalpas. 
Todėl Valdyba daro pstangų ir 
jos nariai ryžtasi surasti naujų 
šėrininkų, kurių pagalba nori 
ma šiek tiek apsiginti nuo ekst 
ra užtrauktu skolų. Reikia ži 
noti, kad šėro pirkimas tai nėra 
auka, o kaip tam tikra paskola, 
kuri, sumažinus skolas, iš na 
mų pajamų, pareikalavus, su 4

Gavėniai yra paruoštas puikusrf 
giesmių repertuaras, Į kurį įeR.. 
na klasiniai religinės muzikos

LIETUVIŠKAI PREKYBOS 
FIRMAI

reikalingi pardavėjai - agentai 
pardavimui importuotų radio 
aparatų ir vietinės gamybos te 
levizijos aparatų ir valymo siur 
bliu.

Galima dirbti tik vakarais. 
Mokama augšta komisija.

Kreiptis: Atlas Import Co, % bus grąžinta.
Lietuvių Namų padėtį Įverti 

no ir paskutiniu metu pirko šė 
rus Šie asmenys: A. Kudraco 
vas, A. Masys ir P. Augustina 
vičius — po 100 dot, A. Smi 
gelskis — 50 dot, L. Čuplins X 
kas, J. Grinskis, J. Petravičius X 
ir J. širka — po 25 dot Bs. X 
ŠV. PETRO LIUTERON1Ų | 

bažnyčioje, Delhi, Rheinlande, X 
kovo mėn. 10 d. 6 vai. 30 min. X 
vakare lietuvių pamaldos su Šv. © 
Komunija. Kun. L. Kostizenas, X

CR 4-8379.

REIKALINGA 
mergina ar moteris 

padėti prižiūrėti 11 mėnesių 
kūdiki ir prie labai lengvų na 
mų ruošos darbų. Galima apsi 
gyventi vietoje arba ateinant. 

Teirautis CR 7-7294.

hojd, Schubert, Montini, Du 
bois ir kt. Ir mokinių chorelis 
ima reikštis kas kartas gyviau: 
sekmadienių ,ankstyvosios pa 
maldos, kuriose šis choras gie 
da, visoumenės gražiai vertina 
ma. Girdėtis, kad jaunimo cho 
ras repetuoja operetę, kuri bus 
pastatyta tuoj po Velykų.
MALONĖS LIUTERIONIŲ 

bažnyčioje, Toronte, 1424 Da 
venport Rd., sekmadienį, kovo 
10 d. 9 vai. 45 min. lietuvių pa 
maldos. Kun. L. Košt iženas.

SERGA
Jau du mėnesiai, kaip Toron 

to šv. Juozapo ligoninėje gydo 
si Sofija Baranauskienė po sun 
kių gaisro nelaimėje nudegi 
mų. Praėjusią savaitę netikėtai 
ėmė reikštis nelauktos kompli 
kacijos. Šiuo metu ligonė maiti 
narna dirbtiniu būdu. Ją slaugo 
dvi jos dukros ir žentas dr. 
Pacevičius. Po sunkios opera 
cijos Aleksandras Paleckis per 
keltas i Queen Elisabeth ligo 
ninę. Šv. Juozapo ligoninėje ser 
ga J. Daunys, pirmosios okupa 
cijos metu bolševikų sunkiai 
sužalotu veidu.
• Prisikėlimo bažnyčios kuni 
gai T. Bernardinas, T. Vytau 
tas ir Brolis Hortulas bū /o Bro 
oklyne metinėse rekolekcijose. 
Tėvas Rafaelis išvyko i JAV pa 
gilinti studijų, o j jo vietą atvy 
ko T. Steponas Rapolas, buvęs 
Green Maine vienuolyne eko 
nomu. f

REIKALINGA
sumani mergina ar moteris na
mų ruošai jaukiuose namuose, s fffe A D *"* 
Atskiras kambarys ir prausyk X l/F* A, I 0C6VICIUS 
la, puikus atlyginimas. Laiko X r- j , • • r’u-
ma ir daugiau pągelbininku. | Gydytojas .r Chirurgą, 

Skambinti HU 1-1325. v 280 Roncesvalles Avė
Telefonas LF. 4-4778

X Priėmimo valandos : 11-1 v.
Xvakarais nuo 6-8 v.; trečia-
X dieniais ir šeštadieniais 11-3
g v. pp. Kitu laiku, susitarus.

__ , — ____ ____ _  _ j „ _

REIKALINGA
prityrusi mergina arba moteris
drabužių valykloje. Nuolatinis 
darbas. _ ___ __

Kreiptis 6543 Somerled (N. X N a u ja« k a b i n e t a s
D. G.). Tel. HU 1-6655. X

lOr.A.VALADKAi 
| 1081 BLOOR ST. W. | 
a (prie Dulferin) a 
X Telefonas LE. 1-2933 X 
| RENTGENAS
<a priima ligonius ir gimdyves « 
X nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. X 
X šeštadieniais nuo 12 val.X 
X iki 2 vai. pp. Ketvirtadie-x 

niais kabinetas uždarytas, g

f DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja
X 129 Grenadier Rd.,
j;(2 namas nuo Roncesvalles)j 

TORONTO
Tel. LE 1-4250

REIKALINGA
mergina ar moteris namų ruo 
šai nereikia virti, apsigyventi 
vietoje, geruose namuose.

Skambinti RI 7-8021.

TAISAU 
šaldytuvus, air conditioning ir 
kitokius elektrinius aparatus.

3600 Fenelon St., Rosomount.
Td. RA 1-309L

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

indėliai apdrausti. AugŠtos palūkanos.
| Darbo valandos:
J Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta- 
| dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—-9 vai. va- 
S Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet. 
t Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Toronto, Ont. Telefoną* LE 2-8723
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