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Politinių įvykių savaitė
NATO KONFERENCIJOJ PARYŽIUJE VAKARŲ 

VIENYBĖ PRIEŠ AGRESIJĄ LAIMĖJO
SUSITARIMĄ

Amerikos tezės parėmė sėkmingai išbandyta tarpkontinen 
tinė balistinė raketa „Atlas“.

Šiandien, nors jau yra pasi 
baigusi Paryžiuje vykusi At 
lanto Sąjungos valstybių kon 
ferencija, dar sunku aptarti 
jos rezultatus, nes jie dar ne 
visi yra paaiškėję. Kaikurie jų 
aiškės tiktai ateityje.

Kol kas galima kalbėti tik 
tai bendrais bruožais, patiekia 
nt bendrus įspūdžius.

DIDŽIAUSI dėmesį pary 
ŽIAUS KONFERENCIJAI 
SKYRĖ VISA ŽMONIJA.
Dėmesį, kokio gal nė viena 

ligšiol po Antrojo Pasaulinio 
karo vykusi konferencija netu 
rėjo. Paryžiaus konferencija 
nustelbė visus kitus tarptauti 
nius ir pasaulinius įvykius. 
Vien jau iš to galima daryti 
išvadą, kad

TARPTAUTINĖ POLITINĖ 
BŪSENA YRA PASIEKUSI 

DIDELIO ĮSITEMPIMO.
Daugiausia tai įvyko dėl Ru 

sijos, kuriai pajungta daugelis 
tautų ir valstybių, atsiekimu 
ginklavimosi srityje. Ypač su 
sirūpinimą sukėlė Rusijos iš 
rastoji tarpkontinentinė bahs 
tinė raketa ir leidžiamieji dirb 
tiniai Žemės satelitai, kurie 
dar geriau už balistinę raketą 
gali bet kur nunešti atomines 
bombas. Šie sovietiniai pasise 
kimai nepaprastai paskatino 
Vakarus

SUSIRŪPINTI SAUGUMU, 
KURIS ATSIDŪRĖ DIDE

LIAME PAVOJUJE.
NATO konferencija pasiju 

to kiek tvirčiau, nes jos metu 
Amerika labai sėkmingai iš 
bandė tarpkontinentinę „At 
las“raketą, kuri siekia 5,5 -tūks 
tančių mylių tolį. Tai yra kol 
kas rekordinis tolis, nes pralen 
kiąs sovietinės balistinės rakė 
tos siekiamą tolį.

Vis dėlto, kaip matyti, ir po 
Paryžiaus konferencijos sovie 
tinės agresijos baimė lieka di 
dėlė, ypač valstybių, kurios 
yra arčiau Rusijos, kaip Nor 
vegija ir Danija. Ir nežiūrint 
to, vis dėl to 

PARYŽIUJE RASTAS VA
KARŲ VALSTYBIŲ 

SUTARIMAS.
Iš vienos pusės kaikurios 

valstybės „spaudė” JAV. Pav. 
Kanados premjeras Diefenba 
keris, prieštaraudamas JAV 
tezių griežtumui, pasisakė 
prieš bekompromisinį Rusijos
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pasiūlymų tartis atmetimą ir 
čia susilaukė tūlo komproini 
so, nes galutinėje išvadoje

KONFERENCIJA PASISA 
KĖ UŽ IŠSIAIŠKINIMĄ SU 

MASKVA GALIMYBIŲ 
TARTIS,

Ir jeigu paaiškėtų, kad kas 
nors yra naujo Maskvos sifily 
muose, tai eiti prie didžiųjų su 
sitikimo ir aiškinimosi, 
tikslu NATO valstybių 
sadoriai klausimą ištirs 
voje ir po to Vakarai 
kas ir kaip daryti.

Bet, iš kitos pusės,

KONFERENCIJA NUTARĖ 
PRIEŠINTIS SOVIETINEI 

AGRESIJAI IR TODĖL 
DIDINTI APSIGYNIMĄ.
Tuo tikslu NATO valsty 

bės gavo iš Eisenhowerio pa $ 
siūlymą apsiginkluoti raketo 
mis ir atominiais ginklais. Tik 
tai šis nutarimas yra nepri 
verstinis, bet laisvo apsispren 
dimo. Atrodo, kad kol kas šio 
pasiūlymo sepriima Norvegija 
ir Danija, bet kitos valstybės 
greičiausia visos priims.

Reikia pastebėti, kad prieš 
Paryžiaus konferenciją

MASKVA BUVO IŠVYSČIU 
SI DIDŽIAUSIĄ 
PROPAGANDĄ.

Net ir Islandijai Rusija 
vo pasiuntusi „pasiūlymą" 
mesti JAV karo bazes, ir 
tai pasižadėjo garantuoti Islan 
dijos neliečiamybę. Tiktai kas 
gali patikėti tokiais pažadais, 
kai

MASKVA PASTOVIAI 
LAUŽO NE TIKTAI 

PASIŽADĖJIMUS, BET IR 
IŠKILMINGAS SUTARTIS,

kaip tas yra atsitikę su Mask 
vos pažadais ir sudarytomis iš 
kilmingomis sutartimis su 
baltijo valstybėmis, o jų 
pe — su Lietuva?

— Šveicarija vėl siūlant 
džiųjų kinferenciją, iš kurios 
ji daro biznį.

Tuo 
amba 
Mask 
spręs,

bu 
iš 

už

Pa 
tar

— „Lietuviškasis krepšį 
nis“, vienkartinis leidinys, iš 
leistas 20-ties metų Lietuvos 
krepšinio pergalių atžymėji 
mui, yra gaunamas pas Edv. 
Šulaitj, 1330 So., 51 Av. Cice 
ro 50, III., USA. Kaina tik 1 
dol. Tai graži dovana švenčių 
metu.

© ©

I
I I
©

I

Ą

2

©

MIELUS SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS, VI
SUR ESANČIUS TAUTIEČIUS, SUNKIĄ PAVERGI 
MO DALIĄ TESINČIUS TĖVYNĖJE, KALINIŲ LI
KIMO KANKINAMUS SIBIRE IR KITOSE LAU
KINIO PAVERGĖJO OKUPUOTOSE ŠALYSE 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME KALĖDOMIS IR 

LINKIME VILTIGŲ NAUJŲJŲ 1958-JŲ METŲ!

KLCT ir N. L.

X
Tremtiniams, netekusiems Tėvynės, Broliams ir Sese- © 
rims liūdintiems pavergtoje Tėvų Žemėje, Laisvinimo © 
Veiksniams, Pasaulio Lietuvių Bendruomenėms, Kraš- $ 
tų Valdyboms, Kanados Lietuvių Bendruomenės Tary- © 
bos nariams, Apylinkių Valdyboms, visiems mieliems © 
tautiečiams, kurių širdyse dega šventoji Lietuvos mei- © 
lės ugnis, linkime ryžto, sėkmės ir vienybes, džiugių šv. $ 
Kalėdų ir laimingų, Tėvynei laisvę nešančių, 1958 metų. © 

KLB Krašto Valdyba. £

ČIAME GRAŽIAUSIUS LINKĖJIMUS KALĖDŲ

ŠVENTĖMS IR 1958 METAMS.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

©
© ©

© 
X © 2

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Kristaus gausios palaimos 
Naujiesiems Metams nuoširdžiai linki konlratrams, vie
nuolijoms, savo mieliems parapijiečiams, bičiuliams 

visiems lietuviams
Tėv. J. Borevičius, S. J.,
Tėv. J. Aranauskas, S. J., 
Tėv. St. Kulbis, S. J.

1465 De Sėve, Monteal, Que., Canada.
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HAMILTONO RINKIMŲ
K. L. B. Hamiltono Apyl. 

visjuotinio susirinkimo išrink 
toji Rinkimų Komisija pasi 
skirstė pareigomis sekančiai:

P-kas — J. Krištolaitis, 45 
Strathcona Ave. S., telef. JA 
2-0665, sekretorius — O. Ston 
kienė ir nariai: Z. Boguslaus 
kienė, J. Bajoraitis ir Pr. Ens 
kaitis.

Visais rinkiminiais reikalais 
prašoma kieiptis į Komisijos 
pirmininką.

Kandidatų sąrašus į Apyl. 
V-bą ir kontrolės komisiją su 
siūlytojų parašais ir kandida 
tų asmeniškais raštiškais suti 
kimais, prašoma pristatyti ko 
misijos p-kui iki 1958 m. sau 
šio mėn. 18 d. 24 vaL

Naujienos iš pasaulio sostinės 
SU NAUJAIS METAIS PRANAŠAUJA AMERIKAI 

DIENAS 
bai nuodugniai pasisakė apie 
konferencijos darbus ir tas idė 
jas, kuriomis jis vadovavosi ir 
pabrėžė Amerikos pozicijos 
svarbumą. Jis pareiškė viltį, 
kad Amerikos tauta jam prita 
rs — siekiant taikos išlaiky 
mo.

NEW YORKAS PRIEŠ 
KALĖDAS

šiemet išsipuošė daugiau negu 
bet kada praeityje. Firmos vis 
randa daugiau reklaminių prie 
monių ir pasipuošia taip pui 
kiai, kad tai gali prilygti tūks 
tančiui pasakų.

New Yorko vitrinos, kaip 
ir pačios krautuvės, lūžta nuo 
gėrybių. Bet šiemet ir bedar 
bių kiek daugiau, negu praėju 
siais metais.

— New Yorkas geru ūpu 
sutiko žinią, kad Anglijos par 
lamentas, kurio nariai jaučia 
atsakomybę už taikos išlaiky 
mą, jau priėmė prezidento Pa 
ryžiuje pasiūlymą — apsigink 
luoti raketomis.

— New Yorko požeminių 
traukinių tarnautojų streikas 
pasibaigė. Padėtis liko ta pati, 
kokia ir buvo, bet gyventojai 
gerokai nukentejo.

JUODAS
Jungtinių Amerikos Valsty 

bių Saugumo Taryba, kurios 
uždavinys rūpintis Amerikos 
saugumu, dare tyrinėjimus. 
Tai komisijai duotas Rowan 
Gaither vardas. Komisijos ty 
rinėjimai buvo slapti. Bet, kaip 
Amerikoje dažnai atsitinka, 
paslaptys, tikros ar netikros, 
išėjo viešumon. Laikraštis 
„The Washington Post" drau 
džiamuoju būdu tas paslaptis 
paskelbė, o tas žinias pasiga 
vo kiti laikraščiai, kurie nežiū 
rėdami uždraudimo, jas persi 
spausdino. Slaptame praneši 
me esą pasakyta, kad Anieri 
kai ateinančios juodos diesos 
— pranašaujama negirdėta 
grėsmė. Esą Amerika esanti 
pavojuje būti sunaikintai so 
vietinių atominių raketų. Esąs 
tiktai vienas Amerikai išsigel 
bėjimas — skubiai sustiprinti 
budrumą, stipriai apsiginkluo 
ti ir apsirūpinti moderniausia 
technika.
AMERIKOS 
S KALBĖJO

Sugrįžęs iš 
prezidentas
Amerikos tautai pasakė kalbą 
per radiją ir televiziją. Jis la

Tėvynėje už laisvę kovojančius ir po platų pasaulį iš- X 
blaškytus geros valios lietuvius bei savo narius a
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina r

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio f 
Montrealio Skyriaus Valdyba. £

PREZIDENTĄ 
I TAUTĄ 
Paryžiaus, JAV 

Eisenhoweris
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Visoms Montrealy veikiančioms lietuviškoms organiza- 
cijoms, Seimelio nariams ir visiems Montrealio lietuvia- © 

ms linkime ramių šventų Kalėdų ir laimingų
Naujų 1958 Metų. ©

SEIMELIO PREZIDIUMAS. 2

Montrealio Šaulių Klubo Valdyba nori pasveikinti savo 
narius Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga: sveikina 
visus, kaip pavienius šaulius-šaules, kaip pavergtoje T ė 
vynėje ir visame laisvame pasaulyje linkėdama kiek 

vienam negęstančios tėvynės meilės Lietuvai.
Montrealio Šaulių Klubo Vaidyba.

Okupuotoje Tėvynėje ir išeivijoje gyvenančius tautie- $ 
£ čius, einančius dr. V. Kudirkos didžiaisiais žmoniškumo © 

bei demokratijos keliais, sveikiname Kalėdų šventėse © 
siųsdami gražiausius linkėjimus 1958-ms metams.

Kanados Lietuvių Liaudininkų-Varpininkų
$ Centro ir Montrealio klubo Valdyba.
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KOMISIJOS PRANEŠIMAS
Rinkimų data bus paskelbta 

vėliau.
Rinkimų Komisija.

VOKIEČIAI KATALIKAI
Hamiltone iš J. E. vysk. J. P. 
Ryan gavo bažnyčią, kuri yra 
Dundurn ir Aberdeen g-vių 
kampe. Pastatas statytas prieš 
30 metų, tarnavo pradžioje 
presbiterionams, vėliau senti 
kiams. Bažnyčia yra gana dide 
lė, turi apačioje salę su scena, 
virtuvę. Viršuje, iš abiejų baž 
nyčios pusių yra po kambarį, 
o už altoriaus, keturi kamba 
riai ir virtuvė, kuri tarnaus 
kaip klebonija.

Bažnyčia buvo pašventinta
gruodžio 1 d. duodant jai šv. $ linki 
Bonifaco vardą.
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B. ir V. KERBELIAI sveikina su šventėmis visus savo 
klientus ir primena, kad švenčių metu geriausia proga 
padaryti Jūsų šeimos nuotraukų jaukioj nuotaikoj, Jū

sų bute, prie eglutės. Belieka tik pakviesti mus 
telefonu PO 6-8021.©2

I
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Sveikiname visus 
geros valios tautiečius parėmusius savo auka lietuvišką 
šalpą, taip pat visus Šalpos Fondo darbuotojus bei Va
sario 16 Gimn. remti būrelius su jų vadovais. Linkime 
visiems tyriausio džiaugsmo ir visokeriopos sėkmės 

asmeniškame gyvenime.

Šalpos Fondas C. K-tas.
t 
© © ©
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MONTREALIo 
TAURAS ŽIEMOS 

ŽAIDYNĖSE
Tauro vytų krepšinio

manda pradėjo žiemos sezoną 
ir lošia Sinjor B lygoje. Pirma 
me susitikime su R. C. A. F. 
lakūnais iš Hubert mūsų laimė 
ta 77:75 santykiu. Antrame 
susitikime su U. B. C. Mete 
ors laimėta 65:59 santykiu 
Tauro naudai. Reik tikėtis, 
kad ir ateinančiose rungtynė 
se Pt. St. Ch. boys club sau 
šio 4 d. C. H. S. salėje 7 vai. 
15 min. taip bus Tauro laimė 
ta.

Už Taurą šiais metais lošia: 
Bukauskas, Sinius, Baltūonis, 
Šipelis, Vilimas, Gražys, V. 
Piečaitis, Mažeika, Vazalins 

kas, Paulius, Matulevičius 
Morkūnas.

MONTREALIO 
SEIMELIO POSĖDIS

1958 m. sausio 4 d., šeštadie 
nį, 7 vai. vak. Aušros Vartų 
parapijos salėje šaukiamas KL 
B Montrealio organiazcijų ir 
rinktų atstovų Seimelio posė 
dis. Posėdžiui numatyta sekan 
ti darbų tvarka: 1. Atidary 
mas, 2 Susirink, prezid. rinki 
mai, 3. Pereito posėdžio pro 
tokolo skaitymas, 4. Seimelio 
Prezid. veiklos pusmetinis 
apyskaitinis pranešimas, 5. 
Vasario 16 dienos minėjimo 
klausimas, 6. Kandidatų į Pa 
šaulio Liet. Seimą rinkimas ir 
7. Klausimai ir sumanymai.

Kviečiamu laiku nesusirin 
kus reikiamam skaičiui Seime 
lio narių, po valandos posėdis 
įvyksta, nepaisan tjame daly 
vaujančių seimelio narių skai 
čiaus. Seimelio Preizdiumas.

ir

TORONTO
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAI

Toronte šiais metais įvyks 
bent keletoje vietovių. Paminė 
tini jų yra: Royal York vieš 
būtyje, abiejų parapijų salėse 
ir Lietuvių Namuose. Įėjimas 
į parengimus savo kaina įvai 
rus: pradedant nuo 2.50 dol. 
iki 7.50 dol. už asmenį. Atro 
do, kad įdomiausias N. Metvj 
sutikimas bus Royal York vieš 
būtyje, kur sutikimą ruošia ra 
dio valandėlė „Tėvynės Prisi 
minimai“.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
TORONTE

Toronto lietuvių, Maironio 
vardo, šeštadieninės mokyklos 
eglutė įvyks gruodžio 29 d. 
Prisikėlimo bažnyčios salėje. 
Priešmokyklinio ir mokykli 
nio amžiaus vaikai registruoja 
mi pas mokyklos mokytojus, 
sekmadieniais po pamaldų prie 
lietuviškų bažnyčiij pas budin 
čius tėvų komiteto narius ir 
pas tėvij komiteto pirm. L. 
Adomavičių tel. RO 9-0602.

Mokestis vienam vaikui 1 
dol., dviem ar daugiau tos pa 
čios šeimos vaikams 2 dol. Ne 
pasiturintieji nuo mokesčio at 
leidžiami. Eglutės metu bus 
įdomus vaidinimas ir Kalėdų 
senelis žada būti dosnus vai 
kučiams.

• Šeštadienį atvyksta Chica 
gos studentų krepšinio koman 
da Lituanica. Ta proga Aušra 
rengia didžiulį pokalėdinį ba 
lių-šokius. Programą išpildys 
J. Kvietytės-Urbonienės išraiš 
kos šokio studija. Sekmadienį 
krepšinio rungtynės: Lituani 
ca — Aušta.

t

$ Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų
© visiems NL skaitytojams ir mieliems hamiltoniečiams

JŪSŲ HAMILTONO BENDRADARBIS. i ©

Did. Gerb. Panelei 
ADAI KAVALIŪNAITEI,

mirus Lietuvoje broliui
ANTANUI KAVALIŪNUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame
E. ir J. Kardeliai.

/ Lietuvos a 
/ nacionalinė \ 
\ M.Mažvvdo ) 
\ hihlif-ittf lr« /
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Ramybė Geravaliui
KUN. J. BORE V 1 c 1 U S S. J.

Žavioje Kalėdų simfonijoje 
aidi du galingi, nuostabaus tu 
rinio akoidai. Kalėdų naktį 
jie praskrenda paslaptingai že 
mę. Jų aidas atsimuša Į kai 
nų viršūnes ir nubanguoja sva 
jingais kloniais, „Garbė didžia 
jam Dievui ir ramybė gerava 
liui žmogui”. Taip prabyla 
Dangus. Tuo nustemba pašau 
lis. Šio aido sutiktas, sustoja su 
vargęs, išblyškęs šios žemės 
klajūnas žmogus, kuris grei 
čiau už mašinas, triukšmin 
giau už motoro ūžesį bėgo sa 
vo laimės j.ieškoli. Būdamas 
dieviškosios kilmės, amžiais 
žmogus jieskojo garbės. Ba 
bilono, Egipto, Graikijos ir 
Romos Imperijos kūriniai svai 
gino jį. Niekad netrūko žmo 
gui garbės, ir atomo amžiuje, 
tik ramybes dvasiai jis vis ne 
randa. Kažkas graužia jojo 
dvasią. Jis vis dar neramus, 
blaškosi. Jis pasistatė sau mi 
lioninius miestus, sukūrė paša 
kišką techniką, suskaldė ato 
mą. Jis vis dar kuria, galvoja, 
aistringai, be saiko. Savo pla 
nams realizuoti apiplėšia žmo 
gų, sukurdamas milionus ver 
gų, bet dėl kenčiančių nekalto 
kraujo ir ašarų žmogus pasida 
ro dar neramesnis.

Amžiai ateina ir praeina, 
bet amžinybė stovi vietoje. Iš 
amžinybės krantų kasmet su 
skamba mums ypatingu ryšku

mu bei grožiu: ramybė gerava 
liui žmogui! Dvasios žmogus, 
išminties nešėjas, kuklus, sun 
kią gyvenimo dalią nešąs žmo 
gus, kaip anie Rytų išminčiai, 
piemenėliai Betliejaus klonių, 
dėkinga siela supranta Kale 
dų simfonijos prasmingą min 
tį. jąja gyvena ir džiaugiasi jo 
sios laiminančia ramybe. Ra 
mybė, kurios ir modernus žmo 
gus ilgisi, yra geros valios vai 
sius, o geroji valia reiškiasi 
harmonijoje, vieningume su 
amžinosios Išminties dėsniais, 
kurių esmė yra tiesa, teisingu 
mas bei meilė.

Šie angelo žodžiai, garbė 
Dievui ir ramybė geravaliui 
žmogui, liks amžiais kelrodžiu 
nerimstančiai, ilegsio sparnais 
plakančiai žmogaus dvasiai.

Teikiančios mums šviesiau 
sias viltis, Kalėdos yra mums 
ir džiaugsmo šventė. Bet mūsų 
džiaugsmas nebus šiandien pil 
nas, nes mes peraiškiai girdi 
me tėviškėje savųjų brolių de 
jones ir tolimų taigų kankinių 
skausmus. . .

Išsklaidyti ir išblaškyti švę 
sime šias šventes kaipo didžio 
sios Šviesos jieškotojai, kuri 
apšvies bedaliui kelią į gied 
ra gyvenimo rytą, grąžins pa 
šauliui taiką ir kiekvienam ge 
ravaliui žmogui tikrą dvasios 
ramybę. ,

Ką rašo kiti
VAKARŲ STRATEGIJOS PAGRINDAI

Bostono dienraščiui „Moni 
tor“ specialus korespondentas 
Londone rašo.

Atlanto galvų posėdžiai vy 
ks aiškių takų gairėse. Nežiū 
rint sputnikų, mes pilno rakė 
tų amžiaus dar negyvename, 
tik stovime jo slenkstyje. Ta 
čiau, netrukus dvi galingiau 
sios valstybės pasaulyje, JAV 
ir SS, turės tolio raketų viena 
kitą šaudyti pei jūras. Tas 
„netrukus“ įsigyvens per dve 
jus-trejus metus, šiuo metu, 
mes dar nesame pilnai įžengę 
net į pilną vidutinio tolio (iki 
1,500 mylių) raketų laikotar 
pį. Jų pilna gamyba gal bus 
įvykdyta apie kitų metų galą, 
kalbos dabar ištikrųjų sukasi 
ne apie kas jau yra, bet kas 
tuoj bus.

Dabar mes gyvename milži 
niškųjų bombonešių lėktuvų 
prieblandą. Metą-kitą jie dar 
bus mūsų oro viešpačiai, kaip 
didlaiviai ponavo jūras iki pir 
mojo pasaulinio karo, o lėktų 
vų garlaiviai per antrąjį pašau 
linį karą. Todėl ir Atlanto są 
junga savo dienų dar visai ne 
atgyveno. Ji dar eina vaidme 
nį parūpinti Amerikos bombo 
nėšiams atramos bazių Euro 
poje, o tie bombonešiai yra Va 
karų apsaugos ašis. Jų cent 
ras Amerikos sausžemyje, bet 
bazės reikalingos aliejum ir 
bombomis aprūpinimo tiks 
lais.

Atlanto sąjungos galvos tu 
rėš apsvarstyti faktą, kad per 
dvejus-trejus metus ginklų rū 
šis pasvirs iš bombonešių į ra 
ketas. Tas turės pakeisti ir są 
jungos narių santykius. Dabar 
santykiai žinomi — nariai pa 
rūpina Amerikai bazių, kurio 
ms grasa nedidelė, nes Mask 
va bombonešių neperdau giau 
šia turi. Bet tokių santykių pa 
reikalaus vidutinio tolio rakė

Kitų metų pabaigoje SS jau 
tos, o po jų — tolio raketos? 
bus pasiruosusi savo vidutinio 
tolio raketomis apšaudyti ba 
zes — reiškia, sąjungos naria 
ms pavojus pasididins, nes 
Amerika tokios raketos dar ne 
pasieks (neebnt iš nailaivių). 
Amerika reikalauja iš Sąjun 
gos narių daugiau negu kada 
nors. Kada ateis pilna tolio ra 
ketų gadynė — Amerikai są 
jungininkai gai pasidarys ne 
bereikalingi, nes tokias rakė 
tas galės šauti iš savo bazių. 
Čia vėl reikės santykiai per 
svarstyti, bet, be abejojimo, 
jau dabar jie mintyje turimi.

PEARSONAS PRAŠO 
NESUAKMENĖTI

Priimdamas 42,000 dol. ver 
tės Nobelio taikos dovaną, bu 
vęs Kanados užsienio reikalų 
ministeris, Lcster B. Pearson 
pareiškė:

Rytų-Vakarų santykiai gra 
so taip suakmenėti, "kad taika 
remsis neramia baime. Mūsų 
politika ir diplomatija darosi 
taip nelanksti ir sukietėjusi
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KONFERECIJA DĖL MO KESČIŲ PASKIRSTYMO 
KANADOJE

Kaip Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse atskiros valstybės, 
taip Kanadoje Provincijos tu 
ri didelį savarankiškumą, ir, 
tvarkydamos Provincijų reika 
lūs savarankiškai, turi savo 
biudžetus su savo išlaidomis, 
kaip ir Centrinė-Federalinė — 
valdžia. Mokesčiai tarp Fede 
ralinės ir Provincijų vyriausy 
bių paskirstomi susitarimu, ku 
ris nėra lengvas ir sklandus. 
Liberalams nesisekė susitarti 
su provincijų valdžiomis. Kon 
servatoriai, eidami į rinkimus, 
pažadėjo susitarti. Pildant pa 
žadus, Diefenbakeris lapkričio 
gale buvo sušaukęs Provincijų 
pirmininkus tuo reikalu tartis.

Provincijų atstovai, naudo 
darni bendrą derybininkų tak 
tiką, atvažiavo su didesniais 
reikalavimais, negu tikėjosi 
gauti. Visos provincijos prašė 
skirti joms 1.5 bilionų dol. mo 
kestinių pinigų daugiau, negu 
iki šiol.

Min. Pirm. Dicfenbaker 
konferencijos metu buvo nuo 
širdus ir linkęs susitarti, bet 
nebuvo visiškai perblokštas.. 
Provincijų premjerai išsivaži 
nėjo išsiderėję iš centro 32. 
500.000 dai šiems metams prie 
do. Iš tos sumos didžioji dalis 
— 23 mil. dol. teko Atlanto 
provincijoms, o likę 9.5 dol. 
padalinta taip kitų tikslų pa 
lengvinti nedarbo šalpą. Šalia 
to, centro valdžia pasižadėjo

paskubinti pašalpos išmokėji 
mą provincijų sveikatos drau 
dimo schemoms paremti.

Dabartinėje būklėje provin 
cijoms priklauso iš centro iž 
do 632 mil. dol.: „nuomos” pa 
vidale (ši suma paskirstomą 
atitinkamai provincijose suren 
kamiems asmeniniams mokes 
čiams), 9 nuošimčiai iš korpo 
racijų mokesčių ir 50% iš pa 
veldėjimo mokesčių. Trys pro 
vincijos reikalavo, kad ši su 
ma būtų padidinta dar 400 mi 
honų dol. Nors dėi to galuti 
nai nesusitarta, bet manoma, 
kad bus padarytas kompromi 
sas: provicijos gaus papildo 
mai 200 mil .dol., pakeliant jų 
gaunamą sumą iki 832 mil. 
dol..

Ką visa tai reiškia mokes 
čių mokėtojui.-1 Provincijos 
skelbia, kad, jei negaus dau 
giau pinigų iš centro, jos tu 
rėš jų gauti tiesiogiai iš mokė 
tojų, paseklbdamos atskirus 
mokesčius, greičiausiai parda 
vimo mokestį (sales tax) vėl 
jvesdamos ai padidmdamos. 
Gavusios iš Ottawos, provin 
cijos mokesčių nekels, bet ta 
da centro valdžia nebegalės 
sumažinti mokesčių, ką kon 
servatoriai yra žadėję rinkimi 
nėję kompanijoje. Šiaip ar 
taip versi, uaugiau pinigų ne 
atsiras, tik klausimas, per ko 
kius šaltinius tie pinigai bus 
surenkami ir kokiais išleidžia 
mi. (CS).

St. CATHARINES, Ont
IŠRNKTA NAUJA BENDRUOMENĖS VALDYBA
Aną sekmadicių jvyko gana 

gausokas bendruomenės susi 
rinkimas, kuriame atsistatydi 
no savo laiką baigusi senoji fa
nes valdyba ir tapo išrinkta 
nauja.

Į naują valdybą Įėjo sekan 
tieji mūsų b-nės tautiečiai: J. 
Gverzdys, V. Satkus, J. Skei 
valas, p. Kavalėiis ir S. Set 
kus.

Tuo būdu dar vienas lietu 
visko veikimo lapas tapo gra 
žiai užskleistas ii pradėtas nau 
jas ir šiemet teikiąs gerų vii 
čių. Reikia tikėtis, kad mūsų, 
kad ir nelengvai, bet gražiai 
veikianti bendruomenė ir visi 
jos nariai širdingai parems ir 
naujosios valdybos labai da 
bar nelengvą darbą.

Gaila tik, kad šiame b-nės 
susirinkime pora tautiečių nu 
ėjo netikėtai, kiek lyg ir per 
toli ir tuo lyg ir pažeidė čia vi 
sad išlaikytą b-nės susirinkimų 
orumą ir šviesumą.

Tačiau, žinoma, ir čia nusi 
minti netenka nes ta šviesa ne 
ateina ir prie geriausių norų 

kaip apkasų linijos pirmojo pa 
saulinio karo metu prieš 40 me 
tų, kur abi pusės kasėsi vis 
gilyn ir gilyn ir tūnojo savo po 
žemiuose. Tokio pavojingo tar 
ptautinės politikos suakmenė 
jimo būtina vengti. Didžiau 
šia atsakomybė čia gula JAV 
ir SS galingiausioms pasaulio 
valstybėms. Pažangos nebus, 
jei viena pusė vis šauks „sugy 
venimo“ ir „viršūnių konferen 
cijų“, o kita „jokio prisigerini 
mo” ir „neįrodžius geros va 
lios — jokių derybų“. Nešiu 
lau didingų suėjimų Dviejų Di 
džiųjų, ar Trijų - Keturių Di 
deliausių, nes čia vis pūstų 
žvarbūs vėjai ir nebūtų kur 
tvirtai kojomis stovėti, bet at 
virą ir pilną minčių apsikeiti 
mą eiliniais diplomatijos ir ta 
rptautinės politikos keliais“.

staiga. Ji taip pat neateina, sa 
kyšime, su nauju automobiliu 
ir nepaskolinama tam kartui. 
Šviesa ateina labai pamažu ir 
dar po gerų pastangų. Viena 
tik džiugu, kad mūsų bendruo 
menė šia kryptimi eina labai 
gražiai ir jau yra tolimi tie lai 
kai, kada panašūs neigiamu 
mai, o gal ir dar didesni, pasi 
reikšdavo kur kas dažniau.

Yra puikių vilčių, kad lai 
kui bėgant visa tai išnyks ir 
tada netik giedosime himno 
metu apie šviesą bet ir gyven 
sime su ja.

KARUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

praėjo ir šiemet labai gražiai 
ir įspūdingai. Prisirinko neti 
ketai daug žmonių. Pridėjus 
dar gausius choro dalyvius — 
abi salės buvo pilnutėlės.

Aktas prasidėjo iškilmingu 
prezidiumo sudarymu ir vėlia 
vų įnešimu į salę: karių ir sk 
autų.

Paskaitą skaitė svečias iš 
Toronto prof. A. Zubrys. Pre 
legentas paieiške tvirtą tikėji 
mą lietuvių tautos ir karinome 
nės atgimimu netolimoje atei 
tyje, už ką u susilaukė iš st. 
katariniečių bei daugelio kitų 
svečių stiprių ovacijų.

Varpo choras, vadovauja 
mas muziko St. Gaileviciaus, 
visus užbūiė. Atrodė pertrum 
pas.

Po koncerto choras buvo pa 
sveikintas penkanų metų jubi 
lėjaus proga netik „Ramo

PAJIESKOJIMAI
— Iš okupuotos Lietuvos se 

šuo ir brolis jieško Romualdo 
Petriko, kilimo nuo Švenčio 
nių, iš Miežionių kaimo. Pra 
šom atsiliepti arba apie jį ži 
nantieji pranešti adresu: J. Ši 
mėlis, 11 Erie St., St. Cathari 
nes, Ontario, Canada.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

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

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVES E.
UŽSISAKYTI GALIMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 Gnirge Street, Ville LasaMe, Montreal, P. Q.

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920,
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SVEIKINIMAI
Radio kalbėtoja p. Edith Hy 

der atsiuntė šiuos lietuviams 
sveikinimus; ,

Didelė viltis prieš 2000 rne 
tų gimė žmonijai kai buvo 
švenčiamos pirmosios Kalė 
dos, gimus Kristui. Jis atėjo 
padaryti vyrus ir moteris lais 
vais, krikščionimis ir tikinčiais 
ir tai yra visai žmonijai kelias 
ir dabar.

Paskutines 195 7 metų valan 
dos praeina ir Naujieji Metai 
greit bus Dievo dovana Ju 
ms ir man.

KALĖDINIAI IR NAUJAMETINIAI MRS. E. HYDER 
LIETUVIAMS

Brangūs Draugai, mes turi 
me dirbti ir kovoti už laisvę pa 
vergtųjų u atstatyti visame 
pasaulyje tautų laisvę ir pasiti 
kėjimą laisvąja žmonija. Jei aš4| 
kuo galiu padėti, tai yra man" 
maloni pareiga. Te Dievas ju 
ms padeda ir tebus jums lai 
mingos Kalėdos ir Naujieji Me 
tai. Nuoširdžiai E. Hyder, 504 
Main St. E., Hamiltton, Ont. 
Mano radio programos kiek 
vieną savaitę antradieniais, 9. 
30 p. m. CIIML.

vės“, bet ir visos bendruome 
nės vardu. Buvo Įteikta dau 
giau simbolinė gėlių puokštė 
dirigentui, kaip priedas prie 
rių žodžių „Varpui“. Linksmo 
„Ramovės" pirmininko J. Alon 
derio labai gerai parinktų jaut 
ji dalis buvo labai jauki ir nuo 
taikinga. Vakaro metu pasireiš 
kė puiki tvarka ir organizaci 
ja. To viso rezultate buvo gra 
žiai atšvęsta reikšminga šven 
tė, davusi daugiau kaip šimti 
nę gryno pelno. Pinigai jau 
plaukia pci Atlantą karo inva 
lidų Kūčių stalui su visų čia 
širdingiausiais linkėjimais — 
Kalėdų ir N. Metų proga!

ŠV. ELZBIETOS DRAU 
GYSTĖS VAKARIENĖ

skelbiama 1958 metų sausio 18 
dienos 7 vai. vak., šeštadienį 
Šv. Kazimiero parapijos salė 
je. Prašoma šią datą rezervuo 
ti mūsų draugystei. Valdyba.

PRATĘSTAS ŠALPOS 
VAJUS MONTREAL^

KLB Montr. Seimelio Pre 
zidiumo nutarimu, vykdoma 
sis šalpos vajus Montrealy pra 
tęsiamas iki 1958 m. sausio 15 
d. Šia proga Seimelio Prezi 
diumas kviečia geros valios 
tautiečius pagelbėti Šalpos va 
jaus komisijai šį vajų vykdant. 
Daugely miesto rajonų dar trū 
ksta aukų rinkėjų. Galintieji 
aukas rinkti prašomi paskatų 
binti inž. P. Povilaičiui tel. 
CR 1-8507, o visus mielus tau 
tiečius prašome dosnia auka 
suešlpti skurstančius ir vargs 
tančius brolius ir seseris lietu 
vius. Seimelio Prezidiumas.

NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.

Apie rimtus dalykus rimtai
DABARTINĖ LIETUVOS VALDŽIA J. LESEVIČIUI _ 

DARO PRIEKAIŠTĄ UŽ LIETUVIŲ ŠMEIŽIMĄ f
Kanados „delegatas“, mont 

realietis J. Lesevičius, rašyda 
mas apie Pirčupio tragediją, 
įtaigojo, kad tai yra padaryta 
vokiečių „ir parsidavėlių lietu 
viškų buržuazinių nacionalistų 
rankos“.

O štai kaip rašo Lietuvos 
okupanto leidžiamas Vilnių 
je laikraštis „Švyturys“ 1957 
m. sausio mėn. 15 d.. Nr. 1 
(193).

Ant. Kuriukas, aprašinėda 
mas šį įvykį iš išlikusios gy 
vos Karolinos Uždavinienės 
lūpų ir tarybines valdžios su 
rinktų apie Pirčupio tragediją 
žinių, ilgame straipsnyje - re 
portaže, rašo, kad K. Uzdavi 
nienė „išvydusi netoliese pie

voje suvarytus būrius žmonių, 
saugojamus iš visų pusių gink 
luotų pusgirčių vokiečių, 
ji negalėjo susivokti... Tuo tar 
pu hitlerininkai atvarydavo vis 
naujus būrius kaimelio gyven 
tojų... Vokiečiai ruošėsi 
žiauriai susidoroti su kaimu. 
Kol kas vyko apiplėšimas. Gi 
nkluoti kareiviai šniukštinėjo 
po tuščius namus... Pasirodė, 
kad šiandien tarybiniai parti 
zanai netoliese plento užpuo 
lė vokiečių 
sudaužė visą dalinį į šipulius. 
Negalėdami nieko 
partizanams, likę gyvi fašistai . 
nutarė išlieti savo 1 ‘ 
nekaltus gyventojus. Jie pa«l 
telkė iš Eišiškėse stovinčios 
įgulos, ir geležiniu žiedu apsu 
po kaimą“.

Iš viso aprašymo matyti, 
kad visa absoliutiškai 
padarė vokiečiai. Nė vienu žo 
džiu apie lietuvius netilsime 
narna. Taip ir visi anuomet lie 
tuviai žinojo. Tiktai vienas čia 
yra sovietinis „pagražinimas“, 
būtent — kad partizanai buvę 
tarybiniai. Tuo tarpu tada bu 
vo žinių, kad tą užpuolimą pa 
darė kiti partizanai, ne sovie 
tiniai, vietos gyventojai ir to 
dėl vokeičių pyktis buvo nu 
kreiptas prieš vietos gyvento 
jus.

Šis sovietinio oficiozo pa 
reiškimas yra netiesiogis kalti 
nimas p. L^sevičiui už lietu 
vių šmeižimą... Mandrapypkis.

štabo mašinas ir

padaryti 

pyktį prieM ) 
s. Jie pasW
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Mūsų geriausi Kalėdų ir Naujų Metų linkėjimai 

^Nepriklausomos Lietuvos” Skaitytojams

BANQUE CANADIENNE NATIONALE

Dr. J. Semogas
5441 Bannantyne Ave., Verdun. PO 7-3175

GERIAUSI LINKĖJIMAI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
PROGA VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

Che J4ouse of Seagram
DISTILLERY 

Atstovas Montrealyje 

L. SOSINSKI
Office VI 9-5271 Res. HU 9-1613

L G. ELECTRIC Reg’d.
ELEKTROS KONT RAKTORIUS 

IGNAS GURČINAS

3260 Curatteau, Montreal. CL 5-5515

J. GRAŽYS
KAILINIŲ PALTŲ SIUVĖJAS. 

3910 St. Zotique St. E.,.......................................Tel. RA 1-6005

0. ir A. Norkeliūnai

E. WASYLYSHEN
PUBLIC RELATIONS REPRESENTATIVE 

CALVERT DISTILLERS LIMITED
1529 Sherbrooke St. W . WE 5-2451. Res. DU 9-7065

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W., Montreal. PL 8501

J. LAURINAITIS 
JOE’S BUTCHERY & GROCERY 

Alus su pristatymu
1918 Frontenac St., Montreal LA 4-0209

PHARMACY GAGNON VAISTINĖ 
Sav. BRUNO GAGNON, L. Ph.

7654 Central St., LaSalle. PO 6-9833

Dr. E. Andrukaitis
956 Sherbrooke St. E., Montreal LA 2-7236

MATAS ŠUKYS
NATIONAL RESTAURANT

& DELICATESSEN

631 Church Ave., Verdun. PO 8-0141

BELLAZZI - LAMY Inc.
STATYBINĖ MEDŽIO MEDŽIAGA.

KETURIOLIKA METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

7679 George St., Ville La Salle. PO 8-5151

Visus, kas per mane siuntė vaistus ir siuntinius sveikinu su 

šv. Kalėdomis ir linkiu laimingų Naujųjų Metų

JANINA ADOMONIENĖ
1319 St. Germain Blv. Tel. RI 4-6940

BRONX PARK HARDWARE
Inž. H. BELANGER

7363 Central Street, Ville La Salle.

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

2544 Centre St., Montreal. WE 5-3292

LOUIS MONGEAU
FUEL DEALER— IMPERIAL PRODUCTS

114—1 Ave., Ville La Salle PO 8-u237
*$$$$$$$$!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$£$$$$$$!$$$$$$£?:

„R O T A”
Maisto Produktų krautuvė.
Sav. ANTANAS GAURYS

7330 Broadway, Ville La Salle.................................... HE 010C

VERDUN COAL Re g‘d.

Sav. GERARD VIAU

727 Argyle Ave., Verdun. PO 7-0211, 7-0311

Dr. J. Maliska
DANTŲ GYDYTOJAS

5441 Bannantyne. PO 8-4547.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 1958-JŲ 
METŲ MALONIEMS SAVO KLIJENIAMS IR 

PRIETELIAMS LJNKI

CORTINA
Development Inc.

REAL ESTATE

69 Central St., Ville LaSalle. Tel. HU 9-S491.

DE LUXE DRY CLEANERS
POVILAS RUTKAUSKAS

143—8-th Ave., Lachine. ME 7-6727

HICKSON GROCERY
ALUS IR MAISTO PRODUKTAI 

Savininkas POVILAS JOCAS
241 Hickson Ave., Verdun. Tekt PO 6-5641.

Mamertas Mačiukas
JŪSŲ SIUVĖJAS 

81 St. Zotique St. E. Tel. CR 7-0051

RAINBOW
DISTRIBUTORS CO. 

Sav. panevėžiečiai
I CHAZENAS ir A. ANŠELEVIČIUS

409 Notre Dame St. W., Montreal. HA 2239

G. M. GROCERY
Sav. JURGIS MAČIONIS

Groserija, alus, savo gamybos dešros ir silkės.
5292 Bannantyne Ave., Verdun. PO 7-0991

Pharmacy AL. COUTURE Vaistinė

7670 Edward St., LaSalle. PO 8-1171

VISADA KREIPKITĖS Į TUOS, KAS BENDRODAR- 
BIAUJA SU LIETUVIAIS, NES JIE YRA LIETUVIŲ 
DRAUGAI.

>
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«
Didžiausia Lietuvių Hi-Fi Radio

Importo Bendrovė

AUJAUSIŲ HI-FI RADIO IR MUZIKOS KABINETŲ

SU NAUJAI PATENTUOTU DYNAMIC SOUND.

BLAUPUNKT.

OCEAN

COLLEGE

BLOOR ST. W. (prie Euclid St.)626

559

ST. (prie Borden St.)

JŪSŲ PATOGUMUI TRANS

MONTREAL:

(room 207)

įmokėjus 10% vertės, likutis išdėstomas

iki 24 mėnesių išsimokėjimui.

GRAŽIAUSI LINKĖJIMAI LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

VISIEMS MUSŲ KLIJENT AMS.

TORONTO: 380

oi A I8CHRYSLER, PLYMOUTH ir FARGO DEALER- 
O ICi JĮJĮ įlieti 21 LI Lt W I 8 Vj B I I II v “ taip visų rūšių vartotos mašinos.

Kai pagalvosite apie mašinos įsigijimą pirmiausiai kreipkitės į mūsų atstovą M. RUTH-RUTKAUSKĄ 77 Rachel St. E., Montreal. Tel. VI 5-3202, namų BE 6481. 
MES STROPIAI IR RUP ESTINGAI APTARNAUJAME SAVO KLIJENTUS IR STROPIAI REMIAME PLI AS—STIPENDIJŲ FONDĄ.

te-Vengri joje prieš metus lai 7:!KJ 
ko visiškai sunaikino sovietinį 
mitą apie sovetų Rytų Euro 
pos žmonių ■„išsilaisvinimą” 
ir kad jie „laimėjo komuniz 
nų“. Nors šiuo laiku Rytine 
Europa atrodo, rami, sako vie 
nas britų sovietinis ekspertas, 
bet Vengrijos tiagedijos pa 
vyzdys aiškiai rodo, kad nėra 
mumai ar maištai Rytų Europo 
je gali kiekvienu momentu pra 
sidėti ir dar toki maištai ar ne 
ramumai, kad tai bus sunku 
sutvarkyti ir sovietų tankams.

Sovietų satelitai yra verdan 
tis, kunkunuojantis vulkanas, 
kuris yra kurstomas savų var 
gų, bėdų ir neapykantos rusa

Anapus geležinės uždangos
PASAULIO KOMUNIZMAS

Sovietų Sąjungos laimė ji 
mai erdvėje paleidžiant Žemės 
satelitus — „Sputniką Nr. 1“ 
ir „Sputniką Nr. 2” yra trium 
fuojantis fokusas (centras) ne 
seniai vykusių didžiulių iškil 
mių ir šventės, paženklinan 
čios 40-tas bolševikų revoliuci 
jos sukaktuves.

Pačioje Sovietų Sąjungoje 
ši didžaiusia komunistinio pa 
šaulio šventė paženklinta 
dviem laisvom nuo darbo die 
nomis, milžiniškais paradais, 
kai kurių maisto produktų kai 
nų sumažinimu ir, savaime su 
prantama, nepaprastai diediiu 
komunistines propagandos da 
vinių, nes po paskutinių rusų 
laimėjimų yra daug medžią 
gos.

Paminėta 40-ties metų bol 
ševikų revoliucijos sukaktis ir 
vakarų pasaulio sostinėse — 
savietų ambasadose, kur ta 
proga sovietų atstovai suren 
gė labai prašmatnias ir, kaip 
vėliau spauda paminėjo, pavy 
kusias vaišes. Pernai, 39-tas 
bolševikų revoliucijos minėji 
mo iškilmes ir ta proga vaišes 
dauguma vakariečių vyriausy 
bių boikotavo ar ignoravo pa 
kvietimus į balius dėl kruvinų 
jų sovietų skerdynių Vengri 
joje. Tačiau šiemet sovietų 
ambasados susilaukė gausaus 
svečių skaičiaus, kurie daugu 
moję buvo neeiliniai vakarų 
vyriausybių pareigūnai, bet

„tūzai“, kurie, valgydami 
rusišką kaviarą ir užgerda 
mi vodka ar sovietišku šam

panų, 
gal ir negalvojo ar užsimiršo, 
kokia proga jie yra vaišinami, 
ar kas toki yra jų vaišingieji 
šeimininkai... Tiktai kai kurio 
se vietose, už balių vykusių pa 
talpų sienų susirinkę komuniz 
mo aukų triukšmingos demo 
nstracijos ar net įžūlių sovieti 
nių šeimininkų pasiūlymas sa 
vo svečiams „biletų į Mėnulį“

X X

vakraiečių repre 
kas yra jų šeimi

didelės propagan 
net patys sovietų

— NEVYKĘS PASTATAS 
primindavo 
zentantams, 
ninkai...

Nežiūrint 
dos ir balių
vadai blaiviai pagalvoję, ture 
tų pripažinti, kad po 40-ties 
metų nuo bolševikų revoliuci 
jos, pasaulio komunizmas nė 
ra toks, kokį planavo ir svajo 
jo komunizmo gimdytojai su 
Karoliu Marksu priekyje prieš 
daugiau kaip šimtą metų ir 
kad senas bolševikų pasauli 
nės revoliucijos sapnas visai 
nesipildo ar net daro mažą pa 
žangą. Pasaulio komunizmas 
šiandien, kaip apibūdina vie 
nas britų sovietinis eksperas, 
yra didžiulis nevykęs, gremėz 
diškas pastatas, o pati Sovietų 
Sąjunga, šio sovietų eksperto 
žodžiais, yra molinėmis kojo 
mis milžinas, kurio jei ne die 
nos, tai bent gyvenimo metai 
yra suskaičiuoti...

Sovietų įtaka išsiskleidė Vi 
dūriniuose Rytuose, kur laike 
paskutiniųjų metų ir mėnesių 
šioji vieta pasidarė pagrindinė 
Rytų * Vakarų susikirtimo ir 
konfliktų vieta. Tačiau, bent 
tuo tarpu taip atrodo, kad čia 
laimi daugiau nacionalizmas, 
bet ne komunizmas. Daleis 
kim, Syrijos ir Egipto vadai 
nors ir godžiai priima soviet! 
nius ginklus, bet jie tvirtina, 
neturi nei mažiausio noro įves 
ti savo kraštuose komunistinę 
santvarką.

Žvilgterėję į Europą pama 
tysime, kad

taip vadinamas „tautinis ko 
munizmas“ vis iabjau skiria 
si ir vis didesnį pasisekimą” 

susilaukia
negu kieto internacionalistinio 
komunizmo dogma. Tito Ju 
goslavija vykdo savo atskirą 
politiką, o Lenkijos Gomulka 
atmetė pilną sovietų kontrolę.

Dar daug svarbiau, tai kad 
kruvinos skerdynės Budapeš

EXPORT - IMPORT Ltd
ŠVENČIŲ PROGA TURI DI DŽIAUSI PASIRINKIMĄ
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M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

ms.
Kitame pasaulio kampe ko 

munistinės Kinijos 600 milio 
nų žmonių vedami ne tokiu 
koliu, kaip Kremlius pagei 
dautų. Komunistinė Kinija jau 
pasidarė Sov. S-gos konkuren 
tu dėl politinės jėgos. Nors 
raudonoji Kinija dabar yra 

Kremliaus „neišlukštenamas 
riešutas“ sukeliąs nuolatinius 
galvos skausmus Chruščiovui 
ir jo klikai, bet pačios raudo 
nosios Kinijos nuolatinės ko 
vos su „Kontrarevoliucionie 
riais“ ir antrosios nacionaiis 
tinės Kinijos egzistavimas 
Formazoje parodo, kad Rytuo 
se komunizmas yra dar labai 
toli nuo konsolidacijos. Ilgas 
ir sunkus komunizmo kelias 
yra ir Šiaurės Korėjoje ir Šiau 
riniame Vietname — dviejose 
teritorijose, kurias komuniz 
mas laimėjo Azijoj,e po II-rojo 
pasaulinio karo.

Galėtų komunistai girtis sa 
vo laimėjimu Indijoje, Kerą 
los valstybėlėje, kur 13J/2 mil. 
žmonių praėjusį balandžio m. 
išrinko parlamentan 60 komu 
nistų atstovų iš 126 parlamen 
to vietų, tačiau komunistai ne 
sigiria, nes naujoji Keralos vy 
riausybė rojaus nesukūrė ir 
ten viešpatauja didelis nedar 
has, skurdas ir vargas.

Gi prie šiaurės Italijos esan 
ti San Marino respublika po 
12 metų atsikratė komunisti 
ne vyriausybę. Taip komuniz 
mas tapo išstumtas iš vieninte 
lės nepriklausomos teritorijos 
vakarų Europoje.

Komunizmas turi ir daug 
stambesnių pralaimėjimų. 
.Nuo Vengrijos skerdynių

visose Vakarų valstybėse 
komunistų — partijos narių 
skaičius sumažėjo apie 30 

procentų.
Daug intelektualų vakariečių 
po Vengrijos skerdynių skai 
to gėda priklausyti komunis 
tų partijai. Komunistų įtaka 
ir stiprybė nyksta - mažėja ir 

į, darbo unijose. Nesidomi komu 
$ nizmu ir Vakarų jaunuomenė.

Pačios Sovietų Sąjungos vi 
•duje, vidinis susiskaldymas ir 
augščiausiųjų Kremliaus vai 
dovų nuomonių skirtingumas
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3910 St. ZOTIQUE St., E.
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Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

2052 ST. CATHERINE ST. W.

ČIA GAUNAMI PASAULINIAI GARSUS

KUBA, SABA, KOERTING,

RADIO KRAUTUVES:

BLOOR ST. W. (prie Bathurst St.)

paliko gilius plyšius kolekty
vios yadovybes principuose ir 
komunizmo solidarume. Vy 
riausias raudonasis bosas Ni 
kita Chruščiovas nugalėjo sa 
vo oponentus — Malenkovo, 
Kaganovičiaus ir Molotovo 
grupę, bet tik tam, kad tuojau 
pat atimtų galią jam padėju 
šiam maršalui Žukovui. Dras 
kosi, plėšosi, kaip laukiniai 
žvėrys. Ryja viens kitą. Ir tų 
kovų dar bus ir daugiau, kas 
gali būti vien tik iš didžiausia 
viltimi pavergtų sovietinių mi 
lionų žmonių ir daugybės tau 
tų.

Jei Sovietų Sąjungą palygin 
ti su žmogumi, tai 40-ties me 
tų žmogus, kaip ir sovietija at 
šventusi 40-tas revoliucijos me 
tines, jau ne jaunystė.

Rusai giriasi sėkmingai iš 
bandę tarpkontinentinę balis 
tinę raketą. Jie paleido vieną 
ir kitą „sputniką“ — Žemės 
satelitus. Sovietų arsenalas, be

abejo, yra pilnas atominių ir 
vandenilio bombų. Sovietų 
aviacija ir laivynas yra antrie 
ji, savo stiprumu ir didumu 
pasaulyje, o sovietų sausumos 
kariuomenė yra pati didžiau 
šia pasaulyje. Sovietų plieno 
produkcija — raktinis produk 
tas karo vedimui — prilygsta 
kartu sudėjus Britanijos, Pran 
cūzijos ir Vak. Vokietijos plie 
no produkcijai.

Sovietų Sąjunga nebijo grą 
sinti jėga, o jos atstovų spie 
gianti balsai girdėti visur, kur 
tik kokios bėdos ar nesantaika 
atsiranda, kaip Eigipte ar Sy 
rijoje. Tačiau nors Sov. S-ga 
galinga ir dar nesena, kaip tas 
40-ties metų žmogus, bet ji 
serga ir kenčia didelius nega 
lavimus; gilius skausmus. Ne 
atrodo, kad tos rūšies ligas ko 
munizmas galėtų iš viso išgy 
dyti, o jei taip tai ligoniui pa 
lieka tik vienintelė lešitis — 
grabas, ko 40-ties metų revo 
liucijos progą nuoširdžiausiai 
ir palinkėsime. J. Skardis.

PADĖKIME SUTEIKTI 
DŽIAUGSMO VAIKAMS!
Vokietijos Lietuvių Bendruoi 

menė, iš kurios patys sveikiau 
si ir pajėgiausi nariai išvyko su j. 
sirasti svetingos pastogės už 
jūrio kraštuose, šiandien yra^ 
gausi seneliais, ligonimis, vai. 
kais ir dėl sveikatos stokos ma 
žai darbingais ar iš viso nedar 
bingais tautiečiais. Tačiau mū 
sų vaikai Vokietijoje visų tų 
gyvenimiškųjų sunkumų nega 
Ii pilnai supiasti. Jų vaikiškos 
sąmonės, sujaudintos tradici 
nių nuotaikų artėjančių Kale 
dų proga, laukia iš Kalėdų Se gi 
nelio viso to, kas ir mus, suau W 
gusius, mūsų vaikystėje taip 
žavėjo ir ko mes su nemažiau 
plakančia širdimi laukdavome. 
Skirtumas tik tas, kad gal ta 
Ida, laisvojoje Lietuvoje ar ka 
ro bei tremties nepaliestuose 
kraštuose mūsų tėvai ir arti 
mieji turėjo tas materialines 
sąlygas, kurios leido mums ka

Nukelta į 7-tą psl.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RUSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas.
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Hochelaga. Tel. LA 5*4053 Montreal.
Paruošia vaistus pagal receptus ir 
SIUNČIA LIETUVON

BEI SOVIETŲ RUSIJON t

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS” 

Montrealio Real Estate Board Nariai 
177 Sherbrooke St W. PL 8501

NAMAI -APARTMENTAI — ŽEMĖ 
PASKOLOS— DRAUDIMAS

D. N. Baltrukonis CR 6-50 75
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
P. Adamonis PO 6-7594.

Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

J. Skučas RA 2-6152
V. Liesunaitis PO 7-6719
S. Rudnik VI 5-8864

A. Budriūnas RA 7-2690.

LiODĖSJO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1183
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Kalėdiniai prisiminimai
RAŠO BRUCE WEST

Jei jūs norite duoti savo vai 
kui dovaną, kuri išliktų dar ii 
gai po to, kai žaislai bus sulau 
žyti ir pigus papuošimą auksas 
nusitrins, padovanokite jam— 
prisiminimus. Tai yra dovana, 
kuri jums gal visai nieko ne 
kaštuos, bet kuri bus daug ver 
tingesnė, nqgu brangiausi žais 
lai. Kūčių pavakarį paimkite 
vaiką už rankutės ir išeikite 
pasivaikščioti į miestą, kai gat 
vėse visur žibės Kalėdų eglu 
tės, kai šiltos kalėdinės šviesos 
skleis • spindulių pluoštus iš 
kiekvieno jūsų kaimyno lango. 
Tai bus puikiausia kalėdinė 
dovana, nes pasiliks su juo vi 
są gyvenimą. Kai vaikas užau 
gs ir kalėdinės šviesos jam jau 
švies kita šviesa, tik tie gražie 
ji vaikystės prisiminimai pada 
rys tą šventę tokią, kokia ji ir 
turi būti. Kiekvienas iš mūsų, 
nežiūrint kokia jo padėtis gy 
venime šiuo metu yra, gali už 
merkti akis 'ir atgaivinti bran 
giausius praeities prisimini 
mus apie Kalėdas prieš dauge 
lį metų. Ir jei jūs esate toks 
laimingas, kad turite vaikų, 
jums tie prisiminimai suteiks 
dar daugiau džiaugsmo, nes 
kiekviename mažųjų judesyje, 
kiekvienoje jų šypsenoje, jūs 
matysite atgarsi to« kas prabė 
go prieš akis jūsų pačių toli 
mosiomis vaikystės dienomis.

Ruošiuosi pasidalinti su ju 
mis savo paties auksinės vai 
kystės kalėdiniais prisimini 
mais.

Tie prisiminimai siekia 
anuos tolimus vaikystės lai 
kus, kai as augau mažame 
miestelyje, kuris Kalėdoms pa 
skęsdavo puriame nepaprasto 
baltumo sniege. Neprisimenu 
Kalėdų purvinų ir šlapių. Vi 
sos jos liko atmintyje, kaip sau 
lėtos nepaprastai šviesios die 
nos.

Miestelis, kuriame augau, 
buvo pamiškėje, tad neteko 
vargti su Kalėdų eglučių pir 
kimu: reikėjo tik nubristi per 
pusnynus į gretimą miškelį ir 
eglutę išsikirsti. Iki šiol kai 
tik pamatau kalėdinę eglutę, 
visad prisimenu tą platų snie 
ge taką, kuris likdavo betem 
piant eglutę iš miškelio iki mū 
sų namų durų.

Mano vaikystės dienomis 
Kalėdos nebūtų Kalėdomis, 
jei nebūtų pasivažinėta rogutė 

mis. Kiekvieną Kalėdų lytą 
mes jas rasdavome naujas po 
eglute ir tuoj bėgdavome iš 
bantyti nuo artimiausios kai 
velės. Matau tą vaizdą gyvą 
iki šiol: naujos raudonos rogu 
tės švilpdamos skrodžia naują 
vėžę šaltoką Kalėdų rytą.

Šitiems vaikystės kalėdiniu 
ms prisiminimams priklauso 
ir kalėdinių giesmių garsai, ku 
riuos skleisdavo Salvation Ar 
my dūdų orkestras. Mano gim 
tajame miestelyje jis grodavo 
Kalėdų laikotarpyje gatvėse. 
Paskutiniosiomis prieškalėdi 
nėmis dienomis pagrindinė 
miestelio gatve turėdavo dide 
lį judėjimą. Į tą chorą Įsipin 
davo garsai skambalėlių, pri 
rištų prie ūkininkų rogių, įsi 
pindavo sniego gurgždėjimas 
po pėsčiųjų kojomis, bet virš 
visko skambėjo orkestro gar 
sai, kuriuos skleidė grojikai, 
susibūrę didesnėje gatvių san 
kryžoje pnt lempos stulpo.

Atsimenu, kaip mane teve 
lis vesdavosi į miestelio centrą 
pasižiūrėti viešosios Kalėdų 
eglutės, kokią aš esu matęs iki 
šiol. Atrodė, kad ji įsirėmusi 
tiesiai į dangų, ir kad nebegali 
ma atskirti, kui yra eglutės 
viršūnėje, o kur tikroji dan 
gaus žvaigždė. Trie šios tai Ka 
Jėdų eglės žėrinčios įvairia, 
spalvėmis šviesomis, miestelio 
gyventojai giedodavo kalėdi 
nes giesmes. Šaltą ir giedrą 
naktį tai buvo kažkas magiš 
ko. Iki šiandien Kalėdų laiko 
tarpyje šios giesmės tebeskam 
ba mano ausyse, tebejaučiu ir 
net užuodžiu aną Kalėdų eglu 
tę. .. ir, manau, jausiu visą sa 
vo likusį amžių.

Su Kalėdomis į stalą ateida 
vo ir didžiulė kalėdinė žąsis: 
pirkta dar anksti prieš Kalė 
das ir laikyta užšaldyta. Mano 
prisiminimuose ši žąsis atrodo 
tokia didelė, kad ją turėję neš 
ti net du vyrai. Netgi ant sta 
lo ji atrodė tokia didelė, iyg 
būtų nesuvalgoma. Iš tikrųjų, 
tur būt, anuo metu žąsys nebu 
vo didesnes kaip dabar, bet 
mano prisiminimuose tai buvo 
kažkas nepaprasto — ir didu 
mu, ir puikia rusva spalva, ii 
tiesiog dangišku kvapu.

Kolėdoms gaudavau ir žais 
lų. Įdomu, kad iš visos žaislų 
gausybės daugiausia prisimini 
muose liko žaislas, kuris nega

MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS
artinasi labai greit, nes jis įvy 
ks sausio 25 dieną, 7 vai. vaka 
ro didžiausioje ir patogiausio

Įėjo kaštuoti daugiau, kaip pen 
kioliką centų. Tai buvo mažas 
ratukas, užmautas ant metali 
nės spyruoklės, Ratuko viduje 
prikabinta metalinė žuvytė. 
Stumdant ratuką spyruokle 
augštyn ir žemyn, žuvytė pra 
dėdavo suktis latu. Atrodė 
kaip gyva. Šitas kuklus žaisle 
lis neatsiejamai susipynė mano 
vaizduotėje su kitais kalėdi 
niais prisiminimais. Ir aš tur 
būt niekad nebūsiu toks senas 
kad galėčiau ramiai praeiti 
pro lange išstatytą panašų žais 
lėlį. O kai tik sustoju ir pažiū 
riu, tuoj užlieja mane šilta vai 
kystės kalėdinių prisiminimų 
banga.

Šitie prisiminimai yra mano 
brangiausia tėvų duota šven 
čių dovana. Jie išbuvo manyje 
jau daugelį metų ir niekad ne 
nutrūks.

Rytoj, o gal net šįvakar, 
pabandykite sudaryti savo vai 
kui panašią kalėdinę dovaną. 
Gal pasakysite, kad dar didės 
nė kalėdinė dovana yra tėvų 
meilė vaikams. Tai tiesa. Bet 
ir prisiminimai yra amžina do 
vana. (CS). 

je Montrealio salėje, St. Louis 
gimnazijos salėje, esančioje 
Sherbrooke ir City Hali gat 
vių kampe, ten, kur ir pernai 
buvo. Šiam didžiausiam žiemos 
sezono baliui visi ruošiasi. Ja 
me numatyta staigmenų, pui 
ki muzika, didelė loterija, ku 
riai savosios spaudos bičiuliai 
ir rėmėjai jau aukoja fantus, o 
dailininkė p. Anastazija Tarno 
šaitienė skubiai audžia gražiau 
sį moters tautinį drabužį. Ji 
dar tiksliai nepranešė, kokį au 
džia, bet atrodo, kad tai bus

KU LT URLV E#\RCWIKA
MENININKŲ KLUBAS

ČIKAGOJE
nustatė metų veiklos planą, 
kurin įtraukta parodos ir pas 
kaitos. Liaudies skyriaus vedė 
ju pakviestas dail. A. Rukšte 
lė.

• Prof. Kazimieras Vasiliaus 
kas, ilgus metus buvęs Kauno 
universiteto Technikos fakul 
teto dekanu, mirė Kaune lap 
kričio 24 d., sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Prof. Vasiliauskas bu 
vo kuklus, švelnaus būdo asine 
nybė. Visada jis sielojosi Lie 
tuvos reikalais.

Klaipėdos krašto moters dra 
bužis, kokio ligšiol baliuje dar 
nebuvo. Tai bus brangiausis 
Montrealio Spaudos Baliaus 
loterijos fantas, kurį kas nors 
išloš tą patį vakarą, 1958 me 
tų sausio mėn. 25 dieną.

Visi tautiečiai primenami ir 
maloniai jau iš anksto užkvie 
čiami į Spaudos Balių. Taipgi 
su dėkingumu priimami loteri 
jai fantai.

Atvaizde: Dail. A. Tamošai 
tienė audžianti baliui Tautinį 
drabužį.

DR. JUSTINO TUMĖNO 
KŪRYBA,

poezija, proza n atsiminimai 
yra ruošiami spaudai. Visi bu 
vę jo mokiniai, idėjos draugai, 
visi lietuviai kviečiami padėti 
prof. Tumėnienei išleisti šią 
knygą. Kas norėtų paremti lei 
dimą prenumeratos keliu, pra 
šomi siųsti knygos vertę, 5 do 
lerius, ponios E. Tumėnienės- 
Ševčik adresu: 4960 Montclai 
re Ave., Montreal, Canada.

• Dail. Jono Rimšos darbų pa 
rodą ruošiama Washingtone 
ir kituose JAV melstuose.

KANADOS INŽINIERIŲ 
IR ARCHITEKTŲ FONDAS 

STUDENTAMS
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų Sąjungos (su 
trumpintai PLIAS) Montrea 
lio skyrius įsteigė studentams 
fondą, kuriam lėšos, skyriaus 
pirmininko inz. P. Mažeikos 
iniciatyva, bus sudaromos iš 
įvairių firmų gaunamų pro 
centų nuo sumų, kurias iir 
mos gaus iš jose lietuvių pada 
rytų pirkinių.

Lietuviams, perkant tose Iii 
mose kokius nois dalykus, ne 
bus jokių lyšnų išlaidų, nes 
pirkėjai ir pardavėjai apie 
tuos dalykus nei kalbų, nei rei 
kalvi neturės. Bet lietuviai, ku 
rie norės padėti lietuvisaarn 
mokslus einančiam jaunimui, 
turės iš firmų paprašyti sąs 
kaitų, jeigu jos jų neišduoda 
automatiškai, ir tas sąskaitas 
prisiusi PLIAS fondui adre 
su: PLIAS Montrealio sky 
rius, P. O. Box 116, Youville 
Str., Montreal, P. Q.

Kad toks sąskaitų, kartą 
per mėnesg siuntimas apsimo 
Kėtų, PLIAS fondas metų ga 
le suruoš vertingą loteriją, ku 
rioje kiekvienas atsiuntęs sąs 
kaitas tuo pačiu jau dalyvaus 
loterijoje, būtent — tuo voku, 
kuriuo jis atsiųs sąskaitas.

Fondui procentus jau pasi 
žadėjo mokėti: plačiai žinomo 
ji firma Sepps, prekiaujanti 
maisto produktais; Progress 
Construction co., purduodan 
ti žemę ir namus; p. Rutii-Rut 
kauskas, prekiaująs auiomobi 
liais (šių urmų skelbimus ste 
bėkite „Nepr. Lietuvoje“).

Inžinierių-Architektų S-gos 
Montrealio skyrius prašo tau 
tiečius, kad ką nors pirkdami, 
jie pagalvotų, gal jie gali pirk 
ti tai tokiose firmose, kurios 
fondui moka nuošimčius. Tau 
tiečiams tas nieko nekaštuoja, 
o Fondui bus didelė nauda.
KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ 

didelį balių ruošia ALB Sydnė 
jaus Apylinkes valdyba Kand 
vieko miesto savivaldybės salė 
je, o Kalėdų trečią dieną Cab 
ramattos miesto savivaldybės 
salėje balių ruošia Cabramat 
tos ir Bankstowno apylinkių 
valdybos.
• Australijos lietuviai leidžia 
metraštį. Kanados lietuviai 
kasmet tok) išleidžia jau eilę 
metų, vad. Lietuvių Dienos 
proga.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
10.
Gegužės dvidešimt septintą dieną Bagynų dvare buvo 

jaučiamas nepaprastas subruzdimas. Tą dieną turėjo parva 
žiuoti pono Skrodskio duktė, pana Jadvyga. Virtuvėj buvo 
gaminami Jadzės mėgstami valgiai ir skanėstai. Motiejus, nu 
sikratęs tinginiu, nuo pat ankstyvo ryto triūsė valgomajame 
apie bufetą, o Agota su naująja kambarine Katryte jau kelin 
tą kartą tikrino, ar viskas paruošta panelės kambaryje. Ponas 
reikalavo, kad ir jo kabinetas būtų pakartotinai sutvarkytas 
ir išvėdintas.

Paskutinėmis dienomis ponas Skrodskis jautėsi ne visai 
gerai.

Tas atsitikimas pagirio smuklėje! Tas negirdėtas chlopų 
plėšikų įžūlumas! Sukišti į rekrutų kaladę žandarą, policiniu 
ką, vaitą ir tijūną! Ir sako, kad tai gaujai vadovavęs jo pa 
ties, pono Skrodskio, pabėgęs baudžiauninkas Juozas Pranai 
tis!

Šį atsitikimą ponas Skrodskis svarstė su juriskonsultu Jur 
kevičium, ir abiejų nuomonės sutapo. Krašto valdyme nejau 
čiama stiprios rankos. Vilniaus general-gubernatorius Nazi 
movas — žmogus senas ir nuolaidus, Kauno gubernatorius 
Chominskis, lietuviškos kilmės lenkas, ne tik palaiko artimus 
ryšius su neištikimais ciesoriui dvarininkais, bet, dar blogiau, 
yra baudžiavos panaikinimo šalininkas. Juk jis projektavo 
skirti baudžiauninkams žemės, leisti jiems išsipirkti ne tik 
sodybas, bet ir dirbamus laukus.

— Arba štai dar policija! —- kalbėjo įsikarščiavęs ir pa 
sipiktinęs ponas Skrodskis juriskonsultui. — Kas čia per po 
licija! Tai daugiausia vietinės kilmės žmonės, katalikų tikėji 
mo. Prašau klaidingai manęs nesuprasti, ponas Jurkevičiau. 
Aš pats esu geras lenkas, Lietuvos bajoras ir katalikas. Bet 
aš esu ir žemės savininkas, imperijos pilietis. Aš turiu būti 
lojalus imperijai. Ciesorius gina mūsų reikalus, o mes esame 
jo ramsčiai. Ir ciesoriui, ir mums, dvarininkams, reikalinga 
stipri valdžia, stiprus administracijos aparatas. Šiuo metu Lie 
tuvoje ir Lenkijoje geri, ištikimi valdžios tarnautojai tegali 
būti provoslavų tikėjimo žmonės. Patvaldystė ir pravoslavi 
ja — neatskiriami dalykai.

Ne tik šitie viešojo gyvenimo ir politikos reiškiniai gadi 
no ponui Skrodskiui nuotaiką, bet ir artimieji, šeimyniniai jo 
rūmų santykiai nesiklostė taip, kaip jis to būtų norėjęs.

Tokių liūdnų minčių persekiojamas, sutiko ponas Skrods 
kis lauktąją dieną. Tą dieną jis paisjuto žymiai geriau. Naktį 
ramiai miegojo, pailsėjo. Rytaa išaušo giedras, šiltas. Ponas 

skrodskis atsikėlė ir apsirengė be Motiejaus pagalbos, papus 
ryčiavo, apžiūrėjo kambarius, liepė sutvarkyti kabinetą ir vis 
kuo liko patenkintas.

Pana Jadvyga tegalėjo parvažiuoti tiktai vakare, apie 
saulėlydį, bet ponas Skrodskis jau nuo pietų pradėjo jos lauk 
ii. Pavakare abudu su ponu Jurkevičium raiti išjojo keliu link 
Kėdainių jos pasitikti.

Vis dėlto duktė parvažiavo tą patį vakarą, temstant. Su 
ašaromis akyse ponas Skrodskis sveikindamasis bučiavo dūk 
terį.

— Mylima mano Jadze, kaip aš bijojausi, kad kely neuž 
kluptų tavęs naktis! Dabar tokie neramūs laikai!

— O kas bloga galėtų man atsitikti naktį, tėveli? — links 
mai klausė duktė. — Aš ne iš bailiųjų.

— Ak, tu nežinai, kas pas mus per žmones. Reikia bijo 
tis kiekvieno chlopo.

— Bijotis kaimiečių?! — nustebo Jadvyga. — Tai pui 
kiausi žmonės!

— Ak, tu nežinai, — kartojo tėvas. — Ryt aš tau viską 
papasakosiu. Na, ačiū dievui, kad matau tave gyvą ir sveiką.

— Tėveli, aš ne viena. Štai mano kelionės draugas, o 
tavo svečias: Mykolas Pianka.

Tik dabar ponas Skrodskis pastebėjo jauną juodbruvą, 
smulkaus veido su plonais ūseliais vyriškį, kukliai stovintį 
prie karietos, matyt, nenorintį kliudyti dukteriai pasisveikinti 
su tėvu.

Ponas Skrodskis, kaip mandagus šeimininkas, nudžiugo, 
kad svečias jį atlanko, dėkojo, kad globojo jo dukterį tokioje 
sunkioje kelionėje, ir prašė į vidų.

Tą vakarą pašnekesys ėjo nesklandžiai nebuvo paliesta 
jokia įdomesnė tema.

Bet pamažu jis ima pastebėti duktery ir kai ką nauja. 
Tuojau matyti, kad ji surimtėjusi. O gal tai kelionės nuovar 
gio padarinys? Ne. Ponas Skrodskis tėvo nujautimu įspėjo, 
kad Jadzės dvasioje kažkas pasikeitę. Tas nuslenkąs veidu su 
simąstymo šešėlis, tie kartkartėmis sutraukiami antakiai ir 
tarp jų atsirandanti stačia raukšlelė, o svarbiausia tas keistas, 
tiriantis žvilgsnis, kuriuo ji kartkartėmis nuveria tėvą.

Kas atsitiko? Ji prasitarė buvus sustojusi valandėlę pas 
Survilą. Nejaugi tas senas chlopomanas ko nereikalingo pri 
pliauškė? O gal vežėjas Pranciškus? Jadzė visados mėgdavo 
su tarnais paplepėti. O kas tas jos palydovas Mykolas Pian 
ka?

Rytojaus rytą pirmoji pabudo pana Jadvyga. Kietai bu 
vo miegojusi ir ne išsyk susivokė kame esanti. Ak, tai tėviš 
kė, Bagynai, kurių ji nemačiusi net dvejus metus! Pro lango 
užuolaidą veržėsi dienos šviesa.

Ji pašoksta iš lovos, nutraukia užuolaidas ir atidaro lan 
gą. Iš sodo su šilta saulės spindulių banga įsiveržia gaivaus 
kvepiančio oro srovė. Ak, kaip gera po didmiesčio triukšmo, 

po ilgos varginančios kelionės pajusti aplink save gimtinės jau 
kurną, ramybę, vešliai sulapojusią pavasario gamtą!

Ir štai dabar, tą pirmą saulėtą tėviškėje gyvenamą rytine 
tį pana Jadvyga, pro dvaro prabangą pamačiusi tolimas bau 
džiauninkų sodybas ir jų apdirbtus laukus, prisiminusi Pran 
ciškaus ir pono Survilos žodžius, pajuto širdy nerimastį ir bai 
mę. Tėvas, Jadvyga žino, ir anksičau su valstieicais elgdavosi 
šiurkščiai. O kokie santykiai susidarė dabar, baudžiavą panai 
kinus? Kelionėje, o ypač Vilniuje, ji prisiklausė baisių paša 
kojimų apie valstiečių riaušes ir maištus Lietuvoje. Ir visa 
tai vyksta tokiu metu, kada visa Lenkų karalytsė ruošiasi di 
deliems žygiams, kada jau pasiliejo pirmįjų kankinių dėl lais 
vės kraujas, kada patriotinio entuziazmo banga eina per visą 
kraštą, kada istorinis momentas reikalauja, kad bajoras ir 
valstietis kaip broliai stotų į kovą dėl tėvynės laisvės!

Per dvejus Varšuvoje praleistus metus Jadvyga pakitė 
jo ne vien fiziniu bet ir moraliniu dvasiniu atžvilgiu. Iš nerū 
pestingos, lengvabūdiškos, tėvo išlepintos panelės ji virto 
mąstančia, visuomeninėmis ir politinėmis to laiko idėjomis su 
sidomėjusia moterim. Ji grįžo į tėviškę, paisryžusi tučtuojau 
pradėti propagandą už sukilimą ir už valstiečių dalyvavimą ja 
me. Bet pirmiausia reikia laimėti valstiečių palankumą ir pa 
sitikėjimą, pašalinti įvairius nesusipratimus, kylančius tarp 
dvarininkų bajorų ir buvusių baudžiauninkų. Reikia pradėti 
nuo savo tėviškės, reikia pirmiausia ištirti, kokie santykiai yra 
susidarę tarp jos tėvo ir valstiečių. Jadvyga nutarė kol kas tė 
vo apie nieką neklausinėti, bet pačiai stebėti dvaro gyvenimą. 
Be to, kol ponas Pianka čia ir nuolatos painiojasi tarp jos ir 
tėvo nepatogu pradėti kokias nors rimtas, o gal ir nemalonias 
šeimynines diskusijas.

Ponas Pianka atsirado čia ne be reikalo. Jis buvo vienas 
iš tų karštagalvių jaunuolių, kurie, vieni iš Varšuvos, kiti net 
iš Paryžiaus, dar balandžio mėnesio pradžioj atvyko į Vilnių 
organizuoti patriotinės manifestacijos, sugiedoti himno Vii 
niaus katedroje gegužės 8 dieną, per šv. Stanislovo šventę. 
Dabar pono Piankos uždavinys paruošti dirvą tokioms mani 
festacijoms kitose Lietuvos vietose, o pirmiausia Kaune ir Pa 
nevėžy. Ryšium su manifestacijomis reikia stiprinti bajorijos 
su liaudim ir apskritai visų luomų broliavimąsi, ruošti bend 
ras gegužines, iškylas, šventes, minėjimus su patriotinėmis 
giesmėmis ir dainomis. Tuo tikslu ponas Pianka turi atlanky 
ti visą eilę dvarų ir klebonijų.

Apie visa tai ponas Skrodskis patyrė jau rytojaus dieną 
po dukters sugrįžimo. Pietų metu ponas Jurkevičius labai su 
sidomėjo patriotinėmis Varšuvos manifestacijomis. Žinios 
apie jas jau buvo pasiekusios ir Lietuvą. Vasario 27 ir balan 
džio 8 d. manifestacijos baigėsi kraujo aukomis. Kai kuriose 
Lietuvos bažnyčiose kunigai laikė pamaldas už žuvusius. 
Daugelis ponių ėmė nešioti gedulą. Varšuvos įvykiai pradėjo 
kelti ir Lietuvoje revoliucinius jausmus. (d. b.)
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų, 1958-ųjų, Metų proga nuoširdžiai sveikiname tautiečius Toronte: į
Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų Klijentams ii 

Draugams linki

JONAS MARGIS VAISTINĖ

Linksmų Švenčių ir Laimingų Naujųjų metų savo geib. 
Klijentams ir Bičiuliams linki

NOTARAS A. L I Ū D Ž 1 U S

408 Roncesvalles Ave. tel. LE 5-1944. Toronto, Ont. Toronto ist.: 91 Roncesvalles Avė.
Adresai: 

Hamiltono įst.: 72 Main St. W.

Pirmasis Kanadoje Lietuvių Kredito Kooperatyvas

PARAMA
Visiems nariams ir indėlininkams linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir Sėkmingų Naujųjų 1958 metų.
235 Ossington Avė. Tel. LE 3-3027. Toronto, Ont.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

Visiems Šėrininkams,Lankytojams ir Rėmėjams linki Linksmų 

Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų.

Gražiausi linkėjimai Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
mieliems Klijentams ir Draugams

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN 
LIETUVIO ADVOKATO ĮSTAIGA

35 Hayden Street, Toronte, Ontario. I el. WA 4-9501.

Mieliems Klijentams ir Draugams linksmų Šv. Kalėdų 
ir sėkmingų Naujųjų Metų linki

ROSE HEATING-TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė 723 Gerard St. E.

Toronto, Ontario.
Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HO 6-1623

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų visiems 
Klijentams ir Bičiuliams linki

REAL ESTATE BROKERS
A. GARBENIS

1611 Bloor St. W. Tel. LE 6-2738.

TAUTIEČIAI! Rašykite N.
Lietuvai iš visur ir apie viską.

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 
(jvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

ZUBRUVKA
Importuota tikra vaistažolė.

TREJANKA
Sudaryta iš 27 vaistažolių. 

Pokelio kaina $ 1.
Visokios kitos vaistažoles. 

Pokelio kaina $ 1.00.
Siųskite pinigus — mes už 

mokame už persiuntimą.
Rašykite: World Herb Co.,
Dept. L, 459—18th Ave., 
Newark 3, New Jersey, 

USA.

Gerbiamus mūsų parduotuvės Klientus Kalėdų Švenčių n 
Naujų Metų proga nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais 

linkėjimais, Jums dėkingi
J. E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS 

PARKSIDE MEAT MARKET
Maisto Produktų Parduotuvė

335 Roncesvalles Avė. Tel. LE 5-1258 Toronto, Ont

SIUNTIMAI LIETUVON
KALĖDŲ ŽIEMOS SEZONAS

I
 O R B I S SIUNTINIAI 22 SVARŲ SVORIO — 

TRUMPIAUSIAS PRISTATYMO LAIKAS
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 

Siunčiame viską kas yra leistina. Kainos žemiausios.

Prekių kokybė augštos rūšies.

Kainos čia pažymėtos yra su muitu.Siunčiame įvairiausios rūšies maistą pagal Jūsų pasirin- 
ft kimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siuničame 
» mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, mil
te tus, riebalus, vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, cuk- 
j rų, saldainius, šokoladą ir t. t.
plius pers.

S 6.50 viso $ 21.90 
„ 6.50 „ „ 12.95 
„ 6.50 „ „ 24.40 

kg citrinų .... $ 1.50 
kg dz. aprikosų „ 1.90 
0.80 
0.80 

2.75

1
1
1

Pav.: $
22 sv. taukų kiaulinių 15.40
22 sv. cukraus ........... 6,45
22 sv. lašinių (storų) 17.95 

. kg kavos. $ 1.80
, kg kakavos „ 1.95

kg šokolado ,, 1.78
kg sviesto . .„ 2.65 
kg taukų . . . $ 1.80 
kg bekono. .„ 2.60

1
1
A kg iig4.........
A kg datulių .

1 kg riešutų miš 
kiti produktai iš mūsų 
kainaraščių.

Tekstilės medžiagos:

$

ft

Mosklo - Technikos naujienos
IŠRASTAS STIKLINIS FAJANSAS

kad subręstų. Tiktai po to iš 
tos masės daromi išdirbiniai, 
kurie lėtai džiovinami, kad ne 
sutruktų. Išdeginti krosnyse, 
jie yra korėti ir vadinami tėra 
kotą. Tokie jie priima kelis pr 
ocentus vandens. Todėl šie fa 
janso išdirbiniai apdengiami 
druskos glazūra (palyva) — 
majolika — ir vėl deginami. 
O jeigu norima, kad dirbiniai 
turėtų piešinius, tai tokie da 
romi ir dirbiniai trečią kartą 
deginami. Taip gaunami fajan 
siniai dirbiniai.

Dabar mokslininkai išrado 
naują būdą gaminti fajansui— 
iš stiklo. Beje, stiklas gamina 
mas yra iš smėlio, kalkių, so 
dos ir kitų pigių priemaišų. 
Šis mišinys lydomas krosnyse 
prie 1400 C laipsnių ir iš jo 
liejami stikliniai daiktai—stik 
lo plokštės, buteliai, 
dai ir daiktai.

Kadangi kaolinas 
randamas ir todėl 
gus, tai stiklo masė

I
 Fajansas, farforas, porcelia 

nas yra medžiagos, iš kurių ga 
minami augštos kokybės in 
dai sienoms iškloti plytelės, 
sanitariniai reikmenys, praus 
tuvai ir kt. dalykai.

Fajansas gaminamas iš tam 
tikru būdu sudaryto medžiagų 

7 mišinio, kurio pagrindą suda 
ro augštos kokybės molis, va 
dinamas kaolinu (lietuviškai 
—šlynas). Fajanso mišinys su 
daromas iš baltojo molio, kvar 
cinio smėlio, laukų špato ir ne 

Į; daug talko. Mišinys malamas 
porceliano girnomis ir sumai 

P sius su nedaugeliu vandens lai 
i; komas specialiuose rūsiuose,

; f A. E. McKAGt E 
; Barrister and Solicitor

Advokatas ir Notarai
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i ? 201 Northern Ontario Bldg 
7: 330 Bay Street,
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Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 
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1
visokį in

ne visur 
yra bran 
yra visai

Cortisone 50 t............9.50
largactil ...................... 3.00
hydrocortisone 3X10 7.50 
Glucose 100 c. c. ..1.85 
ir daugelis kitų vaistų.

:| Vyriški kostiumai nuo $9.25 ir daugiau (už 3*/2 vardo) 
medžiaga paltams nuo 9.45 ir daugiau (už 3% yardo) 
medžiagos suknelėms 4.45 (2% yardo dvig. pločio) 

Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos (5 porom batelių) $ 18.30.
1 kg labai storų padų 4 mm $ 3.95. 

Vyriški tufliai ar bateliai—dvigubų padų 
bile kokio fasono $ 12.90.

Moteriški bateliai bile kokio fasono $ 10.95.
Vaistai: $

Streptomycino 10 gr ... . 2.6U
Isoniazid (rimifon)

1000 t. 50 mg.................4.60
PAS 500 tabl..........................3.50
Isopas (Rim. plius Pas)

1000 tabl.............................8.25
Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. 0.80
Vit. B-12 6 amp................1.00
Siunčiame skustuvus ($ 4.50) ; special, žirkles 4.00; plau
kam kirpti mašinėles 4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų; 5 plius 4 registeriu (su muitu) $215. 
Šveicariškus laikrodžius.

Įvairius papuošalus. Taboką bei amerikoniškas cigaretes. 
1000 cigarečių Chesterfield ir 7 kg cukraus $ 24.50.

10 pokelių (200 cig.) $ 4.25.
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui j Lietuvą pridėt 

dar $ 6.50, į Sibirą $ 7.90.
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per

ORBIS
298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.

Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.)
Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 

Priimame užsakymus telefonu.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Ofice WA 4-950! 
Res : BE 3-0978

S

pigi. Todėl yra labai naudin 
gas išradimas fajansą gaminti 
iš stiklo.

Pasirodo, kad tam tikru ter 
miniu — temperatūriniu-—bū 
du — stiklą apdirbant, jis 
įgauna fajanso savybes ir, kas 
labai svarbu, pasidaro dar ver 
tingesnis, negu tikras fajan 
sas, nes stiklinis fajansas yra 
atsparesnis spaudimui, smū 
giui, tempimui, sulenkimui. Iš 
naujojo fajanso gaminami tech 
aiški, elektrotechniški, staty 
biniai, ūkiniai reikmenys, ku 
rie yra ir stipresni ir pigesni, 
o grožiu visiškai prilygsta tik 
ram fajansui. Be to, gamyba 
žymiai pigesnė, nes tokio fab 
riko statyba yra daug pigesnė. 
Todėl reikia laukti, kad fajan 
so dirbiniai atpigs.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

Toronto, Ont.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JKAMIENSKI/
į, JANIQUE TRADING CO. /

835 QUEEN ST.W -TORONTO 3-EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

£

XX 8

5

| International Service Bureau
» 91 Roncesvalles Ave., Toronto 3, Ontario.
» Telefonas: LE. 6-5613.

DIREKTORIUS — A. LIODŽIUS
$ įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose:

I. EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):
ft Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš 
» tų Įvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų /. 
ft tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti $ 
S nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų ft 
ft biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai,:! 
ft žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; į 
g ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; 
ft asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 
S persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame i; 
ft rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš ;į; 
o pat jūsų buto).
I II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.

a Per šj skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE ii 
ft TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo 
ft no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija. f

1 LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ,
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

p e r J
LIETUVIŲ IŠTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co. i
CENTRINĖ JTAIGA: J

849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Tel. LE. 1-3098 ' 
SKYRIAI:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis. ;

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

DĖMESIO!
IŠ ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.

Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 

pasirinkimo įvairių gėrybių.
! Yra gauta kostium. if paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.
’ STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
> 1. 2 košt. viln. medž. 7 yrd.
> 1 paltui viln. medž. 3 yrd.
s 1 suknelei vii. medž. 3 yrd.

pamušalo .............. 7 yrd.
šerinės(klijonkės) 3 yrd. 

Iš viso už $ 70.60

2 košt. viln. nedž. 7 yrd.
a 2 paltams vii. medž. 6 yrd.
$ 1 suknelei v. medž. 3 yrd.

2 suknei. rayoiu m. 8 vrd.
pamušalo ............. 10 yrd.
šerinės (klnonkės)1 yrd. 

stiklui piauti peil. su deim 
Iš viso už $ 112.60

t 
v*5£

i i I

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

3.2 košt, arba lengv. mot.jj 
paltams vii. medž. 6 yrd. g 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd. j 

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd. t 
pamušalo ...ų8 yrd. j

šerinės (kltjonkės)8 yrdj 
stiklui piauti peil. su deim. < 

Iš viso už $ 157.90 !
4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd. ; 

pamušalo ......... 18 yrd. j

šerinės (klijonkės)4 yrd. i 
Iš viso už $ 72.301

$ (Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). 3 
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias $ 

i* medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai g 
Ikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, e 

plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me | 
džiagas, maistą ir tt. ir tt. X

Mažesnio formato sitiv. masina fir. „Essex” rank $ 48.50 X 
elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 | 

(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti). S 
Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. X 

TAIP PAT SIUNČIAME Iš KANADOS: |

Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir $ 
kitų reikmenų įvairius siuntinius. a

Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gry | 
no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba skspresu. J 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. J

Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiuma
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

SAV. A. K A L U Z A
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Vertingi sxlypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos ir le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte parduotų namų statyba prasideda anksti pavaM 
rj. T. y. įvairių modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis, 

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: M O 4-0507.

Progress Construction Ltd
Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.
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SPORTAS
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲJŲ METŲ
linki visiems pasaulio lietuviams sportininkams N L sporto 
skyriaus bendradarbiai, tvirtai tikėdami 1958 m. ne tik gra 
žiu, lietuviškų sportinių laimėjimų, bet taip pat ir pergalės vi 

sos mūsų tautos laisvės kovoje!
Ateinančiais metais šio laikraščio puslapiuose stengsimės kuo 
plačiausiai supažindinti visus sportininkus su Lietuvos, trem 
ties ir tarptautiniu pasaulio sportiniu gyvenimu, tad kviečia 
me visus sporto mėgėjus nuo 1958 m. NL užsiprenumeruoti, 
Ir sportas laisvei! Sporto skyr. vedėjai.

XVII OLIMPIADA ROMOJE
Nors dar paskutiniosios 

Melbourno olimpiados atgar 
šiai nenutilo, jau pradedama 
tartis, planuoti ir vykdyti kai 
kuriuos pasiruošimus 1960-jų 
metų olimpiadai, įvykstančiai 
Romoje, Italijoje, rugpjūčio 
25 — rugsėjo 11 dienomis.

Italai, šios olimpiados rengė 
jai, stengiasi jau dabar moky 
tis iš padarytų klaidų buvusio 
se olimpiadose ir, jų manymu, 
1960 metų olimpiniai žaidimai 
būsią patys didžiausi ir geriau 
šiai paruošti. Jie šiai olimpia 
dai stengiasi suteikti senovės- 
antikos bruožų.

Vienas iš svarbiausių olim 
pinių maratono bėgimų vyks 
vakare, liepsnojančių deglų 
atošvaistėje. Bėgimo taku yra 
parinktas senovės Via Appia 
kelias, kuris vrasidėjo Romoje 
ir baigėsi Brindizi. Šis kelias, 
kuriuo senovėje Cezario legio 
nai pradėdavo savo didžiuo 
sius žygius, yra ir šiandien 
puošiamas buvusių didvyrių 
paminklais ir senovės karo va 
dams pastatytais antkapiais. 
Maratono bėgikai prabėgs tą 
vietą, kur imperatorė Pompe 
ja maudėsi 200 asilų pieno vo 
nioje. Šio, dažnai tragiško, bė 
gimo finalas įvyks triumfinėje 
Konstantino arkoje, esančioje 
Kolizėjaus pašonėje.

Didieji olimpiniai atidarymo 
ir uždarymo paradai įvyks Ko 
lizėjuje, kuris yra vienas iš di 
džiausiu senovės Romos istori 
nių palikimų. Kolizėjuje bus 
apvainikuotas olimpinis grai 
kų-romėnų imtynių čempioną 
tas. Visos iškilmės kolizėjuje 
vyks taip pat deglų šviesoje. 
Atrodo, olimpiadai bus pavar 
totas ir Maximus cirkas, prieš 
kurį stovi Nerono rūmų griu 
vėsiai. Ši vieta—pusės mylios 
slėnis ir jame vykdavo seno 
vės romėnų arklių ir karo ve 
žirnelių lenktynės, o taip pat 
kartais jis būdavo užtvindina 
mas vandeniu ir vykdavo pa 
rodomosios karo laivelių kau 
tynės.

Italų skaičiavimu, Romos 
olimpiada jiems kainuos apie 
20 milionų dolerių. Šias išlai 
das daugumoje padengs Itali 
jos Olimpinio komiteto vykdo 
mi tautiniai futbolo spėjimų 
konkursai. Pagridiniame sta 
dione bus įrengta 4000 vietų 
žurnalistams ir 70 studijų ra 
dio ir televizijos bei filmų ko 
mentatoriams. Žurnalistai iš 
savo ložių galės ne tik tiesio 
giai siųsti žinias savo redakci 
joms, bet taip pat, specialių

aparatų dėka, galės rinkti savo 
spaustuvėse esančiais linoti 
pais pranešimų tekstus. Bus 
įrengti specialūs spaudos biu 
rai skandinavų, anglų, prancū 
zų, vokiečių, ispanų ir rusų 
kalbomis.

Italų planavimu norima pa 
čiame Romos viduryje užtvenk 
ti Tiberio upę ir ten įrengti 
dviejų mylių ilgumo dirbtinį 
ežerą^ kuriame būtų irklavimo 
varžybos.

Pagrindiųės olimpinės var 
žybos vyks Foro Italico stadio 
ne, kuris buvo pradėtas staty 
ti Musolinio įsakymu ir baig 
tas tik 1953 metais. Papuoš 
tas marmuro pagražinimais, 
šis stadionas gali talpinti 100, 
000 žiūrovų ir jis turi 65 atski 
rus įėjimus. Šalia šio stadiono 
yra viena iš Romos sportinių 
įžymybių, tai Statulų Stadio 
nas, kuriame yra 60 augštų 
marmurinių statulų, pastatytų 
viršuj dešimties eilių marmuri 
nių sėdimų vietų žiūrovams. 
Sis stadionas gali talpinti 20. 
000 žiūrovų ir ajme bus įreng 
ta prieš rungtynes sportiniu 
kų treniravimo takai.

Graikų-romėnų imtynes vy 
ks Maxentieus Bazilikoj, kuri 
yra pačiame imperijosForumo 
viduryje. Čia senovėje Brutus 
nudūrė Julių Cezarį. Bazilika 
dabar yra naudojama vasaros 
simfoniniams koncertams, ku 
rie vyksta atviram ore. Tieni 
ravimui bus panaudota taip 
pat ir vienas iš geriausiai išsi 
laikiusių senovės Romos pa 
minklų, tai Karakalos maudyk 
lės, kuriose dabar ir olimpia 
dos metu vyks atviros operos.

Vienas iš seniausių Romos 
sporto stadionų yra nugriau 
namas ir jo vietoje atsiras mo 
dernus dviejų augštų stadio 
nas, kuriame vyks futbolo ir 
lauko rutulio varžybos. Jis tai 
pins 55.000 žiūrovų. Apačioj 
šio stadiono bus įrengtas uždą 
ras treniravimosi 25 ir 50 met 
rų plaukimo baseinas, imtynių 
ir sunkumo kilnojimo pasta 
tai, o taip pat atskiros halės 
boksui, gimnastikai ir fechtavi 
mui. Italų manymu, Melbour 
ne sportininkai turėjo per ma 
žai vietos ir galimybių treni 
ruotis, todėl Romoje, jie nenori 
pakartoti šios klaidos.

Vienas iš naujųjų Romos sp 
ortinių pastatų yra atviras 
plaukimo baseinas, kuris bus 
baigtas statyti 1959 metais. 
Šis baseinas galės talpinti 8000 
žiūrovų, bet olimpiados metu 
jis laikinai bus praplėstas ir

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
IŠ STUDENTŲ VEIKLOS

niais šokiais užėmė pirmaujan 
čią vietą tarp kitų tautų. Ren 
gimo komisijai pirm. A. Avižie 
nis, tautinius šokius tvarkė N. 
Jasėnaitė, o prie parodėlės ir 
reprezentacinės brošiūros pa 
ruošimo daugiausia dirbo V. 
Rūbas. Ta pati tautinių šokių 
grupė neseniai šoko metineje 
Central Illinois Dairy Techno 
logy Assn. Konvencijoje, kur 
taip pat buvo susilaukta gau 
siu aplodismentų.

— Vasario pradžioje C. V. 
planuoja gal kaitų su Kanada 
suruošti Studijų Dienas. Smul 
kesnės informacijos šiuo reika 
lu bus sekančiame biuletenyje.

— Sekančių metų pradžio 
je Baltimoiės n Washingtono 
Studentų skyriai ruošia bend 
ra Meno ir Literatūros vaka 
ra, kurio pelnas yra skiriamas 
„Lituanus“ žurnalui. Panašius 
vakarus ruoš Čikagos, Phila 
delphijos ir Haitfordo skyriai. 
• Studentų S-gos suvažiavi 
mas pasižymėjo ypatingu ba 
lium, į kurį įėjimas kaštavo 10 
dol. Suvažiavimui vadovavo 
R. Kezys ir kiti suvažiavimo 
rengimo komisijos nariai—Ba 
naitis, Paprockas, Petrauskai 
tė, Grigelis, Jakas, Ramanaus 
kas, Skrupskehs, Vizbickas, 
Vygantas ir kt.

Urbanos Ill. Studentų Sky 
rius puikiai pasirodė, šių me 
tų metinėje Universiteto „In 
ternational Fair", kur lietu 
viai su savo parodėle ir tauti

talpins 20.000 žiūrovų. Tuoj 
pat už šio baseino yra nardy 
mo ir dar toliau — treniravi 
mosi baseinai.

— Melbourne, pasakė Itali 
jos Olimpinio Komiteto spau 
dos direktorius dr. D. Martuc 
ei, — plaukimo baseinas gale 
jo talpinti lik 5000 žiūrovų, to 
dėl visuomet būdavo didžiau 
sios eiles prie biletų ir daug 
kas negalėdavo patekti Į vidų. 
Romoje mes stengsimės visus 
patenkinti.

Olimpines gimnastikos var 
žybos vyks ant Romos impera 
toriaus Diokleciano rūmų griu 
vėsių. Be Italijos Forumo, oli 
mpimai žaidimai vyks dar ir 
pietinėje Romos dalyje, kuri 
su miesto centru yra sujungta 
naujuoju požeminiu tuneliu ir 
važiuojančiais jame greitai 
siais elektriniais traukiniais. 
Čia išaugs du milžiniški pasta 
tai, tai apie mihono dolerių 
vertės dviračių velodromas ir 
naujieji Romos sporto rūmai, 
kuriuose v/ks bokso, sunku 
mų kilnojimo, imtynių ir krep 
šinio varžybos.

Rugsėjo mėn. pabaigoje So 
fijoje įvyko slapti Tarptauti 
nio Olimpinio Komiteto pasita 
rimai, kuriuose buvo nutarta 
į olimpinių varžybų eigą įtrau 
kti tinklinį n šaudymą is lan 
kų. Šiame pasitarime komite 
tas nutarė olimpinių varžybų 
skaičių sumažinti iki 15, duo 
dant rengiančiai valstybei tei 
sę pasirinkti varžybų šakas iš 
pripažintų komiteto 22 sporti 
nių šakų. Šio komiteto pirmi 
ninkas A. Brundage buvo įne 
šęs pasiūlymą iš olimpinių žai 
dimų išbraukti futbolą ir dvi 
račių lenktynes, bet jis sutiko 
didelį pasipriešinimą iš dauge 
lio Europos tautų ir daugiau 
šiai iš italų, kur futbolas ir dvi 
račių sportas yra vieni iš po 
puliariausių. Atrodo, kad 1964 
metų olimpiadoje, įvykstančio 
je Amerikoje, šios šakos nebus 
įtrauktos į olimpinį žaidynių 
sąrašą, nes nei futbolas, nei 
dviračių sportas Amerikoje nė 
ra populiarus. Kitas Olimpinio 
Komiteto pasitarimas įvyks at 
einančiais metais Tokio mies 
te. (TP).

PADĖKIME...
Atkelta iš 4 pusi, 

ledinius sapnus pergyventi 
kaip gyvenimiškąją realybę.

Šiandien Vokietijoje didelis 
skaičius tėvų negalės savo vai 
kams suteikti to džiaugsmo. 
Vargingas lietuviškosios bend 
ruomenės Vokietijoje sąstatas 
neįstengs savo jėgomis apsau 
goti daugelį vaikų Kalėdų me 
tu nuo kasdieniško niūrumo. 
Kaip tik todėl Vokietijos Lie 
tuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba labai maloniai prašo 
kitų kraštų lietuvių paramos 
ir aukų, kad jas galima būtų 
paskirstyti neturtingesnėms 
lietuvių apylinkėms, kurios su 
ruoštų kalėdines eglutes savo 
vaikams ir galėtų parodyti jie 
ms gyvą Kalėdų Senelį su do 
vanų maišu — gyvą, matomą, 
pajuntamą, o ne tik suaugusių 
pasakojimuosee apie buvusius 
kadaise gražius laikus girdė 
tą-

Su iš anksto jungiama di 
džia padėka mes prašome vai 
kų kalėdinėms eklutėms su

A. L. ruošti skirtas aukas siųsti adre

Dr. Roman Pniewsk
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikoje 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speciialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos; Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

*
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Vaistai i Lietuvą, 
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 

< KRAŠTUS
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur priimami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti. 
Kreiptis: 1319 St. Germain, Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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LONDON, Ont
LIETUVIŠKO SOLIDARUMO DEMONSTRACIJA
Londono lietuvių šalpos ko 

misijos lapkiičio 23 d. rengta 
sis vakaras buvo ne tik labai 
nuotaikingas, bet taip pat ir 
pelningas. Atvyko daug sve 
čių iš kitų apylinkių, atvyko 
daug ir vietos lietuvių, kurie 
niekad į šios rūšies parengi 
mus neatsilankydavo. Dide 
liais būriais lietuviai rinkosi 
gražion salėn, vedami vienos 
bendros minties; kariuomenės 
šventės proga pagyventi lietu 
viška nuotaika ir nuoširdžia 
auka paremti kenčiančius Si 
biro brolius ir seses. Tikslas, 
atrodo, pasiektas. Apie tai liu 
dija ir žemiau patiekiami finan 
siniai duomenys:

Pajamos: a) Įėjimo biletais 
131 dol., b) už gėrimus ir už 
kandžius 178.45 dol., c) lote 
rijos paj. 53.98 dol.; viso paja 
mų 363.43 dol.

Išlaidos: a) salės nuoma 50 
dol., b) orkestras 36 dol., c) 
gėrimai ir užkandžiai 104.74 
dol., d) loterijos išl. 3.50 dol., 
e) seklbimai laikraščiuos
dol., f) pakvietimai, salės pa 
puošimas ir kt. 11.95 dol.; vi 
so išlaidų 216.19. Gryno pel 
no: 147.24 dol.

Aukos: Dauguma vakaro da 
lyvių parėmė šalpos komisijos 
pastangas, įrašydami savo au 
kas lape. Aukojo: 12 dol A. E. 
A. Pociai ir 10 dol. di. A. 
Kaveckas, 6 dol. Daniliūnai, 
5.80 dol. torontiškiai; po 5 
dol. Barvydis ir Br. Misius; 
po 2 dol. J. Aušrotas, kun. J. 
Danielius, Ad. Kalnėnas, P. 
Kaziukonis, B. Keburis, J. Mi 
sius, V. Ordas, J. Perminąs ir 
J. Petrauskas; po 1 dol. V. An 
drulonis, G. Balizkat, A. Bart 
kus, A. Bušma, J. Butkus, J. 
Čegis, E. Gocentas, A. Grigas, 
J. Jakaitis, P. Jokšas, A. Ki 
sielius, 
uskas, J. Nargelas, D. Prem 
pūtis, ~ 
Švilpa, 
vis, V. Vaitkus, Vitkauskas, 
parašas neišskaitomas; 50 et. 
A. Piekautas. Viso pagal au 
kų lapą 85.30 dol. Taigi vaka 
ro pelno ir aukų lapo bendra 
suma 232.54 dol. Ši suma yra 
Londono lietuvių parengimų 
rekordas! Kai šios apylnikės 
parengimo pelnas dažniausia 
-----——.................. -------------- ! 'I- 

K. Kudukiai, V. Lena

P. Ruikis, Styga, J. 
Pr. Tumosas, Z. Uždra

su: Litauisches Zentralkomi 
tee, Weinheim-Bargstr., Deut 
sche Bank, Konto Nr. 1 1797, 
Germany.

E. Simonaitis,
P. L. B. Vokietijos Krašto 

Valdybos pirmininkas.

sukasi apie vieną kitą dešimtį 
dolerių, tai sis reikšmingas įna 
šas — daugiau poros išmtų do 
lerių šalpos komisijos kason 
— yra tikrai ne eilinis ir labai 
džiuginantis reiškinys. ,

Aukos loterijai: Mūsų rėmė 
jų dosnumas tuo dar nesibai 
gia. Ne vienas jų dar atnešė ir 
loterijai padovanojo naudin 
gus fantus. Pav.» P. Kaziuko 
nis iš Woodstock'o, nuolatinis 
mūsų loterijos rėmėjas, šį kar 
tą paaukojo net du labai ver 
tingus fantus. Be jo, dar fan 
tus aukojo, daugumoj irgi nuo 
latiniai rėmėjai, šie asmenys: 
S. B. Kerai, J. Tonkūnas, Ed 
dy‘s Jewellery, 402 Adelaide 
St., savininkas Povilaitis, Ad. 
Kalnėnas, Uždravytė, Kuz 
mos ir Danieliūnai. Mūsų mie 
Ii svečiai iš Toronto (teatlei 
džia, kad nepaėmėm pavaidės) 
netikėtai turėjo anksčiau išvyk 
ti ir jie buvo tiek malonūs, kad 
ne tik orkestrui alaus nupirko, 
įsigijo loterijos biletus, bet iš 
vykdami juos n perleido Šai 
pos komisijai. S. Keras tuos 
oiletus globojo. Du iš jų buvo 
kaip tik laimingi: 1) brangios 
degtinės uonka, Z j va.sių m ep 
šis ir vyno bonka. Gėrimai re 
alizuoti ir gauti pinigai (5.80 
dol.) Įrašyti aukų lapan „to 
rontiškių“ vardu, o vaisių krep 
šis paleitas dar sykį į loteriją.

Šis vakaras buvo tikra Lon 
dono lietuvių ir mūsų priete 
lių iš kaimyninių apylinkių 
nuoširdumo ir artimo meilės 
demonstracija, ji dar sykį pa 
tvirtino mūsų teigimą, kad tau 
tiečiai yra užtenkamai jautrūs, 
dosnūs ir suprantą reikalą, kai 
jiems aukos reikalingumas 
yra tinkamai išaiškinamas.

L. 1- Šalpos komisija Sibire 
kenčiančių lietuvių ir savo vai
du šia proga nori išreikšti ypa 
tingą padėką visiems to vaka 
ro dalyviams, o ypač tiems, 
kurie ne tik patys atvyko, bet 
dar ir fantus atnešė arba iš sir 
dies šį vajų parėmė savo reikš 
mingomis aukomis. Artėjan 
čios didžiosios šventės — Šv. 
Kalėdų proga mintimis mes 
jungiamės su Sibiro broliais ir 
sesėmis ir tikime, kad jų vii 
tys ateity padidės, o jų gerada 
riai — mūsų vakaro dalyviai 
puikioj nuotaikoj praleis šven 
tęs, žinodami, kad jie savo lie 
tuvišką ir krikščionišką aitimo 
meilės pareigą yra atlikę. Lift 
kime, kad Šv. Kalėdos Jums 
būtų tyro džiaugsmo šventė, 
o 1958-ieji metai — visais at 
žvilgiais laimingi!

Šalpos Komisija.

HICKSON GROCERY
's,-,',

TAUPYK, SKOLINKIS 
mvo kredito kooperatyve 

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

Ved D. Jurkus, PO 7-4280.
„Litas** veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje 

Banko kambary.
Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120
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DE LUXE DRY CLEANERS,,
117 —6th AVENUE, LACHINE | |
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Lietuviška moterų kirpykla Ir
f DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. jį 
| Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodnn).

WEllington 5-3292
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I BELLAZZI - LAMY, INC | 

7679 George St.

Čia rasite 
įvairių bravorų 

ALAUS,
įvairiausių rūšių dešrų, rūkytos mėsos, sviesto, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

24] Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jotas.

#©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©l

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

i B AL TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q.

t
J

&
c Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162. f
S©©©©©©©©©©©©©©©©©©**©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

PO 8-5151 ° ’ Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis. | | 2544 CENTRE St., Montreal.

i \'f

PO 7 0211 Office: 727 Argyle
PO 7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, «av. 

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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nepriklausoma lietuvi
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Ska ityto į a ms

DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO NEPRIKLAUSOMO KLUBO
už

©

bepriklausomos Lietuvos

Kai visi laikraščiai dabar kelia prenumeratos mokesčius,

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ESAMIEMS
PRENUMERATORIAMS IR BŪSIMIEMS DARO

LENGVATŲ:

Kas iš esamųjų prenumeratorių suras

NAUJŲ PRENUMERATORIŲ,
tas gaus vieno dolerio prenumeratos papiginimą,

IR NAUJAS PRENUMERATORIUS
prenumeratą, ją Įmokėdamas, mokes taip pat vienu 

doleriu mažiau nominalinės laikraščio kainos.

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI
KVIEČIAME Į TALKĄ,

kad prenumeratorių skaičių galėtume padvigubin 
t i. Tai bus atsiekta lengvu būdu: jeigu kiekvienas mū 

sų prenumeratorius sruas tiktai po vieną naują 
prenumeratorių!

Visus mielus prenumeratorius ir visus tautiečius kvie 
čiame j talką — savosios spaudos parėmimo talką!

LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

VALDYBA 
atminėjusi 50-ties metų sukaktuves nuo klubo įsisteigimo, Įvykusio 1907 metų sausio 13 dieną, Montrealyje. 
Atvaizde iš kairės j dešinę, pirmoje eilėje: J. Juskevičius-Mil ler, O. Vilkaitienė, J. Džiaugys, J. Skinkis (pu- 
mininkas), V. Macijauskas, P. Botyrius; antroje eileje: J. Juška, K. Ambrasas, J. Bakanavičius, V. Mitchell, 
A. Norkeliūnas, P. Petronis, L. Gudas; tiečioje eilėje: P. Gudžiūnas, J. Lesevičius, J. Šarkis (buvr? pir

mininkas, išsikėlęs gyventi Į Floridą), A. Navickas, J. Gručkiūnas ir D. Norkeliūnas.'*
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WINNIPEG, Man.
JUOZAS PRONSKUS SU ŠEIMA APLEIDO 

WINNIPEGA 
į gaivą 
tas jud 
būtų tu

Tur būt niekam nė 
neatėjo mintis, kad 
rus ir gyvas žemaitis 
rėjęs mintį apleisti tą tolimą 
šiaurės Kanados užkampi. Be 
ne visiems buvo vienoda min 
tis, kad jis, šį tolimosios šiau 
rėš kampelį buvo pilnai pamė 
gęs. Nenuostabu, kad j} gale 
jai visur matyti. Jo buvo vi 
sur pilna. Čia dažnai jį mato 
me „skraidant” Winnipego 
miesto gatvėmis, čia jį sutinki 
knygyne, įvairiuose lietuvis,

kuose paminėjimuose, susirin 
kimiuose, privačiuose subuvi 
muose, etc. Nuostabu, kad jis 
visuomet buvo linksmas, pilna 
me ūpe ir atrodė, kad jis savo 
gyvenimu buvo patenkintas.

Čia jam gyvenant, jo visos 
mintys buvo nukreiptos į toli 
mąją Kanados šiaurę. Tium 
pesnius liuosiaikius jis praleis 
davo šimtus kilometrų nuo 
W'innipego atstume, bestudi 
juodamas jo apylinkes, ežerus, 
raistus ir miškus, o jau ilges

„PARAMA“ ĮRAŠĖ 1000-tąji NARJ.
.Dar nesuėjo penki metai, kai Toronto lietuvių kredtio ko 
operatyvas „PARAMA“ įsisteigė ir jrašė pirmąjį narį. 
Šiandien „PARAMA“ jau turi 1000 (tūkstantį) narių su 
apie $ 400,000.00 (keturiais šimtais tūkstančių dolerių) in 
dėlių. Daugelis Toronto lietuvių suprato, kad geriausia 
vieta Toronto lietuviui laikyt santaupas ir reikalui esant 
pasiskolinti yra .„PARAMA“, kur už indėlius mokamos 
ne tik augštesnės palūkanos, bet dar apdraudžiama ligi 
tūkstanties dolerių indėlininko gyvybė už tai nieko nemo 
kant. Ypatingai tenka džiaugtis, kai PARAMON atneša 
savo santaupas jaunimas. Paminėtina, kad PARAMOS 
tūkstantoji narė yra 13 skyriaus mokinė Sigita Skirgailai 
tė. Sigita yra ketvirtas Skirgail6 šeimos narys, turįs PA 
RAMOJE sąskaitą. Toronto lietuvių šeimoms sektinas 
pavyzdys: jaunimas pratinas taupyti ir, įvedus į lietuvišką 
įstaigą, surišamas su lietuvių visuomene. PARAMA la 
bai džiaugiasi turėdama visą Toronto lietuvių jaunimą 
savo narių tarpe. Tebūnie tūkstantoji narė Sigita gražiu 

pavyzdžiu kitiems lietuviams.
Viršuje atvaizde PARAMOS reikalų vedėjas Petras Šer 
nas įteikia Sigitai Skirgailaitei tūkstantąją kooperatinio ban 

ko PARAMA“ nario knygelę.

• nių atostogų metu jis atsidur 
: davo net

Kanados 
kos. Ten 
limosios 
eskimais, 
džiunglių 
rimis. 
kad jis 
riaušių nuotykių 
vo, o nemažai jų 
aprašydavo.

Tik staiga rugpjūčio 28 d. 
vienas kitas is.grsta, kad mū 
sų žurnalistas - rašytojas Juo 
zas Pronskus išvyksta į J. A. 
Valstybes. Jam besirousiant 
išvykti, vienas kitas jo arti 
mesnis draugas aplanko, o jau 
rugpjūčio 29 d. galutinai aplei 
džia Winnipegą, nors jo šei 
ma t. y. Greta Pronskienė su 
dukrelėmis Mirga ir Marga 
dar pasiliko Winnipege.

Juozas Pronskus su winni 
pegiečiais buvo stipriai susigy 
vengs, todėl jo išvykimas Win 
nipego lietuviams sudarė dide 
lę staigmeną. Nors jis ir buvo 
kieto žemaitiško būdo, tačiau 
jis su visais mokėjo sugyventi 
ir buvo visų vienodai gerbia 
mas ir mylimas. J. Pronskus 
yra gimęs tolimajame Žemai 
tijos kampelyje: Kumaičių 
km., Mosėdžio valse., Šačių pa 
rapijoje. Jaunesnioji karta dar 
puikiai prisimena jo parašytą 
knygą Plūkiava, kuri taip su 
keldavo gaidaus juoko, o ypa 
tingai buvo mėgiama kaimo 
jaunimo. Kita jo knyga, Lietu 
vos Sachara, kuri sužadina 
meilę lietuviškam pajūriui ir 
jo dieviškai gražiai gamtai. Jis 
yra dirbęs keliose laikraščių 
redakcijose, o Klaipėdos kraš 
te yra redagavęs laikrašti „Va 
karai“, čia būdamas jis domė 
josi Kanados neapgyventais 
žemės plotais. Jis buvo numa 
tęs ir sudaręs planus įkuiti lie 
tuvių koloniją, fuo reikalu jis 
yra apvažiavęs daugelį vieto 
vių, tyrinėjęs gyvenimo sąly
gas ir apylinkes. Jis numaty 
tai kolonijai, net vardą jau bu 
vo parinkęs, 
mas parašė 
Šaukia“.

Kiek teko 
raščio patu ti, 
kus, rugpjūčio 30 d. jau pra 
dėjo dirbti Naujienų redakci 
joje.

Bet štai, neilgai trukus, ir 
kita naujiena. Lapkričio 2 d. 
vakare, dai p. Pronskų bute, 
ruošiamos išleistuvės p. Gre 
tai Pronskicnci su dukra Mar 
garita. Išleistuvės prabėgo gy 
voje ir linksmoje nuotaikoje 
skambant lietuviškoms daine 
lems.

Lapkričio 8 d. vakare tuo 
šiamos išleistuvės pas p. Genę 
ir Everestą Federavičius, o jau 
lapkričio 16 d. pas p. V. ir T. 
Stankevičius. Lapkričio 17 d. 
p. G. Pronskienė su dukra 
Margarita išvyko į Čikagą pas 
savo mylimą Juozą.

Reikia tikėtis, kad p. Prons 
kai Winnipego, kad ir tolinnau 
šioje Kanados šiaurėje, už 
miršti negalės. Čia dar liko jų 
viena duktė Mirga, ištekėjusi 
už inžinieriaus ir atrodo, kad 
pasiliks ilgesniam laikui, be to

pačioje tolimiausioje 
šiaurėje netoli Alias 
jis susitikdavo su to 
šiaurės gyventojais 
indėnais ir kitais 
gyventojais bei žvė 

Todėl ii
sugrįžęs,

nenuostabu, 
Įvairių įvai 
papasakoda 
ir spaudoje

Winnipege būda 
veikalą „Šiaurė

iš Naujienų iaik 
, Juozas Prons

Port Arthur ir Fort William, Ont
GRAŽIOS VESTUVĖS

Leo Druktenis vedė janę 
Kuznick. „Shower" surengė 
p. Druktemenė savo būsimai 
marčiai. Antrą — jaunosios 
bendradarbės, o trecią E. jase 
vičiūtė asvo bubte.

Didelis, visiems lietuviams 
dalyvaujant, suruoštas p. p. 
Kaminskų bute. Pastarojo sv 
arbiausi rengėjai buvo V. 
Sibulis ir p. Jonaitiene. Talki 
ninkavo p. Mitaiiene ir p. p. 
Bružai ir visi lietuviai. Nema 
žai dalyvavo vyrų, dirbančių 
miškuose. Jaunieji gavo gra 
žiu ir vertingų dovanų.

Vestuvių bažnytinės apei 
go sbuvo St. Elizabeth R. Ka 
talikų bažnyčioj. Šliūbą davė 
Father Canal. Laike šv. Mi 
šių ajunieji, pamergės ir pajau 
niai priėmė Šv. Komuniją. Al 
torius buvo papuoštas gėlė 
mis. Soliste giedojo vargona 
ms pritariant. Jaunoji buvo pa 
sipuošusi ilgu gražiu vestuvi 
niu rūbu. Pamergės puošniai 
atrodė.

Vestuvine puota Įvyko Fla 
mingo klube. Dalyvavo apie 
75 žmones.

Svečius sutiko patys jaunie 
ji, jaunosios tėvai p. p. Kuznic 
kai, jaunojo tėvai p. p. Drukte 
niai ir pamerges su pajauniais, 
p. J. Daunenas ir p. Kuolaitis 
padėjo vaišinti svečius.

Povestuvines kelionės buvo

jau

bus 
pas

išvykę į Ameriką. Leo Druk 
tenis yra aktyvus KLB Bend 
ruomenės Fort William apy 
linkės valdybo snarys. Jauno 
ji pora gyvena jo tėvų namuo 
se 267 E. Amelia St. Fort Wil 
liam, Ont. Jaunavedžiams lin 
kime geriausios sėkmės šeimy 
niniame gyvenime.
PORT ARTHUR UNIVER 

SITETAS AUGA.
Pirmasis puikus pastatas 

erdvioj vietoj, Oliver Rd., pa 
statytas ir veikia. Šiemet 
yra 134 studentai.

Kelių metų laikotarpy 
pilnas su visais skyriais ir 
tatais.

POPIERIO FABRIKAS
baigiamas padidinti. Tai yra 
didžiausios pasauly mašinos 
popieriui gaminti. Kaštuoja 
60 mil. dol. Tą darbą atlieka 
privati kompanija iš Montrea 
lio, kurioje dirba keli lietuviai 
inžinieriai. Tuo reiaklu čia lan 
kėši keletą kartų inž. Dauge 
lavičius ir inž. Mališka.

— Keletas lietuvių yra pra 
dėję darbą savistoviose įstaigo 
se. Jiems sekasi gana gerai.

P. V. Sibulis daabr nedirba 
miškuose, tai turėdamas laiko 
alkininktauja K. L. B. Fort 
William, Ont. apylinkės reika 
luose. E. J.

KALĖDINIAI LAIŠKŲ 
ŽENKLELIAI

Visoje Kanadoje nemoka 
mai atliekamas peršvietimas 
rentgeno spinduliais, jieškant 
plaučių TB. Taip pat daugu 
mas gal nežino, kad šis planas ųį 
gali būti vykdomas tik Kalėdi 
nių laiškų ženklelių dėka.

Laisvasis plaučių švietimas, 
išsilaikąs iš Kalėdinių laiškų 
ženklelių, yra geras džiovinin 
kų medžiotojas. Štai vien To 
ronto ribose per kelis pasta 
ruosius metus buvo rasta 418 
aktyvūs džiovos atvejai. Natio 
nal Sanitarium Assotiation — 
organizacija, kuri vykdo Kalė 
dinių ženklelių vajus ir išlaiko 
plaučių švietimo tarnybą — pa 
deda kiekvienam saugotis plau 
čių džiovos.

Jūs taip pat galite prisidėti 
prie kovos prieš tą didelį žmo 
nijos priešą, jei pirksite Kalė 
dinius Laiškų Ženklelius.

DR. NIEMOLLER LANKĖSI LIETUVIŲ „VASARIO 
16” GIMNAZIJOJE

Vietos evangelikų bažny 
čios dekano p. Trautmann tar 
pininkavimu bei iniciatyva lie 
tuvių „Vasario 16“ girnnazi 
jos Evangelikų Jaunimo Rate 
lis pasikvietė Hesseno krašto 
Evangelikų Bažnyčios prezi 
dentą dr. Niemoller atsiianky 
ti ir paviešėti mokinių tarpe. 
Tą pakvietimą dr. N. maloniai 
priėmė ir atsilankė.

Garbingą svečią gimnazijos 
kieme sutiko ir pasveikino vie 
tos kunigas Trautmann, kun. 
Šimukėnas, 14 Huttenfeldo 
evangelikų bažnyčios tarybos 
narių, (gimnazijos direktorius 
p. Gailius, Kiašto Valdybos 
atstovas, p. Stankaitis, vyresny 
sis mokytojas p. Antanaitis, p. 
Makarskas ir Jaunimo Ratelio 
vadovas mok. Skėrys.

Evangelikų Jaunimo ratelio 
vardu prezidentą dr. Niemoller 
ir visus kitus širdingai pasvei 
kino mokyt. Skėrys. Jis savo 
kalboje reiške viltį, kad tas at 
silankymas ateityje sudarys ge 
resnes perspektyvas bendra 
darbiavimui tarp vokiečių evan 
gelikų bažnyčios ir lietuvių 
„Vasario 16” gimnazijos. Vi 
si džiaugėsi sulaukę tokio įta 
kingo ir visame pasaulyje pasi 
žymėjusio asmens. Jaunimo Ra 
telio Vadovas trumpai nušvie 
tė gimnazijos finansinę būklę 
ir davė statistines žinias apie 
mokinius. Gimnazijoje mokosi

jie jau augina sūnų, kaip ąžuo 
lą.

Winnipegiečiai linki daug 
laimės ir sėkmės darbe ir nau 
joje aplinkumoje.

K. Strikaitis.

dabar 124 mokiniai — iš jų 58 
evangelikų ir 66 katalikų tiky 
bos. Gimnaizjos tikslas visai 
aiškus — duoti neturtingiems 
ir gabiems lietuvių vaikams, 
kurie gyvena vakarų Vokieti 
joje ir kituose kraštuose, augš 
tesnįjį mokslą ir juos išauklė 
ti krikšičoniškoj ir lietuviškoj 
tikėtis, kad laimes europejiška

Po savo kalbo sEvangelikų 
Jaunimo Ratelio vardu mokyt, 
evangelikų bažnyčios preziden 
Skėrys įteikė Hesseno krašto 
tui dr. Nienioller ir dekanui 
Trautmanui po tautinę juostą 
ir po dvi knygas — „Vilnius” 
ir „Lithuanian Folk Art“ ang 
lų kalboje apie Lietuvą.

PLB Vokietijos Krašto Vai 
dybos vardu sveikino ponas 
Stankaitis. L. e. direktoriaus 
p. ponas mokyt. Gailius sveiki 
no garbingą svečią gimnazijos 
vardu.

Labai dėkoju už toki iškil 
mingą ir nuoširdų priėmimą, 
kurio aš nesu vertas, kurio ne 
užsitarnavau. Juk aš turėjau 
žinoti, kad mano bažnytinėje 
srityje yra tokia globos reika 
linga mokykla, juk tai mano 
pareiga ja pasirūpinti, globoti 
ir padėti čia susibūrusiam jau 
nimui.

Pergyvenau du didžiuosius 
karus ir jaučiu, kad mes, se 
nesnioji karta, esame labai nu 
sikaltę, nebepataisomai nusi 
kaltę jaunąjai kartai. Žinau, 
kaip jaunatvėje mes, girdėda 
mi, kad štai viename mūšyje 
žuvo 12.000 prancūzų, būdavo 
me patenkinti, kad jiems buvo 
suduotas geras smūgis, o visai 
užmirdavome, kad tų žuvusių

12 tūkstančių prancūzų su vii 
timi laukia tiek pat jų tėvų, 
laukia dvylika tūkstančių bro 
liti ir seserų,, kad sunaikinta 
dvylika tūkstančių jaunų gyvy 
bių, jų ir jų artimųjų ateitis.

Mes užmiršome Kristaus žo 
džius ir galvojome, kad jėga 
ir pergale laimėsime, nebesu 
prasdami, kad juo daugiau jė 
gos pavartojame, juo blogiau. 
Ir štai dabai esame giliai sugė 
dinti ir nužeminti. Dabar mū 
sų užduotis yra atitaisyti pra 
eities klaidas n daboti, kad jos 
nesikartotų. Ir Jūsų, mielas jau 
niine, užduotis yra ugdyti žmo 
niškumą. Mes gyvename pra 
eities prisiminimas, o jūsų yra 
ateitis, kurią pašvęskite žmo / 
niškumui ir broliškumui ugdy " 
ti. Jūs čia susibūrę laukiate ir 
ruošiatės grįžti į laisvąją tėvy 
nę. Politinės gyvenimo sąly 
gos yra sunkios, niūrios ir ne 
teikiančios vilčių. Bet galima 
tikėtis, kad laimės europejiška 
idėja, atstojanti buvusių vals 
tybių ir valstybėlių kiekviena 
sau vedančius kelius ir subu 
rianti Europos tautas į vieną 
šeimą, kurioje ir jūsų tauta da 
lyvaus laisvu gyvenimu.

Mes, evangelikai, negalime 
gyventi užsidarę savyje, mes 
turime gyventi katalikų ir ki 
tų tikybų taipe ir neturime už 
miršti, kad tai yra krikščionys, 
mūsų broliai, mūsų artimieji,® 
kuriems mes turime rodyti w 
meilę, išgydyti iš tikro žmoniš 
kūmo ir krikščioniškumo pajų 
timo.

Matydamas jus čia susibūru 
sius, reikalingus paramos, ap 
gailestauju, kad šiandien tega 
liu jus pasveikinti. Aš tik už 
vakar išsiaiškinau su Bažny 
čios Taryba materialines pa 
galbos sąlygas, užvakar gautu 
laišku. Aš užtikrinu jus, kad 
visos galimybės bus panaudo 
tos. Jū snebūsite užmiršti ir iš 
manęs dar išgirsite. A. M.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių. .........
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£ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ 1958 METŲ PROGA SVEIKINA

| KRONAS-VALEVIČIUS
! LIMITED

THE CENTRE OF REAL ESTATE

DABAR 100% LIETUVIŲ NUOSAVYBĖ

NAUJŲ METŲ
strateginiai išdėstytos įstaigos

SUTIKIMAS Centrinė: 366 MAIN St. E

ĮVYKSTA 1957 M. GRUODŽIO 31 D. ROYAL

CONNAUGHT HOTEL, NORMANDIE SALĖJE.

Skyriai: 1410 MAIN St. E.
(cor. Kenilworth)
„The Centre“
(The Hamilton’s Crater Shopping Centre)

PRADŽIA 8 VAL. VAK. PABAIGA 3 VAL. RYTO.

GRIEŽIA BENNI FERRI ORKESTRAS.

VEIKS BUFETAS’.

©
X © v*
©
© 
i ©

4 5 PATYRĘ PARDAVĖJAI

ĮĖJIMAS 3 DOL. ASMENIUI.

........ i
BERNELIŲ MIŠIOS

VA parapijos bažnyčioje bus 
laikomos 12 vai. naktį gruo 
džio 24 d. Malonu būtų, kad tu 
rintieji lengvas mašinas, susi 
rištų su savo pažįstamais, gy 
venančiais toliau nuo bažny 
čios, nes po pamaldų autobu 
sai jau nebekursuos.

KALĖDINĖ EGLUTĖ
Vysk. M. Valančiaus vardo 

šeštadieninės prad. mokyklos, 
Hamiltone, mokiniams ir jos 
dar nelankantiems, pradedant 
nuo 3-jų metų amžiaus, šv. 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
29 d., sekmadienį, 3.30 v. p. p. 
Aušros parapijos salėje. Dun 
durn Str., N.

Eglutės pioga programą at 
liks mokyklos mokiniai. Taip 
gi atsilankys ir Kalėdų sene 
lis su gausiomis dovanomis vai 
kučiams.

Malonūs tėveliai prašomi 
talkininkauti Kalėdų seneliui 
paruošiant dovanas vaikučia 
ms ir užrašant aiškiai vardus 
ir pavardes.

Nuolankiai kviečiame visus 
vaikučius su tėveliais ir visą 
visuomenę } eglutės parengi 
mą kuo skaitlingiausiai atsilan 
kyti. Tėvų Komitetas.

PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMUI

atstovai renkami Krašto Tary 
bos. Išrinktieji turės vykti į 
seimą savo lėšomis, kur teks 
išbūti apie savaitę laiko. Iš 
Hamiltono lietuvių kolonijos 
irgi reikalingi kandidatai, ku 
rie sutiktų būti renkami. Pa 
kantieji kandidatuoti prašomi 
kreiptis pas Apylinkės pirm, 
inž. A. Jazbutį telefonu JA 
8-2795.

Rengia KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
rengiamas Ap. V-bos gruo 
džio 31 d. didžiausiame Hamil 
tono viešbutyje Royal Conna 
ught Normandie salėje. Prie 
šios salės paimta ir kita ma 
žesnė salė Oriental Hall. Pra 
džia 8 vai. vakaro, o pabaiga 
3 vai. ryto. Svečius linksmins 
populiarus tarp lietuvių Benni 
Ferri orkestras. Bus pravesta 
loterija, kepuraičių valsas ir 
kitos prašmatnybės. įėjimas 
vienam asmeniui 3 dol. Norin 
tieji rezervuoti iš anksto vie 
tas prašomi skambinti pirm. 
A. Jazbučiui JA 8-2795. Rezer 
vuotos vietos bus laikomos iki 
9 vai. vak., o vėliau bus skirs 
tomos atvykusiems svečiams.

PARAPIJOS CHORAS
vadovaujamas kun. B. Jurkšo, 
ruošia ir pasaulietinį dainų re 
pertuarą, su kuriuo pirmą kar 
tą pasirodys pei Nepriklauso 
mybės Šventės minėjimą vasa 
rio 16 d. Dabar kas sekmadie 
nį per pamaldas išgirstame vis 
naujai choio paruoštų gies 
mių.
SOLIDARUMO MOKESČIO
rinkimas 
tu, nors 
skaitę su 
knygutes 
leistus aplankyti, 
gavosi labai gražus ir pirmą 
kartą Hamiltone tokia žymi su 
ma solidarumo mokesčio su 
rinkta. Iki gruodžio 8 d. pas 
kiri rinkėjai surinko šiasr su 
mas: M. Jazbutienė 103 dol., 
inž. A. Jazbutis 100 dol., St. 
Dalius 70 dol., V. Stebingis 
51 dol., P. Kažemėkas 50 dol. 
St, Juozapavičius 40 dol., P. 
Lesevičius 34 dol., V. Lepars

Juozas VALEVIČIUS
Visus savo nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalus su pasitikėjimu paveskite mūsų lietu 
kuri Real Estate pardavimo srityje atsiekė rekordiniu srezultatus ir išaugusi Į didžiausią 

Šis pastatė lietuvius prekybininkus į pirmaujančią vietą, kurią mes tvirtai išlaikėm, 
Mūsų pasisekimas paremtas darbštumu ir greitu bei sąžiningu patarnavimu. Finansavi- 

mortgičiai, paskolos jmokėjimui etc. yra mūsų specialybė. Nejieškokite „ekspertų“ kitur, mūsų lieluivai atsto- 
pakankamai patyrę ir užima garbingą vietą tarpe pirmaujančių mieste pardavėjų.

atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime jums pageidaujamas informacijas, 
turto įsigijimui. Sekite mūsų televizijas, radio bei vietinės spaudos „Hamilton Spectator’*

Balys KRONAS
LIETUVIAI!

viškai Įstaigai
Įstaigą Hamiltono mieste.
per pastaruosius 2 metus.

mas 
vai yra 
Lietuviai, norintieji 
bei pagalbą nekilnojamo 
skelbimus.

p. Vladas Antanaitis 
jst. tel.: JA 8-8491

Nariai:
Hamilton Real
Estate Board
Co-op Group

Mūsų

16 telefonų linijų 
į mūsų centrines

3 įstaigos 
Hamiltone

p. Stelė Panavienė 
tel.: JA 8-8491

tel.: JA 8-8491

Nariai:
Ontauo and

Canadian 
Associations 
Real Estate

Boards

p. Leonas Gasiūnas 
© tel. LI 9-1341
I PRIEŠ PERKANT AR PARDUODANT NAMUS, BIZ NĮ, FARMĄ, PASITARKITE 
t BINKITE MŪSŲ ATSTOVAMS NURODYTAIS TELEFONAIS.

kis ir K. Žukauskas po 26 dol. 
Alf. Juozapavičius 25 dol., S. 
Likoševičiūtė 21 dol., K. Mik 
šys 18 dol., P. Galinis 14 dol. 
Iš viso surinkta 578 dol. Kas 
dar bus nesumokėjęs arba be 
vaikščiojant po namus aplenk 
tas prašome tą mokestį sumo 
keti vald. kasininkui P. Lese 
vičiui kiekvieną sekmadienį 
tuojau po pamaldų parapijos 
salėje.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
Hamiltone vis dar didėja, nes 
tebevyksta iš fabrikų atleidi 
nėjimai. Praeitą savaitę oficia 
bais duomenimis buvo 12.935 
bedarbiai, kai prieš metus tuo 
pačiu laiku buvo buvo tik 6. 

C 562 jieškantieji darbo.
SIUNČIA VAISTUS LIETUVON IR SIBIRAN. j 

TAI YRA DIDŽIAUSIAS UŽSIENINIŲ RECEP 
TŲ BEI VAISTŲ SPECIALISTAS. GALI PA
SIŲSTI VAISTUS KUR TIK NORIT SPECIA

LIAI PAKETAIS IR ORO PAŠTU.

p. Vladas Panavas 
tel.; JA 8-8491

tel.: LI 9-3572
MUMIS — SKAM-galima skaityti baig 

keletas rinkėjų atsi 
kasininku, pasiliko 
norėdami dar pra 

Rezultatas
talpose surengė Kalėdų eglu 
tę vaikams. Programą išpildė 
armėnai, italai, lietuviai, sko 
tai ir vokiečiai. Lietuvių pro 
gramoje pasirodė šeštadienio 
mokyklos mokiniai pašokda 
mi du šokius ir pagiedodami 
giesmę Tyliąją Naktį. Po to 
vaikai buvo apdovanoti knygo 
mis, vaisiais ir saldymynais 
bei pavaišinti kava su pyragai 
čiais. Dalyvavo nemažai ir lie 
tuvių šeimų su vaikais. J. D.

SU

Cannon Rexal Drug Store |
Kampas James ir Cannon Street

Sav. G. E I K E R T S
Gruoažio mėn. 11 d. Co

1 Pa

VILNIAUS RADIJAS, 
skirtose žiniose užsienio lietu 
viams (pertransliuojamose 
per Maskvą) pereitą savaitę 
kvietė ir visus Hamiltono lietu 
vius grįžti į Lietuvą, 
kelių hamiltoniečių,
į tėvynę, „laimingą ir gražų 
gyvenimą“ pav. Sakė, jie stato

Nurodė 
grįžusių

The Royal Connaught Hotel

Tel. JA 2.5110
Hamilton, Ont.

154 James St. North

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkite* pas savus —

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p.

' parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite :
iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,

Hamilton, 15 Homewood Ave. :

Gen. Manager — A. Michael O’B r i e n

HAMILTON, Ontario. JAckson 7-5071

TAI JŪSŲ
SUEIGŲ,

BANKETŲ IR KITŲ
SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

Pfitlivac PARUOŠIAME PAGAL 
CSIUVUB VISUS JŪSŲ PAGEIDAVIMUS.

si sau namus. Tačiau tikrovė 
yra kita. Vienas lietuvis, gyve 
nęs Hamiltone 76 George St. 
(sirgo, persekiojimo manija 
ir kurį laiką buvo patalpintas 
į Ontario ligoninę) teuždirba 
tik 700 rublių į menes}. Iš kur 
jis galėjo susitaupyti pinigų 
namų pastatymui, jeigu iš jo 
mėnesinio uždarbio, tegalima 
nusipirkti pusę kostiumo?

į OPERETĘ
šikšnosparnis, statomą Čika 
gos Pirmyn choro Toronte sau 
šio 18 d.„ biletų galima bus 
gauti pas K. Baroną sekmadie 
niais po pamaldų, arba telef. 
LI 5-0979. K. B.

LIETUVIŲ BANKELIS 
TALKA

gruodžio 7 d. turėjo savo ma 
sinį posėdį, kuriame svarstė 
bėgamuosius reikalus bei pa 
darė pasirengimus metiniam 
balansui ir šėrininkų visuoti 
nam susirinkimui. Dabartinis 
bankelio finansinis stovis yra 
gana geras su nuolatiniu augi 
mu, tiktai šiuo metu susikau 
pė didesnė suma laisvų pini 
gų, nes taupytojų skaičius pa 
stoviai auga, o paskolų parei 
kalavimas yra sumažėjęs. Už 
lapkričio mėn. suvestas balan 
sas taip atiodo: Indėliai šėrų 
sąskaitoje 46.796.02 dol. Depo 
zitoriai 16.933.88 dol. Padėta 
CCU Leag. Banke 10.100 dol. 
Kasa - Comercijos Banke 6. 
308.12 dol. Išduota paskolų 
iki lapkričio men. 30 d. 50.142. 
08 dol. Balansas už lapkričio

mėn. 30 d. o0.142.08 dol. Ba 
lansas už lapkričio mėn. suves 
tas 67.385.72 dol.

Per lapkričio mėn. į banke 
lį įstojo 5 nauji nariai, tad da 
bar turima 240 narių. Deposi 
torių yra 20.* Skolininkų 102. 
Kredito Komitetas per lapkri 
čio mėn. leido išduoti naujų 
paskolų 4.900 dol. sumai. Nu 
tarta šaukti bankelio šėrinin 
kų visuotinį susirinkimą 1958 
m. sausio 26 d., sekmadienį, 4 
vai. po pietų Parapijos salėje. 
Plačiai svarstytas ir diskutuo 
tas klausimas dėl bankelio iš 
duodamų paskolų nuošimčio 
sumažinimo išeinant iš banke 
lio finansinio pajėgumo. Galu 
tinai tas nuspręsti palikta po 
Naujų Metų kai bus padaryti 
provizoriniai apskaičiavimai 
ir kalkuliacnjos išeinant iš nu 
matyto- imti nuošimčio. Jeigu 
tik bankelis bus ūkiškai pajė 
gus tai bus stengiamasi savo 
nariams palengvinti skolinimo 
si sąlygas sumažinant nuošim 
tį. O tas {manoma bus atlik 
ti tik tada, kai narių skaičius 
pagausės, indėliai bus padidin 
ti ir paskolų pareikalavimas pa 
didės. Šie visi faktoriai nule 
ms procentų sumažinimą, nes 
kuo didesnė bus daroma apy 
varta, tuo geriau patarnauti 
savo nariams pavyks. J. D.

VISIEMS LIETUVIAMS 
PRANEŠAMA,

kad NL redakcijoje gaunamos 
kalėdinių ir naujametinių svei 
kinimų kortelės, 30 už 1 dole 
rį, adresu: NL, 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal 32.
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v Montrealio Spaudos Balius
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„Nepriklausomos Lietuvos“ loterijai paaukojo

Si
9
9

Š. m- gruodžio 29 dieną, 4 vai. p. p. Aušros Vartų par. 
salėje mūsų šeštadieninės mokyklos ruošia

t
9

Kalėdų Eglutę
su įdomia ir įvairia programa, kurią atliks Rosemounto 

mokykla.
KALĖDŲ SENELIS iš Lietuvos vaikučius žada gau

siai apdovanoti.
Veiks bufetas, gros smagi akordeonų muzika, — todėl 

visus kviečiame dalyvauti.
Įėjimas suaugusiems — auka 1 doi.

Mokyklų Tėvų Komitetas.

9

ka

KALĖDINĖS PAMALDOS ABIEJOSE MONTREALIO 
LIETUVIŲ BAŽNYČOSE

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Bernelių mišios lygiai 12 vai. 
naktį. Mišios bus giedotinės. 
Po to bus skaitytinės mišios. 
Tuo pat metu svetainėje po 
bažnyčia bus taip pat mišios. 
Dienos metu mišios bus 8, 9 ir 
11 valandomis.

Aušros Vartų bažnyčioje 
Bernelių mišios bus lygiai 12 
valandą naktį. Kitos mišios, 
kaip kas sekmadienis — 8, 9, 
10 ir 11 vai. dienos metu.
KALĖDŲ SENELIS A. V.

PARAPIJOS SALĖJE
Gruodžio 29 d., 4 avi. po pie 

tų Aušros Vaitų parapijos sa 
Įėję Kalėdų Senelis aplankys 
ir apdovanos mūsų mažuosius. 
Šeštadienines mokyklos moki 
niai pasirodys seneliui, tevelia 
ms ir svečiams su įdomia pro

| DR. J. š E M O G A S | 
| CHIRURGINĖ ir | 
S BENDROJI PRAKTIKA | 

g Office 5441 Bannantyne 
g (kamp. Woodland) $ 
£ Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9.
šeštadieniais 11-1 »'

arba pagal susitarimą.

s •b

grama. Biu akordeonų muzi 
ka, kuri visus išjudins šokia 
ms. Pasistiprinimui veiks bule 
tas, kuris patenkins mažus ir 
didelius.

DLK VYTAUTO KLUBO 
EGLUTĖ VAIKAMS

DLK Vytauto klubas gruo 
džio 28 d., šeštadieni, 2 vai. po 
pietų kviečia tėvus ir visus vai 
kus atsilankyti j Klubą, kur 
Kalėdų Senelis nori juos pa 
matyti ir apdovanoti gražio 
mis dovanomis. Visiems Įėji 
mas yra laisvas ir nemokamas. 
Vytauto klubas kbiečia visus 
Montrealio vaikus su tėvais.

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
ir Prince Arthur gt. kampe, 
lietuvių pamaldos Kūčių vaka 
ra, gruodžio 24 d., 8.30 v. v.

Kun. dr. M. Kavolis.
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Pakrikštyti kūdikiai: Antoi 

ntte ir Albino Brilvicų sūnus 
Juozas - Albertas - Alfredas; 
Marijos ir Vyt. Juknonių dūk 
tė Kotrina-Deborath-Kim; Ali 
ce ir Daniel Barbagallo duktė 
Anita-Marija.

Skučas — alaus keis. 
Tumas — alaus keis, 
nuoširdžiai dėkojame

f DANTŲ GYDYTOJAS j 

$ DR. J. M A L I Š K A | 
« priima: 9 a. m.—10 p. m. ) 
& 5441 Bannantyne, »
E (kampas Woodland) » 
£ Tel.: PO 8-4547

$ TAISAU $ 
.... . v

y> televizijos ir radio aparatus. £ 
$ H. Valiulis. ?

£
X Skambinti po 5 vai. vak. $ 
$ HU 1-4313. $
v

ADVOKATAS $

<<•
$ NOSIES, GERKLĖS IR

AUSŲ SPECIALISTAS
IR CHIRURGAS

Dr. R CHARLAND į
78 St. Joseph Blvd. W. ;•

Tel. PL 9958

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 15—•<

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

ties. 5657—12 Avė., Rsm.
RA 2-5229

Dr.E.Andriu kailis
956 SHERBROOKE E. 

T-L: LA 2-7236
E.

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

168 Notre Dame St.
\iontreal. UNiversity 6-7026 

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

Raštinė vakarais
2104 Mount Royal St. E.

LA L 7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
VI 9-8045

I9 MII.TON W. WINSTON, 
B. A., B. C. L

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

Š Konsultacijos: iŠanksto susitarus.
i ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. 

g Chiropodistas — kojų specialistas 
<5 Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 
i 6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal..

33. P. Simonavičius—Činza 
no bonką.

34. D. Martinaitienė—2 dl
35. M. Subačius — 1 dol.
36. Br. Šimonelis — 1 dol.
37. A. Alseika — 1 dol.
38. V. Šlekys — 1 dol.
39. I. Žemaitis — 1 dol.
40. J. Susčevičius — 1 dol.
41. V. Markauskas — 1 dol.
42. A. Budriūnas — 1 dol.
43. E. Vanagas — 1 dol.
44. M. L. Gudai — 6 gaba 

lų indų setas.
45. M. Petrauskienė 

vos setas.
46. A. Žilinskienė — vyno 

bonka.
47. J.
48. J.
Labai

visiems aukojusiems ir rinkėja 
ms. NL.
AUŠROS VARTŲ PARAPl 

JOS ŽINIOS
Kūčių vakarą mes susirink 

sime prie bendro šaimos alto 
riaus. Sustoję šventoje tyloje 
mes atnaujinsime tą vidinį ry 
šį, kuris sieja mus tarpusavy 
je, su mūsų šeima, mūsų tau 
ta, mūsų Dievu. Šio vakaro pa 
slaptingoje tyloje prabyla šir 
dys, šaukiasi viena kitos, vie 
na kitai atleidžia, viena kitai 
linki išsipildymo pačių gra 
žiausių vilčių, šio vakaro pa 
slaptinga dvasia tesujungia 
mus visus, išblaškytus, savo 
broliškais n dieviškais ryšiais 
vienon didingon šeimon mū 
su Dievo ir mūsų tautos tarny 
boję.

Kalėdų džiaugsmas nebus 
pilnas, jeigu mes tą dieną ne 
priimsime Kristaus į savo šir 
dis. Naujasis potvarkis, liečian 
tis eucharistinį pasninką, lei 
džia vandeni gerti visados, ki 
tus skysčius — iki valandos 
prieš Komuniją, alkoholiniu 
gėrimu ir valgiais naudotis — 
leidžia iki trijų valandų piieš 
Komuniją.

Generalinė absoliucija Tre 
čiojo Orderio nariams bus su 
teikta Kalėdų pirmą dieną tuo 
jau po sumos.

Kalėdinių paplotėlių, kalėdi 
nio pyrago, norintieji gali vi 
suomet gauti A. V. parapijos 
klebonijoje. (AV).
NAUJA TAURO VALDYBA

Metiniame Tauro klubo na 
rių susirinkime gruodžio 15 d. 
išrinkta nauja klubo v-ba, ku 
ri pareigomis pasiskirstė se 
kančiai: pirm. V. Paulius, vic. 
pirm. Juozas Lukoševičius, se 
kr. A. Myle, kas. J. Šiaučiulis, 
narys org. reikalams M. Siniū 
tė.
• Pp. J. Gudų dukrelė susirgo 
ir yra dr. J. Šemogo priežiū 
roję.
• Pp. J. Adomonių visa šeima 
iškart susirgo gripu, bet greit 
liga praėjo ir jau beveik visi 
pasveiko.

i • P. S. Remeikaitė švenčių ' 
i praleisti iš Toronto atvyko < 

; pas seserį ir švogerį pp. V. [
Kerbelius. [

: • Kariūnas p. Paukštaitis šven 
! čių praleisti atvyko pas tėvus j 
[ į Montrelį. <

• Dr. E. Andrukaičio priežiū 
roję gydosi Notre Dame ligo 
ninėje Ponia Kibirkštienė.
• Dr. J. Š^gamogas truputį 
suprastino pavardę, kad leng 
viau ir paprasčiau būtų žmonė 
ms ištariama, nors pavardės 
pobūdis lieka tas pats — da 
bar pavarde yra — Šemogas.

TORONTO
KLAIPĖDOS KR. ATVADA 

VIMO MINĖJIMAS
Kadangi ateinančiais me 

tais sueina apvalus skaičius, t. 
y. 35 m nuo Klaipėdos Kraš 
to atvadavimo, tai norima tą 
sukaktį paminėti labjau visos 
lietuviškos bendruomenes ma 
stu. Todėl KLB Toronto apy 
linkės valdyba savo posėdyje, 
įdjalyvaujant Maž. Liet. Bičių 
lių dr-jos pirm. L. Tamošaus 
kui, svarstė, kaip tą minėjimą 
plačiosios lietuvių visuomenės 
vardu padaryti ir nutarė minė 
jimui ruošti sudaryti specialų 
komitetą iš KLB Toronto ap 
ylinkės ir Maž. Liet. Bičiulių 
dr-jos valdybų atstovų.

Minėjimas numatomas ruoš 
ti sausio 19 d.

AR TEISINGAS PARAPl 
JIEČIO SUPRATIMAS?
Pranciškonų žiniose skaito 

me: „Į kleboniją atsilanko da 
ug žmonių, prašančių gero ei 
gesio pažymėjimo gauti Kana 
dos pilietybei, darbovietei, vi 
zai į JAV ir panašiai. Mes mie 
lai padedam ir vėl padėsim vi 
siems, kurie yra mūsų parapi 
jos knygų sąrašuose ar bent 
asmeniškai kunigams pažįsta 
mi, nes tai mūsų pareiga. Ta 
čiau paskutiniu laiku atsiran 
da vis daugiau ir daugiau to 
kių, kurie prašo panašios rū 
sies liudijimų ne tik nebūdami 
parapijiečiai, bet visiškai liepa 
žįstami ir net kartotekoj nceg 
zistuoja. Su apgailestavimu tu 
rime pareikšti, kad šitiem mes 
pagelbėti negalim ir ateityje 
taip pat negalėsime ", Ar ap 
galvotai taikomas „parapijie 
čio“ ir „neparapijiečio“ supra 
timas? Ar toks siauras parapi 
jiečio supratimas ar ne pastų 
ms dalį lietuvių pagalbos jieš 
koti angliškai kalbančiose pa 
lapijose, kurios gaudyte gau 
do mūsų žmones ir, nežiurėda 
mos jokių parapijinių sąrašų, 
jiems padeda. Kor.
• Sekmadienį mūsų bažnyčioj 
pakrikštytas Viktoras Leonas 
Razgaitis.
• Antrą Kalėdų dieną, 7 vai. 
vak. Prisikėlimo salėj jūrų sk 
autai ruošia šokius jaunimui.

KALĖDINĖS PAMALDOS
Šv. Jono bažnyčioje Berne 

lių mišios vidunaktį, 12 vai. 
Dieną pamaldos ta tvarka, ko 
kia yra kas sekmadienis.

Prisikėlimo parapijos bažny 
čioje Bernelių mišios 12 vai. 
naktį ir kartu apatinėj salėj. 
Bažnyčioj choro giedamos ka 
ledinės giesmės garsiakalbiais 
bus perduotos į apatinę salę. Iš 
pažinčių bus klausoma Kūčių 
naktį nuo 10.45 iki 11.55 vai. 
ir taip pat piramdienio ir Kū 
čių rytais laike Mišių. Per Ber 
nelių Mišias išpažintys nebega 
lės būti klausomos, nes visi ku 
nigai bus užimti prie altoriaus. 
Mišios Kalėdų dieną: 8, 9, 10 
ir 11 vai. Apatinėj aslėj 11:30 
vai. Mišių per Kalėdas nebus.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ 

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. it 
Indian Road kampe, lietuvių 
pamaldos laikomos: Advento 
IV sekmad., gruodžio 22 d., 
1.30 vai. pp. ir Kalėdų pirmą 
dieną, gruodžio 25 d., 11 vai. 
ryto. Kun. dr. M. Kavolis.

PASIRUOŠIMAS 
RIO 16

K. L. B. Toronto 
valdyba, norėdama 
giau paminėti keturiasdešimtą 
ją Vasario šešioliktosios su 
kaktį, sausio 5 d., sekmadienį, 
4 vai. Lietuvių Namuose sau 
kia specialų ^epriklausomy’ 
bės šventei programos aptari 
mui apylinkės Tarybos ir or 
ganizacijų atstovų susirinki 
mą. Iškilmingas Vasario 16- 
sios minėjimas įvyks sekma 
dieni, tą pačią vasario šešiolik 
tąją dieną reprezentatyvinia 
me Odeon teatre. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas čikagie 
tis Dr. R. Biežis.
KLB Toronto apyl. Valdyba.

JAUNIMO VAKARĖLIS
Šį sekmadienj, gruodžio 29 

d. šv. Jono salėje po advento 
pertraukos vėl tęsiami vakarė 
liai jaunimui. Pirmą pasilinks 
minimą ruošia vytietės krepši 
ninkės.
RELIGINES MUZIKOS IR 

GIESMIŲ KONCERTE 
gruodžio 22 d. Šv. Jono oaž 
nyčioje dalyvavo solistai: V. 
Žemelytė, J. Liustikaitė, 
Kairys, V. Verikaitis, Br. Ma 
rijošius ir parap. choras, veda 
mas kun. B. Pacevičiaus, var 
gonavo St. Gailevičius. Kon 
certą ruošė Caritas, įžangos 
žodį tarė kun. dr. P. Gaida.

VASA

apylinkės 
iškilmin

St.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4.
(j rytus nuo Dufferin St.)

Dr. A. V ALADKAi
1081 BLOOR ST. W. !

(prie Dufferin) [
Telefonas LE. 1-2933 <

RENTGENAS !
’į im a ligonius ir gimdyves 
nuo 2 4 ir nuo 6.3U-8 vai. v. 
Šeštadieniais nuo 11 vai.
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie
niais kabinetas uždai /tas.

| Vienybėje — Galybė!

[s Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE 
žmonių atsilankė artipilnė baž 
nyčia. | g .

TORONTO LIETUVIŲ 
CARITAS.

Kalėdų švenčių pr^ga sušel 
pė nemažą skaičių ligoitių ir 
nedirbančių lietuvių. į Caritas 
iniciatyva surinkta drabužių 
ir maisto keletai neturtingų 
šeimų ir paruošiant joms Kū 
čių stalą. Paskutinieji Caritas 
rengti parengimai — „Baitara 
gio Malūnas“, „Brandas Atet( 
tatas” ir J. Grušo „Tėvas“ pra 
ėjo su dideliu pasisekimu. 
Prieš velykiniame laikotarpy 
je numatyti du parengimai: 
vasario mėnesį pakviečiant A. 
Šlepetytės ir Liepino klasinio 
baleto studiją, o gavėnioj, ko 
vo 16 d. — pastatyti kun. B. 
Pacevičiaus parašytą ir šiuo 
metu repetuojamą scenos vei 
kalą. Caritas vadovauja pirm.
J. Valiulis. Prieš Kalėdas į Ca 
ritas valdybą pakviesta Sof. 
Barauskienė.

„ŠIKŠNOSPARNIS“ 
TORONTE

1958 m. sausio 18 <1 Toron., 
tan atvyksta Chicagos Lietuj 
ių choras „Pirmyn“, vąd. muz.
K. Steponavičiaus, dalyvauja 
nt Metropolitain opj sol. A. 
Braziui, sol. Onuks Stephens 
ir kitiems, Eatono Aųditorijo 
je stato J. Strauss’o 3 v. opere 
tę „Šikšnosparnis“ — Die Fle 
dermaus.

Biletai nuo 1 iki 3 dol. jau 
gaunami: p. Margio vaistinė 
je, pas p. Indrelienę LE 1-85 
22, p. Keršienę LE 6-2781, 
„Rūtos“ valgykloje, Hamilto 
ne pas K. Baroną.
Rengia Jūrų Skaučių Rėmėjai 

ir Šatrijos Tuntįs.
SOLISTĖ 

JANINA LIUSTIKAITĖ
turėjusi koncertą Toronte, po 
Kalėdų atostogų vyksta į US 
A, kur turės koncertų. Kovo 
mėnesį solistė dalyvauja Čika 
goję pirmą kartą lietuvių sta 
tomoje operoje „Faustas“.

, £ ID r. A. Pucevicius i
Gydytojas ir Chirurgas § 

280 Roncesvalles Avė į 
Telefonas LE 4-4778

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

Naujai kabinetas 3

* DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja
129 Grenadier Rd., <

2 namas nuo Roncesvalles}
TORONTO

Tel. LE 1-4250 i

Die Fle

PARDAVIMUI:
Yra labai reikalingi 

Dupleksas ir 4 šeimų Verdu 
ne, Ville Lasalle ar Cote St. 
Paul. DisJ.net Estate Bro 
kers

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS |
A. ŽUKAS |

KALĖDINES DOVANAS |
PARDUODU PIGIAU NEGU KITOS KRAUTUVĖS. 1 
įvairius laikrodžius, žiedus, plunksnakočių setus, elekt- S, 
rines skutimosi mašinėles, sidabrinių šaukštų, peilių ir « 
šakučių komplektus, papuošalams susidėti gražiai skam K 
bančias dėžutes, moterims manikiūro komplektus, vyriš » 
kas Ir moteriškas pinigines, rožančius, retežėlius, Kry 
želius, medalikėlius, auksinius, sidabrinius ir paauksuo | 

tus ir {vairias kitokias Kalėdines dovanas... v
976 CHURCH AVE. Tel.: PO 9-5841. |

Laukiu malonaus Jums patarnavimo. A. Ž u k a s. » K

Adamonis & Bud 
riūnas PL. 8501.

LOUIS MONGEAuj 
KURO ALIEJUS | 

No. 1 Imperial Products X 
241—-1 Ave., LaSalle. X

PO 8-3237 f

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS GURČINAS 
3260

Montreal. Tel. CL 5-5515

kontraktorius

Curatteau

Dr. E. Z U B R I E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.) 

TORONTO
Tel. LE 2-4108

A. LIŪDŽIU S, B. A.
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. 
MorgiČiai.

; 91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Į Telefonas: LE 6-5613.

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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

Ken Wiles Ltd. — realtor
1675 BLOOR St. W. (prie Indian Rd.) 

Tel. Ofiso: LE 4-7584. Namuose: LE 4-0773
ST. JOKŪBAITIS 

Atstovauja didžiausią namų biznių ir 
nekilnojamo urto pardavimo įstaigą.

Didelis namų, biznių pasirinkimas, specialiai H. Parko raj. 
Sudaromos paskolos-morgičiai. Sąžin. ir malonus patam.

Jeigu norite pirkti arba parduoti namą, tuojau 
skambinkite ir klauskite ST. JOKŪBAITIS 
telef.: įstaigos LE 4-7584, namų LE 4-0773.

i
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