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Politinių Įvykių savaitė
NAUJAMETINĖS POL1T1 N Ės STAIGMENOS"” MASINU FONDO VAJUS Naujienos is pasaulio sostinės

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMAS PASIUNTĖ KAI
Chruščiovas įkyriai beldžiasi į Amerikos Baltųjų Rūmų du 
ris, nors Anglija savąsias laiko Chruščiovui atviras. Suki 
lėliai pasveikino Naujaisiais Metais Venezuelos diktatorių.

Naujieji Metai atnešė staig 
menų, kuriomis susidomėjo vi 
sa žmonija. Žinoma, buvo staig 
mena, kad

VENEZUELOS KARO
AVIACIJA BANDĖ

NUVERSTI DIKTATORIŲ, 
besivadinantį prezidentu, Mar 
cos Perez Jimenez. Bet jam pa 
sisekė atsilaikyti, nes sukili 
mas diktatoriui pasisekė nu 
malšinti.

Daug didesnę staigmeną pa 
darė

ANGLIJOS PREMJERAS
PASIŪLAS MASKVAI 
NEPUOLIMO PAKTĄ.

Angilja, kuri visada yra linku 
si į lengvai daromus kompro 
misus ir šia prasme viena iš 
pirmųjų yra pripažinusi Pabal 
tijos valstybių okupaciją de fac 
to, dabar Sovietų Sąjungai tik 
rai padarė staigmeną — pasiū 
lė nepuolimo paktą. Bet trupu 
tį keistai tas pasiūlymas atro 
do, žiūrint iš Kanados į Lon 
doną ir į Maskvą.

Londone Macmillan siūlo ne 
puolimo paktą, kuris mums 
reikštų

SOVIETINIO PAVERGIMO
UŽKONSERVAVIMĄ 
ILGIEMS METAMS,

kai tuo tarpu, Chruščiovas, ta 
rytum nematydamas šio Angli 
jos premjero pasiūlymo, Mask 
voje Naujųjų Metų proga už 
sienio diplomatams suruošė 
specialų priėmimą, kuriame 
pakartotinai kalbėjo, kad

SVARBU ESĄ MASKVAI 
SUSITARTI SU VAŠING 

TONU, VISI KITI...
NIEKIS.

Chruščiovas šitą tvirtina 
jau seniai. Jis tiesiog įkyriai 
beldžiasi į JAV Baltųjų Rūmų 
duris, nes visas kitas jėgas lai 
ko nevertas rimto dėmesio. Su 
prgntama, Chruščiovas mano, 
kad reikia palaužti Ameriką, 
o su ja jau į Maskvos krepšį 
nukris visi kiti, kaip pribren 
dę obuoliai. . .

Nors Maskva Azijos ir Airi 
kos jėgų konferenciaji Kaire 
pasiūlė neribotą paramą, bet, 
jų nelaiko lemtingomis jėgo 
mis ir tebesiekia Amerikos.

Malonu konstatuoti, kad

AMERIKA NEIGIAMAI 
I JYERTINO ANGLIJOS 

KOEGZISTENCIJOS 
SIŪLYMŲ ŽYGĮ.

Reikia tą augštai vertinti, 
nes nepuolimo pakto sudary 
mas reikštų ne ką kita, kaip 
Vakarų kapituliavimą prieš 
Maskvą. Toks kapituliavimas, 
žinoma, gerai nepasitarnautų 
ne tiktai pavergtoms tautoms, 
kurios laukia išsilaisvinimo, 
bet tai reikštų galo pradžią ir 
laisvoms Vakarų valstybėms.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JOS MONTREALIUI 

vajus vyksta sėkmingai, kvie 
čiami 100 asmenų paremti šį 
vajų, įmokant po 5 dolerius.

Be praėjusiame NL numery 
je paskelbtųjų, piaėjusią savai 
tę įmokėjo po 5 dol. dar sekan 
tieji asmens; 39. Inž. Pov. Nar 
butas, 40. Archit. Vyt. Zubas 
Prašoma atsiliepti daugiau tau 
tiečių. /į u" '"X .

Savotiška staigmena buvo, 
kai Amerika paskelbė, kad 
Iš SOVIETUOS PABĖGO 
ŽYMUS MOKSLININKAS, 
KURIS ATVEŽĖ SOVIET! 
NIŲ MOKSLO PASLAPČIŲ, 
kaip kieto metalo ir sovietų ra 

1 ketinio kuro, kuris iškėlė į pa 
dangės Rusijos raketą. Tai yra 

; dr. Leon Nowinski, kuris jau 
i atgabentas į JAV ir kuriuo 
i Vakarai esą atsirevanšuoja už 

sovietų pavyliotą Pontecorvo.
Nemaloni anglams staigme 

na N. Metams yra
MALTOS PARLAMENTO 

NUTARIMAS ATSISKIRTI 
NUO ANGLUOS,

nes ji esanti nepajėgi sutvar 
kyti darbo klausimų...

, Savotiška staigmena buvo 
Chruščiovo pareiškimas, kad 
maršalas Rokossovskis atšauk 
tas iš Užkauakzio, kas esą reiš 
kia karo grėsmės sumažėjimą, 
nes Rokossovskis buvęs pasių 
stas prieš Turkiją, kai ji tyko 

, jusi užpulti Syriją. O jeigu da 
Dar jis atšaukiamas, tai tas reiš 
kia, kad povojus jau praėjęs. 
Žinoma,

ROKOSOVSKIO 
ATŠAUKIMAS

turi visai kitas priežastis. 
1 reikalingas Chruščiovo j 

cijai Kremliuje pastiprinti, o 
Syrijos grėsmė buvo to paties 
Chruščiovo ir sukurstyta ir iš 
pūsta.

Ne 
laukė 
karo 
muisi 
dėmesys. Amerika tam tikslui 
paruošė didžiulį biudžetą, Ru 
sija — dar didesnį. Anglija su 
Prancūzija sutarė atominių 
ginklų bendrą ruošimą.

Dar viena staigmena, ta; kad
INDUOS PREMJERAS 

NEHRU ATVIRAIPASISA 
KĖ PRIEŠ KOMUNIZMĄ.

Visą laiką pataikavęs Rusi 
jos diktatūrai, pagaliau Naujų 
jų Metų proga neigiamai įver 
tiso komunizmą, kaip prievar 
tos ir smurto santvarką, pare 
mtą žiaurumu ir negarbingu 
mu.

Iš Lietuvos atėjo žinios, kad 
LIETUVOJE MIRĖ SENIAU 

SIAS VYSKUPAS 
PALTAROKAS, 

vaidinęs Lietuvoje svaibią ro 
lę. Panevėžio vyskupas antro 
sios sovietinės okupacijos me 
tu buvo kaip ir visos Lietuvos 
vyskupas, kuris buvo vežioja 
mas į Maskvos „taikos konfe 
rencijas" ir jo vardu buvo da 
romi pareiškimai dėl tikybos 
laisvės Lietuvoje. Žinoma, kad 
vyskupas Paltarokas griežtai 
laikėsi katalikų bažnyčios ir 
jos tvarkos. Vyskupas mirė su 
silaukęs jau per 80 metų.

Iš Lietuvos gauta žinių, 
kad mirė ir Juozas Sruoga, bu 
vęs savo metu Paštų departa 
mento direktorium.

GENERALINIO LIETUVOS 
KONSULATO

Grenadier lleigths (Toronte) 
namų numeracija taip paxeis 
ta ir todėl naujas Lietuvos Ge 
neralinio Konsulato adresas 
nuo 1958 naujų metų bus se 
kantis: Consulate General of 
Lithuania 21 Grenadier Heigh 
ts, Toronto, Ontario, Canada. 
Telefono numeris lieka nepa 
keistas (RO 2-2376).

Jis 
pozi

be to, kad N. Metai susi 
visokiu spėjimų. Visi jie 
nenumato. Bet ginklavi 

kreipiamas pagrindinis

„N. L." Mašinų Fondo va tus, įdėjo ir NL Mašinų Fon 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu dui 10 dol. Gražus pavyzdys, 
mu mirime sekančius vajaus du — pasinaudoti proga paremti 
lyvius ir lietuviškosios spaudos savąją lietuviškąją spaudą, 
židinio rėmėjus:
Dr. Edmundas Malkus,

Seaforth, Ont............. $ 10.00
Daktaras E. Malkus, siųsda 

mas prenumeratą „Nepulčiau 
somai Lietuvai“ už 1958 me

RAN MEMORANDUMĄ
PET kiekvienu atveju rea 

guoja į svarbesnius įvykius. 
Taip ir Kaire vykusiai Azijos 
ir Afrikos valstybių konferen 
cijai, kuri neva buvo susirinku 
si kovoti su kolonializmu, bu 
vo pasiųstas PET memoiandu 

ma IJetuva“ įgalioti vesti vajų; mas> kuris, paremtas Bandun 
go nutarimais dėl kolonializ 
mo, bet konferencijoje nebuvo 
paskelbtas, nes ta konfercnci 
ja vyko. . . po Maskvos prie 
danga, 
varnas 
Kairui, 
dungo

\ . . n.s vajaus dalyviams nuo 
< ėkojame u prašome 

atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
atidos Bendrovės „Nepriklauso

P. Narbutas ir J. Kardelis.

ATVYKSTA PRELATAS J. BALKONAS SU SVARBIU 
PRANEŠIMU

kviečiami į Prel. J. Balkūno 
pranešimą atsilankyti.

Svečias iš JAV sausio 7 d. 
darė pranešimą Hamiltone, 
sausio 8 d. Toronte, o sausio 
9 d. darys pranešimą Montrea 
lio lietuviams. Visi dalyvauki 
me.

Svečias iš Amerikos, atvy 
kęs į Montreal!, apsistos pas 
Šv. Kazimiero parapijos kle 
bona kun. J. Bobiną.

Visiems Montrealio lietuvia 
ms pranešama, kad Pasaulio 
Lietuvių Seimo Organizacinio 
Komiteto pirmininkas ir Tau 
tos Fondo pirmininkas 
tas Jonas Balkunas šį 
tadienį, sausio 9 dieną, 
30 min. vakaro Aušros
parapijos salėje darys viešą 
pranešimą apie lietuviškuo 
sius reikalus, kurie nuolat da 
rosi vis opesni. Visi lietuviai

Prela 
ketvir 
7 vai. 
Vartų

MONTREALIO SEIMELIS APSVARSTĖ SVARBIUS 
KLAUSIMUS

i Čius; Ketvirtam būreliui vado 
i vas dar jieškomas.
1 Po to pirm, sumini Birželio 

trėmimų į Sibirą minėjimą. 
Rugsėjo 8 d., Lietuvių Dienos 

1 Niagaroje ir Lietuvių Enciklo 
pedijos 3 egzempliorių organi 
žavimą Montrealio biblioteko 
ms.

Kalbėdamas apie KLB Kr. 
Tarybos sesiją, konstatuoja, 
kad yra įsteigtas Geležinis 
Fondas, kuriam įteikiamos au 
kos bus panaudotos tiktai Lie 
tuvos, kai bus atgavusi laisvę 
ir nepriklausomybę reikalams. 
Be to sumini, kad Tarybos se 
sijoje pasisakyta už iškilmin 
gą vieningą jubilėjiniais me 
tais Vasario 16 minėjimą.

Pajamų Seim. Prezidiumas 
turėjo 291.94, išlaidų 220.07, 
kasoje dabar yra 75.87, bet dar 
yra nepadengtų skolų 174.47. 
Finansiniai reikalai gana pla 
čiai nagrinėti diskusijose, ku 
riose iškeltas Lietuvių namų, 
Lietuvių kolonijos klausimai 
ir nutarta Kanados min. pirm, 
p. Diefenbakeriui pasiųsti pa 
dėką, kad jis Paryžiaus konfe 
rencijoje iškėlė okupuotųjų 
kraštų klausimą, ypač pabrė 
žęs Pabaltijo valstybių laisvės 
reikalą.

Vasario 16 minėjimo klausi 
mą svarstant, prieita prie vie 
ningos minties, kad minėjimas 
turėtų būti visų lietuvių bend 
ras, didelis, gražus ir efektin 
gas. Tuo tikslu nutarta į šven 
tės ruošimo komitetą Garbės 
nariais pakviesti visų lietuviš 
kųjų parapijų klebinus ir pra 
šyti juos, kad jie kviestų savo 
parapijiečius kuo skaitlingiau 
šiai dalyvauti minėjime, ku 
riam Plateau salė jau išnuomo 
ta.

Sekančiu dienotvarkės punk 
tu ėjo kandidatų statymas į 
Pasaulio Lietuvių Seimą, ku 
ris įvyks New Yorke šiais me 
tais per Darbo dieną. Išstatyti 
šie kandidatai: St. Kęsgailą, 
Jonas Lukoševičius, A. Narbu 
tas, P. Baltuonienė, P. Paukš 
taitis, p. Gabaliauskienė, L. 
Girinis, A. Norkeliūnas ir J. 
Kardelis.

Susirinkimas praėjo skian 
džiai.
• Meksikos kasyklos neteko 
apie 48 milionų dolerių 1957 
m. pirmųjų astuonių mėnesių 
laikotarpyje, kadangi nukrito 
vario, švino ir cinko kainos...

, Sausio 4 d. įvyko gausus 
į Montrealio Lietuvių Seimelio 
. plenumo susirinkimas, kuriam 

pirmininkavo Prezidiumo pir 
mininkas St. Kęsgailą u sekre 
toriavo jo sekr. inž. A. Kli 
čius.

Perskaičius du praėjusių su 
sirinkimų protokolus, kurie 

, priimti, pirm. St. Kęsgailą pa 
, darė Prezidiumo veiklos apž 

valgą už visą pusę metų. Pirm, 
pradžioje pastebėjo, kad prie 
varta išrinktasis Seimelio Pre
zidiumas dirbo, kaip mokėjo 
ir kaip galėjo. Toliau jis paei 
liui apžvelgė veikimo sritis, 
pradėdamas nuo švietimo, ku 
ris yra laikomas svarbiausiu 
uždaviniu. Pasidžiaugė MNP 
seselių išlaikomu Vaikų darže 
liu, iš kurio visi vaikai eina į 
lietuvių mokyklas. Atsižvel 

giant į sąlygas, teko Lpngueu 
ii mokyklos vaikus perkelti i 
Rosemountą, nes anai mokyk 
lai negalima gauti mokytojų. 
Bet visi vaikai iš Longueuil 
taksi vežami į Rosemountą. 
Deja, labai šlubuoja jų punk 
tualumas ir tėvai nelabai rodo 
susirūpinimo ir supratimo 
šiam reikalui. Didžiausia da 
bar mokykla yra Rosemounte, 
nes ji turi 80 mokinių, Aušros 
Vartų mokykla turi kiek ma 
žiau mokinių. Pirmininkas pa 
brėžė, kaip gražų faktą, kad 
visi pereitais metais baigusie 
ji šeštadienines mokyklas per 
ėjo į Augštesniuosius kursus 
(atstojąnčius gimnazijos kur 
są), ir dabar juos lanko 30 kur 
santų. Dabar iškyla baigusių 
jų ir nelankančiųjų juos, bet 
priaugančiojo jaunimo, klausi 
mas, nes jis reikalingas susibū 
rimo. Tie®, yra kelios šokių 
grupės, bet jos visų neapima, 
todėl svarbu jaunimui duoti 
didesnio susibūrimo galimy 
bių.

Šalpos reikalai kiek vėliau 
pradėti tvarkyti ir dabar vyk 
domas rinkliavos vajus — ir 
pas privačius asmenis ir daro 
mos rinkliavos prie abiejų lie 
tuviškųjų bažnyčių .kurių 
klebonai davė 
kimą.

Vasario 16 
ėmus reikalus 
jam tų pareigų atsisakius, su 
tiko būrelių vadovu būti J. 
Adomaitis, kuris sudarė 4 bū 
relius. Trijų būrelių vadovais 
sutiko būti I. Lukoševičienė, 
J. Kęsgailienė ir D. Lukoševi

rinkliavoms
abu 
suti

pergimnazijai 
iš p. Šimelaičio,

Po
O juk, anot patarlės, 
varnui akin nekirs"... 
kaip ir Maskvai, Ban 
nutarimai dėl okupaci

KALĖDOS IR NAUJIEJI 
praėjo apyvasariškoje nuotai 
koje. Kas prieš Kalėdas buvo 
susmeigęs eglutes į sniegą, jos 
visos išvirto, nes pirmąją Ka 
ledų dieną lijo lietus, kuris vis 
są sniegą nulijo. Taip ir pra 
ėjo Kalėdos be sniego. Prieš 
pat Naujus Metus vėl iškrito 
minkšto sniego, bet jis greit 
nutirpo, ir Naujieji Metai taip 
pat buvo be sniego. Išleidžia 
nt laikraštį, nors temperatūra 
yra nukritusi, bet sniego nėra.

Šiemet Montrealis ypač gau 
šiai ir gražiai pasipuošė eglu 
temis, kurių pastatyta beveik 
prie kiekvieno namo, o kitų 
namų ne tiktai lauke, prie du 

darželiuose, balkonuose, 
ir viduje padubliuota. Daz 
namo balkonai, durys, na 

sąsparos, pastogės, api

bet 
no 
mų 
pintos girliandomis lempučių, 
prožektoriais apšviesti įvairio 
mis spalvomis medžiai, kurie 
didina ir taip jau pasakišką 
vaizdą. Daugelis namų balko 
nūs dekoravo Kalėdų sene 
liu, važiuojančių „ciūgais" cl 
mų važiu, arba didžiulėmis 
mirksinčiomis žvakėmis, Kalė 
dų senelio tradiciniu atvaizdu, 
iš vidaus apšvieičama jo fogu 
ra ir tt. Milionai lempučių 
Montrealį paskandino įvairias 
palvių šviesų jūroje. Santa 
Claus atvežė begales visokių 
dovanų, bet vieną jis užmiršo
— atvežti Kalėdoms tradici 
nio... sniego. Plikos Kalėdos
— kažkaip mums, šiauriečia 
ms, neįprastos. Be to, Kanada 
Brazilijai sniego lėktuvą, į Rio 
de Janeiro, turėjo skolinti iš 
Arktikos. . . Ir Montrealis, be 
veik kaip Brazilija, laukė snie 
go i škitur, nes Montrealyje 
jo nebuvo ir dar nėra.

Šv. Lauryno upe plaukia 
tirštas yžas, bet upės šaltis 
dar nesukaustė. Gerokai pa 
spaustas, Šv. Laurynas smar 
kiai garuoja, bet vis dar juda, 
• Pp. Cibai ruošiasi keltis 
JAV, į Čikagą.

NAUJŲJŲ, 1958, METŲ 
MONTREALY 
SUTIKIMAS

vyko išsisklaidyme po visą 
miestą, nes šiemet viešoje sa 
Įėję niekas sutikimo neruošė.

Aušros Vartų ir Šv. Kazimie 
ro bažnyčiosna 12 vai. nakties 
susirinko daug žmonių. Po iš 
kilmingų naktinių mišių, AV 
salėje parapijos komitetas su 
ruošė trumpą priėmimą visie 
ms parapijiečiams, kuriame da 
lyvavo apie 200 asmenų. Klebo 
nas Tėv. Borevičius susirinku 
sius pasveikino Naujaisiais Me 
tais, priminė žuvusius kovoje 
už tautos laisvę ir žmoniškumą 
ir jų intencija bovo sugiedota 
giesmė Marija, Marija. Suti 
kus naujuosius metus pagiedo 
tas Tautos Himnas ir visų gy 
VVUM geriausių linkėjimų — II 
giausių metų. Po to NM sutik 
tuvių dalyviai buvo pavaišinti

i

jos ir kolonializmo yra tiktat 
propagandos tikslams, bet ne 
realiam vykdymui. . .
MIRĖ ŽYMUS VISUOME 

NĖS VEIKĖJAS
Petras Mikalauskas, kuris pu 
klausė Sandariečių ir SLA or 
ganizaoijoms. Kaip sandane 
čių atstovas, jis buvo New Yor 
ko Amerikos Lietuvių Tavy 
bos pirmininku. Jis buvo veik 
lūs ir kitose organizacijose. Mi 
rė vos 54 metus sulaukęs. Iš 
lydint į paskutinę kelionę, 
apie velionį gražų žodį paša 
kė inž. Ant. Navickis.

METAI MONTREALYJE 
ispanišku vynu, kuris pakele 
dalyvių nuotaikas ir jie vieni 
kitus sveikino N M ir linkėjo 
sveikatos ir sėkmės

Kiti tautiečiai NM sutiko 
privačiuose susigrupavunuo 
se, kurių buvo daug. Girdėti 
buvo apie didesnius susibūri 
mus pas pp. Diminiką Norke 
liūnus, pp. Petronius Verdu 
ne, pp. Klemkas ir pp čičins 
kus Rosemounte, pp. Milašius 
Verdune, pp. Navickus, pp. 
Kandižauskus. Akademinis 
Sambūris N M sutiko naujuose 
pp. Ladygų namuose, kur da 
lyvavo apie 30 asmenų. Stu 
dentų Sambūris N M sutiko 
pas pp. Kličius, kur drauge 
įvyko ir dvejos sužiedotuvės 
— A. Kličiaus su I. Šipclyte 
ir I. KibirkŠčio su D. Čepuly 
te, iš Detroito.
SLA 123 KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS
sausio 5 d. vėl nesurinko didės 
nio narių skaičiaus, dėl ko ki 
lo susirūpinimas ir siūlymai 
bausti tuos narius, kurie į meti 
nį susirinkimą neatsilanko. Dėl 
to ir valdomuosius organus ne 
įmanu buvo perrinkti, ir teko 
juos palikti tos pačios sūdė 
ties.

Iš fin. sekr. M. Juodvirsio 
pranešimo paaiškėjo, kad da 
bar kuopoje yra 63 nariai, 3 
vaikai ir yra 4 suspenduoti, 
nes laiku nesumokėjo nario mo 
kesčio.

Centras dabar vykdo naujų 
narių telkimo vajų ir tautiečiai 
raginami prisidėti prie sios fra 
ternalines lietuviškos apsidiau 
dimo organizacijos, kuri ne tik 
tai draudžia nuo ligos ir nelai 
mingų atsitikimų, bet dabai 
yra įvedusi labai pigų draudi 
mą nuo akcicjentų ir vaikų tau 
pomąjį draudimą. Vaikai, ap 
drausti, 20 metų sulaukę visa 
draudimą gauna atgal n gali 
eiti augštuosius mokslus.

Nutarta ateityje dar kartą 
išbandyti kvietimus į metinį 
susirinkimą kiekvienam pasiųs 
ti raštu; iškeltas sumanymas 
pakviesti SLA Centio veikė 
jus, kaip prezidentą p. Daigi 
ir sekr. dr. Viniką atvykti į 
Montrealį ir čia padaryti pra 
nešimus. Konstatuota, kad jei 
gu Kanadoje susidarys 50U na 
rių, tai Centras į Kanadą per 
ves pusę miliono dolerių pini 
gų, iš kurių Kanados SLA na 
riai galės gauti žemais nuoŠim 
čiais paskolų ir tt. ę

Konstatuota, kad per metus 
Montrealio kuopos 11 narių 
sirgo ir visi gavo ligos pašai 
pas. Kas iš jų gydėsi ligoninė 
se, tie gavo dar 25 procentus 
priedo. Iš apyskaitos matyti, 
kad beveik tiek, kiek Montrea 
lis įmokėjo centrui, beveik tiek 
ir gavo kaip ligos draudimo iš 
mokėjimą. Viena gi gimdžiusi 
mūsų kuopos narė gavo 54 do 
lerius ekstra pašalpos.
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VISIEMS LIETUVIAMS

Visų pirma nuoširdžiausi 
sveikinimai ir geriausi linkėji 
mai 1958-ms metams. Iš jų 
daug ko norėtume laukti ir ti 
kėtis, nes šitie metai musu tau 
tai yra svarbūs ir dideli—kaip 
sukaktuviniai metai.

Greta su sveikinimais ir lin 
kėjimais, „Nepriklausomos Lie 
tuvos” redakcija su administra 
ei ja ir KLC Taryba reiškia tik 
rą pagarbą ir padėką visiems, 
kas atsiuntė sveikinimus ir lin 
kėjimus 1958-ms metams sek 
mes.

Ypatingą padėką reiškiame 
tiems musų bendradarbiams, 
kurie nepaisydami nei sunku 
mų, nei savo darbo, nei pride 
damų savo išlaidų vis dėlto ai 
siueję bendradarbiauja ir tuoni 
didžiai remia savo lietuvišką 
ją spaudą. keiktų suminėti 
daugelį pavardžių, bet tos, ku 
rios pastoviai laikraštyje pasi 
rodo, jos gerai žinomos visie 
ms skaitytojams, o tos, kurios 
žymimos kokiais nors simbo 
hais arba ir visai nežymimos, 
pildant jų valią, u šiuo atveju 
neininėtinos. Tačiau redakcija 
ir administracija turi didelę pa 
reigą pareikšti nuosii užrausią 
padėką visiems Lendradarbia 
ms, ypač kad visi jie talkina 
laikraščiui ne tiktai darbu, lai 
ku, nutraukiamu nuo poilsio, 
bet ir savo lėšų priedu. Tai yra 
neįvertinamas lietuviškam bei 
lietuvybės reikalui pasiaukavi 
mas.

Didelė pagarba ir padėka 
priklauso ir toms organizacijų 
ms, kurios kiek įmanydamos, 
paremia savąją spaudą. Pasku 
tiniu metu Delhi, Ont., KLB 
apylinkė savajai spaudai paau 
kojo iš savo lėšų po 15 doi. 
Anksčiau tokių aukų yra pada 
riusios Hamiltono, Vancouve 
rio (K. Liet. Tarybos sk. ir K 
LB apyi.) lietuvių organiza 
cijos; yra buvę ir atskirų as 
menų šia prasme iniciatyvos 
(K. Prielgausk^ts ir kt.). Tai 
vis gražūs mūsų lietuviškojo 
gyvenimo faktai, kurie drauge 
yra ir gražūs pavyzdžiai visie 
ms lietuviams. Visus juos api 
bendrinant, norisi konstatuoti, 
kad tai yra sąmoningųjų mu 
sų tautiečių žygiai ir darbai ei 
nant lietuvybės keliu.

Labai gražiai vertintinas 
kiekvienas atvejis, kada prisi 
menama savoji spauda. Gražu 
kai kokio nors subuvimo metu 
ne tiktai gerai pasivaišinama, 
bet ir prisimenama savoji spau 
da, ir jos naudai sumetama ke 
liolika dolerių. Tegul tai ne 
bus didžiulė suma, bet kai tas 
padaroma keliais atvejais, jau 
susidaro aiški parama.

Gal kam gali atrodyti net ir 
keista, bet yra atsitikimų, kai 
spauda buvo pastatyta pryša 
kyje kitų reikalų, sakysime, la 
•žybų proga. Faktas yra, kad 
gražiosios Hamiltono lietuvių 
Kolonijos dalyvis, visuomenės 
veikėjas pulk. Giedraitis iš la 
žybų trims ts.anadoje įseinan 
tiems lietuvių laiKrasčiams 
Kiekvienam įmokėjo po 10 do 
lerių. ir tai yra labai gražus pa 
vyzdys, kai ir tokia proga pa 
naudota paremti savąjai spau 
dai.

Malonu pareikšti pagarbą vi 
sums organizacijoms — eko 
nominneems ir ideologinėms— 
ir jų vadovybėms, profcsiona 
lams ii' biznieriams uz bendra

darbiavimą. Visa tai krauna 
lietuvybei kapitalą.

Dabar jau yra skaitytojų at 
atliepimų į „Nepriklausomos 
Lietuvos” paskelbtą vajų pre 
numeratorių skaičiaus padidi 
nimui. Eg tie du doleriai, ku 
riuos laimi senas ir naujas pre 
numeratorius, mes supranta 
me, ne kažin ką reiškia. Bet 
gi čia svarbi iniciatyva, prie 
žastis pareikšti iniciatyvai pa 
dėti savajai spaudai. Ir labai 
malonu susilaukti iš skaityto 
jų laiškelių su naujais prenu 
merą toriais. Tiems pasiryžėlia 
ms surasti naujų skaitytojų di 
dėlė padėka.

Atsiminkime gerai, kad tol 
mes gyvuosime, kol bus gyva 
mūsų spauda.

Praėjusieji metai yra nepa 
prastai reikšmingi kaip tiktai 
spaudai, kurios būsena metai 
po metų sunkėja. Faktas yra, 
kad praėjusiais metais dauge 
lis laikraščių užsidarė, nors ki 
ti jų gyveno jau po šimtą me 
tų. Tai įvyko Kanadoje ir jung 
tinėse Valstybėse. Bet ir lieta 
viškų laikraščių užsidarė — 
Australijoje, Brazilijoje. Ki 
tus laikraščius pasunkėjusios 
sąlygos privertė pakelti pienu 
meratos kainas. Pakėlusių pre 
numeratą yra ne tiktai lietu 
vių, bet ir anglų ir prancūzų 
laikraščių. Tai yra ženklai, ku 
rie verčia atkreipti savąja, 
spaudai dėmesį, verčia atidžiau 
susirūpinti. Ir todėl reikia bu 
ti dėkingiems visiems tiems 
tautiečiams, kurie neužmušta 
savosios spaudos, jai padeda, 
jai patalkina, ją paremia.

Nuoširdžiai turime padėko 
ti kassavaitiniams musų laik 
raščio ekspedicijos talkininką 
ms, kurie atsidėję jau keiioli 
ka arba keli metai kas sakaitę 
ateina patalkinti išsiųsti laik 
rasti prenumeratoriams — pp. 
Leknickams (jau 18-tus me 
tusi), pp. šulmistrų šeimai, p. 
p. Leipams, p. Salalytei, p. 
Stašaičiui, p. Ražanui, pp. Bu 
lotų jaunimui, R. Otto ir kitie 
ms, kurie nors ir ne taip pašto 
viai, bet vis retkarčiais užeina 
patalkinti, laikraščio neužmirš 
ta.

Ir visiems, visuose konlinen 
tuose, visose salyse gyvenan 
tiems lietuviams nuoširdus pri 
minimas: neužmirškime savo 
sios, lietuviškosios, spaudos! 
Kiekviena proga ja atsiminki 
me, jai padėkime, ją paremk! 
me!

Žinoma, rūpinkimės kiekvie 
nu lietuviškuoju reiškiniu, ku 
ris gali pasitarnauti lietuvy 
bės palaikymui — bažnyčia, 
bendruomene, ekonominiais

Naujuosius metus sutinkant
žengdami į Naujuosius Me 

tus, patikriname mintimis at 
liktuosius darbus ii metame 
žvilgsnį į ateitį, norėdami nu 
matyti, kas darytina, kad pri 
artinus musų tautai laisvę ir 
atstačius Nepriklausomą Lie 
tuvą.

Praeitieji metai nebuvo op 
timistiski. Buvome liudininkai, 
kaip (laisvasis pasaulis, didė 
jančios Sovietų grėsmės baugi 
namas, blaškosi jieškodamas 
sprendimo Sovietų impenahz 
mui ir veržlumui visose srityse 
sulaikyti ir kartu laisvojo pa 
šaulio saugumą patikrinti. Bet 
nei nusiginklavimo konferenci 
ja Londone, nei pastangos J. 
Tautose, nei NATO konlcren 
ei ja Paryžiuje Sovietų gies 
mės nesumažino ir saugumo 
nepadidino. Jungtinių Tautų 
nepasisekusios pastangos įvyk 
dyti savo sprendimus Vengri 
jos klausimu dar kartą patvir 
tino, kad Sovietų Sąjunga ne 
siskaito nei su teise, nei su 
tarptautiniais sprendimais, nei 
su pasaulio opinija ir, siekda 
ma užvaldyti visą pasaulį, kaip 
buvo pareikšta paskutinio pa 
šaulio komunistų subuvimo 
1957 m. lapkričio mėn. Mask 
voje, nevengs jėgos ir prievar 
tos.

Praeityje, kada laisvasis 
saulis buvo tikras dėl savo 
gų persvaros ir saugumo,
daugiau kalbėjo apie pavergtų 
jų tautų išlaisvinimą. Dabar, 
kada tas saugumo jausmas yra 
sumažėjęs, jis daugiau kalba 
apie savo ir vakarietiškos ei 
vilizaęijos ir kultūros išlikimą 
ir mažiau apie pavergtųjų lais 
vinimą. Tačiau laisvojo pašau 
lio išlikimas, saugumas ir pas 
tovios taikos pasaulpje įgyven 
dinimas priklauso nuo Sovietų 
imperializmo pažabojimo ir 
grėsmės sumažinimo. To šie
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junginiais, kultūrinėmis, poli 
tinėmis, savišalpinėmis, spor 
tinėmis ir kitomis lietuvių or 
ganizacižomis. Tam mus įpa 
reigoja mūsų tautinis susipra 
timas, mūsų atsakomybė prieš 
tautą, Tėvynę ir žmoniją.

Viso to nuoširdžiausia) lin 
kime visiems lietuviams 1958- 
siais metais. Tebus jie visuoti 
nio mūsų susipratimo ir soli 
darumo metais! J. Kardelis.

kiant, Sovietų pavergtųjų tau 
tų laisvinimas pasilieka vaka 
riečių tarptautinės politikos 
sparbiu būtinumu, apie kurį ga 
Įima ir mažiau kalbėti, bet ku 
ris neišvengiamai pasilieka die 
notvarkėje. Jei Prezidentas D. 
Eisenhower’is visą laiką pareis 
kia, kad JAV sieks teisingos 
taikos, tai turi reikšti, kad So 
Vietų Sąjungos pagrobtos tau 
tos ir balstybės negali galuti 
nai likti jų okupuotos ar anek 
suotos, bet turi atgauti laisvę 
ir atstatyti savo valstybių ne 
priklausomybę, kaip tai buvo 
pareikšta Atlanto Chartoje, J. 
Tautų Chartoje ir žmogaus 
Teisių Deklaracijoje.

Mūsų pareiga yra veikti, 
kad žmogaus ir tautų pagrin 
dinės teisės ir principai paliktų 
galioje prie bet kurios tarpiau 
tinės padėties, bet kokius pasi 
tarimus ar susitarimus darant, 
kad jų laikytųsi visos valsty 
bės, didelės ir mažos, kad jų ne 
išsižadėtų taip pat ir los, ku 
rios Sovietų grėsmės baugina 
mos turi dar iliuzijų del vilko 
ir ėriuko taikingo subuvimo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetas, nuolat sekda 
mas tarptautinės politikos pa 
sikeitimus ir juos vertinda 
mas, tvirtai tiki, kad Lietuvos 
išlaisvinimas anksčiau ar vė 
liau įvyks ir darė ką galėjo — 
iš vienos pusės, kad tėvynėje 
pavergtoji tauta ir Sibiran iŠ 
tremtieji tautiečiai nepultų į ne 
viltį, o iš kitos puses nuolat 
priminė, laisviesiems vakara 
ms Lietuvos pažeistas teises, 
Sovietų okupaciją, daromas 
skriaudas ir reikalavo Lietu 
vos teisių atstatymo ir skriau 
dų atitaisymo.

VLIKo įstaigos, kasdien sek 
damos Vilniaus radio translia 
sijas ir sovietinę spaudą, oro 
bangomis iš Madrido, Romos 
ir Vatikano kasdien aiškino 
tautiečiams pavergtame kraš 
te, kas yra daroma Sovietų pa 
vergtoms tautoms laisvinti, ką 
reiškia Maskvos politiniai žy 
giai, vykdomos ūkinės reorga 
nizacijos prasmė, kokios reikš 
mės turi sputnikai ir kas yra 
laisvųjų tautų daroma Sovietų 
grėsmei pasipriešinti. Pagal 
gautus iš krašto atsiliepimus, 
šis darbas pavergtoje Lietuvo 
je tautiečių ypač vertinamas,
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Kanados Lietuvių Centro Tarybos Nariui 
ANTANUI MORKŪNUI SU ŠEIMA 

ir giminėms, Lietuvoje mirus mylimam tėveliui, 
JONUI MORKŪNUI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
KLCT ir N L.

LRS EK Pirmininkui 
KAROLIUI DRUNGA1, 

jo brangiam tėveliui mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 

LRS Toronto Skyriaus Valdyba ir nariai.

Pranešame giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems, kad 
po sunkios ligos 1957 m. gruodžio 24 d. mirė mūsų tėvas

PRANAS VALIULIS,
buvęs ilgametis Lietuvos Seimo kanceliarijos ir Teisin 

gurno ministerijos Teismų departamento direktorius.
Tėvo, uošvio ir senelio liūdį

Karolis Drunga-Valiulis,
Elena Valiulytė-Cachih ir šeimos.

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, mokės taip pat vienu 
doleriu mažiau nominalinės laikraščio kainos.

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI
KVIEČIAME I TALKĄ,

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

sų prenumeratorius suras tiktai po vieną naują 
prenumeratorių!

Visus mielus prenumeratorius ir visus tautiečius kvie 
čiame į talką — savosios spaudos parėmimo talką!
LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.
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SAVANORIŲ SVEIKINIMAS 
MIELI BROLIAI IR SESES,

lyje, branginkimte viską, kas 
sava lietuviška, būkime ištiki 
mals savo garbintos tautos vai 
kais, vieningai dirbkime Tėvy 
nės išlaisvinimo bare.

Turėkime viltį ir giliai tikė 
kime, kad Tėvynė sulauks dž 
iaugsmingą laisvės rytą ir vėl 
bus laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva su sostine Vilniumi. 
L. K. Kūrėjų-Savanrių S-gos

Centro Valdyba.

Žengiant j Naujuosius 1958 
metus, Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų - Savanorių Sąjungos 
Cenro Valdyba nuoširdžiai 
sveikina visus Kūrėjus-Savano 
rius, Ramovėnus, Birūtietes, 
Šaulius, Studentus ir visas jau 
nimo organizacijas, Tėvynėje 
vargstančius, Sibire kankina 
mus ir visame plačiame pašau 
lyje išblaškytus brolius ir se 
sės lietuvius.

Nepalūžkime gyvenimo ke

jis prašomas tęsti bet kuria kai 
na, nepaisant sutinkamų me 
dziaginių ar kitokių sunkumų.

Šalia radio transliacijų į pa 
vergtą kraštą, VLlKo įstaigos 
leidžia svetimomis kalbomis— 
vikiečių, italų, anglų — Eltos 
biuletenius į laisvąjį pasaulį, 
kur aiškinamos Lietuvos prob 
lemos ir tiekiama informacija 
apie Sovietų šeimininkavimą 
okupuotame krašte. Pastaru© 
ju metu Eltos biuleteniai sve 
timomis kalbomis pradėjo pra 
siskinti platesnį kelią į svetimų 
jų spaudą.

Savaime suprantama, kad 
mūsų radio ransliacijų progt 
ramų praplėtimas, o taip pat 
Eitų svetimomis kalbomis to 
bulinimas ir didesnis išplatini 
mas yra tampriai susietas su lė 
šomis, kurios pareina nuo au 
kotojų dosnumo.

VLIKas nepraleido ne vie 
nos progos, kur buvo galima 
ir reikėjo, reaguoti ir ginti Lie 
tu vos reikalus ar tai Jungtinė 
se Tautose, ar tarptautinėse 
konferencijose, ar valdinėse įs 
taigose, ar tarptautinėse kito 
se organizacijose, Pereitą vasa 
rą buvo praplėsti ir sustiprin 
ti ryšiai su visa eile Pietų Ame 
rikos valstybių, kur VLIKo 
pirmininkas lankėsi asmenis 
kai ir per spaudą, radio, pasi 
matymus su politikos vairuoto 
jais ir visuomenės atstovais 
kėlė Lietuvos laisvinimo rei 
kalą ir prašė Lietuvos laisvini 
mo darbui visokeriopos para 
mos.

VLIKĄ sudarančios grupės

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
spaustuvė

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

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

RXSYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’’, 7722 G-orge Street, Ville LasaHe, Montreal, P. Q.

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

iš savo pusės padare visą, ką 
galėjo, kad apjungus politines 
organizacijas vieningoje laisvi 
nimo darbo vadovybėje. Nors 
apčiuopiamų išdavų nepasiek 
ta, tačiau ši iniciatyva sušilau 
kė plačiųjų visuomenės sluogs 
nių pritarimą.

Tai tik keletas šakotų VL1 
Ko darbų ir uždavinių, kurie 
pereitais metais buvo vykdo 
mi.

Pereitais me.ais VLIKo 
veikla buvo apsunkinta medžią 
giniais ncdatekliais, kas nelei 
do jo darbų, ypač radio ir in 
formacijos svetimomis kalbo 
mis, išplėsti, kiek reikia, ii pa 
tobulinti, kaip reiktų. Žvelgia 
nt į Naujuosius Metus, neina 
tyti, kad Lietuvos laisvinimo 
sąlygos palengvėtų. Bcsikei 
čianti tarptautinė politika, So 
’dėtų techniški laimėjimai, jų 
veržlumas Azijoje ir Afrikoje, 
jų pastangos dominuoti pašau 
lyje, sutelkia vakariečių dė 
inesį, pirmoje eilėje ties Sovie 
tų grėsmės sulaikymu, paverg 
tųjų laisvinimą nukeliant į to 
limesnį savo tarptautinės die 
notvarkės punktą. Šios pade 
ties akivaizdoje visų lietuvių 
bendras laisvinimo veiklos su 
aktyvinimas būtinas. Naujai 
siais jubilėjiniais Lietuvos 40- 
taisiais nepriklausomybės me 
tais turėtume pasiekti laisvini 
mo akcijos ir organizacijos vi 
siško vieningumo ir darnūri'io. 
Tam, žinoma, yra reikalinga 
visų gera valia, pasiaukojimas, 
tėvynės meilė ir toli numatan 
ti politinė išmintis. Bet sukau 
p? savo geriausias jėgas ir įjun 
gę jas ryžtingam darbui, tik 
rai tai padarysime ir ilgainiui 
laimėsime kovą, nepaisant 
sunkėjančių veiklos sąlygų.

VLIKo Prezidiumas Naujų 
jų Metų proga kviečia visus 
tautiečius į šventą Lietuvos 
laisvinimo darbą, linkėdamas 
visiems asmeninės gerovės ir 
sėkmės, skinant kelią į laisvą 
Tėvynės rytojų.

VLIKo Prezidiumas.
— Operos artistas Juozas 

Mažeika ryšium su 50 metų 
sukaktim apdovanotas Lietu 
vos augšč. tarybos prezidiumo 
garbės raštu. Juozui Staniuliui 
suteiktas „nusipelniusio artis 
to garbės vardas“.
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Kaip pateisinsime mums tekusią atsakomybę?
Likimas mūsų tautai nelai 

mių, kančios, kovos, sukreti 
mų ir skaudžių bandymų ne 
pasigailėjo. Už tautos cgzis 
tenciją, nuo giliausios seno 
vės, buvo kovojama, dedamos 
aukos, pakeliami vargai, l’rum 
pi atsikvėpimų laikotarpiai ne 
leisdavo susitvarkyti, išgydyti 
zazdas, kaip vėl užgriūdavo 
naujos kovos, pasikėsinimai 
kraštą pavergti, kurie po per 
mainingos kovos, laimėjimų ir 
pralaimėjimų, pasiektos galy 
bės ir didybės, pasiekė ir mū 
sų kartą. Kaip vanduo ir ug 
nis yra nepalyginamos prieš 
ginybės, taip senovės, vėlesnių 
laikų tautai tekusios nešti 
priespaudos, negali būti lygi 
narnos su šiandienine, Moder 
niųjų laikų priespauda, rafi 
nuočiausios ir brutaliausios 
vykdymo priemonės, be paly 
ginimų skirti nuo buvusių. 
Šiandieną preišas stengiasi ne 
tiek kraštą pavergti, apiplėšti 
medžiagiškai, kiek primesti sa 
vo santvarką. Jo tikslas — su 
naikinti tautą dvasiškai ir Ii 
ziškai.

Prieš 16 metų prasidėjusi 
naikinimo banga stiprėja, 

žaizdos darosi pavojingos, 
nuostoliai turtu ir žmonėmis 
sunkiai suskaičiuojami. Lietu 
va, išblaškyti jos vaikai, iššauk 
ti į kovos lauką, stovi prieš di 
džiausią istorinę mūsų kartos 
atsakimybę — arab žūti, arba 
laimėti teisėtą kovą,, apginti 
garbingą praeitį.

Bet kaip, kur rasti toji dva 
sinė stiprybė, tie tautinės atra 
mos taškai? Argi mūsų karta 
užmirštų ir paniekintų, ką bo 
Čiai ir prabočiai gynė, aukojo 
si, kentėjo? Argi lietuvis taip 
toli nužengė, kad veidmainių 
gai verks prie savo tėvynės ka 
po tada, kada iš jo tėvynė pra 
šo pagalbos, aukos, kurios ne 
sigailėjo jo proseneliai? Argi 
asmeniškumas, užsikrėtusi ne 
santaikos liga, pavydas ir skir 
tingos pažiūros, ideologijos, 
politiniai tikslai ir siekimai lie 
tuviui stovėtų augščiau už šian 
dieninę laisvinimo kovą?

Tos jėgos, kurios šiandieną 
turi lemtingą žodį ir mūsų tė 
vynės likimą, jos laisvę ar pra 
žūtį, seka mūsų pačių kovingu 
mą, dedamas išlaisvinimo pas 
tangas. Dar labjau ir rūpestin 
giau

studijuoja mūsų pasiruošimus 
pavergėjas.

Mums rodosi, kad šiandieninis 
mūsų politinių veiksnių „vie 
ningumas" yra vidaus salioni 
nė prabanga, nuomonių nesuta 
pimas.

Skaudu, bet nedrįsčiau tvir 
tinti, kad šioje prabangoje ne 
simaišytų slaptos rankos. Vie 
nur pamėgdžiojimas, kitur pa 
kartojimas tų pačių fondų, puo 
limas ne priešų, bet savųjų, 
eikvojimas energijos atskleis 
ti ne priešo klastą, o kiršinimui 
ir skaldymui lietuvių — posū 
kis į bjaurų žodį, kuris supran 
tarnas ir be paaiškinimų. Jei 
jau skilimas yra, plyšys neuž 
taisomas, reikia jis pavadinti 
tikruoju vardu, bet nesidangs 
tyti klastojama tėvynės meile, 
arba mesti kaltė toms jėgoms, 
kurios siekią ir datą viską, kad 

mūsų kartai tekusi lemtinga 
istorinė atsakomybė 

už krašto išlaisvinimą, veda 
ma negerai. Kol dar laikrodis 
rodo penkias minutes iki dvy 
liktos, tenka paklausti: ko šie 
kia visoki sujudimai? Kada 
plėšrusis žvėris drasko tautos 
kūną, kurio kančias didina sa 
vieji, ir perdaug, ir skaudu, ir, 
štai, atsakymas mūsų senes 
nės kartos kovotojams: Lietu 
va didvyrių žemė.

Likiminės kovos metuose 
kol gyvenome savo gimtąja 
me krašte, tautinės atramos 
jieškojimo, rūpestį už mus at 
liko pati tauta. Kiekvienas kam 
pelis, kaimas, miestas, mokyk 
la ar dirbtuvė, — visa aplinkų 
ma buvo tautinės atsparos taš 
kai. Tik nelaimės metuose, 
tautos daliai išsiblaškius po 
svetimus kraštus, patekus į

svetimybių sūkurius, prieš mū 
sų akis

iškilo tautinės atsparos 
gyvybinis reikalas.

Mūsų tautinis atžalynas — 
jaunimas, patekęs į svetimus 
laukus, tirpsa ir darosi vis ma 
žiau atsparus. Neatsilieka ir 
suaugusieji, gal mažesniu mas 
tu, bet neslepiamu tikrumu. 
Jei iš pirmųjų dienų svetimon 
aplinkon patekus ne vienas 
juokėmės, pavojų laikėme per 
dėtu, šiandiena vaizdas gauna 
si kitas. Ir gimtoji kalba, pa 
pročiai, tradicijos pas daugelį 
laikomi atgyvenusiomis, atsi 
likusiomis, nemoderniškomis.

Vi» daugiau ir daugiau 
įsigali aplinkos savumai.

Vieni ašukia laikytis savo tau 
tinių tradicijų, papročių, kiti 
abejoja, laikosi pasyviai arba 
su malonumu semiasi moder 
niųjų aplinkumos „stiprybių”. 
Pirmieji tautinės atsparos taš 
kai, ramsčiai, yra gimtoji kai 
ba, papročiai ir tradicijos. To 
liau lietuvybės siekiančios or 
gamzacijos, susivienijimai, ži 
noma, jei ten praktikuojami ir 
svarstomi tautiniai reikalai, 
naudojama kalba, skiepijami 
tautinę dvasią stipnajntis pra 
dai. Deja, su gailesčiu tenka 
pripažinti, kad ne visur tai da 
rosi.

Pati didžiausia ir stipraiusia 
tautinės atramos tvirtovė 

bus (turėtų būti) PLB.
Jos tikslai ir siekimai yra lie 
tuvybes palaikymas ir kultu 
rinė veikla. Tad ir tenka visie 
ms besisielojantiems tautinės 
atramos - atsparos rūpesčiais 
glaustis prie Bendruomenės, 

didžiausias skaičius lietu

RAŠO K. DUBYSA

Ko

vių — čia 
vykusių ir 
spies Bendruomenės organiza 
cijoje, tuo daugiau galės prisi 
dėti prie lietuvybės išlaikymo 
ir padarys didžiausią tautinės 
atramos tvirtovę svetur.

Likimas įėmė ne visiems 
krašto žmonėms pakelti lygiai 
kovos naštą už laisvę. Nemaža 
tautos narių dalis išsiblaškė 
po visus žemės kontinentus. 
Nors mažuma, bet

gyvendama laisvėje, loji dalis 
turi atlikti savo pareigą 

tėvynei,
kaip vaikai savo motinai. Tė 
vynėje likę ir Sibire bei Kito 
se vietose kenčiamieji tautos 
nariai, savo pareigas atlieka 
virš jų pajėgų. Jie pilnai atlie 
ka karo stovio padėtį su Lietu 
vos pavergėju. Be kančios ir 
aukos, veda pasyvų ir gaiimy 
bių ribose aktyvų pasipriešini 
mą. Pats priešas prisipažįsta 
partizanų ir miško brolių ne 
nutraukiamą laisvės kovą. 
Šios aplinkybės ir laisvėje esan 
čių tautos žmonių, karių ir ki 
tokių profesijų, reikalauja dar 
daugiau, negu daroma, veikia 
ma ir dirbama.

Karo padėtyje visas kraštas — 
visi žmonės — yra kariai.

Laisvė ir jos atkovojimas yra 
kiekvienam lietuviui švenčiau 
šia ir pirmoji pareiga. Šiems 
tikslams vykdyti ir įvykdyti, 
laisvuose kraštuose gyvenan 
tiems lietuviams reikia visų 
pirmiausia vienybės, suderinto 
ir visų vieningų pastangų lais 
vės darbui dirbti. Nuo veiks 
nių ir politikų, nuo didžiausios 
iki mažiausios organizacijos,

gimusių, seniau at 
naujakurių — susi

nuo pavienio lietuvio iki minis 
ambasadoriaus, turi 

vienybės

turi lydėti

dvasios

darbai, 
brolišku 
stiprino

terio ar 
padvelkti 
ryžtas-

Žodžius
gražias kalbas meilė, 
mas, toji dvasia, kuri 
Nepriklausomos Lietuvos lais 
vės atkovojimą savanoig pa 
šauktą ar mobilizuotą karį, to 
ji dvasia, kuri šiandieną duoda 
jėgos partizanui, miško bro 
liui ar uz spigliuotų vielų ken

ciančiam lietuviui. Mums ten 
ka kovoti ne pirmose linijose. 
Esame tautos rezervas, tas ele 
mentas, kuris gali kovojantie 
ms krašte palengvinti. Apsidai 
rykime, paklauskime savo sąži 
nės, pagalvokime apie priešai 
ką, kad

krašto laisvė yra mano 
ir tavo laisvė,

kad laisvei atgauti karys nie 
ko nesigaili, aukojasi ir auko 
ja viską, ką tik turi ir gali. Ar 
mūsų sąžinė dėl to yra rami? 
Kuris galėtų taip tvirtinti be

melo? Kaip kultūringas žmo 
gus pavadins tą sūnų, kuris bė 
doje apleidžia savo mirštančią 
motiną? Ar mūsų visų motina 
— Lietuva — nėra tokioje bė 
doje? Kodėl mes laukiame, ka 
da kiti mūsų motiną išgelbės, 
o patys savo tarpe dėl nieko 
keliame vaidus? Šaukiame gar 
šiai apie kultūringumą, bet dar 
bai su tuo nesiderina? Kartoju 
ir sakau, kad pradekime nuo 
broliškos ir meile paremtos vie 
nybės. Visa kita nejučiomis at 
siras.

Mosklo - Technikos naujienos
LENKTYNĖS

sai suradę tokį kurą, kuris ra 
ketos greitį padidins iš 18,000 
iki 25,000 mylių. Tas esą duos 
galimybę iškelti raketą iš Že 
mės traukos srities. Po to ra 
keta projektuojama nukreipti 
į Mėnulį, kurį apskndusi ji 
sugrįžtų į Žemę.

Kaip žinoma, vokiečių moks 
lininkas ir raketų specialistas 
Braun, jau seniai esąs suprojek 
tavęs tokį erdvės laivą, kuria 
me ir žmonės galės skristi ir 
savo laivą vairuoti... į Mėnulį, 
Marsą ar dar kur.

RAKETINĖS LENKTYNĖS
Lygiagreta su satelitiniais 

bandymais, yra daromi raketi 
niai bandymai. Amerika apie 
bandymus praneša, o Rusija 
tiktai pasako faktą, kad yra to 
kie bandymai. Iš Rusijos dik 
tatorių yra sužinota, kad rusai 
esą pasigaminę balistinę-tarp 
kontinentinę raketą, kuri šie 
kianti 5,000 mylių. Amerika 
taip pat daro šios rūšies

SATELITINĖS
Rusams paleidus dirbtinį 

Žemės palydovą, rusiškai vadi 
namą sputnik, sujudo visa 
Amerika ir beveik visi Vaka 
rai. Ypač sujudimas padidėjo, 
kai JAV nepasisekė Vanguard 
bandymas. Bet tas nepasiseki 
mas ypač privertė amcrikie 
čius labjau susirūpinti. Van 
guard buvo bandomas JAV ar 
mijos. Dabar jau ruošiasi JA 
V aviacija. Šis dirbtinis menu 
liukas ir didesnis ir geriau pa 
ruoštas. Kas įdomu, tai kad 
rusų mėnuliuko baterijos nau 
dojo energiją iš satelitan įdėtų 
elektros baterijų, o Amerikos 
satelitas turės tokius prietai 
sus, kurie energiją ims iš Sau 
lės. Todėl Amerikos mėnuliu 
mo instrumentai galės veikti ne 
nustojamai taip ilgai, kaip ii 
gai dirbtinis Žemės palydovas 
galės išsilaikyti savo kelyje.

Lenktynės tuo tačiau nepa 
sibaigs, nes Rusija jau ruošian 
ti tarpplanetinę raketą, apie 
kurią kalba jau seniai. Esą ru ban

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo Ncpngulmingojo klubo Montrealyje narių grupė anksty 
vesniais laikais su pirmininku pryšakyje. Pirmoje šio atvaizdo eilėje, viduryje, sėdi klubo pirmininkas K. Juš 
kevičius, jam iš kairės buvęs klubo pirmininkas D. Norkcliūnas, pirmininkui iš dešinės kitas buvęs klubo 
ap jį oj aq ‘sįiįjb§ f uiuiiujidbar veiklūs klubo nariai — J. Juškevičius, K. Ambrasas, O. Vikaitienė ir dau 
gelis kitų, kurie klube veikia jau ilgus metus, kaikuric jau po 50 metų, nuo pat klubo įsikūrimo pradžios.

40-tų bolševikų revoliucijos 
sukaktuvių vakarą komunisti 
nė aristokratija užplūdo didž 
iuosius Kremliaus rūmus, kur 
kadaise linksmindavosi carai 
ir jų augštieji — kilmingasis 
luomas. Pakeltoje nuotaikoje 
Nikita Chruščiov maišėsi tar 
pe savo jau gerokai apšilusių 
nuo vodkos svečių, šypsojos 
ir spaudė rankas, lyg koks de 
partamento direktorius savo 
tarnautojams. Nugriebtas vie 
nos įsijaudinusios draugės, Ni 
kita leido sau net apsisukti ke 
lėtą šokio ratų, kas buvo paly 
dėta triukšmingais šauksmais 
„molodiec“... Kažkur toli, už 
pakalinėje rūmų salės dalyje, 
nuslopintas juokų ir lėkščių 
bei stiklų skambėjimo, orkest 
ras užgrojo seną dainą: „Ei, 
dėde,... aš noriu naujo auto 
mobilio, šampano, kaviaro”. . . 
Tuo pačiu laiku plačios Sovie 
tų Sąjungos ir jos satelitų ka 
syklose ir fabrikuose dešimtys 
milionų darbo vergų „šventė“ 
bolševikų revoliucijos sukak 
tuves dirbdami vieną ekstra 
pamainą. . . |be atlyginimo. . .

Kaip nutolstanti perkūnija, 
maršalo Žukovo atleidimo is 
torijos atgarsiai vis silpnėja ir 
silpnėja. Atrodo, niekas nesi 
skubina surasti darbą dar tebe

tapus geležinės uždangos
NESIBAIGIANČIOS CHRU ŠČIOVO BĖDOS

ginklų pačiam Chruščiovui su 
tvarkyti.Gi tokių ginklų toli ne 
reikia jieškoti. Paskutinis der 
liūs naujuose Kazakstano kvie 
čių laukuose buvo toks blogas, 
kad gali paversti visą „nekal 
tų žemių” ar dirvonų plėšimo 
programą tikru fiasko, o šioji 
programa buvo suplanuota ir 
varoma Chruščiovo.

Iš tolimųjų pramonės zonų 
apie Irkutską ir Alma-Ata at 
ėjo raportai, kad Chruščiovo 
pramonės decentralizacijos 
programa sukūrė tokį sąmyšį, 
kad kai kurie fabrikai turėjo 
visiškai užsidaryti dėl medžią 
gų ir žaliavos trūkumo.

Stalinas įvykdė daug didės 
nių nesąmonių ir klaidų, bet iš 
silaikė savo soste. Tačiau 
Chruščiovas, bent tuo tarpu, 
tai ne Stalinas. Stalinas lem 
damasis savo slaptąja policija 
valdė naudodamas teroro prie 
mones, o Chruščiovas dar vis 
priklauso nuo komunistų par 
tijos paramos. Išsilaikyti savo 
soste Chruščiovas privalo iš 
laikyti gerą nuomonę apie sa 
ve centrinio partijos komiteto 
daugumos narių tarpe.

gyvenančiam didžiausiam Sov. 
Sąjungos kariui-herojui, o re 
voliucijos sukaktuvių savaitės 
gale ir ,,Pravda” paskyrė tik 
pusę puslapio 
atidengimui ir

Ketveriems 
praslinkus po 
Nikita Chruščiov stovi vienas 
ir nepajudinamas Kremliaus 
diktatūrinės hierarchijos viršų 
nėję. Tačiau mirtis, ištrėmi 
mas ar nemalonėn patekimas 
visų aktyviųjų Nikitos konku 
rentų, visai nereiškia, kad jis 
neturi jokios opozicijos.

Siekdamas valdžios ir jėgos 
sosto Chruščiovas sumažino 
slaptosios policijos galią, su 
triuškino stalinistus, supurtė 
valdančius sovietų pramonę 
biurokratus ir pažemino armi 
ją. Kiekivena iš šių Chruščio 
vo pergalių atnešė ir pagami 
no jam naujus priešus viduri 
nėję sovietinės valdžios—vai 
dininkijos eilėse, kurie dabar, 
kaip niekuomet pasidarys Bud 
rūs ir atsargūs, bijodamiesi su 
silaukti panašaus likimo. Šie 
naujieji jo priešai, opozicija, 
labar su užsispyrimu jieškos

jo „nuodėmių” 
aiškinimui.'
su puse metų 
Stalino mirties,

Dar kas svarbiau, tai šian 
dieninė Sov. Sąjunga nėra ta 
pati Stalino laikų valstybė.Tai 
nėra ta 'pati kolchozinių vergų 
imperija, atsilikusi visose gy 
venimo srityse, bet jau turinti 
nemažiau 6.000.000 piliečių su 
augštesniu ar specialiu išauk 
Įėjimu. Būrys nesipraususių, 
apdriskusių ir nemokytų prole 
tarų šiandien jau yra įgudę 
technikai ir mokslininkai, ku 
rie gamina balistinius ir bran 
duolinius ginklus. Šie žmonės 
galvoja ne tik apie savo darbą, 
bet ir apie save, savo naminius 
reikalus ir savo gyvenimo są 
lygas, o todėl Sov. S-gos vai 
dymas kasdien vis darosi sun 
kesnis. Išsilaikyti viršūnėje sa 
vo soste Nikita Chruščiov ne 
gali ir neįstengia imtis tokių 
priemonių, kokias naudojo ne 
lemtojo atminimo Stalinas. Jis 
privalo naudoti ir jieškoti nau 
jų priemonių ir dėti daugiau 
pastangų, kas, be abejo, jam 
sukelia nuolatinius galvos 
skausmus ir nuo ko nepagelbs 
ti nei jo mėgstama vodka. . . 
Kažin ar Chruščiovo tuo tarpu 
vedamoji >xPie in the sky” (py 
ragas danguje) politika su sa 
vo gražiais pažadais ateičiai, 
ar ilgai bemuilins pasigailėji 
mo vertų žmonių akis?

J. Skardis.

dymus ir šioje srityje yra pa 
siekusi žymių vaisių.

Amerikos raketa Atlas yra 
pasiekusi rekordinį nuotolj — 
5500 mylių. Atlas yra trijų fa 
zių, 90 pėdų ilgio, kaštuoja 2 
mil. dol. Į Atlas panaši Thor 
ir Titan raketos. Atlas galės iš 
kelti didelį satelitą. Kita Ame 
rikos raketa Regulus II yra 
tuo įdomi, kad ji paisekia tai 
kinį ir parašiutu nusileidžia. 
Amerika turi pasigaminusi ra 
ketų ir lėktuvams, ir sausumos 
kovoms. Nenuostabu, kad Ame 
rika paskutinėje NATO konfe 
rencijoje, vykusioje Paryžiuje, 
pasiūlė NATO dalyviams ap 
siginklavimą raketomis.

Be to, Amerika dirba su ra 
keta, kuri turės laiku pasitik 
ti ir numušti priešo Amenkon 
siunčiamas raketas. Ir šioje 
srityje esą pasiekta gerų vai 
šių.

AMERIKA GAMINA 
AUTOMATINIUS 

FOTOGRAFUS
Karo metu labai svarbu tu 

rėti priešo fronto vaizdą, ku 
ris parodo, kur priešas slepia 
si. Tokiam vazdui gauti anks 
čiau buvo naudojami žvaigybi 
niai lėktuvai. Bet tokius lėk 
tuvus priešas pastebi ir pašau 
na. Todėl Amerikos išradėjai, 
išradę lėktuvus, skraidančius 
be pilotų ir vairuojamus iš vai 
ravimo vietų, dabar išrado ir 
automatinius foto aparatus. 
Beliko tiktai į bepilotinį lėktų 
vą įtaisyti automatinį foto apa 
ratą ir automatinį lėktuvą pa 
leisti ant priešo pozicijų, ku 
rias tas automatinis foto apara 
tas nufotografuoja.

Amerika dabar tiek jau išto 
Lulino ir tokius lėktuvus ir to 
kius foto aparatus, kad prade 
jo gaminti masiškai. Paskuti 
niju metu JAV karo aviacija už 
sakė serijinę jų gamybą už ke 
liasdešimt milionų dolerių.

Robotas 
daugiausia naktį. Nufilmuotus 
vaizdus jis apšviečia akimirko 
mis, kad priešo kareiviai netu 
retų laiko nustatyti į jį savo 
ginklus. Atlikus misiją, bepilo 
tinis lėktuvas grįžta, iš kur pa 
leistas, ir nusileidžia parašių 
to pagalba.

IŠRASTAS BŪDAS 
pasijauninti

Prieš keliolika metų buvo 
pagarsėjęs rusų gydytojas Vo 
ronovas, kuris bandė senius 
pajauninti ir nusilpusius sustip 
rinti. Deja, jo bandymai atne 
šė neigiamus vaisius. Jo bū 
das pajauninti žmones, panau 
dojant beždžionių liaukų nie 
džiagas, nepasisekė. Bet jo idė 
ja prigijo ir jo nurodyta kryp 
timi nuėję mokslininkai, kaip 
atrodo, yra pasiekę gerų vai 
šių.

Štai dabar girdime, kad Po 
piežius, V. Vokietjois min. pir 
mininkas Adenaueris ir kiti, 
kuriems buvo panaudotas nau 
jesnig pajauninimo ir sustip 
rinimo būdas, jaučiasi labai ge 
rai — ir sustiprėję, ir pajaunė 
ję, ir įgavę daugiau energijos. 
Naujas pajauninimo būdas 
yra to paties principo, kaip ir 
Voronovo, tiktai 
tam tikslui imama ne 
džionių, bet iš kitokių, 
negimusių gyvių.

Kol kas šis metodas 
ra plačiai panaudojamas ir nė 
ra labai išgarsintas, kaip buvęs 
Voronovo, bet, kiek spauda pa 
tiekia duomenų, yra tikrai efek 
tingas. Reikia laukti, kad šis 
pajauninimo arba sustiprinimo 
būdas ilgai netrukus paaiškės.

bus naudojamas

medžiaga 
iš bez 

bet dar

dar nė
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Kas bus nauju madų karalium
MIRĖ GARSIAUSIAS IR GERIAUSIAS 

PRANCŪZIJOS... SIUVĖJAS!
Mirė Cristian Dior. Esmė 

je, tai ne buvo siuvėjas, bet 
madų projektuotojas, dailinin 
kas piešėjas, kuris nuo 194 7 
metų tikrąja to žodžio pras 
me buvo naujų madų kūrėjas, 
diktatorius. Faktas, jog toji 
ar kita suknelė buvo suprojek 
tuota, pasiūta pagal Diot nu 
rodymus, nulemdavo josios, ti 
po pasisekimą, nustatydavo 
jos „madingumą“.

Christian Dior nebuvo mag 
natas ar didelis savininkas. Jo 
finansiniai reikalai buvo susie 
ti su tekstilės magnato Mar 
cel Broussac turtais, ir daug 
kas sakydavo, jog be Brous 
sac, Dior nebūtų niekad pa 
tapęs pasaulio madų kūrėju. 
Gali būti, bet šiandieną, kai 
Dior mirė, visas jo vardu vei 
kęs aparatas, nors ir toliau 
turi tuos pačius finansinius 
šaltinius, atsistojo prieš neži 
nomybę, nes nė vienas Dior 
mokinių ar bendradaibių nėra 
„priaugęs ’ prie Dior’o kūrybi 
nės fantazijos lygio. Kitaip ta 
riant, kūrybos realizavimui 
gal ir reikalingi labjausiai pi 
rugai,, tačiau ne jie kuria, o

kūkia žmogaus kūrybinė 
dvasia, 

neretai net nevertinanti mate 
rialinių vertybių.

Lygiai prieš dešimtį metų 
tekstiles pramonės „karalius” 
Boussac davė mihonini kredi 
tą Dior'ui, kuris Paryžiaus ma 
dų gatvėje, Avenue Montaig 
ne, atidarė nedidelį madų sa 
lioną. Jis pats buvo memnin 
kas, turėjęs meno parodų savą 
ją ,,galeriją‘‘(taip čia vadinam 
mos didesnės prek. įmonės, be 
siverčiančios meno kūriniui par 
davimu ir kurios savo patai 
pose nuolat nuolat rengia dai 
lininkų kūrinių parodas) ir tu 
rėjo plačių pažinčių menininkų 
tarpe. Tai sudarė jojo kūrybi 
niam darbui „technikinį“ pag 
rindą. Per tai Dior turėjo ,,ge 
rą skonį“.

Po dešimties metų Dior ta 
po vadovu „įmonės“, kurioje 
dirbo per 1200 tarnautojų ir 
kuri turėjo skyrius New Yor 
ke, Londone ir Caracas’e ir ku 
ri savo

modelius eksportavo Į 
23 kraštus.

Metinė „Dior" firmos apyvar 
ta (kuri šiuo metu apima ne 
tik modelius, bet ir savo ko 
jinių bei kvepalų gamybą da 
bar siekė jau 20.0U0.000 dole 
rių. Vien Paryžiaus firma eks 
portuoja mažiausiai 0,5% vi 
so Prancūzijos eksporto, einan 
čio į t. v. dolerinės zonos kras 
tus. Taip, per dešimti metų, 
išaugo Dior „firma", kurios 
„vedėjas" buvo puikus meni 
ninkas, bet nelabai stiprus ma 
tematikas ar .„biznierius".

Dior per tuos dešimtį metų 
sukūrė savotišką Galybę, 

kurios kūriniai, veik žaibo grei 
tumu buvo išvežiojami po vi 
są pasaulį. Toji „galybė" buvo 
saugoma visos virtines agen 
tų, taip pat buvo „.šnipinėja 
ma“ kitų firmų ištisos armijos 
agentų. Tai buvo pajėga, ko 
vojanti dėl pirmavimo madoje. 
O šiandieną, madų srityje, net 
ir tolimiausi pasaulio užkam 
piai, vyksta nuolatinė „medžią 
gų“ apykaita. Dior metęs į pa 
šaulį sukneles su H liniją, tul 
pių liniją, bačkos, žirklių, A Ii 
niją ir t. t. ir t. t. Kiekvienas 
Dior projektas, naujas kuri 
nys pirma kitų žinių buvo per 
telegrafuojamas į tolimus kraš 
tus.

Savo darbe tai buvo tipin 
gas prancūzas, nuolat bejieš 
kąs naujų kelių, nuolat kury 
bingas, nuolat einantis pirmo 
se eilėse „naujenybių“?

Dior save vadino 
„mados kūrėju1’. 

Praeitais metais Dior išleido sa 
vo „Memuarus", kuriuose kai 
ba apie tai... kaip jis tapo Dio 
r‘u!!! Tie memuarai tuojau 
pat buvo išversti į visą virtinę 
svetimų kalbų, nes pasaulis no 
n žinoti, ne tik tai, ką jojo ,,ka 
raliai“ valdo, bet ir ką jie vei 
kia, kuo domisi savo „.priva 
čiame“ gyvenime.

Dior kūrė naujas madas. 
Dior sukūrė didžiulę tirmą. 
Dior mirė! Kas bus dabar? 
Kas dabar bus madų karalium? 
Koks likimas firmos Dior?

Prancūzų rašytojas - zurna 
listas Cocteau kartą rašė, jog

nepriklausoma

mada mirštanti jauna1. Mados 
kūrėjai taip pat. Po Piguet, Ro 
chas bei Fath, savo laiku v sa 
me pasaulyje pagarsėję mados 
kūrėjai, mirę gana jauni, dabar 
mirė u Dior, vos 52 metų tesu 
laukęs.

Metinė Dior
„darbo programa” 

apimdavo 180 naujų modelių 
Paryžiui, 100 New Yorkui, 
100 Londonui ir 90 Paryžiaus 
savajam madų salonui. Visą 
tą darbą atlikdavo veik vienas 
pats Dior, turėdamas pagalbai 
tik du piešėjus, kurie, kaip at 
rodo, nėra tiek kūrybingi, kad 
galėtų bandyti užimti Dior 
vietą. Fath kūrinys „gyveno" 
tik vienerius metus po pasta 
rojo mirties. Tuo tarpu firma 
Patou net 25 metus po savo 
kūrėjo mirties sugeba užimti 
madų kūrime žymią vietą, nes 
turėjo ir turi gerus modehstus 
-piešėjus. Kalbama, jog fiimos 
patentas Boussac yia nusista 
tęs arba Marc Bohan bei Pie 
rre Cardin, abudu Dioi bend 
radarbiai, arba visai naują, iki 
šiol kokį nors nežinomą pro 
jektantą pastatyti į Diot vie 
tą. Sako, juk ir Dior, kai 194 7 
metais atidarė savo saiioną bu 
vo visai nežinomas, užtat

Boussac ir norįs pakartoti 
savo 1947 metų 
„eksperimentą“, 

duodamas galimybę naujam, 
bet pakankamai jau ne jaunam 
madų kūrėjui, modehstui, 
kad tas pabandytų laimę ir pa 
bandytų užimti pasaulio madų 
„karaliaus” vietą.

Pabaigai galima pasakyti, 
jog miręs Christian Dior, pri 
vačiame gyvenime, buvo nepa 
prastai kuklus žmogus. Kai jo 
jo kūriniams buvo plojama ir 
jais buvo žavimasi, jis pats 
dažniausiai pasislėpdavo kur 
nors. Buvo labai darbštus ir 
savo darbe vadovavosi nuolati 
niu patikrinimu, pataisymu ir 
papikifymu, net ir geriausio 
kūrinio. Naujų mados kūrinių 
kolekcija, sakė Dior, visų pir 
ma paruošiama pagal planą ir 
nieko bendro negalinti turėti 
su improvizacija, momento nuo 
taika, nes, sako, gerai paruoš 
ta „kolekcija“ turinti tikti vi 
so pasaulio moterims, o čia at 
sitiktinumui ar nuotaikai vie 
tos nėra. Čia, sako, tėra tik 
vienas kelias — kūrimas pla

LIETUVA

JONĖ PAULIOTĖ
dalyvaus soliste koncertinėje dalyje Mažo 
sios Lietuvos Bičiulių Draugijos ruošiamo 
35-kių metų sukaktuvių nuo Klaipėdos grąži 
nimo Lietuvai minėjimo, kuris bus sausio 
12 dieną, 4 valandą po pietų Aušros Vartų 

salėje.

KULTŪRIVE^feOATIKA
LITERATŪROS MOKSLO
Lietuvoje išleisti šie litera 

tūros mokslo leidiniai:
Lietuvių literatūros istorija 

I tomas, apimąs lietuvių rasti 
jos vystymąsi pradedant pa 
čiais pirmaisiais jos pamink 
lais ir baigiant baudžiavos pa 
naikinimo laikotarpiu. Turiny 
je yra ne tiktai Donelaitis, Poš 
ka, Strazdas, Stanevičius, Ba 
ranauskas, bet ir mažai žinomi 
— Mykolas Lietuvis, S. M. 
Slovačinskis, M. Švoba, K. Mil 
kus, L Rėza ir kiti. Tomas tu 

ningas, susietas su precizišku 
išbaigimu, nuolatiniu siekimu 
tobulybės. Rimvydas.

LEIDINIAI LIETUVOJE 
ri 588 puslapius. Jį paruošė 
L. Gineitis, K. Korsakas, J. Le 
bedys, M. Lukšienė ir V. My 
kolaitis-Putinas.

Lietuvių literatūros istorijos 
chrestomatija, 528 puslapiai, 
suderinta su pirmuoju litera 
tūros istorijos temų, nes apima 
to tomo nagrinėjamus auto 
rius, kurių chrestomatijoje 
duoti raštų pavyzdžiai. Šiame 
tome įdėti ne tiktai raštų pa 
vyzdžiai, bet ir tų raštų foto 
kopijos, autografai ir t. t. St 
razdo duota visa unikalinio lei 
dinio „Giesmių svietiškų ir 
šventų" 1814 metų laidos fo
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tokopija. Chrestomatiją ruošė 
K. Doveika, J. Kruopas, R. 
Mikšytė, K. Korsakas, J. Le 
bedys.

Lietuvių tautosaka, mrasy 
ta 1944—1930 metais, 536 pus 
lap.ai. Leidinį paruošė L.etų 
vių kalbos ir literatūros insti 
tuto Tautosakos skyrius. La 
bai suprantama, kad veikalai 
palydėti „neklaidingosios1 ko 
mentarais ir aprūpinti „įva 
dais", vis dėlto yra „senoviš 
ki”.

Gal paskutiniais metais su 
rinktoji tautosaka kiek pasi 
tarnaus „šlovingąjai".

LIETUVOS OPERA IR 
BALETAS MASKVOJE, 

kaip pasakoja teatro direkto 
rius Paulauskas, užėmęs vieną 
iš pirmaujančių vietų, nes at 
sistojęs greta Maskvos didžio 
jo ir Leningrado opcios n ba 
lėto teatrų ir išėjęs į finalą fes 
tivalio, kuriame dalyvavo Lat 
vijos, Estijos ir kiti teatrai. 
Lietuvos teatras Maskvoje da 
vęs du spektaklius Klovos ope 
ros „Pilėnų“ ir du spektaklius 
Indros baleto „Audronė“. Lie 
tuviai sveikinusius rusus ap 
juosę margomis lietuviškomis 
juostomis. . .

RAŠYTOJAI NEPATAIKO 
OKUPANTINEI 
„ŠLOVINGĄJAI“

Vilniuje rašytojų dr-jos pro 
zos sekcijos „ataskaitiniame“ 
susirinkime aptarti sekcijos 
darbai. Pranešimą padarė A. 
Baltrūnas, diskusijose dalyva 
vo A. Venclova, J. Baltušis, 
R. Lukinskas ir kt. Lit. ir me 
nas rašo: „Buvo pabrėžta, jog 
susirūpinimą kelia prozos nu 
krypimas į praeities vaizdavi 
mą, silpnas antireliginės, kol 
ūkinės tematikos plėtojimas, 
apsakymo sustingimas, lėtas 
jaunų prozininkų augimas“. 
Aiški „neuviazka“, kurios nei 
smarkusis Tilvytis negali pa 
taisyti...

DAILININKO V. KASIULIO 
PARODA STOCKHOLME

Stockholme jvyko dailinin 
ko V. Kasiulio paroda, moder 
niam salone ir joje menininkas 
buvo išstatęs 67 kūrinius. Visi 
V. Kasiulio paveikslai buvo nu 
pirkti ir paroda praėjo su di 
dėlių pasisekimu.

įimtttmnmummmmtttnimi.utmmuimiiKKmummiuttmmmmmttittrtttttttmtmtttmi

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
12.
Paskui Pianka tęsė savo pasakojimą, kaip vyko mušty 

nės prie Bernardinų bažnyčios ir kaip tragiš. baigėsi manifes 
tacija siauroje vadinamojo Krokuvos priemiesčio gatvėje. Čia 
susigrūdo daugybė žmonių, o juos dar spaude kazokai n ge 
nerolo Zabolockio atvestas pėstininkų dalinys. Iš visų pu 
siu, net iš kai kuriu langu lėkė i kareivius akmenų ir plytga 
lių kruša.

Išėjimą iš gatvės užkimšo keli vežėjai su savo bričko 
mis, spūstis dar labjau padidėjo. Kareiviai grūdosi priekin, 
o minia juos keikė, plūdo, tyčiojosi iš jų, svaidė akmenimis 
ir kuo pakliuvo.

Zabolockis, pagaliau netekęs kantrybės, prigrasino, kad 
įsakysiąs kareiviams šauti. Sučerškėjo užtaisomi šautuvai, 
bet niekas netikėjo, kad generolas (sakytų šauti į beginklę 
minią. Zabolockis pakartojo savo grasinimą it reikalavimą iš 
siskirstyti. Minia atsakė keiksmais ir akmenimis.

— Ir štai, ponai, atsitiko baisus dalykas, — pakilęs is sa 
vo vietos, tęsė pasakojimą Pianka. — Zabolockis davė ko 
mandą: „ugnis!" Trinktelėjo šūviai, sužvangėjo langų stik 
lai, pabiro tinkas, žmonėse kilo riksmas, visi puolė į šalis. Iš 
pradžių nė nesupratau, kas pasidarė. Bėgančių žmonių ban 
gos buvau nusviestas į šalutinę gatvelę. Pusiglaudęs vartuo 
se žiūrėjau, kas darosi.

— Kiek buvo užmuštų? — klausė juristas.
Bet Pianka, tarsi negirdėjęs to klausimo, pasakojo toliau. 

Taigi, išbėgiojus miniai, pasitraukė ir kareiviai, palikę vieto 
je užmuštuosius ir sužeistuosius. Žmones vėl ėmė rinktis. 
Vyrai rėkavo ir keikė, moterys raudojo ir klykė. Rinko su 
žeistuosius ir lavonus. Kiek jų buvo, sunku pasakyti. Laido 
jo penkis, bet vėliau sklido gandų, kad nukautų buvę žymiai 
daugiau, tik kai kuriuos kažkokiu būdu nuslėpę, kitus sume 
tę į upę.

Kai žinia apie tą tragediją apskrido miestą, j gatves issi 
liejo dar didesnės minios. Visų širdys dege pagieža ir kerš 
tu. Valdžios žmonės nusigando. Atrodė, kad tučtuojau spro 
gs sukilimas, o vyriausybės ginkluotosios pajėgos buvo to 
kios menkos.

Tą patį vakarą susidarė miesto piliečių delegacija. Ji 
turėjo vykti pas vietininką, kunigaikštį Gorčiakovą, bet ko 
ji turėjo reikalauti, niekas aiškiai nežinojo. Delegacija atsto 
vavo įvairiems miestiečių sluog sniamsmamųsavininkams.dva 
sininkams, amatininkams, literatams, kariškiams, pramoninin 
kams, gydytojams, advokatams, pirkliams, bankininkams — 
iš viso joje buvo 14 žmoiių.

Viena, ką išsiderėjo delegacija iš Gorčiakovo, tai kad 
kovo 2 dieną būtų leista nekliudomai, iškilmingai palaidoti 
penkias susirėmimo aukas.

Visuotiniu gedulu apsidengė Lenkijos sostinė. Juodo 
krepo raikščiai, kaspinai, kokardos, vualiai pasidarė būina 
moterų ir vyrų aprangos dalim.

Dvi dienas ligi laidotuvių miestas gyveno beveik nepri 
klausomai nuo valdžios organų. Policija gatvėse nesirodė. 
Tvarkos prižiūrėjo savotiška milicija, „tautiniai konstabliai“, 
daugiausia studentai ir moksleiviai.

Kovo 2 dienos rytas išaušo giedras, ramus, saulėtas — 
tikras ankstybo pavasario rytas. Vos tik saulei palėkėjus, 
minios žmonių tirštai užplūdo gatves. Iškilmingoj tyloj grau 
džiai aidėjo iš bažnyčių bokštų gedulo varpai.

Sv. Kryžiaus bažnyčioje pamaldose už žuvusius dalyva 
vo pats arkivyskupas Fijalkovskis ir .visi augšticji dvasininkai.

O kokį reginį sudarė dvasininkija! Iiys vyskupai spin 
dėjo sidabru ir auksu, o kapitulos purpuras ir Violetai, o kuni 
gų biretai, stulos ir kamžos!

Pianka nusišypsojo:
— Prisipažinsiu, aš nesu religingas. Bet ta bažnytinė 

procesija atrodė imponuojančiai!
— Ak, koks tai jaudinantis buvo reginys! — sušuko 

Jadvyga.
Pono Piankos akys sublizgo.
— Aš pasakysiu, ponai, kad tos peniuos aukos levoliu 

cijai padarė daugaiu negu karščaiusia agitacija. Juk procesi 
joj dalyvavo ne vien lenkai katalikai: ėjo liuterių ir kalvinų 
pastoriai, ėjo vyriausi žydų rabinai! O kaistus nešė siektos 
ir amatininkai. Tokios vienybės dar nėra buvę lenkų tautoje. 
Mažiausia, pusantro šimto tūkstančių žmonių širdys plakė 
vienu ritmu, ir vienas jausmas degė krūtinėse: aukotis dėl 
tėvynės laisvės!

Ponas Skrodskis ir juristas tylėjo susimąstę, o Pianka. 
eidamas link durų, pažadėjo tuojau grįžti ir palodyti kažaą 
įdomaus. Po valandėlės jis iš tiesų grįžo, pasiramsčiuodamas 
miklia lazdele, nešinas ryšulėliu.

— Štai, ponai, „.trepuvka“, — pamiklinęs lazdelę, atkišo 
ją juriskonsultui. Paskui, išvyniojęs ryšulį, paskleidė visokių 
fotografijų, lapelių ir brošiūrų pluoštą.

— Štai Trepovas su perrištu žandu, o štai nuotraukos 
penkių nužudytųjų, kaip juos apžiūrėjo medicininė teismo eks 
pertizė.

Fotografijos buvo taip padarytos, kad kuo ryškiausiai 
būtų matyti žaizdos ir kraujais aptekėjusios lavonų vietos. 
Ponas Skrodskis su pasibjaurėjimu pastūmėjo jas toliau, Jad 

vyga uzsidenge akis, tik Jurkevičius smalsiai ėmėsi jas apžiū 
rineti. Laidotuvių procesijos ir kitomis fotografijomis susi 
domėjo ir ponas Skrodskis. Duktė aiškino jam vaizduojamas 
vietas ir įvairias detales.

— O čia kas per scena? — paklausė jis, įsižiūrėjęs į vie 
ną nuotrauką, vaizduojančią poną, iš balkono kalbantį žmc 
nių miniai.

— Tėveli, tai scena iš tolimesnio tragedijos veiksmo, — 
aiškino Jadvyga. — Dar tragiškesni įvykiai buvo balandžio 
7 ir 8 dieną. Čia kalba grafas Andriejus Zamoiskis, „Žemdir 

bystės draugijos“ pirmininkas. Ši manifestacija įvyko kaip 
protesto išraiška dėl „Žemdirbystės draugijos“ uždarymo.

Ponas Skrodskis, įsižiūrėjęs į fotografiją, pastebėjo:
— Bet neatrodo, kad ponas Zamoiskis kalbėtų įkarščio 

pagautas.
— Jūsų pastaba visai teisinga, pone, — patvirtino Pian 

ka. — Kiek aš žinau, ponas Zamoiskis labili nenoromis pasi 
rodė tame balkone.

Bet ponui Skrodskiui jau nusibodo kalbos apie tas bai 
sias Varšuvos riaušes, kurioms jis nė kieK nepntare ir laikė 
vien pramuštgalvių karštuolių raudonųjų nusikalstamu dar 
bu. Tad prašė dukterį vien trumpai pasakyti, kas taip bai 
saus tomis dienomis atsitiko ir ar ji pati vėl nerizikavo savo 
gyvybe.

Taip, ir šį kartą jos gyvybe buvo pavojuje. Balandžio 8 
dienos pavakarėj ji minios buvo nunešta į Senatorių gatvę, kur 
buvo paleista pirma šūvių salvė. Ji matė, kaip kraujais pa 
plūdęs žmogus, rankomis graibstydamasis sienos, dar bandė 
eiti, bet tuoj susmuko šaligatvy. Ji girdėjo, kaip šūvių salvės 
trinksėjo ir kitose vietose. Ji matė baisių scenų, kaip žanda 
rai ir kazokai arkliais mindė ir kardais kapojo žmones. Bet ir 
žmonių įnirtimas buvo toks, jog daugelis drabužius draskė 
ant krūtinės — norėjo jas nuogas atstatyti kulkoms, kardams 
ir nagaikoms. Bandančius bėgti stabdė ir jėga grūdo atgal į 
muštynių vietas.

Tėvas persimainiusiu veidu, išbalęs, išsprogdinęs akis 
klausė tų baisių žodžių.

— Kiek buvo užmuštų? — paklausė juristas.
Atsakė Pianka:
— Apytikrėmis žiniomis, apie du šimtus užmuštų. Grei 

čiausiai daugiau. Sužeistųjų niekas nesuskaitė.
Ponas Skrodskis tuo tarpu atsipeikėjo ir užuot džiaugę 

sis, kad mato dukterį gyvą ir sveiką, ėmė ją piktai barti:
— Kur buvo tavo protas?! Suaugusiai, gerai išauklėtai 

panelei bastytis lobuzų minioje gatvėmis? Lįsti į skandalus? 
Rizikuoti sveikata ir gyvybe?! Nuo šiol be manęs iš namų nė 
kojos nekelsi. Baigta su tais patriotizmais ir revoliucijomis!

Jadvyga suraukė antakius, žybtelėjo akimis ir nelauktai 
nusikvatojo skambiu juoku, netarusi nė žodžio.

Ponas Skrodskis suglumęs pažvelgė į dukterį, išgėrė sa 
vo kavą ir netvirtu balsu pridėjo:

— Dėkui Dievui, pas mus Lietuvoje dar negirdėti, kad 
kas būtų apsikrėtęs tomis beprotybėmis. Chlopomanų, tiesa, 
nestoka, bet pamišėliškomis manifestocijomis dar niekur ne 
bandyta provokuoti vyriausybės.

— Tai jūs nežinot, ponai, — sušuko Pianka, — kas atsi 
tiko neseniai Vilniuj, per šventąjį Stanislovą? Taigi Kated 
toj mes suorganizavom pirmą manifestaciją ir himną sugiedo 
jom! Buvo suimtų. Man pačiam vos pavyko pasprukti. Trys 
šimtai Vilniaus ponių patraukė prie general-gubernatoriaus 
ir sudarė pirmą protesto manifestaciją. Dabar jau Vilnius vir 
te verda! Tuoj užvirs Kaunas ir Panevėžys. Čia mudviejų 
su panele Jadvyga garbes dalykas. Patriotiniai jausmai jau 
ima liepsnoti ir lietuvių širdyse! (d. b.)
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Sepps augščiausios kokybes maisto produktai Montiealio lietuviams yra žinomi jau 25 metai.Daugybė rūšių dešrų, geriau 

šia mėsa, rūkyti unguriai ir lašiša — musų gamyba. Įvairiausi vietiniai ir importuoti skanėstai, rauginti kopūstai,

ruginė duona—Jūsų patogiam patarnavimui mūsų krautuvės randasi šiose vietovėse:

3769 St. Lawrence Blvd.—Tel. BE 1471; 4742 Cote des Neiges Road, Tel. RE 7-8181; 6672Cote St. Luc Road, Tel. HU 1-1876;

1376 St. Catherine W., Tel. UN 1-1988; 4830 Verdun Ave., PO 9-4202. Rūkykla 4444 Colonial A., BE 1109.

Mes lietuvius klijentus augštai gerbiame todėl remiame PL1AS Stipendijų Fondą.

KIEK BUS PASAULY 
ŽMONIŲ 2000 METAIS?

SUNAIKINTA J. SACIVK1O 
BIBLIOTEKA SAULT Ste. MARIE, Ont VANCOUVER, B.C.

Gyventojų augimo biuras ap 
skaitė, kad (paskutiniais me 
tais pasauly priauga apie 45 
milionai žmonių. Dabat yia be 
veik dvigubai daugiau nei 
prieš 50 metų. Jei augs taip, 
kaip dabar, tai 2000 metais 
bus apie 6 miliardai.

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
KONKURSĄ

Per ATN televizijos stotį bu 
vo paskelbta „Miss. Fotogra 
fy“, kur pirmoji premija pa 
skirta Zitai Penkauskaitei, 17 
metų Sydnėjaus lietuvaitei Ju 
ry komisija vienbalsiai pripa 
žino ją gražiausia ir fotogeniš 
kiausia. ATN komentatorius 
Jack Davey Zitai uždėjo ant 
galvos karūną ir įteikė 50 sva 
rų vertės dovaną (gerą foto 
aparatą, iš Paryžiaus maudy 
mosi kostiumą, laikrodį ir kt.)

Zita Penkauskaitė prieš ku 
rį laiką buvo išrinkta Buv. Po 
litinių Kalinių S-gos Sydnėju 
je baliaus gražiausia mergina. 
Ji yra aktyvi „Kovo" sporto 
klubo narė dalyvauja meno gru 
pės parengimuose, jos nuolati 
nė tautinių šokių šokėja. Ma 
tomą beveik visuose lietuviš 
kuose parengimuose.

„DAINA“ DAINUOS
Sydnėjaus lietuvių visuome 

nė džiaugiasi „Dainos" choru, 
labai įvertina buvusio vadovo 
Algio Pluko taip nuoširdų ir 
ištvermingą darbą beveik per 
3 metus, kuris privedė chorą 
iki krikšto iškilmių, bei kitų, 
tikrai jautrių ir sielą kelian 
čių „Dainos" pasirodymų, tiek 
lietuviškose pamaldose tiek mi 
nėjimuose.

O šiuo tarpu paties choro 
kviečiamas, jo vadovavimą per 
ima žinomas kultūrininkas— 
mokytojas Kazimieras Kava 
liauskas, sėkmingai dirigavęs 
chorami*

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

AUGŠTOS 

RANKŲ

KOKYBĖS 

DARBAS

VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

M. MACIUKAS I

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

pardavė pašytojo

P. Koch kaip stambiausia 
paveldėtoja a. a. Savickio pa 
likimo, 
knygas, žurnalus, laikraščius, 
korespondenciją popieriaus 
pirkliams, kurie viską sunaiki 
no. Nežiūrint didelių prof. G. 
Matorė pastangų, — nieko ne 
pavyko išgelbėti. Patiriama, 
kad a. a. J. Savickio namas jau 
parduotas.

MENO PARODA
Contemporary Art Society of 

Australia meninėj parodoj, ku 
rioje dalyvauja draugijos na 
riai iš visos Austrilijos, su sa 
vo darbais dalyvauja ir 3 sidnė 
jiškiai lietuviai dailininkai: H. 
Šalkauskas, A. Šimkūnas ir J. 
Mikševičius.

IŠLEIDŽIAMI RAŠYTOJO 
O. V. de L. MILAŠIAUS 

VEIKALAI
de L. Milašius, buvęs 

Lietuvos Atstovas 
d'Affaires) Paryžių

O. V. 
pirmasis 
(Charge 
je nuo 1920 m. ligi 1925 m., 
—mirė 1939 m. kovo 2 d. Fon 
tainebleau. Jo vardas vis lab 
jau kyla ir garsėja. Jo veikalai 
verčiami į kitas kalbas. Šį ru 
denį viena Paryžiaus leidykla 
pasirašė sutartį su O. V. de L. 
Milašiaus įpėdiniais ir ryžosi 
išleisti visus rašytojo kūri 
nius, kurių bus viso dešimt to 
mų. Jų tarpe ir veikalai, lie 
čią lituanistiką. Leidyklos ad 
resas: Librairie Ler Lettres, 
16, rue de Bellechasse, Paris, 
Vile. Nancy radijas davė spe 
cialią valandėlę Milašiaus gar 
bei ir buvo vaidintas jo veika 
las ,,Miguel Manara“, o gruo 
džio 16 d. Paryžiuje Prancūzų 
Intelektualų Katalikų Centras 
suruošė diskusijas apie „Don 
Juan“, kur buvo kalbama apie 
Milašių.

kad net 
Iš mūsų 
gyvenan 
susirinki

AR „MEŠKŲ MIESTAS“ SU
Gruodžio 15 d. ukrainiečių 

salėje KLB apylinkės valdyba 
paskelbė sus.rinkimą, kuriame 
turėjo būti renkama nauja vai 
dyba. šio susirinkimo rezuita 
tai tikrai stebinanti, 
nepatogu paskelbti, 
mieste ir apylinkėje 
čių apie 150 lietuvių
man be valdybos ir kontrolės 
organų atsilankė tik 2 žino 
nės! Kai kurie tautiečiai visai 
netoli gyvena nuo susirinkimo 
vietos, o kiti irgi nebuvo taip 
labai užimti, tai kodėl susirin 
kiman neatsilankė?

Daug apie tai galima paša 
kyti, o dar daugiau parašyti, 
bet tai sukelia tik pykt; n už 
sigavimą, nors tai būtų ir ne 
ginčijama tiesa. Juk už tiesą 
daugiausia ir pykstama!

Geriausia ta proga prisimin 
sime vieną jau prieš 7 metus 
mūsų kolonijoje įvykusį tnuKš 
mingą nuotykį. Tai vienas iš 
didžiausiųjų prieš tai mirusio 
komiteto atgaivintojų parašė 
„Nepr. Liet.“ aštroką, bet tei 
singą straipsnj apie b-nės Ii 
gas, o tas iššaukė atominės 
bombos spiegimo rezultatus... 
Užsigavimas, pyktis, kerštavi 
mas ir net rezoliucijos, kurių 
nė vienas Kanados laikraštis 
nespausdino... Tačiau po to

SKLUPTORIUS A. MON 
ČYS TARPTAUTINĖJE 
BRIUSELIO PARODOJE.
Skulptorius A. Moneys yra 

pakviestas dalyvauti tarptauti 
nėję Briuselio parodoje, kuri 
įvyks 1958 m. gegužės men. 
Ryšium su šia paroda meninin 
kas A. Moneys turi atlikti la 
bai svarbius ir stambius užsa 
kymus, kuriems įvykdyti jau 
dabar atsidėjęs dirba.

• Doubs departamente, Pran 
cūzijoje, gyvenąs P. Zaranka 
paaukojo Pasaulio Lietuvių 
Seimo ruošimui 1.000 frs.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Paulius Jurkus. SMILGAI 

ČIŲ AKVARELĖ. Premijuo 
tas romanas. Išleido Lietuviš 
kos Knygos Klubas. Aplankas 
dalininko V. K. Jonyno, 1957 
metai, 528 puslapiai, kaina 5 
dol., adresas: 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, Ihnois, USA. 
Romanas

Petras 
RESQUE 
Lithuania 
žioji Lietuva. Chicago, USA, 
1958 m. 104 puslapiai, didelio 
formato. Kaina 4 dol. Puikus 
leidinys, labai tinkąs kitakal 
biams. Nepaprastai gausiai 
iliusruotas dideliais ir labai 
gražiais atvaizdais.

gražiai išleistas.
Babickas. PICTU

LITHUANIA —
Pintoresca — gra

veikla ir 
nežengia 

su ekono 
gerbūviu, 
patriotui

MIGO ŽIEMOS MIEGU?!
kolonijoje lietuviškoji veikla 
atsigavo, nes daugelis tautie 
čių nenorėjo sau tą straipsnį 
prisitaikyti. Po to jvykio pra 
ėjo jau 7 metai. Kolonija eko 
nominiu atžvilgiu stačiai klės 
ti. Visai neseniai paskelbtais 
statistiniais duomenimis, mu 
sų miestas gaunamu atlygini 
mo - uždarbio vidurkiu užėmė 
I-mą vietą visoje Kanadoje. 
Todėl ir. musų tautiečiams nau 
ji namai, nauji automobiliai, 
padidėjusios bankuose indėlių 
sąskaitos, na, n kiti gerbūviai. 
Tačiau lietuviškoji 
lietuviškieji reikalai 
lygiagrečiai pirmyn 
miniais reikalais ir 
Kažkoks lietuviui - 
nesuprantamas, nuo lietuviš 
kūjų reikalų atšalimas, kažko 
ks apkiautunas, nuo lietuviškų 
reikalų ar darbo šioje srityje 
išsisukinėjimas ir kažkokios 
nepalankios lietuvybei nuotai 
kos pradeda įsigalėti mūsų ko 
Jonijoje, o blogu pavyzdžiu 
lengvai užsikrečia ir gerieji - 
- pavyzdingieji tautieiėai. Į da 
romus valdybos susirinkimus 
ar minėjimus susirenkama pa 
tenkinamai tik tada, jie būna 
kartu ir šokiai su išgėrimais...

Tautiečiai! Tegul šioji ko 
respondencija pi įmena lietuvio 
pareigas. Jos visiškai mažos: 
tik apsilankyti per metus į ke 
lis susirinkimus-minėjimus ir 
kelis kartus paaukoti po kele 
tą dolerių lietuviškiems reika 
lams, na, ir nepamiršti lietuviš 
kosios spaudos. Ar tai sunku? 
Aišku, kad ne, todėl visi į se 
kantį susirinkimą! Lietuviais 
mes esame gimę!...

MŪSŲ „PRAGIEDRULIAI “.
Mūsų dabartinė valdyba, 

St. Grigelaičio vadovaujama, 
nežiūrint įvairių sunkumų, ne 
reikalingos kritikos ir kitų kliu 
čių, šiais metais atliko stebėti 
nai didelį darbą. Tačiau jei 
dabartinei valdybai norima pa 
reikšti padėką ir pasitikėjimą 
ar perrinkti sekantiems meta 
ms, tai tik ne tokiu būdu, kaip 
per paskutinį susirinkimą.

Toliau seka keletas paskuti 
nių valdybos darbų.

Kariuomenės šventes minė 
jimas su paskaita, šokiais ir iš 
gėrimais, reikia pripažinti la 
bai pavykęs, o tą įrodo ir gau 
tas pelnas.

Tautiečiui Br. Fridrikui su 
šelpti rinkliavoje surinkta 190 
dolerių. Šis tautietis jau ilgo 
kai nedirba ir vis sirguliuoja. 
Br. Fridrikas prisimins, kad 
jam pagalbos lanką pirmieji 
ištiesė ne miestas, ne vyriau 
sybė, bet lietuviai — organi 
zuotieji lietuviai. Palinkėkime 
jam kuo greičiausiai pasveikti.

VANCOUVERIO LIETUVIŲ KLUBO 
visuotinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 8 d. Susirinkimo bu 
vo patvirtinti V. L. Klubo įsta 
tai, kurie nusako organizaci 
jos veikimo ganės.

Į V. L. Klubą iš karto susi 
rašė nariais keturiolika lietu 
vių, tuo buvo piaktiškai pade 
ti pamatai tolimesniam orga 
nizacijos veikimui ir siekimui 
užsibrėžto tikslo, einant prie

Tautos Fondui rinkliavą sėk 
mingai vykdo mūsų kolonijos 
T. F. atstovas VI. Mockus, ku 
ris pats pa^cklbs duomenis.

Valdybos narys St. Druskis 
renka solidarumo mokestį.

Valdybos naiė E. Dubuls 
kienė vykdo rinkliavą šalpos 
fondui.

Tautietis R. Galinis atsto 
vaująs žurnalą „Lituanus“ mū 
sų kolonijoje vėl surinko ir pa 
siuntė 34,5 dol.

Tautietis Adolfas Žemaitis 
per valdyoos sekretorių Alb. 
Vanagą prašė paaukoti Vokie 
tijoje esantiems 1 ar 2 karo in 
validams net 30 dol. Kalėdų 
švenčių proga. Tai tikrai gra 
žus pavyzdys n kitiems tur 
tingesniems kolonijos tautie 
čiams.

Kalbant apie aukas ii link 
liavas, ta pačia proga, reiktų 
iškelti kai kurias mūsų koloni 
joje pasitaikančias klaidas.

Pirmiausia, tai rinkliavas 
reikia išskirstyti per visus me 
tus, o ne sugrūsti visas metų 
galan. Gi dėl pačių aukų, tai 
neaukokime po vieną dolerį 
(ar net po kvoterį!), bet su 
lig savo tuito ir pajamų. Net 
keista, kad daug kas iš tautie 
čių galvoja, kad turi daugiau 
aukoti tie, kurie savo veikla 
ir darbu daugiau prisideda. At 
virkščiai turėtų būti.

Vis tas pats. 

DOVANŲ SIUNTINIAI j SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montreaho atstovą
Mr. Manfred Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International Gift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEiair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

nuosavybės įsigijimo realizavi 
mo. Išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigomis se 
kančiai: J. Naruševičius piimi 
ninkas, J. Subačius vicepirm., 
E. Gumbelevičius sekr., E. Na 
ruševičienė kasininkė, ir B. Vi 
Įeita parengimų vadovas.

Visuotinis susirinkimas nu 
tarė iš Klubo kasos paskirti 
vienkartinę 20 dol. šalpai, Ka 
ledų proga paremti dvi lietu 
ves, dideliu šeimų motinas.

V. L. Klubas.

VANCOUVERIO LIETU 
VIŲ ŠEŠTADIENINĖS 

mokyklos tėvų komiteto su 
rengta kalėdinė eglutė vaiku 
čiams, kuri įvyko gruodžio 22 
d. Eglutėn atsilankė per dvi 
dešimt penkius vaikučius kar 
tu su tėveliais ir svečiais.

Iš Lietuvos atkeliavęs Kalė 
dų senelis apdalino vaikučius 
dovanėlėmis, o tėvelius pavai 
šino kavute.

Kalėdų eglutės išlaidas, so 
lidariai padengė po 10 dol. K. 
L. Bendruomenė, V. L. Klu 
bas ir K. L. Tarybos skyrius.

Vancou verietis.

K. L. BENDRUOMENĖS 
BRITŲ KOLUMBIJOS

Apylinkes Valdyba sausio 12 
d. šaukia visuotinį lietuvių su 
sirinkimą, kuris įvyks 3-čią 
vai. p. p. Y ugoslavų 
767 Keefer Str., 
ver, B. C. 
čiame ko 
lyvauti.

Keefer Str., Vancou 
Visus lietuvius kvie 
skaitlingiausiai da

K. L. B. Valdyba.

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

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 1b 

GIMNAZIJAI

? D-E. RELANGER & SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
Ji 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

Rjnnnnnnnnnmttmtmmmmmnmmnnnmnmntm:::::::!::::::::::::::::

J. GRAŽYS Muskrat 
paltus 

duodu gerom

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
12 metų patyrimas.

C*

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS

sąlygom 
išsimokėti

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 

P A S I R I N K I M Ą.

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

I K A INOS P I G E S N Ė S

KAIP KITUR-
| 3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

ttmjmmttmmmttmmmmmmttmnuxttanuuwiiuuxnmntrtwimnnm

i

Adamonis ir Budriūnas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

g N A M A 1 — A P A R T M E N T A 1 — Ž E M Ė

I
 PASKO LOS — DRAUDIMAS

D. N. Baltrukonis CR 6-5J. ?
A. Markevičius OR 1-8951
F. Yasutis LA 2-7879
F. Adamonis PO 6-7594.Darbo laikas nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. w

j J Skučas RA 2-6152
V Liesunaitis PO 7-6/19
S. Rudnik VI 5-8864

A. Budriūnas RA 7-2690.

t
I

 LIŪDESIO VALANDOJE H
H g 

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių | 
i C. Halpin Funeral Home Reg’dJ

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE 
| 

4500 VERDUN Ave., Verdun.-------- Tel. PO 9-1193 h
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KANDIDATŲ SARAŠAS Į 
KLB TORONTO APYLINKĖS TARYBĄ

OTTAWA, Ont.
BENDRUOMENES NARIAMS

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUTENTŲ SUVAŽIAVIMAS BONNOJE.

KLB Toronto Apylinkės 
Rinkimu Komisija, pasncmda 
ma KLB Tarybos Rinkimų 
Taisyklių 24 str., skelbia alfa 
beto tvarka sudarytą pasiūly 
tų kandidatų sąrašą: 
Aušrotas Vyt., tarnautojas. 
Ažubalis Petras, kunigas. 
Balsys Juozas, Teieviz. techn. 
Banelis Algis, architektas. 
Barius Placidas, kunigas. 
Babelis Eugenius, inžinierius. 
Cicėnas Jeronimas, geležink. 
Dabkus Stasys, tarnautojas. 
Dargis Klem., dantų technik. 
Dvilaitis Juozas, miškininkas. 
Gaputis Kazys, inžinierius. 
Gustainis Juozas, ekonomist. 
Gvildys Pranas, inžinierius. 
Karasevičius Vaitiekus, tarn. 
Keršienė Danutė, tarnautoja. 
Kosticenas Leonas, kunigas. 
Krikščiūnas Vyt., mokytojas. 
Kuolas Aloizas, tarnautojas. 
Kvedaras Pranas, chemikas. 
Lelis Petras, inžinierius. 
Meiliūnas Mečislovas, inž. 
Miliauskas Edmundas, mokyt. 
Novagrodskis Jonas, tarnaut. 
Pacevičius St., med. gydyt. 
Paršeliūnas Jonas, agronomas. 
Petraitis Viktoras, administr. 
Petrauskas Jonas, sandėlinin. 
Petrulytė Birutė, studentė. 
Pocius Vladas, verslininkas. 
Prapuolenytė St., sekretorė. 
Pundžius Alfonsas, kontrakt. 
Ramanauskas Sigitas, studen. 
Razgaitis Pranas, inžin. 
Rudaitis Leonas, mašinistas. 
Rukša Stasys, branžytojas. 
Saplys Bronius, amatininkas. 
Senkus Juozas, žurnalistas. 
Skrinskas Vyt., dipl. teisinin. 
Stanaitis Juozas, tarnautojas. 
Statulevičius Aleks., ekonom.

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
daibai, sulankstymai ir da- 
j i nias atliekami kvalifikuo- 

tii mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE
14/3 Du.ierin St., LE 3-6149

1 (į-, a narūnas iš Geary Ave.) 
Sav. V. DUNDYS___  

« ftI I J Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

I ..PARAMA”
j Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. 8Darbo valandos:į Pirmadieniais. antradieniais, trečiadieniais ii penkta- 3 

;i dieniais nuo 10- 12 vai prieš piet ir nuo 7—9 vai. va- į 
;t Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieš piet.
;;į Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
<1 Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723 §

į SIUNTINIAI UE7UV0N
į AUGŠTA PREKIŲ KOKYBĖ

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

| Siunčiame siuntinius i Lietuvą, Pabaltijį, Sibirą,

Ukrainą ir i įvairias Sov. Sąj. šalis. Taip pat į Len

I
t kiją bei kitus kraštus. Ji
> Siunčiame n aistą, avalynę, odą, tekstilės medžiagas, 

drapanas, vaistus, muzikos instrumentus, įvairias
1 reikmenes bei darbo įrankius. Muitas bei kitos iš 

laidos apmokamos pas mus ir gavėjas nieko nemoka.
\ Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg svono. Bet 

siunčiame, taip pat, taip vadinamus dvigubus siun
|: tinius — 44 sv arba 20 kg svorio.

Siunčiant „dvigubą siuntinį" sutaupote apie $3.50. 
Kadangi siuntos išlaidos sumažėja.

I
Mūsų kainos anksčiau skelbtiem produktam bei 

prekėm galioja ir toliau.

Kaipo naujienybė — šiam sezonui skelbiame stan 
dartinį — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg (22

| svarų) brutto — $ 15.25.

•į ORBIS
J) 298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.
| Atdara iki 8 vai. va k. L

4414 So Rockwell St % Chicago 32, III. USA.
Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.)

Rašykite mums lietuviškai.

•Strazdas Jurgis, statybinių, 
Supronas Antanas, tarnautoj. 
Šalkauskas St., inžinierius. 
Šernas Petras, ekonomistas. 
Šipelis Juozas, teisininkas. 
Švėgžda Juozas, tarnautojas. 
Tamašauskas Liudas, dipl. teis 
Vaidovas Vacį., namų savin. 
Valius Telesforas, menink. 
Vasiliauskas Vacys, nekiin. 

turto kontoros savininkas.
Pagal KLB Rinkimų Taisyk 

lių 25 str. skundus del Kandi 
datų sąrašo gali paduoti kiek 
vienas pilnateisis lietuvis KL 
B Garbės Teismui betarpiai ar 
ba per Rinkimų Komisiją per 
7 dienas po šio Kandidatų są 
rašo paskelbimo.

Paskutinis terminas skunda 
ms paduoti yra sausio mėn. 15 
dieną. ,

Rinkimų Komisijos būstine 
yra 41 Hewitt Ave., Toronto. 
Tel. No.: LE 5-1961.
Toronto, 1958 metu sausio m. 
2 d.
KLB Toronto Apylinkės Ta 

rybos Rinkimų Komisija.
Pirmininkas: V. Užupis. 
Sekretorius: F. Senkus.

— Didėjantis kanadiečių 
turtingumas neabejotinai vis 
didins automobilių skaičių 25 
metų laikotarpyje numatomas 
dvigubas padidėjimas.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

ZUBRUVKA I
i; Importuota tikra vaistažolė.į 

TREJANKA
; Sudaryta iš 27 vaistažolių. ;! 

! Pokeho kaina $ 1.
Visokios kitos vaistazoies. j;

Pokelio kaina $ 1.00. : :
Siųskite pinigus — mes už J;

mokame už persiuntimą. ; 
Rašykite: World Herb Co.,; ; 
Dept. L, 459—18th Ave.,j : 

: Newark 3, New Jersey, :
USA. j;

1958 metų sausio mėn. 12 
dieną 5 vai. vakaro, 157 Ni 
cholas Str. (Dr. A. Šidlauskai 
tęs įst. patalpose), šaukiamas 
metinis apylinkes narių susi 
rinkimas.

Darbų tavrka:
1. Atidaiymas; prezidiumo 

sudarymas.
2. Pereito susirinkimo pro 

tokolas.
3. Apylinkės v-bos praneši 

mai: a) pirmininko, b) iždi 
ninko ir šalpos Fondo įgalio 
tinio, c) Tauto* Fondo Įgalio 
tinio.

4. Revizijos komisijos pra 
nešimas.

CALGARY, Alta.
ATSIŠAUKIMAS J CALGA R1O IR APYLINKĖS 

LIETUVIUS.
Brangūs broliai ir sesės lie 

tuviai! Artinasi Vasario 16 
šventės minėjimas. Šiemet su 
kanka 40 metų, kai Lietuva 
yra paskelbta nepriklausoma 
valstybė. Todėl šiemet K. L,. 
B. Calgario Apylinkės Valdy 
ba nutarė vasario 16 rengti kuo 
iškilmingiausiai. Minėjimas 
įvyks vasario 5 d., šeštadienį, 
ukrainiečių salėje N. E. Cal 
gary, 1-th Avė. Į šias iškilmes

WINDSOR, Ont.
BIBLIOTEKA VEIKIA

K. L. B. Windsor© Apylin 
kės bibliotekos tvarkymą per 
ėmė J. Giedriunas. Paskutiniu 
laiku iš knygų klubų Ameri 
koje ir Anglijoje yra gauta 
daug naujų knygų. Knygos 
duodamos skaityti nemoka 
mai, tik už knygas paimtas sk 
aitytnui ir negrąžintas nusta 
tytu laiku (2 mėn.) imamas 
mokestis. Išdavimo ir priėmi 
mo laikas kiekvieną sekmadie 
nį tuojau po lietuviškų pamal 
du arba susitarus su J. Gied 
riūnu telelonu SE 5-4576.

TRADITIONAL ECHOES
radio pusvalandžio metu iš C 
BE radio stoties, gruodžio 21 
d. programoje, buvo duota ir 
lietuviška Kalėdų giesmė 
„Sveikas Jėzau gimusis" prieš 
tai trumpai apibūdinus lietu 
viškus Kalėdų papročius. Sto 
ties pranešėjas Bernard Le 
wis programos pradžioje pa
se.'-—— XX' ■ XX- ■■ MIT—

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaru* 
62 Richmond St West 

Room 503 
(kampas Bav Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5085
W Ilk MTW------------ MW--------------- --

,7^z/zzz/-AZZ/'/zzr$z5z5 zvzzz zvz^ vz a/zz^zzzzzzzzvvzzzz^zz^zz^vz^/v/5zzzz^ 

Iii 1International Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE. 6-5613.
DIREKTORIUS — A. LIODŽIUS

Įstaigos darbas atliekamas 2 atskiruose skyriuose:
L EMIGRACIJOS IR KELIONIŲ (Travel):

i; Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš > 
■; tų Įvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų ;i 
į: tvarkymą^, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti < 
;; nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 
;• biletai: Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai,; ; 
•: žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai;

ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; :į: 
į; asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 
į; persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame ; 
į; rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš ; ; 
;• pat jūsų buto).

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
!; Per si skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE

v; TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo || 
no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija.

z z /zzzv z'/, z/zz$zz$zv

5. Apylinkes v-bos rinki 
mas.

6) Revizijos K-jos rinkimas.
7. Įgaliotinių reikalas.
8. Lietuvių Dienos Ottavoje 

rengimo klausimas.
9. Einamieji įeikalai.
Pastaba, skinu laiku kvoru 

mui nesusii inkus, b vai. vak. 
įvyks kitas susirinikmas, ku 
ris bus teisėtas, neatsižvelgia 
nt į dalyvių skaičių.

Prieš susirinkimą įvyksta 
Klaipėdos krašto prisijungimo 
35 metų sukakties minėjimas 
(5 vai. vak.j.

Apylinkės Valdyba.

esate kviečiami visi lietuviai 
ir lietuvės nežiūrint jūsų poli 
tinių ir religinių įsitikinimų, o 
visas lietuvių organizacijas tą 
dieną prašome nerengti jokių 
atskirų parengimų, ir kviečia 
me kartu dalyvauti musų ren 
giamame minėjimo parengi 
me, kurio programa bus pa 
skelbta vėliau.
K. L. B. Calgario Apylinkes 

Valdyba.

pasakojo, kaip Lietuvoje pra 
leidžiamos Kūčios.

Programą paiuošė jos vedė 
jas John jjeannette, talkinin 
kaujant P. Januškai ir P. Pet 
ruičiui.

KALĖDŲ EGLUTĖ
ruošta Essex County New Ci 
tizens Sąjungos, buvo gruo 
džio 1 d. Joje dalyvavo ir lie 
tuvių mokyklinio amžiaus vai 
kučiai. Programoje prie Kalė 
dų senelio, kuris čia šiemet lan 
kėši ankstokai, dalvavo ir Cic

A. E. McKAGIlEi 
£ Barrister and Solicitor $ 
ė Advokatas ir Notaras
> < H E M 4-1394, E M 4-1395 X 
? ’01 Northern Ontario Bldg.£

330 Bay Street,
> IOKONTO 1, Ontario. £ 

w Lietuviai advokatai
£ NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
>> Barristers, Selicitors, 

Notary Public.

I
H e y d e a Street

(netoli Bloor ir Yongie)
;į; Toronto 5, Ont.

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

Lapkričio 1—2 d. d. Bonnos 
mieste, Vokietijoje, įvyko Eu 
ropos lietuvių studentų šuva 
žiavimas.

To suvažiavimo proga nu 
tarta įkurti Europos Lietuvių 
Studentų Bendruomenę — Ge 
neralinį Sekretoriatą, kuris bū 
tų jungtis tarp visų Europos 
kontinente išsiskirsčiusių stu 
dentų. Nutarta kiekvienais me 
tais šaukti Europos studentų 
suvažiavimą. Tą darbą atlikti 
pavesta gen sekretoriui, kurio 
pareigas pavesta eiti Vokieti 
jos studentų Sąjungos pirmi 
ninkui.

— Paryžiaus L. B-nės Stu 
dentų Sekcija savo š. m. gruo 
džio 11d. suisrinkime išrinko 
1957—1958 m. m. valdybą, į 
kurią įeina: P. Klimas, R. Bač 
kis ir M. Maeevičiūtė.

— A. Narakas, buvęs Lais 
vosios Europos Kolegijos sti 
pendininkas, šiemet baigė me 
dicinos mokslus Lozanoje ir 
buvo pakviestas profesoriaus 
chirurgo asistentu.

— Ričardas Bačkis, baigęs 
Politinių Mokslų institute 
ekonomijos mokslus, įsigijęs 
teisių licenciatą bei įmonių 

eone akordeono mokyklos mo 
kiniai. Pradžioje solo, o pabai 
gai ir visa grupė viso 17 akor 
deonistų žavėjo mažuosius ir 
net suagusius.

Petrauskaitė Petronėlė, bu 
vusi lietuvių šeštadieninės mo 
kyklos mokytoja, persikėlė gy 
venti į USA ir dabar dirba Dėt 
roite gailestingosios sesers dar 
bą.

Dumčiene Marija mokyto 
jaus lietuvių šeštadieninėje mo 
kykloje. Kor.

A
*i Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
per ]

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ ;

BALTIC EXPORTING Co.!
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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!
|1Š ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.

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

pasirinkimo įvairių gėrybių.
Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
1. 2 košt. viln. medz. 7 yrd.

1 paltui viln. medž. 3 yrd. 
suknelei vii. medž. 3 yrd. 

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

Iš viso už $ 70.60 

košt. viln. medž.
X 2 paltams vii. medž. 
g 1 suknelei v medž. 
J? 2 suknei. rayoro m. 
3 pamušalo ............
X šerinės (khjonkes)1 yrd. 
xstiklui piauti peil. su deim
X Iš viso už $ 112.60

g

3 1

g S
7 yrd.
6 yrd.
3 yrd.
r yrd.

10 yrd.

Administravimo Centro diplo 
mą, nuo lapkriičo 12 d. yra pri 
imtas į tarptautinę Unilever 
grupę ir paskirta*. į Astra per 
sonalo direkciją.

— Biologijos studijoms pa 
gilinti vieneriems metams Pa 
ryžiun, Pasteur‘o Institutan, 
atvyko pp. Tenner iš Montrea 
lio (Kanados). Ponia Tenner 
yra buvusio Klaipėdos ligoni 
nės direktoriaus Dr. Ciplijaus 
ko duktė.

— Lietuvių kolonijai jau pa 
žįstamas dailininkas E. V. Rač 
kus (iš Kanados) vėl grjžo Pa 
ryžiun gilintis tapyboje.

— Meno studijų tęsti rude 
nį Paryžiun atvyko p. Juknevi 
čiūtė (iš Čikagos), kuri yra 
gavusi meno Instituto stipen 
diją, ir p-lė L. Eretaitė (iš Ba 
zelio), kuri tobulinsis skulptū 
roję.

— Muzikos studijų atvyko 
iš Čikagos Beata Monstavičiū 
tė ir prancūzų kalbą bei lite 
ratūrą studijuoti p-lė V. Skru 
pskelytė. Pastaroji yra gavusi 
JAV-bių stipendiją ir studijuo 
ja Diojn'o universitete.

REMIA LITUANUS
Lituanus žurnalo paramai 

paskutiniuoju metu iš Tillson 
bourg apylinkės gauta 25 dol. 
ir iš Sault St. Marie 37.50 dol. 
Lituanus Remti Komitetas pra 
šo visus, kuriems buvo prisius 
ti aukų lapai, iki sausio 25 d. 
atsiskaityti su komitetu. Taip 
pat dar neaukojusius prašome 
paremti Lituanus adresu. 121 
Beatrive St., Toronto 3, Ont.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

a

£

t

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusiu 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.] 
paltams vii. medž. 6 yrd.Į 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.]

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

šerines (khjonkės)8 yrd.] 
stiklui piauti peil. su deimj 

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

pamušalo ................18 yrd. J

šerinės (klijonkės)4 yrd.is 
Iš viso už $ 72.30'1

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). & 
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti Įvairias g 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai fa 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, A 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me A 

džiagas, maistą ir tt. ir tt. Ą
Mažesnio formato siuv. mašina fir. „Essex'’ rank $ 48.50 ' s 

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 ' » 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti). A 

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. K 
TAIP PAT SIUNČIAME 18 KANADOS: |

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

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą- S 
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

SAV. A. K A L U Z A $
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madienį), 4 vai. p. p., šaukia 
Oakvillės ir apylinkės lietuvių 
susirinkimą ponų Rimkų bu 
te: 21 nr. Deane Ave., Oakvi 
llėje.

Darbotvarkė: trumpas vai 
dybos-revizijos komisijos pra 
nešimas; naujos valdybos — 
revizijos kom. rinkimai; eina 
mieji reikalai; klausimai-suma

VISUS HAMILTONO IR JO APYLINKIŲ BRAN

GIUOSIUS LIETUVIUS SVEIKINAME KALĖDŲ

ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1958 METŲ PROGA.

LINKIME VISIEMS GRAŽIAUSIOS SVEIKATOS,

IŠTVERMĖS, VIENYBĖS IR RYŽTO TĖVYNĖS

LAISVINIMO BARE, TAIPGI ASMENIŠKOS

LAIMĖS PER 1958 METUS.

T. F. A-bės Kanadoje, Hamiltono Skyriaus Valdyba.

DETROITO DRAMOS TEA 
TRO SAMBŪRIS

sausio 25 d., vadov. rcž. Z. Ar 
lauskaitėa-Mikš., atvyksta j 
Hamiltoną, kur statys West 
dale College auditorijoje nau 
ją Vyt. Alanto veikalą šamo 
kslas prieš savuosius“. Dilctų 
jau dabar galima įsigyti sekma 
dieniais po pamaldų parapijos 
salėje arba pas platintojus. Bi 
lėtų kainos: 1-50 ir 1.00 dal. 
Moksleiviams bei studentams 
pusė kainos. Teatrą atsikvie 
čia Hamiltono at-ku kuopa.

J. P.
A Į SPAUDOS BALIŲ
“rengiamą Montrealyje sausio 

25 d. vyks taip pat ir hamil 
toniečių būrys. Taigi, žinoma 
patarlė: „kas, kas, bet hamil 
toniečiai visuomet ii visur da 
lyvauja"— pilnai pasitvirtina!

NL RĖMĖJAI
p. A. Šukaitis, prailgindamas 
savo prenumeratą, taip pat šį 
savaitraštį užsakė dar vienam 
pažįstamam. O, Spaudos ba 
liaus loterijai paaukojo 1 dol. 
Ačiū labai. Malonu būtų, kad 
ir kiti NL skaitytojai pasektų 
p. A. Šukaičio pavyzdžiu, su 
rasdami nors po vieną naują 
prenumeratorių, arba nupirk 
darni N, Lietuvos B-vės šėrą. 
Linkėtina, kad rengiamam 
spaudos baliui, kiekvienas NL 
skaitytojas Hamiltone, prisidė 
tų prie jo pasisekimo nors ir 
mažu fantu. Galima siųsti tie 
siog Nepriklausomai Lietuvai 
į Montrealį, arba fantus per 
duoti NL atstovui Hamiltone 
K. Baronui sekmadieniais po 
pamaldų. Paskambinus į na 
mus telef. LI 5-09 79, fantai 
bus atsiimti iš aukotojo. Iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

j operetę:
šikšnosparnis, statomą Čika 

|^^ps „Pirmyn“ choro Toronto 
v^Katono auditorijoje, dar bile 

tų galima gauti iki sausio 13 
d. pas K. Baroną sekmadie 
niais po pamaldų, arba telef. 
LI 5-0979. Prašoma pasisku 
binti ,nes jų nedaug liko. K. B.

NAMŲ FONDO 
SUBATVAKAR1S, 

rengiamas vasario 1 d., šešta 
dienį ant kalno Mountain Pla 
za Astral Restaurant, 665 Ja 
mes St. S. Šį kartą paimta ma 
žesnė sale, talpinanti 150 sve 
čių, sumokant už ją 65 dol. Vi 
sas bufeto pelnas eis Namų 
Fondui.

Apsistota ties mažesne sa 
le, kad sutaupius išlaidas. Pn 
simenant, kad mūsų eiliniuose 
šokių vakaruose retai tęsusi 
renka daugiau kaip 150 asme 
nų, buvo atsisakyta nuo bran 
gių salių, kurios ne tik kad ima 
dvigubai augštesnes nuomas, 
bet ir bufetą laiko pačios.

Ši salė yra kukli, bet nau 
jos statybos ir gerai vėdina 
ma, tad manome, kad atsilan 
kiusieji bus ja patenkinti ir ti 
kime, daugiau pelno liks Na 
mų Fondui. Sk. St.
HAMILTONO LIETUVIŲ

NF NARIŲ SĄRAŠAS, 
NR. 9.

Su dideliu dėkingumu skel 
biame geruosius tautiečius, 
įnešusius Lietuvių Namų šėrų 
pirkimui po 100 dol.:

Kačinskas Stasys, Dockai 
tis Juozas, Kriaučiūnaitė Rū 
ta, Fruitland, Ont. (trečioji 
iš šeimos) Vaitiekūnas Petras, 
Agro - Griciūtė Aleksandra, 
Šernaitė Nijolė, Burdinavičius 
St., inž. Kšivickis Jonas, Sakie 
nė-Sakevičiene Erika, Pakulis 
Stasys, Paris, Ont., Jacobs-Ja 
kūbauskas Pijus, Brantford, 
Ont., Peldžius Vyt., Paris, 
Ont., Gireviičus Juozas, St. 
Catharines, Ont., Grajauskaitė 
Antanina, Tn-Realty Ltd., Šir 
vinskienė Olga, Brantofrd, 
Ont., Jusys Antanas, Šilgalis 
Antanas 
Bronius, 
25 dol. 
mas.

Dar kartą nuoširdžiai dėko 
jame ir laukiame visų tautie 
čių įsijungimo. Jūsų

Hamiltono Liet. N F V-ba.

ir Birutė, Milašius 
Milašienė Ema; po 
Dalangauskas Ado

1į! Hamiltono ir apylinkės lietuviai,
taupykite ir skolinkite* pas savus —

! TALKOJE
Inaehai, 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 
j iždininkui E. Lengnikui tel. JA 9-2114,

Hamilton, 15 Homewood Ave.

V

Vaistai į 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.

:•I

e BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.

PO 8-5151 • ’ Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

I insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. |

APYLINKĖS VALDYBA 
nymai. Visus lietuvius valdyba 
kviečia dalyvauti.

Pastaba; pastebima, kad ne 
susirinkus nurodytu laiku rei 
kiamam skaičiui dalyvių, už va 
landos toje pat vietoje, šaukia 
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus laikomas teisėtu bet ku 
riam dalyvių skaičiui esant.

Apylinkės Valdyba.

St. CATHARINES, Ont.
SLA 278 KP. SUSIRINKIMAS, 

kvotėjas).
Susirinkimas šiais metais 

praėjo labai ramioje nuotaiko 
je. Kandidatų buvo didelis pa 
sirinkimas, ir balsuotojai gale 
jo nominuoti, kas labjau atro 
dė tinkami SLA vadovavimui.

S LA Narys.

nominuojant centro vykdomuo 
sios tarybos kandidatus, dau 
giausia balsu gavo; P. Daigis 
(prez.), E. Devenienė (vice 
pirm.), Dr. M. Vinikas (sek 
r.), N. Gugienė (ižd.), F. Mi 
kužiūtė, adv. S. Briedis (iždo 
glob.) ir Dr, Biežis (gydyt.

krumuo 
taip pat 
į žemės

kalėdinė

KALĖDŲ ŠVENTĖS
Hamiltine pradėjo neįprastame 
gamtos grožio vaizde — be 
sniego ir 45 1. temperatūra. 
Jos daugiau priminė pavasa 
rio šventę, negu žiemos, nes 
kai kuriuose hamiltiniečių dar 
žuose atsirado rožių 
se pumpurai, o sliekai 
pradėjo savo kelionę 
paviršių.

Nežiūrint šilto oro,
nuotaika buvo jaučiama visa 
me mieste, ypač jo centre. Go 
re park buvo papuoštas egiu 
tėm, dideliu iliuminuotu kry 
žium, kalėdiniais atskirų tau 
tybių papročiais (vokiečiai, ita 
lai, lenkai ir t. t. nebuvo ma 
tyti tik lietuvių), taip pat is 
puošti namų fasadai, kiautu 
vių langai ir pan.

Lietuviai, savo giminėms ir 
pažįstamiems, prieš Kalėdas 
pasiuntė į Tėvynę daug siun 
tinių, o Kūčių naktį, perpildy 
toje VA parapijos bažnyčioje 
išklausė mišių, pasimeldė už 
lietuvius brolius ir seses ir ly 
giai kaip prie Kūčių stalo, lau 
žydami aplotkėles, nors min 
timis susijungė su brangiąja 
Lietuva.

N. Metų sutikimą surengė 
KLB-nės valdyba Royal Con 
naught viešbutyje. Reikia pa 
žymėti,, kad šis reprezentaci 
nis Hamiltono viešbutis, jau 
treti metai, kaip yra „okupuo 
jamas“ pabaltiečių — estų ir 
lietuvių, kurie atskirose salė 
se rengia N. Metų sutikimą. 
Gaila tik, kad B-nės valdyba 
šokiams paėmė italų orkestrą, 
atsisakydama nuo ved. V. Ba 
becko.

Praktika 
ištaiginga* 

skaldo ir
vargas gi — krūvon suspiečia.

rodo, kad sotus ir 
gyvenimas žmones 
nesantaikon veda,

I
Tautmėe, demokratines minties mėnesinis lietuvių laik 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV n kitur 3 dol. metams.

KAUKIŲ BALIUS
kaip ir N. Metų sutikimas, su 
traukia didžiausią dalyvių sk 
aičių. Šiemet, jis yra rengia 
mas Šaipos Fondo Hamiltono 
sk. Royal Connaught Hotel va 
sario 8 d. Kiek teko patirti, 
jam jau hamiltoniečiai prade 
jo ruoštis — jieskodami nau 
jų, įdomių kaukių. Vienas, ha 
miltonietis žada į salę atskris 
ti „sputmku“. O ruoštis ver 
ta, nes gražiausios kaukės bus 
premijuojamos. Tad neužmirš 
knne vasario 8 dienos, nes sa 
vo 
gą 
tu

atvykimu paremsime į var 
patekusius tautiečius ir kar 
linksmai praleisime laiką.

NAUJOS VALDYBOS
rinkimams yra sudaryta komi 
sija, kuri kandidatus priima 
iki sausio 18 d. Kandidatų są 
rašas turi būti pasirašytas de 
šimties B-nės narių. Pristatyti 
prašoma K-jos pirm. J. 
tolaičiui, 45 Strathcona 
So. telef. 2-0665.

PADĖKA
Dr. O. Valaitienei už 

širdų manęs gydymą bei 
žiūrą, būnant man St.Joseph’s 
ligoninėje ir teikiamą pagalbą 
namuose, reiškiame Jums nuo 
širdžią padėką.

Alb. Pašilienė ir šeima.
PADĖKA

Hamiltono Lietuvių Katali 
kių Moterų Dr-jos narėms, 
aplankiusioms mane ir Kalėdų 
proga įteikusioms gražią dova 
ną, reiškiame nuoširdžią pade 
ką. Alb. Pašilienė ir šeima.

— Nežiūrint padidėjusios 
savos plieno gamybos, Kana 
dai dar toli gražu jo nepakan 
ka. Vien iš JAV Kanada im 
portuoja įvairių geležies ir plie 
no gaminių už apie du bilio 
nūs dolerių į metus.

K r iš
Av.

nuo 
prie

Dr. Roman Pniewski
Daugiamete praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speciialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. lei. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

$ r A U P Y K, S K O L I N K I S.K
»' »«vo kredito kooperatyve
£ „LITĄ 8”
X .A Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
i duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.
£ „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par salėje
< Banko kambary.
J Pirm. A. Norkeliūnas .................. RA 7-3120 £

f ME7-6727 Lietuviams nuolaida.
Sav.: P. RUTKAUSKAS. $

Lietuviška moterų kirpykla
; DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM 

PALAIKIUS FRIZAVIMUS DAŽYMA IR KT.
DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. WEIIington 5-3292

Urugvajus ir jo lietuvia i 
RAŠO A. GUMBARAGIS 

PATR1JOTAS.
m. gruodžio mėn. mirusio J. 
Savickio kapą, kuris yra Roc 
quebrune — Cap Martin kapi 
nėse (Pietų Prancūzijoje, ne 
toli Menton)

— Tarpkolūkinės statybos 
organizacijos pradėtos steigti 
1956 m. Tai yra organizacijos, 
kurias steigia kolūkiai savoms 
statyboms vykdyti, iš savo lė 
šų. Valstybei to tik ir reikia, 
nes ji neprivalo investuoti į 
kolūkinę statybą žymesnių le 
šų. Kitaip tariant: Sovietinė 
valstybė iš kolūkiečių išspau 
džia, kiek tik gali, bet statyba 
palieka jiems patiems rūpia 
tis. E.

— Klaipėdoje išrastos tink 
lų kratymo mašinos, kurių de 
ka Šiaurės Atlante žvejojantie 
ji laivai tinklą su 1,5 tonų sii 
kių gali iškratyti bemaž į 3 mi 
nuc|ų laiką. Speciali mašina 
aptarnaujama dviejų žvejų.

— Klaipėdos „Gulbės“ med 
viininių audinių fabriko audė 
ja Alfreda Milčiutė taip įgudu 
si, kad dirba dabar jau astuo 
niomis staklėmis. Dabar ji ap 
moko ir kitas audėjas. Nuo 
kiekvienų staklių per parą esą 
nuimama po 1U metrų.

— Gruodžio pradžioje aka 
deminio overos ir baleto teat 
ro kolektyvas lankėsi Maskvo 
je ir parodė lietuvių baletą 
„Audronė“ ir operą „Pilėnai“.

14. MIRĖ GERAS
Diena po dienos mažėja se 

nosios einigiacijos tautiečiai. 
Nors proporcingai mirimai yra 
maži, nes daugumoje dar žmo 
nių viduramžiai, bet vienas po 
kito, netikėtai išeina į amžiny 
bę.

Iš jų, liūdesyje, tenka dabar 
pažymėti Antaną Brazį. Ture 
damas 55 metus amžiaus An 
tanas Brazys apleido Urugva 
jaus lietuvius ir pasaulį, tyliai 
iškeliaudamas į amžinybę.

Buvęs keiis periodus Urug 
vajaus Liet. Kultūros Dr-jos 
(vienos iš seniausių Urugv. 
Lietuvių oiganiazcijų) pirmi 
ninku. Kaip geras vyrąs pairio 
tas, mokėjo sugyventi su vi 
sais, virš visko statant lietuvy 
bę ir patriotizmą, visų buvo 
gerbiamas, todėl jo paskutine 
je kelionėje buvo palydėtas 
gausaus lietuvių skaičiaus.

Jam paskutinis mūsų pagar 
bos žodis: Lai būna lengva 
Tau naujos tėvynės žemė, bro 
lau Antanai.

Albinas Gumbaragis.
TVARKOMAS RAŠYTOJO 

JURGIO SAVICKIO 
KAPAS

Lietuvių Rašytojų Dr-jos 
pirmininkas B. Babrauskas pri 
siuntė pinigų u paprašė A. 
Liutkų rūpintis sutavrkyti!9o2

rAUt-KUb
JUOZO K1LIMON1O 
ŠEIMOS PADĖKA

Sugrįžę atgal į namus, nori 
me iš širdies padėkoti visiems 
Montrealio lietuviams, o lab 
jausia tiems, kuriuos mes dau 
giausia nuvarginom, tai švoge 
rio Vilimo šeimai, kūmų Dau 
derių šeimai ir p. Januškos šei 
mai, p. Jokubauskienės šeimai, 
kurios mus ne tik nakvyne ap 
rūpino, bet per visą laiką pui 
kiaušiai vaišino. Širdingas ačiū 
visiems, kurie mus pasitiko, o 
ypač visiems kunigams — Tė 
vui Borevičiui už patikimą ir 
puikias vaišes, Tėvui Kubiliui, 
Tėvui Kulbiui ir Tėvui Arą 
nauskui. Taipgi širdingas ačiū 
buvusiam mūsų klebonui kuni 
gui Jonui Bobinui už mūsų pa 
lydėjimą į stotį. Dar kartą 
ačiū visiems.

Juozo Kilmonio seimą.

PAjIESKOJIMAI
— Jieškomos iš Lietuvos: 

Liucija Juodytė, Anastazija 
Suodžiūtė ir Aleksandra Pra 
nauskienė. Jieško tėvai ir gi 
minės svarbiais reikalais. Jieš 
komosios arba jas žinantieji 
maloniai prašomi pranešti ad 
resu: Juzefą Gabrusevičienė, 
5967 Jumonville, Montreal, P. 
Q., Canada.

— Jieškomas Berijus Lazau 
ninkas, Petro sūnus, iš Vievir 
žėnų. Jieško artimieji iš Lietu 
vos. Prašoma atsiliepti adre 
su; B. Žemgulytė, 32 Ramezay 
Rd., Westmount, Montreal, 
P. Q.

— Pajieškoma Bajorinaitė 
Konstancija, kilusi iš Šilalės, 
Tauragės apskr. Žinantieji 
apie ją prašome pranešti Sta 
siui Bajorinui, 37 Rusholme 
Dr. Toronto, Ont., Canada.

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

241 Hickson Ave. Tel.: PO 6-5641 Verdun.
Sav. Paul Jocas.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

t

t

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbimai.

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

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

Montreal, P. Q. Fel.: HU 8-0462.

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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGĮ YS — MALKOS— KURO ALYVA

$
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liktai dvi savaitės liko iki Spaudos Baliaus!!!
VISI PAS1RUOSKIME DALYVAUTI DIDŽIAUSIAME SAVO SPAUDOS PARENGIME!!!

A\ O IV T E /Y L
Montrealio Spaudos Balius

1958 M. SAUSIO 25 D.
„Nepriklausomos Lietuvos“ loterijai paaukojo

NT O
KLAIPĖDOS ATVADAV1 

MO SAUSIO 15 D.
MINĖJIMAAS

1958 m. sausio mėn. 12 d., 
4 vai. p. p., Aušros Vartų Pa 
rapijos salėje Montrealio Ma 
žosios Lietuvos Bičiulių Drau 
gija rengia 35 metų Klaipėdos 
krašto prie Lietuvos prijungi 
mo sukakčiai paminėti minėji 
mą.

Bus paskaita ir meninė da 
lis. Paskaitą skaitys Lietuvos 
Savanorių Kūrėjų Montrealio 
Skyriaus Pirmininkas L. Bal 
žaras. Sol. p-lė Jone Pauliūtė 
ir sol. p. Antanas Keblys dai 
nuos lietuviškų dainų. Forte 
pionu skambins ir solistams 
akomponuos pianiste p-lė Van 
da Judzentavičiūtė.

šio ypatingo minėjimo pro 
ga, maloniai kviečiame visus 
tautiečius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti minėjime.
Maž. Lietuvos Bičiulių Drau 

gijos Montrealio Skyriaus 
Valdyba.

ŠAUKIAMAS KANADOS 
LIETUVIŲ CENTRO TA 
RYBOS SUSIRINKIMAS
Šių metų sausio 11 d., 7 

vai. p. p., Nepriklausomos Lie 
tuvos patalpose įvyksta svar 
bus KLCT plenumo posėdis. 
Dienotvarkėje: a) protokolų 
priėmimas, b) Valdybos parei 
gūnų pranešimai, c) Tarybos 
ir bendrovės artimesnio bend 
radarbiavimo klausimas, d) 
Žemės įsigijimo reikalai, e) 
Spaudos balius, f) Klausimai 
ir sumanymai. Visi KLCT na 
riai maloniai kviečiami daly 
vauti.

įspėjama, kad susirinkimas 
buvo numatytas sekmadienį, 
bet kadangi tą dieną yra sau 
šio 15 minėjimas, tai KLCT su 
sirinkimas perkeltas į seštadie 
nį. Tat visi nariai gavę raštiš 
kus pakvietimus, prašomi at 
kreipti dėmesį į datos pakeiti 
mą. KLCT Prezidiumas.

PRAŠYMAS VISOMS

70. Petras Lingaitis — gra 
žus stalui prieskoniams setas.

71. K. Baronas iš Eiamilto 
no. Atsiusta paštu didelė dėžė, 
bet kas joje — tiktai Spaudos 
baliau dieną paaiškės.

72. Jonas Meištas — alaus 
keisas.

Ačiū aukotojams nuošir 
džiai. Būkime dėkingi visiems, 
kas praturtins Spaudos Balia 
us loteriją. N. L.

< DR. J. š E M O G A S |
X IS CHIRURGINE ir
$ BENDROJI PRAKTIKA

Office 5441 Bannantyne
£ (kamp. Woodland)

Verdun. Tel. PO 7-3175. $

0 Priėmimo vai.: 2-4; 7-9. '*
> šeštadieniais 11-1\ A"
> arba pagal susitarimą. vį

| DANTŲ GYDYTOJAS | 

| D r. J. M A L 1 Š K A ft 

ft Pacientai priimami iš ft 
anksto susitarus

« 9 a. m. — 10 p. m. »
4 išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.»
4 5441 Bannantyne,
4 (kampas Woodland)
I Tel.: PO 8-4547

ORGANIZACIJOMS
AV parapija — tai didžioji 

mūsų šeima. Parapijos patai 
pu tikslas yra nuoširdžiai pa 
dėti šios šeimos religiniame, 
kultūriniame ir visuomeninia 
me darbe. Bet tai bus įmano 
ma tik tada, kai bus tinkamai 
derinami visų interesai. Todėl 
klebonas Tėv. Borevičius la 
bei prašo visų organiazcijų va 
dovybių, norinčių naudotis pa 
rapijos patalpomis, pries tai 
jį painformuoti. (AV).
• Užgavėnių blynų balių rcn 
gia tradiciniai L. K. Moterų 
draugija vasario 15 dieną mū 
sų parapijos salėje. Žada būti 
ir labai įdomi programa.
• P. A. Kavaliūnaitė, uoli mo 
kytoja ir labdaros veikėja, su 
sirgo ir turi atsigulti į ligoni 
ne tyrimo tikslu.

ŠALPOS VAJUS
Į šalpos vajų įsijungė naujų 

talkininkų: Ville LaSalle, 
Crawford Park ir Verduno ra 
jonuose šalpos vajui vadovau 
ti sutiko Bronė Lukoševičie 
nė, Rosemounto — A. Gaba 
liauskienė ir p. Bernotienė, 
St. Vincent le Paul — p. Dal 
mantas, Ville St. Laurent — 
Izidorius Mahška, Ville Emard 
ir Cote St. Paul — Kęsgailą ir 
V. Zinkevičius. Longueuil, St. 
Lambert ir Bucherville rajon- 
se rinkliavą pavyzdingai bat 
gė p. Ivaškevičius.

Montrealio šalpos komisija 
pereitą sekmadienį vykdė rink 
liavą prie A. V. parapijos baž 
nyčios. Ateinantį sekmadienį, 
sausio 12 dz, abiejų liet, para 
pijų klebonų sutikimu bus to 
liau renkamos aukos prie abie 
jų bažnyčių Sibire kenčiantie 
ms tautiečiams ir Vokietijoje 
bei Austrijoje pasiūliusiems Ii 
goniams, seneliams bei našiai 
čiams sušelpti.

Maloniai visi prašomi savo 
dosnia auka paremti vargstan 
Čius tautiečius. Atsiminkime, 
kad lengviau duoti, negu pra 
šyti. Aukas paštu galima siųs 
ti: K. Andruškevičius, 5333 
King Edward, Montreal.

Šalpos Komisija.

jį NOSIES, GERKLĖS IR ft 
ft AUSŲ SPECIALISTAS j 
jį IR CHIRURGAS 

f Dr R CHARLAXD i;
78 St. Joseph Blvd. W.

Tel. PL 9958

• ’z -z -z'z'z

X e\ ADVOKATAS 5I
$ STASYS DAUKŠA, LL. D.| 

suite »«—*«
Ji 152 Notre Dame St. E.
| UN 6 8969* |
© Res 5657—1 2 Ave., Rsm. V
3 RA 2-5229 $

RESTORANAS
pardavimui. Reta proga — sa 
vininkas turi parduoti tuojau 
ir sutinka su didele nuolaida. 
Už labai mažą investavimą, 
šis vertingas biznis gali būti 

Tamstų.
Moderniški įrengimai, puikus 
biznio rajonas, gerai einąs biz 
nis ir lengvai vedamas. Labai 
mažos išlaidos, gera savaitinė 
apyvarta, kuri gali būti leng 
vai padidinta. Idealus specialio 

ms maisto šakoms.
Reikia pamatyti, kad tinakmai 

įvertinti.
ARGO REALTIES CO.

BE 4559
KDVOKATA8

f . I
Si h-.h.Andrukaitist
> '>6 SHERBROOKE E. $
? 7 el.: L A 2-7236
X 4

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

I68 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026 

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

IŠNUOMOJAMAS 
butas ir parduodami baldai. 
Teirautis adresu: 5950 — 12 
— Avenue, Rosemount, telef.: 
RA 2-1077.

\ Raštinė vakarais: \
2104 Mount Royal St. E. i>

LA l -7926—8873 $
•t Rene TALBOT $ 
£ Advokatas \ 
? Su te 306, Aldred Bldng. $ 
$ 507 Place D’Armes
< VI 9-8045 >I

N O T A R A 8

i MILTON W. WINSTON.
B. A.. B. C. L.

Suite 504 ir 505 
s 4 Notre Daine St. E.ft Montreal. UN 6-6556 |

ft Konsultacijos: išanksto susitarus. ft
1 ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. | 

ft Chiropodistas — kojų specialistas 
ft Graduete Chicago College Chiropody ind Foot Surgery 
ft 6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal.. V
z^y z^z-z^zsz z-ZsAz>az%zxz>ZsZ . <>««■<zzz'z/z-zzvz^z7^z'‘L£z^z^££5&z-'z^ -Z^ZSZsZ^VSAZ'Z AZ</V<ZVZZZZ ZA/ -V /Z/ 'ZZZZZZ /ZZZ Azz/Z Z z z- . -r-r .r r

1 LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS |
> A. ŽUKAS
ft KALĖDINES DOVANAS
ft PARDUODU PIGIAU NEGU KITOS KRAUTUVĖS.
ft įvairius laikrodžius, žiedus, plunksnakočių setus, elekt- ft 
v rines skutimosi mašinėles, sidabrinių šaukštų, peilių, ir ft 
ft šakučių komplektus, papuošalams susidėti gražiai skam ft 
4 bančias dėžutes, moterims manikiūro komplektus, vyris ft 

s kas ir moteriškas pinigines, rožančius, retežėlius, Kry ft 
i želius, medalikėlius, auksinius, sidabrinius ir paauksuo 

tus ir Įvairias kitokias Kalėdines dovanas...
I 976 CHURCH AVE. Tel.: PO 9-5841.
i Laukiu malonaus Jums patarnavimo. A. Žukas.

TAISAU
v> televizijos ir radio aparatus. $
8 V$ H. Valiulis. |
'' Sv Skambinti po 5 vai. vak. Ji
i ................. *HU 1-4313 f

PARDAVIMUI:
Yra labai reikalingi 

Dupleksas ir 4 šeimų Verdu 
ne, Ville Lasalle ar Cote St. 
Paul. District Estate Bro 
kers — Adamonis & Bud 

riūnas PL. 8501.

| LOUIS M O N G E A U

J; KURO ALIEJUS $ 

$ No. 1 Imperial Products 
$ 241 — 1 Ave., LaSalle. |

ę PO 8-3237

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

jDOMI BUS PASKAITA
Sausio 19 d., sekmadienį, 

tuojau po pamaldų įvyksta K. 
L. M. Dr-jos visuotinis susirin 
kimas, kuriame Įdomią paskai 
tą skaitys dr. J. šemogas.

MOKSLAS ŠEŠTADIENI 
NĖSE MOKYKLOSE

ir Augštesniuose kursuose 
prasideda sausio 18 dieną. Tą 
dieną visi mokiniai renkasi nu 
statytu laiku tose pačiose pa 
talpose.

PLIAS MONTREALIO 
SKYRIAUS STIPENDIJŲ

Fondo sponseriais yra Sepps, 
Progres Construction, Ster 
nthalt Automobili. Apmokėtas 
sąskaitas jiems nenumeskite, 
bet siųskite šiuo adresu: PLI 
AS PO box 116, Yuoville sta 
tion, Montreal. Tuo jūs remsi 
te savo studentus.
• Šv. Kazimiero klebonas ku 
nigas J. Bobinas dėkoja p. Len 
kienei už bažnyčios altoriui 
padarytą gražų užtiesalą.

LIETUVOS ATGIMIMO
Sąjūdžio Montrealio skyriaus 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas sausio 26 d., 12 v., 
Aušros Vartų Parapijos salė 
je valdomiesiems ir kontrolės 
organams išrinkti bei kitiems 
svarbiems reikalams aptarti. 
Visų narių dalyvavimas būti 
nas. Taipgi kviečiami norintie 
ji naujai Įstoti į mūsų organi 
zaciją nariais. Valdyba.
SKELBIMAS KŪRĖJAMS- 

SAVANORIAMS
sausio 19 d., 12 vai. Aušros 
Vartų parap. saleje šaukiamas 
metinis skyriaus susinnkimas 
šiai dienotvarkei apsvarstyti: 
1) Posėdžiui prezid. rinkimai. 
1) Paskut. visuot. susirinkimo 
protokolo skaitymas, 3) Vai 
dybos metinės veiklos apyskai 
ta, 4) Revizijos Komisijos pra 
nešimas, 6) Naujos V-bos ir 
Reviz. K-jos rinkimai, 7) Klau 
simai ir sumanymai.

Valdyba.
• Marijos Nekalto Prasidėji 
mo seselės sutiko ateityje puoš 
ti AV parapijos bažnyčios ai 
torius ir bažnytinius rubi/s 
tvarkyti.
• Mirė vienas iš seniausiai Ka 
nadon atvykusių lietuvių Anta 
nas Stašaitis, kuris NM palai 
dotas kun. J. Bobino per Šv. 
Kazimiero bažnyčią.
• Serga /paskutiniu laiku la 
bai daug žmonių, nežinia, ar 
tai gripu, ar .„šalčiais“, ar dar 
kuo, kas vis dėlto daugelį ne 
mažai kankina.

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

„ ft(netoli Dundas St.)
4 TORONTO

Tel. LE 2-4108

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
SUKILIMO 

minėjimas šiemet Toronte ruo 
siamas įsijungiant į minėjimą 
visai Toronto lietuvių kolom 
jai; jam ruošti sudarytas spe 
cialus komitetas iš Lietuvių 
Bendruomenės, M. Lietuvos 
Bičiulių dr-jos ir M. Lietuvos 
Rezistencijos s-džio atstovų.

Minėjime paskaitą skaityti 
paprašytas ir sutiko istorikas 
Dr. A. Šapoka. Meninė dalis 
bus labai Įdomi: daiuoja sol. 
Verikaitis ir jo vadovaujamas 
jau pagarsėjęs kvartetas, sol. 
Žemelytė ir pasirodys J. Kvie 
tytjės išraiškos šokio mokyk 
los mokinės. Minėjimas ruo 
šiamas sausio 19 d. 4 vai. p. p. 
Prisikėlimo parap. salėje.

Iš vakaro, sausio 1 d. per 
lietuvišką radio valandėlę bus 
ta proga pritaikinta progiama.

VAIKŲ BALETO 
SPEKTAKLIS

Organizacija vardu The Ju 
nior League of Toronto, ben 
dradarbiaudąma su The Natio 
nal Ballet Giuld sausio 21 d., 
antradienį, 4 vai. 15 m. Royal 
Alexandra teatre Toronte ruo 
šia vaikų baleto spektaklį. Bus 
pašokti trys baletai: „Už už 
dangos’ (Celia Franka), „Les 
Syllphides“ ir II veiksmas iš 
„Coppelia“. Spektaklis ruošia 
mas švietimo tikslu ir daugiau 
šia skiriamas vaikams nuo pen 
kių iki devyniolikos metų. Bi 
lėtai nuo 50 ctV iki 1 dol. vai 
kams ir nuo 1 iki 2 dol. suau 
gusiems gaunami pas Mrs. Pe 
ter Gooderham, 66 Garfiels 
Avenue, Toronto, telefonas — 
HUdson 9-1596. (C. S.)

JAUNIMO 
SUBATVAKARIS

Pirmasis jaunirrio subatva 
karis, įvykęs AV salėje, turėjo 
gražų pasisekimą, nes jin susi 
rinko daug gražaus jaunimo.

Pradžioje buvo paskaityti 
du humoristiniai laikraščiai— 
Akademinio sambūrio leidžia 
mas „Kočėlas ‘ ir studentinio 
jaunimo „Tarka“. LaikraŠČiuo 
se buvo gražių humoro sypse 
nų. Po to sekė šokiai. P. V. 
PieČaitis visą jaunimą pamo 
kino šokti tautiniu šokiu. Ban
dyta šokti net keli šokiai. Po 
to sekė ir senieji ir jau patys 
moderniškiausi šokiai, akorde 
onuojant p. Baltuoniui ir p. Vi 
čui.

Salė buvo papuošta, daly 
via i galėjo pasivaišinti ir va 
karas praėjo labai gražioje 
nuotaikoje. Šių subatvakarhi 
sumanymas yra gražus ir vi 
sais atžvilgiais pagirtinas ir 
remtinas.

jDr.A.VAI.ADKAi
> losi BLOOR ST. W. $
> (prie Dufferin) X

Telefonas LE. 1-2933 X 
RENTGENAS

■ priima ligonius ir gimdyves 8 
mo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai v. a 

Šeštadieniais nuo 11 val-a 
iki 1 vai. p. p. Ketvirtadie K 
niais kabinetas uždarytas, g

A. L I 0 D Ž I U S, B. A.
Viešasis Notaras ft 
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio ft 

’ biznio pirkimo-pardavimo ft 
dokumentų sudarymas ir ft 

: visi kiti notariniai reikalai. : ;
Teisiniai patarnavimai. 

Morgičiai.
91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

g Telefonas: LE 6-5613. «

MOKYKLOS KALĖDŲ 
EGLUTĖ

įvykusi gruodžio 29 d., sek 
madienį, praėjo įspūdingai. Jo 
je dalyvavo per 400 vaikų, ku 
rie buvo apdovanoti dovanė 
lėmis. Prisirinko pilna žmonių 
salė, taip, kad vėliau atvyku 
siems sunku buvo susirastu 
vietą atsisėsti. *

Mokyklos mokiniai, jaunie 
ji aktoriai, labai gražiai suvai 
dino kun. B. Paccvičiaus pa 
rašytą ir jo paties režisuotą 
Kalėdinį trijų vaizdelių didak 
tinį vaidinimą vaikams „Ne 
klaužada“. Mokyklos mokinės 
pašoko tautinį šokį „Blėzdin 
gėlę". Baleto studijos moki 
nės išpildė keletą baleto daly 
kėlių. Padeklamuoti keli eilė 
raščiai.

Gili padėka priklauso kun. 
B. Pacevičiui už veikalėlio pa 
rašymą, režisavimą ir gražių 
dekoracijų paruošimą. Taip 
pat jauniesiems aktoriams ir 
visiems kitiems pnsidėjusit^ 
ms prie eglutės paruošimo ir 
pravedimo, o taip pat vaiku 
čiams ir tėveliams, atsilankiu 
siems į eglutę. Jų gausus atsi 
lankymas yra geriausias atpil 
das visiems prisidėjusiems 
prie eglutės parengimo.

Pageidautina, kad ruošiant 
parengimus vaikams, salė bū 
tų išvėdinta ir pakankamai ap 
šildyta, rūbinė atidaryta ir ap 
šviesta. Reikia pastebėti, kad 
šiuokart nelabai buvo tuo pa 
sirūpinta. Dalyvis.

J. BAKIO PARODA
Skulptorius Juozas Bakys, 

neseniai sugrįžęs iš studijines 
kelionės po Europą, suėjo į są 
lytį su Park galerija ir ten pa 
stoviai išstatys savo darbus. 
J. Bakys uoliai dirba ir toje 
pat galerijoje netrukus numa 
to porą savo darbų parodų. 
Park galerija yra Avenue Rd. 
truputį į šiaurę nuo Bloor St.

VYTIEČIŲ DIENOS
Toronto Sporto Klubo V y 

tis biuletenio gruodžio mėn. 
numeris jau pasiekė skaityto 
jus. Iki 4 didelio formato pus 
lapių padidinto laikraštuko tu 
rinyje plačiai aprašoma spor 
tinė veikla, Montrealio turny 
ras, Aldona Dargytė, socialėi 
žinios ir kt.

:į Dr. A. Pacevicius i:
£ Gydytojas ir Chirurgas ft

280 Roncesvalles Avė >' 
i Telefonas LE 4-4778

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

J Naujas kabinetas <

(
DR. V. SADAUSKIENĖ į 

Dantų gydytoja
129 Grenadier Rd., $

►(2 namas nuo Roncesvalles)]

TORONTO ;

Tel. LE 1-4250
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Ken Wiles Ltd. — REALTOR I
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.
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