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Kongo gali sukelti naują karą

DR. HENRIKAS NAGYS
dalyvaus Hamiltono Lietuvių 
Namų organizacijos penkerių 
metų sukaktuvių programos iš 
pildyme šio kovo 12 d., sekma 
dienį, 5 valandą po pietų Lie 
tuvių Namų salėje. Dr. H. Na 
gys ne tiktai dalyvaus sukaktu 
viniame Lietuvių Namų pcjik 
mečio minėjime, bet ta pačia 
proga ir duos parašus į naujai 
„Lietuvių Enciklopedijos“ lai 
dyklos išleistą naująją jo knygą 
,,Mėlynas sniegas“. Visi, kas 
tiktai norės, Lietuvių Namuose 
galės gauti šią knygą ir aule 
riaus autografą.

JUNGTINĖS TAUTOS SUSIDŪRĖ SU PROBLEMOMIS, 
KURIŲ NEPAJĖGIA IŠSPRĘSTI, O SOVIETIJA TUO 

TARPU TA PAINIAVA NAUDOJASI
Sprendžiant Alžyro taikos problemą, susidarė naujos šiaurinės 
Afrikos problemos. — Stevensonas įspėjo Rusiją, kad jos laiky 
sena Konge gali privesti prie karo. — Londone susirinko Di 
džiosios Britanijos bendruomenės konferencija, kuiioje bus 

opių klausimų. —
Tarptautinė žmonijos būsena 

pastoviai darosi painesne, sun 
kesnė ir taikos išlaikymo pi as 
me pavojingesnė, nors taip pat 
pastoviai kalba apie taiką, apie 
nusiginklavimą ir apie atominių 
bandymų sustabdymą. Šios kai 
bos yra tiktai graži teoiija, geri 
sumanymai ir neatsakingi pasi 
švaistymai idėjomis, Kurioms 
įgyvendinti reikia jėgos. Bet 
šioms

GRAŽIOMS IDĖJOMS 
ĮGYVENDINTI 
NĖRA JĖGOS

Jėga būtų. Formaliai kai 
bant, jėga ir yra. Tai — Jungti 
nių tautų organizacija. Idealia 
tų ar formalistų ji bandoma pa 
reikšti. Deja, tai kol kas yra 
bergždžios pastangos, nes tas 
bandymas jungtines tautas į ve 
da į dideles painiavas, iš kurių 
jos neturi išeities. Todėl neten 
ka stebėtis, kad JAV ambasadų 
rius Jungtinėse Tautose Adlai 
Stevenson pareiškė, jog

Todėl jam nėra kaip susitikti 
su Kennedy, kuns net pradėjo 
taikių amerikiečių... pacifikavi 
mą. Ruzv'eltienė pakišo šita 
mintį. Rusija iš jaunimo ruošia 
parašiutininkus, iš jaunų mer 
gaičių karinę tarnybą, kad vy 
rai galėtų valdyti ginklus, o 
Ruzveltienė pacifikuos Amen 
kos jaunimą, kuris ir taip jau — 
kaip avinėlis. Kas nors turės nu 
kentėti del šitos painiavos.

Ryšium su Tuniso preziden 
to veikimu tvarkyti šiaurinės 
Afrikos būseną, iškilo labai įdo 
mi idėja —
APJUNGTI VISA ŠIAURINĘ 

AFRIKA J DIDELĮ 
VIENETĄ.

Nors Maskvos age.rtai ten 
dirba išsijuosę, kad neprileistų 
Alžyre jgyvendinti taiką. Dėt 
vis dėlto yra vilčių, kad ryšium 
su karo baigimu Alžyre, visa 
Afrikos šiaurė gali apsijungti ir, 
kas nemažiau įdomu, su Pran, 
cūzija gali sudaryti bendruome

KAS NAUJA KANADOJE
SUSIRŪPINIMAS EKONO 
MINĖMIS STUDIJOMIS
Montrealio prekybos rūbai 

nagrinėjo Augštosios prekyba? 
mokyklos Montrealyje Ekono 
mijos instituto paruoštą nu :.>o 
nę apie ekonomines Kanados 
galimybes 1961 metų trim net 
virtadaliams. Konstatuojama 
kad būsena nėra kritiška, ta 
čiau nėra duomenų numatyti 
ir žymesnes permainas gerojon 
pusėn. Pagerėjimas esąs numa 
tomas tiktai į metų galą. Ta 
čiau, bendrai, ekonomistai esą 
nuomonės, kad žymesnis page 
rejimas galės ateiti tikrai po 
dvejų ar trejų metų. Ekonomis 
tai teigia, kad žmonių ..usdal 
kymas nuo pirkimų, pakerta 
ekonominio gyvumo galimybes 
ir pagyvėjimą.

Kingstono universiteto prof. 
Dr. W. D Wood numato to 
kias^artimiausio laiko galimy 
bes: 1) Didelį pakilimą intelek 
tualinių darbininkų skaičiaus pa 
reikalavimo, 2) d.delj laimų 
darbininkų pareikalavimo suma 
žejimą ir 3) didelį eilinių darbi 
ninku, ne specialistų, parcikala 
vinto sumažėjimą. Todėl jis a.ū 
lo, kaip ir gen. gub. Vanier, su

KANADOS MINISTERIS 
PIRMININKAS

J. Diefenbaker išvyko, su žmo 
na, į Londoną, kur prasidėjo 
Didžiosios Britanijos bendruo 
menės konferencija; jos dienot 
varkėįe eilė klausimų, liečian 
čių tiek tarpusavio, tiek ir taip 
tautinių santykių klausimus.

OPUS AUDIMO PRAMO 
NĖS KLAUSIMAS

Kanados senato speciali dai 
bo klausimams tnti komisija 
ypatingą dėmesį atkreipė j au 
dimo (tekstilės) pramonę, dėl 
kurios dabar daug kalbama ir 
rašoma. Suminėtoji komisija 33 
puslapių memoriale pasirašyta 
me tarybos pirm. C H. Dobbi , 
iš Galt, Ont. ir Montrealio teks 
tilės instituto pirm. W. M. Ber 
ry, rašo, kad audimo pramonė 
yra labai svarbus darbo tiekė 
jas, tačiau labai didelis audinių 
įvežimas iš pigaus darbo kraš 
tų, šią pramonės šaką painp® 
niui pakerta. Audinių įvežimas 
auga ir dabar metražo atžvilgiu 
sudaro’ jau daugiau kaip puse 
kiekio audinių, kurie sunaudo 
jami Kanados rinkoje.-

ONTARIO ATIDARYS
RUSIJA SAVO LAIKYSE 

NA KONGE GALI
nę. Tai nepakeliui ir Maskvai 
ir Kairui. Todėl jie kursto nau

IŠŠAUKTI KARĄ. jas Alžyro žmogžudystes.

KINO IR TEATRUS 
SEKMADIENĮ

sirūpinti darbininkų mokslini 
mu — ir bendru ir specialiu.

Ir štai dėl ko. JTO nutarė 
Kongą tvarkyti jėga, jeigu 
reiks — fizine, atseit — karine 
jėga.

Būtų labai puiku, kad Jung 
tinės Tautos būtų pajėgios tą 
padaryti. Faktinai tam Ju-gti 
nes Tautos ir sukurtos. Bet... 
jeigu taip turi būti tvarkomi 
Kongo reikalai, tai tuo pat prin 
cipu reikia tvarkyti Rusijos, Ki 
nijos ir kitų kraštų reikalus. Tą 
diktuoja logika. Bet Rusija j. 
Tautų neklauso, tai kodėl turi 
klausyti Kongas?

Jau matėme to dvilypumo ir 
faktus.
KONGE SUSIDŪRĖ JUNG 

TINĖS TAUTOS 
TARPUSAVY

Vieton tu, kad Konge būtų 
daroma taika tarp vidaus jėgų, 
tos jėgos, kurios pasikliauja ir 
remia Jungtines Tautas, susiko 
vė tarpusavyje. O tuo pat metu 
Rusijos ginkluojamos ir kursto 
mos jėgos vykdo smurtą ir gro 
bia teritoriją. Ir išeina taip, 
kaip pageidavo Chruščiovas...

Dėl to Kongo valstybėje, jau 
suskilusioje į atskiras dalis, vyks 
ta didelė painiava, kuria nau 
dojasi aiškų tiksią siekianti so 
vietinė agresija. Tat Štai kodėl 
Stevensonas padarė pareiški 
mą. kad Rusijos laikysena Kon 
ge gali sukelti trečią pasaulin) 
karą.

Dėl to Konge susidarė labai 
rimta būsena. Ir todėl trijų 
KONGO PROVINCIJŲ VA 

DAI SUSKRIDO Į MALGA
ŠO SOSTINĘ TARTIS.

Kas daryti, kad Jungtinės 
Tautos, vieton joms padėtų e» 
ti prie tvarkos, tramdo jų pas 
tangas gintis nuo sovietinės ag 
resijos? Atrodo keista: patys 
afrikiečiai kviečiasi talkon bei 
gų specialistus, o Jungtinių Tau 
tų vadovybė, tartum vy-:dyda 
ma sovietijos reikalavimus, rei 
kalauja belgus pasitraukti... Vi 
so to pasekmėje s .sidaru tokia 
baisi painiava, iš kurios nelieku 
išeities.

CHRUŠČIOVAS TEBEVAI 
DINA TAIKOS BALANDJ.

KITOS ŽINIOS
— JAV atstovas Konge Wil 

liams tarėsi su Kasavubu, kuris 
pareiškė, kad Kongas nori bū.i 
demokratine valstybe.

— JAV ir Kinijos komunistų 
atstovai, susitikę Varšuvoje, 
tarsis ir apie žurnalistų įsileidi 
mą.

— Menšikovas kalbėjosi su 
Rusk einamaisiais reikalais.

— Gromyko pirmininkaus S 
SSR delegacijai JTO pilnatyje.

— Ben Gurion negalėdamas 
sudaryti naujo kabineto, pasiū 
lė paleisti Izraelio parlamentą.

— Naujosios Zelandijos pii 
mininkas lankėsi Amerikoje >r 
kalbėjosi su prezidentu H ki.

— Buv. Madagaskaru, dabar 
Malgašo respublikos sostinėje 
Tannanve susirinko Kongo nro 
vincijų vadai tartis dėl Kongo 
ateities.

— Londone kovo 8 d. prasi 
deda Did. Br. bendruomenės 
konferencija, kuri turės spręst: 
opias problemas, kaip pietinės 
Afrikos ir kt.

— Indija į Kongą June a 
3,000 savo karių.

— Maskvos sugrąžintieji ia 
kūnai patvirtino, kad jų lėktų 
vą rusai numušė už 50 mylių 
nuo draudžiamos ribos, o kalė 
jime prievartavo piisipažinti, 
kad virš rusų vandenų.

— Profsąjungų pirm. Mer 
ny turimus miliardo dolenų re 
sursus nori paleisti moigičių pa 
skolomis statyoos reikalams ir 
tuo pagyvinti JAV ūkio kilimą.

— Nasser Syrijos sostinėje 
Damaske pareiškė, kad gre;t 
jau Arabai kals vinis į Izraelio 
karstą...

— Drauge su sovietija, Nas 
ser apkaltino jAV Lurnurrbos 
nužudymu, nes.... JAV prip.i 
žįstanti teisėtą Kasavubu vai 
džią... Mat, taip veikia aikta 
torių smegeninė...

— Kanados vyriausybė yra 
pasiryžusi padaryti nuotrauka, 
šiaurinių sričių naujausiu būdu 
— iš lėktuvų, kas jai atseis apie 
20 mil. dol.

Ontario teisingumo miniite.
ris, remdamasis balsavimo pa 
sėkmėmis, parlamentah įnešė 
įstatymo apie šventadienių po 
ilsį pakeitimą, kuris nustato att 
darymą kino, teatrų, spoito žai 
dynių ir pan. Bet pakeitimas 
lies tiktai tuos, miestus bei v;e 
toves, kurios už tai balsavo, bū 
tent: Toronto, Oshawa, brant 
ford. Cornvalle, Niagara Falls. 
St. Catharines, Windsor, Coch 
rane, Kapuskasing, Oakville, 
Richmond Hill, Timmins, Plan 
tagenet North, Russel ir Stan 
ford. Kitos vietovės, kurios už 
pakeitimus nebalsavo, turės si 
ną tvarką.

Įstatymas numato pakeiti 
mus ir jaunimui. Anksčiau jau 
nuoliai galėjo eiti į kino iki 6 
vai. vakaro ir ne jaunesni ka.p 
14 metų, dabar gi ši riba nukcl 
ta iki 7.30 ir iki 12 metų, jeigu 
neina su vyresniu asmeniu, ku 
ris neturi būti jaunesnis kaip leį 
metų.

OPUS MOKESČIŲ PASIDA 
LINIMO KLAUSIMAS 

1962 m. kovo 31 d. pasibai 
gia federalinės ir vrovincijų vy 
nausybių sutartis dėl mokesčių 
pasidalinimo, kuriuo kai kuriu? 
provincijos nepatenkintos. Dėl 
tų dalykų derybos vyksta jau 
antri metai, bet susitarti nesisc 
ka. Ypač nepatenkintos federa 
lines vyriausybės pasiūlymais 
Kvebeko ir Onterio provincijų 
vyriausybės. Ligšiol provinci 
jos gaudavo 13—20% pajamų. 
Be to, federaline vyriausybė 
provincijoms duodavo dar pa 
pildomų sumų, bet ir tas jų ne 
patenkina. Todėl dtrybos tebe 
vyksta toliau.

— Windsore du narkotikų 
pardavinėtojai nubausti po 6 
metus kalėjimo.

KANADON PAKVIESTAS 
DB PREMJERAS

Macmillanas, kuris pažadėjęs 
į Ottawą atvykti balandžio 7 
d., kai grįš į Londoną aplankę.. 
JAV prezidentą J. Kennedy, 
Numatoma, kad Macmillanas 
kalbės jungtiniame parlamento 
ir senato posėdyje. _ _ _

(AG).

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
MENUO

Kovo mėnuo Kanadoje yra 
Raudonojo Kryžiaus mėnuo, ku 
rio metu vykdomas jo naudai 
vajus. Vykdomos rinkliavos ir 
kaupiamos kraujo atsargos. Ko 
vo 18 dieną skelbiamas susup 
rintas dviejų savaičių vajus. 
Raudonasis Kryžius praneša, 
kad 1960 metais jis gavo iŠ lais 
vanorių kraujo davėjų - auko 
tojų kraujo, kuris įvertinamas 
1 mil. 300 tūkst. dolerių.

GELEŽINKELIŲ LENGVA 
TOS KELEIVIAMS 

įvestos nuo kovo 1 d. CPR ir 
CNR geležinkeliuose. Jos taiko 
mos tiek vykstant dviems, tiek 
ir grupėmis. Lengvatos yra to 
kios, kad jeigu vienas keleivis 
moka 100 dol., tai kitas moka 
tiktai 60 dol. Ir už biletą ir dž 
miegamąjį, ir už restoranvago 
ną. Sąlyga viena: išvykti ir ke 
lionę padaryti drauge, bet grįž 
ti kiekvienas gali skyrium.

VALSTTBINĖS KANADOS 
LOTERIJOS 

klausimas iškeltas todėl, kad ne 
žiūrint, jog loter’ia, vei t> 
Airijoje, Kanados yra uždraus 
ta. vis dėl to kasmet jos naudai 
nuteka apie 10 mil. dot. Jeigu 
būtų įsteigta loterija pačioje 
Kanadoje, didelė dalis pinigų 
pasiliktų namie ir valstybė juos 
galėtų sunaudoti ligoninėms, 
mokykloms ir kt. savo reika 
lams.

TF-DO ĮGALIOTINIŲ 
ŽINIAI

TF-do Atstovybės Kanadoje 
pirmininkui V. Vaidotui išvy 
kus atostogų, iki š. m. gegužės 
15 d., jo pareigas eina viccpii 
mininkas Dr. M. Anysas. Jo 
adresas yra: 37 Delivare Avė. 
Toronto 3. Ont., kurio vardu 
prašau rašyti banko pinigines 
perlaidas ir visą kitą korespon 
denciją. TF-do Atst. Kanadoje

AUKOKIME 
TAUTOS FONDUI, 
AUKOKIME VISI!

LIETUVOS NEPR1KLAU 
SOMYBĖS ŠVENTĖS 

PROGA
min. S- Lozoraitis ir V. Lozo 
raitienė surengė Paryžiuje pri 
ėmimą, į kurį atsilankė daugiau 
kaip 120 žmonių. Be pasiuntiny 
bės narių, J. Baltrušaičio, J. 
Lanskoronskio ir A. Liutkaus 
su žmonomis, svečių tarpe bu 
vo Prancūzijos užs. reik, mm- 
jos valdininkai, parlamento na 
riai su senatoriais gen. Ganeva 
liu ir J. Marette priešaky, Pran 
cūzijos — Baltijos dr-jos vadu 
vybė, Prancūzų Akademijos n, 
rys Jules Romain, Mokslo, kui 
tūros, spaudos ir radio žmonės, 
gausingi kiti Lietuvos draugai 
prancūzai, JAV ambasados ne 
riai su M. Cody ir jo žmona ir 
Free Europe atstovas L. Metz. 
Priėmime dalyvavo ir Sovietų 
pavergtas tautas atstovavo Esti 
jos ministeris K. R. Pusa ir Lai 
vijos ministeris O. Grosvald su 
žmonomis ir bendradarbiais, 
Lenkijos ambasadorius K. Mo 
ravski, estų bei latvių dr-jų pir 
mininkai, ACENo Delegaci>a 
Paryžiuje, Laisvosios Mokslų 
Akademijos pirmininkas C. Ma 
rinesco bei gen. sekretorius E. 
Lajti ir Kultūros Laisvės kong 
reso nariai.

Prancūzijos - Baltijos dr-jos 
pirm, senatorius gen. Ganeval 
su žmona surengė pietus Balt; 
jos Valstybių ministerių Pary 
žiuje garbei. Iš lietuvių pusės 
pietuose dalyvavo S. ir V. Lo 
zoraičiai, J. ir E. Baltrušaičiai 
ir pik. J. Lanskoronskis.

INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ 

organizacija, girdėti, ruošiasi 
pradėti pagalbos Vasario 16 ak 
to signatarui prof. St. Kairiui - 
- Kaminskui, netekusiam sveika 
tos (amputuota koja), akciją. 
Daugumas mūsų inžinierių yra 
jo mokiniai, todėl jie jaučia cei 
singą pareigą paremti savo pio 
fesorių. O visuomenė taip pat 
prisidės, nes Pof. Kairys yra 
vienas žymiųjų Nepriklauso 
mos Lietuvos kūrėjų. Gal inži 
nierių n architektų organizaci 
jaji pasiėmus iniciatyvą, susida 
rys ir platesnis pogalbos orga 
nizavimo komitetas.

LIETUVOS PASIUNTINY 
BĖS WASHINGTONE 

ŽINIOS
Vasario 8 d. JAV Preziden 

tas ir Ponia J. F. Kennedy su 
rengė pirmą priėmimą Baltuose 
Rūmuose diplomatinio korpuso 
misijų šefams. Jame dalyvavo 
Lietuvos Atstovas ir Ponia O. 
Kajeckienė.

Vasario 16 d. Lietuvos Ats 
tovas ir Ponia O. Kajeckienė 
surengė priėmimą Lietuvos Pa 
siuntinybėje.

Apie priėmimą plačiai parazė 
Vašingtono spauda.

Vasario 16 d. tautinės vėlia 
vos plevesavo pirmąkart ir 
prie Haiti bei Bolivijos amba 
Badų Lietuvos garbei VaŠingto 
ne.

Į Vasario 16 d. priėmimą at 
silankė iš Valst. D-to Amb. Ch 
E. Bohlen, spec. pad. Vaisi, 
sekr., Europos sk. virš., /alst. 
sekr. pad. Kohler su žmona ii 
kt. Iš diplomatinio korpuso 
kvietimus priėmė Nicaragua 
(dipl. dekanas), Ceylono, Viei 
-Namo, Kinijos, Saudi Arabi 
jos, Liberijos, Libano, Haiti, 
Jordano, Kolumbijos, Airijos, 
Islandijos, Cambodžo, Latvi 
jos, Laoso, Kanados, Vokieti 
jos, Ispanijos ir daugelis senato 
rių, parlamento narių, žurnalis 
tų ir kt.
BRAZILIJOS LIETUVIAI 

REAGAVO
Vasario 4 d. vietos brazilų 

spauda ir radio pranešė, kad 
Brazilijos Prezidentas J. E. Dr. 
Janio Ęuadros vasario 3 d. c.e 
vė Užsienių Reikalų Ministenui 
parėdymą, kurio antras punk 
tas skamba:
„patikrinti ar, Baltijos Valsty 
bės: Latvija, Lietuva ir Estija, 
daug laiko tam atgal pranyku 
sios, dar turi diplomatinius ats 
tovus, akredituotus Brazilijoje. 
Teigiamu atveju, anuliuoti kre 
dencialus“.

Protestuojant, Sao Paulo lie 
tuvių kolonija vasario 5 d. pa 
siuntė Brazilijos Prezidentui i* 
Užsienių Reikalų Ministeriui te 
legramas, prašant nepripažinti 
Sovietų Sąjungos okupacijos 
Baltijos valstybių bei leisti jų di 
plomatinėms ir konsularinėms 
įstaigoms ir toliau veikti. Pasek 
mės nežinomos.

MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO PREZIDIUMO 
VEIKLA

Lietuvos Karaliaus Mindau 
go Montrealio šaulių kuopa ap 
siėmė suorganizuoti Vasario 16 
-tos gimnazijos rėmėjų burei) 
ir paskyrė jo vadovu Šauiį Au 
gustiną Kalvaitį, kuliam jau 
yra išduoti reikalingi įgal.oji 
mai ir kvitarai. Tai labai gra 
žus pavyzdys šaulių, kurie, 
kaip ir mūsų choristai, supran 
ta lietuviško švietimo židinio rė 
mimą.

Prezidiumo pirm. Alb. Nor 
keliūnas pasiuntė telegramą 
Brazilijos prezidentui Dr; Janio 
Quadros Da Silva. dėl Sovietų 
okupacijos Lietuvoje nepripaži 
nimo ir mūsų iki šiol ouvusios 
atstovybės ir konsulatų pilno 
statuso respektavimo.

Jau pasiųstos Vasario 16-tos 
minėjimo metu priimtos rezoliu 
cijos Kanados Ministeriui Pirmi 
ninkui, JAV Piezidenlui ir Q-ie 
beco Premjerui.

Keliasdešimt egzempliorių 
minimų rezoliucijų pasiunčiau.a 
Pavergtų Europos tautų pirm. 
V. Sidzikausko sekretoriui p. 
Landsbergiui, išdalinti mum* 
palankių valstybių prie Jung.i 
nių Tautų atstovams.

Lietuviškiems veiksniams re 
zoliucija pasiųsta: Diml. Šefui, 
Lietuvos laisvės komitetui, 
Amerikos Lietuvių Tarybai, Vy 
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetui, Lietuvos Nepriklat 
somybės Talkai, Lietuvių fcron 
to Bičiuliams ir Pasauliu Lietu 
vių B-nės valdybai.

Vasario 16-tos minėjimo 
apyskaitą paskelbsime artimiau 
siu laiku, turime apgailestauti, 
kad įėjimo mokesčio tesurinkta 
tik 311 dol., todėl atmetus ir 
labai kuklias šiam minėjimui iš 
laidas, likutis bus mažokas.

Seimelio Prezidiumas.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Po audros, kuri nusiaubė 

Montreal} ir nutraukė elektioa 
laidus, NL leidykla negalėjo 
dirbti penkias dienas, todėl ne 
buvo galimybių laikraštį išleis 
ti normaliu laiku ir šį numeri 
pilnai surinkti, — todėl jis iš 
leidžiamas sumažintas. Dėl to 
GG. Skaitytojus atsiprašome. 
Sekantieji numeriai jau išeis u 
normaliu laku ir normalaus dy 
džio. NL huįjdda.
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Mūsų ekonominės tvirtovės
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS BANKAI KANADOJE

Mosklo - Technikos naujienos
AMERIKIEČIŲ POLAR1S SARGYBOJE NETOLI 

RUSIJOS

Ekanomija ir jos politika 
žmonijos gyvenime vaidina mi’ 
žinišką vaidmenį, tiktai dažnas 
mūsų dar to deja nesupranta. 
Ekonomikos rolė žminijoje yra 
tiek didelė ir tiek svarbi, kad 
kaikas visą gyvenimą vien jąja 
grindžia ir planuoja. Ir turi pa 
grindo taip daryti. Juk didžiu 
ma revoliucijų ir karų vyksta 
kaip tiktai ekonomikos pagrin 
dais. Ir daugumą jų nulemia ne 
kas kita, bet ekonominis pajėgu 
mas bei stiprybė. Šiame konti 
nente, tegul ir perdėtai, bet sa 
koma: „pinigas tai — viskas’.

Tiktai kai mes prieiname 
prie šio klausinio, jis reikia aiš 
kinti, ir tas aiškinimas ne visaua 
yra lengvas.

Lengviau apie tai kalbėli, kai 
jau yra konkretus pavyzdžiai 
Šiuo atveju, kalbant apie stip 
riąją mūsų ekonominę tvirtovę, 
mes jau turime tokių gerų pa 
vyzdžių, nes turime jau labai 
gražiai veikiančius kooperaci 
jos bankus — Montrealy, To 
ronte ir Hamiltone, kūne pastų 
viai auga, didėja, stiprėja ir ža 
da tapti tikra mūsų ekonomine 
tvirtove.

Kooperacija yra demokrati 
nis ekonominis sąjūdis, kurio 
tiksi as yra išsilaisvinti nuo iš 
naudojimo, kuriuo interesuo.a 
privačioji iniciatyva, siekianti 
juo didžiausio pelno. Koopeiaci 
jos gi tikslas ne pelnas, bet pa 
tarnavimas savo nariams, tarpu 
save pagalba ir parama. Kuopė 
racija stengiasi darbus atlikti sa 
vo jėgomis, juo mažiausia nau 
dotis brangiai kaštuojančiais 
tarpininkais, ir pelną, jeigu 
toks susidaro, teisingai išdalyti 
savo nariams.

Kol kas mes turime tiktai 
bankus — Montiealy „Lžtą“, 
Toronte „Paramą“ ir Hamilto 
ne „Talką", bet kooperacija tu 
ri daug didesnius ir platesnius 
tikslus ir užsimojimus, būtent 
— visą ekonomini gyvenimą 
įjungti į kooperacijos rėmus. 
Dėl to yra ne tiktai kredito xo 
operacija, kaip suminėtieji inu 
sų bankai, bet yra ir gamybinė 
ir paskirstomoji kooperacija. 
Kooperacijos tiksiąs — visą ga 
mybą — fabrikus, gamvklas, 
žemės ūkį įjungti į kooperaci 
jos rėmus.

Kadangi kooperacijos tikslai 
yra dideli, platūs ir toli siekią, 
tai kooperacija turi nemaža prie 
šininkų, kurie kooperacijai sten 
giasi kenkti, varu priešišką jai 
agitaciją. Bet kooperacijos sąjū 
dis kaskart vis geriau daugu 
mos žmonių suprantamas ir vis 
didesnės žmonių masės į koope 
racijos sąjūdį Įsijungia. Ir nė 
kiek neabejotina, kad koopera 
cija turi didelę ateitį. Didelę 
ateitį todėl, kad privačioje ini 
ciatyvoje ne visi žmonės gali 
dalyvauti, nes, neturėdami di 
dėsnio kapitalo, nepajėgūs įsi 
jungti, o į kooperaciją kiekvie 
nas paprastas žmogus, eilinis 
darbininkas, gali įsijungti, kaip 
pav. į suminėtus bankus, nes pa 
kanka įnešti 5 dolerius ir jau esi 
pilnateisiu banko nariu, jo tvar 
kytoju ir sprendėju ir, be to, 
lygių teisių sprendėju, kai pri 
vačioje ekonomijoje spiendžia 

ne asmuo, bet kapitalas, nes 
kieno jis didesnis, to ir valia. 
Kooperacijoje gi visi nariai yra 
lygūs.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
kooperacija buvo jau labai žy 
rriiai išsiplėtusi ir gražiai veikė, 
'neidama kooperacijoj ei daly 
vaujantiems žmonėms, didžiu 
les pajamas, be jų išnaudojimo. 
Lietuvos gi valstybei koopera 
cija kūrė sveikus ekonominius 
pagrindus: tvarkė sveiką garny 
bą, sveiką prekybą, kėlė pro 
dukciją, kuri dabar vien Kana 
doje ir Jungtinėse Valstybėse 
valdo miliardus dolerių, ir taip 
yra susitvarkiusi, kad jai re 
giesia jokia katastrofa, jokios 
nesėkmės. Dėl to ir mūsų ban 
kai, kurie veikia taip pat JAV 
ir Kanados kooperacijos rėmuo 
se, yra garantuotose sąlygose.

Labai įdomu yra palyginti 
šių lietuviškųjų bankų veikimą. 
Jie kūrėsi ir veikia kiekvienas 
savo sąlygose, kurios nėra visiš 
kai tokios pačios šiose trijose 
kolonijose. Todėl ir jų veiki 
mas buvo ir dabai dar yra skir 
tingas.

Apyvartos ,,Parama“ padarė 
daugiau kaip milioną dolerių, 
„Litas" šia kryptimi padare 
taip pat pažangą ir visai priar 
tėjo prie milioninės apyvartos.

Bet ar viskas jau yra gerai? 
Anaiptol. Mes dar nepakanka 
mai suprantame kooperacijos 
reikšmę ir svarbumą. Mes nepa 
lyginamai daugiau galėtume pu 
daryti ir nepalyginamai didės 
nę turėtume naudą, negu tuti 
me.

Mumyse dar yra rutinos, 
įpročio, kurio nerangūs esame 
nusikratyti. Kaip įpratome taip 
ir laikomės, anot senos lietuvių 
žmonių patarlės: „Et. mano tė 
vai taip gyveno ir taip darė, ir 
aš taip darau”. O gyvenimas 
vietoje nestovi. Jis ne tiktai ne 
stovi vietoje ir norint su juo 
suskubti, reikia įtempti jėgas.

Nauda gi kooperacijos kiek 
vienam darbo žmogui yra aiški: 
laikyk savo santaupas ten, kur 
jos yra saugios, kur jos neša di 
dėsnį pelną, kur jos duoda nau 
dą savo artimiems — tautie 
čiams ir kur, reikalui esant, pats 
gali pasiskolinti be jokių dide 
lių vargų ir rūpesčių.

Jeigu mes taip darytume, tai 
padarytume didelę naudą „uu 
ir savo tautiečiams.

Tat ir darykime taip. Nedels 
kime, nes kiekvienas praleistas 
laikas, mėnupo ar savaite yra 
tikras nuostolis.

ORGANIZACIJA 
SKOLININKAMS PADĖTI

Kaikam nepasiseka lengvai 
išlyginti skolas. Tada tą asmeių 
apgula skolintojai, kurie dažnai 
pasinaudoja jo turto išvaržymu 
ir skolininką visiškai sužlugdo. 
Kad šito išvengtų, yra speciali 
organizacija, vadinama „La 
combe Law Department". Sko 
lininkas turi teisę pasiduoti šios 
organizacijos dispozicijon ir 
prašyti jos pagalbos. Tokiu at 
veju Lacombe iš skolininko pa 
ima dalį uždarbio ir kiekvieną 
mėnesį išskirsto visiems skohn 
tojams.

Šiuo momentu, kur nors van 
denyne netoli Rusijos, yra po 
vandeninis laivas, giliai jūrų 
gelmėje, ginkluotas 16 Polario 
raketomis. Kiekviena raketa tu 
ri vandenilio kapsulę, paruoštą 
karo veiksmui.

Kitas laivas, panašiai ginkluo 
tas, ką tik baigė patruliavimą. 
Greitai trečias prisijungs — ir 
raketų skaičius sieks 48. Prezi 
dentas J. F. Kennedy sausio JO 
dieną įsakė pagreitinimą, kurio 
pasėkoje dabar statomų Polario 
laivų skaičius bus padviguoin 
tas.

Kiekviename povandeninia 
me Polario laive yra 100 aty 
džiai parinktų vyrų. Jie savo 
rankose turi jėgą sunaikinti 16 
priešo miestų. Įvairūs aparatai 
laiko raketas automatiškai nu 
kreiptas į iš anksto nustatytą 
taikinį.

Kai šitoks povandeninis la
vas, vienas iš jų pavadintas G< 
orge Woshington, išplauki? į 
sargybą, jo įgula gyvena po 
vandeniu 60 dienų arba net dau 
giati.

Povandeninis laivas neiškyla 
į paviršių. Periskopas niekada 
neiškišamas, radio antena neiš 
keliama. Laivas be pertraukos 
gauna radio pranešimus, Del 
normaliai neatsako. Jokie radio 
signalai iš laivo nėra siunčiami, 
kad laivo pozicija būtų išlaiko 
ma paslaptyje.

Laivo įgula gerai gyvena. Pa 
togumų yra daugiau, kaip kita 
me karo laive. Temperatūra 
yra laikoma nuolat 70 F.

Karo ekspertų nuomone, kiek 
vienas naujas Polaris povande 
ninis laivas, išplaukdamas sar 
gybon, palenkia jėgos balansą 
į Amerikos pusę ir sumažina 
atominio karo galimumą.
(U. S. News & World Report)

NAUJAS SKAUSMUI RA 
MINTI VAISTAS

Skausmams raminti narkoti 

Port Arthur ir Fort William, Ont.
16-TO VASARIO MINĖJIMAS

mūsų plačioj, bet ne gausingoj 
tautiečių kolonijoj, praėjo labai 
gražiai. Net šimtų mylių atstu 
me gyvenančius lietuvius subū 
rė į vieną krūvą. Tai yra nepra 
laužiama tautos ir pavergtos tė 
vynės meilė ir . atjautimas, de 
gantis kiekvieno širdyje. O kas 
yra įdomu, kad didžiuma šitos 
apylinkės lietuvių yra sukūrę 
mišrias šeimas. Bet giažiai pa 
sirodė tėvai, motinos ir jųjų vai 
kai tautos šventės minėjime. Po 
nų Kuolaičių dukrelė, kurios 
motina yra lenkų kilmės, akor 
deonu gražiai scenoje gnežė: 
„Lietuva, brangi mano tėvv 
ne".

St. CATHARINES, Ont.
VIETINĖS SLA 278 KUOPOS PASTANGOMIS

buvo surengtas Klaipėdos Kraš 
to atvadavimo minėjimas ir klū
pos šešerių metų sukakties mi 
nėjimas. Be vietinių, į minėji 
mą atsilankė ir iš tolimesnių ko 
lonijų. Ypač svarbu, kad atsi 
lankė torontiečiai visuomeninin 
kai — J. Strazdas ir dabartinis 
Toronto SLA kuopos pirminio 
kas St. Jakubaitis. Jie atvežė ir 
nuvežė j Torontą baleto progra 
mos vykdytojus, dovanai. Jie sa 
vo atsilankymu ir pasakytais 
žodžiais sustiprina mus ir pri 
duoda daugiau vilties ir pasiry 
žimo dirbti susivienijimo ir lie 
tuvių gerovei. UŽ ką .J Straz 
dui ir St. JakubaiČiui kuopos v- 
ba reiškia augščiausią pagarbą 
ir nuoširdžiai dėkoja.

Širdingą padėką reiškia inž.

LONDON, Ont.
DIRBTUVĖ

Londoniškiai Stasys Švilpa ii 
Vladas Bernotas turi radio - te 
levizijos aparatų taisymo ir par 
davimo krautuvę, 81 South 
Warnaliffe g-vėj, Londono va 
karuose. Abu jie yra baigę te 
levizijos ir elektronikos mokyk 
lą ir visados mielai ir sąžiningai 
patarnauja savo klientams.

Linkėtina jiems geriausios 
sėkmės.

niai vaistai turi blogą savybę— 
jei jie vartojami ilgesnį laiką, 
žmogus be jų daugiau negali 
gyventi ir tampa narkotiku. Gy 
dytojai tą žino ir todėl vengia 
tokius vaistus didesniais kie 
kiais ligoniams duoti.

Amerikos sveikatos institutas 
šiuo metu davė klinikoms išmė 
ginti naują skausmui raminti 
vaistą, kuris kelis kart stipriau 
veikia nei morfijus, bet, 
kiek iki šiol galima spręsti, pa 
cientai jį vartodami netampa 
narkotikais.

Instituto vadovai nurodo, 
kad naujas vaistas, vardu feno 
zocinas, nėra visiškai idealus, 
nes kartais duoda šalutines pa 
sėkmės, bet vistiktai daug sau 
gesnis kaip visi ligšioliniai opi 
jaus preparatai.

„GLOBALI" TELE 
VIZIJA AR MIRTIES 
SPINDULIŲ MAŠINA

Britų radaro mokslininkams 
pavyko sukonstiuoti aparatą, 
kuris galėtų sukelti revoliucija 
televizijos technikoje ir oro 
žvalgyboje ir žengti žingsnį ar 
čiau „mirties spindulių“ atradi 
mo.

Aparatas pavadintas „La 
ser“. Jo pagalba šviesos spindu 
liūs galima sugauti ir siųsti pa 
našiai, kaip radio bangas.

„Daily Mail“ pranešimu, tuo 
būtų įmanoma užtikrinti visiš 
kai ryškių vaizdų priėmimą v> 
same pasaulyje ir nuo Žemės sa 
telitų persiųsti tuo pat laiku 
tūkstančius televizijos progra 
mų.

Be to „Laser" palengvintų 
tolimų atstumų žvalgymą iš 
oro.

Kai kurie mokslininkei isiti 
kinę, kad aparato galingumą 
atitinkamai sustiprinus, jį gali 
ma būtų paversti mirties spin 
dūlių mašina.

Ponia Kriščiūnienė, vokiečių 
tautybes, p. Kajutienė švedų 
kilmės, gimusi Kanadoje, — la 
bai daug darbavosi paruošiant 
užkandžius. Ir daug kitų ponių 
svetimtaučių kilmės darbavosi 
mūsų parengime. Joms priklau 
so labai didelė pagarba ir podė 
ka.

Visą paruošimą ir programa 
pravedė mūsų visų mylima ir 
gerbiama daktarė E. Jasevič'ū 
tė. Jai priklauso giliausia pade 
ka.
• Labai gili užuojauta Juozui 
ir Zuzanai Danėnams dėl sūne 
lio netikėtos mirties.

V. Sibulis.

Balsiui už gražią ir turiningą 
paskaitą, programos pildyto 
jams Toronto baleto lietuvių 
grupei ir jos vadovei k. Oran 
tienei ir D. Eižinaitei, estų tau 
tinių šokių grupei ir jos vado 
vej p. Heinhar, už pagalbą prr. 
vesti reklamą, J. Diliui už pro 
gramos pranešinėjimą p. Zub 
rickienei ir visiems kitiems čia 
neišvardintiems, prisidėjusiema 
savo parama bei daibu prie šių 
minėjimų surengimo ir pasisek’ 
mo. o taip pat skaitlingai atsi 
lankiusiems, kurie įvertino inū 
sų darbą, o svarbiausia mūsų 
jaunuosius programos vykdy.o 
jus. Visiems dėkojame.
Kuopos v-bos pavedimu f. sekr.

P. Polgrimas.

TAUTIEČIO NELAIMĖ
Simoną Šukį ištiko skaudi ne 

laimė: susidūrus dėl labai sli 
daus kelio dviems mašinoms, 
jam sulaužytas dešinysis šlauni 
kaulis. Teks ilgesnį laiką gydy 
tis. Jis guli Victoria ligoninėje, 
8-tame augšte, kambarys 833.

Tautiečių atsilankymas su 
žeistąjam yra labai mielas ir pa 
trumpina ilgąsias gulėjimo die 
nas. L. E-tas.

TARNAUJA TIEK 
DAUGELIU ATVEJŲ
Raudonasis Kryžius

» laukia iš Jūsų
Raudonojo Kryžiaus humanitariniai atsiekimai 
pareina nuo Jūsų dosnumo. Jūsų doleriai įga
lina Raudonąjį Kryžių teikti gyvybinius patar
navimus jūsų bendruomenėje.

Šiais metais — pagalvokite, kieti daugeliu at
vejų Raudonasis Kryžius pagelbsti jums ir Jū
sų kaimynui — apsispręsKite aukoti kiek tik 
j ilsų išg.ųės leidžia. Dosni auka pagelbės tiek 
daug, tiek daugeliui 1961 m.

Raudonajam Kryžiui 
reikalinga Jūsų 

pagalba d a b a r
129 oi

PADĖKA
Rengiant 43-čiasias Lietuvos 

Nepriklausomybės minėjime iš 
kilmes, prisidėjusiems pue jų 
pasisekimo, Seimelio Prezichu 
mas dėkoja: abiejų parapijų 
klebonams — Tėvui Eoievičiui 
S. J. ir kun. dr. F. Jucevičiui 
už atlaikytas pamaldas už Lietu 
vos laisvę bei pasakytus tai 
šventei pritaikintus pamokslus; 
Valst. Op. sol. Elzbietai Karde 
lienei ir soi. Antanui Kėblini uz 
gražias giesmes pamaldų metu ; 
Sol. Jonei Pauliūtei, pianistui 
Kaziui Smilgevičiui, Tautinių 
Šukių grupei ir jos vadovui Juo 
zui Piečaičiui, Aušros Vartų pa 
lapijos chorui ir jo vadovui mu 
zikui Ambrozaičiui už gražų 
meninės programos išpildymą 
paskaitininkui dr. H. Nagiui už 
turiningą paskaitą ir su J. Viliu 
šių parudšusiems rezoliucijas 
Valstybių galvoms! Dr. Žirai 
džinui, Dr. ir Poniai Pavila 
niams, Adomonienei, I. Luko 
šcyičienei, J. Kardeliui, di. I. 
Gražytei, kuri taip sumaniai ir 
gražiai vedė svečių sveikinimas 
ir trim kalbom perskaitė r >zo 
liucijas; visoms lietuviškoms or 
ganizacijoms už dalyvavimą ur 
ganizuotai pamaldose ir salėje 
su savo vėliavomis; šauliams .r 

JUOKDARIAI...
KLAUSIMAS MIZARAI,

Jūs vis kartojate, kad Lietu 
va, Latvija ir Estija yra lais 
vos ir nepriklausomos valsty 
bės. Kodėl tad ne jos pačios, 
bet Maskva tvarko jų reikalus? 
Štai, Austrijos piliečiai nori at 
gauti savo Lietuvoje turėtus 
turtus, bet dėl to deryoas veda 
ne Lietuvos, bet Rusijos vai 
džia? Dabar Rusijos valdžia pa 
reikalavo išduoti kažkokį Esti 
jos „nusikaltėlĮ”. Kodėl gi r»e 
Lietuvos ir ne Estijos valdžios 
tvarko siuos reikalus, oet Rusi 
jos valdžia? Jeigu Lietuva ir Es 
tija laisvos ir nepriklausomos 
Valstybės, tai kokia teise jų re1 
kalus tvarko Rusija?

SVEIKATA —
VISŲ BRANGIAUSIA, 

rašo „Tėvynės balsas“, perduo 
damas Lietuvos sveikatos ap 
saugos ministro pavaduotojo 
Dr. M. Zaikausko pasisakymą. 
Ir tai yra teisybė.

Bet. . . sovietinė diktatūra 
žmones gyvus varo į kapus. Pa 
ti sovietija vaistų negamina (vi 
si ištekliai atiduodami karo rei 
kalams), o iš kitur neleidžia

skautėms už tarnybą prie įėji 
mo, o pastarosioms dar kartą 
už įėjimo ir savanoriams ženl. 
liukų pagaminimą; inž. Vilčins 
kui, pp. Gurčinienei, Ališaas 
kienei, Strėlienei ir Dalmanlui 
uz inkasavimą rinkliavos; s-.va 
noriu; - kūrėjui Br. Abromoniui 
už Lietuvos Himno ir jo pras 
mės parnešim. ir savo lėšomis 
atspausdinimą mokyklų vai 
kams bei savo gausiais ekspona 
tais Aušros Vartų mokykloje 
parodoje dalyvavimą ir jos or 
ganizavimą. Abiejų lietuviškų 
šeštadieninių mokyklų mokyto 
jams ir tėvų komitetams už su 
ruošimą gražių minėjimų su lie 
tuviškos dailės parodėlėmis tnū 
sų mažiesiems; Nepriklauso 
mos Lietuvos ir Tėviškės Žibu 
rių laikraščiams ir jų redakto 
riams už šio minėjimo spaudoje 
išgarsinimą; visiems mieliems 
tautiečiams už malonų atšilai*, 
kymą ir tuom prisidėjimą pue 
šios šventės pasisekimo.

Aukšč?a’« suminėtų darbas 
dar daugiau mus tesujungia ir 
tesustiprina dar stipresnei ko 
vai už Mielojo Krašto islais’ 
nimą.

. Seimelio Prezidiumas.

BIMBAI IR ANDRULIUI
vaistų įvežti, net ir dovanai 
siunčiamų neįsileidžia. Tai kam 
tie gražūs žodžiai apie sveika 
tos brangumą?

TOKIA YRA TIESA
Stasys Šėrūnas ja susirūpino, 

nes ta tiesa, kaip adata iš mai 
šo, lenda ir nėra nei galimybės, 
nei jėgų ją suvaldyti. Tiesa yra 
ta, kad Lietuvą okupavo, po 
timatumų, Rusijos kariuomenc- 
ir dabar Rusija ją kolonizuoja. 
Tai yra žiauri tiesa. Ir veltui Ša 
runas, kaip ungurys ir kaip žal 
tys, muistosi į visas puses b-n 
dydamas tą tiesą paversti su.'ie 
tine okupantine, kolonistine 
„tiesa“. Tiesa yra tiktai viena. 
Tiesos negalima nei Sibire nu 
marinti, nei kalėjimo rūsy su 
šaudyti, nei iš žmonių sąmonės 
išrauti. O jeigu Stasys Šėrūnas, 
kaip okupacijos samdinys, nori 
pats įsitikinti ir įtikinti pasaulį, 
tai siūloma Lietuvoje padaryti 
laisvus balsavimus, kitų tautų, 
nors ir sovietinių, priežiūroje, 
tiktai su vienu klausimu: Ko 
Lietuvos žmonės nori?

Mandrapypkis.
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LN PENKMEČIUI ATŽYMĖTI KONCERTAS
ruošiamas sekmadienį, kovo 12 
d. 5 v. v. Lietuvių Namuose, (o 
pradžioje įvyks trumpa ofičia 
lioji dalis, kurios metu išgirsi 
me žinomo mūsų visuomeninin 
ko ir ekonomisto J. Stra'ri^ 
paskaitą apie LN reikšmę lietu 
vybės išlaikymui. Meninę dalį 
išpildys išraiškos šokėja Jonė 
Kvietytė solo ir su partneriu, so 
listė Lilija Šukytė ir žinomas 
mūsų rašytojas di. Henrikas 
Nagys iš Montrealio.

11 vai. ryto Aušros Vartų 
bažnyčioje šv. mišios, atnašau 
jamOs mirusių LN narių — a. 
a. Balio Miltenio, Juozo Kane 
vos, Jon ožičkaus, Jono Gylio 
ir Jono Jokūbaičio intencija. 
Pamaldas laikys ir minėjimai 
pritaikytą pamokslą pasakys 
kun. dr. J. Tadarauskas. Po rr.i 
šių Libera ir simbolinu gelių 
ant mirusiųjų kapų uždėjimas.

Visus kviečiame kuo skaitlin 
giausiai dalyvauti ir pakvieti 
mus įsigyti iš anksto pas platin 
tojus arba kiekvieną sekmadie 
nį po 10 ir 11 vai. pamaldų na 
rapijos salėje pas K. Mikšį.

Šis didysis LN penkmečio

A. L I Ū D ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarimai.
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton. 

n::::::::::::;;:::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::;::::::;:::;::::;
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 50% turto vertės. 
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos: |

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — * vai. p. p. I 
? Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vakaro. | 

T 20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575 f i

j Dr. Roman Pniewski 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

| BELLAZZI- LA M Y, INC
j DO 6-6941 • 76/£ George St., Ville Lašale.
| Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 

Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popietis.

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, LACHINE

A. NORKELIŪNAS
e Commissioner of the Superior Court of Montreal
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
$ 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

I{V
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iŠ kitur primami pastų.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas. RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

MOTERIŠKŲ KUBŲ $

SIUVĖJAS f
AUGŠTOS KOKYBĖS g 
RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS | 

79 ir 81 St. Zotique St. E. | 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. §

£

koncertas sutampa su nauju L. 
N. darbuose posūkiu. Jo progra 
ma nauja ir įdomi, tad visi jame 
dalyvaukime.

Kas norėtų į šią gražią ir oi 
delio tautinio darbo sukaktį gi 
liau įžvelgti ir tęsiamas pastan 
gas penkmečio proga padrąsin 
ti konkrečia pageiba, sveikini 
mus, aukas ir pinigus šėlams 
pirkti prašome siųsti Si. Bak 
šiui, 38 Stanley Avė., H.imil 
ton, Ont. Tautiečių žymesnis ir 
konkretus reagavimas žymiai su 
stiprintų m tįsų penkmečio kcn 
certo oficialiąją dalį, o svarbiau 
šiai, suteiktų moralinių jėgų LN 
v-bai tęsti Tautos Namų įsigiji 
mo darbus iki galutinio rainieji 
mo. Sk. St.

LIETUVIŲ NAMŲ
Valdyba nutarė po koncerto 

Bengti programos dalyviams 
vakarienę.

Svarstant lėšų telkimo būdus, 
v-ba pilėme K. Mikšio siūly 
mą: reikia dėti visas pastangas 
atsiekti didesnę mūsų kolonijos 
vienybę. Kaip konkrečią pro 
džią jis siūlė visiems LN na 
riams stoti nariais į „Talką“, su 

į eiti į nuoširdesnius santynius su 
parapijos vadovybe. Be to, rei 
kia pradėti galvoti, kad tikric 
siems Liet. Namams šimtinių 
neužteks. Reikia surasti kelias 
dešimt, kurie prisidėtų tūkstan 
tinėmis. Atėjo laikas, kad Liet. 
Namų išbaigimui, daliai iūealis 
tų lietuvių reikes, tiesiog auko 
tis.

V-ba pavedė St. Bakšiui su 
jo pasirinktais dviem LN V-bos 
nariais kreiptis pas parapijos 
kleboną kun. dr. J. Tadamus 
ką, kad bendromis jėgomis su 
radus būdus, kaip galutinai i* 
baigti didelį Liet. Namų įsigiji 
mo darbą. Sk. St.

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ 
penkių metų sukakčiai atžymėti 

KON CERTAS 
įvyks

1961 m. kovo 12 d., sekmadienį 
Lietuvių Namuose.

Oficialioje dalyje žinomas mūsų praktiškojo veikimo 
visuomenininkas

J. Strazdas
iš Toronto perteiks įdomių minčių tema 

„Lietuvių Namų reikšmė
mūsų tautiniam išsilaikymui”. 

Meninėje dalyje išgirsime sol.
Liliją Šukytę, 

pamatysime išraiškos šokių klasikę
Jonę Kvietytę 

ir 3 poras šokėjų.
Mūsų lietuviškos literatūros meną atstovaus 

rašytojas dr. Henrikas Nagys.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti!

Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto pas platintojus ir 
sekmadienį pas K. Mikšį po 10 ir 11 v. pamaldų par. salėje

Pradžia 5 v. v. 
Hamiltono Lietuvių Namų Valdyba.

HAMILTONO B-NeS ŽINIOS
Nepriklausomybės šventės mi 

nėjimui sėkmingai praėjus (su 
traukė virš 700 žmonių), B-nės 
valdyba reiškia nuošiidžią pa 
dėką tiems, kurie prisidėjo prie 
los šventės suruksimo : mūsų pa 
rapijos dvasios vadams, Kun. 
Dr. J. Tadarauskui ir kun. V. 
Pomiamskui už atlaikytas iškil 
mingas pamaldas ir tos dienos 
proga pasakytą labai gražų pa 
mokslą. Teisininkui V. Ignai 
čiui, iš Delbi, už puikią, įspū 
dingą ir gražiai pasakytą kalbą. 
Sol. V. Verikaičiui už progra 
mos - montažo paruošimą n me 
nišką išpildymą. Visiems cho 
ristams, kurie vadovaujami sol. 
Verikaičio, ypatingai gražiai pa 
sirodė, tiek pamaldų metu baž 
nyčioje, tiek minėjimo metu sa 
lėje. Didelė padėka tenka tau 
tinių šokių grupės vadovei G. 
Breichmanienei, visiems grupės 
šokėjams, akordeonistui p. Ulbi 
nui, kurie pašventė daug bran 
gaus laiko tai programai ruo 
Šiantis. Dėkojame Linai Verbic 
kaitei ir Silvijai Martinkutei už 
deklamacijas. Nuoširdi padėka 
programos pranešėjai, Irenai 
Grabušaitei, kuri savo sumariu 

pranešinėjimu sužavėjo ne tik 
lietuvius, bet ir kanadiečius svc 
čius. Dėkojame skautų vadams
I. Bagdonienei ir A. Pilypai 
čiui, kurie organizuotu dalyva 
vimu, su vėliavomis, bažnyčio 
je prisidėjo prie šventės iškil 
mingumo. Ateitininkų vadovui
J. Pleiniui ir ateitininkams, ku 
rie gražiai suorganizavo vėlia 
vų įnešimą ir garbės sargybą 
prie vėliavų pamaldų metu. Vy 
dai Kubiliutei ir D. Choromans 
kytei už vainiko padėjimą žu vu 
šiųjų garbei, gedulingų pamai 
dų metu. Nuoširdus ačiū vi 
siems atsilankiusiems į minėji 
mą. Minėjimo metu surinkta au 
kų 205.90 dol.

Solidarumo mokesčio už 
1960 metus surinkta 503 dol. 
Kr. Tarybai pasiųsta 40% — 
202 dol. Kultūros Fondui — 
20% — 101 dol.

Solidarumo mokesčio rinki 
mo talkininkams: p. Lengni 
kui, kuris priiminėdavo mokes 
tį bankelyje „Talka“, B. Asels 
kiui, A. Pauliui, A. Jankauskui, 
V. Pašiliui, J. Kežemėkui, fi
nes V-ba nuoširdžiai dėkoja.

Lietuvaitės televizijoje. Vasa

KLB DELHI 
valdyba kovo 12 d. 5 v. pp. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje .šau 
kia metinį apylinkės lietuvių su 
sinnkimą. Numatoma: išklausy 
ti valdybos ir kontrolės komis' 
jos pranešimai, išrinkti naują 
apylinkės v-bą ir kontrolės ko 
misiją, svarstyti kiti klausimai. 
Prašomi visi lietuviai dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.
APYLINKĖS ŽINIOS

Rekolekcijos Šv. Kazimiero 
parapijoje Delhi šiais metais 
bus kovo 12—19 d. d. Jos pra 
sidės 4-me Gavėnios sekmadie 
nį 11 v. pamaldomis ir baigsis 
Kančios sekmadienį. Rekulek 
cijas praves kun. dr. J. Sake 
vičius MIC iš Čikagos. Šaiia 
konferencijų - pamokslų, bus 
eilė paskaitų krikščioniškom 
mokslo klausimais ryšium su 
moksline šių dienų pažanga ir 
lietuviška kultūra. Paskaitoms 
pakviesti žymūs kalbėtojai. Sa 
vaitės dienomis paskaitų pra 
džia 7 v. vakare. Po jų bus kon 
ferencija - pamokslas.

Rodney - West Lome apylin 
kės lietuviams gavėninis susi 
kaupimas įvyks West Lome 
bažnyčioje. Bus konferencija, 
šv. Mišios, išpažinčių klauso 

rio 16 proga B-nės V-ba išrūpi 
no lietuvaičių pasiradymą tele 
vizijoje, Hamiltone. Programo 
je dalyvavo Irena Grabušaitė ir 
Lucija Skripkutė. I. Grabušai 
tė, pasipuošusi gražiais tauti 
niais rūbais, nuosekliai papasa 
kojo, tautinių rūbų kilmę ir rei 
kšmę. Taip pat gražiai n suma 
niai atsakinėjo į įvairius klausi 
mus, keldama Lietuvos vardą.

L» Skripkutė, demonstravo 
lietuviškus pyragaičius, jų pa 
ruošimą ir kepimą.

Rezoliucijos priimtos ir pa 
siųstos, nepriklausomybes šven 
tės proga, Kanados min. pirm. 
John D. Diefenbaker, Kanados 
opozicijos vadui Lester B. Pear 
son. Užsienių r-lų min. Hcw 
ard Green, USA Prezidentui J. 
F. Kennedy, Vice prez. Lyn 
don B. Johnson, U. S. A. Vals 
tybės sekretoriui Dean Rusk, 
U. S. A. Ambasadoriui prie U. 
N. — Adlai Stevenson.

Apyl. Valdyba.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALTIC EXPORTING Co. 
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 

Įvairūs siuntiniai 
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR. 

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp»""’:’'tą 
vaistų katalogą Nr. 2. 

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir IldoLlA tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svaių gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europoa 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI t

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

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5318 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 V. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 0 v. ryto iki 5 vaL <• 

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

APYLINKĖS
ma. Dalyvaus šv. Kazimiero 
par. klebonas iš Delhy ir reko 
lekcijų vedėjas. Prašomi visi lie 
tuviai susirinkti kovo 12 d., po 
p. West Lome bažnyčioje susi 
kaupimui.

Jaunimo klubas, įsteigtas šių 
metų pradžioje prie šv. Kazį 
miero parapijos Delhi, Ont., 
gražiai veikia. Klubo pobūviai 
vyksta parapijos salėje kas am 
rą sekmadienį. Klubui veikti pa 
deda globėjų komitetas. Klubas 
turi du naujus stalo teniso sta 
lūs, eilę įvairių žaidimų, lietu 
viškų plokštelių ir naują patefo 
ną su garsiakalbiais.

Steigiama skaitykla - bibiio 
teka KLB Delhi apylinkės va’ 
dybos iniciatyva, parapijos sa'ė 
je. Tam tikslui apylinkės vai 
dyba paskyrė $100. Savo auko 
mis knygoms nupirkti žada pri 
sidėti parapija, L. K. Moterų 
dr-jos skyrius. Ūkininkų ir Jau 
nimo klubai.

Vasario 16 d. minėjimas ra 
dio valandėle iš Tillsonburgo 
radio stoties, aktas Vengrų sa 
lėje vas. 11 d. su gražia V. Mei 
lauš paskaita, puikiu hamiltoniš 
kių vaidinimu ir taut, šokiais — 
„Sekminių vainiku“. Minėj' 
nias baigtass ekmadienio iškil 
mingomis pamaldomis. Kor.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ohce WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

Lietuvio Advokato Įstaiga.
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2 2585 
w— "Mir- -MW -MU   —«•

A. E. M c K AG U E, Q. C.
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4-1JO5. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.
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AKADEMINIO SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS

Šį penktadienį, kovo 10 d., 8 
v. v. pp. Piečaičių bute, 5785-- 
12th Ave, Rosemount, įvyks 
Lietuvių Akademinio Sambūrio 
susirinkimas. Programoje: Dr.
H. Nagio paskaita apie lietuviu 
poeziją ir publikos supažindini 
mas su jo naujai išėjusia poezi 
jos knyga ,,Mėlynas sniegas '

Maloniai kviečiame visus na 
rius, studentus ir taip pat vi 
suomenę atsilankyti šiame sus: 
rinkime.

Kartu pranešame, kad gegu 
žės 13 d., šeštadienį bus Sam 
būrio šokių vakaras, kurio mc 
tu bus įteikiama VmCo Krėvės 
vardo lieratūros premija.

Valdyba.
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOS ŽINIOS
Rekolekcijos vyks šiemet 

nuo kovo 19 d. iki 25 d. Re 
kolekcijas ves Tėvas Tamoša1 
tis S. J. Pamokslai bus sakomi 
8 vai. vakarais.

Rinkliava sekmadienį davė 
176.02 ir spec, rinkliava baž 
nyčios fondui 228.69 ir Šv. K i 
zimiero išvakarėse suaukota 
155.15.

Kazimierinių vakarienė buvo 
gera. Vaidinimas puikus.

BUS ČIUOŽIMO 
KARNAVALAS

St. Laurent miesto dalyje 
yra St. Laurent College. Ten 
veikia ir čiuožėjų klubas (Ska 
ting Club), kurio pirmininku 
yra Dr. D. Andrukaitic. Klubas 
kovo 25 d., šeštadienį. 3 vai. 
pp., ruošia čiuožimo karnavalą, 
kuriame dalyvaus ir Dr. And.u 
kaičio duktė, Bany rungtvnėr.e 
laimėjusi vieną iš pirmųjų vie 
tu.
• Šį sekmadieni, kovo 12 d..
12.30 vai. po pietų; Aušros 
Vartų salėje yra šaukiamas 
skautų-čiu tėvų ir rėmėju susi 
rinkimas. Visi tėvai bei rėmėjai 
nrašomi kuo skaitlingiau daly 
vauti. Tuntų vadovybė.
• „Lito“ valdybos posėdis šau 
kiamas sekmadieni, kozo 12 d ,
8.30 ryto, banko patalpose.
• Serga: P. Pauliuvienė ir Ma 
rija Leknickienė Daktaro 
J. Šemogos žinioje yra pagul 
dyta Lachinės ligoninėje. Taip 
gi ir n. Montvilienė. M. But 
bienė Viktorijos ligoninėje.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont

RA 7-5552; namų RA 1-0656. 
5441 Rannantvne. Verdim

Dr. J. ŠEMOGAS
Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį ' 
antradienį ir I 
penktadienį I

7—9 p. m.

trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
Šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

VI 2-9958

Mttmttmnrunnxmttnmnm::n::::r

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rekolekcijos AV parap. pra 
sidės sekmadienį kovo 12 d. 7 
vai. vakaro. Jos yra skiriamos 
visiems: moterims, vyrams ir 
jaunimui. Todėl visi yra prašo 
mi labai nuoširdžiai aktyviai 
dalyvauti rekolekcijose. Riko 
lekcijoms vadovaus iš Čikagos 
Tėvas Anicetas Tamošaitis, jo 
zuitas. Visi tėvai labai prašomi 
priminti ir paraginti savo vaiku 
čius dalyvauti rekolekcijose. 
Tenka pastebėti, kad praeityje 
parapijos rekolekcijose jauni 
mo dtlyvavo labai mažai. Tik', 
mės, kad Ši klaida šiais metais 
bus atitaisyta.

. Audringą sekmadienį suauko 
jote bažnyčios reikalams 80.87 
dol.

Dešimtmečio bazaro pajamos 
yra skiriamos parapijos sko 
loms mokėti. Viso surinkta • 
1,112.43.

Eminencija kardinolas P. E 
Leger kreipiasi į savo Arkinio 
cezijos narius ir praši, kad vie 
toje pasninko, nuo kurio esame 
atleisti daugumos Gavėnios mc 
tu, prisidėti prie Gavėnios au 
kos, kuri bus paskirta neturtin 
giems Šelpti. Tam tikslui ir mū 
su bažnyčiojej prie didžiųjų du 
rų yra speciali dėžutė. Kas ga 
lime, prisidėkime prie šios au 
kos ir labdaros darbo.

Pp. Rutkauskai, De Lux Clea 
ners savininkai, 100 dol. atiko 
jo A. V. paiapijos reikalams. 
Šia proga AV dėkoja jiems už 
malonią pagalbą: metų bėgyje 
nemokamai valant bažnytinius 
ir kunigų drabužius.

Krepšininkams yra gauta ' 
Verdune Richard puiki salė tre 
niruotėms. Laikas kiekvienų 
šeštadienį nuo 2—5 vai. po pie 
tų.

Šeštadieni, kovo 11 dieną, 5 
vai. vak., įvyks metinis M. i... 
K. Moterų draugijos visuotinis- 
susirinkimas.

Sekmadienį po sumos šz. 
Onos dr-jos susirinkimas.
• Visi ligonys džiaugiasi, Kad1 
Lesage įvedus ligoninių planą, 
nepaprastai palengvėjo gydy 
mosi galimybės.
• Mirė: Vasario 18 d. mirė Ka 
šimieras Martinkus, 59 metu, 
plaučių vėžiu. Kanadon vebo 
nis buvo atvykęs pp Pirmojo 
pas. karo iš Raseinių, Žagarės. 
Kovi 4 d. per AV parapiją pa 
laidotas našlys Mitchel.

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENt
Dantų Gydytoja 

141U Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

I
 ADVOKATAS < ;

STASYS DAUKŠA, LL. D. i j 
4 Notre Dame St. E. J ;

Suit- 901 įt
UN 1-8933 j-
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ADVOKATAS ii;

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

į UN 6-2063 ir UN 6-2064 Į 

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6 15 70 f
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I
 NOTARAS |

JUOZAS BERNOTAS Z 

B. A., B. C. L. I 
215 St. James West, I

7 a u gitas. C
Tel.: AV 8-3115. 5

Namie 2654 Hogan 'S’Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v§

I DĖMESIO TAUTIEČIAI!

SIUNTINIAMS LIETUVON
Į urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainų)
Importuojame iš Anglijos

■ < didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 
a vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysime.
Priimame užsakymus 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
) CH. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

Kaufman’s Woollens &Textiles
Wholesale and Retail

I 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Šėrinmkų susirinkimas šaunia 
mas kovo 19 d., sekmadienį. Su 
sirinkimo metu bus išmokt.v> a 
praėjusių metų dividendai, po 
,7 dol. ir £>0 et. už vieną Šerą.

Juozų vakarienė Klube įvyks 
ta kovo 18 dieną, šeštadienį. 
Jos metu bus pagerbti visi Juo 
zai ir Jutzės.

Pašalpi.nėn įstojo nauji nu 
riai: Liliana Bulotienė, Lauren 
ce Brastauskas ir Juozas B: 
nius.

• Grįžtančiam Lietuvon Sūnų 
ir Dukterų dr-jos sekretoriui J. 
Pelakauskui šį šeštadienį, kovo 
11 d., Klubo patalpose ruošia 
ma atsisveikinimo vakarienė, j. 
Pelakauskas iš Montrealio iš 
plaukia lenkų laivu ,,Latory" 
balandžio 23 d.
• J. J. Bernotai susilaukė sūnų.

I. G. ELECTRIC R d
Elektros konttaktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

INCOME TAX
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 

blankų pildymo patyrimo.
Skambinti nuo pirmadienio ki 

šeštadienio OR 4-8996;
šeštadieniais 1—5 p. m. asine 
niškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute
7684 Edward St., Ville Lasalle. 
Sekmadieniais asmeniškai 1 — 4 

p. m. Kaunas Restorane.
2587 Ontario St. East.

Taipgi tarpininkaiija visokių rū 
šių draudimuose, daro vertimu:' 
ir užpildo visokius blankus: pi 

lietybės, valdiškų pensijų 
ir imigracijos reikalais.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madierų nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Ve 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v

Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280
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Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”
Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. UE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%-
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Darbo valandos:
Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 

vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.
Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—0 v.
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

PARDUODAMAS 
SKLYPAS

Dainavoje 100X200 pėdų, nv. 4. 
Teirautis telef. A V 8-9658.

• Kalėjimas Montrealy atidary 
tas naujas, kaštavęs apie 6 mil. 
dol.

MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR

J. GRAŽYS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

J. KISIELAITIS 
moteriškų rūbų 

siuvėjas 
Užsakymai priimami vakarais 

ir šeštadieniais. 
Darbas garantuotas. 
5923 Des Ecores St.

Tel. RA 9-2386.

t ~~ ;m ~ ‘ it 1 >c* —* 
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamcnis............RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutiš ...........  LA 2-7879
A. Markevičius . . . . CR 9-9793
M. Roth....................... RE 7-9353
E. Kandt .................WE 5-5819

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL Tž, 

Star, LaPress.

taisau ir dažau 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

DĖMESIO LIETUVIŲ 236 SLA KUOPOS
NAMŲ DALININKAMS SUSIRINKIMAS
Kovo 12d., sekmadienį, 3 v.

L. Namuose šaukiamas L. N-» 
mų dalininkų visuotinis - meti 
nis susirinkimas. Kuriame nurn?. 
tyta svarstyti šie dienotvarkės 
punktai:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Praeito susirinkimo protoko 

lo skaitymas,
3. Įstatų svarstymas ir prieini

mas.
4. Valdybos ir Revizijos komi 

sijos pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų ir 

apyskaitos tvirtinimas,
6. 1960 metų pelno paskirsty 

mas,
7. 1961 metams sąmatos pnemi 

mas,
8. Valdybos ir Revizijos komiai 

jos rinkimai,
9. Einamieji reikalai.

Kviečiame visus narius sus’ 
rinkime skaitlingai dalyvauti.

KLB TORONTO APTLIN 
KĖS TARYBOS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 11 d., šeštadienį, 4 v. 
pp. šv. Jono Kr. parapjos salė 
je, 941 Dundas St. W. šauki? 
mas K. L. B. Toionto apylin 
kės Tarybos posėdis.

Apylinkės valdyba nuošir 
džiai kviečia visus Tarybos na 
rius dalyvauti posėdyje, Oiga 
nizacijų pirmininkai, negalį da 
lyvauti, prašomi atsiųsti savu 
atstovus. Toronto apyl. valdyba
• „Paramos“ banko vedėjas P. 
Šernas su žmona išvyko atosto 
gų į Floridą. Atostogų metu >į 
pavaduoja J. Matulionis.

SLA 123 KUOPA PRIVALO 
išrinkti naują valdybą, nes to 
reikalauja organizacijos įstatai. 
Aną sekmadienį susirinkmas ne
įvyko, nes dėl audros labai raa 
žai teatsilankė žmonių, — tai 
šis Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje Montrealio kuopos susi 
rinkimas yra būtinas. Jis įvyks 
šį sekmadienį tuojau po pamal 
dų Aušros Vartų patalpose. Na 
riai būtinai prašomi dalyvauti, 
nes tai yra paskutinis terminas 
išrinkti naują valdybą. Bus vai 
dybos pranešimai ir aptarti kuo 
pos reikalai. Taip gi neužsiuio 
kėjusieji nario mokesčio kvie 
čiami jį užsimokėti. Yra svar 
bių klausimų ir reikės padaryti 
svarbių nutarimų, todėl kviečia 
mi visi nariai dalyvauti, laipgi 
kviečiami dalyvauti svečiai, no 
rį įstoti į šią brolišką savitarni 
nės pagalbos ir apdraudimų oi 
ganizaciją.
• Nelaimė darbovietėje ištiko 
Albertą Mecelį — geležis apšu 
tino kūno priešakį. Jis paguldy 
tas į ligoninę.
• Šauliai Montrealy gražiai įvy 
kdė metinį susirinkimą. Pamal 
dose dalyvavo su‘vėliava.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025. 

įvyksta kovo 12 d., 2 vai. pp. 
Lietuvių Namuose. Laikas po 
keistas, derinantis prie LN rei 
kalavimo. Peieitame ®i.snniki 
me apie širdies darbą ir negala 
vitnus pakalbėjo p. Naujelis, 
žieme — savo patyrimais pas- 
dalins naujasis kuopos narys 
med. dr. A. Saikus. Nanai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti. Sp.
„PARAMOS” VALDOMIEJI 

ORGANAI
pasiskirstė pareigomis; Valdv 
ba: V. Meilus — pirm.. J. Stra? 
das — vicep., V, Užupis —ižd.,
J. Matulionis — sekr., P. Šer 
nas — narys. Kredito komite 
tas: Al. Kuolas —- pirm., St. 
Banelis — sekretorius ir 
Feliksas Senkus — narys. P 
žiūros komisija: Aug. KuolA. 
pirm, ir nariai Kl. Dalinda ir L. 
Adomavičius. Kredito komite 
tas posėdžiauja kiekvieną penk 
tadienj Lietuvių Namuose nuo 
5 vai. 30 min. vakaro.
ŠAULIŲ KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS
buvo skaitlingas, atsilankė ir ke 
lėtas norinčių Įstoti į kuopą. Iš 
valdomųjų organų padarytų 
pranešimų matyti, kad kuopa 
visuomeniniame gyvenime savo 
uždavinį gražiai atliko, o ypač 
kultūrinėje ir sporto srityje. J. 
Zavio vadovaujamoje sporto 
šaudymo sekcijoje yra 15 šau 
lių, kurie tarpklubinėse šau'’'’ 
mo rungtynėse yia pasieKę 
mąsias vietas. Pažymėtini šau 
liai J. Budrevičius su J. Uzvel 
tu, jau eilė metų, rungtyniauda 
mi su angliškais klubais pelno 
pirmuosius prizus. Scenos nie 
no sekcijos vadovas V. Jaku 
baitis pasiryžęs suburti stiprų 
vaidintojų vienetą, kuris galėtų 
pasirodyti ir už Toronto ribų.

Į naują kuopos valdybą iš 
rinkti: V. Jakubaitis, J. Zavys,
M. Valiulienė, J. Jankaitis ir V. 
Bačėnas. į rev. k-ją St. Bane 
lis, P. Česėkas ir Rukšys. Susi 
rinkimą sumaniai vedė St. Joku 
baitis, sekretoriaujant J. Jara 
šiūnui.

Prie moterų šaulių skaniai pa 
ruoštų užkandžių ir kavutės, 
dar ilgokai pasidalinta Šauhš 
kos veiklos įspūdžiais.
S Į Floridą išvyko pp. Užupiai.
• V. Meilus, perėmęs ,,Para 
mes“ valdyboje pirmininko pa 
reigas, tarnybos reikalais trims 
mėnesiams išvyko į Kitchenei, 
Ont.
• V. Bigauskas su šeima išvy 
ko į Ameriką, kur prie Chica 
go» gavo braižytojo darbą.
9 Putvio vardo šaulių kuopos 
įkurtoji scenos meno sekcija re 
petuoja ir balandžio 30 d. Pn 
sikėlimo parapijos salėje staf s 
S. Pilkos iš įvairių autorių 
darytą 3 veiksmų komediją „Ze 
mės Rojus“.
• Korektūra: B. SakalausKaS 
gavo ne 151, kaip buvo parašy 
ta, bet 75 balsus.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

X

Vakarais ir Šeštadieniais
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4
(į rytus nuo Dufferin S*
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