
Nr. 5 (267) KAINA 15 ct. PRICE 15 ct. XV11I METAIMONTREAL. 1958 m. SAUSIO-JANUARY 29 d.

Ui Lietuvos išlaisvinimų! Už ištikimybę Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba
Published by the Lithuanian League of Canada

Authorized as
second class mail, Post Office Department,Ottawa

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P Q CANADA

Politinių įvykių savaitė
ŠALTASIS KARAS TOLYD ŽIO EINA KARŠTYN 

Sovietams jau maža koegzistencijos — Sovietai reikalauja 
Vakarų kapituliacijos

MAGINU FONDO VA lift Naujienos iš pasaulio sostinėIf I Will/V V MJv/ paroda, kurią apžiūri milionai žmonių

Nors karas dar nepnbren 
dęs ir niekas jo nenori, bet 
tarptautiniai santykiai taip 
vystosi, kad šaltasis kai as eina 
aštryn, tolydžio darosi intensy 
vesnis ir tuo pačiu vis karštės 
nis.

Chruščiovas su Bulganinu, 
tebekartodami seną savo propa 
gandinę giesmę, iš kailio ne 
riasi pasiekti savo tikslų, — 

NORI PRIVESTI VAKA
RUS PRIE 

KAPITULIACIJOS 
prieš sovietinę diktatūrą.

Koegzistencija yra pasiekta. 
Vakarai Sovietų imperializmo 
nepuola. Vakarai tiktai ginasi. 
Jeigu Maskva Vakarų nepul 
tų, koegzistencija būtų ideali. 
Bet Maskvai to maža. Išaugęs 
Rusijos imperailizmas, ypač 
pakilęs su balistikos ir sputni 
kii laimėjimais, Maskvos dik 
tatūrai sudaro palankias sąly 
gas tęsti ofenzyvą prieš Vaka 
rus ir juos spausti, kad jie ka 
pituliuotų nebandę net prie 
sintis. y

Reikia pripažinti, kad 
RUSIJOS IMPERIALISTŲ 

ATAKOS LAIMI.
Net gi musų Kanados poli 

tikai, ypač savo paitinėse lenk 
tynėse dėl valdžios, yra nuėję 
tiek toli, kad pritaria Chruščio 
vo atakoms ir remia sovieti 
nes pastangas, kuuų realumo 
nežiūri, lyg nesuprastų, kad 
Rusija nei sutiks nusiginkluo 
ti, nei atsisakys atominių gink 
lų, nei sutiks koegzistuoti. Ko 
egzistencija Rusijai buvo tik 
tai Įžanga Į agitacijos išvysty 
mą už tai, kad Vakaiai kapitu 
liuotų ir tuo sudarytų sąlygas, 
KAD RUSIJA UŽGROBTŲ

VISĄ PASAULI
Šitokios padėties akivaizdo 

je, kai Maskvos planai Vaka 
rouse gauna pritarimą ir net 
paramą, reikia pasakyti, kad 
nors JAV politika gal taip gi 
nėra visai tvirta ir aiški, bet 
visdėlto reikia pripažinti, kad 
tiktai

VIENA AMERIKA DAR 
ATLAIKO SOVIETUOS 

PUOLIMUS.
Nenuostabu, kad Rusijos dik 
tatoriai, suprasdami, jog visi

Vilniaus radiją klausant
— Kazys Boruta griežtai už 

protestavo už jo veikalo „Bal 
taragio malūnas“ inscenizavi 
mą. Apie tai jis sužinojęs iš 
Draugo ir Nepriklausomos Lie 
įtuvos. Radijo pareiškimu, B. 
Pūkelevičiūtė iškreipusi fak 
tus „nacionalistų” naudai. 
Taip pat smarkiai „pultas” 
red. J. Kardelis.

— Balandžio mėnesį Kauno 
Dvasinę Seminariją baigę 14 
klierikų.

P. ZIGMUI BALNIUI SU PONIA, 
mirus Jų tėveliui - uošviui Balniui Lietuvoje, 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
T. P. Čipkai.
O. L. čečkauskai,

Pp. J. ir P. KIZERSKIAMS, 
jų tėveliui ir uošviui mirus Lietuvoje, 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
O. ir L. Čečkauskai.

Vakarai yra niekis, todėl ir sa 
ko, kad Rusijai reikia susitar 
ti su viena tiktai Amerika, o 
kiti jau savaime bus „sutarti”. 
Bet,

AMERIKA PAREIŠKĖ, 
KAD JI LAISVĖS 

PRINCIPAMS YRA IR 
BUS IŠTIKIMA.

Tai yra svarbiausia, del ko 
nervinasi Maskva ir šaltąjį ka 
rą veda iki raudonos tempera 
tūros. . .

TRUMPOS ŽINIOS
— Dokumentais įrodyta, kad 

keizerinei Vokietijai komunis 
tų, s uLeninu pryšakyje, įtvir 
tinimas Rusijoje atsėjo per 15 
milionų dolerių.

— JAV pasisakė, kad jokių 
derybų su Maskva nesibijo, 
bet tam reikia sąlygų, kurios 
rodytų, kad Maskva laikysis 
susitarimų ir kad būtų kokia 
nors perspektyva susitarti, o 
tuščiomis laikas leisti nėra 
prasmės.

— Turkijos sostinėje Anka 
roję vyksta Bagdado pakto 
valstybių (Anglijos, Turkijos, 
Pakistano, Irako, Irano) kon 
ferencija, kurion nuvyko Dul 
les, kaip jos komisijų dalyvis.

— Venezueloje tebevyksta 
revoliucija prieš diktatūrą. Ne 
turėdami ką veikti karininkai 
žaidžia savo šalininkų staty 
mu į „prezidentus”, kiti juos 
verčia, o krašto žmonės kovo 
ja už savo teises.

— Kanados liberalai, nenore 
darni balsuoti prieš konservą 
torius ir tokiu būdu nuversti, 
pasiūlė patiems atsistatydinti 
ir dabar varo agitaciją.

— Kanados valdžios sluogs 
niuose ir politinėse bei ekono 
minėse sferose gyvai svarsto 
ma mintis Kanados senatvės 
pensijas pertvarkyti JAV pa 
vyzdžiu. Gyvas ir socialinio 
draudimo klausimas.

— JAV prezidentas Eisen 
howeris pasiūlė partijoms vals 
tybės saugumo klausimą išju 
ngti iš politinių ginčų.

— Norvegija turi naują ka 
ralių Olafą V, kuris sausio 21 
prisiekė konstitucijai.

— Popiežius pasisakė už 
darbininkų gerbimą kaip asme 
nų, ne tiktai kaip darbo jėgos.

— 18 naujų drabužių mode 
lių bus išsiųsta į Briuselį, pa 
saulinę parodą.

— Buv. švietimo ministeris 
J. Tonkūnas pareiškė, „kad ge 
rai būtų, jęigu išvykę į užsienį 
lietuviai mokslininkai grįžtų 
atgal į Tėvynę, nes jie čia yra 
labai reikalingi".

— Ekskursija išvyko į rytų 
Vokietiją. Artimiausiu metu 
bus ekskursija ir i Lenkiją.

K. B.

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame ir prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
audos Bendrovės „Nepriklauso 
ma TJetuva“ įgalioti vesti vaju.

J. V. Bumbulis,
Montreal .......................$ 1.00
Mr. Mrs. J. V. Bumbulis, už 

siprenumeruodami NL, drau 
ge atsiuntė ir N L Mašinų Fon 
dui auką.

Spaudos Balius Montrealyje
BUVO SKAITLINGAS IR PRAĖJO LABAI GRAŽIOJE 

NUOTAIKOJE
Ryškiai pastebimai kinta mū 

sų kolonijos veidas. Išaugo nau 
a — jaunoji karta, ir ji prade 
da dominuoti baliuose, kai se 
nimas arba palinkusicji į seni 
mą traukiasi į poilsį... Bet ga 
Įima pasidžiaugti, kad jauni 
mas reiškiasi visu jaunatvišku 
mo gajumu, energija ir kupina 
džiaugsmo nuotaika. Tokia bu 
vo šių metų Montrealio Spau 
dos baliuje, kuriame tvirtai do 
minavo jaunimas, didele savo 
dalimi — akademinis jaunimas
— baigęs augštuosius mokslus 
arba studentija, arba prolesio 
nalinis jaunimas. Vyresnės kar 
tos tautiečių su kiekvienų me 
tų balium mažėja ir mažėja. 
Todėl verta pasidžiaugti ir pa 
sveikinti visus vyresniuosius, 
kurie nepasiduoda laiko Įtakai 
ir tebelenktyniauja su jauni 
mu.

Šiemet Spaudos Balius bu 
vo žymiai gausesnis dalyvių 
skaičium, todėl ir salė atrodė 
tartum didžiulė banguojanti jū 
ra, kai vyko šokiai, o jie šie 
met tęsėsi be pertraukos ligi 
pat 1 valandai nakties. Jauni 
mo neatitraukė nuo šokių nei 
loterijos laimėjimų skelbimas, 
nors ji buvo nepaprastai turtin 
ga.

Apie 9 vai. redaktorius pa 
sveikino visus Baliaus daly 
vius ir nuoširdžiai padėkojo 
už savosios spaudos rėmimą— 
ir atsilankant ir paremiant tan 
tais loteriją, kurios verte šie 
met siekė 1000 dol. Red. pade 
kojo žymesniems aukotojams
— dail. A. Tamošaitienei (pa 
skaitytas jos laiškas įdėtas į 2 
pusi.j, Progress Co. (Inž. P. 
Mažeika ir per jį p. Holskcn), 
pp. Pusarauskams, Jocams, 
Gražiui ir visiems loterijai au 
kojusiems. Dėkojo už skaitini 
gą atsilankymą, salės nuomoto 
jams, kurie duoda kultūringas 
sąlygas ir atsilankiusiems ku 
nigams — A V Klebonui T. Bo 
revičiui ir T. Aranauskui. (Šv. 
Kazimiero klebonas negalėjo 
dalyvauti dėl komit. posė 
džio). Redaktouus pažymėjo, 
kad NL eina į visą platųjį pa 
šaulį, bet pirmoje eilėje yra 
Montrealio lietuvių laikraštis, 
todėl kviete visus bendradar 
biauti — duoti žinių, rašyti 
straipsnių.

BALIUJE DALYVAVO 
ne tiktai Montrealio lietuviai, 
bet ir kitataučių — latvių, ang 
lų, prancūzų, kuriuos lietuviai 
užprašė ir atsivedė. Be to, bu 
vo iš toliau atvykusių — iš 
Cornwall vienintelis Jūrų ke 
lio vedimo darbus vykdąs lie 
tuvis inžinierius prof. V. Dani 
liauskas-Danys su žmona ir p. 
Budrys, iš Toronto p. Jocas, iš 
Bedtordo pp. Kliučinskai su 
dideliu būnu prancūzų. Iš Ki 
ngstono Karo mokyklos kariu 
nas V. Paukštaitis su draugu, 
pasipuošę šventinėmis unitor 
momis. Iš Montrealio, dėl zmo 
nių gausumo, nęįmanoma pav

Jonas Lukoševičius, 
Montreal ............... $2.00
P. J. Lukoševičius, kuris la 

bai sėkmingai dirba kaip na 
mų ir žemės pardavėjas, mokė 
damas NL prenumeratą, ir NL 
Mašinų Fondui paskyrė auką.

„N. L.” Mašinų Fondo va 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:

ardėmis suminėti, bet malonu 
konstatuoti , kad daug buvo 
mūsų vyresnės kartos intelek 
tualų, profesionalų, akademi 
nio jaunimo, visuomenininkų 
ir, bendrai, visi geri lietuviai ir 
nuoširdūs žmonės. Verta paša
kyti, kad buvo ir tokių tautie 
čių, kurie net ir nešoka ir ne 
labai mėgsta „baliavoti“, bet 
vis dėlto atėjo — vien parem 
ti spaudą. Tai yra tikrai gra 
žu ir nepaprastai pareiginga.

BALIAUS NUOTAIKA 
visą laiką buvo pakili ir links 
ma. Šoko jaunimas, bet ir vidų 
rinės kartos tautiečiai buvo už 
krėsti bendros nuotaikos u lin 
ksmumo. Buvo tikra baliaus 
nuotaika.

Šokius paįvairino konku 
sas, ypač — su balionais šo 
karnas spaudos valsas.

ŠOKIŲ PREMIJAVIMAS
buvo nelengvas, nes šokančių 
jų buvo pilna didžiulė, kaip ma 
nos, salė. L. Girinis vadovavo 
konkursui. Komisiją sudarė: 
V. Pieačitis, N. Kličiūtė, K. 
Ambrasas, B. Abromonis ir J.
Nevaraduskas. Didžiausioji 
pirmoji premija (E. Kardelie 
nės paaukotas tortas) pripažin 
ta kariūnui V. Paukštaičiui su 
p. Renkyte, 2-ra premija p. Ga 
baliauskui su ponia, 3-čia Šo 
teikytei su partneriu ir dar pa 
žymėti geri šokėjai — p. Kiš 
kis, J. Jocas su žmona. Tąngo 
I premija p. Altenverger su 
partnere, 2-ra p. Dikinis su 
partnere. Fokstioto I premija 
pripažinta R. Bournerie su 
partnere ir antra inž. J. Kibir 
kečiui su partnere. Pirmų pre 
mijų laimėtojams įteiktos do 
vanos.
LOTERIJOS VYKDYMAS

Šiemet loteriją tvarkė K. 
Leipus su žmona, A. Kavaliū 
naitė ir T. Stankūnaitė. Jiems 
talkino E. Šulmistraitė ir J. 
Martinaitis. Biletus platino I. 
Šipelytė, N. Kličiūtė, A. Kava 
liūnaitė, M. Leknickienė, p. Gi 
rinienė, p. Purvinskaitė, T. 
Stankūnaitė, p. Makauskiene 
ir kt. Biletų traukimo komisi 
ją sudarė: p. Naginionis, P. 
Petronis, p. Petrulis ir p. Bud 
rys.

DIDŽIUOSIUS FANTUS 
laimėjo vilasalieičai A. Vilimai. 
Malonu, kad p. Tamošaitienės 
sukurtas Tilžies srities drabu 
žis spaudos veteranų pp. Jago 
mastų garbei, atiteko kaip tik 
tai spaudos rėmėjams pp. Vili 
mams, kurie NL redakciją 4 
metus išlaikė savo namuose. 
Progres Co. po 100 dol. laimė 
jo pp. Išganaičiai, p. Pocaus 
kas ir vienas dar neatsiėmęs, 
o 10% namų medžiagų nuo 
laidą — p. Vasiliauskas. Vie 
na kostiumą per M. Mačiuko 
siuvyklą laimėjo p. Renkytė ir 
kitą M. Šulmistras. J. Adomo 
nienės siuntinius — vieną lai 
mėjo čikagietė p. G. Tulauskai 
tė-Babrauskienė ir kitą M. Lėk

Didžiojoje New Yorko sto 
tyje Pavergtųjų Europos Tau 
tų seimas suruošė pneškomu 
nistinę parodą, kuri vaizdais 
parodo, koks žiaurus yra mask 
vinis komunizmas. Paioda, pa 
remta faktais, statistikos duo 
menimis ir foto vaizdais, daro 
baisų komunizmo įspūdį. Šią 
parodą, kuri yra tikrai ongina 
liai sugalvota, lanko milionai 
žmonių, nes visi išvykstantieji 
ir atvykstantieji ją būtinai pa 
mato, specialiai tam nei nesi 
ruošdami.
KLAIPĖDOS ATVADAVI 
MO 35 M. SUKAKTUVĖS

vyko Šv. Jono bažnyčios patai
pose, kur po pamaldų buvo mi 
nėjimas ir kavutė. Paskaitą, 
turiningą ir gražią, laikė p. Ge 
ležinis. Gaila, kad mažai daly 
vavo iš didžiojo New Yorko...

nickienė. P. Pusarauskienės 
tortą išlošė Br. Abramonis, o 
vyną p. Mažeika sen. Yra dar 
neatsiimtų fantų.

NEATSIIMTI SPAUDOS 
BALIAUS LOTERIJOS 

FANTAI
(Pirmieji du skaičiai, kaip 

bendri visiems numeriams, čia 
neminimi, — reikia žiūrėti tik 
tai paskutinius 4 skaičius) :

5998, 5829, 4068, 4156,
5538, 5904, 4512, 5083,

, 5421, 5697, 5347, 5515, 
5616, 4293, 5794, 5542, 5697, 
4433, 5861, 4047, 5285, 5272, 
5412, 5603, 4922, 5044,

JJ534 
4029

Prašome fantus atsiimti iš N 
L redakcijos ligi š. m. kovo m. 
1 dienos. Kas ligtam laikui fan 
to neatsiims, bus laikomas fan 
to atsisakiusiu.

ŪKINĖ TALKA
buvo didelė ir graži, vadovau 
jąnt Marijai ir Jonui Leknicka 
ms: P. J. Lingaitis ir p. Kiau 
šas savo mašinom viską nuve 
žė ir atvežė. Aprūpinimo tar 
nyboje gražiai dirbo — ponios 
Rupšienė, Sibitienė, Gudienė, 
Palubinskienė, Girinicnė, Ma 
kauskienė, Purvinskaitė, Sli 
žaitytė, Salalytė, S. Pedersen, 
Petronytė, Staniulytė, Mačio 
nytė, Lygnugarytė. Tarnyba 
buvo greita, sklandi ir šimpa 
tiška.

Kasininkais buvo J. Trum 
pa, P. Paukštaitis, A. Navic 
kas ir L. Gudas, kontrolėje — 
p. Rupšys, p. Stašiškis ir p. Lu 
košiūnas. Svečius priėmė H. 
Adomonis. Visiems, visiems di 
delis ačiū! P. A. Kaavliunaitei 
už didelį pasiaukojimą, organi 
zuojant loteriją, ypač didelė pa 
dėka.

Visiems tautiečiams, kurie 
atsilankė į balių ir kurie auko 
jo loterijai bei kuo nors pade 
jo, ar atsivedė svečių, — nuo 
širdus ačiū! N. L.
• Montrealio miesto biudžetas 
1958 metams siekia 114 milio 
nų dol.
• Serga pp. Zubų, Ališauskų 
šeimos.
• Pp. Vaišvilai ruošiasi persi 
kelti Čikagon.
• Sekmadienį Marijos įvesdi 
mmo šventės proga, bus šven 
tinamos žvokės. Po kiekvienų 
mišių, prie bažnyčios didžiųjų 
durų, jos bus dalinamos tikin 
tiesiems. Išlaidoms apmokėti 
čia pat už žvakes bus priima 
mos ir aukos. (AV).
• Susituokė Marija Ūsaitė ir 
Zigmas Burkšaitis. Sutuoktu 
ves pritaikė prie Spaudos ba 
liaus ir vestuvinį subuvimą tu 
rėjoSp. Baliuje, su gražiu arti 
mų draugų būriu. Laimingo 
šeimos gyvenimo!

• Vasario 16 d. New York pil 
nai pasiroušęs. Pagrindinis 
kalbėtojas prel. J. Balkonas. 
Gubernatorius Harriman irgi 
pasakys kalbą.

DARBININKO METINIS 
vakaras sausio 18 d. šv. Juozą 
po bažnyčios salen sutraukė 
apie 700 žmonių.

Suvaidinta „Pažadėtoji že 
mė“ Hartfordo dramos rate 
lio, režisuojant Ipolitui Tvir 
butui.

NOBELIO PREMIATAI 
KAPITULIUOJA

Waldorf-Astoria viešbuty 
sausio 11 d. buvo surengtos 
Nobelio premijos laureatams 
pagerbimas. Dalyvavo 500 sve 
čių — tarp jų ir Lietuvos ats 
tovas Kajeckas. Laureatų pa 
gerbimas daugiausia vyko pro 
pagandai už derybas su Mas 
kva. Net Pearson siūlė dery 
bas diplomatiniu keliu, gi Rus 
sel tiesiog siūlė „koegzisenci 
ją“-
• Spaudos savaitėje nuo 12— 
18 sausio New Yorke, pagerb 
tas ir Benjamin Franklin, kuris 
gimė sausio 17 d. ir laikomas 
spaudos tėvu.
• Vienybės koncertas įvyksta 
vasario 2 d. Jame bus paskelb 
ta Amerikos Miss Lithuania.
• Balio ranka siekia ir Sibire 
kenčiančius kalinius. Keiktų 
daugiau Balfui aukoti.
• Jok. Stukas, radio valande 
lės v-jas rengiasi televizijos 
programai, kur bus prismiin 
tas šv. Kazimiero sukaktis.
• Amerikoje sausio mėn. turi 
regisruotis visi nesą dar pilie 
čiais.
• Tarptautinė Autubon daili
ninku dr-ža suruošė parodą 
kuri vyksta iki 2 vasario, daly 
vau ja ir šie lietuivai: V. Jony 
nas, P. Puzinas, R. Viesulas 
ir K. Žeromskis. J. P.
KANADOS LIETUVIŲ KU 

NIGŲ KONFERENCIJA
Toronte TT pranciškonų 

globoje, sausio 22 d., įvyko Ka 
nados Lietuvių Kunigų Vieny 
bės suvažiavimas. Darbotvar 
kė lietė pastoracinius, sociali 
nius bei lietuvybės išlaikymo 
klausimus. Plačiau buvo palies 
tas šiais metais sukankantis 
Šv. Kazimiero 500 m. jubilė 
jus. Prieita prie minties šiuos 
1958 m. pavadinti Kazimieri 
niais metais ir švęsti juos is 
kilmingai religinėje bei lietu 
viškos kultūros plotmėje.

Buvo taip pat nuspręsta pra 
šyti lietuvius tėvus, kad jie 
nuoširdžiau susirūpintų savo 
vaikučių lietuvių kalbos varto 
jimu namuose ir rimčiau ryžtų 
si mokyti lietuviškai melstis.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Tėv. J. Borevičius, sekretona 
vo Tev. Steponas.

Suvažiavusius nuoširdžiai 
globojo Tėvai Pranciškonai ir 
skaniai vaišino Toronto L. K. 
Moterys, vadovaujant poniai 
Pabedinskienei.

LIETUVIŠKI LAIVAI PRIE 
KANADOS

Reiterio agentūros praneši 
mu, šiais metais, prie Kanados 
krantų atvyks lietuviški laivai, 
kurie vykdys plačiu mastu žve 
jybą. Teritoriai vandenys yra 
3 mylių, taigi jie galės plaukto 
ti, matydami Kanadą.

— Mokslininkui Juozui Pet 
raičiui sukako 60 m.

— Žydrasis Horizentas iii 
mos premjera įvyko pereitą sa 
vaitę. Filmas suktas Lietuvo 
je-

f Lietuvos X 
nacionalinė \ t 
M .Mažvydo )
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Didžiaia sukakti minint
L L

Savo aukomis ir pasišventi 
mu lietuvių tauta prieš ketu 
riasdešimt metų iškovojo sau 
laisvę ir Lietuvai nepriklauso 
mybę. Niekas laisvės lietuvia 
ms neatnešė ir nepadovanojo. 
Tūkstančiai geriausių Lietu 
vos sūnų ir dukterų aukojosi ir 
kovojo už laisvę su caro žan 
darais ir kazokais. Daugel jų 
žuvo Lietuvoje kovos laukuo 
se ar Sibiro taigose tremtyje 
— už tėvų žemę, už šventą ide 
alą gyventi laisvai savo nepri 
klausomoje nuo svetimųjų va 
Istybėje.

Lenkiame galvas prieš did 
vyrius; jie atidavė Lietuvai 
viską, ką turėjo, net gyvybę, 
už laisvę ir šviesesnį rytojų.

Jų iškovota Lietuvai nepri 
klausomybė įgalino tautą suda 
ryti savo valstybines institu 
cijas, nustatyti demokratinę 
santvarką, vykdyti žemės re 
formą, pakelti krašto ūkį iki 
tokio laipsnio, kad jo augimu 
ir pastovumu stebėjosi sveti 
mieji, įvesti auksu pagrįstą pa 
stovų piniginį vienetą, sukur 
ti modernią švietimo sistemą, 
augštai pakelti visas kultūri 
nes sritis ir išplėsi ūkinius ir 
kultūrinius ryšius su plačiuoju 
pasauliu. Šie laimėjimai tebe 
teikia vilčių ir jėgų vesti kovą 
toliau su tuo pačiu istoriniu 
priešu už krašto išlaisvinimą 
ir nepriklausomos valstybės at 
statymą.

Primestoji komunistinė sant 
varka musų žmonių dvasios ne 
palaužė. Jie ir toliau drąsiai vi 
sur ir visada pasirodo esą ver 
ti savo garbingos, laisvę my 
linčios, tautos vaikai. Kaip sa 
vo laiku carų ištautinimo rėži 
mas spontaniškai iššaukė re 
akciją ir pagimdė .Aušrą“, 
„Tėvynės Sargą“, „Varpą“, 
davė Vysk. Valančių, Kudir 
ką, Basanavičių, Maironį, Tu 
mą, Grinių, Sleževičių ir eilę 
kitų tautai pasišventusių su 
nu, taip ir dabar Sovietinė 
priespauda gimdo naujus didvy 
rius, kurie, nenuleisdami ran 
kų, kuria ir stiprina lietuvių 
atsparumą prieš rusinimą ir 
kretiną ryžtą ištverti ligi lais 
vė bus atgauta.

Švęsdami šiuos sukaktuvi 
nius Lietuvos Nepriklausomy 
bės Atgavimo Paskelbimo Ke 
turiasdešimtuosius metus, kvie 
čiame visus stiprinti viltį ir ryž 
tą kovą laimėti, kaip ilgai toji 
kova betruktų, o kovai vesti 
savo dosnia auka remti Vyriau 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
miteto darbus.

Toji parama ypatingai rei 
kalinga šiuo metu, kada Mask 
va yra pasišovusi visomis poli 
tinėmis, ūkinėmis, propagandi 
nėmis net ginklo priemonėmis 
priversti laisvąjį pasaulį pri
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pažinti esamąją Lietuvos, ly 
giai ir kitų pavergtų kraštų, 
padėtį amžiams stabilizuotą. 
Kremliaus valdovai, piršdami 
už tai Vakarams tariamą sau 
gumą ir taikų sambūvį, tuomi 
pat siekia nuginkluoti juos ka 
riškai, politiškai ir ideologiš 
kai, o suskaldydami jų vienin 
gumą, susilpninti laisvųjų kraš 
tų pasipriešinimą Sovietų eks 
pansijai. Sovietai tikisi, kad 
Vakarai, jų pabūgę, sesis už 
bendro stalo ir pasirašys su 
jais nepuolimo ir kitokias su 
tartis, kurios laidotų jiems pa 
vergtosios imperijos libas, už 
migdytų laisvojo pasaulio bud 
rūmą ir atkeltų vartus uzval 
dyti visą pasaulį.

Tokio visuotinio kornunisti 
mo sąmokslo metu mūsų pir 
minė pareiga visiems be išim 
lies įsiujngti į intensyvius Lie 
tuvos laisvinimo žygius ne vien 
žodžiu, bet darbu ir lėšomis. 
Nė vienas Sovietų žygis įam 
žinti Lietuvos pavregimą netu 
ri likti be pasipriešinimo ir be 
paaiškinimo pasauliui ir musų 
tautai pavergtame krašte, ko 
Sovietai siekia ir ką jų kėslai 
reiškia. VLIKas tai daro kas 
dien raštais ir oro bangomis 
per savo radio programas iš 
Madrido, Romos ir Vatikano, 
skirdamas tam 80 proc. visų sa 
vo lėšų.

Bet komunistai ne mažiau 
siekia mus pačius suskaldyti 
iš vidaus, kad vedamąjį laisvi 
nimo darbą susilpninus, mus 
sukiršinus ir išblaškius į gru 
pių grupeles, kurios, vieton 
vieningo darbo, viena kitai kliu 
dytų veikti. Akivaizdoje griau 
nančių priešo pastangų, pada 
rykime visa, kad šie Jubilėji 
niai Metai būtų ir vienybės me 
tais. _

Kiekvienas lietuvis teįsijun 
gia į Lietuvos laisvinimo dar 
bą!

Kiekvieno krašto kiekvie 
nas žymesnis politikas, parei 
gūnas, kultūrininkas ar visuo 
menės veikėjas tebus supažin 
dintas su Lietvuos byla ir jos 
kova už laisvę!

Kiekvieną brolį ir sesę oku 
puotame krašte tepasiekia lais 
veje esančiųjų balsas ir tiesos 
žodis!

Laisve yra visuotina ir neda 
loma vertybė. Lietuvai esant 
nelaisvėje pasaulis negali tike 
tis, kad ją pavergusios jėgos pa 
liks laisvuosius kraštus taiko 
je ir ramybėje. Priminkime šią 
tiesą visiems ir kelkime mūsų 
tautos pagalbos šauksmą, kad 
Lietuvos laisvinimo kova, o 
lygiai ir kitų Sovietų paverg 
tų tautų laisvinimas būtų pri 
pažintas pasauliniu reikalu ir 
tarptautiniu judėjimu už pa 
garbą ir teises žmogui, uz lais 
vę tautoms, uz teisingą taiką,

Politinis žmonijos blaškymą 
sis labai būdingai atsiliepia 
Vilniuje ir jo srityje. Lenkams 
okupavus Vilnių, jis buvo iš 
jungtas iš bažnytines Lietu 
vos provincijos, nors Vilnius 
yra ne tiktai Lietuvos sostinė, 
bet ir etnografines Lietuvos 
centras. Vilniui sugrįžus prie 
Lietuvos, suprantama, kad len 
kinimą vedęs Vysk. Jalbžyko 
vskis turėjo trauktis is Lietu 
vos sostinės. Jo pareigos buvo 
perduotos lietuviui vyskupui, 
pakeltam į Arkivyskupus, M. 
Reiniui, kuris jau gražiai Vii 
niuje ir visame krašte tvarkė 
si. Bet atėjo soįvctine okupa 
cija, kuri arkivyskupą Reinį 
palaikė priešu, ištrėmė j kator 
gą Rusijos gilumon ir ten jį nu 
kankino. Vilnius vėl atsidūrė 
bažnytines vadovybes kryžke 
Įėję. Ėjo gandai, kad Vatika 
nas Vilniun grąžinęs Arkivys 
kūpą Jalbžykovskį. „Vilniaus 
arkivyskupijos ir Panevėžio 
vyskupijos kurijos“ praneši 
mas „Tiesoje“ apie Vysk. K. 
Paltaroko mirtį lyg šias žinias 
patvirtintų, nes tame praneši 
me pasakyta, kad Vysk. K. 
Paltarokas „1949 m. išrinktas 
Vilniaus arkivyskupijos kapi 
tuliniu vikaru“ ii po to gyve 
nęs ir miręs Vilniuje. Atseit, 
nuo arkivysk. M. Reinio išve 
žimo ligi 1949 metų Vilniuje 
bažnytinio hierarcho arba ne 
buvo, arba buvo minėtas arki 
vyskupas Jalbžykovskis.

Nelengvas uždavinys buvo 
Vysk. K. Paltarokui būti sos 
tinės o ir visos Lietuvos baž 
nytiniu vadovu. Reikėjo mokė 
ti „koegzistuoti“ su fanatišku 
aetistiniu okupantu, panašiai 
kaip ir Lenkijos kardinolui Vy 
šinskiui. Vis dėlto Vysk. K. 
Paltarokas rado kelią, kurio 
matyt buvo reikalingas ir oku 
pantas.

Įdomu, kad siekdamas savo 
tikslų ir taikydamasis prie žmo 
nių nuotaikų, okupantas oficia 
liai įformino Vysk. K. Paitaro 
ko mirtj, kas hgšiol nebuvo 
matytas reiškinys.

Sausio 5 d. Vilniaus „Tieso 
je“ paskelbtas nekrologas, ku 
riame pasakyta: „1958 m. sau 
šio 3 d. Vilniuje mirė Panevė 
žio vyskupas ir Vilniaus kapi 
tulinis vikaras vyskupas Kaži 
mieras Paltarokas“, kuris gy 
veno Vilniuje ir „iki paskuti 
nės gyvenimo valandos ener 
gingai ir išmintingai tvarkė 
abiejų vyskupijų reikalus".

Vilniaus universiteto docen 
tai M. Marcinkevičius ir j. Mi 
siūra ir gyd G. Bajoraitis ta 
me pačiame „Tiesos“ numery 
je paskelbė ir savo medicininę 
išvadą, kurioje pažymima, kad 
velionis pastarųjų 10 metų lai 
kotarpiu sirgęs hipertonine Ii 
ga, kuri žymiai pasireiškė pas 
kutiniųjų dvejų metų laikotar 
pyje. 1957 m. gruodžio 24 d. 
liga komplikavosi kraujo išsi 
liejimu į smegenis. Mirtis įvy 
ko 1958 m. sausio 3 d. 1 vai. 
namuose Vilniuje del smege 
nų kvėpavimo ir vazomotori 
nio centrų paralyžiaus“.

„Lietuvos taikos gynimo ko 
mitetas“ (Maskvos org. pada 
i— — it—ir — h— —

saugumą ir gerbūvį visiems.
Petys į petį už tautos lais 

vę, už Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymą.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto Prezidiumas. 

linys) paskelbė dar atskirą ne 
krologą, velionio asmenybę pa 
naudoti savai politinei propa 
gandai. Nekrologe pažymima, 
kad vysk. Paltarokas buvęs ko 
vos už taiką tarp tautų šalinin 
kas. 1945 m. laiške tikintiesie 
ms jis rašęs: „Vardan knkš 
čioniškos meilės, liaukitės sp 
rendę ginčijamus klausimus 
ginklu. Visi sąžiningai įsijun 
kite į šalies atstatymą“. Jis 
įpareigojęs visose jam paval 
džiose bažnyčiose skaityti mal 
dą už taiką. 1950 m. spalio m. 
jis dalyvavęs antrojoje visasą 
junginėje „taikos šalininkų" 
konferencijoje Maskvoje ir pa 
sakęs joje kalbą, smerkdamas 
karo kurstytojus. 1951 m. da 
lyvavęs tokioje pat konferenci 
joje Lietuvoje, o tų pačių me 
tų rudenį trečiojoje „taikos ša 
lininkų” konferencijoje Mask 
voje. Ta proga per Maskvos 
radiją kalbėjęs uz taiką. Grį 
žęs iš Maskvos, vysk. Paitaro 
kas organizavęs Lietuvoje tris 
kunigų konferencijas, kuriose 
propagavęs taiką tarp viso pa 
šaulio tautų. Dar ir 1952 m. 
geg. 6—15 d. jis dalyvavęs 
Maskvoje įvykusioje visasąjun 
ginėje bažnyčių susivienijimų 
konferencijoje, kuri buvusi 
skirta kovai už taiką.

Vysk. K. Paltarokas gimė 
1875 spalio 22 Gailionių kai 
me Linkuvos ap. Mokėsi Joniš 
kelio mokykloje, Mintaujos gi 
mnazijoje. Baigęs Petrapilio 
dvasinę akademiją, Į kunigus 
įšventintas buvo 1902 kovo 22 
Petrapilio vyskupo.

Nuo 1902 kapelionas ir vika 
ras Liepojoje. Nuo 1906 vika 
ras Surviliškyje. Nuo 1918 
Kauno kunigų seminarijos 
profesorius. Nuo 1922 išrink 
tas tais metais susikūiusio uni 
versiteto pastoralinės teologi 
jps profesorium.

Pijaus XI bule „Lrtuano 
rum gente“ 1926 balandžio 4 
įsteigus Lietuvos bažnytinę 
provinciją, K. Paltarokas ba 
landžio 5 paskirtas vyskupu, 
gegužės 2 įšventintas ir nuo 
gegužės 30 paėmė valdyti na 
ujai sukurtą Panevėžio vysku 
piją.

Salia pastoracijos per baž 
nyčią, kunigas ir paskiau vys 
kūpąs kreipė didelio dėmesio 
į pastoraciją šalia bažnyčios— 
veikė Blaivybės draugijoje. 
Motinėles dr-joje, kuri organi 
zavo mokslus einančiam jauni 
mui paramą. Pastoraciją uoliai 
vykdė ir plunksna — parašė 
Senojo ir Naujojo Įstatymo is 
torijas, katekizmą, kuris su 
silaukė keliolikos leidimų. Jau 
nimo švietimo klausimą gilino 
raštais: Seksualinis jaunuome 
nės švietimas (1926), Tikybi 
nis vaikų auklėjimas (1926). 
Priešmokyklinis vaikų auklėji 
mas (1934). Tačiau kapitaliau 
sias jo veikalas buvo Socialis 
klausimas, kurio pirmas leidi 
mas išėjo 1915, antras 1921.

Mažiausiai reiškėsi politiko 
je. Nebent tiek, kad 1917 da 
lyvavo Vilniaus konferencijo 
je-

Jo veikimas mažiau pažįsta 
mas bolševikinės okupacijos 
metu. - 

• Telšių mieste pradėjo kur 
suoti trys autobusai, kurie pa 
gaminti Kaune. Jie palaiko su 
sisiekimą Respublikos, Muzie 
jaus, Melnikaitės ir kitomis 
gatvėmis.
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NAUJŲ PRENUMERATORIŲ,
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prenumeratą, ją įmokėdamas, mokės taip pat vienu 
doleriu mažiau nominalinės laikraščio kainos.

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI
KVIEČIAME J TALKĄ,

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

sų prenumeratorius suras tiktai po vieną naują 
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čiame į talką — savosios spaudos parėmimo talką!
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Laiškai Redakcijai
Gerb. Ponas Kardeli,
Sukūriau labai puošnų lau 

tini drabužį, Tilžės apylinkės, 
pagal Jagomastų šeimos palik 
tus tautinius audinius. Jiems 
pagerbti, kaip spaudos vetera 
nams.

Nelengva man buvo jį taip 
greit išausti, nes žiemos metu 
sunkiau austi, trumpos dienos 
ir visokie gripai kankina, o be 
to, dar kanadiečiai užsipuolė, 
kad dalyvaučiau parodoje Uni 
versiteto Galerijoje, Kingsto 
ne, Ont Tautinis draužis 150 
dol. vertes. Medžiagos kaina 
50 dol., o darbą 100 dol. — 
dviejų savaičių — aukoju „Ne 
priklausomai Lietuvai“. Kad 
kiekvienas Kanados lietuvis 
tiek aukotų, tai „Nepiįklauso 
ma Lietuva“ būtų dienraštis. 
To aš linkiu Jums.

Su pagarba A. Tamošaitienė.
Nepaprastai didelis ir nuo 

širdus ačiū musų didžiajai dar 
buotojai ir menininkei, daug 
aukojančiai kūrybos ir darbo 
tautinei kultūrai ir jos spau 
dai. Dėkinga N L red.

Gerbiamas Pone Redakto 
riau 1

Š. m. sausio 5 d. „Nepi. Lie 
tuvos" Nr. 1 (263) Laisvoje 
tribūnoje straipsnyje „Katriu 
nų Motiejai“ p. Apuokas M., 
matyti, norėdamas jduoti savo 
straipsniui didesnę reikšmę, iš 
vardina visą eilę pavaldžių, ta 
rp kitko ir mano pavardę.

Neiko priešingo neturėčiau, 
jei mano pavarde butų naudoję 
sis ne iš blogos valios n neis 
kreipiant faktų. Šitam atsitiki 
me esu priverstas p. Apuoko 
M. man primestas neteisingas 
žinias atitaisyti:

Pirma, pareiškiu, ne tiesa, 
kad aš esu ramovenų v-bos na 
rys. Aš nebuvau ir nesu ramo 
venų v-bos narys ir nieko be 
ndro neturėjau su ramovenų 
bei Wellando aypl. ruošiamu 
Kariuomenės šventės nnnėji 
mu.

Antra, ne tiesa, kad buvo 
pas mane atvykę Wellando 
apyl. v-bos nariai šventes mi 
nejimo reikalu. Be to, kokia 
prasmė yra kreiptis j visai ne 
priklausomą pasaiirų asmenį ?

Tiesa, maždaug dvi savai 
tės pries minėjimą, buvo pas 
mane atvykę Wellando apyl. 
v-bos nariai: A. Kalvaitis ir 
M. Salciunas visai kitu reika 
lu: pasiskolinti praėjusios sv 
entes metraščiui išsiuntinėti 
adresų. Kartu jteike man Kvie 
timą į rengiamą Wellando ap. 
b-nes parengimą. Ta proga pa 
sidalinta mintimis, kad tnogai 
yra, kai nėra sutarimo ir vieno 
je apylinkėje rengiama net du 
parengimai tą pačią dieną. Ne 
sakiau, kad aš „nieko apie tai 
nežinąs" o ypatingai nusistebe 
jau, kad dar iki šiol nesusitar 
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ta ir pabrėžiau, kad tas yra 
peiktinas nieko gero nežadan 
tis gestas, tam išvengti reikia 
surasti būdas susitarti. Minėti 
asmens irgi pritarė ir pasakė, 
kad jie iš savo pusės tuo reika 
u parašę raštą net vietos kle 
onui J. Liaubai, OFM ir lau 

kia atsakymo.
Bet pasirodė vėliau viską nu 

galėjo pavienių asmenų ambi 
cija. Tą patį vakarą įvyko du 
kariuomenės šventės minėjti 

mai: vienas ruošiamas Wellan 
de ir antras V. L. Sąjungos 
„Ramovė” Niagaros pusiasalio 
skyriaus St. Catharines, kelių 
mylių atstume.

Todėl post factum jieškant 
kaltininkų, traukti visai paaš 
linius asmenis bei organizaci 
jas, sufabrikuojant juos inkri 
minuojančius faktus, išrodo, 
taip elgdamasis p. Apuokas 
M. ar tik nebus jau pralenkęs 
ir blogiausius motiejus.

Reiškiu pagarbą
Juozas Dilys.

St. Catharines, Ont. 
1958. I. 12 d.

Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau!

„Nepriklausomoje Lietuvo 
je“ Nr. 1. (263) š. m. sausio 
5 d. Laisvoje tribūnoje, strai 
psnyje „Katriūnų Motiejai“ 
yra minėta ir mano pavardė, 
kad aš būdama St. Catharines 
apylink. b-nės pirmininkė už 
tikrinau Wellando b-nės valdy 
bą, jog St. Catharines numaty 
tam laike neruoš jokio paren 
gimo. Kadangi tokio užtikrini 
mo, kaip nurodo p. Apuokas 
M., nesu davusi, prašau viešai 
paskelbti šį mano atitaisymą:

Jokio pasitarimo tarp Wel 
lando ir St. Catharines apylin 
kių valdybų tuo reikalu nebu 
vo. Buvo tik p. A. Kalvaičio at 
siklausta privačiai manęs, ar 
kartais šiuo laiku St. Cathari 
nes apyl. valdyba nemano re 
ngti parengimą? Į tai atsa 
kiau, kad St. Catharines apyl. 
valdyba nenumato ruošti. Bet 
apie kitus bei jų organizacijas, 
nieko nežinojau ir negalėjau 
ką nors panašaus tuo reiaklu 
užtikrinti.

Dėkoju už paskelbimą ir 
reiškiu gilią pagarbą.

A. Ališauskienė.
St. Caharines, 1958. I. 11d.

Gerbiamas Tamsta,
Šis laiškas liečia „NL“ Nr. 

49 straipsnį dėl Tautininkų 
klubo N. Yorke veikimą.

Aš labai abejoju, kad pagal 
paduotą tame straipsny adre 
są veiktų bet koks klubas, jau 
nekalbant apie tautininkus. 
Man pačiam buvo įdomu gauti 
ilgesnį sąrašą tautininkų užsie 
niuose ir N. Yorke, deja, krei 
pimusi nieko nelaimėjau.

Jūsų
S. Stonkus.



1958. 1. 29. — Nr. 5 (267) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

VISI VIENU FRONTU - PET TRIMETIS
3.

5. SVARBESNIEJI 
PASISAKYMAI

A. PET savo posėdžius pra 
deda viena - dviem dienom pir 
miau, negu JT. Tuo būdu kiek 
vienu atveju yra priimami nu 
tarimai, kuriuose protestuoja 
ma: 1) dėl Čekoslovakijos ir 
Lenkijos, kad šių kraštų dele 
gacijos J. Tautose neatstovau 
jančios tų tautų, o tik sovietiš 
kų ekspozitorių, pastatytų tų 
kraštų sostinėse, valią: 2) dėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
kad Sovietų S-ga, kaip šitų 
kraštų okupante, neturi jokios 
teisės kalbėti tų kraštų vardu. 
Šie trys kraštai yra bolševiz 

iO ir nacizmo sutarto (1939 
m. rugpjūčio 23 ir 28 dd. Mask 
vos susitarimas) smurto auka. 
Sovietai, kalbėdami okupuotų 
kraštų vardu, nusižengia Ha 
gos konvencijai ir bendram 
tarptautiniam teisingumui. Ši 
tie protestai pasiunčiami JT 
ir laisvojo pasaulio vyriausy 
bėms. Tokie nutarimai buvo 
priimti 1954 m. rugsėjo 20 ir 
1955 m. rugsėjo 22 d. Kai 
1955 m. gruodžio mėn. į JT na 
riais buvo priimtos Albanija, 
Bulgarija, Vengrija ir Rumu 
nija, tai 1956 m. rugsėjo 12 d. 
ir 1957 m. rugsėjo 17 d. pro 
testai buvo pareikšti ir dėl šių 
valstybių. Verta pabrėžti ir 
..ai, kad Pabaltijo kraštai, kaip 
daugiausia nuo bolševikų oku 
pacijos kenčią, visuomet buvo 
imami pirmojon vieton tuose 
protestuose.

Šitie protestai yra prasmin 
gi tuo, kad kasmet JT pabrė 
žiamas Sovietų smurtas prieš 
pavergtąsias tautas ir neteisė 
tas jų, tų tautų, atstovavimas.

B. Pats didžiausias Sovietų 
S-gos nusikaltimas prieš pave 
rgtąsias tautas, o lygiai ir 
puieš pasaulio taiką, yra šitų 

kraštų užpuolimas. Todėl PE 
T pradėdamos savo darbą, 
1954 m. spalio 22 d. nutarė ir 
paskelbė užpuolimo (agresi 
jos) apybrėžą ir priėmė rezo 
liuciją, pripažįstančią Sovietų 
S-gą agresorium prieš paverg 
tąsias Europos tautas. Užpuo 
limo apybraiža yra poimta iš 
Kellogo Briano Pakto, kurį 
tarp daugelio pasaulio valsty 
bių yra pasirašiusi ir Sovietų 
S-go. Be to, su daugeliu dabar 
okupuotų valstybių Sovietų S- 
ga buvo dar pasirašiusi dviša 
les nepuolimo sutartis. Tad ir 
buvo pakankamo pagrindo pri 
pažinti Sovietus agresoriumi 
ir pasmerkti jų žygius. Kartu 
buvo apeliuojama į JT, kad jos 
sudarytų sąlygas pavergtoms 
tautoms tapti laisvomis ir ne 
priklausomomis.

C. 1954 m. gruodžio 20 d. 
PETpilnaties posėdy buvo pri 
imtas viešas laisvosioms tauto 
ms pareiškimas. Jame yra pa 
sakyta, kad pavergtuose kraš 
tuose esančios komunistinės 
vyriausybės nėra pačių tautij 
rinktos, o Maskvos pastatytos. 
Kad pagal Maskvos liniją pa

Kanados autostrada, kuri jungia Atlanto ir Ramiojo vandenynų pakraščius, turi apie 3500 mylių ilgio.

JUOZAS A
vergtuose kraštuose panaikin 
tos visos laisvės, žmogaus ir 
piliečio teisės, bažnyčios ver 
čiamos būti komunistų propa 
gandos tribūnomis, mokyklose 
komunistinis dogmatizmas ir 
rusifikacija, įvestos priversti 
nųjų darbų stovyklos, panai 
kintos nuosavybės teisės, že 
mės ūkis susovietintas, ūkinin 
kai išblaškyti, kalėjimai, de 
portacijos ir kitos blogybės. 
Ekonominė eksploatacija vyk 
doma Rusijos naudai ir laisvo 
jo pasaulio grėsmei. Įspėja 
mas laisvasis pasaulis atsisaky 
ti kiekvieno siekiamo taikaus 
sambūvio su Sovietais, nes tuo 
keliu kiekvienas kraštas užsi 
trauks pats sau sovietišką ver 
govę, nes kur tik, nors ir ge 
ruoju, įkėlę koją Sovietai, Rau 
donosios Armijos, sovietiškos 
slaptosios policijos ir vietinių 
komunistų, savo krašto išdavi 
kų, pagalba paima valdžią į sa 
vo rankas ir jos jau nebepalei 
džia. Jokios demokratijos ten 
nėra. Pareiškimo išdavoje pra 
šoma:l) atšaukti nelegalių so

U D Ė N A S
vietiškųjų vyriausybių paverg 
tuose kraštuose pripažinimą; 
2) pareikalauti, kad JT pripa 
žintų, jog pavergtosioms tau 
tos neturi teisėtų vyriausybių 
ir todėl joms būtų duotos są 
lygos demokratinių rinkimų 
keliu sudaryti teisėtas vyriau 
sybes ir 3) pareikalauti, kad 
kraštų vyriausybės, atsisakiu 
sios tatai padaryti, būtų pri 
pažintos kaltos pasaulio taikai 
ir agresoriais.

D. Kai 1956 m. vasario m. 
Maskvoje komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Nikita 
Chruščiovas suniekino buvusį 
savo pirmtaką Staliną ir jo dar 
bus, laisvajame pasaulyje ta 
žinia buvo sutikta su dideliu 
dėmesiu. Daug kas tikėjosi, 
kad Sovietų užsienio ir vidaus 
politika bus pakreipta visai 
naujais keliais, (Chruščiovo 
kolektyvinė diktatūra). Tikė 
josi visokios liberalizacijos. P 
ET į tai žiūrėjo gana skeptiš 
kai ir atydžiai sekė „laisvėji 
mo evoliuciją“. Neilgai trukus 
pradėjo aiškėti, kad iš esmės 

Sovietuose niekas nepasikeitė 
ir nematyti, kad keistųsi. To 
dėl PET 1956 m. birželio 21 
d. paseklbė pasauliui įspėjimą 
nepasitikėti Sovietais, nes jei 
dėl taktikos jie net patį Stali 
na aukoja, tai savo siekimuose 
lieka tokie pat kaip buvę. Pa 
reiškimo išvados reziumuoja 
mos taip: 1) tvirtai ir pašto 
viai palaikyti pavergtosios Eu 
ropos laisvinimo politiką; 2) 
imtis visų galimų priemonių, 
kad išlaisvinimo klausimas bu 
tų įdėtas JT darbotvarkėn ir 
3) laisvinimo klausimą kelti 
visose tarptautinėse konferen 
cijose.

E. Artinantis JAV Frezi 
dento rinkimams, kai Respub 
likonų ir Demokratų partijos 
savo rinkiminėse programose 
pasisakė už pavergtųjų tautų 
išlaisvinimą, PET 1956 m. spa 
lio 3 d. išleido platų pareiški 
mą Amerikos visuomenei. Ja 
me buvo atvirai pasisakyta 
prieš daugelio nusistatymą, 
kad paevrgtosios tautos tiuin 
čios pačios, be jokios pagalbos 
iš šalies, išsilaisvinti. Tokios 
kaikurių pažiūros tik stiprinan 

čhios agresorių ir silpninau 
čios pavergtųjų tautų dvasią. 
Laisvasis pasaulis turįs supras 
ti ir žinoti, kad iki būsią Euro 
poje apie 100 mil. gyventojų 
pavergtųjų, iki būsianti suskal 
dyta Vokietija, pastovios tai 
kos nebūsią. Vokietijos suvie 
nijimas ir pavergtųjų tautų iš 
laisvinimas y’.a labai glaudžiai 
susijusios problemos ir todėl 
jos atskirai negali būti išspren 
džiamos. Sitokiise sąlygose 
laisvasis pasaulis netruėtų su 
Sovietais vesti jokių nusigink 
laviino pasitarimų netruėtų 
praktikuoti ir jokių mainų, 
materialinių ar kultūrinių.

F. 1956 m. gruodžii 10 d. i-ii 
nint JT prieš 8 metus paskelb 
tos Žmogaus Teisių Deklaraci 
jos sukaktį, PET išleido į lais 
vąjį pasaulį platų pareiškimą, 
pavaizduodamas tiagiskuo 
sius Vengrijos revoliucijos Įvy 
kius, į kuriuos Sovietai karinė 
mis priemonėmis įsikišo. Išdės 
čius visą žmogaus teisių pa 
vergtose tautose išniekinimą 
ir visą sovietiškąjį brulualu 
mą, išvadoje praošma (sutrum 
pinta) : 1) suvokti kam yra su 
niekintas žmogus teisių per 
daug metų siektasis idealas; 
2) padėti pavergtiesiems viso 
mis ne karo priemonėmis jų 
kovoje dėl laisvės, nes jų lais 
vė laiduos viso pasaulio laisvę 
ir saugumą; 3) nebelaikyti So 
vietų pastatytųjų ekspozitūrų 
pavergtųjų kraštų vyriausybe 
mis ir 4) visam laisvam pa 
šauliui būti stipriam ir vienin 
gam, nes teisė laisvųjų pusėje, 
mobilizuoti visas žmonijos mo 
ralines jėgas, iešiti visais ke 
liais į politinę ofenzyvą dėl 
laisvės.

Tai yra keli iš daugelio bū 
dingesni PET pasisakymai.

Bus daugiau.

Vilniečių^reikalai
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS ST. CAT 

HARINĖS SKYRIAUS PA REIŠKIMAS
kas. Pasiteiravę St. Cathari 
nes ir Wellando apylinkėje, 
kad Joninių niekas neruošia ir 
iš ankščiau jos nebuvo rėkia 
muojamos, tai radome šią da 
tą patogiausią ir pradėjom ruo 
št. Salę radome neužimtą tik 
prieš mėnesį laiko. Taigi išei 
na, kad nieks Joninių ruošt ir 
negalvojo. Kitais metais 
(1955) pagal bendrą organi 
zacijų ir apylinkės valdybų 
nustatytą tvarką suiadę salę 
tuo pačiu laiku neužimtą, pa 
siuntem Wellando ir St. Cat 
harines B-nių pirmininkams 
pranešimą ir paskelbėm spau 
doje, kad Jonines rengiame ir 
šiais metais. Šios nustatytos 
tvarkos laikomės iki šių metų. 
Praeitais metais įvykus tarp 
ramovėnų ir Wellando apylin 
kės nesusipratimui dėl kariuo 
menės šventės minėjimo to pa 
ties noradami išvengti iš anks 
to paskelbėm per spaudą ir iš 
siuntinėjom visoms Niagaros 
pusiasalio organizacijoms raš 
tiškus pranešimus, kad Joni 
nės reigiamos ir šiais metais.

3. Visiems yra žinoma, kad 
šioje apylinkėje bemaž nėra 
organizacijų, kurios būtų tik 
Wellando ar St. Catharines. 
Yra tik bendros Niagaros pu 
siasalio, nežiūrint kaip jos sa 
ve būtų pasivadinusios. Kodėl 
gi kitoms organizacijoms šis 
suvaržymas netaikomas, nežiū 
rint kur jos rengtų? Kodėl iš 
imtis daroma tik vilniečiams, 
norint juos suspausti vien tik 
St. Catharines? Todėl kaip ki 
tos organizacijos renkasi kur 
geriau ir patogiau, taip ir vii 
niečiai pasirinko vietą ten, kur 
numatė patogiausia ir kaip an 
kščiau nurodėm, niekam neno 
rėjom pastoti kelio ar kitiems 
trukdyti; užėmėm tuščią vietą 
ir laiką ir ne Wellande, bet tik 
prie Wellando.

4. Kodėl Apuokui M. atsira 
do toks didelis noras šiais me 
tais ruošti tą datą Jonines, 
kuomet vilniečiai per ketve 
rius metus jų išpopuliarinimui 
ir įvedimui šio parengimo į

minėjimą: 
ar St. Cot 
ir ramovė

Apuokas M. „N. L-j” Nr. 1 
(263), š. m. sausio 5 d. Lais 
voje tribūnoje, polemikoje su 
St. Catharines Motiejais išve 
džiojo, kad St. Catharines Mo 
liejai, nebesitenkindami gin 
čais savo tarpe, pradeda „mo 
kinti" bei „kultūrinti“ ir Wel 
lando lietuvių koloniją. Toliau 
įrodinėja, kas pirmas prade 
jo ruošti praeitais metais ka 
riuomenės šventės 
Wellando apylinkė, 
larines ramovėnai 
nams primeta, kad jie trukdė 
wellandiškiams šventės minė 
jimą. Jų reikalas ginčytis, bet 
mes labai nustebome, kad Ger 
biamas Apuokos M. su ramo 
vėnais ir motiejais suplakė ir 
VKLS-gos St. Catharines sky 
riaus valdybą. Išeitų, kad ir 
vilniečiai Wellando lietuvius 
mokina ir kultūrina. Prie to 
Apuokas M., sulygindamas 
vilniečius su ramovėnais, prie 
kaištauja, kodėl jie ruošia Jo 
nines Wellande atimdami iŠ 
Wellando apylinkės uždarbį ir 
iš Apuoko M. pasisakymo, ai 
rodo, kod šiais metais ir We' 
’ando lietuviai paseks ramovė 
aais ir trukdys vilniečiams 
ruošt Jonines. Šių faktų aky 
vaizdoje VKLS-gos St. Catha 
rines skyriaus valdyba randa 
reikalinga pareikšti sekantį:

1. VKLS-ga ir ypač St. Cat 
harines skyrius jokių pamoky 
mų nėra davusi ir visai negal 
voja kitus kultūrinti ar mokin 
ti. Jie tik kitų darbuose talki 
ninkauja. V.K.L. S-gos tikslai 
yra specifiniai, skirtingi nuo 
kitų organizacijų, nes tiek vii 
niečių siekiami tikslai, tiek ir 
kitų organizacijų darbai lietu 
vių tautai yra naudingi ir rei 
kalingi.

2. Kas liečia Jonines. Yra 
žinoma, kad Wellando lietu 
viai susiorganizavo prieš de 
šimt metų, o tik 1954 metais 
vilniečiai sugalvojo į metus pa 
daryti didesnio masto parengi 
mą, įnešti lietuviams šiokį to 
kį įdomumą ir tam buvo numa 
tytas patogesnis vasaros lai

Kai klausimai susikryžiuoja
AL. GIMANTAS

i dien vis dažniau galimas pa 
i stebėti savųjų tautiečių tarpe. 
I Koks tai būtų reikalas?
i Naujosios Anglijos tūloje 
• vietoje, vienoje žinyboje dir 
: ba ketvertas lietuvių. Visi jie 
i gerai sugyvena tarpsavy, ly 
i giai gražiai santykiauja ir su 
į kitais bendradarbiais amerikie 

čiais. Patalpa, tiesa, nemaža, 
bet kažkodėl turimas tik vie 

' nas telefonas. Vis jau aplinky 
bės taip susiaiko, kad kart 
kaltėmis tenka paskambinti

1 šeimai, arba kas nors ir iš na 
’ miškių pašaukia vienu ar ki 

tu reikalu. Tokie pasikalbėji 
mai darbo metu gal ir nelabai 
pageidaujami, bet įstaigoje 
toleruojami, nes be to negali 
apsieiti nė vienas tarnautojas. 
Aišku, kai telefonu kalba kas 
nors iš mūsiškių, girdima tik 
lietuvių kalba. Tas ir supranta 
ma, nejaugi su šeimos nariais 
pradėsi angliškai kalbėti. Be 
to, ir toji anglų kalba dai nė 
ra pakankamai išmokta, tad 
kur ten liežuvį laužysi... Blo 
giau tik tas, kad telefonu be 
kalbant, tok} pasikalbėjimą 
dažniausiai girdi pats skyriaus 
vedėjas ir dar aplink sėd} kiti 
bendradarbiai. Jie, supianta 
ma, nepažįsta lietuvių kalbos. 
Laikui bėgant, amerikiečiams 
tikriausiai pradėjo įkyrėti nuo 
latinis girdėjimas nesupranta 
mos kalbos. Vienas kitas jau 
išrdįso tylomis padaryti negar 
šią pastabą, girdi, jūsų daly 
kas, kad kalbant telefonu, nie 
kas nedraudžia, bet turėtumėt 
žinoti, kad kalbėti viešai sve 
tima kalba, kitiems girdint ir 
nesuprantant, vis dėlto yra pa 
praščiausias nemandagumas; 
nejaugi Europoje būtų kitokie 
papročiai?

Po tokio įspėjimo, vienas ta 
utietis pradėjo su savo žmona 
telefonu kalbėti tik angliškai. 
Likusieji tuo labai pasipiktino 
ir toje apylinkėje, lietuvių tar 
pe, nejučiomis pasklido gan : 
das, kad va, X. jou tiek suame 
rikonėjo, kad net su savo šei 
mos nariais tesikalba vien tik i 
angliškai. Nors tiesa būtų to 1

nė 
net 
vis 
kas

Jau kuris laikas keletas bi 
ciulių kvieiča spaudoje iškelti 
vieną reikalą, tikėdamiesi, kad 
tuo klausimu pasisakys ir dau 
giau tautiečių. Gal tai li
ra didelė problema, gal tai 
ir nebūtų klausimas, bet 
jau tam tikras reiškinys, 

bū 
ne 
Pa

vii 
nu

tradiciją, įdėjo daug darbo ir 
lėšų? Metuose, atmetus gavė 
nios ir advento laiką, dar susi 
daro 41 savaitgalis ir galima 
surasti tų savaitgalių neblo 
giausių ir neišnaudojamų. Mes 
nemokiname, bet tik pareiškia 
me savo mintį, kad geriau 
tų vienas kitą paremti, o 
jieškoti būdų viens kitam 
kenkti.

Apuoko M. priekaištai 
niečiams yra su tendencija 
neigti jų buvimą ar bent jų 
veiklą susiaurinti, kaip jau ir 
ankščiau per spaudą yra iš ki 
tų išgirsta. Nei Apuokui M., 
nei kitiems mes nenorime pri 
mesti, kad jie yra „Dzien Ko 
wienski" politikos sekėjai ar 
simpatikai, bet mes manome, 
kad jie tai daro į reikalą neįsi 
gilinę ir nesuprasdami jo ken 
ksmingumo. Atėjus laimingam 
metui, kada bus galima išsiva 
duoti iš bolševikinės okupaci 
jos, po jos lenkai veršis į Vii 
niaus kraštą. Ir jeigu lietuviai 
nenori išsižadėti Vilniaus kraš 
to, neturi neigti ir to krašto 
gyventojų. Juk 1923 metais 
Klaipėdos kraštas grįžo prie 
Lietuvos, tik to krašto gyven 
tojų dėka. Be to krašto gyven 
tojų valia Lietuva, jeigu ji ir 
tūtų prisijungusi, tai būt bu 
vusi skaitoma kaip užpuolike. 
Ta pati padėtis yra ir su Vii 
niaus kraštu. Arba pasižiūrėki 
me, kas šiuo metu įvyko su Sa 
aro kraštu.

Todėl tiek Apuoke M., tiek 
kiti Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos neigėjai pagalvokite, ką 
darote? Ar gi nežinote, kad ta 
itaka ateina iš svetimųjų veda 
mos politikos ,,Od morza do 
morza“

Gaila, bet taip yra.
Skyriaus Valdyba. 

ji, kad savo namų aplinkoje, 
toje šeimoje ir norėdamas ne 
išgirsi nė vieno angliško žo 
džio. Be to, tas pats tautietis 

į visai aktyviai reiškiasi bendro 
joje veikloje netik savuoju dar 
bu, bet ir pinigu. Jis tikrai ga 

. Ii būti laikomas vienu pavyz 
dingiausiu savojoje kolonijoje.

Savotiškai ironijai, tie, ku 
rie save minėtoje darbovietėje 
pristato „užkietėjusiais“ lietu 
viais, deja, savo lietuviškose 
bendruomeniškose pareigose 
nėra jau taip labai aktybūs. 
Tikrai, kurioje puseje būtų tie 
sa ir kaip mūsų tautiečiams 
tektų elgtis panašioje situaci 
joje? Pagaliau, ir iietvuiams 
svetimųjų tarpe, kas geriau pa 
sitarnauja, ar tie, kurie iš pap 
rasto mandagumo ir nenorėda 
mi piktinti savųjų bendradar 
bių, telefonu kalba gyvenamo 
mojo krašto kalba, ar tie, ku 
rie ir toliau kitataučių tarpe, 
garsiai, gal net trukdydami jie 
ms, demonstruoja jiems nesu 
prantamą kalbą. Be to, kaip 
minėta, bendradarbiai ameri 
kiečiai tokį lietuvių elgesį lai 
ko papraščiausiu nemandagu 
mu ir netaktu.

Kaip tokie reikalai buvo sp 
rendžiomi Lietuvoje? Artimas 
pažįstamas, buvęs vienos įstai 
gos tarnautojas, neseniai papa 
šakojo, kaip jų darbovietėje vi 
si piktinosi vienu bendradar 
biu, rusų tautybės asmeniu, ku 
ris ar tai telefonu, ar kai žmo 
na jį aplankydavo įstaigoje, vi 
sados su ja kalbėdavosi tik ru 
siškai. Girdi, ji niekados neįs 
tengė gerai išmokti lietuviš 
kai, tad, jam esą nepatogu kai 
bėtis su ja darkyta lietuvių kai 
ba. Patylomis visi šnairavo į 
tą savo bendradarbį ir neveng 
davo jam priminti, kad Lietu 
voje turįs geras gyvenimo są 
lygas, galįs jaustis kaip lygus 
tarp lygiųjų, bet jau vis ture 
tų jausti politinę pareigą žmo 
ną išmokyti lietuviškai. Ir jam 
kiti prikišdavo, kad tikrai yra 
nemandagu, kitiems nesupran 
tant, bet girdint, kalbėti sveti 
ma kalba.

Šitas rašinys visiškai nepre 
tenduoja į galutiną šio reikalo 
išsiaiškinimą ir sprendimą, bet 
tikrai būtų miela ta tema iš

MASKVA DIPLOMAVO 
LIETUVOS TEATRĄ

Lietuvos operos ir baleto te 
atras Maskvos festivalyje ap 
dovanotas pirmojo laipsnio dip 
lomu. Laureatų diplomai pa 
skirti 169 artistams, kurių tar 
pe šiems lietuviams: M. Aleš 
kevičiūtei, H. Baniui, J. Dau 
tartui, V. Grivickui, J. Gustai 
čiui, J. Jankui, R. Janavičiūtei,
G. Sabaliauskaitei, J. Stasiu 
nui, K. Šilgaliui, H. Zabulė 
nui ir I. Akermanui.
• Lietuvos dramaturgų sekei 
jos valdybon išrinkti: A. Gri 
cius, L. Kalvelis, J. Lankutis, 
V. Miliūnas ir K. Saja.
• L. Mokslų akademijos Lie 

kalbos ir literatūros ins 
aptartas Lietuvių Litera 
trečiojo tomo prospek

tuvių 
titute 
tūros 
tas.
• Lietuvos žemdirbiai atidavė 
trečdaliu daugiau grūdų, ne 
gu planas numatė. Tai piane 
šė „Tiesa“ sausio 3 d. Valsty 
binis grūdų paruošų planas 
Lietuvoje 1957 m. esąs įvykdy 
tas 135%, cukrinių runkelių 
117%, linų irgi 117%, bulvių 
101%. Pieno esą pristatyta 
144% plane numatyto kiekio, 
mėsos 143%. Tai yra privers 
tinės duoklės valstybei.
• Nuosavus namus Kaune 
šiuo metu stato 1700 šeimų, 
pranešė „Tiesa" sausio 5 d. 
Miesto vykd. komitetas pasta 
raišiais mėnesiais norintjems 
statytis gyvenamus namus iš 
skyręs daugiau kaip 500 skly 
PU.
• Vilniuje mirė inž. Leonar 
das Mackevičius, Lietuvos 
Valst. dailės instituto archi 
tektūros katedros vedėjas, 57 
metų amžiaus. 1932 m. buvo 
baigęs Kaune Aukštesniąją 
technikos mokyklą, o 1940 me 
tais Kauno universiteto techni 
kos fakulteto statybos skyrių.

girsti ir daugiau nuomonių. 
Nors tai gal ir nebūtų degan 
čios svarbos klausimas, bet be 
veik kiekvienas savoje darbo 
vietoje plačiau apsidairę, pa 
stebėsime, kad tokio pobūdžio 
problema vis dėlto egzistuoja, 
nežiūrint ar mes dar tik silp 
nai mokame ar jau toliau pa 
žengę anglų kalboje.
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lisuomenminkę palydint
Sausio 16 d. 1 vai. naktį at 

siskyrė su šiuo pasauliu viena 
pačiu įdomiausių asmenybių 
iš senosios kartos a. a. Slants 
lava Jakševičiūte-Venclauskie 
nė, eidama 85 metus. Velionė 
dabartiniu metu gyveno Wa 
terbury. 1953 m. ji iabai nu 
kentėjo nuo baisaus potvinio, 
kuriame žuvo visi jos gražūs 
užrašai, atsiminimai, daugybe 
foto nuotraukų, kurių negali 
ma bus niekada įkainoti pini 
gaiš, jos gyvenimas buvo to 
ks įvairus ir turtingas, kad ta 
tai negalima apsakyti trumpa 
me reportaže.

A. a. St. Jakševičiūte-Venc 
lauskienė gimė Šiaulių mieste, 
kur jos tėvas visai arti geležin 
kelio stoties turėjo nuosavą 
ūkį. Jos tėvas buvo 1863 m. su 
kilėlis, mirties bausmės išven 
gęs tik gerų žmonių dėka, jos 
motina buvo tikra žemaite, ki 
lusi nuo Pavenčių, kurios te 
vas — Rudys, vėliau pasivadi 
no Rudavičiu. Iš savo motinos 
ji paveldėjo didelį lietuvišką 
patriotizmą, kovingą nuotaiką 
prieš carą ir bendrai prieš ru 
sus bei jų okupaciją ir žiaurų 
krašto išnaudojimą. Visi rusų 
valdininkai sudarė girtuoklių, 
kyšininkų, sukčių ir išnaudo 
tojų kastą. Skriaudė lietuvius 
kur tik galėjo ir kaip moxejo. 
Be to, veik visi atsiųstieji ru 
sai buvo vagys ir nusikaltėliai 
savo krašte. Tuo jie ver 
tesi ir atvykę Lietuvon. Gyven 
tojų neapykanta šiems ,,pose 
lencams" buvo didelė ir visuo 
tinė. Žiaurus lietuvių ir lenkų 
sukilėlių malšinimas tą neapy 
kantą dar didino. Tokioje ko 
vos dvasioje buvo išaugę jos 
tėvai.

Jaunutė, vos 16 metų, Stasė 
baigusi Rygos mergaičių gim 
naziją, greitu laiku įsijungė į 
lietuvių tautinį judėjimą. Jau 
gimnazijoje ji turėjo susiduri 
mų su mokytojomis lenkėmis, 
kurios tik protegavo lenkybę 
ir lenkų nuopelnus buvusiai 
Unijos valstybei. Lenkės mo 
kytojos vis stengdavosi suma 
žinti lietuvių valstybininkų 
nuopelnus. Be to, lenkės buvo 
prieš savarankišką lietuvių ju 
dėjimą ir kiek įmanydamos jį 
slopino, o kai kada ir smaugė. 
Jauna Stasė Jakševičiūte ir 
čia parodė didelį pasipriešini 
mą, iškeldama lietuvius didvy 
rius ir valstybininkus kaip Vy 
tautą. Radvilus ir kitus lietu 
vius patriotus didikus. Uit tai 
jai buvo mažinami laipsniai ir 

ji lenkų akyse pasidarė nemė 
giama „litvomanė“. . .

1902 m. mūsų gabi vaidinto 
ja ištekėjo už jauno juristo K. 
Venclausko, kuris vėliau buvo 
žinomas soc. dem. veikėjas ir 
Lietuvos Seimų narys. Venc 
lauskas pasižymėjo dideliu iš 
kalbingumu ir garsėjo kaip 
vienas geriausių advokatų. 
Buvo tai didelis demokratas, 
visiems prieinamas ir sąžinin 
gas savo profesijos atstovas.

1899 m. rugpjūčio 20 d. įvy 
ko J rmas lietuviškas spėk 
taklis. Tą vaidinimą suruošti 
paskatino stud. Povilas Višins 
kis. Taip tvirtina pati režisorė 
St. Jakševičiūte - Venclauskie 
nė. Jis tą jau minėtą dieną įvy 
ko Palangoje, kuri priklausė 
Kuršo gubernijai. Įdomu tai, 
kad spekatklyje dalyvavo ku 
nigaikštis Oginskis su šeima ir 
svita, grafas Tiškevičius su šei 
ma ir svečiais. Dar įdomiau, 
kad kunigaikštis Oginskas ir 
grafas Tiškevičius buvo vertė 
jais savo šeimų nariams, kurie 
nemokėjo lietuvių kalbos! Abu 
„vertėjai” aiškino, kad spėk 
taklis yra augštos meninės ver 
tės ir nėra jokia chaltūra, nes 
rež. jau buvo profesionalė ar 
tistė.

Dar žodis dėl aiškumo. Vei 
kalą parinko Povilas Višins 
kis, žinomas varpininkas ir 
Dr. V. Kudirkos asmeninis 
draugas. „Amerika Pirtyje“ 
parašytas Keturakio»-Vilkutai 
čio, kuris tremies metu yra mi 
ręs V. Vokietijoje — Augs 
burge. Jis šias eilutes rašan 
čiam labai apgailestavo savo 
giminaičio kun. Vilkutaičio 
priešingą lietuvybei veiklą, ku 
ri vėliau pasireiškė net ateiti 
ninko St. Barzduko „apkūli 
mu“ Clevelande.

„Amerika Pirtyje* buvo vė 
liau suvaidinta: 1900 m. sau 
šio 26 d. Liepojoje, 1900 m. 
sausio 29 d. Rygoje. Visui re 
žisavo ir vaidino St. Jakševi 
čiūtė-Venclauskienė. Rašytoja 
Gabrielė Petkevičiūte buvo tik 
scenarė. Ji niekad nebuvo rėži 
sorė. Ji tam ir neturėjo jokių 
kvalifikacijų. Tik viena Jakše 
vičiūtė buvo patyrusi vaidinto 
toja, nes ji lankė specialę mo 
kyklą Peterburge, o vėliau vai 
dino rusų trupėje, kuri buvo su 
organizuota Šiauliuose. Jai va 
dovavo rež. N. N. Dolžanskoj, 
kuris buvo remiamas ir subsi 
dijuojamas rusų valdžios, kad 
platintų rusicizmą Lieuvoje. 
Po Palangos vaidinimo St. Jak 

ševičyūtė pebedalyvavo rusų 
teatro trupėje, nes jie visi su 
prato, kad ta gabi vaidintoja 
yra lietuvaitė - patrotė ir su 
ja nepakeliui abrusiteliams.

Dėl savo suruoštų vaidini 
mų A.A. St. Jakšveciutė-Venc 
lauskienė pateko žandarų kont 
rolėn, kurie jai sudarė jau da 
ug nemalonumų ir tardymų. 
Vietiniai žandarai nenorėjo 
jos liesti dėl jos didelio popu 
liarumo. Tai byla buvo audrio 
ta Tifliso policmeisteriui. . .

Toliau A. A. ponia Venclaus 
kienė man pasakoja visai atvi 
rai. Pas mane atvyko tamsaus 
veido, gražios išvaizdos vyras, 
visai nepanašus į rusą. Kas jis 
buvo — iki šiol aš nežinau. 
Tik manau jis buvo gruzinas. 
Palankus tautinėms mažumo 
ms. Kada aš jam viską isaiški 
nau apie spektaklį, to veikalo 
turinį, jis net labai garsiai nu 
sijuokė, kad girdi čia nesą nic 
ko blogo ir dar labjau nieko 
priešvalstybinio. Mano nuotai 
ka pagerėjo. Jis užsirūkė pa 
pirosą ir paprašė vandens. Ta 
da aš pasiūliau naminio vyno 
stiklą. Jis sutiko. Tardymas 
buvo baigtas.

— Per tardymą prie mano 
namų visą laiką stovėjo „Juo 
da Karieta“, kuri buvo skirta 
vežti areštuotiems į kalėjimą. 
Tardymas prasidėjo 12 vai., o 
baigėsi 6 vai., o „juodoji karie 
ta” jau buvo paleista 5 vai. po 
pietų, nes pats policmeisteris 
įsitikino, kad aš esu visai ne 
kalta ir nieko blogo rusų vals 
tybei nesu padariusi. Tiesa, 
dar viena smulkmena: mane 
kratė viena Šiaulių miesto žy 
dė, kuri pasirodo dirbo rusų 
saugume. Ji smulkiai išičupi 
nėjo mono kūną. Ji nieko, ži 
noma, nerado. Bet pats faktas 
yra labai šlykštus! Nors tai 
yra bjauru, bet ką padarysi, 
kad ir tokių žmonių pasitaiko. 
Gruzinas policmeisteris atsi 
sveikino gražiai.

Tiesa, dar noriu pabrėžti, 
kad po vaidinimo Palangoje, 
kur mes turėjome labai daug 
pelno, aš asmeniškai „nukniau 
kiau” 2 biletų knygutes, ku 
rios buvo po 100, t. y. 200 bi 
lėtų po vieną rublį. Tuos pini 
gus aš įteikiau Povilui Višins 
kiui, kuris tuos 200 rublių per 
davė Dr. Vincui Kudirkai. Vė 
liau aš gavau asmenišką iš Dr. 
V. Kudirkos padėką. Jis tuo 
metu jau sunkiai sirgo.

Palangoje tuo metu dar ne 
buvo jokio „Kurhauzo“. Spėk 
taklis vyko pajūrio barake. 
Žmonių buvo tiek daug, kad 
jokiu būdu negalėjo visų pa

KU LTŪR WEWKKOjVIKA
A. TAMOŠAITIENĖS

Spaudos Baliui išaustas Til 
žės apylinkės Tautinis drabu 
žįs, pagal Jogomastų šeimos 
likusius ‘Autinius audinius, 
Jagomastams, kaip spaudos 
veteranams, pagerbti.

GAUNAMIEJI Iš LIETU 
VOS TAUATIN1AI DRABU 

ŽIAI YRA NE TIKRI
Į dail. A. Tamošaitienės Dai 

lės Studiją (R. R. 1. Kings 
ton, Ont.J. kreipiasi lietuvės, 
gavusios tautinius drabužius 
iš Lietuvos, kad juos pergru 
puotų į tikruosius lietuvių tau 
tinius drabužius, nes gautieji 
drabužiai nebeturi tikrųjų, se 
novinių, lietuvių tautinių dra 
bužių derinimo.

Dabar audžiamieji Lietuve 
je drabužiai tautiniams šokia 
ms ir pasirodymams, sugru 
puoti amatininkiškai j tautinę 
uniformą. Visas tautinis vieno 
atspalvio, pav., visas rūbas iš 
austas žaliame fone ;žaho pag 
rindo sijonas, ant zaiio fono iš 
kaišytos tulpės ir ant žaiio dug 
no išaustas kiklikas. Tokiam 
derinimui nereikia ypatingų 
sugebėjimų. Tai naujų amati 
ninkių, bet ne menininkių au 
diniai.

Senovėje lietuvės audėjos pa 
sižymėjo, dideliais meniniais 
sugebėjimais, kurdamos-ausda 
mos vis naujus, dekoralyviiius 
audimus.

tenkinti. Pelnas buvo didelis 
ir jis buvo skirtas Skuodo pa 
degėliams, kuriuos buvo nu 
siautęs didelis gaisras.

Vieną smulkmeną čia noriu 
pabrėžti: atėjo vienas žemai 
tis apsirengęs kaimietiška mi 
line — pilka kaip avies vilna 
— ir paklausė: „Ar čia žemai 
čių vystavs? Ir aš noriu čia įei 
ti“... žinoma, jam buvo duo 
tas biletas. Tai buvo ūkinin 
kas nuo Ylakių.

1899 m. spektaklio rengėjai 
Palangoje negalėjo patenkinti 
visų norinčių, nors tai buvo 
pirmas lietuviškas vaidinimas. 
Daug liko už durų. Nebuvo 
vietos. Tiesa dar vienas mei 
dentas: vietos policmeisteris, 
civiliais rūbais norėjo įeiti vai 
diniman. Tačiau prie durų sto 
vėjes studentas P. Avižonis jo 
neįleido, reikalavo bileto. Kilo 
skandalas ir ką tik spektaklio 
jis neuždarė. Kl. P.
Waterbury, Conn. USA.

LIETUVIAI LAKŪNAI 
AUSTRALIJOJE

Melburno Aero - klubo mo 
kyklą pabaigė keli lietuviai — 
Algis Uknevičius. Algis Vait 
kūnas ir Izidas Gaidelis. Mo 
kosi skraidyti ir daugiau lietu 
vių.

ĮDOMUS KONCERTAS 
ADELAIDĖJE

Čia jvyko įdomus koncer 
tas: A. Gučiuviene davė atsi 
sveikinimo koncertą, nes nuta 
rė daugiau publikai nebesiro 
dyti, o A. Uknevičiūtė pasiro 
dė kaip diplomantė, nes ji bai 
gia dainavimo studijas. Kon 
certe dalyvavo ir smuikinin 
kas Pr. Matiukas.

LIETUVIŠKI 
KINO FILMAI

Lietuvos kino studija šie 
met suksianti šiuos filmus: J. 
Mackonio „Janonį *, A. Gri 
ciaus „Kalakutus”, J. Požėros 
„Pavasario godos”. Projek 
tuojama ir K. Borutos „Balta 
ragio malūnas“. Žemaitės 
„Marti“ ir kt.

ATSAKYMAS 
„TĖVYNĖS BALSUI”

Užsirūstino labai laikraštis, 
kad N L buvo suminėta, jog 
Lietuvoje ligi sovietinės oku 
pacijos buvo 16 teatrų. „TB“ 
sako, kad tai yra melas ir de 
magogija. Tat pabandykime 
tuos teatrus suminėti vardais. 
Vilniuje veikė: Lietuvių dra 
mos, Vaidila ir lėlių teatras, o 
kiek vėliau — operos ir bale 
to teatrai; lenkų Liutnia, mi 
niatiūros (Gedimino gatvėje), 
tautinio ansamblio (Poguiian 
kos g.), Didžiojoje gat. estra 
dinis; žydų teatras. Kaune 
veikė: operos, dramos ir baleto 
teatrai, Šaulių ir Karių teatrai; 
lenkų „Pochodnia“. Klaipėdo 
je veikė: Lietuvių dramos, ope 
ros ir vokiečių dramos teat 
rai. Šiauliuose veikė: dramos 
teatras ir operetė. Panevėžy 
je veikė: dramos teatras. At 
rodo, kad daugiau negu 16? 
Kokia tat demagogija ir koks 
melas?

Labai malonu, jeigu dabar 
yra daugiau padaryta. Bet. . . 
argi sovietinėje okupacijoje, 
kaip taisyklė, gyvenimas viso 
se srityse, būtinai turi eiti at 
gal, ir nė žingsnio, bet kurioje 
srityje, pirmyn?
• Prof. Ged. Galva skaitė pas 
kaitą LB Cicero apylinkės su 
sirinkime.

NAUJOS KNYGOS 
LIETUVOJE

Valstybinė grožinės litera 
tūros leidykla pastaruoju metu 
išleido Bronės Buivydaitės 
apysaką mokykliniam jauni 
mm „Auksinis Batelis“ (164 
pusi.), D. Čiurlionytės „Miš 
ko mokyklą“ (pjesė vaikams, 
127 pusi.), K. Jakubėno „Jo 
nytės pasakėlės“ (iki mokykli 
nio amžiaus vaikams, 20 pus 
lapių), S. Neries Raštų I tomą 
(eilėraščiai, poemos, 581 pus 
lapių), K. Vairo-Račkausko 
„Rinktinę“ (eilėraščiai, apsa 
kymai, publicistika, 312 psl.). 
Išėjo taip pat 264 puslapių 
knyga „Mes matėme Indiją“, 
kurią parašė J. Dovydaitis, A. 
Gudaitis, A. Laurinčiukas, M. 
Liubeckis, V. Reimeris, M. 
Sluckis, A. Venclova.

Lietuvos vokiečiai, gyvenan 
tieji Vakarų Vokietijoje, išlei 
do 84 puslapių knyginį kalen 
dorių 1958 metams; „Heimat 
gruss“. Įvadą parašė Lietuvos 
vokiečių Landsinannschaito va 
das J. Strauch. Kalendorius 
iliustruotas įvairių Lietuvos 
vietovių nuotraukomis. Įdo 
mus buv. Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune profeso 
riaus Dr. C. Regelio rašinys 
apie lietuvių simbolinį augalą 
rūtą. Rašoma apie paskutinio 
Vokietijos pasiuntinio Lietu 
voje, Dr. E. Zechlino likimą. 
Šioje kalendoriaus laidoje tę 
siamas ir baigiamas sąrašas žo 
džių, įėjusių į Lietuvos vokie 
čių kasdieninės kalbos žodyną 
dalinai iš lietuvių kalobs. E.
• Naujausios istorijos kursas 
įvedamas visų vidurinių mo 
kyklų baigiamosiose klasėse 
nuo šių mokslo metų antrojo 
pusmečio Lietuvos mokyklo 
se.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Mingirdas SMULKIO 

JI TAUTOSAKA. Patarlės, 
priežodžiai, posakiai. 182 psl. 
Minkštais viršeliais 3 doi., kie 
tais — 3.50 dol. Knyga galima 
gauti: Lietuvių Dienų adm.: 
9204 S. Broadway, Los Ange 
les 3, Calif, ir pas platintoją: 
Giedra Blažys, 1132 N. Hype 
rion Avė., Los Angeles 29, 
Calif.

GAIRELĖ Liet, skautų Vo 
kietijoje laikraštis. Adresas: 
Gairelė (16) Huettenfeld, bei 
Laperheim, Litauisches Gym 
nazium, Germany.
• Bankstowne, Australijoje, 
Jonas Šimboras ir Albinas Ko 
vajikas nusipirko baldų dirb 
tuvę.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
15.
Baigėsi antras mėnuo, kaip Balsiu Petras, pametęs tevis 

kę, dirbo pas dėdę Antaną Lydiškių kaime. Apsiprato jis su 
dėdės seimą, su kaimynais, su darbais. Tų darbų buvo daug. 
Jie stūmė vieni kitus, ir galo jiems nesimatė. Pasibaigus se 
jai, pi aside jo sunkios mėšlavežio dienos, paskui pūdymų ari 
mas, akėjimas, artinosi joninės, ir štai čia pat jau šienapjūte. 
Jei laiko nuo laukų darbų atlikdavo, tai dėdė vis ką nors pra 
sirnanydavo: tai trobesio pamatus kur pataisyti, tai griovį kur 
iškasti, tai akmenis iš laukų į krūvas suvežti, tai, nusekus van 
deniui, tvenkinį sodo gale pagilinti ar koki kitą, nors ir nebū 
tiną, bet ūkiui naudingą darbą.

Petras dirbo nuo tamsos iki tamsos nesiskųsdamas. Dar 
bai buvo sunkūs, bet užtat pavalgyti dėdienė duodavo gerai. 
Mėsa, Šilėnuose retas valgis, pas dėdę ant stalo būdavo kas 
dien, isskyrus pasniko dienas — trečiadienius, penktadienius 
ir šeštadienius. Trečiadieniais ir šeštadieniais, kadangi tai ma 
zesnis pasninkas, valgydavo pieniškai: be užbaltintų kruopų 
ar bulvienes, gaudavo dar rūgusio pieno, varškės, o kai kada 
ir sūrio. Grietinę, sviestą ir džiovintus sūrius dėdienė vežda 
vo parduoti, bet ir be jų šeima būdavo soti. Penktadieniais 
valgydavo sausai, ne tik be mėsiškų, bet ir be pieniškų valgių. 
Užtat gaudavo silkių, saldyto aguonų pieno, aliejumi uždary 
tos grucės. kruopų ar sklindžių, kuriuos dicdiene mokėdavo 
skaniai pakepti su kanapių ar sėmenų aliejumi.

Su kaimynais Petro santykiai susidarė geri. Gaspadoriai, 
jų sūnūs ir dukterys jo nevengė, nes, nors žinojo, jog netur 
tingas. bet vis dėlto Antano Balsio sūnėnas. O bernai ir sam 
diniai jo nesišalino, nes, nors turtuolio giminaitis, bet dirbo 
sunkiausius darbus, buvo berno ar samdinio vietoje.

Nctiukus jis ypač susidraugavo su kaimyno Zubrio ber 
nu Sinianu. Simanas jau buvo subrendęs, kokių dvidešimt še 
šerių metų vyras, neturtingo bobelio sūnus, nuo pat mažens 
tarnavęs pas gaspadorius — pirmiausia uz piemenuką, paskui 
už pusberni, pagaliau už berną.

Iš gaspadoraičių daugiausia palankumo Petrui rodė Venc 
ku Adomėlis. Buvo jis ne per stiprios sveikatos, kokių dvide 
šimt penkerių metų vidutinio ūgio vaikinas, pablyškęs, lašuo 
tu, liūdnos išraiškos veidu. Kaimo jaunimo būryje Adomėlis 
nepasižymėjo nei jėga, nei ypaingu sąmoju. Paprastai santū 

rus ir tylus, jis tačiau nevengdavo jaunimo pasilinksminimų 
su dainomis, šokiais ir žaidimas. Tyliai stebėdamas visą būrį, 
jis įspėdavo bendrą nuotaiką ir žinodavo, kada kokią dainą už 
dainuoti, kokį žaidimą ar šokį piadėti, ką nauja pasiūlyti, kad 
vėl visiems būtų smagu ir linksma. Dėl to Adomėlį visi mėgo 
ir tuoj pasigęsdavo, jei jo nebūdavo.

Adomėlis mokėjo skaityti ir rašyti, taip pat, kaip ir Pet 
tas, mėgo dainas ir knygeles, domėjosi žmonių gyvenimu se 
niau ir kituose kraštuose ir, gal būt, dėl to greitai rado su Pet 
ru bendrą šneką. Sužinojęs, kad pas Balsius atvyko kažkoks 
giminaitis iš tolimos parapijos, iš poniškų lažininkų, Adome 
lis, sulaukęs sekmadienio, atsilankė pas Balsius pamatyti to 
giminaičio ir pasiklausinėti, kaip ten jų krašte žmones gyve 
na. Patiko jam Petro kalba, ir jis tuoj suprato, kad tas augalo 
tas, stiprus vyras pralenkia daugelį kitų ne tik savo jėga, bet 
ir galva.

Kitą sekmadienį Adomėlis parsivedė Petrą pas save n 
aprodė jam savo lentynėlę. Tuo pat metu jis kvotė Baisį, ką 
tas skaitęs, kas jam labjausiai patikę ir iš kur jis tą ar kitą 
knygelę pirkęs.

Bekilnodamas knygeles, Adomėlis nepaleido iš rankų 
dviejų „Metskaitlių“. Kai visa lentynėlė jau buvo apžiūrėta, 
jis atsiskleidė vieną ir kreipėsi į Balsį, nedrąsiai klausdamas:

— Ar tu skaitei, Petrai, čia tokią kaip ir pasakėlę? Ai, 
kaip graži! Nori? Paklausyki.

Petras mielai sutiko. Jei graži, tai kodėl nepaklausyti! 
Juodu atsisėdo kerčioj tarp dviejų langų, ir Adomėlis virpan 
čiu balsu pradėjo:

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę, 
Kas jūsų grožei senobinei tiki?

Petras šyptelėjo: „Anykščių šilelis“! Jis ne sykį vienas 
sau ii Katrytei skaitė šitą „pasakėlę“. Tačiau nieko nesakė, 
o klausė. Adomėlis skandavo gražiai, aiškiai, čia pakeldamas,, 
čia nuleisdamas balsą, čia sulėtindamas, čia paskubindamas. 
Paskaitęs tokią vietą, kuri jam ypačiai patiko, jis žvilgčiodavo 
į Petrą susižavėjusiomis akimis, ir Petras pritardamas linkčio 
davo galva. Tada Adomėlis nusišypsojęs vėl įnikdavo į kny 
gėlę.

Jam beskaitant, prieš jųdviejų akis slinko nuostabūs 
šilo vaizdai, pilni judesio, spalvų, garsų ir kvapų, sukeldami 
jųdviejų širdyse pasigėrėjimo, džiaugsmo ir liūdesio jausmus. 
Ir ne vien jau Anykščių šilelis, bet tarsi visa Lietuva, jos gra 
ži praeitis ir skurdi dabartis atliepė tose nuostabiose eilutėse.

Graudžiai suvirpėjo Adomėlio balsas, skaitant paskuti 
nius tos „pasakėlės“ žodžius:

Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti, 
Aplaistyti ašarom, giesme apdainuoti.

Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo, 
Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo. 
Mat, toj pati galybė, ką miškus sugraužė, 
Širdį, dūšią apgriuvo. . . ir giesmę nulaužė.

Kurį laiką abudu tylėjo. Tada Adomėlis atsipeiKejęs 
persimainiusiu, kietu balsu pakartojo:

— Ta pati galybė, ką miškus sugraužė, širdį, dūšią ap 
griuvo ir giesmę nulaužė. . . Tu supranti, Petrai, kas ta per 
galybė? — gudriai prisimerkdamas klausė Balsio.

O Balsys, sugniaužęs didelį kumštį, atsakydamas klausė 
savo ruožtu:

— O kieno kučmeistras, kieno lesvinčius, kas žmonėms 
nasrus kamšė, kraujo klanan merkė? Tai vis ta pati galybė, 
Adomai. Nieko. . . Atsiras dar didesnė galybė. Ta ir aną 
nugalės.

Adomėlis, patenkintas savim ir Petru, sudėliojo knyge 
les j lentyną ir pasiūlė svečiui apžiūrėti sodą ir bites.

Tą dieną Petras susipažino ir su Adomėlio seserimi Ju 
lyte, gražia geltonplaukia mergina, labai primenančia Kedu 
lių Katrę. Julei, matyt, patiko svečias. Ji nuolatos sukinėję 
si ten, kur buvo brolis su Petru, tai seklyčioje, tai kieme, ta. 
sode, vaisindama juodu gira, įsiterpdama vienu kitu žodžiu į 
jųdviejų šneką ir vogčiomis meiliai žvilgčiodama į svečią.

Apsigyvenęs pas dėdę, Petras Katrytės nepamiršo. Ji 
neišeidavo jam iš galvos nei dirbant, nei ilsintis. Ką ji vei 
kia, ar jį prisimena, ar Skrodskis | ją nesikėsina, ai prievaiz 
das su tijūnu nevaro į lažą, ar tėvas jos nebaudžia — tokie ir 
kitokie klausimai nuolatos kvaršino jam galvą. Dabai Venckų 
Julės lodomas jam palankumas ir jos panašumas į Katrytę dar 
gyviau priminė jam paliktą Šilėnuose pono malonei ar nema 
lonei merginą. Kuo drąsiau Julyte apie jį sukinėjosi, kuo 
reikšmingiau žvalgėsi jam į akis, tuo niūriau niaukėsi Petro 
veidas. Atsisveikindamas kvietė jį ateiti ir kitą sekmadienį, 
bet jis karčiai atsakė:

— Kažin?. . . Nepratęs aš vaikščioti po tas šviesias sek 
lyčias. Mums, lažininkams mieliau kvepia dūminės pirkios.

Julės tėvas, išėjus svečiui, klausė dukters:
— Tai kaip tas lažininkas? Stiprus bernas atrodo.
— O koks vyras! Ir mokytas, kaip, va, Adomėlis. Gal 

dar daugiau, — žavėjosi duktė. — Tik didelis, matyt, užsispy 
rėlis.

Tėvas šnairomis pasižiūrėjo į duketerį ir piktai suniurnėjo:
— O tu man žiūrėk! ... Jis tau ne pora. . . Maža to, kad 

jis Balsio sūnėnas. Su lažininkais mes į giminystę neisime.
Karštu raudoniu suplieskė Julės veidas. Nieko netarusi, 

ji išėjo iš pirkios. (d. b.)
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AUDRA
Po didelės audros, visuomet 

būna didelė tyla. Tas pats at 
sitiko Niagaros pusiasalyje. 
Praeitais metais Niagara F ai 
Is V Kanados Lietuvių Diena 
sukėlė begalo didelį triukšmą, 
apie kurį rašė ne tik lietuviš 
koji spauda, bet ir anglų kai 
ba dienraščiai Labai ilgai, St. 
Catharines, Niagara Falls ir 
Wellando lietuviai gyveno V 
Kanados Lietuvių Dienos įs 
pūdžiais. Bet jau kuris laikas, 
kai viskas aprimo.

Viena kita organizacija bei 
klubas jau pasirodė su šokiais 
ir subuvimais, bet viskas buvo 
šeimyninio pobūdžio, nieko 
įdomesnio ir triukšmingesnio, 
išskyrus Toronto chorą „Var 
pas“, kuris buvo atvykęs į St. 
Catharines. Bet Niagaros pu 
siasalio lietuviai nesitenkina 
šeimyninio pobūdžio pasirody 
mais, jie retkarčiais sutraukia 
šimtus net tūkstančius lietu 
vių bendram pasilinksmini 
mui, bendram darbui. Iš tokių 
didesnio masto parengimų yra 
paminėtinos Joninės ir Niaga 
ra pusiasalio lietuvių parapijos 
metinis piknikas - gegužinė. Į 
šiuos du parengimus suvažiuo 
ja ne tik iš Niagara pusiasalio, 
bet ir iš tolimesnių kolonijų 
kaip Kanadoje taip ir Jungt. 
Amerikos Valst. lietuviai.

Vasara dar toli, kad nerei 
ketų taip ilgai laukti, Wellan 
de yra rengiamas, vasario 15

SAU LT Ste.

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS
JAV ir Kanados I-os Lietu 

vių Dainų Šventės Komitetas, 
susiorganizavęs tikslu suruoš 
ti Lietuvių Dainų šventę, at 
likęs didįjį ir reikšmingą dar 
bą, nenumatė, kad jo uždavi 
niai, darbai bei įsipareigojimai 
užsitęsė tolokai ir po Dainų 
Šventės. To pasėkoje, Komite 
tas negalėjo likviduotis ir, no 
romis-nenoromis privalėjo tęs 
ti savo įsipareigojimus tol, kol 
visi jo darbai bus užbaigti.

Be didžiosios moralinės at 
sak^mybės lietuvių visuome 
nei, Komitetas įsigijo lyginai 
didelį legalinį Įsipareigojimą 
JAV, Illinois ir Chicagos vai 
džios įstaigoms ryšium su atlei 
dimu nuo toksų mokesčių. To 
atleidimo dėka susidarė didės 
nė šventės pelno dalis.

Malonu pranešti visuome 
nei, jog Komiteto darbai pa 
mažu slenka prie pabaigos. To 
dėl norime painformuoti, kas 
jau nuveikta ir kas belieka veik 
ti.

Kaip žinia, Dainų Ševntės 
komitetas, gavęs iš Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apy 
gardos paramą pradžios darbų 
vykdymui (Repertuarą ir 500 
dol. salės nuomai), po Dainų 
Šventės, bendrame su Apygai 
dos Valdyba posėdyje, 1956 
m. gruodžio 8 d., paskirstė pe] 
na sekančiai:
Liet. Bendr. Chicagos Apygar 
dai atmokėta .................$ 1,000
Muzikos Žinioms, gaidų leidi 
mui ....................................$ 1,250
Liet. Šokių Festivalio Komi 
tetui .................................. $ 500
Jaunimo Dainorėho leidi 
mui ....................................$ 1,000
Muzikinio Konkurso premijo 
ms .....................................$ 1,00
Sekančiai Liet. Dainų šven 
tei .................................... $ 2,500

Iš paskirstytų sumų, jau at 
mokėta ir pakvitavimai gauti 
is Muzikos Žinių, Kultūros 
Fondo, Liet. Bendiuomenės 
Vyr. Valdybos, Chicagos L. 
B. Apygardos ir Šokių Festiva 
lio Komiteto. Beliko tir trys 
neišmokėtos sumos: Jaunimo 
Dainorėlio leidimui, muziki 
niam konkursui, ir sekančiai 
Dainų Šventei.

Dainorėlio paruošimu ir iš 
leidimu rūpinasi Komiteto na 
rys p. J. Kreivėnas. Jis užtik 
rino, kad Dainorėhs pasnodys 
bėgyje mėnesio-kito. Jam tai 
kininkauja komisija, susidedan 
ti iš kun. B. Markaičio, sesers 
M. Bernardos, J. Ignatonio ir 
A. Skridulio.

Muzikinis 1 
resnių lietuviškų kompozicijų, 
k. t. kantatų, oratorijų, ir t. 
p.), Komiteto pageidavimu — 
patriotine tema skirta Lietu 
vos Nepriklausomybės 40 me 
tams — bus neužilgo paskelb 
tas.

Sekančiai Dainų Šventei sk 
irtoji suma ($2500) pasilieka 
Dainų Šventės Komiteto globo 
je, tol, kol bus aktualiai pra 
dėta ruošti sekančioji Dainų 
Šventė. Šitas daroma dviem su 
metimais: viena, kad patenkin 
tų Įsipareigojimą valdžios įstai 
goms skirti pelną tik tiems ti 
kslams, kuriems Dainų Šventė 
buvo ruošta, atseit lietuviškos 
muzikos puoselėjimo reikalą 
ms, ir antra, kad paakstinti II 
os Liet. Dainų Šventės ruoši 
mą.

(Iš susidariusio nuo banke 
esamos sąskaitos nuošimčio, 
prof. K. V. Banaičiui D. šv. 
Komitetas paskyrė $ 240 ope 
ros „Jūratė ir Kastytis“ parė 
mimui).

Mes, Komiteto nariai, veikė 
me lietuvių tautos, lietuviškos 
muzikos labui. Tikimės, kad 
mūsų patyrimai ir mūsų bei 
visų lietuvių sudarytas „paso 
gas“ žymiai palengvins sekan 
čios Dainų Šventės paruošimo 
darbą. Laukiame tos Šventės 
ir linkime jos būsimiems rengė 
jams geriausių sėkmių.

V LD ATSISKAITYMO SUSIRINKIMAS
posėdyje ir šį savo pasiūlymą 
jame įnešti.

Sekė pirm. Balso praneši 
mas. Jis pasidžiaugė gražiai pa 
sisekusia VLD, 
vesta bendromis 
siasalio lietuvių 
Šis sus-mas yra 
kslu duoti piniginę apyskaitą, 
nes jaučiama karšta atmosfe 
ra tarp abiejų apylinkių ar net 
paskirų asmenų. Už gražų šv 
entės praėjimą p. Balsas atski 
rai padėkojo dirbusių pakomi 
sijų pirmininkams: J. Diliui, 
G. Navasaičiui, p. Šidlauskui, 
p. Dainorai, p. Gudaitienei, p. 
Alonderiui, Tėvui Juvenaliui, 
L. Mačikūnui, V. Mačikūnui, 
K. Žuakuskui, p. Stankevičiui, 
p. Paužuoliui, p. Kalvaičius 
(ypatingai už paskolinimą 2. 
250 dol.) ir už dovanas spor 
tininkams — VKLS ir SLA 
St. Catharines sk. sk. ir Ramo 
vėnams. Atskirą padėką pareiš 
kė Tėvui Juvenaliui, kuris rū 
pinosi šventės religiniais rei 
kalais.

Po pranešimų buvo eilė už 
klausimų. Svarbesni jų: kodėl 
koncerto metu būta tiek daug 
prakalbų. Juk numatytas bu 
vo tik vienas pagrindinis kai 
bėtojas iš lietuvių pusės min. 
V. Gylys ir vienas valdžios ats 
tovas. Pirm. Balsas atsakė, 
kad kalbas tvarkėKV pirm. V. 
Meilus. Kodėl nebuvo perskai 
tyti sveikinimai CCF lyderio 
Coldwell ir Talkos V. Rašte 
nio? Pirm, paaiškino, kad juos 
buvo numatyta patalpinti spau 
doje. Užklausta, kodėl koncer 
to programos dalyviams buvo 
išmokėti dideli honorarai (su 
Alice Stephens ansambliu su 
tarta 650 dol. ir patiems apsi 
rūpinti nakvyne ir maistu, sol. 
St. Baranauskui 400 dol., H. 
Kačinskui 150 dol., Hamiltono 
taut, šokių grupei 20 dol.—K. 
B.). Atsakyta, kad šventė no 
reta pravesti kuo gražiausiai.

Lietuviška patarlė sako: pi 
nigai — galvažudžiai. Dažniau 
šiai , po kiekvieno parengimo, 
kiekvienas teiraunasi kiek yra 
gauta pelno. Panašiai yra ir 
su V LD. Jau Jūsų bendradar 
biui, tuo reikalu, prieš susirin 
kimą buvo daug papasakota. 
Ir įvairiai. Finansų k-jos apys 
kaitą perskaitė p. Stankevi

Sausio 19 d. Wellande įvy 
ko Niagaros pusiasalio V L 
D rengimo komiteto sušauk 
tas metinis visuotinis lietuvių 
susirinkimas, tikslu duoti ga 
lutinį atsiskaitymą. Sus-me da 
lyvavo 32 asm. Rengimo k-tas, 
norėdamas, kad šis sus-mas 
mūsų spaudoje būtų nušvies 
tas objektyviai (paskutiniu 
metu, spaudoje pasirodė eilė 
straipsnių, prieštaraujančių 
vieni kitiems apie Niagaros pu 
siasalio lietuvių gyvenimą) pa 
kvietė Į jį atstovais: TŽ St. 
Bakšį ir NL K. Baroną iš Ha 
miltono. Dėl darbo negalint at 
vykti TŽ atstovui, jame daly 
vavo tik NL bendradarbis. Sus 
mą atidarė Rengimo K-to pir 
mininkas P. Balsas ir susirin 
kusiųjų pritarimu, pirminin 
kauti pakvietė G. Skaistį iš Ha 
miltono ir sekretoriauti J. Na 
vasaitį iš St. Catharines.

Susirinkimo dienotvarkė bu 
vo papildyta vienu punktu, per 
skaitant Rengimo k-to paskuti 
nio posėdžio protokolą. Pasi 
rodo, kad V LD metraštis ne 
visas yra išplatintas (atspaus 
dinta buvo 2.000 egz.), taigi 
būsimos pajamos nėra jau Įtra 
ūkiamos Į LD apyskaitą. Ren 
gimo k-tas gautą pelną nuta 
rė paskirstyti sekančiai: 20% 
Krašto V-bai, Lituanus parė 
mimui 25 dol., NL ir TŽ po 
15 dol., vietos skautams 25 do 
leriai, St. Catharines ir Wei 
lando LB pusiau, plius 50 do., 
Wellando LB daugiau, nes ji 
išlaiko dvi šeštadienines mo 
kyklas. Ilgesnės diskusijos 
iškilo dėl likusio metraščio pla 
tinimo ir parėmimo lietuvtš 
kos spaudos ne tik Kanadoje 
(J. Dilys), bet ir JAV, nes ir 
kaimyninio krašto laikraščiai 
prisidėjo prie šventės išpopu 
liarinimo. Pirm. P. Balsas pa 
aiškino, kad šio protokolo pa 
keisti negalima, o J. Diliui rei 
kėjo dalyvauti paskutiniame

kuri buvo pra 
Niagaros pu 
pastangomis, 
šaukiamas ti

čius. Ji yra sekanti (svarbes 
nės pajamos ir išlaidos).

Pajamos:
1. Alus ir kt. kieti gėrimai

—  2,625.25
2. Loterija ir aukos lot. 710.40
3. Biletai j šokius. . . . 1,710.00
4. Metraštis ..................2,723.00
5. Minkštieji gėrimai ..849.15
6. Sportas ..........................  71.25
7. Paroda ........................... 52.00

Išlaidos:
1. Susisiekimas, telefonas, 

raštinė
2. Patalpų

.........................645.76
nuoma...........573.64

.......................294.15
rengimas . . 152.38

....................... 116.81
4. Parodos
5. Spartas
6. Sekmadienio programos iš 

pūdytoj., orkestrui 1,642.58
7. Vakarienė .................. 157.15
8. Metraštis ..............  1,974.61
9. Minkštieji gėrimai . .66.10
10. Bufeto išlaidos ..1,768.90 

Bendrai iŠ V LD pajamų
gauta Hol.......................8,741.05
Išlaidų padaryta . . . .8,025.18 

Pelnas $ 714.87 
Pridėjus dar neapmokėtas 

s-tas už skelbimus, 48 dol. be 
ndrai pelno bus gauta beveik 
765 dol. Po apyskaitos išvys 
tė gan ilgos diskusijos, dėl me 
raščio, kodėl jo atspausdinta 
net 2.000 egzempliorių, kur 
kur dingo viena dėžė alaus ir 
degtinės (Pertoli nueita su de 
talėmis! K. B.), kodėl nebuvo 
sugrąžinti biletai už pirktus 
biletus gėrimams ir tt. Visie 
ms atsakė pirm. Balsas.

Teisingiausią sprendimą pa 
darė Revizijos K-ja (A. Kai 
vaitis, A. Aliašuskienė, V. Mar 
kūnas, Z. Piliponis, M. Šalčiu 
nas), kurios penkių puslapių 
aktą perskaitė p. Kalvaitis, jo 
pabaigoje sakpma: „daug sąs 
kaitų bei pateisinamųjų raštų, 
prijungtų prie virš paminėtų 
10 žiniaraščių, žiūrint teisės ir 
įstatymų akimis, gal nebūtų 
tikrumoje kur nors kitur pri 
imtinos, bet suprantant V Ka 
nados Lietuvių Dienos rengi 
mo apystovas ir aplinkybes, 
tos visos sąskaitos, raštai ir pa 
teisinamieji dokumentai, Revi 
zijos K-jai atrodo galimai tei 
singi ir esmėje negalima uūtų 
prie jų ką nors pridėti ar ki 
taip tą viską dokumentaliai pa 
teisinti. Tikrinant žiniaraščius 
(visa V LJ3 atskaitomybė bu 
vo suskirstyta į 10 grupių. 
K. B.). Revizijos K-ja rado 
neužpajamuotų sąskaitų ir ki 
tų netikslumų, kas buvo pra 
nešta V LD kasin. Stankevi 
Čiui, kuris viską atitaisė. Tas 
buvo padaryta tikslu, kad ne 
susitrukdytų darbas, ir apys 
kaita būtų priimtina sus-mo. 
Pasirašė visi Revizijos k-jos 
nariai. Po diskusijų apyskaita 

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS S buvo priimta. Baigiamuose rei 
---------------------------------------------------------------------------------- -—« kaluose J. Dilys dar kartą siu 

lo Naujienoms ir Draugui pa 
skirti po 1 Odol. ir Dirvai, Dar 
bininkui po 5 dol. Jo pasiūly 
mas šį Įtartą priimamas. Susi 
rinkimas užsitęsė beveik 4% 
vai. K. B.

TAISAU ę• • • • \ televizijos ir radio aparatus. \w i
C H. Valiulis. £
|

Į

Skambinti po 5 vai. vak. $

HU 1-4313.

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

NEDARBO
Mūsų mieste 1957 m. gruo 

džio mėn. pabaigoje buvo 3009 
registruoti bedarbiai ir tik lai 
ke gruodžio mėn. bedarbių sk 
aičius esąs paaugęs vienu tūks 
tančiu, o visas bedarbių skai 
čius esąs 3 kartus didesnis ne 
gu preiš metus laiko. Daugiau 
šia atleidimų iš darbo padarė 
didžiausioji mūsų miesto dar 

konkursas (sva' bovietė, plieno fabrikas „Algo 
ma Steel“ atleidęs apie 1400 
(20%) darbininkų. Plieno fab 
riko vadovybė spaudoje ir per 
televiziją paaiškino, kad apie 
pusė iš atleistųjų buvo tik lai 
kinai pasamdyti pakeisti atosto 
gų išvykstančius darbininkus. 
Spėjama, kad darbų pagereji 
mas plieno fabrike ir paieistų 
jų atgal darban šaukimas pra 
sidės tik pavasarį, kada bus pa 
leistas darban dabar per stato 
mas ir padidinamas N r. 6 pe 
čius („fiornisas”).

Kas link dėl mūsų tautiečių 
tarpe esančio nedarbo 
tai malonu pabrėžti fa 
ktą, kad turime tik nedidelį 
laikinai nedirbančių tautiečių 
skaičių. Gi dauguma musų tau 
tiečių dirba plieno fabrike jau 
po 5—10 metų ir paskutiniai 
paleidimai jų nepasiekė.

Paleisti plieno labriko dar 
bininkai yra mažiau kaip 3 me 
tus išdirbę arba 1954 m. prara 
dę savo vyresniškumą, o tokių 
mūsų tautiečių tarpe labai ne 
daug. Atrandame keletą tau 
tiečių bedarbių ir iš kitų ma 
žesnių darboviečių. Bendrai 
paėmus, tai nedarbas šiuo me

D- E. BELANGER A SONS 
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

ii ii mokėti

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAymond 1-6005.
Kreiptis bet kada. X

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos įvairios puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

Taisau laikrodžius, žiedus ir visas kitas puošmenas.
Užsakymai priimami ir paštu.

976 Church Ave., Verdun (kampas Bannantyne)
Telefonai: Biznio PO 9-5841, namų: PO 9-5841

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.

d., 162 Hagai Str., Slovakų sa 
Įėję, Užgavėnių balius - šo 
kiai, j kurį atvyksta Torontas 
ir Hamiltonas, pačios didžio 
sios, Ontario provincijos kolo 
nijos.

Wellande Užgavėnių balia 
us programą išpildys Toronto 
scenos ir meno mėgėjų bure 
lis, režisuojamas p. Kaluzos ir 
Hamiltono tautinių šokių gru 
pė, vadovaujama p. G. Breich 
manienės.

Torontas ir Hamiltonas at 
vyksta j Wellandą, už ką mes 
vvellandiečiai be galo dėkingi.

Pono Kalūzos režisuojama 
Toronto scenos ir meno mėgė 
jų grupė, suvaidins K. Spm.o 
2-jų veiksmų komediją „Ba 
tai' iš tremtinių gyvenimo, An 
glijoje.

Rašytojas R. Spalis ir virš 
paminėti asmenys, mums vi 
siems kaip Toronte, Hainilto 
ne ir Wellande yra gerai žino 
mi ir pažįstami. O kas gi nezi 
no p. G- Breichmanienės ir jos 
Hamiltono tautinių šokių gru 
pės, kurie mus žavėjo su savo 
tautiniais šokiais V Kanados 
Lietuvių Dienoje.

Kaip matome, po tylos vėl 
ateina audra, Welland rengia 
mas Užgavėnių balius-šokiai, Į 
kurį kvieičame visus lietuvius 
kaip artimųjų, taip tolimųjų ko 
lonijų. Linksma ir žavi muzi 
ka, šokiai, bufetas, loterija.

Rengėjai.

Ont

visoje Š. Amen

MARIE,
REIŠKINIAI 
tu jaučiamas
koje, mūsų miesto tautiečiams 
atrodo visai nejaučiamas ir čia 
tinka neseniai kažkur Kana 
dos spaudoje matytas juokiu 
gas palyginimas giažiai pavaiz 
Jtįuojąs dabartinę dirbančio n 
nedirbančio padėtį. Sakoma, 
kad dabartinis nedarbas nedir
bančiam yra tikra depresija, o 
dirbančiam tik mažas ekonomi 
nis atoslūgis. . .

Dar viena Įdomi retenybė 
šiais tarptautinių vairuojamų 
raketų ir sputnikų laikais mu 
su mieste, tai mūsų bėdai bių 
tautiečių tarpe atrasime ir to 
kių, kuriems pasiūlius papras 
tą juodą darbą, daleiskim pas 
konduktorių, su kirka ir kastu 
vu, tai šie bedarbiai to darbo 
neima. Sako, esą geriau gauti 
bedarbio pašalpą ir nedirbti, 
negu sunkiai dirbti už menką 
atlyginimą ($1,25 valandai). 
Esą nuo tokio darbo žmogus 
darosi ne bagotas, bet kupro 
tas. . . Dar vis tas pats.
• Biržų rajone mokyklų ne 
lanko daugiau kaip trys šim 
tai mokyklinio amžiaus vaikų. 
Dalis vaikų mokyklos nelanko 
dėl sunkių buitinių sąlygų, 
kaip buvo rašyta „Tiesoje" 
„Tiesoje“ gruodžio 26 d.
• Mebourno „Šviesos sambų 
riui skaitė prof. Wolfsohn 
apie demokratiją ir pasaulio 
politiką.
• Sydnėjaus Lietuvių Namai 
paskelbė baldų, reikalingų ap 
statyti naujai nupirktus na 
mus, vajų.

2348 Hochelaga.
Paruošia vaistus pagal receptus jr
SIUNČIA LIETUVON

BEI SOVIETŲ RUSIJON

Tel. LA 5-4053 Montreal. $
I 
i* ū e 
£

L10D£SlO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’dJ!

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun Tel. PO 9-1193
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Sausio 19 d. Toronto lietu 
vių mokyklos mokiniams per 
mokytojus buvo įteikti paragi 
nimai mokėti mokestį už ino 
kyklos lankymą. Visuotinio tė 
vų susirinkimo mokestis 195 7- 
58 mokslo metams nustatytas 
7 doleriai šeimai, nors mokyk 
lą lankytų ir keli vaikai tos pa 
čios šeimos.

Gerbiamieji tėvoi prašomi su 
mokėti šį mokestį iki vasario 
15 d. Mokestis sumokamas mo 
kyklos mokytojams arba komi 
teto nariams šeštadieniais mo 
kykloje.

Tėvai, nepajėgią šio mokes 
čio sumokėti, bus nuo jo atleis 
ti. Prašoma tuo reikalu paduo 
ti pareiškimus mokytojams ar 
ba tėvų komiteto nariams.

Už mokesčio sumokėj.mą iš 
anksto dėkojame.

Tėvų Komitetas.

KLB TORONTO APYLIN 
KĖS RINKIMŲ KOMISIJA, 
pasiremdama KLB Tarybos 
Rinkimų Taisyklių 17 str. 
skelbia, kad rinkimų sąrašai 
yra atidaryti pasitikrinimui 
Toronto Liet. Namų rastinė

Hewitt Ave. Tel. 
Rinkikas pasitikri 
nenustoja ir baisa

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JKAMIENShl
JANIQUE TRADING CO. .

835 QUEEN ST.W.-TORONTO 3 • EM 4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitu

MOKESTIS ŠEŠTADIENINEI MOKYKLAI
je kiekvieną darbo dieną nuo 
7 vai. iki 9 vai. vakaio, išsky 
rus ketvirtadienius ir šeštadie 
nius. Norint sąrašus pasitik 
rinti kitu laiku arba gauti sm 
alkesnių informacijų, reikia 
kreipti į rinkimų komisijos pir 
mininką, 41 
LE 5-1961. 
nimo teisės 
vimo dieną.

Be to pranešama, kad kandi 
dato Dargio Klemenso amžius 
ir užsiėmimas paskelbtame 
kandidatų sąraše pataisomas 
sekančiai: „68 metų ; Dipl.
Teisininkas“.

NAUJAS ŽINGSNIS RAUDO 
NOJO KRYŽIAUS 

KRAUJO TARNYBOJE
Pradedant sausio 15 d., Rau 

donasis Kryžius žengia vieną 
naują žingsnį torontiečių tar 
nyboje: nuo tos dienos kiek 
vienas transfūzijos reikalingas 
ligonis bet kurioje iš 19 Toron 
te esančių ligoninių gaus rei 
kiamą kraujo kiekį nemoka 
mai ir be įsipareigojimo tą 
kraują grąžinti.

Šito didelio užsimojimo pa 
sisekimas priklauso ne tiek 
nuo paties Raud. Kryžiaus, 
kiek nuo kiekvieno torontiš 
kio, nes kraujas negali būti 
sintetiniu būdu pagamintas — 
jis gaunamas tik iš žmogaus.

To dėliai Raudonasis Kry 
žius visad turi turėti atsargi 
nius kraujo kiekius, o kad tai 
galėtų įvykti — reikia daugiau 
kraujo aukotojų. Kreipiamasi 
į visus sveikus asmenis tarp 
18 ir 65 m. amžiaus prašant 
įsirašyti į kraujo aukotojų są 
rašą. Tai galima atlikti arti 
miausiame Raudonojo Kryžia 
us skyriuje. Pažymėtina, kad 
kraujo davimas yra visai leng 
vas vyksmas, užimąs ne dau 
giau kaip pusvalandį laiko.

Visam Torontui — ligoni 
nėms, Raudonajam Kryžiui ir 
gyventojams — tai yęa didelis 
uždavinys, 
ti.

Jei jums 
artimiausią

kuris turi pasisek

yra sunku surasti
Raudonojo Kry

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indeliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

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

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

VISUOTINIO s. AMER1 KOS SPORTO KLUBŲ ATS 
TOVŲ IR SPORTO DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMO, 

įvykstančio 1958 m. vasario 1 
—2 d. Rochesteryje dienotvar 
kėje yra eilė pranešimų, statu 
to svarstymas, garb, teismo 
rink., rezoliucijos ir ein. reika 
lai: FASK-to pagelbinių komi 
tetų paskiroms sporto šakoms 
klausimas, „Sporto Žinių" rei 
kalai, sportinių varžybų ieika 
lai, santykiai su kitomis lietu 
vių org., Pabaltiečių Sporto 
Federacija, santykiai su AAU, 
reprezentacijos fondo reikalai, 
prieauglio org. problemos, sto 
vykios, pasitobulinimo kursų 
ir pan. klausimai, kiti reikalai, 
klausimai, sumanymai...

8-JŲ SPORTINIŲ ZA1DY 
NIŲ I-SIS RATAS

(FASK-to Pranešimas N r. 18) 
Papildydami ankščiau spau 

doje seklbtą mūsų „Praneši 
mą Nr. 15“, 8-nių Š. Amerikos 
Sportinių Žaidynių I-jo rato 
reikalu, skelbiame:

1. 8-jų Š. Amerikos Lietu 
vių Sportinių Žaidynių I-jį ra 
tą rengia Š. Amerikos Lietu 
vių Fizinio Auklėjimo ir Spor 
to Komitetas, talkininkaujant 
Cleveiando LSK Žaibui, 1958 
m. balandžio 12—13 d. Cleve 
landė.

2. Programa: a) kiepšinis— 
vyrams, moterims, jauniams 
ir jaunučiams; b) tinklinis — 
vyrams, moterims ir mergai 
tems; c) stalo tenisas — vyra 
ms ir moterims: komandinės 
ir visos individualinės varžy 
bos; jauniams ir mergaitėms: 
tik individualinės vienetų var 
žybos; d) šachmatai — prog 
ramą ruošia Šachmatų K-tas, 
bus paskelbta vėliau. Pastaba: 
Moterų krepšinis bus žaidžia 
mas vyrų taisyklėmis (5 žeidė 
jos aikštėje).

3. Jaunių krepšinyje ir mer 
gaičių tinklinjye gimimo da 
tos riba yra 1939 m. sausio 1 
d.; jaunių ir mergaičių stalo 
tenise — 1940 m. sausio 1 d. 
Jaunučių krepšinyje — 1942 
m. sausio 1 d.

4. Žaidynėse gali dalyvauti
”■'H-it— ■ > 

žiaus skyrių, prašome paskam 
binti į kraujo savanorių cent 
ra — Blood Donoi Enrolment 
Office—Walnut 3-6692. (CS) 
te 1 ------— xx —4

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notarai.
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO

tik per atatinkamas sporto 
apygardas FASK-te icgistruo 
ti sporto vienetai bei pavieniai 
sportininkai.

5. Dalyvių sakiičus; vyrų 
krepšinyje ir vyrų bei moterų 
komandiniame stalo tenise — 
po 8 komandas; jauniu ir mo 
terų krepšinyje bei vyrų ir mo 
terų tinklinyje — po 6 koman 
das; jaunučių krepšinyje ir 
mergaičių tinklinyje — po 4 
komandas. Individualinėse sta 
lo teniso varžybose dalyvių sk 
aičius neapribojamas. FASK- 
tas nustato dalyvių kontingen 
tą kiekvienai sporto apygardai 
paskirose šakose pagal apygar 
dinių dalyvių gausumą be jų 
sportinį lygį.

6. Dalyvių registracija atlie 
karna užpildant atatinkamus 
registracijos lapus, kurie kar 
tu su prideramu starto mokes 
čiu, iki š. m. kovo 29 d. turi 
būti pasiųsti FASK-tui, šiuo 
adresu: A. Bielskus, 12700 
Speedway-Overlook St. East 
Cleveland 
1-4612). 
kartu su 
macijomis 
siems sporto klubams. Klubą _ 
ms nepriklausą sportininkai vi 
sai's žaidynių reikalais kreipia 
si tiesiai į FASK-tą arba savo 
sporto apygardą.

7. Žaidinių nuostatus gali 
ma įsigyti FAK-te, prisiunčia 
nt 24 et. pašto ženklų pavida 
le (tinka ir Kanados ženklai).

8. Kaip jau ankščiau buvo 
skelbta, 8-jų Žaidynių II-jį ra 
tą vykdo FASK-to Rytų Spor 
to Apygarda, š. m. liepos 4— 
6 d. New Yorke.

FASK-tas.
— Anglijos imperijos žie 

mos pirmenybėse, daugiausiai 
pirmų vietų užėmė kanadie 
čiai.

12, Ohio (Telei. LI 
Registracijos lapai, 
smulkesnėmis mfor 
bus išsiuntinėti vi

DIDELIS TURNYRAS
Hamiltono LSK Kovas sa 

vo 9 metu gyvavimo sukakčiai 
atžymėti, šį pavasari numato 
surengti didelį krepšinio, sta 
lo teniso ir šachmatų turnyrą. 
Numatoma pakviesti visus Ka 
nados klubus n artimesnius 
kaimynus iš JAV.

TRUMPAI 15 VISUR
— Nors pasaulio futbolo 

pirmenybės įvyks tik už b mė 
nešiu, tačiau paskiros valsty 
bės jau pradėjo parengiamu© 
sius darbus. Sov. Sąjunga su 
rinko 33 žaidėjus ir su jais iš 
vyko treniruotėms į Krymą. 
Švedai pranešė, kad jų, žaidė 
jai Liedholm, Skoglund ir Gus 
taffson, žaidžią jau eilę metų 
Italijoje kaip profesoonalai, 
taip pat parems rinktines ei 
les. Futbolo žinovai, pasaulio 
meisterio vardą randa tarp 
Anglijos, Argentinos, Sov. S- 
gos ir Vengrijos komandų.

— Pasaulio plaukimo rekor 
das pagerėjo dėka dviejų jau 
nu latvių — brolio ir sesers II 
sa ir Janis Kondras laimėjimų 
Australijos pirmenybėse. 11 
sa yra 13 metų, Janis 15 ir 
abudu turi daug vilčių 1960 
m. Olirnpiadėje laimėti pirmų 
vietų. Australijos Jaikraščiai 
yra pilni jų nuotraukų, pažy 
mint kad jie yra „Latvian bo 
m”.

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

v

A. E. McKAGEE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
lUfcONTO 1, Ontario

Įstaigos
EM 2-2585

Namų
ST 8-5081

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

SIUNTINIAI LIETUVON
AUGŠTA PREKIŲ KOKYBĖ

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

Siunčiame siuntinius j Lietuvą, Pabaltijį, Sibirą,
Ukrainą ir Į įvairias Sov. Sąj. šalis. Taip pat Į Len 

kiją bei kitus kraštus.
Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės medžiagas, 
drapanas, vaistus, muzikos instrumentus, įvairias 
reikmenes bei darbo įrankius. Muitas bei kitos iš 
laidos apmokamos pas mus ir gavėjas nieko nemoka.
Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg svorio. 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.
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.

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

Atdara iki 8 vai. va k.

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

Rašykite mums lietuviškai.

SPARTAKAS 
PRALAIMĖJO

Vilniaus Spartakas, dalyva 
vęs Sov. Sąjungos „B" futbolo 
lygos pirmenybėse, j augštąją 
lygą nepateko. Jo vietą užėmė 
Stanislavovo bendravardis.

— Vokietijos futbolo lygo 
je, vakarų dalyje, pirmauja 
Aachen, pietinėje FC Nurn 
berg (nors pereitą savaitę pra 
laimėjo Karlsruhe 3:1) ir piet 
vakarių — Pirmasens. Garsio 
ji brolių Walteriu komanda 
Kaiše; lauten randasi net 4 vie 
toje.

Šią vasarą į Kanadą atvyks 
ta pii ma vokiečių futbolo ko 
mauda HSV Hamburg. Numa 
tomos yra rungtynes Toronte, 
Montrealyje, Vancouveryje ir 
kitur.

— Futbolo stadionuose daž 
nai įvyksta nelaimės dėl per 
krauto žmonių skaičiaus tribū 
nose. Jos lūžta, ko pasekmėje 
būna užmuštų ir sužeistų. Ne 
seniai tokios dvi nelaimės įvy 
ko Škotijoje ir Italijoje.

— Patartina FASK-o ieidž 
iamam „Sporto Žinios" savo 
platinimą vykdyti ir Kanadoje 
per vietos lietuviškus kioskus.

K. B.

ZUBRUVKA
Importuota tikra vaistažolė.L

TREJANKA į.
Sudaryta iš 27 vaistažolių. :

Pokelio kaina $ L
Visokios kitos vaistažoles. :

Pokelio kaina $ 1.00.
Siųskite pinigus — mes už 

mokame už persiuntimą.
Rašykite: World Herb Co.,8
Dept. L, 459—18th Avc.,«
Newark 3, New Jersey, £

USA. I

J 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!
IS ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO. 

X 
a Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
X turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 
$ pasirinkimo įvairių gėrybių.
X Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
g 1.2 košt. viln. medž. 7 yrd.

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

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

Iš viso už $ 70.60
$2. 2 košt. viln. medž.
$ 2 paltams vii. medž. 6 yrd.
X 1 suknelei v. medž. 3 yrd.

£

International Service Bureau
91 Roncesvalles Ave., Toronto 3, Ontario. 

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

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

K Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš 
» tų Įvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų 

tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti 
nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 
biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai 

s žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai;
ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; 

\ asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto 
:į: persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame

rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš
; : pat jūsų buto).

' II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.

I
: Pei šj skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiam; į LIE 
; TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo

J no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

7 yrd.

ft b yrd.
10 yrd.

2 suknei. rayono m. 
pamušalo ........

šerinės (klijonkes)š yrd. 
stiklui piauti peil. su deim

Iš viso už $ 112.60

3. 2 košt, arba lengv. mot.g 
paltams vii. medž. 6 yrd. S 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.8

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.
pamušalo ............ ų8 yrd.; I
šerinės (khjonkės)8 yrd.; J 

stiklui piauti peil. su deim.jjĮ 
Iš viso už $ 157.90;^

4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd. A

pamušalo ................18 yrd J Į
šerinės (klijonkės)4 yrd.$ 

Iš viso už $ 72.30a

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). « 
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti Įvairias a 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš„ lai 8 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, a 
plaukams kirpti maŠ„ avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me g 

džiagas, maistą ir tt. ir tt. g
Mažesnio formato siuv. masina fir. „Essex” rank $ 48.50 « 

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 63.20 g 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti), g 

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

TAIP PAT SIUNČIAME IS KANADOS: S
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 

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

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

SA V, A. K A L U Z A
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Progress Construction Ltd Vertingi snlypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos ir le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte parduotų namų statyba prasideda anksti pavasa 
rį. T. y. įvairių modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis, 

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4 0507.
Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.

PRANEŠIMAS RINKIMŲ REIKALU
K. L. B. Hamiltono Apyl. 

Rinkiminė K-ja skelbia visuo 
menės 
Apyl. 
sutiko 
nys:

L 1

Prieš perkant ar 
namus, biznį, 

pasitarkite s

parduodant 
ūkį etc.

'i mumis:
*

žiniai, kad j Hamiltono 
V-bą ir Revizijos K-ją 
kandidatuoti šie asme

Apyl. V-bą:
____ agdonas Rimas—braiž., 
^^2. Kažemėkas Juozas, tarn.,

3. Mikšys Kazys, darb.,
4. Muliolis Antanas, tarn.,
5. Patamsis Alfonsas, darb.
6. Paulius-Paulauskas Alek 

sas,
7. Pilipavičius Alfonsas, dar 

bininkas,
8. Skripkutė Liucija, tarn.,
9. Stonkus Juozas, darb.,
10. Vilimas Jonas, darb.,
H. Žilionis Česlovas—darb.
2. Į Rev. K-ją
I. Dalius Stasys, tarn.,
2. Pleinys Jeronimas—dar.,
3. Ryckas Juozas, darb.,
4. Skaistys J. G., draudimo 

jĮgentas,
tfk5. Žukauskas Kazys, sąsk. 
^^K. L B. Hamiltono Apyl.

Rinkiminė K-ja praneša Ha 
miltone ir apyl. gyvenantiems 
tautiečiams, kad rinkimai į 
Apyl. V-bą ir Revizijos K-ją 
įvyks 1958 m. vasario 9 d. nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro 
Lietuvių Aušros Vartų parap. 
salėje, 58 Dundurn St. N. Ha 
miltone.

Renkant Apyl. V-bą, bal 
suojama už 7 kandidatus, o į 
Revizijos K-ją — 3 kandida 
tus.

Rinkimams pravesti kviečia 
me visas org-jas prisiųsti savo 
atstovus.

Rinkimų sąrašai pasitikrini 
mui yra pas Rink. K-jos pir 
mininką J. Krištolaitį, 45 Stra 
theona S. JA 2-0665.

K. L. B. Hamiltono Apyl. 
Rinkimų Komisija.

SVARBŪS PRANEŠIMAI 
NF V-BOS, K-JŲ IR V1SIE 

MS NF NARIAMS
Visus V-bos ir K-jų bendra 

darbius maloniai kviečiu daly 
vauti bendrame posėdyje, ku 
ris įvyks šj ketvirtadienį, sau 
šio 30 d., 7 v. v. parapijos sa 
Įėję, 58 Dundurn St. N. Bus 

^^arstomas Delta kino salės 
l^^rkimas, nes ir antrąjį pasiū 

T/mą pardavėjas atmetė.
Ten pat maloniai plašau vi 

sus NF narius atsilankyti į v- 
bos posėdį šį ketvirtadienį, tuo 
pat laiku svarstant galutinį 
Delta kino salei pirkti pasiūly 
mą, nes yra būtina žinoti na 
rių nuomonės , todėl Tamstų

skaitlingas dalyvavimas labai 
palengvintų šį klausimą išsp 
ręsti. Taip pat maloniai kvie 
čiami ir visi Hamiltono ir apy 
linkių lietuviai, kurie dar ir 
nėra įstoję nariais.

Už Jūsų dalyvavimą iš anks 
to nuoširdžiai dėkoju.

Kas galėtų Lietuvių Namų 
užpirkimo atveju suteikti pas 
kolą antrųjų morgičių pavida 
le, malonėkite skambinti St. 
Bakšiui JA 9-4662. Ji būtų tru 
mpalaikė ir su gerais nuošim 
čiais ir kaip garantija jai būtų 
busimieji Liet. Namai.

Prieš vasario 10 d. NF gali 
reikėti pasiskolinti 20.000 dol. 
Jei atsirastų vienas, du ar dau 
giau asmenų, kurie ir po ma 
žiau galėtų paskolinti, NF V- 
ba ir visi nariai būtų labai dė 
kingi.

NF V-bos P-kas.
SUBATVAKAR1S ANT 

KALNO
rengiamas N F jau ateinantį 
šeštadienį. Jis bus Astral Res 
taurant, 665 James St. S. 
(Mountain Piazza). Pradžia 
7 vai. 30 min.

Savų tautiečių aplinka, jau 
ki muzika, turtinga loterija ir 
įvairus bufetas paįvairins sa 
vaitgalį ir išblaškys mūsų kas 
dieninius rūpesčius.

Pelnas skiriamas Liet. Na 
mų įsigijimui. Sk. St.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
LIETUVOS

40 m. atgavimo sukakties mi 
nėjimas įvyks vasario 16 d. 
Westdale mokyklos salėje. 
Dėl techniškų kliūčių, pagrin 
dinis palbėtojas K. Škirpa at 
vykti negalės. Jieškomas nau 
jas paskaitininkas.

MIELI 
HAM1LTONIEČIAI — 

visuomet jatrūs mūsų visiems 
liĮetuviškjiems reikalams, Kj. 
kartą yra kviečiami paremti 
Suvalkų trikampio lietuvius, 
dėvėtais rūbais, maistu. Turin 
tieji atliekamų rūbų, prašomi 
pranešti telef. LI 5-0979 G. 
Telyčėnienei 131 Kengsinton 
Avė. N. arba sekmadieniais po 
pamaldų K. Baronui. Rūbai 
bus atsiimti iš aukotojo namų. 
Iš anksto visiems nuoširdžiai 
dėkojama.

SPORTININKAI 
kviečia visus į paskutinį pasi 
linksminimą prieš Velykas — 
blynų balių, vaasrio 18 d. Jis

The Centre of Real Estate KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

ESTATE {STAIGA HAMILTONE (3 skyriai).

£

v* **

''

„Lito” susirinkimo proga
Artinantis Montrealio Lie 

tuvių Kredito Unijos .„Lito” 
metiniam visuotiniam susirin 
kimui, įvykstančiam vasario 9 
d., norėčiau atkreipti „Lito“ 
narių bei lietuviškos visuome 
nės dėmesį į mūsų bankelio 
valdomųjų organų rinkimus, 
jų sudėtį ir paskirtį. Tuo tiks 
lu čia patiekiu .„Lito" statuto 
santraukėlę, liečiančią virš pa 
minėtus punktus.

Vyriausias ir svarbiausias 
mūsų kredito unijos valdoma 
sis organas yra visuotinis na 
rių susirinkimas, nes unijos na 
riai yra tikrieji jos šeiminin 
kai bei valdytojai. Tad „Lito“ 
nariai patys valdosi ir tvarko 
si, vadovaudamiesi demokratiš 
ku principu bei artimo meile.

Visuotinis narių susirinki 
mas sprendžia visus uniją lie 
čiančius klausimus, kaip pav. 
unijos steigimą, jos uždarymą, 
statuto priėmimą ai pakeiti 
mą, valdomųjų organų išrinki

Hamiltono ir apylinkės lietuviai, 
taupykite ir skolinkitės pas savus — 

TALKOJE
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. 

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

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

*
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ >

i KRAŠTUS 5
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. į

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis į
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 8
Užsakymai iš kitur priimami paštu.

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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BELLAZZI- LAMY, INC
PO 8-5151 7879 Goorge Sl ■ Ville Lasalle.

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

yra rengiamas VA parapijos 
salėje, kuri iki to laiko bus ga 
lutinai atremontuota, įdėjus 
naujas parketo grindis. Links 
mi šokiai tęsis iki 12 vai.

SUSIRGO KLEBONAS
mūsų parapijos kun. J. Tada 
rauskas. Pagludytas į šv. Juo 
zapo ligoninę. Linkime greito 
pasveikimo.

NEUŽMIRŠKIME
kad vasario 8 d. Šalpos Fon 
das rengia didelį kaukių balių. 
Dalyvaukime visi, Nes jis bus 
labai įdomus. Gražiausioms 
kaukėms paskirtos yra pini 
ginės premijos.

ATKREIPIAME DĖMESĮ 
hamiltoniečių į naują mūsų 
bankelio „.Talka“ skelbimą. 
Įstokime į jį visi nariais, nes 
mūsų ekonominiame gyveni 
me Talka yra stiprus veiks 
nys. Taip pat remkime visus 
lietuvius prekybininkus, kurie 
skelbiasi lietuviškoje spaudo 
je. K. B.

mą ir tt. Visuotiniame susirin 
kime dalyvauti yra kiekvieno 
nario prievolė, nors kvorumą 
sudaro ebt koks dalyvaujančių 
narių skaičius. Kiekvienas na 
rys turi po 1 balsą ir negali bal 
suoti už kitą narį; tik nariai— 
korporacijos ar organizacijos 
— gali būti atstovaujami vie 
no asmens - delegato. Visuoti 
nis susirinkimas daro sprendi 
mus paprasta balsų dauguma, 
t. y. puse balsų plius 1. Tačiau 
statuto pakeitimai gali būti sp 
rendžiami tik balsų daugu 
ma. Pasidalinus balsams pu 
siau, unijos pirmininko balsas 
nusveria. Bent vienam nariui 
pareikalavus, balsavimai vyk 
domi slaptai — lapeliais.

Metinis visuotinis susirinki 
mas įvyksta kiekvienais me 
tais, ir būtent, laike 60 dienų 
po bankelio finansinių metų pa 
baigos, kuri mūsų „Litui“ yra 
gruodžio 31 d. Tiek metinis, 
tiek nepaprastas visuotinis su 
sirinkimas gali būti sušauktas 
unijos valdybos, pirmininko, 
vice-pirmininko ar dviejų revi 
zijos komisijos narių nutari 
mu, arba pareikalavus bent 
vienam dešimtadaliui narių. 
Metinis visuotinis susirinkimas 
gali priimti ar atmesti bet ko 
kį valdybos nutarimą, jei tuo 
reikalu yra paduota apeliacija 
bent dviejų narių, tačiau nelie 
čiant sutarčių su trečia šalimi. 
Visus visuotinius susirinkimus 
šaukia unijos sekretorius, iš 
siuntinedamas nariams pakvie 
timus sekančiai: prieš 2 savai 
tęs iki metinio susirinkimo, 
prieš 96 valandas iki nepapras 
to visuotinio susirinkimo. Ne 
paprastas visuotinis susiiiaki 
mas gali svarstyti tik klausi 
mus, paminėtus pakvietime.

Metinis visuotinis susirinki 
mas, patogumo dėhai, deleguo 
ja perduoda savo teises, iš 
rinkdamas iš narių tarpo valdo 
muosius organus: valdybą, kre 
ditų komisiją ir revizijos komi 
siją. „Lito“ valdyba susideda 
iš 5 valdybos narių, kurie sa 
vo tarpe išsirenka valdybos 
pirmininką, vice - pirmininką,

DIDŽIAUSIA REAL
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai: 

Centrinė įst.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas 
Mikelėnas tel. JA 8-8491. „The Centre“ skyrius: p. Leonas Gasiūnas tel. LI 9-3572. 
Lietuviai: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa 

geidaujamas informacijas.

sekretorių ir vedėją. Valdy 
bos uždavinys yra: gerai vesti 
visus unijos reikalus, spręsti 
naujų narių priėmimą, papil 
dyti valdybos, kredito bei revi 
zijos komisijų sudėtį, nustaty 
ti garantijų būdą ir kiekį dėl 
asmenų, operoujančių unijos 
lėšomis, investuoti unijos lė 
šas, išskyrus paskolas naria 
ms. Kas metas du valdybos na 
riai ir po vieną kredito bei re 
vizijos komisijų narį išrenka 
mi 2 metams, o likusieji valdy 
bos ir komisijų nariai — 1 me 
tams.

Kreditų komisija susideda 
iš 3 narių. Ji turi absoliučią 
paskolų išdavimo kontrolę; 
nustato reikalingas garantijas 
ir laiduotojus del kiekvienos 
paskolos bei grąžinimo sąly 
gas. Paskola neišduodama, jei 
bent vienas dalyvaujantis kre 
dito komisijos narys nesutin 
ka. Kreditų komisijos posė 
džiai šauikami pagal reikalą, 
bet paskolų prašymai turi bū 
ti svarstomi per 7 dienas nuo 
gavimo. Kvorumą sudaro 2 na 
riai. Negalint posėdyje daly 
vauti dviems komisijos naria 
ms, juos pavaduoti gali tik vai 
dybos pirmininkas.

Revizijos komisija susideda 
iš 3 narių. Joks valdybos, bei 
kreditų komisijos narys nega 
Ii būti revizijos komisijos na

riu. Revizijos komisija posė 
džiauja bent vienam jos nariui 
pareikalavus. Kvorumas — 2 
nariai. Revizijos komisija, ar 
2 jos nariai, gali bet kuriuo 
laiku sušaukti nepapiasrą vi 
suotinj unijos susirinkimą. Ko 
misija privalo: a) prižiūrėti 
valdybos ir kieditų komisijos 
veikimą, b) bent kas 3 mene 
šiai patikrinti unijos dokumen 
tus, knygas ir kasą, c) įsitikin 
ti, ar kiekvienas paskolos pra 
šymas nurodo paskolos tikslą, 
kokia garantija suteikta, ar 
prašymas priimtas bent d vie 
jų kreditų komisijos narių, ar 
kiekviena paskola turi tinka 
mai užpildytą paskolos grąži 
mmo pasižadėjimą. Revizijos 

■■ komisija, vienbalsiai nutarus, 
gali suspenduoti bent kokį vai 
dybos ar kreditų komisijos na 
iį ir laike 14 dienų po suspen 
davimo sušaukti nepaprastą vi 
suotinį unijos susirinkimą, uad 
patiekus tuo reikalu praneši 

Revizijos ir kreditų komisi 
jų nariai negali tiesiogiai ar ne 
tiesiogiai skolintis is unijos ar 
ba būti skolintojų laiduotojais.

Kandidatai į valdomuosius 
organus turi būti pasiūlomi 
rastu bent dviejų unijos na 
nių ir pateikti sekreoriui bent 
1 savaitę prieš metinį visuoti 
nį susirinkimą. SeKretorius 
praneša nariams dar prieš susi 
rinkimą, kad jie yra išstatyti 
kandidatais. (Šiuo metu „Li 
to“ sekretoriaus pareigas laiki 
nai eina p. P. Rudinskas, 2 115 
Park Row East, Montreal 28, 
tel. HU 1-2957). Nariai buvę 
valdomuose organuose gali ou 
ti vėl išrinkti. Atsiradus tuš 
čiai vietai valdyboje ar Komisi 
jose melų bėgyje, valdyoa ar 
likusieji jos nariai turi teisę pa 
skirti pakaitalą iki sekančio 
metinio visuotinio susirinki 
mo.

Dar norisi paminėti, kad 
sklandus ir teisingas kredito 
unijos veikimas tiesiogiai pn 
klauso nuo narių veiklumo ir 
domėjimosi savo unijos reika 
lais. J. Skučas 
„Lito" v-bos narys intormaci

LONDON, Ont
DARBO REIKALAI

Ši žiema londoniškiams ne 
lengva. Nemaža ir lietuvių yra 
be darbo. Šių metų pradžioje 
Londono mieste buvo 7.300 be 
darbių; po poros saavičių be 
darbių sumažėjo iki 6.300, bet 
ir tai gana didelis procentas, 
palyginus su praėjusiais ke 
bais metais.

Šiomis dienomis nedarbo 
problemą pasvarstyti buvo su 
sirinkusi taip vadinama Dar 
bo Taryba, kurią sudaro dau

gelio Unijų atstovai ir miesto 
savivaldybės bei darbo jstai 
gos įgaliotiniai. Kai kas siūlė 
gan radikalių projektų, bet bu 
vo nemaža tokių, kurie tik jieš 
kojo padidėjusio nedarbo prie 
žasčių ir visą kaltę vertė Kana 
dos imigrantams, 
girdi, vis veža ir 
žmonių iš svetur, 
ir čionykščiams 
kanka. . .

Vyriausyoė, 
veža naujų 
o tuo tarpu 
darbo nepa

L. E-tas.

į

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

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.

J LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

TAUPYK, SKOLINKIS |

tavo kredito kooperatyve

„LITAS” ;
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai j 
duodamos betkokiam geram tikslui T

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. S
„Litas“ veikia sekmadieniais il l vai. A. V. par. salėje

Banko kambary. ’*
Pirm. A. Norkeliūnas ................................... RA 7-3120

į*,*,*,*,*,*,*.

ft

BALTIC Ji
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai ? 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U Č 1 U L 1 S
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika £

Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. c
Lietuviams nuolaida. C

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,
Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGĮ YS — MALKOS— KURO ALYVA A



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA8 PSI

St. CATHARINES, Ont
$ ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS Į ST. CATHARINES 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS RUOŠIAMA
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UŽGAVĖNIŲ PIETŪS VISIEMS
bus skaniausiai paruošti vasario 2 d., sekmadienį, 

11 vai. mišių. A. V. parapijos salėje. 
Bus dešros, blynai, vynas ir loterija.

Įėjimas tiktai $ 1.25, o pelnas bažnyčios fone 
Visus kviečia atsilankyti

Gyvojo Rožančiaus Dr-jos V-ba

VASARIO 16
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 4U m. sukakties mi 
nėjimas Montrealyje įvyks se 
kančia tvarka:

11 vai. abiejose Monlrealio 
lietuvių bažnyčiose iškilmin 
gos pamaldos.

4 vai. po pietų Plateau sale 
je minėjimo aktas. Programo 
je: klebono kun. J. Bobino in 
vokacija, dr. U. Nagio kalba, 
garbės svečių ir kitų tautų ats 
tovų sveikinimai. Himnus ir 
pagerbimą žuvusių už Lietu 
vos laisvę atliks Zigmo Lapi 
no vadovauajmas (10 asmenų) 
orkestras ir Šv. Kazimiero pa 
lapijos choras. Minėjimui va 
dobauti pakviestas adv. dr. St. 
Daukša.

Meninėje dalyje piogramą 
išpildys Liet. op. sol. E. Kar 
delienė, pianistas K. Smilgevi 
čius, Montr. Liet. Dramos ak 
toriai ir Skautų Vyčių būrelio 
Tautinių Šokių grupe.

Šią savaitę pas J. Em. kardi 
nolą ir pas miesto burmistrą 
vyks delegacija iš klebono ku 
nigo J. Bobino ir Seimelio vi 
cepirmininko J. Lukoševičiaus, 
kurie Montrealio lietuvių var 
du pakvies šiuos garbingus 
svečius asmeniškai dalyvauti 
minėjime.

Prie įėjimo į salę Seimelio 
Prezidiumas prašys vieno do 
lerio aukos minėjimo išlaido 
ms padengti. Jaunimui iki 15 
metų įėjimas nemokamas. Iš

ir švie 
bus ren 
laisvini

val. 30

Balius įvyksta 8 vasario. Pradžia 7 v. vakaro.
Gražiai papuoštoje Slovakų salėje
Page and Welland gatvių kampas.

VISI UŽGAVĖNIŲ PRIEDAI!
Surpryzai!

Numeruotas valsas!
Premijuota polka su ragais!

Turtinga loterija!
Turtingas bufetas!

Tikrai puikus orkestras!
TIKRAI IKI MALONAUS PASIMATYMO BALIUJE!

Valdyba.

ft

DR. J. Š E M O G A S

ft e
V

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
Office 5441 Bannantyne

(kamp. Woodland)
Verdun. Tel. PO 7-3175.
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9. 

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą.

ftft 
ft

s'

a

DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. M A L I Š K A
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

MINĖJIMAS
minėjimo gautas pelnas skiria 
mas vietos kultūros 
timo reikalams. Saleje 
karnos aukos Lietuvos 
mo reikalams.

Vasario 14 d., 10
min. vakare per CKVL — 850 
k. — bus radio valandėlė tiks 
lu supažindinti prancūziškai 
kalbančius radio klausytojus 
su Lietuva ir jos nepriklauso 
mybės paskelbimo sukaktimi. 
Dedamos pastangos gauti dau 
giau radio valandėlių.

Seimelio Prezidiumas. 
Užgavėnių dešros ir 

BLYNAI
Vasario 2 d. AV parapijom 

salėje, po 11 vai. mišių, Gyvo 
jo Rožančiaus D-ja ruošia pie 
tus — dešrų ir blynų balių.

Bus skanūs valgiai, specia 
liai paruošti prieš Užgavėnių 
laikotarpį. Bus vynaes ir turtin 
ga loterija.

Maloniai kviečiame visas na 
res su šeimomis ir bendrai vi 
sus lietuvius atsilankyti į mū 
sų balių ir paremti musų Dr- 
ją. Pelnas skiriamas bažnyčios 
fondui. Įėjimas tik 1 dol. 25 
et. Valdyba.
LIETUVIŲ AKADEMINIO 
Sambūrio visuotinis susirinki 
mas šaukiamas š. m. sausio 31 
d. 8 vai. vak. 4249 Bern St., 
kurio metus bus renkama nau 
ja valdyba ir bus svarstomi 
svarbūs einamieji reikalai.
• B. Sruogos minėjimą studen 
tai nukelia į vasario 23 dieną 
AV salėje.
• Augštesniųjų kursų mokyto 
jai svarstė kursų problemas ir 
jų tarpe 3 metų kursų laiką. 
Nutarta plačiau išsikalbėti su 
mokinių tėvais ir pasisakyta, 
kad pamokų vaizdingumui ir 
kitiems pagelbiniams reikalą 
ms reikalingas projekcinis apa 
ratas.
• Šv. Elzbietos Dr-jos vaka 
rienė Šv. Kazimiero salėje da 
vė 434 dol. pelno. Širdingai 
dėkoja už atsilankymą tautie 
čiams ir Dr-jos parėmimą.

X'

(NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ SPECIALISTAS 

į IR CHIRURGAS 

g Dr. R. CHARLAND 
$ 78 St. Joseph Blvd. W.
g Tel. PL 9958

įUlr.E.Andrukaitis
| 956 SHERBROOKE E.
$ Tel.: LA 2-7236
q

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng.

507 Place D’Armes
VI 9-8045

PIGIAI PARDUODAMI 
trijų kambarių ir virtuves bal 

dai su butu Ville Lasalle. 
Nuoma 55 dol. Skambinti: 

PO 8-8621

ADVOKATAS 
$STASYS DAUKŠA, LL. D.;

25—26Suite
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969
Res. 5657—12 Ave., Rsm. 

RA 2-5229

ADVOKATAS !
JOSEPH P. MILLER, ;

B. A., B. C. 1..
Suite 205

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

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

NOTARAS
MILTON W. WINSTON

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

4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

MONTREALIO TAURAS PIRMAUJA SENIOR B 
KLASĖS TURNYRE

nešimas, 6) V-bos rinkimai, 7) 
Rev. k-jos rinkimai, 8) Garbės 
teismo rinkimai, 9) Klausunai- 
sumanymai, 10) Sus-mo uždą 
rymas.

įSus-me nariams dajyvavi 
mas būtinas. Be to, į sus-mą 
kviečiami visi buvę šauliai. 
Montrealio Saulių K-bo V-ba.
IR VĖL JAUNIMAS SUSI 
TIKS SUBATVAKARYJE

vasario 1 d., 7 vai. vakaro Auš 
ros Vartų parapijos salėje. Spe 
ciali jaunimo komisija ruošia 
subatvakariui įdomių staigme 
nų. Vyrai žada atsakyti mer 
gaičių „Tarkai" j visus prie 
kaištus. Jaunime, iki pasimaty 
mo Subatvakaryje vasario 1 
dieną!
• Šv. Kazimiero par. klebonas 
kun. J. Bobinas pakrikštijo: 
Donald Antony Rapolo Pali 
šaičio ir Mildred Vaišviiiūtės 
sūnų ir Lyn Mary Anne Mar 
cel Guay ir Magdalenos Miką 
lauskaitės dukterį.

ŠOKĖJUS PAREMKIME 
BŪTINAI

Montrealio visuomenei!
„Dr. J. Basanavičiaus“, skau 

tų Vyčių Būrelio vadovauja 
mai 'Tautinių Šokių Grupei pa 
remti, vasario 8 d. gaisrininkų 
(buv. policijos) salėje, 1474 
St. Catherine St. East, grupės 
rėmėjai ruošia šokių vakarą.

PL1AS 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 vemsi 
te savo studentus.
• P. M. Kojelaitis, iš Toronto, 
mokėdamas metinę prenumera 
tą, užsakė NL savo bičiuliams į 
JAV ir, be to, sąmoningai ne 
pasinaudojo vajaus lengvato 
mis. Ačiū! Bet vajaus lengva 
tos galioja ir toliau, visiems.

Tauras visas 5 loštas lung 
tynęs laimėjo. Ypač vertos dė 
mesio paskutinės rungtynės 
prieš Unity Meteors klubą, ku 
rias Tauras laimėjo 89:76 san 
tykiu. Net ir Montrealio laik 
raščiai, Star ir Gazette yra su 
sidomėję Tauro komanda, 
ypač musų jauno R. Siniaus 
lošimu, kuris paskutinėse ru 
ngtynėse pats vienas padarė 51 
tašką. Tai yra retas atsitiki 
mas vienam lošėjui padaryti 
tiek taškų per vienas rungty 
nes. Kiti taškų pelnė: Bukaus 
kas 15, Baltuonis 5, Morkūnas 
7, Piečaitis 7, Gražys 4, Vili 
mas, Vazalinskas, Paulius.

Mergaičių komanda irgi ju 
da. Iš 2 rungtynių abejas už 
tikrintai laimėjo. Paskutinės 
rungtynės prieš Argyles lai 
mėtos 38:18. Taškus pelnė: 
Piečaitienė 5, Siniūtė 15, Tau 
teraitė, Renkytė 4, Žukienė, 
Dargytė 14, Gaurytė, Morkų 
naitė.

Linkime sėkmės mūsų spor 
tininkams-kėms sėkmingai tęs 
ti pradėtą darbą ir mūsų Ro 
mui padvigubinti jo rekordą.

Iš liūdnosios pusės reikia pa 
minėti, kad rimtas laikraštis, 
kaip Montr. Star skelbia, kad 
mūsų Tauras yra sudarytas iš 
naujai atvykusių vengrų, kada 
nė vieno vengro savo komando 
je neturime. Nors Mr. H. At 
kins atsiprašė, kad klaida pa 
daryta, bet vis dėlto ateity tu 
retų žiūrėti, kad žinios būtų 
duodamos teisingos ir patik 
rintos.

SAULIŲ ŽINIAI
Vasario 2 d., 12.30 vai. po 

pietų klebonijos salėje saukia 
mas visuotinis Montrealio sau 
lių klubo narių susirinkimas 
pagal dienotvarkę : 1) Sus-mo 
atidarymas, 2) Prez. linkimas, 
3) Praėjusio sus-mo protoko 
lo sakitymas, 4) Vald. pirkm. 
pranešimas, 5) Rev. k-jos pra

nuo

REIKALINGAS 
ROSEMAUNTE 
2-jų butų namas 

po 5 kambarius. Rajone
Belanger Str. iki Rosemount 
Blvd, tarp 12-tos ir 26-tos Av. 

Skambinti V. Ųiesunaitis 
PO 7-6719 ar PL 8501.

2

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros kontraktorius

IGNAS
3260

G U R C I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

DISTRICT ESTATE 
BROKERS —

Adamonis & Budriūnas
Parduodame Rosemounte
naujus dupleksus po 5 atski 
rus kambarius. Pirmas augš 
tas šildomas, su garažu. Ąžuo 
lo grindys, kieto medžio fini 
šingas, geležies terazzo laip 
tai. Namas 3O’X34’. Kaina $ 
18,500.00. Įmokėti $ 6000.00, 
arba galime pastatyti pagal Jū 
sų pageidavimą ant turimos že 
mės Rosemounte ar Montreal
West. Skambinti A. Budriu 

nui, PL. 8501.

VASARIO 15 D. LIETUVIŲ 
Namuose įvyks Lietuvos Ne 
priklausomybės 40 metų suka 
kties iškilmingas minėjimas. 
Ta proga kalbės min. V. Gy 
lys ir buv. Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijos docentas J. 
Paršeliūnas. Po to meninė da 
lis ir nuotaikingas pobūvis. Mi 
nėjimą ruošia LNT ir kviečia 
gausiai atsilankyti. Pradžia 6 
vai. 30 min. punktualiai.

PAVYKĘS SLA 236 KUO 
POS — SK „VYTIS” JUNG 
TINIS KAUKIŲ BALiUS

ruoštas sausio 25 d. Pnsikėli 
mo parapiojs salėje, sutraukęs 
apie 600 svečių, jų tarpe daug 
įdomių kaukių, kokių retai ka 
da taip apsčiai ir įvairiai pasi 
rodo. Premijoms skirti komisi 
ja turėjo daug galvosūkio iš 
tiek daug vieną už kitą gra 
žesnių kaukių parinkti pačias 
gražiausias ir įdomiausias. Pir 
mą premiją laimėjo „Kolcho 
zininkas“ p. Bartininko asme 
ny. Kitas premijas laimėjo: 
„Indėnė” — Kasperavičiutė, 
„Lietuviška spauda“ — Kro 
merytė, „,Eglė" — Totoraitie 
nė, „Karalius" — A. Mirskis, 
„Diena—naktis" — Skučaitė 
ir „Japonė“ — Kačiulienė. Ro 
se Fleating Co. — ponų Zalec 
kių paskirtą 250 dol. vertes do 
vaną — alyva šildomą krosnį 
laimėjo įėjimo biletas, kurį pil
ko P. Kozulis.

Vakaras - balius praėjo visų 
svečių geroje nuotaikoje, api 
blaiviai, nes bufetas neperdau 
giausiai turėjęs gėrybių, berną 
tant buvo ištuštintas.

SKAUTŲ KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Atrodo, kažkaip jau vėloka 
rašyti apie Kalėdų eglutę, nes 
Kalėdų ir Naujų Metų šven 
tės jau kelios savaitės kaip 
praėjo, tik gražūs prisimini 
mai ir įspūdžiai iš jų mums 
pasiliko. Kažkaip nepastebė 
jau, kad mūsų spauda paminė 
tų skautų eglutės parengimą. 
O paminėti buvo verta, juk 
tiek širdies, darbo ir triūso 
rengėjų čia įdėta.

Skautų suruoštos eglutės 
vaikučiams Pris. par. salėje, 
centru buvo Kalėdų Senelis, 
.atskridęs1 lėktuvu į sįpaiengi 
mą, kaip jis pats pasisakė, tie 
siog iš Lietuvos. Nepaprastai 
kalbus, guvus ir žvalus uuvo 
tas senelis. Nepamiršo jis nei 
vaikų, nei tėvų. Pokalbiais, šo 
kiais, žaidimais ir dainom pa 
gavo jis visus eglutės svečius. 
Šoko, žaidė ir dainavo energi 
jos kupini vaikai ir, pamiršę 
savo kasdieninius rūpesčius, 
tėvai. Vėliau jis vaikučius ap 
dalino dovanėlėmis. Nuotaika 
buvo puiki, tikra kalėdinių 
švenčių nuotaika.

Dalyviai išsiskirstė pakilu 
šia nuotaika. Jų širdyse ir au 
syse vis dar aidėjo skambios 
ir veržlios, iš jaunų skaučių ir 
skautų krūtinių išplaukusios, 
lietuviškos dainos. Dalyvis.

L. (MAMŲ BIBLIOTEKA,
Aug. Kuolo vedama, kasmet 
vis plečiasi ir jos abonentų sk 
aiČius didėja. Tuiimos dvi di 
dėlės spintos esamų knygų ne 
besutalpino ir buvo padaryta 
dar viena. Dėl L. Namų vis dar 
turimų, palyginti, nemažų sko 
lų, bibliotekos ir skaityklos 
reikalams specialios patalpos 
skirti nėra galimybės ir naudo 
jamasi bendrai su muzikos stu 
dija ankšta patalpa ir bendro 
je su bankeliu raštinėje skai 
tykia.
AR SPUTN1KAI SUKOMU 

N1ST1S PASAULĮ?
Tokia tema Dr. Pr. Ance’ 

čius skaitys paskaitą sekm. 
dienį, vasario 2 d., 3 vai. po 
piet Lietuvių Namuose.

KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA, 

o ypatingai pirm. prof. dr. A. 
Zubrys daug iniciayvos reiš 
kia, kad Vasario 8 d. balius 
būtų įspūdingas. Tam tikslui 
sueita į kontaktą su mūsų me 
nininkais dėl meninės progra 
mos išpildymo. Tuo tarpu ma 
loniai sutiko dalyvauti išraiš 
kos šokėja J. Kvietytė - Urbo 
nienė su savo studijos mokinė 
mis, taip pat žinomas žurnalis 
tas ir humoristas Vyt. Kasty 
tis žadėjo kažką įdomaus iš sa 
vo naujos kūrybos, kuri lieči 
geležinę uždangą. Dairomasi 
dar ir daugiau meninių 
pritraukti šiam vakarui 
vardai paaiškės vėliau.

IŠGANYTOJO 
L1UTERON1Ų 

bažnyčioj, 1691 Bloor St. W. it 
Indian Road kampe, lietuvių 
pamaldos įvyks vasario 2 d., 1, 

vai. Pamokslo tema: Bazny 
čios

Jėgų 
ir ju 

Bs.

galios šaltinis.
Kun. dr. M. Kavolis. 

VASARIO 16 
NESKLANDUMAI

Kaip jau buvo anksčiau ra 
syta, kad Vasario 16 d. minėji 
mo pagrindiniu kalbėtoju yra 
pakviestas ir sutiko būti Chica 
goję gyvenantis tautininkų pir 
mininkas med. dr. Stepas Bie 
žis. Tačiau, šiemis dienomis iš 
jo gautas laiškas, kuriuo atsi 
sako savo duoto pažado, moty 
vuodamas, jo gjį pasiekusios ži 
nios apie šio minėjimo susi 
skaldymą, todėl j minėjimą ne 
atvyksiąs. Girdėti, kad vasario 
15 d. tautininkai ruošia minė 
jimą. Katedroje tuo metu 
specialiai šventei pritaiky 
tos pamaldos su menine pro 
grama ir prel. Balkūno pamo 
kslu, o po pamaldų vaidžio0 
ir kanadiskos spaudos atstoi 
ms rautas. Kai kas gvildena 
klausimą: dr. Biežis, nepaten 
kintas minėjimo skaldymu, at 
sisakė dalyvauti, kaip gi kon. 
V. Gylys gali palaikyti susi 
skaldymą savo dalyvavimu?

Kor.

Raštinė: LE 4-4451 ft

Dr. P. MOKK1S 1
DANTŲ GYDYTOJAS 

ir šeštadieniais ' 
susitarimą. ] į

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

(netoli Dundas St.) 

TORONTO
Tel. LE 2-4108

j .
| Dr. A. Pacevicius
X Gydytojas ir Chirurgas
v 280 Roncesvalles Avė
4 Telefonas LE 4-4778
4Priėmimo valandos: 11-1 v.
r vakarais nuo 6-8 v.; trečia-

T dieniais ir šeštadieniais 11-3 
! v. pp. Kitu laiku, susitarus. 
’Naujai kabinetas

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4. ; ;
(į rytus nuo Dufferin St.) I I

3 JEI NORITE PA RD UOT I ar P IR K T I:
Gyvenamus namus, apartmentus,

Žemę, statybai, investavimui,
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola
Draudimas (visų rūsių) 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaiga 

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

Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai.
Apyvarta

D. N. Baltrukonis
F. Yasutis
A. Markevičius

Konsultacijos: išanksto susitarus. « g 
^ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. | £ 

Chiropodistas —koją specialistas
« Graduate Chicago College Chiropody and Foot Surgery į' $ 
£ 6975 St Denis. CR 4-2556 Montreal.. g

1957 m. siekia $ 1.000.000,00
CR 6-5075
LA 2-7879
□ R 1-8951 E. Yaffc — Sekretorė.

V. Liesunaitis PO 6-6719
J. Skučas RA 2-6152

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

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

X S Telefonas: LE 6-5613.

ft

t
(DR. V. SADAUSKIENĖ $

Dantų gydytoja $ 
1129 Grenadier Rd.,

(2 namas nuo Roncesvalles)| 

{TORONTO

Tel. LE 1-4250
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