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Politinių įvykių savaitė
KEISTAS REIŠKINYS: CHRUŠČIOVAS SU BIMBA 
BANKRUTUOJA, BET VA KARAI PRIEŠ JOS 

KAPITULIUOJA...
Explorer prieš Sputniką. — Egiptas pradėjęs arabų valsty 

b*? sąjungą. — Indonezija ky la prieš komunizmą?
Amerikos lietuvių bolševikų 

vadas Bimba Laisvėje paskel 
bė, kad Laisvės leidėjai ir jis, 
jos redaktorius, „entuziastin 
gai” nutarė dienrašti likviduo 
ti, o Chruščiovas taip pat „en 
tuziastingai" prisipažino, kad 
DIKTATŪRINĖS PRIEVAR

TOS REŽIMAS PRIEŠ 
LAISVĘ. BANKRUTUOJA.

Šiandien N L dedamieji Vys 
kupo K. Paltaroko laidotuvnj 
vaizdai ir Vinco Uždavinio 
(buv. Vilniui Vaduoti S-gos 
veikėjo) tų laidotuvių aprašy 
mas „Tėvynės Balse ' aiškiai 
rodo, kad ir kaip žiauriai bol 
ševikai persekioja tikybą, kad 
ir bažnyčioms kryžius nuiminė 
ja, kad ir muzėjus seigtia, bet 
kad žmonės prievartai vis vien 
nepasiduoda. Ir kai tiktai gali, 
tuč tuojau sponaniškai ir ma 
siškai pareiškia savo valią. Tat 
prievartos bankrotas aiškus, 
kaip diena. Bet nuostabus da 
lykas, kad
TŪLI VAKARAI KAP1TU 
LIUOJA PRIEŠ BOLŠEVI 

KINj BANKROTĄ...
Labai įdomu, kad kai Vaka 

rai paišinėta savo painiavose, 
reakcija kyla kaip tiktai iš ten, 
iš kur mažiausia, atrodo, gali 
ma buvo tikėtis. Jau beveik so 
vietų pajungiamoje Indonezi 
joje kyla reakcija prieš jų ten 
įsigalėjimą. Kas gali žinoti, 
gal ši reakcija bus viena iš vai 
singiausių. . .

Tiesa, dabar
TARPTAUTINIŲ KOVŲ 

CENTRE YRA VIDURINIE 
JI RYTAI.

Dėl jų daugiausia nervinasi 
Maskva. Dėl to Bulganinas vėl 
parašė Eisenhoweriui laišką... 
17-kos puslapių!

Ko gi taip nervinasi Bulga 
ninas ir už jo nugaros stovįs 
Chruščiovas? Juk jie abu pasi 
gyrė turį tarpkontinentinę-ba 
listinę raketą; jie gi turi du sp 
utnikus; jie giriasi ir grasina 
vandeniline bomba, povandeni 
niais laivais. Ko tat Maskvos 
Maskvos diktatoriams nervin 
tis? Tesinervina Amerika, kuri 
to nieko neturi...

Matyt, nervinimasis išduoda 
Maskvos pagyrų blefą.

Nenuostabu, kad Maskva 
nervinasi — „Amerika ją pasi 
vijo“ ir sputnikų kelyje. . . O 
į Mėnuli Maskvai nepasisekė 
iššauti. ..

Naktį sausio 31 d. 10 vai. 55 
min.,
JAV PALEIDO DIRBTINI

ŽEMĖS PALYDOVĄ,

LONDON, Ont
40 METŲ NEPRIKLAUSO MYBĖS PASKELBIMO 

MINĖJIMAS
Tikrai yra malonu londoniš 

kiams pranešti, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
40 metų sukakis bus taip rei 
kšmingai atžymėta. Vasario 
11 d., 8 vai. 30 min., per CHL 
O radijo stoti, banga 680, bus 
lietuviškas pusvalandis, skirtas 
Nepriklausomybės Šventei pa 
minėti. Bus paskaitėlės lietu 
viškai ir angliškai ir rinktinės 
gražios lietuviškos muzikos 
bei kiti dienos reikšmei atitin 
ką dalykai.

Vasario 14 d. 7 vai. 55 m. 
per radijo stotį CFPL, banga 
980, bus šventės reikalu išsa 
mus pranešimas anglų visuo 
menei.

LIETUVA
INDE PENDENT

Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyal ty 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.O CANADA

LITHUANIA

kuriam davė „Explorer“ var 
dą, kas reiškia „Tyrinėtoją“. 
Explorer lekia elipsės formos 
keliu (priploto rato) po 18, 
000 mylių per valandą, elipsės 
galuose nutoldamas nuo Že 
mės apie 2000 ir jos šonuose 
priartėdamas prie Žemes iki 
200 mylių, Žemę apiekia per 
113 minučių. Jo konstrukto 
rius yra vokiečių kilmės moks 
lininkas Wernher von Braun, 
45 metų, vienas V Z išradėjų, 
dabar JAV pilietis. Explorer 
paleido armijos raketa Jupiter 
-C i šCap Canaveral Floridoje.

Geofizinių metų centras iš 
Europos jau atsiuntė 
ANEKDOTĄ APIE DIRBTI

NIUŠ ŽEMĖS 
PALYDOVUS.

Esą Geofizinių metų centras 
Europoje nugirdęs tokj susiti 
kusių padangėse rusų ir ameri 
konų dirbtinių menulių pasikal 
bėjimą. Girdi, „Gal pasikalbę 
sime, — nes juk abu kalba 
me... vokiškai“... Atseit, abu vo 
kiškos smegenų gamybos.

Tuo tarpu Nasser bruzda. 
Ir bučiuojasi su Kuvatly. Ka 

žin, kas iš to išeis, bet
KAIRE PASKELBTA ARA 

BŲ VALSTYBIŲ SAJUN 
GOS PRADŽIA.

Kaire pasirašyta sutartis, ku 
ria Egiptas su 22 mil. ir Syrija 
su 4 mil. gyventojų sudaro vie 
ną valstybę, kuri turės vieną 
parlamentą ir vieną preziden 
tą. Per mėnesį laiko bus plebis 
eitas, kuris klausimą galutinai 
išspręs. Izraelis jaučiasi apsu 
pamas. Tai naujos painiavos.

O mes, Kanados gyventojai, 
TURĖSIME NAUJUS FEDE 
RALINIO PARLAMENTO 

RINKIMUS,
kurie jau paskelbti šių metų 
kovo mėnesio 31 dieną. Kai 
Liberalai klausimą užaštrino, 
Konservatoriai toliau neišlai 
kė ir kreipėsi į Tautos valią.

Kas siuos rinkimus ląimės, 
pamatysime kovo 31 d., bet rei 
kia pripažinti, kad Kanados gy 
venime Konservatoriij laimėji 
mas bus naudingas, nes išjudi 
no gyvenimą iš sustingimo, ku 
rin jį pastatę Liberalai. Iš to 
jau yra tūlų pliusų, bet gali 
būti ir minusų, bet tai paaiškės 
dar. žodžiu, jau metas pagal 
voti, už ką reikia balsus atiduo 
ti kovo 31 d.
• Spaudos Baliaus foto gali 
ma gauti pas pp. Kerbelius ir 
p. Safrončiką.
• Pakrikštyta Pris. bažn. Vi 
da Virginija Čiurlytė.

Lietuviškai visuomenei Va 
sario 16-tosios minėjimas bus 
š. m. vasario 15 d. Londone, 
Kent g-vė 150 nr. Atrodo, kad 
šventės reikalu bus atitinka 
mas pasirodymas ir per Lon 
dono televizijos stotį, Kanalas 
Nr. 10. Smulkiau apie tai bus 
pranešta per lietuvišką pusva 
landį vasario 11d.

Visų londomškių ii artimes 
nių apylinkių lietuvių maloniai 
prašoma radijo pranešimų pa 
siklausyti ir gausiai dalyvauti 
minėjime š. m. vasario 15 d. 
40 metų Nepriklausomybės 
Paskelbimo paminėjimas turi 
praeiti pasiryžimo ir vienybės 
ženkle. JL. E-ta».
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VYSKUPO KAZIMIERO PA LTAROKO LAIDOTUVIŲ VILNIUJE IR PANEVĖŽY VAIZDAI
Iš kairės: Vysk. K. Paltarokas; Vysk. K. Paltaroko karstas Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje, kuri yra prie pat Auš 
ros Vartų koplyčios. Viršuje dešinėje — Vysk. K. Paltaroko karsto išlylėjimas iš Vilniaus; apačioje dešinėje — Vysk. 
K. Paltaroko laidotuvės Panevėžyje. Už vyskupų mitrų matomas žmonių nešamas karstas su Vysk. K. Paltaroko pa

Pasaulio lietuvių sostinėje
VASARIO 16

Bendras Chicagos lietuvių 
Vasario 16-sios minėjimas šie 
met įvyks vasario 16 d. Mari 
jos Augst. mokyklos salėje. 
Jaunimo Vasario 16-sios minė 
jįmas yra rengiamas vasario 
23 d. Jaunimo namouse Cicero 
liet, kolonija Nepriklausomy 
bės šventę prisimins vasario 
mėn. 22 d. Šv. Antano parapi 
jos solėje.

JAUNŲJŲ TALENIŲ 
KONCERTAS

Sekmadienio popietėje gra 
žus būrys muzikos megėjtj su 
sirinko į Jaunimo namus pasi 
klausyti Jaunųjų talentų kon 
certo. Koncerto programoje pa 
sirode apie 20 dainininkų, pia 
nistų ir smuikininkė. Geriau 
šiai koncerte pasirodziusiems 
jauniesiems talentams buvo pa 
skirtos premijos, kurios atite 
ko pianistui Alvydui Vasaičiui 
(I-ma — 100 dol.), daminin 
kei Catharine Batics (lira — 
50 dol.), pianistei Dianai Ivan 
(III-čia — 25 doi.). Komisija 
premijos verta pripažino u Ne 
riją Linkevičiūtę, su pasiseki 
mu padainavusią Margaritos 
ariją is operos Faustas. Jury

Vilniaus radiją klausant
— Mikalina Meškauskienė 

su delegacija išvyko į Varšu 
vą, kur tarėsi su lenkais kino 
matografijos reikalais.

— Pereitą savaitę duota iš 
traukos iš Juzeliūno baleto 
„Ant marių kranto“ n Indros 
„Audronės“.

— Sukako 10 metų nuo kom. 
J. Pakalnio mirties. Radijas 
atžymėjo jo kurinius taip pat 
ir iš N. Lietuvos laikų.

Naujienos iš pasaulio sostinės
OPUS MOKINIŲ KLAUSIMAS

Viešųjų mokyklų problema 
New Yorke vėl iškilo kuimina 
cinin punktam Kai prasidėjo 
nusikaitimai mokinių ir spau 
dimas įvest į mokyklas poli 
ei ją. Vienos mokyklos vedėjas 
nepernešęs to, net iššoko per 
langą ir užsimušė. Norima įs 
teigt specialias drausmės mo 
kyklas „smart ‘ mokiniams.
• New Yorko lietuviai, kaip 
lapai rudenį, vienas po kito 
krinta, apie 10 kas savaitė.

laikais. Toliau seka laidotuvių aprašymas.

MINĖJIMAS 
komisiją sudarė G. Giedraitie 
nė, Br. Jonušas, A. Leparskas, 
K. Steponavičius ir L. Šimutis. 
PARENGIMAI SVARBESNI

Sausio paskutinį savaitgalį 
čia buvo 4 didesnės pramogos.

Sausio 25 d. Western Bal 
Iroom salėje Įvyko operos ba 
liūs, suroustas Chicagos vyrų 
choro. Čia programoje pasiro 
dė latvių solistas V. šalna, VI. 
Baltrušaičio diriguojamas mo 
terų, vyrų bei mišrus chorai. 
Šio pai engimo pelnas buvo 
skiriamas vyrų cvhoro ruošia 
mos Fausto opeios, Įvykstan 
čios kovo men. viduryje Chica 
goję, pastatymui.

Chicagos skautai akademi 
kai Lietuvių Auditorijoje su 
rengė jaunimo hnksmavakarį, 
kuris sutraukė daug stuaijuo 
jančio prieauglio. Linksmava 
kario metu buvo valso, tango 
ir rumbo šokių konkursai ir 
čia pirmoji vieta atiteko Ilonai 
Odinaitei ir Romanui Stropui. 
• Vasario 8 d. 7.30 vai. Šoko 
lų svetainėje „Draugo” rengia 
mas dailiojo žodžio Koncertas 
ir septintosios i omano premi 
jos Įteikimo iškilmės.

— Lietuvos žvejai pereitais 
metais sugavę 844 tūkst. cent 
nerių žuvies. Įdomu būtų suži 
noti, kiek centnerių tos žuvies 
liko Lietuvos rinkai?

— Lietuvos Mokslų Akade 
mija palaiko ryšį su 165 užsie 
nio mokslo įstaigomis. Kiek ži 
noma, ji gauna taip pat tiem 
tyje leidžiamą Lietuvių Enci 
klopediją. K. B.

Sausio 26 d., staiga širdies 
liga mirė visiems pažįstamas 
L. T. klubo narys Vengrys, 
palikęs Lietuvoje artimųjų 
apie Vabalninkus, Bužus. Dar 
šeštadienio naktį, 11 vai. leido 
laiką klube, kai rytą užgeso.

• Amerikos susitarimą su Ru 
sija, dėl pasikeitimo kultūros 
srity, New York saitai sutiko. 
Neik su velniu riešutauti, — 
visi sako. J. P.

MONTREALIS
• Sekmadienį A. V. baznyčio 
je po kiekvienų Mišių bus tei 
kiamas šventojo kankinio Bla 
žiejaus palaiminimas.
• Pirmasis menesio penktadie 
nis skirtas Dieviškosios Šir 
dies gaibei bus šią savaitę. Tą 
dieną bus Mišios ir vakare 8 v.
• 1957 metais gatvių remon 
tas Montrealio miestui kaštavo 
285 milionai dolerių.
• šoferis J. B., beveždamas 
moterį, mirė piie vairo. Moteris 
tai pasebėjusi, tuojau paėmė 
vairą ir sustabdė masiną.

TORONTO
• T. Paulius yra išvažiavęs į 
Rochester}, tėvai Steponas ir 
Vytautas išvyksta į New Yor 
ką atlikti metinių rekolekcijų. 
Jie grįš ti kuž 10 dienų. Laike 
savaitės bus laikomos tik dve 
jos Misios 7 ir 8 vai. Penkta 
dienį bus tik 8-tos vai. mišios 
ryte ir 7.30 vai. vakaie.
• K. L. Kat. Mot. D-ja vasa 
rio 15 d., 7,30 vai. vak. Pris. 
parap. sk. ruošia Užgavėnių 
balių.
• Mt. Hope kapinėse palaido 
tas trijų savaičių Algio ir Eu 
genijos Avižių naujagimis sū 
nūs Ginaras Avižius. Peieitą 
trečiadienį iš šv. Pijaus bažny 
čios Mt. Hope kapinėse palai 
dotas čia Kanadoj gimęs lietu 
vis Vincas Danielius (Daniels) 
45 m. amžiaus.
• Toronto arkivyskupija stato 
naują didžiulę senelių piieg 
laudą pavadintą House oi Pro 
vidence, maždaug 900 vietų. 
Pastatas kainuos apie šešius 
mil. dol. Spec, vajaus komisijo 
je Pris. parapiją atsovauja F. 
isenkus, pirm, ir S. Čepas, vice 
pirm. Vajus bus pradėtas vasa 
rio 17 d., 7 vai. vakaro įskil 
minga vakarienė Queen Eliza 
beth Building, C. N. Exhioi 
tion Park Toronte, kuiioje da 
lyvaus ir kalbės Jo Em. Toron 
to Krrdinolas ir kili augšti 
bažnyčios ir valdžios dignito 
nai. Biletų reikalu kieiptis į 
kleboniją.
® Vaikų užgavėnes įvyks vasa 
rio 9 d., 3.30 vai. p. p. Pris. 
par. salėje. Kviečiami visi te 
vai su savo vaikučiais atsilan 
kyti į šią vaikų šventę — Uzga 
vėnes. Programoje laisvi žai 
dimai, laimės šulinys su įvai 
riomis gėrybėmis. Įėjimas lais 
vas.

„Tėvynės Balse” Vincas Už 
davinys, suminėjęs jau musų 
paskelbtus faktus apie vysku 
po mirti, šitaip rašo.

„Kadangi vysk. K. Paitaro 
kas buvo išpopuliarėjęs savo 
visapusiška veikia, tai ir jo lai 
dotuvese dalyvavo didelės mi 
nios tikiničųjų tiek Vilniuje, 
tiek ir Panevėžyje.

Sausio 4 d. vyskupo K. Pal 
taroko palaikai iš jo omo L;u 
do Giros gatvėje buvo iškiliom 
gai pernešti į Aušros Vartų 
šv. Tereses bažnyčią. Čia vys 
kūpąs Julijonas Steponavičius 
atlaikė gedulingas pamainas, 
kuriose dalyvavo pilna oazny 
čia tikinčiųjų ir apie 50 kum 
gų, kanauninkų, prelatą. Po 
pamaldų vysk. K. Paltaroko 
karstą visi kunigai, vysxupas 
Steponavičius u žmonių mi 
nios iškilminga procesija paly 
dėjo per visą miestą ligi šv. 
Rapolo bažnyčios, o ten Kars 
tas buvo perkeltas į automaši 
ną ir, lydint kitoms mašinoms 
draug su kunigais, nuvežtas į 
Panevėžį. Pakeleje piavažiuo 
jant pro bažnyčias n parapi 
jas, visur buvo sutinkamas ir 
palydimas kunigų n tikinčių 
jų su procesijomis.

Panevėžį mašina su kaistu 
pasiekė jau sutemus, apie 18 
vai. Didelės žmonių minios, su 
bažnytinėmis vėliavomis, de 
gančioirns žvakėmis, fakelais, 
vysk. K. Paltaroko karstą suti 
ko už miesto. Pancvežieciai is 
ėmę iš mašinos kaistą, ligi ka 
tedros nešė jį ant pečių, o ly 
dinčiųjų chorai giedojo gies 
mes.

Panevėžio katedroje išstaty 
ti vysk. Paltaroko palaikai bu 
vo lankomi sausio S ir 6 dieno 
mis. Abi tas dienas ir laidotu

Nukelta į 2 puslapį.
KLB KULTŪROS FONDO 

SUDĖTIS
Pirm. Krahkauskas Juoz., 

vicep. Dr. A. Šapoka, prot. sek 
retorius V. Abromaitis.

1. Tautinės kultūros sky 
rius: ved. Dr. A. Šapoka, Dr. 
A. Kulpavičius, A. Kuolas, T. 
Valius.

2. Švietimo ir jaunimo sky 
rius: ved.: 1. Matusevičiūte, 
O. Gaihūnaitė, J. Gustainis, 
Kun. B. Pacevičius.

3. Finansų skyrius: ved. V. 
Užupis, J. Novogrodskis.

Kultūros Fondo adresas — 
56 Heddingto Ave., Toronto 
12, Ont.
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Iš Lietuvos daugelis tautie 
Čių gauna įdomių laiškų, ku 
riais jie mielai dalinasi su spau 
da. Paskutiniu metu iš kelių 
Kanados vietų gauta įdomės 
nių ištraukų iš laiškų, rašytų 
ryšium su Naujųjų Metų sąvar 
tomis. Čia patiekiamos kelios 
ištraukos.

Reikalas, kuri visi turėtumez

VISI PALAIKYKIME
Didžiosiose Kanados lietu 

vių kolonijose — Montrealy, 
Toronto ir Hamiltone — da 
bar vyksta svarbiausiųjų jų pa 
čių sukurtųjų ekonominių or 
ganizacijų - kooperatinių ban 
kų — metiniai susirinkimai, 
kuriuose duodamos metinės 
veiklos apyskaitos ir priima 
mi sekančių metų veiklos pla 
nai. Tai yra geriausia proga 
visiems išsiaiškinti visus neaiš 
kumus ir susidaryti tikrą savų 
jų bankų veikimo vaizdą. To 
■dėl visi šie bankai kviečia į sa 
vo susirinkimus ne tiktai na 
rius, bet visus tautiečius.

Visu nuoširdumu, visu atvi 
rumu ir visa atsakomybe prieš 
tautiečius, NL redakcija kvie 
Čia visus tautiečius ne tiktai 
domėtis savo kooperatiniais 
bankais, bet ir būti jų daly 
viais, nešti į juos savo santau 
pas ir čia skolintis, jeigu tiktai 
yra reikalas.

Šiame N L numeryje deda 
mas apie Montrealio lietuivų 
kooperatinio banko „Litas" 
veiklą Pr. Rudinsko straips 
nis, o į Hamiltono skyrių Sta 
šio Daliaus straipsnis apie Ha 
miltono lietuvių kooperatinio 
banko „Talka“ veiklą. Jie jau 
daug paaiškina. Bet ir r edakci 

Mk.
LIETUVIŲ PINIGAI — LIETUVIŲ REIKALAMS 

(„Lito“ metinio
„Lito“ darbą prieš trejus 

metus pradėjo būrelis žmonių, 
kurie buvo Įsitikinę, kad sūdė 
ję savo santaupas 1 krūvą, jie 
galės vienas kitam pagelbeti. 
Kaip kukli buvo ta pradžia, ga 
Įima spręsti iš to, kad steigia 
majam susirinkime įsirašė 79 
nariai ir Įmokėjo tik $ 392 in 
dėlių (šėrų). Šiandien „Litas" 
jau turi $ 121,245.60 indelių ir 
298 narius. Bet tatai lik gera 
pradžia. „Lito“ steigėjai tiki, 
kad Montrealio lietuviai per 
pirmą dešimtmetį gali ir turi 
išauginti ,,L*tą" iki vieno mi 
liono dolerių. Ukrainiečiai ta 
tai jau pasiekė. Tiesa, 
giau, bet užtat jiems 
penkmečio.

Kokius pliusus turi 
unijos prieš didžiuosius

SAVO PAČIŲ REIKALĄ 
ja nuo savęs dar nori pridėti, 
kas seka: 1) Kooperatiniai ban 
kai yra išplitę visame pasauly 
je, kaip demokratinė darbo 
žmonių organiazcija, kurios ti 
kslas yra padėti savo nariams. 
2) Indėliai šiuose bankuose 
tvirtai apdrausti ir garantuo 
tai saugus. 3) Kooperatiniai 
bankai už indėlius moka augš 
tesnius procentus, negu komer 
ciniai bankai. 4) Koopcrati 
niai bankai iš gauto pelno sko 
liniukams grąžina jų įmokėtų 
dalį palūkanų. 5) Dalyvavimu 
draudžia indėlininkų gyvybę 
ir mirties atveju nurašo dalį 
skolų ir padvigubina dalį indė 
lių. 6) Kooiperatiniai bankai 
yra visiems prieinami, nes jų 
tikslas yra grynai ekonominis. 
7) Kooperatiniai bankai saugo 
darbo žmones nuo išnaudoji 
mo.

Todėl į jau veikiančius Mo 
ntrealy, Toronte ir Hamiltone 
kooperatinius bankus lietuviai 
turėtų stoti ne tiktai iš šių 
miestų kolonijų, bet ir iš kitų 
kolonijų, nes kooperatiniai 
bankai yra svarbiausis, rim 
čiausis, teisingiausis ir naudin 
giausis ekonominio pasilaiky 
mo pagrindas ir priemonė.

N L red.

... As žinau Jūsų sunkų dar 
bą ir stoką poilsiui laiko, bet 
kažkaip be Jūsų laiškų liūdna, 
lygiai taip, kaip nuvažiavus į 
tėviškę, kur kiekvienas daikte 
lis primena tėvus, o jų nėra.. .

Taigi, truputis iš tėviškes. 
Žiema jau kaip reikiant, eže 
rai užšalę. Anksčiau, prisime 
nu, žmonės važiavo per eže 
rus, kur tiesiau, ir tų kelių bu 
vo daugybė. Sekmadieniais pa 
sipildavo viritnės važelių su gū 
niom raštuotom, kaikas su žv 
anguliais. Dabar gi — vienas 
kelias sunkvežimių išmaltas.

Vakarais būdavo 
verpia linus drobėms, 
Dabar — kolūkiečiai 
sėja, ir nyksta raštų 
o su jomis ir raštai, 
žūs lietuviški raštai, 
stos pirktinės fabrikinės štai 
tiesės, rankšluosčiai, antklodės. 
Liūdna. Sakoma — laikas gy 
do žaizdas, bet ir jas gilina. . .

moterys 
raštams.
linų ne 

audėjos, 
Tie gra 
Jų neat

. . . Labai žmonės kalba, kad 
bus paleisti visi tremtiniai. 
Kai kas jau ir grįžta. Bet iš 
mūsų giminės kol kas niekas 
nesirodo. Taip pot pas mus 
kalba, kad po Naujų Metų bus 
nuimta duoklė nuo arų, bet 
taip buvo kalbama kasmet ir 
net laikraščiai rašė, bet ligšiol 
vis mokame, — tai ir dabar ne 
žinome, ar tai tiktai keliamos, 
kaip ir kasmet, viltys, ar tikrai 
nuims mokesčius. Turime kaž 
kokios vilties, 
metais iš jūsų 
me, nebe taip, 
Labai neramiai 
ve, duok, kad viskas geruoju 
praeitų. . .

kad sekančiais 
kažką sulauksi 

kaip pirmiau, 
jaučiamės. Die

jų dau 
užteko

kredito 
komer 

cinius bankus? Kodėl jie taip 
plečiasi? Juk kai steigėsi „Li 
tas“, tais pat metais Quebeco 
provincijoje įsisteigė dar 42 
kiti tos rūšies banekliai, neskai 
tant prancūziškų „Caisse Popu 
laire".

Priežasčių tam yra kelios, 
tačiau pati pagrindinė — kad 
kredito unijose sudėti narių 
pinigai naudojami jų pačių rei 
kalams ir visas pelnas tenka 
jiems patiems — indėlininką 
ms ir skolininkams. Vieni, tu 
rėdami atliekamų pinigų, juos 
įdeda, o kiti, jų reikalingi — 
pasiskolina. Iš to ir susidaro 
visa bankelių apyvarta ir paja 
mos.

Kooperatiniuose kredito ban 
keliuose indėlininkai gauna žy 
miai didesnes palūkanas, kaip 
komerciniuose bankuose, pav., 
„Litas“ už 1957 m. indėlinin 
kams išmokėjo 4 % % palūka 
nų, o komerciniai bankai iki 
pusės metų mokėjo tik 2 % %, 
o po to jjakėlė iki 2^4%. Ma 
2a to. „Litas“ palūkanas ap 
skaičiuoja kas menes), o ko 
merciniai bankai 
žiausios indėlių sumos, rastos 
trijų mėnesių laikotarpyje. Jei 
gu pav., du mėnesius indėliai

susirinkimo proga) 
buvo $ 1000, bet trečiame 
nesy buvo išimta ir liko 
$ 100, tai palūkanos skaičiuo 
jamos už visus tris mėnesius 
tik už $ 100.

Neretas tvirtina, kad kredi 
to banekliai ima labai augštus 
nuošimčius už paskolas. Tik 
rumoje jie nedaug augštesni už 
komercinių bankų paskolas ir 
dvigubai žemesni už vad. „Fi 
nance Companies“ ir prekybos 
firmų skolon duodamoms pre 
kėms skaitomus nuošimčius. 
„Litas“ praeitais metais skai 
tė už paskolas po 8.64% meti 
nių palūkanų (po 72 et. 100 
dol. į menesį) ir gale metų 
dar grąžino skolininkams 5% 
nuo jų įmokėtų palūkanų. Ko 
merciniai bankai skaitė po 6%. 
Tačiau „Litas” pats apmoka 
už savo narių draudimus, sko 
liną pinigus įvairiems bėgamie 
ms reikalams, kuriems komer 
ciniai bankai visai neskolina, 
nereikalauja kas trys mėnesiai 
keisti paskolos raštelius (vek 
sėlius), už kuriuos bankai kiek 
vieną kartą skaito po 50 et., 
skaito po 15 et. už išrašytą 
kį ir kt. „Lito“ draudimai, 
nuostolio „Litui”, įgalina jį 
rio mirties atveju jo indė!)
$ 1000 padvigubinti, o skolą 
iki $ 10,000 visai nurašyti. Ko 
operatininkai išskaičiouja, kad 
priėmus dėmesin visas kredi 
to unijų nariams daromas leng 
vatas ir draudimus, jų ima 
mos palūkanos nė kiek ne di 
desnės net už komercinių 
kų imamas palūkanas.

Netrūksta abejojančių 
įdėtų kredito unijose 
gų saugumo. Tačiau per tūks 
tančius kredito unijų JAV ir 
Kanadoje nėra buvę nė vieno 
bankroto. Mat, kredito unijos 
noduoda labai didelių paskolų, 
skolina tik savo nariams ir ge 
rai pažįsta jų kreditingumą. 
Kiekviena paskola laiduojama 
vieno ar dviejų žirantų, žiūrint 
sumos. Visi indėliai pilnai ap 
drausti apiplėšimo, gaisro ar

mė 
tik

ne 
če
be
nn 
iki

nuo ma

... Pirmą kartą teko apsilan 
kyti Palangoje. Palanga gra 
ži, švari, stropiai prižiūrima. 
Čia labai daug įvairiakalbės 
publikos. Beveik prie kiekvie 
nos vilos stovėjo limuzinas su 
Vilniaus, Leningrado, Mask 
vos ir kt. ženklais. Kas vaka 
ras vasarotojai rinkosi ant til 
to palydėti saulės, o įvairios 
damos — pademonstruoti gau 
tinių, siuntininių kostiumų.

ban

dėl 
pini

Tiesiog nuostabu buvo stebėti 
šitą madų paradą. Koks ligšiol 
neregėtas margumas! Stebint 
tų madų paradą, prisiminė man 
mūsų studentės ir studentai. 
Anksčiau jie dėvėjo mamyčių 
namie išaustus paltelius, suk 
neles, trinytėlius, Įvairius dry 
žius pusvilnonius, ir tai tiktai 
prieš 2—3 metus. O dabar. . . 
šilkinės suknelės, keistų sukir 
pimų paltai, vyrai siaurakalnie 
riai, su prakirptomis marinar 
komis. . . Tie jaunuoliai pas 
mus dabar valinami „stihago 
mis“, kaip anksčiau — Iran 
tais. Jie dažnai pasirodo kari 
katūrose. Bendrai, jeigu gauti 
niai eis taip ir toliau, tai mes 
Ameriką tikrai dagonim.

Beje, Palangoje statosi va 
sarnamius įstaigos ir kaikurie 
darbininkai, kaip A. Žmuidzi 
navičius, A. Venclova ir kt. 
Tiškevičiaus palocius brangiai 
atstatė Maskvos dailininkai, 
kurie čia vasaroja. . .

. . . Rašai, kad delegatai, su 
grįžę iš Lietuvos, daiė jums 
pranešimus. Gerai, kad darė, 
bet svarbiausia, kad jie pasaky 
tų teisybę apie mūsų gyveni 
mą. Jeigu, kaip rasai, M. Gu 
das, pasakodamas apie Lietu 
vą, pasakė, kad mes kolūkiuo 
se gerai gyvename, jeigu ne 
tingime ir negirtuokliaujame, 
tai jis žiauriai melavo. Šitą jū 
sų laišką aš paskaičiau mūsų 
kolūkio susirinkime. Visi pasi 
piktino tokia neteisybe. Mes 
nutarėme: jeigu tikrai M. Gu 
das taip kalbėjo, tai visi mes 
tave įgaliojame, jį susitikus, 
apspjaudyti mūsų vardu. . .

Kitas laiškų ištraukas NL 
red. patieks kitame NL nume 
ryje. Red.
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Neprikla u so m os Lietuvos 9
Skaitytojams

Kai visi laikraščiai dabar kelia prenumeratos mokesčius, 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ ESAMIEMS 

prenumeratoriams ir būsimiems daro 
LENGVATŲ:

Kas iš esamųjų prenumeratorių suras 

NAUJŲ PRENUMERATORIŲ, 

tas gaus vieno dolerio prenumeratos papiginimą, 

IR NAUJAS PRENUMERATORIUS 

prenumeratą, ją įmokėdamas, mokės taip pat vienu 
doleriu mažiau nominalinės laikraščio kainos.

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI 

KVIEČIAME J TALKĄ, 

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

sų prenumeratorius suras tiktai po vieną naują 
prenumeratorių!

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

LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

už

SAU LT S te
NAUJOS

Mūsų mieste vis kuriamos 
naujos darbovietės ir vis at 
vyksta naujų žmonių. Praėju 
sį rudenį paskelbtais statist! 
niais duomenimis, mūsų
tas gaunamu atlyginimo - už 
darbio vidurkiu užėmė

mies

VYSK. K. PALTAROKO LAIDOTUVĖS
Atkelta iš 

vių dieną (sausio 7 d.) prie 
visų altorių buvo laikomos šv. 
mišios už vyskupo vėlę. Sau 
šio 7 d. vysk. Kazimieras Pal 
tarokas buvo palaidotas Fane 
vėžio katedros kriptoje. Laido 
tuvėse dalyvavo popiežiaus Pi 
jaus XII nominacijos raštu no 
minuotas vyskupo K. Poitaro 
ko vietininkas Vilniaus arki 
vyskupijos ir Panevėžio vysku 
pijos apaštališkasis administra 
torius vyskupas J. Steponavi 
čius, Telšių vyskupas Rama 
nauskas, Kaišedorių vyskupos

Pp. PRANUI ir ANTANUI BERNOTAMS 
ir Jų šeimoms, A. A. Mamytei, Uošvei ir Senelei 
mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

Verutė, Romas ir Kazys O t a i.

panašios nelaimes atveju. Vi 
sos tos priemonės visiškai pa 
šalina kredito unijų žlugimo 
pavojų ir visos baimes dėl in 
dėlių saugumo yra nepagrįs 
tos.

„Litas“ niekad neturėjo tiek 
indėlių, kad galėtų patenkinti 
visus norinčius pasiskolinti. 
Kodėl lietuviams savo prakai 
tu uždirbtus pinigus atiduoti 
į svetimus bankus ir svetimą 
apyvartą? Pinigas yra ekono 
minio pasaulio kraujas, o ban 
kai — jo širdis. Kaip gyvame 
organizme širdin suplaukia' 
kraujas ir yra jos vėl paskirs 
tomas į reikalingiausias kūno 
dalis, taip pinigas per bankus 
jų nuožiūra paskirstomas eko 
nominio gyvenimo celėms — 
pavieniams asmenims, įmonė 
ms, fabrikams ir tt. Mes ir 
mūsų neskaitlingos lietuviškos 
įmonės esame labai liesai sve 
timų bankų maitinami kredi 
tais ir sunkiai judame į priekį. 
Kodėl nesusiburti į savą ban 
ką ir savo žmonių neremti sa 
vais pinigais? Kam lakinti sve 
timus kurtus, kurie medžioja 
kitam ponui? Tuo tarpu tik 
300 lietuvių iš 10,000 tėra „Li 
to“ nariai. Tikėkimės, kad gra 
žus „Lito“ progresas išblaš 
kys abejojimus ir sutrauks 
daug didesnį tauteičių būrį.

Keli skaičiai iš „Lito“ meti 
nės apyskaitos. „Litas“ užbai 
gė 1957 metus su $ 121,245.60 
indėlių ir $ 106,246.90 pasko 
lų. J valdžios paskolų lakštus

1-mą

1 puslapio.
Matulionis ir naujai popiežiaus 
nominuotas Kaišedorių vysku 
pijos apaštališkasis administra 
torius Vincas Sladkevičius. Ry 
gos vyskupas Petras Strods. 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupi 
jų valdytojas kanauninkas dak 
taras Juozas Stankevičius, da 
ug kitų kanauninkų, pielatų 
ir per 200 kunigų, daugiausia 
iš Panevėžio ir Vilniaus vysku 
pijų. Paskutines pamaldas už 
vysk. Paltaroko vėlę Panevė 
žio katedroje atlaikė vysk. J. 
Steponavičius, pamoKslą paša 
kė Vilniaus šv. Mikalojaus baž 
nyčios klebonas kun. Krivai 
tis. Dėl ligos negalėjęs daly 
vauti laidotuvėse Telšių vysku 
pas Maželis, atsiuntė atsisvei 
kinimo raštą, kuris buvo pa 
skaitytas per pamokslą".

investuota $ 10,000, kurie rei 
kalui esant gali būti tuoj pat 
paversti gyvais pinigais. Ka 
soje buvo $ 6,296.05.

1957 m. viso gauta pajamų 
$ 7,808.08, kurias sudarė $ 7, 
620.21 palūkanų,, $ 79 įst. mo 
kesčio ir $ 108.87 grąžintų 
draudimo išlaidų. Išlaidų 195 7 
m. turėta $ 2,193.37, iš kurių 
valdymo išl. (atlyginimų) $ 
428.00, draudimų $ 1,132.91. 
skelbimams ir reprezentacijai 
$ 165.00, raštinės išlaikymui 
$415.62 ir telefonui $51.84. 
Pelno gauta $ 5,614.71.

Pelnas paskirstytas sekan 
čiai: 4% % nariams dividendo 
už indėlius $ 3,770,49, grąžin 
ta 5% skolininkams nuo Įmo 
ketų palūkanų $ 358.15, atsar 
gos kapitalui $ 700.00, vedėjui 
už metų užbaigimą $ 200.00, 
kultūros ir šalpos reikalams $ 
300.00 ir nepaskirstyto pelno 
likutis $ 286.07.

Iš patiektų duomenų nesun 
ku susidaryti išvadą, kad kre 
dito unija „Litas“ tvarkomas 
rūpestingai, taupiai, gal net 
per šykščiai atlyginant už dar 
bą jo pareigūnus ir kad liūto 
dalį iš savo pelno „Litas“ išmo 
ka nariams - indėlininkams ir 
skolininkams.

„Lito“ valdybą praeitais me 
tais sudarė: A. Norkcliūnas— 
pirm., Pr. Rudinskas — vice 
pirm, ir sekretorius, D. Jur 
kus — bankelio vedėjas ir J. 
Skučas — narys veiklos vys 
tymui. Pr. Rudinskas.
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MARIE, Ont.
jmonės
vietą visoje Kanadoje. 1947 m. 
į mūsų miestą atvyko darbo 
jieškoti ir mėgino įsikurti apie 
12-14.000 naujų kanadiečių ir 
apie 90% iš to skaičiaus pa 
vykę čia įsikurti. Jie pasilikę 
mūsų mieste sudaro apie 25 
% visų miesto gyventojų. Lie 
tuvių ir lietuviškos kilmės ak 
nadiečių mūsų mieste atrasime 
apie 150 (galvų)!

Tiems tautiečiams, kurie pa 
bandytų kurtis ar jieškoti dar 
bo mūsų mieste, tai bent šiuo 
laiku nepatartina. Pavasarį 
mūsų mieste laukiama darbų 
padaugėjimo ir daug laikinų 
darbų prie statybos, kanaliza 
cijos vedimo, gatvių tvarkymo 
ir tiltų, ir aerodromo statybos 
ir kitų darbų, tačiau tiems ku 
rie norėtų mūsų miestan atvyk 
ti darbo jieškoti, tai patartina 
pagalvoti, ypač tiems, kurie 
jau per 40 metų amžiaus ir be 
jokios aiškios ir praktiškos spe 
cialybės. Visi šie išvardinti dar 
bai bus laikini, sunkūs ir pras 
tai apmokami darbai. Be abe 
jo buvo ir bus laimingų atsiti 
kimų - išimčių, anot tos patar 
lės, kad pasitaiko ir aklai viš 
tai grūdas. ..

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
P. L. B. SEIMO ORGANIZACINIO KOMITETO 

PRANEŠIMAS
P. L. B. Seimo Oig. K-to 

pakeista Seimo Konstitucija ta 
prasme, kad Seimo atstovai tu 
ri būti išrinkti ne vėliau kaip 
3 mėn. prieš Seimą. Anksčiau 
buvo — 6 mėn. Pakeitimas rei 
kėjo padaryti, nes kaikurių 
kraštų tarybos, pasinaudoda 
mos ankstesniu konstitucijos 
pakeitimu, nutarė atstovus ri 
nkti visuotinio balsavimo ke 
liu. JAV tokie rinkimai įvyks 
balandžio 27 d., kartu su nau 
josios Tarybos rinkimais.

Seimo darbotvarkės piojek 
tas priimtas, išsiuntinėtos kr 
aštų bendruomenių vadovybė 
ms susipažinti, pareikšti savo 
nuomones ir pasiūlyti pakeiti 
mus.

Kartu su darbotvarkes pro 
jektu išsiuntinėta plati anketa, 
kurios atsakymai sudarys me 
džiagą pilnam lietuviškosios iš 
eivijos organizacinio ir kultu 
rinio gyvenimo vaizdui suda 
ryti.

Vasario pradžioje bus gau 
ta pirmoji Seimo žymenio, pa 
gaminto pagal dail. V. K. Jo 
nyno projektą, kvota. Jo kai 
na — vienas doleris. Visi fa
nes padaliniai ir org-jos, tiki 
me, įsijungs į žymens platini 
mo darbą. Kiekvienas lietuvis 
turėtų įsigyti gražų ir reikš 
mingą žymenį, tinkamą nėšio 
ti visur ir visada.

New Yorke sudarytas tech 
niskas lėšų telkimo centras, O. 
K. Iždininko A. Trečioko va 
dovy bėję.

Pakviesti ir sutiko dolyvau 
ti šie chorai: Čiurlionio is Cle 
velando, Dainavos, Vyrų, Ste 
vens ir Pirmyn — visi iš Či 
kagos, Varpo — iš Toronto ir 
Vyrų iš Bostono. Koncerto 
programą sudarys ištraukos 
iš lietuviškųjų operų, be t<^ 
bus atlikta Šimkaus kantata At 
sisveikinimas su Tėvyne ir Ži 
levičiaus kantata Vytauto Di 
džiojo garbei ir dar keletas ma 
žesnių veikalų. Koncertui reng 
ti komisija New Yorke papil 
dyta muz. J. Žilevičium. Kon 
certas {vyks Carnegie Hall, 
žymiausioj New Yorko koncer 
tinėj salėj, talpinančioj arti tri 
jų tūkstančių žmonių.

Arch. Mulokas Lietuvos In 
žinierių ir Architektų S-gos 
vardu pasiūlė atgabenti is Bra 

zilijos Lietuvos architektūros 
parodą, ten turėjusią nepapras 
to pasisekimo, ir ją parodyti 
Seimo proga New Yorko visuo 
menei. Inž. ir Archit. S-ga pa 
sižadejo eksponatus į JAV at 
gabenti savo lėšomis. Komite 
tas pasiūlymui pritarė. Dabar 
jieškomos tam tikslui tinka 
mos patalpos ir bandoma ją 
įderinti į kitų ta proga rengia 
mų parodų eilę.
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VISI VIENU FRONTU - PET TRIMETIS
4.

6. VEIKLA TARPTAUT1 
N1UOSE SANTYKIUOSE.

Iš esmės visi PET darbai 
yra veikla tarptautiniuose san 
tykiuose. Šioje vietoje paminė 
sime tik būdingesnius iš jų, 
kuriais buvo reaguojama į 
tuos tarptautinius santykius 
ar įvykius, kai vienaip ar ki 
taip galėjo būti paliestos pa 
vergtosios tautos ar praplečia 
ma Sovietų įtaka į laisvąjį pa 
šaulį. Ne tik pastarieji treji 
metai, kuriuose veikė PET, ga 
Įima pavadinti Rytų-Vakarų 
šaltojo karo laikotarpiu, bet 
šis karas prasidėjo nuo pačios 
II-jo Pasaulinio karo pabai 

t gos. Todėl PET turėjo ir turi 
'fpareigą aktyviai įsijungti į šal 

tojo karo sūkurius, nežiūrint 
to, patinka kam ar nepatinka 
jų aktyvumas.

Straipsnio rėmuose neįma 
noma yra kad ir trumpai nu 
šviesti visus PET žygius, at 
liktus per trejis metus. Buvo 
priimta gausybė rezoliucijų, pa 
ruošta plačių memorandumų, 
išleista pareiškimų, pasiųsta 
protestų, lankyta daugybė pre 
zidentūrų, ministerijų, delega 
cijų, organizuota spaudos kon 
ferencijų ir kt. net trijuose pa 
šaulio kontinentuose — Šiau 
rėš Amerikoje, Pietų Ameriko 
je ir Europoje. Jau ne vienas 

‘PET delegatas aplankė ir Azi 
jos valstybes. Gi dabar, kai P 
ET organizacija yra žymiai iš 
plėsta, jos delegacijos daug 
kur gana aktyviai pradėjo rei 
kštis keliose dešimtyse viso pa 
šaulio valstybių. Tad ne tik so 
vietiška agresija ir pavergi 
mas, bet ir visų devynių vals 
tybių, tarp jų ir Lietuvos, var 
dai yra plačiai išpopuliarinti 
ir užsienių reikalų ministerijo 
se ir per spaudą visuomenėse.

A. Susiorganizavus JT, į jas 
nariais iš šešių Vidurio Euro 
pos valstybių buvo priimtos tik 
Lenkija ir Čekoslovakija. 
1954 m. rugsėjo mėn. padavė 
pareiškimus įeiti į JT Albam 
ja, Bulgarija, Vengrija ir Ru 
munija. Tatai darė Sovietų S- 
gai inspiroujant, nes norėjo po 
didinti Sovietų bloką keturiais 
dalyviais. PET spalio 22 d. pri 
ėmė plačią protesto rezoliuci

džiųjų valstybių konferencijo 
je buvo padaryti nutarimai, pa 
gal kuriuos devynios tautos ati 
duotos Sovietams. Nois Jaltos 
deklaracija sustiprina Atlanto 
Cartą apie Europos išsilaisvini 
mą ir skelbia teisę visoms tau 
toms laisvai išsirinkti sau vy 
riausybes ir laisvai susidaryti 
valstybių sąjungą, kokios jos 
norėtų turėti, bet Rytų ir Vi 
dūrio Europoje kitaip Įvyko. 
Jaltos susitarimas ne tik neat 
nešė taikos, bet pagal jį suteik 
ta didžiausia laisvė sovietų im 
perializmui, pavergusiam pusę 
Europos.

D. Viena iš didžiausiųjų, po 
karinio laikotarpio konferenui 
jų, daug tarptautinių dulkių 
sukėlusi ir nemaža vilčių da 
vusi, buvo Ženevos konferenci 
ja, įvykusi 1955 m. liepos 18— 
24 dd., kurioje dalyvavo J V 
Prezidentas D. Eisenhoweris, 
Didžiosios Britanijos Mmiste 
ris Pirmininkas A. Edenas, 
Prancūzijos Min. Pirm. Edgar

JUOZAS AUDĖNAS
Faure ir Sov .S-gos Minist. 
Pirm. N. Bulgoninas. Šioje kon 
ferencijoje buvo paliestos vi 
sos didžiosios pasaulio proble 
mos. Ypatingai Europos prob 
lema. Niekas negalėjo žinoti, 
kokia kryptimi jos nueis. Tad 
ir PET teko ypatingai budėti, 
varstyti visose sostinėse užku 
lisines duris, jieškant žinių, 
kas bus svarstoma. Vienas da 
Iykas buvo aiškus, kad konfe 
rencija yra neparengta ir kad 
ji bus prodėta be aptartos dar 
betvarkės. Kai tik Bulganinas 
prasitarė, kad liaudies demok 
ratinės vyriausybės Rytų ir Vi 
dūrio Europos valstybėse bu 
vusios įsteigtos pačių tų tautų 
valia ir pritarimu, PET Bulga 
ninui pasiuntė protesto telegra 
mą, o jos nuorašus Įteikė kitų 
vyriausybių galvoms. Ryšium 
su šiomis konferencijomis, P 
ET spalių 18 d. priėmė specia 
lią rezoliuciją, kurioje griežtai

pasisakoma dėl pradėtų Rytų- 
- Vakarų glaudesnių kontaktų, 
nes per juos bus plečiama So 
vietų įtaka laisvajame pasauly 
je. Prieš sudarant kontaktus, 
turi būti atstatyta laisvė ir vi 
siška pavergtųjų kraštų nepri 
klausomybė. Spalių 27 d. ren 
kantis augščiau paminėtų vals 
tybių užsienių reikalų ministe 
riams konferencijon, buvo JV, 
D. Br. ir Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeriams įteiktas 
platus memorandumas, piime 
nant pavargtųjų tautų padėtį 
ir ko iš konferencijos jos lauk 
tų, o gruodžio 14 d. buvo pri 
imta speciali rezoliucija, kurio 
je išdėstyta vakariečių poiiti 
ka po nepasisekusių Ženevos 
konferencijų.

E. Išnaudojant kiekveiną ta 
rptautinių įvykių progą, 1456 
m. vasario 2 d. buvo pasiųstas 
Prezidentui Eisenhoweriui ir 
Ministeriui irmininkui Edenui

pareiškimas, dėl jų Vašingto 
ne konferencijos proga išleis 
tosios deklaracijos, kuriame bu 
vo pasakyta, kad pavergtosios 
Europos valstybės su apie 100 
mil. gyventojų turėtų būti grą 
žintos į laisvųjų valstybių sąs 
tatą. Dėl plečiamųjų Rytų-Va 
karų prekybinių, kultūrinių ir 
kt. kontaktų, PET pasisakė 
1954 m. lapkričio 8 d., 1955 m. 
spalio 17 d., 1956 m. birželio 
22 d. Kiekvienu atveju prime 
narna grėsmė Vakarams ir ap 
gavystė pavergtosioms tauto 
ms.

F. Laisvajame pasaulyje di 
dėlių socialiniu ir visuomeni 
niu faktoriumi yra profesinės 
darbininkų organizacijos, lais 
vos nuo bet kurios vyiiausybių 
ar darbdavių įtakos. Tarptauti 
nė profesinių darbininkų sąjun 
ga turi savo konferencijas. Į 
jas braunasi Sovietai, kur pro 
fesinės sąjungos yra valdžios 
ir kartu darbdavio įrankis. 
Tad laisvosios profesinės są

Hamiltono kaukių baliaus, šalpos reikalams, laimėtojai—V. Subatninkaitė ir L. Ba 
kaitytė. Kas premijas laimės š. m. vasario 8 d. Royal Connaught baliuje? Su laimė 

jusiomis NL bendradarbis K. Baronas ir K. Stanaitis.

jungos, kuriose komunistai ne 
turi didelės įtakos, nors nepa 
prastai į jas braunasi, kotego 
riškai atsisako bendradarbiau 
ti su sovietiškomis profesinė 
mis sąjungomis. Šituo reikalu 
tarptautinėse konferencijose 
būna didelių kovų, nes kai ku 
rių kraštų profesinės sąjungos, 
esančios komunistų įtakoje, pa 
laiko sovietiškąsias profesines 
sąjungas. Todėl PET, sekda 
mos profesinių sąjungų tarp 
tautinį judėjimą, teikia savo 
memorandumus, pareiškimus 
ir rezoliucijas, nušviesdamos 
sovietiškųjų profesiniij sąjun 
gų esmę ir sovietiškus per jas 
siekimus. PET sveikino prote 
sinių sąjungų pasisakymus, nu 
kreiptus prieš Sovietus.

Kai 1954 m. gruodžio 9 d. 
Varšuvoje suvažiavę Sovietų 
Sąjungos ir pavergtųjų kraštų 
profesinių sąjungų atstovai 
priėmė ,.Profesinių Sąjungų 
t eisių Nuostatus”, kuriuos nu 
matė 1955 m. lapkričio 25 d. 
įteikti Pasaulio Profesinių Są 
jungų Kongresui, PET 1954 
m. gruodžio 18 d. plačiai įsnag 
rinėjusios profesinių sąjungų 
esmę ir paskirtį, priėmė plačią 
rezoliuciją. Joje pasakyta, Kati 
laisvajame pasauiy darbininkai 
naudojasi laisve sudalyti savo 
organizacijas, i aisve streiku© 
ti, laisve pasirinkti dorbą, uis 
ve dalyvauti rinkimuose ir t. 
t. Tuo tarpu sovietines piofe 
sinės sąjungos neduoda jokių 
laisvių, nes jos yra paprastos 
režimo funkcionieres. 'tad jei 
keliamos profesinių sąjungų 
teisės, pirmiausia turi būti su 
darytos sąlygos steigtis laisvo 
ms profesinėms sąjungoms pa 
vergtuose kraštuose, o tam yra 
pirmoji sąlyga duoti laisvę pa 
čioms tautoms. Kitoje, gruo 
džio 20 d. priimtoje rezunuci 
joje, buvo pobrėzta, kod sovie 
tiškosios laisvės ir teises yra 
darbininkų išniekinimas.

Ryšium su 38 Tarptautiniu 
Darbo Kongresu, 1956 m. bir 
želio 22 d. PET pasiuntė sa 
vo nutarimą, kad kongresas 
pareikalautų sąlygų daibinin 
kams sudaryti leisvai savo or 
ganizacijas pavergtuose kraš 
tuose, kad ir jie galėtų uaiy 
vauti viso laisvojo pasalino dar

ją, reikalaudamos, kad JT at 
mestų šitų valstybių prašy 
mus. Šitų kraštų vyriausybės 
nereiškiančios savo tautų va 
lios, o tik Kremliaus norus. 
Be to, rezoliucijoje yra išaiš 
kinti ir JT statuto nuostatai, 
kurie būtų pažeisti, jei sumi 
nėtos keturios komunistų vai 
domos valstybės, be jų tautų 
sutikimo, būtų priimtos JT na 
riais. Pirmiau turėtų būti duo 
ta toms tautoms laisvė, o tada 
jos apsispręstų.

Šitų valstybių į JT priėmi 
mo klausimas buvo pradėtas 
svarstyti 1955 m. rudenį. Tuo 
met PET ypatingai buvo išvys 
čiusios priešingą akciją JT de 
legocijose. Be to, spalio 7 d. 
įteikė pareiškimą JT, spalio 17 
d. priėmė atitinkamą rezoliuci 
ją, lapkričio 18 d. pasiuntė pa 
reiškimus visiems laisvųjų vals 
tybių užsienių reikalų ministe 
riams ir jų delegacijoms JT, 
ir gruodžio 16 d. pakartotinai 
pasisakė prieš priėmimą. Deja, 
rezultatai buvo kitoki. Tada 
JT valstybių priėmimas ėjo 
mainais. Sovietai priešinosi Ja 
ponijos, Austrijos ir Italijos 
priėmimui. Rezultate abi pu 
sės susitarė ir visus priėmė, iš 
skiriant Vakarų Vokietiją ir 
Sovietų siūlomą Mongoliją.

B. Kai 1954 m. gruodžio m. 
Maskvoje buvo sušaukta visų 
Sovietų užimtų kraštų vyriau 
sybių konferencija vadinamam 
Europos saugumo reikalui, P 
ET gruodžio 3 d. priėmė prieš 
tai pdotesto rezoliuciją, kurio 
je pareiškiama, kad marioneti 
nių vyriausybių susuvažiavi 
mas Maskvoje nėra pavergtų 
jų tautų valios išraiška, ir 
griežtai protestuojama laisvą 
jam pasauliui dėl tų tautu va 
lios uzurpavimo.

C. 1955 m. vasario 11 d. mi 
nint Jaltos konferencijos de 
šimtmetį, PET buvo priimta 
atitinkama rezoliucija. Joje pa 
reiškiama, kad toje trijų di

Didžiajam Pacifiko vandeny 
ne yra astuonios salos: septy 
nios apgyventos, o aštunton ne 
valia nė kojos įkelti, nes ten 
yra labai daug pasaulinio karo 
liekanų—neišsprogdintų svie 
dįnių. Prieš 180 fnetų, kai 
Amerikos Jungtinės Valstybės 
paskelbė nepnklausomydčs ak 
tą, tai tik tuo metu Havajai 
buvo atrasti ir pirmąsyk balto 
žmogaus koja paliete Havajų 
žemę.

Havajai yra Jungtinių Vals 
tybių globoje, tai Amerikos u? 
ritorija ir ligi antro pasaulinio 
karo mažai kas kreipė dėmesį 
į Havajus. Vien tik Japonijos 
imperialistai smalsiai žiūrėjo 
į tą egzotišką kraštą, kur aug 
menys nuolat auga ir gėlės be 
perstojimo žydi apskritus me 
tus, tad jie kiek galėdami dau 
giau stengėsi savo tautiečių 
čia apgyvendinti.

Kilus karui ir Amerikai įsi 
vėlus tan ugnies sūkurin, alian 
tų militaristams niekaip nebu 
vo galima pasiketi Amerikos 
kraštus per Atlantiko vandeny 
ną ir užduoti mirtiną smūgį. 
Tad japonai pasisiūlė tą atlik 
ti per Pacifiko vandenyną, ir 
gruodžio 7 d., 1941 m., jie ga 
na gramzdžiai savo misiją atli 
ko Perlų įlankoje, kur Ameri 
kos laivynas tapo paskandin 
tas su 3,000 jūreivių. Bet kar 
tu čia buvo paskandintos jūrų 
gelmėse ir Jąponijos imperia 
listų smalsios svajonės — vai 
gyti pusryčius Honolulu, pie 
tus San Francisko, o vakarie 
niauti Washingtone. Dėka ja
ponų neapgalvoto ir dėl to la 
bai nesėkmingo žygio visas pa 
saulis susidomėjo Havajais ir 
pagaliau Dėdė Šamas daugiau 
pradėjo kreipti dėmesio j savo 
teritoriją.

REIKALAUJA LYGIŲ 
TEISIŲ

Havajuose gyventojų skat

Havajų paslaptys
JENKINS

Kai kam gali keistai atiody 
ti, kuomet šiais laikais visam 
pasauly dargi neskaitlingos 
tautelės su mažais sklypeliais 
visur reikalauja nepriklauso 
mybės, tai Havajų žmonės rei 
kalauja dar tampresnės pri 
klausomybės — reikalauja Ju 
ngtinių Valstybių priimti Ha 
vajus į savo šeimos lygybę, kai 
po 49-tą US valstybę. Per pas 
kutinius 20 metų, kiekvienoj 
kongreso sesijoj Havajų klau 
simas buvo svarstomas ir tas 
kongresas niekaip negah iš

RAŠO A.
čius greit auga, nuo 1950 m., 
vien tik per paskutinius septy 
nis metus gyventojų sakičius 
padidėjo 17 nuošimčių, gi tuo 
pačiu laikotarpiu Amerikoje 
paaugo tik 11 nuošimčių. Ha 
vajai jau turi per 540,000 gy 
ventojų, 75 nuošimtis jų gyve 
na Oahu saloje, kur yra Hono 
lulu su paskilbusiais Waikiki 
paplūdimiais. Reiškia, kitos 6 
salos dar menkai apgyventos 
ir vietos yra ligvaliai augti 
žmonijai ir klestėti pramoni 
jai.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
AKADEMIKŲ ŽIEMOS STOVYKLA

kelta u-tą baigusi Birutė Pet 
rulytė. Iškilmėse dalyvavo ir 
juostas įteik ėbei sveikino AS 
D CV p-kė A. Ščiukaitė ir CV 
narė D. Dirvonytė bei korp! 
Vytis CV nariai J. Liubinskas 
ir P. Abelkis, visi atvykę iš 
Čikagos.

Tai buvo jau antroji Toron 
to akademikų skautų žiemos 
stovykla, šiemet ypatingai 
sisekusi. N.

BILIONO MOKSLUI 
NEPAKANKA

Eisenhoweris sutiko su jam 
pasiūlytu planu, kad būsimais 
ketveriais metais prie dabarti 
nių jau skiriamų apšvietai pi 
nigų, kad būtų pridėtas bilio 
nas dolerių. Iš to fondo numa 
tomą kasmet finansuoti iki 10, 
000 gabių studentų. Bet JAV 
kultūrininkai reikalauja 4 bilio 
nu dol.

-— Amerikoje prasidėjo ne 
darbas tokio dydžio, kaip bu 
vo 1948 m. Jis palietė ir New 
Yorką.

Niekas daugiau nesuriša jau 
nimo lietuvybėje, kaip bendra 
vimas savųjų tarpe, lietuviška 
kalba, dainos ir žaidimai. Su 
darant progą tokiam artimam 
bendravimui, gražiai Toronte 
veikiantis Akademinio Skautų 
Sąjūdžio skyrius sausio 24-6 
dd. pp. Meilų—Valių „Akme 
nės“ sodžiuje, netoli Colling 
wood, Ont. suruošė akademinę 
žiemos stovyklą, kurioje daly 
vavo 25 studentai-ės.

Programoje buvo slidinė ji 
mas, kelionės po gamtą, o šeš 
tadienio vakare išklausytas V. 
Jurgulytės referatas apie bau 
dies išmintį tautosakoje.

Tą pat vakarą, tarpe apsni 
gūsių medžiu ir laužo Įvyko 
tikrųjų ASS narių priėmimo 
ir kandidatų pasižadėjimo iš 
kilmės. Į senjorus pakeltas ir 
Korp! Vytis spalvas gavo V. 
Bersėnas. Akademikių Skaučių 
Dr-vės juostos užrištos kandi 
datėms: Vidai Juigulytei, Da 
liai Meilutei, Angelei Kuolai 
tei, Reginai Kulienei ir Nijo 
lei Bersėnaitei. Į filisteres pa

pa
B.

sręsti to taip svarbaus klausi 
mo.

Kuomet kongresmanai kai 
ba už ir prieš, tai šio krašto 
žmonės su didžiausiu dėmesiu 
seka ir stebisi, kai tūli kong 
resmonai tiesiog kvailai nukal 
ba. Kai kurie jų sako: — Ha 
vajuose yra perdaug privisę 
komunistų, — todėl jie balsuo 
ja prieš Havajus. Tokiems bū 
na pirštu parodyta, kad New 
York vienam didmiestyj yra 
dvigubai daugiau komunistų 
negu visuose Havajuose ir dėl 
to niekas nereikalauja praša 
linti tos valstijos kongresma 
nūs.

Kiti argumentuoja, kad Ha 
vajai geografiškai labai toli, 
tai todėl jie priešingi, lokie 
ms atsakoma: — Kai Ameri 
kos nepriklausomybė kūrėsi, 
tai Bostonas nuo Philadelphi 
jos buvo dvigubai toliau, nes 
iš Philadalphijos pasiekti Bos 
toną trukdavo 6 dienas, o da 
bar iš Washingtono paseikti 
Havajus ima tik 6 valandas.

Kai kurie kongresmonai net 
siūlo pilną Havajams nepri 
klausomybę, bet šio krašto 
žmonės to nenori nė girdėti. 
Kremliaus agentai čia dažnai 
zuja ir siūlo rusišką rojų. To 
kius paukščius čia gaudoma ir 
dedama į narvelį, prieš 5 metus 
septyni tokie buvo pagauti ir 
ten padėti, ir tik šiomis dieno 
mis Jungtinių Valstybių augs 
čiausias teismas juos paleido.

Havajų žmonės daugiau nie 
ko nereikalauja ir nenori, o 
vien tik tampresnių ryšių su 
Amerika ir lygių pilietybės tei 
siu su Amerikos žmonėmis. 
Havajai auga ne vien žmonių 
skaičiumi, čia ne vien gėlės žy 
di apskritus metus, ne vien tu 
kstančiai amerikiečių atvyks 
ta praleisti atostogas ir pasi 
grožėti šio krašto gamtos gro 
žybėmis, bet taip jau ir pramo 
nė pradėjo visais garais kurtis, 
w.igti ir bujoti. (d. b.)

bininkų šeimoje.
G. Galvodamos apie ateitį, 

PET pasisakė ir dėl Euiopos 
valstybių sąjungos. Būdama 
vieninga, Europa galėtų atei 
tyje išvengti karų ir kitų va 
tastrofų, kuriųtiek daug ji yra 
išgyvenusi.

1954 m. gruodžio 19 d. buvo 
apsvarstytas platus Europos 
apjungimo klausimu raportas 
ir priimtas nutarimas. Juose bu 
vo išanalizuotas Europos apsi 
jungimo būtinumas ir buvo 
kreipiamasi j Europos Pataria 
mąją Tarybą, kad pavergtųjų 
tautų egziliniai veiksniai butų 
į ją priimti nariais. Šitie įeika 
lavintai atskirais raportais ir 
nutarimais buvo pakartoti spe 
cialioje Strasburgo sesijoje 
1955 m. liepos 3 d. ir 195b m. 
balandžio 12 d.

H. Perdaug vietos užimtų 
suminėti visus žygius ir nuta 
rimus, padarytus įvairių taip 
tautinių įvykių proga. Labai 
daug buvo veikta ir tebeveikia 
ma po 1956 m. birželio 28 ei. 
Poznanės įykių, kuomet Len 
kijos gyventojai pradėjo de 
monstruoti, reikalaudami „lais 
vės ir duonos”. Dar daugiau 
žygių buvo padaryta dėl 1956 
m. spalio-lapkričio įvykių Ven 
grijoje. Jau pasidarė neptrlrau 
kiama grandis kontaktų su JT 
delegacijomis, laisvųjų valsty
bių vyriausybėmis, profesinė 
mis darbininkų sąjungomis. 
Tarptautiniu Raudonuoju Kry 
žiumi, Tarptautine Laisvųjų 
Teisininkų Organizacija ir su 
kt. veiksniais. Vengrijos įvy 
kiai, kaip ryškiausias Sovietų 
Sąjungos brutualumo pavyz 
dys, privedė prie to, kad JT, 
savo s. m. rugsėjo 14 d. rezo
liucija pasmerkdainos Sovie 

tus, pareikalavo juos pasitrauk 
ti iš Vengrijos. Šitoje plotmė 
je PET konstatavo daugybę J 
T delegacijų ir teikė žodžiu ir 
raštu savo nusistatymą ir rei 
kalavimus. (d. b.)
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ALEKSIS
Atskirus žmones, kaip ir ats 

kirų tautų vystymąsi, galima 
būtų, pavyzdžiui, suskirstyti 
į: 1) fiziškai - gamtišką, 2) 
jausminį ir 3) dvasinį periodą 
arba gradaciją. Grynai kūniš 
kas žmogus yra, žinoma, taip 
pat retas, ūąip ir grynai spiri 
tualinis. Atvejuose, kada jaus 
mingumo ir įdvasinimo eiemen 
tai būna vienos tautos kūiybo 
je galutinai subalansuoti — 
kaip tai atsitiko su Elados me 
nu arba vėliau su prancūzų 
kultūra, — meniška išraikša 
gali pasiekti galutinio grynu 
tno ir išbaigtumo. Kolkas visiš 
kai tobulą ir harmoningą me 
ną Europoje galėjo sukurti 
tiktai tautos gyvenančios ap 
link Viduržemio jūrą. Kuo to 
liau nuo Graikijos, Italijos ir 
Prancūzijos, tuo daugiau ūką 
notas, neaiškus ir netikslus pa 
sidaro žmogus savo kalboje, 
savo mene. Ar šiaurės Europa, 
įsimylėjusi į beribę ir mažai te 
galvojanti, kad kiekvienas tik 
rai didelis menas reikalauja iš 
kūrėjo atsisakymo, atsižadėji 
mo begalinės išraiškos, reika 
lauja visiško aiškumo, visiško 
savo ribotumo supratimo,—ar 
toji Šiaurės Europa galėtų su 
kurti naujas formas, nepriklau 
sančias nuo Graikijos paliki 
mo? — Ligšiol, kiek mes be 
bandėm atsipalaiduoti nuo Ela 
dos, ji mus visuomet magnetiš 
kai traukdavo atgal ir vėl už 
valdydavo.

Lietuviai yra lyrikai. Jaus 
mingumas, jo pasireiškimas po 
ezijoje ir mene yra lietuviuose 
pasiekęs didelio ir reto grožio. 
Bet vieno elemento net ir vie 
nos tautos kultūrai neužtenka, 
— jai dvasiškai apvaldyti ir su 
harmonizuoti reikia dai kitų, 
dažnai visiškai priešingų suda 
romųjų dalių. Taip lietuvių 
liaudies mene šalia dramatiškų 
„dievukų" mes turim gryno 
sios geometrijos pavyzdžius 
lietuvių kryžiuose. (Geometri 
jos negalima aiškinti kaip ma 
žai išsivysčiusio, pradinio reiš 
kinio — užtenka mums primin 
ti geometrišką periodą graikų 
mene, užtenka analitiškai pa 
žvelgti ir išstudijuoti tuos to 
bulą matematišką struktūrą 
bei ornamentaciją turinčius lie 
tuvių kiyžius). Praeities lietu 
vių lyriką subalansuoja Duone 
laičio epinis genijus, o moder 
niškoj lietuvių poezijoj, kurioj 
taip pat labai daug reiškiama 
nuotaikos ir jausmų, pusiaus

RANN1T
vyrą išlaiko, pavyzdžiui, tokie 
apoloniško veido vyrai kaip Ba 
lys Sruoga ir Henrikas Ra 
dauskas.

Lietuvių mene, šalia dina 
miškos plejados ekspresionistų 
-romantikų grafikų, o ypatin 
gai šalia didelio spontaniško 
gabumo Viktoro Petravičiaus 
(taip pat kaip ir greta Adomo 
Galdiko vulkaniškos išraiš 
kos), atsistoja Vytauto Kazio 
Jonyno modernusis klasiciz 
mas. Jonynas užima ne tiktai 
svarbią vietą tarp kitų lietu 
vių dailininkų, jis yra dabartį 
niam lietuvių menui suharmo 
nizuoti istorinė būtinybe. Jis 
yra vienas tų, kurie lietuvių 
dailę stipriai riša su vakarų 
tradicijomis. Kaip visi praci 
ties ir šių dienų kūrėjai - kla*i 
kai, Jonynas yra realizmo šąli 
ninkas, jis tiki protingą, proti 
nj ir tokiu būdu tikslingą savo 
idėjų išdėstymą. Jis nelaukia 
inspiracijos, jis žino, kad įkvė 
pimas ateina su darbu ir kad 
tas darbas, visuomet labai sun 
kus, atsakomingas darbas, ga 
Ii pasiekti reikiamų rezultatų 
tiktai tada, kai dailininkas ku 
rs metodiškai ir sistematingai, 
galutinai išnaudodamas savo 
gabumus. Kalbant apie Jony 
ną, mes galim lengvai prisi 
minti senų amerikonų — puri 
tonų posakį: „Jei tu turi vieną 
talentą — išvystyk jį ir Die 
vas duos tau dar antrą".

Ar iš tikrųjų Vytautą Kazį 
Jonyną reikia šiandien prista 
tyti lietuvių visuomenei? — 
Ne! Jis yra lietuviams labai ge 
rai žinomas, lietuvių gerbia 
mas ir mylimas. Jis yra akty 
vus kaip dailininkas, kaip vi 
suomenminkas -kultūrininkas, 
kaip meno profesorius ir kaip 
meno kritikas. Jis yra vienin 
telis lietuvių dailininkas, ku 
riam atiteko didelė garbė būti 
paskirtam prancūzų Garbės Le 
giono karininku. Šis titulas, 
kaip žinoma, mažai kam pri 
klauso net iš žymių prancūzų 
menininkų. Jonyno darbus ran 
dame rinktinėse Europos ir 
Amerikos kolekcijose. Visa ei 
lė prancūzų, vokiečių, amen 
kiečių ir kitų tautų kritikų yra 
palankiai, dažnai net entuzias 
tiškai Įvertinę jo kūrybą.

Kaip Albrecht Durer, tad di 
dysis racionalistas - grafikas, 
su kuriuo Jonynas turi daug 
bendro savo vidinėj laikyse 
noj, lietuvių dailininkas irgi tu 
ri nemažai pamėgimų bei spe

KU LTŪRLVB^KKOjVIKA
DIDELIS PASISEKIMAS DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS 

DARBŲ
kutiniam posėdy nutarė atidė 
ti vieneriems metams Dr. Vy 
dūno Vardo Lit. Premijos kon 
kursą, nes: 1) atsiųstieji vei 
kalai neatitinka konkurso tai 
syklių reikalavimus; 2) suin 
teresuotieji konkursu pranešė, 
kad nespesią savo veikalus lai 
ku užbaigti..

Tat premijuotini veikalai at 
siunčiami trijuose egzemplio 
riuose iki 1958 m. giuodžio 1 
dienos Mažosios Lietuvos Bi 
čiulių Dr-jos Centro V-bos ant 
rašų: V. Pėteraitis, 6597 19th 
Avė 
Que., Canada.
MLBD Kanados Centro V-ba.
MIELI MAŽOSIOS LIETU 
VOS BIČIULIAI IR DR. VY 

DŪNO LITERATŪROS 
FONDO RĖMĖJAI!!!

Žemiau patiekiame trečią pa 
dėkos tęsinį už aukas Dr. Vy 
dūno 1,000.00 dol. Literaturi 
nės Premijos Fondui.

Aukota po: 348.71 dol. Ve 
nezuelos lietuviai per Maž. L. 
Dr. atstovą p. M. Bundulį; 42 
70 dol. MLBD Sydnėjaus sk„ 
Australijoje; 15 dol. MLBD 
Detroito sk. JAV; 10.50 dol. 
A. Prasmutas, Australija; 10 
JAV: kun. P. J. Juškaitis, J. 
Juzaitis, V. Pitkumgis; MLBD 
Londono sk.; J. Gražys ir M. 
ŠulmistMs, Montreal; L. Ado 
mavičius, Toronto; po 5 dol.: 
M. Sutkevičius ir L. Virbic 
kas; kun. A. Šeštokas, dr. J. 
Bartkus ir G. Bučmys; F. Ma 
tūzas, J. Racevičius, SLA 352 
kuopa ir V. Staškevičius; 
Prel. P. M. Juras, kun. J. A. 
Kučingis, J. Telyčėnas, L. Bal 
sys, A. J. Norkeliūnas, J. Ruk 
šėnienė, V. Staškūnas, P. Le 
lis, E. Simonaitis; po 3: K. Ba 
ronas, C. J.; 2 dol. JAV: J. 
Nasvytis, J. Vilgalys antrą kar 
tą; V. Vitkus, dr. B. Matulio 
nis, L. Skripkutė, V. Vaišvi 
las; p ol.50 dol.: Veikutis; po 
1 dol.: J. Stalanis, J. Lekas, S. 
Ilješevičius, K.S.S., P. Fuido 
kas, A. Lapė, L Mačys ir Z. 
Orvidas, J. Bagušis, J. Karde 
lis, F. Paukštaitis, A. Smilge 
vičius, A. Lukoševičius, H. 
Bendiks, A. Kuraitis, P. Vilu 
t is.

Yra dar nemažai aukoti pa 
sižadėjusių, kurių maloniai 
prašome netrukus prisiųsti sa 
vo įnašus sekančiu antrašu: V.
Pėteraitis, 6597 19th Avė., Ro harmonija neturi.

Queen's Universitetas Kings 
ton, Ont. naujai atidarė Dai 
lės Galeriją ir joje suoi gani 
zavo Dailės Festivalį. Be kitų 
kanadiečių menininkų festiva 
lyje dalyvavo dail. A. Tamošai 
tienė su savo dailės darbais— 
kilimais ir tautiniais audiniais. 
Porą dienų trukusi paroda, tu 
rėjo didelį pasisekimą, o A. 
Tamošaitienės kilimai ypatin 
gą lankytojų susidomėjimą.
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ 
baigė austi augštaičių krašto 
tautinį moters drabužį K. L. 
B. Britų Kolumbijos Bendruo 
menei Vancouver.

DR. VYDŪNO VARDO LIT. 
PREMIJOS KONKURSAS 

ATIDEDAMAS.
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Dr-jos Kanados C-ro V-ba pas 

Rosemount, Monti eal.

cialybių. Tačiau kaip Durer, 
kuris buvo geras poetas, geras 
matematikas, geras meno teo 
retikas, geras tapytojas, bet 
tikrąjį savo kūrybinės energi 
jos triumfą galėjo pasiekti tik 
tai balto ir juodo dailėj, taip 
ir Jonynas savo geriausius dar 
bus davė mums grafikos srity. 
Taigi, mūsų vieninteliu jubilė 
jiniu pageidavimu yra tai, kad 
jis ateity daugiausia atsiduotų 
šiai savo gabumo tikrąjai sri 
čiai.

Skųsdamiesi sunKia tiem 
ties dalia, mes dažnai užmiršta 
mc, kad tai tremtyje Adomas 
Mickevičius parašė savo „Po 
ną Tadą”, o Dantė — „Dieviš 
kąją Komediją”. Šimtai dide 
lių dailininkų, poetų ir rašyto 
jų kaip tik tremty surado savo 
tikrąjį stilių, sukūrė pačius 
stipriausius savo darbus. Taip 
yra su Henriku Radausku, taip 
yra ir su V. K. Jonynu. Galop, 
gilesne prasme, kiekvienas ori 
ginalus kūrėjas yia tremtinys 
ir būti taip vadinamu „vidiniu 
emigrantu” (savo krašte) bū 
na dažnai daug sunkiau, negu 
gyventi svetur.

Jūs sakot, kad kovo lb die 
ną V. K. Jonynui sukako 50 
metų amžiaus. Nežiūrint sidab 
rinės aureolės, kun puošia jo 
rembradtišką galvą, as tai ne 
tikiu. Aš matau jame du jau 
nikaicius, abu po 25 metus. Aš 
žiūriu į jų pasiryžusius kovoti 
veidus ir spaudžiu nuoširdžiai 
jų energingas rankas.
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p ra
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L. Turbūt jau tokia žmogiška 

silpnybė, kad atlikus vieną ar 
kitą didesnį darbą, žmogui 
šia pasigyrimo pagunda, 
tai dar labjau, jei atliktas 
bas yra buvęs nelengvas, 
dėtas tuščiomis rankomis ir 
kai kada pasūdytas išoriniais 
pesimizmo bei aštrios kritikos 
balsais. Į premijos vajų mes iš 
ėjome su tokiais indėliais, kaip 
darbu, optimizmu ir viltimi Jū 
sų parama, kuri šitame vajuje 
buvo pats reikšmingiausias fak 
torius.

Tačiau ne pasigirti mes šian 
dien norime, bet pasidžiaugti 
su visais Maž. Lietuvos Bičių 
liais atsiektu tikslu. 1000 dol. 
Dr. Vydūno vardo Literaturi 
nes Premijos Fondui surink 
tas.

ne 
as

pa

Mūsų didelę padėką siunčia 
me visiems aukotojams S. Ame 
rikoje, Europoje, tolimojoje 
Australijoje ir ypatingai nuo 
širdiems Maž. Lietuvos drau 
gams Venezueloje. Apgailės 
taujame, kad dėl nuotolių 
galime kiekvienam iš Jūsų 
meniškai paspausti ranką.

Dar kartą dėkodami už 
sitikėjimą ir efektingą paiamą 
mūsų darbui, sveikiname visus 
dd. Vydūno Literatūrines Pre 
mijos rėmėjus ir Maž. Lietu 
vos bičiulius visame pasaulyje.

Kanados Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Centro 

Valdyba.
• Pagal dail. A. A. Tamošai 
čių pavyzdžius dabar Lietuvo 
je yra leidžiama serija knygų 
„Lietuvių liaudies menas“. 
Jau išleista P. Galaunės pa 
ruoštas albumas „Medžio dir 
biniai“, F. Bielinskio, K. Čer 
bulėno ir K. šešelgio paruoš 
tas albumas „Architektūra“ ir 
dabar pasirodys 3-ias tomas — 
„Audiniai“, kuriuos paruošė 
J. Balčikonis, M. Glemžaitė, 
H. Kairiūkštytė-Javynienė ir 
A. Mikėnaitė. Po to seks albu 
mai, skirti tout, drabužiams, 
juostoms, mezginiams ir t. t.

• Lietuvos Filharmonijos dir. 
Balys Federavičius pareiškė, 
kad 1958 m. Lietuvos kompo 
zitorių suvažiavimui Filharmo 
nijos choras paruoš Bašinsko 
oratoriją „Ąžuolas“, Klenickio 
„Naujas rytas”, Tamuliūno 
„Gintaro krantas“, o styginis 
kvartetas paruošė J. Nabažo ir 
A. Gaižausko kvartetus. Esą 
susirūpinta suorganizuoti jų 
simfoninį orkestrą, kurio Fil

KAZYS BORUTA 
GALI BŪTI RAMUS

dėl savo „Baltaragio malūno”, 
nes nei B. Pūkelevičiūtė, kuri 
jį statė, nei aktoriai, kurie re 
citavo, niekas nė vieno savo 
žodžio į K. Borutos lupas ne 
įdėjo, nes viskas tiksliai paim 
ta iš „Baltaragio malūno“. Nie 
kam nei mintin neatėjo klasto 
ti K. Bortuos kūrinį, tikrai gra 
žiai parašytą, bet ir gražiai 
Montrealio Lietuvių Dramos 
aktorių patiektą Kaandos ir J 
A V lietuivų kolonijoms. K. Bo 
rūta gali tikrai pasidžiaugti, 
kad vienintelis veikalas, taip 
plačiai yra apėjęs visas žymes 
nes lietuvių kolonijas, yra jo 
„Boltaragio malūnas“.

Bet K. Borutos nervingą pa 
reiškimą per radiją mes supran 
tame. Aštuonis ar 5 metus 
ėjęs „augštuosius sovietinius 
mokslus” Vilniaus kalėjime, 
K. Boruta žino jų vertę. . . ir 
nervinasi. Tokia jau sovieti 
nės okupacijos tikrovė. Deja.

• Grožinės literatūros leidyk 
los vyr. redakt. J. Tornau pa 
reiškė, kad 1958 metais bus 
išleista 220 pavadinimų knygų, 
kurių daugumą, kaip motyti 
iš pavadinimų ir pavardžių, 
yra skiriama okupantinei tar 
nybai.

• Naujas operas Lietuvoje pa 
rašė V. Baumilas — „Pasken 
duolė", pagal Vienuolio apy 
saką. Premjera Kauno muziki 
nės dramos teatre balandžio 
mėnesį. Kitą operą „Vaivą“ pa 
rašė Vyt. Klova. Antrąją Klo 
vos operą balandžio mėn. išleis 
operos teatras Vilniuje.
• Dusetose vasarą buvo vysku 
po Juliaus Steponavičiaus vizi 
tacija. Jos metu sutvirtinimo
akramentą priėmė per 1,000 

vaikų.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
KOVOS METAI DĖL SA 

VOSIOS SPAUDOS. Redaga 
vo kun. V. Bagdonavičius, Dr. 
P. Jonikas ir J. Švaistas Bal 
čiūnas. Lietuvių Bendruomenės 
Čikagos apyg. leidinys. 368 
pusi. Kaina 5 dol. Leidinio au 
toriai: K. J. Avižonis, Kun. V. 
Bagdonavičius, Prof. Vacį. 
Biržiška, K. J. Čeginskas, D. 
Lipčiūtė-Augienė, Dr. J. Matu 
sas, Dr. J. Prunskis, J. Sungai 
la. Vyt. Sirvydas ir Dr. V. 
Sruogienė.

Keleivio KALENDORIUS 
1958 METAMS. Kaina 50 ccn 
tų. 100 pusi. Adresas: Kelei 
vis, 636 East Broadway, So. 
Boston 27, Mass. USA.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
16.
Po meslavėžio užsibuvo giedras oras. Lydiškių kaimo 

ūkininkai ruošėsi dideliam darbymečiui — šienapjūtei. Jau 
iš anksto, keliomis dienomis prieš šutai tą iaiką, visi kaimo ūki 
ninkai ėmė rengtis. Reikėjo apžiūrėti dalgius, surasti nuo per 
nai metų kur užsimetusius sūdoklius, prisigaminti pustyklių.

Popiečiais per visą kaimą aidėjo plakamų dalgią kakšėji 
mas. Kiekviename kieme ar sodelyje, medžių paunksinėje, ant 
kulbutės, kelmelio ar mažo suoliuko sėdėjo dažniausiai pats 
gaspadorius ir, apžergęs įkaltą į žemę arba į medinį trikojį 
tam tikrą prtekalėlį, pentele vadinamą, kairiąja ranka prilai 
kydamas padėtus ant jo ašmenis, dešine plake dalgį. Visas 
plakėjo dėmesys buvo sukauptas į jo darbą. Kartas nuo karto 
jis lyžtelėdavo plaktuką, jį paseilindamas, it lygiais, lygiais 
dūžiais plakė siauručius dalgio ašmenis, žiūrėdamas, kad jie su 
plonėtų vientisa juostele, nesivartaliotų į šonus ir neištiupė 
tų. Visas kaimas buvo pilnas sauso, kieto metalinio kakšėji 
mo, kurį daugeriopai kartojo nuo trobesių ir medžių atsimu 
šęs aidas. Atrodė, lyg nesuskoitoma daugybė genių, kaip ko 
kioj pasakoj, geležiniais snapais kala kietą, suakmenėjusią 
žievę. Protarpiais vienur kitur irgirsdavai sūdokhu ai pustyk 
Je galandamo dalgio žvangėjimą.

Šienapjūtė lydiškiečiams buvo ne tik sunkus darbas, bet 
ir savotiška pramoga, iškyla. LydiškicČiai nuomodavo didelį 
valdiškų pievų plotą prie gražaus Želvio ežerėlio. Pievas ir 
ežerėlį supo augšti krantai, apaugę lazdynais, jievomis, šer 
mukšniais ir berželiais. Iš vieno šono siekė gražus, sausas 
miškas. Puiki žolė augo Želvio pievose.

Ir šįmet tad šienapjūtės išvakarėse subruzdo visas kai 
mas. Iš kiekvieno kiemo ėjo po du vyru: pats gaspadorius su 
sūnum arba bernu, prie jų prisidėjo dar keletas bobelių, kurie 
išsiderėdavo už darbą po vežimą šieno karvei ar ožkat per žie 
mą pašerti. Susidarė daugiau kaip dvidešimties vyrų būrys. 
Jie trauks į pievas iš vakaro, nakvos miške, o ryt iš ryto, sau 
lei tekant, su rasa jau guldys pirmuosius pradalgius. Kartu 
važiuos brikas, prikrautas milinių, skrandų, gūnių ir kitokių 
daiktų, reikalingų nakvoti ir išbūti keletą dienų atviiame ore 
Valgyti atveš mergaitės kiekvieną rytą.

Saulė buvo jau netoli laidos, kai būrys vyrų trauke per 

lydiškių kaimą. Pakeliui prie jų dėjosi tie, kurie toliau gyve 
no, ir pagaliau kaimo pakrašty iš menkų kiemelių pi įsijungė 
keletas sklypininkų ir bobelių. Kiekvienas vyras nešesi ant 
peties dalgį. Joks pjovėjas nebūtų sutikęs, kad jo dalgj veži 
me vežtų. Išėjus vyrams iš ūksmingos kaimo gatvės } atvirą 
kelią, skaidriai raudonomis liepsnelėmis sublykčiojo daigiai 
besileidžiančios saulės spinduliuose.

Iš Balsių kiemo ėjo pats šeimininkas su giminaičiu Petru, 
bet ne greta. Jaunieji juokaudami ir šūkaudami telkėsi prie 
ky, seniai žingsniavo užpakaly, čiulpdami pypkes, šnekučiuo 
darni apie šių metų darbus, skųsdamiesi bernais bei samdi 
niais, dūsaudami dėl sunkių laikų, čyžių, mokesčių ir prie 
volių.

Vakaras buvo tylus, ramus, toh sklido jaunų vyrų balsai 
ir juokai, kažkur raliavo piemenys, kažkur prie kūdios plump 
sėjo kultuvės, baigdamos velėti žlugtą klegėjo moterys, kaž 
kur skambėjo daina.

Visi tie garsai taip darniai jungėsi saulėlydžio ramybėje, 
ir taip jaudino širdj, ir taip masino įsilieti į tą vakaro ramybę, 
kad Venckų Adomėlis, nieko nesiklausęs ir nelaukdamas pri 
tarimo, tarsi įspėdamas visų norą, augštu balseliu uždainavo:

Oi toli toli, labai toli
Penki broleliai šieną pjovė, 
Penki broleliai šieną pjovė.

Patiko bernams daina, ir visos būrys sutartinai parėmė 
Adomėlį nauju, plačiai vakaro tyloje skambančiu posmu:

Šešta sesutė vientūrėlė
Nešė broleliams pusrytėlį, 
Nešė broleliams pusrytėlį,

Balsių Petras šitos dainos nebuvo girdėjęs. Jis ne tiek 
pritarė, kiek klausė, stengdamasis atsiminti jos gaidą u žo 
džius. O daina pasakojo, kaip tą sesutę sutiko trys ponaičiai 
„nelabai puikūs bajoraičiai", kaip jie atėmė iš seselės pusry 
tėlį ir is rankelės rankšluostėlį. Ir toliau ragino brolius:

Oi broleliai, broleliai, brolužėliai, 
Smeikit dalgelius į pievelę, 
Smeikit dalgelius į pievelę, 
Vykit ponaičius bajoraičius.

Pavijo broliai ponaičius, „kardeliais kirto ir nukirto* . Jau 
dino daina jaunųjų širdis, ir poskutinis posmas, paremtas stip 
riu Petro balsu, plačiai ir rūsčiai nuskambėjo ligi pat miško, 
juodojančio raudonoj soulėlydžio žaroj:

Mindžiokit, ponai, purvynei), 
Ne mūs sesutes vainikėlj, 
Ne mūs sesutės vainikėlį,

Ii vėl Katryte kaip gyva stojo Petro akyse. Gai ponas ją 

skriaudžia, kaip tie dainos bajoraičiai nešusią pusiytėlį sesu 
tę? Petro gyslota ranko standžiai suspaudžia dalgiakotį. Nie 
kas nenumano, kokia niūri mintis drumsčiasi jo galvoje. Jei 
ponas skriaustų Katrytę, Petras, dievaži, kirstų jį jei ne kar
deliu, kaip daina sako, tai štai šituo dalgiu, kur raudonom lie 
psnelėm žybčioja ant jo peties.

Kai vyrai pasiekė Želvio pievas, saulė jau buvo nusilei 
dus, bet dar netemo. Trumpos birželio mėnesio naktys ne 
greit ir ne visai įveikia saulės šviesos prisisunkusį dangų ir že 
mę. Šienpjoviai pažino šias vietas. Miško pakrašty jie grei 
tai surado savo aikštelę, kur pernai kūrendavo ugnį ir nakvo 
davo po išsikerojusiais ąžuolais, apstojusiais aikštelę. Vyrės 
nieji jau traukė iš vežimo kas skrandą, kas milinę, kos gūnią 
ir rinkosi nakvynei vietą, kur atrodė jaukiau ir šilčiau, nes 
naktis bus giedra ir vėsi. Kiti rinko žagarų laužui ir prie 
jo ketino snūstelti valandą kitą.

Juokai ir pokštai gal būtų nenutilę visą naktį, jei seniai 
nebūtų sudraudę jaunųjų ir nuvarę jų gulti, nes vakarų žara 
jau buvo persimetusi Į rytų kampą.

Vos tik pirmieji saulės spinduliai sušvito anapus ežero 
augšeiausio beržo viršūnėje, senis Zubrys, darbščiausias ir šy 
KŠčiausias Lydiškių gaspadorius, pirmas pabudęs iš miego, su 
griebė sūdoklį ir ėmė daužyti dalgio pent}. Skardus it varpo 
garsas bematant pastatė vyrus ant kojų. Kiekvienas žinojo, 
kad šienapjūtėj reikia stoti kartu su sparčiausiais ir atsilikti ne 
galima.

Ilgai ruoštis nereikejo. Vyrai juosėsi juostomis, kabino 
prie jų medines makštis sūdokliui ir pustyklei įsidėti, ėmė dai 
gius ir traukė į pievą. Čia senieji apžiūrėjo kur kokia žolė, į 
kur ji pavirtusi, kur pradėti pirmąjį pradalgį. Pirmieji stojo 
gaspadonai: Zubrys, Balsys, Venckus ir kiti, paskui juos ėjo 
sūnūs, bernai ir bobeliai. Senių per ilgus metus įgytas paty 
rimas darė juos ištvermingus ir pajėgius ištesėti su jaunai 
siais.

Netrukus plačiu pievos ruožu, lygiu atstumu vienas nuo 
kito, išsirikiavo šienpjovei. Visi vienmarškiniai, visi vienplau 
kiai. Atrodė, lyg kokie didžiuliai paukščiai ėjo linguodami ir 
skėsčiodami sparnais. Rytmečio vėsa spartino darbą. Naujai 
išplakti ir išpustyti dalgiai lengvai guldė rasos suminkštintą 
žolę. Nė vienas neatsiliko, nes jaute už kelių žingsnių įkan 
din sekančio dalgio čežėjimą. Mažiau pajėgūs, kaip Venckų 
Adomėlis, tik pradalgį ėmė siauresnj. Užtat Balsių Petras 
varė sieksninį barą ir storai guldė vešlią, lankos žiedais mar 
guliuojančią, pakvipusią žolę. Kiekvienas šienpjovys, išva 
ręs pradalgį, neskubėdamas grįžo atgal, ir tai buvo poilsio va 
landėlė. Tada keletą kartų braukė pustykle per dalgĮ ir varė 
naują pradalgį. (d. b.)
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MONTfREAL
SPAUDOS BALIAUS

138. Pp. Gauriai — 2 dėžes 
šokolado ir portsigaras.

139. M. Jurenienė iš Lachu 
te vasarnamių „Malvina" — 
staltiesė.

140. L. Leipuviene —savo 
darbo lėlė.

141. Pp. Ptašinskai — Mar 
tini bonka.

143. P. Mat ulienė — Iran 
kių setas virtuvei.

144. Baltica — rankų darbo 
padėklas.

145. Dr. J. Šemogas — pran 
cūziško vyno bonka.

146. N. Kličiūtė — kosmeti 
kos bonka.

147. Pp. Juodviršiai — kom 
binuotas padėklas.

148.
149. 

šis.
150. 

2 dol.
151.
152. 

bonka.
153. 

rečių.
154. 

lado deže.
155. P. Šukio restoranas — 

degtinės bonka.
156. P. Jokubka — 2 dol.
157. Pr. Laurušonis — 50 ei 

garečių.
158. Dr. J. Mališka—5 dol.
159. Ignas Pakulis — 2 dol.
160. Mrs. Meištas — alaus 

dėžė.
Visiems, aukavusiems Spau 

dos baliaus loterijai, nuošir 
džiausiai dėkojame. Tautiečių 
aukos savąjai, lietuviškąjai, sp 
audai taip pratrutino loteriją, 
kad jos vertė šiemet pakilo Ii 
gi 1000 dolerių. Tai tikrai di 
dėlė parama. Šia proga mums 
didelė ir maloni pareiga ypač 
labai padėkoti dail. A. Tarno

l ...ta,sau i 

g televizijos ir radio aparatus. £
H. Valiulis. g 

> 'i
g Skambinti po 5 vai. vak. X

Aug. Mylė — 3 dol.
J. Gaurys — kaklary

Prof. V. Pavilanis

Pp. Vilkeliai — vaza.
Pp. MaseviČiai — vyno

Pp. Jocai — 200 eiga

J. Macionienė — šoko

HU 1-4313.

LOT ERIJAI AUKOJO: 
šaitienei, inž. P. Mažeikai ir 
per jį, kaip Progress Enterpri 
se Ltd. atstovą, Co. direkcijai 
su p. Holsken pryšakyje, p. A. 
Kavaliūnaitei, labai daug pri 
sidėjusiai surinkti fantų, p. Iš 
ganaitienei ir visiems tautie 
čiams, kurie savo aukomis la 
bai loteriją praturtino. N. L.

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 remsi 
te savo studentus.

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 liečia 
geležinę uždangą. Dairomasi 
dar ir daugiau meninių jėgų 
pritraukti šiam vakarui ir jų 
vardai paaiškės vėliau.

ŠALPOS VAJUS 
Montrealyje jau baigiamas. Ku 
rie savo rajonuose rinkliavą 
baigė, prašomi aukų lapus ir 
surinktus pinigus įteikti Šal 
pos Komisijos iždininkei p. 
Botyrienei, kuri sausio 26 d. 
ir vasario 2 d. po pamaldų, A. 
V. parapijos salėje lauks Tams 
tų atvykstant. Organizacijos 
prašomis iŠ savo kasų skirti au 
kų šalpai. Pinigus galima Įteik 
ti bet kuriam Šapos Komisijos 
ar Seimelio prezidiumo nariui. 
Tautiečiai, kurie aukų rinkėjų 
nebuvo aplankyti, prašomi sa 
vo auką prisiųsti Šalpos Komi 
sijos pirmininkui K. Andruš 
kevičius, 5333 King Eduard 
St., Montreal.

WINNIPEG, Man.
MŪSŲ KOLONIJOS 1957 M. VEIKIMO APŽVALGA.

Sausio 19 d. lietuvių para 
pijos salėje buvo sušauktas K. 
L. B-nės Winnipeg© apyl- me 
tinis sus-mas, kurį atidarė v- 
bos p-kas J. Demereckas, pra 
nešęs v-bos atsistatydinimą.

Dienos p-ku buvo agr. J. 
Malinauskas, sekret. Br. Bujo 
kienė. Apyl. v-bos pirm. J. De 
mereckas pranešė, kad 1957 
m. v-ba turėjo 6 posėdžius, su 
ruošta 16-tos vasario minė ji 
mas, kurio pajamos skirtos T. 
Fondui. Kartu su estais, lat 
viais ir lietuviais buvo sureng 
tas paminėjimas birželio 14 
d. Surengta visų trijų tauty 
bių eisena prie žuvusiųjų pa 
minklo. Padėtas vainikas ir pa 
sakyta atatinkamos kalbos. 
Prie eisenos dar prisidėjo uk 
rainiečiai ir vengrai su savo vė 
liavomis, kartu dalyvaujant ir 
Kanados veteranų daliniui. 
Kalbėtoju buvo Petei 'laras 
ka. Deputy Mayor City oi Wi 
nnipeg. Užbaigai buvo visų 
trijų tautybių bendri pietūs, 
kur dalyvavo ir P. Taraska. 
Jis domėjosi Pabaltijo valsty 
bėmis ir išvežimais iš Lietuvos 
žmonių. Vakare per Winnipe 
go radiją buvo pasakyta ata 
tinkama kalba ir duodama lie 
tuviškų plokštelių muzika. Pa 
minėta 8-ji rugsėjo, kaitų su 
ruošiant gegužinę pas lietuvį 
ūkininką Čekanauską. Sureng 
tas kariuomenes šventės pami 
nėjimas. Ta proga surinkta pi 
nigų Tautos ir Šalpos Fonda 
ms. Sukviestas v-bos posėdis 
V. Januškos name, dėl priėmi 
mo vysk. Brizgio. Nutarta pri 
sijungti prie parapiojs k-to ir 
B-nės vardu įteikti gėlių bei 
dovanų. Ta progo J. Demerec 
kas dalyvavo, net parapijos po 
sėdyje, tik dėl nežinomų prie 
žasčių bendruomene kažin ko 
dėl buvusi išjungta. Pr. Matu 
lionis paprašė smulkiau paaiš 
kinti. Kleb. kun. J. Bertašius 
paaiškino, kad vysk. Brizgys 
nepageidavo, kad kas daugiau 
iš pašaliečių šnekėtų, nes ture 
jęs nemalonumų. J. Malinaus 
kas pareiškė, kad B-nės vardu 
turėjęs kas nors tarti pasveikt 
nimo žodį ar įteikti dovanas. 
Kuomet jis buvęs B-nės p-ku, 
irgi atsilankęs vyskupas. Jis 
pasitikęs vyskupą ir pasakęs 
sveikinimo žodį, nes panašiai 
daroma visur.

K J. Demereckas pasidžiaugė, 
g kad ir Kanados lietuvių V-tos 
S dienos metraštyje puikiai ats 
S tovaujamas Winnipegas, kartu

Bs.
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M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

su parapija ir kleb. kun. J. 
BertoŠiumi priešakyje.

Toliau paminėjo dėl kandi 
datų i Pasaulio Liet. B-nės Sei 
mą. Buvęs gautas raštas iš P. 
L. B-nės Kr. V-bos. Raštas bu 
vęs skubus, nes gautas gruo 
džio 17 d., o jau iki giuodžio 
31 d. turėjo būti pristatyti kan 
didatų sąrašoi, kur įpuolė ir 
Kolėdų šventės. Kandidatai 
sunku gauti, nes patiems rei 
kia apsimokėti kelionės ir ki 
tas išlaidas. Tuo reikalu gruo 
džio 22 d. tuojau po pamaldų 
buvo sušauktas v-bos posėdis. 
Raštą perskaitęs, St. Bujokas 
pareiškė, kad nėra ko statyti 
kandidatų. Pasiremiant Kr. V- 
bos raštu iš Winnipeg© prista 
tyti kandidatai: Pr. Matulio 
nis, J. Demereckas ir K. Stri 
kaitis.

Po prot. skaitymo v-bos izd. 
Vincas Januška, kuris perskai 
tė sumokėjusių solidarumo mo 
liestį, tačiau pareiškė, kad są 
rasas žymiai pasikeitęs. Izdi 
ninkas pareiškė, kad šiais me 
tais surinkta solidarumo mo 
kesčio per 50 dol.

Šalpos Fondo įgaliotinio su 
rinkta aukų. Is jų 10 dol. užmo 
keta parapiaji už salę, už 5 
dol. užprašytos šv. mišios už 
žuvusius karius dėl Liet, nepri 
klausomybės, o likusios sumos 
paliktos Winnipcge. T. Fon 
dui suaukota 127,50 et. Atskai 
čius mokestį už salę T. F-dui 
persiųsta 112,50 dol. Tenka pa 
dėkoti T. F. įgaliotiniui, viso 
je Kanadoje, p. L. Giriniui-Nor 
vaišai, kuris taip gražiai savo 
raštais, mokėjo įtraukti | dar 
bą mažesnes kolonijas ir gra 
žiai su mumis bendradarbiauti.

Po to buvo pakviestas 16-to 
vasario Gimnazijai remti bū 
relio įgaliotinis Tadas Lukoše 
vičius. Jis bendrais bruožais 
davė 1957 metų būrelio veiki 
mo apžvalgą. Išrašė mums kvi 
tus už 1957 metus surinktus 
pinigus ir patiekė apyskaitą. 
Padėkojo už bendradarbiavimą 
ir pagyrė, kad visi nariai uo 
liai mokėjo nustatytą mokestį. 
Pr. Matulionis, tuojau sumokė 
jo 12 dol. už 1958 metus.

Rev. K-jos pirm. Krikščiū 
nas perskaitė aktą, kur rasta 
gražiai vedamos B-nės iždrnin 
ko, T. Fondo, Š. Fondo ir 16- 
tos vasario Gimnazijai remti 
būrelio kasos knygos.

Apyl. V-bos rinkiniams bal 
sus skaičiuoti buvo išrinkta: 
kleb. kun. J. Bertašius, Krisčiū

Port Arthur ir Fort William, Ont
ŠIEMET SUKANKA 40 METŲ

nuo Lietuvos Nepriklausomy 
bės paskelbimo. Tai labai svar 
bi sukaktis ir ją reikia pagal 
galimybę kuo tinkamiausiai pa 
minėti. Fort Williame minėji 
mas įvyksta vasario 15 d. šeš 
tądien}.

Rytą 9 vai. Carrail atlaikys 
Šv. Mišias St. Elizabeth bažny 
čioj (Empire ir Sprue kampe) 
Fort Williame, už žuvusius ko 
vose už Lietuvos laisvę.

Minėjimas - parengimas įvy 
ksta 125 Finlaysan St., Fort 
William Trade ir Labour Hall.

Pradedama rinktis nuo 6 v. 
vak. Programa prasideda 7 v. 
vak. Ta proga turėsime 2 pas 
kaitas, kurias skaitys prclegen

Jonai 
A. Dr 
V. Jo 
ruošia

tai atvykę iš Toronto. P. Mitą 
lienė orgonizuoja vaikų pasiro 
dymą. Po programos bus vai 
šės, kūnas ruošia musų darbš 
čios mielos ponios: A. 
tienė, A. Kaminskienė, 
uktenienė, P. Bružienė, 
naitytė ir P. Kajutis
fantus. V. Jonaitytė yra pp. Jo 
naičių duktė, jauna gimnazis 
tė, čia gimusi lietuvaitė, ji kai 
ba, rašo ir skaito gražiai lietu 
viškai ir kiekviename musų pa 
rengime mielai ir rūpestingai 
talkininkauja. Grieš ukrainie 
čių orkestras.

Maloniai kviečiame visus 
kuo sakitlingiausiai dalyvauti.

asmenų, auka
Fondui laike 

dol. aukavo: J. 
Dzikas, S. No

LETHBRIDGE, Alta.
LETHBRIDGE TAUTOS F ONDO ĮGALIOTINIS 

skelbia sąrašą 
vuvių Tautos 
1957 m. Po 2 
Daugirdas, V.
reika, M. Žalys, K. Lešinskas, 
O. Kajus, V. Arelis, J. Rosko 
čimas ir Nepageidaujamas; po 
1 dol. aukavo; K. Sudeika, S.

Marciuk, A. Griabuskienė, J. 
Višinskis, J. Smirlauskas, C. 
Šimonis, A. Gerulaitis, Neži 
nomas ir J. Kanys. Mažiau au 
kavusių neskelbiama dėl vie 
tos stokos. Viso Lethbridge 
apylinkėje surinkta aukų per 
1957 m. 41,30 dol. TF Įgol.

WINDSOR, Ont.
SĄMOKSLAS PRIES SAVUOSIUS

Sausio 18 d. K. L. B. Wind 
soro Ap. V-bos pakviestas Dėt 
roito Dramos Mėgėjų Sainbū 
ris vaidino Vyt. Alanto 3-jų

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

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

nienė ir Genys. V-bon buvo 
pasiūlyta virš 15-kos kandida 
tų. Sulig balsų dauguma, v-bon 
išrinkti: K. Strikaitis, Agr. J. 
Malinauskas, Pr. Matulionis, 
Meč. Šarauskas ir J. Demerec 
kas. Kandidatais liko; V. Kris 
čiūnas ir p. Zavadskienė. J. re 
vizijos k-ją išrinkta: A. Kun 
caitis, M. Januška ir Ev. Fede 
ravičius.

Klausimuose ir sumanymuose 
Pr. Matulionis iškėlė Winni 
pego lietuvių vaikų mokyklė 
lės klausimų, dėl kai kurių vai 
kų, silpnai kalbančių lietuviš 
kai. Parap. kleb. kun. J. Ber 
tašius į tai paaiškino, kad mo 
kykla gražiai tvarkosi. Mokyk 
loję yra 32 mokiniai. Mokyto 
javo p. Galminienė, o dabar pa 
kviesta ir p. Federavičienė. 
Kad ne visi vaikai gerai kalba 
lietuviškai, nėra ko kaltinti, nes 
tuo patarė susirūpinti patiems 
tėvams. Mokykloje dadoma 
viskas, kad vaikai išmoktų ir 
pamiltų savo tėvų lietuvišką 
kalbą. Dienos pirm. J. Mali 
nauskas padėkojo buvusiai v- 
bai už veikimą.

Išrinktoji 1958 m. naujoji 
v-ba pareigomis pasiskirstė se 
kančiai: ats. kap. Pr. Matulio 
nis — pirmininkas ir kultūros 
reikalams, agr. J. Malinauskas 
— vicepirm. it Šalpos F-do ats 
tovas, ekon. M. Šarauskas — 
T. Fondo pirm., J. Demerec 
kas — ižd. ir Kostas Strikai 
tis sekretorius.

Daugiau vienas kitam pagar 
bos, daugiau gero žodžio ir 
geros valios, tuomet ir pats 
darbas bus darnesnis ir nenu 
kentės lietuviški reikalai. i

K. Strikaitis. 1

g
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J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P A S I R I N K I M Ą.

DARBĄ A TLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PI GES N Ė S 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RA vmond 1-6005.

Kreipti* bet kada.

Muskrat 
paltu* 

duodu gerom 
sąlygom 

i i * i m o k ė t i

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos {vainos 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

2348
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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.
X 12 metų patyrimas.

O
X i

veiksmų pjesę „Sąmokslas 
prieš savuosius”. Šioje pjesėje 
tikrai vaizdžiai, daugumoje nu 
moro formoje buvo palodyta 
šių laikų aktualusis nutautėji 
mo ir mišrių vedybų klausi 
mas. Čia rašytojo Vyt. Alan 
to, šiemet švenčiančio sidabn 
nį kūrybos jubilėjų, mintis vy 
kušiai publikai perdavė Z. Ar 
lauskaites-Mikšienes vadovau 
jamas Dramos Mėgėjų Sambų 
ris. Žiūrovai vaidinimu ir jo tu 
riniu buvo patenkinti, nuis ke 
liamas klausimas kai kam ir ne 
buvo malonus. Po vaidinimo 
toje pačioje salėje buvo šokiai, 
o pabaigoje atsilankiusieji kui 
turingai praleidę vakarą skus 
tesi į namus su viltimi, kad ir 
ateityje panašios rūšies pasi 
linksminimo vakarų bus su 
rengta.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYK 
LA VEIKIA

Mokykla šiemet naudojasi 
p. A. Skeiverio patalpomis, 
1119 Marion Ave. Šiuo metu 
mokyklą lanko 12 lietuvių vai 
kų, bet tikimasi, kad šis skai 
cius žymiai padidės, nes moky 
knnio amžiaus vaikų yra žy 
miai daugiau. Moxylojauja 
Marija Dumčiene.

DĖKOJAME
visiems prisidėjusiems 
darbu prie sausio 18 d.
vakaro pasisekimo. Talkininką 
vusiems Valdybai J. Jankaus 
kui, Z. Stygai ir J. Kuncaiciui 
taip pat „Draugo ’ ir „Naujie 
nų ’ korespondentams už rėk 
lamavimą, ir didžiausia pade 
ka tai Detroito Dramos Mėgę 
jų Sambūriui už vaidinimą „oą 
mokslas prieš savuosius".

K. L. B. Apyl. Valdyba.
• Spalio 27 d. šv. Kazimiero 
parapija, Nashua, N. IL, at 
šventė savo bažnyčios 100 me 
tų sukaktį.

Kor.

savo 
ruošto

Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal
Paruošia vaistus pagal receptus ir
SIUNČIA LIETUVON 

BEI SOVIETŲ RUSIJON

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILL1BRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193 g
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3769 St. Lawrence

1376 St.

augŠčiausios kokybes maisto produktai Montiealio lietuviams yra žinomi jau 25 metai. Daugybė rūšių dešrų, geriau 

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

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

Blvd.—Tel. BE 1471; 4742 Cote des Neigęs Road, Tel. RE 7-8181; 6672Cote St. Luc Road, Tel. HU 1-1876;
Catherine W., Tel. UN 1-1988; 4830 Verdun Ave., PO 9-4202. Rūkykla 4444 Colonial A., BE 1109.

Mes lietuvius klijentus augstai gerbiame todėl remiame PL IAS Stipendijų Fondą.

TORONTO KŪRĖJAI - SAVANORIAI 
savo metinio susirinkimo 
proga sausio 19 d. oiganizuo 
tai dalyvavo 
vos Biičulių 
me Klaipėdos 
nėjime ir po 
kos studijos patalpose atliko 
susirinkimą, kuriame iš 26 sk. 
narių, dalyvavo 19.

V-bos pirm. St. Baneliui ati 
darius sus-mą, tylos susikau 
pimo minute buvo pagerbti 
praeitais metais mirę sk. na 
riai — A. Pabedinskas ir P. 
Jogminas. Susirinkimui vesti 
pakviestas k.-sav. prof. dr. A. 
Zubrys, o sekr. k.-sav. VI. 
Kazlauskas.

Skyriaus pr. metų veiklos 
plačią apžvalgą, padarė V-bos 
pirm. St. Banelis, o apie kasos 
stovį, ižd. St. Čepas. Žymiau 
sios skyriaus pajamos būdavo 
iš ruošiamų pobūvių. Sunku, 
esą pataikyti laikas, 
pačiu metu nebūtų 
bent keli parengimai 
būdu publika išsibarsto, nors 
pas savanorius visada esti dau 
giausiai. Bendromis jėgomis 
su Karių S-ga, Šaulių Klubu 
ir Bendruomenės Apylinke bu 
vo gražiai suruoštas Kariuo 
menės šventės minėjimas ir 
šventės išvakarėse suruoštas 
pobūvis, prie abiejų R. K. baž 
nyčių padarytos rinkliavos Vo 
kietijoje esantiems laisves ko 
vų invalidams ir ligoniams k.- 
savanoriams sušelpti, davusi 
321 dol. Didi padėka tenka 
abiejų bažnyčių klebonams ir 
kunigams, savo pamoksluose 
tarusiems palankų žodį, ragi 
nant tikinčiuosius rinkliavą 
remti. Skyriaus veiklos, savi 
šalpos ir bendrai kūr. - savano

Mažosios Lietu 
Dr-jos suruošta 
atvadavimo mi 
minėjimo muzi

kad tuo 
ruošiami 
ir tokiu

rių idėjiniais reikalais porą 
kartų buvo kalbėta pei „Tėvy 
nės Prisiminimo“ J. R. Simona 
vičiaus vedamą radio lietuviš 
ką valandėlę, žodžiu, Toron 
to lietuviškoji visuomenė yra 
mūsų užsibrėžtų tikslų dosni 
talkininkė.

Iš patiektos piniginės apys 
kaitos matyti, kad 
87 dol. pajamų ir 
išlaidų: 250 dol. 
esantiems laisvės 
dams ir savanoriams, 25 dol. 
prof. M. Biržiškai sušelpti, 35 
dol. Skautams, Kankinių kry 
žiui Midlande statyti, Suvalkų 
trikampio lietuviams ir Litua 
nūs žurnalui ir 45 dol. vieno 
mirusio savanorio šeiniai pašai 
pa, vanikui ir užuojautoms. 
Revizijos aktą perskaitė St. 
Kviecinskas: kasa vedama
tvarkoje ir pinigai laikomi lie 
tuvių banke „Parama“. Valdy 
bai už uolų pasidarbavimą su 
sirinkimo išreikšta padėka.

Gyvai padiskutuotas ir pri 
imtas šiems metams veiklos 
planas, kuriame numatyta ir 
toliau didinti savišalpos tondą 
ir remti Vokietijoje esančius 
laisvės kovų invalidus ir var 
gan patekusius kūrėjus - sava 
norius.

Nestatant kandidatų iš daly 
vavusių susirinkime slaptu bal 
savimu išrinkta Valdyba, kuri 
pareigomis pasiskirstė sekan 
čiai: 
pirm, 
ir St. 
datais 
ir St.
ja iš J. Šipelio, L. Vaštoko ir 
L. Čuplinsko. Susirinkimas už 
sitęsęs apie porą valandų, pra

turėta 465.
382.22 dol. 
Vokietijoje 
kovų invali

prof. dr. A. Zubrys — 
VI. Kazlauskas — ižd. 
Banelis — sekr. Kandi 
pasiliko St. Kviccinskas 
Čepas. Revizijos komisi

ėjo darbingoje nuotaikoje ir 
visų savanorių pasiryžimu už 
sibrėžtam bendram larbui.

Bs.
LIETUVIŠKI FILMAI, 

gaminti hamiltoniečių brolių 
J. K. Žukauskų bus rodomi To 
ronto šv. Jono parap. salėje ko 
vo 1—2 dd. Filmai, po paskuti 
nių rodymų Hamiltone ir Mo 
ntrealyje yra ištaisyti ir jie lie 
čia ne tik Kanados, bet ir JA 
V didesnius lietuviškus įvy 
kius. Daug vietos skiriama To 
rontui. Juose matysime Šiau 
rėš Amerikos žaidynes, Prisi 
kėlimo par. iškilmes, Lietuvių 
Dieną Toronte, Tautinių šokių 
šventę Čikagoje ir Toronto šo 
kėjų grupę, Varpo chorą, Pri 
sikėlimo parap. chorą, antiko 
munistinę demonstraciją 1956 
m. gruodžio m., Dainų šventę 
ir kt. Visi atvykime, nes dauge 
lis pamatys save „vaidinant“ 
ekrane, šeštadien; numatomi 
du seansai, sekmodienj tik vie 
nas.

VILNIAUS KRAŠTO
Lietuvių S-gos Kanados Kraš 
to V-ba pareigomis pasiskirs 
tė sekančiai: pirm. K. Baronas 
(Hamilton), vicepirm. J. Dilys 
(St. Catharines) sekret. A. 
Petkauskas, ižd. Br. Saplys ir 
narys J. Cicėnas (visi Toron 
to). S-ga didžiausią savo dėme 
sį nutarė kreipti į Suvalkų tri 
kampio ir Lenkijos lietuvių 
sunkią padėtį, paremdama 
juos materialiai, o taip pat nu 
siųsdama lietuviško spausdin 
to žodžio. Artimiausiu metu, 
susitarus su JAV VKLS bus 
sudaryta Centro V-ba.

Vilniaus Dienos minėjimui 
nutarta su paskaita pakviesti 
Vilniaus Universiteto rektorių 
prof. M. Biržišką, šiuo metu 
gyvenantį Los Angeles. Gauta 
me atsakyme 
pasveikinimą 
m. amžiaus 
tvirtai tikiu

siu auklėti jaunimą Vilniaus 
Universitete“. Visa mūsų tau 
ta tiki, kad gerb. pi of. grįžęs 
į Vilnių, užims senojo Vilniaus 
universiteto rektoriaus vietą, 
kurioje jis išbuvo iki bolševikų 
okupacijos.

Malonu, kad VKLS St. Cat 
harines sk. yra užprenumera 
vęs prof. M. Biržiškai šį savait 
raštį.

Visais VKLS Kanadoje rei 
kalais prašoma kreiptis pas 
pirm. K. Boroną, 131 Kensing 
ton Av. N. Hamilton.

TORONTO KŪRĖJŲ-SAVA 
NORIŲ ŽIEMOS 

VAKARAS-BALIUS
ruošiamas vasario 8 d. Šv. Jo 
no parapijos salėje. Tam tiks 
lui yra pasamdytas puikus or 
kestras ir ruošiama atitinkama 
meninė programa. Reikia pa 
žymėti, kad savanorių ruošia 
mi pobūviai, kurių gautas pel 
nas naudojamas mūsų laisvės 
kovų invalidų ir sunkioje būk 
Įėję atsidūrusių savanorių šel 
pimui, turi didelį palankumą 
visuomenėje ir gausiai remia 
mi.

KAUKIŲ BALIUS,
kaip ir N. Metų sutikimas, 
džiaugiasi didžiausiu dalyvių 
skaičiumi. Ruoškimės jam, nes 
vasario 8 d. jau nebetoli. Šal 
pos Fondo skyrius, visiems da 
lyviams ruošia daug staigme 
nų, o gražiausios kaukės bus 
premijuojamos.

• „Pravda“ Nr. 315 praneša, 
kad Lietuvoje šiemet vyriausy 
bei jau pristatyta 53,700 tonų 
mėsos (apie 120.000.000 sva 
rų).

i
Vienybėje — Galybė!

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: 

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

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

SIUNTINIAI LIETUVON
AUGSTA PREKIŲ KOKYBĖ 

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

Siunčiame siuntinius į 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) brut to — $ 15.25.

ORB1S
298 Bathurst St. Toronto 2B OnL EM 4-2810.

Atdara iki 8 vai. vak.
4414 So Rockwell St % Chicago 32, III. USA.

Hamiltone skambinkit JA 8-5257 (42 Brodick St.)

Rašykite mums lietuviškai.

OAKVILLE, Ont.
RUOŠIAMĖS VASARIO 16 MINĖJIMUI

Švedija, kad jis ryžtingai 
reiškė protestą, išeinant iš 
kų Stockholmo kolonijos 
ruošto pavergtos Lenkijos
nėjimo, kur buvo klastojami 
istoriniai faktai ir mūsų sos 
tinė Vilnius perstatomas kai 
po senas „lenkų“ miestas.

M. Ramanauskas.

Sausio 12 d. įvyko sios apy 
linkės visuotinis narių susirin 
kimas. Nors susirinkimas ir 
nepasižymėjo dideliu dalyvių 
gausumu, bet gyvai apsvarsty 
ta valdybos patiektoji darbot 
varkė ir išrinkta nauja valdy 
ba.. Naujoji valdyba jau ture 
jo pirmąjį posėdį ir pasiskirs 
te pareigomis, būtent: A. Lai 
koševičius, pirm., A. Aulins 
kas, sekr., K. Rimkus, ižd.. M. 
Ramanauskas, vald. narys ir 
kultūros fondo reikalams įga 
liotisis, J. Klipčius, v-bos na 
rys ir šalpos reikalams įgaliot.

Naujoji valdyba jau pradėjo 
aktingus pasiruošimus iškil 
mingai paminėti Lietuvos ne 
priklausomybės 40 metų suka 
ktį vasario 16 dieną.

Apyl. V-ba priėmė nutari 
iną viešai padėkoti rašytojui 
Ignui J. Šeiniui, Stockholme,

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

pa 
len
su
mi

• Kaune pradėti gaminti dize 
liniai varikliai. Pirmieji varik 
liai nuvežti i kolūkius. Jais ga 
Įima kulti, malkas pjauti, van 
denį fermoms pumpuoti, akme 
nis smulkinti ir kita. Varikliai 
sukurti Kauno remonto labri 
ko konstruktorių bare, padeda 
nt Žemės ūkio akademijos dės 
tytojams.

ZUBRUVKA ft
Importuota tikra vaistažolė.ft 

TREJANKA
Sudaryta iš 27 vaistažolių.:

Pokelio kaina $ 1. 
Visokios kitos vaistažoles.

Pokelio kaina $ 1.00, 
Siųskite pinigus — mes už 

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

USA.

— padėkoje už 
gerb. prof. 75 

proga, jis sako: 
Nepriklausomos 

Lietuvos prisikėlimą, tačiau 
nežinau, ar dėl senatvės gale
K

Lietuvio Advokato įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

A dvokatas - N ot aras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
K'.- MK'" ■ try---------MW—.- M

------

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tei. EM 4-1394, EM 4 1395 $
201 Northern Ontario Bldg.*^ 

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario. $

v

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongie) 
Toronto 5, Ont. 

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

•i

si

| International Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 3, Ontario. 

Telefonas: LE. 6-5613.
DIREKTORIUS — A. L1ŪDŽIUS

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

Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš $ 
: tų jvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikaių ft 

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

: žymesnių miestų viešbučiuose kambarių rezervavimai; :■ 
* ekskursijų vietoje, Amerikon ar Europon organizavimas; :! 

asmeninio kelionių bagažo, baldų ar bet kurio kito turto
;; persiuntimas į bet kurią paskyrimo vietą Kanadoje, Ame J 
i; rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš : 

pat jūsų buto).

i 11. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
; Per šj skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE : 

i TUVĄ bei kitus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo 
J no) su pilna siuntinių įvertinimo ir gavimo garantija.

V

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

per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. Tel. J A. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

DĖMESIO!
IŠ ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 

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

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
3*1.2 kost. viln. medž. 7 yrd.

paltui viln. medž. 3 yrd.
suknelei vii. medž. 3 yrd.
pamušalo ................7 yrd.
šerinės(klijonkės) 3 yrd.

Iš viso už $ 70.60

7 yrd.
6 yrd.

s :•

į 
8 
$
s 8

2

1 
1

•
$2. 2 košt. viln. medž.
$ 2 paltams vii. medž.
$ 1 suknelei v. medž. 3 yrd.

2 suknei. rayono m. i / ’b yrd.
10 yrd. 

šerinės (khjonkės) 4 yrd. 
stiklui piauti peil. su deim 

Iš viso už $ 112.60

f 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 kvieičarni atsilankyti.
Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

$ • 8 
8 
8 
8 8

8
8

3. 2 košt, arba lengv. mot.g 
paltams vii. medž. 6 yrd.^ 
4 kost. vyr. v. m. 14 yrd A*

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.I- 
pamušalo ...... ų8 yrd.R,

šerinės (klijonkės)8 yrd.x 
stiklui piauti peil. su deim.$

Iš viso už $ 157.905
4. 4 kost. viln. medž. 14 yrd.|

pamušalo ................18 yrd. J
šerinės (klijonkės)4 yrd.^

Iš viso už $ 72.30s
$ (Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). 2

Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias i 
£ medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai 
& krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, < 
X plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me ! 
g džiagas, maistą ir tt. ir tt. ;
£ Mažesnio formato siliv. mašina fir. „Essex” rank $ 48.50 < 
X elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 <
$ (Užsakant reikia pridėti $6.50 įvair. mekesč. padengti). i 
£ Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. Į

TAIP PAT SIUNČIAME IŠ KANADOS: ;
X Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir ! 
» kitų reikmenų įvairius siuntinius.
X Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 
Jg no svorio siuntinius siųsti mums paštu arba 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteįiškiems
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. v* 

$ SAV. A. K A L U Z A §

svarų gry 
ekspresu.

kostiuma-



1958. II. 5. — Nr. 6 <268) Bepriklausoma lieIuva 7 PS L.

&

Ą

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės 40 m. otgavimo sukak 
ties minėjimui, kuris yra ren 
giamas vasario 16 d. Westda 
le College salėje. Malonu bū 
tų, kad ne tik vietos lietuviai, 
bet ir iš kitų Kanados vieto 
vių, parašytų laiškus vietos 
dienraščio laiškų skyriaus re 
daktoriui, Lietuvos ir mūsų 
laisvės kovos reikalais. Jie yra 
visuomet dienraščio talpinami 
ir plačiai skaitytojų skaitomi. 
Hamilto dienraščio antrašas: 
The Hamilton Spectotor, Ha

SUVALKŲ TRIKAMPIO 
lietuvių sušelpimui, iš Hamil 
tono organizacijų, pirmoji at 
siliepe Katalikių Moterų Dr- 
ja. Ji, sovo narių tarpe ir or 
ganizacijai prijaučiančiųjų, pra 
ves rūbų rinkliavą. Taip pat, 
gauta keletas laiškų iš JAV su 
prašymu, prisiųsti skubios pa 
galbos reikalingų šeimų antra 
šus. Dar kartą primenama, 
kad rūbų rinkliavą vykdo G. 
Telyčėnienė, 131 Kensington 
Av. N. telef. U 5-0979. Kiek 
vienas iš mūsų turime dėvėtų 
rūbų, kurių laukia mūsų bro 
liai Lenkijoje. Paaukokime jie 
hns taip pat ir konservavuoto 
’maisto. Paskambinus, rūbai iš 
aukotojų bus paimti iš namų.

SPORTININKAI
vasario 18 d. kviečia į mūsų pa 
rapijos naujai atremontuotą sa 
lę visus hamiltoniečius į pas 
kutinį pasilinksminimą — bly 
nu balių su skaniais Užgavėnių 
valgiais ir linksma muzika.

VIETOS DIENRAŠTIS 
socialiniame skyriuje plačiai 
aprašė Juozo Didžioko - Dyd 
žak ir Helen Berlinski vestu 
ves Toronto Šv. Jono parapi 
jos bažnyčioje, įvykusias sau 
šio 18 d. Laikraštis pažymėjo, 
kad. kleb. P. Ažubalis suteikė 
moterystės sakramentą, o baž 
nyčioje giedojo K. Degutienė, 
palydint vargonais St. Gaile 
vičiui.

Į KAUKIŲ BALIŲ 
rengiasi atvykti ne. tik Hamil 
tono kolonijos gyventojai, bet 
ir jo apylinkių lietuviai. Šis pa 
rengimas džiaugiasi didžiau 
siu pasisekimu ir gražiomis 
.ųnandriomis" kaukėmis. Tad 
nepamirškime vasario 8 d. šal 
pos Fondo didelio parengimo 
— kaukių baliaus.

IKI SAUSIO 25 D.
Hamiltone tebuvo iškritę 3 co 
liai sniego. Tačiau šeštadienį, 
su 10 colių klodu, jis beveik 
paralyžavo visą Hamiltono ir 
apylinkių judėjimą. Tačiau 
temperatūra sausio mėn. buvo

VISI RUOŠKIMĖS
augštesnė normalios ir tuo po 
čiu, namų savininkams leido 
sutaupyti beveik 11% kuro. 
Meteorologijos stoties prane 
Šimu vasaris mėnuo numato 
mas kiek šaltesnis, tačiau taip 
pat teigiama, kad „visko gali 
būti“, nes paskutiniais metais 
žiemos yra daug švelnesnės.

VA PARAP. KLEBONAS
kun. dr. J. Tadarauskas grįžo 
iš ligoninės.

LAIKAS PRAILGINTI
N. Lietuvos prenumeratą, o 
taip pat kaip dovaną, užprenu 
meruoti ją savo draugui. Susi 
pažinimui NL siunčiama nemo 
karnai. Visais NL reikalais Ha 
miltone prašoma kreiptis pas 
K. Baroną. 131 Kensington 
Av. N. telef. LI 5-0979, arba 
sekmadieniais po pamaldų, pa 
rapijos salėje: Jam prašoma 
pranešti visas lietuviško gyve 
nimo žinias ne tik apie organi 
zacinę veiklą, bet taip gi ruo 
šiamas vestuves, krikštynas, 
baby shower ir kt. jvykius. Iš 
anksto dėkojame.

PEREITĄ SAVAITĘ 
mirė 36 m. amžiaus a. a. Luko 
ševskienė, palikdama vyrą ir 
du vaikus Lietuvoje. Gili mū 
su užuojauta. K. B.

METINIS BANKELIO 
SUSIRINKIMAS
Susirinkimą atidarė v-bos 

pirm. J. Giedraitis, sekretoria 
vo St. Dalius. Trečio metinio 
susirinkimo proga sveikino ir 
pareiškė linkėjimus Kleb. Kun. 
Dr. J. Tadarauskas, C UN A 
atstovas Mr. Woodbridge ir 
Apyl. pirm. inž. A. Jazbutis. 
Po to persakitytas ir priimtas 
praeitų metų susirinkimo pro 
toktolas.

Sekė pranešimai valdybos 
pirm. J. Giedraičio, kuris pasi 
džiaugė .greitai daroma ban 
kelio pažanga, nes pradėjęs be 
veik is nieko auga didyn ir 
platyn, nes Hamiltone augi 
mui dirva yra labai patogi, taip 
kad kas metai vis padvigubėja. 
Dėkojo nariams uz bankelio rė 
mimą.

Ižd. E. Lengnikas padarė fi 
nansinį pranešimą perskaityda 
mas balansą, kuris už praeitus 
metus buvo suvestas 66,896.57 
sumai. Kitos aktyvo pozicijos 
atrodė taip: Kasoje 5,776.84, 
išduota paskolų a0,251.31. De 
ponuota Ontario Credit Union 
Lcag. 10,600. Rast, inventor. 
268.42. Pasyvo pozicijos: Sė 
rų s-ta 46,108.87. Švietimo 
Fondas 98.49. Grynas pelnas 
2,677.23. Bankelio pajamas su 
darė palūkanos už išduotas na 
riams paskolas 4,632.09, divi 
dendas iš CUNA Mutual Ins.

v*
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KRONAS J
VALEVIČIUS į

LIMITED 1

The Centre of Real Estate

DIDŽIAUSIA REAL

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).

c

PAJ1EŠK0JIMAI
— Legusaitę Marytę (gyv. 

Montrealyje?) pajieško Felici 
ja Legusienė, Kaunas, Tunelio 
g-vė Nr. 6, butas nr. 1. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti: E. Ži 
korienė, 56 Pasadena Gdus. 
Toronto 9, Ont.

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:
Centrinė ist.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas
Mikelėnas tel. JA 8-8491. „The Centre“ skyrius: p. Leonas Gasiūnas tel. LI 9-1341.

East End Skyrius: p. Tony Zaranka, telef. LI 9-3572.

Lietuviai: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa 
geidaujamas informacijas.

— Lygios teisės į ineiserius! 
Pavyzdys — švedė 25 metų 
Margareta Sjoclin, kuri yra 
pirmoji moteris, bokso teisėja, 
išlaikiusi visus egzaminus ir 
gavusi leidimą. Sveikiname gra 
žiąją lytį, užimančią vyrų vie 
tą, nes pav. Hamiltone vokie 
tės šį pavasarį sudarys ir mt 
bolo komandą!

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.

43.18, kitos įvairios pajamos 
29.55. Viso pajamų 4,783.15 
dol. Išlaidas sudarė: draudimo 
premijos 677.06. Pašto iši. 39. 
51. Raštines ir kt. išlaidos 315. 
54. Administracijos ir susisie 
kimo išlaidos 640.66. Išmokė 
ta palūkanų už indelius 366. 
71. Inventoriaus amortizacija 
67.10. Viso išlaidų 2,105.92. 
Apyskaita ir balansas susirin 
kimo buvo priimtas.

Po finansinio pranešimo bu 
vo daug paklausimų, kuriuose 
narių buvo palankiai sutiktas 
ir uzgirtas valdybos žygis su 
mažinti už išduotas paskolas 
nuošimtį iki 10% metinių, vic 
ton buvusių 12%. Tačiau bu 
vo su rezervu priimtas valdj 
bos nutarimas, kad paskolos tu 
ri būti nustatytais terminais ar 
silyginamos, kai pavėlavus 
tris dienas uždedama paoauaa 
mokėti skaitant 12%. Po ilges 
nių diskusijų susirinkimas pa 
darė nutarimą, kad pabaudos 
taikomos praėjus 7 dienų ter 
minui po nustatytos mokėjime 
datos.

Kredito k-to pirm. J. Mik 
šys savo praenšime pažymėjo, 
kad per 1957 m. apsvarstyta 
99 narių padouti pareiškimai 
paskolai gauti. Paskola pasi 
naudojo 9 7 nariai bendroje su 
moję 66,986.00. Nariai dau 
giausia ėmė didžiausią leidžia 
mą sumą 1,000. Ragino visus 
lietuvius skolintis savame bari 
kelyje ir taip pat, kad visų lie 
tuvių vaikų gaunami priedai 
būtų taupomi tik Talkoje.

Revizijos kom. pirm. A. Jan 
kūnas perskaitė revizijos autą, 
kuriame konstatuota, kad vis 
kas rasta tvarkoje ir teisingai 
vedama.

Ilgesnes diskusijas sukėlė 
pelno paskirstymas, kuriame 
su įvairiais siūlymais išėjo apie 
desėtkas narių. Tačiau pakai 
bėjus ir padiskutav., balsavimo 
keliu buvo priimtas v-bos pa 
tiektas projektas be paseki 
mų: 2,677.23 paskirstytas se 
kančiai: Garantijos Fondui 20 
% nuo pelno 535.45. Švietime 
Fondui 50, 4%% dividendo šė 
rininkams 1,438.20. Valdomų 
jų organų nariams už posė 
džius204. Hamiltono Lietuvių 
Bendruomenei 150. (Ši suma 
Ap. V-bai prašant paskirstyti 
Šeštadienio mokyklai 50 dol., 
Sporto Klubui Kovui 25 doi.,

skautams 25 dol., skautėms 25 
dol. ir ateitininkų išlaikomai 
bibliotekai 25 dol.). Likutis pa 
liekamas nepaskirstytam pei 
ne 299.58 dol.

Ižd. E. Lengniko sąmata 
1958 m., kurioje numatoma 
gauti pajamų 6,650 dol. ir ture 
ti išlaidų 3,518 dol. priimta.

Šiais metais iš v-bos išėjo J. 
Giedraitis ir E. Lengnikas, iš 
Kredito K-to J. Mikšys ir Re 
vizijos K-jos A. Jankūnas. Jie 
perrinkti sekančių trejų metų 
terminui.

Plačiai referavo apie įstatų 
pakeitimą E. Sudikas. Įstatai 
keičiami prisitaikant prie Stan 
dart By-Laws, kurie duoda 
platesnes veikimo galimybes, 
pav. leidžia pakelti vienam na 
riui skolinimosi sumą iki 3,090 
dol. ir perleidžiant pirmą moi 
gičių iki ’0,000 dol. Visuotinis 
sus-mas patvirtino įstatų pa 
keitimą. Taigi dabar norintic 
ji pasiskolinti didesnes sumas, 
galės netrukdomai bankelyje 
gauti.

Klausimuose ir sumanymuo 
se E. Sudikas painformavo vi 
sus narius, kad reikia padaryti 
testamentai, nes bankelyje pa 
darytas pomirtinis užrašymas 
pagal valdžios įstatymus tega 
lioja tiktai 500 dol., o kas viiš 
tos sumos, jeigu nėra padary 
tas testamentas mirties atveju, 
pereina valdžiai.

Taip pat paaiškintas naria 
ms klausimas, kad gyvybes 
draudimas galioja 100%, jeigu 
įnešta suma yra prieš sukan 
kant 55 m. amžiaus ir jeigu pa 
nigai po to nepajudinami, nors 
narys sulaukia ir 70 metų, dra 
udimas pilnai galioja. Bet jei 
gu ta suma buvo išimta ir vė 
liau vėl papildyta, tai diaudi 
mas galioja pagal amžiaus kai 
kuliaciją.

Pasiūlyta, kad lietuviai biz 
nieriai, atlikdami biznį su lietu 
viais, kuriems reikia pasisko 
linti pinigų, kad nukreiptų į 
bankelį Talka, bet nenusiųstų 
į Finance kompanijas.

Pareikšta didelė padėka pa 
rapijos klebonui Kun. Di. j. 
Tadarauskui už nuolatinę pa 
ramą bankelio reikaluose, ypač 
už leidžiamas nemokamai nau 
dotis patalpas. Klebonas ir as 
meniškai reikia paramą pnklau 
sydamas bankeliui.

Susirinkimas nuodugniai ap

X NEPRIKLAUSOMA LIETU- 
'' VA yra visų lietuvių vėliava, 

todėl visi ją skaitykime.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
IŠKILMINGĄ VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ

Delhi - Tillsonburg lietuviškų 
organizacijų valdybos rengia, 
1958 m. vosario 8 d. 7 vai. va 
karo, Delhi miestelyje, vokie 
čių salėje, kuri yra prie Nr. 3 
kelio.

Programai išpildyti pakvies 
ti svečiai artistai iš Toronto. 
Taip pat žada pasirodyti ir 
vietinis jaunimas (pirmą kar 
tą) ir pašokti kelius tautinius 
šokius. Po programos šokiai

griežiant geram orkestrui. At 
sigaivinti ir dulkėms nuplauti 
veiks bufetas.

Laukiame svečių iš Rodney, 
London, lįigersoll, Woodsto 
ck, Hamilton ir kitų artimes 
nių ir tolimesnių apylinkių.

Kiekvieno lietuvių paieiga 
dalyvauti vasario 16 d. mine 
jime! Dalyvaukime gausiai! 
Visi!!!

Delhi K. L. B. Voldyba.

WELLAND, Ont.
„NEDUOK DIEVE, KAD IR ATEINANTĮ VASARIO 

16 MINĖTUME SUSISKALDĘ.“
K. L. B. Krašto Valdybos Pirmininkas V. Meilus.

40 metų Lietuvos Nepriklau 
somybei atžymėti, Holy Gho 
st salėje, Hagar Str., Golden 
Blvd., gatvių kampas, Wei 
land, Ont., rengiamas Vasario 
16 d. minėjimas. Minėjimas 
prasidės pamaldomis, virš pa 
minėtoje salėje 11 vai. 30 mm., 
tuojau po pamaldų paskaita ir 
meninė dalis.

Šią sukaktį Wellandas ren 
gia suvienytomis jėgomis. Wel 
land Apyl. V-bos inciatyva sau 
šio 11 d. buvo sušaukti Wel 
landė veikiančių organizacijų 
bei klubų atstovai į bendrą po 
sėdį, kur buvo aptartos Vasa 
rio 16 d. minėjimas. Organiza 
cijos bei klubai pritarė šiam 
valdybos sumanymui ir visi pa 
žadėjo visokeriopą pagalbą. 
Niegara Falls Lietuvių Klubas

svarstė gana ilgą dienotvarkę, 
pareikalavusią trijų su puse 
vai. Baigiant tenka pasidžiaug 
ti, kad bankelis iš savo pelne 
jau pradleda skirti lietuviškic 
ms reikalams pradžiai nors ku 
klią sumą, o ateityje jo veiklai 
plečiantis, reikia tikėtis, tos su 
mos kultūriniams reikalams 
skiriamos irgi didės. O tas jau 
priklauso mūsų lietuviškąja! 
visuomenei, kiek ji aktyviai 
prisidės prie bankelio veiklos 
išugdymo ir sustiprėjimo. J. D.

sujieškojo paskaitininką, Nia 
gara Falls Moterų „Vienybe" 
klubas išpildys meninę dalį su 
savo jaunomis šokėjomis, Nia 
gara Falls Vietininkuos skau 
tai, dalyvaus pamaldose ir iš 
kilmingame akte su veliavo 
mis ir K. L. T. S-gos Weiianu 
skyrius, paskyrė 25 doi., Va 
sario 16 u. minėjimo išlaidoms 
padengti. Be to, bendrame po 
sėdyje dalyvavo Weiland Me 
Užiotojų ir Meškeriotojų kiu 
bo ir Welland Meno ir scenos 
Mėgėjų būrelio atstovai, kurie 
tam darbui pritarė ir įnešė gra 
žiu sumanymų.

Gal paminėti darnai ir pini 
gai nėra tokie dideli, oet paro 
do wellandiskiu gražų denarą 
sugyvenimą ir sondai urną, ne 
žiūrint skirtingų įsniKinimų. 
l ai gražus ir gn tinas pavyz 
dys, kuns aiškiai rodo, kad vi 
siems lietuviams yra brangi 
Lietuvos Nepriklauso.nyoė, ne 
svarbu kokiai organizacijai ar 
klubui jis priklauso, jiems vi 
siems yra mielas tas Kraštas 
Lietuva.

Is spaudos matyli, kad kai 
kurios kolonijos rengia net du 
minėjimus, tame pačiame 
mieste ir tuo pačiu laiku, kas 
mūsų nuomone būtų nepagei 
dautina. Tas musų ne vienija, 
bet skaldo, o kur nėra vieny 
bės, nėra jėgos. M. S.

Vaistai i Lietuvą, |
LATVIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ $ 

KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

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

*
ft
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BELLAZZI- LA M Y, INC I

į PO 8-5151 7679 Geor«e 5l“ Ville Lasalle. j

i Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. j 
t Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popteris. |

3

t

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venetinių 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, sūrių, 
sūdytų silkių, raugintų agurkų, vaisių, juodos duonos ir 

įvairiausių konservuotų
Užsisakykite čia alų savo

241 Hickson Ave. Tel.: PO

produktų, 
pobūviams!
6-5641 Verdun.
Sav. Paul J o c a s.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

TAUPYK, SKOLINKIS *
savo kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos hetkokiam geram tikslui

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

Banko kambary.
Pirm A. Norkeliūnas . RA 7-3120 <

jtffiTTnOE LUXE DRY CLEANERS’
117 —6th AVENUE, LACHINE

| Lietuviams nuolaida. \
I LVl Li) J-O /£ J Sav.: P. RUTKAUSKAS. $

Ii
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U Č I U 1. iŠ 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.

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

VERDUN COAL Reg’d. |
Gerard Viau, sav. $

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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Vasario 8 d., Šestadeini, 7 vai. vak. 
y Gaisrininkų (b u v. Policijos) salėje, 1474 St. Catherine St. East.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPEI PAREMTI |

.s o k i ų v a k a r a s f
Nuolatine muzika Bralių Lapinų „Lituanica“ — 5 asmenų k

DU ORKESTRAI „Rhytm Rovers'* — 4 asmenų
BUFETAS SU GĖRIMAIS IR UŽKANDŽIAIS. §

NEPAPRASTAI TURTINGA LOTERIJA. §
ĮĖJIMAS: SUAUGUSIEMS 1.25 DOL., MOKSLEIVIAMS 0.75 |

Grupės Rėmėjai. £

y Š. m. vasario 7 d. (šeštadienį) 7,30 v. v. ?
? P r is i kėl imo au d i t ori j o j e x

| Aušros Trimečio Balius §
§ Programą atliks solistai: S. Mašalaitė, A. Simanavičius ii V. B i gau skasy

— duetai ir solo. f
Puikus bufetas, loterija ir kitos staigmenos. . . &

§ Šokiamsgros „C U B A N A” §
$ §
?VISI JAUNIMO MYLĖTOJAI IR RĖMĖJAI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKJ 
| YTI IR SMAGIAI PRALEISTI PRIEŠUŽGAVĖNINĮ ŠEŠTADIENĮ. j

§ P. P. S. K. Aušra. §

REAL
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA s. a. a.

„Lito valdyba, remdamasi „Lito" įstatų 20 skyr., šaukia 
š. m. vasario mėn. 9 d., sekmadienį, 12 v.30 min., Aušros Vartų
parapijos salėje „Lito" metini visuotini narių susirinkimą su 
sekančia dienotvarke:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

8.

9.

10.
11.
12.

Susirinkimo atidarymas,
Balsų skaičiuotojų ir tikrintojų rinkimas, 
Paskutiniojo metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas ir priėmimas, 
Valdybos pirm, pranešimas,
Banko vedėjo pranešimas apie finansinį stovj, 
Kredito komisijos pranešimas, 
Revizijos komisijos pranešimas, 
Pelno paskirstymas ir metinio balanso 
priėmimas.
Naujų valdybos, revizijos ir kredito 
komisijų narių rinkimai,
Pranešimas apie numatomą veiklą 1958 tn..
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.
Gerbiamieji nariai prašomi atsinešti į susirinkimą savo

banko knygutes ir dėl kandidatų išstatymo rinkimams atkreip 
ti savo dėmesį į „Lito“ Įstatų 18(b) skyr.

Valdybos sekretorius P. Rudinskas
VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS

• Tradicinis Užgavėnių balius 
bus vasario 15 d. A. V. salėje. 
Ruošia KLMD-ja. Plačiau skel 
bime.

ŠV. ONOS DRAUGIJA
Šv. Kazimiero parap. salėje 
vasario 8 d., 7 vai. p. m. ruošia 
šaunią vakarienę. Kvieiča vi 
sus dalyvauti. Įžanga 1.50 dol.
• Klebonas Tėv. Borevičius ir 
Tėv. Aranauskas šią savaitę ka 
ledos Verdune šiose gatvėse: 
Godin, Argyle, 6th Avenue, 5 
th Ave, 4th Ave ir 2nd Ave.
• Šv. Kazimiero klebonas kun.

£ J. Bobinas pakrikštijo David 
Robert Zigmo ir Ritos Bagata 
vičių sūnų ir brolio Edvardo 
ir Rachel sūnų Jonu Andrium.
• Dr. Šemogas ligoninėje ty 
rė sevikatą agr. Petro Lukoše 
vičius ir p. Zinkevičius.
• Mirė ir palaidota per Šv. Ka 
zimiero bažnyčią Elena Zelene 
kiūtė Zenais.
• Jocas Juozas Ville Lasalle, 
6-je Avenue, nusipirko namus 
ir persikelia į juos gyventi.
• Ponia Vaškienė sugrįžo iš 
Amerikos, kur praleido kelis 
mėnesius.

Nepamirškime, kad Lieuvos 
Neprikl. paskelbimo 40-ties 
metų sukakies iškilmingas mi 
nėjimas, įvyksta vasario lo d. 
(sekmadienį) 4 vai. po pietų 
Plateau saleje. Visi tautiečiai 
maloniai kvieičami skaitlingai 
dalyvauti. Seimelio Prezid.

DR. J. S E M O G A S J

CHIRURGINĖ ir £
Ji BENDROJI PRAKTIKA g
*,5 kAA I R-jnnanivno \Office 5441 Bannantyne 

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

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą.

!

DANTŲ GYDYTOJAS

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

L anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m.

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

• (kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

m.

| NOSIES, GERKLĖS IR
* AUSŲ SPECIALISTAS
g IR CHIRURGAS
| Dr. R. CHARLAKD

78 St. Joseph Blvd. W.
§ Tel. PL 9958

ADVOKATAS
?STASYS DAUKŠA, LL. D.;

I
 Suite 25—26 !

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

Res. 56.S7—12 Ave., Rsm. x 
RA 2-5229

TRADICINIS NT O
VASARIO 15 D. ŠEŠTADIENĮ 7 VAL. VAK.

Aušros Vartų parapijos salėje
Bus linksma programa — dainos muzika — loterija.

Įėjimas 1.50. L. K, Moterų Dr-ja.

ŠOKĖJUS PAREMKIME 
BŪTINAI

Montrealio visuomenei 1
„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.

Ypatingą dėmesį turėtumėm 
atkreipti į šį šakių vakarą, nes 
tai yra iki šiol buvusi vieninte 
lė proga, kada mes, Montrea 
lio lietuviai, galime paremti sa 
vo Tautinių Šokių Grupę — 
vieną iš didžiausių musų jauni 
mo kultūrinių vienetų.

Grupė, išskyrus aukas, jo 
kių pašalinių pajamų neturi, o 
išlaidų daug: į kiekvieną šokių 
repeticiją, kurios vyksta kas 
sekmadienj, akordeonas turi 
būti vežiojamas taksi, be to, 
prieš porą mėnesių buvo pavog 
tos visos tautinių šokių kelnės 
ir juostos (mažiausiai jOO dol. 
nuostolio).

Tad visi skaitlingai daly 
vaukime vasario 8 d. šokiuose 
— tuo atliksime kiekvieno su 
sipratusio lietuvio pareigą.

Aukos ir loterijai fantai yra 
mielai priimami pas grupės va 
dovą J. Piečaitį, 5785 — 12th 
Avė., 
4449, 
5347 
2052.

Rosemount, tel. RA 2- 
ar pas Č. Januškevičių, 
MacMahon, tel. DE 

Grupės rėmėjas.
PRIMENAME

šalpos vajaus aukų rinkėjams, 
kurie nesuskubo dai grąžinti 
aukų lapų, kad tai gali padary 
ti sekantį sekmadienį, (vasa 
rio 9 d.) po pamaldų A. V. 
parapijos salėje.

šalpos Komisija.
NAUJA AKADEMINIO 

SAMBŪRIO VALDYBA:
pirm. L. Barauskas, vicepirm. 
Z. Lapinas, sekretorė I. Gra 
žytė, ižd. J. Zabieliauskas, na 
rys — F. Sideravičiūtė. Kandi 
datai: J. Pauhūtė ir V. Vai 
čiūnaitė. Rev. K-ja: J. Amo 
lauskas, I. Lukoševičienė ir 
J. Kibirkštis.
• Montrealy jau pasiiodė pa 
vasariniai paukščiai.

LABAI SVARBU VISIEMS
Sekantį šeštadieni pradeda 

me parduoti 5 ir 6 kambarių 
bungalow namus Back River 
lietuvių kolonijoje. Grynais 
įmokėjimas 600 dol. Central 
Mortgage. 300 dol. darant su 
tartį ir 300 dol. Įsikrausiant gy 
venti.

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti P. Mažeikai MO 4- 
0507.
NAUJA LAS VADOVYBE 

MONTREALYJE
Sausio 26 d. įvykusiame vi 

šuoliniame susirinkime j naują 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Montrealio skyriaus valdybą 
išrinkti ir pareigomis pasiskirs 
tė sekaničai: Juoz. Lukoševi 
čius pirm,, Aug. Mylė sekr., 
Alb. Skrabutėnas ižd., Arvy 
das Dikinis kult, vadovas ir J. 
Šiaučiulis narys-koresp. Rev. 
k-jon Įėjo Aug. Kudžma, Alk. 
Piešina St. Baltauskas. Dlv.
• Pietūs A. V. salėje {vyko po 
pamaldų. Gyvojo Rožančiaus 
Dr-jos narės visus pavaišino 
skaniomis dešromis, sklin 
džiais su obuoline, kava ir ki 
tais skanėstais. Buvo gera lo 
terija. Pelnas skiriamas bažny 
čios statybos fondui.
• inž. St. Naginionis lankosi 
New
darbo įstaigos.
• KI. Kiaušas visa savaite kai 
serga. Sveikatos!
• Norkeliūnas Alb. darbo rei 
kalais lankėsi JAV.
• Asbesto fabriko darbininkai, 
pradėję derybas del naujos dar 
bo sutarties, reikalauja ir 150 
dol. mėnesinės pensijos po 65 
metų amžiaus.
• Rankinukų darbininkai nau 
ja sutartimi gavo po 5 et. prie 
do valandai.
• Ugniagesiai Montrcaiy 1957 
m. buvo iššaukti 15,657 kar 
tus, iš kurių 4,466 kartai ap 
gaulingai piktos valios žmo 
nių.
• Montreal} storoku klodu pi i 
denge sniegas, bet oras visą 
laiką minkštas ir sniegas stip 
riai mažta. Miestui sniego išve 
žimas kainoja, o gatvių barsty 
mui per metus išeina apie 25 tu 
ksančiai tonų drusmos.

Yorke komandiruotas

f )r. E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Td.: LA 2*7236

n te 306, Aldred Bldng 
507 Place D'Armes 

VI 9-8045

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

B. A.. B. C. L. 
Suite 205 

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

Res.: 40 Lafleur,

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČI N AS 
3260 Curatteau 

Montreat Tel. CL 5-5515

REIKALINGA MOTERIS
namų ruošai Cote dės Ntiges 
rajone. Atskiras kamobrys ir 
prausykla. Reikia šiek tiek kai 
bėti angliškai. Reikalingos re 
komendacijos. RE 7-5485.

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

4 Notre Dame St. E.
Montreal. UN 6-6556 5

I
>1 Konsultacijos: išanksto susitarus. $
■^ANDREW W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C„ A.C.CJF. | |

1
 C h i r o p o d i • t a •— kojų specialistas

Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery K X
6975 St. Denis. CR 4-2556 Montreal.. « £

JEI NORITE PARDUOTI arPIRKTI:
Gyvenamus namus, apartmentus, $

Žemę, statybai, investavimui, 
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola. X
Draudimas (visų rūsių) x

KREIPKITĖS: 
DISTRICT ESTATE BROKERS —

ADAMONISir B U D R 1 Ū N A S
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

1957 m. siekia $ 1.000.000,00
CR 6-5075 V. Uesunaitis PO 6-6719
LA 2-7879
OR 1-8951

J. Skučas RA 2-6152 g
E. Yaffe — Sekretorė. X

TORONTO APYLINKĖS TARYBOS RINKIMAI
KLB Toronto Apylinkės Tarybos Rinkimų Komisija piane 

ša, kad del pasiūlytų kandidatų jokių skundų nebuvo įteikta 
ii todėl rinkimai Įvyks, kaip buvo numatyta, š. m. vasario 9 
dieną, sekmadienį.

Rinkimai įvyks šiose vietose:
1. Toronto Lietuvių Namuose nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 

vakaro;
2. Prisikėlimo parapijos salėje nuo 9 vai. ryto iki 1.30 vai. 

po pietų;
3. Šv. Jono parapijos salėje nuo 9 vai. ryto iki 1.30 vai. 

po pietų.
Rinkimų Komisiją prašo visus Toronto lietuvius, nežiū 

rint pažiūrų ir Įsitikinimų skirtumo, atvykti balsuoti.
I3alsuokite už ką tik norite, tik balsuokite! rodykite, 

kad esate aktyvūs Lietuvių Bendruomenės nariai.
KLB Toronto Apylinkės Tarybos Rinkimų Komisija.

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖS — 16 VASARIO
minėjimas numatomas ko iškil 
mingiausias. Šventės išvakarė 
se, vasario 15 d., 8 vai. vak., 
per CFKB radiją (banga 1010) 
bus pritaikyta programa ang 
lų kalba. Dalyvaus ir „Vaipo" 
choras bei solistai. Tos dienos 
vakare valdžios n angliškos 
spaudos atstovams bus suruoš 
tas rautas, o vietos Katedroje 
iškilmingos pamaldos. Šiuo 
reikalu tariamasi su žymesniais 
mūsų dvasiškiais dėl tų pamal 
aų ypatingumo.

Šventės aktas-koncertas bus 
16 Vasauo, sekmadieni, 4 vai. 
po piet Odeon kino teatre, ku 
riame pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas ir sutiko būti „Vie 
nybės" laikraščio redaktorius 
J. Tysliava. Gautas sutikimas 
ir Užsienių Reikalų Ministeno 
Mr. S. Smith, kuris minejiman 
atvykęs pasakys kalbą. Pasiža 
dėjimai gauti iš žymesnių vai 
džios asmenų minėjime daly 
vauti. Jų tarpe Federalinio 
parlamento pirm. Mr. Rolland 
Mitchiner, miesto Burmistras 
Mr. N. Philips, miesto didžių 
jų laikraščių redaktoriai ir po 
litikai.

Minėjime scenoje pasirodys 
rašyt. Vyt. Tamulaiciui vado 
vaujant apie 200 musų jaunuo 
menės, kuri duos išKilmingą 
pasižadėjimą — priesaiką Lie 
tuvai. „Varpo" choras, vado 
vaujamas muz. Si. Gailevičia 
us, išpildys St. Šimkaus kan 
tatą „Atsisveikinimas su levy 
ne”.

International Institute Jar 
ves St. bus lietuviška savaite. 
Tam tikslui dail. T. Valiui yra 
pavesta suruošti dailės meno 
kūrinių, o p. Abromaičiui liau 
dies meno parodos. Parodos 
savaitės metu tame pat insti 
tute bus suruošta kviestiniems 
kanadiečiams arbatėle, paskai 
ta apie lietuvių literatūrą, lie 
tuvišką kultūrą ir pademons 
truoti kai kurie tautiniai šo 
kiai. Taip pat numatyti kvies 
tiniams kanadiečiams suruošti 
lietuviškų valgių pietus. Veda 
mos derybos ir yra vilčių pasi 
rodyti su charakeringais šven 
tės bruožais televizijoje. Suei 
ta į kontaktą su Toronto didės

A LIO DŽIUS, B. A. į!
Viešasis Notaras
(Notary Public) 

į Advokatas iš Lietuvos. 
J Namų, žemės ar bet kurio I ; 
:į; biznio pirkimo-pardavimo ■ ■ 

: dokumentų sudarymas ir į : 
: visi kiti notariniai reikalai, i ;

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė. S
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613. 8

nių dienraščių redaktoriais dėl 
patalpinimo įžanginių straips 
nių Lietuvą liečiančiais klausi 
tnais. Žinoma, to viso posiruo 
Šimo didžiausia našta tenka 
Apylinkės B-nes Valdybai, o 
ypatingai p-kui J. R. Simona 
vičiui. Plačios visuomenes pa 
reiga būtų kuo skaitlingiausiai 
Į minėjimą atsilankyti ir tuo 
Įrodyti jame dalyvaujantiems 
augštiems valdžios paerigūna 
ms, kad mūsų laisvos tėvynės 
Lietuvos ilgesys nėra isblėsęs 
lietuvių širdyse ir kad dėl jos 
laisvės kovosim visokiais pri 
einamais būdais. Bs.

AUŠROS LAIMĖJIMAI
Nugalėjusi japonui Mustan 

gs (71 :65) ir lenkų Andy’s už 
baigė be pralaimėjimo B-C ly 
gos I-ji II-jį ratą tapdama ly 
gos meisteriu. „Playoff“, kur 
bus rungiamas! del lygos tau 
rėš, prasidės vasario 16 d.

Church lygoj jaunuičiai nu 
galėjo St. Nick (46:21). Stalo 
teniso lygoj Aušra A. nugalė 
jo Vienna (18:3) ir Aušra B. 
— Scarboro (17:4) ir Reyer 
son I (12:9). ŠĮ šeštadienį 
„Aušros“ trimečio balius. Pro 
gramoje duetai ir solo S. Ma 
šalaitė, V. Bigauskas, A. Sim? 
navičius. Ateinantį sekmadie 
nį Aušros arbatėlė muzikos stu 
dijoj.
• Sausio 28 d. pradėti Siuvimo 
kursai. Norinčios kursus lanky 
ti prašomos registruotis Muzi 
kos Studijoje..

3 Dr. E. Z U B R I E N Ė

I
 Dantų Gydytoja 

1577 Bloor St. W.
(netoli Dundas St.)

TORONTOTel. LE 2-4108

| , I:

I
' Dr. A. Pacevicius :

Gydytojas ir Chirurgas
280 Roncesvalles Ave j ’ 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v. V 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia )J 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 y 
v. pp. Kitu laiku, susitarus, j ’ 
Naujas kabinetas 3

DR. V. SADAUSKIENĖ 
Dantų gydytoja 

129 Grenadier Rd.,
(2 namas nuo Roncesvalles)' 

TORONTO
Td. LE 1-4250
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