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Politinių įvykių savaitė
PASAULI, MATYK NETEISYBES.

VLIKo pirmininkas JAV Valstybės Departamente. Naujos 
) žinios iš Lietuvos. Karalių sąjunga prieš diktatorius.

Vasario 16-ji neabejotinai 
yra ta diena, kuri visame pa 
šaulyje paminėta ir priminta 
kaip lietuvių tautos laisvės ir 
Lietuvos valstybės nepriklau 
somybės diena. Tą dieną Mask 
vos diktatūrą tampo kaip mėš 
lungis. Smurto vykdytojams 
imperialistams ir kolonialis 
tams, jie supianla, ateina pas 
kutinės dienos. Jų siautėjimas 
— tai tiktai nuritančio kon 
vulsijos.

Kaip tiktai tai dienai,
JAV VALSTYBĖS DEPAR 

TAMENTAS PRIĖMĖ 
VLIKO PIRMININKĄ, 

p.-*SXjmaką, su kuriuo aptarė 
eilę okupuotoją Lietuvą licčian 
čių klausimų.

Iš Lietuvos pranešama, kad 
mirus vyskupui K. Paltaro 
kui, jšventmias

NAUJAS VYSKUPAS 
V. SLATKEVIcIUS.

Greta šios žinios, kurią ga 
Įima vertinti teigiamai, nes vi 
šokiu atveju vyskupus skiria 
Popiežius, iš Lietuvos atema 
daug blogesnių žinių. Is eilės 
laiksų, kuriuos tautiečiai gau 
na iš Lietuvos, gauta žinių, 
kad
LIETUVOJE PASIKARTO 

JA TERORAS PRIEŠ 
AR Ii m boa iub.

TREMTINIŲ
Esą jie tardomi enkavedis 

tų. Nors masiniai išvežimai j 
Sibirą nedaromi, bet užtat pa 
vieniai išvežimai dabar padaž 
nėję. Į Sibirą tremia nieku ne 
kaltus žmones — tremia gry 
nai teroro sumetimais, kad 
įbaugintų visus žmones, kad 
šie žinotų, jog oupacija yra 
žiauri ir su nieku nesiskaitan 
ti. Tat vasario 16 dienos šven 
tę šiemet sutikome naujo susi 
rupinimo ženkle. Lietuvos oku 
pantas vėl ima siautėti.

Tokio siautėjimo vienas ryš 
kiaušių faktų yra „katalikų“ 
DELEGACIJOS ATSIUNTI

MAS I ROMĄ.
. . Kaip aiškėja, delegacijos ti 
kslas — įtikinti vakarus, kad

Lietuvoje rusai nepersekioja 
tikybos. Delegacija turioje da 
lyvavo tūli Martinaitis, Matky 
nas, Mikalkevičienė, Medekša 
ir kiti, susikvietusi spaudos 
atstovus, informavo apie tiky 
bos laisvę Lietuvoje. Bet kai 
spaudos atstovai pradėjo dele 
gatus klausinėti, paaiškėjo, 
kad bažnyčios uždarinėjamos, 
kad komunistų partijoje, tai 
ir valdžios įstaigose, katalikai 
nepriimtini, kad mokyklose 
uždraustas tikybos mokymas, 
kad bažnyčios apkrautos di 
džiausiais mokesčiais ir tt.

Maža to, dabar jau aišku, 
kad

CHRUŠČIOVAS NUĖJO 
STALINO PĖDOMIS.

Tuo tikslu, kaip dabr aiškė 
ja, Chruščiovas Staliną ir nu 
vertino partijos akyse, bet ne 
žmonių, ne liaudies. Dabar 
Rusija jau turi aiškų Stalino 
įpėdinį — Chruščiovą.

Tarptautinėje politikoje kol 
kas

VERDA KOVOS ARABŲ 
ŠALYSE.

Kai du diktatoriai — Egip 
ti ir Syrijos — sudarė sąjun 
gą, susirūpino karaliai. Jorda 
nijos karalius Husseinas ir 
Irako karalius Feisaias taip 
pat sudarė sąjungą, nes aiš 
kiai pajuto, kad diktatorių są 
junga yra prieš juos nukreip 
ta. ę

TUNISO SUSIDŪRIMAS 
SU PRANCŪZIJA

yra naujas nesutarimų židi 
nys. Tunisas pareikalavo, kad 
prancūzai iš Tuniso visiška, 
pasitrauktų.

Tęsiasi ir Kipro .salos konf 
liktas, kuris dabar yra paašt 
rėjęs.

DĖL DIDŽIŲJŲ 
SUSITIKIMO

derybos eina paslankiai. Atro 
do, kad susiikimas įvyks, nes 
JAV eina į kompromisus. JA 
V net atsisako Dulles daiyva 
vimi suistikimo paruošime.

— Maskva paleido iš neiais 
vės 10 vokiečių mokslininkų.

MONTREAL, 1958 m. VASARIO-FEBRUARY 19 d.

Gražusis Vilnius, kuriai o uždrausta minėti Vasario 16

Naujienos iš pasaulio sostinės
PABALTIJO DIPLOMATŲ PASITARIMAI

Antrasis iš eilės Pabaltijo 
valstybių diplomatinių atstovų 
J. A. Valstijose pasitarimas 
buvo sušauktas Lietuvos Char
ge d’Affaires a. i., J. Kajecko, 
Lietuvos Pasiuntinybėje, Wa 
shingtone, gruodžio 18 d. Ja 
me dalyvavo Latvijos min. dr. 
Ar. Spekke, lydimas patarėjo, 
Dr. A. Dinbergs, ir Estijos 
atstovas, J. Kaiv. Pasitarimo 
metu pasikeista visas tris va 
Istybes liečiančiais poltiniais 
klausimais.

Trečiasis iš eilės los rūšies
pasitarimas įvyko J. Kaiv, Es 
tijos generalinio konsulo ir dip 
lomatinio atstovo, namuose, 
Scardaie, N. Y., sausio 31 d. 
Be augščiau suminėtų asme 
nų tame pasitarime dalyvavo 
dar Lietuvos generalinis kon 
sulas New Yorke, J. Budrys, 
ir Estijos vicekonsulas, E. Ja 
akson.

Tame pasitarime svarstyta 
dabartinė politine padėtis ir 
Pabaltjoi Valstybų interesus 
liečia darytimai žygiai. Taip 
pat, svarstyta įvairūs kiausi 
mai susiję su konsularine Pa 
baltės Valstybių veikla ir jų 
Ijonsularinės praktikos deri 

nimo klausimas.
Po Pabaltės Valstybių ats 

tovų pasitarimo įvyko ten pat 
tuojaus kitas p. Kaiv sušauk 
tas platesnis pasitarimas. Ja 
me, be augčiau suminėtų as 
menų, dar dalyvavo V. Mase 
ns, V. Sidzikauskas ir J. Klės 
men t.

VASARIO 16 MINĖJIMAS MONTREALYJE
Šiemet praėjo labai įspūdin 
gai. Penktadienį buvo radio 
transliacija pusiau praniūziš 
kai, pusiau lietuvišaki. Kalbė 
jo dr. H. Nagys, Ir. Lukoševi 
čienė. Valandėlę aukojo p. 
Bourgois. Vasario 16 išvakarė 
■se buvo grynai lietuviška tra 
nsliacija, kurioje kalbą paša 
kė Semelio Prez. Pirm. St. 
Kęsgmla, po to sekė Himnas; 
■valandėlė buvo pradėta Kauno 
karo muzejus trimitų garsais, 
po to sekė Lietuvą Liūdinanti 
Maironio-Kačanausko giesmė 
„Ten, kur Nemunas banguo 
ja*“ op. sol. E. Kardelienės iš 
pildyme ir transliacijos užbai 
gai Liaudies Ansamblio dai 
nos — Subatos vakarėlį ir Ei 
sim laukan. Valandėlę suteikė 
p. Stanczykowski.

Sekmdienį abiejose parapi 
jose vyko iškilmingos pamal 
<ios už Lietuvą ir lietuvius. 
Pamaldose dalyvavo vėliavos. 
Klebonai pasakė dienai pntai 
kytus pamokslus.

Po pietų Plateau salėje vy 
ko aktas-koncertas. Seimelio 
Prezid. Pirm. St. Kęsgailą ati 
darius minėjimą įnešimu vė 
liavų bei Kanados Himnais ir 
pakvietus jį vesti adv. dr. St. 
Daukšą, invokaciją paskaitė 
£v. Kazimiero parap. klebonas

kun. J. Bobinas (sek. NL nr. 
bus įdėta drauge su kalbo 
mis). Po to Šv. Kazimiero 
parap. choras, vedamas kiebo 
so ir fortepionu palydimos var 
gonininko K. žižiūno, pagiedo 
jo gedulingą giesmę. Choras 
giedojo ir himnus drauge su 
Z. Lapino vedamu pučiamųjų 
instrumentų orkestru.

Dr. H. Nagys paskaitė gra 
žią, poetiškai parašytą, kalbą. 
Sekusiuose sveikinimuose Kar 
dinolo atstovas kanauninkas 
Drouin gražiai kalbėjo, po jo 
Montrealio majoro vardu svei 
kino A. Des Pattis, estų p. Lat 
tik ir ukrainiečių atstovas: 
raštu sveikinimus atsiuntė Lat 
vijos konsulas p. Tomson ir 
Šveicarijos gen. konsulas p. 
Koestli.

Priimta Kandos vyrauisy 
bei skirta rezoliucija.

Koncertinėje dalyje su pui 
kiais fortepiono numeriais da 
lyvavo pianistas K. Smilgevi 
čius, op. sol. E. Kardelienė su 
naujais ir senais, bet gražiais 
dalykais. Dramos aktoriai — 
pp. Malaiškienė, Pukelevičiū 
tė, Akstinas, Barauskas ir Ve 
selka, išpildė žodžio montažą 
apie Lietuvą ir taut, šokių šo 
kėjai, vadovaujami J- Piečai 
čio ir muzikuojant A. Viėiui,

Lietuvos \
; nacionalinė \ 
■ M Mažvydo ' 
\ bibtiotek*/

gražiai pašoko kis
Scena buvo dekoruota p. L 
gos. Įdomu, kad minėjime oi o 
jo didokas pučiamųjų orkest 
ras, vedamas Z. Lap.no.
Kęsgailai padėkojus už progra 
mos išpildymą ir atsila.nl y:>m. 
minėjimas baigtas Tautos Hi 
mnu. Salė buvo pilna puoli 
kos, nors oras buvo baisus.
LIETUVIŲ DELEGACIJA 

PAS KARDINOLĄ
40 metų Lietuvos Nej ’ 

lausomybės atgavimo sukak 
ties proga, psa J. Em. Montre 
alio kardinolą lankėsi lietuvių 
delegacija. Ją sudarė kieb. Tė 
vas Borevičius, St. Kęsgailą, 
Irena Lukoševičienė, Jonas 
Lukoševičius, Jonas Kardelis 
ir Silvia Pakulytė. J. Emincn 
cijai delegacija įteikė Lietu 
vos vaizdų albumą ir tautinę 
juostą. Šia proga kardinolas 
suteikė ganytojišką palaimini

mčiai Lietuvai ir vi 
; Montrealio lietuviams. 
TREALIO MAJORAS 

PRIĖMĖ LIETUVIŲ 
DELEGACIJĄ

ryšium su 40 Lietuvos nepri 
..lausomybės paskelbimo su 

. .ikiuvėmis. Delegacijoje daly 
vavo abiejų parapijų klebonai 
kunigai J. Bobinas ir J. Bore 
vilius, Seimelio Prezidiumo 
vicepirmininkas Jonas LukoŠe 
vičius ir D. Norkeliūnas, mo 
terų atstovė Ir. Lukoševičie 
nė, studentų atstovė L. Vili 
maiatė ir NL red. J. Kardelis. 
Majoras Senatorius Hon. Sar 
to Fournier priėmė labai sim

gai: paprašė visus pasira 
syti garbės svečių knygon, pa 
vaišino, moteris apdovanojo 

n is ir apie pusvalandį kai 
bejosi su jį aplankiusiais sve 
či . Keli fotografai šį priėmi 
mą nufotografavo.

■■■■■■■■■■■■■R A'-aMBT
Did. Gerb. J

LEONĄ BALZARĄ IR PONIĄ, I
mirus jo sesutei gydytojai, I

VERONIKAI BALZARAITEI
Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia

E. ir J. Kardeliai.
* - •'•'"T" XTW

Mielą kolegę
VILTĮ V ICIŪNAITĘ 

jos brangiam tėvi iui uvoje mrus, 
liūdesio valandoj' r. : širdžiai užjaučia

Montreal o Lietuvių Dramos Teatras.

dijuoja ištisomis valandomis.
Masiniai žmonių kapiny 

nai, kaip Katynas, kur bolše 
vikai išžudė kelis tūkstančius
Lenkijos karininkų; Korėja, 
k ■ būta masinių žmonių žu 
dynių, raudoniesiems užėmus 
kai kurias Pietų Korėjos vie 
tas; Praveniškiai, Lietuvoje, 
kur 1941 m. biržely bolševi 
kai kėgdami iš Lietuvos išžu 
dė ir stovyklos kieme paliko 
apie 400 lavonų, — daro žiū 
rovams didelį įspūdį. Įdomu 
tai, kad žmonės visai nesido
mi paveikslais Stalino ir kitų 
kraugerių. Paroda buvo at.da 
ryta sausio 20 d. ir baigsis va 
sario 20 d. Ji bus vežiojama 
ir į kitus miestus. Kur.

— Ilga kova vykusi, kaip 
sutvarkyti Ney Yorko moki 
nius mokyklose ir sustabdyti 
nusikaltimus, pasibaigė tuo, 
kad pereitą penktadienį išva 
ryta iš mokyklų 644 mokiniai. 
Ir gub. Harriman, ir majoras 
Wagner, ir auklėjimo įstaigos 
mano, kad juos reikia atuiuo 
ti į specialias mokyklas.

— New Yorko valstybėje 
einanti kova, kad nedii bantie 
ms būtų pakelta nedarbo pa 
šalpa iš 36 dol. į 45 doi. už 
savaitę, eina prie galo.

— Šalčio banga, atėjusi iš 
Kanados, užšaldė ir New Yor 
ką. Termometras rytą rodė 12 
1., gi palyginus su Montrcaliu 
būt normalu ar net „šilta“, ta 
čiau Floridai ir jos vasaroto 
jams pridarė daug nuostolių

Pastarajame pasitarime ap ir j*e bėgo bėgte iš ten. Šalčio 
tarta dabartinės Pabaltijo va aukų yra 51 visoj Amerikoje. 
Istybes liečiančios politinės BAISIOS SNIEGO PŪGOS 
problemos ir pasikeista pažiū MONTREALYJE 
romis į jas. Kom.

Jos prasidėjo vasario 16 d. 
PET PARODA BOLŠEViK po 12 vai. dieną ir tęsėsi visą 
INEI KOOEGZIS1ENCIJAI pirmadienį. Jeigu žjemos pra 

PAVAIZDUOJI dzia MIontrealy buvo visai pli
Sausio 20 New Yerke Gra 

nd Central atidaryta paroda 
bolševikų 40 metų egzistenci 
jos Rusijoje ir Bolševikinės 
lįoegzistencijos praktikai pa 
'vaizduoti. Paroda vaizduoja 
keturias temas: 1. nuolatinius 
valymus, 2. beklasę visuome 
nę, 3. Sovietų imperilizmą, 4. 
taikos nedalumą. Parodos eks 
penatai — foto nuotraukos, 
skaičiai, sovietiniu digmtorų 
pareiškimų citatos, žemėla 
piai, priverčiamųjų darbų sto 
vykių tinklo planas ir kt.

Per dieną parodą aplanko 
apie 10 tūkstančių lankytojų. 
Vieni prabėga greitai, kiti stu

RINKIMŲ REZULTATAI 
HAMILTONE

K. L. B. Hamiltono Apyl. 
Rinkimų K-ja skelbia visuo 
menės žiniai, kad per įvyku 
sius rinkimus į Apyl. V-bą ir 
Kontr. K-ją 1958 m. vasario 
9 d. balsavime dalyvavo 250 
asmenų.

Į Apyl. V-bą išrinkti: Mik 
šys K., Skripkutė L., Stonkus
J. , Bagdonas R., Patamsis A., 
Pilipavičius A. ir Kažemekas 
J-

Į Kontrolės k-ją išrinkti: 
Pleinys J., Dalius S. ir Žitkaus 
kas K.

Rinkimų pravedime ir ba) 
su skaičiavime dalyvavo Ben 
druor(.cnės ir organizacijų ats 
tovai: Jazbutis A., Stanaitis,
K. Gudinskas, Trečiokas ir 
Juozapavičius S.

Rinkimų K-ja labai dėkoja 
parap. kleb. kun. Tadai aus 
kui už paraginimą parapijie 
čių balsavimui i< naudotis rin 
kimų reikalams parapijos sa 
fe. Rinkimų Komisija.

ka ir retkarčiais pasirodęs snie 
gas tuojau nutirpdavo, tai pas 
kutiniu laiku sniego privertė 
nepaprastai daug — ligi 40 in 
čių storio klodą. Blogiausia, 
kad visą laiką laikosi šaltis, to 
dėl sniegas birus kaip pelenai. 
Ši aplinkybė ypač nemaloni, 
kad esant vėjui susidaro di 
džiulės pūgos, kurios sniegą 
suneša į dideles kalvas ir tuo 
parahžuoja susisiekimą. Vėjui 
pastiprėjant, susidaro tokios 
pūgos, kad už dviejtj-trijų ži 
ngsmų jau nieko negalima ma 
tyti. Šios pūgos taip sutrikdė 
miesto susisiekimą, kad ištisos 
gatvės sustojo užkimštos ma 
sinomis, įklimpusiornis į snie 
gą, su kuriuo miesto gatvių va 
lymo priemonės bejėges kovo 
ti. Tokio sniego užvertimo 
dar neteko čia matyti. Dėl 
smego pūgų sutriko susisieki 
mas ir traukiniais ir lėktuvais.
• Tautinių šokių grupė ruo 
siasi koncertui, kuriame pasi 
rodys dideliu sąstatu.
• iš Lietuvos į Montreal} yra 
atvykusi moteris, kuri Lietu 
vą apleido tiktai prieš 2 mene 
sius. Numatytas su ja pasikal 
bėjimas, kuris bus paskelbtas 
NL-je.

TAUTIEČIAI ŠAUKIASI 
PAGALBOS

M. Riaukos žmona jau 8-ti 
metai ligoninėje, jis pats be 
darbis ir turi išlaikyti dar ma 
žametį sūnų. Jo adresas: M. 
Riauka, 8240—9th Ave, Ville 
St. Michel, Montreal, P. Q.

P. ir E. Pliškevičiai atvyko 
iš Vokietijos, bet dabar nedar 
bo laikas. Jie prašo jiems pra 
nešti kas žinotų kokį darbą. 
Jų adresas: 334 Emerald' b,. 
N., Hamilton, Ont,

atsila.nl
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Redaktorius Jonas Kardelis.
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai 

Telefonas: POntiac 7-7920
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Prenumerata metams:
Kanadoje .........................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ......................$6.00
Teksto eilutė ................et. 0.15

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.j 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Ties bendruomeninėmis 
problemomis

PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS
Perdidelis reikalas yra Pa 

šaulio Lietuvių Seimas, kad 
apie jj nekalbėtume ir nerašy 
tume. Žinoma, jeigu mes pri 
brendę tokiam svarbiam reika 
lui. Deja, atrodo, kad tikrovė 
yra tokia, kuri neleidžia mums 
tokiu pribrendimu pasigirti. 
Pribrendimu ne vienašališku.

Organizacinio komiteto pir 
mininkas Prelatas J. Balkūnas 
į suabejojimą, — ar nereikėtų 
Seimo šaukimą atidėti — atsa 
kė, kad jau pervelu kelti šis 
klausimas, nes jau daug pasi 
ruošimų yra pasiekę tokį laips 
nį, jog atidėti neįmanoma. O 
vis dėlto šis klausimas įkyriai 
peršasi būti svarstomas.

Visų pirma, Seimas nepri 
brendęs psichologiškai, nuotai 
komis. Dėl jo yra aštrių nesu 
tarimų. Ypač Jungtinėse Vals 
tybėse. Sunku sau įsivaizduo 
ti, koks bus Seimas, jeigu į jį 
ateisime su įkaitusiais dėl ne 
sutarimų veidais, su kibirkštis 
mėtančiomis akimis...

Didžioji kolonija turėtų pa 
ti savo tarpe išsiaiškinti, susi 
tarti ir į Seimą ateiti su visų 
būtinu nuoširdumu. O išsiaiš 
kinti yra kas. JAV lietuviai 
paskutinieji visame pasaulyje 
pribrendo jungtis į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Deja, 
dar ne visiškai. Ir tai yra vie 
na iš pagrindinių kliūčių.

Mums, artimiesiems didžio 
sios lietuvių kolonijos kaimy 
nams, atrodo, kad JAV lietu 
viams dar gana daug reikia 
bręsti ligi Bendruomenės ir Ii 
gi Seimo. Vienas tam kiiuvi 
nys yra kultūrinis kolonijos ne 
lygumas, kuriuo pasinaudoja 
ir asmeninės ambicijos, ir sro 
viniai užsikirtimai, ir bendras 
reikalo dar nepakankamas iš 
siaiškinimas. Dar ir aiškintis 
ramiai JAV lietuviai nepajė 
gūs. Šia prasme pas mus irgi 
nėra idealo, bet pas mus jau 
pradeda dominuoti bendro lie 
tuviškojo reikalo supratimas, 
kuris stipriai stelbia suminėtus

P. P. V. VAIČIŪNAITEI 
ir

G. VALIULIENEI SU ŠEIMA
jų Tėvui

A. f A. K. VAIČIŪNUI
mirus Lietuvoje, reiškiame giliausios užuojautos

 Antanas, Valerija, Ilona Gražiai.

NIAGAROS PUSIASALIS
KANADOS LIETUVIŲ V-SIOS DIENOS

įvykusios Niagara Falls, apys 
kaita.

Pajamos;
už alų ir degtinę . . 2,625.25 
už loteriją i raukų . 710.40 
už programas ............ 52.00
už bil. į sportą............  71.25
už bil. į šokius............1,710.00
už metraštį ir seklb.. .2,723.00 
už gėrimus ir valgio

produktus ............ 849.15
Viso pajamų............8,741.05
Išlaidos:

už telefoną, telegrafą, 
pašto ženklus, raštinės 
reikmenis, spausdintus, 
kelionės išlaidas. 645.76

patalpų nuoma 573.64
už alų ir deginę . . . .1,768.90 
loterijos reng. ir fantų

pirk............................. 294.15
parodos rengimą ir kurinių

persiuntimą .......... 192.38

Yearly Subscription Rates:
Canada .............................$5.00
America & S. America. . $ 5.50
Other Countries $ 6.00
Pajieškojimų kaina $ 1.00 

kliuvinius.
Atrodo, kad peraštrus klau 

simų statymas ir tūlas nenoras 
suprasti reikalo esmę, vis dar 
kliudo nuoširdžiai ir sąmonin 
gai vertinti šį didįjį reikalą.

Kadangi yra aišku, jog Ben 
druomenė ne griauna, ne ardo, 
ne naikina, bet jungia esą 
mas organizacijas, tai, atrodo, 
JAV lietuviams nėra nė ma 
žiausio kliuvinio visiems įeiti 
į Bendruomenę. Deja, šis klau 
simas savo esme dar nėra pa 
siekęs JAV lietuvių sąmonės 
ir širdies gelmių. O norint, 
kad Pasaulio Lietuvių Seimas 
būtų tikrai vertas savo vardo 
ir paskirties, šita yra būtina.

Nepribrendęs Seimas ir te 
chniškai. Su atstovų rinkimais 
visai negerai. Kanadoje Seimo 
atstovų rinkimai visiškai nepa 
sisekė. Jie išėjo pervienašališ 
ki, kolonijų atžvilgiu. Tikrai 
nenormalu, kad iš didžiausios 
kolonijos teišrinktas tiktai vie 
nas atstovas.

Bet dar blogiau, atrodo, bus 
JAV. Jeigu Kanadai visuoti 
niai ir tiesiogieji rinkimai bū 
tų atnešę, kaip galima spėti, 
lygesnių vaisių, tai JAV jie 
duos dar prastesnes pasekmes. 
Nes visos senosios organizaci 
jos liks už vartų. Jos gi nesu 
tartos, kad galėtų siųsti savo 
atstovus, o ir siunčiant, jeigu 
toks susitarimas būtų, susida 
rytų dar tūla painiava. Tegul 
ta painiava esmei nekenktų, 
bet... formalistai, „įstatymų 
rabinai“, būtų nepatenkinti.

Tat, yra būtinas susitari 
mas, būtinas išsiaiškinimas, bū 
tinas „susitupėjimas", pribren 
dimas, be ko visas reikalas ne 
pasieks tinkamos augštumos, 
neatsieks laukiamojo efekto — 
pasisakyti visų Pasaulio Lietu 
vių vardu.

Šių kliuvinių akivaizdoje, 
įkyriai peršasi klausimas: ar 
vis dėlto nepagalvoti apie Pa 
šaulio Lietuvių Seimo atidėji 
mą ? J. Kardelis.

Sporto varžybų išlaidos 
ansambliui, solistams, 
akomponiatoriams.
orkestrui ir kt. ...1,642.58 

vaišinimas garb, svečių 157.15 
Metraščio išleidimas 1,974.61 
Valgio produktai ir minkšt.

gėrimai ................. 660.10
Pelnas.......................... 714.87
Balansas .......................8,741.05

Pelnas paskirstytas sekan 
čiai:
Nepr. Lietuvai .............. 15.00
Tėv. Žiburiams ................15.00
Lituanus .......................... 25.00
Skautams.......................... 25.00
Skautams ........................ 25.00
Draugui .......................... 10.00
Naujienoms,..................... 1Q.00
Darbininkui ................... 5.00
Dirvai ............................... 5.00
Kr. Valdybai .................. 153.00
St. Catharines bendr.
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Laiškai iš Lietuvos
Vienas senas emigrantas ga 

vo laišką iš Lietuvos, rašytą jo 
brolio. Laiške, be ko kita, pa 
rašyta: „...Iš tolo matėme jūsų 
kanadiečių, bolševikų „delega 
ciją“. Jie čia buvo labai „glo 
bojami“ saugumo, kurio tar 
nautojai įvairiais vardais ir pa 
vidalais juos per Lietuvą lydė 
jo, saugojo ir jiems raštus ir 
laiškus redagavo. Manau, jūs 
matėte „Tarybinės moters“ 
žurnalą, kurio viršelį „puošia“ 
trys „delegatės“. Kitame pus 
lapy — jų laiškas, kurį jos vi 
vos trys pasirašė. Žinoma, jos 
nedaug kaltos, kad savo pavar 
džių nemoka pasirašyti taisyk 
lingai, bet iš to jau aišku, kad 
ne jos, bet palydovai, joms tą 
laišką surašė... Na, tai jau jų 
reikalas. Bet tu žinok, kad tie 
„delegatai“ Lietuvos be kau 
kės nematė. Pas mup kalbama, 
kad iš jų net pasai buvo atim 
ti, o vieną jų, kaip teko patir 
ti, visą naktį saugojo palydo 
vas, budėdamas už langų, tik 
tai elektros lempute kartais 
Švietė į vidų, ar tas „delega 
tas” nekelia perversmo?.. Dar 
patarsiu, neklausykite, ką de 
legatai plepa, bet žiūrėkite, ką 
rašo „Nepriklausoma Lietu 
va“ ir ką sako Kardelis... Jis 
žino mūsų gyvenimą geriau 
už delegatus*’...

St CATHARINES, Ont.
METINIS SLA 278 ST. CAT HARINES KUOPOS NARIŲ

susirinkimas šaukiamas 1958 
m. vasario 22 dieną, 6:30 vai. 
vakaro, Harding hotelio patai 
pose (antrame augšte), St. 
Catharines, James ir King g- 
vių kampas.

Susirinkime be svarbių kuo 
pos reikalų aptarimo ir praneši 
mų, bus renkama sekančiai 
kadencijai nauja kuopos vaidy 
ba. Tai visus narius prašome 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
taip pat maloniai kviečiame at 
silankyti ir visus prijaučian 
čiuosius.

Po susirinkimo rengiamas 
draugiškas pasivaišinimas.

SLA 278 kuopos fin. sekr.
P. Polgrimas.

ŠEŠTADIENINĖ LIETUVI 
Ų MOKYKLA
veikia ir šiais metais, tik kaž 
kodėl apie ją tylima, vistiek 
kaip jos nebūtų buvę. Todėl pa

valdybai ......................200.97
Wellando bend, v-bai.. 250.90

Viso ..............................714.87

PADĖKA
Baigiant savo darbą, V-to 

sios Kanados Lietuvių Dienos 
Rengimo V-ba reiškia nuošir 
džiausią padėką visiems prisi 
dėjusiems darbu ar kitokią pa 
rama prie V-tosios Kanados 
Lietuvių Dienos Niagara Fal 
Is surengimo ir jos sėkmingo 
pravedimo. Ypatingai dėkoja 
me visiems lietuviams už skait 
lingą dalyvavimą šventėje, 
kas atnešė pilną šventės pasi 
sekimą ir tikrą jos reikšmę.

V-tosios Kanados Lietuvių 
Dianos Rengimo Valdyba.

„...Kaip pas mus sakoma, 
„per Grabnyčias” turėjome 
ekskursiją iš Vilniaus į Duse 
tas, kur kasmet, palaikant tra 
diciją, įvyko ant Sartų ežero 
ledo arklių lenktynės. Gal 
pusšimtis gražių arklių lenk 
tyniavo. laimėtojų pavardžių 
jums nerašau, — jums vis vien 
tai bus nežinomi vardai, kaip 
ir mums...”

„...Jūs netikėkite kas sako, 
kad visus grąžina iš Sibiro. 
Tiesa, yra grąžintų, bet daugu 
mas dar Sibire lieka. Sibire esą 
nčius dar nuteisia už tai, kad 
jie savo tautiečiams kuo nors 
padeda... Toks yra jums gerai 
žinamas kaunietis C. P. Be to, 
iš Lietuvos vis dar veža. Štai 
šiomis dienomis mūsų kaimy 
ną Z. M. išvežė, nors jis nieku 
nepasižymėjo nei praeityje, 
nei dabar. Deja, veža ir ve 
ža...”. ,

„...Dėkoju Tau, Dėde, kad 
man atsiuntei duonos. Be jos 
Vorkutoje jau seniai būčiau at 
siskyręs su šiuo pasauliu... 
Nog sunku gyventi, bet ir mir 
ti dar nesinori. Dar vis rodos 
sulauksiu šviesesnę dieną... 
Ačiū už duoną. Ir neužmiršk 
manęs... Jeigu užmirši, liks tik 
tai mirti...”

gal tėvų komiteto nario Jono 
Grigo patiektas žinias noriu su 
pažindinti su jos veikimu.

Mokslą šiemet pradėjome 
kiek vėliau, nes kol susidarė 
naujas tėvų komitetas, suras 
tos mokyklai patalpos ir tin 
karnas mokytojas, susidarė te 
chniškos kliūtys. Tėvų komite 
tą dabar sudaro: Jonas Grigas, 
Kazys Bogušis ir Alf. Liaksas. 
Mokyklai patalpos klebono Tė 
vo Juvenalio Liaubos OFM pa 
stangomis gautos School Boar 
d’e miesto centre, Curch gat 
vėje, St. Nichols anglų mokyk 
loję. Paskutiniame tėvų susi 
rinkime nutarta, kad mokyk 
los gerovei daugiau nekviest 
kelių mokytojų, bet stengtis 
surasti vieną gerą, ir už dar 
bą, kiek yra galimumas, mokė 
ti atlyginimas. Tas pareigas 
pasiėmė mok. Juzė Navasaitie 
nė, kuriai kas šeštadienis už 
dvi pamokas mokama 3.00 dol. 
Už patalpas nemokama, bet 
tos mokyklos sargui mokama 
5 dol. mėn. už iššlavimą. Kle 
bonas retkarčiais ateina tiky 
bos pamokinti. Mokinių, pagal 
mokyklos sąrašą, yra 14. Mo 
kyklos reikalams yra Įsteigta 
prie tėvų komiteto atskira ka 
sa, kurios vadovu dabar yra J. 
Grigas. Lėšos yra sudaromos 
iš pavienių asmenų aukų, or 
ganizacijų bei b-nės apylinkės 
šalpos. Šiais metais tikimasi 
gauti iš V-tosios Kanados Lie 
tuvių Dienos pelno ir jau gir 
disi, kad b-nės apyl. valdyba 
iš šio pelno yra paskyrusi 150. 
dol. šeštadieninės mokyklos iš 
laikymui. Nepaprastai girtinas 
ir gražus gestas rūpintis savo 
priaugančiąja karta. Senis.

„Mums daabr didžiausis rū 
peštis, nes iš Maskvos atėjo 
Chruščiovo parėdymas — vi 
sus vienkiemius sukelti į kai 
mus. Tat turėsime „kelią at 
gal“. Prieš keliolika metų mus 
išskirstė į vienkiemius, ir džiau 
gėmės juose gyvenimo patogu 
mu, padidėjusiu turtingumu ir 
individualine laisve. Dabar gi 
mus įsakyta grąžinti atgal į 
kaimus. O gal — dvarus, ku 
metynus. Kolūkis juk nieku ne 
siskiria nuo dvaro. Tiesa, dva 
ras taip pat turi savo pliusų: 
čia daugiau žmonių, triukšmin 
giau, daugiau panašu į miestą.

Bet klausimas, kaip gi teks 
trobas perkelti? Arklių nėra, 
mašinų neužtenka, — kaip įvy 
kdyti planas? Gera rusams, 
kurie gyveno didžiausiais kai 
mais. Bet mums... sunku įsi 
vaizduoti, kaip mes ištesėsime 
persikėlimą į dvarus...“

„Kanados delegatai pas mus 
turėjo malonią viešnagę—juos 
vežiojo, vaišino, girdė ir į abi 
nausis pūtė burbulus... Kažin, 
ar bent vienas iš delegatų su 
grįš — atvyks pas mus apsigy 
venti ir patirti mūsų gyvenimo 
gėrybes ir linksmybes O bū 
tų labai malonu bent vieną čia 
pastoviai apgyvendinti. Mes 
mielai juos čia priimtume. Kol 
ūkyje šimtas žmonių — tai ne 
perteklius. Tegul greičiau va 
žiuoja pas mus...

Štai gavome už metus darba 
dieniais pelnytą užmokesnį — 
po 9 pūdus padygusių miežių. 
Bus duonelės, — ko dar dau 
giau reikia? Tegul jie atvažiuo 
ja į tuos kolūkius, apie ku 
riuos jie pasakoja, kad matė ir 
čia su kolūkietėmis šokę...“

•)*Nepriklausomos Lietuvos” 
Skaitytojams

s!

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

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

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI 

KVIEČIAME į TALKĄ,

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

sų prenumeratorius suras tiktai po vieną naują
‘ prenumeratorių!

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

LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

š

Y

PARKO MEDŽIAI.
Foto Alb. Jūraičio.

11 A M I L T O N

Atkelta iš 7 puslapio.
vietą 15 dol. laimėjo Tulpė, ku 
rių savininkė P. Blinstrubienė 
ir trečia vieta 10 dol. atiteko 
Pavergtai L'etuvai, kuria bu 
vo L. Skripkutė. Gausi fantais 
loterija traukė visus ir čia vi 
są laiką buvo susigrūdimas, 
kol liko tuščios lentynos.Šį kar 
tą fantų tarpe buvo daug ver^^ 
tingų ir gražių knygų, kas tik^^ 
rai buvo gražus žestas lietuvis 
kos knygos paskleidimui. Sve 
čius maloniai linksmino V. Ba 
becko vadovaujamas orkest 
ras, kuris baigė vakarą Lietu 
vos Himnu.

DAUG BEDARBIŲ
Vasario 8 d. Darbo įstaigos 

pranešimu Hamiltone buvo 
20.382 bedarbiai. Bedarbių sk 
aičius keletą šimtų krito, nes 
savaitę prieš tai buvo 20.881. 
Metai atgalios tuo pačiu laiku 
tebuvo 12.069 bedarbioi. No 
rintiems surasti darbo Hamil 
tone dabar yra mažai vilčių, 
tenka laukti pavasario, gal pa 
dėtis pagerės.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
MIESTO BIBLIOTEKOJE

Ap. V-ba jau įteikė centri 
nei Hamiltono Miesto Bibho 
tekai pirmąsias knygas jkūri 
mui lietuviško skyrelio. Pra 
džiai nupirkta už 50 dol. 11 
knygų, kurios gražiai išleistos 
ir kietai įrištos. Kai tik lietuvis 
kas skyrelis dus atidarytas nau 
dojirnui Ap. V-oa praneš vi 
suomenės žiniai ir prašys, kad 
ku ouaugiau Įteiktomis Knygo 
mis butų pasmaudota, nes nujtfk 
to pareis atskiro skyriaus išlUP 
kymas ir jo papildyrrfas nau 
jais leidimais.

S. D.

I



1958. II. 19. — Nr. 8 (270) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

P. L. B. SEIMAS „Ll TO” susirinkimas Laiškai Redakcijai
JAV lietuviškoje spaudoje 

plačiai rašoma PL B-nės sei 
mo reikalais. Kaip šio didelio 
įvykio šeimininkai, sraipsnių 
autoriai daugiausia judina sa 
vo krašto bėdas, kelia kalusi 
mus, liečiančius daugiau speci 
fintus JAV B-nės reikalus, be 
reikalingai eidami į ginčus su 
senomis amerikiečių organiza 
cijomis, pirmoje eilėje ALT-u. 
Tačiau sraipsnių autoriai už 
miršta, kad be JAV atstovų, 
seime dalyvaus ir kitų kraštų 
LB delegatai (14 jų iš Kana 
dos), todėl ką nors rašant PL 
B seimo reikalais, reiktų neuž 
miršti ir svečių, kuriems atvy 
kus į seimą, gausis beveik pu 
siausvyra tarp JAV dalies ir 
likusiųjų.

Atrodytų, kad Kanada stovi 
nuošaliau to didelio, 40 m. Lie 
tuvos Nepriklausomybės atga 
vimo sukakties proga, rengia 
mo seimo. TaČaiu taip neia. P. 
L. B. seimo reikalai buvo gan 
plačiai išnagrinėti pereitų me 
tų KT rudens ir pavasario se 
sijose, kalbama tuo reikalu vai 
dybų posėdžiuose, organuaci 
jų susirinkimuose (pav. Ha 
miltono socialdemokratų), pa 
skutinę savaitę to seimo orga 
nizacinio komiteto pirm. prel. 
J. Balkūno pranešimuose ir st 
atant kandidatus iš Kanados į 
atstovų suvažiavima New Yor 
ke.

Sprendžiant iš paskutinio 
prel. Balkūno pranešimo, atro 
do, kad patiems posėdžiams 
yra skiriama per mažai laiko 
— tik dvi dienos — ketvirta 
dienis ir penktadienis, nes šešta 
dienis, kaip bankieto diena ir 
sekmadienis, kaip koncerto, pa 
maldų šv. Patriko katedroje, 
savaime jau atpuola. Laiko 
yra per mažai, nors sprendi 
mui atskirų mūsų gyvenimo 
reikalų, bus sudarytos atski 
ros komisijos, kurios posėdžia 
us ir padarys savo nutarimus. 
Šiaip ar taip, kiekvienas dele 
gatas, vykdamas i seimą, pa 
siims savaitę atostogų (o ne 3 
—4 dienas), o atvykę iš užjū 
rio mūsų broliai, nebėgs tuoj 
pat į namus. Tad kodėl nega 
Įima nuodugniai, nuo pat pir 
madienio pradėti posėdžius? 
Juk turime tiek daug klausi 
mų, kuriuos išsiaiškinti, tikrai 
dviejų dienų nepakanka.

Nors broliai amerikiečiai, sa 
vo straipsniuose skelbia, kad 
PLB seimas bus nepolitinis, ta 
čiau jie apsirinka. Nepakaks 
vien tik lieuvybės išlaikymo 
klausimais kalbėtis, nes auto 
maiškai su tuo yra surištas lai 
svinimo ir vienybės klausimas. 
Jis bus iškeltas Kanados, Aus 
tralijos, Vokietijos atstovu. 
Kodėl?

Laimingos yra JAV, turėda 
mos pas save VLIKą, LLK, 
ALT’ą, BALF’ą ir kt. organi 
zacijas. Jos atlieka didelį dar 
bą, nuimdamos nuo pečių liū 
to dalį naštos nuo JAV LB pe 
čių. Tikrumoje, LB-nės tiks 
las, ją steigiant, buvo lietuvy 
bės išlaikymas emigracijoje. 
Bet gyvenimas padiktavo ką 
kita: Australijos, Kanados, Vo 
kietijos, Italijos, Prancūzijos 
ir t. t. L. B-nės šiandien eina 
tuose kraštuose šalpos, kultu 
rinės ir politinės organizacijos 
darbą. Ir tas darbas dėl mūsų 

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

KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Jauniną ADOMONIENĘ.

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

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

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

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

veiksnių nesugyvemmo yra la 
bai nedėkingas. Gal jis nesu 
prantamas vadovaujantiems as 
menims, tačiau jį (nesugyveni 
mą) ant savo pečių jaučia pas 
kiros organizacijos, ap. valdy 
bos ir pačios LB. Užtenka iš 
eiti su nario mokesčio rinki 
mu, Šalpos ar Tautos Fondo 
rinkliavomis per eilinj L. B- 
nės narį ir ne kartą išeiti tuš 
čiomis, nes gaunamas atsaky 
mas; „duočiau, jeigu jie (vei 
ksniai) gerai sugyventų“. Ir 
kas dėl to nukenčia? Tik mū 
sų seneliai, lietuviška mokyk 
la, įvairūs fondai, lietuviškos 
radio programos. Juk yra fak 
tas, kad T. Fondo pajamos Ka 
nadoje sumažėjo beveik pu 
siau, o tokioje didelėje Toron 
to LB 40 m. LN atgavimo su 
kaktis, minima dviejose 
vietose. Nesutelpame net pla 
čioje Kanadoje!

Ne vienas iš mūsų klauso 
mės televizijoje ar per radijo 
gražių ir gilių vysk. F. Sheen 
kalbų. Kalėdų Dieną, kalbėda 
mas taikos klausimais jis pa 
reiškė: „taika nebus surasta 
Jungtinėse Tautose — ji turi 
ateiti nuo mūsų pačių, visų šio 
pasaulio gyventojų“. Ar tie žo 
džiai negali būti pritaikyti PL 
B-nės suvažiavimui?

Visi norime vienybės, visi 
jos jieškome, tačiau nenusilei 
džiame vienas antram dėl ne 
esminių klausimų, daugiau sa 
vo asmeniško užsispyrimo. 
Daugumas LB seimo atstovų 
bus žmonės, kurie dirba patį 
juodžiausią darbą savo krašte 
ar apylinkėje. Jie geriausiai at 
jaučią tą pulsuojantį tremties 
lietuvio kraują, jie geriausiai 
šiuo užkalkėjusių kraujagyslių 
vietas, jas jie turi teisę operuo 
ti, nes yra įgalioti plačiųjų tre 
m ties masių: fabrikų darbinin 
kų, ūkininkų, studentijos ir t. 
t., kuri pagal savo išgales au 
koja pinigus, savo darbu, re 
mia mūsų laisvinimo kovą ir sp 
rendžia lietuvybės išlaikymo 
problemas.

Ir vaistai nuo lieuviškos sk 
lerozės turi būti rugsėjo mėn. 
surasti, pradedant nuo mūsų 
vadovaujančių veiksnių refor 
mos, ne griežtoje formoje, dau 
giau švelnioje. Rodos Kanados 
KT pavasario sesijoje, tuo rei 
kalu klbėjo Iz. Matusevičiūtė, 
J. Kardelis ir kt. Tačiau galu 
tino sprendimo neprieita. Man 
atrodo, kad PLB seime negali 
ma bus uždengti protokolų 
knygų iki sekančio suvažiavi 
mo, bet prie to darbo eiti tie 
siog padarius nutarimus. O pir 
mas oks žingsnis būtų trans 
fūzija naujo kraujo.

Keistai ir nesuprantamai at 
rodo darbininkui po 40 m. ap 
leisti fabriką, tą pačią vietą 
prie mašinos, kurioje jis išsto 
vėjo pusę savo amžiaus. Ta 
čiau gyvenimas to reikalauna! 
Į jo vietą stoja naujas, jaunas 
žmogus, įneša prie darbo ma 
šinos naujų patobulinimų, be 
abejo ne iš karto, bet susipaži 
nęs su visu mechanizmu. Ko 
dėl panašiai negalima būtų pa 
sielgti su mūsų veiksniais, pa 
skirais asmenimis, kurių asme 
niškumai ar pažiūros į gyveni 
mą yra dar atsineštos į mūsų 
veiksnius caro revoliucijos ar 
N. L. gyvenimo įvykių rai

Malonu pranešti, kad Mont 
realio „Litas“ tampa viena 
stipriausių ir rimčiausių orga 
nizacijų, kurios ir susirinkimai 
yra gausūs ir rimti.

Metinis susirinkimas, sekma 
dienį, buvo labai gražus, daly 
vavo 90 narių ir kiek svečių.

„Lito“ pirm. A. Norkeiiū 
nas, tolerantiškai vedęs susi 
rinkimą, leido visiems nariams 
išsikalbėti ir išsiaiškinti visus 
rūpimus klausimus. Atidarius 
susirinkimą ir išrinkus manda 
tų komisiją (S. Kęsgailą, J. 
Jurėnas, P. Čipkus), sekr. P. 
Rudinskas paskeitė praėjusio 
tnetinio susirinkamo protoko 
lą, kuris priimtas be pataisų.

V-bos pirm. A. Norkeliūnas 
pranešė, kad per metus buvo 
10 posėdžių; pasikeitę 3 sekre 
toriai; naujų narių įstoję 82 ir 
dabar iš viso yra 30b. Pirm, 
ir sekr. dalyvavo Credit Union 
League Montreal Chapter stei 
giamąjame sus-me ir A. Norke 
liūnas tapo išrinktas j v-bą. 
Bankas įsigijo nedegamą spin 
tą, kur laikomi svarbūs doku 
mentai ir pinigai, nors didieji 
laikomi Provincial Bank oi Ca 
nada. Baigdamas pranešimą, 
pirm, pastebėjo, kad visi rnont 

dos I ?
Kodėl į musų gyvenimą, ne 

įtraukti besimokančios studen 
tijos, ar jau baigusius mokslus 
šiame kontinente, gerai susipa 
žinusius su aplinkuma, suda 
riusios pažintis su politikais, 
unifersitetų profesoriais?

Gal kiek per skaudžiai pasi 
elgė Amerikos Lietuvių Stu 
dentų S-ga, nepasiųsdama po 
savo suvažiavimo sveikinimo 
VUKui. Ar tai buvo padary 
ta sąmoningai, norint atkreip 
ti dėmesį mūsų viršūnėms, ar 
tiesiog užmirštant. Sunku pa 
sakyti. Tačaiu pats kąsnis pa 
lieka labai neskanus, ypač gau 
tas nuo mūsų atžalyno, į kurį 
dedame tiek daug vilčių.

Su viltimi žiūrime į lietuviš 
kus įvykius vasaros metu JA 
V. Nėra ko bijoti (kaip pav. 
detroitietis p. V. Kutkus) „ko 
nkurencijos" ALT'o ir PLB 
seimuose. Tegul juos šaukia ir 
BALFas ir ALTas ir SLA ir 
LB. Juk juose bus aptariami 
lietuviški reikalai. Ir tikiu, 
kad visi pasaulio lietuviai dž 
iaugtųsi, jeigu kiekviename 
seime - kongrese, dalyvautų tų 
didelių organizacijų atstovai. 
O Pasaulio Lietuvių B-nės sei 
mas tuomet galėtų būti mūsų 
vienybės apkarūnavimu. Ir to 
linkime iš visos širdies.

Ir dar maža pastaba. Galvo 
jama PL B-nės valdybą — 
sekretoriatą, sudaryti tik iš J 
AV atstovų. Kodėl nesujung 
ti su kaimynine Kanada? Čia 
pat sienos randasi didelė Dėt 
roito kolonija, kiek toliau Cle 
velando. Prie šių dienų susisie 
kimo, kanadiečiams nesunku 
yra pasiekti tuos miestus. O 
valdyba, sudaryta iš dviejų 
kraštų atstovų, turėtų dar dau 
giau orumo viso pasaulio lie 
tuvių akyse. K. Baronas. 

į Dr. Roman Pniewski
t Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose

I
- Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų speclialistas.

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

realiečiai jau pamatė ir įsitiki 
na, kad Litas yra rimta ir nau 
dingą organizacija, todėl vis 
didesnis skaičius žmonių stoja 
nariais, todėl bankas auga. 
Pirm, tiki, kad bankas sušilau 
ks daug didesnio tautiečių dė 
mesio ir atneš dar didesnę vi 
seims naudą.

Banko vedėjas D. Jurkus 
pranešė apie banko apyvartą 
ir balansą ir plačiau viską pa 
aiškino. Jis, be ko kita, konsta 
tavo, kad banko indėliai ap 
drausti visu šimtu procentų li
tas draudimas siekia milioną 
dolerių, todėl nė vienas centas 
ir jokiu atveju negali prapulti. 
Jis taip gi prabrėžė, kad Mont 
realio „Litas“ už paskolas ima 
mažiausius procentus, nes To 
ronto „Parama“ ima 9% ir Ha 
miltono „Talka“ ima 10%, o 
„Litas“ teima tiktai 8, beto, 
Litas visus narius apdi audžia 
iki 1000 dol.

Kredito kom. pirm. J. Juške 
vičius trumpai pranešė, kad 
visi paskolos prašymai paten 
kinti ir visi skolininkai gražiai 
atsilygino. Didžiausia pasko 
los sumą 5.000 dol. ir mažiau 
šia 100 dol.

ReV. kom .pirm. inž. J. Bu 
lota plačiai aptarė revizijos ti 
kslą ir konstatavo, kad viskas 
banke vedama tvarkingai ir są 
žiningai, be mažiausio šešėlio 
ir viskas dirbama mokamai, 
nes tai yra darbas specialisto 
bankininko (p. Jurkaus). Kre 
dito komisija taip pat pareigas 
atlikusi be priekaištų, todėl 
bankas neturėjo jokių nuosto 
lių ir nemalonumų. Visi skoli 
ninkai gražiai atsiskaitę.

Banko Direktorius D. Jur 
kus pranešė, kad pelnas taip 
paskirstytas: indėlininkams po 
4,25% — 3,770.49; skolinto 
jam? grąžinta 5% nuo įmokė 
tų palūkanų — 358.15; atsar 
gos kapitalui padidinti 700.00; 
ved. už balansą 200.00; kultu 
ros ir šalpos reikalams 300.00. 
(Taut. šok. 50.00, sportui 50. 
00 B-nės meno ansambliui 50. 
00, šeštad. mok. 50.00, Lit. 
kurs. 25.00, šalpai 25.00, vai 
kų darž. 25.00, Vasario 16 gim 
nazijai 25.00) ir pelno likutis 
— 286.07. P. Jurkus taipgi 
pranešė, kad 1958 m. numato 
ma 175,000 apyvarta, pajamų 
11.855, išlaidų 3,375, pelno 8, 
480 dol.

Apyskaita patvirtinta, sąma 
ta priimta ir valdomiesiems or 
ganams išreikšta padėka už ge 
rą darbą.

Naujon v-bon išrinkti: D. 
Jurkus, P. Rudinskas, J. Bulo 
ta ir P. Lukoševičius; kred. 
kom. — J. Juškevičius, J. Sku 
čas; rev. kom. — P. Povilaitis 
ir p. Staškevičius.

Klausimų ir sumanymų eilė 
je buvo plačiau pasisakyta 
apie priemones padidinti banko 
narių skaičių, apie čekių ope 
racijas ir kita. Nutarta, kad 
visi nariai, suprasdami banko 
naudingumą, prisidėtų prie jo 
augimo — įnešant daugiau in 
dėlių ir pajieškant daugiau na 
rių.

Susirinkimas praėjo gražiai

Didžiai Gerbiamas Ponas 
„Nepriklausomos Lietuvos" 
Redaktoriau,

„Nepr. Liet." 49 N. atspaus 
dintas Lietuvos Teisininkų 
Draugijos Centro Valdybos 
straipsnis dėl Lietuvos teismų. 
Kadangi tame straipsnyje da 
romas man užmetimas neva 
dėl nevisai tikslių taktų nušvie 
timo, tai prašau neatsisakyti 
patalpinti galimai artimesnia 
me „Neprikl. Lietuvos” nume 
ryje mano tai Draugijai atsa 
kymą, kurio nuorašą prie šio 
pridedu.

Reiškiu augštą pagarbą
K. Žukas.

Augštai Gerbiamas Ponas 
Lietuvos Teisininkų 

Draugijos Pirmininke.
„Teisininkų Žinių” 21-22 N 

tilpo Lietuvos Teisininkų Dr 
augijos Centro Valdybos pasi 
sakymas dėl priekaištų nepn 
klausomos Lietuvos teismams. 
Šis pasisakymas ištisai buvo 
[perspausdintas „Nepriklauso 
moję Lietuvoje“ 49 N ir ko 
mentuojamas kituose spaudos 
organuose.

Kadangi šitame Centro Vai 
dybos pasisakyme išreikšta 
abejonė dėl mano išdėstytų iak 
tų ir išvadų patikimumo bei 
teisingumo, tai aš randu icika 
lo kreiptis į Centro Valdybą, 
prašydamas išsklaidyti mano 
kaikurias abejones. Jei aš bu 
siu įtikintas savo’ ankstyves 
nių išvadų klaidingume, tai ra 
siu savyje tiek drąsos viešai 
spaudoje tas savo klaidas ati 
taisyti.

Kalbėsiu konkrečiai.
Marijampolė 1919 metai. Po 

nia K., Raudonojo Kryžiaus 
skyriaus pirmininkė, teisėjo 
žmona, masiškai pardavinėjo 
į šalį prisiųstus jai del įteikimo 
kariuomenei amerikoniškus 
miltus, audeklus ir tabaką. Iš 
audeklo siuvo savo dukterim 
kraitį ir net kratos metu ūžti 
kome siuvėją prie dukterų 
kraičio. Ponią K., mano parė 
dymu, su skandalu ginkluoti 
kareiviai per visą miestą nuga 
beno į karišką daboklę, is kur 
po kelių dienų ją perėmė Apy 
gardos teismas. Bylos nagrinė 
jimo nebuvo. Ponia K. dau 
giau nenukentėjo.

Ar buvo šaukiamas pas teis 
mo tardytoją ir į bylos nagri 
nėjimą šios skandalingos by 
los iniciatorius, atseit aš? Ne, 
nebuvo. Kodėl?

Jei p. K. pasirodė „visai ne 
kalta“ ir buvo mano „neteisin 
gai“ apkaltinta, tai ar jai buvo 
grąžintos visos teises, būtent 
Raud. Kryžiaus skyriaus pir 
mininkavimas? Ne, nebuvo. 
Kodėl?

Ar buvo p. K. grąžintas vi 
sas atimtas kratos metu tur 
tas? Ne, nebuvo. Kodėl?

Ar buvo patrauktas atsako 

ir darbingai. Nariai dar buvo 
pavaišinti.

Įdomu, kad dabar banko na 
riai taip pasiskirsto pagal in 
dėlius: po 5.00—15; 5—10.00 
—29; 10—20.00 — 50; 20— 
100.00 — 92; 100—500.00— 
54; 500—1000.00 — 19; 1000 
—5000.00 — 37; per 5000.00 
—2.

Bendrai, narių skaičius pas 
toviai auga, auga ir indėlių dy 
dis. Visi tautiečiai kviečiami 
dėtis į banką. J. K. 

mybėn tas asmuo, kuris „ne 
pamatuotai“ apkaltino „nekal 
tą* ponią K., ątseit aš, ir „ne 
teisėtai" kalino ją karinėje da 
boklėje? Ne, nebuvo. Kodėl?

Einame prie sekankčio ma 
no „neteisingo" nušvietimo pu 
nkto.

1921 m. pradžia. Užsienio 
Reikalų ministeris dr. Puric 
kis įsako valdininkei, p. Tube 
lienei (dabar gyvena Washing 
tone), užantspauduoti 13 Jaga 
minų su aiškia kontrabanda. 
Poni aTūbelienė atsisako. An 
tspaudus uždeda pats ministe 
ris. Kitą dieną kurjeris Skrin 
ninkovas su tais lagaminais 
mano parėdymu areštuojamas 
ir iš kelionės grąžinamas Kau 
nan. Antspaudai atplėšiami. 
Tenai per 100 pavadinimų me 
dikamentų ir medicinos instru 
mentų. Areštuotas Skrinniko 
vas ir visi „diplomatiniai pake 
tai" perduodami teismo ži 
nion.

Ar buvo teismo užklaustas 
to skandalo vykdytojas, pulk. 
Žukas, kokiu pagrindu jis šitą 
darė? Ne, nebuvo. Kodėl?

Skrinnikovas paleistas ir su 
pernaujaužantspauduotais laga 
minais išvažiavo į Maskvą. Ar 
teismas pranešė savo tokia sp 
rendimo motyvus? Ne, nepra 
nešė. Kodėl?

Jei Skrinnikovas su visais 
„diplomatiniais paketais“ lais 
vai išvažiavo į Maskvą, tai ar 
buvo patrauktas atsakomybėn 
tas asmuo, atseit aš, kuris „ne 
teisėtai“ atėmė laisvę tarnybi 
niam pareigūnui? Ne, nebuvo. 
Kodėl?

Einame prie sekančio punk 
to, dr. Purickio bylos.

Jei dr. Purickis, kaip savo 
pasisakyme Liet. Teis. D-jos 
Centro Valdyba teigia, buvo 
išteisintas, tai ar buvo grąžin 
ti jam sulaikyti 3 vagonai sa 
charino ir kitų prekių, kurių 
tuometinė vertė buvo keli mi 
lionai markiu? Ne, nebuvo. 
Kodėl?

Ar buvo patrauktas atsako 
mybėn pulk. Žukas, „visai ne 
pamatuotai“ apšmeižęs ir įžei 
dęs vieną augščiausių krašto 
pareigūnų — Užsienio Reika 
lų minister}, kuris pasirodė bu 
vęs „visai nekaltas“ ir išteisin 
tas? Ne, nebuvo. Kodėl?

Nesu teisdarystės žinovas. 
Man rods, kad teismų valsty 
bės gynėjų pareiga netik kai 
tinti žmones per teismo nagri 
nėjimą, bet ir prižiūrėti, kad 
valstybei, arba ir atskiriems 
piliečiams nebūtų kieno nors 
daroma skriauda, arba netei 
singumas.

1919— 21 m. atsirado žmo 
gus, kuris atimdavo laisvę pi 
liečiams, netgi pareigūnams, 
sulaikydavo svetimą turtą ,,šm 
eiždavo“ „nekaltus“ žmones, 
net ir augščiausius krašto pa 
reigūnus.

Ar gi atitinkami valstybės 
gynėjai nerado reikalo atkreip 
ti dėmesj į tokius gyvenimo ne 
normalumus ir tą žmogų pa 
traukti atsakomybėn, kaip 
šmeižiką, sauvaliautoją, o gal 
net ir mani jaką? Jie šito ne

t

c

padarė. Kodėl?
Aš būčiau labai dėkingas 

Liet. Teisin. Dr-jos Centro 
Valdybai, kad mano šias abe 
jones išsklaidytų ir paskelbtų 
„Teisininkų Žinių" viename 
artimiausių numerių.

Nukelta į 6-tą pel.
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Vladas Puškorius mirė
Lietuvius pasiekė liūdna ži 

nia, kad Athol, Mass., USA 
netikėtai mirė lietuvių parapi 
jos vargoninkas Vladas Puško 
rius, plačiosios lietuvių publi 
kos žinomas kaip populiarus 
operos solistas ir tikrai kietas 
žemaitis.

Vladas Puškorius yra Pa 
langiškis. Nedaug yra žmonių, 
kurie taip karštai mylėtų savo 
gimtinę, kaip velionis. Palan 
ga jam buvo ne tiktai gimtinė, 
bet ir pasididžiavimas. Lietu 
vos nepriklausomybės laikais 
jis djrbo Kaune Valstybės te 
atre, kur buvo vienu populia 
riaušių operos solistų. Bet sa 
vo siela visą laiką gyveno Pa 
langoje, kurion skubėjo kiek 
vieną laisvą dieną.

Ne mažiau jis mylėjo žemai 
čius ir jais taip pat, kaip ir Pa 
langa, didžiavosi. Daugelis pa 
.stebėdavo, kad ir operoje, kur 
buvo reikalaujama švari lietu 
vių kalba, VI. Puškorius daž 
nai pažemaičiuodavo. Tai jis 
darė ne klupdamas, bet sąmo 
ningai. O kas tiktai su juo tu 
rėjo kokių reikalų, visi turėjo 
įsitikinti, kad jis yra žemaitis, 
nes ir kalbėdavo ir laiškus ra 
šydavo tiktai žemaitiškai.

Bet jis savo siela buvo tik 
ras muzikas, ir muziką mylėjo 
daugiau už viską. Baigęs Lie 
tuvos valstybinę konservatori 
ją, jis tuo nesitenkino ir nuolat 
muzika domėjosi, gilino žinias 
ir buvo tikrai apsišvietęs muzi 
kas, ne paviršutiniškas, ne di 
letantiškas dainininkas, kaip 
kaikurie pasitenkiną viena siau 
ra savo specialybe.

VI. Puškorius buvo didžiai 
muzikali asmenybė. Jeigu dėl 
balsinių savybių operoje jis tik 
tai keliose operose (Sevilijos 
Kirpike, Don Paskalyje, Car 
Šaitane) turėjo dideles roles, 
tai veik nebuvo operos, kurio 
je jis nedalyvautų. Tokia rolė 
operoje yra nelengva, nes daž 
nai mažos rolės, muzikaliniu, 
ritminiu atžvilgiu, sunkesnes 
už dideles. Operos solistas VI. 
Puškorius visada būdavo savo 
rolių augštumoje ir jam neat 
sitikdavo jokių liapsusų, jokių 
praleidimų, jokių trūkumų. Di 
delis įgimtas muzikalumas ir 
rimtas muzikinis pasiruošimas 
jį tvirtai laikė pašaukimo ir 
muzikos meilės augštumoje.

Kaip aktorius, turėjo žymių 
gabumų, todėl jo rolės visada 
publikai buvo patrauklios.

VI. Puškoriui atiteko ir isto 
rinė Tremties Operos rolė, lai 
kinai gyvenant Vokietijoje, — 
jis buvo žavus Don Bartolo 
Rossini operoje „Sevilijos Kir 
pėjas“. Greta to, jis tremtinių 
parapijose dažnai buvo vargo 
nininkas, chorvedys.

Emigravęs į Ameriką, vien 
tiktai vargoninkavo. Athol’o 
parapija ir jos klebonu buvo 
patenkintas. Dažnai prisimin 
davo ir reiškė pasitenkinimą, 
kad Athol’e jis turi labai geras 
sąlygas — labai tolerantišką 
kleboną, labai gerus parapijie 
čius. Pats bū'damas humanis 
tas, jautraus ir švelnaus būdo, 
taurus ir kilnus džentelmenas, 
Athol’e jis jautėsi laimingas,— 
todėl perskubiai jį pasiėmė mir 
tis. Didelis lietuviškąjai bend 
ruomenei nuostolis netekus 
augštai kultūringo žmogaus, 
o NL netekus dar gero prenu 
meratoriaus ir nuoširdaus rė 
mėjo.

Gyvenęs vienoje tremties 
stovykloje, Dr. Br. Mickevi 
čius atsiuntė sekančias apie 
paskutines velionies gyvenimo 
valandas ir laidotuves eilutes:

„Nepriklausomos Lietuvos 
Operos dainininkas Vladas 
Puškorius, sunkiai sirgęs pe 
reitų metų žiemą, sveikatos ne 
beatgavo, tačiau buvo kantrus 
ir blogėjančia sveikata savo bi 
Čiuliams ir draugams nesiskun 
dė. Žemaitišku ištvermingumu 
atlikinėjo vargonininko parei 
gas liet. kat. bažnyičoje, At 
hoi, Mass., Vargoninkavo dar 
š. m. sausio 26 d., gi sekančią 
dieną popiet mirė plaučių užde 
girnų, eidamas 65 amžiaus me 
tus.

Sausio 30 d. pamaldose už 
a. a. Vladą Puškorių giedojo iš 
Worcesterio, Mass,, atvykęs 
Nepriklausomos Lietuvos Ope 
ros solistas I. Nauragis. Po to 
velionis buvo pervežtas į Bro 
cktoną, Mass., kur gyvena a. 
a. Vlado Puškoriaus sesuo su 
savo vaikais, ir čia buvo palai 
dotas. Iš Bostono su velioniu 
otsisveikinti buvo nuvykę: 
kun. kleb. Virmauskis, daili 
ninkas Andriušis, „LE" leidė 
jas J. Kapočius su žmona, St. 
Santvaras ir dr. Br. Mickevi 
čius. Stasys Santvaras bičiulių 
ir draugų vardu su velioniu 
jautriu žodžiu atsisveikino, pri 
simindamas bendrai praleistas 
valandas su a. a. Vladu Puško 
riu Kaune ir Palangoje“.

KU LT U R W FvROĄ' IK A
TRUPUTIS LIETUVOS POETŲ PASISAKYMŲ

Lietuvos nuostolis-

Lietuvos rašytojų s-gos orga 
nas „Pergalė” atspausdino 
pluoštą eilėraščių. Kai kuriuo 
se eilėraščiuose jausti pesimiz 
mas. Pavyzdžiui, „Pergalės” 
duodamas Vilijos Šulcaitės ei 
lėraštis „Kada nesijauti laimin 
gas“. Čia yra tokių posmų: 
„Ir visa, kuo lig šiol gyventa 
Tu pasvarstai ir apmąstai — 
Suniekini kas buvo šventa, 
Ir nieko prieky nematai. 
Darbai, kurie tau džiaugsmą 

teikė, 
Atrodo niekam neverti. . . 
Likimą piktą tu prakeiki 
Todėl, kad džiaugiasi kiti. . .“ 

Sovietiniais laikais išaugęs 
ir pradėjęs pasireikšti literatu 
roję poetas J. Marcinkevičius, 
premijuotas už poemą „Dvide 
šimtas pavasaris“, šitaip apie 
partizanus eiliuoja: 
„Miškely gulim mudu du 
Širdis krūtinėj beldžias. 
Naktis rami. Tylu, glūdų, 
O jis, girdžiu, sau meldžias. 
Pabaigęs priduria karštai. 
Paglosto beržo žievę: 
— Atleisk man, Viešpatie, 

už tai. 
Neteisk manęs, o Dieve! — 
Girdėt — artėja traukinys. 
Jis padeda rožančių 
Ir atsidusęs traukia jis 
Granatą iš už ančio. . . ”

Apie studentus, besilankau 
čius Gedimino kalne Vilniuje, 
Marcinkevičius pasakoja 
„Nusitvėrusi alkūnės 
Irena sulaikė jį: 
Šitie akmenys žili, 
Samanotos sienos šitos 
Ir lietaus praplautos plytos — 
Kiek jos matė, kiek matys! 
Šičia — mūsų praeitis. 
Kur jinai — garsi, didinga? 
Viskas žuvo, viskas dingo. 
Uždrausta nūnai deja. 
Net kalbėti apie ją. . .
Simas garsiai atsiduso: 
Bet jinai visviena mūsų. 
Ir dėl šitos praeities 
Kartais nesmagiai jauties.

Lietuvos artistų šeimai, VI. 
Puškoriaus seseriai: Athol kle 
bonui ir parapijiečiams, nete 
kusiems kolegos, giminaičio, 
gero žmogaus, jautraus muzi 
ko, nuoširdi užuojauta, o ve 
lionio pelenams — pasiekti 
laisvos tėvynės — mylimos Pa 
langos kopas. J. Kardelis. 

Rodos buvo neblogiausia, 
O kada kas nors paklausia, 
Kaip įvyko tai ir tai, 
Gerą valandą mąstai, 
Kas tau galima, kas leista, 
Kaip marksizmas moko — 

keista!
Vis tik gera ir smagu, 
Kad randi minties draugų“.

Poetas atpasakoja žodžius 
bernelio, kuriam jo mergaitė 
lietuvaitė pasisakė, kad maiti 
nanti pabėgusi rusų belaisvi. 
„Šis tiesiog — akis į akį 
Apšaukė bolševike. 
Tepastimpa sau miške 
Atėjūnas neprašytas. 
Kas gi tau ruselis šitas? 
Dėdė, pusbrolis ar kas? 
Ir susitepei rankas. . .
Dar piniesi man ant tako. . .”

IŠĖJO LABAI JDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Amerikos Lietuvių Socialde 
mokratų Sąjungos Literatūros 
Fondo lėšomis New Yorke iš 
leistas pirmas Prof. Stepono 
Kairio atsiminimų tomas, pa 
vadintas LIETUVA BUDO, 
apimąs du skyrius: I. Vaiko 
ir jaunystės atsiminimai ir II. 
Kas buvo Lietuva. Knyga, iriš 
ta kietais viršeliais, turi 416 
puslapių. Kaina 5.50.

Atsiminimai siekia iki 1905 
metų. Jų įvardijimas rodo jų 
turinio apimtį. Tai yra labai 
įdomi ir svarbi, dokumentinės 
vertės, medžiaga lietuvių tau 
tos istorijai.

Žinant, kad autorius yra žo 
džio meistras, gabus literatas 
ir kalbėtojas, yra aišku, kad 
atsiminimai parašyti itin gyva 
ir vaizdžia kalba. Be to, žiną 
nt, kad jis yra vienas žymiųjų 
socialdemokratų, galima su 
prasti, kad įvykių aprašymas 
ir faktų nušvietimas yra pada 
rytas tam tikru ideologiniu po 
žiūriu, kurio autorius ir nesle 
pia.

Atsiminimuose daug faktų, 
daug dokumentinės medžią 
gos, daug pavardžių. Leidinys 
vertas kiekvieno kultūrininko 
susidomėjimo. Autorius mini 
Dr. K. Griniaus, Prof. M. Bir 
žiškos atsiminimus, kurie lie 
čia maždaug vieną ir tą patį 
laikotarpį ir yra tarp savęs su 
siję.

Montrealyje kol kas Prof. 
S. Kairio atsiminimus galima

Tokia antrašte amerikiečių 
spauda pasitiko mūsų grafikų 
parodą Milwaukee, Wisconsin. 
Milwaukes miestas turi arti 
miliono gyventojų, du univer 
sitetu, dvi meno mokyklas, 
muzėjų, teatrą ir laikomas vie 
nu iš kultūros centrų.

Šią parodą ruošė Internatio 
nai Institutas su Lietuvių Dai 
lės Institutu. Organizacinius 
reikalus Milwaukejc tvarkė 
Leonardas Dargis.

Žemiau duodame amerikie 
čių meno kritikų vertinimus. 
„Milwaukee Sentinel", Arts 
and Artists skyriuje, savo re 
cenziją užvardinusi Lithua 
nia's Loss, America's Gain, 
Margaret Fish rašo:

„Kaip žymiai mūsų kultūrą 
praturtino po antrojo pasauli 
nio karo pas mus atbėgę meno 
talentai, liudija lietuvių daili 
ninku gausūs medžio raižiniai 
ir litografijos, kurie bus išsta 
tyti International Institute.

Penki iš septynių dailininkų 
gyvena JAV, vienas Kanadoje 
ir vienas Paryžiuje. Paskutiny 
sis, Vytautas Kasiulis, gyvena 
ir dirba Paryžiuje, kur jis yra 
pasiekęs tarptautinio garso. 
Kaip tik dabar JAV kolekto 
riai ir kritikai nekantriai lau 
kia jo individualios parodos, 
kurią jis turės Hammer Galeri 
joje, New Yorko mieste.

Jo darbai, kaip parodo keli 
jo pavyzdžiai, kurie bus išsta 
tyti Institute, yra didžiai so 
fistiniai ir impresionizmo tęsi 
nys. Spalvota litografija „Mu 
zikantai“ yra jautriai impresio 

gauti pas J. Bakanavičių, 689 
Beatty Ave, Verdun.
Beatty Ave, Verdun ir N. Lie 
tuvos redakcijoje.

NAUJAS ROMANO 
LAUREATAS

„Draugo“ vardu įteikta Ane 
lės ir Jono Andruliu 1000 dole 
rių premija šiemet atiteko nau 
jam rašytojui Jeronimui Igną 
toniui.

Naujasis laureatas profesija 
yra mokytojas, dabar gyvenąs 
bei dirbąs viename Čikagos fab 
rikų ir dalyvaująs Dainavos 
ansamblyje, nes turįs sodrų 
balsą. Jo romanas „Ir nevesk 
į pagundą“ nagrinėja tema iš 
mokytojų gyvenimo.

Amerikos laimėjimas
nistinė — fleitininko, bubninin 
ko ir šokėjo, juokdarių kostiu 
muose, studija turi švelnius pa 
stelinius perėjimus ir efektin 
gai iššaukia sielą sukrečiančią 
misterišką nuotaiką.

Nežiūrint sofistiškumo, Ka 
siulio darbuose yra gilus liūde 
sys ir didmgumas — ypaty 
bės, kurios dominuoja parodo 
je, apimančioje apie 60 grafi 
kos darbų, kuriuos surinko lie 
tuvis dailininkas A. Valeška 
(dabar gyvenąs Chicagoje) 
kilnojamoms parodoms.

Gaivinantis jausmas ypačiai 
gyvas Viktoro Petravičiaus 
darbuose, kuris šiam recenzen 
tui geriausiai patinka iš visų 
septynių dalyvaujančių šioje 
grupėje.

P. Petravičiaus darbai sėk 
mingai jungia giliai religingą, 
primityviai pieštą senovės že 
maičių medžio raižytojo meną 
su šiandieninio meno bendrais 
reikalavimais. Jo medžio raiži 
nys „Mano krašte“ yra toks at 
kastas folkloro turtas, apie ku 
rį nesusipažnusieji su juo(kaip 
aš) gali tik spėlioti. Bet jo 
technika, jo linijos ir kompo 
zicijos tikrumu, jo juodųjų plo 
kštumų giluma — galima tuo 
jau pat žavėtis.

Alfonsas Dargis, kaip ir Ka 
siulis, daugiau įtakos turėjo iš 
moderniųjų atstovų, jo (Dar 
gio) atveju — kubistų ir žais 
mingų imagistų. Jo medžio rai 
žinys „Mergytė ir jautis“ pa 
našus į Miro, bet daug artimes 
nes realybės panašumui, o jo 
„Gatvės mušikantas“, „Mer 
gaitė“ ir „Kompozicija“ yra 
ekspresionistiniai spalvose ir 
dekoratyviai kubistiniai dvidi 
mensinėje kompozicijoje. Po 
no Dargio dažai yra tiršti ir 
turi puikią faktūrą. Aš manau, 
ar tik jie nebus speciali dažų 
rūšis, kurią jis išvystė šiam spe 
cialiam vartojimui.

Šie dailininkai, visi be išim 
ties, yra tobuliausi grafikos 
technikos meistrai. Tas taip 
pat, pagal Leonardą Dargį, 
kuris yra čia įsteigto Ameri 
kos lietuvių Bendruomenės 
Milwaukes skyriaus pirminin 
kas, sutampa su lietuvių pra 
eities grafikos tradicija.

Straipsnis iliustruotas Petra 
vičiaus „Mano krašte“ ir Dar 

Nukelta į 5-tą pusi.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
18.
Lydiškių kaimo vyrai ir moterys prie Želvio ežerėlio dir 

bo ligi šeštadienio vakaro. Visa pieva buvo nūŠienauta, šienas 
pasidalintas, dalis suvežta į daržines, dalis sukrauta į kupetas. 
Dar vienas svarbus metų darbas buvo baigtas laimingai.

Šeštadienio vakarą Petras, grįžęs su dėde namo, rado ne 
tikėtą svečią: atvažiavo brolis Vincas. Tarsi koks blogas nu 
jautimas dilgtelėjo Petrui į širdį, pamačius brolį. O, rodos, 
džiaugtis būtų reikėję. Per vakarienę pasakojo Vincas savo 
krašto naujienas. Įdomiausia iš jų buvo ta, kad iš Varšuvos 
parvažiavo Skrodskio duktė Jadvyga. Jai parvažiavus, laži 
ninku buitis kiek palengvėjo. Lažo eina vėl tik keturias die 
nas per savaitę. Sužmoniškėjo prievaizdas, tijūnas, vaitas. 
Plakimų dabar negirdėti, bet plinta gandai, kad Skrodskis vis 
dėlto ketinąs nuvaryti šilėniečius nuo žemės.

Pasakojo Vincas ir apie atsitikimą karčiamoje, kai Pra 
naitis su razbainikais surakino į rekrutų kaladę du dvariškius, 
žandarą ir policininką. Visa dėdės šeima šiuo atsitikimu ne 
paprastai susidomėjo. Pats dėdė smulkiai iškamantinėjo Vin 
cą, kaip ten viskas toje karčiamoje įvyko ir kas per vienas 
tas Pranaitis. Išklausęs visa, dėdė, degdamas užgesusią pypkę, 
pradėjo naują kalbą:

— Tas jūsų Pranaitis tai man labai primena Girdvinį, Šal 
kų ir Ruginį.

Petras su Vincu gal dar labjau susidomėjo šiais trimis, 
negu dėdė Pranaičiu.

— Kas tai per vieni, dėde? Papasakok, — prašė abudu 
broliai.

— Bus jau gal dvidešimt metų, o gal ir daugiau, — ėmė 
pasakoti dėdė, papsėdamas pypkę. — Atsirado trys smarkūs 
vyrukai. Net nepasakysiu kuriam paviete. Visur jie maišėsi. 
Šiandien čia, o po savaitės, klausyk, apie Šiaulius jų būta. O 
dar po savaitės išgirsi žmones kalbant, kad Girdvainis, Saikus 
ir Ruginis jau apie Raseinius poną nuplakę. Kiti vėl pasako 
— apie Ukmergę juos matę. Girdėjo apie juos ir Žemaičiai.

— Poną nuplakę? — lyg gerai nenugirdęs, klausė Vin 
cas.

— Taigi, kad poną, — patvirtino dėdė. — Dėl to jie ir 
garsūs pasidarė. Jei ponas kur nors perdaug piktas, žmones 
nekaltai kotavoja, žiūrėk, kurią naktį ir apspis Girdvainis, 
Šalkus ir Ruginis su savo vyrukais rūmus, suriš poną, atskai 
tys jam dekretą, paguldys ant žemės ir įkrės tiek rykščių ir 

bizūnų, kiek jis mėgdavo krėsti savo baudžiauninkams. Kar 
tais dar ir pinigų išreikalaudavo.

— Ot, kad taip Skrodskiui! — sušuko Vincas, trindamas 
rankas.

— Ponas — tai ne mužikas, — kalbėjo toliau dėde. — Ne 
ponui tiek rykščių pakelti. Būdavo, kad nuplaktas ir dūsią 
Dievui atiduoda. <

Petrui rūpėjo daugiau sužinoti, kas jie per vieni buvo, tie 
trys drąsuoliai — bernai? Bet dėdė nieko tikro apie juos pa 
sakyti negalėjo.

— Sako, buvę iš baudžiauninkų, bet išsipirkę ir net tur 
tingi pasidarę. Jiems patiems, sako nieko nereikėję. Būtų 
gražiai gyvenę, ir visko jiems būtų užtekę. Bet pagailę, mat, 
jiems nekaltų žmonių, tai ir sumanę ponus pamokyti. Kur tu 
čia pamokysi ponus, kad su jais valdžia — policija ir vais 
kas, — baigė dėdė krėsdamas iš pypkės pelenus.

— Tai kaip išėjo tiems vyrukams? — parūpo Petrui.
— Kaip išėjo, sakai? Blogai išėjo. Apsupo juos ir jų 

būrį policija su vaisku, kas pabėgo, kas ne, o jie visi trys pa 
kliuvo, nabagai. Nuvežė juos, sako, surakinę į Kauną, teisė 
kaip žmogžudžius, vieni sako — sušaudė, kiti sako — pakorė. 
Ar ne tas pats galas. . . — baigė dėdė ir įsikišo pypkę Į kiše 
nių — ženklas, kad kalbos šį vakarą baigtos.

Bet Petrą regimai sujaudino tas pasakojimas apie bau 
džiauninkų užtarėjus.

— Dėde, ir dabar tokių pasitaiko, — bandė jis pratęsti 
tą kalbą. — Girdėjau pasakojant, kad Žemaitijoje atsiradęs 
toks Blinda. Jis taip pat su savo razbaininkais plėšia dvarus 
ir baudžia ponus. Iš turtuolių atima, o vargšams atiduoda.

— Girdėjau, — patvirtino dėdė. — Žmonės, sako, jį va 
dina svieto lygintoju. Kad jis prieš ponus eina, tai gerai. Per 
daug jau nori apžergti ponai! Bet visus kur tu čia sulyginsi! 
Nelygu galva, nelygu turtas. Ne kiekvienam ir Dievas pa 
deda. Blogai baigs ir Blinda. Kulka krūtinėn arba kilpa ant 
kaklo.

Dėdė pakilo nuo suolo, rengdamasis išeiti, bet staiga nau 
ja mintis, matyti, atėjo jam į galvą. Jis apžvelgė abu brolius 
ir, tarsi nenoromis, paklausė:

— Judu pažįstate ta Pranaiti?
— Kur nepažinsim! Gi, mat, iš gretimo kaimo. Dažnai 

susitikdavom, draugai buvom nuo mažų dienų.
— Na, na, žiūrėkit, — numykė dėdė. — Kad tik į kokią 

bėdą neįkliūtumėt. . . Jeigu jau ir šiandien atsiranda tokių 
drąsuolių, tai galime visko sulaukti, — mįslingai samprotavo 
a ėdė.

Jam jau nekartą buvo kilęs įtarimas, kad ne iš gero Pet 
ras atsibastė čia į Lydiškes ir pas jį bernauja. Dabar štai ir 
antras staiga atsirado, ir iš akių matyti, kad šis taip pat su 
kokiu nepaprastu reikalu. Bet buvo jau vėlus laikas, dėdienė 

pasiūlė rytdienai atidėti tolimesnes šnekas, o dabar eiti gulti.
Petras vedėsi brolį į daržinę ant šieno. Suvirtę greta vie 

nas kito, pradėjo šnekėtis. Paklausinėjęs apie tėvus, seseris 
ir kaimynus, Petras pagaliau išdrįso ištarti klausimą, kuris 
nuo pat pasimatymo su broliu neišėjo iš galvos, kurio tačiau 
neturėjo jėgų pasakyti:

— O kaipgi Katrė?
Vincas valandžiukę patylėjo ir, apsimetęs abejingas, 

atsakė:
— Nieko, sveika.
— Bet kur ji? Ką veikia? Namie?
— Tai. . . ne namie. . . tarnauja. . . — vėl patylėjęs pra 

košė Vincas.
Staiga Petras pasivertė į brolį ir taip įsikibo ranka jam 

į petį, kad tas net krūptelėjo.
—Ar tu man pasakysi pagaliau, kur Katrė? Pas Skrods 

kį?! • .
— Ko tu siunti? — atsikirto Vincas. — Na, pas Skrods 

kį. Nesuės jos Skrodskis. Gyva ir sveika.
Petras, paleidęs brolį, krito aukštielninkas ir nieko neat 

sakė. Tada Vincas ėmė pasakoti viską, kaip buvo. Kaip Pše 
mickis prikalbinęs tėvą, kaip tėvas privertęs Katrytę eiti į dva 
ra, stačiai varyte išvaręs ir pats ją nuvežęs į tą tarnybą.

— Bet tu nenusimink, — ramino brolį Vincas. — Katn, 
aš neseniai mačiau. Nieko blogo jai neatsitiko. Panelė ją glo 
boja. Sakiau, kad vykstu pas dėdę. Prašė viską tau papasa 
koti. Ir kad tu nesirūpintum. Ir kad jos nepamirštum.

Ramino kaip mokėjo Vincas brolį, bet Petras maža jo 
klausė. Jam įstrigo tik viena mintis, kad Katrytė dvare, pas 
Skrodskį. Jis gerai atsiminė tą sceną kieme, kai ponas pirmą 
sykį pamatė Katrytę ir stačiai ryte rijo ją akimis. Ir kaip jis 
įtūžo, kai Petras pastojo jam kelią! Dėl nedorų Skrodskio ke 
tinimų Petį ui nebuvo jokios abejonės. Ir štai dabar Katrytė 
jo naguose! Kas ji dabar? Dvaro šliurė? . . Vai kam ji nepa 
sipriešino tėvui, nepabėgo čion pas jį? Jis būtų ją kaip nors 
aprūpinęs.

Juodžiausios mintys, blogiausi įtarimai apniko Petrą ir 
nedave nurimti nė valandėlei. Vincas jau knarkė įsikasęs į 
šieną, bet jei ir nebūtų miegojęs, ką iš jo daugiau beišgausi? 
Nebegalėdamas nustygti vietoje, Petras atsikėlė, nulipo nuo 
šieno ir, išėjęs laukan, pasuko į sodą. Galėjo būti pats vidur 
naktis. Tik pačioje šiaurėje blankiai raudonavo nespėjanti 
užgesti saulėlydžio žara. Iš rytų traukė vėsus vėjelis. Joks 
garsas nedrumstė tos trumpos vasaros nakties ramybės.

Peras atsirėmė nugara Į augantį prie vartelių beržą ir 
taip pasiliko bestovįs, įsižiūrėjęs į tolį, bet nieko nematyda 
mas. Kiek laiko jis ten išstovėjo, nė pats nežinojo. Kai atsi 
peikėjo, dangus raudonavo jau rytų šone. Berže sučirškė 
paukščiukas, bet ir vėl dar nutilo. Petras pajuto, kad jam Šal 
ta. Jis grįžo į daržinę, įsirausė į šieną ir kietai užmigo, (d. b.)
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^SPORTAS
P. GVILDYS STALO TENISO VICEMEISTERIS.

Savaitgalyje įvykusiose To 
ronto miesto stalo teniso pir 
menybėse Vyčio sporto klubo 
narys P. Gvildys užėmė antrą 
vietą. Jis tepralaimėjo Kana 
dos meisteriui čekui M. Ma 
rinko.

— Vasario 1—2 d. d. Roch 
esteryje įvyko Š. Amerikos lie 
tuvių sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų suvažiavi 
mas. Priimtas naujas FASKo 
statutas ir apsvarstyti įvairūs 
su lietuviškkuoju sportu susi 
ję reikalai. American Athletic 
Union, vyriausiai JAV sporto 
organizacijai S. A. Lietuvių 
"izinio Auklėijmo ir Sporto 
Komitetą priėmus pilnateisiu 
nariu, praktiniais sumetimais 
įsteigta Š. A. Lietuvių Fizi 
įsteigta š. A. Lietuviu Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S-ga, ku 
rios vykdomuoju organu FAS 
Ktas bus ir toliau. Tokius sp 
ortininkų suvažiavimus nusi 
statyta kviesti kasmet.

Suvažiavime buvo atstovau 
ti 11 iš 21 lietuvių klubų. Di 
džiausią suvažiavusių grupę 
sudarė kanadiečiai, tik Mont 
realio „Tauras“ nebuvo atsto 
vautas.

VIII-JI AUSTRALIJOS LIE 
TUVIŲ SPORTO ŠVENTĖ 
1957 įvyko Geelonge, Victo 
ria, gruodžio 28—31 dd.

Krepšinio rungtynės
Adelaidės Vyčio vyrai ir mote 
rys laimėjo pirmą vietą be pra 
laimėjimo.

Geeelongo Vyčio vyrai ir 
moterys su vienu pralaimėji 
mu gavo antrą vietą. 3 vietą vy 
rai ir moterys gavo Melbour 
no „Varpas“.

4 vietą gavo Adelaidės jau 
niai Tauras, o moterys Sydnė 
jaus Kovas.

5 vietą gavo Sydnejaus Ko 
vas, vyrai, ir paskutinę Hobort

$ TAISAU
ft televizijos ir radio aparatus.
ft H. Valiulis.
ft 3
£ Skambinti po 5 vai. vak. X 
$ HU 1-4313.

(Tasmania) Perkūnas.
1. Orinis, Melbourno Varpas 

vyrai ir moterys.
2. Orin. Adei. Vytis, vyr. ir 

moterys.
3. Orinis, Geelongo Vytis, 

vyrai ir moterys.
4. Or. Syd. Kovas, vyr. ir m.

Stalo tenisas:
1. Perkūnas, Hobart, vyrai.
2. Vytis, Adelaidė, vyrai.
3. Kovas, Sydnėjus, vyrai.
1. Vytis, Adelaidė, moterys.
2. Varpas, Melbourne, mot.

Stalo tenisas.
Vyrų pavieniai laimėtojai iš 

ėjo Andriukonis, Tesmania Per 
kūnas, dvejetas Balnionis-Ki 
mantas (Varpas) Melbournas.

Moterys A. Snarskkytė, dve 
jatas Snarskytė - JaČiunskie 
nė, Adelaidės Vytis. Mišrus 
Snarskytė-Kuncaitis.

Šachmatai: Geelongas, Vy 
tis; Adelaide, Vytis; Hobart, 
Perkūnas.

Adelaidės Vytis užėmė pir 
mą vietą, surinkęs 26 taškus.

Krepšinio geriausio žaidėjo 
Taurę laimėjo A. Ignatavi 
čius. Adei. Vytis.

Moterų geriausios žaidėjos 
buvo: M. Kertaitė, Vytis, 
Adelaidė. I. Bratanavičiūtė, 
Vytis, Geelong. Milda Bačiu 
lyte, Kovas, Sydney.

29 dienos vakare buvo pami 
nėta 20 metų sukaktis mūsų 
Europos krepšinio meisterys 
tės liamėjimų.

Ta proga, L. Baltrūnas, mū 
sų buvęs rinktinės žaidėjas, iš 
tų laikų, papasakojo mūsų sp 
ortininkams visus pergyveni 
mus apie jų laimėjimus. L. Bal 
trūnui šventės rengėjai įteikė 
ta proga puikų albumą ir pa 
žadėjo surasti Dr. Petrauską, 
kuris ir buvo rinktinės žaidė 
jas, bet šiuo metu jis yra N Ze 
landijoj ir pasiųsti širdingiau 
sius linkėjimus-sveikinimus.

E. Taparauskas.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
„DARBAS”

nr. Šis numeris
truotas ir labai įvairaus turi 
nio. Tai yra rimtas ir įdomus 
žurnalas, atsistojęs greta „Ai 
dų“. šio nr. kaina 1 dol.

41957 m.
didelis, ilius

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ I R 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS
RANKŲ

ft

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

Laisvoji tribūna. A. GUČAS.
NEŽABOKIME SPORTINIO VEIDO.

Užsisenėjusi sporto darbuo 
tojų suvažiavimo diena, paga 
liau net po 4 metų laikotaipio, 
Vasario 1 ir 2 d. d. praėjo Ro 
chestery. Visi aktualūs klausi 
mai, kurie ne nuo šiandien dru 
msčia mūsų sportines apraiš 
kas, suvažiavime buvo nutylė 
ti, o greitesniam klausimų na 
grinėjimui (statuto kai kurie 
papildymai), be jokios studiji 
nės nuovokos, pravesti papil 
domi nutarimai. Ties svarbes 
niais, kurie mano giliu Įsitiki 
nimu ,neturi jokios grindžia 
mosios atramos, noriu ir stab 
telėti.

1. Svetimšalis, susituokęs su 
lietuvaite, įgyja teisę dalyvau 
ti pilnateisiu nariu mūsų spor 
tiniam veikime.

Jeigu mūsų vyr. sportinio 
organo ir kitų visuomeninių 
organizacijų paskirti, savuo 
sius išlaikyti lietuviškoje aphn 
koje, jei mūsų pats žaidynių 
tikslas yra suburti tik lietuvis 
kas sportines pajėgas, kurio 
ms FASKas ir kiti sporto sam 
būriai skirti yra, kur ir pačiam 
žaidynių paavdinime ir tiksluo 
se, pasakyta lietuviškos kryp 
ties linkmė, tai kokiu teisiniu 
ir moraliniu pagrindu į mūsų 
žaidynes gali ateiti svetimtau 
tis?!

Ar lietuvaitės santuoka su 
juoduku, meksikonu, japonu, 
arabu, žydu ir kt. (net baisu 
pagalvoti) gali praverti jam 
kelią į mūsų eiles. Šitoks siau 
raprotiškumas ir klausimo sta 
tymas paties FASKo, tuo no 
rint iš lietuviškų žaidynių pa 
daryti mišrainę, nieku nepa 
grįstas ir einant mūsų santvar 
kos dėsniais (nors šis nutari 
mas suvažiavimo ir priimta 
yra) reikalauja vieno paaiški 
nimo.

Tokia tvarka slenkant to 
liau, mes savųjų nematysime 
ir užuot lietuvių p-bių bus tik 
rasis internacionalas.

Klausimo plotmė tada turi 
būti šitaip gvildenama: Ar mū 
sų žaidynėse gali visi dalyvau 
ti (suprantu mėgėjus, organi 
zuotus sportininkus), be tau 
tinių skirtumų, tai tuomet ir 
pačios žaidynės būtų atviros, 
kaip čia primta sakyti „open“, 
bet tik ne „giminystės ryšys", 
„senatvė“, kuri jam, kaip vy 
rui, neduoda ir negali duoti jo 
kių lengvatų sporte.

2. Koks gi FASKo pasiruo 
Šimas suvažiavimui, jeigu ne 
išgirsta nė vieno Rev. Komisi 
jos pranešimo? Juk paičam F 
ASKe sėdi p. Babickas, ku 
riam buvusio FASKo rev. k- 
jos aktas privalu buvo atskleis 
ti ir suvažiavimui pastatyti 
sprendimui tų „naminių išeik 
vojimų“, kurie visam FASKui 
puikiai žinomi yra. Lygiai tų 
pat liečia buvusį Kanadoje sp 
•orto pareigūną K. Š., kuriam 
FASKas specialiai suteikė tei 
sę 1957 m. balandžio mėn. To 
ronte I-jų žaidynių rato metu

būti varžybinio k-to pirm-ku, 
kai tuo tarpu jis buvo suspen 
duotas iš visų vadovaujamų 
postų sporte. Kur FASKo mo 
tyvai ir kokį atgarsį šis žings 
nis padarė visoje sportinėje 
darbuotėje, aišku kiekvienam 
sveikai mintijaničam.

3. Kaip gi galima rinkti į 
Garbės teismą tuos asmenis, 
kurie visą tremties laiką nebu 
vo įsijungę į sportinį mūsų 
veikimą ir dar neturint jų suti 
kimo, plius priskiriant pareigą 
paruošti ateinančių kokrespon 
dencinių rinkimų taisykles 
(kartu su Rev. K-ja). Kas gi 
tai praktiškai sugebės atlikti 
ir kas sutiks būti tokiam pos 
te! Tai vis „sistematingo“ pa 
siruošimo vaisiai suvažiavimui 
sklandžiai pravesti.

4. Argi nereikia juokingos 
nio įvykio, kad sporto suvažia 
vimo metu, kuris dėl FASKo 
apsileidimo tik dabar vykdo 
mas, nebuvo išrinktas nauja 
sis organas — FASKas! Ar ne 
juokinga, kad po šito už 2—3 
mėn. turėsime rinkti vyriausy 
bę korespondenciniu keliu! 
Kiekviena organizacija džiau 
giasi suvažiavus aptarimui rei 
kalų ir čia pat išrenka naują 
organą, o mūsų santvarkoje 
vis susmukusiai.

5. FASKas cenzoriaus kėdė 
je.

FASKas norėdamas apsi 
saugoti nuo „negeistino ele 
mento” jo leidžiamam Sporto 
Žinių mėn. biuleteny, išsiderė 
jo (suvažiavime) „cenzūros 
teisę”. Žinoma, kas gi gali 
įbrukti leidėjams savo nuomo 
nę, patarimus ar papildomus 
paaiškinimus, jei pats orga 
nas, nesilaikydamas statuto 
dėsnių ir sportinės auklėjamo 
sios naudos, nori „priverstinai 
maitinti“ savo narius pasenu 
siomis žiniomis ir bergždžia 
panegirika.

Tokio organo biuletenio pa 
skirtis — aiškinti sportinių 
klausimų plotmę visais požiū 
riais ir nebijoti kritikos, kuri 
atskleidžia mūsų veiklos nege 
roves, nes būdami atviri ir geis 
darni naudos sporto jaunimui, 
negalime paduoti tokį turinį, 
kuris šalia buvusių kelių krep 
šinio nuotraukų, absoliučiai 
nieko neturi ir neatrodo, kad 
turės.

6. Nuostate, kurį šis šuva 
žiavimas dabar priėmė, kas lie 
čia paskirų sambūrių ar orga 
nizacijų jų iniciatyva įsteigtus 
sporto klubus, ar sekcijas, taip 
pasakyta: jog šie sportiniai pa 
daliniai gali būti tikraisiais F 
ASKo nariais. Žinoma, kad 
kad taip gali būti, bet tie nau 
jieji — kitų organizacijų spor 
to skyreliai, yra saistomi FAS 
Ko nuostatais, nes kitokiu at 
veju, gali visokių „piašmatny 
bių“ sporto priedangoje atsi 
rasti. Todėl ir „Aušros“ sp. 
kl. atsisakęs priimti buvusio 
FASKo argumentus, kurie iš

LIETUVOS NUOSTOLIS—AMERIKOS LAIMĖJIMAS
Atkelta iš 4 pusi

gio „Mergaitė” reprodukcijo 
mis. Tas pats laikraštis pirma 
dienio laidoje įdėjo parodos 
atidarymo nuotrauką su dail. 
P. Augium šalia jo kūrinio 
„Sekmadienio rytą“.
Lietuvių grafika jungia seną 

su nauju
Paryžietis Vyt. Kasiulis, ku 

ris čia reprezentuojamas pui 
kia, gana dalikatiška, spalvota 
litografija „Muzikantai“, ku 
rioje juokdario, būbnininko, 
trimitininko ir dainiinnko figų 
ros išreikštos kaipo spalviniai 
elementai žemų tonų džiaugs 
mo kompozicijoje.

Vertinant Picasso tradici 
jos rėmuose, stipriausias iš dai 
lininkų būtų Alfonsas Dargis, 
kurio visi devyni spalvoti me

plaukia iš statuto, nebuvo le 
galus ir visa veikla, apeinanti 
sporto įstatymus, negalėjo bū 
ti naujo organo — FASKo to 
leruojama, kol statutas nepa 
keistas ta prasme. Todėl ir šis 
naujasis pakeitimas turi spra 
gą, būtent: FASKo nariais ga 
Ii būti ir netiesioginėj FASKo 
žinyboje įsikūrę vienetai, bet 
šiems įžengiant į mūsų rungty 
niavimą, privalo būti taikomos 
ir visos mūsų susitvarkymo ins 
trukcijos, nes tas išplaukia iš 
pačios sportinės santvarkos 
dėsnių.

Apleidžiant nagrinėjimą ei 
namųjų reikalų, kuriuose būtų 
atsiskleidę ir eilė nutylėtų 
gerovių,

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

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.
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J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

KAINOS PI G ESN Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

M u ikrą t 
paltu* 

duodu gerom 
sąlygom

H

Tel. LA 5-4053 Montreal.

ft

ne 
pamirštant 1958 m. 

svarbumo planą ir būsimas ru 
ngtynes su latviais, lengvu va 
dovų išrinkimu, pats suvažia 
vimas buvo blankus ir neuž 
griebė tų kliuvinių, kurie stab 
do mūsų judėjimą.

MONTR E A LIS 
AUTO NELAIMĖJE NU 

KENTĖJO
montrealietis, Hickson krautu 
vės (Wellington ir Hickson g- 
vių kampas) savininkas Pov. 
Jocas. Jis savo mašina važiavo 
Beurling gatve, kai staiga iš 
Manning g-vės, ar nesilaikyda 
mas judėjimo taisyklių, ar ne 
suvaldyta mašina smogė į jo 
mašinos pryšakį. P. Jocas nuo 
to smūgio nenukentėjo, bet ma 
šinos remontas atseis apie 700 
dolerių.
• Gyvojo Rožaničaus Dr-jos 
paruošti pietūs davė gryno pel 
no 100 dolerių, kurie perduoti 
AV bažnyčios naudai.
• P. Jocas ruošiasi važiuoti au 
tomašina į Čikagą, bet norėtų 
susirasti kelionės kompanioną.

—JAV automobilių pi amo 
nes darbininkų sąjungos kon 
vencijoje šios prezidentas W. 
Reuther pareikalausiąs, kad 
automobilių kompanijos, at 
skaičiusios sau 10% pelno, 
kita padalytų pagal jo pasiūly 
mą, kad ir darbininkams liktų 
to viršpelnio.
• Apie pusė miliono žmonių 
New Yorke 4 apylinkėse ser 
ga reumatizmu ir atritu. Tai 
ženklas, kad oras nesveikas, 
drėgnas.

džio raižiniai recenzentui pri 
mena didįjį ispaną, tačiau iš 
laiko savo nuosavą, individua 
lumą. Jo „Krucifiksas“ nukry 
žiuoja liesą figūrą ant kiyžia 
us, pasuka galvą augŠtyn ir pa 
dengia kūną juodomis linijo 
mis ant juodo fono. „Mergaitė 
ir jautis" yra seno eurepejinio 
mito visiškai moderni interpre 
tacija, primenanti Miro, lygiai 
kaip ir Picasso.

Dargio darbų faktūra suda 
ro odos įspūdį. Jo dažai, kurie 
yra tikrai nepaprasti, jo darba 
ms suteikia daug stiprumo ir 
duoda įdomų paviršių. Kas 
žvilgsni pagauna — tai jo drą 
sus spalvinių plokštumų išdės 
tymas ir formų suprastinnnas. 
Tos formos beveik sukuria sa 
votišką vaizdinę „stenografi 
ją“ objektams atpažinti. Jo sp 
aivos sudaro savitą paletę, ką 
vėl galima lyginti su Picasso.

Daugelyje savo suskaldytų 
figūrų ir naturemortų Picasso 
yra pavartojęs charakteringai 
aštrią spalvų skalę. Dargis gi 
turi nuosavas spalvas ir jos lai 
mi tą patį ryškų efektą. Jisai 
pilkšvai mėlynas spalvas duo 
da šalia samninės ar rudos sp 
aivos violetiniuose ir žaliuose 
fonuose.

Romas Viesulas savo nėra 
miomis linijomis išgauna savo 
tiškai nuožmią ekstazę. Jo 
„Šok, Vilke", iš pirmo žvilga 
nio atrodo lyg koks mišinys, 
tačiau objektas (vilkas), palai 
psniui išplaukia, akimis ir na 
gaiš žaižaruodamas, iš žiburiuo 
jančių šešėlių. „Šviesa dangų 
je“ turi šviesesnę spalvų ska 
lę, kuri suformuoja rankas ant 
virvių ir duoda aliarmo varpo 
sugestiją visiškam panikos ef 
ektui. „Pontijus Pilotas“ kon 
centruojąs! ant reikšrrfingos de 
talės, indo, tarp apsiaustų ke 
lių, su pora kruvinų kojų fone.

Kiti atstovaujantieji daili 
ninkai yra daugiau tradiciniai, 
išskyrus gal Vyt. Virkau, jau 
ną čiakgietį, kurio darbai buvo 
pristatyti paskutiniu momen 
tu ir nebuvo galima iš anksto 
jų apžiūrėti.

Viktoras Petravičius turi pu 
sę tuzino ex-librisų lino raiži 
niais ir keletą didesnių me 
džio raižinių. Jie visi turi rytų 
Europos liaudies pasakų ilius 
tracijų nuotaikas, tačiau jokiu 
būdu ne saldžių pasakėlių vai 
kams, o pilnų siaubo ir paslap 
tingumo, su kuriomis mus yra 
slupažindinę broliai Grimmai 
ir Dr. Freudas.

Paulius Augius, kaip ir Te 
lesforas Valius, perduoda mu 
ms ramesnį gyvenimą senąją 
me krašte. Abu vyrai amerikie 
čiui recenzentui primena kai 
kurių vokiečių ekspresionistų 
grafiką. Valius, ypatingai tu 
ri liaudies laidotuvių seriją, 
kur panaudoja optinius meto 
dus išjungti pojūčiams ir įtra 
ūkti žiūrovui“.

Ryšium su šia paroda, per 
International Institutą gauti 
dar trys kvietimai suruošti 
lietuvių dailės parodas kitose 
vietose.

2348 Hochelaga.
Paruošia vaistus pagal receptus ir
SIUNČIA LIETUVON

BEI SOVIETŲ RUSIJON į

| LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
S A. ŽUKAS
!•; Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.
: Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolaidas.

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

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

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

fft

HICKSON GROCERY
Čia rasite 

įvairių bravorų 
ALAUS,

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

įvairiausių konservuotų produktų.
Užsisakykite čia alų savo pobūviams!

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

LIODĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.į

KOPLYČIA VERDUN WILLI BRORD AVE

H 4500 VERDUN An^ Vdūun. — - Tel. PO 9-1193 ::
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DR. ANCEV1CIAUS PASKAITA APIE KOMUNIZ
MO SIEKIMUS 

sukomunistinti pasaulį, sūdo 
mino tiek daug Toronto lietu 
vių, kad Lietuvių Namų didžio 
ji salė buvo perpildyta. Susi 
rinkusieji 
pusantros valandos trukusią 
paskaitą, nagrinėjusią aktua 
liausius tarptautinės politikos 
klausymus, besirutuliuojan 
čius vykstančios tarp komuniz 
mo ir vakarų pasaulio kovos 
plotmėje. Paskaitininko many 
mu vakarų pasaulio susiskaldy 
mas, stoka bent kokios kilnes 
nes idėjos, kuria būtų galima 
sėkmingai pasipriešinti komu 
nizmui, nieko raminančio ne 
žada ir ateičiai. Jeigu Vakarai 
nesusipras ir nesiryš kilnesnė 
ms idėjoms, tai Chruščiovo 
propoguojama kegzistencija, 
kuri, tikrumoje sovietų politi 
koje atsirado kartu su bolševi 
kų režimu ir buvo sukurta pa 
ties Lenino, gali privesti prie 
naujo apysmento komunizmui. 
Nes planuojamas susitikimas 
tarp Maskvos ir Vakarų vals 
tybių, kuris tikrai įvyksiąs Že 
nevoj arba Kanadoje, nieko ge 
ro nežada pasauliui, nei ypač

atydžiai išklausė

TT. Pranciškonų paskola per 
banką 4,500 dol., skolos iš pa 
rapijiečių 35,500 dol., rinklia 
vos vyskupijai, krikštai ir kt. 
4,000 dol. 
970.62.

Išlaidos:
rius 26,000
la parapijiečiams 43,000 dol., 
grąžinta skola bankams 9,700 
dol., bažnytiniai reikmenys 2, 
700, pastatų išlaikymas 5,200,

Viso pajamų 144,

statyba ir invento 
dol., grąžinta sko

„LITUANUS” ŽURNALO
1957 m. vajaus Kanadoje 

apyskaita
Viso pajamų turėta 1220.49 

dol., iš kurių 50 dol. yra pienu 
meratos mokestis. Išlaidos: su 
sirašinėjimas, skelbimai ir pan. 
49 dol.; pasiųsta „Lituanus”

si jam linkim ištvermės ir grei 
tai pasveikti.

Neatsilieka mūsų ūkininkai 
nuo modernaus pasaulio — dy 
gsta ant stogų augšti stiebai 
vienas po kito, kaip grybai ro 
lietaus, tai T. V. aparatai. Ir 
kad ir kokiam užkampyje gy 
ventai, matai, kas visam pašau 
ly dedasi.

Ponai Brazai šiemet baigė iš 
simokėti savo rezidencini na 
mą ir da priedo naujus baldus 
ir T. V. įsitaisė, sveikinam.

Ponai Balčiūnai bene bus se 
niausi mūs kolonijoj, bet slip 
rūs ir sveiki, dar ūkininkauja. 
Linkim ilgus metus sveikiem 
ir stipriem būti!

Prieš kelis metus atvažiavo 
dvi vokietaitės į musų koloni 
ją ir dabar jau gražiai kalba lie 
tuviškai ir lietuvius vyrus su 
sirado. Vienos bus vestuvės po 
Velykų.

Winnipegas nuo mus apie 
100 mylių, bet winnipegiečiai 
ir mums padarė malonumą — 
surengė gegužinę, visi pralei 
dom smagiai laiką.

Vienas lietuvis Winnipege, 
iš naujai atvažiavusi’, atsiėmė 
sau gyvybę. Dirbo miške ir 
mainose.

Turim kuom ir pasididžiuo 
ti. Mūs’ miestely į mokyklą ei

išlaisvinimui komunistų impe 
rijos pavergtų tautų.

Po paskaitos kilo eilė klau 
symų, kuriuos atsakinėdamas 
prelegentas papildė paskaitos '’klebonijos išlaikymas (mais 
temą. Visi susirinkusieji buvo 
labai patenkinti naudingai pra 
leistu popieiču ir reiške pagei 
davimą, kad tokių paskaitų, 
aptariančių aktualiausius reika 
lūs, būtų daugiau.

Nestigo pabaigoj paklausi 
mų, liečiančių ir Kanados fede 
ralinius rinkimus, kurie įvyks 
kovo 31 dieną. Rinkimų reika 
lu buvo nutarta suruošti atski 
rą paskaitą. Kiek teko patirti 
tai ir šituose rinkimouse dr. 
Ancevičius kandidatuos CCF 
sąrašu toje pat Toronto-Trini 
ti rinkiminėj apygardoj.

J. No-e.
L1UTERION1Ų BAŽNY 
TINIS KONCERTAS

Liuterionių Bažnyčios Wag 
nėr Colege choras iš Staten Is 
land, New York, vasario 5 d. 
Torono universiteto Hart Hou 
se didž. auditorijoj davė baž 
nytinį koncertą. Jis labai tobu 
lai patiekė įvairių Europos 
kompozitorių kūrinius anglų 
kalba ir „Adoramus Te Chris 
te" (Guiseppe Corsi) lotynų 
kalba.

Dr. Kavolis užrekordavo 
koncertą magnetinėj juostelėj 
stereofoniniu būdu. Jis sekan 
čią dieną, 9 vai. ryto, sukvietė 
choro dalyvius į Išganytojo 
bažnyčią pasiklausyti rekor 
duotos medžiagos. Ta proga 
dr. Steen dr. Kavoliui davė lei 

medžiagą 
koncertų 
transliaci

S 1000 dol.). Kasoje.lieka 204. 
33 dol., laikomi Toronto banke 
lio „Parama" ein. sąsk.

Pagal apylinkes gauta: To 
ronto 713.18 dol., Montreal 
132.33 dol., Hamilton 102.98 
dol., Sault Ste. Mane 37.50 d., 
Vancouver 31.00 dol., Fort 
William 26.00 dol., London, 
Windsor, Delhi ir Niagara Fa! 
Is po 25.00 dol., Welland 24.50 
dol., Ottawa 17.00 dol., Rod 
ney 15.50, Calgary 10.00, Le 
thbridge 4.50, Winnipeg 4.00, 
Oakville 2.00 dol.
• General Motors bendrovės 
direktorius F. Fisher, pagerb 
damas savo mirusios žmonos 
atsiminimą, kardinolui Edv. 
Mooney padovanojo 34 colių 
auksinę monstranciją, gausiai 
papuoštą deimantais, rubinais 
ir smaragdais, kainuojančią 
100.000 dol.

— Giriamasi, kad šiais me 
tais Lietuvos durpynuose bus 
pagaminta 20 tukst. tonų dur 
pių daugiau, negu pereitais.

tas, kuras ir kt.) 6,400, algos 
kunigams 3,150 dol., algos tar 
nautojams 9,200 dol., % už 
paskolas 14,000 dol., kavinės 
ir parengimų išlaidos 17,200 
dol., paštas ir raš. medžiaga 
2,000 dol., šalpai 1,200 dol., ki 
tos išlaidos (vyskupijai, biblio 
tekai ir kt.) 4,400 dol. Viso iš 
laidų 143,959.84 dol.

Parapija skolų dar turi 342, 
200. Per metus skola sumažė 
jo 25,000 dol. Per visą laiką au 
kotojų buvo 1450. Iš jų 421 
fundatorius, t. y. paaukoję dau 
giau kaip 100 dol.

Fundatorių tarpan įtrauktas 
ir parapijos sporto klubas Auš 
ra. Tačiau yra žinoma, kad sp 
ortininkai jau ne vieną tūks 
tantį yra prasportavę. Įdomu 
būtų žinoti, koks jų įnašų ir iš 
laidų balansas? Parapijietis.

VASARIO 16 PER RADIO
CBC radio Songs of my Pe 

pole programa, kurioje duoda 
ma įvairių tautų muzika, šį pe 
nktadienį buvo skirat mūsų Ne 
priklausomybės šventės pami 
nėjimui. Lietuviškų dainų ir 
muzikos programą išpildė sol. 
S. Mašalaitė, radio orkestras 
ir choras.
• Susituokė. Šv. Jono bažny 
čioje buvo sutuokta Vida Ape 
ravičiūtė su Vyt. Paškovičiu 
mi. Vida yra baigusi Toronto 
u-tą, priklauso „Varpo" cho 
rui, kurio ir vedybiniame gyve 
nime nežada apleisti.
• Parengimai. Aną šeštadienį 
buvo viena iš tų dienų, kuo 
met susitaikė net trys parengi 
mai. Šv. Jono salėje savanoriai, 
kaip ir paprasati, sutraukė ne 
mažą būrį savo simpatikų. Gra 
žios visuomenės ir akademinio 
jaunimo atsilankė į studentų 
balių Westbury viešbutyje. 
Dėl šių parenigmų daugiausiai 
nukentėjo sportininkų Aušros 
trimečio pobūvis Prisikėlimo 
salėje.

dienos.
Giedraičius buvo avažia 
Giedraičio sesute su du 
New Yorko steito. La

WINNIPEG, Man.
MACGREGOR1O IR APYLI NKĖS NAUJIENOS

Vasara nuėjo nusinešdama 
su savim visus įspūdžius ir na 
ujienas, kurių tiek daug buvo. 
Ypatingai daug svečių aplan 
kė mūsų koloniją. Mūs čia ne 
daug ir tie patys išsimėtę, po 
plačią pylinkę, kaip Porch-La 
preria, MacGregor, Carberi, 
Firdale Edrens. Bet džiaugs 
mus ir skausmus vieni kitų per 
gyvena kartu, kaip vienos šei 
mos broliai ir seses. O tų nau 
jienų buvo visokių — geių ir 
blogų. Pirmiausia apie svečius 
noriu kalbėti. Aplankė mus la 
bai dideli ir reti svečiai — vys 
kūpąs Brizgys su dar trim ku 
nigais aplanke mūsų namus. 
Buvo smagu valandėlę praleis 
ti jų tarpe. Gaila, kad negalė 
jo ilgiau jie ūžti ūkti, nes bu 
vo išskaičiuotos ir valandos, 
ne tik

Pas 
žiavus 
kra iš
bai įdomios ponios. Įdomu tai, 
kad jau daugiau kaip 50 metų 
iš Lietuvos, o viską atsimena, 
visas pergyventas smulkme 
nas. Duktė čia gimus, bet gra 
žiai kalba lietuviškai.

Pas Žemaičius buvo atvažia 
vus iš Montrealio Žemaičio se 
šutė,p. Cekaitienė, labai graži 
ir įdomi dainininke. Pas Žemai 
čius buvo ir p. Bugailiškienė 
su sūnum iš Ont. Hapi town. 
Jie čia apsilanko jau antrą kar 
tą. Žemaičiai turi gražią dūk 
rą, o Bugailiškiai sūnų. Žemai 
čiam atsitiko nelaimė, sudegė 
tvartas. Tas labai juos išgąsdi 
no, nes naktį užsidegė iš neži 
nomos priežasties. Jie buvo ap 
sidraudę.

Pas pp. Vaškius p. Vaškie 
nės tėveliai buvo atvažiavę iš 
Chicagos.

Buvo ir labai skaudžių per 
gyvenimų, mirė jauna, vos 36 
m. moteris, palikdama vyrą ir 
2 mažas mergaites. Dar nespė 
jo vyras pergyventi tų skaus 
mų, ir pats turi pasiduoti dide 
lei vidurių operacijai. Mes vi

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
u in St., l.E 3-6149 

(įvažiavimas iš Geary Ave.) 
Sav. V. DUNDYS

na tik dvejų šeimų vaikai — p. 
p. Statkūnų ir pp. Ohtų ir abie 
jų pirmutiniai mokiniai. Pp. 
Glitų duktė vietinei spaudai 
rašo straipsnius.

Turiu pasigirti, kad Manito 
boj turim nepaprastai gražią 
žiemą. Neatmenam tokios šil 
tos ir gražios žiemos. Sniego 
tik pereitą savaitę kiek iškri 
to. Mums, ūkininkams, labai 
gerai su gyvuliais ir pašaru.

Rašo Julė.

dimą rekorduotą 
naudoti bažnytinių 
ir Amerikos Balso 
jų reikalui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
išleistoje 1957 m. apyskaitoje 
patiekiama (čia apvaliais skai 
čiais) :

Pajamos: sekmadienio rink 
liavos par. išlaikymui 9,500 do 
lebrių, b-čios statymui 19,700 
dol., iš salės 63,200 dol,, įvai 
rios aukos iš kitur 8,500 dol.,

» — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 10—12 vai. prieš piet ir nuo 7—9 vai. vak.

Ketvirtadieniais tiktai nuo 10—12 vai. prieč piet
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 

Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723.

MEDŽIAGOS —
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai i 

tėvynę

/ JhAMIENSKI/
„ JANIQUE TRADING CO./"

835 QUEEN ST.W. • TORONTO 3 • EM 4-4026

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

S A. E. McKAGEEj: v \
'' Barrister and Solicitor c 
£ Advokatas ir Notaras \

Tel. EM 4-1394, EM 4-1.196 $ 
e 201 Northern Ontario Bldg.^ 
? 330 Bay Street,
> TORONTO 1, Ontario.

S

&

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

per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

S

SIUNTINIAI LIETUVON
AUGŠTA PREKIŲ KOKYBĖ 

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

Siunčiame siuntimus į Lietuvą, Pabaltijį, Sibirą, 
Ukrainą ir į įvairias Sov. Sąj. šalis. Taip pat į Lcn 

kiją bei kitus kraštus.
Siunčiame n aistą, avalynę, odą, tekstilės medžiagas, 
drapanas, vaistus, muzikos instrumentus, įvairias 
reikmenes bei darbo įrankius. Muitas bei kitos iŠ 
laidos apmokamos pas mus ir gavėjas nieko nemoka. 
Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg svorio. Bet 
siunčiame, taip pat, taip vadinamus dvigubus siun 

tinius — 44 sv arba 20 kg svorio.
Siunčiant „dvigubą siuntinį" sutaupote apie $3.50. 

Kadangi siuntos išlaidos sumažėja.
Mūsų kainos anksčiau skelbtiem produktam bei 

prekėm galioja ir toliau.

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

svarų) brutto — $ 15.25.

LAIŠKAI REDAKCIJAI...
Atkelta iš 3-čjo pusi.

Šio mano rašto nuorašą siun 
čiu „Nepriklausomos Lietu 
vos" redakcijai. Tą darau to 
dėl, kad šiame laikraštyje bu 
vi spausdinami mano atsimini 
mai, kurie davė pagrindą tei 
sininkų Dr-jos Centro valdy 
bai įtarti mane „neteisinga 
me” teismo organų veikimo nu 
švietime.

Su augŠta pagarba
K. Žukas.

8 «
Lietuviai advokatai

NEIMAN, B1SSETT 
A SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

H e y d e n Street
(netoli Bloor ir Yonglc) « 

Toronto 5, Ont.
Teh: Ofice WA 4-9501 8

Res.: BE 3-0978 8

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

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

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

Iš Europos (taip pat iš Lietuvos) ir kitų pasaulio kraš 
tų įvažiavimo Kanadon ir išvažiavimo iš Kanados reikalų 
tvarkymas, vizos, pasai, kelionės liudijimai, transatlanti 
nių laivų-lėktuvų biletai, taip pat geležnkelių ir autobusų 
biletai; Amerikos ir Kanados vasarvietėse vietų užsakymai, 
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 
rikoje ar Europoje (patarnavimas su pilnu apdraudimu iš 
pat jūsų buto).

II. DOVANŲ ir VAISTŲ SIUNTINIŲ SKYRIUS.
Per si skyrių Dovanų Siuntiniai ir vaistai siunčiami į LIE 
TUVĄ bei kilus kraštus teisioginiai iš Anglijos (Londo

BALTIC EXPORTING Co.!
CENTRINĖ JTA1GA: i

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

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

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

DĖMESIO!
IS ANGLIJOS SIUNTINIAI IK! 38 SV GRYNO SVORIO.’ 

i

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

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

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
1. 2 kosi. viln. medž. 7 yid.

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

Iš viso už $ 70.60

2. 2 košt. viln. medž.
2 paltams vii. medž.
1 suknelei v. medž.
2 suknei. rayono m.

pamušalo ............
šerinės (klijonkės) 1 yid.

stiklui piauti peil. su deim
Iš viso už $ 11 2.60

$ 
t

8

«

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

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

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

Restoranas "RŪTA.”
’ 994 DUNDAS ST. W.

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

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

1
1

7 yrd.
6 yrd.
3 yrd.
t yrd.

10 yrd.

3. 2 košt, arba lengv. mot.'} 
paltams vii. medž. 6yrd.< 
4 košt. vyr. v, m. 14 yrd.'

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

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

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

pamušalo ................18 yrd

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

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

džiagas, maistą ir tt. ir tt.
Mažesnio formato siuv. mašina fir. „Essex” rank $ 48.50 ; 

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

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

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

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

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

SAV. A. KALUZA
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LIETUVIŲ NAMAI HAMILTONE Iš KING GATVĖS — VAIZDAS ŽIŪRINT Iš 
VAKARŲ PUSĖS. Foto Alb. Jūiaičio.

HAMILTON/
UŽPIRKTIEJI HAM1LTO NO LIETUVIŲ NAMAI.

„čia, pačioje Hamiltono širdyje, pagrindinių, King ir 
Main, gatvių sankryžoje, bus maža Lietuva!“

NF v-bos narys AnL šimkevičius.
Prieš dvejus metus, kas bu 

votne anuomet Bendr. V-bos 
susirinkime, dar prisimename, 
dead jis buvo šauktas apsvars 
|yti Lietuvių Namų įsigijimo 
reikalus ir taip pat prisimena 
me, kad jame dalyvavo vos 
apie 30 asmenų. Ir kas tada ga 
Įėjo išdrįsti pasisakyti, kad po 
2-jų metų Hamiltono lietuviai 
užpirks Tautos Namus už $ 
173.000!? O kai po 3-jų įnėne 
siu, balandžio d d. 1956 m., 
naujai suformuotoji NF V-ba 
išleido savo pirmąjį kreipimą 
si į hamiltoniečius, pabrežda 
ma 2—3 metų bėgyje sutelkti 
$ 100.000, pradinį kapitalą, jos 
paskiri nariai privačiuose pasi 
kalbėjimuose kai kurių lietu 
vių buvo pavadinti atitrūkę 
liais nuo tikrovės, klajotojais 
ir panašiai.

Lygiai po 2-jų metų, t. y. 
vasario 1 d. š. m., NF V-ba pa 
darė lemiamą žingsnį — pasi 
rašė trečiąjį pasiūlymą užpirki 
mui Delta kino salės,’ kurį par 
davėjas vasario 5 d. priėmė. 
Tuo būdu Lietuvių Namų įsi 
gijimas jau yra įvykęs faktas. 
Belieka tik laukti balandžio 30 
d., kada užpirkimas bus galu 
tinai sutvarkytas, o Hamilio 
no ir apylinkių lietuviai galės 
pelnytai pasididžiuoti savo ko 
lonijos vieningumo jėga, ko pa 
sėkmėje jie turės puikius re 

. prezentacinius rūmus su šo 
Jkių sale, talpinančia iki 800 
svečių, 21 apartmentu ir 10- 
čia krautuvių.

Norėtumėm šia proga smul 
kiau aprašyti busimuosius Lie 
tuvių Namus, supažindinant 
lietuviškąją visuomenę su jų iš 
dėstymu, pajamomis ir išlaido 
mis bei jų išsilaikymo galimy 
be.

Kaip minėjome, už šią nuo 
savybę sutarta mokėti $ 173. 
000, įmokant balandžio 30 d. 
$ 65.000. Likusieji $ 108.000, 
yra pirmieji atviri morgičiai 
10-čiai metų iš 6% atmokami 
po $ 1.000 kas 3 mėnesiai, 
plius nuošimčiai.

Rūmai susideda iš kino sa 
1 lės 906 vietų, 3 butų po 5 kam 
barius, 6 butų po 4 kambarius 
ir 12 butų po 3 karnb. Iš King

:•
t KRONAS -

VALEVIČIUS į
LIMITED J

The Centre of Real E»tate” 

g-vės yra 9 krautuvės, o iš 
Main 1. Sklypo ilgis pagal 
King g-vę 187 pėdos, prie Ma 
in g-vė8 162 p., rytų pusėje 
plotis 84 p. ir vakarų — 180 
p. Pastatas yra 33 metų.

Šiuo metu pirkinys duoda 
tokias metines pajamas: nuo 
ma už 21 butą $14,730, už 10 
krautuvių $6,750, už kino salę 
$7,800, ir iš Komercijos banko 
už jo apšildymą $350. Viso $ 
29,630. Namų išlaikymo meti 
nės išlaidos yra sekančios: 
Nuosavybės mokesčiai

miestui ......................$ 7,093
apšildymas ................... $ 2,900
sargui alga ................... $ 1,300
Draudimai..................... $ 800

Viso ........................... $11,093
Pridėjus prie šių pagrindi 

nių išlaidų dar remontams 1% 
nuo bendros sumos ..$1,730 
Įvairių nenumatytų . . .$ 800 
turime iš viso išlaidų $13,623 
Pajamos ........................ $29,630
Išlaidos ......................... $ 13,623
Grynas met. pelnas ..$16,007

Iš šio pelno pirmaisiais me 
tais teks išmokėti $ 4,000 sko 
lai dengti ir $ 6,480 nuošim 
čių, viso $10,480. Taip, kad 
įmokėjus $ 65,000, Namai ne 
tik patys mokėsis, bet dar kas 
met liks $ 16,007 — $ 10,480 
lygu $ 5,527, kas sudarys kiek 
vienam šėrininkui 8,5%. Pri 
imant dėmesin, kad 4,000 dol., 
išmokami skolai dengti, nedin 
gsta, bet investuojami į Na 
mus ir metų gale bus įrašomi 
proporcingai į šėrininkų s-tas, 
kas sudarys dar 6,1%. Bendro 
je išvadoje matome, kad pirk 
darni Lietuvių Namų šėrą už 
100 dol., netik kad kuriame 
mažą Lietuvą Hamiltone, bet 
dar ir investuoti pinigai kas 
met atneša 14.6%.

Kas kita, kaip metų gale šė 
rininkai tą pelną paskirstys. 
Čia ir ateina laki mintis, kaip 
mes galėtumėm atsisakyti rink 
liavų po namus lietuviškiems 
reikalams, kurias kasmet vis 
sunkiau pravesti, nes mažėja 
idealistų — rinkėjų gretos. Sa 
vo laiku hamiltoniečio p. Šarū 
no pasiūlymas per „Nepr. L.” 
apsidėti po $5 ar $10 kiekvie 
nam dirbančiam, atiduoti juos
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vieną kartą metuose ir tegul 
organizacijos pasiskirso, prak 
tikoje vargiai įvykdomas. Tuo 
tarpu tą patį Lietuvių Namų na 
riai daug lengviau galės įvyk 
dyti, paskirdami, sakysime, pu 
sę pelno lietuviškoms or-joms. 
Matome, kad investuodami ši 
mtą kitą dolerių į Lietuvių Na 
mus, ne tik jų neprarandame, 
bet gauname už juos gerą nuo 
šimtj ir efektyviai galėtumėm 
po metų kitų prisidėti finansiš 
kai prie lietuvybės išlaikymo.

Grįžtant prie Lietuvių Na 
mų užpirkimo, man, kaip NF 
V-bos p-kui, širdis užtvinsta 
begaline padėka geriesiems Ha 
miltono, Paris, Brantford, St. 
Catherines, Welland, Simcoe 
ir jų apylinkių lietuviams, ku 
rie šiuo atveju parodė tiek da 
ug geros valios, pasitikėjimo, 
susiklausymo ir vienybės, duo 
darni tuo viso pasaulio tautie 
čiams pavyzdį. Nuoširdžiausia 
padėka gerajam St. Uikiui, ku 
ris visai nepažindamas v-bos 
narių, nepabūgo invesuoti į L 
F net $2.000 (vieną savo ir 
vieną J. Kanevaitės vardu) tuo 
metu, kada dar Liet. Namų rei 
kalas nebuvo taip išpopuliarin 
as, kaip kad šiuo metu.

Trumpai susipažinus su Lie 
tuvių Namais, mano ir visos N, 
F v-bos gražiausias ir nuošir 
džiausiąs lietuviams prašymais 
— visi junkimės apie juos ir 
prisidėkime prie greitesnio j;ų 
išmokėjimo. Juk kas gali būti 
mielesnio lietuviškai širdžiai, 
kaip turėjimas mažos Lietuvos 
Hamiltone!
St. Baksys, NF V-bos p-kas.

NAMŲ FONDO 
APYSKAITA

Saldo 1957. I. 1 d. $11,537.55
Narių įnašais............  10,550.00
N. F. V-bos sukeltų 889.06 
Nuošimčiai bankuose 75.70 
Iš Laik. Liet. Namų

V-bos perimta . . . 22.79
$11,537.55

Pajamos per 1957 metus
Narių įnašai:

2 po $ 1,000.00 $ 2,000.00
1 „ 500.00 500.0(1)
3 „ 200.00 600.00
1 „ 150.00 150.00

89 „ 100.00 8,900.00
3 „ 15.00 15.00
2 „ 10.00 20.00

$ 12.385,00
Parengimų pelnas:
Sausio 12 d........................323.01
Vasario 2 d........................142.21
Už atidaromojo kone.

skelb................................... 30.00
Metinio kone. V.4........... 721.39

s
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Petrinių balius VI.28. 173.03 
$ 1,389.64

Alyvos komisai iš Gillies -
- Guy .......................... 7 oO.OO

Komisai už krosnis iš
p. A. Šimkevičiaus. .. 15.75 

Nuošimčiai bankuose ..419.39
Aukos (Alg. As/ašaičio) 5.00 

Viso paj. 1957 m. 14,964.78 
Balansas 1958. L L 26,502.33 
Išlaidos per 1957 m.
Narių pasitraukimai:
1 po $ 400.00 $ 400.00
6 „ $ 100.00 $ 600.00
1 „ $ 50.00 $ 50.00

$ 1,050.00
Kitos išlaidos:

1. Už čarterį .................185.00
2. Už adv. A. Agro . .100.00
3. Rašoma mašinėlė . . 120.00
4. Komisai už alyvą . .124.25
5. Važinėjimas ............ 106.75
6. Susirašinėjimas . . . .91.56
7. Senųjų liet.-kanad.

pagerb. VIII.30........... 55.60
8. Parengimo nuostolis

VIII. 30 ......................50.90
9. Įvairios aukos............ 45.00

10. Komisai už skelb. dėl 
atidar. kone. (A.
Šimkeviciui) ............30.00

11. LJz sale vis. sus-mui 20.00
12. % atsiėmusiems pm. 15.00
13. Smulkios išlaidos . .49.67

$ 993.73 
Viso išlaidų . . . .$ 2,043.73 
Saldo 57.XII. 31.$ 24,458.60 
Balansas XII.1. $ 26,502.33 

Viso pajamų . . . .$ 26,502.33 
Viso išlaidų............$ 2,043.73
Saldo 57.XII.1. ..$ 24,458.60 
Šią sumą sudaro: 
Narių įnašai:

2 po $1,000.00 $ 2,000.00
, 2 »• $ 500.00 $ 1,000.00
13 • • $ 200.00 $ 2,600.00

160 99 $ 100.00 $16,000.00
4 $ 50.00 $ 200.00
2 99 $ 25.00 $ 50.00
1 99 $ 15.00 $ 15.00
2 f f $ 10.00 $ 20.00

186 nariai sudėję $ 21,885.00
N. F. Valdybos sukelti:
Iš parengimų . . . .$ 1,424.22 
Alyvos komisais............ 625.75
Krosnių komisais............ 15.75
Aukomis ................................ 5.00

$ 2,070.72 
Nuošimčiai už laikomus 

pinigus banke . . . .480.09 
Perimta iš Laik. L. N.

Valdybos .......................22.79
Bendras saldo
1957 XII. 31 d. . .$ 24,458.60 

St. Bakšys, pirmininkas.
K. Žukauskas, iždininkas.

TAUTOS FONDO AT-BĖS 
KANADOJE, HAMILTONO 
Skyriaus Valdybos 1957 m. 
pajamų - išlaidų apyskaita.

Pajamos.
Saldo 1957 m. I. 1. . .491.90
1) Parengimų pelnas:
a) Žiemos balius 1.26 72.97
b) Gegužinė V.26. ..417.72
c) Gegužinė VII.7. . .292,24
d) Gegužinė VIII.5.. .209.19
e) Šokiai IX. 21..............85.14
f) šokiai X. 19.................... 38
g) Šokiai XI. 16.............. 77.09

Parengimų pelnas 1154.73
2) Kitos pajamos:
a) Ap. V-bos 11.16. min.

pelnas ......................... 27.70
b) Procentai „Talka“

banke ............................30.85
c) Metinio vajaus paj. 541.90
d) Už parduot, knygas 79.88

Kitos pajamos... .680.33 
Viso paj. 1957 m. 1835.06 
Balansas ............... 2326.96

Išlaidos.
1) Pasiųsta TF At-bcs Ccntr. 

Kanadoje:
birželio 28 d................600.00

gruodžio 21 d............800.00
Viso .......................... 1400.00

2) Vietinės išlaidos:
a) Švent. sveikinimai. . 7.00
b) Šalpos F.M. Jankaus

šeim. par.......................30.00
c) Dovana skait. šeimos

motinai ..................... 10.00
d) Vysk. M. M. šešt. mok.

par. V.31..................... 75.00
e) Vysk. M. V. par.

Kalėdų proga ...........70.00
f) Klb. J.T. jubl. proga 10.00
g) Šalpos F. 10% nuo 

parengimo pelno . .115.47
h) Reprezentacijai . . . .20.00
i) Raštinės išlaidos ..11.88

Viso viet. išlaidų.. 349.35 
Viso išl. 1957 m. 1749.35 
Saldo 1958. I. 1. . .577.61 
Balansas..................2326.96
J. Mikšys, pirmininkas.

A. Vainauskas, kasininkas.

PADĖKA
T. Fondo At-bės Kanadoje, 

Hamiltono sk. V-bos vykdyto 
1957 m. piniginio vajaus, ats 
kiri rinkėjai surinko sekančiai:

1. Grajauskas Br...........125.50
2. Kežinaitis Vincas. 96.40
3. Sakas Pianas ... O5.00
4. Vainauskas Alf. . 56.00
5. Skripkutė Liucija. 51.00
6. Mikšys Kazys . . . .59.25
7. Kazlauskas Vyt. ...38.75
8. Giedraitis Juozas . 24.00
9. Lesevičius Pr..............21.00

10. Daugilis Balys . .14.00
Viso ............................541.90

Visiems vajaus talkininką 
tns už paaukojimą šiam kil 
niam tikslui brangaus laiko, 
patirtą vargą ir nemalonumus, 
už padarytas išlaidas bevažinė 
jant ir visas kitas pastangas— 
reiškiu širdingą padėką.

Ypatinga padėka priklauso 
Grajauskui Br., kuris mielai 
sutiko talkininkauti ir daugiau 
šiai surinko. Ačiū.

Didžiausiai nuoširdi mano 
padėka priklauso visiems auko 
tojams, kurie suprasdami kil 
niuosius Tautos Fondo tikslus 
ir uždavinius Tėvynės ir bro 
lių bei sesių išlaisvinimui, ne 
pagailėjo išgalincią sumą pa 
aukoti.

Tikiuos, kad ir šiais metais, 
kreipiantis į Jūs brangūs Ha 
miltono ir jo apylinkių lietu 
viai, nebus nė vieno atstsaky 
ta, o rinkėjus sutiksite su dos 
nia, sulig išgalės, auka. Už ką 
visiems iš anksto tariu nuošir 
dų ačiū.
J. Mikšys, Skyr. Pirmininkas.

KLB ŠALPOS FONDO HA 
MILTONO A KĖS K-TO 

1957 metų apyskaita.
Pajamos :
1. Saldo 1957.1.1........... 432.14
2. 10% nuo org-jų paren

girnų pelno ................ 261.23
3. Gaua iš KLB Hamilto

no A-kės V-bos .... 40.25
4. Aukos Martyno Jankaus

Vaikų Fondui .... 100.00
5. Metinė rinkliava . . . .845.29
6. Procenai banke .... 8.47

Viso pajamų............  1687.38
Išlaidos:
1. Pašalpos vietoje. . . .208.00
2. Rūbų siun. Vokietijon 84.62

GATVĘ. Foto Alb. Jūiaičio.

3. M. Jankaus Vaikų F. 125.00
4. KLB Š. F. C. K tui 500.00
5. Seneliams ir ligoniams

per Vok. Kr. V-bą. .300.00
6. Persiųsta gauti iš KLB 

Hamiltono A-kes V-bos 
pinigai:
a. Net. motinoms Vok. 20.95
b. Karo invalidams . . 19.30

40.25
7. Įvairios:

a. Šešt. m-los eglutei 25.00
b. Motin. Dien. prog. 10.00
c. Par. klebono kun.

sukakčiai paminėti 10.00
d. Banko ir rašt. išlaid. 4.00 

Viso išlaidų . . . .1306.88
Kasoje ............................380.50

J. Giedraitis, pirm.
O. Stonkienė, ižd.

KLB Š. F. HAMILTONO K- 
TO 1957 m. RINKLIAVOS 

APYSKAITA
Metinės rinkliavos metu iš 

326 tautiečių surinkta $777. 
75. Kun. J. Tadarausko dėka, 
rinkliava bažnyčioje davė $67. 
54 ir bendrą rinkliavos rezul 
tatą pakėlė iki $845.29. Nuošir 
džiai jam dėkojame. Dėkoja 
me visiems aukotojams ir mft 
sų mieliems talkininkams, pa 
dėjusiems mums rinkliavom 
metu.

Duodame rinkliavos rczulta 
tus:

1. Giedraitis J. iš 44 148.00
2. Narkevičius V. „ 40 122.00
3. Krištolaitis J. 53 114.00
4. Svilas J. „ 4. 95.50
5. Stonkienė O. „ 24 70.00
6. Dalangauskas „ 41 65.50
7. Pilipavičius S. „ 34 60.25
8. Juozapavičius „ 13 34.00
9. Šeštokas A. 15 31.00

10. Kazlauskas V. „ 10 27.50
11. Mikšys K. . . . 6 10.00
12. Rinkliava bažnyčioje 67.54

Viso ............................845.29
Rinkliavos metu aukojo: po 

25 dol.; J. Tirkšlevičius, Kro 
nas-V alevičius Real Eastate 
Ltd.; po 15 dol.: Tri-Realty 
Ltd.; po 10 dol.: A. Pauliukas,
P. Bosas, Dr. Levinskas, J. 
Steiblys, V. Antanaitis, V. Na 
rkevičius; po 6 dol. J. Cummi 
ng, J- Kežinaitis; po 5 dol.: 
S. Juozapavičius, A. Jankūnas, 
A. Stasevičius, J. Skaistys, E. 
Lengnikas, J. Kšivickas, J. Ka 
žemėkas, S. Bakšys, J. Svilas, 
V. Šešelgis, J. Astas, J. Mik 
šys, kun. dr. J. Tadarauskas, 
V. Sakas, L. Gutauskas, P. 
Ščiuka, D. Slavinskas, N. Za 
bulionis, J. Giedraitis, L. Pliū 
ra, K. Gudinskas, V. Januška, 
V. Kazlauskas, šernas, A. Pra 
nskevičius, P. Sakalas, V. Na 
viekas, A. Jazbutis, B. Grinius, 
H. Kazlauskas, J. Valaitis.

KAUKIŲ BALIUS, 
rengtas Šalpos Fondo, praėjo 
su rgažiu pasisekimu. Svečių 
dalyvavo apie 350 asm. Gai 
la, kad šiemet mažai tedalyva 
vo kaukių, tad nebuvo įprasto 
maskarado margumo, nors nuo 
taika buvo smagi. Pirmą vietą 
ir 25 dl. dovaną laimėjo Kęstu 
tis ir Birutė, kuriais pasirodė 
esą p. Žilvitis su Ponia. Antrą 

Nukelta į 2 puslapį.

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).

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:
Centrinė įsL: 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.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje — „TALKA -

K Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už pas- 
>1 kolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdiausta. 
J' Operacijos atliekamos kiekvieną sekmadieni nuo 12 vai. 
•į iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N., 
R Hamilton. Kitu laiku kreiptis pas ižd. L. Lengniką, 
K 15 Homewood Ave. Tel. JA 9-2114.
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BALIO SRUOGOS 
MINĖJIMAS

ruošia studentų organiza 
įvyks ne vasario 23 d., 
buvo skelbta, bet kovo 9 

dieną, sekmadienį, 5 vai. po 
pietų A. V. parapijos salėje. 
Paskaita bus Vyt. Jonyno, me 
ninę programą išpildys MLD 
aktoriai J. Akstanas, L. Ba 
rauskas ir B. Pūkelevičiūtė, 
kurie paskaitys ištraukų iš B. 
Sruogos kūrybos. Op. sol. E. 

staigme 
operos 

Karnavi 
B. Sruo 
K. Smil 
kurinių.
visiems

kurį 
cija, 
kaip

Kardelienė padarys 
na padainuodama iš 
,,Radvila Perkūnas", 
čiaus parodytos pagal 
gos libretą. Pianistas 
gevičius paskambins 

{ėjimas į minėjimą 
laisvas ir nemokamas, bet stu 
dentai, kuriu organizacijos ka 
sa tuščia, o reikalų turi labai 
daug, galiničus aukoti, prašys 
paaukoti pagal galimybę, be 
nt rengimo išlaidoms padeng 
ti. Visuomenė prašoma minė 
jime, kuris žada būti labai jdo 
mus, kuo skaitlingiau atsilan 
kyti. Jaunimui tai bus tikra 
meno šventė. Plačiau bus se 
kančiame NL n-ryje.

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
bažnyčioje, 3594 Jeane Mance 
ir Prince Arthur 
vasario 23 d., 12.30 vai., lietu 
vių pamaldos su šv. komunija. 
Jos bus atsisveikinimo pamal 
dos. Kun. dr. M. Kavolis.
• Kun. J. Bobinas pakrikštijo 
Denis-Bernard - Serge-Joseph 
sūnų A. ir A. Dainiūtės - Bis 
sonette 
dukterį 
čių..
LIET.

tradicinis Užgavėnių 
balius

L. K. Mot. Dr-jos ruoštas 
AV salėje tikrai puikiai pasi 
sekė.

Dalyvavo apie 200 žmonių 
gražios publikos.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRAS 

sekančiam spektakliui numato 
savo sąstatą padidinti keliais 
naujais aktoriais — vyrais. 
Galintieji prie šios talkos pri 
sidėti, kviečiami atsiliepti pa 
skambinant K. Veselkai telefo 
nu MO 0-9055.
LIETUVIŲ AKKDEM1N1O 
Sambūrio susirinkimas vyks 
ta vasario 21 d., 8 vai. vak., 
4240 Berri St. Programoje: 
Tėvo Borevičiaus paskaita 
„Tauta ir Religija”. Po pas 
kaitos diskusijos. Narių daly 
vavimas būtinas, visuomenė 
taip pat maloniai kviečiama 
atsilankyti.

PLIAS SĄJUNGOS
Montrealio skyr. susirinkimas 
įvyksta ketvirtadienį, vasario 
20tą dieną, 7.30 vai. vak., Vy 
Vytauto Didjiojo klube, 2159 
St. Catherine Street E.

Dienotvarkėje: pranešimas 
iš centro, Stipendijų Fondas, 
ekskursija į Molson bravorą 
sekančią savaitę ir filmas — 
Dupont history. Filmo žiūrėti 
yra pakviesti taip pat latvių, 
estų ir lenkų inžinierių sąjun 
gos nariai.

Turime aptarti reikalų, ku 
rie kiekvienam kolegai yra as 
meniškai svarbūs, todėl atvy 
kite punktualiai pusėj aštun 
tos, kad turėtume užtektinai 
laiko aptarti prieš filmui pra 
sidedant. Taip pat kviečiame 
atvykti lietuvius studentus, 
studijuojančius inžineriją.

Valdyba.
8 vai. bus 
metu kiek 

Jų metu 
išpažinčių.
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TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO 
„PAYRAMA” 

visuotinis narių (šėrininkų) su 
sirinkimas šaukiamas 1958 m. 
vasario 23 dieną, 3 vai. p. p. 
Lietuvių Namų didžioje salėje 
—- 235 Ossington Ave, Toron 
to.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas.
2. Pr. susirinkimo protokolo 

skaitymas.
3. Valdybos pranešimas —

a) pirminiko pranešimas,
b) Kasininko pranešimas.

4. Kredito Kom. pranešimas.
5. Priežiūros Kom. pianešim-.
6. 195 7 m. pelno pelno pada.)
7. Paj. ir išlaidų 1957 m.

sąmata.
8. Rinkimai — 2 narių į vai 

dybą, 1 nario į Kred. K-tą 
ir 2 narių į Priež. K-tą.

9. Sumanymai.
10. Uždarymas.

Dalyvaujančių narių regis 
tracija prasideda 2 vai. p. p. 
Prašome atsinešti narių kny 
gėlės. Valdyba.

TEISININKŲ
SUSIRINKIMAS

Vasario 23 d., sekmadienį, 
vai. Lietuvių Namuose įvy

ksta Toronto lietuvių teisinin 
kų susirinkmas. Kolegoms ne 
rodant pakankamo susidomėji 
mo, kai kurie nariai siūlo mū 
su skyrių likviduoti. Taigi, 
visi teisininkai kviečiami at

MORTOS IR VIKTORO 
RAGULIŲ

< 
sidbrinės vestuvinės sukaktu 
vės, suruoštos Vytauto klube, 
buvo labai gražios, salė buvo 
pilna gražios publikos, kurią 
sudarė giminės, artimieji, 
dragai ir geri pažįstamieji, vi 
si pp. Ragulių simpatikai.

Iniciatorių pryšakyje buvo 
Julius Trumpa su žmona. P. 
Trumpa pristatęs Jubiliatus 
susirinkusiems į jų pagerbtu 
ves, pakvietė A. Navicką ves 
ti iškilmę. Pirmuoju kalbėjo 
p. Trumpa. Jis apibūdino Ju 
biliatus kaip demokratus, tole 
rantus, gerus žmones ir gerus 
lietuvius, kurie yra gyvi lietu 
viškos bendruomenės nariai- 
-prapijoje, susirinkimuose, 
subuvimuose. Labai gražų pri 
siminimą pareiškė p. Kiškis 
iš dar prieŠvedybinių laikų. 
Kalbėtojų ir sveikintojų eilė 
buvo didelė — A. Navickas, 
red. Kardelis, Klubo pirm. J. 
Skinkis, D. Norkeliūnas, A. 
Vaupšas, kalbėjęs apie sukak 
tuvininkus lietuviškai, anglis 
kai ir prancūziškai, M. Arlaus 
kaitė, P. Juškevičienė, p. Sa 
kalas, p. Wood, P. Petronis 
ir kiti. Visi labai gražiai jubi 
liatus vertino ir augštai iškė 

gt. kampe, lė jų gerus privalumus. { svei 
kinimus atsiliepdmas p. Ragu 
lis gražiai pakalbėjo, reikšda 
mas padėką visiems, kas ren 
gė, kas darbo įdėjo, kas subu 
vime dirbo ir kas atsilankė. 
Iškilmė praėjo labai gražiai. 
P. Meškinis dar pagrojo ir 
kas norėjo psišoko. Ilgiausių 
metų pp. Raguliams!

SPAUDOS BENDROVĖS 
NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVA
Valdybos ir Direktorių bend 
ras susirinkimas šaukiamas va 
sario 21 dieną, penktadienį, 8 
vai. vakaro, p. L. Girinio na 
muose, 3885 St. Urbam St. Vi 
si prašomi dalyvauti. V-ba.

LIET. LIAUDININKŲ- 
VARPININKŲ KLUBO 

narių ir prijaučiančių susirinki 
mas įvyksta vasario 23 dieną, 
sekmadienį, 6 vai. vak. 3885 
St. Urbain St. Be einamųjų rei 
kalų bus svarstomas Vinco Ku 
dirkos metų paminėjimo klau 
simas. Visi nariai ir pnjaučian 
tieji maloniai prašomi atsilan 
kyti. Valdyba.
• Pp. Zabieliauskų šeima turi 
didelę nelaimę. jų dvimetei 
dukrelei begriūdamas sunkus 
dviratis sulaužė šlaunies kau 
lą ir dėl to mažoji sunkiai ken 
čia skausmus.
• G. Bakanavičiene išvyko ku 
riam laikui į Botoną pas pp.

; Gutauskus.

i| ADVOKATAS | 
‘ g STASYS DAUKŠA, LL. D. |

25—26 ‘

ir Karolina - Uršulė
M, O. ir J. Teresevi

KARO VETERANŲ 
S-GOS „RAMOVĖ“ 

visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas po pamaldų AV sa 
Įėję. Narių dalyvavimas būti 
nas. V-ba.

$ DR. J. š E M O G A S $

X CHIRURGINĖ ir $ 
$ BENDROJI PRAKTIKA $ 

sį Office 5441 Bannantyne iA 
(kamp. Woodland)

Verdun. Tel. PO 7-3175. $
X xX Priėmimo vai.; 2-4; 7-9. X Ji V
X šeštadieniais U-l
X arba pagal susitarimą. g

• Mišios vakarais 
laikomos Gavėnios 
vieną penktadienį, 
bus klausoma ir 
Tai nepaprastai graži proga 
mums visiems Gavėnios metu 
labjau susikaupti, pasimelsti, 
atgaivinti savo dvasios 
ii- (AV).
• Pp. Vaičiūnų tėvas 
mieras Vaičiūnas mirė 
sausio 20 d. Palaidotas 
noje. Užuojauta!

pašau

Kaži
Kaune 
Veliuo

nepaprastai žemos 
kainos

2008 St. Denis st. 
Montreal.

Siūlome geriausių rūšių dažus 
palankiausiomis kainomis. 
Nuolaidos kontraktoriams.

AV8-1738 
Nemokamas pristatymas.

» DANTŲ GYDYTOJAS 
| D r. J. M A L I Š K A 

« Pacientai priimami iš
S; anksto susitarus 
?; 9 a. m. — 10 p. m.
> išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.

5441 Bannantyne, 
w (kampas Woodland)
£ Tel.: PO 8-4547

i. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktoriua

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

gražios publikos. Skani va 
karionė, bendros visų dalyvių 
patriotines dainos, nuotaikin 
gi šokiai griežiant akordeonu 
studentui Vičiui, sudarė bėga 
lo jaukią nuotaiką. Fantais 
turtinga loterija buvo didelė 
dalyvių atrakcija.

Baliaus rėmėjų sumanymas 
atspausdinti apie porą tuzinų 
rinktinių lietuviškų dainų ir 
išleisti atskira knygelre, kad 
visa publika glėtų dainavime 
dalyvauti, buvo tikrai dėme 
šio verta naujovė. Pasiiodo, 
kd pati publika sugeba save 
maloniai pasilinksminti, jeigu 
jai paduodi į rankas prietno 
nes. Publikos dainavimui su 
maniai vadovavo Jonas Lukoše 
vičius, o visos vakaro progra 
mos derintoju - vedėju buvo 
S. Gabaliauskas.

Parap. klebonas Tėv. J. Bo 
revičius tarė šiltą pasveikini 
mo žodį, pasidžiaugdamas da 
lyvių gera nuotaika.

Didelė padėka prikluso L. 
K. Mot. Dr-jos valdybai, va 
karienės šeimininkėms, loteri 
jos - fantų auktojams ir visie 
ms kuo nors prisidėjusiems 
prie taip puikaus baliaus su 
rengimo.

„Door prize“ pirmą premi 
ją laimėjo p. Bernotas, antrą 
inž. Zubas ir trečią p. Dre 
vinskienė. Balionų šokių kon 
testą laimėjo p. Juozas i'aun 
ksnis. Steb.
• A. Stankevičius su Žmona 
jau sugrįžo iš Brazilijos ir ki 
tų pietinės Amerikos valsty 
bių, kur jie buvo išvykę da 
ryti telefilmų.
• Trečiadienį — 
vėnios pradžia, 
šventinami prieš 
šias 7 vai. ryto ir dalinami ti 
kintiesiems po kiekvienų Mi 
šių. (AV)
• P. Valiulis buvo išvažiavęs 
į JAV ir kurį laiką viešėjo 
pas gimines Čikagoje.
• Lankėsi Montrealy iš Bos 
tono pp. Adomonių pusbrolis.

KRIKŠČIONIŲ IR ŽYDŲ 
bendradarbiavimo savaitė viso 
je Kanadoje vykdoma vasrio 
16—23a d. d. Angliškai ji va 
ginama Brotherhood Week. 
Jos tikslas — supažindinti ir 
suartinti du pasaulius. Savai 
tės metu bus eilė paskaitų ir 
pranešimų įvairiose Kanados 
vietose.
LABAI SVARBU VISIEMS

Pradedami parduoti 5 ir 6 
kamabrių bungalow namai Ba 
sk River lietuvių kolonijoje. 
Grynais įmokėjimas bOO dol. 
Central Mortgage. 300 dol. 
darant sutartį ir 300 dol. įsi 
kraustant gyventi.

Dėl smulkesnių informaci 
jų skambinti P. Mažeikai MO 
4-0507.

Pelene —Ga 
Pelenai bus 

pirmąsias mi

4

e

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

Suite
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969 J Į
Res. 5657—12 Ave., Rsm. ' J

RA 2-5229 J

t

|Dr.E.A nd r iikaiti:
| 956 SHERBROOKE E.
| TeL: LA 2-7236

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, :

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

168 Notre D ame St. E.
Montreal. UNiversily 6-7026

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

*

JEI NORITE P A R D U O T I ar P IR K T 1:
Gyvenamus namus, apartmentus,

Žemę, statybai, investavimui,
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola
Draudimas (visu rūšių) 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —

, ADAMONISir B U D R I Ū N A S 
Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate {staiga 

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 I V. Liesunaitis PO 6-6719
LA 2-7879 į {. Skučas
OR 1-8951 i E. Yaffe

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873
Renė TALBOT

Advokatas
;• life 306, Aldi • i Bldng

507 Place D’Armes
VI 9-8045

O NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

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

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

Chiropodistas — kojų specialistas f 
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery >:■ 

St Denis CR 4-2565 Montreal.. $

Chiropodistas — k o j ų s p e ci a I i » t a h

>1

IŠ MONTREALIO SAVANO 
RIŲ - KŪRĖJO GYVENIMO

Š. m. sausio 19 d. Aušros 
Vartų parapijos patalpose įvy 
ko metinis Montrealio sky 
riaus susirinkimas, kuriame bu 
vo nagrinėta praėjusių metų 
veikla ir nustatytos gairės atei 
nantiems metams.

Žuvusiems už Lietuvos lais 
ve paminklinės lentos projek 
tas galutinai aptartas ir tiki 
mės, kad jau šiemet ši lenta 
garbingai bus Aušros Vartų 
bažnyčioje pašventinta, šiuo 
metu ruošiamas su lentos ga 
mintoju-rangovu sutarties pro 
jektas, kurį vykdo V. Giriūnas 
ir J. Viliušis. Montrealio lietu 
viškų organizacijų vadovai ir 
pavieniai asmens, kurie yra 
medžiagiškai parėmę mūsų už 
simojimą, nutarta į pašventini 
mo iškilmes kviesti kaipo gar 
bės svečius. 1958 m. Skyriaus 
Valdyba palikta ta pati, bū 
tent: L. Balzaras, A. Lapinas, 
K. Sitkauskas. Revizijos komi 
sija: V. Giriūnas, J. Navike

■ nas ir K. IvaškekviČius.
Turime žinių, kad Montrea 

lyje dar yra L. K. K. Savano 
rių, kurie dar nėra įsijungę į 

, mūsų gretas; nuoširdžiai kvie 
čiame neatidėliojant tai atlik 
ti.

> L. K. K. Savanorių S-gos, 
£ Montrealio Skyr. adresas: L.

Balzaras, 6935 Mazarin Str., 
č Montreal 20, P. Q. telef. PO 
$ 6-6232. Skyriaus Valdyba.

RA 2-6152 X
— Sekretorė. $

„O R F A”
„Clothing Manufacturing Co., 

4831 Esplanade Ave.
Montreal — — — — — — -— —- CR 7-5682

Didelis pavasarinis pasirinkimas 
vyriškų kostiumų, paltų ir sportiškų švarkų 

iš geriausių vietinių ir angliškų grynos vilnos medžiagų
Priimame užsakymus.

Taip pat turime įvairių rūšių medžiagų siuntiniams 
Lietuvon.

Parduodame fabriko kainomis.
Atdara kasdien (ir šeštadieniais bei sekmadieniais) 

iki 10 vai. vak.

vykti Į šį susirinkimą ir išrei 
kšti savo nuomonę.

LTD Tor. Sk. V-ba.
KAZIUKU MUGĘ, 

pirmą kartą Toronte, r ngia 
vyr. Skaučių Birutės dr-vė ko 
vo 1 d. nuo 2—6 vai. šv. jono 
parapijos salėje.

Skautės mokomos išl. ikyti 
tradicijas, o vyr. skautė mė 
gina jas įgyvendinti. Šį 1 artą, 
be tradicijų puoselėjimo Ka 
ziuko mugė turi dar ir kitą 
tikslą —- padėti įvykdyt vyr. 
skaučių sumanymą sue gani 
zuoti Lietuvišką kampelį šių 
metų rudenį Kanados T< itinė 
je Parodoje (C. N. E.). 1 aruo 
šiamieji darbai jau vyksta. 

Vieta parodoje jau užsakyta. 
Ponia A. Tamošaitienė, p. Ba 
kys, P. Dagys, J. Vaina skas 
yra maloniai sutikę duo.i sa 
vo eksponatų parodai. Visą 
organizacinį darbą bei budėji 
mą parodos metu (2 savaites) 
vyr. skautės ima ant savo pe 
čių. Pniginę paramą yra pa 
žadėję: Toronto Apyl. V-ba, 
Kanados Kultūros Fondas, 
Skautų Rėmėjai. Turima vii 
ties, kad šiafn reikalui atsilie 
ps ir daugiau rėmėjų.

Tačiau išlaidos susidaro ne 
mažos ir vyr. skautės mėgina 
pačios jieškoti būdu lėšoms su 
daryti. Jos tikisi, kad pirmą 
jų mėginimą — Kaziuko mu 
gę — visuomenė atsilankyda 
ma parems.

{STEIGTA NAUJA 
LIUTERIONIŲ PARAPIJA 
šv. Pilypi vardu Toronto va 
karinėj daly sausio 19 d. pa 
maldomis. Jas laikė šios misi 
jinės parapijos organizatorius 
kun. dr. Cronmiller. Pamoks 
lą sakė Kanados sinodo prezi 
dentas dr. Jacobi. Sveik nimo 
kalbas sakė dviejų kitų misiji 
nių vienetų organizato.-.ai ir 
dr. Kavolis.

Šioji misijos parapija turin 
ti dabar 80 parapijiečių, susi 
darė Išganytojo parapijai 
prieš metus nutarus savo 290 
parapijiečių padalinti Į ketu 
rius vienetus. Veinetai prieš 
pusmetį gavo organizatorius. 
Jiems visiem nupirkta skolon 
klebonijos po 16.000 dol. ir 
sklypai bažnyčiom s tat} ti po 
35.000 dol. Šisai vienetas p. 
rp. rugsėjo mėn. pradėjo laiky 
ti ir tebelaiko pamaldas mo 
kyklos auditorijoj prie HW 
27. Kiti jo susirinkimai eina 
klebonijoj.

„Kas pas švenčia prisidėd, 
mas prie Kristaus karalystės, 
tas stato sau paminklą. Kas 
neprisideda pasišvęsdamas, 
tas joje neturi dalies“. Toks 
buvo pamokslo turinys pagal 
Neemijo 2,20.

Lietuvio Advokato įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-No taras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO. ONTARIO 
Telefonai

įstaigos Namų
ĖM 2-2585 ST 8-5081

W ---------------------- —~X

3 X
> A. L I Ū D Ž I U S, B. L., £

Viešasis Notaras X
(Notary Public) X

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė. c
Toronto 3, Ontario, X

Telefonas: LE 6-5613. X

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

(netoli Dundas St.) 

TORONTO 
Tel. LE 2-4108

•: Dr. A. Puevidus
'į Gydytojas ir Chirurgas
X 280 Roncesvalles Avė 

Telefonas LE 4-4778
Priėmimo valandos: 11-1 v.

X vakarais nuo 6-8 v.; trečia 
£ deniais ir šeštadieniai*- 11-3 
č v. pp. Kitu laiku, susėti rus. 
č Naujas kabinetas 
ę

t*

i
*

S 9S DR. V. SADAUSKIENĖ |

I
 Dantų gydytoja

129 Grenadier R«'., 
(2 namas nuo Roncesvalles)^ 

TORONTOTel. 1 E 1-4250 lt
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