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Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITIS 

PAMINĖTA NEPRIKLAU SOMYBĖS PASKELBIMO 
SUKAKTIS

Naujienos iš pasaulio sostinės
Mūsų spec, korespondento Nuo Kapitolio padangės.

Vasario 16 proga Montrealio kardinolas Jo Em. Paul Emil 
Leger priėmė lietuvių delegaciją. Iš kaires atvaizde mato 
mi: Seimelio Prezidiumo pirm. St. Kęsgailą, Ir. Lukoševi 
čienė, stud. S. Pakulytė, kardinolas, AV klebonas kun. J. 
Borevičius ir Seimelio vicep Jonas Lukoševičius.

Foto V. Kerbelio.

Politinių įvykių savaitė
ŠALTOJO KARO PERSILAUŽIMO SVYRAVIMAI 

TEBESITĘSIA
Dar tebeaidi Vasario 16 algar šiai. — Eisenhoweris pastatė 
Bulganinui aiškius klausimus. — Nassero apetitas auga. — • 

Naujos painiavos.
Kiekvienas galvojantis žmo 

gus klausia,

___ KUO PASIBAIGS
ŠALTASIS KARAS?

Bet, kol vyksta dar šaltasis 
karas,

ŽMONIJA
VERDA NERIMU.

Ar jis pereis į karštą karą, 
ar jis pereis j faktinę koegzis 
tenciją, kuri laktinai jau ir 
yra, tiktai dar neužtvirtinta 
sutartimis, nors JAV ir SSSR 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartis yra

PIRMOJI KOEGZISTEN 
CIJOS KREGŽDĖ.

Antrąja galima laikyti JAV su 
tikimą remti komunistinę Len 
kiją 163 mil. dol. paskola.

Bet kol Bulgainnas su Eiscn 
howeriu dar nepasibučiavo 
kaip Stalinas su Ruzveltu, 
klausimas lieka dar pusiau at 
vertomis durimis. Ypač, kad 
Maskvai siekiant „Didžiųjų su 
sitikimo", visiškai ignoruojant 
„mažuosius“, Eisenhoweris 
vis dar laikosi senojo nusista 
tymo — ,

NESIKALBĖTI KOL 
NĖRA AIŠKUMO

Todėl JAV prezidentas pa 
kartotinai ir dabar jau primyg 
tinai paprašė Bulganiną atsa 
kyti į jo pastatytus klausimus 
aiškiai ir konkrečiai.

Neramu Tunise, kur prancū 
zai susikirtę su tunisiečiais; 
neramu Alžyre, kur ispanai 
bombarduoja maurus; nėra 
mu Izraely, kur be politinių 
tarptautinių klausimų iškyla 
religiniai tarpusavio nesklan 
dūmai, kai kraštutiniai tikybi 
ninkai ima priešintis civilinės 
valdžios planams, neramu 
Egipto - Sudano pasienyje, 
kur Nasseras vysto savo apeti 
tą — bando praplėsti Egipto 
ribas į seniai jo siekiamąjį Su 
daną; nėra ramumo ir padaly 
tose Korėjoje ir Vietname, c 
ir Indonezija vis dar verda vi 
daus nesutarimais.

Tuo tarpu vis dar ateina ži 
nių apie
LIETUVOS įATSTElGIMO 

SUKAKTUVES.
Jos ypatingai įspūdingai pa 

minėtos Amerikoje, Italijoje 
ir kitose šalyse. Sovietiniam 
okupantui, žinoma, didžiausia 
rakštis yra tas, kad JAV tvir 
tai ir iškilmingai pabrėžė, jog 
Lietuva nėra netekusi nepri 
klausomybės teisių ir kad jų 
realizavimas yra tiktai laiko 
klausimas.

Pagrindinis Lietuvos Nepri 
klausomybės sukakties ininėji 
mas įvyko vasario 16 d. Mari 
jos Augšt. Mokyklos salėje, da 
lyvaujant 1200 žmonių. Čia 
svarbiausiu kalbėtoju buvo Al 
toona vyskupas Howard J. 
Carroll, buvęs „National Cat 
holic Welfare Conference * 
gen. sekretorius. Šiam kaibė 
tojui po jo žodžio buvo įteik 
tas gražus dail. Kurausko pieš 
tas adresas, pasirašytas Aito, 
Balfo, Lietuvių Bendruomc 
nės ir ateitininkų organizacijų 
atstovų.

Minėjime ilgesnį žodi tarė 
ir Illinois valstybės senatoiius 
P. Douglas, kuris yra didelis 
kovotojas prieš bolševikų ii'1 
perializmą. Jis užtikrino, jog 
ir ateityje darys visus galimus 
žygius dėl Lietuvos ir kitų tau 
tų išlaisvinimo iš komunistų 
vergijos. ,

Lietuvių kalbėtojų tarpe bu 
vo VLIKo pirm. dr. A. 1 runa 
kas,, ko; 'r. P. Daužvar 
dis, mil /.' io \ idėja Alto 
Chicagos .ayr. pirm. P. Gau 
čys ir kt. Invokaciją sukalbę 
jo vysk. V. Brizgys, o baigia 
mąją maldą — evangelikų ku 
nigas A. Trakys. Nepriklauso 
mybės paskelbimo aktą pers 
kaitė Savanorių kūrėjų sąjun 
gos pirm. A. Jodka; rezoiiuci 
jas — dr. K. Rudokas.

Minėjime buvo išpildyta ir 
meninė programa, kurioje pa

sirodė: Dainavos ansamblis, 
Moksleivių tautinis ansamb 
lis, sol. J. Liustikaitė, Alice 
Stephens kvartetas (Peškie 
nė, Mačytė, Bobinienė ir Za 
polienė) ir Ateities sekėjai.

Kai kurios Chicagos liet, ko 
lonijos savo minėjimus turėjo 
vasario 15 d., o kitos vasario 
22 ir 23 d. d. Chicagos jauni 
mas savo minėjimą buvo suren 
gęs vasario 23 d. Jaunimo Na 
mucse. Vasario 16-sios proga, 
vasario 16 d. visose lietuvių 
parapijų bažnyčiose buvo at 
laikytos pamaldos už Nepri 
klausomybės kovose žuvusius. 
Šią sukaktį gražiai paminėjo 
ir didžioji Chicagos amerikic 
čių spauda.

MIRĖ PREL. B. URBA
Vasario 15 d. Chicagoje mi 

re Šv. Jurgio parapijos klebo 
nas prel. Balys Urba, sulau 
kęs 64 mettj amžiaus. Jis buvo 
gimęs 1894 m. sausio 6 d. toje 
pačioje šv. Jurgio parapijoje, 
Bridgeporte. Kunigu buvo įš 
vcntintas 1917 m. rugsėjo 21 
d. Ilgesnį laiką yra dėstęs Qui 
gley seminarijoje ir buvęs šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
kapelionu. Šv. Jurgio parapi 
jos klebono pa/eigas perėmė 
1950 m., mirus prel. M. Kru 
šui. Lietuviams bei lietuvis 
koms organizacijoms velionis 
rodė draugišką širdį ir yra pa 
skyręs nemaža aukų lietuvių 
reikalams.

AMERIKA NUMATO
Antrasis prezidento Eisen 

hower’io valdžios keturmetis 
prasidėjo vis sunkėjančiomis 
sąlygomis, ir vidaus ir ypač 
užsienio politikos srityje.

Vidaus gyvenime pradėjo 
reikštis ūkinės kinjunktūros 
kritimas, vadinamoji „recesį 
ja“, darbų mažėjimas. Bedar 
bių skaičius, paprstai sukęsis 
apie 2.5 milionų, ėmė artėti 
prie 4 milionų. Dar piaeitą ru 
denį valdžia laikė savo svar 
biausia pareiga ūkio politikos 
srityje kovą su infliacija, t. y. 
kainų kilimu, ir tam tikslui var 
tojo kredito suvaržymus, pake 
liant diskonto procentą. Ta 
čiau smunkanti ūkio J**>njunk 
tūra privertė palikti „sraig 
tą” atgal — kreditą palengvin 
ti, diskontą sumažinti iki 2.75 
%. Imtasi ir eilės kitų priemo 
nių „įšvirkšti“ pagyvėjimo į 
ūkinę veiklą: stambesni vai 
džios užsakymai fabrikams, 
dirbantiems gynybai, paleng 
vintos sąlygos naujiems narna 
ms įsigyti ir kt.

Kiek tos valdinės priemonės 
prisidės prie ūkio atkutinimo, 
sunku numatyti. Tačiau jus 
mažų mažiausiai paskatins tas 
jėgas, kurios pačiame ūkyje sa 
vaime veikia kilimo kryptimi 
inventorinės atsargos mažėja,

GRAŽUS PARAMOS SUSIRINKIMAS
Sekmadienį Lietuvių Na rinkimas. Jį atidarė v-bos p- 

muose įvyko kredito koopera kas V. Meilus, susirinkusius 
tyvo „Parama” metinis susi pakvietęs tylos minute pagerb

URŠULĘ IR NIKODEMĄ PRIŠMANTUS, 
tėveliui ir uošviui,

VINCUI KUKLIERIU1,
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

Juzė, Jūratė ir Pranas Šimelaičiai.
■

Bijūnų šeima.

Mielus kolegas
pp. URŠULĘ IR NIKODEMĄ PRIŠMANTUS, 
mirus jų brangiam tėveliui-uošviui Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučia

Mielą Prietelių,
LEONĄ BALAIŠJ,

Jo brangiam Tėveliui tolimoje šiaurėje mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

S. ir A. Baršauskai.

ti pereitais metais mirusius na 
rius A. Pabedinską, I. Anužį 
ir A. Paleckį. Priėmus piaei 
to susirinkimo protokolą, pra 
nešimą valdybos vardu pada 
rė V. Meilus. Jis kvietė visus 
tėvus įrašyti savo vaikus j „Pu 
ramą“, kad jie pratintųsi tau 
pyti ir prie kooperatinės veik 
los. V. Meilus pastebėjo, kad 
anksčiau dalį kapitalo pasko 
loms gaudavo iš centro, kui tu 
rėjo atvirą 50,000 dol. kreditą. 
Dabar ta paslauga nebetenka 
naudotis, nes yra pakankamai 
savų narių įnašų, iš kurių susi 
darė nemažos atsarginės su 
mos ir todėl numatoma pakel 
ti paskolų dydį nuo 2 iki 3,000 
dol.

V-bos iždininkas referavo 
1957 m. balansą ir 1958 m. są 
matą; taip pat apžvelgė bar 
kelio veiklą per visą penkmetį 
ir patiekė daug įdomių duome 
nų.

Kredito komiteto vardu pra 
nešė F. Senkus ir priežiūros 
kom. vardu Aug. Kuolas. Pa 
aiškėjo’, kad susidarė 3,600 
dol. negrąžintų paskolų, ku 
rios atiduotos išjieškojimui ata 
tinkamoms įstaigoms. Kiek 
ginčų sukėlė dėl paskolos ne 
grąžinimo perimtas namas 
St. Catharine, tačiau išaiš 
kinta, jog nei vienu, nei kitu 
atveju bankelis nuostolių netu 
rėš.

Visi pranešimai, apyskaita 
ir sąmata priimti.

Pelnas, kurio buvo 9,644.8| 
dol., paskirstytas sekančiai: 
garantijos fondui 2864.08 d., 
5% dividendo Šerams 5530.75 
dol., org ’ 'icijoms 1250 dil., 
Iš kurių 20J lol. te’ Kul 
tūros Fin lui, šeštadieninei mo 
kyklai; po 100 dol. Lietuvių 
Namų bibliotekai, LN skaityk 
lai, skautų stovyklai, Lituanus 
žurnalui, Varpo chorui, Vasa 
rio 16 d. gimnazijai, ir sporto 
apygardai; po 50 doi. sporto 
klubui Aušra, SK Vytis ir vyr. 
skautėms lietuvių skyriaus C 
NE ruošimui.

Pagal rotacinę tvarką iš vai 
dybos išėję nariai buvo per 
rinkti. J. Strazdas gavo 148 
balsus ir V. Meilus 112 iš pa 
duotų 160. Į kredito komitetą 
136 iš 148 balsų perrinktas S. 
Banelis. Į priežiūros komite 
tą perrinktas Aug. Kuolas (86 
b.) ir vietoj nuirusio A. Pabe 
dinsko išrinktas A. Jucys (42 
b.). Čia balsų paduota 138.

Pabaigoje siūlyta įvesti an 
kstyvesnes darbo valandas. 
Būtent, nuo 5 vai., viet 7 vai. 
vak. Taipogi labjau susirūpin 
ti informacija p,er spaudą, ka 
dangi dar daugelis nežino ban 
kelio tiksli! ir naudos. Susirin 
kimas esmingai pritarė Hamil 
tono Lietuvių Namų v-bos pra 
šymui suteikti iki 20,000 dol. 
vertės antrus morgičius. Vai 
dyba šiuos pasiūlymus priėmė 
dėmesin.

Per 4 vai. užsitęsusiam su 
sirinkimui pirmininkavo V. 
Meilus ir J. Strazdas, sekreto 
rium buvo S. Grigaliūnas. At 
Atsilankė rekordinis skaičius, 
net 169 nariai, gi pernai tebu 
vo 101. Taigi Parama auga ne 
tik kapitalu ir nariais, bet ir su 
randa aktyvų žmonių domėji 
mąsi baneklio reikalais. Bs.

IŠRINKTI GERIAUSI 
1957 M. SPORTININKAI
Šiomis dietomis Kanados 

Liet. Sporto Apygardos komi 
tetas, kaip ir kiekvienais rne 
tais, išrinko geriąusį Kanados 
lietuvių sportininką 1957 me 
tais. Vienbalsiai toks titulas 
suteiktas pernai Kanados šach 
matų meisterystę laimėjusiam 
Pov. Vaitoniui. Meisteris yra 
FASK’e registruotas Toronto 
LSK Vyčio narys, taip pat, 
kaip hamiltonietis, dalyvauja 
ir tenykščio Kovo eilėse.

Taurė už geriausią 1957 m. 
jaunių atsiekimą paskirta auš 
riečiui R. Burduliui už 100 yd. 
laisvo stiliaus plaukimo jaunia 
ms 1:04,7 min. pasekmę, at
siektą Sportinėse Žaidynėse 
Rochestery. — a.

MONTREALYJE 
AUKOS TAUTOS FONDUI

Per 16 Vasario minėjimą 
Tautos Fondui aukavo šie as 
menys: 40 dol.: Adomonis 
Petras; 25 dol.: St. Gabalis, 
po 10 dolerių: Danutė ir Jo 
nas Mališkos, Kostas Toliušis, 
Petras Paleckas, B. J- Luko 
ševičiai, K. Lukas ir A. R.; 
po 5 dol.: J. Kibirkštis, Vaiš 
vilai, Efertai, Kun. Bobinas, 
Jurkus, Kardeliai, V. Kačer 
gius, M. Mažeikienė, J. J. Ada 
moniai, V. Liesunaitis; po 4 
dol.: Norvaiša; po 3 dol.: P.
I. Lukoševičiai, šemogienė ir 
V. Zubas; po 2 dol.: Kaz. Oža 
las, Jon. Valiulis, Gudaitis, J. 
Jurėnas, Mikšriūnai, Br. Bag 
džiūnas, Ant. Gaurys, J. Va 
liulis, Gabaliauskai, K. Otto, 
Pr. Rudinskas, Staškevičius,
J. Gražys, H. Adomonis, Ig 
natavičius, Bagužis, Urbonai 
tė, Dom. Norkeliūnas, Mozū 
ras Br., Iz. Mališka, L. Leonas 
Černyšovas ir Balys Kaspara 
vičius; po 1 dol.: Petr. Šukys. 
Al. Urbonas, Pr. L.„ H. Na 
gys, Čepaitis, Kudžmienė, Ža 
lys, Šaltenis, Jankauskas, Lai 
mikis, Žukas, Valka, Latvys, 
Alf. Vazalinskas, Viskantas, 
Kvietinskas, Baradinskas, šve
daitė, Šimelaitis, Blauzdžiū 
nas, Juodviršis, Aleks. Jurgu 
tis, Barteška, Pov. Jocas, Oras 
kinienė, Liud. Stankevičius, 
Pet. Styra, Žmuidzinienė, Ma 
kauskas, Vanagas, Bulota, Juo 
dienė, Šakalys, Dalmontas, 
Šiugždinis, Juodkojis, Nagi 
nionis, Br. Abramonis, Jankų 
tė, M. Lukošius, Pusaiauskas, 
Simanavičius, Pr. Sušinskas,
J. Blauzdžiūnienė ir J. Lady 
ga. Viso 277 dol.

Už aukas nuoširdžiai dėko 
jame.

Tautos Fondo Atstovybė.
— Radijo pranešimai yra 

paįvairinami plokštelių muzi 
ka. Dainuoja Staskevičiūtė, 
Petrauskas, meno ansambliai. 
Deja, neteko išgirsti- tremtyje 
esančių solistų, kaip pav. pui 
kios arijos E. Kardelienės ir
K. Petrausko iš operos Travia 
ta. Mat ji yra jau „trefna“.

K. B.

DID ELJ ŪKINJ KILIMĄ 
nauji užsakymai turės netru 
kits ateiti, nes perkamoji ga 
lia vis dėlto yra gana didelė. 
Nors artimiausiais mėnesiais 
dar galima laukti recesiją pa 
didėsiant, bet iš visa ko neat 
rodo, kad Jungtines Valstybės 
šiuo metu sisilauktų tikros de 
presijos. Dauguma ekonomis 
tų mano, jog atoslūgis turės 
pasibaigti apie vidurį 1958 m. 
ir vėl prasidės „upturn“.

Ta optimistinė pažiūra iš 
dėstyta ir kongresui pasiųsta 
me „Economic Report of the 
President“, kurį sustato prezi 
dento Ekonominė Taryba. Ten 
nurodoma, jog praeitieji 1957 
metai, nepaisant paskutiniais 
mėnesiais pasireiškusio smuki 
mo, vis dėlto buvo gerovingi 
dirbančiųjų skėčius siekė 65 
mil. (300,000 daugiau, kaip 
1956), ir asmeninės pajamos— 
343 bihonų dolerių. „Žvelgia 
nt pirmyn i 1958 metus, — sa 
koma tame pranešime — yra 
pagrindo laukti, kad ūkinės 
veiklos smukimas nenusitęs ii 
gai ir kad ūkio augimas vėl 
galės būti pradėtas be ilgos 
pertraukos... Didžiųjų koncer 
nų pasitikėjimas ūkio ateiti 
mi yra matomas iš jų tolimos 
perspektyvos planų plėsti ii 
gerinti produkcijos įrengimus. 
Tą pasitikėjimą liudija ir didi 
jantis kiekis išteklių, skiria 
mų moksliniams tyrinėjimams 
ir naujiems procesams; visa 
tai užtikrina nuolatinį veikimą 
tų jėgų, kurios skatina ūkio 
ekspansiją“.

Tolimai perspektyvai, prezi 
dento ekonominiai patarėjai 
numato stiprią JAV ūkio eks 
pansiją. Per paskutinį šimtini: 
tį JAV vidaus rinka gėrybė 
mis ir patarnavimais plėtėsi 
dvigubėdama kas 25 metai. 
To pat lauktina ir per ateinan 
čius 25 metus. Metines ameri 
kiečių santaupos siekia netoli 
20 bilionų dolerių. Norint už 
tikrinti nuolatini ūkio augimą, 
teks didelė dalis tų santaupų 
investuoti į įmoninius įrengi 
mus naujoms gamyboms, ku 
rias nuolat sukuria mokslo ir 
technikos pažanga. Valdžios 
ūkinė politika šiuo metu : išgy 
venti recesiją, skatinti ūkio ki 
Įima, išvengti tolesnės intliaci 
jos.

Čia ilgėliau pakalbėjau apie 
JAV ūkinę padėtį, nes tai svar 
bu ir kanadiečiams. Kanados 
ir JAV ūkis taip tampriai su 
siję, kad padėtis visame kraš 
te tuojau atsiliepia į kitą kraš 
tą. (d. b.)

ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAMS
Ligšiolinis Lietuvių Enciklo 

pedijos leidėjas J. Kapočius 
praneša, kad nuo trylikto to 
mo Enciklopediją leis sudaro 
moji bendrovė. Ryšium su 
šiuo persitvarkymu, Leidėjas 
prašo prenumeratorius iki ko 
vo mėn. 1 dienos su juo atsi 
lyginti už jau gautus Liet. E- 
jos tomus, kad jis galėtų su 
bendrove atsiskaityti. Liet. 
E-jos prenumeratoriai Kana 
doje prašomi išgirsti šitą p. 
Kapočiaus kreipimąsi ir su juo 
atsilyginti jau už gautus 12 
tomų. Leidyklos adresas yra 
šis: 265—C—Street, So. Bos 
ton 27, Mass, USA. Bet, kam 
būtų patogiau, prašoma siųs 
ti atsilyginimą J. Kardeliui 
7 722 Ville Lasalle, Montreal 
32, P. Q. Šį sekmadienį jis taip 
pat priims įmokėjimus AV sa 
Įėję tuojau po pamaldų.

Gen. Įgaliotinis.
• | jcUW‘’s \ 
U11ooir.'h''tc \

^bibliotd^,
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vepri klausima lietwa Laisvoji tribūna.

INDEPENDENT LITHUANIA
Neišsibkiškykime t

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.

Yearly Subscription Rates:
Canada ........................$ 5.014
•Ametlica & S. America . $ 5.5(1 
Other Countries
Pajieškojimų kaina . $ 1 .OOį

AL. G1MAN TAS
Patyrę, kad Kanados „pro 

gresyviesiems" lietuviams bu 
vo leista nuvykti Lietuvon, jų 
vienminčiai Jungtinėse Valsty 
bėse taipgi panūdo pamatyti sa 
vąją tėvynę. Kaip tik šia te 
ma jų spaudoje, kaip „Lais 

buvo išspausdinta visa 
pasisakymų ir sugestijų, 
sakosi būtinai norį aplan
Lietuvą ir siūlo tai at 
įvairiais keliais. Atrodo, 

tos nuomonės,

vi“, 
eilė 
Visi 
kyti 
likti 
kad jie yra 
jog visa geriausiai pasisektu, 
jei būtų galima suorganizuoti 
didesnę žmonių grupę vienon 
ekskursijom

Tūlas J. K. Mažukna „Lais 
vėje" skundžiasi, esą, kuo jie, 
JAV lietuviai, esą prasižengę, 
kad jiems užginta aplankyti 
gimtąją šalį Lietuvą ir savo ar 
timuosius? Žinoma, čia labai 
gražūs žodžiai ir kiekvienas 
lietuvis galėtų jiems pilnai pri 
tarti. Bėda tik tame, kad tas 
skundas taikomas ne tuo ad 
resu. Mat, kaip 
šinio sužinome, 
džiasi, kad tai 
mo neduoda.. .
Girdi, jam žinomi asmenys, ku 
rie babndė gauti tokius leidi 
mus, bet negavo. . . Čia tiesa 
būtų toji, jog šiaip jau ryškės 
ni komunistų veikėjai, žinomi 
jų simpatikai, kartais sušilau 
kia iš Valstybės Depai tamen 
to kai kurių trukdymų gau 
nant užsienio pasą. B;»vo įsi 
tikinta, kad raudonai nusitei 
kę amerikiečiai neretai užsie 
ny būdami pridaro JAV įvai 
rių nemalonumų savo paleiski 
mais ar veiksmais. Betgi ma 
žesnės svarbos raudonųjų Žu 
vėlėms, kokiu tikriausiai yra 
ir Mažukna, vargiai ar kas Wa 
shingtone darytų kurių truk 
dymų. Be to, čia nebūtų kai 
bos apie kokius nors specia 
liūs leidimus, bet tik apie pa 
prasčiausią užsienio pasą, ku 
rį gauti yra labai nesunkios 
procedūros.

Kažkaip iš mūsų raudonųjų 
skundų dėl „leidimų negavi 
mo", susidaro įspūdis, kad čia 
ne tiek kalti amerikiečiai, kiek 
patys sovietai, kurie, matyt, 
nėra perdaug suinteresuoti, 
kad į sovietų globoje esančią 
Lietuvą vyktų patys sava ini 
ciatyva, kad ir raustelėję Ame 
rikos lietuviai, bet ne pačių 
sovietų parinkti ir jiems pati 
kimesni asmenys.

Ir, kad sovietinė Maskvos 
ambasada JAV sostinėje nesi 
teikia išduoti leidimų kelionei 
i Lietuvą, reikėtų kaitinti ne 
ką kitą, bet tuos pačius rusus.

Kitas „Laisvės" skaityto 
jas, A. Lipčius, sakosi girdė

toliau iš to ra 
autorius skun 
kelionei leidi 
Dede Šamas.

jęs patarimą, kad norint aplar. 
kyti Lietuvą, reikia kreiptis į 
Sovietų Sąjungą per savo gi 
mines. Jis taip ir padaręs ir 
parašęs giminėms Lietuvon. 
Atėjo atsakymas, kuriame sa 
koma, kad jie ten viską darė, 
kad gautų leidimą, bet nega 
vo, užtat jiems buvo duotas 
toks patarimas: jeigu kas nori 
aplankyti sovietines respubli 
kas, turi organizuotis | grupę 
ir reikalauti kitų, kurie nore 
tų kartu važiuoti su tokia eks 
kursija. Esą, tokiu būdu bus 
galima aplankyti ir Lietuvą.

Ką toliau darys mūsų ruža 
vie ji? Vienas jų pataria, kad, 
jo manymu, reikia susirašyti, 
kurie nori aplankyti Lietuvą 
ir sudarius nemažą grupę, kr 
eiptis į Valstybės Departamen 
tą su prašymu, kad duotų lei 
dimą. Tada jau kreiptis į So 
vietų Sąjungos atstovybę gavi 
mui leidimo tokiai ekskursijai 
aplankyti sovietų šalis, kur 
Įeina ir Lietuva.

Taigi, ne amerikiečiai kalti, 
kad Lietuvai svetimi atėjūnai 
drįsta neįsileisti norinčius ap 
lankyti savo tėvynę. Nejsilei 
džia ne tik patriotų užsienio 
lietuvių, bet ir pačių raudonų 
jų simpatikų. Šioje vietoje la 
bai tiktų prisiminti, kad ko. 
Lietuva buvo nepriklausoma 
ir savaranki, nereikėjo nei spe 
ciaiių leidimų, nei specialių 
prašymų, nei, pagaliau, specia 
lių pastangų. Kiekvienas ame 
rikietis, kiekvienas bet kur 
gyvenąs lietuvis ar kitatautis, 
bet kuriuo metu galėjo laisvai 
į Lietuvą įvažiuoti ir iš jos iš
važiuoti. Tokios kelionės kaip 
tik buvo net ir skatinamos įvai 
riais būdais, įvairiomis lengva 
tomis. Nebuvo tuo kart bijota 
parodyti krašto vidaus, nebi 
jota nei savų, nei užsieniečių 
žvilgsnių. Deja, svetimųjų šei 
mininkaujamoje Lietuvoje, 
prabėgus eilei metų po karo 
pabaigos, dar vis nesusitvarko 
ma tiek, kad be baimės 
įsileista svetima akis.

Kadangi net ir retos 
nio raudonųjų lietuvių 
gacijos", kurias vargais

1957 m. Montrealio lietuviš 
koje spaudoje nuolat mirgulia 
vo skelbimai, kviečią vietos lie 
tuvius pirkti žemės sklypus 
naujai kuriuomuose miesto pa 
kraičiuose.

Žiūrint prekybininko aki 
mis, tas išrodytų neblogai, bet 
apsvarsčius šį reikalą visapu 
siškai, prieinama labai neigia

. 6.001 mų išvadų.
Iki šiolei, Montrealio lietu 

vių kolonija kūrėsi apie du lie 
tuviškus centrus, būtent, — 
Šv. Kazimiero bažnyčią, even 
tualiai Rosemounte, o kiti apie 
Aušros Vartų bažnyčią, ku 
rios artimoje kaimynystėje, 
kaip tai Ville Emard, Verdun, 
Ville Lasalle ir Crawford Park 
yra apsigyvenę gražus skai 
čius, jei neklystu, apie 60% 
Montrealio lietuvių. Ten ir tu 
rime kurtis. įsikūrimas naujai 
steigiamuose pakraščiuose iš 
blaškys vietos lietuvius po vi 
są platųjį Montrealį, o tas jau 
yra labai blogai, nes:

a) Padarys negalimu sek 
madieniais aplankyti savo he 
tuvišką parapijos bažnyčią (o 
mūsų dauguma yra tikinti) ;

b) Sudarys sunkumų lanky 
ti lietuviškus parengimus ir 
tautinių švenčių minėjimus, ku 
rie dažniausiai yra ruošiami 
savo parapijų patalpose;

c) Sudarys sunkumų lietu 
viskam jaunimui lankyti lietu 
viskas mokslo įstaigas, mokyk 
las, kursus;

d) Išsiblaškymas po platųjį 
miestą atims galimybę mūsų 
jaunimui kasdien tarpusavy 
bendrauti, o gyvenant tarp 
svetimų tautybių, teks 
rauti su svetimais.

Ne vienas, perskaitęs 
mano samprotavimus, 
kys, kad patsai gyvenimas ver 
čia pirkti ten, kur yra pigiau. 
Tai yra — nusveria medžiagi 
niai išskaičiavimai, o pamirš 
tami pagrindiniai tikslai lietu 
vybės išlaikymas mūsų tarpe. 
Sklypų pardavėjams svarbu 
uždirbti pinigai, tai viskas. 
Liūdniausia yra tai, kad tie po 
nai iš savo „biznio“ nori pa 
daryti išvadą, kad jų biznis 
patarnauja lietuvybės išlaiky 
mui; tai jau neleistina. Žmo

bend

šiuos
paša

gus, kuris nevertina savo tau v* 
tybės, virsta nieku — daiktu, 
kuris tinka tik ąvetimus dirvo £ 
nūs patręšti. Imkime pavyz č 
džius iš žydų arba anglų. Šios c 
tautybės žmonės, kad ir išti $ 
sus Šimtmečius pragyvenę sve $ 
timųjų tarpe, lieka savo tau 
tai ištikimi, o mes?

Mūsų broliai, likę maskolių 
okupuotoje Lietuvoje, už sa 
vo tautines ir religines verty 
bes moka baisią kainą — savo 
gyvybės, arba atlieka pakar 
totinas keliones į Sibiro kace 
tus; žūsta, bet nekapituliuoja. 
Demokratiškoje ir humaniško 
je Kanadoje mūsų niekas ne 
persekioja, net ragina sveti ® 
mi, šio gražaus krašto augšti £ 
asmens, kad mes išsilaikytume 
tokie, kokie čia atvykome, su 
savo tautybe, religija ir papro 
čiais.

Stengdamiesi išlaikyti savo 
tautybę, mes kaipo Kanados 
piliečiai jai neprasikalsime, 
nes žmogus, kuris lengvai atsi 
žada savo iš protėvių pavelde 
tų vertybių, yra nepageidau 
tinas, įtartinas. Kas lengvai at 
sižada savo is protėvių pavel 
dėtos tautybės ar religijos, pa 
gundos valandai atėjus, gali 
lengvai atsižadėti ir ištikimy 
bės savo naujai tėvynei — Ka 
nadai. Tai yra vergiškumo — 
baudžiavos liekana, kuri turi 
būti išrauta su šaknimis.

Prekybininkai savo rėkiamo 
mis - skelbimais turi tikslą už 
dirbti pinigą, bet mes nepriva 
lome būti karštakošiai, turime 
viską ir vispusiškai apsvarsty 
ti ir tiktai tada daryti išvadas. 
Yra sena ir nesikeičianti tai 
syklė, lazda turi du galus.

Yra ir mūsų tarpe gražių pa 
vyzdžių; yra asmenų, kurie sa 
vo vaikučius, nežiūrint didelio 
nuotolio, visada punktualiai 
atsiunčia į lietuvišką mokyk 
lą; deja tokių prakilnių patrio 
tų turime nedaug, tai pavieni 
šviečianti meteorai mūsų iŠei 
vių padangėje. Mano šio raši 
nio tikslas yra priminti visie 
ms, kad mes esame ii būsime 
šio gražaus krašto ištikimi pi 
liečiai, bet mes ir mūsų vai 
kų - vaikai turime likti lietu 
viais, nežiūrint, kiek ilgai čia 
gyvensime. L. Balzaras.

i

I

būtu

užsit 
„dele 
ncga 

lais jsileidžia į Lietuvą, kaip 
netolima praeitis parodė, ne 
vienam dalyviui atidarė pla 
čiau akiračius ir suteikė vaiz 
dą tikrosios dabartinės Lietu 
vos padėties, tenka tik palin 
keti, kad kuo daugiau mūsų su 
klaidintu sesių ir brolių lietu 
vių, kurie šiandien dar vis sa 
ve laiko raudonųjų simpati 
kais, galėtų pamatyti eksploa 
tuojamą ir rusinamą jų tėvy 
nę. Mūsų, laisvųjų lietuvių, žo 
džiai ir patyrimas juos vargiai

Didžiai Gerbiamus
DOMINIKĄ NORKELIŪNĄ 

IR GIMINES,
Lietuvoje mirus mylimai sesutei,

MARIJONAI NORKEL 1ŪNAITELDERENCIENEI,
nuoširdžiai užjaučia

E. ir J. Kardeliai.

„Nepriklausomos Lietuvos”

f
Kai visi laikraščiai dabar kelia prenumeratos mokesčius, C 

v 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" ESAMIEMS

PRENUMERATORIAMS IR BŪSIMIEMS DARO
LENGVATŲ:

Kas iš esamųjų prenumeratorių suras 
NAUJŲ PRENUMERATORIŲ, 

tas gaus vieno dolerio prenumeratos papiginimą,
IR NAUJAS PRENUMERATORIUS b

M

Brangiai Sesutei mirus Lietuvoje

PONUI DOMININKUI NORKEL1ŪNU1, 
JO SEIMAI IR ARTIMIESIEMS,

reiškiame gilią užuojautą
J. ir G. Rukšėnai.

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

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI
KVIEČIAME f 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.

©

©

MONTREALIO LIETUVIŲ SEIMELIO PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Lie 

tuvos Nepriklausomybės pa 
skelbimo 40 m. sukakties mi 
nėjimo Montrealyje garbės na 
riams, klebonui kun. J. Bobi 
nui ir klebonui Tėv. J. Borevi 
čiui už visokeriopą paramą ir 
nuoširdumą, parodytą ruošia 
nt minėjimą. Akto - koncerto 
programos dalyviams dr. H. 
Nagiui, Liet. op. sol. E. Kar 
delienei, pianistui K. Smilge 
vičiui, M. L. D. teatro akto 
riams Br. Malaiškienei, B. Pu 
kelevičiūtei, J. Akstinui, L. 
Barauskui ir K. Veselkai; Šv. 
Kazimiero parap. chorui ir K. 
ŽiŽiūnui; Montrealio Skautų 
Vyčių būrelio Taut, šokių gru 
pei ir jos vadovui J. Piečai 
čiui ir adv. St. Daukšai. Ypa 
tingai nuoširdi padėka priklau 
so Z. Lapino naujai suorgani 
zuotam jaunimo orkestrui, ku 
ris pirmą savo viešą pasirody 
mą pašventė Šiam minėjimui. 
Dėkojame M. šauliams, skau 
tams-tėms, red. J. Kardeliui, 
K. Ratavičiui, Sės. Felicijai, 
Ir. Lukoševičienei, N. Kličiū 
tei, I. šipelytei, G. Lukošiū 
tei, V. Pėteraičiui, S. Pakuly 
tei, L. Vilimaitei, Br. Staške 
vičiui, V. Vaišvilai ir visiems 
kitiems, vienokiu ar kitokiu 
būdu mums talkinusiems. Ju 
ms visiems, mieli sesės ir bro

liai, yra vienodas atlyginimas 
— tikrai nuoširdus lietuviškas 
ačiū.

K LB Montrealio Liet.
Seimelio Prezidiumas.

paveiks, bet užtat paveikia jų 
pačių artimųjų gyvenančių 
Lietuvoje ašaros ir skundas ar 
ir bendras gyvenimo vaizdas 
svetimiems tvarkant Lietuvą. 
Sugrįžę atgal, bent dalis jų, 
tikrai taps visiškai kitokiais 
ir gal nesišalins bendrosios lie 
tuviškos veiklos, siekiančios, 
kad Lietuva vėl būtų lietuvis 
ms ir galėtų tvarkyti savo gy 
venimą taip, kaip to geriausiai 
norėtų patys Lietuvos gyven 
tojai.

L. K. Mot, Dr-jos Užgavę 
nių vakarienės loterijos fantų 
aukotojai: po 2 dol.. B. Jazo 
kas, M. Žemaitienė, Jan. Ado 
monienė, K. Toliušis ir J. Gra 
žys; po 1.50: M. Kasparavi 
čius, J. Klimavičius; po 1 dol.: 
S. Kęsgailą, V. Kličienė, E. Ži 
baite, Ratavičienė, Bogužis, 
Mačiulienė, V. Žemaitaitis, J. 
Jenkūnas, E. Aleksejūnas, T. 
Milerienė, T. Girdauskienė, 
O. Motuzienė, M. Šemogienė, 
Jurėnas, Alb. Norkeliūnas, A. 
Norkeliūnas, Mickus, Rasima 
vičius, Mačionis, Strėlienė, 
Svotelienė, Gaputytė, Leknic 
kienė, Zubienė, Zabeliauskas, 
Balzaras, Navikėnas, Lapinas, 
Morkūnienė; po 50 et.: Genai 
tienė, Sitkauskas. ę

Daiktais dovanojo: Pov. Jo 
cas dėžę muilo milt. ir dėžę 
alaus, Balnienė šok. dėžę ir vy 
no bonką, Bernotiene 3 fan 
tus, Gražienė 2 fantus, Matu 
lienė 3 fan., S. Žemaitienė, Ta 
rasavienė, A. Mažulaitienė, 
Šveikauskienė, Mažulevičie 
nė, Kazanevičienė, Balzarie 
nė, V. Keturka, Juodviršienė, 
Jokubauskienė, T. Gudienė, 
Blauzdžiūnien^, 
nė.

Čečkauskie
Rimkienė, Cipkienė, Ru 

dinskienė, Ališauskienė, Gau 
rienė, Vilčinskienė, Balzarie 
nė, Petrauskienė, Rose-Marie, 
Lukošienė, Mažeikiene, Kubi 
lienė, Adomaitienė, Staškevi 
čienė, Mališkienė, Bendžiuvie 
nė, Staniulienė, T. Šmitienė, 
Vaišvilienė, Liesunaitienė, Pa 
ukštatienė, Macevičienė, I'ie 
šinienė, MaČionienė, Gabalic 
nė, Daimantienė, Ivanauskie

Apie rimtus dalykus rimtai
AR MANDRAPYPKIS KO MUNISTUS TURI

MOKYTI KOMUNIZMO?
Kad sovietinis komunizmas 

jau seniai prigyveno krizę, ne 
reikia nei kalbėti. Chruščiovas 
XX suvažiavimo metu tą išaiš 
kino komviršūnėms, nušviesda 
mas faktą, kaip Maskvos dik 
tatūra, atsisakiusi komunizmo 
principų, nuslydo į asmens 
kultą — S tahno garbinimą. 
Chruščiovas pats su pasibaisė 
jimu išpasakojo, kaip tas nu 
slydimas nuo komunizmo prin 
cipų buvo apmokėtas pačių so 
vietinių viršūnių masiniu išžu 
dymu. Chruščiovas komviišū 
nėms tvirtino, kad Stalinas ko 
munizmą padaręs baisia žudy 
nių vakchanaiija. Ar bereikia 
dar aiškesnio prisipažinimo, 
kad sovietinis komunizmas yra 
fikcija, žmonių mulkinimas ir 
žiaurus smurtas.

Bet ar Chruščiovas komuniz 
mą grąžino į ideologines ve 
žes? Nieko panašaus. Kaip 
siautėjo smurtas ir teroras, 
taip ir dabar siautėja. Tegul, 
gal kiek ir pakeista foima, bet 
turinys tas pat. Nuo to tiktai 
teroro laipsnis gal kiek kitoks. 
Bet teroras, smurtas lieka tas 
pat teroras ir smurtas.

Tiktai mažas pavyzdys paro 
dys, kad Chruščiovas, nors ir 
pasmerkė Staliną, bet tai pa 
daryta tiktai dėl savęs iškeli 
mo ir dėl akių komviršūnėse. 
Faktinai gi viskas liko po se 
novei. Juk Stalino vardas ir 
jam garbė yra laikoma tokio 
je pat augštumoje, kaip ir 
prie paties Stalino: Stalino 
vardu ir kolūkiai, ir miestai, 
ir paminklai tebelaikomi ir te 
bevadinami. Ir Chruščiovas 
šaukia — Garbe Stalinui!

Dar keisčiau, kai hetuviškie 
ji bolševikėliai „už gardaus 
valgio šaukštą” iš kailio neria 
si stengdamiesi įrodyti, kad 
sovietijoje yra komunizmas. 
Štai „Tėvynės Balsas" Įdėjo 
ilgą straipsnį, kuriame bando 
Įrodyti, kad Kardelis neteisus, 
kai reikalauja, kad visiems 
Lietuvos studentams turi 
būti mokamos stipetidijos. 
Girdi, kiek gi Kardelis gavo 
stipendijų?

Labai keista, kai komunistai 
reikalauja MandrapypkĮ moky 
ti juos komunizmo... Bet ne 
žinantiems ir prašantiems pa 
kalbos Mandrapypkis neatsa 
ko. Komunizmas, laikantis 
doktrinos, yra bendras dar 
bo priemonių valdymas, b e n

d r a s darbas, ir bendras 
pagamintų gėrybių valdymas 
ir naudojimas. Atseit: priva 
čios nuosavybės nėra ir kiek 
vienas asmuo komunai atiduo 
da sugebėjimus ir darbą ir už 
tai iš komunos gauna visą 
pragyvenimą.

Dabar, pereinant prie stu 
dentų, ir studentijai taikomas 
tas pat principas, tiktai vieton 
darbo įprastine prasme, jiems 
yra paskirtas mokymosi dar 
bas. Už tai jie turi gauti 
absoliutiškai vi-są iš 
laikymą. To nei Lietuvoje, 
nei Rusijoje nėra, — todėl nė 
ra ir komunizmo. Todėl nieku 
negali padėti burnojimas prieš 
tuos, kurie sako, kad Lietuvo 
je komunizmo nėra, o yra tik 
tai okupacija, bet žodžio oku 
pacija „gardaus valgio šaukš 
to“ autoriai bijo ir suminėti...

Arba, štai, okupanto ir jo 
tarnų pamėgdžiotojas Neman 
drapypkis puola Mandrapyp 
kį dėl Pirčupio.

N L buvo nurodyta, kad 
čupio žudikais buvo vokiečiai. 
Ir pacituotasis „Švyturys“ tą 
teigimą patvirtina. Atseit, J. 
Lesevičius prasimano, kad Pir 
čupio žudikų tarpe buvo lie 
tuvių. „Švituryje" .detališkai 
nupasakota, kaip įvyko žudy 
nės ir kas jas padarė. Ir aiš 
kiai pasakyta, kad padarė vo 
kiečiai, ne lietuviai. Ir tai yra 
teisybė, kurią mes žinojome 
dar būdami Lietuvoje. Tat NL 
ir buvo pasakyta, kad „Švytu 
rys“, kurį leidžia sovietinė vai 
džia Vilniuje, rašo teisybę. To 
dėl iš to aiški išvada, kad J. 
Leseviciaus, rašymas, kad Pir 
čupio žudynėse dalyvavo 
lietuviai, yra prasimanynui^ 
melas ir kad tai doram žmo 
gui nedera daryti. Ir tiek. Tai 
yra tikra ir aišku, kaip 2 kart 
2 yra 4. Kokiu tikslu tat Ne 
mandrapypkis tuščiažodžiau

Be to, pagal doktriną, komu 
nizmas yra ne vienos partijos, 
pasivadinusios „šlovingąja", 
valdymas, bet yra visų žmo 
n i ų ne partinis ir ne klasinis 
valdymas, ne diktatūra, bet gi 
liausią demokratija su visomis 
laisvėmis. Ar gi taip yra so 
vietijoje ir Lietuvoje? Juk ten 
siautėja diktatūra, pasigrobta 
vienos partijos; žmonėms už 
rakintos burnos; žmonės tre 
miami į Sibirą; žmonės netu 
ri sąžinės laisvės; žmonės prie

nė ir 14 fantų be pavardžių.
Nuoširdžiai dėkojame visie 

ms loterijos fantų aukotojams 
ir visiems kas kuo tik prisidė 
jo prie pasisekimo šio vakaro.

L. K. Mot. Dr-ja.

ne lietuvių, bet okupacinė ru 
sų, — tat apie kokį komuniz 
mą Nemandrapypkis ir „Tėvy 
nės Balsas” kalba?

Mandrapypkis.
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Kas yra Lietuva 
ir kas esame mes?

DR. HENRIKO NACIO KALBA, PASAKYTA VASA 
R1O 16 DIENĄ PLATEAU SALĖJE, MONTREALYJE.

Gerbiami Svečiai, 
Brangios Lietuvės, 
Brangūs Lietuviai, 
Ir vėl praėjo vieni Lietuvos 

metai. Nuo vasario šešioiikto 
sios iki vasario šešioliktosios. 
Vėl praėjo vieni mūsų metai, 
nes taip mes turėtume juos 
skaičiuoti — ne saulės metus, 
bet savo žemės metus. Ilgame, 
pilkame ir liūdname dienų te 
kėjime tebūna šita data, kaip 
širdies plakimas, Lietuvos šir 
dies plakimas, liudijantis ir ki 
tiems, ir mums, kaip ji tebėra 
,yva. Kasmet mes susirenka 

me jo klausytis, kaip varpo dū 
žiu iš anapus jūrų, anapus tai 
gų, iš už anapus kalėjimų šie 
nų, kur mūsų seserys ir bro 
liai laukia laisvės, ir iš pačios 
žemės gelmių, kur miega visi 
mūsų artimieji, mirę 
žodžiu lūpose.

Praeitais metais 
jau apie pamirštą 
Pavasarį, kurį atnešė pilki 
žmonės — jų veidai buvo to 
kie, kaip mūsų. Jų rankos, kie 
tos ūkininkų rankos, kaip mū 
su rankos. Rankos, pro kurias 
tekėjo grūdai, kurios glostė 
žolę, kurioms apkasų molis bu 
vo kaip gimtų namų asla. Tai 
ouvo savanorių pavasaris. Tų 
žmonių, kurie nugalėjo mirtį, 
nes jie žinojo herojų ir drą 
šuolių tiesą: Viena yra mirtis, 
bet ir motina yra viena.

Praeitais metais mes kiauše 
mės vasaros dalgių skambėji 
mo ir vakaro dainos, su kuria 
išėjo broliai prie Širvintų, 
Giedraičių, Radviliškio. ..

Praeitais metais mes klausė 
me, kas yra ruduo, jei ne juo 
dos ruginės duonos skonis bur 
noje, paskutinių gėlių puokš 
tė, padėta ant kapo tų, kurie 
nebegrįžo namo, kurių nebesu 
laukė motinos. Praeitais me 
tais mes prisiminėme taip pat 
žiemą, mirties seserį, žiemą, 
kuri prasidėjo prieš astuonioli 
ka metų ir dar nesibaigė.

Ilgą ir nuožmią žiemą, kaip 
pačią mirtį.

Praeitais metais mes grįžo 
me mintimis namo į tuos žie 
mos namus.

Sugrįškime ir dabar namo.
Šaltas sniegas apkrito sava 

norių kapus, tų, kurie dainavo 
pavasarį. Ir mes girdime da 
bar tą baisią tylą, deginančią 
mūsų širdis. Apkrito sniegas 
miško brolių akis. Miško bro 
lių? Bet argi tai nėra tik kitas 
vardas aniems, kurie 1918 me 
tais išsikasė apkasus, kad krau 
jų antspauduotų Vilniuje para 
šytus akto žodžius? Kurie iš 
sikasė sniege apaksus ir pasi 
rinko juos savo namais arba ka 
pu: kaip Dievas norės. Baltas 
Dievo sniegas užklojo birže 
lio sukilėlių akis ir Sibiro ir 
Azijos miškuose ir tyruose 
tremtinių, užmigusių neviltyj 
ir barbaro vergijoje po pras 
tais svetimos žemės medžio 
kryžiais. Prisiminkime juos. 
Tegul praeina jie čia šiandien 
pro mūsų akis ir mūsų širdis 
— tūkstančių tūkstančių eise 
na šitam svetimam mieste ir 
svetimuos namuos. Klausyki 
me jų žingsnių. Jie dunksi 
kaip Lietuvos širdis. Jais ir ši 
diena— vasario šešioliktoji— 
yra gyva.

Keturiasdešimt metų amžia 
us būtų buvusi šiandien Lietu 
va. Pačiam gražiausiam amžių 
je, kai rankos tvirtos, kaip 
plienas, kai kiekvienas darbas 
sudega jose, kaip sniego gniūž 
tė; kai širdis plaka lygiai ir 
ramiai, klausydama savo upių 
šniokštimo ir javų šnarėjimo, 
galingo savo miestų ūžesio ir 
laisvų vėliavų plazdėjimo šven 
čių dienom: kai žingsniai už 
tikrintai skamba ant savo grin 
dinio kareivio batuose, ant ari 
mų naginėse ir klumpėse, o 
birželio ir liepos naktim lie 
čia žolę, gerdami rasą ir rū 
ką; kai protas aštrus ir sąmo 
nė skaidri ir siela Švari. Ketu 
riasdešimt metų būtų buvusi 
šiandien Lietuva. Ir mes minė 
tume šią šventę namuose — 
trys melionai po savo stogu —

su laisvės

čia kalbė 
pavasarį.

Dievo dangum, Jo paties dova 
notų aisčių giminei prieš dau 
gelį šimtų metų. Šiandien mes 
žinome, kad dvidešimt dveji 
laisvės metai tebuvo jai duoti, 
ir aštuoniolika vergijos metų. 
Todėl mes esame čia ir kalba 
me kitaip, ir klausome jos šir 
dies plakimo, ir klausiame sa 
vęs : ar ji tebegyva? Ir žinome, 
kad atsakymo turime jieškoti 
patys savyse. Ir ilgoj savo že 
mės istorijoj.

Kas gi buvo tie žmonės, ku 
rie išsaugojo Lietuvą gyvą 
per šimtmečius? Įsižiūrėkime 
gerai į juos, nes jie turi atsa 
kymą, nes jų pavyzdžiu ir mes 
turime sekti, jeigu norime iš 
likti gyvi. Tai tie pirmiausia, 
kurie mainė gintarą su pirk 
liais iš pietų Europos ir taip 
pateko istorijos pirmuosna 
puslapiuosna. Šiaurės auksas- 
•gintaras — buvo mūsų žemės 
ir mūsų jūrų auksas, kuris sp 
indi istorijos rūkuose. Ir kuni 
gaikščių karūnos, ir kunigaikš 
čių vėliavos, kurias matė be 
veik visa ano meto Europa. 
Tai pirmieji raiteliai, kurie iš 
nešė Lietuvos vardą i plačias 
Europos lygumas, kurių žir 
gai gėrė Juodųjų jūrų vande 
nį, kurių kardai užstojo kelią 
priešams į medines pilis, į šve 
ntus miškus, į savo žemę.

Bet už šių minios stovi tūks 
tančiai kitų didvyrių, pilkųjų 
žmonių, pilkųjų sermėgių, 
kūjų veidų minia. Už juos 
vojo kareiviai, nes jie buvo pa 
ti Lietuva.

Tai motinos — paprastos 
moterys, kurių vardų istorija 
neužrašė ir niekad nebeužra 
šys, dainavusios liūdnąsias lop 
Šines savo vaikams, išmokiu 
sios mylėti žemę ir žmogų, me 
džius ir žvaigždes, epušę ir šie 
tyną brolelį, saulę močiutę ir 
brolį rugelį, akmenėlius, kurie 
upelyje žydi ir brolelius, ku 
rių kraujas nemunais tekėjo. 
Kunigaikščių motinos, įtarei 
vių motinos, kanklininkų moti 
nos, žvej,ų ir žemdirbių moti 
nos. Motinos tų, kurie nuo ry 
to lig vakaro, nuo pavasario 
lig pavasario, pureno juodže 
mį, nešė baudžiavas, ėjo į su 
kilimus, nešė iš Prūsų raštą, 
ėjo mokslus Vilniuje, — vys 
kupų motinos ir vargdienių 
motinos, raštingųjų ir beraš 
čių motinos, gyvųjų ir mirusių 
jų motinos.

Tai žemdirbiai, kurių juo 
dos rankos davė mums baltą 
duoną, kurios, kai reikėjo, ne 
šė javų maišus, karstus ir sau 
tuvus, net pačią saulę.

Tai nežinomi kareiviai, 
kasti per šimtus metų savo 
mėje, kurių vardų niekas 
žino, kurie mirė nepasakę 
džio, kurie buvo kaip pati 
mė, nejieškanti pripažinimo ir 
pagyros, nejieškanti ordenų 
ir auksinių raidžių, kurie kri 
to, kaip medžiai girioje krin 
ta audros metu, užstodami sa 
vo plačiom rankom savo silp 
nesnius ir jaunesnius brolius.

Tai nežinomi poetai ir me 
nininkai, nejieškoję garbės ir 
išaukštinimo, bet dainavę to 
dėl, kad Dievas taip liepė, kad 
jiems buvo duoti žodžiai, ku 
rie jų lūpose susiliedavo į dai 
ną, kad jiems buvo duotos to 
kios rankos, kuriose medžio 
gabalas tapdavo stovyla, kop 
lytėle, kryžiumi, žmogaus 
du arba kenčiančio Dievo 
vidalu.

Tai nežinomoji, pilkoji, 
kirais vardais nepavadinta 
nia, kuri mirė, dainavo, auklė 
jo, supo lopšius ir karstus, sk 
uobė medį ir kalbėjo su žvaigž 
dynais, minia, kuriai mes šian 
dien tiktai vieną vienintelį var 
dą tegalime duoti — LIETU 
VA.

Šita Lietuva yra toji, kuri 
mus išves iš vergijos namų, 
jeigu mes seksime jos pėdo 
mis, jei klausysime jos balso 
ir širdies. Kiekvieną vasario 
šešioliktąją padarykime lietu 
vio sąžinės sąskaitą, nes kitaip 
visi šie žodžiai bus beverčiai.

Poetiška kalba neturėtų bū

INVOKAC1JOS ŽODIS, 

pasakytas Šv. Kazimiero parapijos klebono kun. J. Bobino 
Vasario 16 d. Plateau salėje Montrealyje.

Galingas ir mielasii dingas 
Dieve, nuoširdžiai dėkojame 
tau už gausingas mums suteik 
tas malones; dėkojame Tau, 
kad paėmei mus į savo Šventą 
globą; dėkojame už laisvę ir 
sveikatą; dėkojame taipgi už 
Tėvynei suteiktas malones. 
Per dvidešimt dvejus metus 
skambėjo ten tikybos ir lais 
vės varpai. Laimė, džiaugsmas 
ir Tavo palaima 
mūsų šalyje. Tą laisvę 
sunkiai, aukodami savo 
ir seselių kraują.

Sunku, o Viešpatie, 
ti, bet atsimenam Tavo paša 
kytus žodžius: Kas nori pas

viešpatavo 
įgijom 
brolių

kentc

kui mane sekti, teima savo kry 
žiu ir teseka paskui mane. 
Šventa Lietuva, pildydama Ta 
vo šventą valią, neša savo sun 
kų kryžių. Mielaširdingiau 
sias Dieve, duok Lietuvai mū 
su brolių aukos vaisių, duok 
Jai Laisvę ir ramybę; duok 
dangišką šviesą ir žemišką der 
lingumą. O jos vaikams ku 
rie garbingai savo gyvybę da 
vė už tikybą šventą ir Tėvy 
nę, apvanikuok jų pasiaukavi 
mą, suteikdamas jiems gausin 
giausią užmokesnj. Amžiną 
dangaus karalijos ramybę su 
teik jiems, Viešpatie.

MŪSŲ ^’PORTAS
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SKAUDI NELAIMĖ
Anglijos futbolo meisteris, 

Manchester United, grjžda 
mas iš futbolo rungtynių Belg 
radę, buvo sustojęs aerodrome 
Bavarijoje, Miuncheno mies 
te. Tačiau lėktuvas, pakilęs to 
limesnei kelionei į Angliją, 
krito netoli miesto, užmusda 
mas 8 žaidėjus, eilę žurnahs 
tų ir taip pat diplomatinio kor 
puso atstovų, viso 21 asmenį. 
Ši Anglijos komanda buvo ži 
noma visame pasaulyje ir sa 
vo eilėse turėjo eilę Anglijos 
rinktinės žaidėjų. Kai kurie 
jų (pav. Taylor buvo įvertina 
mi 75 tūkst. dol. kiti po 50 tu 
kst. dol.

Eilė valstybių pareiškė sa 
vo užuojautas, jų tarpe Tito, 
Sov. Sąj., i Šveicarija ir Jogos 
lavija net pasiūlė, kad Euro 
pos futbolo taurė (del kurios 
jie buvo nuvykę žąisti su 
goslavais) būtų įteikta be 
ngtynių anklams.

Didž. Britanijos spauda
džiausiom raidėm atžymėjo 
šią nelaimę, kaip juodžiausią 
dieną Anglijos sporto gyveni 
me.

Reikia pažymėti, kad 1949 
m. Italijos futbolo meisterį F 
C Torino komandą ištiko tokia 
pati nelaimė ir nuo tos dienos 
italai negali atsigauti, būdami 
kiekvienais metais vieni iš pas 
kutiniųjų pirmenybių lentelė 
je.

Ju 
ru

di

ti dėliai to mums priimtina, 
, kad joje skamba tik gražūs žo 

džiai, nieko iš mūsų neieika 
laują. • ,

Trumpa kalba neturi būti 
dėliai to gera, kad jinai tik ne 
ilgam skamba mūsų ausyse.

Ir šie žodžiai tikrai nebus 
nieko verti, jeigu mūsų šešta 
dieninės mokyklos kasmet ma 
žės ir skurs; jeigu mūsų lie 
tuviškas žodis, kadaise neštas 
iš Prūsų ir baustas kalėjimais 
ir Sibiru, numirs ir lietuviška 
knyga neberas kelio pas savo 
žmones; jeigu tiktai vieną kar 
tą per metus — vasario šešio 
liktą 
draugėn ir paliksim keliems 
Šimtams lankyti kitus, mažiau 
svarbius, [Lietuviškus susirin 
kimus; jeigu mūsų daina taps 
užmiršta jaunų ir senų žmonių 
lūpose; jeigu mūsų teatrai tu 
rėš vaidinti tuščioms arba pus 
tuštėms salėms; jeigu mūsų 
parapijos turės jieškoti para 
mos pas sevtimtaučius; jeigu 
mūsų laikraščiai užsidarys ir 
mūsų laisvės kova bus suski 
lusi į šimtus atskirų padalinių, 
kovojančių ne prieš sovietinį 
ir komunistinį barbarą, bet 
tarpusavy.

Nuo šios dienos pasakyki 
me kiekvienas sau, kad vasario 
šešioliktoji mums atvėrė akis 
ir širdis. Kad pilkieji mūsų že 
mės žmonės, apie kuriuos čia 
kalbėjome, yra verti kiekvie 
nos 
na, 
ligi 
tai

mes tesusirinksime

aukos kiekvieną metų die 
nuo vasaiio šešioliktosios 
vasario šešioliktosios. Tik 
tada šita diena bus g y 

s Lietuvos širdies plaki 
mas, nes Lietuva nėra kas no 
rs šalia mūsų — mes esam šian 
dien, kartu su seserim ir bro 
liais namuos, kalėjimuos, Sibi 
re ir kapuose, mes esam šian 
dien LIETUVA.

Jeigu mes ištversime, išliks 
gyva ir LIETUVA.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Pasaulio ledo rutulio pir 

menybių rungtynes tarp Kana 
dos ir Sov. Sąj. bus transliuo 
jamos per radiją 12 vai. 55 m. 
Šuns rungtynėms, įvykstančio 
ms Oslo mieste kovo mėn. 9 
d., visas stadionas jau yra 
parduotas.

— Sov. Sąj. ledo rutulio 
manda gan sunkiai įveikė 
kiečius 5:2 ir 8:4.

— Kanadietė Wheeler

IS

ko 
vo

lai 
mėjo pasaulio moterų slalomą. 
Tai pirmas laimėjimas, kuris 
atiteko Kanadai jos moterų 
slidžių istorijoje.

— Stanley taures laimėto 
jas, atrodo šiemet yra labai 
aiškus: tai Montreaiio Cana 
diens, kurie taškais yra „atsi 
piešę nuo savo rimčiausių var 
žovų New Yorko ir Bostono 
jau nebepasiekiamai ir „play 
off* 
kio

žaidimuose, nesutiks jo 
rimtesnio pasipriešinimo.

K. B.

SUSIDOMĖJIMAS 
„LITUANUS” LAIKRAŠČIU 

Kai prieš 3% metų Chicago 
je susirinkęs akademinio jauni 
mo būrelis svarstė galimybes 
informacinėje srityje pasidar 
buoti ir nutarė 4 kartus me 
tuose leisti 12 p. biuletenį, nie 
kas iš to pasitarimo dalyvių ne 
sitikėjo, kad po 3 metų šio lei 
dinio įvertinimui ir pagerbi 
mui garsiajame Hotel Statler 
New Yorke bus surengtas ban 
ketas, kuriame dalyvautų Lie 
tuvos Atstovas Washingtone, 
penkiaženklio skaičiaus univer 
siteto profesorius bei visų lie 
tuviškų politinių bei kultūri 
nių grupių atstovai. O tačiau 
tai jau faktas, nes studentų su 
važiavimo metu toks parengi 
mas įvyko.

Prieš kurį laiką gavome iš 
Historical Abstracts prašymą 
siuntinėti jiems mūsų leidinį, 
nes jie nori savo leidinyje pa 
duoti mūsų istorinių 
nių santraukas, kurios 
mokslininkus lengviau 
reikiamos medžiagos 
nius.

Palengva pradeda 
atskirų amerikiečių prenume 
ratos. Štai Chicagoje dėstąs 
universiteto profesorius susi 
domėjo leidūniu, kartu išreikš 
damas pageidavimą, kad kar 
tu su straijisniais būtų paduo 
ti bibliografiniai šaltiniai (jis 
norįs į kai kuriuos klausimus 
įsigilinti). IŠ Los Angeles at 
eina žurnalo užsakymas su už 
klausimu, ar galima gauti dai 
lininko Vieitulo reprodukcijų. 
Nepraeina savaitė, kad nebū 
tų susilaukiama laiško, užklau 
simo iš amerikiečių apie lietu 
vius, juos liečiančius leidinius 
bei patį Lituanus. Gi universi 
tetai siunčia savo padėkos raš 
tus už leidinio siuntinėjimą.

Yra gauta visa eilė užklausi 
mų apie knygas — istoriniai 
vadovėliai, gramatika bei kai 
bos vadovėlis pirmauja užklau 
simuose bei užsakymuose. Tas 
rodo, kad mums reikia kalbos 
vadovėlio čia gimusiems tau 
tiečiams. Prieš kurį laiką iš 
tolimos Indijos universiteto 
gauta 4 knygų ^užsakymas — 
universitetas nurtarė savo bib 
lioteką praturtinti leidiniais 
apie Lietuvą.

Tai keletas fųktų, o panašių

straips 
įgalina 
surasti 

šalti

plaukti

Montreaiio Lietuviu
SEIMELIO PREZIDIUMO PIRMININKO KALBA PER 

RADIJĄ VASARIO 16
Mieli Montreaiio ir apylin 

kių lietuviai!
Esame išvakarėse visiems 

mums brangios ir atmintinos 
dienos. Rytoj lietuviai, gyveni 
mo ir karo audrų išblaškyti po 
platųjį pasaulį, pripildys Die 
vo namus, susirinkimo sales, 
kad visi krūvoje kuo iškilmin 
giausiai ir su didžiausiu susi 
kaupimu galėtų paminėti Lše 
tuvos Nepriklausomybės 
skelbimo 40 metų sukaktį. Tik 
pavergtoje tėvynėje pasiliku 
šieji, kalėjimuose ii koncen 
tracijos stovyklose uždarytie 
ji ir Sibire šaltuos pusnynuose 
alkį ir badą kenčiantieji mūsų 
broliai ir seserys savo tylioje 
maldoje ir giliame susikaupi 
me galės šią dieną atsiminti. 
Savo lūkesčio žvilgsniais jie 
kryps į mus, laisvame pasauly 
je gyvenančius, kad mes jų 
vardu keltume balsą reikalau 
darni pasaulyje teisybės, pa 
vergtai tėvynei laisvės ir ken 
čiantiems broliams ir seserims 
teroro ir kančių pabaigos. To 
dėl rytoj, iki vieno, visi lietu 
viai gyvenantieji laisvajame 
pasaulyje susirinkę pareikš 
valstybių vyrams, ^al ir pra 
dedantiems apkursti „sputni 
ko” garsais, kad Lietuva nemi 
rė. Ji yra ir bus gyva, kol pa 
šaulyje bus yyvas bent vienas 
lietuvis- Tad neatsihkime ir 
mes Montreaiio ir apylinkių 
lietuviai.

Nepriklausomybę atgavusio 
je Lietuvoje Vasario 16-to ji 
diena buvo džiaugsmo, pasiry 
žimo, pasididžiavimo ir tauti 
nės vienybės šventė. Netekus 
nepriklausomybės, prie tos 
šventės savybių prisidėjo dar 
ir liūdesio jausmas. Liūdna, 
kad mūsų valstybė neteko ne 
priklausomybės; liūdna, kad 
liko išardytas mūsų politinis, 
ūkinis ir kultūrinis gyveni 
mas; liūdna, kad tauta paverg 
ta ir paniekinta; liūdna, kad 
okupantai yra išžudę dešimti 
mis tūkstančių geriausių mūsų 
brolių ir seserų; liūdna, kad 
lietuvių kankinių kaulais yra 
išklotos ne tik Lietuvos, bet 
ir Sibiro, Uralo, Kazachstano 
ir nacionalsocialistinės Vokie 
tijos koncentracijos stovyklų 
kankinimų ir vergijos vietos; 
liūdna, kad mūsų pavergtos 
tautos aukos ir kančios nema 
žėja, bet didėja. Lietuva nie 
kad dar nebuvo išgyvenusi to 
kios baisios ir nenupelnytos 
kančios. Rūpintojėlių ir kry

žiu žeme niekada dar nebuvo 
taip slegiama ir kryžiuojama, 
kaip dabar. Kryžiai ten dabai 
tašomi ir drožiami ne iš uosio, 
klevo ar ąžuolo, bet iš gyvos 
žudomos tautos, tautos kaltos 
vien tuo, kad namus turi ant 
didžiojo viešo tako, o pati yra 
maža ir rami, kaip rasos lašas 
ant pakelės žiedo.

1918 metų vasario 1b d. Ne 
priklausoma Lietuva buvo pa 
skelbta žodžiu. Ją reikėjo iš 
kovoti savanorių krauju. Sa 
vanoriai-kurėjai įraše į mūsų 
tautos istoriją Kalkunus, Rad 
viliŠkį, Širvintus, Giedraičius 
— kautynių vietas, kuriose bu 
vo sprendžiamas Vasaio 16 d. 
akto likimas. Jų auka Lietuva 
tapo tikrai Nepriklausoma.

Turėjome kruvino darbo, 
kančios ir rūpesčių, pavojų ir 
giesmių, kol Lietuvos Valsty 
bę atkurėme, išdailinome ir ap 
tvarkėme; kol galėjome iais 
vai ir žmniškai gyventi. Dvi 
dešimt su viršum melų droži 
nėjome mes tą savo gyvenimą, 
kaip koki žalią stuobrį, ligi to 
liai apleistą ir pamestą. Kar 
tais dėl to barėmės ir kivirčijo 
mės, vieni kitus nuo darbo nu 
šalindavome, bet jo neapleido 
me, dirbome ir aukojomes, nes 
savo šalį mylėjome daugiau ne 
gu barnius ar savo klaidas. 
Anot dr. Sužiedėlio, mes norė 
jome išdailinti Lietuvą kaip 
akies lėlytę, išgrąžinti kaip 
jaunamartę, nušluostyti visas 
praeities dulkes, iškelti, kas 
tauru ir sava buvo plikę. Ne 
linkėjome niekam pikto ir tuo 
pačiu saiku nesaikėjomc ki 
tiems, net ir tiems, kurie skau 
dino mus prie Baltijos, kui vė 
jas baltas Neringos smiltis ne 
sioja, nei prie šventų Aušros 
Vartų, kur žmonės klupo dėl 
nuodėmių savo. Mes tokių kai 
čių kitiems neturėjome.

Mūsų tautos likime jausti 
pikto siautėjimas. Jis prasiki 
ša pro visus amžius, jis per 
skrodžia dabartį" ir mus pa 
čius, jis gelia susopusią širdį. 
Lyg Egles, Žalčių karalienės, 
pasakos šliužo apmaudas mus 
žudo ištrėmimu.

Juo prasidėjo žmonijos isto 
rija. Čia mes randame paguo 
dos ir vilties, prisimindami iš 
tartus žalčiui žodžius. „Tu ty 
kosi Josios kulnies, bet Ji su 
traiškins tau galvą". Lietuva, 
Marijos žeme vadinama, tiki 
šiuo pažadu. Tiki savo Neprik 
lausomos Valstybės atstaty 
mu.

MORALINIS KOMUNISTŲ PUVIMAS
Komisarų linksmintojos

Paprastai rendezvous su at 
vykusiu komisaru ar ministe 
nu yra skiriamas viešbutyje. 
„Linksmintoja“, atvyksta ,6U 
portfeliu arba rašoma mašinėle 
ir viešbučio patarnautojo nu 
kreipiama į kambarį. Men«u 
nės pajamos tokios mergaitės 
siekia apie 6.000 rublių. Mauk 
vos policija, lygiai kaip ir Le 
ningrado, Odesos apie šias pro 
fesionales linksmintojas gerai 
žino, tačiau laiko užmerkuai 
akis, nes toks įsakymas gau 
tas yra iŠ augŠčiau.

Skaudu yra girdėti, kada 
kolchozininkai ir darbininkai 
neturi net ir juodos duonos, 
tuo tarpu Sov. Sąjungos vai 
dantis sluogsnis ne tik gyve 
na pertekliuje, bet kaip Ra 
mos imperatoriaus Nerono lai 
kais pakankamai turi „duonot* 
ir žaidimų". K B.

• „Raudonoji žvaigždė“ pia 
neša, kad 30 milionų komunis 
tų su partijos nario kortelė 
mis yra pasaulyje: Kinija tun 
10,730,000, Sovietų S-ga — 
7,216,000, Italija—2.094,000, 
Prancūzija — 430,000.

— Geležinkelio Transporto 
Technikumas atšventė 10 me 
tų sukaktį. Per tą laikotarpį 
yra paruošta 1200 geležinke 
lio specialistų.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE 
LIETUVI, SKIRK VIENOS 

DIENOS UŽDARBĮ ŠAIPAI

Su turistų grupe is Lcnin 
grado j Stockholmą atvyko 
jauna, graži rusaitė Olga Če 
chova. Pasitaikius progai, ji 
nuo savo grupės pasišalino, pa 
prašydama Švedijos policijos 
priegl. teisių. Pagol pase nuro 
dytą profesiją, ji buvo sekreto 
rė viename cheminių reikme 
nų fabrike. Tačiau tardant, po 
licijai kilo įtarimas, nes pas ją 
rasta laužytų deimantų ir kitų 
brangenybių, papuošalų, ku 
riuos pardavus, pakaktų be da 
rbo Švedijoje gyventi bent 2 
metus. Vargšė Olga prisipaži 
no, kad sekretorės užsiėmimas 
yra fiktyvus. Pagrindinės paja 
mos jos buvo gaunamos iš lin 
ksminimo augšt valdžios pa 
reigūn .

Taip vad. „call giri“ sąra 
šas Maskvoje yra labai dide 
lis. Jų priskaitoma beveik 
2.000, tačiau užsienio turistą 
ms tos jaunos rusaitės yra ne 
prieinamos.

yra visa eilė; jų visų čia išvar 
dinti neįmanoma.

Iki šiol išleista 13 numerių. 
Bendras šių numerių puslapių 
skaičius siekia 329, gi jungti 
nis tiražas per 31.000.

Jaunimo Kongreso 1000 
lerių pelnas buvo paskirtas 
tuanus žurnalui; tokią pat
mą leidėjams įteikė Kanados 
lietuviai studentai. Įskaityda 
mi čia išvardintas sumas, viso 
pajamų per 1957 metus esą 
me turėję 63888.83 dol.

do
Li 
su
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Vasario 16-sios
KONCERTAS MONTREALYJE

KU LT Ū R W EįkRGA/1RA KOMPOZITORIUS
JUOZAS STROLIA

turėjo kai kurių savybių, ku 
rias reikia pažymėti ir aptarti.

Laikantis programos tvar 
kos, pirmiausia tenka suminė 
ti Zigmo Lapino orgamzouja 
mąjį pučiamųjų orkestrą, ku 
ris grojo ne tiktai programos 
dalyje, bet ir pertraukų metu 
davė koncertinių momentų. 
Muzikos entuziastas, niekada 
neapleidęs muzikos pasaulio, 
nors ir sunkiausiomis gyveni 
mo valandomis (studijuo 
jant), p. Lapinas dabar pasi 
ryžo sudaryti didesnio, kiek 
bus įmanoma, masto pučiamų 
jų orkestrą. Pradžią reikia 
pasveikinti. Graži grupė jaunų 
vyrų, papildyta įsijungusiu 
patyrusiu muziku p. Malaiška, 
— jau visai gražiai pagrojo 
kelis dalykus. Tai yra ir gra 
žus sumanymas ir gražus dar 
bas. Įr kas gali būti gražesnio 
ir kilnesnio kaip būti augšto 
sios kultūros — meno kūrimo 
dalyviais. Todėl visu n 
mu reikia pasveikinti orkestro 
dalyvius ir palinkėti, kad jo su 
dėtis dar daugiau išaugtų ir 
kad ateityje, Z. Lapinui vado 
vaujant, mes susilauktume ir 
orkestro koncerto.

Po kelių metų pertraukos, 
vėl viešumoje pasirodė Šv. Ka 
zimiero parapijos choras. Mū 
su kolonijos chorai susireduka 
vo tiktai į bažnytinius chorus. 
Labai gražu ir, būtina, kad pa 
rapijos turi chorus. Bet gi lie 
tuviai garsūs kaip dainoriai, tu 
rį gražius balsus ir gausybę 
gražių dainų. To, kas dabar 
yra, nepakanka. Reiktų, kad 
ir bažnytiniai chorai pagausė 
tų ir kad jie patys, susieidami 
į vieną būrį, ar ir savarankis 
kai susidarytų dar choras ar 
chorai, kad jie galėtų būti pa 
jėgūs duoti ir l^onceiių. Viso 
kiu atveju labai gražu, kad šv. 
Kazimiero parapijos choras su 
muziku K. žižiūnu pryšakyję 
vėl pasirodo viešumoje. Malo
nu pasveikinti bendrą lietuvių 
darbą.

Tenka sustoti ties Tautiniu 
šokitĮ grupe, kurią globoja 
skautai Vyčiai. Montrealis ga 
Ii pasidžiaugti ir pasigerėti, 
kad Tautinių šokių grupė jun 
gia jau didoką būrį gražaus 
jaunimo, kurio gretos metai 

po metų auga ir didėja. Todėl 
jau bus pribrendęs laiks šiai 
grupei pasirodyti viešu kon 
certu. Reikia gi, kad jaunimas 
pasirodytų viešumai visu di 
dėlių šokiniu susigrupavimu.

Kalbant apie koncertą, ta 
grupės dalis, kuri pasirodė Va 
sario 16, galima pastebėti, kad 
visi šokiai buvo įdomiai J. Pic 
čaičio surežisuoti ir giažiai pa 
šokti. Polkutė, Jonkelis, Vė 
daras. Bet prie šių šokių pra 
šosi tūli samprotavimai. Vie 
na, kad šokis, pavadintas „Pol 
kute", buvo savaimingas šokis 
ir jam galima buvo pritaikyti 
kitas vardas, pav., ..Dobilėlis 
penkialapis" ar panašiai. Tai 
būtų geriau tikę ir šventes at 
žvilgiu. Nes tai, kas autorių 
paskatino pavadinti polkute, 
buvo tiktai vienas polkos rit 
mas, bet vienas ritmas poikos 
dar nesudaro. Polka turi savo 
tradicinį šokimo būdą, kurio 
minimasis šokis neturėjo, — 
todėl be nuostolio formai, bet 
su nauda šventės vaidui ge 
riau buvo pritaikyti kokį kitą 
vardą. Manytume, kad ir ki 
tus šokius, jeigu juos sukuria 
šokių vadovo fantazija, verta 
„krikštyti“ originaliais var 
dais. Juk mūsų šokėjai bando 
atkurti liaudinius šokius. Kas 
gi juos sugalvojo? — Tie gi 
patys lietuvių tautos žmonės. 
Jeigu tai buvo praeityje, ko 
dėl tas negali būti dabartyje? 
Juk kūryba tuo ir gyva, kad 
išranda vis nauja. Tat, nuošir 
džiai pagirdami mūsų šokėjus 
už gražų darbą, norime juos 
skatinti ir originaliai kūrybai, 
kiek galima daugiau atsipalai 
dojant nuo nukrypimų į kitų 
tautų kūrybos pamėgdžioji 
mą. Atrodo, beje, kad Jonke 
lis gražiau vadinamas Kadry 
lium. Be to, ar nebūtų geriau, 
jeigu vieton akordeono būtų 
panaudotos Liaudies ansamb 
lio įgrotos tautinių šokių plo 
kštelės, kuriose yra įrašytas 
orkestro įgrojimas? Tai jau bū 
tų perdėm originalu ir gražu.

Koncerto fortepioninė da 
lis taip pat verta dėmesio. Mū 
sų įžymusis pianistas K. Smil 
gevičius šį kartą davė ypatin 
gai įdomią programą, kurią 
sudarė nauji Lietuvos kompo

„MUZIKOS ŽINIOS 
DĖM

Šis laikraštis, redaguojamas 
J. Kreivėno, varo gilią kultūri 
nę vagą. Iš menko vargoninkų 
organo, yra išaugęs į rimtą 
žurnalą, kuris yra įdomus kiek 
vienam kultūrininkui. Melams 
tekainuodamas tiktai du dole 
rius, jis duoda tiek priedų, kad 
tai viršija dešimteriopai žurna 
lo kainą. Kiekviena šeima, ku 

zitorių kūriniai, jau iš poka 
rinių laikų — J. Karoso Preliu 
dai, B. Dvariono Noktiurnas 
ir A. Račiūno Baladė. Mes ži 
nome, kad Lietuvos okupan 
tui nepatinka bet koks konsta 
tavimas fakto, kad tauta, ne 
žiūrint slopinamųjų pastangų 
žiaurumo, gyvai jaučia savo 
didžiąją nelaisvės tragediją. 
Ir meno kūrėjai negali nejaus 
ti tos baisios tragedijos. Neju 
čiomis ta tautos tragedija at 
sispindi kūryboje. Ir Vasario 
16 mes girdėjome, kokia tra 
gėdija trykšta iš B. Dvariono 
Noktiurno (sutemos) ir A. Ra 
čiūno tos tragedijos pasakoji 
mą Baladėje. Ne tiktai turi 
niu, bet ir forma šie kūriniai 
suteikė didelį malonumą, yp 
ač, kad K. Smilgevičius tikrai 
meistriškai juos paskambino, 
pats juos giliai išjausdamas ir 
išgyevndamas.

E. Kardelienės padainuotie 
ji dalykai — du A. Kačanaus 
ko ir du J. Strolios taip pat 
yra gražiai sukurti dalykai. A. 
Kačanauskas, didelis solinės 
dainos meisteris, senąja, klasi 
kine, konsonansine, realistine 
forma, niekad nenustos savo 
žavumo, ypač savo dainomis 
— „Našlaitėle“, „Kur prapuo 
lė?”, „Ten, kur Nemunas", o 
J. Strolia, naujojo kūrybos bū 
do atstovas, taip pat gabiai ku 
rią moderniąją dainą, kurios 
kompozicijai naudoja naujoviš 
ką balsų, melodijos vedimą, 
naują intervalizmą it naujas 
harmonijos priemones.

Gražiai buvo sukombinuo 
tas ir žodžio montažas, tiktai 
daugokai ištęstas. Visumoje 
gi, koncertas į minėjimą atsi 
lankiusiems, bendrai kalbant, 
padarė gerą, stiprų ispūdį.

j. k.

” VERTOS RIMTO
ESIO
ri turi bent kiek muziką besi 
dominčių vaikų, dideliu pasi 
tenkinimu gali prenumeruoti 
šitą vieninteli pasaulyje lietu 
vių muzikos žurnalą, kokio 
net Lietuvoje okupacinė vai 
džia neįstengia išleisti.

Štai gauti du Muzikos Žinių 
numeriai: Nr. 3(160) ir Nr. 
4(161), o prie jų šie priedai:
1. Br. Budriūno Dvi Kalėdų 
giesmės mišriam chorui (Mes 
atėjom ir Tylią šventą naktį),
2. B. Dvariono arija is operos 
„Dalia“, pavadinta Vilnius, 
pagal B. Sruogos tekstą, 3. 
Pr. Ambrazo Dvi giesmės miš 
riam chorui (O, Dieve ir Gies 
mė | šv. Kazimierą), 4. J. Stro 
lios premijuotas kūrinys Mari 
ja solo balsui ir mišriam cho 
rui su vargonų pritarimu. 5. 
Lietuvių muzikos vardyno IX 
sąsiuvinis, 6. Popiežiaus Pi 
jaus XII enciklika apie šven 
tąją muziką ir J. Žilevičiaus 
studiją Aušra ir lietuviškoji 
muzika. Tai visas muzikinis 
lobynas.

Muzikos Žiniose randame 
plačiau apibūdintus komp. J. 
Strolią ir solistą, dabar vargo 
nininką, Vladą Baltrušaitį. Be 
to, daugybė muzikinių žinių ir 
net kitų menininkų paveiksiu, 
kaip pav. P. Rimšos. Atrody 
tų, kad šis žurnalas bandytų 
apjungti ne tiktai muziKUS, 
bet ir plastiškojo meno meni 
ninkus. Gera idėja.

Viena patartina Vardyno re 
daktoriams — perdaug nepa 
sitikėti sovietiniais šaltiniais 
apie dabartinę muzikos pade 
tį Lietuvoje ir atsargiau rašy 
ti apie Lietuvoje dirbančius 
muzikus, nes bent 50% sovie 
tų teikiamos medž.agcs yra 
teikiama propagandos sumeti 
mais, su didele melų ir prasi 
manymų doze,’kas aiškiai pa 
stebima ir Vardyne, kaip ir L. 
Enciklopedijoje. J. K.
ŠV. KAZIMIERO METAMS 

ATŽYMĖTI
dailininkė Anastazija Tarno 
šaitienė suprojektavo Šv. Ka 
zimiero kil.mą, kurį ji ruošia 
si šiemet išausti. Šv. Kazimie 
ras vaizduojamas Vilniuje.

susilaukė 60 metų amžiaus ir 
nemažiau kaip 50 metų muzi 
kinio darbo, nes nuo 7 metų 
jau grojo smuiku ir giedojo 
Leliūnų (Utenos ap.) bažny 
čios chore. Nors pagrindinė 
profesinio darbo sritis ir yra 
smuikas, bet sukaktuvininkas 
daugiau žinomas kaip kompo 
zitorius, kurio kūriniai chorui 
ir solo dainos yra publikos 
mėgiami.

Tačiau netenka stebėtis tuo 
reiškiniu, nes J. Suolios dar 
buotė yra daug šakolesnė ir 
gal yra tuo nuostabi, kad jis, 
būdamas muzikas — ir kompo 
zitorius, ir smuikininkas, — 
muzikos mokytojas, — užsi 
spyręs dirba dar kaip botani 
kas ir šioje srityje yra paruo 
šęs botanikos žodyną lietuvių, 
lotynų, vokiečių ir anglų kai 
bomis. (Gaila šių getų jo pas 
tangų, nes tas jo darbas vis 
dėlto bus mėgėjo, nespecialis 
to, darbas).

J. Strolia yra savaiminga as 
menybė, nesutampanti su bend 
rine nuomone su vyraujančio 
mis nuotaikomis. Ir tai liečia 
ir paprastą gyvenimą, ir muzi 
kinę jo kūrybą. Tas Jubiliatą 
žymi kaip individą, savaimin 
gą asmenybę, būdingas kūrė 
jui bruožas.

Dar būdamas savamoksliu, 
1920-21 m. (gimęs 1897. VII. 
1) grojo smuiku Kauno karių 
klubo kvintete. 1921-24 lankė 
Konservatoriją Kaune, 1924- 
29 — Klaipėdoje. Studijavo 
smuiką ir kompoziciją. Daly 
vavęs Operos orkestre, pėrė 
jo į mokytojavimo darbą ir 
dirbo Tauragės ir Šiaulių gim 
nazijose muzikos mokytojo 
darbą. Dirbdamas Šiauliuose, 
dirbo ir ten veikusioj Muzikos 
mokykloje kaip violos ir muzi 
kos teorijos dėstytojas. 1940- 
41 grojo smuiku Drezdeno 
Hofo operoje ir gilino kompo 
zicijos studijas. Tremtyje da 
ug dirbo kompozicijos srityje. 
Persikėlęs į Amerikos konti 
nentą, gyvęno ir ditbo muzi 
ko darbą JAV, Brazilijoje ir 
dabar vėl JAV, Philadelphijo 
je,

Strolia yra parašęs daug so 
lo dainų, dainų chorams ir 
yra gavęs už tai kelias premi 

jas. Jo yra išleistų muzikos te 
orijos, solfedžio vadovėlių. Jo 
kūryboje žymūs du periodai— 
ligi Drezdeno, pasižymįs har 
monijos paprastumu ir po 
Drezdeno, kuri pasižymi mo 
derniškumu, naujų melodinių 
ir harmoninių formų panaudo 
jimb, nors jis nėra didelis mo 
dernistas.

J. Strolia dar stipriai pajė 
gus dirbti. Linkėtina jam ne 
išsenkanti energija, sveikata 
ir darbingumas. J. K.

40 METŲ SUKAKČIAI 
KRYŽIUS

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 40-ties metų sukak 
čiai pažymėti Br. Abromonis 
padarė labai gražų lietuvišką 
kryžių, kurį Vasario 10 pa 
šventino A V pai apjos klebo 
nas Tėv. J. Borevičius. Kry 
žius kruopščiai inkrustuotas 
lietuviška ornamentika.

Chicagos Lietuvių Dr-jos na 
riai-mėgėjai pastatė .„Giedra 
audroje“. Komedijos pasižiūrė 
ti prisirinko pilna Lietuvių Au 
ditorijos salė. Veikalą režisa 
vo: Br. Macevičius, o jame vai 
dino: J. Gulbinienė, P. Miller, 
O. Beinoraitė, E. Zapolis, E. 
Radvilas, P. Mileris, J. Ulevi 
čius, R. Ukrinas, N. Micius.

— Vilniuje yia dvi troleibu 
sų linijos. Dabar vyksta paruo 
šiamieji dalbai trečiajai lini 
jai (kuri jungs Komjaun.mo ir 
Basanavičiaus gatves). Iki šių 
metų pabaigos Vilniaus trolei 
busų parkas padidėsiąs iki 26, 
o ateinančiais metais iki 50 tro 
leibusų.

— Šiaulių dviračių fabrikas 
šiemet numto pagaminti 10 
tūkst. dviračių. Jau 19č>8 m. 
gamybos dviračiai išsiųsti į Ry 
tų Vokietiją, Jugoslaviją.

— Verkių (prie Vilniaus — 
K. B.) popieriaus fabrikas, pra 
dėjo gaminti šlifavimo popie 
rį, o Naujosios Vilnios ir kar 
toną, reikalingą įvairioms dė 
žėms.

— Pasigirta, kad Lietuvoje 
veikia 430 vidurinių mokyklų. 
Prie daugelio jų veikia ir bend 
rabučiai. Šiemet, iš Tarybų Lie 
tuvos biudžeto skiriama 46 
mil. rublių naujų mokyklų sta 
tybai. Lietuvoje jaučiamas di 
delis mokytojų trūkumas.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
19. i
Rytojaus dieną pažadino jį Vincas. Saulės spinduliai 

skverbėsi pro durų ir skliautų plyšius, pakraigėje čirškė žvirb 
iiai, kieme karkė vištos, giedojo gaidžiai.

Vincas atsisėdo, nusikratė šapus ir prakalbino Pctią, 
dabar jau savo reikalu :

— Petrai, aš dar tau nesakiau, ko čia atsiradau. Tėvas 
ir mes visi bėdoj. Baigiam duoną. O iki naujų ingių dar 
visas menuo. Tai tėvas ir atsiuntė pas dėdę. Gal gi sušelps 
iki to laiko ar bent paskolins pūrą kitą. Jis gi turtingas.

— Turtingas, bet ne mums! — piktai atsiliepe Petras. — 
Grūdų jis turi. Už pinigą mielai parduotų. Grūdai labai bran 
gūs. Ketina į Panevėžį vežti. Ten, sako, vaisko esą ir bran 
giai moką. Tik jau sušelpti — vargu ar sušelps.

— Tai kaip čia dabar bus? — susirūpino Vincas. — Grįž 
ti tuščiomis rankomis? Ką tėvas pasakys?

— Bandyk prašyti. Ir aš pritarsiu.
Po pusryčių dėdė ir dėdienė, Jurgis ir Elzė eme ruoštis į 

bažnyčią. Kai dėdė, atsisėdęs ant prieklėšio, avėsi batus, Vin 
cas priėjo, pabučiavo jam ranką ir pradėjo sakyti savo reika 
lą. Dėdė išklausė, pasikasė pakaušį ir, užuot atsakęs Vincui, 
pats ėmė skųstis:

— O jūs ten manote, kad čia pas mus tai upės pienu, me 
dum plaukia? Kad mums aruodus aitvaras piipilar Pernai 
visur metai buvo blogi, ir pas mus menkai užderėjo. Jei ko 
ks pūras ir atliko, tai reikia ir pinigo pasidaryti. Jus ten at 
buvote lažą, ir viskas. O mes kiek tos čyžės sumokame! Ir 
samdiniams kiek išeina! Ogi drabužis, geležis ir padargai vi 
sokiei Jūs ten tik naminiais dėvite, vyžom naginėm avite, o 
pas mus jau pirktinių reikia, vaikai ceverykų ir batų reikalau 
ja. Ogi dar sūnus Kijeve ar maža išspaudžia? Be lo, sako, 
reiks žemę išpirkti. Iš kur paimsi? Suprantu — jums ten 
nelengva, bet ir aš iš kailio neriuosi, kad tik galą su galu su 
durčiau. ,

— Dėdulė, mes nė duonos kąsnio neturime, bei alinės — 
ir tai nei a iš kur sugraibyti. Pagelbėkit lig naujų rugių. Ati 
duosime.

Dėdė niekinamai numojo ranka:
— Atiduosite. . . Atiduosite, kada grūdai dus atpigę.
I uo tarpu prisiartino ir Petras. Norėdamas baigti tas 

derybas, kietai pasiūlė dedei;.
— Dede, atpilkite jam du pūrus rugių ir išskaitykite iš 

mano algos pagal dabartinę kainą.
Dėdė valandėlę pagalvojo.
— Neseniai tu dar pas mane būni. Kiek čia tavo lo už 

darbio. . .

— Nebijokite, nepabėgsiu, atidirbsiu.
— Tai kada nori, kad atpilčiau? Daba?, ar kai iš bažny 

čios grįšime? — kreipėsi į Vincą.
— Dabar, dėde. Skubu namo. Ryt reikia į lažą stoti.
— Maišus turi? Duokš. Petras padės, o tu palauk prie 

ratų.
Nenorėjo dėdė Vinco įsileisti į klėtį. Nenorėjo, kad jis 

pamatytų dėdės gėrybes ir paskui pasakotų apie jo turtus die 
važin ką.

Netrukus Petras įmetė į Vinco ratus du maišus rugių. 
Dėdienė įdėjo lauktuvių: pusę kepalėlio ikšepto šienapjūtei 
kvietinio ragaišio ir į skepetą suvyniotą neseniai spaustą sūrį.

Tegul paskui nekalba ten tie lažininkai, kad Antanienė 
esanti šiokia tokia! Kad šykšti, kad nupuikusi, kad su gimi 
nėmis apsieiti nemokanti!... Vincui ant kel.o atriekė duonos 
riekę ir atpjovė rūkytų lašinių gabalą. Patenkintas bučiavo 
Vincas dėdei ir dėdienei ranką ir atsisveikinęs išvažiavo na 
mo. Duonos ligi naujo grūdo bus.

Po kurio laiko iš Balsio kiemo išdardėjo antras vežimas. 
Seniai Balsiai, sūnus Jurgis ir duktė Elzė, šventadieniškai ap 
sirengę, išsiruošę į bažnyčią. Morta anksčiau išėjo pėsčia, 
nes į vežimą būtų netilpusi.

Namų saugoti liko vienas Petras. Jis džiaugėsi, kad lie 
ka vienas. Jis galės laisvai atsiduoti savo mintims, apgalvo 
ti Katrytės padėtį ir kaip dabar jam pačiam pasielgti.

Užkėlęs vartus, apsižvalgęs kieme ir įsitikinęs, kad vis 
kas tvarkoje Petras nuėjo į sodą, išsitiesė po obelimi ir da 
vesi laisvai nešamas savo jausmų bei minčių. Niekas jam ne 
trukdė. Nubarškėjus į bažnyčią paskutiniam vežimui, kaimą 
apgaubė didelė šventadienio tyla ir ramybė. Bet mintys apie 
Katrytę nedavė Petrui lepintis tos dienos poilsiu.

— . . .Katrytė dvare. . . Katrytė pas Skrodskį. . . — ši 
žinia kaip žarija svilino Petro širdį. Jis pyko, vartėsi, gniau 
žė kumščius, jausdamas, kad nieko negali padaryti, ir neturė 
damas kam savo pyktį ir pagiežą išlieti.

Didžiausias kaltininkas, be abejo, tai Skrodskis, ir kada 
nors, Petras to tikisi, ateis diena, kada jis tam budeliui atsi 
lygins. Ir ne jis vienas laukia tos dienos. Jos laukia Pranai 
tis, laukia keli šimtai Bagynų baudžiauninkų — ir ne vien 
dėl išniekintų mergaičių ir moterų, bet ir dėl visos nepake 
’iamos buities ir skriaudos.

Paskui Petro pagieža nukrypsta prieš Katrės tėvą. Tas 
išgrūdo dukterį į dvarą, tas visą laiką skersakiavo i Petrą ir 
norėjo net policijai įduoti. Atkaklus užsispyrėlis, girtuoklis! 
Nemėgsta Petras Kedulio, bet juo ilgiau apie jį galvoja, juo 
mažiau pagiežos jaučia jam savo širdy. Piktas senis, Dėt ir 
nelaimingas. Bala jo nematai! Vis dėlto kaimynas ir Katrės 
*ėvas. Galų gale, jei ne Skrodskis, jis duotųsi palenkiamas ir 
sutiktų dukterj už Petro leisti.

Čia jaunojo Balsio mintys pasuka vėl kita linkme. O kas, 
jei Keduhs sutiktų leisti už jo Katrytę? Ar jis tikrai ją vestų 
dar šį rudenį? O kur ir kaip juodu gyventu? Skrodskis tai 

jau tikrai nesutiks pavesti jam tėvo valako. Pagaliau jis ne 
gali tėviškėj rodytis ir dėl policijos. Ar nesuimtų jo tuojau 
už pabėgimą, už kurstančias prieš ponus dainas ir knygeles? 
Ne, vesti Katrytę jis šį rudenį dar negali. Laukti kitų metų? 
Palikti Katrytę dvaie. Ar tai nereikštų jos visiškai išsizadė 
ii'" Petro kumščiai vėl kietai gniaužiau, n stačia raukšlė įsi 
brėžia taipuaky.

Taip jam begalvojant, sugirgždėjo iš gatves 1 kiemą var 
teliai ir sulojo šuva. Kažkas atėjo. Petras pakilo nuo žemės 
ir pamate besidairantį kieme Venckų Adomėlį.

- Adoniai, — šūktelėjo, eidamas jo pasitikti.
Bičiuliška šypsena nušvito strazdanuotas Adomėlio vei 

das.
— Aš taip ir maniau, kad rasiu tave namie. Aš taip pat 

iandien pasilikau. Tėvas įsake bites saugoti. Sako, spiesti 
gali. Bet šiandien dar nespies. Vakar vakare barškinau į 
I: Imą — ne taip dūzgia, kaip prieš spiečių. Eisiu, sakau, pas 
Balsius pasižiūrėti. Nespietė bitės?

— Ne, nespietė. .
— Pats laikas. Iš vėlyvų spiečių menka nauda. Pievos 

jau nušienautos, ir liepos baigia nužydėti. Tačiau Petras vi 
sai nebuvo linkęs kalbėti apie bites, spiečius ir medų.

— Prisėskim čia po obelimi pavėsy, — niūriai pasiūlė 
svečiui. — Diena, atrodo, bus karšta.

— Karsta, — pritarė Adomėlis, sėsdamas greta Petro. 
— O į vakarą gali ir lietaus būti.

Jis iš karto pastebėjo, kad Petras kažko nesavas, ir dėl 
to pats pradėjo varžytis, nuleido akis ir droviai ėmė skabinėti 
pakliuvusią po ranka smilgą.

— Kas pas jus girdėti? — nedrąsiai paklausė, nepakel 
damas akių.

Pajuto Petras Adomėlio varžymąsi, tad, nugalėdamas sa 
vo sustingimą, guviai atsiliepė į svečio klausimą:

— Nieko gero, Adomai. Vakar, parėjęs iš pievų, radau 
brolį. Ten juos Šilėnuose beveik jau badas prispaudė.

Ir jis ėmė pasakoti visa, ką girdėjo iš Vinco ir kaip jie 
ten gyvena, Skrodskio niokojami. Adomėlis klausė jo su di 
džiausiu domesiu, tik retkarčiais įsiterpdamas su trumpa sa 
vo pastaba ar klausimu. O Petrui buvo malonu išlieti širdį 
žmogui, kuris tavim domisi, tave supranta.

— Tai matai, kokios mus bėdos spaudžia. O aš buvau 
manęs, kad jau šįmet rudenį vestuves iškelsiu, — pridėjo kar 
čiai nusišypsojęs..

— Su kuo gi? — droviai rausdamas, susidomėjo Ado 
mėlis.

Išgirdęs apie Keduljų Katrę ir supratęs iš Petrą žodžių, 
kad ji jam labai patinka, Adomėlis su gailesiu tarė:

— Ir mūsų Julei tu, Petrai, labai patinki. Ji mielai už 
tavęs eitų.

— Uz manęs? Lažininko? — nustebo Petras. — Kurgi 
aš parvesciau tavo seserį? Šuva turi bent būdą, o aš nė bū 
dos neturiu. ., d. b.
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Paryžiaus meno parodos
MOŠŲ BENDRADARBIO PARYŽIUJE

LIKIMO GIESMĖ JONAS AISTIS
NIEKADA tau laime nebuvo pražydus, 
Nebuvai tu niekad sąmonėj pilnoj — 
Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas,

WINNIPEG, Man.

Paryžius, nežiūrint į nieką, 
buvo ir bus meniškojo gyve 
nimo judriausis centras. Šim 
tai privatinių galerijų nuolat 
rengia parodas jau senesnių 
ar t.k bepradedančių dailinin 
kų darbus. Čia ir lietuvių dai 
lininkų keliai veda. Kiek gi, 
vien tik pokariniais laikais, 
per tas galerijas „perėjo“ lie 
tuvių dailininkų su savo paro 
domis, — Valius, Kasiulis, Ba 
kis, Munčius ir kiti. Paryžius 
vis traukia ir jaunas mūsų dai 
lininkų eiles. Šiuo metu čia 
vėl, iš Kanados, atvyko daili 
ninkas Račkus, jau prieš tai 
apvažinėjęs gerą Europos da 
lį ir susipažinęs su paskirų 
eraštų menu. Šiuo metu taip 
pat iš Chicagos Čia yra atvy 
kusi ir jauna menininkė Juk 
nevičiūtė. Čia menininkų „pa 
saulis“ nuolat kunkuliuoja 
naujomis įdėjomis, nuolat vis 
jieško meno išraiškos naujų 
formų, meno tobulybes.

Tačiau Paryžius savo meno 
rinkiniais bei parodomis žavi 
ne tik dailininkus, bet ir kiek 
vieną žmogų, kuriam žtnoga 
us kūrybos dvasia žadina nau 
jas mintis, skatina domėtis vi 
sais gyvenimo pasireiškimais. 
Ir šiuo metu tokių, paskirų 
dailininkų ar dailininkų gru 
pių parodų privatinėse galeri 
jose vyksta labai daug, pavyz 
džiui, nors ir Bernard Buffet, 
tikrai vertinga paroda. Bet čia 
noriu pasidalinti savo įspūdž 
iais tik iš poros parodų sureng 
tų valstybinėse bei miesto ga 
lerijose: Louvre, Oranžereji 
joje, „Mažuose Rūmuose”.

Taip, Oranžerejoje vyksta

„Prancūziško portreto nuo 
Watteau iki David“

paroda. Paveikslai parinkti su 
skomu ir giliu epochos pažini 
mu. Čia mes matome kūrinius: 
Watteau, Nattier, Largilhere,

TAISAU
televizijos ir radio aparatus. J* 

J* H. Valiulis. 3 
5 Skambinti po 5 vai. vak.

HU 1-4313.

Fragonard, Quentine Latour, 
Houdon, Chardin, David ir t. 
t. Tie paveikslai yra vertingi 
ne tik savo meistriškumu bet 
ir dokumenatriškumu. Savo 
epochos žmonių portretai, rū 
bų detalės, stilius. Visa tai su 
sietą su tų meisterių preciziš 
kurnu detalėse. Nežiūrint j ta 
riamai vieną bendrą tų daili 
ninku bruožą — realizmą, vis 
dėl to kiekvienas jųjų ryškiai 
skiriasi vienas nuo kito. Į tą 
parodą žmonės pakartotinai 
grįžta labjau įsidėmėti tą ar 
kitą bruožą, pasigėrėti spalvų 
deriniu ar dailininko sugebė 
jimu pavaizduoti jausmą.

Mažieji Rūmai (Petit Palais) 
žiemos laiką panaudojo pareiš 
kimui pagarbos ir padėkos sa 
vo rėmėjams bei donatonams. 
Taip ši paroda vykstanti Ma 
žuose Rūmuose, dabar ir vadi 
naši! Savo eksponatų skaičių 
mi tai yra milžiniška paroda, 
apimanti visą virtinę žinomų 
rinkinių, kurie palikimo, dova 
nos keliais atiteko. . — - *-* S *JUl. 
kurių šiandieninė 
riais irgi siekianti 
Daugiausiai tai yra, grynojo 
bei 
nių 
bei 
gal 
ne visai atitinka. Tačiau toje 
pat parodoje mes matome eks 
ponatus graikų, etruskų, vi 
duramžio, baroko ir kitokių 
„stilių” kūrinių, kurie visuo 
met liks estetinio pasigrožėji 
mo verti. Tai liečia visų pir 
ma antikinę mažąją plastiką, 
viduramžių knygų ornamenti 
ką bei tapybą ir kilimai, kili 
mai. Taip pat labai traukia žiū 
rovo akį ir knygos vėlyvojo 
renesanso ir Liudviko XIV 
bei Liudviko XV-tojo laikų.

Savotiškai rafinuotą paro 
dą surengė Luvras savo seno 
sios skulptūros skyriuje. Ten 
šiuo metu vyksta paroda

„Romaniško meno šedevrų 
esančių Prancūzijos 

provincijos muzėjuose“.
Tai esanti net ir Paryžiuj, tu 
rinčiam gi tiek daug meno ver 
tybių, ytin puiki paroda! Pa

tam muzė
Tūkstančiai eksponatų, 

vertė dolė 
tūkstančių.

pritaikomojo meno kuri 
iš XIX amžiaus pabaigos 
XX amžiaus pradžios ir 
kiek mūsų laikų skoniui

Vienas Gediminas krito Veliuonoj!
Tu ėjai per amžius, lyg per tamsų mišką, 
Kur nebesimatė palaukių šviesos: 
Ašaros ir kraujas tau po kojų tiško, 
Neaprėpus kelio ir savęs visos. 
O tavo valdovai, didybe apsvaigę, 
Tik galybės siekė, degė pavydu: 
Kiekvienas pradėjo, su kiekvienu baigės 
Tavo kelio tarpas neviltim graudus. 
Jotvingiai sutirpo, ir neramūs prūsai 
Gynėsi ir žuvo patys sau vieni — 
Taip norėjo ir tenai mus vedė mūsų 
Laimė ir likimo žingsniai kruvini. . .
Neturėjai laimes, kelio nežinojai 
Ir nebejieškojai tu pati savęs, 
Tik kur akys vedė, tik kui neše kojos 
Eidama galvojai — laimė gal išves! 
O smarki ir smulki, pavytai, kerštinga 
Liejai savo tulžį ant savęs pačios 
Ir, narse apakus, kryžkelių ir vingių 
Nematei, kaip savo ateities karčios! 
Ta diena sielojais ir šakas rytojaus 
Tu pati įnirtus po savim kirtai, 
Ir, pati sau kelią erškėčiais išklojus 
Ir jų neišbridus po našta kritai. 
Savo kunigaikščiais didžiavais ir gyreis, 
Kai jie veržės, ėjo į svečias žemes, 
Tartum pats likimas jau būtų paskyręs, 
Būtų jau nulėmęs nykti be prasmės. . . 
Tu jieškojai garso nuo Juodųjų marių, 
Ant žydro Dunojaus tu pilis statei, 
Kai iš tavo žemių tave pačią varė, 
Kai savųjų marių tu jau nematei. . . 
Niekada tau laimė nebuvo pražydus, 
Nebuvai tu niekad sąmonėj pilnoj — 
Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas, 
Vienas Gediminas krito Veliuonoj. . .

(Iš naujo eilėraščių rinkinio „Kristaliniame karste'*).

AUKOS TAU
1958 m. vasario mėn. 16- 

tos dienos minėjimo priga, T. 
Fondui aukojo po 6 dol.: St. 
Bujokas; po 5 dol.: Pr. Matu 
lionis, M. Šarauskas, Dr. V. 
Zulonas, Dr. -Kurauskas, j. 
Činga ir J. Januška; po 3 dai.: 
A. Genys; po 2 dol.: K. Stri 
kaitis, j_. Mališauskas, Jaunis 
kienė, A. Radzevičius EI. Ja 
nuškienė, J. Vaitekūnas, Dr. 
Gedgaudas, E. Kalasauskas, 
P. Liaukevičius, A. Langė, 
Inž. Maciūnas, M. Zavadskas, 
Stonkus, V. Mockus, M. Ja 
nuška, J. Demereckas, J. Vi 
džiūnas, agr. J. Malinauskas 
ir J. Bezys;po 1 dol.: Br. Vai 
čaitis, Ev. Federavičius, V. 
Rutkauskas, P. Galminas, Gin

TOS FONDUI
kuvienė, V. Zavadskiene, Pr 
oux, J. Liaukevičienė, V. Mic 
povilis, M. Bukauskas, K. Žen 
telis, L. Bartininkas, A. Gali 
kas, T. Lukoševičius, kun. J. 
Bertašius, V. Kriščiūnas ir A. 
naitis, A. Kuncaitis, Č. Surdo 
Tuskenis; po 50 et.; V. Stan 
kevičius; be to, Inž. Maciu 
nas įsigijo Tautos Fondo pasą 
už 0,50 et. Viso surinkta 97 
doleriai. Penkiolika dol. apmo 
keta už salę, o likusi suma per 
siųsta Tautos Fondo Centro 
Valdybai. Visiems aukotoja 
ms, nuoširdus ačiū.

M. Šarauskas
Winnipego Apyl. Tautos 

Fondo Atstovas.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ ROBŲ

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

i?
79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

s

rodoje ten išstatyta tik apie 
150 eksponatų, Tačiau kiek 
vienas tų eksponatų visiškai 
teisėtai gali būti vadinamas 
tikruoju meno šedevru! Čia 
eksponatai apima dvyliktąjį 
.r pirmus tris ketvirtadalius 
tryliktojo šimtmečio, tai yra 
paeina iš to pavasariško meno 
laikotarpio, kuris turinio bei 
minties atžvilgiu ai cha škai 
Graikijai buvo labjausiai arti 
mas. Pavyzdžiui nors ir t. v. 
„D’Ogier le Danios“ galva iš 
Meaux muzėjaus, kuri savo 
forma turinti savyje tokią pat 
galią kaip ir graikų galvos, pa 
einančios iš šeštojo šimtmečio 
prieš Kristaus gimimą. Arba, 
pavyzdžiui dar, porinė kolon 
na iš Cluny, kur.os kapitelyje 
matome keturius metų laikus 
bei pirmuosius keturius Grego 
rianiško giedojimo tonus pa 
vaizduotus! Kitokios gražy 
bės buvo atgabentos iš Pro 
vence, iš Languedoc, iš Bur 
gundijos, iš Šampanijos ir ki 
tų Prancūzijos vietovių, pak 
raščių. Čia matome žavėtiną 
„Eva“ iš Autun, „Lotaro gal 
va“ iš Reimso, Geofiroy Plan

Verdun

tageneto antkapio plytą iš 
Manso, visuose meno įstoji 
jos vadovėliuose aprašytąją 
Kryžiaus papėdę iš Šaint-Om 
er. Toje parodoje nėra nė vie 
no eksponato, kuris nepatrauk 
tų dėmesio net ir mažai mene 
tenusimanančio žmogaus.

Bet didžiausią mūsų laikų 
sensaciją meno srityje randa 
me, irgi Luvro surengtoje

„Dekaratyvinio Meno 
Mažėjuje“

parodoje, pavadintoje „Prieš 
istorinė Sacharos tapyba“. To 
ji paroda išsiskiria iš visų ki 
tų Paryžiaus meno parodų ne 
tik savo paveikslais, bet ir is 
torija. Tai yra paroda Sacha 
ros urvuose rastų sieninių pie 
šinių, atrastų ir „reprodukuo 
tų’’ prancūzų archeologo H. 
Lhote.

Rastieji kūriniai sensacingi 
jau gali būti v^en dėl to, kad 
Lhote tik mažame plote, (700 
metrų ilgio ir 6Q0 metrų plo 
čio) surado net 5000 piešinių. 
Iš viso Lhote savo ekspedici 
joje į Tassili augštumas, esan 
čias pačiame Sacharos centre,

PO 6-5641 2
HICKSON GROCERY J

Alus ir maisto produktai X
Pristatymas nemokamai X

241 Hickson Ave. Sa v. Paul Jocas 2

kokių 16 mėnesių bėgyje atra 
do per 10.000 piešinių, iš ku 
rių nukopijavo apie 400-tus.

Tų atradimų istorija dar 
nėra parašyta. Jąją sudaro be 
ne trysdešimties metų laikotar 
pis. Prancūzų tyrinėtojai, ku 
rių priešakyje yra leitenentas 
Brenans bei etnologas II. Lho 
te, jau tada atrado į šiaurę 
nuo Hoggaro esančiuose Tas 
sili uolose, urvuose piešinius, 
tačiau karas bei įvairios poka 
rinės kliūtys radinį leido pa 
žinti arčiau ir išnagrinėti tik 
dabar, neseniai, pirmon eilėn 
padedant Sacharos žinovui 
kun. Breuil bei Alžyro guber 
natoriams. Lhote suorganiza 
vo ir vadovavo ekspedicijai, 
kurią sudarė 4 dailimnkai-ko 
pijuotojai, 1 fotografas ir pats 
Lhote. Tassili augštumos „ar 
čiausiai“ yra nuo Alžyro, bet 
tas „arčiausiai“ siekia iki 900 
km.

Piešiniai, kurių daugumas 
sunkiai prieinamose vietose 
yra, daugely atvejų buvo vi 
sai išblukę, todėl kopijuojant 
teko atlikti labai kruopščius 
darbus. Kaip tik tų kopijų 
dalis ir yra išstatyta toje paro 
doje. Savo įvairumu bei gro 
žiu labai toli prašoka iki šiol 
rastus Afrikoje urvinius pieši 
nius.

Tassili urvų sienų piešiniai, 
kiek jau dabar galima pasaky 
ti, yra kilę kokių aštuonių tu 
kstančių metų laikotarpyje, 
prieš Kristaus gimimą. Atro 
do, jog juos darė įvainų rasių 
bei tautų žmones. Paskirų epo 
chų vaizdavimo technika yra 
tiek skirtinga, kiek yra skir 
tingi Fra Angelico freskai 
nuo Picasso sieninės tapybos.

Taip pat, greta aiškiai ne 
groidalinio meno Įtakos, mato 
me egiptietiškus piešinius, ku 
nuos paaiškinti gal galima tik 
tuo, jog juos bus atlikę belais 
viai nuo Nilo, patekė į Sacha

ros vidurį. Nuostabiausiai at 
rodo vaizdai karių su kovos 
vežimais, traukiamais galopuo 
jančių arklių. Greičiausiai tai 
bus pavaizdavimas Kretos ar 
Mikėnų invaz/Jbs, kun įvyku 
si apie 1200 metus prieš Kris 
taus gimimą. Pagrindiniu mo 
tyvu visų tų piešinių yra vaiz 
davimas medžioklės, kautynių 
bei šokių. , ,

Tie radiniai dar turi ir kito • 
kios reikšmės, nes tiesiog ap 
verčia viršum kojom mūsų iki 
šiolinį supratimą ir apie tą pa 
čią Sacharą, apie josios geolo 
nignę, gamtinę padėtį! Juk 
toje dykumoje, kur šiandien 
veik jokios gyvybės nėra, ta-' 
da, kai kurie kuriniai buvo da 
romi, turėjo kunkuliuojantį gy 
venimą, ten turėjo būti derlin 
gosios žemės, pilnos žalumos 
bei visokiausių gyvių. Tuose 
piešiniuose mes matome ne • 
tik stepių gyvius, bet didžiau 
sias bandas raguočių ir, Sacha 
ros viduriui tiki ai nepaprastą 
sutvėrimą, žuvį! Taip pat ma 
tome krokodilus, begemotus, 
laivus.

Trumpai tariant, kas tik ton 
parodon ateina, be išimties lie 
ka sujaudintas ir sužavėtas. 
Gal jokioje parodoje neteko 
girdėti tiek daug entuziastinio 
susižavėjimo, nustebimo ir net 
susijaudinimo, nes kiekvienas, 
neabejotinai pajaučia, jog tas 
atradimas tikrai pradėsiąs nau 
jąjį meno istorijos, bei žmoni, 
jos kultūros lapą, kurį lanky 
tojas gavo pamatyti betarpiai, 
savo akimis. Gi grynai meni 
niu požiūriu ten randame ir to 
kių kūrinių (pavyzdžiui nors 
ir „Sėdinčioj! moteris", rasta 
Sefar urve, „Jaunosios mergai 
tear” /Jabbaren postovy, bet 
ten pat rastas piešinys, pava 
dintas „Antinėja”), kurie ga 
lėtų būti pasididžiavimu g.e 
riaušių meno mokyklų pašau 
lyje. Rimvydas.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

1 D. E. BELANGER 8c SONS
į 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
8 GARANTUOTAS DARBAS.
g 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. |

t
H iJ

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

Muskrat 
paltu* 

duodu gerom 
sąlygom

&

ji 2348 Guy Dugrė
Hocheiaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.

Paruošia vaistus pagal ijeceptus ir‘|
SIUNČIA LIETUVON

BEI SOVIETŲ RUSIJON,
5

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.
RAymond 1-6005.

Kreiptis bet kada.

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos jvainos. puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai didele® unolaidas. 

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

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

c

A. NOKKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Mewtreaf 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

LIŪDĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS • j

Laidotuvių Direktorių j
C. Halpin Funeral Home Reg’d.įį

I
KCPL1C1A VERDUN — W1LLI3RORD AVE

. 1 ‘ . g
4500 VERDUN Ave., Verdun — — Tel. PO 9-1193 §
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Progress Construction Ltd Vertingi sxlypai prie IS-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos ir le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte parduotų namų statyba prasideda anksti pavasa 

" į -į. T. y. Įvairių modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis,
nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4-0507.

Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PL1AS — Stipendijų Fondą.

PAMINĖTA NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Vasario 16 d. Šventė pami 

nėta plačiai ir Įvairiai.
Per radio perduota visa ei 

lė programų. Praeitą savaitę 
CBC „Songs of My People“ 
programoje, kuri girdima vi 
soje Kanadoje, skambėjo lie 
tuviška muzika, išpildyta 
„Varpo" ir solistų, šventės iš 
vakarėse, šeštadienį, CFRB 
„Canadians Ali“ pusvalandis 
buvo ištisai paskirtas lietuvia 
tns. čia ir vėl dainavo „Var 
pas“ ir solistai S. Mašalaitė, 
S. Žemelytė, V. Verikaitis. Ki 
tos programos anglų kalba gir 
dėtos per Dominion tinklą iš 
Windsoro. Ten buvo ypatin 
jai gerai paruošti komenta 
rai. Lietuviška p. Simanavi 
čiaus valanda irgi buvo skirta 
Vasario 16-tai.

Tarptautiniame Institute su 
organizuotoje lietuvių savaitė 
je vyko paskaitos, taut, šokių, 
muzikos, filmų ir valgių de 
monstracijos svetimtaučiams. 
Taip pat sudaryta liaudies iš 
dirbinių ir vietos dailininkų 
darbų parodėlės. ,

Spaudos konferencija, Va 
sario 16 d. proga Įvykusi Ki 
ng Edvard viešbutyje, sutrau 
kė apie 60 dalyvių, iš kurių 
daugiau kaip pusė lietuvių. Ki 
ti atstovavo Daily Star, Tele 
gram, latvių, estų, ukrainie 
čių ir vokiečių spaudą. Pami 
nėtina, kad nei Globe & Mail, 
nei vengrų, Čekų, o ypatingai 
lenkų, kurie pakartotinai bu 
vo kviesti atstovai neatvyko. 
Taipogi buvo geras būrys ir 
šiaip mums draugingų svetim 
taučių. Konferenciją vedė apy 
Linkės p-kas J. R. Simanavi 
čius; pranešimus padarė kons. 
V. Gylys. Dar kalbėjo A. Ma 
loney M P, radio komentato 
riai J. C. Reed ir E. Hyder iš 
Hamiltono. Sekančią dieną 
konferencijos atgarsių dienraš 
čiuoise neteko užtikti.

Bažnyčiose šventė buvo ata 
tinkamai prisiminta. Gi ypač 
iškilmingai Šv. Jono bažnyčio 
je, kur giedojo „Varpas“, su 
vėliavomis dalyvavo kūr.-sava 
noriai, šauliai ir katalikių mo 
terų dr-ja. Be to, šeštadienį 
šv. Patriko bažnyčioje Įvyko 
religinis susikaupimas - pamal 
dos, kurias laikė vysk. Allen. 
Ir čia giedojo „Varpas”. Tik 
gaila, kad nedaug žmonių te 
atsilankė.

apie

įvy 
teat

visos va 
Sovietai, 
turi pa 
daugiau

Mes,.

Tautininkų atskiras paminė 
jimas buvo šeštadienį Lietuvių 
Namuose. Kalbėjo kons. V. 
Gylys ir J. Paršeliūnas. Po to 
ivyko vaišės. Dalyvavo 
100.

Pagrindinis minėjimas 
ko Carlton - Odeon kino
re. Minėjimą atidarė J. R. Si 
manavičius, jį pravesti pakvies 
damas L Šernaitę-Miklejohn. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Kanados užsienio reikalų mi 
nisteris dr. Sidney Smith. Jis 
kalbėjo atsargiai ir bendrybė 
mis. Jis Kanadą pavadino ne 
tirpdymo katilu, bet mozaika, 
kuo daugelio tautų harmonijo 
je tsiekiama vienybė. Kartu 
pasidžiaugė lietvių įnašu į Ka 
nados gyvenimą. Ragino savo 
vaikus mokyti, kaip jis sakė 
antros, t. y. lietuvių kalbos. 
Užsimindamas apie klausimus, 
aričau savi srities, dr. Smith iš 

sireiškė žinąs Lietuvos bylą, 
ir sakė, kad Lietuva amžinai 
pareiškė teisę Į valstybingu 
mą. Laisvųjų lietuvių idealai 
yra tie patys, kaip ir 
karų civilizacijos, 
propoguodami taiką, 
rodyti gerus norus
darbais negu žodžiais. 
Kanadoje dirbsime taikos la 
bui, tačiau besąlyginė taika 
reiškia pralaimėjimą!“, pareiš 
kė užsienio reikalų ministeris. 
Dr. Smith, kaip jo pristatyto 
jas A. Maloney MP pasakė, į 
Torontą atvyko specialiai da 
lyvauti lietuvių šventėjs ir 

tuojau išvyksta atgal į Otta 
wą. Jis atvežė premjero svei 
kinimųs, nors J. Diefenbaker 
dar sveikino atskira telegra. 
ma.

Dar kalbėjo kons. V. Gylys, 
J. Yaremko MPP, perdavęs 
Ontario premjero L. Frost sv 
eikinimus, Toronto burmist 
ras M. Philiphs, Krašto V- 
bos p-kas V. Meilus, sveikino 
žodžiu estų bei latvių atstovai,, 
raštu sveikino ir ukrainiečių 
organizacijos. Minėjime daly 
vavo ir buvo pristatyti lenkų 
atstovas dr. Haidasz M P ir 
Ontario CCF lyderis D. Mac 
Donald MPP.

Meninę dalį išpildė „Var 
pas“ ved. St. Gailevičiaus ir so 
listai: S. Žemelytė, S. Maša 
laite ir V. Verikaitis. Vargo 
nais pritarė kanadietis. Taip 
pat taut, šokius šoko skautų

WELLAND, Ont
VASARIO 16

Š. m. vasario 16 d., Holy 
Ghost salėje Wellande, įvyko 
Vasario 16 minėjimas. Susirin 
ko dauguma Welland, Port 
Colborne ir Niagara Falls lie 
tuvių, kaip naujieji, taip ir se 
nieji emigrantai.

Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis; Šv. Mišias raikė 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
40 metų ’ sukakčiai atžymėti 
pritaikytą pamokslą pasakė T ė 
vas Juvenelis Liauba.

Po pamaldų buvo iškiimin 
gas aktas, paskaita ir meninė 
dalis. Minėjimą pravedė apy 
linkės v-bos pirm. J. Pauzuo 
lis; jam padėjo vertėja Dan 
guolė Vadakojytė. Į Vasario 
16 minėjimą atsilankė Wel 
land Ukrainiečių Bendruome 
nės V-bos nariai p. p. Zapuk 
lak ir Kurczak, kurie perdavė 
širdingiausius linkėjimus lietu 
viams ir Lietuvai nuo Wel 
land ukrainiečių ir visos ukrai 
nų tautos. Vengrų bendruome 
nės atstovas sveikinimus bei 
linkėjimus perdavė raštu.

Garbės prezidiumą sudarė: 
Tėvas Juvenelis Liauba, Uk 
rainiečių atstovai p. p. Kur 
czak, p. Balsas, p. Naiduške 
vičius ir p. Ulbinas. Paskaitą 
turėjo Niagara Pusiasalio Sk 
autų Vietininkijos Vadovas 
p. Balsas. Iškilmingo Akto me 
tu prie vėliavų budėjo Niaga 
ra Pusiasalio skautai ir skau 
tės, vadovaujami G. Blužo.

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS
ATSIŠAUKIMAS

f

SIUNTINIAI UTTUVON
AUGSTA PREKIŲ KOKYBĖ 

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

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

kiją bei kitus kraštus.
Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės medžiagas, 
drapanas, vaistus, muzikos instrumentus, įvairias 
reikmenea 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 avigubus 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 
dart in į — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg (22 

svarų) brut to — $ 15.25.

L

ORBIS
29* Bathurat St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.

Atdara iki 8 vai. va k.

4414 So Rockwell St % Chicago 32, III. USA.

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

Rašykite mums lietuviškai.

„Gradinėlė” ir buvo dar nela 
bai nusisekusi mokyklinio jau 
imo deklamancija choru. Minė 
jime dalyvavo apie 1500. —a.

„LIETUVA BUDO“
Tokiu pavadinimu knyga 

tik ką išėjo iš spaudos. Ją pa 
rašė Vasario 16 d. akto signa 
taras prof. Steponas Kairys. 
Knygą galima gauti Toronte 
pas J. Novogrodską, 708 Win 
dermere Avė. Toronto, tel. R. 
O. 9-8846; Hamiltone pas K. 
Lukoševičių 123 Grant Ave 
ir K. Prielgauską, 35 Bay St.; 
St. Catharinej, Ont. pas J. Ša 
rapnicką, 56 Concord Ave.; 
Montrealy „Nepr. Liet.“ re 
dakcijoje. Knygos kaina 5.50.

$A.E. McKAGUE l 
▼ X

Barrister and Solicitor e 
Advokatas ir Notaras

> Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 $ 
$ 201 Northern Ontario Bldg\
X 330 Bay Street, 
$ TORONTO 1, Ontario. <

MINĖJIMAS
Meninę dalį išpildė Niagara 

Falls jaunosios šokėjos, vado 
vaujamos p. Ulbinicnės. Ši 
garbė tenka Niagara Falls Mo 
terų Klubui „Vienybė", mote 
rims, kurios leidžia savo dūk 
reles ir jas suveda į vieną bū 
rį, nesigailėdamos laiko ir su 
tuo susijusių išlaidų. Pagarba 
p. Ulbinienei, kuri mokina tas 
jaunas šokėjas lietuviškų tau 
tinių šokių ir plastikos. Visos 
jaunos šokėjos buvo gražios 
tautiniuose rūbuose ir savo ro 
les atliko puikiai. Tautinius 
šokius ir plastikos dalykėlius 
pianinu skambino Rita Ulbi 
naitė.

Visiems prisidėjusiems prie 
Vasario 16 minėjimo parengi 
mo, Welland Apylinkės Valdy 
ba širdingai dėkoja.

Welland Apylinkės Tautos 
Fondo atstovai pp. Kuzavas, 
Gudaitis ir Žinaitis Vasario 16 
minėjimo proga rinko aukas, 
nors dabar Niagara Pusiasaly 
je daug mūsų tautiečių, kaip 
ir visoje Kanadoje, be darbo, 
bet dauguma aukojo T. Fon 
dui.

Užgavėnių balius-
- ŠOKIAI

Vasario 15 d., Slovakų: salė 
buvo Užgavėnių balius-šoj e 

kiai, ką surengė K. L. T. S- 
gos Welland skyrius.

Programą išpildė Toronto 
Scenos ir Meno Mylėtojų Gru 
pė, kuri suvaidino R. Spalio 2 
jų veiksmų komediją „Batai“. 
Režisavo p. Kaluza, grimas p. 
Jagelos. Be to, Hamilton Tau 
tinius šokius Hamiltono Tau 
tinių Šokių Grupė tą pačią die 
ną dalyvavo St. Caharines Va 
sario 16 minėjime, kur išpildė 
dalį programos, bet po pi ogi a 
mos, minėjimui pasibaigus, at 
vyko į Wellandą ir čia vėl šo 
ko. Rytojaus dieną Hamiltone 
vėl dalyvavo Vasario 16 minė 
jime. Padėka ir pagarba!

M. S.
— Kan. Končius, BALF 

Pirmininkas, gavo iš Amerikos 
Episkopato (NCWC) 50,000 
svarų drabužių ir 10,000 sva 
rų avalynės. Šios siuntos gau 
tos supakuotos ir pasiųstos Ii 
kusiems Vokietijoje lietuviams 
pabėgėliams.
Kenčianti tėvynė Įpareigoja, 

kad padėtumei vargau 
patekusiems jos sūnums 

ir dukroms.
Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

k __xxrT———XX-..........X
Lietuvio Advokato (staiga

VICTOR D. ALKSNIS
Advokatas-Notaras

62 Richmond St. West 
Room 503

(kaimpas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5081
M------------- -------------- --XX" ""'MX -- TX

g
X

XX. I
$

8 
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT |

& SEGUIN J
Barristers, Selicitors,

Notary Public. :?
H e y d e n Street

(netoli Bloor ir Yongle) Is 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Ofice WA 4-9501 8 
Res.: BE 3-0978

Vienybėje — 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.
Būs t i n ė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723.

“RUTA”
ST. W.
Valgiai gaminami pri-

Restoranos
994 DUNDAS

Naujai atidarytas u naujai ji engtas.
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

Visi maloniai kvieičami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

i*
C

A 
v'

Į viso pasaulio tautiečius.
Vienas svarbiausių tremty mo, kviesdama išpopuliarinti 

je esančios mūsų tautos dalies LRK veiklą. LRK neturi jo 
uždavinių yra išsaugoti Nepri kių pretenzijų su kuo nors ri 
klausomybės laikų institucijas, valizuoti, bet tik padėti arti 
kiek jos gali egzistuoti ir rei mui.
kštis užsienyje. p.^ žingsnis suda

Viena iš tokių iš Lietuvos ryti LRK veiklai organizacinį 
perkeltų institucijų yra Lietu pagrindą — atskirose vietovė 
vos Raudonasis Kryžius. Lie se įsteigiant LRK skyrius, 
tuvoje jis tapo Įsteigtas pačio Per juos turės būti vykdomas 
je Nepriklausomybės pradžio LRK darbas. LRK Vyr. V-ba 
je ir iki pirmo bolševikmečio imsis atskirų skyrių siunčia 
savo srityje suvaidino svarbų mas lėšas nukreipti ten, kur. 
vaidmenį. LRK veikla tremty dėl žinomų priežasčių, gyvena 
je buvo atgaivinta 1945 me labjausia paramos reikalingi
tais.

LRK veikla tremtyje forma 
liai nė vienu metu nebuvo nu 
trūkusi. LRK Vyr. V-ba tebe 
siranda Vokietijoje (Reutlin 
gen, Gartenstr. 5 ; einamoji sąs 
kaita aukoms — Drcsdner Ba 
nk, Filiale Reutlingen, Nr. 
2458).

Dabartinė LRK Vyr. Valdy 
ba kreipiasi i visą lietuviškąją 
visuomenę, be pažiūrų skirtu

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

tautiečiai, kur dažnas mūsų 
tautietis yra visiškai vienas, 
be jokių artimesniųjų, kurie ga 
lėtų jį prisiminti. Kas paleng 
vins ir praskaidrins jiems die 
nas, jei ir mes — saviškiai — 
juos užmiršime?

LRK nori padėti tautiečia 
ms ir kai kuriais kitais atve 
jais, pvz., pajieškant dingu 
sius artimuosius, sutvarkant 
apleistuosius lietuvių kapus, 
kurių ypatingai daug yra Vo 
kietijoje ir pan.

Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus Vyr. Valdyba ir darbuo 
tojai tikisi, kad šis atsišauki 
rnas neliks be atgarsio.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Vyriausioji Valdyba.

Praktika rodo, kad sotus ir 
ištaigingas gyvenimas žmones 

skaldo ir nesantaikon veda, 
vargas gi — krūvon suspiečia.

i.,..: : .. .. < : .. : .. : S
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R. >2

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co. |
CENTRINĖ ĮTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont.,, Canada. Teh LE. 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E„ Hamilton, Ont. Tel. J A. 8-6686 

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

DĖMESIO!
|1Š ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO.
X Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir & 
$ turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio X 
X pasirinkimo įvairių gėrybių. X
S Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai. 8 
| STANDARTINIAI SIUNTINIAI: |

3. 2 košt, arba lengv. mot.® 
paltams vii. medž. 6yrd.X 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.®

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.Ą 
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, skustuvus, 
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 IS 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 prekių.

SAV. A. KALUZA

*

3 g X
$ 
g

g 1.2 košt. viln. medž. 7 yrd. 
$ 1 paltui viln. medž. 3 yrd.
$ 1 suknelei vii. medž. 3 yrd.

pamušalo ................7 yrd.
X šerinės(klijonkės) 3 yrd.
g Iš viso už $ 70.60

7 yrd.
6 yrd.
3 yrd.
8 yrd.

10 yrd.

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

pamušalo ............
šerinės (khjonkės)4 yrd.

stiklui piauti peil. su deim
Iš viso už $ 112.60

g
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Kai pagalvosite apie mašinos įsigijimą pirmiausiai kreipkitės į mūsų atstovą M. RUTH-RUTKAUSKĄ 77 Rachel St. E., Montreal. Tel. VI 5-3202, namu BE 6481.
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HAMILTONO

Su didžiausiu 
skelbiame žemiau 

prisidėjusius prie
Lietuvių Namų

LIETUVIŲ NAMŲ FONDO NARIŲ 
SĄRAŠAS NR. 11.

dėkingumu
išvardintus

$
0

L KRONAS 
VALEVIČIUS

► LIMITED

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

0
$ 
X

tautiečius, 
Hamiltono 
įsigijimo: i Po 1000 
liūs Vincas, šią stambią sumą 
įnešė jo vardu nežinomas tau 
tietis, geras jo draugas nuo se 
nų laikų ir didelis Liet. Namų 
įsigijimo entuziastas. Artimo 
je ateityje šis nežinomas iietu 
vis ruošiasi išvykti į Jungt. 
V-bes, todėl ir prie Namų įsi 
gijimo prisidėjo per kitą asme 
nį. Nuoširdžiausias ačiū!

Po 500 dol.: Agutė ir Vilius 
Karaliai, Welland, Ont. šiems 
geriesiems tautiečiams mes 
siunčiame pat| gražiausią 
ačiū ! Kada dar daugelis mūsų 
hamiltoniečių tūpčioja vietoje, 
nesiryždami šiam gražiam tau 
tiniam reikalui įnešti šimti 

|nės, štai kaimynai iš Welland, 
lyg Dievo siųsti, ateina su to 
kia efektyvia pagalba. To dar 
maža! Gerieji Karaliai NF v- 
bos atstovui pareiškė, kad jei 
jau pirkinio uždarymo dieną 
bus su pinigais trumpa, jie 
dar tūkstantinę investuosią į 
paskolos Šerus.

Po 400 dol.: Aleksandra ir 
Justinas Bugailiškiai, Copeto 
wn, Ont. Jie 1956 m. rugp. 30 
d. buvo įnešę 100 dol., o da 
bar dar pridėjo, tapdami tuo 
būdu NF Garbės Nariais. Rai 
nys Petras, 
1956 m. rugs. 18 d., vėliau 400 
dol., dideliam 
buvo atsiėmęs, o dabar vėl įne 
šė. Nuoširdus jam ačiū!

Po 300 dol.: Steigienė Mari 
ja.

Po 100 dol.: Kybartas Alf., 
Adomaitis Jonas, Tauškela 
Vincas (tėvas), Jūraitis Alb., 
Venckevičius Vyt., Water 
down, Ont., Perkauskas Gin 
tautas, Kekys Vyt., Leilionas 
Petras, Šakalys Edv., Tuiny 
la M. ir Elenutė Tuinylienė, 
abu iš Simcoe, Ont., Bikinaitė 
Rūta, Vilimas Jonas, Pilypavi 
čius Alf., Stabingienė Eug., 
Gylys Jonas, Lukoševičius 
Kostas ir Lukoševičiūtė Salo 
meja.

Papildomai po 100 dol., įne 
šė Urbanavičius Kazys (buvo 
jau įnešęs 200 dol.), Norman 
tas Stp., ir Narkevičius Vin 
cas (buvo įnešę po 10 dol.).

Po 50 dol.: Matukaitis VI. 
(anksčiau buvo įnešęs 50 d.).

Gražiu pavyzdžiu mums

dol.: Sakas-Sakevi

įnešęs 500 dol.,

reikalui esant.

Lie

šviečia gerasis J. Gylys, ku 
ris nors šiuo metu bedarbis, 
bet, esant rimtam reikalui, šim 
tinę paskolino iš „Talkos“ ir 
įnešė į Namų Fondą.

„NL” 7 nr. š. m. vasario 
1 d., skelbiant NF narių są 
rašą Nr. 10, įsibrovė nemalo 
ni korektūros klaida: išspaus 
dinta po 100 dol. įnešusių są 
rašė Markevičius Vincas, o tu 
rėjo būti Narkevičius Vine., 
gyv. 145 Hunter St. W., ku 
ris iš viso jau yra įnešęs į N 
F 200 dol. Mieląjį p. P. Nar 
kevičių už šią nemalonią klai 
dą atsiprašome!

Matome kad, užpirkus
tuvių Namus, lėšų plaukimas 
į NF keleriopai pagyvėjo. Pra 
šome tad visus tautiečius pri 
sidėti prie šių gražių Tautos 
Rūmų Hamiltone greitesnio iš 
mokėjimo! N F Vaidyba.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

šventės minėjimas, kurį suren 
gė KL B-nės Hamiltono ap. 
valdyba, praėjo labai iškilmin 
gai, kaip pridera vienai di 
džiausiu Kanados lietuvių ko 
lonijų, ypač, kad ši mūsų tau 
tos šventė, buvo šiemet neeili 
nė: jai sukako 40 metų, todėl 
ir pasiruošta buvo valdybos 
atatinkamai ją išgarsinti sve 
timtaučių tarpe, lygiai kaip pa 
kviečiant į minėjimą įtakingus 
Kanados valdžios pareigūnus.

Nepriklausomybės atgavimo 
sukakties minėjimas pradėtas 
VA par. bažnyčioje pamaldo 
mis, dalyvaujant Lietuvos, Ka 
nados, skautų, ateitininkų ve 
liavoms ir per 500 tikintiesie 
ms.

Pamaldas su kanadiečių ku 
nigų iš katedros asista, laikė 
parapijos klebonas, pasakęs 
tai dienai pritaikytą pamoks 
lą. Libėra už žuvusius, padėtas 
vanikas ir Tautos himnas, ne 
vienam išspaudė ašarą, ne vie 
ną nukėlė prie Karo Muze 
jaus.

Vakare, Westdale mokyklos 
salėje, susirinkus apie 600 lie 
tuvių, įvyko iškilmingas minė 
jimo aktas. Įnešus į paruoštą 
sceną vėliavas, minėjimą ati 
darė pirmininkas A. Jazbutis. 
Dalyviams sugiedojus God sa 
ve the Queen, K. L. B-nės pir 
mininkas anglų ir lietuvių kai 
ba nušvietė šios dienos reikš 
mę Lietuvai ir lietuvių tautai. 
Miesto burmistras, didelis lie

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje — „T ALK A“.

Z Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už pas- Z: 
:į kolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdiausta. : 

Operacijos atliekamos kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai.
;į; iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N., Z 

Hamilton. Kitu laiku kreiptis pas ižd. L. Lengniką, 
15 Homewood Ave. Tel. JA 9-2114.

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

< KRAŠTUS
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.
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BELLAZZI - LAMY, INC
I PO 8-5151 7879 Sl- Ville L...II.,

I; Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury a, langų rėmai.
B Insuliacija, Ten-Teat, Masonite, statybinis popieris. g
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The Centre of Real Estate KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE {STAIGA HAMILTONE (3 skyriai).

§

DIDŽIAUSIA REAL
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:

Centrinė įst.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas
Mikelėnas tel. JA 8-8491. „The Centre“ skyrius: p. Leonas Gasiūnas tel. LI 9-1341.

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

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

pavičius, eilėraščių pynėje nu 
kėlė mus į senovės Lietuvą, pa 
įvairinant tautinių šokių gru 
pės išpildytu Vėdaru. Progra 
ma buvo užbaigta tautiniu šo 
kiu 'Malūnas ir choro daino 
mis: Valiok dalgeli, Ko liūdi, 
sese, Laisvės varpas, Minėji 
mas baigtas Tautos Himnu.

Tenka džiaugtis, kad mūsų 
nepriklausomybės atgavimo su 
kaktis buvo išgarsinta televi 
zijoje, radio ir atskiru pusva 
landžiu per CHML radio sto 
tį. Pirmadienį, vietos dienraš 
tis ,,The Hamilton Spectator“ 
įdėjo labai platų aprašymą ir 
didelę nuotrauką valdybos na 
rių su svečiu Pr. Dailide. Taip 
pat, malonu, kad valdybos pir 
mininkas A. Jazbutis, vadovau 
damas oficialiai programos da 
liai, puikiai reiškė mintis ang 
lų kalba, taigi ir kartu puikiai 
reprezentuodamas lietuvius.

Keletą pastabų: ar nevertė 
tų kiekviename minėjime galų 
gale įvesti tą pačią tvarką vė 
liavų pagerbime, įnešant jas į 
sceną ir įstatant į stovus. Pa 
sikeitimai sargybų, išblaško 
klausytojo mintis, padaro be 
reikalingo „balagano“ sccno 
je, ypač kada vėliavų esama 
daugiau negu vienos. Antra— 
ne visi gieda mūsų himną, ne 
visi moka angliškai God save 
the Queen. Tokiu atveju, ka 
da dalyvauja augšti Kanados 
pareigūnai, vertėtų paleisti tik 
plokštelę, kas dažnai daroma 
net n kanadiečių šventėse. 
Ir. . . meninėje dalyje duoki 
me kuo daugiausiai muzikos, 
dainų ir šokių. Deklamacijos 
svetimtaučiams yra nesupran 
tamos. Jis sėdi kėdėje kaip 
„kiniečių pamoksle’’, tuo tar 
pu, mūsų dainas ir muziką, jis 
prisimins gal net visą gyveni 
mą. Jūsų korespondentui teko 
girdėti, kaip viename svetim

Hamilto
no m. burmistras p. L. D. Jack 
son lietuvius išskyrė iš kitų tar 
po, ypač liaudies dainomis, mu 
zika ir ansambliu, kurį ištarė 
labai teisingai — Čiuilionis...

tuvių draugas, L. D. Jackson, 
savo sveikinimo kalboje pareiš 
kė, kad jam yra malonu ture 
ti gyventojus, kurie turi turtin 
gą ir gražią istoriją, augštą 
kultūrą. Burmistras pažymė 
jo, kad tas asmuo, kuris už 
miršta savo gimtinę, nebus 
niekuomet geru kanadiečiu. 
Perduodamas lietuviams svei 
kinimus miesto vaidu, p. L.
D. Jackson pasakė, kad anks 
čiau ar v hau Lietuva vėl bus 
laisva.

Federalinio pailamento na 
rys p. Fr. Lennart pareiškė 
taip pat, kad lietuviai praras 
tą laisvę vėl atgaus. Kitas par 
lamentaras p. Reinhc pažymė 
jo, kad jam pavergtų tautų 
vargai yra gerai žinomi, nes 
jo žmona yra lenkų tautybės.

Toliau sekė Pr. Dailidės pas 
kaita, kurioje prelegentas nu 
švietė 16 vasario akto reikš 
mę, pažymėdamas, kad šis įvy 
kis, nėra tik priminimas tos 
šventės, bet taip pąt yra nu 
traukimas įvairių ryšių su mū 
sų kaimynais, ir įėjimas į ne 
priklausomų ir laisvų tautų 
tarpą.

Po paskaitos sekė sveikini 
mai p. E. Hyder, estų, latvių, 
ir ukrainiečių atstovų. Pu ofi 
cialios dalies buvo priimtos re 
ziliucijos.

Meninėje dalyje scenoje pa 
sirodė pirmą kartą atgaivin 
tas Hamiltono lietuvių choras, 
ved kun. Br. Jurkšo, išpildė 
Apsaugok Augščiausias, Lais 
vės dainą ir deklamuojant akt.
E. Dauguvietytei — Vai tu 
žirge, žirge. Visuomet mielai 
laukiamas svečias iš Clevclan 
do sol. J. Krištolaitytė, akom, 
kun. Br. Jurkšui išpildė Šauks 
mą, Klajūną ir Abejonę, o Ha 
miltono tautinių šokių grupė, 
ved. G. Breichmanienes, pašo 
ko Kubilą. Antrą kartą, savo 
švelniu ir maloniu balsu, sol. taučių susirinkime, 
J. Krištolaitytė sudainavo Ru 
denėlį, Paukštelį ir Mano šie 
loj šiandien šventė. Aukuro 
atstovai — E. Dauguvietytė, 
D. Kazlauskienė ir'A. Juozą

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Santaupos 
duodamos

TAUPYK, SKOLINKIS J
savo kredito kooperatyve

„LITAS” :
pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai - 
betkokiam geram tikslui. !

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. " L
„Litas“ veikia sekmadieniai* 11—1 vai. A. V. par. salėje (< 

Banko kambary. £
Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120 •’

ME7-6727

DE LUXE DRY CLEANERS'
117 —6th AVENUE, LACII1NE 

l ietuviams nuolaida.
S*v.: P. RUTKAUSKAS

SUVALKŲ TRIKAMPIO 
lietuviams rūbų rinkliavą per 
ėmė vykdyti Hamiltono LKM 
D-ja, todėl visais reikalais pra 
soma kreiptis į tos organizaci 
jos valdybos nares.

SPORTININKAI
Užgavėnių dieną surengė 
nų vakarą naujoje VA para 
pijos salėje. Nežiūrint šalto 
oro, sniego pūgos, pasilinksmi 
nime dalyvavo apie 100 asme 
nų, daugiausiai jaunimo. Pel 
nas, kurio gauta apie 100 dol. 
paskirtas sportininkų kelionei 
į Clevelandą balandžio 12—13 
dd.

bly

Š. A. Sporto Žaidynėms.

SU FILMAIS
šeštadienį hamiltoniečiai 

broliai J. K. Žukauskai išvyks 
ta į Torontą. Greičiausiai To 
ronte taip pat bus parodytas 
16 Vasario minėjimas Hamil 
tone, įvykęs pereitą savaitę.

DIDELI ŠALČIAI
ir sniego pūgos palietė Hamil 
toną. Kai kuriomis dienomis 
temperatūra naktį buvo kritu 
si net iki

ŠV.
Lietuvos 
500 metų 
įvyks šia 
šeštadienį, 
soma išpažinčių. Sekmadienį, 
kovo 9 d., 11 vai. iškilmingos 
pamaldos ir bendra šv. Komu 
nija Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje. 5 vai. p. p. parapi 
jos salėje iškilminga šventės 
akademija: J. Matulionio pas 
kaita. Meninę dalį išpildys Ha 
miltono mišrus choras veda 
mas kun. Br. Jurkšo, solistai 
ir moksleiviai ateitininkai.

Maloniai kviečiame visus 
skaitlingai šioje šventėje da 
lyvauti.

Hamiltono At-kų Kuopos 
Valdyba.

BANKELIS TALKA 
paskelbęs už praeitus metus 
balansą, parodė, kad per 1957 
m. narių skaičius paaugo 153 
%, šėrų ir depozitų įnešta dau 
giau 227%, išduota paskolų 
227% daugiau ir balanso su 
ma pakilo 230%. Augimas pro 
centiškai imant pei tuos me 
tus labai didelis. Tačiau pagal 
kolonijos lietuvių skaičių ir jų

šį

—15 1. F. K. B.
KAZIMIERO,
Jaunimo Globėjo, 

sukakties minėjimas 
tvarka: kovo 8 d., 
7 vai. p. p. bus klau

PAJ1ESK0JIMAI
— Jieškomas Juozas Ra 

kauskas, kilęs nuo Duokiškio, 
Rokiškio apskr. Jieško jo se 
serys iš Lietuvos, Stela ir Bi 
rutė, dabar gyvenančios Vii 
niuje. Atsiliepti pačiam, arba 
kas žinotų kur jis yra ir rašy 
ti: Elena Palčiauskiene, 77 
Fairleigh Ave. S., Hamilton, 
Ont. Canada. ,

— Jieškomas Jonas Maciu 
levičius, s. Antano. Jieško jo 
tėvas ir motina iš Lietuvos, 
Kaišiadorių miesto. Jis pats ar 
ba jį žinantieji prašomi rašyti: 
Leonas Palčiauskas, 77 Fair 
leigh Avė. S., Hamilton, Ont. 
Canada.

finansinį pajėgumą, tai yra la 
bai mažas progresas, nes atsar 
giai skaičiuojant lietuviai Ha 
miltone turi pasidėję kituose 
bankuose apie vieną milioną do 
lerių. Taigi tuo atveju banke 
lis lietuvių kapitalo nėra nė 10 
% patraukęs. To išvada aiški 
kol lietuvių pinigai guli kitur, 
tol savas bankelis nepajėgs tv 
irtai atsistoti ant kojų ir jo 
darbo rezultatai nebus perdaug 
žymūs ir reikės ilgos metų ei 
lės išaugti ligi pusmiliono do 
lerių balanso, gi mūsų tikslas 
yra suburti bent daugumą lie 
tuvių į kooperatinį bankelį, ku 
riame indėlių saugumas yra to 
ks pat kaip ir kituose baikuo 
se, nes kiekvienas indėlis yra 
apdraustas nuo gaisro, apiplė 
Šimo ar išeikvojimo. Nežiūrint 
kokia įvyktų nelaimė, indėli 
ninkai niekad nenukentės, nes 
tai yra valdžios garantuota ap 
sauga.

Po metinio susirinkimo pa 
kilo didesnis judėjimas, nes 
per sausio mėn. įstojo 11 nau 
jų narių, tad dabar iš viso tu 
rimą 251 narys. Depositorių 
yra 20, o skolininkų 115. Sau 
šio mėn. šėrų sąskaita turėjo 
49,061.44 dol. Depositoriai 18, 
024.07 dol. Deponuota CUNA 
10,000 d. Kasoje 1,176.88 dol. 
Išduota paskolų iki sausio mė 
nėšio 31 d. 56,727.63 dol. Ba 
lansas už sausio mėn. buvo su 
vestas 68,7 72.93 dol. Taip pat 
per sausio mėn. žymiai padidė 
jo paskolų pareikalavimas ir 
Kredito Komitetas leido išduo 
ti naujų paskolų 10,599.53 do 
lerių sumai. S. D.

— Vasario 8 d. Royal Con 
naught Crystal salėje vyku uk 
rainiečių rengtas pagerbimas 
jų saviems veikėjams. Garbės 
svečių tarpe buvo ū lietuvius 
atstovavęs Apylinkės pirm. A. 
Jazbutis su Ponia.

— Vasario 9 d. vyko rinki 
mai į Apylinkės Valdybą n Re 
vizijos Komisiją. Rinkimuose 
dalyvavo apie 250 asmenų. 
Šiais metais daugumai senes 
niųjų veikėjų pasitraukus, jų 
vieton ateina nauji asmenys.

— Į vilniečių prašymą spau 
doje paremti Suvalkų trikam 
pio lietuvius dar labai mažai 
kas teatsiliepė. Aukas Hamil 
tone priima vilniečiai K. Baro 
nas ir jo sesutė G. TelyČėnie 
nė, 131 Kensington Ave. N.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

i
 B A L T t C f

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. XSAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U Č I U L 1 S Š

yra tos srities specialistai su 20 metų praktika VLietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.•a Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, v

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

PO
PO

7 0211 Office: 727 Argyle
7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOJ— KURO ALYVA
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f A. M. D IKI N IS <
J*. Gyvybės Draudimo Atstovas
į The Royal Guardians J*
■£ Mutual Life Assurance Company
v 2055 Peel St., Montreal, P. Q. x
X Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
*' Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364 \

REKOLEKCIJOS AV ŠV. KAZIMIERO PARAP.
PARAPIJOJ

Tėv. Jonas Kidykas, S- J., 
Čikagos Jėzuitu Namų vyrės 
nysis ir žinomas misijų vado 
vas, kurį mes dar puikiai pri 
simenam iš A. V. parapijos 
kūrimosi laikų, maloniai sut. 
ko pravesti rekolekcijas mūsų 
parapijai. Rekolekcijos prasi 
dės kovo 23 d. ir baigsis kovo
30 dieną, Verbų sekmadieni. 
Jau dabar ruoškimės šiam kil 
niam parapijos dvasiniam atsi 
naujinimui ir nuoširdžiai prašy 
kime Viešpaties palaimos 
tam. (A. V.)

SKAUČIŲ IR SKAUTŲ 
DĖMESIUI

Šj sekmadienį, kovo 2 d. vi 
sos skautės ir skautai dalyvau 
ja uniformuoti 11 vai. mišiose, 
Šv. Kazimiero parapijoje. Po 
mišių įvyks iškilminga tuntų 
sueiga ir pusryčiai. J bažny
čios salę renkamės 10.30.

Tuntininkai.
MIRĖ SIBIRE

P. p. Balaišiai gavo iš Sibiro 
telegramą, kad ten vasario 21 
dieną mirė jų tėvas Juozas Ba 
laišis, sulaukęs apie 80 metų 
amžiaus; palaidotas praėjusį 
sekmadienį. Sūnums ir giminė 
ms dėl tėvo mirties tolimoje 
Sibiro tremtyje, reiškiame už 
uojautą.
• AV Kleb. Tėv.
ir Tėv. Kulbis šią savaitę lan 
kys Westmount ir

I DR. J. Š E M O G A S

BoreviČiu

N. D. G.

CHIRURGINĖ ir 
BENDROJI PRAKTIKA 
Office 5441 Bannantyne 

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

X šeštadieniais 11-1 
** arba pagal susitarimą.
$ Narnų te). PO 6-9964

v

X

&

8

Pacientai priimami iš 
anksto susitarus 

9 a. m. — 10 p. m. 
išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.

5441 Bannantyne, 
(kampas Woodland) 

Tel.: PO 8-4547

¥■

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. PI. 99.58

956 SHERBROOKE E.
Tel.: LA 2-7236

Raštinė vakarais : « »
2104 Mount Royal St. E. y f 

LA 1-7926—8873

A 
v 
A

Advokatas v
i f 306, Aldred Bldng.
507 Place D’Arme, H

VI 9-8045 $ 

Konsultacijos: išanksto susitarus. «
8 ANDRE W W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. I

Chiropodiitai — kojų specialistas J. 
y Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery 

6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreal..
» z"/ z z z-z > z-zz2z'š'r > z z£z ✓ ■ Crj zz-z^z’zzz-Sr^zS z’z'z'z z //•%

metinė vakarienė bus šį šešta 
dienį, 7 vai. v. Bus gera vaka 
rienė, didelė loterija ir kt. Vi 
si kviečiami atsilankyti.

Rekolekcijos, kurias ves Tė 
vas J. Borevičius, bus kovo 16 
-—23 dienomis. Prasidės 8 vv.

VISOMS
ORGANIZACIJOMS

Montrealio Tautos Fondo 
skyriaus valdyba maloniai pro. 
šo visas organizacijas paskirti 
po veiną žmogų, kuris sutiktų 
prisidėti prie didžiojo mūsų 
visu uždavinio.

Paskirtųjų atstovų susirin 
kimas įvyks kovo 9 d., sekma 
dienį, 12 vai., A V parapijos sa 
Įėję su tikslu išrinkti Tautos 
Fondo skyriaus valdybąą.

• Gorys Jonas serga. Buvo Ii 
goninėje, kur buvo tiriama jo 
sveikata.

SIUNTINIAI i LIETUVA 
IR - KITUS KRAŠTUS. 
Dar metų laiko nėra kai ati 

dariau siuntinių persiuntimo 
atstovybę, tačiau su pasitenkr 
nimu turiu pranešti kad pasi 
sekimas yra didelis. Esu tikra, 
kad siunčiama pigiausiomis 
kainomis ir siuntiniai sąžinių 
gai ir greitai pasiekia adresa 
tus. Tunu padėkos laiškų iš 
savo klientų, kurie reiškia po 
sitenkinimą. Jau daugelis įsi 
tikino, kad per mane siunčiam 
yra daug pigiau, negu super 
kant daiktus krautuvėse, ne 
skaitant sugaišto laiko. Šio 
mis dienomis gavau daug nau 
jų medžiagų pavyzdžių gana 
prieinamomis kainomis. Be to, 
turiu pranešti, kad mano ats 
tovaujamoji kompanija atidarė 
naujus siuntimo kelius, ku 
riais siuntiniai žymiai greičiau 
pasieks adresatą.

Visų savo klientų is provin 
cijos, kurie daro užsakymus 
laiškais, prašau nepamiršti pu 
žymėti, kokiu keliu, siuntinys 
turi būti siunčiama^ — oro ar 
paprastu paštu, kad išvengtų 
sutrukdymą siuntinio išsiun 
timo ir bereikalingo susirašinė. 
jimo.

Visais reikalais kreiptis: Ja 
nina Adomonis, 1319 St. Ger 
maine, Ville St. Laurent, Mo 
ntreal, P. Q., tel.: RI 4-6990.

X ADVOKATAS

gSTASYS DAUKŠA, LL. D.
25—26Suite

152 Notre Dame St. E.
UN 6-8969

Res. 5657—12 Ave., Rsm.
RA 2-5229

•į įį ADVOKATAS
| JOSEPH P. MILLER,

| | B. A., B. C. L.

Suite 205
X J 168 Notre Dame St. E.
& S,Montreal. UNiversily 6-7026
K >? Res.: 40 Lafleur, 

54 £ LaSalle, tel. HU 9-1653

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

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

NEPRIK LAUSOMA LIETUVA

„TAURAS“ CENTRAL 
SEKCIJOS B KLASĖS 

MEISTERIS
Vasario 15 d. paskutine* 

rungtynes turėjo su „Holy Tri 
nity“ komanda, pastarąją su 
mušdamas 57 — 46 santykiu. 
Tuo būdu, aštuomuose susiti 
kimuose nepralošęs nė vienų 
rungtynių Tauras pelnytai lai 
mėjo sekcijos meisterio vardą 
Lošė ir taškus pelnė. Bukaus 
kas 12, Sinius 30, Balluonis 7, 
Šipelis 2, Vilimas, Gražys, Pie 
čaitis 6.

Gavus „play of* shedules, 
bus lošiama su kitų sekcijų ko 
mandoms dėl Montrealio mies 
to B kl. meisterio titulo.

Romas Sinius laimėjo pirmą 
vietą daugiausia padariusio 
taškų visoje Mintrealio Lygo 
je. Jis rungtynes užbaigė iš 
septynių susitikimų su 232 tas 
kais. Antroje vietoje iš „Holy 
Trinity” Harry Simatas iš aš 
tuonių rungtynių su 203, ir tt.

Mergaites spaudimo iki ga 
lo neišlaikė, ir paskutines dve 
jas rungtynes pralošė. Iš pen 
kių komandų sudėties laimėjo 
tik trečią vietą. „Play of" nenu 
matoma.

Yra gautas kvietimas ir pri 
imtas is latvių- sporto klubo 
draugiškom krepšinio ir stalo 
teniso rungtynėm kovo 1 d., 
5550 Park Ave., Y. M. C. A 
patalpose.
• Vytauto klubo susirinkime 
šėrų atidengimo klausimas ati 
dėtas sekančiam posėdžiui.
• A. M. Dikinis, lanko drau 
dimo (gyvybės) kursus) ir jau 
pradėjo dirbti The Royal Gu 
ardians a Mutual Life Assura 
nee Co.
• KLK Moterų Dr-ja padeko 
je (2pusl.) užmiršo suminėti 
„Litą’ , kuris Užgavėnių balia
us loterijai paaukojo fantų. 
Ačiū bankui „Litas“.
• Tėv. J. Aranauskas pirma 
dienį išvyksta ypatingais reika 
lais ir grįš į Montreal} šios sa 
avitės pabaigoje.
• Sutuoktuvės. Vincas Žemai 
taitis ir Berta Granikovaitė su 
situokė AV par. bažnyčioje. 
Linkime šviesios laimės jųjų 
naujam gyvenimui.

PATARIMAI 
NEMOKAMAI

Paskutiniaisiais metais prob 
lemos, susijusios su namų par 
davimu, pirkimu ar statybo 
mis, žemės pardaivmu ir pirki 
mu statyboms ar investavi 
mui, darosi komplikuotesnės.

Prie mūsų tiesioginio darbo 
priklauso ir informacija ir pa 
tarimas nemokamai:
1. Namų ir žemės paklausus 

reikalu.
2. Investavimo į žemę u na 

mus reikalu.
3. Paskolų namams reikalu.
4. Draudimo nuo nelaimingų 

atsitikimų ir ugnies reikalu.
5. Nuomavimo reikalu.

Mūsų penkių metų darbo 
praktika gali duoti Jums kon 
kretų patarimą.

Prašome nesivaržyti ir 
kreiptis: *

Adomonis ir Budriūnas
177 Sherbrooke St. W.

PL 8501
Skambinti P. Adomoniui.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kentraktorius

IGNAS GURC1NAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

I

JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI: 
Gyvenamus namui, apartinentus, 

žemę, statybai, investavimui, 
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola.
Draudimas (visų rūšių) 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS — 
A D A M O N 1 S ir BUDRIŪNAS

Pirmoji Montreal/ Lietuvių Real Estate Įstaiga 
Nariai Montreal Real Estate Board 

177 Sherbrooke St. W. PL 8501 
Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai.

Apyvarta 1957 m. siekia $ 1.000.000,00
D. N. Baltrukonis CR 6-5075 
F. Yasutis
A. Markevičius

V. Ljesunaitis PO 6-6719 
LA 2-7879 J. Skučas RA 2-6152 
OR 1-8951 E. Yaffe — Sekretorė.

't v

DAR APIE B. SRUOGOS 
MINĖJIMĄ

Kovo 9 d., sekmadienį, S 
vai. po pietų AV parap. salė 
je įvykstančiame Balio Sruo 
gos 10 metų mirties sukaktu 
vių minėjime op. sol. E. Kar 
delienė dainuos ištraukas iŠ re 
tai girdimos Karnavičiaus ope 
ros „Radvila Perkūnas“, para 
šytos pagal B. Sruogos Libre 
tą. Meninėje dalyje dalyvauja 
ir K. Smilgevičius bei MLD 
Teatro aktoriai J. Akstinas, L. 
/Barauskas, B. JPūkclevičiūtė 
ir V. Vaičiūnaitė. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti šiame 
svarbiame ir įdomiame paren 
gimė.

PADĖKA
Visiems, prisidėjusicms prie 

Tautinių šokių Grupei paren 
ti vakaro, įvykusio vasario 8 
d., tiek aukomis, loterijos fan 
tais, ar savo atsilankymu, o 
ypač „Lituanikos * orkestrui— 
neėmusiam jokio atlyginimo, 
Montrealio Kredito Unijai 
„Litas”, paaukojusiai 50 dol. 
ir laikraščiui „Nepriklausoma 
Lietuva“ parėmusiai mus 10 
dol. auka, reiškiame nuošir 
džiausią padėką.
„Dr. J. Basanavičiaus*’ Skautų 
Vyčių Būrelis, Tautinių šokiu 

Grupė ir Grupės Rėmėjai.
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 tclefo 
nu MO 9-9055.
• Krikštas: Inž. P. Povilaitis 
ir ponia AV bažnyčioje pakri 
kštijo pirmgimę dukrelę Vili 
jos- Alviros - Teresės vardais. 
Krikšto tėvais buvo Roma La 
pinienė ir Dr. J. Mališka. Lin 
kime skaidraus džiaugsmo po 
nu Povilaičių šeimai!
• Jonas Dalmantas meniskai 
padarė AV bažnyjiai gėlėms 
pastovus.

NAUJI DVIEJŲ BUTŲ 
NAMAI VILLE LASALL E

Praeitais metais devynios 
lietuvių šeimos įsigijo dviejų 
butų namus Gerald gatvėje, 
Ville LaSalle, kurie buvo pa 
statyti pagal Federalinės vai 
džios planavimą. Visi šiandien 
jie patenkinti yra namų savi 
ninkai ir ne tik patys patogiai 
gyvena, bet renka nuomas iš 
nuomojamo buto.

„Promoters” kompanija ii 
šiais metais pradėjo statyti, 
pagal Federalinės valdžios pla bažnyčioj, 1691 Bloor St.

Indian Road kampe, lietuvių 
pamaldos su šv. komunija įvy 
ks kovo 2 d., 1,30 vai. pp. Jos 
bus atsisveikinimo pamaldos. 
Parapijos taryba šaukia po pa 
maldų trumpą parapijos visuo 
tinį susirinkimą 1957 m. apys 
kaitai priimti.

Kun. dr. M. Kavolis.
• Kun. dr. M. Kavolis iki įsva 
žiuojant iš Toronto yra pa 
kviestas padėti laikyti Gave 
nios savaitvidurio pamaldas 
anglų misijoj Toronto. Prac 
jusį ketvirtadienį ten jis pade 
jo dalinti Viešpaties Altoriaus 
sakramentą. ,

X 
Raštinė: LE 4-4451 S)

navimą, dviejų butų namus 
po penkis su puse kamabrio su 
garažu prie būsirųp LaSalle 
Miesto Centro. Jeigu 'Kas nors 
galvojate įsigyti nuosavybę, 
užsukite ir į šitą kampelį — 
manęs nesutrukdysite, jei ap 
žiūrėjus pasirodytų, kad jūsų 
skoniui ir neatitinka. Modelio 
namas pilnai užbaigtas ii jį 
galima apžiūrėti. Skambinkite 
telef.: PO 7-2922, Jonui Luko 
ševičiui.

nepaprastai žemos 
kainos

2008 St. Denis st. 
Montreal.

Siūlome geriausių rūšių dažus 
palankiausiomis kainomis. 
Nuolaidos kontraktoriams.

AV8-1738
Nemokamas pristatymas.

o

S Q

1958. IL 26. - Ni 9 (271)

Š. m. kovo mėn. 1—2 d. d. (šeštadienį ir sekmadieni) 
Šv. Jono parapijos salėje bus rodomi

LIETUVIŠKI FILMAI
iš Kanados ir JAV lietuvių gyvenimo.

Tautinių šokių ir Dainų šventės Čikagoje! 
Daug vaizdu iš Toronto lietuvių kolonijos gyvenimo! 

Filmai spalvoti ir garsiniai.
Seansų pradžia: Šeštadienį 7 v. v., sekmadienį 6 vai. v.

Rengėjai.

PRIEŠRINKIMINE
PASKAITA

Šių metų kovo 2 d., 3 vai. 
po piet, Lietuvių Namuose, 
Kanados Lietuvių Socialdemo 
kratų Sąjungos Toronto sky 
rius rengia priešrinkiminę pas 
kaitą. Paskaitos tema. „Kana 
dos politinės partijos, rinkimai 
ir lietuviai“. Kalbės liberalų, 
konservatorių ir C.C.F. parti 
jų atstovai. Vyriausių kalbėto 
ju bus Dr. Pr. Ancevičius. Tai 
pirma tokia politinė paskaita 
ir dėl to šis susirinkimas savai 
me bus labai įdomus. Kito to 
kio susirinkimo greit nebus. 
LIETUVIŠKI FILMAI BUS 
rodomi šv. Jono parapijos sa 
Įėję kovo mėn. 1—2 d. d. Fil 
mai, po paskutinių rodymų 
Montrealyje ir Hamiltone, yra 
ištaisyti ir papildyti. Jie liečia 
ne tik svarbesnius Kanados lie 
tuvių įvykius, bet taip pat ir 
JAV, kaip Tautinių šokių ir 
Dainų šventes Čikagoje. Fil 
muose yra daug vaizdų iš To 
ronto lietuvių kolonijos gyve 
nmo: Prisikėlimo parapijoje 
pašventinimas, choras, Spor 
to Klubas Vytis, Varpo cho
ras, Lietuvių Diena Toronte 
ir kt. Filmai yra garsiniai ir 
spalvoti. Jie tęsiasi 2% vai. 
Filmus gamino hamiltomečiai 
broliai J. K. Žukauskai, mun 
ką pritaikė V. Babeckas (lau 
tinių šokių šventės muzika yr< 
originali!) ir paaiškinimus — 
įkalbėjimus atliko K. Baronas. 
Seansų pradžia šeštadienį / v. 
v. ir sekmadienį 6 v. v.

ATŽYMĖTI ŠOKĖJAI
Didžiojo JAV savaitraščio 

„Time” Kanados laidos vasa 
rio 24 d. numeryje įdėta Toron 
to skautų „Grandinėles“ taut, 
šokių šokėjų nuotrauka, ilius, 
truojanti straipsnį apie 
kanadiečius.
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ir šeštadieniais 
susitarimą.

$ 1082 Bloor W., Toronto 4.
8 (į rytus nuo Dufferin St.)

| A. L 1 0 D Ž I U S, B. L., | 
X Viešasis Notaras
% (Notary Public) 8
X Advokatas iš Lietuvos. # 
£ Namų, žemės ar bet kurio \ 
X biznio pirkimo-pardavimo v 
J* dokumentų sudarymas ir 
8 visi kiti notariniai reikalai. $ 
J Teisiniai patarnavimai. $ 
X Morgičiai. x
8 91 Roncesvalles Ave. X

Toronto 3, Ontario.
Telefonas: L E 6-5613.

SKAUTAI MINĖJO
VASARIO 16.

Sekmadienį skautų-čių tun 
tai, svečiais dalyvaujant ir 
akademikams skautams, Šv. Jo 
no salėje paminėjo Nepriklau 
semybės šventę. Iškilmingoje 
sueigoje kalbėjo Vyr. Sk. St. 
Kairys, O. Indrelienė ir kt. 
Gražus būrys paukštyčių, skau 
Čių ir skautų davė įžodį. Atsi 
žymėję skautai buvo pakelti į 
vyresniškumo laipsnius. Vyr. 
vadovybės nutarimu Toronto 
skautų rėmėjų veikėjai O. In 
drelienė ir S. Dapkus apdova 
nori skautų ordenu „Už Nuo 
pelnus“. Sueigą vedė tunt. H. 
Stepaitis. Vėliau buvo skautiš 
ki pasirodymai, žaidimai ir 
dainos, kurias vedė A. Bazi 
liauskas.
TINKAMAS NUTARIMAS

Sporto klubo Vyčia metinio 
susirinkimo dalyviai įpareigo 
jo v-bą pinigus laikyti lietu 
viskame banke „Parama**. Bū 
tų gera, kad ir kitąs organiza 
cijos pasektų šiuo sportininkų 
pavyzdžiu.

KUN. P. AŽUBALIS — 
GARBĖS VYTIETIS

Toronto LSK Vytis metinia 
me susirinkime vasario 9 d. 
šv. Jono par. klebonas kun. P. 
Ažubalis už nuopelnus klu 
bui bei lietuviškajam sportui 
buvo išrinktas garbės nariu. 
Tai jau antras garbės vytietis, 
— pernai buvo išrinktas vi 
suomenininkas J. Strazdas.

Vytiečiai laiko didele laime 
jr garbe savo patronų tarpe tu 
rėdami tokias asmenybes, kaip 
J. Strazdas, o dabar ir kun. P. 
Ažubalis. Vytietis.
FUTBOLININKAI PRADE

DA VEIKLĄ
Nors aplinkui dar sniegas, 

bet Toronto Vyčio futbolinin 
kai pradeda ruoštis ateinan 
čiam aktyviam sezonui. Sek 
madienį Lietuvių Namuose tu 
rėjo savo sekcijos susitikimą, 
kuriame išrinko naują vadovy
bę : sekcijos vadovu p. Bernec 
kas, manadžeriu ir coach'u S. 
Pulkys, treneriu P. Rožaitis, 
komandos kapitonu Vyt. Balit 
nas, jo padėjėju R. Vėlyvis ir 
antros komandos vadovu bei 
orgnaizatoriumi V. Dobravols 
kis. Nusistatyta sudaryti ant 
rą komandą, kuri dalyvaus silp 
nesnėje lygoje ir skiriama prie 
auglio ugdymui.

| Dr. E. ZUB RIENĖ 
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