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LIETUVA
INDEPENDENT LI

Politiniu ivykių savaitėu c J C
KANADOJE VYKSTA PRIEŠRINKIMINĖ KOVA

Lietuvoje stiprinama ir gilinama okupacija
Kanadoje priešrinkiminė ka 

mpanija, artinantis kovo 31 die 
nai, kada teks visiems Kana 
dos piliečiams rinkti atstovus 
j Federalini Kanados parlamen 
tą, eina vis intensyvejančia si 
inktim. Didžioji kova vyksta 
lyderinėse viršūnėse.

LYDERIAI GANA 
SMARKIAI KERTASI.

Konservatorių lyderis Die 
fenbakeris turi savo pasidaręs 
pliusų — sumažinęs moKes 
čius, padidinęs pensijas, nau 
ja ateiviams sumažinęs 10 me 
tų pensijų laukimą, duoda vie 
šiems darbams ir tuo mažina 
nedarbą. Tąi dideli pliusai jo 
naudai. Bet Liberalų lyderis 
Pearsonas stipriai kimba į Kon 
servatorių silpnas vietas — ne 
darbą, negerai pasuktus santy 
kilis su JAV, o CCF lyderis 
Coldwell kelia socialinius, dar 
bo apsaugos ir kt. klausimus. 
Ir kova vyksta — už piliečio 
palankumą tai ar kitai srovei. 
Komunistai gal daugiausia ne 
riasi iš kailio, nes komunistų 
partija Kanadoje yra legali, tik 
tai formaliai ji bijo tuo vardu 
pasirodyti, nes bus dar aiškiau 
ir suklaidintiems, kad ši parti 
ja nėra savarankiška, — ji yra 
sovietinė filija, kovojanti ne už 
Kanados darbo žmonių, bet už 
sovietijos diktatūrą,

Šia prasme ir
10-SIS LIETUVOS KOM 
PARTIJOS SUVAzIAVI

MAS PRITAIKYTAS 
SOVIETŲ RINKIMAMS.
Sušauktas vasario 12 d., šis 

suvažiavimas pradėjo nuo to, 
kad visą Rusijos kompartijos 
centrą pasikvietė j garbes pre 
zidiumą. Ir plojp daugiausia 
Lietuvos ponams — i ūsams. 
Kaip toje patarlėje — „kieno 
lakalą laka, tam ir turi loti”. 
Kadangi sovietuose irgi rinki 
mai, tai ir Lietuvos kompartija 
sušaukta tuo tikslu, kad dar 
stipriau paspaustų Lietuvos 
žmones klausyti okupanto. Di 
dėsnio paspaudimo tikslu, 
LIETUVOJE PASIGIRDO 
VISA EILĖ GRASINIMŲ, 

TARDYMŲ, BAUGINIMŲ.

keti jiems Chruščiovo primeta 
mas iš mašinų - traktorių sto 
čių mašinas. Grasinama atim 
ti paskutinius žemės sklype 
liūs ir paskutinę karvę ir vis 
tą. Dešimtasis Lietuvos kom 
partijos suvažiavimas — tai 
nauja Lietuvos žmonėms vargti 
našta, nauja kilpa ant kaklo. 
TARPTAUTINĖJE POLITI 
KOJE PRAĖJUSI SAVAITE

NIEKO YPATINGA 
NEDAVĖ.

Šiaurinės Afrikos tautos 
kankinasi kovose dėl savo lais 
vės. Alžyras atsistojo kietu ak 
meniu tarp JAV ir Prancūzi 
jos, nes, iš vienos pusės, JAV 
nori, kad Prancūzija peržiūrė 
tų savo santykius su Alžyru, 
iš kitos, JAV negali neremti 
prastai besitvarkančios Prancū 
zijos viduje ir jau šiomis dieno 
mis davė 600 mil. dol. pasko 
los, ką alžyriečiai aiškina, 
kaip Prancūzijos rėmimą prieš 
Alžyrą. . .

Beveik
NEGERIAU YRA IR INDO 

NEZIJOJE, KUR SUKILI 
MAS TEBEVYKSTA.

85 milionų valstybėje vyksta 
vidaus kovos ir nėra kaip pa 
remti tų, kuriems JAV šimpa 
tizuotų, nes vėl komplikuojasi 
santykiai ir susidaro naujų sun 
kūmų židinys.

JAV užsienių reikalų misis 
teris

DULLES TURI LABAI 
DAUG DARBO IR 

RŪPESČIŲ.
Jis dabar yra išvykęs j Fili 

pinų sostinę Manillą, kur vyks 
ta Azijos Pietryčiu saugumo 
org. konferencija, skirta aptar 
ti naujus Azijos politinius reiš 
kinius ir netolimos ateities pla 
nūs. Manilloje susitiks Dulles, 
Pineau ir Lloyd ir, be ko kita, 
tarsis ir dėl Maskvos jkyriai 
siūlomos „didžiųjų” konteren 
cijos, kur Chruščiovas būtinai 
nori pasirodyti Stalino vieto 
je, užsivilkęs, tur būt, jau mar
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sekimą Londone, Ont.O, siu 
sdamas prenumeratą 1958 me 
tams, atsiuntė ir NL Mašinų 
Fondui penkinę aukų.

Visiems vajaus dalyviams nuo vo Dulles pareįškimą dėl Lie 
širdžiai dėkojame n prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
atidos Bendrovės „Nepriklauso

SVEIKINIMĄ 
ATSTATYMOLIETUVOS NEPRIKLAUS OMYBĖS 

SUKAKTIES PROGA 
Kiekviena 
bę ir kitus 
Buvusios tradicijos išlaikytos, 
išskyrus tas, kurios nesiderina 
su teisingumu. Dabai niekas 
ten negyvena kito sąskaita.

Maskva anglų kalbos trans 
liacijoj 1958. U. 18. komenta

tuvos ir kitų Pabaltijo valsty 
bių. ,

— Geriausi santykiai tarp

turi savo vynausy 
valdžios organus.

Užsienio lietuviai jau ma 
žiau gauna laiškų. Sulėtėjo am 
nestijų ištremtiems Į Sibirą vy 
kdymas. Kolūkiai turės išsimo

šalo uniformą. . .
— Kvebeko provincijos uni 

versitetų studentai streikavo, 
nes Duplesis aisisakė priimti 
jų delegaciją1, kuri jam norėjo 
įteikti memorandumą dėl atsi 
sakymo priimti Federahnę uni 
versitetams subsidiją.

5r. Kazimiero minėjimas 
Paryžiuje

Mūsų bendradarbio iš Paryžiaus.

kraštų, ir tai buvo jau seniai 
žinoma, išsivysto tada, kai nė 
viena salis nesikiša į antrosios 
vidaus reikalus. Vis dėlto yra 
aišku, kad Mr. Dulles neturi 
noro tatai pripažinti. Kasmet 
jis kreipiasi į sovietinių Palti 
jos respublikų — Latvijos, Lie 
tuvos ir Estijos — žmones.

Tad apie kokią laisvės lūšį 
Mr. Dulles kalab? Negi apie 
laisvę grąžinti į valdžią buv. 
kapitalistus ir dvarininkus ?Ko 
ta laisvės rūšis verta, Baltijos 
respublikų žmones labai gerai 
žino. Kaip tiktai ta laisvė 1940 
sudarė jiems būtinumą vieną 
syk ant visados ja atsikratyti.

MONTREALIS
BALIO SRUOOGOS 

MINĖJIMAS,
kurio inciatonum ir vykdyto 
ju buvo Montrealio studentų 
sąjungos skyrius, buvo labai 
sėkmingas ir gražiai praėjo. 
Ypač gražu buvo, kad j minė 
jimą susirinko pilna salė gra 
žios publikos, iš kurios, norisi 
viltis, išaugs visa lietuviškos 
sąmoningos visuomenes karta.

V. Piečaičiui trumpu gražiu 
žodžiu atidarius žymiojo rašy 
tojo minėjimą, p. Jonynas pa 
skaitė ilgoką paskaitą, gyvai 
budinančią Balį Sruogą ir kaip 
asmenį, ir kaip profesorių, ir 
kaip rašytoją, ypač — teatra 
lą.

Po to N. Kličiutei referuo 
jant, vyko meninė dalis: V. 
Vaičiūnaitė paskaitė B. Sruo 
gos eilėraščių, L. Barauskas iš 
traukų iš „Dievų miško“, B. 
Pūkelevičiūtė eilėraščių vai 
kams ir J. Akstinas garsųjį Sa 
piegos monologą. K. Smiigevi 
čius skambino Karoso, Čiurlio 
nio ir Debusy kūrinius ir op. 
sol. E. Kardelienė padainavo 
B. Sruogos žodžiais parašytus

dalykus — Karnavičiaus ope 
ros „Radvila Perkūnas“ ištrau 
ką, Kelpšos „Mano sieloj šian 
dien šventė“ ir bisui Gailevi 
čiaus „Tremtinių lopšinę“.

V. Piečaičiui paprašius susi 
kaupimo minute pagerbti ra 
šytojo atmintį ir padėkojus pro 
gramos vykdytojams ir visuo 
menei už atsilankyrhą, minėji 
mas baigtas. Už jį reikia Mont 
realio studentus pagirti ir pa 
sveikinti, kad jie gražiai ir jau 
triai išeina į viešąjį gyvenimą.
• „Tauras“, sporto klubas, ba 
landžio 26 d. ruošia šokių va 
karą ir prašo tą datą iczervuo 
ti Taurui.
• Abromonis Br. Ville Lasalie 
nusipirko namus, kuliuose pa 
siryžęs įrengti lietuvišką mu 
zėjų arba seklyčią.
• P Petronis pakeitė savo 
Buicką į moderniausią mašiną- 
automatišką ir su visais nau 
jausians išradimais.
• P. Kvietkauskas, gavęs atos 
togų, vieši Montrealyje.
• A. Kavaliūnaitė, ištyrusi sv 
eikatą General ligoninėje, su 
grįžo į darbą.
• P. Šimaitienė susilaužė koją.

Lietuvių Katalikų Misijos 
Prancūzijoje pastangomis Pa 
ryžiaus visuomenei buvo su 
rengtas Lietuvos Patrono ir 
Globėjo Šventojo Kazimiero, 
Lietuvos Karalaičio 500 metų 
gimimo sukakties minėjimas. 
To minėjimo surengimu dau 
giausiai rūpinosi kuri. J. Petro 
šius.

Buvo suorganizuotas tos 
šventės patronato komitetas, 
kuriam pirmininkavo J. E. 
kardinolas Feltin, Paryžiaus 
Arkivyskupas, šeštadienį, ko 
vo 1 d. Prancūzijos Katalikų 
Instituto salėje įvyko akademi 
ja, kuriai pirmininkavo buvęs 
Prancūzijos Min. Pirm, ir Pran 
cūzijos Parlamento narys Ro 
bertas Schuman. Akademijon 
atsilankė pats kardinolas, su 
Paryžiaus dvasiškijos atsto 
vais. Katalikų Instituto rėkto 
rius mons. Blanchard, Prancū 
zijos Parlamento Vicepirminin 
kas, p. Pezet. Taip pat dalyva 
vo daugelio Prancūzijos oei 
tarptautinių organizacijų (ku 
rių centrai randasi Paryžiuje) 
atstovai bei atstovai Paverg 
tųjų Tautų, pradedant musų 
Pabaltijo kaimynais ir baigia 
nt rumunais bei lenkais, kurių 
tarpa matėsi Cz. Milosz, mūsų 
rašytojo O. L. v. Milašiaus bro 
liavaikis, irgi rašytojas. Savai 
me suprantama, jog tame minė 
jime labai skaitlingai dalyva 
vi ir patys lietuviai, kuriems 
tas minėjimas buvęs nepapras 
ta švente, nes tokio viešo, di 
dėsnio masto lietuviško minė 
jimo Paryžiuje dar nėia buvę!

Akademiją atidarė p. Rober 
tas Schuman, iškarto pabrėž 
damas, kad ji esanti skirta pa 
gerbti Didįjį Lietuvos Šven 
tąjį. Kun. J. Petrošius nušvie 
tė to minėjimo prasmę.
Po to p. dr. Bačkis ilgesnėje 
prakalboje apibūdino Šv. Ka 
zimiero vaidmenį Lietuvos pra 
eityje. Po to sekė muzikaliais 
„įtarpas“, kur Paryžiaus (Ka

talikų Instituto) studentų cho 
ras „La Faluche“ sugiedojo ke 
lias giesmes. Esminei akademi 
jos daliai J. E. vyskupas Rupp, 
didelis Lietuvos bei lietuvių 
bičiulis turėjo paskaitą pava 
dindamas jąją „Pašnekesiu 
apie jauniausią krikščionišką 
Europos tautą bei josios jauną 
jį Šventąjį”. Po to tas pats 
prancūzų katalikų studentų 
choras sudainavo dai kelias 
prancūziškas giesmes bei dai 
nas, gi pabaigai... sudainavo 
lietuviškai „Oi kas sodai...”

Baigdamas akademiją p. R. 
Cchuman pabrėžė, jog didinga 
Lietuvos praeitis, josios žmo 
nių stipri valia ir siekimas bū 
ti laisvais, duoda pagrindo tvi 
rtai tikėti, kad Lietuva ir vėl 
bus laisva! Dėkodamas už su 
manymą surengti šią akademi 
ją p. R. Sihuman pasakė, jog 
joje ir prancūzams viskas yra 
suprantama, artima, nes, sako, 
lietuviai kaip ir prancūzai, yra 
euroįilečiai ir lietuvių kultu 
ros bei istarijos lobynas yra 
savas kiekvienam europiečiui, 
kiekvienam prancūzui!

Sekmadienį tėvų jėzuitų ko 
plyčioje, kur nuolat vyksta lie 
tuvių katalikų parapijos pa 
maldos, įvyko bažnytinis Šv. 
Kazimiero sukakties minėji 
mas. Bažnyčia buvo pilna žmo 
nių, kurių tarpe buvo lietuvių 
ir iš tolimesnių Prancūzijos 
vietovių. Tuojau pat po mišių 
prelatas Gillet, drauge su ku 
nigų J. Petrošium — pašventį 
no paminklinę lentą, Lietuvių 
Katalikų Musijos Prancūzijo 
je dešimtmečiui paminėti. Len 
ta įrengta Prancūzijos lietuvių 
aukomis.

Šeštadienį per akademiją 
Katalinų Instituto salėje, ir sek 
madienį bažnyčioje stovėjo 
Lietuvos Globėjo Šv. Kazimie 
ro paveikslas, naujas, origina 
lūs, dailininko Kasiulio tam 
minėjimui specialiai nupieštas.

Rimvydas,

kviesdamas juos siekti tam tik 
ros laisvės, savo respublikose, 
tarsi jie dabar laisve nešinau 
dotų. Pastarąjį šeštadienį (Va 
sario 15) jis šios rūsies atsi 
šaukimą pakartojo. įdomiau 
sias čia dalykas yra tas, kad 
skatindamas Baltijos tautas nu 
versti sovietinę sistemą, Mr, 
Dulles tuo pat metu pripažino, 
kad jos turi teisę pasirinkti 
sau politinę, ūkinę ir kultūrinę 
santvarką. Šiuo atveju, ir tai 
vieninteliu atveju, Mr. Dulles 
yra visiškai teisus. Visos tau 
tos turi teisę pasirinkti vai 
džios formą ir kyvenimo būdą, 
kuris geriausiai patinka.

Prieš 40 metų Baltijos res 
publikos paskelbė savo nepri 
klausomybę. Sov. Sąjunga jų 
nepriklausomybę pripažino, iy 
giai kaip ji pripažino Lenkijos 
ir Suomijos nepriklausomybę. 
Sov. Sąjunga nedarė pastangų 
tas respublikas jėga įsijungti 
į Sovietinę valstybę,kaip kad 
Mr. Dulles tvirtina buvus. Ko 
dėl tat šios respublikos vistik 
pasidarė Sovietų Sąjungos da 
limi, — jūs galetut paklausti.

Tai buvo Baltijos respubli 
kų žmonės, kurie patys tokį 
žingsnį nusprendė, kai 1940 jie 
nuvertė savo buržuazinių na 
cionalistų vyriausybes ir pa 
skelbė sovietinę valdžią. Viso 
se trijose respublikose buvo 
įvykdyti liaudies relerendu 
mai. Jų rezultatas — trijų Bal 
tijos respublikų žmonių prašy 
mas priimti į Sovietų Sąjungą. 
Taigi tatai įvyko ne jėga, bet 
pagal žmonių valią, kad sovie 
tinė valdžia Baltijos respubli 
koše buvo įsteigta. Maža to, 
kiekviena šių respublikų savo 
nepriklausomybę pasilaikė.

KANADA NUGALĖJO 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Tarptautinėse varžybose dėl 
pasaulio pirmenybių Hockey 
Kanada nugalėjo Sovietų S-gą 
4:2 sanykiu ir tapo pasaulio 
meisteiu.

123 SLA KUOPOS NARIAI 
šį sekmadienį prašomi susirink 
ti Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję ir apsimokėti nario mokes 
ičus. Taip gi kviečiami atsilan 
kyti ir tie, kas norėtų įstoti į 
šią tautinę savisalpinę bei drau 
dimosi organizaciją. Susirinkti 
prašoma po pamaldų tuojau.
• G. Bakanavičienė sugrįžusi 
iš Bostono, netikėtai 
susilaukė žinią, kad pp. Gutaus 
kų (Katasanovaitės) vyr. dūk 
relė, kuri anksčiau sunkiai sir 
go, bet pagydyta labai gražiai 
mokėsi, netikėtai mirė. Reiš 
kiame pp. Gutauskams užuo 
jautą.
• P. Gurčinienė aną pirmadie 
nį paslydo ant ledo ir griūda 
ma sulaužė koją, — dabar gy 
doma Victoria ligoninėje. Ro 
semounto mokykla kuriam lai 
kui neteko mokytojos ir šeima 
šeimininkės. Užuojauta pp. 
Gurčinams.

/l.icuiv“s \ 
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MŪSŲ SKAUTŲ 
vasaros stovyklai paiemti ge 
gūžės 17 d. A V parap. salėje 
ruošiama vakarienė su šokiais 
ir menine programa. Organiza 
cijos prašomos tą datą rezer 
vuoti šiam parengimui.

ATVAŽIUOJA VELYKŲ 
BOBUTĖ

Gauta žinia, kad balandžio 
lų d. atvažiuoja tradicinė Ve 
lykų bobutė. Tą dieną Šv. Ka 
zimiero bažnyčios saleje ruo 
šiamas Velykų bobutės paren 
girnas su labai įdomia progra 
ma, kaip mažiems, taip ir di 
deliems, o Velykų bobutė at 
veš vaikučiams dovanų.
• Dailininkė Anastazija Tarno 
šaitienė šią savaitę vieši Mont 
realyje pas pp. Veselkas ir gy 
c'o dantis pas Dr. J. Mališką.
• O. Stankūnaitė-Vileniškienė 
vieši Montrealyje pas pp. Ado 
maičius.

DVI JUOZŲ VAKARIENĖS
Šį šeštadienį, kovo 15 d., Šv. 

Pranciškaus tretininkės Auš 
ros Vartų parapijos salėje ruo 
šia Juozų vakarienę-balių. 
Drauge tai bus ir tėvo Juozo 
Aranausko pagerbimo vakarie 
nė, o drauge — ir visų Juozų. 
Visi kvieičami dalyvauti. Va 
karienė bus puiki.

Sekantį šeštadienį, kovo 22 
d., DLK Vytauto klube taip 
pat bus Juozų vakarienė, 7 v. 
vakaro. Visi kviečiami daly 
vauti.
• M. Stasiškis, NL talkimn 
kas, susirgo ir dr. J. Šemogo 
slaugomas, gydosi namie.
• šv. Kazimiero metinė vaka 
rienė davė 818.50 centų grynų 
pajamų. Klebonas dėkingas da 
lyviams.
• Margučių vakarienė Šv. Ka 
zimiero salėje bus atvelykio šeš 
tadienį.

Tatai jie ir padarė. Natūraliai 
kyla klausimas, ar Mr. Dulles 
kalba nėra tik grynas kišimasis 
į Sov. Sąjungos vidaus reika 
ius? Tai yra tos pat rūsies ki 
šimasis, kaip kad jeigu Sov. 
Sąjunga kaukai tėmis atsišauk 
tų į JAV kurios valstybės gy 
ventojus, skatindama juos pri 
siimti sovietinę santvaiką. Tik 
Sov. S-gai tokia mintis yra to 
Įima. Ir Sov. S-gos vadai ir 
žmonės tiki, kad kiekvienos 
tautos reikalas įsteigti tokios 
rūšies vyriausybę, kokios nori. 
Jums patinka Amerikos Fede 
ralinė vyriausybe. Ir i tai mes 
sakome — puiku, tegu eina rei 
kalai, kaip jums patinka. Mes 
norėtume, kad Amerika iš sa 
vo puseės tokį pat mastą tai 
kytų ir mums. Mr. Dulles ban 
do pasirodyti sovietinių Balti 
jos respublikų tautų gelbėtoju. 
Ko tuo siekiama — tai bandy 
mas užnerti kilpą ant kaklo 
žmogui, kuriam pasisekė nuo 
kilpos pasprukti.

Visa si okupantinė propagan 
da yra taikoma nieko nežinan 
tiems ir iš viso tamsiems žmo 
nėms, nes tikri faktai šviesiems 
ir'informuotiems žmonėms yra 
žinomi ir jie visiškai priešingi 
Maskvos pareškimui. Maskva 
sulaužė iškilmingus savo pasi 
žodėjimus, duotus Lietuvai, 
kad gerbs jos laisvę ir nepri 
klausomybę; Maskva fizine jė 
ga, kariuomene, įžengė į Lie 
tuvą ir ją okupavo; Maskva, už 
grobusi Lietuvą, Lietuvą pri 
sijungė ir be Jokio reieren 
durno, kaip kad skelbia propo 
ganda; Maskva įjungė Lietu 
vą j Rusiją, neleidusi jai net sa 
telitinių teisių; Maskva, ne Lie 
tuvos žmones, valdo ir eksploa 
tuoja Lietuvą; Maskva siunčia 
Lietuvon savo valdytojus — 
ir dabar yra tokie koniparti 
jos valdytojas B. Šarkov ir mi 
nisterių kabineto valdytojas 
A. Čistiakov; Maskva klumpa 
prieštaravimuose teikdama, kad 
Lietuva esanti laisva ir turin 
ti savo valdžią, o tuo tarpu ne 
Lietuvos valdžia reaguoja į 
Dulles kalbą, bet Maskva ; Ma 
skva neduoda Lietuvai laisvų 
rinkimų ir laisvo pasisakymo 
savo valios. Ir t. t. Tai gi aiš 
ku, kaip diena, kad Maskva na 
chališkai meluodama, tuo savo 
aiškinimusi tiktai pasisako, 
kad ji Lietuvą turi pavergusi 
jėga, smurtu, pnevaita ir da 
bar ją prievartauja, kaip prie 
vartauja ir kitas pavergtas tau 
tas. Maskva nenori suprasti, 
kad vergija ir kolonializmas 
baigia savo dienas ir kad spar 
čiais žingsniais ateina tautų iš 
laisvinimas iš prievai los dikta 
turų, kurių galas neišvengia 
mas.

Tiesa, kad Sov. S-ga uždėjo 
Pabaltijo tautoms kilpą ant 
kaklo, bet jas smaugdama pan 
pasismaugs. Maskva taulų bu 
delio rolėje neilgai išsilaikys, 
nes budelių amžius neamžinas.
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TAUTOS FONDO

Balsuokite už

PEARSON
Yra neginčytinas faktas, kad 

VLIKas yra vienintelė lietu 
vių organiazcija egzilej, vedan 
ti politinę kovą su Lietuvos 
okupantu. Sovietų Sąjunga. 
Nors nuo jo atsimetė kelios po 
litinės grupės tr jo veikime 
nedalyvauja, VLIKas visvien 
lieka žymiausiu veiksniu Lietu 
vos laisvinimo reikale.

VLIKo buvusi ir dabartinė 
veikla.

Šitam Lietuvos laisvinimo 
darbui VLIKas palaiko plačią 
organizaciją Europoje, kuria 
jis seka įvykius Lietuvoje ir 
radio bangų pagalba prasi 
skverbia pro geležinę uždangą. 
Motonngas vakarinėje Vokie 
tijoje yra užimtas dieną ir nak 
tį, užrašo visos Lietuvos oku 
panto skelbiamas oficiaiines 
žinias. Gautos žinios klasifikuo 
jamos specialinių bendradar 
bių pagalba, kurie kartu ruo 
šia atsakymus, perduodamus į 
Lietuvą Romos, Vatikano ir 
Madrido radiofonais. Jų tiks 
las yra informuoti Lietuvoje 
gyvenančius klausytojus apie 
bolševikinės valdžios skelbia 
mus melus, informuoti juos 
apie tikrąją politinę padėtį va 
kariniame pasaulyje ir apie ve 
damos laisvinimo kovos eigą 
ir išdavą. Nuolatiniai klausyto 
jai gali susidaryti aiškų vaiz 
dą apie tai, kas laisvajame pa 
šaulyje darosi ir ką jie tam tik 
ruošė atsitikimuose gali iš va 
karų laukti ir ką jie turi daryti.

Elta gautas žinias išsiunti 
nėja lietuviškai spaudai ir taip 
pat įvairiomis kalbomis infor 
muoja pasaulinę spaudą. 
šKad VLIKo veikla yra labai 
nemaloni Lietuvos okupantui 
ir jų koloborantams, mes mato 
me iš jų laikysenos žurnale 
„Tėvynės Balsas“. Jame be 
pertraukos buvo ir dabar yra 
puolamas VLIKas ir jame vei 
kiantys asmens. Neturėdami, 
jokių rimtų argumentų, jie kar 
toja senąsias fabulas apie 100 
hektarų dvarininkėlius, kaip 
jie prabangoje gyvendami sun 
kę savo darbininkų prakaitą ir 
kraują. Bet jie visuomet „už 
miršta“ pasakyti, kad dabarti 
nėję bolševikų santvarkoje 
kolchozų ir sovehozų valdyto 
jai turi ne po 100, bet kelis tū 
kstančius hektarų savo žinio 
je ir kad šitų milžiniškų dvarų 
darbininkams bolševikinė sis 
tema iščiulpia paskutinį pra 
kaito lašą. Jie niekuomet nesą 
ko, kad žemės ūkio darbinin 
kai yra priversti dirbti už 
girdėtai mažą atlyginimą, 
ris yra net mažesnis negu 
vo tamsiausiais feodalizmo 
kais.

Bet ir to negana. Sulig nese 
niai Minske Chruščiovo paša 
kyta kalba, raudonieji diktato 
riai yra pasirengę paimti kol 
chozininkams net paskutinį 
egzistencijos minimumą, jų Ii 
gi šiol turėtą paskutinę karvę.

Toliau bolševikai „užmirš 
ta“ pasakyti, kad tikrieji spe 
kuliantai ir liaudies turto gro 
bikai yra Kremliuje sėdį rau 
donieji uzupatoriai, kurie už 
jokį arba minimalinį atlygini 
mą metų metus išveža lietuvių 
tautos turtą ir gaminius, pa 
likdami Lietuvos liaudį prie 
bado stalo.

Šitas kaip tik yra VLIKo ra 
dio tarnybos uždavinys iškelti 
skelbiamus raudonųjų diktato 
rių melus ir prasimanymus.

Toliau iš okupantų pusės pla 
tiriama fabula, kuri yra labai 
giliai įsimgusi ir į egzile gyve

lietuvių galvas, kad 
palaikomas tam, kad

ne 
ku 
bu 
lai

PASIDARYKIME NUOLATINIAIS 
RĖMĖJAIS.

nančių 
VLIKas
duotų pragyvenimo šaltinį kai 
kuriems politikams.

Nėra jokio abejo, kad tokio 
didelio aparato užlaikymas yra 
gana brangus, nes eilinių dar 
buotojų dauguma gali dirbti 
tik už atlyginimą. Jeigu anks 
tyvesniais metais, esant daug 
platesniam veikimui, kai kurie 
pačiame VLIKe dirbę asmens : 
buvo apmokami, tuomet laisvi 
nimo veiklai plaukdavo žymios 
sumos ir iš kitų šaltinių. Lietu 
vių visuomenės aukotos sumos 
tuomet buvo tik dalis anų di 
džiųjų išlaidų.

Dabar, pasakytoms iš šalies 
pajamoms vis mažėjant, visas 
laisvinimo darbas yra palieka 
mas mūsų pačių atsakomybei. 
Jau pereitais metais buvo pra 
vestas griežtas taupymas, dar 
bas buvo sukoncentruotas, su 
mažintas personalas ir kartu 
išlaidos ligi minimumo. Ir pa 
čios VLIKo viršūnes dabar 
yra sudarytos taip, kad į jas 
įeiną asmens, gauna atlygini 
mą ne išVLIKo, bet iš savo 
tiesioginio darbo kitose tarny 
bose.

Ir pats Tautos Fondo valdy 
tojas neseniai viešai pareiškė, 
jog Tautos Fondo lėšos suvar 
tojamos tik Lietuvos laisvini 
mo reikalams.

Naujas Lietuvos okupanto 
užsimojimas.

Negalėdamas VLIKą ir ki 
tų pavergtų tautų laisvinimo 
įstaigų diskreditacijos keliu 
sugriauti, raudonasis okupan 
tas pradėjo eiti kitu keliu, sten 
giasi gauti iš vakarinių valsty 
bių, jų tarpe ir iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, okupuotų 
kraštų formalinį pripažinimą. 
Dabar jie nori tai pasiekti pro 
užpakalines duris, spekuliuoda 
mi tautų noru taikoje gyventi.

Tokiu de jure pripažinimu 
jie gautų to, ko jie daugel me 
tų veltui stengėsi: būtų sustab 
domas visas laisvinimo įstaigų 
veikimas vakarų demokratijo 
se, ypatingai Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse. Tuomet jau 
niekas nebegalėtų pakelti bal 
są prieš raudonuosius okupan 
tus ir ant pavergtų kraštų už 
viešpatautų amžina tyla. O rau 
donieji diktatoriai galėtų ne 
kliudomai mulkinti laisvąjį pa 
šaulį ir ramiai rengtis naujam 
puolimui.

Susidarius tokiai padėčiai, 
Vyriausios pavergtųjų tautų 
laisvinimo įstaigos negali tylė 
ti, bet turi kiekviena proga pa 
kelti balsą prieš tautų paver 
gėjus. Jeigu mums nėra gali 
mybės veikti taip plačiai kaip 
anksčiau, mes turime mūsų 
darbą tęsti turimomis jėgomis 
ir ištekliais.

VLIKui reikia nuolatines 
paramis.

Kad VLIKas esamose sąly 
gose galėtų sudaryti pastovės 
nį veikimo planą, reikia jį pa 
statyti ant stipresnio finansi 
nio pamato. Tam tikslui pasiek 
ti siūloma pagyvinti aukų rin 
kimą lietuviškų pasų pagalba.

Tautos Fondo Valdyba dar 
1951 m. gruodžio m. 20 d. pa 
stoviam lėšų telkimui Lietu 
vos laisvinimo reikalams išlei 
do Lietuvos pasą ir aukoms kvi 
tuoti markutes ir nustatė jų 
kainą ir platinimo tvarką visuo 
se kraštuose kur tik lietuviai 
gyvena.

Kanadoje buvo nustatytos 
tokios pasų ir markučių kai

W „ p t N
W/1ŽINTI MOK ESI I l IS KASTI DARBU
A TOAD IM I PASITIKĖJIMĄ
PRADĖTI DARBYMETE KANADOJE

DAUGIAU PINIGŲ 

„ JUMS

DAUGIAU PINIGŲ

VISIEMS

DAUGIAU DARBŲ

VISIEMS KANADIEČIAMS

IŠ SUMAŽINIMO

MOKESČIŲ

• 25% sumažinimas mokesčių 
visiems kanadiečiams su ap 
inokestinamu uždarbiu iki 
$3,000!

• 100% padidinimas neapmo 
kestinamų pajamų visiems 
jaunavedžiams per pirmuo 
sius 3 vedybinio gyvenimo 
metu*!

• nuimami pramoniniai mokes 
čiai automobiliams!

$ 400,000,000

EKSTRA IŠLAIDOMS

Ši padidėjusi pirkimo galia pra 
dės grąžinti vyrus ir moteris į 
darbus tuojaus — paskati 
ns biznio įmones paskubinti 
darbus ir vykdyti plėtimosi pla 
nūs —sudarys pagrindinių me 
talų, statybos, transporto ir 
visų kitų darbų pareikalavimą 

augančioje ir klestinčioje 

Kanadoje.

depresiacijos
n a u

IŠ PADIDĖJUSIŲ LĖŠŲ

• 50% mokesčių sumažinimas 
pelnui iki $ 10,000 per me 
tus stiprins ir skatins m a 
žuosius biznius.

• 50 iki 100%
padidinimas skatins 
jas investacijas 
šiais metais.

Šie laiku suteikti „mokesčių 
palengvinimai“ yra dar viena 
iš priemonių įjungti d a u 
g i a u pinigų — ir daugiau 

žmonių — į darbą.

ŠIE TIESIOGINIAI ŽYGIAI PADAUGINTI DARBUS DABAR

JVYKDO IŠBANDYTĄ LIBERALŲ POLITIKĄ: MAŽINTI MOKESČIUS

KELTI PIRKIMO GALIĄ, KUOMET BIZNIS SILPNĖJA IR BEDARBĖ AUGA.

Konstruktyviai vadovybei l)ABAR

RINKITE LIBERALUS
nos: Pasas, dirbtinos odos vir 
šeliais — 1 dol., o kartoniniais 
50 et. Ženkleliai — po 5, 2, 1 
dol. ir po 50 ir 25 et.

Asmuo, per metus paauko 
jęs Tautos Fondui 10 dol., ga 
Ii gauti lietuvišką pasą 1 dol. 
vertės ir ženklelių už 9 dol., 
kuriuos įklijuoja į pasą ir kiek 
vienais sekančiais metais už pa 
aukotą sumą gautus ženklelius 
klijuoja į tą tą patį pasą. To 
kiu būdu, kiekvienas pasas 
akyvaizdžiai dokumentuoja 
aukotojo dosnumą. Todėl kiek 
vienas lietuvis privalėtų turė 
ti Lietuvos pasą ir kiekvienais 
metais į jį kįlijuoti ženklelių 
sulig savo išgalių, ir tokiu bū 
du tapti nuolatiniu Tautos Fon 
do rėmėju.

Tautos Fondo skyriai visuo 
se kraštuose šiuo prašomi pa 
stovių aukų rinkimą minėtų 
pasų pagalba pagyvinti n tam 
tikslui pravesti propagandą 
jų rajonuose gyvenančių lietu 
vių tarpe. Jeigu mums pasisek 
tų suorganizuoti visuose kraš 
tuose apie 1.000 nuolatinių rė 
mėjų, mokančių po 5 dol. arba 
10 dol., tuomet pasidarytų žy 
mi suma, prie kurios sudėjus 
dar kitas surenkamas aukas, 
susidarytų geras finansinis pa 
matas VLIKo tolimesniam 
veikimui.

NATIONAL LIBERAL COMMITTEE

WELLAND, Ont.
BEDARBIŲ SUSIRINKIMAS

Barclay Hotel, Burgundy 
Room, Welland vasario 20 d., 
įvyko Welland-Crowland apy 
linkės bedarbių susirinkimas. 
Pilnoje bedarbių salėje buvo 
ir lietuvių, kuriuos taip pat pa 
lietė šis opus klausimas. Pa 
gal kalbėtojų pranešimus, da 
bartiniu metu Welland-Crow 
land apylinkėje yra 3400 
darbių, tai didelis skaičius 
kiai mažai apylinkei.

Didžiausią dalį vakaro
ėmė trys kalbėtojai, tai Dr. W. 
H. McMillan, liberalų parti 
jos, Mr. Allan Pietz, progresi 
vių-konsejvatorių partijos ir 
Mr. Mel Swart, CCF partijos. 
Jie nieko ypatingo nepareiškė, 
bet kiekvienas gyrė savo par 
tiją. Aštriausias is jų ir geriau 
sias, kaipo kalbėtojas, buvo C 
CF partijos kandidatas Mr. 
Mel Swart, kuris daug drus 
kos užpylė Dr. McMillan ir 
Mr. Allan Pietz. Gal kiek įdo

be 
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Visi lietuviški laikraščiai ma 
loniai prašomi šitą straipsnį 
atspausdinti jų laikraščiuose.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

mesnės ir bedarbius paguo 
džiančios kalbos buvo Aid. 
Tom Tolime ir Reeve Michael 
Perenacr, kurie paaiškino, kad 
Welland City Hali daro viską, 
kas jų dispozicijoje, kad būtų 
sumažintas nedarbas. Pavasa 
rį bus pradėta statyti nauja Ii 
goninė 4 mil. dol. vertės ir no 
rimą išvalyti ir sutvarkyti se 
nąjį Wellando kanalą. Be to, 
judinama provincijos ir federa 
linės vyriausybės, kad būtų su 
tvarkytas judėjimas Wellando 
kanalu, kuris labai trukdo vie 
tos judėjimą. Norima iškasti 
tunelis po kanalu arba pastaty 
ti augšti tiltai (overpasses). 
Welland Mayor Armour Me 
Crae yra the Canal Area Traf 
fic Improvement Commission 
pirmininkas, kuriam labai rū 
pi Wellando miesto judėjimas, 
o be tunelio po kanalu ar „over 
pass“, kaip jie išsireiškė, to pa 
daryti negalima.

Iš visų kalbėtojų susidarė 
vaizdas, kad nedarbas dar ga 
Ii kiek didėti, bet padėtis nėra 
kritiška, pagal jų nuomonę. 
Esantieji Welland - Crowland 
apylinkėje fabrikai, vis dar at 
leidinėja darbininkus iš darbo.

Ii
LIETUVIŠKOS 

MOKYKLOS KLAUSIMU
Prof. K. Pakštas, svarstyda 

mas „Kultūrinės autonomijos 
problemą“ „Židinio“ jurnale 
(nr. 6—7, 1926 m.), pasakojo:

„Šitos sistemos dėka, Mont 
realy veikia vienintelė visoj 
Šiaurės Amerikoj lietuviška 
mokykla su lietuvių dėstomąja, 
kalba. Kvebeko provincijoj,’ 
Montrealy, yra apie 2,000 lietu 
vių darbininkų, šiek tiek ma 
žiau turtingų, nei mūsų kolonis 
tai Jungtinėse Valstybėse. 
Montrealio lietuviai savo pri 
vatėmis aukomis negalėtų mo 
kuklos išlaikyti, bet viešpatau 
jant tokiai lygybei ir laisvei 
(kaip Kvebeko provincijoj), 
čia net mažutė lietuvių kuopė 
lė turi progos turėti visais atž 
vilgiais patogią tautinę mokyk 
lą su 4 lietuviais mokytojais“.

Sistema nepasikeitė ir kas 
buvo galima 1926 metais gali 
ma ir 1958 metais. Tik reiktų 
pasekti vysk. Blizgio patari 
mu — išstudijuoti ir suprasti 
sąlygas, kuriose naujakuriai 
apsigyvena. Vyt. Sirvydas.

— Jamenas prisidėjo prie 
Egipto - Syrijos sąjungos.

Dabartiniu metu apie 45% 
lietuvių yra bedarbiai.
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Dar nevėlu!
„N. L.” nr. 8 patalpintas str 

aipsnis „Ties bendruomeninė 
mis problemomis", farp kitų 
rimtų išvedžiojimų buvo kiek 
paliesti į P. L. B. seimą atsto 
vų rinkimai Kanadoje. Straips 
nio autorius tuos rinkimus lai 
ko nepasisekusiais, nes jie išė 
jo pervienašališki kolonijų at 
žvilgiu. Pavyzdž. Montrealy 
išrinktas vienas atstovas, To 
rontas dešimt atstovų ir Hamil 
tone du atst., o visos kitos ko 
lonijos nė vieno, nors kandida 
tų buvo 41.

Straipsnio autoriaus tuo rei 
kalu trumpą pastabą reiktų 
kiek plačiau panagrinėti ir išsi 
aiškinti, dėl ko taip įvyko?

Pirma ir rimčiausia priežas 
tis yra ta, kad į P. L. B. seimą 
K. L. B. atstovai buvo renka 
mi ne visuotiniu, tiesiu ir slap 
tu balsavimu, bet atstovus rin 
ko KLB Kr. Taryba.

Antra irgi rimta priežastis, 
kad užkulisiuos neapsieita be 
rinkiminių kombinacijų. Štai 
pavyzd.: vienoje kolonijoje at 
silankę du KLB Kr. V-bos ats 
tovai ir susirinkime, kur, žino 
ma, buvo tik „savi", buvo pra 
nešta, kad iš tos kolonijos į P 
LB seimą bus išrinkti tik du 
atstovai ir vienam iš tų ,,sa 
vų" kandidatui buvo patarta 
atšaukti savo kandidatūrą, 
tas ir padarė. Matyti, jau iš 
ksto buvo daromos atstovų 
rankos.

Kaip taisyklė, po rinkimų 
per spaudą Kanados visuome 
nei būna pranešama rinkimų 
duomenys, kiek žmonių baisa 
vo, kiek kandidatas gavo bal 
sų, kas buvo rinkimų komisijo 
je, skaičiavo balsus ir t. t. KL 
B Krašto V-ba to nepadarė. La 
bai tvarkingai pravedė rinki 
mus Toronto Apylinkės Tary 
bos Rinkimų komisija, kuri pa 
teikė visuomenei tarybos rinki 
mų duomenis. Taip turėtų pa 
daryti ir KLB Krašto V-ba. 
(Ji taip ir padarė; ji nekalta 
jei spauda to nepaskelbė, o ne 
paskelbė, nes toks skelbimas 
ne ką pasako. Red.).

Dar kiek apie KLB Krašto 
Tarybą. Kaip jau žinoma, an 
ksčiau spaudoje buvo praneš 
ta, kad renkant KLB, Kr. Ta 
ryba gavo visai mažą procentą 
balsų, tik 1,737 balsus iš 18 tū 
kstančių Kanadoje gyvenančių 
lietuvių. Jau balsų skaičius ro 
do, kad KLB Kr. Taiyba yra 
be jokio autoriteto, be pilnų 
įgaliojimų kalbėti visos bend 
ruomenės vardu ir tvarkyti vi 
sus reikalus (žinoma ir rinkti 
į P.L.B Seimą atstovus). Ai
tai nėra pasityčiojimas iš de 
mokratijos principų ir jos tvar 
kos?

Bet dar nėra pervėlu, dar 
yra daug laiko ištaisyti tuos 
pervienšališkus rinkimus. KL 
B Krašto Taryba turėtų panai 
kinti pirmus nevykusius rinki 
mus ir j P. L. B. seimą Kana 
dos atstovus reikia išrinkti vi 
suotiniu, tiesiu ir slaptu baisa 
vimu. Malonu būtų, kad tuo 
mums svarbiu reikalu pasisaky 
tų ir daugiau tautiečių.

K. Lukoševičius.
Red., remdamasi daugeliu 

duomenų, jau anksčiau yra ko 
nstatavusi, kad P. L. B. Sei 
mas dar nėra paruoštas ir nė 
ra pribrendęs, — todėl ir kėlė 
Seimo atidėjimo klausimą.

Kitas klausimas yra Kana 
dos reikalai. Jie nėra gerame 
stovyje, kaip sako ir K. Luko

Aviacijos ir raketų industri 
jos atstovų susir-mc svarbią 
kalbą pasakė raketų ekspertas 
General Electric korporacijos 
inžinierius P. J. Schenk.

Jis neturįs mažiausios abejo 
nės, kad būsimas karas palies 
ne tik Žemę, bet ir Mėnulį-

Kelionės lenktynės į Mėnulį 
jau prasidėjusios. Lieka tik 
klausimas, kurie Jpirmiau ten 
įsikurs — mes ar rusai, sakė 
Mr. Schenk.

Tuo pat klausimu kongresi 
nėję komisijoje kalbėjo gene 
rolas D. L. Putt. Jis sakė, kad 
Amerika būtinai turi būti pir 
moji įsisteigdama karinę bazę 
ant Mėnulio.

Žmogaus ekskursijos į erd 
ves netolimoje ateityje bus pa 
prastas dalykas. Jungtinės Va 
Istybės gal dar šiemet pasiųs 
žmogų į Mėnulį, aprūpintą 
moksliniais instrumentais, ku 
rių pagalba jis galės smulkme 
niškai Mėnulį ištirti.
ANTRAS JAV SATELITAS 

SU BEŽDŽIONE
Jungtinės Valstybės dar ba 

landžio pabaigoje paleis ant 
ra satelitą, — pareiškė pirmojo 
satelito autorius dr. Braun. 
Antras satelitas gabensiąs su 
savim beždžionę.

Raketą su žmogum bus gali 
ma leisti penkerių metų eigo 
je, tik tada, kai bus visiškai 
saugu.
PERĖJO ANTARKT1KOS 

ŽEMYNĄ
Geofizinių metų dalyviai, įsi 

steigę pietų ašigalyje arba Ant 
arktikoje, yra pasiryžę ištirti 
penktąjį Žemės kontinentą, 
nes jau seniai yra žinoma, kad 
pietų ašigalio srityje yra ne jų 
ra, kaip šiaurėje, bet žemynas, 
kuris guli po amžinu sniegu.

Mokslinėms bazėms įsistei 
gus Antarktės žemyno pakraš 
čiuose, buvo skverbiamasi į 
jos gilumą ir pagaliau —■ ryž 
tasti pereiti Antarktiką iš vie 
no ligi kito krašto.

Anglų geografas ir keliauto 
jas Dr. Vivian Fuchs, 50 me 
tų, yra pirmasis pci keliavęs 
Antarktikos žemyną.

Prieš 99 dienas jis su 10 vy

ba

ševičius, bet kas gi del to kai 
tas? — Kalti esame mes pa 
tys, jeigu mes patys „tyčioją 
mės iš demokratijos“ — nesido 
mime, nedlyvaujame n nesirū 
piname, kai kiekvieno asmens 
pareiga yra žiūrėti ir rūpintis.

Labai gražu kalbėti apie vi 
suotinius, slaptus ir tiesiogi 
nius balsavimus, bet kas gi bal 
suos, jeigu, kaip p. Lukoševi 
čius rašo, už tarybą balsavo 
1737 asmens? Negerai, kad 
tiek maža balsuota, bet kaip 
padaryti, kad balsuotų dau 
giau? Tegul už tarybą balsaso 
nedaug, bet pasakykite, už ko 
kią gi organizaciją balsuoja 
daugiau? Visuotiniais balsavi 
mais, gal jie ir lygiau parinktų 
atstovus į Seimą, bet kažin 
ar daugiau žmonių balsuotų 
Greičiausia — dar mažiau. Tik 
tai diktatūrose, kur nėia laisvų 
rinkimų, bet veikia prievarta, 
žmonės, nori ar nenori, šuva 
romi balsuoti. Bet ar ten ne 
daugiau pasityčiojama iš žmo 
gaus, negu ten, kur žmonės sa 
vo valia neina balsuoti ir tuo 
pačiu pasitiki kitų žmonių ge 
ra valia?

Mosklo - Technikos naujienos
DAR ŠIEMET ŽADA PASIŲSTI ŽMOGŲ Į 

MĖNULI
rų pasileido iš Shakletono
zės į peitų ašigalį. Is priesin 
gos pusės pasileido naujazelan 
dietis Sir Edmund Hillary su 
savo grupe. Hillary buvo pir 
masis.

Dr. Fuchs, pailsėjęs ašigaly, 
ryžosi tęsti kelionę toliau iki 
Scott bazės. Ir šis 2,180 mylių 
kelias per sniegą ir ledus, nau 
dojantis motorvežimiais, pavy 
ko.

Anglų karalienė Elzbieta bu 
vo viena iš pirmųjų, kuri pa 
sveikino mokslininką atlikusį 
tokią nustabią kelionę.
ATOMINE ENERGIJA AT 
NEŠ ŽMONIJAI GERBŪVIO 

IR LAIMĖS LAIKUS
Prieš 50 metų žmonijoje bu 

vo didelio susirūpinimo, kad 
esą labai greit išsenką energi 
jos šaltiniai — nafta, anglis ir 
mediena. Tada buvo spėjama, 
kad energijos šaltinių teužteks 
tiktai kai dar 50-čiai metų. Sp 
ėjimai nepasitvirtino, nes at 
sargos pasirodė nepalygina 
mai didesnės — ir naftos, ir 
anglies, ir medienos. Be to at 
sivėrė nauji ligtol nežinomi šal 
tiniai, o jų tarpe natūraliosios 
dujos, kurių taip pat yra labai 
didelės atsargos .

Bet svarbiausia — dabar yra 
atrastas naujas milžiniškas ene 
rgijos šaltinis — atominė ener 
gija, išmokus skaldyti atomus.

Ligšiol atominė energija bu 
vo gaunama iš mineralo, vadi 
namo uranium. Dabar gi jau 
išmokstama atominę energiją 
gauti iš vandens, skaldant jo 
sudedamąją dalį vandenilį (la 
bai lengva vandenį suskaldyti 
į sudedamąsias dalis — vande 
nilį ir daguonį — paleidus per 
vandenį elektros srovę). Iš 
vandenilio gaunamoji atominė 
energija yra tuo geresnė, kad 
skaldant vandenilio atomus, 
nepasidaro radioaktyviųjų me 
džiagų, kurios yra labai nuo 
dingos. O gi vandens yra pil 
ni vandenynai, upės ir ežerai, 
— tat šaltinis neišsemiamas.

Prof. dr. R. Moon pranašau 
ja, kad po 15-kos metų žmoni 
ja turės neišsemiamus nepap 
rastai pigios vandenilinės ato 
minės energijos šaltinius, ku 
rie ateities žmogui sudarys 
gerbūvio ir laimingo gyvenimo 
sąlygas, jeigu žmogus pasida 
rys gudresnis ir protingesnis. 
Atpuls tada varžytynės dėl 
naftos ir anglies ir atpuls ne 
prasmingos dėl tų energijos 
šaltinių kovos. Žmonijai ateis 
rimties, taikos ir laimingo gy 
venimo laikai.

PER ATLANTĄ... 
AUTOMOBILIU

Amerikoje inžinierius
Reynold sukombinavo automo 
bilį, kuris ne tiktai važiuoja 
sausuma, bet gali važiuoti ra 
miu vandeniu ir taip pat gali 
važiuoti oru. Atseit — auto 
mobiliu galima perskristi At 
lanto vandenyną. Šio automo 
bilio modelis dabar rodomas 
automobilių centre — Detroi 
to mieste. Jis pavadintas atei 
ties automobiliu .

KALBA IR JŪSIJ ATEITIS
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Visi veiklūs vyrai vertina Watsono 
atleto maišelius su trigubu palaiky 
mu. Elastiškas juosmuo ■— nepaly 
ginamas patogumas vyrams, Spe 
cialistų pasiūtos. Lengvai plauna 
mos — nereikia lyginti. Ilgam ne 

0 liejimui. Tinka prie Jersey*.

$

Ekranas.
MORNINGSTAR“ 

„MARJORIE
Kelių minčių filmas. Jame 

vaidina lietuvaitė.
Kaip žiūrėtina į rankraštį, 

nupirktą už milioną dolerių?
Kokių stebuklų lauktina tą 

rankrašti pervedus į kr u tarnu s 
paveikslus ?

Filmų studijos Hollywoode 
rankraščius perka įvairiomis 
kainomis, pradedant nuo kelių 
šimtų dolerių. Herman Wouk 
yra pirmaujantis žydų rašyto 
jas J. A. V-se ir šisai jo veika 
las, girdėta, nupirktas už mi 
nėtą, neįtikėtinai augjtą pini 
gą' .Pamačius filmą, pasakytina.' 
rankraštis miliono nevertas.

Tai kodėl jis taip brangiai 
nupirktas/

Dabai pakatbėKim< apie hi 
tnj-

GERAS JŪSŲ GYVENAMOS VIETOS BENDRUOMENINES KALBOS, 
ANGLŲ AR PRANCŪZŲ, MOKĖJIMAS YRA JUMS NEPAPRASTAI 
SVARBUS! KALBOS MOKĖJIMAS YRA NEPAPRASTAI NAUDIN 
G AS DAUGELIU ATVEJŲ:
DARBAS
JUMS BUS DAUG LENGVIAU GAUTI TARNYBĄ IR IŠLAIKYTI 
DARBĄ, JEI JŪS GALĖSITE SUPRASTI INSTUKCIJAS BEI NURO 
DYMUS IR GALĖSITE TINKAMAI IŠSIREIKŠTI JŪSŲ BENDRADAR 
BIŲ KALBA. PAKĖLIMO IRGI GREIČIAU SUSILAUKSITE. JEI 
JŪS ESATE AMBICINGAS IR VERŽLUS, JŪS GALĖSITE LENG 
VIAU PASINAUDOTI TECHNIKINIAIS IR ĮVAIRIAIS KITAIS DAU 
GUMOJE DIDELIŲ CENTRŲ TEIKIAMAIS KURSAIS, JEI GALITE 
KALBĖTI AR RAŠYTI ANGLŲ AR PRANCŪZŲ KALBOMIS.
ĮSIJUNGIMAS Į BENDRUOOME NŲ —
JEI JŪS GALITE KALBĖTI SAVO BENDRUOMENĖS DAUGUMOS 
KALBA, JUMS BUS DAUG LENGVIAU TVARKYTIS KRAUTUVĖ 
SE BEI DIRBTUVĖSE.
JUMS TAIPOGI BUS LENGVIAU PASINAUDOTI JUMS REIKALIN 
GAIŠ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, GYDYTOJŲ, ŽEMĖS IR NAMŲ 
SAVININKŲ, AMATININKŲ IR DAUGELIO KITŲ PATARNAV1 
MAIS. O SVARBIAUSIA — JŪS PAGELBĖSITE VIETOS KANA 
DIEČIAMS SUSIDRAUGAUTI SU JUMIS IR GREIČIAU TAPSITE 
NEATSKIRIAMA SAVO BENDRUOMENĖS DALIMI.
PRAMOGOS —
JŪS TURĖSITE DAUGIAU GYVENIMO MALONUMŲ SAVO NAU 
JAME KRAŠTE, JEI GALĖSITE SKAITYTI LAIKRAŠČIUS, LEIDŽIA 
MUS ANGLŲ AR PRNCŪZŲ KALBA, KLAUSYTIS RADIO, STE 
BĖTI TELEVIZIJĄ, PILNAI SUPRANTANT, KAS YRA SAKOMA 
IR RODOMA.
PILIETYBĖ —
STENGDAMIESI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ AR PRANCŪZŲ KAL 
BĄ, JŪS ŽENGSITE LABAI SVARBŲ ŽINGSNĮ SAVO PILIETYBĖS 
TOBULINIME. BE TO, ANGLŲ AR PRANCŪZŲ KALBOS MOKĖJ1 
MAS, YRA VIENAS IŠ CANADIAN CITIZENSHIP ACT’O REIKALĄ V 
IMU.

NEATIDĖLIOKITE.
MOKINKITĖS ANGLIŠKAI AR PRANCŪZIŠKAI DABAR!

NEMOKAMI KALBŲ KURSAI ATEIVIAMS VEIKIA VEIK K1EKVIE 
NAME KANADOS MIES'IE. JEI JŪS PAGEIDAUJATE DAUGIAU 
ŽINIŲ APIE KALBŲ KURSUS AR NORITE GAUTI SAVARANKIS 
KAM MOKINIMUISI KNYGŲ, KREIPKITĖS PAS SAVO VIETOS MO 
KYKLOS VEDĖJĄ, PAS ARTIMIAUSI IMIGRACIJOS VALDININKĄ 
— IMMIGRATION OFFICER AR PILIETYBĖS RYŠININKĄ — CI H 
ZENSHIP LIASON OFFICER, ARBA RAŠYKITE: CANADIAN CITI 
ZENSHIP AND IMMIGRATION, OTTAWA.

l’ITraSHIP & IIIMIdRITli)^
ginga žydų šeima turi gražią 
mergaitę. Ją įsimyli vyriškis... 
be diplomų ir be didelių pini 
gų. Mergaitės motina priešinga 
jųdviejų artimam draugavi 
mui. Bet duktė galvoja, kad 
meilė svarbiau už pinigą.

Mylimasis bando vienui, ki 
tur, vis nesėkmingai. Pagaliau 
sugrįžta į vasarinę stovyklą, 
kur jis, atrodo, reikalingiau 
sias ir visad turi būielį jauni 
mo, jį geribantį. Deja, ten jį, 
pagaliau, atradusi mergaitė 
Marjorie (Natalie Wood) nu 
sisuka ir pasirenka nemylimą, 
bet tvirtą kelią turintį kitą vy 
rą.

Filmas turi keletą minčių.
Svarbiausia: gyvenime svar 

bu praktiškas žmogus.
Šioje plotmėje ir eina veiks 

mas į šalutines vietas, įstumia 
nt ir kitokių žmonių, kaip pav. 
talentingo, bet nepraktiško ar 
tisto Noel Airman (Gene Kel 
ly) meilužė, graži geltonplau 
kė Imogene (Rūta Lee).

Režisierius, juntama, spau 
dė artistus ir jie sklandžiai at 
liko partijas. Geros Naiali< 
Wood, Claire Trevor y Roses, 
Gene Kelly nieko naujo neda 
ve; tos rūšies pasirodymuose 
jis lieka vienodas Tvarkoj Ėd 
Wynn (Dėdė Samani, vaidi 

rsbing ir gyn«» tęimd® mo

sirodymą, kuris atrodo šimpa 
tingai.

Filmas nuo pradžios iki pa 
baigos — pamoka ir šauksmas 
j žydų tautinius, praktiškuo 
sius, religinius jausmus.

Yra įdomių užuominų ir kab 
liukų net literatūriniu požiū 
riu, tačiau stipriu literatui iniu 
ar filminiu kūriniu „Marjorie 
Morningstar“ jokiu būdu ne 
laikytinas. Filminiai, muziki 
niai efektai silpni. Karpymas 
vietomis toks blogas, kad jus 
te jauti spragas, vientisumo ir 
tęstinumo trūkius.

„Marjorie Morningstar" nė 
ra pirmaujantis filmas. Pana 
šios rūšies muzikinių - meilinių 
filmų jau daug matyta.

Pagamino Warner Bros stu 
dija Hollywoode, U. S. A. Fil 
irias spalvinis, ekrane matomas 
125 minutes. J. Lankelis.
LIETUVIŲ KALBOS IR 
LIETUVOS ISTORIJOS 

PREMIJOS
Norėdamas paskatinti moks 

lūs einantį lietuviškąjį jauni 
mą daugiau domėtis lietuvių 
kalbos ir Lietuvos istorijos stu 
dijomis, Dr, J. Kazicko ir Dr, 
K Valiūno donacijomis įsteig 
tasis „Neries“ stipendijų fon 
das paskyrė po šimtą dolerių 
dviem Vasario 16'siob Gtmna 
•'Het baigiamomis klasė* r efale Iki pat mirties, Rūtrf Lee- > 

įtvv'-'natu: Lfrėjrv mffž'ii’ėH P* ri»miie’>ri« liefrtvirj kalbos

Lietuvos istorijos mokiniams. 
Mokinius parinks tų dalykų 
mokytojai Vasario 16 Gimna 
zijos Mokytoju Tarybai puta 
rus.
MARIBYRNONGO MOKYK 

LOS ŠVENTĖ 
MELBOURNE

Gruodžio 1 d. Maribyrnon 
go savaitgalio mokykla baigė 
mokslo metus ševnte, kuri bu 
vo pradėta mokyklos vedėjo 
A. Krauso žodžiu.

Mokykla veikia astuntuo 
sius metus. Turi knygynėų su 
165 knygutėmis bei gausiu sky 
rium mokinių tėvams. Mokyk 
la yra išleidusi visą eilę bai 
gūsių mokinių. Šiais mokslo 
metais mokykląą lankė baigė 
ir pažymėjimus gavo: Nijolė 
Adomavičiūtė, Audronė And 
riukonytė ir Nijolė Grybaitė. 
Po mokyklos vedėjo žodžio 
baigusius mokinius pasveikino 
LKF Melbourne skyriaus vai 
dybos vardu Iz. Geštartas ir 
įteikė po gražią knygą baigų 
siems. Visi mokiniai padekla 
mavo eilėraščių ir buvo moky 
tojų audovanoti knygelėmis. 
Tėvų komiteto pirm J. Ado 
mavičius baigdamas oficialią 
dalį gražiu žodžiu padėkojo 
mokytojams už įdėtą darbą-

* į: apsakymai
♦ad^ikų kalba.- vaikam*.
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KAS JIE BUVO IR

k (į iš jų padarė KU LTURW E>KRO7V1KA
totalistinis

Valstybinė grožinės literatu 
ros leidykla Vilniuje 1957 m. 
išleido „na litovskom jazyke” 
576 puslapių knygą, pavadin 
tą „Tarybų Lietuvos rašyto 
jai", viso 63, kurie pagal jiems 
duotą įsakymą ir patiektą pla 
ną, patys apie save parašė. 63- 
jų tarpe yra ir tokių, kurie an 
ksčiau nebuvo laikomi rašyto 
jais, nes nors jie ir rašė, bet jų 
raštuose nebuvo kūrybos. Da 
bar visi jie, kad tiktai, anot 
Jakšto, moka „nors ir netiesiai 
plunksna vedžioti“, visi laiko 
mi rašytojais ir visi sudėti į 
knygą, kaip „tarybiniai rašyto 
jai“.

Vis dėlto įdomu peržvelgti 
jų pačių pasisakymus apie sa 
ve, ypač, kad vienus jų mes ge 
rai pažįstame, ir įdomu pažiū 
rėti, ką iš jų padarė totalisti 
nis okupantas, o kitus — įdo 
tnu pažinti, įdomu pažiūrėti, 
kaip juos tas totalistinis oku 
pantas suformavo, nes yra ir 
jaunų žmonių. Gal ir prasmin 
ga bus prisilaikyti abėcėlinės 
tvarkos, kuri panaudota ir lei 
dinyje.

STASYS ANGLICKIS
savo atvaizdu atidaro „tarybi 
nių rašytojų“ galeriją, kurioje 
parodai išstatyti 63 asmens, 
ne paprasti rašytojai, bet „ta 
rybiniai". Gal tuo terminu ir 
pateisinamas faktas, kad kai 
kurie jų anksčiau nebuvo lai 
komi rtšytojais, o dabar jie „ta 
rybinių“ rašytojų galerijoje 
užima garbingas rašytojų vie 
tas.

St. Anglickis — gimė 1905 
Bernatavo kaime ir valsčiuje, 
Telšių ap., 1927 m. baigė Tel 
šių mok. seminariją, 1922 m.- 
VD univeristetą, humanitarinį 
fakultetą, iki 1940 m. buvo 
mokytojas Šiaulių gimnazijo 
je, po to Švietimo komisariate

okupantas ?
inspektorius, vokiečių okup. 
metu — Vilniaus ir Kuršėnų 
gimnazijos mokytojas, kur ir 
dabar tebedirba.

St. Anglickis parašė ir išlei 
do: 1931 m. eilėraščius „Žings 
niai prie sfinkso“, 1933 m. — 
dramą „Rūmai be pamato“, 
1934 m. — eilėraščius „Krau 
jo auka“, 1935 m. — satyrinę 
poemą „7 didžiosios nuode 
mės“, 1937 m. — eilėraščius 
„Didžioji kančia“. Tarybiniais 
laikais — nieko neišleido. Tat, 
iš kurios pusės jis „tarybinis 
rašytojas ’? Nebent iš tos, kad 
savo biografijoje pats, o gal 
jos cenzoriai, pasiplūsta prieš 
„buržuazinius laikus“?

Mes gi St. Anglkkį pažiso 
me, kaip tipingą buržuazini ra 
šytoją, kuris ypač buvo pasi 
nešęs į formalizmą. Tas pats 
faktas, kad jis yra bežemio 
ūkininko, nuomininko sūnus, 
kad jo tėvas buvo nukentėjęs 
nuo negailestingų žemės nuo 
motuoju, jam nesutrukdė nei pa 
rašyti, nei išleisti eilės knygų, 
kai totalistinio okupanto rašy 
tojams, pagal propagandą, yra 
„auksinis amžius", nė vienos 
knygelės neišleido. O juk ir 
anuomet buvo ir dabar St. Ang 
liekis yra mokytojas. Bolševi 
kine propaganda rėkia, kad da 
bar rašytojas laisvai pragyve 
na iš rašytojo darbo, o St. A. 
kaip dirbo, taip ir dirba moky 
toju ir neturi galimybės išleis 
ti kokią nors savo raštų kny 
gą-

Labai galimas dalykas, kad 
St. A-kio biografija „pagražin 
ta" cenzūros, nes jis pats nega 
Įėjo padaryti tokios klaidos, 
kad teigtų, jog prieš karą Kur 
Senuose buvusi tiktai pradžios 
mokykla, kai jis pats rašo dir 
bęs Kuršėnų gimnazijoje, o da 
bar esą net dvi vidurinės mo 
kyklos.

NAUJI ABITUR11
195 7-jų metų gale įvykusius 

abitūros egzaminus (Leaving 
Certifcate) išlaikė 15 Sydnė 
jaus bei apylinkių lietuvių. 
Štai jie: Bajalis, A. L, Baltra 
miejūnas, R. česnavičiūtė, Zi 
ta D. Juodvalkis, A. B. Kleme 
nytė, Nijolė M. Sidnejiškiai: 
Zarembaitė, L. Bukšaitis, A. 
V., Cibulskis, R. Dryža, R. 
Kovalskis, J. Moras, K. A., 
Miniotas, R. Ramanauskas, R. 
Stankevičius, A. Stašionis, R. 
A. Jie stoją į universitetus.

DAKTARĖ 
IRENA BAGDONAVIČIENĖ

Sydnėjaus lietuvių visuome 
nė vėl praturtėjo vienu lietu

Neatrodo, kad pas St. Ang 
liekis būtų rašęs, jog lietuviai 
kankino ir šaudė žmones Pane 
riuose, o sušaudytųjų turtu da 
linosi. Tai gi yra žiaurus me 
las, kurio jis negali nežinoti, 
nes gyveno kaip tiktai Vilnių 
je, kur viešpatavo ir siautėjo 
vokiečiai — ir į getus varė, ir 
į Panerius, ir šaudė; šaudė ne 
vien žydus, bet ir lietuvius, ku 
rie priešinosi okupacijai, kaip 
ir dabar yra. Juk kiekvienos 
okupacijos būsena, tikslai ir 
tvarka ta pati. St. Anglickio vo 
kiečiai nesušaudė, net ir į kon 
clagerį neištrėmė. Vokiečiai, 
ne kas kitas. Nes vokiečiai gi, 
ne lietuviai, viešpatavo. Už ką 
tat rašytojas dergia lietuvius? 
Ar kad įsiteiktų naujam oku 
pantui?

Kokiam gi tikslui St. Anglie 
kis paleido tokį sparnuotą sa 
kinį: „Gyventi teisingai, gyven 
ti pagal proto ir širdies balsą, 
nedaryti klaidų, visais sąna 
riais ir visais nervais įsikibti į 
šviesius siekimus..."? Kam šis 
skambus sakinys, jeigu jis se 
kanČiais paverčiamas nieku, 
tuščia fraze ir po to yra tiktai 
veidmaniavimo burbulas.

But daugiau.

ENTAI AUSTRALIJOJE
viu gydytoju — dr. Irena Bag 
donavičiene užbaigė medicinos 
kursą ir įgijo teisę verstis prak 
tika.

Dr. Irena Bagdonavičienė- 
-Gumaniukytė, 1940 m. Kaune 
įstojo j VI) Univ. Medicinos 
Fakultetą. Vokiečiams užėmus 
Lietuvą, studijas tęsė Vienoje, 
Grąžo ir Tuebingeno universi 
tetuose. 1948 m. Tuebingeno 
universitete baigusi medicinos 
studijas ir apgynusi disertaci 
ją gavo med. daktaro vardą.

Emigravus į Australiją, pa 
gal šio krašto įstatymus, nega 
Įėjo dirbti gydytojo profesijoj. 
Tad dirbo fabrike, kol sukūrė 
sąlygas pakartotinom studi 
jom. 1954 m. jinai pradėjo kar 
toti medicinos kursą Sydnė 
jaus universitete ir 1957 m. 
gruodžio mėn., sėkmingai iš 
laikiusi baigiamuosius egzami 
nūs, gavo med. daktaro laips 
nį ir teisę verstis med. prak 
tika Australijoje.
„ARGENTINOS LIETUVIŲ 

BALSUI"
suėjo 30 metų. Pradžioje buvo 
leidžiamas „Balsas“, dargi ša 
pirografuotas, paskui laikraš 
tis pavadintas „Argentinos 
Lietuvių Balsu". Tai patsai se 
niausiąs lietuvių laikraštis viso 
je Pietų Amerikoje. Jį redaguo 
ja jau ilgus metus K. Norkus. 
(Laikraščio adresas: „Argen 
tinos Lietuvių Balsas“, Castil 
la de Correo 303, Buenos Ai 
res Argentina).

MERGINŲ KLUBAS
Kaune, Žemės ūkio akade 

mijoje įsteigtas merginų klu 
bas. Jame dabar dalyvauja šim 
tai akademijos studenčių. Nau
jasis klubas veikia jau kelintas 
mėnuo. Studentės čia mokosi 
rankdarbių, skaniai gaminti 

gražiai paruošti stalą, 
šeimininkauti.

PROF. JONUI KRIŠČIŪNUI 
70 METŲ

Lietuvoje plačiai žinomas

LIETUVOS DAILININKAI 
MASKVOS PARODOJE.
Maskvoje atidaryta Tarybų 

S-gos dailės paroda, kurioje 
dalyvauja visa eile lietuvių dai 
lininkų, skulptorių, grafikų ir 
teatro dekoratorių.
PIRMAS LIETUVIS INži 
NIERIUS AUSTRALIJOS 

LAIVYNE
„SS Yaranga" laivu plaukio 

ja jūrų inžinierius Juozas Di 
jokas, tik prieš metus išlaikęs 
nustatytus egzaminus ir gavęs 
jūrų inžinieriaus teises. J. Di 
jokas gimė 1914 metais Radvy 
liškyje. Čia lankė ir gimnaziją, 

1934 m. baigė Kauno Augšt. 
Technikos mokyklos mechani 
kos skyrių. 1938 m. perėjo di 
rbti į prekybinį laivyną ir „Ka 
tino” laive buvo inžinierium. 
Po Vokietijos kapituliacijos 
Flensburgo jūrų mokykloje lėk 
toriavo. Iš Flensburgo atvyko 
į Australiją. Tad dabar jau 
plaukioja kaip inžinierius po 
Indijos, Pietų ir Ramųjį van 
denynus. J. Dijokas yra pirma 
sis lietuvis jūrų inžinierius 
Australijos laivyne.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Anaanas Škėma. ŽVAKIDĖ. 

Dviejų veiksmų vaidinimas. 
Darbininko dramos konkurso 
premijuotasis veikalas, Darbi 
ninko leidinys, 1957 m. Bro 
oklyn. Kaina nepažymėta. 102 
pusi. Leidinys gaunamas Dar 
bininko adresu.
LIETUVIŠKAS BIULETE 

NIS PRANCŪZIŠKAI
Lietuvos nepriklausomybės 

sukakties proga Lietuvos ats 
tovas Prancūzijoje dr. S. A. 
Bačkis išleido Bulletin Lithua 
nien. Tai dokumentacinė ir in 
formacinė medžiaga apie Lietu 
vos praeitį, dabartinę padėtį 
Lietuvoje, lietuvių įstaigas bei 
politinio veikimo organizaci 
jas laisvajame pasaulyje, apie 
Lietuvos okupavimą, teisinę

akademiko prof. J. Kriščiūno 
vardas. Mokslininko knygas, 
straipsnius skaitė ir skaito šim 
tai valstiečių, darbininkų, in 
teligentų.

Mikslinę - literatūrinę veik 
lą jubiliatas pradėjo prieš pir 
mąjį pasaulinį karą. Jis parašė 
55 knygas bei brošiūras ir dau 
giau kaip 1000 straipsnių žur 
naluose, laikraščiuose bei ki 
tuose periodiniuose leidiniuo 
se.

Savo turininga gyvenimo 
veikla akademikas-profesorius 
Jonas Kriščiūnas įnešė labai la 
bai didelį indėlį i Lietu 
vos žemės ūkio mokslų išvysty 
mą, specialistų bei mokslinių 
kadrų paruošimą žemės ūkiui.

Lietuvoje buvo paminėtas 
profesoriaus Jono Kriščiūno 
septyniasdešimtmetis.

J. Kriščiūnas neseniai is Aka 
demijos buvo išsiųstas kolūkio 
vedėju, nors profesonus visą 
laiką buvo priešingas kolūkia 
ms, nes jis visą laiką dirbo lais 
vam individualiniam ūkiui. Jis 
ypač garsus buvo kaip bitinin 
kas, išleidęs tam tikslui vado 
vėlių ir pats turėjęs bityną, 
kurį, spėjama, bolševikai iš jo 
atėmė.
KAUNO KARO MUZĖJAUS 
bokšto varpų mechanizmas po 
karo neveikė. Kompozitoriaus 
Kuprevičiaus iniciatyva buvo 
imtasi jį taisyti. Varpai sutvar 
kyti, sumontuota Dvariono dai 
na „Kur Nemunas teka", paša 
lintas Himnas ir Giesmė „Ma 
rija, Marija“.
• Vilniaus televizijos stotis 
iki šiol perdavinėjo savo lai 
das iš televizijos studijos. Ne 
seniai įsigyta kilnojamoji apa 
ratūra įgalino stotį transliuoti 
laidas ir iš kitų vietų.
• Šimelaitis Pranas ja i antrus 
metus lanko Mėsos Institutą 
Čikagoje. Pirmąjį kursą užaki 
niu būdu pabaigė labai sėk 
mingai.

padėtį (duoti liudijimai buv. 
Prancūzijos ministerio Lietu 
vai Dulongo, Ristelhueber, se 
nato vicepirmininko Pezet ir 
kt.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
21.
Senis Daubaras gulėjo prie krosnies lovoje, kurią turėjo 

pats kadaise iš lentų susikalęs. Tas gulėjimas jį iabjau kan 
kino negus skausmai šone ir krūtinėje. Trečias mėnuo jau jis 
gulėjo toje lovoje, kur buvo įklota kūlio šiaudų plaštakos sto 
rūmo sluogsnis, pridengtas pakuline paklode. Ilgainiui jis pri 
prato prie to gulėjimo ir išmoko paįvairinti laiką, stebėdamas 
kas darosi aplinkui.

Šiltomis dienomis duktė triūsdavo kieme, ten pat žaisda 
vo ir vaikai, o jis pasilikdavo vienų vienas. Pirkios durys lik 
davo atdaros. Ant slenksčio iš priemenės užšokdavo gaidys, 
įsižiūrėjęs į pirkios prieblandą, jis straktelėdavo šiapus, juo 
pasekdavo vištos ir leisdavosi po aslą jieškoti trupinių. Prie 
ligonio jos buvo pripratusios. Jam sukosėjus arba ranką pa 
kilnojus, sustodavo prie lovos, ištiesusios kaklus žiūrėdavo į 
savo buvusį šeimininką, o jis jas kalbindavo silpnu balsu.

— Putiukės, putiukės. . .
Tada viena kita tyliai sukvaksėdavo, sukarksėdavo, bet 

gaidys garsiai sukudakindavo, ir visas būrys išsinešdindavo 
j kiemą.

Saulėtą dieną pro galinį pirkios langelį įspindėdavo be 
sileidžianti saule. Ilgas raudonas ruožas nusidriekdavo per 
visą aslą ligi pat lovos, pamažu šliauždavo artyn, paliesdavo 
apklotą ir kaulėtas, sulysusias ligonio rankas. Žiūrėdavo se 
nis į nušvitusius gelsvai raudonus gruoblėtus savo delnus, sek 
davo žingsniu beskęstantį murziname langelyje spinduli, ir 
kažkoks nesuprantamas ilgesys ir nuliūdimas apimdavo jo 
širdį. Tai ta pati saulė, kurią jis per visą gyvenimą tiek kar 
tų matė betekančią. Ta pati saulė, kur tiek kartų svilino jo, 
baudžiauninko, sučaižytą nugarą. Ta pati, kuri nusileisdama 
vakaruose guodė jį besibaigiančios darbo dienos poilsiu. Štai 
ir vėl ji leidžiasi — didelė, raudona, skleisdama aplinkui tylą 
ir ramybę. Baigiasi diena — viso gyvenmo diena.

Vieną rytą ligonis nubudo žvalesnis kaip paprastai. Pa 
prašė dukterį pieno, bet nugėrė vos kelis gurkšnius. Ilgai žiū 
rėjo prieš save, kažką sunkiai galvodamas. Paskui pakraipė 
galvą į besitriūsiančią prie krosnies dukterį ir tarė:

— Paprašyk, Petrute, kaimynus. Noriu atsisveikinti.
— Petrei net širdis sustojo plakusi. Norėjo dar priešta 

rauti tėvui, bet pažvelgus j jį suprato, kad ateina jam paskuti 
nė valanda. Išbėgusi į kiemą, vos atgaudama kvapą, suktelė 
jo per tvorą kaimynei: ,

— Ievas miršta!
Žinia greit apskrido kaimą. Skubėdamos ėmė rinktis mo 

terys, nes vyrai vieni dirbo dvare, kiti savo laukuose. Tik Ke 
dūlis buvo namie ir atbėgo kartu su moterimis. Kažkurį pasiun 
tė meigaitę | dvarą, kad duotų žinią žentui Mikniui. Beveik 
kiekviena moteris suskubo paimti švęstų žolių ir verbų, o 
viena kita nešėsi vaškinę laimingos mirties žvakę. Greitai pri 
sirinko pilna pirkia žmonių. Įpūtė žarijų, ėmė smilkti žolės, 
Stašienė ,gruko mirštančiam užžibintą žvakę, savo lankomis 
ją prilaikydama. Kažkurį patarė kalbėti maldą mirties valan 
doje, bet niekas jos nemokėjo. Reikėjo parvežti kunigą su 
sakramentais ir aliejais, bet niekas namie neturėjo arklio Pa 

galiau kunigas dar neseniai ligonį lankė. O gal dar ne ne 
mirs.

Kai visų akys buvo nukreiptos į mirštantįjį, kieman įėjo 
Pempienė. Ji tyliai įslinko į priemenę ir atsistojo prie atdarų 
pirkios durų. Ji buvo apsimuturiavusi skara taip, kad tik 
smakias ir nosis kyšojo, ir akys blizgėjo pro klostes. Bet bo 
bos greitai ją pamatė ir traukėsi tolyn, kad neprisiliestų jos 
drabužių. Prie ligonio ji nesiskverbė. Pasilypėjusi ant slenks 
čio, pro kitų galvas, ji pamatė jo vedą. Jis atmerkė akis ir 
sutiko jo žvilgsnį. Bet kažkieno pečiai atsistojo jų tai po. Gal 
būt, jis jos nė nematė. Jis taip ir pasiliko begulįs atviromis 
akimis. Niekas nepastebėjo, kaip Pempienės veidu į skaros 
klostes nuriedėjo dvi stambios ašaros. Ji pasitraukė į prie 
menę, paskui į kiemelį, į gatvę ir patvoriu sulinkusi nukiūti 
no į aną kaimo galą.

— Dievulėliau, mirė! — sušuko Stašienė, laikiusi žvakę 
mirštančiojo rankoje. ,

Visi sujudo. Mikniuvienė garsiai pravirko, moterys snir 
pštė nosimis ir trynė iš akių ašaras. Kedulis užspaude mitu 
šiam akis.

Trečią dieną Daubarą laidojo. Visas kaimas nuo pat ry 
to būrėsi kieme ir gatvėje velionio palydėti. Nemaža žmonių 
atvyko iš Paliepių, Karkliškių, Užbalių. Niekas tą dieną nė 
jo į lažą. Jadvyga griežai pareikalavo iš tėvo, kad įsakytų prie 
vaizdui, vaitui, tijūnui palikti žmones tą dieną ramybėje. Ir 
ji pati su Agota ir Katre ruošėsi važiuoti į Paberžę, pažiurę 
ti tų laidotuvių. Pranciškus pranešė girdėjęs, kad pamokslą 
kapinėse sakysiąs kunikas Mackevičius. Daubarą daug kas pa 
žinojo, be to, visiems buvo žinoma jo mirties priežastis. Da 
bar, susirinkę jo palydėti į kapus, vėl visi gpvai prisiminė tą 
baisią dieną, pasakojo vieni kitiems, ką tada matė, ir geru žo 
džiu minėjo velionį.

Pirkioje spūstis. Vidury pašarvotas kūnas. Aplinkui ir 
pasieniais grūdasi giminės, kaimynai, pažįstami. Aplink stalą 
susėdo seni giesmininkai: Balsys, Grigaliūnas, Kedulis, Sta 
šys, Jakaitis, keletas miterų. Ant stalo padėtas sūris, sviesto 
dubenėlis, paraikyta duonos. Reikėtų pastatyti ir degtines, 
bet dabar — blaivybės metai, visi prisiekę negerti.

Giesmininkams baigus Lozoriaus giesmę, Mikniuviene 
prašo pasistiprinti. Vienas kitas laužiasi duonos, tepasi svies 
to, ima sūrii skiautelę, kramto lėtai, atsargiai. Kiekvienas su 
pranta, kur esąs ir kaip čia turi elgtis. Tik vaikai pasieniuose 
grumdosi alkūnėmis, pešiojasi, stumdosi. Vienur kitur pasi 
girsta sulaikomas kikenimas ir tuč tuojau barantis motinos ar 
tėvo šnirptimas.

Netrukus dės kūną į karstą. Giesmininkai tauasi gie 
doti giesmę apie smertį. Ją kone visi moka mintinai. Vis dėl 
to Balsys atsiverčia savo storą kantičką. Jis moka skaityti ir 
primins, kaip seka posmas po posmo.

Visi šitos giesmės laukia. Aptyla kalbos, n susikaupimo 
tyloje skamba pirmieji posmai:

O dūšia kiekveina,
Mislyk sau kas dieną, 
Koks čėsas ir vieta 
Yr žmogui ant svieto 

Gyventi.
Pakelk tiktai akis, 
Ką tau žmonės sakys? 
Sakys; smertis greitas 
Jodo kaipo raitas

Po svietą.

Susigraudinę, nusižeminę, bet kartu ir paguosti, klauso 
baudžiauninkai šiurpių žodžių apie mirties visagalybę, kuri 
visus sulyginsianti: karalius, ponus ir juos, paprastus žmones:

Kunigaikščius, ponus, 
Ciesorius, etmonus 
Iš palociaus, dvaro 
Su prasčiokais varo

Iš svieto.
Daug galingus ponus,
Visų žmonių stonus,
Taip sūdžią, kaip kriaučių,
Ricierių ir šiaučių, 

Ims lygiai.
Stovintiems ore, saulėje, giesmė nedaro tokio gilaus įs 

pūdžio. Jie nemato pašarvito kūno, degančių grabnyčių, ne 
jaučia žmonių spūsties tvaiko. Kieme pūstelėja vėjelis, me 
džiuose čiulba paukščiai, aplink šviesu ir erdvu.

Vyresnieji kaimynai, supratę, kad jau ateina išlydėjimo 
laikas, vėl ima apgailestauti velionį:

— Tai tau ir Daubaras. . . Nebėra Daubaro. O būtų ga 
Įėjęs dar pagyventi.

— Giltinė į dantis nežiūri.
— Skrodskts, rupūžė! Patį ant lentos paguldyti.
— Atsiguls ir jis. Su saule nė vienas negyvensini.
— Mirtis nepaiso, visus lygiai pjauna.
— Ponams, tur būt ir mirti lengviau. Šilkuose, pataluose.
— Ė, tas pats mėšlas. Kirmėlėms penas.
— Yra teisybė, vyručiai. Dievas kiekvienam teisingai 

atlygins pagal jo darbus.
— Kokia čia teisybė? Nėra teisybės šiame gyvenime.
Iš pirkios sklinda tolimesni baisiosios giesmės žodžiai:

Bobos ir oudėjos, 
Marčios ir verpėjos, 
Nors stuomenis duosit, 
Neišsivaduosit

Nuog smerčio.
Mergas ir jus, panas, 
Nors duosit dovanas. 
Bet ing grabą varys 
Ir visas uždarys 

Ant amžių.
Kieme jaunų vyrų būrelis, vieni atsisėdę ant tvoros, kiti 

atsirėmę į liepą, nepaisydami šermenims deramo rimtumo, 
kalbėjo pusiau juokaudami:

— Skrodskytę matei? Graži pana.
— Eik, tu! Juoda kaip čigonė.
O giesmininkai velionio akivaizdoje iš susijaudinimo vir 

pančiais balsais giedojo paskutinius grasinančios giesmės pos 
mus:

Išves iš veselių,
Bet ne vienu keliu:
Geriems dangų žada, 
O piktus ant bado 

Ing peklą.
O prakeikta vieta, 
Dėl raškažių sviesto 
Ant amžių pražūti, 
Danguje nebūti

Su ®*evu« (<t h.)
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADOS L. B. ŠALPOS FONDO 1957 METŲ 

VEIKLOS APYSKAITA
Hamiltono Š. F. K-tas

Vietos liet, šalpai ..257.00 
Bend, šalpai Vok... 320.95 
Rūbų Vokiet. vertės 84.63 
M. Jankaus Fondui 125.00 

Hamiltono Vas. 16 Gimn.
remti būrelių komisija 
is 6 būrelių Vas. 
Gimnazijai ....

a) Š. F. Centro K-to kasos 
knygos apyvarta nuo 1957 m. 
sausio 28 d. iki 1958 m. sausio 
25 d.:

Iš kur ir kiek gauta: 
Kasos likutis 1.28. 1007.36
Montrealio Š.F. K-tas 629.91 
Toronto Š.F. K-tas .300.00 
Fort William ŠF K-tas 204.10 
Edmontono Š.F. K -tas 78.32 
Wellando Š.F. K-tas . .93.05 
Hamiltono Š.F. K-tas .519.30 
Oakville ,Š.F. K-tas . . . .90.90 
Pav. asmenų aukos. . . 54.00 
Maž. Liet. Bič. Dr-jos 120.00 
Choro „Varpas“ auka 120 00 
Vas. 16 Gimn. remti būr.:

12, 13, 4, 116, 141, 6, 
88, į80, 136, 9, Toronto 
gydytojų ................  1846.50

$ 4992.44
1251.6

135.00

16
1568.92 

$ 3604.57 
iš viso pa

Šalpai Vokietijoje
Tremitiniams Sibire
Vargo mokykloms

Vokietijoje ................. 755.55
Vasario 16 Gimn. ...2605.12
Pinigų persiuntimas ir 

raštinės išlaidų .
Kasos likutis 1958 

sausio 25 d............

.22.14

223.00 
$ 4992.44

b) Vietinių Š. F. Komitetų 
Paskirstyti pinigai (už tą pat 
laikotarpį).
Wellando Š. F. K-tas

vietos liet, šaipai 417.50 
Toronto Š. F. K-tas

Vietos lietuvių šalpai
Bendrai šalpai Vok.

Londono Š. F. K-tas
Trcmt. Sibire (11 s.)

110.00 
.71.69

648.88

$ TAISAU >\ v
vj televizijos ir radio aparatus.^

H. Valiulis.

V$

g
Skambinti po 5 vai. vak._

HU 1-4313

Sudėjus a) ir b) 
daryta apyvarta $ 8596.01.

Bendra apyvarta išėjo ma 
žesnė. Prieš metus ji siekė $ 
11,423.42 — sumažėjimas be 
veik 3 tūkstančiais. Kokios to 
nemalonaus reiškinio priežas 
tys? Visų pirma ne visi vieti 
niai šalpos komitetai ir būre 
liai atsiliepė, jie neprisiuntė 
mums žinių apie save, kaip jie 
veikė ir ką nuveikė. Iš tokių 
galima butų suminėti Winnipe 
gą, Sault Ste. Marie ir Mont 
realį. Šios kolonijos kitais me 
tais surinkdavo šalpai ne taip 
mažas sumas. Mes tikime, kad 
ir šiemet jos nebus atsihku 
sios, tik gal būt dėl kurių no 
rs priežasčių nespėjo Centrą 
painformuoti. Montrealis, tie 
sa, apyskaitoje figūruoja su $ 
629.91 įnašu, bet tie pinigai bu 
vo surinkti senojo k-to ir jie 
tiktų vadinti likučiu iš 1956 
m. Dabartinis Komitetas apie 
savo veiklą iki šiol mus nepa 
informavo. Apyskaitos skaitlį 
nės parodo, kek kurns vieti 
nių komitetų buvo veikęs ir 
kokių rezultatų pasiekęs. Krin 
ta į akis didelė disproporcija 
tarp stambių kolonijų ir ma 
žesnių. Tenka su apgailestavi 
mu pripažinti, kad pirmosios 
buvo pasyvios ir šalpos srity 
je neparodė tinkamo pavyz 
džio. Linkime joms ateityje 
labjau sukrusti ir susidariusį 
atsilikimą išlyginti.

Š. F. Komitetas.

RIMTAS ŽURNALAS
Spaudos apžvalga.

Darbas 1957 Nr. 4 visuome 
nės mokslų, meno ir literatu 
ros žurnalas. Leidėjas — Lie 
tuvių Darbininkų Dr-ja Ine. 
Vyr. redaktorius prof. J. Ka 
minskas.

Šiame numeryje tilpo J. Ka 
minsko — Gomulkos kelias į 
socializmą, P. Budrio — Bar 
barai ir kurapkos, A. J. Grei 
maus — Gruodžio 17-osios kl 
aušimu, J. Jakš-Tyris — Nu 
skriaustieji ir išrinktieji ir 
daugelis kitų straipsnių

Įžanginis — apžvalgos pa 
vidale, „Venkrijos revoliucijos 
triumfas ir tragelija" paruoš 
tas J. Repečkos.

Viršminėtoje apžvalgoje, ku 
n tekste pavadinta „sukilimas 
žmogaus garbei apgintu", J. 
Repečka cituoja ištraukas iš 
vengrų, taip ir iš kitų vakarie 
čių rašytojų bei žurnalistų pa 
įsakymų, tilpusių spaudoje 

dar prieš revoliuciją, jai vyks 
tant ir po jos. Po dvejų metų 
vėl atskleidžiami vengrų tau 
tos išgyvenimai, troškimai ir 
siekimai anti-bolševikines revo 
liucijos metu. Jie yra įvairūs, 
nuo tikėjimo į marksizmą iki 
atidavimo savo likimo viešpa 
ties valiai. Tačiad bendras ve 
ngrų troškimas buvęs nesuklas 
totą demokratija ir tikra tais 
vė. Vengrai patyrę perdaug to 
talitizmų — niekada nepakęs 
tokių valdžios sistemų, kurios 
kištųsi i šeimos gyvenimą, i 
sąžinės laisvę, arba į jaunimo 
švietimą, taip proklamavo
ą*z*z^<z*z*z*z*z*z*z^*z<’z*z*z*z*,*z*z*z*z*z<,

Laisvasis Vengrijos radijas 
1956 m. liepos 2 d.

Apžvalga skaitosi longvai, 
kruopščiai parinkta.

Daug minčių sukelia Jono 
Meko šiame Darbo numeryje, 
paskelbtas referatas, skaitytas 
š. m. rugsėjo 7 d. studentų 
Santaros suvažiavime tema: 
„Rašytojas (lietuvis ir tremti 
nys) XX amžiaus vidury ir 
Amerikoje". Jonas 
„Semeniškių Idilių" autorius, 
yra vienas iš daugiausia zadan 
čių jaunųjų rašytojų. Jis rašo 
nepaprastai gražia kalba, dide 
liu nuoširdugru ir rėkiančiu 
XX amžiaus rašytojo maištin 
gurnu.

J. Mekas būdamas lietuviu, 
išsinešęs iš IJetuvos meilę gim 
tąjam 
tiems 
ninko 
kaip čionykštės civilizacijos 
menkystė ir kasdienybė apsu 
pa ir žlugdo mūsų lietuvy — 
tremtinį, o taipgi ir amerikie 
tį rašytoją. J. Mekas rašyto 
jas nėra vien menininkas, jo 
balsas nėra vien savo tautos 
balsas — jis yra piimoj eilėj 
žmogus. Anot J. M., reikia 
svarstyti dvidešimtojo amžia 
us jaunesniosiios generacijos 
problemas, atsižvelgiant 
„kada laikas pralenkia 
w“.

J. M. sako „maža būti 
tik lietuviu, ar būti vien tik 
amerikiečiu, ar būti vien tik 
kuo kitu šiandien. Būti žmo 
gum yra jau daug svarbiau**.

Tačiau dabartinis žmogus, 
kur jis begyventų, kokioje pa

Mekas,

kaimui, jame vargstan 
broliams, tačiau meni 
akimis stebi ir mato,

I tai 
žmo

vien

šaulio dalyje bebūtų, yra suni 
įveliuota^', ^sulygintas, nužmo 
gintas.

Todėl anot J. M. žmogaus 
problema, šiandien, turi 
sprendžiama Hainletišku 
simu ne būti ar nebūti, 
kaip būti? Kaip?

Tai yra menininko rašytojo, 
o kartu ir visos besiblaškan 
čios žmonijos šauksmas.

Tačiau autorius į jo iškeltą 
problemų kontekstą įtraukia 
ir toki sakinį: „svarbu yra šio 
šimtmečio vidury išlaikyt prieš 
diktatūrą Eisenhovveuo, ly 
giai kaip ir Chruščiovo“.

Jeigu suprasti taip, kaip pa 
rašyta pažodžiui, tai tenka pa 
galvoti, kas atsitiktų su auto 
rium — J. M., jei jis gyventų 
Chruščiovo diktatūroje, o ne 
tariamoje Eisenhovveno? ,Ge 
riausia jis tokio referato nei 
neparašytų, o jeigu ir išdrįstų 
parašyti ir kokiu nors stebuklu 
paleisti į viešumą — jam būtų 
tikras biletas į Sibirą.

Kaip J. A. V. autorius be 
vertintų, vis tik juose vyrauja 
politinė demokratija, o toli 
gražu ne chruščioviška dikta 
tūra. Ten, kur žmonės naudo 
jasi spaudos, žodžio ir rinkimų 
laisve, diktatūroms nėra vie 
tos.

Galima būtų pasvarstyti 
apie trūkumus ekonomiškai 
socialinėje sistenoje, net pake 
denti kapitalizmą, tas jau de 
mokratijose nėra draudžiama,

būti 
klau 
bet

bet Čia jau kitas klausimas.
Visi kiti straipsniai tilpusie 

ji šiame Darbo numeryje yra 
augšto lygo, parašyti santū 
riai, be užiauliojimų, bent tie 
ms, kurie su jais nesutiktų.

Keikia pripažinti, daugumo 
je juosesvarstomos problemos 
yra skirtos intelektualiniam 
elitui. Gal tik iš Parnaso nuai 
leidžia J. Jakš Tyns su papras 
tu eiliniu klausimu — Balio 
šalpos paskirstymo tikslingu 
mo.

Prisimenant vargstančius, 
Vokietijoje, ligonius, senelius 
ir vaikus, manau, ir šio klausi 
mo iškėlimas yra žmoniškas ir 
racionalus.

Nors Darbas kviečia į talką 
plačią demokratinę visuomenę 
ir kaip matome iš rašančiųjų 
— jo skiltys yra atviros įvai 
rių politinių pažiūrų žmone 
ms, tačiau šis numeris, jei taip 
galima pasakyt, savo turiniu 
yra labjausia „socialistinis". 
Nieko nuostabaus , nes juk 
Darbo leidėjas „Lietuvių Dar 
bininkų Draugija" yra senieji 
Amerikos lietuviai — socialia 
tai.

šio numerio išore yia nepa 
prastai patraukli — didesnio 
formato, skoningu Jurgio Ma 
čiūno viršeliu, dailios antraš 
tės, tekstas puikiai sulaužytas. 
Neabejotina, kad tai Demokra 
tinės Darbo laikos jaunesnių 
jų vyrų nuopelnas. B. G.

Guy Dugre j
Tel. LA 5-4053 Montreal, cHochelaga.

Paruošia vaistus pagal receptus ir 
SIUNČIA LIETUVON

BEI SOVIETŲ RUSIJON

$
i
i

LATVIJĄ, ESTIJA, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 
* KRAŠTUS

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me
džiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

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

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

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

£

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informaciji

M. MACIUKAS

$
< 2348V

MEDŽIAGOS
*

i

KOKYBĖS 

DARBAS

AUGSTOS

RANKŲ 

angliškos

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

BELLAZZI-LAMY, INC
PO 8-5151 7879 G~rge S‘ ■ Ville LeuJIe.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popietis.

pa* Montrealio atstovą
Mr. Manfred Kory

Mū*ų kaino* žemiau*io* Kanadoje ir JAV.

JOS 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.

VYRIŠKŲ IR
moteriškų rūbų

PO 6-5641 
HICKSON GROCERY 
us ir maisto produktai 

w Pristatymas nemokamai
o 241 Hickson Ave. 1

Verdun

Sav. Paul Jocas g ®

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. PO 9-1193

i D- E. BELANGER ft SONS
I 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.

K 259—3 Ave., Ville Lasalie. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ
PASIRINKIMĄ.

I)ARBĄ A T L I E K U
SĄŽININGAI
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltu* 

duodu gerom 
lygom 

išsimokėti

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai didele* nuolaidas. 

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

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

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

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 tki 9 vai. po pietų.

T A U P Y K, S K O L I N K I S 
savo kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos betkokiam geram tikslui.

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

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

■.'sssssss.

ODE LUXE DRY CLEANERS
117 —6th AVENUE, LACHINE

' Lietuviam* nuolaida.
: /WZS/-O/X/ Sav.: P. RUTKAUSKAS. J

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

Daromos įvairioe durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. K I A U š A S ir J. š I A U č 1 U L I S 
yra to* sritie* specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

VERDUN COAL Reg’d. ‘
ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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Progress Construction Ltd
• M A L I t T U V A 1958. III. 12, — Nr, 1 j (273)

Vertingi SKlypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos n le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte paiduotų namų statyba prasideda anksti pavasa 
rį. T. y. įvairių modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis,

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4-0507,
Lietuviai yia mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PL1AS — Stipendijų Fondą.

BENDRUOMENĖS APYLINKĖS TARYBOS POSĖDIS
Naujai išrinktos Toionto 

apylinkės Tarybos pirmas po 
sėdis įvyko sekmadienį Lietu 
vių Namuose. Pradžioje svei 
kino krašto v-bos pirm. V. Mei 
lūs. Savo žodyje jis kvietė vi 
sus į vienybę. Jis pareiškė, kad 
bendruomene yra savaranki, 
nesivadovauja instrukcijomi 
iš New Yorko ar kitur, remia 
Vliką, dipl. tarnybą u rems vi 
sus fondus, kurie parodys aiš 
kų laisvinimo darbą ir atvirai 
atidengs savo apyskaitas. Taip 
pat, turėdamas galvoje dabar 
tinius tam tikrus nesutarimus, 
jis sakė, kad mažuma negali 
priversti pildyti jos užgaidas 
daugumai.

Apyl. Valdybos vardu pra 
nešimą padare pirm. J. Simą 
naviČius. Trumpai kalbėjęs, jis 
sakė, kad bendruomenės dal
bai visiems žinomi n yra neiš 
vengiama įsikišti į lietuviui vi 
daus politikos klausimus, ku 
riuose nesurandama vienybes. 
Nesiūlė padėties pagerinimo, 
tiktai konstatavo faktus.

Apie iždą pranešė P. Leiis. 
Per 1957 m. pajamų turėta 
3081.41 dol., išlaidų 2293.73 
dol. Iki kovo 1 d. pajamų buvo 
70 dol„ išlaidų 604 dol. kaso 
je lieka 254 dol. Be to, atsar 
gos fonde dar yra 320 dol.

Apie šalpos fondą pranešė 
p. Dapkus. Pajamų čia buvo 
745 dol., išleista 643 dol.

MEDŽIAGOS —
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai j 

tėvynę

/ JKAMKNSKI
'... JANIQUE TRADING CO.

835QUEEN ST W-TORONTO 3-EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

Tautos Fondas turėjo 2111 rantuotas, 
dol. pajamų, 1561 dol. išlaidų, bankuose, o 
pranešė V. Vaidotas.

Revizijos kom. aktą perskai 
te K. Aperavičius. Valdybos 
knygos vedamos tvarkingai, at 
skaitomybė pavyzdinga. Kiek 
nesklandumų rasta TF knygo 
se.

Visi pranešimai priimti.
Po didelių sunkumų, paga 

liau, pavyko išrinkti valdybą. 
Į ją pateko S. Prapuolenytė, 
B. Petrulytė, J. R. Simanavi 
čius, J. Senkus, P. Lelis, L. Ta 
mašauskas ir A. Banelis. Į re 
vizijos komisiją išrinkti St. Ba 
nelis, p. Sonda ir S. Saikaus 
kas.

Priimta sąmata 3500 dol. su 
mai.

Einamuose reikaluose siuly 
ta kitą kartą patiekti visu ko 
lonijos organizacijų apžvalgą; 
visus pranešimus išspausdinti 
iš anksto; užgirtas atsargos 
fondas; pasvajota apie atskirą 
bendruomenės kampelį Lietu 
vių Namuose. Pastarajam su 
manymui didžiausia kliūtimi, 
pasirodė, yra L. Nomų skolų 
dydis, dėlko LN negali nemo 
karnai skirti patalpų vien tik 
bendram naudojimui. E. Bube 
lis pranešė, kad yra galimybė 
mūsų šokėjams ir chorui apmo 
karnai kas penktą savaitę atlik 
ti televizijos programą, sponso 
ruojamą Labatt's bravoro.

Posėdžiui pirmininkavo J. 
Senkus, sekretoriavo B. Petru 
lyte. Dalyvavo 21 iš 24 rink 
tų atstovų, 10 organizacijų ats 
tovų ir vienas nerinktas v-bos 
narys. — a.

KAZIUKO MUGĖ
Šv. Jono salėje vyr. skautės 

suruošė vilnietišką Kaziuko 
mugę, kuri neblogai pasisekė— 
išpirktos beveik visos gėrybės. 
Pelnas paskirtas lietuvių sky 
riaus rengimui Kanados Paro 
doje.

LIETUVIAI GRAFIKOS 
PARODOJE

Ontario muzėjuje, atidaryto 
je Painters Etchers and Engra 
vers draugijos metinėje paro 
doje, su savo darbais dalyvau 
ja T. Valius ir V. BriČkus.

• Pris. prapijos bazaras bus ba 
landžio 26 d. Labai prašoma 
fantų, šeštadienį po Velykų 
bus fantų lietus.

AČ10 „PARAMAI”!
Sutelkęs jau per tūkstantį 

narių, „Paramos" (Toronte) 
bankas tikrai gražiai atitinka 
savo vardą, parama lietuviui ir 
lietuvybei. Santaupų saugu 
mas „Paramoje“ nemažiau ga 

kaip ir didžiuose 
prieinamumas ir 

sąlygos net daug geresnės: di 
desnės už indėlius palūkanos, 
nepalyginti lengviau gauti pas 
kolą, pigesnis Čekių išrasinėji 
mas, iki $ 1.000 apdrausta gy 
vybė, 5% dividentas etc. Eko 
nominio rūpesčio prislėgtas lie 
lietuvis čia randa sau patogią 
paskolą. Patarnavimas nuošir 
dus iki prieteliskumo, lyg pas 
gimines atsilankius, čia užsu 
kęs tautietis nieko negali nu 
stoti, o tik sau gero laimėti. 
Jau vien dėl to .Parama" būtų 
stiprus ramstis lietuviui ir lie 
tuvybei.

f;

SIUNTINIAI LIETUVON
AUGSTA PREKIŲ KOKYBĖ 

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

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

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

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

Kadangi siuntos išlaidos sumažėja.
Mūsų kainos anksčiau skelbtiem produktam bei 

prekėm galioja ir toliau.

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

svaru) brutto — $ 15.25.

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

Atdara iki H vai. va k.
4414 So Rockwell St U Chicago 32, 1(1. tJ#A, 

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

Rašykite mums lietuviškai8

'Z-'

St CATHARINES, Ont.
PASITARIMAS

vom ii didžiųjų kunigaikščių 
portretais. Paskaitą skaitė p. 
J. Senkus iš Toronto ir visus 
savo turininga, (domia ir jaut 
1 ia paskaita nuteikė labai ma 
loniai.

Antroje dalyje sekė koncer 
tas. Pirmą kartą Si. Cathari 
nės meninės jėgos pasireiškė 
kartu koncerte ir sudarė tik 
rai netikėtai gražų įspūdį.

Pirmuoju pasirodė jaunuolis 
Algis Dauginas ir akordeonu 
pagrojo porą populiaiiu daly 
kų, ypač vieną, „Et jūreiviai 
pirmyn" labai mėgiamą anais 
laikais Lietuvoje.

Po to smuiku S. Šetkus pa 
grojo taip pat porą dalykų.

Po jo sekė S. Piliponytė— 
solo pianas ir gale solo — V. 
Paulionienė ir duetas — V. 
Paulionienė ir K. Šukienė.

Programą vedė giaziai, kai 
kuriuos muzikalinius da*ykus 
apibudindama J. Zubrickienė, 
kuri taip pat labai gražiai pa 
deklamavo „Juiatę ir Kasty 
tį“.

Koncertą muzikaiiniu atžvil 
giu paruošė A. Paulionis, ku 
ris taip pat akomponavo smui 
kui ir balsams.

Viena tiktai didžiai gaila— 
salėje žmonių
Rengėjoms šio tikrai gražaus 
minėjimo vienok, moralini at 
pildą davė tie tautiečiai, ku 
rie atvyko net nuo Wellando, 
nežiūrint to, kad lauKe siautė 
tikrai čia . šiemet reta žiemos 
audra.

Bet ši didelė ekonomine iš 
„Paramos" bendruomenei nau 
da dar neviskas. 1958 m. vasa 
rio 23 d. visuotiniame narių 
susirinkime „Parama" is 1957 
m. pelno paskyrė KLB Kultu 
ros Fondui 200 dol., o Toron 
to šeštadieninei mokyklai ir 
kelioms (kultūrinėms, sporto 
bei jaunimo) organizacijoms— 
1.050 dol. Taigi, „Parama" pa 
skyrė 1.250 dol. lietuvių kultu 
rai kelti bei jaunimo lietuvybei 
puoselėti! Didelis ir šviesus 
įvykis šiais jubilėjiniais ;me 
tais. Tai liudija paramįečių ne 
tik organizacinj talentą, bet 
tiap pat širdžių lietuviškąjį 
pulsą ir sąmones bei gyvybi 
nio instinkto sveikumą.

Labai ačiū broliams paramie 
čiams!

J. Kralikauskas, 
Kultūros Fondo pirmin.

Man.
KLB

WINNIPEG,
VASARIO 16

tuojau po pamaldų, Winnipe 
go Apyl. K. L. B-nė įskilmin 
gai atšventė vasario 16-tąją.

Pamaldas atlaikė parapijos 
kleb. kun. J. Bertašius. Laike 
pamaldų Lietuvos trispalvę vė 
liavą laikė savanons-kūrėjas 
(senųjų ateivių) Kazys Žente 
lis. Prie vėliavos garbes sargy 
boję stovėjo Zavadskaite ir 
Pranevičiūtė. Pamaldų metu 
gražiai giedojo bažnytinis cho 
ras vargoninkės Januškaitės 
vadovaujamas.

Pasibaigus pamaldoms, kle 
bonas pamokslo metu visus 
kvietė Į parapijos salę iškilmė 
ms.

Labai gražu, kad šiais me 
tais, susirinko pilnutėle salė 
lietuvių.

Prie įėjimo, Tautos 
atstovas, Mečislovas 
kas, rinko aukas.

Susirinkimą atidarė
pirm. Pr. Matulionis. Jis trum 
pais bruožais perbėgo istorinę 
Lietuvos praeitį, davesdamas 
iki nepriklausomybės kovų. Sa 
vo turiningoje kalboje pažy 
mėjo, kad jis salėje matąs tris 
nepriklausomybės kovų daly 
vius, kurie savo krauju yra ap 
laistę Lietuvos žemelę, kovo

Fondo
Šaraus

v-bos

jį A. E. McKAGUE| 
$ Barrister and Solicitor © 
® Advokatas ir Notaras $ 
®Tel. EM 4-1394, EM 4-1395$

201 Northern Ontario Bldg?v 
330 Bay Street,

X TORONTO 1, Ontario. £

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaraa
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
M W- 1 ■-91W-*—-MM--------- TW

i

I

D., 
dėl nepriklausomos Liedarni

tuvos. Jis paminėjo tų trijų vy 
rų pavardes: savanoi į-kūrėją 
Povilą I.jaukevičių, Kazimierą 
Ženteli ir Mykolą Janušką. Jis 
jautriais žodžiais pasiūlė visie 
ms eiti jų pramintomis pėdo 
mis. Po to pirm-kas pakvietė 
publiką atsistoti vienos minu 
tės tylai, pagerbimui žuvusių 
Lietuvos nepriklausomybės ko 
vose.

Jis ragino būti vieningais 
Lietuvos išvadavimo darbe ir 
pavyzdžiu nurodė garsųjį Ro 
mos Imperijos gelbėtoją patri 
cijų Mucijų Scevolą, kuris pa 
šauktas gelbėti tėvynę, metęs 
arklį ir plūgą laukuose ir 
eidamas ištarė: „Einu, kur 
vyne šaukia".

Užbaigus kalbą, scenoje 
sirodė Irena Čingaitė (motina), 
o šalia jos Deiva Matulionytė, 
deklamavo eilėraštį: „Senovės 
Daina“ — Maironio.

Lina Čingaitė pianu paskam 
bino: „Šalta žiemelė" ir „Dvi 
Gėlės“.

Vyrų choras: J. Vidžiūnas, 
A. Kuncaitis, V. Stankevičius, 
J. Demereckas, V. Gaiinaitis, 
V. Rutkauskas ir K. Strikai 
tis, padainavo:
mėly". J. Demereckas padek 
iamavo eilėraštį. „Ar žinote tą 
šalį" — Mikuckio. Vyių cho 
ras, vėl padainavo: „Jauna se 
sė ant grėblio parimus".

Eugenijus Kalasauskas pa 
skaitė Raesinių Magdę.

Vyrų choras padainavo: 
„Oi, žirgeli juodbėrėli’ ir ,,O 
Lietuva, motinėlė“. Jurgis Vi 
džiūnas, atskiruose dainelių

nu
Tė

pa

.Užaugau kie

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

— Galybė!
kredito kooperatyve

Vienybėje
Taupyk ir skolinkis

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augstos palūkanos.

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

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

Toronto, Ont. lelefonas LE 2-8723.

Restoranas "RŪTA”
9 9 1 DUNDAS ST. W.

Naujai atida:; les n naujai įrengtas. Valgiai gaminam) p,»J- 
tylamų virėjų. Atidarytas nuo 6 30 v. ryto iki 10.30 v. vrh.

Viii tnalmiifti (trieičMH)i ahilankyti,
HJ IVANAUSKAI

a

v

l

Vietos valdybos iniciatyva 
tapo sušauktas pirmą kartą 
čia visų organizacijų susirinki 
mas pasibaigęs pilnu ir labai 
gražiu būdu veikti ateityje ran 
ka rankon visus galimus ir, aiš 
ku, neišvengtinus bet kuriame 
veikime neaiškumus, aptarti 
ir išsiaiškinti panašiuose susi 
rinkimuose.

Buvo prieita reikalo parem 
ti čia šiemet rengtą stipių 16 
vasario minėjimą. Iš principo 
susitarta bendromis jėgomis su 
rengti šiemet čia bendruome 
nės įsikūrimo dešimtmetį. Ga 
le buvo aptartas reikalas su 
stiprinti skautų veikimą, suor 
ganizuojant skautų rėmėjų bu 
relį. Tikrai vis reikalas yra gy 
vybiškai svarbus, nes jauni 
mas jau yra kryžkelėje — į 
mus ar j kitus.

Tik bendromis tėvų organi 
zuotomis pastangomis galima 
būtų sudaryti 
čiam 
čias 
bar: 
tinai

mūsų isaugan 
jaunimui labjau vyliojan 

sąlygas veikti, negu da 
palikti veikti beveik 
savo jėgomis.

PAMINĖJIMAS 
KLAIPĖDOS

Įvyko jaukioje parapijos 
Įėję, papuoštoje tautinėm vėlia

išim

sa
buvo nedaug.

punktuose, padeklamavo iš 
,, Raseinių Magdės" prologo: 

Mylėk, lietuvi, ta brangią 
žemę".

Minėjimas užbaigiamas Tau 
tos Himnu. Kstr.

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

per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

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

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

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

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

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
1. 2 košt. viln. medž. 7 yrd.

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

pamušalo ................7 yrd.
® šerinės(klijonkės) 3 yrd.
v' Iš viso už $ 70.60

©2. 2 košt. viln. medž. 7 yrd.
X 2 paltams vii. medž. 6 yrd.
$ 1 suknelei v. medž. 3 yrd.
® 2 suknel. rayono m. b yrd.
® pamušalo ............. 10 yrd.
© Šerinės (klijonkės)4 yrd.
Xstiklui piauti peil. su deim
X Iš viso už $ 112.60

£

£

I
'' 
$ 
s
£
9*

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

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

šerines (khjonkės)8 yrd,® 
stiklui piauti peil. su deim.$ 

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

pamušalo ................18 yrd.A

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

$ (Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.). £ 
X Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti (vairias a 

c medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš„ lai 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus,

; > plaukams kirpti maŠ., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me ® 
! J džiagas, maistą ir tt. ir tt. 3
I Mažesnio formato siuv. mašina fir. „Essex” rank $ 48.50 S 

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 ® 
(Užsakant reikia pridėti $6.50 jvair. mekesč. padengti). © 

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

TAIP PAT SIUNČIAME IS KANADOS: t
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. a 

I Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą- f 
ms Ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. *< 

SAV. A, K A L U Z A |
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HAMILTON
PASISKIRSTĖ

Naujai išrinktoji K. L. B. 
Hamiltono Apyl. V-ba kovo 1 
d. pasiskirstė pareigomis se 
kančiai. V-bos p-kas R. Bagdo 
nas, 149 Dumbarton Ave., te 
lef. LI 5-4568, vicep. L. Skrip 
kūtė, sekr. J. Stonkus, izd. A. 
Pilipavičius, parengimų vad. 
K. Mikšys ir A. Patamsis ir na 
rys J. Kažemėkas.

Naujoji v-ba nuoširdžiai dė 
koja buvusios v-bos p-kui inž. 
A. Jazbučiui ir visai v-bai už 
taip darnų ir tikrai nuoširdžiai 
atliktą darbą vadovaujant Ha 
miltono Apylinkei.

| Pradedant eiti pareigas, da 
bartinė v-ba nuoširdžiai kvie 
čia visas orgainzacijas bei pla 
čiąją Hamiltono visuomenę tai 
kininkauti jos darbe. Tikėdama 
si visų visapusiškos paramos, 
naujoji v-ba stengsis dėti visas 
pastangas, kad mūsų kolonija 
žengtų pirmyn nė kiek 
žėjančiu pasisekimu nei 
anksčiau.

Ta pačia proga Apyl.
praneša, kad kovo 23 d., 5 vai. 
Parapijos salėje, 58 Dundurn 
St. N. kviečiamas Apyl. V-bos 
ir Hamiltono organizacijų P- 
kų posėdis.

Maloniai prašome organiza

nema 
buvo

V-ba

Apylinkės Valdyba.
HAMILTONO SKAUTŲ 

ir skaučių tuntų Šv. Kazimie 
ro minėjimo sueiga įvyks ko

PAREIGOMIS
vo 16 d., 3.30 p. p. parapijos 
salėje. Skaučių ir skautų daly 
vavimas būtinas.

Tuntininkai.
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ

Balandžio 26 ir 27 d. d. Ha 
miltono skautai ir skautės mi 
nės Šv. Jurgio šventę, kuri šie 
met bus labai plati ir įdomi.

Balandžio 26 d. vakare skau 
tų Nemuno tuntas ruošia dide 
lį ir įdomų šokių vakarą, ku 
ris įvyks naujai ir gražiai išde 
koruotoj parapijos salėje. Pro 
gramoję — meninė dalis, kurią 
sutiko atlikti Hamiltono ,,Au 
kuras“, vadovaujamas p. Kuda 
bienės. Bus suvaidinta vieno 
veiksmo komedija „Plaštakė 
lės“. Po vaidinimo seks šokiai 
su visokiais įvairumais ir veiks 
„Laimės šulinys“.

Balandžio 27 d., 11 vai. ry 
to, iškilmingos pamaldos Šv. 
Jurkio proga. 3 vai. p. p. šv. 
Jurgio minėjimas parapijos sa 
įėję su oficiale ir menine da 
lim. Taip pat tą dieną skaučių 
tuntas minės savo 6 metų gy 
vavitno sukaktį. D. L. K. Ge 
dimino Vyčių būrelis minės sa 
vo 7 metų veiklos sukaktį. Po 
minėjimo bus galima smagiai 
pasišokti. Į šią šventę kviečia 
mi visi apylinkių skautai ir Ha 
miltono bei apylinkių tautie 
čiai, prašomi šias dienas rezer 
vuoti iš anksto skautams ir sa 
vo atsilankymu juos paremti.

Alp.

C

g iV

v
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KRONAS -
VALEVIČIUS į

LIMITLD

The Centre of Real Estate

MŪSŲ ^SPORTAS
Vasario didžiausiu sportiniu 

įvykiu Lietuvos gyvenime ten 
ka laikyti Sov. Sąjungos stalo 
teniso pirmenybes. Be abejo, 
kaip ir krepšinyje, taip ir stalo 
tenise (N. Lietuva pasaulio 
stalo teniso pirmenybėse, lai 
medavusi 5—6 vietą—K. B.) 
vyravo Pabaltijo tautų klasė, 
o ypač lietuvių. Ir šiemet, Sov. 
Sąjungos pirmenybėse, Rimas 
Paškevičius, pusfinalyje įvei 
kęs buvusį meisetrį A. Sauno 
rį, gan lengvai baigmėje laimė 
jo prieš armėną Akopian 21: 
15, 21 :10, 21:15, tapdamas So 
vietų Sąjungos meisteriu. V y 
rų vieneto galutinė padėtis: 
1) R. Paškevičius, 2) Akopian, 
3) Zablockis, 4) A. Saunoris, 
5) Meksa (estas), 6) Orinberg

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRONAS -VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).

a

DIDŽIAUSIA REAL
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai: &

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

East End Skyrius: p. Tony Zaranka, telef. LI 9-3572. S
Lietuviai: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa x 

geidaujamas informacijas. x

• Teklė ir VI.Ūsai švenčia 25 
metų vedybų sukaktį. Linki 
me jiems ilgiausių metų, švie 
šiaušių ir laimingiausių metų!

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

Augsti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už pas
kolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdiausta. 
Operacijos atliekamos kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N., 

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

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškomas Valaitis Jur 

gis, kilęs iš šakių ap., Jankų 
vai. Jieško brolis, Antanas Va 
laitis, iš Lietuvos. Jis pats ar 
jį žinantieji prašomi rašyti 
adresu: Viktoras Matulaitis 
7711a Boolvrd. LaSalle, Mont 
real 32, Canada.

— Jieškomas Vincas Naujo 
kas, sūnus Juozo, apie 50 me 
tų amžiaus. Jieško sesuo, An 
tanina Naujokaitytė-Petraiaie 
nė, iš Lietuvos. Atsiliepti ad 
resu: V. Matulaitis, 7711 Blv. 
Lasalle, Montreal 32, Canada.

— Pajieškomas Vacys-Vac 
lovas Račys, sūnus Juozo, gy 
venęs 190 Fifth Avenue. Tim 
mins, Ontario, Canada. Jieško 
serganti motina ir sesuo, gyv. 
Lietuvoje, Kaune, Stalino pros 
pektas Nr. 7. Žinantieji jį, pra 
šomi pranešti aukščiau pami 
nėtu adresu Lietuvon.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
„LITUANUS” ŽURNALUI 

REMTI KOMITETAS
(508 E. 125th Str., Cleveland

8, Ohio)
„Lituanus” žurnalui Remti 

Komitetas šiais metais sudary 
tas iš Clevelande gyvenančio 
lietuviško akademinio jaunimo 
ir visuomenės narių tarpo.

Mes giliai vertiname lietuviš 
kos spaudos darbą, Kurio pa 
grindinis tikslas visada buvo ir 
bus — skelbti lietuvišką žodį, 
išlaikyti lietuvybę gyvą kad ir 
sunkiausiose aplinkybėse, ir 
savo lietuvišku atkaklumu dar 
kartą įrodyti, jog „lietuvio šie 
La nemari”.

Ir lietuviai studentai, nore 
darni bent maža dalimi prie šio 
didingo darbo prisidėti, pasi 
rinko kelią kalbėti į svetimuo 
sius apie savąjį kraštą per vien 
tik jiems skirto žur.nalo pusią 
pius. Mes, šio komiteto nariai, 
šiandien stengiamės sukelti 
taip labai reikalingų lėšų, ku 
rios užtikrintų šio žurnalo to 
limesnį leidimą ir įgalintų jį 
bujoti, tobulėti.

Mes tikime, kad „Lituanus“ 
žurnalo rūpesčiai bei reikalai 
visuomenėje suras sau užuovė 
ją, paramą ir supratimą.

Lituanus Žurnalui Remti 
Komitetas.

AKADEMIKAI SKAUTAI 
VEIKIA

Paskutinėje sueigoje gražiai 
Toronto studentų tarpe vei 
kiantys akademikai skautai 
domėjosi lįteratūrimais klau 
simais. Išsamų reefratą apie 
tremties lietuvių literatūrą sk 
aite B. Vaškelis. Po bendros 
apžvalgos jis aptarė prozaikus 
B. Pūkelevičiūtę, M. Katiliš 
kį, J. Meką ir A. Landsbergį 
bei poetus H. Nagį, N. Niliū 
ną, J. Kėkštą ir K. Bradūną. 
Šie jaunesnės kartos rašytojai, 
jo manymu, į lietuvių literatu 
rą atnešė šviežumo, originalu 
mo ir savo kūrybine jėga iŠsi 
skiria iš bendros masės. Vėliau 
D. Meilutė, G. Norkutė, G. 
Girdauskaitė ir B. Grigaitytė 
paskaitė iš mindų poetų kury 
bos.

CALGARY, Alta.
VASARIO 16-JI CALGARYJE

i vo apypilnės žmonių, ypatin 
> gai K. L. B. Calgario Apylin 

kės parengimu
Bendruomene turėjo suren 

: gusi gražią minėjimo progra 
i mą.
i Šventė buvo pradėta Lietu 
• vos vėliavos įnešimu. Vėliavą 

įnešė inž. Anysas, žinomo lie 
tuviams Dr. Anyso sūnus, vė 
liavą palydėjo Valyte Žukaus 
kaitė ir Rūtelė Dubauskaitė.

’ Vėliavai sustojus už prezidiu 
mo stalo, suskambėjo Tautos 
Himnas. Himnas skambėjo 
taip jautriai, kad ne vienam nu 
riedėjo per skruostus sidabro 
ašara. Tautos Himno žodžiai 
paveikė labjausiai senuosius lie 
tuvius.

Toliau sekė Bendruomenės 
pirm. A. Nevados trumpas ati 
darymo žodis. Jis kviečia tarti 
žodį estų atstovą, paskui seka 
latvių atstovo žodis. Pagrindi 
nė 40-tų sukaktuvių paskaita 
buvo skaityta inž. chem. P. K. 
Asto. Jo žodžiai buvo konkre 
tūs ir vėre kiekiveno lietuvio 
širdį. Jo žodžiai buvo baigti 
garsiu rankų plojimu.

Po oficialiosios dalies sekė 
meninė dalis su Kęstučio Du 
bauska pieštomis dekoracijo 
mis, kurių fone matėsi Vilnia 
us Katedros ir Gedimino pi 
lies vaizdai ir Kaunas — Karo 
muzėjus su Laisvės statula ir 
Laisvas Varpo bokštas; sq 

džiaus vaizdai, tekanti laisvės 
saulė su Lietuvos Vyčiu. Gy 
vasis paveikslas susidėjo iš tri 
jų dalių: caro okupacija, Ne 
priklausoma Lietuva ir dabar 
tinė okupacija. Atliko jį: J. 
Anysas, R. Dubauskaitė, R. 
Rastenytė, Vyt. Dubauskas, 
V. Žukauskaitė, N. Sarpalytė, 
Vyt. Nenada, St. Šapkus. Už 
kulisių melodiją atliko: A. Ali 
šauskas, T. Sarpalienė. Muzi 
ka A. Ališausko; monologas 
K. Dubausko. Gyvąjį paveiks 
lą parašė ir režisavo Kęst. Du 
bauskas. Tautiniams šokiams 
vadovavo E. Astravienė. Šo 
kius atliko: V. Žukauskaitė, 
I\L Sarpalytė, R. Dubauskaitė, 
D. Ramsce, V. Nevada, A. Ali 
šauskas, Anysas ir S. Šapkus. 
Eeilėraščius sake: N. Sarpaly 
tė, R. Rastenytė ir Vyt. Du 
bauskas. „Sputniką“ atliko 
Ališauskas ir A. Nevada. Mai 
kį ir Tėvą A. Ališauskas ir K. 
Dubauskas.

Po oficialiosios ir meninės 
dalies buvo šokiai ir vaišės.

Vaišes tvarkė ir maistą pa 
ruošė: M. Nevadienė, V. Šap 
kie|nė, M. Barkauskienė, T. 
Sarpalienė, G. Rastenienė, P. 
Sniečkienė, P. Žukienė ir V. 
Dubauskienė.

Vasario 16 d. 10:30 vai. šv. 
Kryžiaus ligoninės koplyčioje 
buvo atlaikytos lietuviams pa 
maldos. Pamaldas atlaikė ir 
tai šventei paruoštą pamokslą 
pasakė airių tautos sūnus kun. 
LaForte, prilygindamas lietu 
vių tautos kančias airių tautos 
kančioms, kurias turėjo airių 
tauta pergyventi, siekdama

40 metų Lietuvos Nepriklau 
somybės atkūrimo sukaktuves 
Calgario lietuviai šiemet at 
šventė labai iškilmingai. K. L. 
B-nė šventė Ukrainiečių salė 
je, o Calgario Lietuvių Dr-ja 
Makabees salėje. Abi salės bu

mūsų sporto klubą remia ne 
tik moraliai, bet ir finansiškai. 
Mergaičių krepšinio komandai 
parapijos klebonas nupirko 
sporto švarkelius 80 dol. ver 
tęs, o taip pat klubo reikalams 
paaukavo 20 dol. Iš KLB Ha 
miltono valdybos gauta 35 dol. 
ir bankelio Talka — 25 dol. 
Nuoširdus ačiū.

— Visuotinis HLSK Kovas 
narių susirinkimas yra šaukia 
mas tuoj po pamaldų, parapi 
jos salėje, kovo 23 d. Visų na 
rių dalyvaivmas būtinas. Mie 
lai laukiami ir sporto mėgėjai.

— Ontario lietuvių lygos 
krepšinio pirmenybėse, moterų 
komanda pralaimėjo vytietėms 
pasekme 32:15 (15:,). Už Ko 
va žaidė ir taškus pelnė. Ver 
bickaitė 2, Gurgždytė 3, Sta 
naitytė 1, Petrušaityte 3, Ba 
kaitytė 2, Meškauskaitė 0, Pr 
unckytė 4. Hamiltono vyrai 
laimėjo prieš Vyt} pasekme 45 
:27 (32:9). Taškų pelnė: Tru 
mpickas 15, Stanaitis 2, Gied 
raitis 6, Bieliūnas 7, Jankaus 
kas 5, Dirvaitis 2, Žilionis 8.

K. “
TRUMPAI IŠ VISUR

— Oslo mieste prasidėjo 
šaulio ledo rutulio pirmeny 
bės. Šių žaidynių aprašymą įdė 
sime sekančiame N L Nr. Šian 
dieną pažymėsime, kad Sov. 
S-ga apkaltino Kanados koman 
dą profesionalizmu, jų vadovas 
Tarasov pareiškė, kad kanadie 
čiams nelaimėjus pirmos vie 
tos, jiems bus pavojinga grįž 
ti į Kanadą (sic!!) ir t. t. 
Mat, sprendžia pagal save.

Į tuos visus užmetimus pui 
kiai atsakė Globe and Mail sp 
orto sk. komentatorius Jim Co 
leman.

— Švedijos Goeteborge bok 
so rungtynėse sunkiasvoris Jo 
hanson t. k. o. laimėjo prieš Va 
lijos meisterį Erskine. Pelno 
gauta 45.000 dol.

— Buv. Vengrijos Futbolo 
S-gos sekretorius, pasitraukęs 
po sukilimo į Vakarų Europą, 
pasirašė sutartį su Madrido 
klubu.

— Kanados futbolo meiste 
ris Hamiltono Tiger Cat ir Ot 
tawos komanda žais draugiš 
kas rungtynes Filadelfijoje, ku 
rių pelnas bus skirtas labdaros 
tikslams. Tai bus pirmosios 
dviejų kanadiškų komandų 
rungtynės Dėdes Šamo žemė 
je-

— Bostono ledo rutulio ko 
mandos vadovas vieši Europo 
je ir stebi pasaulio pirmeny 
bes. Jo pareiškimu, du švedai 
ir du rusai, po treniiuočių JA 
V. tiktu Bostono komandai.

K. B.

SPORTAS LIETUVOJE
Veda K. Baronas.

S-gos ir Italijos baigėsi pirmų 
jų laimėjimu (ir tai paskutinė 
se minutėse) pasekme 64:59. 
Rinktinėje žaidė tik vienas lie 
tuvis — S. Stonkus. Kauno 
Žalgirio krepšininkės laimėjo 
prieš Leningradą 59 :50. Taškų 
daugiausiai pelnė Tūlevičiūtė 
ir Daktaraitė. Ta pati koman 
da, Sov. S-gos 
pralaimėjo prieš silpną Rosto 
vą 43:48.
FUTBOOLAS.
tais, Sov. S-gos „B“ klasės pir 
menybėse, pirmame rate neblo 
gai žaidęs Vilniaus Spartakas, 
turėjo gerokai kristi dėl silp 
nos formos rudens žaidimuose, 
todėl į augštąją lygą nepateko. 
Šiemet jis ir toliau žais „B“ 
klasėje. Pirmos pirmenybių ru 
ngtynė sįvyks balandžio 20 d. 
Vilniuje prieš Kijevo KN ko 
mandą.
TENISAS: Vasario pradžioje, 
Klaipėdoje 1958 m. žiemos pir 
menybės, dalyvaujant 22 žai 
dėjams, daugiausiai iš Vilnia 
us, Kauno ir Klaipėdos.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Klaipėdos miesto šachma 

tų pirmenybes leimcjo rusas 
Rumiancev, antroje vietoje Ša 
kalys, trečioje — Kozlov.

— Lietuvoje bus komandi 
nės bokso pirmenybes.

— Lietuvos stalo tenisinin 
kai, prieš pasaulio pirmenybes, 
gastroliavo Čekoslovakijoje,.

— Rankinio rungtynėse Kau 
no Kūno Kultūros salėje (da 
bar pavadinta Kūno Kultūros 
Institutu) Politechnikos Insti 
tūtas įveikė Maskvos Institu 
tą 21:13.

HAMILTONE
— Užgavėnių proga, sureng 

tas blynų vakaras praėjo su di 
dėlių pasisekimu. Pelno gauta 
206 dol.

— Kovo valdyba jau prade 
jo parengiamuosius darbus 9- 
nių metų klubo sukakčiai atžy 
mėti. Nupirktas naujas stalas 
tenisui. Jieškoma patogesnė 
salė krepšinio turnyrui geg. 
24 d. Kadangi laukiama daug 
jaunimo iš Toronto, Ročeste 
rio ir Detroito, vietoje vienos 
salės Royal Connaugrt viešbu 
tyje, paimtos dvi. Numatoma, 
kad Kanados šachatų meiste 
ris P. Vaitonis duos simultaną.

— Hamiltono visuomenė

pirmenybėse

Pereitais rne

B.

pa

Ramanaus 
Zacharian 
Lestai — 
užėmė vėl 
— Žilevi

^Pichliak, 8) Baltakis, 9) Sau 
lytis, 10) Leonov. Vyrų dveje 
tą lengvai laimėjo lietuviai A. 
Saunoris — R. Paškevičius, 
baigmėje įveikę Akopian ir 
Meksą 21.19, 21:16, 21 :17.

Moterų vienetą laimėjo estė 
Lestai, baigmėje įvaikusi ar 
menę Zacharian. Tolimesnes 
vietas užėmė: 4-tą Tvaronaitė, 
5-tą Žilevičiūtė, 8-tą Balaišie 
nė, 10-tą Ramanauskaitė. Mo 
terų dvejete Nijolė 
kaitė žaisdama su 
laimėjo prieš estus 
Pesur. Trečią vietą 
lietuvės Balaišienė

■Liūtė.P Mišraus dvejetą gan lengvai 
laimėjo estai Lestai, Meksa, 
pusfinalyje įveikę pavojingą po 
rą Saunorį ir Balaišienę, kurie 
laimėjo 4-tą vietą.

Kaip matome, Sov. Sąjun 
gos stalo tenise, pirmauja ne 
rusų tautos. Tai lietuviai, ku 
rie iškovojo daugiausiai perga 
lių, po jų eina estai ir armėnai.

Po stalo teniso pirmenybių, 
buvo sudaryta Sov. S-gos ko 
manda pasaulio stalo teniso pir 
menybėms Budapešte iš šių 
žaidėjų: R. Paškevičius, A. 
Saunoris, Akopian, Zablockis, 
Ramanauskaitė, Zacharian, Pat 
serv.

Kovo 1—4 d. d. Maskvoje, 
Lvive mieste ir Tbilisi vyko 
Sov. S-gos bokso pirmenybės: 
Iš lietuvių dalyvavo Muraus 
kas, Uosis, Bagdonas, Patam 
sis, Šimonis ir kt. 
KREPŠINIS. Tarpvalstybinės 
krepšinio rungtynės tarp Sov.

1.
2.
3.
4.
5
b.

8.
9.

10.

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie 
tuva” šerininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia 
mas 19o8 metų balandžio mėnesio 27 dieną.

Vieta ir tiksli valanda bus pranešta vėliau.
Dienotvarkė:
Susirinkimo atidarymas,
Prezidiumo rinkimas,
Mandatų komisijos rinkimas,
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas, 
Valdybos pranešimai apie jos kadencijos darbus, 
Revizijos komisijos pranešimas,
Diskusijos dėl pranešimų,
Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai, 
Einamieji reikalai ir sumanymai.
Susirinkimo uždarymas.

Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po valandos 
susirinkimas bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus.

Visi šerimnkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne 
galėtų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimus (tiktai turintieji šė 
rų), kuriuo tikslu patiekiami adresai visų valdybos narių: 
Pirmininkas: L. Girinis, 3885 St. Urbam St., Montreal, P. Q. 
Vicepirm.: J. Leknickas, 163—9th Avė Vile Lasalle, P. Q. 
Iždininkas: K. Leipus, 736 Lacharite, Ville Lasalle, P. Q. 
Reikalų vedėjas: H. Adamonis, 790 Melrose Ave., Verdun,

Montreal 19.
Šerų sekretorius: J. Kardelis, 7722 George St., Ville Lasalle. 
Direktoriai: Pr. Paukštaitis, 7510—1st. Ave Ville St. Michel, 

Montreal, P. Q.
P. Narbutas, 3515 Lome St., Apt. 1, Montreal, P. Q.

Įgaliojimas:
Šį pasirašys

gyvenąs

turįs Šeru Nr. Nr . . . šiuo įgahoju 

atstovauti mane

Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ šėrininkų 1958 
metų visuotiniame susirinkime.

(parašas)
Data.

Valdyba.

laisvės ir nepriklausomybės. 
Jis pabrėžė, kad ir Lietuva ir 
jos tauta bus vėl laisva ir ne

Aš baigdamas savo aprašy 
mą, turiu padėkoti Calgario K 
L B-nės Apyl. V-bai už nenu 
ilstamą darbą ir pasiryžimą su 
rengiant tokią puikią Tautos

šventę. Taip pat ir Calgario 
Apyl. Moterų Klubui už suren 
girną tautinių šokių ir šokėjų 
aprengimą. Ir visoms ponio 
ms, paruošusios gražius pietus 
po pamaldų Taip pat ir p. p. 
Leonui ir Genutei Rasteniarns 
už leidimą surengti tuos kil 
nius pietus savo namuose.

Lietuvis.
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C NILKAS NEPASIGAILĖS KOVO 15 DIENĄ. $ 
Jj ŠEŠTADIENI, ATVYKĘS
© X

$ i Juozu Imliu ■:SV S " f i A
| KURIS BUS AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE, | 

t PAGERBIANT TĖVĄ JUOZAPĄ ARANAUSKĄ, S. J. $ 
X v ©$ Balius bus tikrai puikus ir šaunus, nes vaisęs bus 
$ gražiausiai paruoštos. Bus ir staigmenų.
$ Įžanga $ 1-50. Pradžia 7 vai. vak. X
x 5Šv. Pranciskaos Brolija. §

SVARBUS DLK VYTAUTO 
KLUBO SUSIRINKIMAS

bus ši sekmadienį, kovo 16 d., 
2 vai. po pietų. Tai bus labai 
svarbus susirinkimas, nes ja 
me bus balsuojamas seru ati 
dengimo klausimas. Be to, šė 
rininkams bus išdalintas serų 
dividendas. Visi šerininkai 
kviečiami būtinai dalyvauti. 
Ypač svarbu, kad bus balsavi 
mai. Prie progos primenama, 
kad yra daugelis Pašalpinės 
narių, kurie neturi sėių, o Kiu 
bo Konstitucija įpareigoja, 
kad Pašalpinės nariai Dūlinai 
turi turėti bent po viena serą. 
Bet kai serai uždaryti, Pašai 
pinės nariai negali išpildyti 
Konstitucijos leikalavimų. O 
konstituciją reikia pildyti.
MONTREALIO MUZIKINĖS 

KOMEDIJOS TEATRE
šią savaitę, ketvirtadieni, penk 
tądien} ir šeštadienį ir ateinan 
čią savaite tomis pat dienomis, 
8 v. v., West Hill mokyklos sa 
Įėję (Somerled Avenue) sta 
tomą „Brigadoon", kur daly 
vauja Birutė Nagienė solo il
su savo studijos šokių grupe. 
Šeštadienio nr. Star įdėjo jos 
atvaizdą ir straipsnį.

DR. J. Š E M O G A S į
$ CHIRURGINĖ ir $
$ BENDROJI PRAKTIKA | 

ū Office 5441 Bannantyne © 
4 (kamp. Woodland)
© Verdun. Tel. PO 7-3175. £
T '

Priėmimo vai.: 2-4; 7-9.
šeštadieniais 11-1 $

arba pagal susitarimą. '» 
*' Namu tel. PO 6-9964 c A, . .. _ ____...... 45

| DANTŲ GYDYTOJAS 

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

anksto susitarus
« 9 a. m. — 10 p. m.

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
J 5441 Bannantyne, 
L (kampas Woodland)
T Tel.: PO 8-4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. PL 9958

|l)r.E.A iidrukaitisj 
| 956 SHERBROOKE E. | 
| Tel.: LA 2-7236 |

Ž Raštinė vakarais: X
y 2104 Mount Royal St. E.
| LA 1-7926—8873
J; R e fl t T A L J O T |

Advokatas £
ifr 306, Aldred Bldng. £

\ 507 Place D’Armes 3
< V! 9-8045 £

Konsultacijos: išanksto susitarus.
| ANDRE W W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. 
8 C h i r o p o d i»t a s — k o jų specialistas 
ft Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery 
ft 6975 St- Denis. CR 4-2565 Montreat.

KANADOS MINISTER1Ų 
PIRMININKAS

iš rinkiminio traukinio atsakė 
laišku Montrealio Seimelio 
pirm. p. Kęsgailai, paties patu 
rašytu, atsiliepdamas dėl gau 
tos Vasario 16 dienos Mont 
realio lietuvių masinio susirin 
kimo priimtos rezoliucijos. Rei 
kalo supratimui ir savo nuąi 
statymui nušviesti, Mip. pir 
mininkas atsiuntė Federalinio 
parlamento stenogramų leidi 
nį, kuriame nurodė savo kai 
bas, pasakytas parlamente, ku 
rį jis informavo sugrįžęs iš Na 
TO konferencijos, vykusios 
Paryžiuje praeitais metais. 
Kaip žinoma, J. G, Diefenba 
ker NATO susirinikme Pary 
žiuje aiškiai pasisakė prieš so 
vietinę Sovietų S-gos paverktų 
tautų okupaciją, už jų teisę ap 
sispręsti ir pasirinkti tokį bū 
dą santvarkos ir gyvenimo, ko 
kio kuri tauta pageidauja.
ATEINANT} SEKMADIENĮ, 
kovo 16 d., 10 vai. 45 m. Auš 
ros Vartų parap. salėje, posė 
džių kambaryje, šaukiamas K. 
L. B. Montrealio Seimelio pre 
zidiumo ir Šalpos komisijos ne 
ndras posėdis. Prezdiumo ir 
kamisijos nariai maloniai pra 
šomi būtinai ir punktualiai at 
vykti.. Prezidiumo pirmin-kas.
VL. PUTVIO MINĖJIMAS

Montrealio šaulių klubas šį 
sekmadienį, kovo 16 d., minės 
Putvinskio mirties sukaktį Auš 
ros Vartų parapijoje; J] vai. 
bus laikomos šv. mišios už 
Putvinskio sielą ir tuoj po pa 
maldų AV parap. salėje minė 
jimas ir paskaita. Montrealio 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti minėjime. V-ba. 
• Montrealio šaulių klubas ko 
vo 23 d., ruošia pratiminius šau 
dymus 3 vai. 30 min. po pie 
tų Mount St. Louis modernio 
je šaudymo salėje, 244 Sherbro 
ok East (ten, kur buvo Spau 
dos balius), Suaugusiems įėji 
mas 1 dol., moksleiviams, jau 
nimui ir moterims įėjimas iais 
vas. Kviečiame nepraleisti pro 
gos. Rinktis punktualiai.

I
 ADVOKATAS |

STASYS DAUKŠA, LL. D.j;
Suite 25—26152 Notre Dame St. E. |

UN 6-8969 I
Res. 5657—12 Ave., Rsm. «RA 2-5229 J

ft ftft ADVOKATAS
ft JOSEPH P. MILLER, '
ft B. A., B. C. L.

Suite 205
ft 168 Notre Dame St. E.
^Montreal. UNiversity 6-7026:)
ft Res.; 40 Lafleur,
ft LaSalle, tel. HU 9-1653 ft

1 NOTARAS
ft MILTON W. WINSTON,
I B. A., B. C. L.

(Suite 504 ir 505 x
4 Notre Dame St. L. ft
Montreal. UN 6-6556 ft

$ A. M. D I K i N 1 S $
V

V Gyvybės Draudimo Atstovas X
'' 'Ihe Royal Guardians ?
'» Mutual Life Assurance Company ft
y 2055 Peel St., Montreal, P. Q. **
■1 Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos. ft
v Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364 ft

PROGRESS CONSTRUC DISTRICT ESTATE 
TION LTD. PRANEŠIMAS BROKERS
visiems, kurie turi pirkę mūsų 

projektuose sklypus,
Pagal išleistą provincijos 

valdžios įstatymą 11 1958 m. 
vasario 6 d. paskelbtą Valsty 
binėse Žiniose „Gazette 1 St. 
Francois de Salle vietovei yra 
duotas miesto statusas ir pava 
dinimas pakeistas į Ville St. 
Franępis, Toks statusas duo 
dą daugiau galimybių valdiš 
koms paskoloms ir miesto plė 
timuisi,

Prieš 6 menesius pradėtas 
statyti didžiulis vandentiekis 
miesto ir apylinkės aprūpini 
mui vandeniu, kurio užbaigi 
mas laukiamas š. m. liepos rnė 
nesį. Visi mūsų projektų išpia 
gavimai, kaip sklypų, gatvių 
bei miestų valdybai skirtos že 
mės lieka nepąkeįsji ų prįskįr 
ti tiesioginiai prie pačio įmes 
to.

Mes turime šiems metams 
Central Mortgage paskolą sta 
tyti projekte B namus ir vau 
dentieRi^ lies sklypų numerius 
nuo 1 iki 100. Projekte C turi 
me Conventional Mortgage 
paskolą ir vandentiekis palies 
sklypus i iki 65. Projektas A 
yrą komercinis rajonas ir 
šiais metais prabedamas van 
dentiekis palies sklypus nume 
rials nuo l iki 21 ir taip pat 
6 J ir 62. Toks yra miesto nu 
tarimas, liečiantis mūsų pro 
jektus.

Toje apylinkėje sklypų kai 
nos yra gerokai pakilusios ir 
mes tikime, kad galėsime pa 
kelt) savo sklypų kainas artimu 
laiku. Kol kas Jąisvųs reziden 
cinius sklypus siūlome už IQ 
et. kvadratinę pėdą. Kad musų 
Gerbiami Klientai turėtų orien 
tacijos apie miesto plėtimosi 
padėti ir kartu savo sklypų, 
mes nuolat jus painformuosi 
me per jūsų spaudą „tyeppklau 
somą Lietuvą". Bet kokiais 
klausimais kreipkitės į P. Ma 
žeiką tel. MQ 4-0507,

IŠNUOMOJAMAS 
didelis 7 kambarių butas, 

antrame augate, Clarke St., 
netoli St. Viator. Parduodami 
baldai. Butas dabar laisvas.

EL 6348.

INCOME TAX
blankus geriausiai užpildo di 
dejį patyrimą turintis iš dau 

gelio metų praktikus
buvęs mokytojas
Pranas Tautkus.

Prašoma kreiptis pas p. A. 
Matulį jo svetainėje 7682 Ed 
ward St., Ville LaSalle, ai ba 

skambinti tel. PO 8-8112.
šeštadieniais

nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curattenu 

Montreal. Tel. CL 5-5515 ------- ----------------- ----------- ,

JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI:
S Gyvenamus namus, apartmentus,
$ Žemę, statybai, investavimui,

Užsakyti pastatyti namus.
Reikalinga namams paskola.

Ji Draudimas (visų rūšių)
$ KREIPKITĖS:
$ DISTRICT ESTATE BROKERS —

ADAMONIS ir BUDRIŪNASv
Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Įstaiga

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

'v Mūsų tikslas — Jums Padėti: 6-ji metai.
Apyvarta 1957 m. siekia $ 1.000.000,00

£ D. N Baltrukonis CR 6-5075 V. Liesunaitis PO 7-6719
< F. Yasutis LA 2-7879 J. Skučas RA 2-6152
ė A Markevičius OR 1-8951 E. Yaffe — Sekretore.

Adamonis & Budriūnas.
Nariai Montreal Real Estate 

Board.
177 Sherbrooke St. W.

Montreal, Que, PL 8501 
1957 metų apyvarta:

Namų ir žemės pardavimų 65 
už ..............$ 1,199,000.00

. su lietuviais 8 $ 1 17,000.00 
Paskolų namams 63

už ...................$ 724,000.00
su lietuviais 2 $ 14,500.00

Draudimų . .}.■’>
sy lietuviais ..........................16
šiuo metų dirbame: R. Adą 

monis, Ą. Budriūnas, D, N. 
Baitrykonis, F. Yasutis, A. 
Markevičius, V. Lieaunuitis, 
J. Skučas; E. Yaffe — sekre 
tore. J. Ladyga — pradeda dar 
bą. J. Arminas—prie statybų. 
Reikia daugiau gerų agentų.

1957-$ yr^ fnįis-j penktieji 
darbo metai. Dėl neapmoRėtlj 
nuostolių draudimų srityje — 
nusiskundimų nėra. Bylų, teis 
mil dėl nesąžiningo patarnąvi 
mo nėra.

Be tarpininkavimo pardavi 
mams, naskolų parūpinime ir 
draudime — jau antri metai 
kai statome rezidencinius na 
mus. Iš turimų statyboje Pais 
ley St., Rosemounte, dupleksų 
yra likęs tik vienas nepą^duo 
tas, kuris bus baigtas balandžio 
30 d. Toliau statysime Montie 
al West 14 dupleksų.

Tyrime dar tam tikrą sumą 
pinigų, kuri įgalina patiems už 
pirkti žemę, namus. Labai grei 
tu laiku turėsime investavimo 
organizaciją, į kurią norintieji 
kviečiami Įsijungti.

Dėkojame savo klientams 
mus lemiantiems ir besidomiu 
tiems mūsų dąrbų.

Su pagarba, 
Adamonis & Budriūnas.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDi 
JOS MONTREAL1UI

vajus vyksta sėkmingai. Kvie 
čiami 100 asmenų paremti šį 
vajų, įmokant po 5 dolerius.

Be praėjusiame NL numery 
je paskelbtųjų, piaėjysią savai 
tę įmokėjo po 5 dol. dar sekan 
tieji astnens; 42- Veroniką Ef 
fertiene n 43, Lietuvių Akade 
minis Sambūris MonĮreąlyje.

Prašoma atsiliepti daugiau 
tautiečių.

PARDUODAMAS 
6 kambarių cottage 

Snowdon’e. Kilimas nuo šie 
nos iki sienos, „Modern-Fo 
)d“ durys, išbaigtas rūsys, 
gaažars, pilnai apželdinta pie 

vėlė. Kaina $ 22.500. 1 
RE 8-3836.

I) a ž a i 
nepaprastai žemos 

kainos
2008 St. Denis si. 

Montreal.
Siūlome geriausių rūšių dažus 

palankiausiomis kainomis.
Nuolaidos kontraktoriams.

AV8-1738
Netnokamąs pristatymas.

NEPAPRASTAI SVARBU NAUJA APYLINKĖS
VISIEMS LIETUVIAMS VALDYBA
Toronto-Trimty rinkiminėje 

apygardoje kovo 31 d. rinki 
muose į Kanados federalinį 
parlamentą vėl kandidatuoja 
mūsų tautietis Dr. Fr, Ance 
vich-Ancevičius CCF partijos 
sąrašu. CCF yra Kanados žino 
ruų partiją, kovojanti už so 
cialinį teisingumą paremtą kri 
kščioniškos morales nuosta 
tais.

Rinkiminė kova yra pilname 
įkarštyje. Trinity apygardoje 
vyksta nepaprastai arši rinki 
minė kampanija, kuuoje be 
musų tautiečio atstovaujamos 
CCF, dalyvauja liberalai, kon 
servatoriki ir komunistai.

iki rinkimų dienos beliko po 
rą savaičių svarbiausių rinki 
minei akcijaį. Tpdel, kviečiame 
visus lietuvius talkon padėti 
išrinkti Dr, Ancevicių, Prisi 
dėkime kas tik kuo galime: sa 
vanorišku darbu, pinigais, iš 
kabinimu plakatų, dalinimu Ii 
eratūros, balsų skaičiuotojais 
ir panašiai. Dr. Ancevicių pa 
remfi yra susibarę vairių tau 
tų rinkiminei komitetai, tikrai 
niečių, lenkų, vokiečių, čekų 
ir t. p. Būtų apsileidimas, jei 
gu mes lietuviai neatliktume 
savo pareigos šiuose rinkimu© 
se ir nestotume talkon. Dr. An 
cevičius yra vienintelis lietu 
vis, kandidatuojantis į Kana 
dos Federalinį Parlamentą. Jo 
laimėjimas — bus mūsų visų 
lietuvių laimėjimas. Taigi, vi 
si talkon!

Dr. Ancevich - Anęevičiąųs 
rinkimine būstinė yra: 880 
Queen St. W-. Toronto, Ont. 
Telefonas: LEnox 1-7689.

Toronto Lietuvių Rinkiminis 
Komitetas,

• Pakrikštyta Linda Marija 
Trinkūnaitė Pris. parap. baž 
nyčioje.
• Prisikėlimo salėje Įvyko iškil 
mingas Šv. Kazimieio šventės 
minėjimas su plačia, gražią ii 
labai turininga programa. Pas 
kaita dr. J. Sungailos.
• Sekmadienį per sumą Tris, 
p. pradedamos metinės parapi 
jos rekolekcijos, kurias praves 
šelezietis kun. Ant. Sabaliaus 
kas. Pirmoji savaitė skirta mo 
terims.
• T, J. M, M. grupė ateinantį 
šeštadienį 7 :30 vai. vak. ir sek 
madienį 4 yąl. p. p. Prisįkėlį 
mo salėje stato 4 veiks, pjesę 
„Bevąrdis". Visuomenė mala 
niai kviečiamą dalyvauti,
• Senelių prieglaudos vajus tę 
sis kovo 9—23 d. Bus aplanky 
ti parapijiečiai J. Em. Toron 
to Kardinolo vardu, prašant 
aukoti statomai senelių prieg 
landai. Nepasižadėkime per 
daug. Verčiau pažadėkime 
tiek, kiek galėsime išpildyti, 
nors tai būtų ir labai mažai.

— Irako moterims suteiktos 
lygios teisės su vyrais.

— Iš Rytinės Vokietijos 
perbėgo į Vakarinę 1500 gy 
dytojų.

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

Dr.P. MOKK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

t

.'r,'.O O o

Naujai išrinkta bendruome 
nės apyl. v-ba penktadienį pa 
siskirstė pareigomis: Jonas R. 
Simanavičius — pirm., Juozas 
Senkus — vicepirrn., Petras 
Lelis—iždininkas, Buutė Pet 
rulytė — sekretorė, Stasė Pra 
puolenytė — narė šalpos teika 
lams, Liudas Tamošauskas — 
Kultūros Fondo Įgaliotinis ir
Algimantas Banelis — narys 
informacijos reikalams.

PREMJERAS ATSAKĖ
Į Vasario 16 d. minėjime pa 

siųstas rezoliucijas bei sveiki 
nįmus Kanados min. pirm. 
Diefenbakei atsakė asmeninu, 
raštu apyl- pirmininkui J. R. 
Simanavičiui Premjeras pade 
Rojo už sveikinimus, sakė mū 
sų reikalus turįs mintyse ii pa 
stebėjo, kad savo rūpesčiu pas 
kutinėję NATO konferencijoje 
pravedė mums palankią jtezo 
liucijos pataisą.

STALO TENISO 
PIRMENYBES

Šeštadienį šv. Jono salėje 
pravestose Kanados liet, stalo 
teniso pirmenybėse vyrų meis 
teriu vėl išėjo P. Gvildys, dve 
jeto — J. Nešukaiis—Gvildys, 
mišraus dvejeto — S. Kaspera 
vičiūtė—Gvildys, moterų 
Kasperavičiūtė, moterų dvejetu 
— A. Urbonaitė Kzfsperavi 
čiutė, visi vytiečiai. Pirmą vie 
tą jaunių grupėje gavo R. Bur 
dūlis, mergaičių — R. Stirby 
t ė, abi Aušros. Kpinąndjiuų 
meisterių vyrų n moterų gru 
pėse ir vėl tapo Vytis. Viso 
varžėsi apie 25 sportininkai iš 
Aušros, Vyčio ir Haniiltqnq 
Kovo klubu

ATNAUJINTA SALE
Šv. Jono par. salėj praeitą 

savaitę buvo išskustos grindys 
ir uždėtas lakas. Taip pat įsi 
gyti nauji patogūs stalai vaisė 
ms. Visa tai sales išvaizdą la 
bai pagerino.

BUS PASKAITOS
šv. Jono par. komitetas nu 

mato eilę paskaitų įvairiais 
klausimais. Pirmoji apie sočia 
linius reikalus įvyks ko.vo 22 
d. Čia kalbės Toronto u-to so 
ciąliniųs mokslus baigę ir da 
bar toje srityje dirbą R. Kylis 
nė ir K. Manglicas,

: Dr. E. ZUBRĮ ENĖ I 

Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

I
 (netoli Dundas St.)

TORONTO
Tel. LE 2-4108 ft 

:> ft

* $ 
; Dr. A. Pocevicius | 
T Gydytojas ir Chirurgas r

■ 1 280 Roncesvalles Ave 5
[ Telefonas LE 4-4778 w 

; į Priėmimo valandos: 11-1 v. v 
J [vakarais nuo 6-8 v.; trečia « 
[ [dieniais ir šeštadieniais 11-3 X 

[v. pp. Kitu laiku, susitarus.
v N a u ja s kabinėta

Ž[ DR. V. SADAUSKIENĖ y 
Danty gydytoja

1 129 Grenadier Rd.,
(2 namas nuo Roncesvalles

- TORONTO ’ j 

[ Tel. LE 1-4250 |

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
■ į . ■ 1 1 ■■ ■ ■■ y  .« « *'j -r- -į


	1958-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1958-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1958-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1958-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1958-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1958-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1958-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1958-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

