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Politiniu ivy kilį savaite
C L er L

TAUTŲ IR VALSTYBIŲ SANTYKIAI RYZA IR 
DIDĖJA NERIMO NUOTAIKOS

Vanguard satelitas iškilo,bet nukrito atominė bomba.
Tautu ir valstybių santy 

kiai, pakurstomi is šakes, vis 
painiau ryzga, Tartum užeina 
neramumų ir audrų bangos, ku 
rios viena kitą gena, viena ki 
tą stumia. Ir susidaro nuotai 
kos, kurias Lietuvos žmonės 
Įvertindavo posakiu — ,,tur 
but ne prieš gera". Ypač toks 
įspūdis stiprėja, kai pasireiškia 
tiesiog keisti faktąi
KAI MULT1MILIONTEKIA1 

STOJA BOŠEVIKAMS 1 
TALKĄ,

kaip tas yra atsitikę Montrea 
lyje tūlo multimilionieriaus Cy 

Bkis Eaton paskaitoje. —
Ameriką ištiko nepasiseki 

mas, gal tyčia kokio diversan 
to paruoštas, kad iš sprausmi 
nio lėktuvo iškrito atomine 
bomba, kurios sprogimus suda 
rė priežastį sovietinei pi opa 
gandai ir, tur but, gciokai su 
maišė minėto multimilionie 
riaus smegenis, kad jam ųžsi 
norėjo pusti imperialistinio so 
vietinio totąlizmo dūdą.

Bet kaip bevertintum ivy 
kius, jie rodo, kad
ŽMONIJA NEIŠSIAIŠKINA 
DIDELĖS TARPTAUTINĖS 

PAINIAVOS
ir iš to kyla sąmyšiai, taip nau 
dingi totalizmui.

Vienas ryškiausių siu dienų 
Įvykių, keliąs ir tarptautinio 
susirūpinimo, yra

SUKILIMAS 
INDONEZIJOJE.

Kaip žinia, sukilimas prasi 
dėjo tada, kai Sukamo Į Indo 
ųezijos ministerių kabinetą 
Įtraukė komunistus. Sukilėliai 
pirma reikalavo tiktai vieno, 
kad komunistai būtų pašalinti 
iš kabineto. Kadangi Sukamo 
atsisakė tai padaryti, tai suki 
'imas išsiplėtė, ir dabar suki 
lėliai jau valdo beveik visą Su 

hnatros salą.
" Kitas, jau senesnis, neramu 
mų židinys yra

ALŽYRAS IR TUNISAS, 
kurie ginčijasi ir kovoja su 
Prancūzija dėl visiškos laisvės 
ir nepriklausomybės.

Šis reikalas tuo yra paines 
nis, kad Tuniso prezidentas 
jau grasina Vakarmas atsime 
timu. Iš kitos pusės, ultimatu 
mais gyventi neįmanoma, 
ypač, kad jie ardo Vakarų va 
Istybių santykius. Susidaro di 
dėlė painiavą.

LIBANAS IR SUDANAS 
gyvena tūlą krizę dėl arabų 
sąjūdžio, kuris iškeltas Egip 
Ii ir SySjxza apsijungirno. Liba 
ne vyriausybės krizė, o Suda 
no seimo rinkimai vyko taip 
pat to apsijungimo ženkle, no 
rs apsijungėjams ir neatnešė 
laukiamų pasekmių.

Bolševikinis totalizmas pu 
čia nesantaikas ir

PIETINĖJE KORĖJOJE, 
visur sėdamas vaidus ir nesan 
taikas, agitacijos sukeliamas 
daugiausia prieš Ameriką. 
Mat, laisvose šalyse galima 
kelti riaušes ir prieš savo gera

darius, kad jie geradarybes pa 
didintų. Kas kita ten, kur so 
vietinė diktatui a užeina, — 
ten tuojau viskas nutildoma, 
o jeigu nepakanka policinių 
priemonių, panaudojami tan 
kai, kurie visus opozicionie 
ims sutraiško. Ten ramu.
NERAMUMAI NESI3A1GIA 

IR KUBOJE,
knr tebedemonstrloja sluden 
tai prieš prezidentą Batistą. 
Neramiti židinių eilėje yra ir 
Kipro sala. Tai galima sakyti, 
kad visas Žemės rutulys apsa 
gstytas neramumų židiniais, 
lyg kokiomis žaizdotomis vie 
tomis, kurias reikia gydyti.

Jeigu ne nerimo, tai tūlo su 
sirupinimo yra ir Amerikos 
kontinente, nes
ČIA REIŠKIASI DIDESNIS 

NEDARBAS,
ir JAV ir Kanadoje. Del to J 
A V profsąjungos ir labrikan 
tai turėjo pasitaumų su prezi 
dentu Eisenhoweriu, kuriam 
ir vieni ir kiti padare pasiūly 
mų. Prezidentas tačiau yra 
nuomonės, kad nedarbas gic.< 
pasibaigs, O Kanadoj neu.uoo 
klosimas yra vienas is rinki 
minės agitacijos ginčų objek 
tų, kuris, labai galima, kad su 
vaidins nemažą vaidmenį, nes 
ant jo statomos didelės kor 
tos.

Klausimas,
KUO DAUGIAU KANADOS 

ŽMONĖS PATIKĖS?
Ir kam atiduos balsų daugu 

mą? Rinkimine propaganda ga 
na stipri ir atrodo, kad žmones 
šį kartą daugiau ja domisi.

Kovo 17 d. bus Įrašyta Į Ge 
ofizinių metų istoriją, nes tą 
dieną iš trečio karto aplink 
Žemę paleistas 
VANGUARD SATELITAS, 
gieifrukto didumo, bet labai 
gerai pasisekęs ir laba^ augstai 
iškilęs. Su Vanguard „Explo 
rer“ skrenda drauge ir trečio 
jo laipsnio raketos dalys. Ma 
noma, kad šis „Exploreris“ ke 
liaus aplink Žemę keliolika me 
tų.

Getą šio satelito paleidimo, 
AMERIKA RUOŠIASI 

ŽMONIŲ KELIONĖMS I 
ERDVES.

Renki JAV karo lakūnai įlipo 
specialę kabiną, kokioje numa 

tomą pirmoji žmonių kelionė į 
erdves. Kabinos erdvė pėdo 
mis: 17x7x6.

Beje,
SOVIETIJOJE IR JOS OKU 
PUOTUOSE KRAŠTUOSE 

Įvyko balsų padovimas uz ko 
mpartiją. Kadangi kandidatų 
buvo tiktai vienas sąrašas, tai 
rinkti jų nereikėjo, bet visas rū 
pesnis buvo, kaip žmones suvo 
ryti prie urnų. Ir ta intencija 
CHRUŠČIOVAS PASAKĖ 
BAUGINANČIĄ KALBĄ, 

nukreipęs ją pries Ameriką, ku 
ri tautoms reikalauja teises pa 
čioms apsispręsti ii pačioms 
pasirinkti valdymosi būdą. Įdo 
miausia, kad Chruščiovas, ku

Šių metų pasaulinėse ledo rutulio pirmenybėse Kanada atstovavo Whitby komanda „Dun lops". Čia juos mato 
tne pasiruošusius kc ionei. Sausio 29 d. komanda išplaukė iš New Yorko laivu ..Queen Elizabeth". Pereitais me 
tais „Dunlop" komanda laimėjo Allen taurę, kuri duodama geriausiam žaidėjų vienetui. Per metus ji pirmavo 
Ontario lygoje. Kanados vodovas Wren Blair išvykdamas pareiškė, kad jis „turi daug pasitikėjimo" laimėjimu, 
tačiau jaučia, jog nebus lengva sumušti Rusų, Švedų ir Čeki; komandas. Bet gi visi varžovai nugalėti ir 
komanda, baigmėje sumušė rusus 4:2 santykiu, laimėjo pasaulio rutulio čempiono vardą.

Nuo kapitoliaus padangės Pasaulio lietuvių sostinėje

Gilaus liūdesio metu
A. t A. MARIJAI VIČIULIENEI 

mirus, mieliems
Pranui Vičiuliui, Saulutei, Andriukui ir

p. p, Jakutavičiams 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Vai d’Or ir Malartic lietuviai.

(Specialaus N L bendradarbio)
SALTAJI KARA VEDA DIDIEJI, BET IR MES 

TURIME--------
Jei raketinio ginklavimosi ir 

erdvės valdymo klausimai yra 
šiuo metu Vašingtone svarbiau 
si, tai šalimais nemažą galvo 
sūkį sudaro ir Sovietų diploma 
tinė ofensyva, primygtinas rei 
kalavimas vadinamosios „viršų 
nių konferencijos“, bombarda 
vimas Bulgamno laiškais ir

ris visą laiką kursto kitų tau 
tų apsisprendimą, Pabaltijo ir 
Europos vidurio tautoms to 
kios teisės nepripažįsta. Rusų 
okupuotas tautas ir jų valsty 
bes Chruščiovas pasiiyžęs ir 
toliau laikyti „v jozevych ruka 
vicach". Tai diktatoriaus, gene 
rolo uniformon {šokusio, sąly 
ga tarptautiniuose santykiuo 
se. ,

Kaip matome, tarptautinėje 
arenoje kol kas nieko gera ne 
matyti. Kol kas tebesireiškia 
neramumai, sunkumai, nesan 
taikos ir sovietinis noras dar 
labjau plėsti savo nnperiolis 
mą ir kolonializmą.

TRUMPOS ŽINIOS
— H. Trumanas trumpai, bet 

stipriai atsakė Nagasaki mies 
to tarybai dėl atominio bom 
bordavimo: nereikėjo pradėti 
karo, klastingu Harbuio uzpuo 
limu, nebūtų buvę ir atominių 
bombų. . .

— Ispanijos diktatorius Fra 
nco ruošia dirvą karaliui, pas 
kurį lankėsi Franco žmona.

— Chruščiovas visom 
gom veržiasi atvykti pas 
senhowerj.

— Argentina pakvietė
senhowerj Į Frondizi inaugura 
ciją.

— Adenaueris pakviestas į 
Britaniją kovo 16—18 d. d.

— Maršalas Žukovas dingo 
be žinios.
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' Lietuvos V 
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EDVARDAS 
ŠV. KAZIMIERO 

MINĖJIMAS
Kovo 9 d. Chicagos lietu 

pageibė Šv. • 
Tos dienos rytą

. Š U L A I T I S
LIETUVOS VAIZDAI. 

EKRANE
Kovo 8—9 d. d. broliai Mo 

tūzai Chicagoje demonstravo 
Lietuvos vaizdii filmus. Čia 
pro susirinkusiųjįi akis prabė 
go Lietuvos senieji ir naujieji 
pastatai, įvairios iškilmes, kon 
gresai, statybos,, lietuviška ga 
mta, tautinės olimpiados vaiz 
dai ir kt. Nuotraukoj pagamin 
tos gana gerai.

P. DAUŽVARDZ1O 
LAIŠKAS

Chicagos, dįenraštis „Sun- 
-Times“ išspausdino konsulo 
dr. Petro Dauzvardžio laišką, 
kuriame jis dėkoja laikraščiui 
už gražius aprašymus Lietu 
vos nepriklausomybės sukak 
ties proga. Taip pat konsulas

BUDĖTI.
Chruščiovo kalbomis. Iš to pa 
sikeitimo laiškais tuo tarpu aiš viai iškilmingai 
kėja tiek, kad kiekviena pusė Kazimierą, 
daro tokius pasiūlymus, kurie šv. Kryžiaus bažnyčioje įvy 
kitai pusei yra žinomai nepri ko Šv. Mišios, dalyvaujant į 
imini. Sovietų taktika veikti augštas pareigas pakeltam kar 
kartu ir grėsme ir klasta yra dinolui Strich, vysk. V. bnz 
žinomi. Ir vargiai kuns rimtas giui ir kitiems. Vakare buvo 
vakarui politikas tiki, kad So suruošta akademija, kuuoje 
vietai tikrai norėtų pasiekti rim pagrindinę paskaitą apie šven 
to susitarimo dėl „atoslūgio", tąjį paskaitė prol. S. Sužiedė 
O tačiau net ir turint tokį įsiti lis. Meninėje dalyje pasirodė 
kinimą, nėra patogu ar politiš smuikininkas Pov. Matiukas, 
kai naudinga imti ir stačiai at komp. VI. Jakubėnas, aktoriai: 
mesti Kremliaus siūlymą kai A. Rūkas, L Nivinskaitė, Alg. 
bėtis. Šiame atomiškai užtaisy Dikinis, R. Kevalaitytė ii E. 
tų raketų amžiuje pasaulinė Vilutienė. Gana gražiai nuska 
visuomenės opinija norėtų grie mbėjo aktorių išpildytoji A. 
btis ir už šiaudo, kad tik išven Rūko poema apie šv. Kazimie 
gus eventualaus raketinio ka rą. Prasmingas dail. A. Valeš Jaiške prisimena ir žiaurius 
ro katastrofos. Klastinga So 
vietų diplomatija tai gerai ži 
no. Ir visi tie Bulganino laiš 
kai tikrumoje yra nukreipti ne 
i adresatus — valstybės vyrus, 
o per jų galvas į pasaulio — 
ypač Vakarų Europos opozici 
nių sluogsnių — viešąją opini 
ją. Tuo tikimasi suskaldyti Va 
kari; sąjungininkus ir per to 
kią „viršūnių konferenciją", 
žinoma, nepasiekiant pagrindi 
nio susitarimo — pravesti bent

Nukelta Į 2 puslapį.

VASARIO 16
Lietuvos Dipl. Šefas, min. 
Lozoraitis, kreipėsi į Jungti 

niii Tautij generalinį sekreto 
rių, pareikšdamas, kad lietu 
viii tauta niekuomet nėra atsi 
sakiusi savo suvereninių teisių 
ir prašydamas, kad JTO nariai 
neniimtų jokiii žingsnių, kurie 
galėti; toms tautoms pakenkti. 
Ta pačia proga buvo nusiųsta 
nota ir Italijos Užsienio reika 
lų ministeriui, kurioje šalia 
protesto dėl sovietų okupaci 
jos ir padėkos už italų vyriau 
sybės palankumą lietuvių rei

ROMOJE

S.

kos scenovaizdis taip pat de 
rinosi su minėjimo mintimi.
• Pirmieji du „Fausto" operos 
pastatymai lietuvių kalba |vy 
ko kovo 15—16 d. d. Marijos 
augšt. mokyklos salėje. Pas 
kritinis spektaklis, kovo 22 d.
• Kovo 30 d. Chicagoje jvyks 
Rašytojų dr-jos rengiama h 
teratūros šventė, kurios metu 
bus įteikta dr-jos premija už 
geriausią 1957 m. pasiiodžiu 
šią knygą. Kam atiteks ši pre 
mija, paaiškės kovo 23 d.
• Sol. J. Augaitytė, gyv. Phi 
ladelphijoje, atvyko į Chicagą 
dalyvauti „Fausto" operos pa 
statyme.

kalams, prašoma ir toliau reni 
ti Lietuvos bylą. Panašaus tu 
rinio notą įteikė Šventąjam 
Sostui Lietuvos pasiuntinys 
min. S. Girdvainis.

Vasario 16 proga Lietuvos 
Pasiuntinybę pne Šv. Sosto 
sveikino augštieji Vatikano pa 
reigūnti ir visas diplomatinis 
korpusas, spauda ir radijas pla 
čiai paminėjo Vasario 16.

Lietuvoje vykdomus bolševikų 
darbus.

SPORTININKAI 
AKTYVĖJA

Kovo 8—9 d. d. būrys Chi 
cagos liet, sportininkij iš LSK 
Neries, ASK Lituanicos ir Bai 
tijos Jūros klubų dalyvavo Vi 
dūrio Vakarų sporto apygar 
dos vyrų ir moterų pirmenybe 
se. Kovo 15—16 d. d. LSK Ne 
ris vykdė prieauglio klasių 
(jaunių, jaunučių bei mergai 
čių) krepš., tinki, ir stalo te 
niso varžybas, kuriose daly v a 
vo apie 100 jaunųjų sportiniu 
kų. Balandžio pabaigoje Chi 
cagoje įvyks Pabaltiecių krep 
šinio tinklinio n stalo teniso 
pirmenybės.
• Kun. dr. Ant. Juška kovo 9 
d. skaitė paskaitą „Lietuvišku 
mo problema lietuviškose pa 
rapijose".
• Dainavos ansamblio rengia 
mas religinės muzikos koncci 
tas įvyks kovo 30 d. Šv. Kry 
žiaus bažnyčioje.
TAUTIEČIAI! Rašykite N. 
Lietuvai iš visur ir apie „□,ip
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Aktualiomis temomis
SKLYPŲ, LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ IR LIETUVYBĖS 

KLAUSIMAIS
Visai natūralu ir normalu, 

kad tokiais klausimais donų 
mės ir rūpinamės. Būtų pras 
ta, kad nesidomėtume, nesisie 
lotume ir nesirūpintume. Jeigu 
domimės, sielojamės ir nęt pa 
sikarščiuojame, tai tas rodo, 
kad esame gyvi ir gyvai atsilie 
piame į gyvenimo raidos iške 
liamus klausimus.

Gal ir geriau būtų, jeigu 
tuos klausimus mes išskirtume 
ir juos gvildentume skyrium, 
nes jie vis dėlto labai skirtin 
gi vienas nuo kito ir jų suglau 
dimas į vieną vietą vieni Kitus 
temdo ir net painioja. Rašant 
apie tą, turimi galvoje jau du 
pasirodę straipsniai, kurie ap 
ėmė antraštėje suminėtas te 
mas.

Gal todėl tuos klausimus 
ir peržvelkime skyrium.

Sklypai. Kadangi gyvename 
laisvame krašte, kuris šioje sri 
tyje jokių varžtų nestato, tai 
kiekvienam musų yra laisva va 
lia pirkti sklypus ten, kur kam 
patinka ir tiems tikslams, ko 
iriems kas projektuoja planus. 
K,aip laisva prekyba, taip lais 
va ir pasiūlymų agitacija, lais 
va ir konkurencija. O kai lais 
va konkurencija — nėra ir spe 
kuliacijos.

Kitas klausimas, kur pirkė 
jp numatomam tikslui naudin 
giau pirkti. Neabejotina, kad 
naudingiau pirkti ten, kur že 
tnė turi eikliausią vietą. Tur 
but visiems aišku, kad arčiau 
prie miestų centrų yra eikliau 
šia. Bet tūli pirkėjai, numaty 
darni ateitį ir gal truputį rizi 
kųodami, gali pirkti ir atokiau 
nuo miesto centn, nes pav. Mo 
ntrealis plečiasi dideliais tem 
pais ir tos sritys, kurios prieš 
5-tą metų atrodė esančios to 
liąųsiai už miesto ir nežinia 
kada bus apgyvendinamos, 
šiandien jau yra apgyvendin 
tos ir jų žemes kaina yra paki 
iusi ligi 40 kartų. Keikia turėti 
labai gerą „uoslę“, kad neklai 
dingai įspėtum, kurioje vieto 
įe taip staigiai kils kainos.

Be to, ir vietų apgyvendini 
mas nelengva numatyti, nes 
dažnai vietų apstatymas parei 
na nuo to, kiek kurioje vieto 
je susitelkia žmonių ii kaip tie 
telkiniai gyvai rūpinasi staty 
bomis. Ir tuščia vieta labai 
greit apstatoma, jeigu yra tam 
tikras vietoje veiksmingumas. 
O tą numatyti lengvai galima 
liktai tokiose vietose, kurios 
savaime jau yra aiškios. Prana 
šų, kurie neklystamai numato, 
beveik nėra pasteiskursių. Bet 
konstuktyvūs, pamatuoti pla 
nai visada yra pageidaujami.

Kolonijų, lietuviškų, klausi 
mas taip pat yra nelengvas. At 
rodo neginčytinas dalykas, 
kad geriau butų, jeigu lietu 
viai kurtųsi arčiau vieni prie 
kitų. Bet. . . tai tiktai teorija, 
geri norai. Praktiškas gi gyve 
nimas dažnai diktuoja »avo rei 
kalavimus. Jeigu į darbovietę 
vykti ir grįžti kasdieną reikia 
po dvi ar daugiau valandas lai 
ko, tai vargu galima leikalau 
ti, kad tautiečiai dėl artimes 
nio kaimyniškumo ir kitų, 
kad ir svarbių reikalų, kasdien

aukotų po 4 valandas? Jiems 
geriau išsimoka šeštadienį ar 
sekmadienį atsidėjus paaukoti 
pusę ar visą dieną, bet ne kas 
dien gaišti po 4 valandas.

Yra nuomonė, kad neleisti 
na tautiškumo jausmus naudo 
ti kuriant kolonijas? Atrodo, 
kad reikėtų aiškinti visiškai 
atvirkščiai. Juk kada gi bus 
tautiškai naudingiau: kai visiš 
kai išsibarstysime po platų 
miestą, ar tada, kai vis dėlto 
sudarysime tautines saleles,, 
kad ir neskaitlingas? Rodos,, 
taip aišku, kad bus geriau, jei. 
gu vis dėlto vienoje ar kitoje 
vietoje susitelks tam tikras tau 
tiečių skaičius ir susidarys lie 
tuvišKa kolonija. Tat tautišku 
mo jausmą, kuriant kolonijas, 
ne tiktai ne neleistina panau. 
doti, bet atvirkščiai — naudin 
ga ir prasminga panaudoti.

Lietuvybės klausimas yra 
pats opiausis. Be tautinio ir pi 
lietinio susipratimo jis sunkus 
spręsti. Čia žodinės deklaraci 
jos visiškai nepakanka; čia bu 
tina praktika, realus žmonių 
reiškimasis tautybės sąvokos 
srityje. Ne žodžiais, bet dar 
bais tą reikalą parodyti. Ir kas 
yra pilietiškai susipratęs, po 
litiškai sąmoningas n tauiiš 
kai Įsisąmoninęs, to nereikia 
nei įkalbinėti, nei raginti, nei 
patarinėti, — jis yra gyvas tau 
cinės bendruomenes narys.

Viena problema, be galo sv 
arbi: kaip išlaikyti jaunimą lie
tuviškoje bendruomeneje. Si 
tas klausimas jau turi tupėti ne 
tiktai tėvams, bet ir visai lie 
tuviškajai bendruomenei. Tai 
— bendrų pastangų reikalas.

Tas tiesa, kad ievai, seimą 
yra pagrindinis lietuvybės is 
taikymo šaltinis ir priemonė. 
Be šeimos, be tėvų, visos kitos 
pastangos bus tiktai mažos 
vertes pastangos, levai n jų 
šeimos yra pagrindinis vaikų 
formuotojas, lodei labai svar 
bu palaikyti seimų lietuvišku 
iną, kur jis nėra pakankamai 
tvirtas. Ši pareiga tenka sąmo 
ningai bendruomenei ir sąmo 
nmgai parapijai, kurios arčiau 
šia stovi prie seimų, na, ir oi 
ganizacijoms.

Bet ir tiesiogis jaunuomenes 
veikimas lietuvybės išlaikymo 
prasme taip pat yra svarbus.. 
Ir šioje srityje nepaprastai sv 
arbu, kad i špačio jaunimo kil 
tų mėja ir reikštųsi netuviska 
veikla. Lietuvių tautoje šias, 
pareigas garbingai ir kilniai 
praeityje atliko lietuviškoji stu. 
clentija. Ir emigracijoje pirmo 
ji viltis yra — lietuviškoji stu 
dentija. jos iniciatyva, jos veik 
lumas, jos jaunatviškas entu. 
ziazmas gali nuveikti milziniš 
kus darbus. Į studentiją ir 
kreipkime dėmesio žvilgsnius., 
nes tiktai autoritetą {gaunąs., 
jaunimas gali sukelti n tautu 
nio veikimo entuziazmą.

Šias temas reiktų plačiau: 
panagrinėti, todėl prie jų dar 
nekartą teks grįžtu Bet... pa 
tys bukime gyvi žmones, veik 
lūs bendruomenės dalyviai ir 
mokėkime netiek kitus kaltin 
ti, kiek save įpareigotu būti ne 
pakaltinamais. J. Kardelis..

Atkelta iš 
ribotus Sovietų politikos šie 
kius.

Nėra abejojimo, kad siūly 
mas uždrausti atomonių gink 
lų vartojimą ir net bandymus, 
turi didelį populiarumą. Nese 
niai skaitėme, kad už tai pasisa 
kė didelė dauguma vokiečių 
mokslininkų. O štai vasario 1 
d. apie 2000 amerikiečių moks 
lininkų pareiškė pritarimą jų 
Federacijos Tarybos išdirbtam 
projektui, pagal kurį Jungtine 
ms Tautoms turėtų būti paves 
ta kontroliuoti atominių ainklų 
ir raketų bandymų di audimą: 
techniškai esą Įmanomas toks 
JT monitoringas, kuis gali su 
sekti bet kuriame krašte pa 
leistą raketą. Kontrolę turėtų 
vykdyti sustiprintos jungtinių 
Tautų Ginkluotos Pajėgos, pa 
darius jas nuolatinėmis. Žino 
ma, Sovietai niekad su tokia 
kontrole nesutiks ir todėl rim 
tas susitarimas neįmanomas. 
Tačiau panaudoti atominių gi 
nklų problemą diplomatiniam 
šantažui Sovietams atrodo la 
bai paranku.

Šiaip ar taip, atsisakyti nuo 
siūlomų „kalbų * Amerikai ne 
įmanoma dėl daugelio atžvil 
gių. Tad ir prezidentas Eisen 
hower’is ir valstybės sekreto 
rius Dulles yra pareiškę, jog 
sutinka su siūlomąja konferen 
cija, tačiau su sąlyga, kad ji 
bus iš anksto tinkamai paruoš 
ta diplomatiniais susižinoji

1 puslapio.
geriausiai išsireiškė Senato po 
sėdyje senatorius Style Brid 
ges, kurs, šiaip jau nevisur su 
tikdamas su Dulles, čia karšto 
je kalboje stojo jį ginti pareikš 
damas: „Negi mes leisime, kad 
svetima valstybė, ir tai dar So 
vietų Rusija, mums diktuotų, 
kas turi būti mūsų valstybės 
sekretorius!“ Šalto vandens 
užpylė taip pat ir Britų minis 
teris pirmininkas Macmillan, 
pasiūlydamas du būdus konfe 
rencijai paruošti: arba užsienių 
reikalų ministerių pasitarimais 
ir tai, anot jo būtų tiksliau 
šiai, arba susižinojimas diplo 
matiniu keliu. Pagaliau ir So 
vietai pajuto, kad galvotiuk 
čiais veržtis į „viršūnių“ kai 
bas nedera; Maskvos radijas 
pareiškė, kad tikrai esanti per 
didelė praraja tarp Rytų ir Va 
karų ir pasiruošimai diploma 
tiniais kanalais tokiai konfe 
rencijai būsią reikalingi.

Taigi, reikia laukti, kad arti 
miausiu laiku turės vykti in 
tensyvūs diplomatiniai zondą 
vimai tarp Vašingtono — Lon 
dono — Paryžiaus ir Maskvos. 
„Viršūnių“ konferencija grei 
čiausiai įvyks rudeniop. Mums, 
žinoma, iš jos be blogo nieko 
gero laukti netenka. Tačiau ir 
aliarmuotis perdaug nėra rei 
kalo. Jungtinių Valstybių ka 
rinė jėga ir strateginė pozicija, 
supanti Sovietus visu 360° ra 
tu, yra tiek stipri, kad atkrin
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Kai visi laikraščiai dabar kelia prenumeratos mokesčius, 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" ESAMIEMS 

PRENUMERATORIAMS IR BŪSIMIEMS DARO

LENGVATŲ:

Kas iš esamųjų prenumeratorių suras

NAUJŲ PRENUMERATORIŲ,

tas gaus vieno dolerio prenumeratos papiginiiną,

IR NAUJAS PRENUMERATORIUS

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

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI

KVIEČIAME J TALKĄ,

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

sų prenumeratorius suras tiktai po vieną naują 
prenumeratorių!

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

LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.
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mais, — o dar geriau — užsie 
nių reikalų ministerių pasitari 
mais. Čia tai ir kyštelėjo Sovie 
tinio velniuko ragai: girdi, ką 
norit darykit, tik su Dulles'u 
mus nesodinkit! (Tokia iš es 
mės yra paskutinio Bulganino 
laiško prasmė). Čia štai jie ir

ta reikalas eiti į tokius komp 
romisus, kurie reikštų Aineri 
kos interesų pažeidimą. O tarp 
tų interesų yra ir Vidurio 
bei Rytų Europos teisės į lais 
vę išlaikymas. Savaime su 
prantama, kad ir mes šitoje 
pavojaus valandoje negalime

v-bą, tenka rimčiau susirūpin 
ti solidarumo mokesčio mokėji 
mo reikalu.

Labai džiaugiuosi, kad vvini 
pegiečiai reikalą puikiai supran 
ta ir trumpu laku, be jokių 
priekaištų, jau sumokėjo 22 as 
bens: Po 6 dol. — Jurgis Ja

J, Demereckas, Alf. Balčiūnas, 
V. Šerkšnys, Pr. Gustys, J. Bė 
zis, Eug. Kalasauskas, P. Ži 
mantas ir Ant. Kuncaitis; po 
1 dol. — St. Dobrovolskis, K. 
Mažeika, Juozas Žilinskas ir 

H. Monkevičius. Viso jau įmo 
keta 64 dol.

„peręborščili“, rusiškai taria atsidėti vien kitų geradarybe, 
nt. Kampanija prieš Dulles bu -o privalome patys, aktyviau ne 
vo vedama seniai, tiek Europos gu bet kada, kelti pavergtųjų
opozicionierių, teik ir Ameri 
kos pacifistų. Bet šis Buigani 
no akiplėšiškumas atsisuko ant 
ruoju galu prieš Sovietus. Tai

tautų laisvės reikalą ir apeliuo 
ti visur, kur tik įmanoma, ir 
visuose kraštuose, kur tik esą 
me atsidūrę. J. Pj.

Kanados televizijos Korespondentas Junitinėse Tautose, 
Stanley Burke.

\4pie rimtus dalykus rimtai
RAUDONI NEGALI RAUDONUOTI

Jie, matyt, ir pasirinko rau 
•doną spalvą, kad nebūtų pa 
•stebimi raudonuojant. Taip ga 
Įima atsakyti „Tėvynės Balso“ 
rašytojams, ginantiems ir šio 
vinantiems sovietinę rusų oku 
paciją Lietuvoje.

TB 10(74) nr. K. Kaukas 
kaukia išraslingais žodžiais, 
nes suprantamų žodžių, kaip 

.Lietuvos okupacija, jis bijo, 
„kaip velnias kryžiaus". Tat 
Kaukui tiktai vienas klausi 
mas: Kodėl jis bijo suminėti 
J. Kardelio, J. Radzevičiui ir 
jo sėbrams, lankiusiems Lietu 
vą, pastabą, kad jie Lietuvoje 
daug ką matė, bet „dramblio, 

• okupacijos, nepastebėjo"? O 
juk tai ir yra pagrindinis klau 
simas. Kaukai, pasakyk, kokia 
Lietuvai nauda iš okupacijos?

TB 18(82) nr. kažkoks ne 
pasirašęs kaukas kaukia apie 
Pirčupį ir studentų stipendi 
jas. NL atsako: Nepriklausomy

Didžiai Gerbiamam

DOMINIKUI NORKELIŪNUI IR ŠEIMAI, 
jo sesutei mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

\ Daukšų šeima. I ’

nuška ir K. Strikaitis; po 4 Pranešu, kad solidarumo mo 
dol.: Myk. Januška, V. Zava kestį galima sumokėti kiekvie 
dskienė, M. Šarauskas ir Pr. nu laiku 170 Isabel Str. (mais
Matulionis; po 2 dol.; Kun. J. 
Bertašius, Ant. Genys, T. Lu 
koševičius, St. Bujokas, A. Ra 

dzevičius, J. Skamaročius agr.
J. Malinauskas, V. Gahnaitis,

to produktų krautuve). Tel. 
SP 4-2762. ‘

Sumokėjusiems nuoširdus 
ačiū,, o dar nesumokėjusieji 
mielai laukiami. J. Demereckas

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie 
tuva" šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia 

mas lJo« metų Balandžio menesio 27 dieną.
Dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Mandatų komisijos rinkimas,
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas,
5 Valdybos pranešimai apie jos kadencijos darbus.
0. Revizijos komisijos pranešimas,
/. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai,
9. Einamieji reikalai ir sumanymai. .

10. Susirinkimo uždarymas. *
Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po valandos 

susirinkimas bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus.

dėl jie neturi iš ko studentus 
išlaikyti. Todėl valdžia, kuri 
iš žmonių atėmė privačią nuo 
savybę, turi juos išlaikyti ir to 
dėl visi, be išimčių, studentai 
turi gauti stipendijas. Tokia 
yra kieta logika. O kai dėl Pir 
čupio, tai tegul TB kaukai atsa 
ko, kas gi meluoja — ar J. Le 
sevičius, rašydamas, kad Pir 
čupio piktadarybę padarė lie 
tuviai, ar Švyturys, kuris ra 
šo, kad Pirčupio piktadaiybę 
padarė vokiečiai?

TB 15(79) nr. užsipuolamas 
Rimvydas, kad jis N. L-je pa 
rašė straipsnį apie Lietuvos že 
mės ūkį. Esą Rimvydas nebu 
vęs Lietuvoje ir nieko nežinąs 
apie dabartinę jos padėtį. Tat 
pabrėžiame, kad Rimvydas iš 
sovietijos yra atvykęs į Vaka 
rus tiktai pernai, kai tą straips 
nį rašė. Jis pats visa matė ir 
pats patyrė sovietinio gyveni 
mo „malonumus ir atsieki

Visi šėrininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne 
galėtų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimą kurio nors asmens var 
du, bet turinčio šėrą ir galinčio dalyvauti susirinkime. Tuo 
rikslu čia duodami adresai B-vės valdybos narių, kuiie patys 
galės priimti įgaliojimus arba perduos tiems asmenims, ku 
riems {galiojimai bus paskirti: 
Pirmininkas: L. Girinis, 3885 St. Urbam St., Montreal, P. Q. 
Vicepirm.: J. Leknickas, 163—9th Ave Ville Lasalle, P. Q. 
iždininkas: K. Leipus, 736 Lacharite, Ville Lasalle, P. Q. 
Reikalų vedėjas: H. Adomonis, 790 Melrose Ave., Verdun

Montreal 19.
Šerų sekretorius: J. Kardelis, 7722 George St., Ville Lasalle.

Montreal 32, P. Q.
Direktoriai: Pr. Paukštaitis, 7510—1st. Ave Ville St. Michel, 

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

~~ Valdybal^P

Įgaliojimas:
ŠĮ pasirašęs.................. ...........................................................................

gyvenąs ............ ..........................................................................................

turįs ščrų Nr. Nr......................  ... šiuo įgahoju

.......... . . ............ atstovauti mane

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

(parašas)

Data.
bės laikais daugelis studentų mus“. Nėra reikalo jam raudo 
gaudavo stipendijas. Oabar nuoti, ypač, kad tą pat pasako 

.Lietuvos studentai taip pat ja kanadiečiai, lankęsi Lictuvo 
gauna stipendijų, bet ne visi, je, kuriems pats Paleckis ap 
Anuomet studentų tėvai ture gailestavęs, kad kolektyvinant 
jo privačių nuosavybių, iš ku Lietuvos žemės ūkį padaryta 
rių studentus galėdavo išlai didelė klaida, dėl kurios žemės 
kyti. Dabar gi iš sutdentų tė ūkio gamyba nusmukusi ir ne 
•vų nuosavybės yra atimtos, to są vilčių ją greit pakelti.

Visi šėrininkai-akcininkai, kurie yra pakeitę gyvenimo 
vietas, prašomi pranešti naujus adresus.

Kas dėl kurių nors priežasčių negautų asmeninių kvieti 
nių, prašoma laikyti kvietimu šį spaudoje paskelbtą kvietimą. 
Tuo atveju negalint dalyvauti susirinkime, prašoma pasinau 
doti čia skelbiama įgaliojimo formule, kurią galima išknpus 
iš laikraščio užpildyti ir atsiųsti, arba, šia formule pasinaudo 
■ant, savo ranka parašyti kam norima įgaliojimas.

Valdyba.
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Uz PARAMĄ,

KURIĄ JŪS PARODĖTE PRAEITYJE
9

IR AŠ LINKIU JUMS

GEROS SVEIKATOS,

LAIMĖS IR PASISEKIMO.

THE PROGRESSIVE CONSERVATIVE PARTY OF CANADA.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
22.
Tuo tarpu pirkioj ruošėsi dėti numirėli i karstą. Stašienė 

ižėrė j dubenėlį žarijų, Keduiienė užmetė kaduginę vcibą, kaž 
kuri devintinių vainikėlį, dar kitą per Žolinę pašvęstų žolių 
pluoštą. Aitrus dūmų kamuolys pakilo į viršų. Velionio žen 
tas Miknius, kaip artimiausias giminė, paėmė dubenėlį ir ap 
ėjo aplink lavoną, jį rūkydamas. Paskui aprūkė karstą. 1 ada 
karsto antvože iš vidaus toje vietoje kuri turėjo būti leis iavo 
no veidu, vaškine žvake išsvilino kryžių. Gimines grūdosi at 
sisveikinti su velioniu. Pirmoji, garsiai kūkčiodama, bučiavo 
tėvui ranką duktė su dviem vaikučiais, paskui žentas ir iš ei 
lės kiti artimesnieji ir tolimesnieji giminės.

Kai visi jau atsisveikino, kaimynai paguldė velionį j kars 
tą ir ėmė kalti antvožą. Garsiais raudojimais ir kūkčiojimais 
atsiliepe i duslius kirvio penties dūžius moterys. Pagaliau 
karstą įdėjo į ratus, išvežė į gatvę, ir visi palydovai, kas va 
žiuoti, kas pėsti, ėmė telktis paskui. Lėta žingine leido veži 
mą su karstu žentas Miknius, kad ir pėstieji neatsiliktų. Per 
pusę kaimo nusitęsė lydinėtųjų minia. Kiekvieno kiemo var 
tuose stovėjo pasiliekantieji namie vaikai, senutė, senelis — ir 
akimis lydėjo Mikniaus vežimą, kuriame baltavo pušinių len 
tų kars.tas.

Bejudant procesijai gatve, Grigaliūnas, Noreika, Jakai 
tis ir kiti balsingesnį vyrai susitelkė priešakyje giedoti visų 
Šventųjų litanijos. Nedrąsiai virpėdamas, varžydamasis, skur 
džiai nuskambėjo prikimęs Grigaliūno balsas:

— Kyrie-e le-e-eison.
laip pat nedrąsiai atsiliepė keli moteriški balsai:
— Kriste-e-le-eison, Kyre-e-leison.
Po keltų žingsnių Grigaliūno balsas, remiamas Noreikos 

ir Jakučio, drąsiau suskalbėjo:
— Kristau, iš-gi-i-irsk mus.
Drąsiau atsiliepė ir moterys:
— Kristau, išklausy-y-yk mus.
Ir taip, vis labjau įsidrąsindami ir gausėdami, dėjosi vy 

rai prie Grigaliūno, šaukdamiesi šventųjų:
— Šventas Mykolai, švęstas Gabrieliau, šventas Rapo 

lai.
Taip pat ir moterys visos urmu, plonais balsais atsakmė 

jo nutęsdamos:
— Melskitės už dū-ū-ū-š i ą.
Buvo šilta, rami, giedra liepos mėnesio diena.
Kaip kokioj didžiulėj bažnyčioj aidėjo giesmė augštuose 

pakelės liepų, gluosnių ir jovarų skliautuose.
Kaip koks didžiulis vikšras šliaužė dulkėtu keliu laidotu 

vių procesija, tokia nykt ir nereikalinga toj neaprėpiamoj lau 
kų platybėj, po tuo mėlynu dangaus skliautu, toj karštoj, aki 
pančioj saulės šviesoj. Klaikiai skambėjo ir be aido nyko pri 

kimę vyrų balsai.
Bet štai ant kalnelio pasirodė Paberžės koplyčia, švento 

rius ir kapinių liepos. Tarsi atgajus vėjelis pūstelėjo į pailsu 
siu žmonių minią, skubriau ėmė minti kojos, garsiau suskain 
bėjo giesmė.

Kapinėse, prie iškastos duobės, laukė žmonių būrelis. 
Ant suoliuko sėdėjo kunigas Mackevičius su dviem bažnyčios 
tarnais. Netoli tvoros, po liepa, stovėjo pono Skrodskio duktė 
Jadvyga su Agota ir Katre.

Jadvyga su nerimastim širdy žiūrėjo į kunigą Mackevi 
čių. Ką jis pasakys? Ar atsilieps ir kaip atsilieps apie jos 
tėvą? Ji čia atvyko, pasiruošus visam kam. Ji nori žinoti vis 
ką ir turi parodyti, jog gali pakelti, kad ir kažin kaip skaudų 
teisybės žodį.

Laidotuvių eisena prisiartino prie kapinių. Netrukus vai
tuose pasirodė kaimynų nešamas Daubaro karstas. Mackevi 
čius pakilo ir, pasilypėjęs ant suolelio, liepė padėti kai stą ant 
žemės, netoli duobės, žmonės sustojo aplinkui ir nutilę lauke, 
ką pasakys kunigas. O jis apžvelgė minią, valandėlę palaukė 
ir pradėjo kalbėti ramiu, tarsi pailsusio žmogaus balsu :

— Mano broliai artojai! Jūs atlydė jote čia vieną tokį 
pat vargdienį, kaip ir jūs patys. Atlydėjot savo kaimyną Po 
vilą Daubarą į amžino atilsio vietą. Sunkus buvo Povilo Dau 
baro, kaip ir jūsų visų, gyvenimo kelias nuo lopšio ligi štai gi 
lios duobės: diena iš dienos baudžiavinis darbas, rykštes, pa 
žeminimai ir sausas duonos kąsnis, dažnai su pelais maišytas.

Po kelių sakinių Mackevičius pradėjo gyvėti ir juo to 
iiau kalbėjo, juo labjau keitėsi jo akys, jo veido išraiška n vi 
sa jo išvaizda. Didelė, kiekvieną pavergianti jėga ėmė verž 
tis jo žodžių srautais, jo rankų mostais, jo įsiliepsnojusio žvil 
gsnio kaitra.

Neilgai kalbėjo Mackevičius apie sunkią baudžiauninko 
dalią, bet kiekvienas klaysytojas pajuto, tarsi sunkus akmuo 
prislėgė jo krūtinę: ko belaukti, kaip begyventi... Kunigas 
tai matė. Atėjo laikas pakelti juos iš to sielvarto bedugnės, 
pažadinti juose norą gyventi, kad tas gyvenimas bus geresnis, 
pasiryžimą siekti šviesesnio rytojaus. Jis valandėlę kvėpte 
Įėjo ir prašneko vėl ramiu balsu:

— Taip. Sunkus artojo gyvenimas, karti jo duona. Dau 
gelis mano, kad taip turi ir būti, kad Dievas to nori, kad jis pa 
šaulį taip sutvarkė.

Ir staiga kylančiu balsu, pabrėždamas žodžius, iš reto 
ėmė sakyti:

— O aš jums tvirtinu, kad Dievas to nenori, ir ne jis taip 
pasaulį sutvarkė. Toks gyvenimas, kaip jūsų, ne Dievo, bet 
piktų žmonių padaras! Toks gyvenimas turės pasibaigti. Jis 
ne amžinas! Turės pasibaigti žmonių vargai. Sakau jums, kad 
įie pasibaigs, praeis kaip šalta žiema, kaip tamsi naktis! Sa 
kari jums, kad pasibaigs, praeis ir nebegrįš niekados!

Visų klausytojų galvos pakilo, veidai nušvito, akys su 
ulizgo. Kunigas Mackevičius sako, kad vargai praeis kaip nak 
lis! Kaip juo netikėti? Jis žino, ką sako. Užtenka į jį pasižiū 
rėti, kad patikėtum, jog teisybę sako. Ir visi gerte gėrė jo 
žodžius, stengdamiesi nepraliesti nė vieno. O jis, savo iš 
kalbos srautu pagavęs klausytojus, kėlė juose neįprastų bau 

džiauninkams minčių ir tioškimų.
— Iš kur jūsų vargai, iš kur skriaudas, is kur neteisybės? 

Pasižiūrėkite aplink save. Kam jūs dirbate? Kieno laukus 
jūs apariate, apsėjate?

Dabar jis ėmė kalbėti, iš kur kyla žmonių vargai, kas yra 
jų skurdaus gyvenimo kaltininkai. Pirmiausia dvarininkai, ba 
jorai, ponai. Jie paveržė žemes ir miskus, jie užkiovė nepa 
keliamą baudžiavos jungą. Jiems padeda vyriausybe! Kas do 
ras, tas skriaudžiamas, o niekšas — nenaudėlis — augstina 
mas, gerbiamas.

Ir čia Mackevičius prabilo apie tai, kas labjausiai jaudi 
no baudžiauninkus. Jie suprato, kad kunigas turi galvoje jų 
poną.

— Ar reikia jums įrodyti, Kad aš sakau teisybę? Jūs pa 
lys savo akimis matėte, daugelis sa^o krauju, o kai kūne ir 
gyvybe patvirtino tą baisią teisybę.

Ir jis parodė ranka tolėliau supiltą kapą.
— Antai kapas mergaitės, kurią jūs visi pažinote — tner 

gaitės skaisčios, geros ir darbščios, mergaitės, kuri nieko blo 
go nepadarė, tik pasipriešino nedoriems pono geismams. Iš 
ano kapo šaukia jos balsas dangaus keršto, ir dangus išklau 
sys tą balsą! Sakau jums, kad dangus išklausys, ir atpildas 
ateis!. .

Verksmas kilo kapinėse. Visi žinojo, kad kape, kurį ku 
ligas lodė, gulėjo Bagdonų Ievutė.. Kiekvienas ją prisiminė 
kaip gyvą — smarkią darbininkę, linksmą daininkę, visiems 
paslaugią i mielą. Ir štai ji guli aname kapelyje. Kapelis ap 
kasnėtas, baltais akmenukais apdėliotas, iš rūtų kryželis suso 
dintas, o pakraščiais baltų saulučių eilutė.

Mackevičius kalbėjo toliau. Aidėdamas kapinių medžiuo 
se, ligi pat bažnytkaimio sklido jo balsas:

— O šiandien ką mes laidojame, broliai artojai.-' Laidoja 
rne jūsų kaimyną Povilą Daubarą — gerą darbininką, durą n 
išmintingą žmogų. Nejaunas, bet stiprus dar buvo vyras. 
Ne sava mirtimi mirė — visi tai žinome. Ir jo mirtis šaukiasi 
Dievo keršto. Ir sakau jums, kad ateis diena, kada kerštas 
kris ant galvos to, kuris tas kančias užtraukė ant jūsų, kuris 
saldotų šaukėsi į kruviną talką, kad jus rykštėmis kapotų ir 
uikliais mindžiotų. Jūsų kančios, kraujas, tos meigaites ir, 
štai, Povilo Daubaro mirtis krinta ant kaltininko galvos!

Jadvyga stovėjo toj pačioj vietoj, po liepa, ir nustėrusi 
klausė to baisaus pamokslo. Ji jautė, kad pyktis žmonių Šir
dyse ima įsiliepsnoti ne tik prieš jos tėvą, bet ir prieš ją, to 
tėvo dukterį. Ji matė, kaip žmonės į ją žvalgosi — vieni smal 
šiai, kiti piktai. Ji jautė, kad jos veidas kaista, bet nutarė nar 
šiai išlaikyti tą bandymą. Nenuleisdama akių, ji ramiai suti 
ko į ją kreipiamus žvilgsnius, tarsi skaudūs kunigo žodžiai 
jos visai nebūtų lietę.

Mackevičius baigė pamokslą, nulipo nuo suolo, pašlakstė 
duobę ir karstą. Vyrai nuleido karstą į duobę. Kunigas, pa 
ėmęs lopetą, užbėrė pirmą saują žemių ir, nelaukdamas pa 
baigos, greitu žingsniu nuėjo namo.

Jadvyga išstovėjo po liepa ligi galo — kol užkasė duobę, 
supylė kapą, atgiedojo ..Aniuolas Dievo“ ir žmonės eme skir i 
.tytis (d. b.)



4 ĖSE. N E Ė X 1 K L A U S O M A LIETUVA 1958. III. 19. — Nr. 12 (274>

Ras laimės federaliniiis Kanados rinkimus ?

Pasitikrinkime Federalinio Kanados parlamento rinkiku sąrašuose, 
kaip ši pilietė, ar esame įtraukti, ir visi dalyvaukime rinkimuose.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
SPAUDOS IR VISUOMENĖS DĖMESIUI

Daugelis organizacijų per dai. Visi prašomi įsidėmėti šią 
įvairius parengimus daro nuo datą ir dalyvauti šiame balių 
laidą moksleiviams — studen je.
tams. Deja pasitaiko net iš jau 
nimo organizacijų tarpo, kur 
nei nuolaidų, nei lengvatų jau 
nimui nėra daroma, liesa, ne 
visi tokių Inegvatų yra reika 
lingi, tačiau daugeliui jos yra 
būtinos. Todėl Lietuvių Stu 
dentų Centro Valdyba kreipia 
si į Lietuvišką spaudą, į orga 
nizacijos, į teatralus, į rengi 
mo komitetus suteikti lengva 
tų besimokančiam jaunimu, 
idant jis dėl dolerio stokos ne 
būtų išjungtas iš lietuviško so 
dalinio veikimo.

STUDENTŲ SKYRIŲ 
VALDYBŲ DĖMESIUI

STUDENTAI VAIDYBOJE
Keletas Toronto lietuvių 

studentų ima plačiau reikštis 
vaidyboje. Kanadiečių bei lie 
tuvių pastatymuose anksčiau 
dalyvavo R. V. Vaštokas. Da 
bar stamboką vaidmenį univer 
siteto Hart House teatro pi o 
dukcijoje „Trojos moterys“ tu 
rėjo Živile Nalivaikaitė. Dien 
raščių dramos kritikų įvertini 
mai jai buvo gana palankūs.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Centro V-ba šv. Velykų pu

mą dieną Čikagoje, Lietuvių
Artėja sekanteji L. Studen Auditorijoje rengia viešą links

tų S-gos Centro V-bos rinki mavakarį. Studentiška progra 
mai. Tie studentai, kūne nesu ma, šokiai, bufetas, baras ir 
simokės nario mokesčio, netu ____________________ —________

dainos tikrai pralinksmins vi 
sus atsilankiusius.

R. Binkytė ir A. Gečiauskas, 
Užs. Skyr. V-bos nariai, spau 
dai ruošia sulankstomą — „fol 
der type“ — brošiūrą apie L. 
Stud. S-gą iš Lietuvą. Lechui 
kiniu redaktorium sutiko būti 
kol. V. Valaitis iš Athtns, Oh.

Rytinių pakraščių studijų 
dienos įvyksta š. m. balandžio 
mėn. 26—27 d. d Philadclphi 
joje. Rengimo komitetą sudaro 
P. Malaašitis (pirm.), R. Kai 
vaitis, L. Petrauskaitė, N. Bin 
kytė, L. Mockūnas ir A. Va 
sys.

Akademinio Skautų Sąjū 
džio suvažiavimas įvyks gegu 
žės 10—11 dd. Urbanoje, 111. 
Rengimo Komisiją sudaro A. 
Avižienis, I. Čepėnaitė, D. Tai 
lat-Kelpšaitė, S. Mališauskas 
ir T. Remeikis (pirm.).

Lietuvių Studentų šalpos 
Fondas paskyrė dar vieną sti 
pendiją Lituanistiką studijuo 
jančiam studentui.

rėš teisės dalyvauti rinkimuose. 
Šis yra paskutinis perspėjimas 
ir paraginimas.

ŽINGSNIAI TARPTAUTI
nėję erdvėje

Iš Baltųjų Rūmų gautas pa 
dėkos laiškas C. V. Užsienio

Vasario 1 d., 23-sis Kanados 
parlamentas susilaukė drama 
tiško galo: jis buvo paleistas, 
o tuo pačiu kanadiškoji visuo 
menė atsidūrė naujosios rinki 
minės kampanijos išvakarėse 
po to, kai dar nepilnai pamirš 
ta prieš aštuonis mėnesius pa 
sibaigusi ankstyvesnioji kam 
panija.

Paleidimo momentas buvo 
trumpas — susidarė tik iš apie 
dešimtį minučių trukusios Mi 
nisterio Pirmininko kalbos, 
bet šis momentas uždegė nau 
josios rinkimines kampanijos 
ugnį. Šioji rinkiminė kampam 
ja pasibaigs kovo 31 d., kai 
apie 9 mil. kanadiečių eis prie 
rinkiminių urnų naujosios uraš 
to valdžios rinkti.

KciD.a, parlamento paieądi 
mo priežastis ar priežastys?

Vieną iš pagrindinių prie 
žasčių, pasakė pats Minister is 
Pirmininkas Diefenbaker pa 
leidžiamoje kalobje: vyriausy 
bę sudarančioji partija neturi 
parlamente absoliučios balsų 
daugumos ir tai trukdo jai tin 
karnai tvarkyti krašto veika 
lūs.

Paleistasis parlamentas tu 
rėjo 265 narius. Iš to skaičiaus 
112 buvo konservatoriai, 106 
liberalai, 25 CCF, 19 Social 
Credit ir keli likusieji — ne 
pnk.►.lasomieji. Kadangi vie 
ttas konservatorių narys buvo 
išrinktas Parlamento Pirminiu 
ku ir tuo Ludu turėjo suvaržy 
to veikimo laisvę, konservato 
riams iki pilnos daugumos trū 
ko 22 baisų. Turint gaivoje 
vis pasitaikančius susirgimus 
ar dėl kitų priežasčių neaglint 
dalyvauti posėdžiuose trūksta 
mų balsų skaičius tenka padi 
dinti iki 30.

Valdantieji konsci valonai 
tokios padėties nebepakenlė ir 
išėjo į naujas rungtynes: lai 
mėti savo partijai trūkstamas 
vietas, kad galėtų drąsiau tvar 
kyti krašto reikalus, perdaug 
nepaisydami kitų partijų.

Opozicijos partijos šitą rin 
kiminį motyvą tuoj pat užgtn 
čijo. Esą jos pakaunamai ko 
operavo su vyriausybe, ir nau 
jieji rinkimai tuo tarpu uuvę 
nereikalingi. Rinkiniams islti 
džiama 7.000.000 dolerių su 
ma galima buvę panaudoti k, 
tam, naudingesmam, reikalui.

Su kokiais ginklais partijos 
išeina į rinkimus?

Pirmiausia konservatoriai 
įrodinėja, kad jie pildė savo 
rinkiminius pasižadėjimus. 
Tiesa, kai kas is tų pasizadeji 
mų dar nėra įvykdyta, bet jie 
tik todėl ir darą rinkimus, kad 
butų tikresni del tų pasizadėji 
mų vykdymo.

Opozicines partijos į tai at 
sakydamos, kelia visą sąrašą 
neįvykdytų arba tik dalinai 
įvykdytų pažadų ir įrodinėja, 
kad konsci vatoriai nerodė no 
ro tuos pažadus vykdyti.

Toliau vienas iš didžiųjų 
ginklų — nedarbo klausimas.

Konservatoriai įrodinėja, kad 
dabar pasireiškęs nedarbas 
staiga neatsirado ir kad jo prie 
žasčių reikia jieškoti liberalų 
gadynėje. Liberalai n kitos 
opozicinės partijos kiitikuoja 
konservatorių nejautrumą tuo 
opiu reikalu ir iš viso stengia 
si visą bėdą suverst? valdantie 
siems. Tiesą sakant, nei kon 
servatoriai, nei liberalai tuo 
tarpu nėra iškėlę jokio dide 
lio plano nedarbui pašalinai. 
(Iš viso demokratijoje jokia 
valdžia negali pilnai darbo rin 
kos kontroliuoti).

Sekantis klausimas imigra 
cija. Liberalai įrodinėja, kad 
imigracija nedarbo nesukėlė, 
nes didžiausių imigracinių į 
Kanadą bangų metai yra kaip 
tik buvę ir didžiausio kanadiš 
kojo gerbūvio metais. Konser 
vatoriai teisinasi, kad jie su 
varžė imigraciją kaip tik ture 
darni galvoje darbo rinkos su 
mažėjimą.

Toliau — prekyba. Konser 
vatoriai skelbia kai kuriuos 
nujus prekybinius susitari 
mus. Vienas iš didesnių tokių 
susitarimų nukreips daugiau 
prekybinių santykių į anapus 
Atlanto, tuo pačiu kiek suma 
žindamas srovę is ir j JAV,

Ryšium su tuo iškyla ir 
amerikoiiizmo klausimas. Li 
beralai kaltina konservatorius 
antiamerikonizmu ir įrodinėja, 
kad tai turi ryšio su nedarbo 
padidėjimu. Jie skelbia, kad 
vyriausybė sumažino amerikie 
čių pasitikėjimą Kanada, o ry 
šiuni su tuo sumažėjo amenkie 
čių investavimai Kanadoje. Ka 
pitalų sumažėjimas paaštrino 
nedarbą.

Antiamenkonizmo klausi 
mas konservatoriams žalingas, 
nes tuo reikalu krašte pasikei 
tė nuotaikos po to, kai rusai pa 
leido satalitą. Jei prieš tai iš 
kai kurių amerikietiškųjų rakė 
L,nių nepasisekimų buvo juo

kiamasi, tai po rusiškojo sate 
lito pradėta rimtai laukti ame 
rikiečius pasispaudžiant. Ame 
rikiečiams paleidus savo sateli 
tą, tos nuotaikos jau pakrypo 
į simpatiją, o kartais gal net 
ir daugiau negu simpatiją.

Kaip ir anksčiau, pagnndi 
nė kova verda tarp dviejų di 
džiųjų partijų — konservato 
rių ir liberalų. Manoma, kad 
Social Credit pasiliks savo se 
nojoje padėtyje — nei ką lai 
mės, nei pralaimės. Panašioje 
būklėje yra ir CCF, nors kai 
kurie stebėtojai teigia, kad ši 
partija gali vieną kitą vietą ir 
laimėti.

Konservatoriams ir liberalą 
ms ant svarstyklių bus padėti 
šie pagrindiniai klausimai:

Ar ekonominė pagalba, kon 
servatorių duota Atlanto pro 
vincijoms, yra pakankamai 
efektyvi, kad padėtų jiems ne 
tik išsilaikyti pereitų rinkimų 
metu čia pasiektus laimėjimus, 
bet dargi gauti vieną kitą nau 
ją vietą?

Kaip daug pavyko konser 
vatoriams įsibrauti į senąją li 
beralų tvirtovę Quebec o pro 
vinciją?

Kaip didelis yra naujojo Ii 
beralų vado Mike Pearson po 
puliarumas Ontario piovincijo 
je, kur konservatoriai gali ti 
kėtis laimėjimų naujų vietų at 
žvilgiu?

Kaip daug simpatijų konser 
vatoriai įsigijo prerijų provin 
cijose, duodami jiems pinigus 
už dar neparduotus kviečius?

Kiek daug naujų balsuotojų 
savo sąrašui patraukė konser 
vatoriai padidinę senojo am 
žiaus pensijas ir sumažindami 
asmeninius mokesčius?

Tuo tarpu atsakymai Į ruoš 
klausimus nežinomi, bet jie pa 
aiškės kovo 31 d., kai balsuo 
tojai ateis prie rinkiminų ui 
nų. (CS).

VILNIEČIŲ ŽINIOS
VKLS Kanados Klasto Vai savo tėviškę vėl grįžta užgru 

dyba, tampresnių rysiu tarp dinti dar didesne meile savo 
atskirų narių užmezgimo vedi kraštui tūkstančiui lietuvių, 
na, nusprendė leisti neperiodi Grįžta, tačiau neranda nei sa 
nį biuletenį. Stengsimės kuo vo namų, nei ūkio pastatų, rei 
daugiausiai šiame biuletenyje kalingų darbo įrankių, neturi

Skyriui, ryšium su praėjusiu gvildenti mūsų sostinės ir VK kuo patys apsirengti. Badas, li 
suvažiavimu New Yorke. Ja LS gyvenimo reikalus. Nuošir ga žiūri jiems tiesiai į akis, 
me studentija yra užtikrinama, džiai prašome visų skyrių vai Tautiečiai! Ar mes galime 
kad JAV ne tik nepripažįsta dybos ir narius jame bendra būti kurti, tiems mūsų brolia 
Sovietų okupacijos, bet ir sten darbiauti, siunčiant praneši ms ir sesėms, kurie niekad ne 
gsis, kad ji baigtųsi. mus ir žinias VKLS Kanados gyvendami Laisvu gyvenimu,

JAV Kongrese kongresma Krašto Valdybai. tačiau išliko lietuviais patrio
nas H. Smith prieš komuniz rjAUCIAli zlNlil ta*s’ klaike mūsų tautos tradi
mą nukreiptoje 1958 rn. sau AUGIAU Z Ų cijas ir sunkioje valandoje ne
šio 14 d. kalboje ištisai paeita prasiskverbia iš dabartines Len palūžo, pasirinkdami geriau 
vo 1957 m. gruodžio „Litua kijos ir Suvalkų trikampio lie trėmimą .negu išsižadėjimą sa
nūs“ vedamąjį, kuris tuo būdu tuvių gyvenimo. Daug ko iš vo kalbos, tautybės?
ištisai pateko į oficialias kong lenkų nesitikėjome. Mes, vii Mūsų pareiga yra ištiesti
reso bylas.

Jungtinių Tautų sesijos Pre 
zidentui ir palankiems nariams 
Vasario 16 d. proga Jubilėji 
nės Jaunimo Akcijos įgalioti 
niai įteike puošniai ir išsamiai 
parengtą Lietuvos laisvės rei 
kalu memorandumą. Studentų 
Sąjungą delegacijoje atstovavo 
K. Dirkis iš Čikagos.

„The American Mercury“ 
žurnalas kreipėsi per „Litua 
nūs“ į lietuvių studentiją pra 
šydamas mūsų studentų strai 
psnių — laiškų jų žurnalų uni 
versitetams skirtai, krikščio 
niškos minties šakai „College 
Forum“.

761je metinėje USA Biblio 
tekų S-gos konferencijos peno 
dinės spaudos parodoje kartu 
su kitais rekomenduotinais ri 
intais moksliniais žurnalais bu 
vo ir „Lituanus“. Tai tik pa 
ryškina augštą „Lituanus“ 
lygi-

Užsienio Skyr. Valdyba, tai 
kinant Philadelphijos Lietu 
vos Vyčių kuopai, Vasario 16- 
osios proga WDAS ladio sto 
ties bangomis pravedė anglų 
kalba programą apie Lietuvą. 
Programos metu kalbėjo Pen 
nsylvanijos Univeristcto pi o 
fesorius Dr. A. Senn.

Balandžio 26 d. Philadelphi 
jos studentai rengia garsioje 
Coronet Bal Room nepapiastą 
banketą - balių, kurio pelnas 
bus skiriamas Lituanus nau

KU LT U R WE^KROJV IK A
JUOZUI PRONSKUI

kūrinys, apimąs dailininko ku 
rybos periodą nuo 1945 metų 
ligi pastarųjų dienų.

ALGIRDAS GUSTAITIS 
TARPTAUTINIAME FIMŲ 

ALMANACHE.

niečiai, juos gerai pažįstame, 
tačiau nustebome sužinoję, 
kad jie pradėjo sekti bolševi 
kus siųsdami lietuvius į drus 
kos ir anglies kasyklas sunkia 
usiems darbams. Po 5 — 8 trė 
mimo metų jie netekę sevika 
tos, grįžta į savo tėviškę ir ne 
randa namų, neturi kuo apreng 
ti vaikučių, nei kuo apdirbti 
laukus. Mūsų visų pareiga jie 
ms padėti, nusiunčiant nors po 
vieną siuntinį iki 20 svarų. Per 
siuntimas kainuoja tik 4 dol. 
Nevardinius siuntinius prašo 
me siųsti adresu: Litewskie 
Towarzystwo Spoleczno Kul 
turalne, Punsk, pow. Sejny, 
Woj. Bielystok, Poland. Atski 
rai pasiųstame laiške, malonė 
kite pažymėti, kad siuntinys 
skiriamas šeimai, daugiarsiai 
reikalingai paramos.

Š. M. VILNIAUS DIENOS 
minėjimui su paskaita pakvies 
tas atvykti iš Los Angeles ger 
biamas Vilniaus Universiteto 
rektorius, 16-to Vasario akto 
signataras, prof. M. Biržiška.

BRANGŪS KANADOS 
LIETUVIAI!

Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
gos Kanados Krašto Valdyba, 
pradėdama savo 1958 m. veik 
tą, drįsta krieptis į visus Ka 
nados lietuvius su dideliu pra 
šymu. Jis liečia pagalbą mūsų 
broliams ir sesėms Suvalkų tri 
kampyje ir visoje Lenkijoje.

Lietuviai! Po septynių de 
portacijos metu į anglies ar 
druskos kasyklas, koncentiaci 
jos stovyklas ir kalėjimus, į

savo broliui ranką, pagelbeti 
jam nelaimėje, paguosti ver 
kiantį, pasotinti alkaną,

Daugelis Kanados lietuvių 
turi atliekamų rūbų; ne vie 
nos šeimos vaikai yra išaugę iš 
rūbelių, taip reikalingų Suval 
kų trikampio ir Lenkijos lietu 
viams. Kas galite (20 svarų 
tekainuoja iki 8—10 dol.) per 
siųskite teisiog Lenkijon Lite 
wskie Towarzystwo Spolecz. 
no Kulturalne, Zaząd w Puns 
ku, pow. Sejny, woj. Bialy 
stok, Poland.

Rūbai priimami šiuose pri 
ėmimo punktuose:
1. G. Telyčėnienė, 131 Kcnsin 

gton N. Hamilton.
Tel. 5-0979.

2. J. Dilys, 11 Erie St. St. Cat 
herines. Tel. MU 2-9987.

3. V. Blockis, „Baltik“ rūbų 
valykla, 966 Dundas St. W. 
Toronto.

4. J. Miliusas, Montrose Buch 
er & Grc., 1006 Dundas St. 
W. Toronto.
Arba pranešti tel. LE 7- 

1503 (Toronte), jie bus atsi 
imti iš aukotojų namų.

Džiaugiamės ,kad pirmosios 
pagalbos kregždės jau pasiro 
dė. Šalpos Fondas, Toronto 
Kūrėjai-Savanoriai, LB Okvi 
Įėję, Hamiltono Kat. Mot. Dr- 
ja, atsiliepė privatūs asmenys 
net iš JAV, į lietuvių šauksmą 
Lenkijoje ir jiems lietuvišką 
pagalbos ranką ištiesė. Visie
ms jiems tariame nuoširdų, vii 
nietišką, ačiū, tvirtai tikėda 
mi, kad savo brolių Lenkijoje 
mes niekuomet nepamiršime. 
VKLS Kanados Krašto V-ba.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
Kovo 19 d. sueina 65 metai 

žinomam rašytojui ir žurnalis 
tui Juozus Pronskui. Jis išgy 
veno kelis metus Kanadoje, 
Winnipege, dirbdamas tolimą 
ir svetimą darbą jo pašauki 
mui. Pagaliau jis vėl dirba sa 
vo mėgiamą darbą — spaudos 
darbą. Dabartiniu metu Juo 
zas Pronskus yra vienas „Nau 
jienų“ štabo bendraaarbts Į tą 
dienraštį įnešdamas gyvumo 
ii judrumo. Jis yra ilgametis 
„Nepriklausomos Liet.“ bend 
radarhis.

Juozas Pronskus yra gimęs 
gilioje Žemaitijoje — Kretin 
gos apskrityje. Dar jaunas bū 
damas pradėjo reikštis lietuvių 
spaudoje. Savo vaisingiausius 
metus jis turėjo 1919-23 m. ka 
da jis rašė talentingus feljeto 
nūs, pasirašydamas Aklasma

65 METAI.
tė. Jį tada pažinojo veik visa 
Lietuva kaip gabų feljelonis 
tą ir mokantį iškelti kai ku 
rias ką tik atgimusios Lietu 
vos negeroves. Vėliau jis iški 
io į spaudos viršūnes, bendra 
darbiaudamas Lietuvoje, Liet. 
Žiniose, Trimite, Klaipėdos Ži 
niose, Vakaruose ir kitur. Jis 
yra buvęs vyr. ir atsakingas re 
daktorius; dirbo Eltoje, dirbo 
Amerikos liet, spaudoje (Nau 
jienose ir kitur). Malonu jam 
palinkėti dar ilgiausių metų 
ir nepaleisti plunksnos, kol jis 
ją galės išlaikyti savo stiprio 
se žemaitiškose rankose!

Kl. P.
DAIL. ANTANO RŪKsTE 

LĖS KORINIŲ PARODA
atidaryta Clevelande kovo 8 
d. Parodoje yra išstatyta 51

Nuo 1955 metų Holiywoode 
filmų centro pripažintas kaip 
lietuvių spaudos atstovas 
Hollywoodo filmų studijoms 
Algirdas Gustaitis minimas 
1958 metų „International 
Motion Picture Almanac. Jo 
vardas ten buvo ir tame arti 
1000 puslapių almanache 195/ 
metų laidoje. Almanache yra 
informacijos apie viso pašau 
lio filmų pramonę, Įskaitant 
ir Soivetų Sąjungą, bet Lietu 
vos vardo „International Mo 
tion Picture Almanac" nėia.

Alg. Gustaitis yra lietuvių 
spaudoje skelbęs daug stiaips 
nių, recenzijų apie filmus. Jis 
yra užmezgęs pažintis su di 
džiosiomis Hollywoodo tilmų 
studijomis, nuolatos palaikąs 
lietuviškos kilmes artistus Ho 
lywoode, ruosiąs dirvą lietuviš 
kos minties filmams.

K. L. B. FORT WILLIAM
mas p. p. Kaminskų bute Įvy 

ko kovo 9 d. Parodyti 3 filmai 
apie tuberkuliozę, gydytojui 
paaiškinant. Po to pasitarta 
įvairiais bendruomenės reika 
lais ir numatytas Motinos Die 
nos minėjimas padaryti gegu 
žes mėn. Artona salėj. Svar 
bus nutarimas padarytas eko 
nominiais klausimais. Gana 
daug kalbėta ir kiekvieno pasi 
sakyta tuo reikalu. Galvojama 
steigti kooperatyvo pagrindais 
prekybą. Tuo reikalu rūpintis 
yra sudaryta 5 asmenų komi 
sija: A. Jonaitis, statybinin 
kas, F. Tutlys, turįs patyrimą 
prekyboje, V. Jokubauskas, P. 
Kajutis, radio, televizijos tech 
nikas, K. Kaminskas, Plumbi 
ng & Heating Co. savininkas. 
Tie visi žmonės yra labai ener 

gingi ir kiekvienas savo srities

APYLINKĖS SUSIRINKI
specialistas. Aktyviai' diskusi 
jose dalyvavo p. Sibulis ir. p. 
Radzevičius.

Reikia noro ir pasiryžimo, 
ir tikimės, kad šis klausimas 
bus tinkamai sutvaikytas.

Po sus-mo pp. Kaminskai 
paruošė vaišes. Jie paskutiniu 
metu savo rūsy įruošė gražią 
salę ir leidžia mūsų lietuvių 
bendruomenei susirinkimus da 
ryti. Už tai nuoširdžiai dėko 
jame. Taip pat didelis ačiū p. 
Jokubauskui už atvežimą pro 
žektoriaus, o p. Kojuciui už 
pritaikymą prožektoriaus iii 
mui. Tikrai gražiai n naudin 
gai praleista popietė.

Būtų gera padaryti panašus 
susirinkimas kas mėn. ir vis ki 
tai šeimai šeimininkaujant — 

paruošiant kavutę. E. J.
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ką iš jų padarė 
tot a Iist in is aku pan tas ? is

VL. AUDRONASA — 
SUCHOCKIS

ir 1957 m. eilėraščiai „Velnio 
tiltas“.

vyras
Suchockis nei pats, nei lei 

dejas nepatiekė autobiografi 
jos, todėl leidėjo tikslas, įrašy 
tas pratarmėje, — „Leidykla, 
ruošdama šią knygą, vadovą 
vosi vien tik noru — duoti dau 
giau žinių apie mūsų literatu 
rą, padėti mūsų skaitytojams 
pažinti žmones, kurie šiuo me 
tu kuria lietuvių literatūrą",-— 
nė mažiauisai neatsickiamas. 
Kodėl Suchockiui nepaprastai 
sunku duoti bent apčiuopiamų 
žinių apie save, — lieka pa 
slaptim. Darančiam šią apžval 
gą yra žinoma, kad V. Suchoc 
kis dirbo „Varpo“ spaustuvė 
je, Kaune, raidžių rinkėju ir 
ten <bedirbdamas išleido pir 
mąją savo eilėraščių knygą.

VI. Suchockis — gimė 1904 
m. Mauručių kaime, Veiverių 
vai., Mariampolės apskrities. 
Suaugęs dirbo „Varpo“ spaus 
tuvėje raidžių rinkėju, metram 
pažu. Buvo užsikrėtęs moder 
nizmu pagal patarlę: „Nors ir 
ne žmoniška, bet tik kitoniška“, 
todėl ir eilėraščiuose ne tiek 
buvo revoliucionierius, kiek 
modernizmo jieškotojas, ma 
dos žmogus. Jeigu pasekti Kor 
sako mintimis, tai galima būtų 
pasakyti, kad viskam reikia 
mokslo, apie ką Audroneša nei 
neužsimena. Gaila, visa jo bio 
grafija yra tiktai atsikalbinėji 
mas, išsisukinėjimas ir neaiš 
kūmai. Ar nebus tiktai taip, 
kad Audronašai nepotogu kai 
bėti apie savo gyvenimą?. . .

Audronaša yra parašęs; 
1930 m. eilėraščius „Roboto 
dainą“, 1940 m. „Gongo dū 
žius“, 1949 m. — pjesę „Neti 
ketas susitikimas“, 1950 m. — 
pjesę „Kaip grįžta jaunystė", 
1950 m. — apysaką „Saulėtą 
dieną“, 1954 m. — pjesę „Sk 
rajūnas”, 1956 m. — „Garbės 
žodis“.

„Literatūra ir M-nas“ rašė, 
kad tūli darbai, vos pasirodę, 
jau nebevartojami, nes jie silp 
ni, be kūrybos, primityvūs ir 
todėl mirė „natūralia miitimi”.

ALGIMANTAS BALTAKIS
Teisingai Sirijos Gira paste 

bi, kad daugelio tarybinių ra 
šytojų pasisakymuose yra da 
ug pozos, pasigyrimo, dažnai 
perdėto bravuravimo. Ypač 
tas ryšku jaunesniųjų pasisa 
kymuose. Vienas tokiu yra 
Suchockis, slapyvardc pasirin 
kęs labai jau reikšminką Audro 
našos vardą, kai jokių audrų 
jis ne tik neneša, bet papras 
čiausio viesulo sukelti neįsten 
gia. Nekuklumas jį jau dėl sla 
pyvardės stato į padėtį, kuri ne 
tiktai juokinga, bet net ir tra 
ginga.

Gryna poza savo autobiogra 
f i ją pradeda ir A. Baltakis. 
Kas, jei ne poza yra toks pasi 
sakymas: „Rašyti autobiogra 
fiją? Br. . . Ij- vėl teks karto 
ti, kad gimiau 1930 metais. . .“ 
O kas gi čia nepaprasta pasaky 
ti tiesą apie save, kad skaity 
tojas, leidėjų intencija, galėtų 
turėti tikrą supratimą apie ra 
šytoją? Bet deugelio autobio 
grafijos yra tokios miglotos, 
kad pro miglas taip ir negali 
įžiūrėti tikro ir aiškaus rašyto 
jo veido, jeigu net nuoširdžiai 
to norėtum.

Būdingas daugelio autobia 
grafijų bruožas — miglotu 
mas, vengimas pasakyti ne 
maskuotą teisybę, slapstymą 
sis už mažažemystės, dūminių 
pirkių, kokių Lietuvoje seniai 
nebuvo nelikusių, už „garbini 
mo” buožių ir įsikibimo į ko 
inunistinę vėliavą, kuri fakti 
nai yra tikriausia rusų okupaci 
nė.
Baltakis Algimantas yra augs 
taitis, gimęs 1930 m. Strazdiš 
kių kaime, Leliūnų vai., Ute 
nos ap. 7-rių metų A. Baltakis 
su tėvais persikėlė į Kauną, 
kur baigė vidurinį mokslą ir 
1949 m. Vilniaus universiteto 
istorijos - filologijos tagultetą. 
Jo raštų yra išleista: 1955 m. 
eilėraščiai „Lietučiui dulkiant“

A. Baltakis apie save lašo: 
„Man bičiuliai mėgsta sakyti, 
kad esu miestietis iki smegenų 
kaulų“. A. Baltakis abejoja 
dėl priežasties, kodėl bičiuliai 
jį taip vertina, bet n yia del 
ko suabejoti, nes jeigu dabar 
taip miestieičai atrodo, kaip 
atrodo A. Baltakis, tai miestie 
čio sąvoka tikrai yra okupaci 
jos pakeista ir gal dėl to A. 
Baltakis ir yra tarybinis rašy 
tojas.

Na, gerai, kad A. Baltakis 
turi norą, kaip jis sako „sukur 
ti dainų apie šoferius, krovė 
jus, dažytojus, būrininkus, au 
dėjus, apie paprastus žmones". 
Gera intencija, nes rašyti dai 
nų apie sovietinę aristokratiją, 
apie komunistines viršūnes, 
apie augštąjį biurokrafinj apa 
ratą, sovietinės jėgos mašiną 
— nei A. Baltakis, nei bet kas, 
nors būtų pačiame Maskvos 
partiniame sinedrione, niekas 
negali nieko parašyti ir nepara 
šys. Bet ir apie darbininkus — 
tiktai viena gali parašyti, kad 
jie gyvena gerai ir turtingai, 
kaip „Literatūros ir Meno“ 7 
(589) nr. kad rašo J. Kisielių 
naitė : 
nam 
nam 
lino 
kis, 
vas.

Deja, tokia jau yra sovietinė 
tikrovė, kad viską galima vaiz 
duoti — klastoti tiktai iš gero 
sios pusės ir gerai, nes „revi 
zionizmas“ yra labai trefnas 
dalykas ir už jį galima n gal 
vą paguldyti. . . Ir neatsiranda 
tiesos herojų, kurie aukotų 
už tiesą, neklastojamą, n 
luotą tiesą. . . Todėl ir netenka 
itebėtis, kai A. Baltakis rašo: 
„Kai pasižiūriu į tą nedidelį 
savo kūrybos pluoštelį, kurį 
iki šiol esu parašęs, nejučiomis 
pasidaro liūdna ir pikta“. Ir 
tas gerai, kad jaunas iašytojas 
tą jautrumą vis dėlto turi. Na, 
A. Baltakį, gerai dai pasverk 
savo žingsnius. Kai turėjai mo 
tina, ji nušluostė ašaras ir da 
vė rankšluostį nusišluostyti 
nosiai. Žiūrėk, kad kiti nenu 
šluostytų nosies, nes ašaroms 
nušluostyti mamos gali jau 
nebūti. .,

.Gyvenam gerai, gyve 
turtinagi“. . .
turtingai“. . . Tai dar Sta 
iškeltas propagandinis šū 
kurį palaiko ir Chrušcio

s •

■ SUGRAŽINS VISIEMS DARBUS

■ PASKIRS ATSKIRĄ PILIETYBĖS

9 KURS JUMS GERESNE KANADĄ

SIAURĖS ATLANTO SĄJUNGOS 
ORGANIZACIJA

buvo remiama ir stiprinama liberalų valdžios, va
dovaujant St. Laurent'ui ir Pearson'ui. Organi

laiko

aiiadicčius

$ 3.000
APMOKESTINAMŲ PAJAMŲ

IR IMIGRACIJOS MINISTER}

zacija, prie kurios sukūrimo jie prisidėjo, tapo py 
hmu, kuris sulaikytų sovietų imperializmą. Jūsų 
balsas įgalins Liberalų valdžiai užtikrinti pilniau
sią Kanados prisidėjimą piie NAI laisves gyny
boje.

ALEKSAS BLTKUNAS
Jis, galima sakyti, tipingas 

sovietinis žmogus, gal ir sovie 
tinis rašytojas, nes vos baigęs 
Rokiškio gimnaziją, tuojau 
pat joje jau buvo mokytojas. 
Blaškėsi ir tebesiblaško, nes 
nei universiteto negali baigti. 
Matyt, sąlygos tokios, kad žmo 
gus neturi galimybių išeiti nor 
malaus mokslų kurso. Tai fak 
tai, ir ne vieno A. Baltrūno, 
bet daugelio tarybinių rašyto 
jū-
Baltrūnas Aleksas gimė 1925 
m. Kupišky, Panevėžio ap., 
1944 m. Rokišky baigė gimna 
ziją ir, mokytojavęs ir Kitus 
darbus dirbęs, tarybinių sąly 
gų blaškomas, lankė kelis se 
mestrus Kauno univeisitete, 
dirbo laikraščiuose, radio ko 
mitete, rašytojų sąjungoje pro 
zos konsultantu. Tai darbas 
be aiškios krypties ir tikresnio 
kelio, tai blaškymusi kelias. Au 
toriaus prisipažinimu . — blaš 
kymosi ir literatūroje. Dėl to 
autorius gana nuoširdžiai pri 
sipažįsta: „Visas ligšiolinis Ii 
teratūrinis darbas suteikė paly 
ginti nedaug džiaugsmo, bet 
gausiai apdovanojo nusivyli 
mais”. Gerai, kad autorius sta 
to sau reikalavimus. Pažinęs 
plačiau ir giliau gyvenimą, jis 
galės susidaryti tikresnį jo 
vaizdą, galimas dalykas — ir 
nuviliantį, bet visokiu atveju 
autoriui naudingą.

Iš A. Baltrūno pasisakymų 
matyti, kad sovietinė okupaci 
ja žmogų ir mėto ir vėto. li
tas gyvenimas toli gražu nuo 
tos propagandos ružavumo, ku 
riuo „Tėvynės Balso” rašyto 
jai taip atsidėję dažo sovietinę 
Lietuvos okupaciją. (d. b.).

l z kūrybingą dinamiškų vadovybę

PEARSON
MAIRONIUI

kai balsuojate 
už LIBERALUS

NATIONAL LIBERAL COMMITEE

Sako, mirdamas mane tu keikei, 
O numiręs surūstėjai dar labjau. 
Ligšiol aš negaliu vis atsipeikėt: 
Juk tave mylėjau ir gerbiau.

Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti? 
Ar galėjau — tais pačiais keliais?
Gana, gana pikto Dievo rykštė, — 
Atgalion ir atsigręžti neleis.

Aplink žemę skridusi su vėtrom. 
Vėl išgirsiu mylimus vardus.
Tik akmuo, paduotas duonos vietoj, 
Bus man atpildas skurdus.

Ir nenoriu sau geresnio nieko,
Tik prie žemės prisiglaust brangios, 
Būti tėviškės arimų slieku, 
Mėlyna rugiagėle rugiuos.

Ufa, 1942. L 15 .

aš nesugrįžčiau, 
likčiau gulėti 
žemėj derlingoj,

Jei 
jei 
toj 
šaltoj, svetimoj.. . 
Kodėl aš ne rykštė, 
linguojanti vėtroj, 
ar Nemuno žvirgždas 
gelmių sutemoj?
Kuo nori, ten būčiau: 
pakopa prie slenksčio, —- 
tegu mano veidą 
bedildo kančia.
Nameliai namučiai, 
aš jums nusilenkčiau

S. NERIS

kaip elgeta eidams 
pro šalį vogčia. 
Jei niekad negrįžtat!. . . 
Ir mano kapelio, 
suminto, bedalio, 
draugai čia nerastų, — 
per gūdųjį mišką, 
per svetimą šalį 
tu skriski, dainele, 
į mylimą kraštą!

Penza, 1941. X. 19.

Iš naujai išleisto S. Neries 
raštų rinkinio.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Klaipėdos Žalgirio vyrų 

ir moterų tinklinio komandos 
viešėjo Karaliaučiuje. Moterys 
laimėjo prieš Karaliaučiaus 
rinktinę 3:0, vyrai pialaimejo 
3:2.

— Į Soči kurortą, treningui 
išvyko J. Lipyne, A. Mikėnas, 
M. Kasperavičius. Tuo tarpu, 
rutulininkas Varanauskas ir 
disko metikas Baltušnikas, tre 
niruojasi Maskvoje.

— Kauno moksleivių plau 
kymo varžybose puikiai pasi 
rodė Aldona Lasytė 200 m. 
laisvame stiliuje, pasiekdama 
3 min. 1,2 sek. laiką.

— Amžiaus vidurkiu, jau 
niausią Lietuvos krepšinio pir 
menybėse komandą turi Pane 
vėžys. Jų vidurkis yra 20,22 
metų. „Seniausią” — Vilniaus 
Žalgiris — 23,72 metų.

— Moksleivių vasaros žaidy 
nėse Tbilisi mieste, dalyvaus 
ir mokiniai iš Lietuvos. Jos 
vyks rugpjūčio mėn.

— Rankinio rungtynėse Kau 
no Žalgirio moterys laimėjo 
prieš Kijevo Avangardą pasek 
me 11:4.

— Vilniaus Vytauto Didžio 
jo gimnazija yra seniausia au 
gštesnioji mokykla Lietuvoje. 
Radijas pažymėjo, kad ji įsteig

ta 1915 m. būrelio intehgen 
tų (daugiausiai-jos pirmojo di 
rektoriaus prof. M. Biržiškos 
pastangomis. — K. B.) ir ją 
baigė didelis skaičius įvairių 
sričių asmenų, tapusių moksli 
ninkais. Suminėtos muz. Nau 
jelio, dail. Žmuidzinavičiaus, 
doc. Horodničiaus pavardės, 
bet nė vieno iŠ tremties.

Pirmosios ir antrosios vokie 
Čių okupacijos laikais, lenkų 
ir net N. Lietuvos (sic!) ji 
turėjo sunkias dienas. Tik Ta 
rybų Sąjunga jai suteikė „pil 
ną laisvę“, pakeisdama pava 
dinimą į I-mą Vilniaus viduti 
nę mokyklą. (Net lenkai nepa 
kaitė Vytauto Didžiojo gimna 
zijos vardo! — K. B.). Dabai 
gimnazijos abiturientai ir mo 
kiniai nutarė prie gimnazijos 
įkurti muzėjų, kuriame gus at 
vaizduota jos praeitis. Renka 
mi eksponatai, nuotraukos. 
Įdomu, kad iš buv. Vytauto 
Didžiojo gimnazijos auklėti 
nių tremtyje, jokių nuotraukų 
nei eksponatų radijas nepapra 
šė. O jų esama apsčiai! Taip, 
pat, pasirodo, kad jai dabar 
duotas A. Vienuolio vardas.

— Rytinė Vokietija sugriež 
tino kontrolę — krečia net ki 
šenes atvykstantiems ir ranki 
nukus moterims.
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L? J 11 1 A J 1 • I CHRYSLER, PLYMOUTH ir FARGO DEALER —bteriitiial Automobile- TA1P VISŲ R0SIV va™™ MaS1NoS.
Kai pagalvosite apie mašinos įsigijimą pirmiausiai kreipkitės į mūsų atstovą M. RUTH-RUTKAUSKĄ 77 Rachel Si. E., Montreal. Tel. VI 5-3202, namų BE 6481.

MES STKOIIAI IR RŪPESTINGAI APTARNAUJAME SAVO KLIJENTUS IR STROPIAI REMIAME PL1 AS—STIPENDIJŲ FONDĄ.

t?

AUGŠTESNIŲJŲ KURSŲ MOKINIŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyko sekmadienį. Gaila, kad 
teatsilankė tiktai apie 10 tėvų. 
Kursų inspektore Br. Lukoše 
vičienė, negalėjus dalyvauti di 
rektoriui dr. H. Nagiui, pada 
rė pranešimą apie kursus ir iš 
kėlė klausimus — pratęsti kur 
sus ligi 3 metų, išrinkti tėvų 
komitetą, įsteigti fondą. Tais 
klausimais pasisakė ūai moky 
tojai, Kult. Fondo Įg. p. Rim 
kevičienė ir tėvai. Del kursų 
pratęsimo nuomonės pasidali 
no, į Tėvų k-tą išrinkti p. Kli 
čius, p. Navikėnienė ir p. Rup 
šiene; dėl fondo daugumas pa 
sisakė, kad geriau būtų dengti 
konkrečius reikalus — baigian 
tiems dovanomis, projekcinei 
lempai ir p. Pasisakymus p. Zu 
bps užprotokolavo ir iš to 
bus padaryta išvados.

„TAURO" VYRŲ KREPŠĮ 
nio komanda, baigusi „Cent 
ral" sekcijos „B“ klasės regu 
lianas rungtynes, kuriose iš 
kovojo sekcijos meisterio var 
dą, kovo 1 d. pradėjo lošti ,,pl

$ TAISAU
3 televizijos ir radio aparatus.^

H. Valiulis.
Skambinti po 5 vai. vak. s-

HU 1-4313

S
S

ay of“ rungtynėse su ,,’veid-A 
-Kay” komanda. Pirmas runk 
tynęs „Tauras“ pralošė 56 — 
64. Kovo 5 su ta pačia koman 
da „Tauras" laimėjo 58—35. 
Kada lošiama taškų dauguma 
iš dviejų susitikimų mūsų ko 
manda pirmą ratą laimėjo 15 
taškų skirtumu. Iš sezoninio 
lošimo 22 komandų į „play of" 
pateko 12 komandų, o po pirmo 
rato liko tik 6, tarp kurių ir 
„Tauras". Kovo 8 d. antro ra 
to lošimo „Tauras“ susitiko su 
„Lakeshore“ ir jų trenerio — 
olimpinio žaidėjo Ed. Lucht 
dėka nugalėjo mūsų vyrus 115 
—5 7. Antros rungtynės, ture 
jusios įvykti kovo 10 d., dėl 
nuotolio ir negalint visiems 
žaidėjams nuvykti, užskaito 
mos „Lakeshore" komandai. Ir 
iš tolimesnių siekimų į „B“ 
Klasės čempionatą „Tauras" 
pasitraukia.

Baigus šį turnyrą, kuriame 
mūsų komanda gerai užsireko 
mendavo, iš 11 susitikimų pra 
lošė tik 2 ir Romui Simui pa 
dariusiam „Senior" klasėje re 
kordą sumetant 51 tašką vieno 
se rungtynėse, kas buvo skel 
biama „Montreal Star" laikraš 
ty bei,,Gazette“, o dar geresnių 
rezultatų, tikimės išplėšti se £ 
kančiais metais. Kartu norisi 
nuoširdžiai padėkoti Montrea 
lio lietuviam, kurie atvykdavo

.','z'z'z'z*z>z'ztz<ztz<z<‘z*z*z<z-'z'z.’'z<z^'z<'>*z*z<^*z<z<'z<z*z’

..Mūsų valdžiai prireikė pi 
nigų, tai nori likviduoti Maši 
nų Traktorių Stotis ir maši 
nas parduoti kolūkiams. Kai 
pasirodys, kad negerai, vėl is 
teigs stotis, bus naujos maši 
nos. . .“ u

....Mūsų laikraščiai kai ka 
da parašo, kad pas jus ten es 
anti griežta cenzūra, bet, tur 
būt, laikraščiai perdede. Jūsų

į kiekvienas rungtynes žiūro 
vais, ir mūsų vyram duodavo 
„paspirties iš šono”.

Kovo 14 d. prasideda „Im 
maculate Conseption" turny 
ras, kuriame dalyvaus ir „Tau 
ro“ krepšinio vyrų komanda.

Kovo 15 d. įvykstančiose Pa 
baltijo krepšinio turnyrui To 
ronte, specialiu kvietimu yra 
iškviestas mūsų nepailstamas 
žaidėjas Alg. Gražys. 1957 
Kanados geriausias jaunis.

JUOZŲ VAKARIENĖ 
VYTAUTO KLUBE

yra paskirta kovo 22 d., šešta 
dienį. Vakarienė bus parousta 
garsiųjų klubo šeimininkių. 
Visi tautiečiai kviečiami atsi 
lankyti.

5 ir.,..

m.

propaganda apie mus irgi pu 
kalba dalykų, kurių pas mus 
nėra, bet argi visų suklausy 
si. . .

Po „tėvelio” mirties mūsų 
gyvenimas neatpažįstamai yra 
pasikeitęs į gerąją pusę; dabar 
pas mus už politinius dalykus 
sunkiau kalėjiman patekti, ne 
gu iš jo išeiti. Senos politinės 
bylos peržiūrimos ir žmonės 
reabilituojami. Nežinau, ar Tu 
tiki šiais žodžiais, bet aš sakau 
tikrą teisybę.

Sakyk, ar nepamiršai Lie 
tuvos ir mūsų? Kad prisimin 
tumei Lietuvą ir mus, aš Tau 
noriu kokių mažmožių atsiųsti. 
Žinoma, cukraus ar sviesto tai 
jau nelauk, neatsiųsiu. Aš ma 
nau Tau atsiųsti albomų ar 
knygų. Turiu dar pridurti, kad 
knygos išleistos labai gražiai. 
O Tu ar negalėtum man atsiųs 
ti romaną „Miestas ant smė 
lio“, rodos J. Gliaudos, ar kaip 
ten. Kiti šitą knygą jau yra ga 
vę. Mūsų įstaigos ją praleidžia. 
Jeigu šitie mainai seksis, tai 
vėliau vėl ką nors vienas kitam 
pasiųsime. . .”

„ . . . Aš gyvenu Karaliauciu 
je. Čia lietuvių gana daug, tik
>^*Z?Z*Z^*z'Z*Z*Z^z'z'z'z*Z*Z*z'z'z*Z*Z*z' '

I 2348 Hochelaga. Tel. LA 5-4053 Montreal.
Paruošia vaistus pagal receptus ir
SIUNČIA LIETUVON 

BEI SOVIETŲ RUSIJON

LATVIJA, 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 pastų.

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

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

ti$
BELLAZZI — LAMY, INC

7679 George St.,

H

St. CATHARINES, Ont.
BENDRUOMENES VAKARAS

čiai. Be laikraščio — esame be 
ryšio. Be ryšio — esame be 
jėgos, o be jėgos mes imsime 
merdėti. Tai visa tik del 5-kių 
dolerių metams! Kaip keistai 
mes kartais suprantame savo 
lietuvybę!!! V.

Vadinamas blynų bahus ne 
susilaukė didesnio pasisekimo, 
nors tam, kas liečia i engėjų 
pusę, buvo padaryta viskas, 
kad vakaras būtų malonus ir 
patrauklus. Tiek apie šį vaka 
ra, tiek apie Klaipėdos pairu 
nejimą daugelis nežinojo, nes 
. . . — gėda prisipažinti — ne 
retuose nameliuose čia nėra
vieno lietuviško laikiascio. Ki 
tuose tėra tik Amerikos, ku 
ris, aišku, rašo, apie savo kraš 
to veikimą, o ne apie mūsų. 
Tam jug yra Kanados laikraš

nė

tai jie nesusitinka, nes neturi 
teisės susiorganizuoti. Bet, 
kiek girdėti is kaimynų, lietu 
vių skaičius auga, ypač visos 
Mažosios Lietuvos, šiapus Ne 
muno, srityse. Mat, čia buvo 
atitremtų daug rusų, tačiau 
kai paskelbė amnestiją, jie dau 
gumoje grįžta namo. Natūra 
iu, nes kaip mūsų žmonės da 
bar grįžta iš Sibiro į Lietuvą, 
taip ir rusai traukiasi namo iš 
Mažosios Lietuvos, kuri jiems 
— kaip mums Sibiras. Ir jie 
poselencais nenori būti. Dėl to 
rusų traukimosi Mažoje Lie 
tuvoje susidaro tuštumos, į ku 
rias, ypač visu buvusiu pasie 
niu, lietuviai daro Mažosios 
Lietuvos infiltraciją. Beje, da 
bar sienos tarp Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos jau nėra ir 
judėjimas per buvusią sieną 
yra visiškai laisvas. Didžioji ir 
Mažoji susilieja į vieną Lietu 
vą. . .”

TRUMPOS ŽINIOS
• Du senesnės kartos lietuvių 
dramos aktoriai: Kazys Juršys 
ir Petras Kubertavicius minė 
jo savo šešiadešimtąsias gimi 
mo metines. Pirmasis jų ūirba 
režisierium ir aktorium Klaipė 
dos dramos teatre, antrasis, to 
se pačiose pareigose — Kauno 
„Jaunojo žiūrovo” teatre.
• Vilniuje viešėjo Vokietijos 
Rostoko laikraščio „Ostsee 
Zeitung” bendradarbiai: Job 
ann Prenssler ir Aleksander 
Baer. Jie Vilniuje susipažino 
su sostinės įžymybėmis ir isto 
riniais paminklais. Svečiai lan 
kėši taip pat Kaune, Panevėžy 
je ir Ukmergėje.
• Leningrado choreograiijos 
mokykloje šiuo metu mokosi 
visa eilė lietuvių jaunuolių. Jų 
tarpe Leokadija Aškelevičiūtė, 
Gražina Žvekaitė, Antanas Bie 
liukevičius, Raimonas Mindė 
ris ir kit.

— Vak. Vokietijoje įsteigta 
kūdikių plaukymo moKykla, 
nes statistika parodė, kad dau 
giausia vaikų nuskęsta ligi 5 
metų amžiaus, nes nemoka 
plaukyti. Mokyklos šūkis: pir 
ma išmokti plaukti, paskui kai 
bėti. . .

A. M. D I K 1 N I S
Gyvybės Draudimo Atstovas

The Royal Guardians
Mutual Life Assurance Company
2055 Peel St., Montreal, P. Q.

Gyvybės draud. — Paveldėjimai. — Pensijos.
$ Įstaigoje: VI 9-5759; Namie: RA 8-9364
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M. MACIUKAS

KOKYBĖSAUGŠTOS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

|| PO 8-5151 -'*•> Ville Lasalle. :i
h Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. ••
H insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. ••
ttMMtmnuttttntmttuuummuiiumunuimxutnumuunntmrmttnttxium 
z'z<Z*>*X*>*Z^*Z*Z*Z 
y Verdun

g 241

PO 6-5641
HICKSON GROCERY $

Alus ir maisto produktai $
Pristatymas nemokamai

Hickson Ave. Sav. Paul Jocas £

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

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

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

KOPLYČIA VERDUN WILLIBRORD AVE

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

K A INOS PI G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

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

Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

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

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

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

i A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.i - ..........

i Santaupos pilnai apdraustos P imUoIos lengvai n greitai
i duodamos betkokiam geram tikslui.
[ Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.
r „Litas" veikia sekmadieniais 11 — 1 vai. A. V. par. saleje 

Banko kambary.
S Pirm. A. Norkeliūnas ................................ RA 7-3120
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DE LUXE DRY CLEANERS!
117_ 6th AVENUE, LACHINE $A

14 -j r-. Lietuviams nuolaida.
| ;V7/L7-o7x7 s„v.; p. rutkauskas. $

V,^4^®S®fiČ^zVz'zVVz'z/>W^'//»*/WzV,Wz,’zW/Wz<>Vz*' 

į LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

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

SAV. K. K 1 A U Š A S ir J. S I A U Č I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

PO 7 0211 Office: 727 Argyle ft
I PO 7-0311 VERDUN Š

VERDUN COAL Reg’d. Į
GerardViau, sav.

j ANGLYS —MALKOS—KURO ALYVA |
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TORONTAS RUOŠIASI KELTIS Į DIDESNIUS 
LIETUVIŲ NAMUS.

Turimieji puikiai verčiasi,, betdarosi perankstūs. 
buvo parinkta tarp kitų ketu 
rių išrinktųjų į nuolatini pasi 
rodymą televizijoje.

Šioms visoms organizaci 
joms, jei skaityti nuomos kai 
na, per metus dovanai duoda 
ma iki 3500 dol. sumai patai 
pu. O lietuvių bankelis „Para 
ma“, kuris šiandieną išsivystė 
Į rimtą ekonominę organizaci 
ją, pasiekusią per 1,100 narių 
su arti puse miliono apyvar 
tos, ar būtų taip gražiai išsi 
vystęs be to visus jungiančio 
centro — Lietuvių Namų, ten 
ka labai abejoti. Tiesa, pradžio 
je ne visose lietuvių grupėse 
Lietuvių Namai turėjo palan 

kų nusistatymą, tačiau 
tos neigiamos pažiūros yra din 
gusios ir mažai beliko lokių, ku 
rie savo įnašais nebūtų prie L. 
Namų prisidėję ir juos uoliai 
rėmę. Baigdamas pranešimą, 
pirm. J. Strazdas kėlė mintį 
eiti prie didesnio nuosavybės 
objekto Įsigijimo, nes dabartį 
niai namai negali patenkinti 
besiplečiančių lietuvių visuo 
meninių, kultūrinių ir ekonomi 
nių reikalų.

1957 metų apyskaitą refera 
vo A. Kiršonis, pavaizduoda 
mas L. Namų apyvartą ne 
tik už praitus metus, bet ir nuo 
pradžios namų įgijimo. Per 
praeitus metus turėta $ 16,284 
47 pajamų ir 15,302.19 išlai 

du. Iš gauto gryno pelno 819,
72 paskirti 4 proc. dalininkams 
dividendo ir 162.56 pervesti į 
atsargos kapitalą.

Revizijos Komisijos aktą 
perskaitė P. Lelis. Kaip maty 
ti iš akto, atskaitomybė veda 
ma tvarkoje, tik siūloma 1 
vesti dalininkų kartoteką, ku 
rioje būtų įrašomas Įnašų dy 
dis ir priklausantis dividendas. 
Apyskaita patvirtinta.

Slaptu balsavimu į valdybą 
išrinkti: J. Strazdas, St. Bane 
lis, Al. Kiršiynis, K. Grigaitis, 
P. Budreika, Kl. Dalinda ir A. 
Kuolas. Kandidatais liko; J. 
R. Simanavičius ir P. Lelis.

Į Revizijas Komisiją išrink 
ti K. Vilkas, Al. Statulevičius 
ir K. Lukošius; kandidatais Ii 
ko P. Augustinavičius ir Bleiz 
gys.

1958 metams sąmata priim 
ta su 17,400.dol pajamų ir 16, 
360.00 dol. išlaidų, numatant 
1,040.00 dol. gryno pelno.

Sausio 1 d. L. Namai turėjo 
27,346 skolų. Narių įnašai su 
daro 20,49..80 dol. sumą. Da 
bartinė namų kaina vidutiniš 
kai vertinama 70—75 tūkstan 
čiai.

Toronto Lietuvių Namų vi 
suotinis - metinis dalininkų su 
sirinkimas Įvyko kovo 9 d. Jį 
atidarė ir pirmininkavo V-bos 
pirm. J. Strazdas ir sekreloria 
vo F. Senkus. Tylos minute 
pagerbti praeitais metais mirę 
dalininkai A. Peieckis, A. Pa 
bedinskas ir I. Anužis. Praeitų 
metų visuotinio narių susirin 
kimo protokolas, kuiį perskai 
tė K. Grigaitis, priimtas be pa 
taisų. Gražų V-bai ir šėrininka 
-ns padėkos žodį tarė ,,Varpo’* 
choro atstovas p. Pusvaškis už 
teikiamą chorui nemokamą 
nuolatinę prieglaudą, pazymė 
damas, kad be L. Namų pa 
stogės vargu ar choras būtų iš 
silaikęs ir gavęs tokį Įvertini 
mą, kokį jis šiandien turi.

Pirm. J. Strazdas išsamiame 
pranešime pažymėjo, kad tik 
vieningai dirbdami iš apleistų 
namų, šiandien turime nors ir 
kuklias, bet jaukias patalpas, 
be kurių mūsų visuomeninis, 
kultūrinis ir ekonominis gyve 
nimas labai ir labai šlubuotų. 
Lietuviu Namais be atlygini 

mo naudojasi savo sueigoms 
skautai, kur. - savanoriai, spor 
tininkai, studentai, daugelis ki 
tu visuomeninių, kultūrinių 
bei jaunimo organizacijų be pa 
žiūrų ir religinių skirtumų. Ša 
lia ,,Varpo“ choro, kuris yra 
mūsų kolonijos pažiba kitatau 
čių tarpe, čia prisigjaudė ir 
tautinių šokių grupė, kuri ne 
kartą yra puikiai užsirekomen 
davusi tautiniais šokiais tele 
vizijoje ir iš 40 etninių grupių

keičiamos darbo valandos na 
riams aptarnauti kaip seka :

Pirm. 10—12 ryto ir nuo
5.30 iki 9 vai. vakaro.

Antradieniais nuo 10 — 12 
vai. ryto ir nut 7 vai. iki 9 v. v.

Trečiadieniais ir kctviiladie 
niais nuo 10—12 vai. ryto.

Penktadieniais nuo 10—12 
vai. ryto ir nuo 5.30 iki 9 vai. 
vak.

Kaip matome, pirmadieniais 
ir penktadieniais Paramos ras 
tinė bus atidaryta anksčiau, 
kad nariai grįždami iš darbo pa 
kelėj galėtų atlikti savo ban 
kines operacijas. P- S.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
LIETUVIŲ PARAPIJOS
1957 m. pajamų ir išlaidų 

apyskaita
1. Likutis iš 1956 m. 323.4b
2. Sekmad. rinkliavos 7.42.81
3. Sekm. aukos Wasago

je ............................. 1.153.69
4. kalenda, aukos pa

rapijai...................... 5,131.97
5. Salės pajamos . . 4,778.00

Viso pajamų. . . 18,529.93
1. Algos kunigams . . 1,506.50
2. Rekolekcijų ved.
3. Muz. S. Gailevičiui
4. P. Jarašiūnui (liet.
šešt. m-la).................

5. Maistas klebonijai 1,099.75
6. Bažn. ir kleb.
apšildymas

7. Elektra
8. Telefonas
9. Bažnyt, reikmenys 602.19

10. Raštinės išlaidos.
11. Arkiv. Kurijai.... 798.87
12. Pastatų apdtaud. 260.00
13. Pastatų mokesčiai

miestui............................408.82
14. Parap. aukos (Midlan

do kryžiui, karių pamink 
lo bažnyičoje atbaigimui 
išlaidos) ......................404.13

15. Parap. knygų
tvarkymas ..............100.00

16. Palūkanos už pas
kolas ...........................1,179.07

17. A. Ropė (už parap.
pastato statybą). .4,000.000

18. Atlikti nauji Įrengi
mai (šild. Klebonijoje, 
šalutinis altorius,
Wasaga ................. 2,793.40

19. Išmokėta skolų
nuo pagrin. sumos 2,733.09

Viso išlaidų............  18,529.93
Užbaigiant 1957 metus 

skolos liko:............2i,840.09

SOCIALINIS VAKARAS
Kovo 22 d., šeštadierų va 

kare, Šv. Jono Kr. par. salėje, 
parap. komiteto iniciatyva, ruo

MEDŽIAGOS —
MAISTAS — VAISTAI

Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai Į 

tėvynę

/JKAMIENSKI
7 JAKIQUE TRADING CO. j

835 QUEEK ST. W-TORONTO 3 • EM 4-402S

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

Prie sumanymų buvo iškel 
tas ir padiskutuotas didesnio 
objekto įsigijimo klausimas. 
Buvo siūloma žvalgytis tinka 
mo sklypo ir, šiuos namus 
pardavus, jau komerciniais 
pagrindais statytis erdvius na 
mus.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
naujai išrinktai valdybai buvo 
patiekta gražių sugestijų atei 
ties darbams. Bs.

SVARBŪS LIETUVIŲ KRE 
D1TO KOOPERATY VO 

„PARAMOS” TORONOTE 
PAKEITIMAI 

Iki šiam laikui Parama iš 
duodavo vekselines arba per 
sonalines paskolas vienam as 
meniui daugiausiai iki $ 2,000 
ir ne ilgesniam laikui, kap dv 
iems metams. Dabar pasuolos 

suma padidinama iki $3,000 vie 
nam asmeniui ir grąžinimo lai 
kas pailginamas iki trijų metų. 
Prašantis $3,000 paskolos th 
ms metams kas mėnuo turės 
gražinti $83.33 nuo pagrindi 
nės skolos ir plus Yą'/'o palūka 
nų nuo balanso sumos. Prašan 
tis gi $2,000 paskolos trims 
metams kas mėnuo turės gfą 
žinti po $ 55.55 ir pins '4% pa 
lūkanų.

Praeitam metiniam narių su 
sirinkmui pageidaujant, bus 
griežčiau reikalaujama iš pasi 
skolinusių laikytis ratų ir palu 
kanų mokėjimo terminų. Pra 
leidusis du menesiu nuo pas 
kutinės ratos arba palūkanų 

mokėjimo dienos, turės mokėti 
vieton ^4% palūkanų nuo vi 
sos balanso sumos 1 % paJuka 
nų. Toks padidintas palūkanų 
mokėjimas nerangiems skoli 
ninkams bus taikomas tiktai 
nuo š. m. balandžio men. 1 d., 
todėl visiems pavėlavusiems 
reguliariai mokėti savo pasko 
las yra pakankamai laiko susi 
tvarkyti. Pailiustruosime pa 
vyzdžiu daleisdami skolininko 
paskolos padėtį kaip seka: pas 
kolos balansas $1,500, paskuti 
nis mokėjimas pagal nario kny 
gutę yra š. m. kovo mėn. 2 d., 
skolininkas daro sekant} mokė 
jimą š. m. gegužės men. 2G d. 
Šiuo atveju skolininkas moka 
1% palūkanų už 79 dienas 
nuo $1.500, t. y. viso $39.50. Į 

šią sumą įeina baudų $9.87.
Morgidžių sąlygos palieka 

mos be pakeitimų, t. y. duoda 
mi tiktai pirmi atviri morgi 
čiai iki $10.000 vienam asme 
niui iš 9% metinių palūkanų.

Be to visuotintam šertninkų Siamas socialinis vakaras, ku 
susirinkimui pageidaujant nuo rio metu socialinių mokslu sri 
š. m. balandžio mėn. 1 d, pa tyje specializavęsi Kanadoje 

tautiečiai Regina Kulie 
. . , __ X nė ir Kazimieras Manglicas paA. h. McKAGUEi darys viešus pranešimus, kaip 

pasinaudoti nedar 
kitais atvejais, susi 
socialiniais klausi 
kreiptis pagalbos 
t. t. Po pranešimų 
atsakorrfa Į paklau

J?! 

i

v

•4

MM/ LIETUVON
AUGŠTA PREKIŲ KOKYBĖ 

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

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

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

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

Kadangi siuntos išlaidos sumažėja.
Mūsų kainos anksčiau skelbtiem produktam bei 

prekėm galioja ir toliau.

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

svarų) brutto — $ 15.25.

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

Atdara iki 8 vai. vak.

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

Rašykite mums lietuviškai.

LONDON, Ont.
VISUOTINIS APYLINKES SUSIRINKIMAS

Londono lietuvių visuome 
nės įvyks kovo 22 d., šeštadie 
nį, lietuvių mokyklos patalpo 
se, Richmond g-vė 520 nr. (įė 
jimas iš kiemo). Sus-mo dar 
bų tvarkoje — valdomųjų or 
ganų rinkimai. Pradžia 6 
vakaro.

Maloniai prašoma visų 
tiečių sus-me dalyvauti.

Apylinkės v-ba prašė praneš le. Tiesa, viskas atlikta savo 
ti, kad numatytą valandą nesu 
sirinkus pakankamai narių sk 

aičiui ir dėl to negalint su 
rinkti dalyvių kvorumo, antras 
— teisėtas susirinkimas įvyks 
po vienos valandos ir tada bus

vai.

tau

10 
ap

200.00
290.00

203.00

1,301.64
398.85
125.62

124.80

kos klausimai, nažiūiint daly 
vių skaičiaus.

PATIKSLINIMAS
Dėl tilpusio „Nep. Liet.“ 

numery Nepriklausomybes
rašymo Londone, Apyl. v-bos 

pirm, prašo duoti kai kurių pa 
tikslinimų:

1) Minėto aprašymo auto 
rius sako, kad minėjimo rengė 
jai viską pravedė nauja forma 
ir atrodo, kad tatai jam nepati 
kę. Tuo tarpu daugelio lautie 
čių pareikštas didelis pasiten 
kinimas, nes susėdus prie sta 
lų ir kavutės visų nuotaika bu 
vusi draugiška ir pakili. Nie 
kam nereikėjo jokių indų ar 
puodų atsinešti ir todėl auto 
riaus nuogastavimas, kad dėl 
to viengungiai ir kai kurios 
šeimos nepribuvo, neturi jo 
kio pamato. Priešingai Į minė 
jimą šiemet atsilankė gal dau 
giau, kaip kad pernai ar kitais 
metais.

2) Į minėjimą buvo tautie 
čiai kviečiami per spaudą ir 1a 
diją ir kitais būdais. Kadangi 
šiemet jokių prezidiumų nebu 
-''’'-<z#z*z*z''>*z«rz*z<z*z*z*z<'z*z*z*z*z'z

fiurttttf-r and Solicitor S Praktikoje 
Advokatas ir Notaras x ^°»/18os 11 

ei. E M 4-1394, EM 4-1395 J
01 Northern Ontario Bldg.S reikaįaįs ir

Bay Street, * bus plačiai 
TORONTO 1, Ontario. £ gimus

Lietuvio Advokato (staiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
< kampas Bay A Richmond) « 

TORONTO. ONTARIO
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIX 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
Hoyden Street 

(netoli Bloor ir Yongici 
Toronto 5, Ont 

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

c

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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

Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

vo sudaroma, taigi ir kūrėjai 
savanoriai nebuvo iš publikos 
išskirti, ar kaip kitaip pagerb 
ti. Kadangi jie patys nepareis 
kė noro kalbėti, tai minėjime 
per oficialią dalį kalbėjo tik 
pirmininkaujantis, paskaitinin 
kas ir latvių bei estų atstovai.

Bendrai minėjimas piaėjo 
susikaupimo ir darnumo ženk

vietinėmis jėgomis, bet šį kar 
tą londoniškiai liko patenkinti 
tuo, ką turėjo. L. Eimantas.

tas

P AJlfcSKO JIM A l
— Jieškomas Rimeikis Sta 

sys, sūnūs Juozo Rimeikio. 
J ieško žmones iš Sibiro. Atsi 
liepti prašoma adresu: J. Ša 
rapnickas, 56 Concord Ave., 
St. Catahnnes, Ont., Canada.

— J ieškomi Jurkus Vincen 
ir Jurkus Boleslovas aū

nūs Antano ir Karolinos. Jei 
kas žino, praneškite Stasiui 
Jurkui adresu: Šiaulių rajon., 
Kurtuvėnų paštas, šalpirčių 
kaimas, Lietuva.

— Jieškomas Juozas Bara 
nauskas, sūnus Mato ir Vero 
nikos Baranauskų, gimęs 1925 
m. birželio 13 d. Ukmergės 
ap., Pagirių vai., gyveno Kau 
ne, Žemuogių g. Nr. 6. Jieško 
motina Veronika. Atsiliepti 
šiuo adresu: Z. Bilevicicne, 
7415—-2nd Ave., Ville St. Mi 
chel, Montreal, P. Q., Cana 
da.

— Šiaurinės Korėjos komu 
nistai, prasiskverbę į Pietinės 
Korėjos keleivinį lėktuvą, kaip 
keleiviai, revolverių pagalba 
privertė lėktuvo vairuotoją sk 
risti į Šiaurinę Korėją,

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINA, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.

per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

f

I BALTIC EXPORTING Co
J; C E N T R I N Ė Į T A 1 G A :

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686
č ponia V. Juraitis.
X 94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315
S ponia M. Venskevičienė.
| DĖMESIO!

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

pasirinkimo įvairių gėrybių.
d Yra gauta k ošti u m. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.
S STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
51. 2 košt. viln. medž. 7 yid.
» 1 paltui viln. medž. 3 yrd.
ę, 1 suknelei vii. medž. 3 yrd.

pamušalo ...............7 yrd.
i šerinės(klijonkės) 3 yrd.
I Iš viso už $ 70.60

?2. 2 košt. viln. medž. ? yrd.
» 2 paltams vii. medž. 6 yrd.
( 1 suknelei v. medž. 3 yrd.
* 2 suknei. rayono m 8 yrd.
■ pamušalo ............. 10 yrd.
I šerinės (kbjonkės) 1 yrd 
’stiklui plauti peil. su deim
* Iš viso už $ 112.60

Y

3. 2 košt, arba lengv. rnot.^ 
paltams vii. medž. 6 yrd.£ 
4 košt. vyr. v. m. lz- yrd.^

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd. ■ 
pamušalo ...... ų8 yrd? ,

šerines (khjonkės)8 yrd.; 
stiklui piauti peil. su deim.;

Iš viso už $ lo7.90; ,
4. 4 košt. viln. medž. 14 yrdJ i

pamušalo ................18 yrd.I į

šerinės (khjonkės)4 yrd., ‘ 
Iš viso už $ Ž2.30 į 

tą ir vyr. ar mot.).
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti jvairias 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me 

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

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

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

TAIP PAT SIUNČIAME 15 KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 

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

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

SAV. A. KALUZA

$ X (Užsakant prašau nurodyti medž. spalv 
t . IS — t — a • ■ ■ k. tt ■ n ■ i “ . . —. . i", . . . .. .1 .. .

g
K

£
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MŪSŲ ^5 P ORTAS
SPORTAS LIETUVOJE, 

Veda K. Baronas.
Po Sov. Sąjungos stalo teni 

so pirmenybių, vilniškiame sp 
orte, buv. meisteris A. Sauno 
ris, gan plačiai aprašo šių pir 
menybių technišką pusę, įver 
tindamas paskutinius žaidėjus. 
Neaplenkia ir savęs, pažymėda 
mas, kad jis „seniai jau nėra 
užėmęs tokios žemos vietos, 
kaip šiemet. Finale, deja, su 
šlubavo puolamieji smūgiai, o 
be pagrindinio ginklo sunku 
buvo kovoti“.

Truputį apie straipsnio au 
torių — Algirdą Saunon, šian 
dien vadinamą sporto meiste 
riti, daugkartinį Sov. S-gos 
čempioną. Jis yia Vilniaus Vy 
tauto Didžiojo gimnazijos auk 
lėtinis, baigęs medicinos fakul 
tetą 1955 m. Kiek šio sporto 
skyriaus vedėjas prisimena, 
A. Saunoris buvo labai silpnos 
sveikatos, todėl ir pasirinko 
daugiau stalo tenisą, būdamas 
žemenėse klasėse, jis ne kartą 
„įvarydavo“ baimės gitnnazi 
jos meistrams. Ne vienas jam 
pranašavo gražią ateitį, kuri ir 
išsipildė. Atrodo, kad savo pro 
fesijoje, kaip med. daktaras, 
mažai reiškiasi, kadangi spor 
tas yra daug pelningesnis už 
siėmimas. Jo brolis Vytautas, 
buv. Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėjas, dar ir šiandien, nežiū 
rint 34 m. amžiaus, „nepakabi 
no ant vinies“ futbolo batų, 
bet taip pat žaidžia ir treniruo 
ja Vilniaus Elnią. Ir Vytautas, 
ne kartą pasirodo su kritika 
„Tiesoje“ ar „Sporte“.

Po stalo teniso pirmenybių, 
geriausi žaidėjai išvyko gastro 
lių į Čekoslovakiją ir Bulgati 
ją. Iš ten jie važiuos pasaulio 
pirmenybėms į Budapeštą. Vi 
sa Čekoslovakijos spauda vie 
ningai pažymėjo, kad iš Sov. 
S-gos rinktinės sąstato, geriau 
šiai pasirodė lietuviai Paškevi 
čius ir Saunoris. O Čekas, rink 
tinės žaidėjas, Štipek, tiesiog 
sako: po 2—3 metų lietuviai 
gali tapti Europos meisteriais. 
Jiems tik reikia daugiau paty 
rimo, daugiau susitikimų su ki 
tais Europos kraštais.

Pažymėtina, kad stalo teni 
sininkai, tik šiemet, pirmą kar 
tą apleido Lietuvą, išvykdami 
nors pas Sov. S-gos satelitus.

Iš Lietuvos krepšinio gyve 

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 
dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 

vaikams ir jaunimui.
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
A. Baronas. MĖNESIENA, rom..........................................$ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS......................................$ 2.00
P. Babickas. GRAŽIOJI LIETUVA ..................................$ 4.00
J. Narūne. GINTARĖLĖ. Vaikams....................................... $ 0.95
E. Tumiene. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ..................$ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.......... 2.50
M. Laupinaitis. AŠ KALTINU ................................................... 5.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..............................0.50
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO..................................... 1.50
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas......................................... 3.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE .......................2,20
Žurnalas LIETUVA ................................................................... 0,5u
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ....................................... 1,50
“aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ..............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...................................  1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................. 2,50
4. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU..........................................1,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .............................$ 2,—
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI......................$ 0,50
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .............................................................$ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ......................................$ 2,—
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1.50
P. Orintaitė, MARTI iŠ MIESTO .............................. $ 0,75
5. Zobarskas, R1ESTAŪS1O SŪNUS, vaikams .... $ 0,75
S. Zobarskas, PER ŠALTI IR VĖJĄ, vaikams........... $ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............................. $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRJŽIMAS........................................... $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0,30 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito .............$ 0,30
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

nimo tenka pranešti, kad i So 
vietų S-gos rinktinę įtrauktas 
tik vienas Stonkus ir trys lat 
viai: 2,12 m augščio Kruminš, 
Valdmanis ir Muiznieks. Visi 
kiti rusai. Treneriai taip pat 
rusai. Ką gi, lietuviai išmokė 
žaisti krepšinį, dabar jau ne 
reikalingi. Senas posakis — 
mauras savo padarė, mauras 
gali eiti — pilnai pasitvirtina. 
Tuo tarpu į moterų rinktinę 
įtrauktos dvi lietuvės. Dakta 
raitė ir Tūlevičiūtė, kitos ru 
sės. Treneris yra lietuvis Bu 
tautas, kuriems duotas „ange 
las sargas“ ruse Aleksiejeva. 
Abidvi rinktinės pradėjo pa 
ruošiamuosius darbus pasaulio 
pirmenybėms— gegužės mėn. 
moterų Varšuvoje, ir spalio Ci 
Įėję — vyrų.

Ledo rutulyje pirmą vietą 
Lietuvoje laimėjo Kauno Inka 
ras. Jis meisterio vardą iško 
vojo septintą kartą. Vilniaus 
Spartakas, turėjo daug vilties 
patekti į baigmę, tačiau susi 
žeidus Ganusauskui, vilnie 
čiai pralaimėjo Kūno Kultu 
ros Instituto komandai 6:2.

KANADA VĖL MEISTERIS
Pereitais metais pasaulio le 

do rutulio pirmenybės vyko 
Maskvoje. Jose, ryšium su jvy 
kiais Vengrijoje, nedalyvavo 
nei JAV, nei Kanada. Ir dide 
liam šeimininkų nustebimui, 
jas laimėjo Švedija, laimėjusi 
visas rungtynes, tik sužaisda 
ma lygiomis su rusais (1:1), 
kurie taip pat sužaidė lygio 
mis su čekais ir tuo pačiu at 
siliko nuo švedų tik vienu taš 
ku.

Šiemet, į įvykusias pirmeny 
bes Oslo mieste, rusai vyko 
jau geriau pasiruošę, sužaidę 
eilę rungtynių Kanadoje ir va 
karų Europoje. Be abejo, iš 
anksto buvo sprendžiami ir 
pirmenybių favoritai — tai Ka 
nados Whitby miesto koman 
da ir Sov. S-gos rinktine.

Šių dviejų tautų suistikimas 
įvyko paskutinę pirmenybių 
dieną, kovo 9 d. Kanadiečiams 
pakako tik lygiųjų (rusai buvo 
sužaidę 4:4 su čekais), tuo 
tarpu raudonosios Meccos ats 
tovams reikėjo laimėjimo tapti 
pasaulio meisteriu. Ir kas klau 

sėsi tiesioginio radijo praneši 
rno, arba po dviejų dienų ste 
bėjo tas rungtynes televizijoje, 
gali drąsiai pasakyti, kad ka 
nadiečiai pradėjo per daug nėr 
vuotai žaisti. Ir pirmame kėli 
nyje, rusai pralenkė kanadie 
čius savo geriausiu taktišku 
žaidimu, čiuožimu, (kai kurie 
rusai Čiuožia 29,9 inlyių į va 
landą) tad nestebėtina, kad 
jie vedė 1 :0, ypač kada už bau 
dą buvo pašalintas vienas ka 
nadietis. Tačiau antrame kėli 
nyje, klevo lapo atstovai, pia 
dėjo vesti apgalvotą žaidimą, 
išlygindami pasekmę ir pra 
sverdami savo naudai, nors 
prieš kėlinio pabaigą, rusams 
vėl pavyko išlyginti 2:2.

Trečias kėlinys — lemiama 
kova. Rusai meta visus savo 
kozyrius, tačiau nepajėgia 
prieš gerus kanadiečius nieko 
padaryti ir dar į savo vartus 
gauna du įvarčiu Galutinis 
rezultatas 4:2 Kanados nau 
dai. Tenka džiaugtis, kad 
meisterio vardas vėl yra grą 
žintas į šį kraštą — ledo rutu 
lio lopšį.

Prie progos, reiktų pažymė 
ti, kad kanadiečiai yra padarę 
didelę klaidą, leisdami, savo 
žaidėjams žaisti visas rungty 
nes. Su silpnesnėmis valstybė 
mis, kaip Suomija, Lenkija, 
Norvegija, teko leisti žaisti si 
Ipnesniems ledo rutulminka 
ms, o pagrindinius žaidėjus, 
laikyti tik rusams, švedams ir 
čekams. Paskutinėse rungtynė 
se aiškiai matėsi nuovargis..

Nors po pirmenybių, lusai 
pakvietė kanadiečius draugiš 
kų rungtynių i Sov. Sąjungą, 
tačiau šio krašto atstovai, kvie 
timo nepriėmė, o išvyko rung 
tynėms į Šveicariją, Prancūzi 
ją ir Angliją.

Pats Whitby miestelis (tarp 
Toronto ir Oshawos) tuoj pa 
sibaigus radijo transliacijai, 
džiaugsmingai sutiko šią žinią, 
iškabindamas iš abiejų į miestą 
įvažiavimo kelių, didelęs iška 
bas, su įrašu: Whitby — pa 
šaulio ledo rutulio meisterio 
gyvenvietė, o tūkstančiai maši 
nų, pasipylė į gatves iš Toron 
to. Oshawos ir kt. artimesnių 
apylinkių, atšvęsti šį laimėji 
mą taip pat su plakatais. Pačią 
komandą šiame miestelyje lau 
kia iškilmingas priėmimas.

Truputį iš N. Lietuvos pra 
eities. Ledo rutulio centru bu 
vo Kaunas ir jo dvi komandos 
— Tauras ir LGSF. Atgavus 
Vilnių, mūsų sostinės trys žai 
dėjai Andriejauskas, Kelmas 
ir Stanišauskas iŠ Vilniaus LG 
SF buvo įtraukti į rinktinės 
sąstatą. Šių dviejų miestų su 
sitikimai baigėsi Kauno laimė 
jimu — 2:1 ir 1:0.

Pasaulio ledo rutulio pirme 
nybėse Lietuva dalyvavo tik 
vieną kartą — Pragoję. Žais 
dama vienoje grupėje su Len 
kija, Vengrija ir Rumunija, 
lietuviai pralaimėjo lenkams 8 
:1, vengrams 15:0 ir laimėjo 
prieš Rumuniją 1:0. Geresnių 
žaidėjų pavardės: Jocys (abu 
įvarčiai pasaulio pirmenybė 
se), Klimas, Bačinskas, Ganu 
sauskas, Kuzmickas. K. B.

STALO TENISAS 
LIETUVOJE

Čekoslovakijos stalo teniso 
laikraštis „Stolni Tenis“ davė 
plačią apžvalgą apie lietuvių 
stalo tenisą.

Ten rašoma, kad lietuvių 
stalo tenisininkai buvo plačiai 
žinomi pasaulyje jau prieš ka 
rą ir sėkmingai dalyvaudavo 
pasaulinėse pirmenybėse nuo 
1926 m.

Pokaryje lietuviai stalo te

GAMINIŲ SU

CROSS 
susegti 
KOMB1

(H) T-BALTIN. vy 
rams ir berniukams.

natūralūs;
dvigubi balti;
dvigubi natūralu

(F) PRIEKYJE UŽ 
SEGAMI trumpų 
rankovių marškiniai; 
Penmans 253 balti; 
251 natūralūs;
223 2-jti siūlų balti; 
222 2-jų siūlų natūr.

(E) APAT. KELNĖS, 
pilno ilgio užsegamu 
priekiu.
Penmans 253 baltos; 
251 natūralios;
223 2-jų siūlių baltos 
222 2-jų siūlių natų 
ralios.

(G) BE
elastiniu 
niu
NAITĖS
Penmans 253 baltos 
251 natūralios.

(D) IKI KELIŲ trum 
pu rankovių KOMBI 
NACIJA.
Penmans 253 balti;
251 natūralūs.

(I) BALTIN. vyia 
ms ir berniukams, ly 
gūs arba eilutėmis.

(J) KELNAITĖS 
vyrams ir berniuką 
ms, lygios arba eilu 
temis.

(A) TRUMPŲ RANKOVIŲ 
pilno ilgio KOMBINACIJA 
Penmans 253 balti;
251
223
222

SAGŲ 
juosme 

pilno ilgio KEI

(C) CRISS 
be rankovių 
iki keliu 
NACIJA. ’ 
Penmans 253 balti 
251 natūralūs.

(B) V-KAKLO trumpo 
rankovėm pilno ilgio 
KOMBINACIJA. 
Penmans 2530 balti; 
2510 natūralūs.

VISUOMET VERTA REIKALAUTI

PENMANO ŽENKLU, RODANČIU VERTŲ IR KOKYBĘ

B7-8

nise dominuoja visoje Sov. S- 
goje. Pav., 1951—5 mm. tar 
pe lietuviai laimėjo 17 iš 30 so 
vietų meisterysčių.

1947-51 mm. Lietuvos ineis 
teriu buvo Vilius Variakojis, 
kuris kartu su Vladu Dzindzi 
liausku 1951 m. paėmė sovietų 
meisterio titulą vyrų dvejete. 
Jaunas Vilniaus chiiurgas Al 
gimantas Saunoris 1952 m. 
laimėjo SSSR ir Lietuvos meis 
terystes ir laimėjimą pakarto 
jo 1953, 4, 6 ir 7 mm., tik 1954 
m. Lietuvos karūną atidavė Ri 
mui Paškevičiui, gi 1955 m. vi 
eneto meisteryste atiteko estui 
Frants. Dzindzihauskas, kuris 
yra oficialus sovietų valstybi 
nės komandos treneris, 1953 
m. vėl tapo sovietų meisteriu 
dvejete su Paškevičium ir 1950 
-2 mm. mišriame dvejete su Ži 
levičiūte.

Didelė staigmena stalo teni 

so pasauliui buvo Saunorio - 
Baltakio pergalės prieš pašau 
linio lygio kombinacijas — 
vengrus Berzik — Foldi ir ang 
lūs Kennedy — Leach.

Lietuvos moterys, vedamos 
B. Balaišienės, irgi yra labai 
sėkmingos. 1954 m. Bailaišie 
nė buvo SSSR meisterė ir ke 
turis karus (1948, 52, 3, 5 m. 
m.) pirmąja Lietuvos žaidėja. 
Ona Žilevičiūtė, priklausanti 
40,000 narių turinčiai Žalgirio 
sporto sąjungai, Lietuvos meis 
terystę laikė 1905-1 metais.

Komandinėse sovietų 1952 
m. pirmenybėse pirmose dvejo 
se vietose atsidūrė Lietuvos 
Spartakas ir Žalgiris prieš Es 
viai pakartojo 1953, 5 ir 7 m., 
tijos Kalev. Savo sėkmę lietu 
kuomet baigmėje įveikė Lenin 
gradą 11:1, Maskvą 11:6 ir Es 
tiją i 1:6.

Stalo teniso lygis Lietuvoje 

auga daugumoje del augštoi 
klasės žaidėjų nesavanaudiško 
treniravimo ir rūpesčio prie 
augliu. Taip, pav., Balaišienės 
7 metų dukrelė įkopė į mokyk 
linio amžiaus vaikų pirmeny 
bių baigmę.

Per paskutinius tris metus 
lietuvai turėjo progos varžytis 
su užsieniečiais. Lietuvoje vie 
šėjo Ryt. Vokietija, Rumunija 
ir 1957 m. Vengrija. Pastaro 
sios pasaulinio lygio žaidėjai, 
kaip Berzik, Sido ir Foldi, no 
rs ir daugumą susitikimų lai 
mėjo, tačiau tam turėjo suka 
upti visas jėgas.

Laikraštyje po nuotrauko 
mis A. Saunoris vadinamas gt 
riausiu S. S-gos žaidėju, o R 
Paškauskas — turiniču geriau 
šią techniką. — a.

— Japonija su Komkinija 
sudarė prekybos sutarti 98 mil. 
dol.
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„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI ? ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES, PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA iR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’’, 7722 G *orge Street, Ville LasaHe, Montreal, P. Q.
arba

f SKAMBINKITE TELEFON U : HEmlock 7920.
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Nuoširdžiai dėkojame gene 
siems tautiečiams, prisidėjusie 
ms prie Lietuvių Namų įsigiji 
mo ir įnešusiems į Namų Fon 
dą žemiau išvardintas sumas: 
Po 200 dol. Tauskeliene Ami 
lia. Ši geroji tautelė iš anks 
čiau į Kanadą atvykusių lietu 
vių tarpo, buvo 100 dol. įnešu 
si pr. metų spalio 7 d., o da 
bar padėjo dar 200 doi., specia 
liai Delta kino salės pirkimui. 
Priimkite mieloji p. Amilia mū 
sų gražiausią ačiū!

Gerasis Br. Oselskis, anks 
ciau paskyręs 100 dol., dabar 
savo pažadą padvigubino, įneš 
damas 200 dol. Nuoširdžiau 
sias ačiū!

Po 100 dol. Rimkus Juoz., 
Miltenis Balys, Vieraitis Zen., 
Bansas Br., Windsor, Ont. 
Mielam Br. Barisai, kuris pa 
ts, neprašytas prisiuntė N h 
čekį paštu net is Windsor mū 
sų ypatinga padėka.

Girdvainis Juoz., Eidukaitis 
Juoz., Mureikaitė Marytė 5 
metų (ačiū jos geriems tevelia 
ms!), Cėsnienė Onute, Simke 
vičius Ant., Šimkevičienė Ele 
nutė, Rimkus F., Grinius Ma 
liūtis, berods 8 m. (nuoširdus 
dėkui jo mielajam tėveliui Ba 
liui už savo vienturčio sūnaus 
įrašymą į NFS), Gnniuviene 
Elvyra, Kimkevičienc Reg.

Trys tautiečiai iš Pans, On., 
pauėję mums hamiltomeciams 
šiame darbe ir prisidėję po 100 
dol. kiekvienas, yra Vacys Ge 
čas ir mažasis 10 m. Anūkas 
Kuzmickas (jo tėveliams gra 
žiausias ačiū!). Zenius Gečas 
is Erantiord ,Onl. irgi atėjo į 
talką, įnesuamas 100 dol.

Po 7o dol.: Kazemekas Juo 
zas, kuris zo doi. yra Įnešęs 
jau 1950 m.

Visiems pnsidėjusiems siun 
čiame gražiausią mūsų padėką 
ir laukiame visų tautiečių!

Maloniai kreipiamės į visus 
NF V-bos narius ir gražiausiai 
prašome kiekvieną lamstų kas 
savaitę gauti po 1U0 dol. ar uau 
giau. Neatidėkime pinigų nn 
kimo į paskutines savaites pr 
ieš pirkinio uždarymą.

Dėkodami visiems dar kar 
tą, mes prašome visus tautie 
čius jungtis į Lietuvių Namų 
Įsigijimo darbą.

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

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Kovo 9 d. Hamiltone buvo 
laminėtas Sv. Kazimieras. Pa 

minėjimą suruošė vietos Atei 
timnkų kuopa, kuriai pirminio

skautams už aktyvų dalyvavi 
mą ševntėj. Taip pat dėkojame 
p. K. Mikšiui už patalkininka 
vimą rengiant minėjimą.

Hamiltono Ateitininkai.
DR. ANCEVIČIAUS RINKI 
MINĖ KALBA HAMILTONE

Kovo 13 d. Textile Workers 
Union of America naujoje salė 
je mūsų tautietis dr. Ancevi 
čius, kandidatas į Kanados fe 
deralinį parlamentą, sakė Ha 
miltono tekstilės darbininkams 
rinkiminę kalbą. Dr. Ancevi 
čius smulkiai išaiškino, kad di 
džiosios biznio partijos, kon 
servatoriai ir liberalai, rūpina 
si tik savo biznio reikalais, bet 
ne darbo žmonėmis ir jų bu 
vio pagerinimu.

Prelegentas ragino visus 
balsuoti tik už CCF partiją, 
nes ta partija yra Kanados dar 
bo žmonių partija, kovojanti 
už soicahnį teisingumą, pagrįs 
tą krikščioniškos moralės nuos 
tatais. Dr. Ancevičiaus kalba 
klausytojams labai patiko, kas 
buvo matyti iš gausių plojimų.

Y

A

KRONAS -
VALEVIČIUS \

LIMITED J

“The Centre of Real Estate

kati ja kultūros darbininkas J. 
Pleinys. Bažnyčioje buvo iškil 
mingos mišios, choras giedojo 
pritaikytas giesmes. Kun. la 
darauskas pasakė ypatingai 
gražų pamokslą, statydamas, 
šv. Kazimierą pavyzdžiu lietu 
viskam jaunimui. Tą pačią die 
ną 5 vai. po pietų salėje po baž 
nyčia buvo paminėtas šv. Ka 
zimiero 500 m. gimimas. Pas 
kaitą skaitė J. Matulionis. Pas 
kaita buvo turininga ir žavinti 
jaunimą.

Gražių dainų solo atliko Al 
įona Laugalienė ir Vyt. Bi 
auskas. Hamiltono choras, 

dir. kun. Br. Jurkšo, sudaina 
vo 4 dienas, kurios buvo labai 
įspūdingai atliktos. Hamiltono 
choras smarkiai progresuoja 
ir auga jo dainininkų skaičius. 
Reikia tikėtis stipraus choro.

KI. Girdvainis.
NUOŠIRDŽIĄ PADĖKĄ 

reiškiame mūsų didž. gerb. 
Dvasios Vadui Dr. kun. J. Ta 
darauskui už atlaikytas iškil 
mingas pamaldas, minint Šv. 
Kazimiero 500 metų sukaktį. 
Taip pat už leidimą nemoka 
mai naudotis sale, pravedant 
šventės programą. Maloniai 
dėkojame p. J. Matulioniui už 
taip gražią ir turiningą paskai 
tą. Dėkojame šventės progra 
mą išpildžiusiems: kun. Br. 
Jurkšui ir jo vadovaujamam 
chorui, solistams: p. Al. Lau 
galienei ir Vyt. Bigauskui. 
Ačiū Hamiltono skautėms ir

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE {STAIGA HAMILTONE (3 skyriai).DIDŽIAUSIA REAL
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:

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

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

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

Taupykime ir s kol ink i m ė s 
kooperatiniame bankelyje — „T ALK A“.

3 Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už pas- 
s kolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdiausta. 
ž Operacijos atliekamos kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. 
> iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N., 
s Hamilton. Kitu laiku kreiptis pas ižd. L. Eengmką, 
j 15 Homewood Ave. Tel. JA 9-2114.

8

Po kalbos dr. Ancevičius pa 
sikalbėjo su savo tautiečiais 
tekstilės darbininkais. K. L.

St. CATHARINES, Ont.
PRIĖMIMAS PAS ADVOKATĄ JOHN KING

John King (ukrainiečių kil 
mės) yra labai populiarus tarp 
naujų imigrantų. Jis yra atsto 
vas mažumų St. Catharinėje, 
ir stengiasi padėti kiekvitnam 
imigrantui — biznyje, ar gau 
ti valdišką tarnybą. Priėmime 
dalyvavo kaip atstovai ir sve 
čiai šių tautybių: armėnai, es 
tai, latviai, lietuviai, lenkai, bo 
kiečiai, 

olandai.
Bendr. 
žmona, 
Šarapnickas.

Priėmimas suruoštas buvu 
šiam parlamento atstovui, da 
bar vėl kandidatuojančiam į 
parlamentą Progressive conser 
vative sąrašu Jorn Smith pa 
gerbti.

Visiems susirinkus J. King 
pristatė kandidatą tarti žodį. 
Paaiškėjo, kad John Smith es 
ąs emigrantas. J. Smith pa 
reiškė, kad prie konservatorių 
valdžios emigrantams atsivėrė 
durys patekti ne tik į parla 
mentą, bet ir į ministerius, iš 
kurių ukrainietis ir armėnas 
buvo konservatorių priimti mi 
nisteriais.

J. Smith, kalbėdamas į 9 tau 
tybių atstovus ir svečius, lie 
pė nenutausti, nepamiršti savo 

gimtos žemės papročių ir bū 
ti gerais Kanados piliečiais.

vengrai, ukrainiečiai ir 
Iš lietuvių dalyvavo 

pirm. St. Šetkus tu 
A. Ališauskienė ir J.

NAUJAS KULTŪRINIS 
ŽINGSNIS.

1957 m. gruodžio 14 d. 278 
SLA kuopos suisrinkimas nu 
tarė įsigyti, kaip kuopos turtą, 
Dr. V. Sruogienės Lietuvos is 
toriją ir ją nupirko. 1958 m. 
sausio 22 d. nutarta pagal lė 
šų išteklius pirkti ir kitas, jau 
išleistas ir anujai leidžiamas 
knygas. Iš ko kilo mintis įsteig 
ti bibliotekėlę. Susninkimas 
šią mint įužgyrė ir biblioteke

Kam yra tekę susipažinti ir 
plačiau išsikalbėti su J. Smith, 
tas tuojau pastebėjo jį kai 
po nuoširdų žmogų.

Šias eilutes rašančiam teko 
paklausti apie senatvės pensi lės steigimui padarė nutarimą, 
jas. John Smith pareiškė, kad 
konservatoriams pasisekė su 
mažinti iš 20—10 m., bet ir 
tas yra neteisinga, J. Smith įsi 
tikinimu, imigrantas po 5 me 
tų, gavęs Kanados plietybę, 
turi naudotis visomis puvilegi 
jomis, kaip ir čia gimęs. John 
Smith yra labai simpatingas, 
ir geras lietuvių draugas.

J. Smith visiems atsakinėjo 
į paklausimus, nes kiekviena 
tautybė turėjo įvairių paklau 
simų.

J. King su žmona svečius 
nuoširdžiai globojo ir vaišino.

Bendruomenės pit m. St. 
Šetkaus su ukrainiečių atsto 
vu M. Sharik diskusijas apra 
šysiu vėliau, — tikiu,, kad bus 
įdomu visiems lietuviams. J. Š.

Minint vasario 16 d. St. Cat 
harinės Lietuvių Bendruomenė 
pasiuntė telegramą Kanados 
Min. Pirm. Jonn Diefenbaker 
iui. Gautas paties Min. Pirm, 
pasirašytas atsakymas, kuria Jasuxfavicius ir P. Šukys, pa 
me pažymima, kad būdamas aukojęs drabužių ir apsiavimo. 
konferencijoje jis reikalaus pa Reikia tikėtis, kad jų pavyz 

vergtoms tautoms laisvės. Š. džiu paseks ir kiti, netik iš St.

Biblitekėlė steigiama perkant 
naujas knygas ir iš suaukotų. 
Iki šiol jau yra suaukota ke 
liolika knygų, tokiu būdu bib 
liotekėlės užuomazga jau pada 
ryta.

Šiuo reikalu 278 SLA kuo 
pa kreipiasi į St. Catharines ir 
jos apylinkių lietuvius su pra 
šymu, kas turi atliekamų kny 
gų, paaukoti šiai kuriamai bio 
litekėlei.

Kol bus įrengta bibliotekė 
lei numatyta patalpa, knygas 
surenka kuopos finansų sekre 
torius P. Polgrimas, 172 Boy 
le Rd.

Susirinkimo įgoliotas
I. Šajauka.

NEATSILIEKA IR 
STCATHARINIEČIAI

Į vilniečių prašymą parem 
Suvalkų trikampio lietuvius 

neliko kurti ir St. Catharines 
lietuviai. Pirmieji atsiliepė K.

ti

PADĖKOS
Noriu padėkoti visiems, ku 

rie teikė užuojautą man ir šei 
mai ryšium su mano sesutės 
mirtimi Lietuvoje.

Nuoširdžiausiai dėkoju 
siems, kurie pasireiškėte, spau 
doje, laiškais, telefonu ar ypa 
tiškai.

D. Norkeliūnas ir šeima.
♦ ♦ *

Nuoširdžiai dėkojame Balio 
& Sruogos minėjimo dalyviams, 

Vyt. Jonynui už paskaitą, op.
$ sol. E. Kardelienei, pianistui 
® K. Smilgevičiui, MLD aktoria 
%* ms J. Akstinui, L. Barauskui,

B. Pūkelevičiūtei ir V. Vaičia 
X naitei už minėjimo programos 
g išpildymą, V. Remeikai už see 
Q nos apipavidalinimą ir kun. J.

Borevičiui, S. J. už salę.
— Rusija ginkluoja Alžyro Studentų S-gos Montrealio 

8 sukilėlius. Skyrius.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
KAIP VYKO

Gilus sniegas, neišvažiuoja 
mi keliai, neleido Šios apylin 
kės organizacijų valdybų na 
riams susirinkti bendro posė 
džio ir galutinai suvesti ruoš 
to vasario 16-tosios dienos mi 
nėjimo duomenis.

Minėjimas buvo suruoštas 
visoms čia veikiančiomis orga 
nizacijoms sudarius bendrą 
kcxriti [tą. karmininku buvo 

išrinktas A. Aleliūnos, kuris 
ir pravedė minėjimo iškilmin 
gąją dalį. Minėjimui pritaiky 
tą kalbą pasakė kun. Pacevi 
čius iš Toronto. Jo kalbos pa 
grindinė mintis buvo mūsų sun 
Kios kovos ir vargas Nepnklau 
somybę atgaunant, ir kaip leng 
vai tas tampa užmiršimu, gy 
venant viskuo pertekusioje ap 
linkumoje. Jis kreipėsi į tėvus 
ir tiesiogiai į patį jaunimą, 
prašydamas neužmiršti savo, 
kalbos, tradicijų ir ten vergijo 
ar savo tėvų gimtojo krašto, 
je pasilikusių savųjų. Kurie ne 
galėjo šia proga laisvai susirin 
k.t# ir pagerbti tuos, kurie, 
prieš keturiasdešimt metų su 
didž^ausau pasiaukojimu—net 
mirtim šią laisvę iškovojo.

Iš Kanadiečių, buvo pp. Kn 
owlos ir p. Wilson.

P. J. E. Knowles yra šios 
apylinaės parlamento narys 
Lttawoje. Savo sveikinime, jis

Catharines, bet ir iš kitų vie 
tovių lietuviai. Jūsų atlieka 
mas drabužis ar knyga ar tai 
viens kitas doleriukas neapsu 
nkins ir nenuskriaus, o jiems, 
iškentėjusiems kelių metų ang 
lies ar druskos kasyklas, kon 
centracijas ir kalėjimus bus 
moralė ir materiale parama.

Vietinis.

VASARIO 16
nuoširdžiai mus užjautė, bet 
kartu pabrėžė, kad antroji mu 
sų tėvynė, kurioje mes dabar 
gyvename, taip pat laukia iš 
mūsų paramos ir, kad musų pa 
reiga įsijungti į šio krašto cko 
nominį, politinį gyvenimą.

P. Willson — Delhi, Ont. 
miesto burmistras, savo sveiki 
nime trumpai padėkojo už pa 
kvietimą ir kviete ateityje 
siuos minėjimus čia daryti.

Ūkininkų klubo vardu, svei 
kino p. Dambrauskas, Bendruo 
menės vardu ir padėkos žodį 
tarė p. Aleliūnas. Progiamą iš 
pildė sveičai torintieciai, su 
vaidinę vieno veiksmo komedi 
ją ir vietinis jaunimas pašoko 
uis tautinius šokius.

Didelė padėka priklauso 
šios apylinkės jaunimui, ieva 
ms ir mokytojams, kurių pa 
stangomis si graži tautinių šo 
kių grupė išsivystė į jaunimo 
organizuotą ratelį. Tikimės, 
kad ateityje ir vėl galėsime jus 
pamatyti scenoje, su taip įvai 
riaspalviais raštuotais tauti 
niais rūbais. Jūsų vadovams 
p. p. Norkams, Augaiciams, 
L. Racevičiui linkime nepails 
tarnai vadovauti ir sujungti 
Jus į dar darnesnį tautinių šo 
kių vienetą.

Kun. Rickui, atsisakius im 
ti pinigus už padarytas ruoši 
mo metu išlaidas (dešimt dol.) 
pelno likutis su surinktomis au 
komis, 138.50 dil. Visas pelnas 
komiteto nutarimu pasiųstas 
i autos Fondui.

Rengėjai dėkoja, svečiams 
torontiečiams, kun.: Pacevi 
čiui, kun. Rickui, pp. Dambrau 
■skierui,, Aleliunitenei, Kairie 
nei ir visiems prisidėjusioms 
prie šio minėjimo surengimo.

Rengėjai.

Qfiininani
LENGVI APATIN.T-MARŠKIN

MERG. KELNAITĖ 
IR BALTIN. 2-6 m.

MOTERŲ ELAST 
LIUOSOS KELN.

FMOTERŲ BALTINIAI 
Maži vidutiniai dideli

MERG. BALTIN 
8—16 metu.

KŪDIKIŲ APATIN.J
3, 6, 9 mėn.-l - 2 metųy

TAMPIOS CO-ED
GP8-2

mos nariui 
L svorio, kokio tik kam 
” reikia, ir kokybės vis 
labjau patraukiančios / 
taupius pirkėjus jau 89 /z i 
metus, kai apatiniai bal ; 
tiniai ir kojines gamina ■/ ■ 
mos Kanados šeimoms. >

TAMPIOS, KŪDIKIŲ

PENMANO APATINIAI ir 
kojinės turi viską, kas jums pa 
tinka ir patinkama kaina.

Yra įvairių rūšių, tin 
kančių kiekvienam šei 

visokio

APATINIAI KELN. IR JERSEYS DARBO, SPORTO
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REKOLEKCIJOS sV. KAZĮ 
MIERO BAŽNYČIOJE

šią savaitę vyksta nuo kovo 16 
iki 23 d. Tomis dienomis šv. 
Kazimiero bažnyčioje 8 vai. 
vak. esti pamaldos, pamoKslai 
ir klausoma išpažinčių. Uzbai 
ga sekmadienį: 8 vai. vak.

• Trečiadienį — Šv. Juozapo 
šventė. Šventas Juozapas yra 
Katalikų Bažnyčios globėjas, 
kuriam ir Kanada yra pavesta 
ypatingu būdu. (AV).

SUDARYTA TAUTOS 
FONDO SKYR. VALDYBA

Iš daugelio organizacijų at 
siųstų atstovų sudaryta Mont 
realio skyriaus valdyba, ku 
rios pirm, išrinktas K. Toliu 
šis, vicep. P. Adamonis, seki, 
p. Valka ir iždininku Pr. Lau 
rušonis, kiti lieka nariais.
• Tautos Fondo v-ba nuošir 
Ožiai dėkoja KL.MB D-jos Mo 
ntrealio skyriui už paaukotus 
30 dol.

KLK MOTERŲ DR-JOS, 
narių metinis susirinkimas įvy 
ks Šį šeštadienį, kovo 22 d., 7 
vai. vak. Aušros Vartų klebo 
nijos salėje, kuraime kiekvie 
nos narės dalyvavimas yra bu 
tinas. Valdyba.

LIETUVOS KARO 
VETERANŲ

S-gos Ramovės visuotinis susi 
linkimas įvyks kovo 23 d., tuo 
jau po pamaldų A V parap. sa 
Įėję. Narių dalyvavimas būti 
nas. Kviečiami ir nauji nariai.

Valdyba.
NL BENDRADARBIS

K. Otto su sūnum, mirus jo 
pusbrolio žmonai Tavvistock’e, 
Ont. provincijoje, buvo išvykę 
į laidotuves, vykusias praeju 
šią savaitę. Del nelaimes reiš 
kiame užuojautą.

DR. J. ŠEMOGAS $ 
0 £
£ CHIRURGINĖ ir 8
£ BENDROJI PRAKi 1KA $ 

£ Office S441 Bannantyne £ 
£ (kamp. Woodland) £
£ Verdun. Tel. PO 7-3175. | 

£ Priėmimo vai.: 2-4; 7-9. 'c 
£ šeštadieniais 11-1 8
£ arba pagal susitarimą. A

Namų tel. PO 6-9964 £

« a
| DANTŲ GYDYTOJAS 8 
« D r. J. M A L I Š K A v 
ft Pacientai priimami iš IĮ! 

anksto susitarus ;į;
S 9 a. m. — 10 p. m.
a išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.;į;

5441 Bannantyne,
J; (kampas Woodland) • ;!■
| Tel.: PO 8-4547

I NOSIES, GERKLĖS IR | 
AUSŲ SPECIALISTAS | 

čį IR CHIRURGAS 
f Dr R CHARLAKD | 
į 78 St. Joseph Blvd. W. |
|. Tel. PL 9958

I >r.E. A nd m kailis:
956 SHERBROOKE E. L

Tel.: LA 2-7236 £ J

§ Raštinė vakarais: 5
£ 2104 Mount Royal St. E. £ 
$ LA 1-7926—8873 X
į? Renė TALBOT | 
£ Advokatas £ 
'* Suite 306, Aldred Bldng. $ 
£ 507 Place D’Armes £
> VI 9-8045 £

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

C h i r o p o d i s t a s — kojų speciali»l«» 
Graduate Chicago College Chiropody and Fool Surgery 
6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreat.

REKOLEKCIJOS AV 
PARAPIJOJ

lev. Jonas Kidykas, S. J., 
Čikagos Jėzuitų Namų vyrės 
nysis ir žinomas misijų vado 
vas, kurį mes dar puikiai pri 
simenam iš A. V. parapijos 
kūrimosi laikų, maloniai sut. 
ko pravesti rekolekcijas mūsų 
parapijai. Rekolekcijos prasi 
dės kovo 23 d. ir baigsis kovo 
30 dieną. Verbų sekmadienį.
• Sekmadienj specialiai bažny 
čios kuro reikalui suaukota 106 
dol. (AV).

ŠACHMATININKŲ 
DĖMESIUI

pranešama, kad kovo 23 d. A. 
V. par. salėje tuojau po pa 
maldų saukiamas Montrealio 
liet, šachmatininkų susirinki 
mas — pasitarimas ruošiamo 
šachmatų turnyro reikalu. Vi 
si senieji ir naujai atvykę šach 
matininkai maloniai kviečiami 
atvykti. Turintieji prašomi at 
sinešti lentas ir figūras.

Vadovas.
TAURO ŽAIDYNĖS

Kovo 14 d. prasidėjo ,„Jm 
maculate Conseption“ kiepši 
nio turnyras. Kovo 15 d. pir 
mame susitikime ,,Tauro" vy 
rų komanda nugalėjo vengrų 
komandą 47—44. Lose ir taš 
kus pelnė: Bukauskas 18, Si 
nius 9, Baltuonis 12, Otto 5, 
Vilimas 2, Moi kūnas 1. Sekan 
čios rungtynės kovo 18 prieš 
Westmount YMCA

Kovo 22 d. jaunių ir mei 
gaičių krepšinio komandos, ir 
stalo teniso komanda lošia 
draugiškas rungtynes su ląt 
viais Central YNCA patalpose. 
MONTREALIO LIETUVIŲ 

ŠAULIAI
praėjusį sekmadienį turėjo Sau 
lių S-gos įkūrėjo VI. Putvio 
metines sukaktuves — daly 
vavo su vėliava pamaldose ir 
po to AV salėje trumpą minė 
jimą, kurį atidarė pirmininkas 
p. Barauskas, o J. šiaučiulis 
skaitė paskaitą. Minėjime da 
lyvave kelios dešimtys asme 
nų.
PRATIMINIUS ŠAUDYMUS 
kovo 23 d. ruošia Montrealio 
šauliai 3 vai. 30 min. p. p. Mo 
unt St. Louis salėje, 244 Sher 
broke E. Visi kviečiami daly 
vauti.
• E. Mastavičienei padaryta 
operacija.
• E. Virbalienė ligoninėje ope 
ruota.
• Gyvulių globos draugija 
Montrealy 1957 m. globojo 82, 
000 šunų, kačių ir kitų smul 
kių gyvulių.
• Subatvakaris jaunimui pa 
skirtas A V salėje balandžio 12 
dieną.

I
 ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. L
Suite 25—26 I152 Notre Dame St. E. |

UN 6-8969 j■Res. 5657—12 Avė., Rsm. TRA 2-5229 ];

ADVOKATAS
1 JOSEPH P. MILLER, £ 
| B. A., B. C. I. Į 

Suite 205
168 Notre Dame St. E. į 

^’Montreal. UNiversity 6-7026 į 
Res.: 40 Lafleur,

8 HaSalle, tel. HU 9-1653 Į

NOTARAS S 
į MILTON W. WINSTON, 

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

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

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ 

gimimo sukakties proga A. V. 
parapijoje įvyksta iškilmingas 
minėjimas. 11 vai. suma, kurioj 
kviečiami dalyvauti organiza 
cijų atstovai su vėliavomis. Pa 
mokslą sakys tėv. J. Kidykas, 
S. J. ‘
.Vakare 5 vai. šv. Kazimiero 
garbei akademija: paskaita 
dr. O. Labanauskaitės ir me 
ninė dalis. Po akademijos 7 
vai., prasidės A. V. parap. re 
kolekcijos, kurias ves T. J. Ki 
dykas, S. J. Lietuvių visuome 
nė nuoširdžiai kviečiama da 
lyvauti.
QUEBEC RADIJAS APIE 

ŠV. KAZIMIERĄ
Kovo 21 dieną, 10:30 vai. 

vakaro CK AC radio stotis 
(banga 730) patieks valandė 
lę apie Šv, Kazimierą. Kalbės 
žurnalistas ir didelis lietuvių 
bičiulis p. M. Bourgeois, p. 
Ir. Lukoševičienė ir kleb. Tėv. 
J. Borevičius, S. J.

ŠAUNŲ PAVASARIO 
KONCERTĄ

ruošia A. V. parapija. įdomią 
programą sudaro solistas V 
Verikaitis ir jo jaunatviškas 
kvartetas. Koncertas jvyks ba 
landžio 12 d., antrą šeštadienį 
po Velykų.

PAQĘRBT| JUOZAI
AV salėje šeštadieni, susinu 

kys apie 150 Juozų ir Jųzių ger 
bėjų, gražiai pagerbtas Tėvas 
Juozas Aranauskas ir visa eile 
Juzių ir Juozų, kuriems buvo 
paskirtas specialus, garbės, sto 
las. Gražus būrys ponių ir pa 
nelių, p. Motuzienės vadovau 
jąmų, davė puikią vakarienę ir 
gražiai patarnavo, levą Arą 
nauską apdovanojo ojganizaci 
jų vardų p. Motuzienė, p. Vai 
Čekaųskienė, Baltuonienė, Ben 
džiūnienė. Sveikinimo kalbas, 
kurias vedė L. Balzaras, paša 
kė suminėtos ponios ir dar 
Klebonas J. Borevičius, J. Kar 
delis ir L. Balzaras. Už jas pa 
dėkojo linksma kalba Tėv. Arą 
nauskas ir Juzė Vaškienė. L. 
Balgaras vedė ir gausios loteri 
jos fantų skirstymą. Juozų va 
karienė buvo jauki ir graži.
• Aušros Vartų koncertas - ba 
liūs užplanuotas balandžių 19 
d„ dalyvaujant V- Verikaįčiųi 
sų kvartetu,
LIETUVIŲ AKADEMINIS 

SAMBŪRIS
Montrealyje, balandžio 12 d., 
Atvelykio šeštadienį, ruošia 
linksmavakarį - šiupinį. šią 
datą organizacijos yra malo 
niai paprašytos parengimų ne 
daryti, kad išvengus bereiks 
linges konkurencijos,
, H II — M II "-'T E3M)

INCOME TAX 
blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš dau 

gelio metų praktikos 
buvęs mokytojas 
Pranas Tautkus.

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

skambinti tel. PO 8-8112.
šeštadieniais

nuo 1 iki 4 vai. po pietų.
1 h 1 n.... 1 ~t

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktoriu#

IGNAS G U R C 1 N A S 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

£ JEI NORITE PARDUOTI ar P IR KTI:
Gyvenamus namui, apartmentua,

£ Žemę, statybai, investavimui,
£ Užsakyti pastatyti namus.
£ Reikalinga namams paskola.
8 Draudimas (visų rūšių)
£ KREIPKITĖS:
£ DISTRICT ESTATE BROKERS —
t ADAMONIS ir BUDR1ŪNAS
£

Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate įstaiga
£ Nariai Montreal Real Estate Board

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

Apyvarta 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
£ A. Markevičius OR 1-8951 E. Yaffe -— Sekretore.

DLK VYTAUTO KLUBO 
balsavimas pasisakęs už tai, 
kad atidaromas klubo serų par 
davimas ligi 6-ių šėrų skaicia 
us vienam asmeniui. Norint 
pirkti šėrą, reikia būti klubo 
Pašalpinės organizacijos nariu 
pusę metų.
• DLK Vytauto klubo Juozų 
vakarienė ruošiama šj šeštadie 
nį, 7 vai. vakaro.
• Seimelio Prezidiumas nuta 
rė atsistatydinti artimiausiu 
laiku šaukiamame Seimelio po 
sėdyje.
• Jakonis Viktoras prašomas 
atsiimti iš NL redakcijos laiš 
ką, atsiųstą iš Lietuvos Elenos 
Matulytės,
• P. Pelekauskaitė gydosi Ilgo 
ninėje.
• P. Mockuvįenė gydoma Dr. 
J. Šemogo Lašinės ligoninėje.
• Montrealis turi per 300,000 
autovežimįų,
• Trys darbo sąjungos kovo 
22 d, Carpenter salėje šaukia 
susirinkimą nedarbo klausimui 
aparti.
• Auto nelaimėse per 195 7 m. 
sunaikinta turto už 20 mil. dol,

TORONTO
SOL. V. VERIKAIčiO NAU 

JAS PASIREIŠKIMAS
Žinomas solistas V. Verikai 

tis didelės draudimo įstaigos 
The Sun Life Assurance Co. 
pakviestąjį atstovu lietuvių ko 
lonijaį. V. Verikaitis visuomet 
uoliai reiškėsi lietuvių gyveni 
me, savo dažnų prisidėjimų re 
mia gausius lietuvių parengi 
mus bei minėjimus, todėl ir reni 
tinos jo pastangos naujame uz 
siėmime, kurio jis gyvenimo 
priverstas imtis šalia pagnndi 
nio, muzikinio, darbo. Bs.

NELAIMĖS
Šv. Juozapo ligoninėje jau 

trečia savaitė kai serga p. Bra 
kienė ir Irena Brakaitc. Ypač 
pykeptėjo motina, kuriai ge 
rokai pažeistas kaklas, Neląi 
mė įvyko važiuojant aulomobi 
liu gatvių sankryžoje, kada ki 
tas vairuotojas, pervažiavęs 
per raudonas šviesas, trenkė į 
ponų Brakų mašiną. Toje pat 
ligoninėje gydosi taip pat au 
tomobilip nelaimėje sužeista 
p. Baranauskieųė.

PASIPUOŠĖ VYTIEčlAI
Šią savaitę Vyčio sportinin 

kai pasipuošė naujais t renin 
gaiš, pųdovanotąis Metrqpoli 
tan Furniture Mfg. Cq. Ltd. 
sąv. Edv. Bumeisteriq.
• K. L- K. Moterų Di -jos Pri 
sikėlimp parap. skyr. narių su 
siripkimas - agąpė įvyksta at 
einantį sekmadieni tuoj pų pas 
kųtinių Mišių muzikus stųdį 
jos patalpose,
• Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
gos Toronto skyr, V-ba daro 
rūbų rinkliavą buvalkų trikam 
pio lietuviams paremti. Rūbus 
priima J. Miliušas, Montrose 
Butcher Grc., 1006 Dundas 
St. W. ir V. Blockis, Baltic 
rūbu valykla, 966 Dundos St. 
W. Tel. LE 7-1503.

D a ž a i
n e p a p r a s t 1 z e ip o » 

kainos
2008 St. Dems st. 

Montreal.
Siūlome geriausių lūšių dažus 

palankiausiomis kainomis.
Nuolaidos kontraktoriams.

AV8-1738
Nemokamas pristatymas.

NAUJA PARAMOS 
VADOVYBĖ

Su nauja kredito koop. Pa 
rama valdybos kadencija pir 
mininkavimą perėmė J. Straz 
das. Buvęs pirmininkas V. Mei 
lūs liko vicepirmininku, iždin. 
—■ A. Kirošnis, sekret. — St. 
Grigaliūnas, nariu — P. Šer 
nas. Kredito k-to pirm, — F. 
Senkus, sekret. — S. Banelis, 
nariu — P. Budreika. Priežiu 
ros komiteto pirm. — Aug, 
Kuolas, sekretoriumi — K. Da 
linda ir narių K A. Jucys, 

PABALTIECIŲ SPOR'l O
ŠVENTĖ

Šeštadienį Central YMCA 
salėje {vyko metinių Kanados 
pabaltiečių sportinių varžybų 
baigmės. į tinklinio baigmes 
lietuviai nepateko. Čia moterų 
grupėje estės nugalėjo latves, 
o latviai patiekė staigmeną 
įveikdami ilgmečius męiste 
nūs estus. Krepšisyje lietuvai 
tės vienašališkai nusiaubė lat 
ves net 65:29, gi tą patį pada 
rė latviai šiemet labai lengvai 
perblokšdami mūsų reprezen 
tantus 84:62.

Pradžioje buvo spottininkų 
paradas, sugiedoti himnai ir 
šventę atidarė Baltų Fed. pir 
miniųkas estas, žiūiovų atsi 
jankė apie 40Q, jų tąipe ųema 
žai lietuvių,
v. BRIČKAUS PARODA
Little meno galerijoje, 105 

Bloor W., atidaryta kelinių 
dailininkų grąfikos darbų pa 
rodą. Vienas iš išstatytojų yra 
Viktoras Bričkos. Jo bei T. 
Valiaus darbai dar matomi 
grąfikų s-gos parodoje Onta 
rio Muzėjujc.
NORI STEIGTI JAUNIMO 

ANSAMBLI
Ketvirtadienį sv. Jopq par. 

klebonijoje suinteresuoti asme 
ns, jų tarpe Kultūros Fondo 
įg. L. Tamošauskas, SK Vytis 
pirm. P. Gvildys, šeštadieni 
nės mokyklos ved. j. Gustai 
nis ir kiti, svarstė jaunimo di 
dėsnio įjungimo į lietuvišką 
gyvenimą klausimus. Nusistaty 
tą mėginti steigti jounimo an 
samblį sų tautinių šokių, vai 
dybos, muzikos ir tautodailės 
sekcijomis. Be obejo, lai parei 
kalaus neeilinių pastangų.
BUVO IŠVYKĘ ČIKAGON

Nemaža grupė torontiečių, 
jų tarpe J. R Simanavičius, p 
ŠČepavičienė su dukra, di. A. 
Pacevičius sų ponia, K. Luko 
šiai, p. Užupienė ir kili, savait 
galiui buvo išvykę į Čikagą if 
jaukėsi lietuviu operos „Faųs 
to‘! spektaklyje,

PAAIŠKINIMAS
Bendruomenės apyl. tary 

bos posėdžio aprašyme pasta 
ba apie Tautos Fondo atstovy 
bės atskaitomybę galėjo būti 
netiksliai suprasta, lenką pa 
aiškinti, kad TF knygos, pa 
gal revizijos aktą, yra tvarko 
je. Netikslumai tik metoduose, 
kas buvo paklausėjų iškelta.

£ Raštinė: LE 4-4451 £
I K
I Dr. P. MORKAS | 
; ; DANTŲ GYDYTOJAS j

J Vakarais ir šeštadieniais į 
r Pagal susitarimą J
Į 1082 Bloor W., Toronto 4. | 
] (į rytus nuo Dufferin Si.) T

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

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

Teisiniai patarnavimai. ; ; 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė. >
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613. ■ 1

REKOLEKCIJOS 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOJ

Metines parapijos ickolekci 
jas veda buv. Indijos misionie 
rius selezietis kun. Ant. Saba 
liauskas. Pirmoji savaite ski 
riama moterims. Šiokiadieniais 
9 vai. rytais laikomos rekolek 
cijų Mišios, o po Mišių sako 
mas pamokslas. Taip pat kiek 
vieną vakąrą 7.30 vai. antras 
pamokslas ir vakarines pamal 
dos prie isstatyto Švenčiausio 
jo. Išpaziničų klausoma per vi 
sas Misios ir po pamokslų va 
karais, o paskutines Iris die 
nas jau ir prieš vakarinį pa 
mokslą. Rekolekcijų vedėjui 
rezervuota klausykla desinej 
pusėj įėjus į bažnyčią, Specia 
iios konferencijos jaunimui 
bus laikomos penktadieniais ir 
šeštadieniais 6 vai, vakarais, 
šią savaitę mergaitėms, o atei 
nančią berniukams. Sekmaoie 
nį, kovo 23 d. 10 vai. ryte rner 
gaiteins Mišios ir bendra šv. 
Komunija. Po Mišių muzikos 
studijoj bendri pusryčiai ir po 
kolbiai jaunimui aktualiom te 
mom su specialiai tam tikslui 
kviestu svečiu. Tos pačios rū 
sies programą turės ii berilių 
kai kovq 30 d. pq 10 vai. M į 
siu.

Laike rekolekcijų parapijie 
čiai namuose nebus kunigų ion 
komi. (f'p-)

ŠALPOS FONDO 
KONCERTAS

Pagelbėti užjūryje gyvenau 
tiems lietuviams prieš Vely 
kas, kovo 23 d. Prisikėlimo 
par. salėje Toronto šalpos F.q 
ndas rengia didelį koncertą. 
Programoje dalyvauja Toron 
to liet, choras Varpas, solistai 
u taut, šokių grupė „Ginta 
ras”. „Varpas“ ispiilys plačią 
klasinių arijų programą. Ren 
gėjai mano, kad šis koncertas 
Toronte bus gražiausias ir įs 
pūdingiausias.

DĖL KOMENTARŲ
Tas tiesa, kad Gen. Kons. 

V. Gylio neatsilankymas Į radi 
jo pasikalbėjimą komentuoja 
mas, bet komeiitoujamąs vi 
sąipj be ko kita komentuoja 
ma, kodėl p. Simanavičius ne 
tesėjo pažado 11 neatvyko p. 
Konsulo paimti, arba kodėl ne 
pranešė, kad negalės atvykti, 
kad tokiu būdų p. Konsulas ga 
lėtų nuvykti savq masina?—b.

£
Dr. E. ZUBRĮ E N Ė i 

Panty Gydytoja 
1577 Bloor St. W. < 

(netoli Dundas St.;
TORONTO
Tel. LE 2-4108 ?

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Ave 
Telefonas LE 4-4778 

Priėmimo valandos: 11-1 v.
; aka:ais nuo 6-8 v.; trečia 
; hemais ir šeštadieniais 11-3 
’ pp Kitu laiku, susitarus.
'Naujas kabinetas

1 

j
: DR. V. SADAUSKIENĖ $
1 _ . . £

Danty gydytoja £
129 Grenadier Rd., 

(2 namas nuo Roncesvalles)^

TORONTO
Tel. LE 1-4250 3

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
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