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Politiniu įvykių savaitė<, c j i
ŠALTASIS IR KARŠTASIS KARAI EINA STIPRYN 

Maskva kursto šaltąjį karą, nes priešinasi tautoms pripažin 
a apsisprendimo teises. — In donezijos karštasis karas dar
stipriau kurstomas. — Alžirui

JAV prezidentas Eiseniiove 
ris atsakė Bulganinui savo są 
lygti išdėstymu:

1. Amerika sutinka konfe 
ruoti, bet ne Amerikoje, o Švei 
žarijoje, kurt pasiūlė antrąją 
Ženevą.

2. Konferencija galėtų įvyk 
ti spalio mėnesį, bet ne gcgu 
žės mėnesį, kaip siūlo Maskva.

3. Diplomatai turi paruošti 
užsienių reikalų ministcnų su 
sitikimą birželio mėnesį.

4. Pavergtųjų klausimas tu 
ii būti Įtrauktas Į konferenci 
los dienotvarkę, nes Amerika 
pavergtiems kraštams nenori 
sudaryti įspūdžio, kad ji juos 
palieka Maskvai.

Tuo tarpu
MASKVA SUTINKA 

SVARSTYTI;
1. Vokietijos taikos sutarties 

galutinio sudarymo klausimą.
2. Jungtinių Tautų sustipri 

nimo klausimą, žinoma, įjun 
giant Komkiniją...

3. Santykių tarp Rytų ir Vo 
karti išplėtimo klausimą.

4. Vnšorės erdvės karo rei 
kalams uždraudimo klausimą.

Bet
MASKVA NESUTINKA

. SVARSTYTI:
1. Vokietijos sujungimo lais 

vų rinkimų būdu.
2. Pavergtųjų Europos vals 

tybių klausimo.
3. Veto teisės jungtinėse 

Tautose panaikinimo klausi 
mo.

Maskva, kaip matome, ir to 
liau pasiryžusi laikyti paverg 
tas tautas ir jų valstybes paver 
gimė.

Įdomu, kad gavęs tokį atsa 
kymą,
BULGANINAS KREIPĖSI I 

MACMILLANĄ, 
bandydamas išgauti iš jo kito 
kią, negu Eisenhoweno, nuo 
monę. Bet Macmillanas supra 
to Bulganino šaltojo karo ma 
nevrą ir atsakė, kad naujas jo 
pasiūlymas yra ..nuobodus mi 
šinys“, kuriame sovietai siekia 
savo propagandinių tikslų, bet 
ne realaus susitarimo.

Įdomi smulkmena: Macmil 
lanas taip pasisakė po to, kai 
Bevano ir Heitskelio vedami 
Britų Darbo unijos nariai jam 
įteikė visą eilę reikalavimų, ku 
rie kaip tiktai yra Maskvos pr 
opagandai pakeliui.

Tai vis yra faktai, kurie ro 
do, kad šaltasis karas kursto 
nas iš visų pusių .

KARŠTASIS KARAS 
VYKSTA INDONEZIJOJE.

Sukamo vedamoji indonezi 
ja paskutiniu laiku gavo dide 
lį smūgį, nes apie 2000 jos ka 
rių perėjo sukilėlių pusėn ir 
sukilėliai Sumatros saloje ne 
tiktai atsiėmė visas prarastas 
pozicijas, bet ir pasistūmėjo 
pirmyn. Sukamo nė vienu Su 
matros salos gyventoju jau ne 
gali pasitikėti ir iš jos sričių 
karių negali verbuoti, nes Su 
matros gyventojų daugumas 
palaiko sukilėlius. Tat ir Karš 
tasis karas Indonezijoje, nors 
ir vidaus karas ,eina dar karš 
tyn. Ir dabar rimtai kyla klau 
simas, ar tiktai Indonezija ne 
suskils?

Tebėra opus
ALŽYRO IR TUNISO 

KLAUSIMAS,,
kurie siekia visiškos nepriklau 
somybės. Prancūzijai tai yra la 

su Tunisu dar nesiseka.
bai rimta problema. Prancūzi 
ja iš tų buvuisių kolonijų uorė 
tų pasilaikyti bent ką. Tarpi 
ninkams padedant, Prancūzija 
norėtii pasilaikyti bent Bizer 
tos uostą, bet ir dėl jo kyia re 
akcijos, nes Tuniso gyventojai 
nenori ir to uosto atiduoti Pran 
cūzijai.

Tunise kyla pasipriešinimo 
banga

PRIES PREZIDENTĄ, 
BURGOIBBĄ,

kuris yra palankus vakarams 
ir nori susitarti geruoju, ven 
giant aštresnio susidūrimo. 
Opozicionieriai ima įtikinėti, 
kad prezidentas išduodąs l'uni 
so reikalus. Dėl to ryzga ir Af 
rikos šiaurės klausimas.

O kai taip yra, tai
PRANCŪZIJOJE KYLA 

ĮTAMPA,
kurios metu paprastai virsta 
vyriausybės. Ir dabartinio mi 
nisterių pirmininko Gailliardo 
padėtis yra labai trapi.

Mums, Kanados gyventoja 
ms, įdomu, kas dedasi pas 
mus.
RINKIMAI J FEDERALINĮ 

SEIMĄ
eina dar karštyn. Kova vyksta 
labai stipri. Toika Konservato 
rių ir Liberalų kovos paskuti 
niu laiku jau nebuvo. Beįeina 
ma jau net prie dirbtinio pobū 
džio vienų kitiems kaltinimo. 
Išgalvojama, kas sukėlęs eko 
nominę krizę ir iššaukęs nedar 
bą. Tat jau pradedama išeiti iš 
realybės ribų. Liberala‘1 su kon 
servatoriais kertasi išsijuosę. 
Tuo tarpu CCF wsocialistai),, 
kenčia nesėkmę, nes jų lyderis, 
Coldwell, susirgo ir kuriam lai 
kui buvo išjungtas iš propagan 
dinės kovos.

Kaip ten bebūtų, vis dėlto 
verta patarti, kad

TORONTO, TRINITY 
APYLINKES, LIETUVIAI 

balsuotų už Dr. Praną Ancevi 
Čių. Mes turime suprasti, kad 
šiuo atveju mums nesvarbu, ku 
riai pąrtijai jis priklauso, — 
svarbu, kad į Federalinį Kana 
dos parlamentą galima butų 
įvesti lietuvį. Bent vieną lietu 
vį. Taip galime pasielgti, kaip 
elgiasi ukrainiečiai, kurie yra 
gavę Federalinėje valdžioje mi 
nisterį Starr. Per lietuvį mes 
turėtume atviras duris prie 
Kanados valdžios viršūnių. Jis 
mums sudarytų sąlygas pla 
ičau prieiti ir varkyti mums rū 
pimus klausimus taip, kaip 
mes norime. Jis ikrai lietuvia 
ms patarnaus. Torono, Trinity 
apylinkės lietuviai, kokių pa 
žiūrų bebūtumėt, balsuokite 
tiktai už savo tautietį, Dr. Pra 
ną Ancevičių.

NEDARBAS KANADOJE 
DAR STIPRIAI

REIŠKIASI.
Visoje Kanadoje yra apie 

854,000 bedarbių. Tiesa, kaiku 
rios įmonės jau pašaukė į dar 
bą darbininkus, bet pašauki 
mas dar nėra gausūs. Visi ti 
kiši pavasarį daugiau darbų, 
bet yra nuomonė, kad kol rinki 
mai nepraeis, tol stipresnio dar 
bų pagausėjimo sunku tikėtis. 
O ir išrinkus, kol susidaiys vy 
riausybė, taip negalima tikėtis 
skubos darbų tvarkymo kiausi 
mu.

NEDARBAS STIPRIAI 
REIŠKIASI IR 
AMERIKOJE, 

bet ten skubos keliu priimtas

Plačiai pasaulyje yra pagarsė josios Malpeque austres. Tos austrės gaudomos Kanadoje, Prince Edward 
salos Malpeque įlankoje. Atvaizde matome žvejus gaudančius tas brangias austres negiliame, smėlėtame 
įlankos pakraštyje. (CS).

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULAITISMASINU FONDO VAJUS

,,N. L.” Mašinų Fondo va tautiečių Lietuvoje parūpina 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu vaistų bei gydymo konsultaci 
mu u .mime sekančius vajaus da ją, — rūpinasi ir spauda, todėl,
lyvius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:

Dr. B Matulionis,
Wallum Lake, R. L, 10.00
Mielas NL bendradarbis ir 

nuoširdus demokratines spau 
dos rėmėjas, Dr. B. Matulio 
nis, kuris labai daug padeda 
tautiečiams parūpinti medžią 
gų siuntimo į Lietuvą įeikalui 
ir daugeliui džiova sergančių

jNauiienos iš pasaulio sostinės
STICHINIAI GAMTOS REIŠKINIAI KAUSTO 

AMERIKOS GYVENIMĄ
Pūgos ir šaltis sukaustė pu 

sės Amerikos gyvenimą. Pūgų 
sparnas nusiaubė ir New Yor 
ką. Ypač gi nukentėjo Filadel 
fijos, Balimorės sritys, kur snie 
go privertė beveik du jardus. 
Pakeliui turėjo sustoti visos 
mašinos — ne tiktai automobi 
liai, bet ir autobusai. Todėl pa 
kelių restoranai ir kitoki užei 
gų namai bei svetainės gavo ne 
paprastą vaizdą — perkrauta, 
prikimšta, užgriosta. Labai pa 
tuštėjo maisto atsargų sande 
liai. Ypač dideli nepatogumai 
su pūgų užkluptais vaikais.

Kelių valymo masinos ne 

įstatymas, kuris statybos rei 
kalams paskyrė apie du oilio 
nūs dolerių. Daromi ir kiti žy 
giai kad nedarbas sumažėtų. 
Prezidentas pareiškė vilt}, kad 
nedarbas greit sumažės ir kad 
JAV turės dar didesnio gerbū 
vio pakilimo laikus.

JAV ir USSR pasikeitimo 
būdu
RUSIJOJE LANKĖSI JAV 

ŽURNALISTAI, 
kurie stebėjo ten vykstančius 
„rinkimus“. Paklausti, kaip jie 
ms atrodo sovietiniai rinkimai, 
jie pareiškė, kad jie nėra demo 
kratiniai rinkimai.

Ta pačia proga
Chruščiovas

PAPŪTĖ BURBULŲ 
apie sovietinius pasisekimus. 
Girdi, Rusija pasivys Ameriką 
žemės ūkio gamybos srityje, 
o mokslo srityje ji esą visą lai 
ką pirmauisanti, nes ji visa da 
ranti valstybiniu mastu. Bet 
Amerikos spauda atsikirto, 
kad nors JAV žmonių turi ma 
žiau , negu Rusija su pavergto 
mis tautomis, bet universitetų 
turi beveik dvigubai daugiau, 
— todėl jos mokslas negali už 
leisti sovietijai pirmavimo vie 
tos. /1 .ietuvos 
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siųsdamas metinę prenumeratą, 
NL Mašinų Fondui paremti 
pridėjo 10 dol., nors jau ir an 
ksčiau yra įsidėjęs Spoudos fi
ves „Nepriklauosma Lietuva”
šėrų.

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai dėkojame n prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
atidos Bendrovės „Nepriklauso 
ma Lietuva” įgalioti vesti vajų.

P. Narbutas ir J. Kardelis.

spėjo apsidirbti, ypač, kad su 
sniego gausumu siautėjo aud 
ra, kuri vertė žmones iš kojų. 
Mes dėl to kaltiname Kanadą, 
bet atrado, tuo metu, kai mus 
čia užklupo pūgos, Kanadoje 
sniegas baigė tirpti. Dabar jau 
nežinome nei ką kaltinti dėl 
šių gamtos stichinių reiškinių... 
Žmonės dar tebekrapšto maši 
nas iš sniego.

Prisimename, o kai kas net 
piktokai pakalba, kad dėi pū 
gų ir šalčių Vasario 16 minė ji 
mas buvo atidėtas. Čia turėjo 
me, kaip sakoma, „Sodomą-Go 
morą”. Ne veltui gi visos mo 
kyklos buvo uždarytos. Sunku 
kaltinti žmones, kai gamta jų 
neklauso. . .

GRAŽŪS VASARIO 16 
PRISIMINIMAI

Galime pasidžiaugti tuo, kad 
JAV spauda gražiai paminėjo 
Lietuvos 40 metų Nepriklauso 
mybės atkūrimo sukaktuves. 
Didžioji spauda, kaip „New 
York Times“ ir kt. labai aiš 
kiai konstatavo, kad- Lietuva, 
netekusi nepriklausomybės po 
trečiojo padalinimo 1785 m., 
1918 metais buvo atkurta ir 
per 22 metus padarė didžiulę 
pažangą, bet 1940 metais tie 
patys du imperialistiniai kai 
mynai — rusai ir vokiečiai — 
Lietuvą vėl pasidalino ir paver 
gė. Tai buvo šlykštus imperia 
listų „balius“ dalintis Lietuvos 
kūną, už kurio dalis net buvo 
pamokėta milioninės pinigų 
sumos — Stalinas su Moloto 
vu apmokėjo Suvalkų trikam 
pio kainą Hitleriui su Ribben 
tropu. . . Tai yra bjaurus impe 
rialistų „biznis”. Begėdiškas, 
nes pridengiamas abiejų pu 
siu. . . totalizmu, vienų vadina 
mu „komunizmu“, kitų „nacio 
nalsocializmu“. O tikrasis jo 
vardas — imperializmas, silp 
nesniųjų tautų pavergimas. So

ANTROJI DAINŲ ŠVENTĖ
JAV Liet. Bendruomenės 

Centro valdyba yra pavedusi 
L. B. Chicagos apygardos vai 
dybai sudaryti antrosios dainų 
šventės komitetą. Šią šventę, 
kuri įvyks 1961 m. Chicagoje, 
rengia JAV ir Kanados Lietu 
vių Bendruomenės. Tenka pa 
stebėti, jog pirmosios Dainų 
šventės reikalai dar nėra visiš 
kai sutvarkyti, nes kai kurie 
jos buvusieji rengimo komiteto 
nariai nenori paklusti daugu 
mos valiai. Didžiausiu nešilta 
rimų objektu yra pinigine ats 
kaitomybė.

PAMINĖS VAIŽGANTĄ
Chicagije yra rengiamasi pa 

minėti Tumo-Vaizganto 25 me 
tų mirties sukaktų Minėjimas 
įvyks gegužės mėn. Jaunimo 
Centro patalpose. Tam icika 
lui yra sudarytas komitetas, į 
kurį įeina: kun. J. Vaišnys 
(pirm.), B. Babrauskas, P. 
Jurkštas, Al. Siliūnas ir L. Šm 
ulkštys.
• Studentų Santaros „Gyvo 
sios lietuvybės mėnesio” pas 
kaitų cikle kovo 23 d. n-ry, G. 
Gudauskienė skaitė paskaitą 
apie lietuvių liaudies dainas ir 
lie. kompozitorius. Taip pat 
buvo ir meninė dalis.

vietinė melų mašina ir Bandun 
gą dabar veidmainiškai ir bege 
diškai verčia savo naudai, kai 
iš tikrųjų Bandungas yra nu 
kreiptas prieš kolonializmą — 
ir Maskvos.

Vasario 16 daugumas Ameri 
kos miestų paskelbė Lietuvos 
ir Lietuvių dienomis; radijas 
davė lietuvišką ir Lietuvai skir 
tą programą. Ypač aiškiai ir 
stipriai pasisakė Valstybės Sek 
retorius J. F. Dulles, aiškiai pa 
brėžęs, kad ne tiktai Lietuva, 
bet ir kitos rusų pavergtos tau 
tos ir valstybės, turi atgauti 
teisę pačios pasisakyti del sa 
vo teisių ir likimo. Okupacija 
negali būti pripažinta.

JAUNIMAS — UGNIS.
Prieš vasario 16 d. Ameri 

kos lietuviai studentai lankėsi 
Vashingtone pas valstybės dip 
lomatus ir New Yorke pas UN 
O pasiuntinius, primindamas 
vasario 16 d. ir kančias paverg 
tos tautos. Buvo šiltai priimti 
pasiuntinių ir pažadėta kelti 
Lietuvos reikalas.

— Dr. Trimakas kreipėsi per 
J Stuko radiją daugiau aukoti 
Vilkui, kurio išlaikomos radio 
valandėlės Europoje yra vienin 
telis ryšys su tėvyne, kai pa 
šaulį užgriuvo didžiausia „ko 
egzistencija“. ,

DAUG AUKŲ
Chicagos Lietuvių Tarybos 

surengame Vasario 16-sios mi 
nėjimo metu ir po jo (iki kovo 
12 d.) yra surinkta 6,Uzl.25 
dol. Šie pinigai yra skiriami 
Lietuvos laisvinimo bylai vesti. 
Dabar ši taryba yra numačiusi 
surengti birželio įvykių minėji 
mą, kuris ruošiamas birželio 
14 d.

IŠVYKSTA SOL. 
VL. BALTRUŠAITIS

Muz. VI. Baltrušaitis, nuo 
1954 m. gruodžio mėn. vadova 
vęs Chicagos Lietuvių Vyrų 
Chorui, šiomis dienomis persi 
kelia gyventi į Brooklyną, N. 
Y., kur jis eis Apsireiškimo pa 
rapijos vargonininko pareigas.

Būdamas Chicagoje, muz. 
VI. Baltrušaitis daug prisidė 
jo prie vietos lietuvių maziki 
nio-dainos gyvenimo pagyvini 
mo. Jo nuopelnu Lietuvių Vy 
rų Choras davė 6 liet, operos 
spektaklius, kas yra didelis įna 
šas į išeivijos lietuviškąjį muzi 
kinį lobyną.

Kalbama, jog Lietuvių Vy 
rų choro dirigento pareigas 
perims muz. Budriūnas, šiuo 
metu gyvenantis Los Angeles 
mieste. Tai puikus kompozito 
rius ir nemažiau puikus chor 
vedys-dirigentas.
• Didelė literaūros šventė įvy 
ksta kovo 30 d. Jaunimo centre 
Čia savo kurinius skaitys: Ais 
tis, J. Jankus, A. Gustaitis, J. 
Cicėnas ir kt.
• Jau paisrodė sporto laikraš 
čio „Sporto Žinių“ trečias šių 
metų numer. Laikraščio redak 
cijos adresas — 1330 So. 51 
st. Ave., Cicero 50, Ill.

PRANEŠIMAS BALSAVI 
MŲ REIKALU

Kanados Balsavimų Įstaty 
mas, paragrafas 47, sekcija 1.: 
nustato, kad kiekvienas, turįs 
teisę dalyvauti federalines vai 
džios rinkimuose Kanados pi 
lietis, turi teisę turėti 3 vai. 
laiko šiai pareigai atlikti, laike 
nustatyto balsavimų laiko, t. 
y. nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. po 
pietų. ,

Lietuviai, kurie šiuo laiku tu 
ri dirbti, turi teisę gauti 3 vai. 
apmokamo laiko iš darbovie 
tės. Pav. jeigu darbo valandos 
nuo 8 iki 6 — 3 valandas, nuo 
9 iki 5 — 1 vai., nuo 8 iki 5— 
2 vai.). Už šį laiką darobviete 
turi sumokėti pilną atlygini 
mą.

Tas pats paragrafas, sekei 
ja 3, numato bausmes darbda 
viams už atsisakymą išleisti sa 
vo darbininkus iš darbo ar mo 
keti už neišdirbtą laiką pilną 
atlyginimą. (Sk.)
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da balsų, kurie sako, kad dar 
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ir kad einame ne visai geru ke 
liu. Vieni sako, kad dar turime 
palauki, kiti reikalauja patvar 
kymo. O kad šis reikalas reikia 
tvarkyti, tai daugumui aišku.
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Mūsų pareigos levy nei
Mažosios Lietuvos lietuviu laikraštis „Keleivis” 

VLIKo Prezidiumo sekretoriui Henrikui Blazui davė 
eilę paklausimų, i kuriuos jis atsakė. Čia dedamas vienas 
pagrindinių jo atsakymų, j čia suminima klausimą. Red. 

Kokia prasme atsilieps politinis „atoslūgis“ i Lietuvos
laisvinimo

Ištiktųjų yra ne politinis at 
oslūgis, bet didžiausias tarp 
tautines politikos Įtempimas. 
Laisvųjų vakarų paskutiniais 
metais vestoji laukimo ir ste 
bėjimo politika privedė prie to, 
kad nebegalima laukti ir nebe 
galima stebėti, bet reikia veik 
ti, kad ai vertų Sovietų tikros 
ar tariamos karinės persvaros 
grėsmę raketinių ginklų srity 
je, jų ekonominę ofenzyvą į 
neutralius ir atsilikusius kraš 
tus Viduriniuose Rytuose ir 
Azijoje ir jų sustiprintą propa 
gandą į visą pasaulį, kad taika 
gali būti išlaikyta lik jų siūlo 
molius koegzizstencijos sulygo 
nūs.

Visas laisvasis pasaulis yra 
pastatytas pries pauiuejusią 
Sovietų grėsmę ir pirminis klau 
sirnas jam šiandien yra, kaip 
patikrinti savo saugumą ir 
kaip sulaikyti Sovietų ekspan 
siją visose srityse. Visi kiti 
klausimai yra atidėti Į salį, jų 
tarpe ir pavergtųjų tautų iais 
vinimo klausimas, ir gali būti 
paliesti tik tiek, kiek jie padės 
arba apsunkins vakariečius pa 
grindinį Sovietų grėsmės Klau 
simą sprendžiant.

JAV atsakymas į Sovietų 
grėsmę buvo sustiprintas ir pa 
didintas apsiginklamas ir jos 
sąjungininkų Europoje, NA 
'TO dalyviu apginklavimas ato 
mintais ir raketiniais ginklais. 
Tikslas: patikrinti laisvųjų Va 
karų saugumą: iš vienos pusės 
karine jėga, iš kitos pusės su 
tarta ir bendra politine n eko 
nominur akcija. Deja, šiandien 
tenka pripažinti, kad JAV sa 
vo užsibrėžtų tikslų ne visiškai 
pasiekė. Atrodo, NATO daly 
vių tarpe Europoje vyrauja 
nuotaikos, kurias Anglijos dar 
biečių vadas Bevanas neseniai 
išreiškė žodžiais: JAV atomi 
nių ir raketinių ginklų būvi 
mas Anglijoje reiškia — Ame 
rikos gynimą Britų salų savi 
saldybės kaina. Atrodo, lygiai 

. /tykios nuotaikos vyrauja Pran 
elizijoje, nekalbant apie mažės 
niuosius NATO dalyvius, kaip 
Norvegija, Danija ir kiti. Tai 
parodo pažiūrų skirtumą tarp 
JAV ir jos sąjungininkų. Di 
dindama savo ir savo sąjungi 
ninku karinę galią JAV rodo 
ryžtą Sovietų ekspansiją sulai 
kyti ir tartis su jais is gilios 
pozicijos, siekiant teisingos tai 
kos. JAV sąjungininkai, nerįž 
tingai arba visai nepriimdami 
JAV moderniųjų ginklų, rodo 
baimę ir yra linkę tartis su So 
vietais tučtuojau, be jokių ge 
ros valios įradymų iš jų pusės, 
net sudaryti nepuolimo sutar 
tis, nors is praeities žino, kad 
tos sutartys tebus vertos po 
pierio, ant kurio bus surašytos.

Kuria kryptimi pasuks ir bus 
nuvairuota tarptautine politika 
artimiausioje ateityje, šiandien 
neįmanoma pasakyti. Bet ko 
ks teigimas tebūtų tik spėlioji 
mas, nes dabartinė netikrumo 
padėtis naujų įvykių gali būti 
pasukta viena ar kita kryptim 
arba ir visai gali pakitėti.

Suprantama, kad šiandien to 
k ai netikrai padėčiai esant, 
daugelis pasiduoda pesimiz 
mui, ypač egzilų tarpe, ir yra 
linkę nuleisti rankas. Visoms 

America & S. America.
Other Countries . .
Pajieškojimų kaina 

klausimą?

Sovietų pavergtoms tautoms, 
n taip pat mums lietuviams, to 
ks pesimizmas yra priešas nu 
meris antras tuoj po pavergėjo 
— Sovietų Sąjungos. Tas fak 
tas, kad negalime nusakyti, ka 
da Lietuva atgaus laisvę, ar 
po metų ,ar po dešimt, ar dau 
giau, negali panaikinti pačio 
svarbiausio mūsų tautinio tiks
10 Lietuvos laisvės ir nepnk 
lausomybės. Jeigu pasaulio di 
dieji, eidami su sovietais į pa 
sitarimus ir kompromisus, net 
priimtų dabartinį status quo, 
kuris palieka Lietuvą Sovietų 
okupacijose, niekad nepripažin 
ti ir visur ir visada reikalauti 
Lietuvai laisvės, kol tikslas 
bus pasiektas.

Mes lietuviai buvome ir tu 
rime būti pirmieji, kurie Lie 
tuvos laisvinimo klausimą ke 
lia ir jo siekia, kaip tikslo. Vi 
si kiti svetimieji buvo ir yra 
po mūsų, nes jiems Lietuvos 
laisvė yra teisingumo, tarpau 
tinės teisės ir pripažiiūmo, pa 
galiau, sąžines reikalas, kur rei 
kalui esant galimi kartais kom 
promisai. Mums tokie kompro 
misai negalimi, nes Lietuvos 
laisvė yra mūsų gyvybinis rei 
kalas. Joje tarptautinės politi 
kos „atoslūgiai“ to fakto nega
11 pakeisti ir mūsų pareigos lie 
tuvių tautai ir Lietuvos valsty 
bei sumažinti.

Jeigu atoslūgis tarp Vakarų 
ir rytų įvyktų ir jeigu paverg 
tųjų laisvinimas vakaiuose ap 
tiltų, būtų logiška, kad mūsų 
pačių baisas būtų sustiprintas 
ir veikla padidinta. Galima kai 
beti apie veiklos pakeitimo bū 
dus naujose tarptautinės poli 
tikos sąlygose, apie persirikia 
vimą sėkmingesnei Lietuvos 
laisvinimo kovai, apie glaudes 
nį suderinimą mūsų veiklos 
laisvajame pasaulyje su tautos 
išlikimo ir išsilaisvinimo pas 
tajigomis pačiame okupuota 
me krašte, kur plaka patriotiš 
kos širdys ir galvoja lietuvis 
kos galvos, kur tauta turi viltį 
ir daro, ką galį, kad išsilaisvi 
nimo viltis taptų kūnu.

Tad mūsų pareiga laisvąja 
me pasaulyje yra ne vien šauk 
ti ir veikti, kad jis atstatytų 
teisę ir baigtų Sovietų okupa 
ciją Lietuvoje, bet taip pat ne 
nutolti nuo tėvynėje esančios 
tautos, išlaikyti su ja nenu 
trūkstamą, fizinį ir dvasinį ry 
si ir vieningas ir suderintas 
pastangas j Lietuvos išlaisvini 
mą iš svetimos okupacijos.

H. Blazas.

TIKĖJIMO „LAISVĖ“ 
ČEKOSLOVAKIJOJE.

Komunistų valdomoje Čeko 
Slovakijoje kalėjimuose ir kon 
centracijos sovyklose laikoma 
apie 450—ųOO kunigų. Nema 
ža vienuolių ir bizantinių apei 
gų dvasiškių deportuota. Kalė 
jimuose yra laikomi vysk. Ba 
ranas, vysk. Zela ir vysk. Hop 
ko.

Apie 150 kunigų dirba urani 
jaus kasyklose Vitmanove.

Du vyskupai — Spis vysk. 
Vojtassak ir Tirnavos augz. 
vysk. Buzalka, — kurie buvo 
paleisti iš kalėjimo, laikomi na 
mų arešte.

Tokia tikėjimo laisve komu 
nizmd pavergtuose kraštuose.
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Veda sktn. inž. J. Bulota.
„AUsROS’į TUNTO V. S. A. KRAUSAS PERRIN

STOVYKLA KTAS RAJONO VADU.
$ 5.5C Palikti reikalą taip, kaip dabar 
$ 6 0(1 j*s stovl> nebus gerai. Gerai 
$ j yf. nesutvarkyta P. L. B. turės la

* bai daug priekaištų. Be to, ži
noma, ji niekuomet neapseis, 
bet reikia laikytis nors demo 
kratiškų principų, kuriuos mes 
taip visur minime.

Iš spaudos matyti, kad Mont 
realis turi tiktai vieną atstovą, 
nors jis yra pati didžiausia Ka 
nodos kolonija; Torontas ma 
žesnė, bet turi 10 atstovų ir 
Hamiltonas 2. O kur kitos ko 
Jonijos ir jų atstovai, negi jos 
neturi šiame reikale balso ir ne 
priklausys tai didelei Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės šei 
mai?

Kada dalykas jau turi eigą 
ir žengia pirmyn, reikėtų sųsto 
ti ir rimtai pagalvoti. Kokiais 
demokratiškais principais tu 
rėjo teisę K. L. B. Krašto Ta 
rvba rinkti atstovus j P. L. B.? 
Šis reikalas juk yra visų lietu 
vių reikalas, nesvarbu, ar jis 
turi kišenėje dolerį į New Yor 
ką nuvažiuoti ir ten porą die 
nų pagyventi, ar ne. Kiekvie 
nas lietuvis ne tik Kanadoje, 
bet ir visame pasaulyje, balsą 
šituo atžvilgiu turi, ir jokia 
Krašto Taryba iš jo to atimti 
neturi teisės.

Dabartinis Krašto T-bos ats 
tovas j P. L. B. turi būti toks 
gudrus, kad turėtų pinigo nu 
važiuoti į New Yorką ir vėl 
grįžti į savo namus. Iš tokių 
piniguočių ne labai koks bus 
P. L. B. seimas. Jeigu koloni 
jos neturi pinigų nuvežti sa

Buvusiam mielam kaimynui

STEPONUI EIMANTUI,
Brangioje tėvynėje mirus, jo didžiam nuliūdima 

likusiai šeimai tenai,
sūnui DOMINIKUI tolimojo Sibiro tremty ir sūnui — 

mano artimam draugui, LEONARDUI su šeima Canadoje, 
reiškiame gilią užuojautą.

Aleksas Kojelaitis su žmona.♦

Apie rimtus dalykus rimtai
NEMOKŠIŠKA, PILNA MELŲ, KNYGELĖ.

Atrodo, kad informacinė 
knyga apie bet kurį kraštą, tu 
retų būti objektyvi, tikslių ži 
nių, nes ji skaitytojui turi su 
teikti bent patikimų žinių. Juo 
labjau — knyga taikoma infor 
macijai, turizmui. Bet Lietu 
voje išleistoji Valstybines po 
litinės ir mokslinės literatūros 
leidyklos knygele, kuuos au 
torium pasirašė D. Juknevi 
čius, „Zarasai — ežerų kraš 
tas" yra pasibaisėtinas visais 
atžvilgiais leidinys. Jo kas pus 
lapis — tai melas, nesąmonė, 
o svarbiausia — netikslumas 
ir klaida. Neįmanoma visų ne 
tikslumų suminėti, nes reiktų 
parašyti kitą tokią 128 pusią 
pių knygą, — todėl suminėsi 
me tiktai pavyzdžius.

D. Juknevičius daro klaidą 
(beja, tą pačią, kokią padarė ir 
prof. Salys, sudarydamas Lie 
tuvos žemėlapio vardyną) aiš 
kindamas Zarasų vardo kilmę, 
ir Zarasų ežerus krikštydamas 
Zaraso ir Zarasaičio vardais, 
kai tų ežerų tikri vardai yra 
Asą ir Asaitis, nes Zaiasai yra 
kilę iš dviejų vardų suliejimo: 
Ežerai Asai-Ežei asai-Zarasai.

Apie Zarasus D. J-čiaus pri 
jiasakota visokių nesąmonių.

L I E T U V m

. B.?
vo atstovui Į reikiama vietą, 
tai geriau palaukime, kol pra 
turtėsime, o kol kas šis reika 
las galima kitaip sutvarkyti.

Jeigu atstovas būtų renka 
mas vienas nuo tūkstančio, imu 
kaipo pavyzdį Toronto koloni 
ją, tai tas tūkstantis savo ats 
tovui gali lengvai sudėti kelio 
nes išlaidas, o gal atsiras iš tų 
atstovų ir be pinigo išrinktų, 
kurie galės apsimokėti kelio 
nės išlaidas. Piniginis reikalas,
nors ir labai svarbus, bet tai 
yra antraeilis dalykas.

Atstovus į P. L. B. turėtų 
rinkti visi lietuviai, o ne Kraš 
to Taryba ar kitos kokios par 
tijos. Geriausiai ir tiksliausiai 
tai padarytų atskirų kolonijų 
valdybos. Jeigu kolonija yra to 
kia maža, kad negali išstatyti 
vieno kandidato, tai galėtų su 
sidėti dvi kolonijos, ką gali 
lengvai patvarkyti Kiašto Ta 
ryba. Įdomu kodėl Krašto Ta 
ryba tokią didelę atsakomybę 
ima ant savo pečių, o neleidžia 
pasisakyti visai Kanados lietu 
vių bendruomenei. Kokią tei 
sę turės Torontas atstovauti vi 
są Kanadą? Manau, kad šis 
klausimas daug kam nėra aiš 
kus, o jį reikėtų išaiškinti kol 
dar nevėlu. Galima būtų rasti 
ir daug kitų būdų tani balsavi 
mui pravesti, bet reikia, kad tu 
retų teisę balsuoti kiekvienas 
lietuvis.

Dabartinius atstovus į PLB 
išstatė ir išrinko Krašto Tary 
ba su apylinkių bendruomenės 
pirmininkais, kurie niekeno nė 
ra įgalioti tai padaryti. Jeigu 
norime padaryti PLB seimą, 
tai darykmie viso pasaulio lie 
tuviai, o ne Kraštų Tarybos su 
apylinkių pirmininkais, — tuo 
met bus tikras PI<B Seimas ir 
jam niekas neturi teisės nieko 
prikišti, nei Vakarai, nei Rytai.

M. Šalčiūnas.

Pav. kad Zarasų gimnazija es 
anti įkurta vokiečių laikais, 
kai ištikrųjų ji įkurta 1919 me 
tais, rusus išvarius iš Lietuvos. 
Kai okupantui nemalonu tas 
pasakyti, tai net A. Tumėnas 
(kalintas bolševikų kalėjimuo 
se) su dr. Bukantu pavadinti 
entuziastais. Dr. D. Bukantas 
į Zarasus atvyko visai ne 1918 
m., bet 1906 m. Ir Zaiasų ligo 
ninė ne jo įkurta, nes ji nuo 
daug seniau veike kaip miesto 
ligoninė, tiktai po I pas. karo 
dr. J. Buzelio, ne dr. Bukanto, 
pastangomis ji atgaivinta, per 
kėlus iš Agluonos Rusijos 
miestų s-gos ligoninės likučius.

Rašant tokias informacines 
brošiūras, reikia bent minima 
liškai būti susipažinusiam su 
geografija. Dabar gi D. Jukne 
vičiui Drūkšės upe yra Daugu 
vos prieupis, kai ji yra Dysnos 
prieupis. Smalvų miestelį D. 
J. įvardijo „Smalvos", o ežerą 
vadina Smalvų (kodėl ne Smal 
vos ež., jeigu ne Smalvai, o 
Smą/vos?). Tai, deja ir p. 
Salio klaida, Lietuvos žernėla 
pyje. J. D. Nežino upės, tekan 
čios iš Apardų ež. (Lašmuo). 
Jeigu ežeras Žilmas, tai kilmi 
ninkas yra ne Žilmos, bet Žil 
mo. O kiek prirašyta apie

Sydnejaus lietuvių skautų 
„Aušros ’ Tunto stovykla šie 
met įvyko Inglcburne, ukrai 
niečių skautų žemėje. Stovyk 
Javo pradžioje 45. o buvo die 
nų, kada stovyklaujančių skau 
tų ir skaučių skaičius prašoko 
50.

Tunto štabo nutarimu, sto 
vykiai vodovauti teko ps. Br. 
Žaliui, stov. v-ko adjutantas — 
jūrų skautas v. vi. A. Alčiaus 
kas, ūkio viršin. senį. Jonas 
Vizbaras. Skaučių pastovyklės 
vadovė psl. J. Kalakauskaitė 
ir globėja — skl. N. Mauragy 
tė. Virtuvės šefas ps. Alg. Plū 
kas.

„Kibirkštys“, stovyklos lai 
kraštelis, išeidavo kasdien ir 
iki sausio 5 d. jį redagavo Alg. 
Bučinspas, o šiam išvykus — 
R. Cibulskis.

Stovyblos didysis laužas įvy 
po sausio 5 d. vakare. Buvo 
įdomi programa, dalyvavo gan 
sus būrys svečių.

Australijos lietuvių skautų 
dvasios vadas kun. P. Butkus 
sekmadieniais ir Naujų metų 
dieną atlaikė pamaldas. Jis ke 
lias dienas ir pats stovyklavo. 
Stovyklą aplankė daugsydnėjiš 
kių ir svečiai is Amerikos — p. 
p. Bachunai.

Stovykla buvo gerai įreng 
ta, beveik ant upes kranto, pa 
vėsingame miške ir visai arti 
geležinkelio stoties.

Stovyklą aplankė australų 
laikraščių ir radijo reporteriai. 
Jie ypač domėjosi didžiuoju 
laužu ir programa.

Kaip ir ankstesniais metais, 
taip ir šiemet, skautų stovyk 
la laikytina vienu reikšmingiau 
siu įvykių Sydnėjaus lietuvių 
jaunimo gyvenime.
• LSS Rajonų vadais išrinkti: 
Atlanto pakraščio — s. V. Ne 
nortas, Australijos — v. s. A. 
Krausas, Kanados — v. s. J. 
Bulota. Ramiojo Vandenyno 
pakrašč. — p. s. M. Naujokai 
tis ir JAV Vidurio — ps. A. 
Banionis.
• LSS Tarybon Brolijos sąra 
šu išrinkti: v. s. A. Platelis, s. 
V. Bražėnas, s. K. Aglinskas, 
s. G. Juškėnas, s. V. Kaman 
tas ir v. s. Pr. Karaims.

į

į

Kai visi laikraščiai dabar kelia prenumeratos mokesčius, 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ ESAMIEMS 

PRENUMERATORIAMS IR BUSIMIEMS DARO

LENGVATŲ:

Kas iš esamųjų prenumeratorių suras

NAUJŲ PRENUMERATORIŲ,

tas gaus vieno dolerio prenumeratos papiginimą,

IR NAUJAS PRENUMERATORIUS

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

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI

KVIEČIAME Į TALKĄ,

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

sų prenumeratorius suras tiktai po vieną naują 
prenumeratorių!

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

LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.

Melnikaitę, net koktu. Tegul 
ji jau tarybinė herojė, bet kam 
pūsti neišpučiamą dalyką. Juk 
buvo paprasta, partizanus Rim 
šės policija prirėmė prie Apar 
du ežero ir Marytę paėmė, net

Dabartinis LSS Australijos 
rajono vadas v. s. A. Krausas 
perrinktas Lietuvių Skautų S- 
gos korespondencinio šuvažia 
vimo tolimesnei trijų metų ka 
dencijai rajono vadu.
• Seserijos Garbes Gynėja iš 
rinkta v. s. S. Gudauskienė, Br 
olijos Garbės Gynėju — s. V. 
Tallat-Kelpša.
• LSS Garbės Teisman išnnW 
ti: v. s. A. Aglinskas, O. Šč 
iukaitė ir s. A. Klirienė.

KONSULAS A. POLIsAlTIS 
SUKAKTUVININKAS

Nuo 1938 m. Lietuvos kon 
sularinius reikalus Brazilijoje 
atstovauja Sao Paulo mieste 
mūsų konsulas Aleksandras 
Polišaitis. Tai puikus savo rei 
kalų žinovas, didelis patriotas, 
visuomenininkas, senas šaulys, 
savanoris-kūrėjas, gerų liet, pa 
triotinių darbų rėmėjas.

A. Polišaitis gimė 1892 m. 
spalio 29 d. Raginčnų kaime, 
Smilgių valse., Panevėžio a[^fe 
krityje. Todėl jam pr. metai^^ 
suėjo 65 metai. Mes kartais ne 
suspėjame paminėti mūsų tau 
tai užsitarnavusių žmonių. Bet 
kartais tai yra ir pačių jubilia 
tų per didelis kuklumas. Taip 
jau yra: vieni be jokių nuopel 
nų mėgsta reklamuotis, o kiti, 
jų turėdami, tyli.

A. Poliašitis vienas iš senų 
jų mūsų diplomatų, pradėjęs 
savo karjerą dar 1918 m. Jits 
baigė Tolimųjų Rytų Institu 
tą, kuriame pagrindinės kai 
bos buvo — kinų ir japonų. P. 
A. Polišaitis buvo vienintelis 
tų kalbų žinovas visoje mūsų 
diplomatinėje tarnyboje. Mes 
turėjome daug liet, diplomatų, 
mokančių nemaižau 12—16 ka 
Ibų, bet tik vienas A. Polišai 
tis žinojo tas rytų kalbas. Tai 
savotiškas fenomenas. . .

Šiuo metu A. Polišaitis yra 
Lietuvos konsulas Sao Paulo, 
Brazilijoje nuo 1938 m. be 
'pertraukos atstovauja Lietu 
vos reikalus. Tai malonus ir 
geras Lietuvos diplomatas visa 
siela atsidavęs savo darbui ir 
Tėvynės labui. Ilgiausių metų 
linkime jam! KL P.

nepasipriešinusią, kai kiti par 
tizanai ten žuvo. Kodėl tat ne 
tuos kitus garbinti, bet Mary 
tę? Kokia gi logika? Ši kny 
gėlė — tai klaidų ir nesamo 
nių rinkinys,
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„SALIN SU DULLESU!”
RAUDONŲJŲ „DEMOKRATIJŲ“ S1MPATIKA1 BOLsE 
VIKŲ „KOEGZISTENCIJOS” KANONADOS BARAZO 

PAVĖSYJE .
SOVIETINĖ 

PROPAGANDA.
Jau kelintas mėnuo, Kai siau 

tėja Maskvos propagandinė ka 
nonada. Savo sviediniais ji dau 
žo ir laužo vakariečių atsparu 
mą. Nes, pasirodo, sovietų pro 
pagandinę kanonada veikia pa 
šaulio politikus, ministerius, 
premjerus ir ypatingai taip va 
dinamus Rusijos „žinovus' a. 
ba valstybės „patarėjus'' Rusi 
jos klausimuose. Jų tarpe ma 
tome vis daugiau ii daugiau 
rusų propagandinės kanona 
dos aukų.

KO ŠIANDIEN SIEKIA 
BOLŠEVIKAI?

Trumpai pažvelgę į sąlygas, 
kurias stato Maskva plisdama 
savo „koegzistenciją“ vakarų 
valstybėms, turime konstatuo 
ti, kad 1) ji kviečia JAV-bes 
sugriauti ir sunaikinti Sovietų 
Sąjungą apjungiančią karinių 
bazių juostą, 2) atitiaukti ka 
riuomenę iš Europos ir Korė 
jos ir 3) sustabdyti karinį pa 
siruošimą bei atominių ginklų 
bandymus. Kaip geio gesto 
ženklą, Maskva prie to dar pa 
geidauja priedo — komunisti 
nės Kinijos pripažinimą u jai 
vietos Jungtinių Tautų Asamb 
lėjoje.

Sovietai, atsilygindami už 
tai, pasižada būti geri (J), išsi 
danginti is kaikurių satelitiniu 
kraštų (grįžti tik „tvarkos pa 
laikymo“ sumetimais — atsi 
mink Vengriją) ir neužimti 
amerikonų kai įuomenes apleis 
tų sričių. . .

ŠALIN SU DULLESU!
Kaikurių Rusijos „eksper 

tų“ ir „žinovų" nuomone virš 
minėti bolševikų pasiūlymai 
vakariečiams tiesiog „idea 
lūs!“ Kyla tik klausimas, kas 
tas nevydonas, kuris tokiam 
„kilniam“ bolševikų - vakarie 
cių susitarimui pastoja kelią? 
Maskvos atsakymas labai ais 
kus ir griežtas — Dulles. Jos 
nuomone, jei nebūtų šio „surū 
gūsio" senio ir sekptiko bei 
„karo kurstytojo“, pasaulis bu 
tų viena „laiminga šeima“.

Ir ištikrųjų, kur tik Dulles 
pasirodo, ten jis tuoj sumaišo 
Maskvos „gražius" ir „kilnius 
amžinos taikos“ planus. Vaka 
riečiams, ypatingai anglams, 
rusų pasiūlymai dažnai atrodo 
pilnai pnimtnii. Jiems viskas 
taip „aišku" ir taip „supranta 
ma“. Tik, kur buvęs, kur nebu 
vęs atsistoja šis senis skeptikas 
Dulles ir pradeda aiškinti sa 
vo abejones, ir taip Maskvai 
viską „sumaišo", kad ir kitų 
valstybių atstovams pagaliau 
pasidaro nebeaišku. . . Na, ar 
tai ne priežastis pykti?

Sovietai jau ne kaitą yra da 
ve suprasti, kad mielai matytų 
prez. Eisenbauerj atsilankant 
Maskvoje. Bet tik su viena są 
lyga — be Dulles! Bolševikai, 
apsidirbę su tokiais „politika 
.’s" kaip Rozveltu, Crurchiliu, 
Trumanu ir kitais, galvoja, kad 
šypsniais, komplimentais ir tos 
ais galėtų paveikti ir Eisenhau 
erį. Bet, žinoma, jei kartu at 
vyks ir anas „surūgęs“ ir pa 
senęs skeptikas Dulles, tai ar 
.Maskvai apsimoka daryti islai 
das... Todėl nepailstamas šian 
dien Maskvos šūkis vakaiie 
čiams — šalin su Dulles!

KAIP SOVIETŲ RUSIJOS 
KLAUSIMŲ „EKSPERTAI“

REMIA MASKVOS 
REIKALAVIMUS.

Raudonoji propaganda gau 
na gana sustiprinimų ir iš vi 
sai nelauktų šaltinių, būtent— 
kruvinosios imperijos simpati 
kų arba taip vadinamų Sovietų 
Rusijos klausimų „žinovų ". Jų 
tarpe iškyla seni ir nauji vei 
dai.

Prie senesniųjų simpatikų ir 
„žinovų" galime pi įskaityti 
gerai žinomą poniutę Eleonorą 
Roozvelt, kaip UN Žmogaus 
Teisių Lygos pirmininkes siur 
paus pareiškimo, kad nesą įro
dymų, jog sovietai piaktikuo 
ja koncentracijos stovyk 
las(!)...

Ši moterėlė labai mėgsta, 
kad i ją būtų atkreiptas dėme 
sys. Jei jau kiti apie ją tyli, tai 
ji skaito paieiga bent pati ką 
nors apie save parašyti.

Ši senukė ir toliau gyvai ir 
apsukriai padeda MasKVOS pro 
oagandai. Kas dvejus metus 
ji beveik reguliariai lanko so 
vietiškąją „Mekką“. Jos foto 
albume matome nuotraukas, 
kur ji kantriai stovi ilgoje ru 
sų eilėje prie mozolėjaus Ran 
donojoje aikštėj, kad išvydus 
dviejų didžiųjų pasaulio tau 
tų pavergėjų ir imperialistų — 
Lenino ir Stalino mumijas. Ji 
mielas Kremliaus svečias. Jai 
mielai leidžiama lankyti Kry 
mas, kolchozų bitynai ir gely 
nai, ir t. t.

Propagandos tikslams senu 
tė Roozevelt mielai vozuoja. 
Žinoma, ji save nesileidžia io 
tografuojama sakysime Mask 
vos apartamento antklodėmis 
atitvertame „kambaryje", kur 
tarp dulkių turi gyventi 3 ar 
daugiau rusų šeimų. Ne, bet 
mes ją matome Azerbaidžano 
vaikų darželyje. Kai „Sovfoto" 
fotografai užsienio propagan 
dai „šauna“ vieną nuotrauką 
po kitos, senutė Roozveltienė 
jau apmeta mintimis savo savo 
tiškiems straipsniams. Neužil 
go Š. Amerikos skaitytojams, 
pradedant „New York Harald 
Tribūne“ ir baigiant Montrea 
lio „Gazette", vėl primenama 
„sovietinė tarybinė pažanga“. 
Senutės Roozveltienės plunks 
na sovietinis gyvenimas rožė 
mis sagstytas. Visur tik laimė, 
pasitenkinimas režimu, kuitur 
klubai, bibliotekos, gėlynais pa 
sipuošę kolchozai, ligonines, 
vaikų darželiai... Jos straips 
nių išvadoje peršasi kaitini 
mas laisvojo pasaulio žmonėms 
ir politikams: „Susimildami, 
negrasinkite sovietų žmonėms, 
bet leiskite jiems dirbti ir kur 
ti jų „socialistini“ gyvenimą!“ 
Kitaip sakant: „Sudarykite ra 
udonąjam imperialistui nuola 
tinj saugumo jausmą“.

Laimingu būdu ne Roozcvel 
tienei leidžiama daryti politi 
ka, bet didžia dalimi tokiam 
skeptikui ir abejotojui Dulles 
ui. Šį „apkerpėjusį“ senį ir re 
alistą negali sujaudinti nei mil 
žiniškais gėlių buketais, nei 
kolchozo gėlynais ir bitynais, 
nei pagaliau, lovytėje suguldy 
tais nekaltais rusų vaikučiais 
Ažerbaidžano vaikų daržely 
je. Realistas Dulles, pasiėmęs 
pieštuką, apskaičiuoja, kad

Kupranugariai Kanadoje neturi rūpesčių su maistu ir gėrimu, bet jiems, kaip 
šiltų kraštų gyventojams, labai nemaloni žiema su savo žvarbomis, — dėl šių 
dviejų kupranugarių veideliai nereiškia pasitenkinimo. . . (CS).

trys Amerikos prezidentai ir 6 
Amerikos vyriausybės sekreto 
riai turėjo apie 20 konferenci 
jų su sovietais. Beveik kiekvie 
na konferencijų metu padary 
ta sutartis sovietų buvo suiau 
žyta. Net prieš dvejus metus
Ženevoje įvykusioje „viršūnių" 
konferencijoje, sovietų vadai 
prižadėjo Vokietijos sujungi 
mą laisvu balsavimu, o vos kc 
turiems mėnesiams praėjus, 
jie nuo savo pasižadėjimų atsi 
sakė.

Toliau Dulles apskaičiuoja, 
kiek rusai užgrobė ir pavergė 
svetimų tautų. Kiek nuo bol 
ševikų rankų žuvo nekaltų žmo 
nių ir įvykdyta tarptautinių nu 
sikaltimų. Padaręs išvadą, jis 
ir nelinkęs sovietams sukulti 
„saugumo jausmą”. Atvirkš 
čiai! Dažnai skrisdamas aplink 
pasaulį, jis kuria apsigynimo 
linijas ir sudaro su kitomis va 
Istybėmis militarinius planus, 
kad sovietams kaip tik sužadi 
nūs nesaugumo jausmą. Jis no 
ri pasaulį įtikinti, kad senutės 
Eleonoros „brangus“, „nuošir 
dus“ bei taiką „mylintis“ bol 
ševikinės sistembos daibo žmo 
nės ir jų vaikai, jei ii vėl kė 
sintųsi į betkurios svetimos tau 
tos nuosavybę ir nepirklauso 
mybę, šį kartą jau rimtai n tik 
rai gali gauti per nagus! Tat 
ar ne rimta priežastis senutei 
Roosevelt pykti ant Dulles?

KENNONO PLANAS.
Georg F. Kennan ne taip 

jau paprastas žmogus. Jis yra 
buvęs JAV ambasadouus Mas 
kvoje ir mielai save leidžiasi 
vadinti „ekspertu“ rusų klausi 
mais. Vadinasi, turime jau rei 
kalą su žinovu ! Paskutiniu 
metu jis pagarsėjo savo planu, 
kuris nurodo būdą, kaip sovie 
tų satelitiniai kraštai turėtų sa 
ve išsilaisvinti(!).

Pereitais metais jis laikė pas 
kaitą per anglų radio, kur jis 
britų salos gyventojams isdės 
tė pavergtųjų tautų „išlaisvini 
mo planą“. Jo receptas aiškus 
ir trumpas: amerikonų bei jų 
sąjungininkų kariuomenės tu 
ri apleisti Vokietiją, o rusai 
Rytų Vokietiją ir satelitinius 
kraštus. Po to satelitai gaii jau 
pradėti „išsilaisvinimo dar 
bus“.

Koks „idealus“ planas! Vis 
kas taip „aišku”, taip, rodos, 
„suprantama“, kad senutė, lon 
doniškė „Times“ net jaudinosi 
piršdama visiems Kennono pla 
na. Ypatingai todėl, kad Ken 
nono planas kai kuriuo atžvil 
giu labai panašus bolševikų siu 
lomam „koegzistencijos“ pla 
nui. . .

Bet kur tau! Senasis „karo 
kurstytojas“ Dulles apie tokį 
„eksperto" planą nieko nenori

žinoti. Jis netiki, kad ameriko 
nu išsikraustymas ir atsitolini 
mas nuo Europos apie 3000 km 
sudarytų ideales sąlygas pa 
vergtoms tautoms smarkauti, 
rodyti bolševikiniams pavergė 
jams kumštis ir pradėti save
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Veda K. Baronas.

laisvinti. Jis įsitikinęs, jei kuris 
nors pavergtas sovietų sateli 
tinis kraštas pradėtų sukilimą 
komunistiniam jungui nusikra 
tyti, sovietiniai tankistai nešto 
vės susikišę rankų į kišenes. 
Jie bematant atsilieps į tokio 
krašto komunistinių vadukų 
„pagalbos šauksmą” ir, Veng 
rijos pavyzdžiu, tankų vikšrais 
traiškys taip vadinamus „kontr 
revoliucionierius“, „banditus“, 
„fašistus“ ir amerikoniškus 
agentus bei gangsterius“.

Bet, žinoma, Dulles ne toks 
„ekspertas“ ir bolševikų tak 
tikos žinovas, kaip minėtasis 
Georg F. Kennon. Todėl jis ir 
„nieko nesupranta“, o tik vis 
ką trukdo. . .

VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

Kaip jau minėta, vakariečia 
ms rusų pasiūlymai dažnai at 
rodo priimtini. Ypatingai ang 
lų vyriausybė ir opozicija mie 
lai įsileistų į betkuruios komp 
romisus su rusais, kad tik ap 
raminus bolševikinį apetitą.

Kaip po antrojo pasaulinio 
karo Churchillis, taip ir Mac 
Millan šiandien rusams siūlo 
„status quo". Vadinasi, jis no 
retų Rytų Europos tautas pa 
likti bolševikams ant visados.

Anglija taip pat linkusi da 
ryti nuolaidų ir taip vadina 
mame viršūnių konierencijos 
klausime. Nesvarbu, kokie bus 
rezultatai; nesvarbu ar boisevi 
kai ir šį kartą išeis su dideliu 
propagandiniu laimėjimu! 
„Kad tik susieitų!“ — spiria 

.tiek britų spauda .tiek epozici 
jos vadai Geitskelis ir Beva 
nas.

Tačiau šiems anglų norams, 
bent šiuo metu, vėl pastoja ke 
lią anas realistas ir skeptikas 
Dulles. Šis senis prisimena 2- 
jų valandų užtrukusias Višins 
kio ir Molotovo propagandi 
nes kalbas. O kai po to atsisto 
davo ir tą patį bolševikinį jo 
valą atgromuliuodavo sateliti 
nių kraštų „atstovai", tai Dul 
les net kartą iš nuobodumo pri 
snusdavo. Dar šiandien jis su 
baime prisimena tų viešų bol 
ševikinių „smegenų plovimų" 
torturas. Todėl jis nelinkęs 
vykti į „viršūnių konferenci 
ją” tik tam, kad išklausius įgrį 
susius Chruščiovo ir Buigani 
no propagandinius plepalus, 
bet norėtų paliesti tokius nm 
tus punktus, kaip rytų Euro 
pos povergtų tautų klausimą 
ir pan.

Nukelta į 6-tą psl.

Lietuvos krepšinio pirmeny 
bėse didelę staigmeną padarė 
Klaipėdos Žalgirio komandos 
moterys, įveikdamos Vilniaus 
bendravardes 40:34 pasekme. 
Vyrų susitikimas baigėsi vii 
niečių pergale 92 :70. Kitos įdo 
mesnės pasekmės: Kauno Di 
namo — Telšių Lokomotyvas 
105:61, Žalgiris — Panevėžio 
Spartakas 86:56, Kauno Nemu 
n;u—Mariampolės Nemunas 

83:43.
Sov. S-gos krepšinio rinkti 

nė, vykdama tarpvalstybinių 
rungtynių su Italija (64:5,) su 
žaidė draugiškas rungtynes 
Maskva — Praha. Štai kas ats 
tovavo „maskviečius": Kru 
minš, Valdmanis, Stonkus, ir 
rusai Siemionov, Bočkariov. 
Laimėjo svečiai pasekme 94: 
75 (48:43). Daugiausiai taškų 
pelnė Kruminš 30, Stonkus 22 
ir Valdmanis 10, taigi, trys pa 
baltiečiai įmetė daugiau kaip 
pusę visų krepšių.

Stalo teniso rungtynėse So 
vietų S-ga laimėjo prieš Bulga 
riją 8:5. Tikrumoje tai buvo 
pavergtų tautų — lietuvių estų 
ir armėnų laimėjimas, nes už 
pavergėją žaidė A. Saunoris, 
Paškevičius, Ramanauskaitė, 
Zablockis, armėnai Akopian ir 
Zacharian ir estė Paiserv. Vii 
nietis A. Saunoris laimėjo prieš 
Bulgarijos meisterį šįvaševą.

Lengvoje atletikoje tenka 
atžymėti puikią vilniečio A. 
Varanausko pasekmę rutulio 
stūmime, atsiektą uždaroje pa 
talpoje — halėje. Jo rezultatas 
yra 17,02 m. Baltrušnikas pa 
sėkmė 16,56 m., o Židonis 50 
m. prabėgo per 5,8 sek. Kau 
ne, G. Sirutavičiūtė šuolyje į 
tolį pasiekė 5,15 m., Maskolių 
naitė — 5,05 m., Švilpa į augš 
tį — 1,80 m., Petrušauskaite 
—1,50 m., JokŠa 100 m perbė 
go per 11,6 sek. ir 1500 m. lai 
mėjo Šileika per 4; 21„4 min. 
Šios pasekmės atsiektos Kau 
ne, uždarose patalpose. Tuo 
tarpu ėjimo varžybose, 5 km 
nuotolį R. Berensevičius suko 
rė per 21 ; 06,6 min. Tai yra ge 
riausia Lietuvoje pasekmė.

Kadangi stovime prieš vasa 
ros sezoną, įvairios lengvosios 
atletikos varžybas, paduoda 
me Lietuvos jaunių rekrdus 
(geresnes pasekmes);

Mergaičių:
100 m Petrikaitė 12,0 sek. 
200 m Petrikaitė 25,1 sek. 
Šuolis į tolį—Nepaitė—5,81 m 

Berniukai:
800 m — Strazdas 1 ; 5 7,0 
min.

1500 m. — Strazdas 4; 01,0 
min.
Šuolis į tolį — Krislauskas 

— 6,79 m.
trišuolis— Tamulis—14,21 m. 
į augštį — Koreiva — 1,80 m.

Visos tos pasekmės yra at 
siektos jaunuolių 17—18 me 
tų amž.

Sunkumų kilnojime svenčio 
niškis R. Janulis išspaudė 195, 
5 kg ir tuo pačiu pagerino Lie 
tuvos rekordą, o Kauno Ban 
gos boksininkai laimėjo prieš 
Rygos Dauguvą 6:4.

Estijos sostinėje vyko B kla 
sės ledo rutulio zonines pirme 
nybės. Laimėjo seimininkai es 
tai, nepralaimėję nė vienų rung 
tynių. Lietuva Įveikė tįk Kaza 

kiją 4 :2, o pralaimėjo Gudijai 
1 :0, Ukrainai 7 :1 ir Estijai net 
11:3.

Komandos išsirikiavo sekan 
čiai: 1) Estija, 2) Gudija, 3) 
Ukraina, 4) Lietuva, 5) Kaza 
kija. Is šių varžybų tenka sp 
ręsti, kad ledo rutulys Lietu 
voje yra smarkiai kritęs. Nepri 
klausomos Lietuvos laikais, 
mūsų ledo rutuhninkai niekuo 
met tokia augšta pasekme ne 
pralaimėdavo ir bendiai, buvo 
didelė staigmena, jeigu jie pra 
laimėdavo /simpatingam siau 
rėš kaimynui.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Po visą pasaulį nuskambę 

jo latviį plaukikų laimėjimai 
Australijoje, kada sesuo ir bro 
lis I. J. Kondrats pastatė eilę 
rekordų. Ir vilniškis „Sportas" 
įsidėjo šių plaukikų nuotrau 
ką, apačioje įrašydamas: šie 
met labjausiai pagarsėjo brolis 
ir sesuo Konradai, per rturnpą 
laiką pagerinę visą eilę pašau 
lio rekordų — Uza ir Džoms 
Konradai su savo treneriu“. 
Nei puse burnos, kad jie yra 
latviai, tuo labjau, kad paoegę 
nuo komunistinio teroro.

— Numatoma, kad prieš ta 
rpvalstybines vyrų krepšinio 
rungtynes Maskvoje JAV — 
Sov. S-ga, priešžaismyje susi 
tiks Lietuvos krepšininkės su 
amerikietėm arga su Cekoslo 
vakijos rinktine.

— Ijntynių rungtynės tarp 
Kauno ir Vilniaus baigėsi ly 
giomis — 4 :4.

— Žinomas Lietuvos sklan 
dymo pionierius Br. Oskinis 
vieši Maskvoje, kur daro bau 
dymus su naujai sukonstruo 
tu sklandytuvu BRO--12. Lie 
tuvos sklandytojai daugiausiai 
ryšį palaiko su Sov. S-gos sa 
telitais. Savaime aišku, bijo 
masi, kad jie su sklandytuvu 
nenutūptų laisvajame pašau 
lyje.

— Lietuvos tinklinio pirme 
nybėse reiškiasi Vilniaus kraš 
to žaidimo klasė — mūsų sos 
tinės ir apylinkių komandų. 
Reikia pažymėti, kad ir Tauti 
nėję Olimpiadėje Vilniaus Vy 
tauto Didžiojo gimnazijos ko 
manda laimėjo pirmą vietą vai 
žybose.

— A. a. H. Kcrsnausko at 
minčiai paegrbti, žiemos iutbo 
lo turnyre, daugiausiai pasiro 
dė fabrikų komandos, kaip Me 
talas, Silva, Kauno Audiniai. 
Lima, Mėsos k<xobinatas.

— Šią vasarą numatomos 
futbolo meisterio Vilniaus Sp 
artako gastrolės Suomijoje.

— Molėtų ir Užvenčiu ra jo 
nų mokytojai gavo „pylos", 
kad nesirūpino paskelbtu kon 
kursu fizinio auklėjimo reika 
lu.

— Kovo 16 d. visoje Sov. 
S-goje, taigi ir Lietuvoje, bus 
„rinkimai į parlamentą“. (Ra 
dijas Augščiausią Tarybą pava 
dino „parlamentu, matyt, kad 
aiškiau būtų užsienio lietuvia 
ms — K. B.). Šiuo metu vyks 
ta susirinkimai ir „statomi* 
deputatai. Jau paskiiti yra J. 
Matulis, Venclova, iš Kėdainių 
Laurinaitienė. Iš Lietuvos bus 
35 deputatai. Kaip ši komedi 
ja yra vaidinama, ne vięnas at 
siinena dar iš 1941 m.

Nukelta į 5-tj pusi.
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Litera tu ros la u reatas
ABSTRAKČIOS LAISVĖS FILOSOFAS

KU LTURI^E^KROTVIKA
Devintą kartą Švedų Kara 

liškoji Mokslų Akademija pe 
reitų metų literatūros Nobelio 
premiją paskyrė prancūzų rašy 
tojui Albert Camus.

Netik kad tokia pasaulinė 
garbė teko vienam iki šiol iš 
jauniausiųjų rašytojų, bet ir 
pati didžiausia piniginė dova 
na — 42.000 dolerių atiteko A. 
Camus, kurie, kaip sako jis, su 
teiks jam galimybę pasišalinti 
iš triukšmingojo Paryžiaus ku 
rion nors ramion Prancūzijos 
vieton ir galės ramiai baigti 
jau pradėtą rašyti naują romą 
na „Pirmasis Žmogus".

Albert Camus yra gimęs 19 
13 metais Alžyre. Dešimties 
mėnesių būdamas neteko tė 
vo, kuris mirė sužeistas Mar 
nos mūšyje.

Motina sunkiai vertėsi, ir 
jau jauno amžiaus būdamas 
įvairiai vertėsi padėdamas mo 
tinai uždirbti pragyvenimą.

Turėjo nepaprastus moks 
lui gabumus, lygiai kaip mėgo 
ir buvo azartiškas futbolo žai 
dejas.

Uždarbiaudamas mokėsi ir 
vėliau studijavo. Turėjo dide 
lį palinkimą į literatūrą. Alžy 
re bestudijuodamas literatu 
rą apsirgo džiova, tačiau lai 
mingu būdu pavyko jam išsigy 
dyti. Sunki kova dėl kasdieni 
nės duonos kąsnio ir liga ture 
jo nemaža įtakos jo raštuose, 
kur jis intensyviai sprendžia 
mirties problemą.

Literatūrinėn arenon Albert 
Camus išėjo viešai jau 1941 me 
tais su savo novele „Užsienie 
tis", įgydamas nemažą popu 
liarumą. Vokiečių okupacijai 
jis nelieka abejingas n jau 19 
43 metais aktyviai reiškiasi po 
gridiniame judėjime redaguo 
damas slaptą laikiašt) - savait 
raštį „Combat", kurio išeidavo 
net 600.000 egzempliorių.

Per savo dešimties menesių 
redaktoriavimo laiką, parašė 
labai įdomių straipsnių, tuo 
laiku labjausiai skaitomų. Jis 
rašė ir veikė Jean Paul Šatre 
šešėlyje ir netrukus tapo vie 
nas iš egzistencializmo vadų.

Po galutinių pralaimėjimų 
prancūzai visiškai pakrikę, in 
telektualų Sartre, de Beauvoir, 
Camus vedami ir įkvėpiami ra 
do prasmę priešintis ir kovoti.

Visas šis rezistencinis judė 
Ūmas buvo komunistų dominuo 
jamas, kuriam jis nebuvo prie 
šingas, nes jau anksčiau jiems 
pritarė ir vėliau buvo jų nariu, 
kas turėjo nemažos reikšmės 
vėlesniuose polėkiuose.

1947 metais parašytame sa 
vo romane „Maras" Camus na 
grinėja rezistencijos proble 
mą, simboliškai vaizduodamas 
myriop pasmerktą miestą.

Čia Camus iškelia savo kaip 
negatyvaus mąstytojo galią:

„Šitoje mūsų žemėje siaučia 
marai ir maro aukos. Mūsų už 
duotis yra neprisidėti prie ma 
ro plitimo. .

Kaip Šatre pasirinko mažiau 
šio pasipriešinimo kelią - komu 
nizmą, (po 1956 m. vengrų su 
kilimo žiauraus numalšinimo 
Šatre nutraukė ryšius su ko 
munizmu), taip šis, tipiškas 
senos vakarietiškos prancūzų 
kultūros tradicijų kūdikis. Ca 
mus, pažinęs iš arčiau komu 
nizmą, nutraukė su juo betko 
kius ryšius.

Albert Camus drąsiai visie 
ms skelbė, kad tikslas negali 
pateisinti priemonių.

„Dėl tolimo miesto, kurio bu 
vimu nesu tikras, aš juk nega 
liu savo broliams daužyti vei 
dų“.

Akademikas Francois Mau 
riac nuo to laiko Camus'ą va 
dina „jaunosios prancūzų kar 
tos sąžine".

Jo atsiskyrimas nuo Sartre 
komunistinio - ateistinio egzis 
tencionalizmo, kulminacinį taš 
ką pasiekė 1952 metais naujo 
je išleistoje knygoje „Žmogus 
revoliucijoje. Šiam veikale jis 
su didele erudicija nagrinėja 
naujųjų laikų mąstytojų min 
tis ir daro išvadą, kad jau nuo 
pat 18 amžiaus vidurio iki 
šių laikų visos politinės ir so 
cialinės srovės tebuvo nerea 
lios utopijos, siekiančios abso 
liutizmo ir esančios pasmerk 
tos likti absurdiškomis, kadan 
gi tegimdo terorą bei legalizuo 
tą žudymą.

„Maištas ir revoliucija abi 
galų gale atsiduria prie tos pa 
čios kryžkelės: policija arba 
kvailystės“.

1957 metų Nobelio literatu 
ros premija Albert Camus-ui 
buvo paskirta už „gilų ir rimtą 
mūsų laikų žmogaus sąžinės 
problemų nagrinėjimą". Visuo 
se jo raštuose ryšku nuoširdus 
dinamiškas humanizmas drau 
ge su pasireiškusiu tipišku sk 
epticizmu.

Per suruoštą laureatui Pa 
ryžiuje pagerbimą, Camus už 
klaustas, ko jis šiandien labjau 
šiai trokšta žmonijai, be jokios 
dvejonės atsakė: „Tik lais 
vės“. s. b.

SOL. P. BIčKIEN
Cincinnati mieste jvykusia 

me konkurse, iš 26 jaunų solis 
tų, chicagietė lietuvė Prudenci 
ja Bičkienė pateko į astuonių 
asmenų laimėtojų gtupę. Ji, 
pasiekusi šį laimėjimą, kovo 
mėn. 15 d. dalyvavo koncerte 
su Cincinnati simfoniniu orke 
stru. Birželio mėn. P. Bičkie 
nė išvyks į Italiją tolimesnėms 
studijoms ir vėliau debiutams 
Milano ir Florencijos operose.

E. Š.
MELBOURNO DAINORIAI 

TELEVIZIJOJE
Lietuvos nepriklausomybės 

dienos minėjimo proga, Melb. 
Liet, dainos sambūris, susita 
ręs su televizijos stotim M ei 
bourne, vasario 14 d. davė tiu 
rnpą lietuviškos dainos koncer 
tą, kurio metu ponia A. Kara 
zijienė australų visuomenei su 
teikė žinių apie šios dienos rei 
kšmę.
TARPTAUTINIS KONCER 

TAS MELBOURNE
Š. m. sausio mėn. 26 d. Mel 

bourno Town Hall didžiojoj 
salėj įvyko tradicinis naujųjų 
australų koncertas,, kuriame 
lietuvius repsezentavo Melb. 
Liet, dainos sambūris.

LIETUVIAI 
AUSTRALAMS

Kaip kiekvienais metais ir 
šiemet per metinę australų 
šventę (Australian Day) Ade 
laidės lietuviai pasirodė su dai 
nom ir tautiniais šokiais.

Lietuviška programos dali 
mi buvo pradėtas pats koncer 
tas Elder Park muzikos pavil 
jone. Paklausyti buvo susirin 
kę per 5.000 adelaidiškių. Dai 
nininkė G. Vasiliauskienė pa 
dainavo lietuviškai dvi dainas, 
o B. Lapšienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė pašoko 
mūsų tautinius šokius. Anks 
tyvesniuose šios rūšies kon 
certuose šokdavo tik mergai 
tės, tačiau šiemet ir čia pasiro 
dė mišri grupė. Lietuvių šoke 
jų nuotrauka tilpo „Adverti 
ser“ dienraštyje.

Ta pat grupė, kaip teko pa 
tirti, yra pakviesta ir vyks šok 
ti į Pietų Australijos vynuogy 
nų centrą — Barossa Valley, 
kur šiemet rengiamas didelis 
vynuogių derliaus nuėmimo 
karnavalas.

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
Namuose įvyko šių namų na 
rių ir rėmėjų susirinkimas. Vy

>S LAIMĖJIMAS
ko „mažojoj salėj", kurioj bu 
vo suklotos grindys n pasku 
bomis padirbdinti suolai.

Susirinkimą pravedė Ai. 
Mauragis. Jis, pasveikinęs pir 
mąjį susirinkimą nuosavuose 
namuose, plačiau nušvietė na 
mų statybos eigą ir sunkumus, 
Iškėlė ir gretimo sklypo įsigiji 
mo klausimą. L. N. iždininkas 
A. Švedas siūlė paimti iš ban 
ko £ 3000 paskolą ir iš tų pini 
gų sumokėti už sklypą ir pa 
spartinti salės įrengimo dar 
bus. Sklypas kaštuos apie £ 
1500.

Susirinkimas įgaliojo namų 
valdybą užtraukti paskolą ir 
užpirkti sklypą. Įsigijus antrą 
sklypą, bus galima įrengti kre 
pšinio, lauko teniso aikštes ir 
vaikams žaidimo aikštelę. Su 
sirinkime dalyvavę sportinin 
kų atstovai (A. Laukaitis ir 
St. Juraitis) karštai rėmė ant 
rojo sklypo įsigijimą ir pažade 
jo sporitninkų paramą sporto 
aikštes įrengiant.

MELBURN1SK1AI 
BAIGĖ MOKSLUS

Melbourno universitetą bai 
gė 3 lietuviai (du turės po vie 
ną dalyką perlaikyti): Nijolė 
Mikalajūnaitė baigė humanita 
rinius mokslus, — anglų, pran 
cūzų ir vokiečių kalbas; Danu 
tė Giedraitytė — meno daly 
kus ir Steponas Oertelis — fi 
zikos mokslus. Technikos ko 
ledžą baigė Visvaldas Alekna. 
Danutė Butkevičiūtė baigė mo 
kytojų koledžą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
AIDAI 1958 m. Nr. 2. Turi 

ny: Matuso, Ereto, kun. Pet 
rėno straipsniai, L. Andrie 
kaus eilėraščiai, Mazalaitės su 
Dargto piešiniais apysaka. Ir 
kt.

DARBININKŲ BALSAS. 
Jau antras numeris spausdin 
tas spaustuvėje, kai anksčiau 
ėjo spausdintas rotatorium. Ge 
ras laikraštėlis. Bet K. Vaite 
rio pastabos labai vietoje kai 
jis 2-me nr. rašo, kad reikia 
daugiau objektyvumo ir garbi 
nimus bei liaupsinimus visiš 
kai išmesti, nes jie gimdo ne 
geroves, nuo savęs pradedant 
— gal net kultus, jeigu ne as 
menų, tai tūlų jų kolektyvų...

AUSTRALIJOS 
SYDNĖJUJE 

minėjimas koncertas, kuriame 
dalyvavo latvių ir estų bend 
ruomenių atstovai, paskaitinin

16. MIRĖ ŽURNALISTAS LAZDAUSKAS
Išvyko tas, kuris, rodos, tu be aimanų, — kaip dvasios did 

įėjo palikti su mumis dar ilgą vyris.
laiką.

Išvyko. . . ten, iš kur nebe 
grįžtama, bet iš kurio gyveni 
mo bruožų paliko mums daug 
ko pasimokinti, pagalvoti no 
rs kartą jo mintimis, pastūmė 
ti nors dalinai jo veiktą darbą.

Mirė Jurgis Lazdauskas '1 o 
liušis, tylumoje ir be skundų, 
kad mums neskaudėtų ir kad 
skruostuose nepasirodytų nei 
ašara.

Atvyko jis į šį kramtą kūpi 
nas auksinių minčių, kaip dau 
guma mūsų. Silkines svajones 
ausdamas, susidūrė su realybe. 
Realybe, kurią pajuto tiek šal 
ta, karčia, negailestinga ir net 
žiauria. Nusivylė dėl apsiriki 
mo, bet grįžti atgal jau buvo 
pervėlu ir reikėjo atograzmių 
džiunglių gyvenime prasiskin 
t ikelias jaunystės dienomis, 
sveikoms mintims ir raumenin 
giems muskulams padedant.

Ir skynėsi jis šį kelią arti 
trisdešimt metų.

Turėjo tame laikotarpyje, 
malonių ir pasigėrėjimo momen 
tų, bet tik momentų, visą ūku 
si laiką jis nešė nepavydėtiną 
knyžių, dažnai vos nesuklupda 
mas.

Skynėsi kelią į viltingesnį 
rytojų, bet juo giliau skynėsi, 
tuo tas kelias buvo vis daugiau 
duobėtas ir akmenuotas.

Dažnai jis to nepajusdavo, 
nes mylėjo gyvenimą.

Lyg nepavargdamas, daug 
kartų mąstydamas, kad žen 
giąs į šviesesnę ateit), staigiai 
susidūrė su amžinybes bedug 
ne.

Jurgis Lazdauskas Toliušis 
staigiai mus apleido tylumoje, 
be išmetinėjimų, be skundų, 

ku buvo pakviestas ALB Can 
berros Apylinkės valdybos 
pirm. A, čeičys. Tuoj po iš 
kilmingo akto įvyko koncertas 
dalyvaujant mūsų viešnioms 
iš Adelaidės — solistei G. Va 
siliauskienei, pianistei D. Old 
ham ir mūsų vietinėms menine 
ms pajėgomis: „Dainos" cho 
rui, K. Dauguvietytei - šniukš 
tienei ir Tautinių šokių grupei.

PRASIDĖJO MOKSLAS
Maribyrnongo savaitgalio 

mokykloje prasidėjo nauji mo 
kslo metai. Prie mokyklos vei 
kia mokiniams ir tėvams bibho 
teka, įruoštas krepšis krepšį 
nio treniruot>ėms, organizuoja 
mi skautai ir skautės kaip pa 
galbinis šeimos n mokyklos 
auklėjimo veiksnys. Mokiniai 
pamokomi ir vaidybos, turin 
čių šioje srityje patyrimo. ’

Gimė L.azdauskas 190 7 m. 
gegužės 2 dieną.

Baigęs Lietuvoje vidurinį 
mokslą, buvo mobilizuotas ir 
tarnavo artilerijos valdybos 
štabo raštinėje.

Atvyko į Urugvajų tureda 
mas 23 metus amžiaus.

Naujoj tėvynėj išmoko tipo 
grafo profesijos ir iš to pragy 
veno.

Prieš 16 metų vedė vieną 
urugvajietę, kuri buvo tolima 
lietuviškai dvasiai. Susilaukė 
keturių vaikų ir stengėsi juos 
kuo geriau išauklėti.

Prieš trejetą metų įsigijo 
nuosavą spaustuvėlę. Bet sun 
kiu ekonominiu krašto metu, 
neturint pramonei pakankamų/— 
rezervų, labai sunku įsikuru. 
Todėl dirbo nesuskaitomas va 
landas ir tas kenkė jo sveika 
tai. Pagaliau nebepajėgė ir va 
sario 27 d. rytą, smegenų užde 
girnų užgęso amžinai.

Urugvajaus lietuvių koloni 
joje nedaug visuomenininkų ir 
vos pora žurnalistų bepalieka. 
Lazdauskas buvo kaipo visuo 
menininkas ir kaipo žurnalis 
tas.

Nuo pirmųjų atvykimo die 
nų ir kuriantis lietuvių organi 
zaciniam veikimui, jis stojo į 
demokratines draugijas ir ak 
tyviai jose veikė, dauguma me 
tų būnant išrinktu į valdybą.

Taipgi visam demokrati 
niam kolonijos judėjimui jis 
pritarė ir jį rėmė.

Daugiau dirbo visų naudai 
negu savo asmeniniams intere 
sams, todėl kaip dauguma inū 
sų visumenininkų ir spaudos 
žmonių, veikiant siose gairėse, 
atsidūrė apgailėtinoje ckonomi 
nėję padėty. Tiesa, kad kraš 
tutinumai, tiek iš dešinės, kaip 
ir iš kairės, jį kvietė, keliais at 
vėjais, bendradarbiauti, kad pa 
gerinus asmeninę būklę, bet 
Lazdauskas atsisakė daugiau 
vertindamas idealą.

Kaiąo spaudos žmogus Laz 
dauskas užėmė pirmaeilę žur 
nalisto vietą lietuvių tarpe.

Bendradarbiavo demokrati 
nėję spaudoje. Rašė darbo žmo 
nių problemomis ir žmogaus 
teisių temomis. Išsamiai, įdo 
miai, suprantamai.

Negavo iš to jokio kito atly 
ginimo, kaip paaukodamas da 
ug poilsio valandų, naikinda 
mas savo sveikatą.

Paskutiniuoju laiku rašė 
kiek mažiau, bet teberašė ir 
jam dabar jau mirus, dar teįe 
eina tęsiniais, vienam mūsų 
spaudos organe, jo raštai.

Albinas Gumbaragis.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
23.
Katrė per pamokslą pamatė kapinėse Balsių Vincą ir 

Genę. Ji norėjo būtinai su jais pasikalbėti, tad prašė panelės, 
kad leistų jai pabūti su kaimynais, o vakare ji viena pareisianti 
į dvarą. Panelė sutiko.

Susiradusi Vincą ir Genę, Katrė nuėjo kartu su jais. Jai 
iabai rūpėjo sužinoti, ar Vincas buvo pas dėdę ir kokių nau 
•ienų turi is Petro. Išgirdusi, kad Petras gyvas ir sveikas, ge 
rai atrodąs ir neblogai pas dėdę gyvenąs, ji labai nudžiugo. 
Dar didesnis džiaugsmas it šilta banga užliejo širdį, kai su 
žinojo, kad Petras ja rūpinąsis ir net pykstąs, kam ji sutiko 
tarnauti dvare. Nustebo Vincas, matydamas Katrytę links 
mesnę ir taip savimi pasitikinčią.

Dar tik antras mėnuo ėjo, kai Kedulių Kati ė pradėjo tar 
nauti panelei Skrodskytei, bet ir per tokį trumpą laiką, ji kad 
ir nenorėdama, jau spėjo šiek tiek pasikeisti. Jos išvaizda, 
tiesa, pasiliko beveik ta pati, ypač šventadieniais, kai eidavo į 
bažnyčią aiba atsilankydavo į Šilėnus. Tada ji rengdavosi sa 
vo atsineštiniais drabužiais ir niekuo nesiskirdavo iš kitų kai 
mo merginų.

Bet Katrės būde jau ėmė atsirasti naujų bruožų. Iš pn 
gimties ji buvo mergina gabi, protinga ir jautri įspūdžiams. 
Priversta paklusti tėvui ir eiti tarnauti į pono rūmus, ji šutei 
kė visą savo pasiryžimą ir valią nepasiduoti pono užgaidoms. 
Ji turėjo būti apdairi, atsargi, daug ką įspėjanti ir numatanti. 
Pirmas drąsus, laimingai baigęsis pasipriešinimas Skrodskiui 
įdiegė joje pasitikėjimą savimi ir dar didesnį atkaklumą grum 
tis, jei dar ištiktų reikalas.

Katrės atsparumą stiprino kai kurių dvariškių, ypač ve 
žėjo Pranciškaus, sodininko Grigelio ir Agotos pavyzdžiai. 
Dranciskus kiekvieną kartą, kai sutikdavo ją vieną, plačiai nu 
sišypsodavo ir užkalbindavo:

— Na, Katre, kas pas tave girdėti? Kaip ten pas jus, pa 
kajuosc? — klausdavo reikšmingai krūptelėjęs galva rūmų 
link.

— Nieko, Pranciškau, viskas gerai. — atsakydavo ji, 
taip pat reikšmingai šyptelėjusi.

— Kloji ponui patalus? — nesiliaudavo vežėjas.

— O kad ir kloju, tai kas? Ar aš neturiu va šitų? — 
kartais pajuokaudavo ji, prisidengdama rankomis su grėsrnin 
gai išskėstais pirštais, tarsi pasiruošusi kibti į įsivaizduojamą 
užpuoliką.

Pranciškus šypsodavosi patenkintas.
— Na, na, žiūrėk! — lyg piktai įspėdavo. — O jei kaip, 

tai į snuk), — pridėdavo nueidamas.
Nuolatinis sukiojimasis apie panelę ir bendravimas su 

Agota lavino kiek ir jos protą. Jadvyga mėgdavo pasakoti 
apie gyvenimą Varšuvoje, apie teatrą, skaitytas knygas, apie 
lenkų jaunuomenės veiklą ir netrukus ateisiančius didelius 
ivykius Lenkijoje ir Lietuvoje. Nuo tokių kalbų tarsi erdviau 
pasidarydavo Katrės mintyse. Ji dabar dažniau prisiminėta 
vo, ką buvo girdėjusi iš Petro, prisimindavo ir Mackevičiaus 
žodžius, kai jis buvo atsilankęs barti jos tėvo, o Šiandien štai 
.r kunigo pamokslo ji klausė, suvokdama sąryš) taip jo žo 
džių ir visų Bagynų baudžiauninkų.

Taigi ir dabar, kalbėdama su Vincu ir Gene, Katrė nebe 
siskundė, nebesibaimino, bet su viltimi žiūrėjo į savo padėtį 
ir tolimesni gyvenimą.

— Gerai žmonės sako, nėra to blogo, kad neišeitų į gera, 
— juokavo ji. — Taip ir su ta tainyste. Panelė manim rūpina 
si. Pamatysite, ji ir savo, ir mano tėvą prikalbins, kad nesi 
priešintų mudviejų su Petru vedyboms. Reikia tiktai, kad 
aš pasimatyčiau su juo ir viską jam pasakyčiau. Bet kur it 
kaip mudviem pasimatyti?

Visi trys ėmė apie tai galvoti, bet nieko išgalvoti negalė 
jo. Nei Petrui čia atvykti, nei Katrei ten jį atlankyti.

— Jau žinau, — staiga nudžiugo Katrė. — Klausykite.
Ir ji ėmė pasakoti, ką girdėjo iš Panelės. Rugpjūčio 12 

dieną Panevėžy ponai ruošia didelę šventę. Suvažiuosią daug 
ponų ir kaimo žmonių. Ponai norį parodyti kaimo žmonėms, 
cad jų daugiau neskriausią, kad dabar visi esą iygūs. Už Pa 
nevėžio, miške, t dieną būsiąs pasilinksminimas. Stalai būsią 
apkrauti valgiais ir gėrimais. Grosianti kapelija. Ponai, po 
nios ir panelės šoksią ir dainuosią su kaimo žmonėmis. Būsią 
iabai linksma. Šventėje dalyvausiąs ir kunigas Mackevičius. 
Panelė Jadvygau jau dabar ruošiasi į tą šventę. Ketina vež 
tis kartu ir ją su Agota. Tai štai reiktų duoti žinią Petrui, 
gal ir jis galėtų ten atvykti. Ten bus daug visokių žmonių. 
Niekas jo ten nepastebės. O jei norės, galės ir su panele pa 
kalbėti, kad užtartų pieš tėvą.

Vincui ir Genei labai patiko Katrės pasakojimas apie tą 
šventę. Tai buvo taip nauja, negirdėta! Juodu ir patys mie 
lai ten eitų, jei tik galėtų iš namu ištrūkti. Daliai tik beliko 

klausimas, kaip duoti Petrui žinią apie tą Panevėžio šventę ir 
prikalbinti, kad jis ten nuvyktų. Bet laiko buvo dar daug, 
tad visi tikėjosi, kad pasitaikys proga apie tai Petrui pianešti.

Atlankius tėvus ir kaimynus, Katrė vakare grįžo į dvarą.
Po Daubaro laidotuvių Šilėnų kaimo žmonės greitai ap 

> imp. Kasdieniai darbai ir rūpesniai nustelbė laidotuvių įs 
pūdžius. Viskas ėjo po senovei, ponas spaudė lažu, na, ne 
bent prievaizdas, vaitas ir tijūnas pasidarė žmoniškesni, nebe 
čaižo nugai ų bizūnais ir rykštėmis. Sako, tai panele išreika 
lavusi is tėvo, kad uždraustų plakti baudžiauninkus.

Praėjus kelioms dienomis po Daubaro laidotuvių, šilėnie 
čiai apsižiūrėjo, kad nebėia Pempienės. Vaikai piimicji pa 
matė, kad tos raganos ožka, kur buvo pririšta galulaukėje 
griovyje pasiganyti, nugraužė virvę ii bastosi po kaimą, dai y 
dama jeibes daržams. Kai nuvarė ožką prie trobelės, pasiruo 
šę senę išplūsti, pasirodė, kad jos nėra. Ožką priglaudė Ja 
kaitis, bet praėjo kelios dienos, o senė neatsiliepė.

Netrukus po to Brazio vaiką Jonuką, kuris daugiausia ge 
liojo ožką ir koneveikė Pempienę, ištiko nelaimė: miške gy 

vate Įkirto jam į koją. Brazys su vaiku tą pačią dieną ėjo su 
dovanomis senės prašyti, kad gyvatės įkirtimą užkalbėtų, bet 
pirkelę rado tuščią. Rytojaus dieną koja patino, Jonukas ėmė 
karščiuoti. Brazys vežė vaiką kažkur apie Pociūnėlius pas 
žinomą diedą raganių, ir tas už paršą ir tuziną kiaušinių įkirti 
•ną užkalbėjo. Vaikas pagijo, tačiau kaime kilo įtarimas, kad 
■ labai Pempiene ims keršyti visiems, su kuo buvo piktumu. Iš 
tiesų, kaimą apniko visokios bėdos. Galiniui pastipo kiaule, 
Grigaliūnui apšlubo arklys, Beržiniui karvė ėine nebeduoti pie 
no, o Vaškienei taip ėmė gelti strėnas, kad nebežinojo, kur dė 
tis. Dabar Vaškelienė atsiminė, kaip sykį susibarė su sene 
dėl tos pačios ožkos, kai, bevarydama ją iš kopūstų, sudiožė 
pagaliu per strėnas. Senė tada kiaurai pervėrus! Vaškeiienę 
savo baisiais vyzdžiais ir pro dantis prakošusi: „Žiūrėk, kad 
tau pačiai kas strėnų nenuleistų!..”

— Va ir nuleido, — skundėsi Vaškelienė kaimynams.
Fempienei išnykus, prievaizdas su vaitu apžiūrėjo trobe 

1ę. Rado ten prikaišiota visokių džiovintų žolių, šaknų, oute 
!y kažkokiu skysčiu užpiltą gyvatę, kažkokių kauliukų, šiaip 
skarmalų, — nieko, kas vertėtų paimti. Nusispjovė prieaviz 
das su vaitu ir paliko trobelę, nenutarę, ką su ja padaryti. 
Vakarais šilėmeciams nejaukų darėsi pro ją einant. Bobos ir 
vaikai sutemus iš tolo jos lenkėsi. Ėmė kalbėti, kad pirkelėj 
vaidinasi.

Bus daugiau.
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Progress Construction Ltd
nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžininga* informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4-0507.

Vertingi SKlypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos n le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte pat duotų namų statyba prasideda anksti pavasa 

" r j. T. y. įvainų modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis.

Lietuviai yia mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.

N0R1H BAY, Ont.
NORTH BAY IR JO LIETUVIŠKOJI KOLONIJA

Nors nieko ypatingo pas mu 
mis neįvyko, bet norisi primin 
ti saviems tautiečiams apie lė 
tą mūsų mažosios lietuviškos 
kolonijos augimą, ir apie pati 
North Bay miestą bei jo daro 
mąją pažangą. Rašant apie lie 
tuvių koloniją, reikia grįžti 
kiek i praeitį ir trumpai apžvel 
gti jos dešimtmečio istoriją.

Pries 9 metus čia atvyko iš 
Montrealio siuvėjas Ig. Ramo 
nas ir apsigyveno pas to paties 
užsiėmimo lietuvį Ant. Jogį, 
kuris čia ilgą laiką sėkmingai 
vertėsi. Ig. Ramonui padirbę 
jus su Ant. Jogiu, po kurio 
laiko abu pasidarė dalininkai. 
1950 m. vasario mėn. atvyko 
iš Vokietijos kun. Ant. Cabas. 
Tada užsimojome atkviesti 
daugiau savo tautiečių ir į pa 
vasarį jau turėjome tris jau 
nas, Kaip rožes, mergii as. Su 
jomis tikėjomės privylioti vy 
rų, kurie apsigyventų North 
Bay, bet mūsų planai apvirto 
augštyn kojom. Vyrai, kurie 
atvykdavo iš gretimų koloni 
jų susipažinti su merginomis, 
čia neprigijo, nes jiems nebu 
vo tinkamų darbų. Todėl taikė 
si merginas pavylioti į savo 
kolonijas, kas vienam iš Sudbu 
rio ir pavyko. Ištekėjus vienai, 
kitos dvi po nesėkmingų pa 
žinčių išsikėlė Torontan. Ir mu 
su energingasis kun. A. Sabas 
vyskupo buvo iškeltas į Sault 
Ste Marie, Ont. Liko tik Jh. 
Kazlauskas, kuris buvo Ig. Ra 
mono atkviestas bendram dar 
bui.

Po nevykusio plano padidin 
ti koloniją, likusieji savam dar 
be puikiai įsistiprino ir 1951 
m. Ig. Ramonas padarė per 
versmą viengungio dienoms, 
sukurdamas lietuvišką šeimą. 
Ig. Ramonui apsivedus, Ant. 
Jogis parduoda savo biznio da 
lį Iv. Kazlauskui ir pats išsi 
kelia gyventi prie šeimos į Ha 
lifax. Reikia pažymėti, kad A. 
Jogis buvo gero būdo sugyve 
namas ir pilnai lietuviškumą iš 
laikęs, 
kiečių
mažas išvykęs. Dabar jis švęs 

c \
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televizijos ir radio aparatus. £
? H. Valiulis. v*

nes kalba aiškia suval 
tarme, nors iš Lietuvos

75 savo gyv. metus. North Ba 
yiečiai linkime jam dar daug 
metų gyventi.

Negalima nepažymėti ir ki 
to tauraus lietuvio Jurgio Pau 
žus, kuris laikomas mūsų kolo 
nijos tėvu. Nes kiekvienas čia 
naujai atvykęs lietuvis patyrė 
jo gerą širdį ir didelę paramą 
įsigyjant savo pastogę, kurioje 
ramiai galima ugdyti jaunąją 
kartą.

Iš mūsų atžalyno auga Ra 
monų sūnus ir dukra, Jomantų 
dvi dukros ir sūnūs, Kazlaus 
kų trys sūnūs.

Pažymėtina, kad Kazlauska 
ms pernai gimė sūnus sausio 
28 d. ir lygiai po metų vei tą 
pat dieną kitas sūnus. Laimin 
gi broliai — vieną dieną galės 
švęsti savo gimtadienį.

Iš nuajai įsikūrusių yra Pr. 
Baltrušaitis su žmona. Numa 
tomą ir daugiau atvykstant.

Bet koks kultūrinis darbas 
čia neįmanomas, nes tam per 
mažas skaičius esame. Kad ne 
paskęstume svetimųjų jūroje, 
prenumeruojame Įvairius lietu 
vių laikraščius. Savajam atža 
lynui stengiamės pertiekti savo 
gimtąją kalbą. Dainuojame 
jiems skambiąsias daineles, ku 
rios daugiausiai jiems pasilie 
ka atmintyje.

Prisiminus apie dainas prašo 
si iškeliamas ir sumanymas, 
kurį norisi perteikti trumpai 
suglaudus P. L. B-nės vado 
vaujantiems žmonėms, kad at 
kreiptų didesnį dėmes} į prieš 
mokyklinio amžiaus lietuviu 
kų auklėjimą. Kad ta pareiga 
priklauso tėvams, tai yra visie 
ms aišku, bet kad tą sunkią 
pareigą palengvintų tėvams, 
turi ateiti pagalbon mūsų pėda 
gogai bei visuomenės veikėjai 
neužsidarydami vien didesnėse 
liet, kolonijose, bet rūpestin 
gai paruoštų su savo mokiniais 
lietuviškų dainelių — pasakė 
lių ir gražių patriotinių eilėraš 
čių. Ir tai viską užrekorduotų. 
Tie rekordai pasieks kiekvieną 
lietuvį netik išsibarsčiusį po pia 
čiąją Kanadą, bet ir visame 
pasauly. Liet, bendruomenė ne 
turi tai atiduoti į biznierių ran 
kas. Tam sutelkti reikiamą pi 
nigų sumą turi kreiptis per 
spaudą į visuomenę, kas pasi 
žadės pirkti plokštelių ir kiek? 
Jei Liet. Enciklopedijos leidė

didelį, bet užtenkamai svarbų 
lietuvybės išlaikymui darbą, 
dar lengviau atliks. Reikia pri 
siminti, kad tie rekordai nie 
kuomet nepasens, bet eis iš kar 
tos į kartą uždegdami mūsų 
mažiesiems lietuvybės ugnį 
krūtinėje.

Toliau apie North Bay mies 
to daromąją pažangą. Turbūt 
nevisiems musų tautiečiams ži 
noma, kad prieš dešimtmetį 
buvęs gražus kurortinis rnies 
tas pamažu pradėjo pereiti į 

pramonę. Praeitais metais bu 
vo atidarytas naujas fabrikas 
Do Pont, kuriame šiuo metu 
dirba iki 400 daibininkų. įvy 
kdžius visas statybas, jame 
dirbs per 3000 darbininkų.

Kitas fabrikas Jhon Mansvi 
le C. LTD. gamina įvairią sta 
tybinę medžiagą, atidarytas 
praeitais metais.

į tą patį laiką atidaryta On 
tario Mental Hospital, kui be 
aptarnautojų personalo, baigus 
visus statybos darbus, talpins 
3000 lovų ligonius.

Į rytus nuo miesto yia dide 
lis aerodromas, kurio statyba, 
trukusi 4 metus, baigiama. Prie 
jo veikia lakūnų mokykla.

Nipising ežero salose suras 
tas uranijus, kurio kasyklos 
jau veikia.

Miesto valdyba, uzinezgusi 
ryšius su priemiesčių valdybo

PORT COLBORNE, Ont
PASKAITA APIE RUSIJĄ

24 d. čia įvyko Port 
Hospital Women’s 
susirinkimas. Šis

mis, yra pasiryžusios ugdyti 
dar didesnę pramonę ir iš dabar 
tinių su priemiesčiais per 30, 
000 gyventojų kelių metų bė 
gyje išugdyti iki 50,000 gyven 
tojų. Tam jau dabar ruošiama 
si.

Praeitais metais baigti sta 
tyti dideli modernūs pašto rū 
mai, kurie jau veikia. Su dide 
bu priestatu padidinta ir sumo 
derninta St. Joseph ligoninė. 
Šiemet bus pristatoma CVC 
miesto ligoninė. Be turimų au 
gštųjų mokyklų, praeitais me 
tais pradėta statyti dar viena, 
kuri bus apšildoma natūralio 
mis dujomis. Tikimasi, kol mo 
kykla bus baigta statyti, tai ir 
dujų vamzdžiai bus pravesti 
per North Bay. Turime ir T. 
V. galingą stot}.

Nors miestas pereina į pra 
monę, bet stengiamasi jame iš 
laikyti kurortinį grož|. Prekiau 
tojai modernina savo parduotu 
ves bei stato naujas. Senieji 
pašto rūmai nugriauti ir jų vie 
toje statoma nauja moderni 
krautuvė. Žodžiu, miestas da 
ro gerą pažangą ir reikia tikė 
tis kad North Bay turės gra 
žią ateitį, nes jis turi didelį ge 
ležinkelių mazgą ir yra gražia 
me gamtos prieglobstyje, tarp 
dviejų puikių ežerų.

Šiaurės Sūnus.
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$ dradarbiais įstengia tokį dide 

HU 1-4313. ū jį mūsų tautai darbą atlikti, tai
L. bendruomenė šį netiek

Vasario 
Colborne 
Auxiliary 
susirinkimas nieko bendro ne 
turi su vietos lietuviais, bet 
įdomus tuo, kad kaskaitininke 
(guest speaker) buvo Mrs. Jo 
hn O.. McKeller, kuri praeitą 
vasarą lankėsi USSR. Jos visa 
kalba buvo apie Maskvą ir ki 
tus Rusijos miestus; Ką ji ten 
matė ir kaip jos akimis žiūrint, 
atrodo šių dienų Rusijos zmo 
nių gyvenimas.

Dažnai viltininkai ir jiems 
panašūs puola p. Kardelį ir 
kitus mūsų laikaščių ledakto 
rius, kurie duoda žinių iš So 
vietų Rusijos respublikų gyve 
nimo.

Palikime visa nuošaliai ir pa 
žiūrėkime, ką kalbėjo moteris, 
kuri tikrai ne lietuve ir kuri 
per visą vakarą nė kai to nepa 
minėjo Lietuvos vardo.

„Artinantis pavasauui. Ame 
rikos ir Kanados moterys, jieš 
ko naujų madų, trumpesnių 
naujų sijonų, „pradėjo Mis. 
John O. McKeller, „bet tenai

nėra" new look for spring", 
toms išvargusioms, sunkiai dir 
bančioms Rusijos moterims. 
Jų vėjo išplakti veidai, (weat 
her-beaten) didelės pūslėtos 
rankos man pasakojo, kaip su 
nkiai jos dirba". Bendrai Mrs. 
John O. McKellar, daugiau 
kalbėjo apie moteris. Jai į akis 
krito jų paprastos suknelės, 
kurios kabėjo ant moterų, ka 
ip maišai. 4—5 vai. ryto ji ma 
čiusi daug senų moterų Šiuo 
jant gatves. Rusai be galo do 
mėjosi Kanados turistais, o ypa 
tingai moterys, kurios kanadie 
tęs apžiūrinėjo nuo gaivos iki 
kojų, (looked us up and 
down). Jos stebėjosi iš jų rūbų 
ir kosmetikos. Ji nemačius Ru 
sijos moteris dėvint skrybėlai 
tęs, bet visos apsirišusios gal 
vas didelėmis skarelėmis (lar 
ge kerchief). Moterys kaimuo 
se dirba sunkiausius darbus 
kartu su vyrais. Jų plaukai dau 
gumos ilgi ir susukti užpaka 
lyje (done in a bun).

Jai susidarė įąpūdis, kad Ru 
sijoje visai mažai (few) priva

Verdun PO 6-5641 
GROCERY 
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HICKSON
Alus ir m a i s t

Pristatymas nemokamai
Hickson Ave. Sav. Paul Jocas
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GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

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

LA ĮVIJA, ESTIJA, LENKIJĄ IR KITUS SOVIETŲ 
KRAŠTUS

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

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

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

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

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-694G.

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš

— Rygoje, pabaltiečiai iš 
klausė Maskvos, Leningrado, 
Uralo ir kt. vietovių rusų pas 
kaitų apie fizinį auklėjimą au 
gštose mokyklose. Mat, lietu 
viai, latviai ir estai yra gabūs 
sportininkai ir iš jų Sov. S-ga 
daugiausiai nori išspausti sau 
laimėjimų, kaip kad pav. pas 
kutinėję Melbourno ohmpjade 
je, kada Pabaltijo tautų atsto 
vai laimėjo rusams daug auk 
so, sidabro ir bronzos medalių.

— Nuleistos valtys Neryje 
treniruotėms, kurias veda Sov. 
Sąj. meistrai vilniečiai Levic 
kai. Šarmaitis ir kt.

— Radvyliškyje vyksta Lie 
tuvos kaimo šachmatų pirme 
nybės. Gražiai žaidžia Uogelė, 
Banaitis, Kabnelis, Juozelai 
tis ir iš moterų — Valeikaitė, 
Lukšytė, Macytė. Kaip mato 
me, pavardės yra grynai lietu 
viškos, nes mūsų kaimas visuo 
met išlaiko lietuviškumą. Ru 
sai veržiasi į vadovaujamas

čių mašinų, net ir tokiame 
mieste kaip Maskva.

Paskaitininkei-kalbėtojai pa 
tiko Kremlius - Caro Rūmai, 
milžiniškos katedros, Bolshoj 
Theatre, kiti seni ir nauji rū 
mai ir viešbučiai (hotels). Bet 
visur jai krito į akis trūkumas 
švaros. „Russia had no clea 
ning proress“, pareiškė Mrs. 
John O. MiKellar.

Taip pat ji mačiusi Lenino- 
-Stalino mauzolėjų (great to 
mbs). Tų dviejų vyrų kūnai 
aiškiai matomi, within glass ca 
sės below the ground levai.

Jai buvo gera (relief) palik 
ti Maskva ir sugrįžti į Kanadą, 
kur galima rasti žurnalus, laik 
raščius ir kur gali atsikvėpti 
(breath) oru laisvo gyvenimo 
(Free living). Ji atsinešė gerą 
atsiminimą (good impression) 
apie paprastus Rusijos (com 
mom people) žmones, kurie 
daugumoje draugiški, bet ku 
riuose jaučiamas nervuotumas 
ir baimė (constant feeling of 
tension).

Dar kalbėtoja pareiškė, kad 
juos visur vedžiojo, vaišino, 
labai draugiškai visur sutiko 
ir išleido, bet niekur vienų ne 
paleido.

Aš iš savo pusės pridedu: 
tai toks Sovietų Rusijos gyve 
nimas, tvarka ir rojus.

3-čjo pusi.
vietas, daugiausiai miestuose, 
todėl jų komandose sutinka 
ma daug pavardžių (sulietu 
vintų) su galūne — ovas. Pas 
kutinėmis gautomis žiniomis 
A. Uogelė (Žagarė) ir O. Va 
leikaitė (Molėtai) laimėjo pir 
mas vietas.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Britų Imperijos pussun 

kaus svorio meisteris kanadie 
tis I. Durelle pralaimėjo 7 run 
de t. k. o. amerikiečiui T. Ant 
hony. Kaip pareiškė meisterio 
treneris, I. Durelle pereis į sun 
kiasvorio kategoriją.

— Hamiltono lietuvis J. Gie 
draitis yra vietos Katedios gim 
nazijos mokinys n kartu geriau 
sias plaukikas. Ne kartą vietos 
dienraštyje jo pavarde yra at 
žymima kaip būsimos plauki 
mo žvaigždės ir kartu vandens 
viedžio žaidėjo. Reikia pažymė 
ti, kad Hamilton Spectator ša 
ermatų skyriuje atžymėjo P. 
Vaitonį, kaip išrinktą Kana 
dos lietuvių klubų geriausiu 
1957 m. sportininku už jo lai 
mėjimus krašto šachmatininkų 
pirmenybėse.

— Bostone lietuviai pager 
bė Kanados šachmatų melste 
rį P. Vaitonį. Prie jo atvykimo 
daugiausiai prisidėjo Šachma 
tininkai ir p. K. Merkis. Bos 
tone P. Vaitonis davė ir simul 
taną.

— Žinoma Augsburgo lietu 
viams vokiečių futbolo koman 
da Schwaben, iškritusi iš au 
gštosios lygos į II-ją diviziją, 
taip pat jau atsirado ir čia uo 
degėlės pabaigoje. Tuo tarpu 
kita komanda — BCA klubas, 
kuriam Augsburgo lietuviai pra 
laimėjo 3:Iš augštojoje lygoje 
randasi 14 vietoje.

— Pasaulio futbolo pirme 
nybių filialinės rungtynės įvy 
ks Stockholme. Visi biietai jau 
yra išparduoti.

— Austrija stengiasi gauti 
sutikimą surengimui 1964 m. 
žiemos ir vasaros Olitniedes. 
Vasaros žaidimus jie numato 
pravesti Vienoje, o žiemos, 
daugeliui lietuvių paŽĮstamame 
Insbrucke.

— Tarpvalstybinėse futbo 
lo rungtynėse Briuselyje Vo 
kietija laimėjo prieš Belgiją z : 
0, o Paryžiuje Ispanija sužai 
dė lygiomis su prancūzais 2 :2.

K. B.

I
MTO kredito kooperatyve 

„LITAS
Santaupos pilna: apdraustos Paskolos leng 
nuodą mot bet kokiam geram ti <•

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.
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Banko k -moaty
) Pirm. A. Norkeliūnas ........

ME7-6727
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V par salėje
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E DRY CLEANERS
AVI.NUE, LACHINE

Lietuviams nuolatos. 
Sav.: P. RUTKAUSKAS i

ii
ii u J. GRAŽYS

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS.
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E

RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

I LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
k A. ŽUKAS

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

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

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

A. 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.

MEDŽIU DIRBTUVĖJ?.

nos įvairius durys, ianga., virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs n ėdžio dirbiniai

L K. K 1 A U š A S ir J. š l A U C I U L I S 
tos srities specialistai su 20 metų praktika 

tuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville I.asalle,
d, P.Q. Tel.: HU 8-0162.

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

VERDUN COAL Reg'd.
ANGl YS — MALKOS— KURO ALYVA
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WELLAND, Ont.
WELLANDAS TARP VIL NIAUS IR KLAIPĖDOS.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos St. Catharines sk. sa 
vo pareiškime, „Nepr. Liet.“ 
nr. 5 š. m. sausio 29 d., puola 
mane, kad aš pasiruošęs sutruk 
dyti šiais metais jų ruošiamas 
tradicines Jonines Wellande. 
Turiu pareikšti, kad sis vilnie 
Čių pareiškimas yra pilnas ne 
tiesos. Niekur nesu pareiškęs, 
kad vilniečiai kitus mokina ar 
kultūrina; kas skaitė „Katriū 
nų Motiejus”, manau, suprato, 
kam buvo taikoma. Jeigu tų vi 
sų straipsnių autoriai yra vii 
niečiai aš to nežinau. 
Toliau Skyriaus Valdyba 
to, kad jie Jonines rengia 
1954 metų ir tuo reikalu 
kalbėję su atitinkamomis
dybomis. Viskas yra labai ge 
rai, bet nereikia pamiršti, kad 
valdybos renkamos tik vienie 
ms metams. Keičiasi valdy 
bos, keičiasi žmonės, keičiasi 
veikimo planai. Ką viena vai 
dyba darė ar sutiko, nebūtina 
kitai valdybai. Juk kas metai, 
nauji lapai. Be to, p. Motiejus 
taip pat spaudoje pareiškė, 
kad vilniečiai negerai padarė 
užlindę Wellandui už akių, su 
jais nepasitarę.

Toliau rašote, kad salę rado 
te neužimtą prieš vieną mene 
sį liako, kas netiesa. Norint 
gauti St. Stephens salę, ypač 
vasaros metu ir dar šeštadie 
niui, reikia apie tai rūpintis ma 
žiausiai 4—5 mėnesius prieš, 
nes tai yra vienintelė salė Wel 
landė, kur galima rengti pikni 
kus. Patys gerai žinote, kad 
šių metų piknikui salę užsakė 
te 195 7 m. gegužės pabaigoje, 
kas galima lengvai patikrinti 
pas salės savininkus. Girdi, St. 
Stephens salė yra ne Wellan 
de, bet prie Wellando. Jūs pa

Įi

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

/JKAMIENSKI
, JANIQUE TRADING CO.,

835QUEEN ST.W-TORONTO3-EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

K
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istoriniais miestais, mes reika 
lą gadiname, bet ne taisome. 
Dėl Saaro krašto, nieko netu 

. . „ riu pareikšti. Taip pat ir vii
nieči^ms Patarčiau ten nosies 

........ . ’‘°’ nekišti, ne mūsų reikalas. Ge 
riau į Wellandą su pikniku, 
niekam didelės bėdos nebus, 
vis savi tarp savų.

Vilniečiai dūsauja, kad jie 
daug pinigo išleido ir vargo 
padėjo, kol Jonines padarė tra 
dirinėmis. Šis vargas ii pinigai, 
jeigu juos išleidote, visai be 
reikalo. Nepriklausomybės lai 
kais visoje Lietuvoje Joninių 
naktį skambėdavo dainos, mu 
zika ir kalbos, o padangė rau 
donuodavo nuo liepsnojančių 
laužų. Man teko būti Nemuno- 
-Neries santakoje, prie Kauno 
pilies, Joninių naktį. Ten šuva 
žiuodayo ne tik visas Kaunas, 
bet atvykdavo ekskursijos iš ki 
tų miestų, susirinkdavo virš 
100.000 žmonių. Joninės nuo 
senų laikų yra tradicinė lietu 
vių šventė. Gal vilniečiams ži 
notna liaudies daina: 
„Švento Jono rytelį, rytelį, 
Jieškau bėro žirgelio, žirgelio. 
Aš žirgelio neradau, neradau, 
Tik mergelę sutikau, sutikau**.

Artėjant birželiui, bus pilna 
spauda apie Joninių parengi 
mus, visoje plačioje Kanadoje.

Minimas dar koks 
„Dzien Kowienski". Čia vilnie 
čių labai atsiprašau, apie tai vi 
sai nieko nežinau, nes „pans 
kos“ kalbos nesuprantu.

Be to, p. Dylis iš St. Cathan 
nes, vadina mane melagiu, aiš 
kindamas, kad pas jį niekas ne 
buvo atvykę iš Wellando Apyl. 
V-bos. Paskui prisimena, kad 
buvo atvykę p. p. Kalvaitis ir 
Šalčiūnas, su kuriais pasikal 
bėjo visuomeniniais reikalais. 
Argi p. Dyliui nežinoma, kad 
p. Kalvaitis yra ar buvo tuo lai 
ku Welland Apylinkės V-bos 
sekretorius, o p. Šalčiūnas vai 
dybos narys švietimo reikalą 
ms. Kodėl p. Dylis, pats būda 
mas Vilniaus Kr. Lietuvių S- 
gos St. Catharines Sk. V-bos 
sekretoriumi, neteisingai pasi 
sako ir klaidina spaudoje visuo 
menę.

Aiškindamas reikalą, pairu 
nėjau kelis kartus „vilniečiai*. 
Pareiškiu, kad turėjau galvo 
je tik Vilniaus Krašto Lietu 
vių Sąjungos St. Catharines 
Skyriaus Valdybą, prieš kitus 
vilniečius lietuvius, nieko ne 
turiu.

St. Catharines vilniečiams 
patarčiau jieskoti kitokių kom 
promisų, jeigu kas nors, kur 
nors yra nepageidaujamas, jam 
ten sunku išsilaikyti. Pasukite 
kitu keliu.

Gaila, bet taip yra.
Apuokas M.

doje. Pasiskaitykite savo atsi 
šaukimus, kur rašote, kad Jo 
nines bus Wellande. Pažiūrėki 
me, kaip sales savininkai rėk 
lamuoja spaudoje savo „Bin 
go“ lošimus. Štai viena tokia 
rėkia iš dienraščio „Ihe Eve 
ning Tribune“: „Bazaar. Eve 
ry Friday. St. Stephen s Hall. 
Corner of E. Main and Port 
Robinson Road. Welland, On 
tario. Parking for 500 Cars”.

Toliau Skyriaus Vaidyba ma 
nęs klausia: „Kodėl Apuokui 
M. atsirado toks didelis noras 
šiais metais ruošti ta data Jo 
nines?” Pareiškiu, kad niekuo 
met jokių Joninių nei parengi 
mų pats asmeniškai neruošiu 
ir ateityje nesu numatęs tai da 
ryti. Niekam nesu trukdęs, bet 
visiems padedu, kas prašo. Per 
nai, kai rengėte Jonines, pada 
riau viską, ko jūs manęs įeika 
lavote ir prašėte. Jeigu būsiu 
kada nors reikalingas, vėi pa 
dėsiu.

Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
gos St. Catharines Skyr. Vai 
dybai patarčiau dar kartą per 
skaityti Welland Apylinkės 
Valdybos 1957 m. gruodžio 23 
d. raštą, kuriuo atsakoma į Jū 
sų 1957 m. lapkričio 18 d. raš 
tą. Aš paminėsiu to rašto tik 
vieną sakinį: „Čia esančios or 
ganizacijos ir klubai bei pati 
Apyl. V-ba, nėra linkę Jūsų 
tradicines Jonines, laikyti tra 
dicinėmis, o ypač tada, kai jos 
vyksta Wellando ribose* . Vis 
kas visiškai aišku, kad nieko 
pridėti nereikia.

Vilniečiai man primeta, būk 
tai aš noriu suneigti jų būvi 
mą ar bent veiklą susiaurinti. 
Šitas priekaištas yra visai be 
pagrindo. Kaip aš galiu vilnie 
čių buvimą nuneigti, ar jų veik 
lą susiaurinti, tai negalimas da 
lykas. Yra kauniečiai, utcnie 
čiai, panevėžiečiai ir kiti, ku 
rių buvimo niekaip negaliu nu 
neigti. Dėl veiklos, vieni vei 
kia daugiau, kiti mažiau, vis 
kas priklauso nuo jų pačių ir 
jų tikslų.

Paskiau griebiamasi patrijo 
tinių jausmų. Minimas Vilnius, 
Klaipėda ir jos atvadavimas ir 
net Saaro kraštas. Manau, kad 
nieko bendro neturi Vilnius ir 
Klaipėda su Wellando pikni 
ku. Vilnius yra Lietuvos sosti 
nė, Klaipėda — uostas; visi ži 
nome jų reikšmę. Jokiu būdu 
šie du miestai nėra vilniečių, 
bet visų lietuvių, visos Lietu 
vos. Šių dviejų miestų vardai, 
ne visiems galima minėti spau 
doje. Apuokas M. ir St. Catha 
rines vilniečiai, turėtume tai 
palikti Lietuvos Laisvinimo 
Veiksniams, kuriems sis reika 
las labjau rūpi, negu mums. 
Maišydami pikniką su Lietuvos

. „SALIN SU DULLES'U". . .

Atkelta iš
Tas žinoma, visai nepatinka 

rusams. O anglai dėl tokio Dul 
les „sauvaliaivmo“ taip pat uz 
sirūstinę. „News Cromcle“ ra 
Šo, kad Dulles nugabenti i „vir 
šūnių“ konferenciją leikia pa 
naudoti „vindų ir grandinių**. 
4 mil. skaitomas „Daily Ex 
press" pastebi, kad jei turi būti 
daromi pakeitimai Aineiikos 

tai tik pa 
Suprask.čioje viršūnėje! !). 

pakeisti Dulles.

DAR KARTA.
„ŠALIN SU DULLES!"
Rusija savo tautų įvairumu 

visuomet dvelkė tam tikru pa 
slaptingumu. Iki šių dienų jos 
istorija atsiduoda žiaurumais, 
priespauda, persekiojimais ir 
neapsakomu vargu. Reta kuri 
tauta pasaulyje matė ii dar ma 
to tiek daug kraujo n vai go, 
kaip rusų tauta, pereidama iš 
vieno despoto rankų į kito dės 
poto rankas. Todėl ne vieną 
svetimtautį dažnai intriguoja 
įžengti į šią paslaptingą sau 
ir pamatyti tuos išvaigusius, 
nuplyšusius ir dvasiškai išprie 
vartautus sovietinio kalėjimo 
žmones.

ten
išeisi į gatvę padoriai apsiren 
gęs — nieko nenustebinsi. „So 
cialistiniame krašte“, kaip So 
vietų Rusijoje, jau kas kita.

Bet dar smagiau, kai vyksti 
i Soivetų Sąjungą ir esi vertas 
dešimtį milionų dolerių. Kaip 
tfkrą kapitalistą tada tave pri 
ims ir Bulganinas ir ChrušČio 
vas ir visa bolševikinė svita, o 
sovietinė ir laisvojo pasaulio 
spauda dar ir tavo vardą pla 
čiai išgarsins. Bet už tai turi iš 
pildyti mažą sąlygą — pasipik 
tinti, iškolioti ir apšmeižti sa 
vo vyriausybę ar bendrai lais 
vojo pasaulio politikus. Atli 
kus šį „formalumą“, paprastai 
nereikia ilgai laukti, kol Sovie 
tų S-gos ambasada pati prista 
to oficialų pakvietimą — api 
ankyti didžiąją „darbo žmon.ų 
tėvynę“.

Atrodo, tokius pakvietimus 
greitu laiku turi susilaukti (jei 
dar nesusilaukė) du stambūs 
Amerikos milionieriai, taip va 
dinamieji „tycoo’nai” Warburg 
ir Cyrus Eaton. Kiekvienas is 
jų vertas 200 milionų dolerių. 
Abu pereitą menesį „pasipikti 
no“ ir iškoliojo JAV-bių poli 
tiką.

Kaip Maskva savo propagan 
diniais barazais, taip ir minėtie

3-čjo pusi.
ji multimilionieriai savo kalbo 
mis puolė Dullesą. Žymus „Ca 
nadian Club” pramonininkai, 
biznieriai, bankininkai ir t. t., 
net apstulbo, kada Cyrus Ea 
ton Montrealyje paskaitoje 
Dullesą apašukė tyronu, chro 
nišku sovietų neapkentėliu, po 
litiniu neišmanėliu(!) ir pasiū 
lė kanadiečiams prisidėti prie 
žygių, kad Dulles būtų tuojau 
pašalintas(!). Jis pažodžiui 
pareiškė: „Jei aš būčiau Ame 
rikos prezidentas, mano pirmas 
uždavinys būtu išmesti Dulle 
sąf

Tokie plūdimai buvo per 
daug net santūriam Montrea 
ho „Starui“, kuris tarp Kitko 
pareiškė, kad Cyrus Eaton 
.perdaug jau storai patepęs...“

Aišku, jei bolševikai būtų 
deportavę ar nukankinę mag 
rato Cyrus Eaton brolį, seserj 
ar jo gimines, jei sovietai jam 
butų atėmę bent pusę jo milio 
nų, jis šiandien tylėtų kaip 
epušės lapas ir nekoliotų tų po 
litikų, kurie tolimesnei sovietų 
agresijai ir imperializmui dar 
bando pastoti keliį. Bet, šian 
dien būnant sočiai pavalgiu 
šiam ir gerai aprūpintam, jam 
bepigu kolioti ir mokinti.

Žinoma, Maskva galėjo būti 
pilnai patenkinta tokių kapita 
listinių amerikonų išsisokimais. 
Greičiausiai ji dar tiksliau nu 
statys taikiklį savo propagandi 
nės kanonados barazains. Ir 
kas šiandien gali garantuoti, 
kad ši būgninė ugnis su jos pa 
vėsyje esamais raudonųjų sim 
patikų pabūklais artimu laiku 
nesulikviduos Dulles?

DAUGIAU REIKIA 
ATKREIPTI DĖMESIO!
Turime konstatuoti, kad

SIUNTINIAI LIETUVON
AUGŠTA PREKIŲ KOKYBĖ 

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

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

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

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

Kadangi siuntos išlaidos sumažėja.
Mūsų kainos anksčiau skelbtiem produktam bei 

prekėm galioja ir toliau.

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

svarų) brutto — $ 15.25.

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

Atdara iki 8 vai. vak.
4414 So Rockwell St % Chicago 32, 111. USA.

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

Rašykite mums lietuviškai.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE 
LIETUVI, SKIRK VIENOS 

DIENOS UŽDARBI ŠALPAI
K-------- . UK1 WV ' KX----- —>

Lietuvio Advokato {staiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5081
K~------- -MW— " " MW" - X»<--------------M

SA. E. McKAGlI O 
£ Barrister and Solicitor 
3 Advokatas ir Notaras g

l ei. LM 4-1394, LM 4-1395 X
Z01 Northern Ontario Bidg.£

S3311 Bay Street, 
$ TORONTO 1, Ontario. £

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

Tel.: Ofice WA 4-9501 
Res : BE 3-0978
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— Galybė!
kredito kooperatyve

Vienybėje
Taupyk ir skolinkis

„PAR
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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

Toronto, Ont. 1 elefonas 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

mes, pabėgėliai ir tiktieji eks 
nertai Sovietinės Rusijos klau 
simuose, pasidarėme perdaug 
pasyvūs. Mažai šiandien girdi 
si mūsų organizuoto baiso. 
Taip ir po Cyrus Eaton nepa 
grįstų ir nesąmoningų kliedėji 
mų, Montrealio anglų spaudo 
je neradome musų, kaip eks 
pertų, reakcijos n pasisakymų. 
O kas pagalvojo sekretoriui 
Dullesui pasiųsti nuošndžią už 
uojautą Cyrus Eaton išsišoki 
mų proga Montrealyje? Ar šia 
proga nevertėjo bent kartą „ne 
pasipiktinti“ Dullesu, bet jam 
padėkoti už jo laikyseną ir pa 
linkėti geros sveikatos? Ro 
dos, mes, lietuviai, Montrealy 
je savo laiku turėjome net Po 
litinį Komitetą, kuris tokius ir 
panašius įvykius sektų ir tin 
karnai reaguotų. Bet jau se 
niai, seniai netenka apie jį gir 
dėti. . .

Bolševikų propagandos ba 
ražų sviediniai krinta ir skina 
savo aukas. Tat, ai neieikėtų 
šiuo momentu kaikada bent 
moraline parama prisidėti prie 
antibolševikinių Kovotojų ir jų 
pozicijų sustiprinimo?

Red. turi pastebėti, kad Poli 
tinis Komitetas seniau jau Kl. 
B Kr. tarybos perkeltas iš Mo 
ntrealio j Torontą, todėl čia jis 
ir nesireiškia.

PAJIESKOJIMAI
— Motina, gyvenanti Lietu 

voje, jieško sūnaus Jončio An 
tano, kiluusio iš Svėdasų vai., 
Sliepsiškio kaimo. I'aip pat 
yra jam daug laiškų. Kreip 
tis: J. Bajoraitis, 30 Aibeimar 
le Ave, Hamilton, Ont.

Kenčianti tėvyne įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

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

per
LIETUVIŲ {STAIGA

į BALTIC EXPORTING Co.
J CENTRINĖ JTAIGA:
$ 849 College St., Toronto, Ont.„ Canada. Tel. LE. 1-3098
$ SKYRIAI:

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

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

? DĖMESIO!
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|lb ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRY NO SVORIO.^
X Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir
X turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio $ 

pasirinkimo įvairių gėrybių. X
. Yra gauta kostium. ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai. '' 
’ STANDARTINIAI SIUNTINIAI: I

1.2 košt. viln. medž. 7 yrd.
paltui viln. medž. 3 yrd.
suknelei vii. medž. 3 yrd.
pamušalo ................7 yrd.
šerinės!klijonkės) ~3 yrd.

Is viso už $ 70.60

vrd.

d

3 2. 2 košt. viln. medž.
X 2 paltams vii. medž. 6 yrd.
X 1 suknelei v. medž.
g 2 suknel. rayono m.
3 pamušalo . . .

7

y r <1.
t yrd.

. . 10 yrd.
šerinės (khjonkes)’ yrd 

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

4.

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

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.£ 
pamušalo ....ų8 yrd.
šerines (khjonkės)8 yrd.

stiklui piauti peil. su deim.
Iš viso už $ 157.90

4 košt. viln. medž. 14 yrd.

pamušalo ................18 yrd

šerines (khjonkės)i yrd.
Iš viso už $ 72.30

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

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

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

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

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

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

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

SAV. A. KALUZA

X
&
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PRANEŠIMAS LN REIKALU
Labai maloniai prašome vi 

sus tautiečius atsilankyti j NF 
narių visuotinį susirinkimą, ku 
ris įvyks sekmadienį, 1958 m. 
kovo mėn. 30 d. 4 vai. po pie 
tų, St. Michaels (vengrų) sa 
Įėję, 213 James 

Susirinkimui 
dienotvarkė:

1. Susirinkimo
2. Susirinkimo 

sekretoriaus
3. Praėjusio visuotinio N F na 

rių sus-mo protokolo pri 
ėmimas.

4. Namų Fondo V-bos prane 
Šimai.

5. Supažindinimas su Lietuvių 
Namų čarteriu.

6. Lietuvių Namams Delta ki 
no sales ir apartmentų pir 
kimo uždarymo (deal cio 
sing) svarstymas.

7. Lėšų N F telkimo pagreiti 
nimo svarstymas.

8. Lietuvių Namams įstatų 
projektui paruošti Komisi 
jos rinkimas.

9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.
Pastaba. Šis susirinkimas V- 

bos buvo numatytas šaukti už 
pirktuose Lietuvių Namuose, 
bet kadangi dabartiniai kino 
nuomotojai nesutiko duoti šiam 
tikslui salės, todėl buvo paim 
ta patogiausioje vietoje esanti 
Vengrų salė.

Mes dar kartą nuoširdžiau 
šiai prašome visus NF narius 
ir visus lietuvius į šį susirinki 
mą būtinai atsilankyti, nes ma 
nome, kad jis vienas svarbiau 
siu.

Dėkojame ir laukiame atsi 
lankant!

Lietuvių Namų Fondo 
Valdyba.

MŪSŲ NAMAI — 
MŪSŲ PASAULIS.

„My House is my castle“, 
sako anglų priežodis. Tokią 
lietuvišką pilį įsigijo Hamilto 
no lietuviai. Be galo džiugus ir 
sveikintinas reiškinys. Hamil 
toniečiai, kurie pirmauja viso 
je Kanadoje, mums visiems ro 
do, kad 
rankon, 
ti. Šie 
kalbas 
bet reikėjo didelių pastangų ir 
daug darbo.

Džiugu skaityti spaudoje ir 
matyti, kaip auga šėrininkai ir 
rėmėjai. Šiam tikslui {dėtas pi 
nigas nenueis veltui, o Hamil 
tono lietuviams nebereikės sla 
pstytis po svetima pastoge, 
viską galės veikti ir daryti sa 
vo namuose.

Pažvelgus į Hamiltono lietu 
vių namų čarterį, Į akis krinta 
gražūs jo punktai.

Ar bereikia gražesnių ir mu 
ms palankesnių punktų, ku 
riuos rašo Kanados valdžios 
organai. Tai lyg pirštu į akis 
dūrimas, kai sakoma, kad rei 
kia dribti, o durys viskam ati 
darytos.

Kurie vaidus kelia ir viso

Street, North, 
numatoma ši

atidarymas, 
pirmininko 
rinkimas.

ir

dirbant, einant ranka 
galima kalnus nuvers 
namai neatsirado tik 
sakant ir giničjantis,

kių priekabių bei priekaištų 
jieško, turėtų nulenkti galvas 
ir visomis išgalėmis padėti už 
baigti pradėtą darbą. Galima 
suklysti, bet nevalia klaidoje 
pasilikti. Kas abejojo ar nepa 
sitikėjo, šiandien turėtų tas 
abejones išsklaidyti, kada na 
mui čarteris gautas ir kada pi 
nigai plaukia iš Windsor,, Wei 
land, Niagara Falls, St. Catha 
rines ir kitų kolonijų.

Kam mes turime dėkoti ir 
kas iš hamiltoniečių deda visas 
pastangas šiame darbe, nėra 
reikalo čia minėti, nes vietiniai 
lietuviai visi gerai juos pažįsta. 
Tie veikėjai laurų nei šiltų vie 
tų nereikalauja. Jie pastatė lie 
tuvišką pilį Hamiltone, kuri 
bus žinoma ne tik lietuviams, 
bet ir kitataučiams.

Malonu girdėti, kad Hamil 
tono lietuviai, toje įvairių tau 
tų jūroje nėra paskendę. Jie 
įneša į Hamiltono gyvenimą 
ir bendrą Kanados gyvenimą 
daug lietuviško atspalvio. Jų 
surengtuose minėjimuose atsi 
lanko kardinolai, vyskupai, 
miesto galvos ir kiti visuome 
nės veikėjai, kaip kanadiečiai, 
taip kitų tautų atstovai, kurių 
opinija svarbi ne tik Hamilto 
no lietuviams, bet ir visai liet 
uvių tautai. Jų pareiškimus ir 
simpatijas Lietuvai radio ban 
gomis ir per TV užgirsta ir pa 
mato visas pasaulis. Tuo mes 
galime didžiuotis ir džiaugtis.

Mes visomis išgalėmis pnva 
lome išlaikyti tą „bakūžę sama 
notą“, kad ji būtų graži ir kad 
jos neišardytų žiaurūs rytų vė 
jai. M. Šalčiūnas.
PRANEŠIMAS „TALKOS” 

REIKALU
Hamiltono Lietuvių Kredi 

to Draugija „Talka“ praneša 
savo nariams ir visai Hamilto 
no lietuvių visuomenei, kad 
nuo š .m. balandžio men. 1 d. 
bankelis pradeda dirbti du kar 
tus savaitėje. Penktadienių va 
aarais nuo 6 vai. iki b vai. vak. 
bus atliekamos visos opeiaci 
jos advokato A. Liūdžiaus įstai 
goję, 128 Main St. W. (prie 
rederal Building), kur yra gau 
ta patalpa bankelio reikalams, 
ši vieta yra labai patogioje 
nuėsto vietoje ir lengvai visie 
ms pasiekiama. Pirmą kartą 
darbas bus pradėtas balandžio 
mėn. 4 d. penktadienį 6 vai. v. 
Sekmadieniais po pamaldų, ka 
ip ir anksčiau bankelis dirbs 
Aušros Vartų par. bibliotekos 
kambaryje. Mes tikime, kad 
dirbdami dvi dienas savaitėje 
galėsime geriau patarnauti sa 
vo nariams ir kartu patenkinti 
tuos, kurie sekmadienais buvo 
užimti ir dabar laisvai galės 
penktadienio vakarais atlikti 
visus reikalus. Taip pat pume 
name visiems, kurie neturi lai 
ko atvykti, gali visus mokėji 
mus atlikti paštu prisiunčiant 
galiojančius čekius arba Mo 
ney Order.

Hamilto Lietuvių Kredito 
Draugija „Taika“.

$

The Centre of Real Estate

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRON AS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

ESTATE IŠTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

M. MACIUKAS

KOKYBĖSAUGŠTOS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

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 skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje — „T ALK A“.

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

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

Wawa, Ont.
LIETUVIŲ APYLINKĖ 
liūlį, kuris turi labai gražų ho 
telį ir pasiturinčiai gyvena. Jis, 
supratęs Tautos Fondo reika 
lūs paaukojo 30 dol. ir du Ii 
kusieji lietuviai, P. M. Kairys 
ir V. Minauskas, po 10 doi. M. 
Kairys jau dešimt metų 
geležinkelių kompanijoj 
traukinių inspektorius, 
Minauskas kaip gelež. 
ninkas. Jonas Paliulis be nuo 
savo hotelio dar turi prie Ha 
ck Janckton ežero dvi nuosa 
vas vilas, kuriose vasaros laiku 
lietuviai linksmai praleidžia 
laiką.

Iš viso aukų Tautos Fondui 
yra surinkta 111 dol. la suma 
lai būna visom lietuvių koloni 
jom Kanadoje pavyzdys ir įro 
dymas, kaip toks mažas bet 
vieningas būrelis supianta Tė 
vynės išlaisvinimo reikalus.

Aukavo 30 dol. J. Paliulis; 
po 10 dol. V. Minauskas, M. ir 
U. Kairys, J. Žilys, L. Banelis, 
po 5 dol. V. Metrikas, L. Ar 
malis, J. Vinslovas, V. Mickus, 
J. Olišauskas, B. Jacka; po 3 
dol. P. Grušas; po 2 dol. O. 
Grušys, A. Bekintis, M. Sawen 
ko-Ukrain; po 1 dol. E. Laiko 
ps-latv., Špringas Hugo-vok. 
Viso 111 dol.

J. Vinslovas, 
TF-do Wawos Apyl. Įgahot.

PAVYZDINGA WAWOS
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

mūsų Wawos mažasis lietuvių 
būrelis nutarė paaukoti, kiek 
kas gali, Tautos Fondui.

Buvęs mūsų veiklus lietuvis 
B. Tamoliūnas pereitais me 
tais apleido Wawą, tas parei 
gas perėmiau aš.

Dabar truputį parašysiu 
kaip atrodo Wawa ir Wawos 
lietuvių gyvenimas. Wawa yra 
į pietus nuo Sault St. Marie 
150 mylių. Gyventojų yra tik 
apie 3.000. Daugumą sudaro 
naujai atvykę iš Europos imi 
granai ir tik mažą dalį sudaro 
lietuviai, kurie labai gražiai 
yra įsikūrę. Vedusių šeimų čia 
gyvena tik šešios ir 7 viengun 
giai. Jie gyvena bendrabuty, 
kuris priklauso A. O. P. kasyk 
loms. Visi lietuviai dirba rū 
dos kasykloje ir palyginus la 
bai gerai uždirba. Visi vedusie 
ji turi įsigiję namus, o vien 
gungiai karus. Tenka dar pa 
minėti, kad turime ir vieną lie 
tuvį biznierių P. L. Armalių, 
kuris turi gražią laikrodžių kr 
autuvę, o taip pat taiso laikro 
džius.

Nuo Wawos į vakarus 15 
mylių yra mažutis miestelis, 
kur gyvena trys lietuviai, ku 
riuos aš taip pat aplankiau su 
aukų lapu. Nuvykęs radau se 
nesniu laiku imigrantą Joną Pa 

— St. CATHARINES, Ont.
MOKYKLOS PARENGIMAS

užsakyta, beliko tik mažesnie 
ji parengiamieji darbai. Yra 
vilties, kad apylinkės lietuvift 
koji visuomenė šį svarbų reika 
lą įvertins ir savo skaitlingu 
dalyvavimu parvfngime pare 
ms rengėjus ir sustiprins jau 
nųjų padėtį.

St. Catharines šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas pra 
neša visuomenės žiniai, kad ba 
landžio 12 d. slovakų salėje, 
Welland ir Page gatvių kam 
pas, St. Catharines rengia mo 
kykla parengimą, kurio pelnas 
skiriamas šios mokyklos išlai 
kymui. Salė jau užimta, muzika

AR BUS JIS MEISTERIS?
Hamiltone gyvenantis šach 

matų Lietuvos ir jau du kartu 
Kanados meisteris Povilas Vai 
tonis po keturių dukrelių susi 
laukė sūnaus. Tai yra septin 
tas šeimos narys. Tiek motina, 
tiek tėvas labai džiaugiasi nau 
jagimiu sūneliu, kuriam var 
das paliktas Algirdas-Jonas. Vi 
si spėja, kad jis jau tikrai bus 
puikus šachmatininkas, apsigi 
ms į tėvą. Dieve duok!...

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 yj

dirba 
kaipo

darbi

DAL. ZIGMAS ŽILINSKAS 
yra nemažiau laiminags, nes ir 
jo žmona Onutė pagimdė jau 
penktą šeimos narį — sūnų. 
Dail. Z. Žilinskas dabar turi 3 
sūnus ir 2 dukteris. Jis verčia 
si tik iš meno darbų. piešia 
portretus, pildo specialius už 
sakymus, labai gražiai vaizduo 
ja gamtą ir kit. Kl. P.
• Katalikų Bažnyčioje 1956 m. 
buvo apie 1,300,000 vienuolių 
visame pasaulyje.

BELLAZZI - LAMY, INC
PO 8-5151 7679 c“r" s* • Vili.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popierts.

VASARIO 16-OJ1 
URUGVAJUJE

Gan apsčiai buvo paminėtos 
40 metų mūsų Tėvynės nepri 
klausomybės atkūrimo sukak 
tuvės, Montevideo, Urugva 
jaus sostinėje.

Sostinės istorinėje katedro 
je buvo atlaikytos mišios ir 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
dalyvaujant gražiam būriui 
tautiečių. Vėliau su Lietuvos 
ministeriu Dr. Graužiniu prie 
kyje, jo pastangomis buvo pa 
dėtas gyvų gėlių vainikas prie 
Urugvajaus nepriklausomybės 
atkovotojo gen. Artigas pa 
minklo.

Didžiąjam Montevideo dien 
raštyje „EI Pais“ tilpo Albino 
Gumbaragio editorią^as, api 

budinęs Lietuvos istoriją, ca 
ro priespaudą, knygnešius, dak 
tarą Basanavičių ir dabartinę 
Lietuvos tragediją.

Pilietinį paminėjimą suruo 
šė Urugvajaus Lietuvių Kultu 
ros Dr-ja savo patalpose, su 
traukusi apie 400 patriotų.

Čia pasakė kalbas Lietuvos 
ministras Dr. Graužinis, lietu 
vių draugas urugvajietis žurna 
listas Martinez Bersetche, uk 
rainiečių veikėjas Rubinec, ku 
nigas Bružikas, Dr-jos pirmi 
ninkai Vidžius ir Jezauskas.

Apgailestautina, kad į tokį 
svarbų paminėjimą nebuvo pa 
kviesti programon demokrati 
nės visuomenės veikėjai, tuo 
parodant vienybės ir solidaru 
mo siekius.

Po kalbų tęsėsi deklamaci 
jos ir dainos.

Albinas Gumbaragis.
• LSS Tarybon bendruoju są 
rašų išrinkti: v. s. V. Čepas, 
v. s. M. Budriene, ps. E. Vii 
kas, v. s. K. Palčiauskas, v. s. 
K. Jonaitis, ir v. s. Br. Kliorė.
• Seserijos Vyriausia Skauti 
ninke išrinkta v. s. L. Čepienė, 
o jos pavaduotoja — v. s. E. 
Putvytė.

budu 
biise 
rašo;

LIETUVOJE 
IŠLEISTOS KNYGOS 

Apie Adomą Mickevičių 
Adomo Mickevičiaus sukak 

tuviniams metams, 1955 me 
tais yra išleista V. Mykolaičio 
-Putino 104 puslapių knygą, 
įvardinta ,Adomas Mickevi 
čius ir lietuvių literatui a“.

Autorius, suminėjęs rusų au 
toritetų nuomones apie A. Mic 
kevičių (M. Polevojaus ir po 
100 metų A. V. Lunačarskio), 
pats rašo: „Sutikdami su Luna 
čarskio žodžiais, ir mes galime 
pasakyti, kad, minėdami 100- 
tąsias didžiojo poeto mirties me 
tines, ypač domimės juo ne 
vien dėl jo kūrybos augšto idė 
jinio ir meninio vertingumo, 
bet ir dėl jo ryšių su Lietuva 
ir jo kūrybos atgarsiu lietuvių 
literatūroje. Mickevičius yra 
gimęs iš lietuviškos giminės, 
ėjęs mokslus Vilniuje, daibavę 
sis Kaune, ėmęs temų is Lietu 
vos praeities bei gamtos, sve 
tur būdamas ilgėjęsis Lietuvos 
ir save laikęs lietuviu.

Aptaręs marksistiniu 
anuometinės visuomenės 
ną, Mykolaitis - Putinas
,Adomas Mickevičius, kdęs iš 
neabejotinai lietuviškos senos 
Rimvydų-Mickevičių giminės, 
negalėjo išvengti istorinio pro 
ceso padarinių, palietusių Lie 
tuvos bajorijos didžiumą. Mic 
kevičių giminė, gyvenusi Ly 
dos apskrity, lietuviškoje Ro 
dunės parapijoje, pačiame et 
nografinės Lietuvos pakrašty, 
XVII a. pabaigoje nusikėlė į 
baltarusiškas Naugarduko apy 
linkės, kur lietuvių kalba skam 
bėjo tik retose vietose“. Išna 
šoje autorius pastebi: „Apie 
Zietelą, 35 km i pietvakarius 
nuo Naugarduko, dar ir dabar 
esanti lietuviškai kalbančių sa 
la“. Aišku, autoriui okupaci 
nės sąlygos neleidžia pasaky 
ti, kad tos vieos yra hetuviš 
kos, bet okupanto nutautina 
mos ir pasisavinamos iš lietu 
vių tautos, kai valstybe yra jau 
oficialiai nusavinta — okupuo 
ta.

Toliau V. Mykolaitis-Puti 
nas, remdamasis naujausiais 
duomenimis, įrodinėja, ai A. 
Mickevičius mokėjo hetuviš 
kai ir nurodo laktą, kad A. 
Mickevičius savo ranka yra už 
rašęs lietuviškų liaudeis dainų 
(tos užrašytos dainos yra Lite 
atūros ir Etnografijos muzėju 
je Vilniuje), kad jo ouktė Ma 
rija mokėjusi lietuviškų dainų 
ir kad A. Mickevičius mokėjęs 
pataisyti tūlą Borilskį, kai jis 
neteisingai giedojęs lietuvis 
kas dainas ir tas pataisas pats 
užrašęs savo ranka.
• Brolijos Vyriausiuoju Skau 
tininku perrinktas v. s. Stp. 
Kairys, jo pavaduotoju išrink 
tas v. s. A. Matonis.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūuj kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JOS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

International (rift Parcel Service
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: BEIair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių |
C. Halpin Funeral Home Reg’d.g S

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Verdun.------- Tel. PO 9-1193 t;

a
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REKOLEKCIJŲ TVARKA 
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOJE

MINĖJO D1D| SAVO TAU 
TOS SŪNŲ ŠVENTA 

KAZIMIERA

Sekmadienį 7 vai. v. iškil 
iningai prasidėjo A. V. parap. 
dvasios atgimimo šventė - re 
kolekcijos. Rytais 9 vai. reko 
lekcijų Mišios ir trumpas pa 
mokslas; vakarais 8 vai. pamo 
kslas ir palaiminimas švenčiau 
siu Sakramentų. Išpažinčių 
klausoma rytais per visas Mi 
šias ir vakarais po pamaldų. Re 
kolekcijos baigsis Verbų sek 
madieni bendra parapijos sven 
ta Komunija sumos melu n pa 
rapijos agape — bendiais pus 
ryčiais parapijos salėje. Prašo 
ma pranešti mums apie ligo 
nius, kad rekolekcijų vadovas 
galėtų juos aplankyti n suteik 
ti jiems rekolekcijų palaimini 
mą. (AV).

jojo 500 metų gimimo sukak 
ties proga. 11 v. buvo įskilmin 
ga suma ir pamokslas mūsų 
svečio tėvo J. Kidyko, S. j. Or 
ganizacijų atsovai dalyvavo 
pamaldose su vėliavomis. Va 
kare 5 valandą Įvyko iškilmin 
ga akademija, mūsų šventojo 
garbei. Paskaitą skaitė žinoma 
visuomenininke Dr. O. Laba 
nauskaitė. Progr. dalyvavo A. 
V. parap. choras ir akt. L. Ba 
ra viskas.

Praeitą penktadienį 10,30 v. 
v. CKAC galingų bangų pran 
cūzų radijo stotis plačiai pami 
nėjo šv. Kazimierą kaipo didį 
lietuvi ir didį Katalikų Bažny 
čios švenąjį. Kalbėjo kultūri 
niams reikalams stoties reieren

JUS KVIEČIA

į savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuii diau- •• 
dzia gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška gerove susclpda- ♦♦ 
majus ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bendiam kul
tūriniam darbui, padeda mokslus einančiam jaunimui.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (S.L A.) 
TORONTO 236 KUOPA

Dai šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų:

St. Jokūbaitis — LE 4-0773 
Centrinis Atstovas

::

1.. Rickevičienė— RO 9-7668
H. Chvedukas —LE 4-1528
Al. Dūda —RO 9-4612

A. Paulauskas— LE 6-3545
O. Indrelienė — LE 1-8522
V. S. Mastis —LE 2-6513
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REKOLEKCIJOS 
ŠV. KAZIMIERO 

parapijoje praėjo labai sėkmin 
gai ir pabaigtos sekmadeinį 
specialiomis pamaldomis po Su 
mos. Klebonas kun. J. Bobinas 
dėkoja rekolekcijas vedusiam 
Aušros Vartų klebonui Tėvui 
J. Borevičiui, S. J. už gražų re 
kolekcijų vedimą ir parapijie 
čiams, kurie lanke rekolekci 
jas.

DLK VYTAUTO KLUBO 
pašalpines susirinkimas bus šį 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. Su 
sirinkimasšaukiamas anl sčiau, 
nes jis išpuola Velykų dieną, 
kada negalima susirinkimas da 
ryti. Be to, susirinkime bus iš 
mokamas dividendas. Visi na 
riai prašomi dalyvauti.
• P-niai Motuzienei ir visoms 
Trečiojo Ordeno narėms už 
dosnią auką Aušros Vartų par. 
statybos fondui — 150 d oi. 
nuoširdžiai dėkoja kleboną tė 
vas J. Borevicius, S. J.

tas žurnalistas p. Bouigeois, p. 
Irena Lukoševičienė ir tėv. J. 
Borevicius, S. J. (AV).

AUGŠTESNIUOSE 
kursuose mokslo metų užbaigi 
mas numatomas apie gegužės 
mėn. pabaigą, kada Įvyks išlei 
ūžiamojo kurso egzaminai ir 
pirmojo kurso kursantų kėli 
mas į antrąjį kursą.
• Mirė Kazimieras Jaškys, gy 
venęs Ville Emarde. Koov 24 
d. palaidotas per Šv. Kazimie 
ro bažnyčią. Velionis į Kana 
dą yra atvykęs 1929 metais.
• Inž. P. Pusarauskui Lachi 
nės ligoninėje Dr. J. Semogas 
padarė tonzilų operaciją. Inž. 
jaučiasi gerai ir sveiksta.
• Susituokė p. Katasanovas su 
anglų tautos mergaite paėjusį 
šeštadienį. Vestuvinėje puotoje 
dalyvavo pp. Katasanovų arti 
mieji ir bičiuliai. Vestuves bu 
vo gražios.
• Juozapinės DLK Vytauto 
klube buvo sėkmingos, dalyva

MINISTERS PIRMIN1N 
KAS MONTREALY

lankysis šią savaitę. Treciadie 
nj, kovo 26 dieną, 3 vai. po pie 
tų Windsor© viešbutyje jis pn 
ims spaudą.

P. J. Diefenbaker kaip 
Progresyviųjų konsei vator. iy 
derio, lankymasis yra susietas 
su rinkimine propaganda. Kon 
servatoriai Montrealyje yra su 
organizavę tautybių komitetą, 
kurio pirmininku yra lenkų fe 
deracijos pirmimnkaes p. Brze 
zinski ir sekretorium ukrainie 
tis p. Pančuk. Į komitetą gi 
įeina keliasdešimt tautybių ats 
tovų, gal išėmus tiktai lietu 
vius.

Praėjusią savaitę su tuo Ko 
nservatoriams remti komitetu 
turėjo susirinkimą net du Fede 
raliniai ministerial, kurių vie 
nas ukrainietis p. Starr.

Konservatoriai ypač pasiti 
ki tautinėmis mažumomis, ku

RODĖ FILMĄ APiE 
„DELEGATUS“

Bolševikinė „literatūros” 
draugija Montrealyje praėjusį 
sekmadienį Verdune Hickson 
gatvės vienoje salėje rode fil 
muką apie Kanados bolešvikų 
ąl-flegacijos lankymąsi Lietu 
voje. Dr-jos pirmininkas paaiš 
kino, kad filmas buvo paimtas 
muitinėje ir perleistas per cen 
zūrą, kuriai jis pats vcitęs į 
anglų kalbą lietuviškus įkalbę 
jimus. Be to, kadangi uimas 
buvęs pagamintas normalaus 
pločio, o draugija tokio apara 
to neturėjusi, tai filmas tekę 
perfotografuoti. Dėl šių prie 
žasčių filmo demonstracija nu 
sitęsusi ligšiol.

Filmas, kaip ten pat buvo 
konstatuota, neįdomus, nes jis 
nei Lietuvos, nei jos darbo žm 
onių, nei jų darbo, nei jų net 
išvaizdos neparodo, bumas pa 
rodo tiktai kelis momentus iš

NEPAPRASTAI SVARBU

Toronto-Trimty rinkiminėje 
apygardoje kovo 31 d. rinki 
muose į Kanados federaiinį 
parlamentą vėl kandidatuoja 
mūsų tautietis Dr. IT. Ance 
vich-Ancevičius CCF partijos 
sąrašu. CCF yra Kanados žino 
nių partija, kovojanti uz so 
cialinį teisingumą paiemtą kri 
kščioniškos moralės nuosta 
tais.

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

Iki linkimų dienos beliko po 
ra savaičių svarbiausių rinki 
minei akcijai. Todėl, kviečiame

VISIEMS LIETUVIAMS

niečių, lenkų, vokiecnj, čekų 
ii t. p. Butų apsileidimas, jei 
gu mes lietuviai neatliktume 
savo pareigos siuose rinkimuo 
se ir nestotume talkon. Dr. An 
cevičius yra vienintelis lietu 
vis, kandidatuojantis į Kana 
dos Federaiinį Parlamentą. Jo 
laimėjimas — bus musų visų 
lietuvių laimėjimas. Taigi, vi 
si talkon!

Dr. Ancevich - Ancevičiaus 
rinkimine būstine yra: 880 
Queen St. W., Toronto, Ont. 
Telefonas: LEnox 1-7689.
Toronto Lietuvių Rinkiminis 

Komitetas.

ŽURNALISTAS
HENRIKAS ŽEMELIS

visus lietuvius talkon padėti 
išrinkti Dr. Ancevicių. Prisi 
dėkime kas tik kuo galime : sa 
vanorišku darbu, pinigais, iš 
kabinimu plakatų, dalinimu ii 
eratūros, balsų skaičiuotojais 
ir panašiai. Dr. Ancevičių pa 
remti yra susidarę vairių tau 
tų rinkiminei komitetai, ukrai

(iš Rochesterio) kovo 30 d., 3 
vai .p. p. Lietuvių Namų di 
džiojoj salėj laikys aktualią ir 
įdomią paskaitą „JAV ir Sov. 
Rusijos karinių jėgų palygini 
mas ir kas toliau?“ Po paskai 
tos klausimai ir diskusijos. Įe 
jimas laisvas. Kviečiami visus 
dalyvauti.

LRS Toronto skyr.us.

TILLSONBURG-DELHI, Ont.
ŠVENTO KAZIMIERO MINĖJIMAS,

šioje apylinkėje, kurį pravedė 
skautų-čių vienetas, įvyko ko 
vo 9 d. parapijos salėje, po šv. 
Mišių, kurias laikė ir šiai die 
nai pritaikytą pamoksią pasakė 
kun. Riekus.

-jaunuolį ir jo budo visas žy 
miąsias savybes iškėlė B. Po 
vilaitis paskaitoje kurią ir bu 
vo minėjimo iškilmingoji dalis 
užbaigta.

Programą, kurioje pasirodė

> *> DR. J. S E M O G A S ©
v4

$ CHIRURGINĖ ir $
$ BENDROJI PRAKTIKA $ 
© . ©
© Office 5441 Bannantyne ©
v4 (kamp. Woodland) 4'
*4 Verdun. Tel. PO 7-3175. £
© Priėmimo vai.: 2-4; 7-9. $
© šeštadieniais 11-1

arba pagal susitarimą. X
$ Namų tel. PO 6-9964 $ 
24

p DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. M A L I Š K A
« Pacientai priimami iš
« anksto susitarus
« 9 a. m. — 10 p. m.
aišsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
8 5441 Bannantyne,
J; (kampas Woodland)
J: Tel.: PO 8-4547

| NOSIES, GERKLĖS IR i 
$ \U3Ų SPECIALISTAS į 
I IR CHIRURGAS 

įį Dr R CHAR [.AND
78 St Joseph Blvd. W. į

v Tel. PL 9958

i 

A

Dr.lb. \ ndrtikaitis 

HERBROOKE e.
Tel.: LA 2-7236

vo pilna salė publikos. Juozą 
pai buvo pagerbti specialiai.
• Rudolfas Otto is Tawistock, 
Ont., lankėsi pas savo pusbro 
lį Ville Losalle.
• P. Monstaviėienei, verdunie 
tei, General ligoninėje padary 
ta tulžies pūslės operacija. Op 
eracija gerai pavyko ir ligonė 
baigia sveikti namie.
ANTRADIENJ PRISIMINKI 
me maldoje mūsų ganytojo Jo 
Em. Kardinolo P. E. Leger jo 
jo išrinkimo kardinolu 8 m. su 
kakties proga. Jo Em. globoja 
mus lietuvius ypatingu nuošir 
durnu. Už tai mes esame jam 
dėkingi ir linkime jam šia pro 
ga gausios Dangaus palaimos 
mos jojo didžiai svarbioje misi 
joje. (AV).
• Antradienį švenčiame musų 
dangiškosios Motinos Marijos 
Apreiškimo šventę. (AV).
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ADVOKATAS

> STASYS DAUKŠA, LL. D.; • 
Suite 25—26 į ’

© 152 Notre Dame St. E. J ’
UN 6-8969

č Res. 565 7—12 Avė., Rsm. i | 
RA 2-5229
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(
ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER, S
B. A., B. C. L. ‘ j

Suite 205 $
168 Notre Dame St. E. |

Montreal. UNiversily 6-7026X
Res.: 40 Lafleur, 

£ LaSalle, tei. HU 9-1653 g

rioms jie padarė gestą, sutrum 
pindami pensijos laiką ligi 10 
metų ir davė vieną minister)— 
ukrainietį. Bet mažumos kelia 
klausimą: jeigu naujiems atei 
viams pilietybė duodama išgy 
venus Kanadoje 5 metus, tai 
yra logiška, kad su pilietybe 
būtų duotos ir visos pilietinės 
teisės, ko, deja, nėra, jei pensi 
jos teisei piliečio teisės riboja 
mos 10-čia metų. Šiuos klausi 
mus naujieji ateiviai kelia ir 
Konservatoriams. Tur būt ir 
Ministeris Pirmininkas p. Die 
fenbakeris bus dėl to interpe 
litiojamas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Mont 

realio Lietuvių Seimelio Pre 
zidiumo Pirmininkui p. S. Kęs 
gailai ir pp. E. ir J. Kaidelia 
ms už pareikštą užuojautą del 
mano sesers mirties Lietuvoje.

K. ir L. Balzarai.
• Ponas Krauza is Toronto, 
svečiavosi pas savo gimines Ro 
semounte.

INCOME TAX
blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš dau 

gelio metų praktikos
buvęs mokytojas
Pranas Tautkus.

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

skambinti tel. PO 8-811 
šeštadieniais

„delegacijos“ lankymosi — su 
tikimą, Kauno elektrinės staty 
bos momentą, viename geriau 
siu Lietuvoje kolūkių (deja tik 
tai karves, ne žmones), der 
liaus dieną Kretingoje, kur p.

Lesevičius, apjuostas ranks 
luosčiu, šoka su kolukietėmis 
ir išlydėjimą — Vilniaus aerod 
rome. Filmas visai trumpas, už 
ėmė tiktai apie JO minučių lai 
ko. Susirinkusieji, apie pusšim 
tis žmonių, kurių taipe keli li
ne „literatūrininkai", filmu bu 
vo nuvilti. Jie fikėjosi, kad fil 
me jie pamatys dabartinį Lie 
tuvos gyvenimą ir jo „pažan 
gą“, kaip ją skelbia sovietine 
okupacinė propaganda. Deja, 
žiūrovai pamatė tuos pačius 
vaizdus, kuriuos jie jau buvo 
matę visų gaunamame ,,'Tėvy
nės Balse“.

Filmui rodyti panaudotas C 
CF kandidato į Federaiinį par 
lamentą aparatas. Pirmininkau 
jantis pareiškė, kad ši partija 
(socialdemokratų) nesiderina 
su jo partijos (komunistų) pro 
grama, su kuria jis nesutinkąs, 
bet kadangi komunistai neturi 
savo kandidato, tai jis drauga 
ms „literatūrininkams“ siūlė 
balsuoti už CCF. PJo to, CCF 
kandidatas kalbėjo apie rinki 
mus ir rodė filmus iš Kanados 
gyvenimo, vaizduojančius Ka 

A- nados darbo žmonių gyvenimą 
Ed 
rba

Dažai

Kadangi šventasis yra jauni 
mo globėjas, todėl savo pamo 
ksle kun. Riekus iškėlė jo pa 
vyzdinguosius jaunimui bruo 
žus ir kviete jį visuomet turėti 
savo gyvenimo pavyzdžiu.

Salėje minėjimas buvo pi a 
dėtas vėliavų įnešimu ir skau 
tų-čių iškilminga sueiga, ku 
rios metu penkios vieneto skau 
tės tapo pilnomis sąjungos na 
rėmis, duodamos skautės ižo 
dį. Skaučių tėveliai, kurie uz 
rišo gerojo darbelio mazgą, bu 
vo tylūs liudininkai, kai jų dūk 
ros pasižadėjo tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir artimui. Tikėkimės, 
kad jūsų priežiūroje, mieli tė 
vai, šis pasižadėjimas bus išlai 
kytas ir pagal jų pačių jėgas 
įgyvendintas.

Šv. Kazimierą kaipo žmogų-

ir jų darbus kiekvieną metų lai 
ką, ypač larmerių.
• B. Lukoševičius prašomas 
atsiimti iš Nepr. Lietuv. redak 
cijos laišką, atsiųstą iš Lietu 
vos Bonifaco Marcinkevičiaus, 
gyv. Pašilės kaime, Sedos srit.

nuo 1 iki 4 vai. po pietų.
---- M- --M------------->

I. G. EIKTRK R'd.
Elektros kontraktoi iua

IGNAS G U R Č I N A S 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

nepaprastai žemos 
kainos

2008 St. Denis st. 
Montreal.

Siūlome geriausių rūšių dažus 
palankiausiomis kainomis.
Nuolaidos kontraktorianis.

AV8-1738
Nemokamas pristatymas.

į Raštinė: L E 4-4451

į Ui . P. MOK KIS | 
a DANTŲ GYDYTOJAS |
1 J
S Vakarais ir šeštadieniais J8 

pagal susitanmą. X 
'į 1082 Bloor WToronto 4. g 

4 (į rytus nuo Dufferin Si.) S 
i

© Raštinė vakarais:
© 2104 Mount Royal St. E.
| LA 1-7926—8873 >
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© : '<',)(. Aldred Bldng. ©
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NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

4 Notre Daine St. E. i
Montreal. UN 6-6556 į
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& Konsultacijos: išanksto susitarus. į
$ ANDRE W W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F. T 
į- Chiropodistas — kojų specialistas
8 Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery
4i 6975 St. Denis. CR 4-2565 Montreal.. g
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JEI NORITE PARDUOTI ar P IR K T I:
Gyvenamus namus, apartmentus, >4

įį Žemę, statybai, investavimui, »4
'* Užsakyti pastatyti namus.
x4 Reikalinga namams paskola.
ę Draudimas (visų rūšių)
| ' KREIPKITĖS: S
į DISTRICT ESTATE BROKERS — $
$ A D A M O N I S ir BUDRIŪNAS

** Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate įstaiga
♦' Nariai Montreal Real Estate Board $
J4 177 Sherbrooke St. W. PL 8501 $
'x Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai. i4

Apyvarta 195 7 m. siekia $ 1.000.000,00 ©
D. N. Baltrukonis CR 6-5075 V. Liesunaitis PO 7-6719 S

? F. Yasutis LA 2-7879 J. Skučas RA 2-6152 $
c A. Markevičius OR 1-8951 I E. Yaffe — Sekretorė.

visi vieneto skautai-ės, turėjom 
gana gražią. Tenka pasidžiaug 
ti jaunimu, kuris mielai atlieka 
pavestas pareigas ir, nežiūrint 
didelių nuotolių, blogo oru ar 
šalčių, mielai jungiasi į bendrą 
lietuvišką darbą. Skautų vado 
vybei, panelei A. Rimkutei, Z. 
E. Paulioniams už įdėtą darbą, 
tėvų komiteto vardu padėkojo 
dvasios vadovas kun. Riekus.

Rengėjai, kurie tiki ai buvo 
nustebinti publikos skaitlingu 
mu. nuoširdžiai dėkoja ir pri 
mena, kad jūsų didžiausia pa 
dėka už musų Įdėtą darbą yra 
jūsų dalyvavimas ir domėjima 
sis jaunosios kartos darbais. 
Tas trumpas atsiskyrimas nuo 
kasdienybės mumyse pažadina 
ilgesio tėvynei jausmą, o jau 
niesiems, kurie to gražaus gim 
tojo krašto nematė, parodo, 
kaip mes jį mylime ir dėl Jo au 
kojamės. Rengėjai.

SKAUTŲ-cIŲ DĖMESIUI
Sueigos įvyks balandžio 20 

d. ir balandžio 27 d. išvyka į 
Hamiltono skautų šv. Jurgio 
minėjimą. Kviečiame visą šios 
apylinkes jaunimą prie išvykos 
prisidėti. Norintieji važiuoti 
prašom registruotis pas L. Pau 
lionj, tel. Delhi 435 M. L. P.

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

(netoli Dundas St.)

!• TORONTO ;
E Tel. L E 2-4108 i

4 DR. V. SADAI ^-KII Nė ''
x C

Dantų gydytoja

i > 129 Grenadier Rd., '
1 ’ )>
; J2 namas nuo Roncesvali . s

TORONTO

; Tel. LE 1-4250
L t?

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

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: L E 6-5613.

\ '

$ Dr. A. Facevicius >
I ... i
X Gydytojas ir Chirurgas 
v' v
»' 280 Roncesvalles Avė \

i
 Telefonas LE 4-4778 -J
Priėmimo valandos ll-l v. x 
vakarais nuo 6 8 v.; trečia \ 
dieniais ir šeštadieniais 1 1-3 >

, v. pp. Kitu laiku, susitarus. '4
N a u j a i kabinetas 3

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai į 
darbai, sulankstymai ii 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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