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Didžiojo Prisikėlimo šviesoje
TĖV. JONAS BOREVIČIUS, S. J.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULA1TIS

Su atbundančiu pavasariu 
minime Didžiąją Prisikėlimo 
Šventę - Velykas. Kasmet Ii 
turginių metų tėkmėje pro mū 
su akis prabėga džiaugsmui 
gos Velykų šventės, skelbian 
čos istorini Kristaus stebuklą, 
Jojo prisikėlimą iš mirties. Tai 
buvo džiugios valandos, kurios 
išblaškė Didžiojo Penktadienio 
liūdesj ir angelo lūpomis pro 
nešė Nenusigąskite, jūs jieš 
kote Jėzaus Nazarėno, kuris 
buvo prikaltas prie kryžiaus; 
Jis prisikėlė. . .“

Šią nuostabią, dievišką tikro 
vę visi išgyvename ypatinga 
nuotaika, spalvingu džiaugs 
mu ir šviesiomis viltimis. Kata 
likų Bažnyčia, giliai suprasda 
na šio» 'temės keleivi žmogų 

ir jautriai išgyvendama jojo 
skaudžius gyvenimo klystke 
liūs, davė jam į rankas amžiny 
bės šviesa spindintį vilties ži 
bintą, kuris primena kiekvie 
nam, kad prisikelti dvasia nie 
kam ir niekad nėra vėlu.

Turtingos ir puošnios prisi 
kėlimo šventės atneša gamtos 
ir žmogaus prisikėlimą. Gam 
tai ir pirmiesiems pavasario žie 
dams prisikelti padeda skaisčio 
ji pavasario saule, o žmogaus 
prisikėlimą paruošia nuotaikin

Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVAS UŽĖMĖ STALINO DIKTATŪROS 

SOSTĄ
Federaliniai rinkimai Kanadoje

Visus pasaulinius praėjusios 
savaitės įvykius nustelbė, tiesa 
jau seniai laukiamieji, bet vis 
dėlto

REIKŠMINGI {VYKIAI 
RUSIJOJE.

Maskvos diktatūra, vaidin 
dama vadinamąją „rytų demo 
kratiją“, galų gale priėjo prie 
logiško galo. Trejeto metų „re 
voliucinės evoliucijos“ bėgy 
je, po Stalino mirties, Rusijos 
’iktatūra išgyveno kelis eta 

xms: „kolektyvinio vadovavi 
mo", „kolektyvinės valdžios”, 
„Stalino nuvertinimo ”, „dvy 
nių siautėjimo“, kol pagaliau 
CHRUŠČIOVAS PASIEKĖ

SAVO TIKSLĄ
ir atsisėdo Stalino sėdėtan vie 
no asmens diktatūros sostan.

Sušauktam Rusijos „parla 
mentui“, Rusijos sovieto prezi 
diumo pirmininkas maršalas 
Vorošilovas pranešė, kad Bul 
ganinas, kurio pavarymas lau 
kiamas jau nuo pernai metų 
įvykių, kai buvo pavarytas Mo 
lotovas su kompanija, pavary 
tas dabar. Chruščiovas, kaip ir 
Stalinas, dabar užėmė ir pirmo 

pafTtjvlS' sekretoriaus ir mi 
nisteriu pirmininko pareigas. 
Tat kelias prie vieno asmens 
diktatūros jau praeitas ir belie 
ka laukti tiktai finalo, kokį su 
silaukė Stalinas. Tat, savaime 
aišku, kad
SOVIETUOSE ATSTATY 

TAS VĖL ASMENS 
KULTAS, 

prieš kurį anksčiau buvo pasi 
sakęs Chruščiovas. Visų įvy 

Mūsų mielus choristus

ALFONSĄ IR JUZĘ JANKUS 
gilaus liūdesio valandą, mirus tėveliui ir uošviui

JUOZUI GYVIUI, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Aušros Vartų Parapijos
Klebonas irChoras.

gas gavėnios laikas. Pirmųjų 
pavasario žiedų ir siela atgimu 
šio žmogaus sutartinė prasiver 
žia didingu džiugesiu: „Links 
ma Diena mums sušvito, visi 
troškom džiaugsmo šito; kėlės 
Kristus, mirtis krito, Aleliu 
je. . .”

Bešvenčiant Kristaus prisikė 
Įima, besidžiaugiant pavasarė 
jančia gamta ir dieviškąja ma 
lone nuskaidrintu žmogumi, 
mūsų mintys ilgesiu žvelgia į 
mūsų tautos prisikėlimo rytą. 
Lietuvos prisikėlimo viltį vis 
dar gaubia šaltos grabo sienos 
— vergovė. Visi ilgesingai dai 
romės ir laukiame laisvės ange 
lo, kada jis atris akmenį ir pra 
neš plačiame pasaulyje išbiaš 
kytiems lietuviams: „Nenusi 
minkite, štai Lietuva keliasi ir 
vėl gyvens laisva ir laiminga 
amžinai. . .”

Didžioji Prisikėlimo viltis 
stiprina ir gaivina Lietuvos 
vaikus.

Viltingas laukimas, stiprina 
mas Lietuvos sūnų ir dukrų 
ryžtu bei darbu, laiminamas 
Prisikėlimo rankos, leis ir mu 
ms išvysti prisikeliant} Vytį, 
kurį dvasia regi ir taip jo lau 
kia visa Lietuva.

kiti raida su Chiušciovo atėji 
mu į Rusijos diktatui os sostą 
yra visiškai ta pati, kaip tas bu 
vo ir su Stalinu. Rusijos impe 
rijos, didžiausios kolonialisti 
nės pasaulyje valstybės, vergai 
dabar šauks: „Diktatorius mi 
rė — lai gyvuoja diktato 
nūs"... Dabar nesunku bus su 
prasti net ir ribotiems, kad 
Chruščiovas nuvertino Staliną 
tiktai tam, kad pats įkoptų į 
jo ligšiol vakavusį sostą. Da 
bar

JAU PRADĖTAS 
GARBINTI CHRUŠČIOVAS.

Mums, Kanados gyvento 
jams, žinoma, pirmoje eilėje 
svarbūs Federalinio parlamen 
to rinkimai. Kovo 31 dieną 
Kanados žmonės, išklausę sro 
vių pasisakymų, atėjo prie ur 
nų ir balsavimais pareiškė sa 
vo nusistatymus ir laisvą valią. 
Kanada — ne Rusija. Čia nie 
kas neverčia daryti nereikalin 
gti žygių prie urnų. Juk kai lei 
džiamas vienas tiktai sąrašas, 
balsavimai nereikalingi, nes jo 
kio pasirinkimo nėra. Tat vary 
mas žmonių balsuoti yra tiktai 
dar vienas būdas žmones iš 
prievartauti.
KANADOS VISOS PARTI 

JOS LEGALIOS
ir balsuotojai gali pasirinkti 
ne tiktai partijas, įskaitant ir 
komunistų partiją, bet gali pa 
sirinkti ir asmenis. Konservato 
riai, liberalai, socialistai, sočia 
linis kreditas, komunistai ir ne 
priklausomieji — visi čia turi 
lygias teises ir visi, kas už ką

MIELUS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SKAI
TYTOJUS, BENDRADARBIUS, TALKININKUS, 
PLAI1NTOOJUS IR VISUS LIETUVIUS LIETU
VOJE IR VISAME PASAULYJE IŠBLAŠKYTUS 
SVEIKINAME PAVASARIO ŠVENTĖMIS — ŠV. 
VELYKOMIS IR LINKIME VISŲ GRAŽIŲJŲ 
TROŠKIMŲ IR VILČIŲ ĮSIREALIZAVIMĄ, O TĖ
VYNEI LIETUVAI — LAISVĖS. KLCT ir NL.

LIETUVIŠKI FILMAI 
CHICAGOJE

Praėjusią savaitę Chicagos 
„Avon” kino teatre buvo de 
monstruojamas lietuviškas fil 
mas „Žydėk jaunyste". Šis fil 
mas vaizduoja pirmąjį Lietu 
vos jaunimo festivalį Vilniaus

nori, už tą ir balsuoja. Tat čia 
yra prasme ir eiti prie urnų. 
Be to, čia saugoma tvarka, n 
kiekvieno piliečio teisė ciaiy 
vauti rinkimuose, — todėl įs 
tatymu yra įpareigoti darbda 
viai atleisti darbininkus bal 
suoti, apmokant tam tikslui su 
gaištą laiką.

Laikraštį išleidžiant, vyksta 
Balsavimai į Federahnį Kana 
dos parlamentą, todėl jų pasek 
mes galima bus pranešti tiktai 
sekančiame N L numery.

Praėjusi savaitė pasaulyje 
nebuvo rami .

INDONEZIJOJE TĘSĖSI 
VIDAUS KARAS.

Indonezijos sukilėliai ne tik 
tai kovojo su Sukamo valdžia, 
bet ir jį kaltino, kad ji ginklais 
remia Kusija, kad jo politika 
esanti prokomunistinė. zYlro 
do, kad nors Sumatros sukilę 
iių entuziazmas didelis, bet jų 
kovos sąlygos sunkios, nes jie 
neturi pakankamai ginklų ir ki 
tų kovos priemonių.

SUKILIMAS TĘSIASI IR 
KUBOJE

Kubos sukilėliai, įsistiprinę 
rytinėje salos dalyje, veua ko 
vas prieš prezidentą Batistą, 
Kurį kaltina diktatūros jvedi 
mu. Tačiau jų tiksiai nėra pa 
rankamai aiskūs. Kad tiktai 
sis sukilimas nebūtų avantiu 
ra, kokių pietunėse Amerikos 
valstybėse, deja, nuolat Įvyks 
ta. Let yra taktas, kad i^ubo 
se sukilėliai jau ilgesnis laikas 
«ai laikosi ir Batista jų nepajė 
gia likviduoti.

NERAMUMŲ ŽIDINIAI 
PASAULYJE

tebėra Alžyre, Tunise, Kipre. 
Jie nehkviuuoti Korėjoje n iri 
dokimjos pusiasalyje. Taipgi 
r ormoza dažnai susiduria su 
Komkinija.

iš Pietų Amerikos gaunama 
žinių, kad

PO PERVERSMO 
VENEZUELOJE

žymiai kinta gyvenimas. Vene 
zueloje pasireiškia aštrus nusi 
tatymas prieš svetmisanus. 
Ypač aštrus nusistatymas 
pneš italus, dėl ko šie iš Vene 
zuelos pradėjo bėgti. Gi eta ita 
lų ir kitų tautų žmones pasiju 
to nesaugūs, jaučia vietinių 
grūmojimus ir todėl jieško vie 
tų, kur galėtų išsikelti. Kaiku 
rie lietuviai stengiasi persikelti 
i JAV.

Mes, lietuviai, negalime ne 
atkreipti dėmesio tiems pasi 
sakymams, kuriuos naujasis 
Rusijos diktatorius, Nikita 
Chruščiov, pareiškė JAV amba 
sadoriui T ompsonui, statyda 
mas Amerikai „koegzistenci 
jos" sąlygas.

Chruščiovas reikalauja, kad 
AMERIKA PRIPAŽINTŲ 
DABARTINES RUSUOS 

SIENAS,
žinoma, su įjungtomis „Stali
no saulės“ laikais Pabaltijo va 
Istybėmis. Tai yra pagimdims 
reikalavimas, be to, vluusčio 
vas reikalauja nustatyti su JA 
V normalius santykius su nor 
malia prekyba ir tt. f Atseit, 
Rusijai pripažinti visa, ką ji 
yra užgrobusi ir pavergusi, bei 
koloniahzuojanti. Kaip mato

me, Rusijos diktatoriaus apeti 
tas labai didelis. Tas verčia 
mus ypač budėti, kad tas jo 
apetitas nebūtų pasotintas.

Reikšminga, kad
AMERIKA PALEIDO JAU 

TREČIĄ ŽEMĖS SATELITĄ, 
kuris vadinamas Explorer III. 
Tai antras armijos paleistas Ju 
piter-C raketos satelitas. Jis 
turi specialų uždavinį, lekia 
aplink Žemę žemai ir jo am 
žius neilgas bus.

Gana dominga, kad
SAUDI ARABIJA ARTĖJA 

PRIE EGIPTO.
Karaliui įgaliojus princą Faisa 
lą, šis mezgąs ryšius su Nase 
rti ir žadąs Saudo Arabiją jung 
ti prie Egipto-Syrijos Bloko, 
kurį energingai ėmėsi tvarkyti 
Nasser. Įdomiausia šiame sek 
toriuje tai, kad

PROKOMUNISTINIS 
SYRIJOS KARO VADaS 

gen. Bizri nušalintas iš parei 
gų ir dingęs be žinios. Kyla 
klausimas, ar Nesser, pasitaręs 
su JAV, nebus sumanęs Syri 
joje likviduoti Maskvos židi 
nius?

— JTO gen. sekr. Hammer 
skjold lankosi Maskvoje ir 
Londone.

— W. Churchills sveiksta po 
plaučių uždegimo.

— JAV lankosi V. Vokieti 
jos vicekancleris ir ekonomi 
jos min. Erhardas, kuris taria 
si ekonominiais klausimais.

— V. Vokietija perka iš JA 
V vairuojamas raketas Mato 
dor ir joms leisti platformas, 
dėl ko opozicija grasina strei 
ku.

— Amerikoje išrastas auto 
matinis automobilių vairavi 
mas.

— Anglijos karalienė Elzbie 
ta lankosi Olandijoje.

— Ispanijoje plečiasi darbi 
ninku streikas.
• Melburniškiai lietuviai atsi 
sveikino su Silv. Balčiūnų, (iš 
vyko Čikagon), Jonu Gutau 
čiu (Torontan), Ant. Lalu 
(Montrealin), jauna pora — 
Henr. ir Romualda Tatarūnai 
(Detroitan).
• Popiežius Pijus XII, 82 me 
tų amžiaus, priėmė daugiau 
kaip 800,000 asmenų privačio 
se ir specialiose audiencijose 
ir pasakė 98 kalbas 195 7 me 
tais prancūziškai, itališkai, ang 
liškai, ispaniškai, vokiškai, por 
tugališkai ir lotyniškai.
• Ženevoje tarptautinėje dai 
liosios keramikos parodoje da 
lyvaus ir lietuviai dailininkai. 
Į parodą jau išsiųsta L. Stro 
lio, J. Mikėno, T. Miknevičie 
nės ir kt. kūriniai: vazos, de 
koratyvinės lėkštės, keramikos 
karoliai, žaislai.

Naujienos iš pasaulio sostinės
JUNGTINIŲ TAUTŲ

jaunimas buvo sušauktas New 
Yorke. Dalyvavo per 150 ats 
tovų ukrainiečių, lietuvių, lat 
vių, vengrų, žydų, turkų, fili 
pinų, bulgarų ir t. t.

Tai graži pradžia — sveiki 
nam.

Columbijos college studen 
tas Paul Myron Silbey išsiun

mieste. Matomas paradas Vii 
niaus gatvėmis, lietuvių tauti 
niai šokiai, karnavalas, girdi 
mos jungtinio choro dainos, 
muzika ir kt. Filmas pagamin 
tas LTSK filmų studijos, spal 
votas ir tęsėsi 23 minutes, įkal 
betas lietuviškai su angliškais 
parašais. Jame nemaža pi opa 
gandos, bet jai primeikus akį, 
mielas lietuvio širdžiai. Tai bu 
vo pirmutinis lietuviškas garsi 
nis filmas iš dabartinės Lietu 
vos, rodytas nuolatiniame Kino 
teatre.

DVI PREMIJOS
Rašytojų Draugijai nubaisa 

vus premiją Gražinai l'ulaus 
kaitei-Babrauskienei už jos po 
ezijos knygą „Rugsėjo žvaigž 
dės’, „Lietuvių Enciklopedi 
jos leidykla savo premiją pa 
skyrė Mariui Katiliškiui už 
romaną „Miškais ateina ru 
duo“. Abi premijos {teiktos 
Rašytojų Draugijos ir „Ter 
ros" leidyklos suruoštame lite 
ratūros vakare kovo 30 d. Jau 
nimo centre.
• Budriko lietuviška radio va 
landėlė duodama kiekvieną ket 
virtadienį, sumažinta iki 50 mi 
nučių.
• Chicagoje mirė Augustas 
Barčus. Sofijos Barčus liet, ra 
dio valandėlės biznio reikalų 
tvarkytojas.
• Dail. V. K. Jonyno meno pa 
rodą bus atidaryta balandžio 
19 d., 7 vai. vak. Čiurlionio ga 
lerijoje, 50 metų jubilėjui.

MONTREALIS
• Misionierius, vedęs Montrea 
lio AV parapijos rekolekcijas, 
Tėvas J. Kidykas, S. J., sekma 
dienio vakarą išskubėjo į Čika 
gą.
• Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Dr-jos susirinkimas, 
įvykęs praėjusį sekmadienį, iš 
rinko naują v-bą, kurios pir 
nrininke dabar išrinkta p. Zu 
bienė.

• Lukoševičius Petras užpirko 
namus Jono Lukoševičiaus ats 
tovaujamoje kompanijoje, ku 
ri tuos namus stato valstybinio 
plano rėmuose esančioje kolo 
nijoje Ville Lasalle.

• Kavaliūnaitė Ada išvyksta į 
Čikagą, kur artimu laiku, Vely 
komis, įvyksta jos brolio duktė 
rs vestuvės.
• 300 naktinių klubų kelnerių 
protestavo prieš klubų uždą 
rymą 2 vai. nakties, bet mies 
to majoras pareiškė, kad tas 
reikalas yra provincijos žinio 
j«-
• Miesto ligoninės turi 12 mil. 
dol. nuostolių ir jų padengimui 
skelbia vajų.

tinėjo 205 collegijoms laiškus 
po visą Ameriką, kviesdamas 
burtis į pasaulinę organizaciją 
UNO.

— Rašytojas Algis Lands 
bergis skaitė paskaitą PEN 
klube New Yorke apie literatu 
rą.

STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 28 d. Lietuvos Vyčių 
salėje Lietuvių Stud. Sąjun 
gos Chicagos skyrius turėjo 
savo narių susirinkimą, į kurį 
atsilankė apie 100 studentų. 
Susirinkimo metu paskaitą apie
Vincą Kudirką paskaitė litera 
tūriniame gyvenime gražiai be 
sireiškiantis stud. Algimantas 
Mackus. Jis klausytojus supa 
žindino su V. Kudirkos asme 
niu kiek plačiau sustodamas 
ties jo kūryba. Bendrai imant, 
paskaita buvo paioušla gerai 
ir buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu.

MOKYTOJŲ POBŪVIS
Jaunimo centre įvyko moky 

tojų pobūvis, kuriame buvo pa 
gerbtas ir apdovanotas Draugo 
romano konkurso laimėtojas 
mok. Jeronimas Ignatonis. Čia 
buvo aptarti jaunimo literatu 
ros premijos įteikimo vakaro, 
Balandžio 12 d., reikalai.
PASKAITA APIE SOVIET1 

N| AUKLĖJIMĄ
Pedagogas P. Maldeikis Chi 

cagos Alumnų klubo susirinki 
me kovo 23 d., skaitė pasaaitą 
apie sovietinį auklėjimą. Prele 
gentas savo poskaitoje kiaušy 
tojus supažindino su sovieti 
mais auklėjimo metodais n te 
ordiniais principais, vartoja 
mais sovietų švietimo sistemo 
je.
• St. Barzdukas lankėsi Chica 
goję ir tarėsi su vietos L. B. 
veikėjais.

JUNGTINIS KANADOS IR 
JAV LB VALDYBŲ 

POSĖDIS
Plėsdamos tarusavio bendra 

darbiavimą, Kanados ir JAV 
lietuvių bendruomenių vaidy 
bos jau antrą kartą susirinko 
bendrų posėdžių: pirmasis ju 
ngtinis posėdis įvyko pereitų 
metų birželio 8 d. Clevelande, 
antrasis — š. m. kovo 22 d. 
Toronte. Šiame posėdyje iš 
Kanados puses dalyvavo; LB 
Kr. V-bos pirm. V. Meilus, vi 
cep. dr. J. Sungaila ir B. Saka 
las, nariai V. Vaidotas ir J. 
Mikšys, LB Polit. Komisijos 
pirm. J. Matulionis, LB Kult. 
Fondo pirm. J. Kralikauskas. 
JAV LB atstovavo Centro V- 
bos pirm. St. Barzdukas, vice 
pirm, dr .Alg. Nasvytis, nariai 
Alf. Mikulskis ir Ig. Malėrias.

Jungtiniame posėdyje visų 
pirma buvo svarstyti šiais me 
tais New Yorke įvykstančio 
PLS Seimo klausimai — sei 
mo tikslai, darbų tvarka, dai 
nos ir muzikos vakaro organi 
žavimas.

Taliau buvo sutarta, kad an 
troji JAV ir Kanadas lietuvių 
dainų šventė bus rengiama 
1956 m. Chicagoje. Kad didie 
ji parengimai nebūtų telkiami 
tik vienoje kurioje vietoje, po 
sėdyje svarstyta galimybė ant 
rąją JAV ir Kapados lietuvių 
tautinių šokių šventę rengti 
Kanadoje. Šį klausimą dar ats 
kirai svarstys ir reikiamus duo 
inenis surinks Kanados LB Kr.
V-ba.
Norint teikti premijoms didės 

nę reikšmę ir išvengti jų dubli 
kavimosi, buvo susitarta iš an
ksto pasiinformuoti, kokias 
premijas ir už ką kuri bendruo 
menė skiria. Per PBL Seimą 
bus įteikta JAV LB pirmoji 
kultūros premija už reikšmin 
giausią kultūrinį reiškimąsi ar 
įvykį. Tūkstančio dol. premiją 
čia skiria Ohio Lietuvių Gy 
dytojų Draugija.
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Lietuviška
Radio

Jau trys metai su virš kaip 
iš Ispanijos sostinės transliuo 
jama lietuviškai, tačiau prieš 
tai VLIKo įgaliotinis net kelis 
metus turėjo triūsti ir daug du 
rų Madride paklebenti del iš 
gavimo lietuvišku radijo valan 
dėlių per naują ir pajėgų Tau 
tinį Ispanijos Radiją iš Madri 
do. Reikalas buvo atidėlioja 
mas, kol pagaliau, 1954 metų 
rudenį Ispanijos Informacijos 
ministeris Sr. Dr. Gabriel 
Arias Salgado, puikiai supra 
tęs, ką lietuviams šiais tragiš 
kais laikais reiškia prabilti į vi 
šokiausiais būdais leriojamą 
Tėvynę, leido naudotis Tauti 
niu Ispanijos Radiju Madride, 
iš kart 10 minučių kasdien, o 
1955 m. kovo 1 d. buvo isgau 
ta 15 minučių lietuviškoms tr 
ansliacijoms.

Radio Nacional, kuuuo nau 
dojasi lietuviai, yra vienas iš 
galingiausiųjų pasaulyje radi 
jo siųstuvų. Per šį siųstuvą ga 
Įima pasiekti visus pasaulio Ka 
mpus, nes jis yra 600 kilovatų 
galingumo. Užtai galima gerai 
.pasiekti Lietuvą, nes si stotis 
turi krypties išspinduliavimo 
antenas.

Reikia pasidžiaugti, jog ne 
paisant (vairių kliūčių, ir po 
sunkaus trijų su viršum metų 
darbo, lietuviškos transliacijos 
per Tautinį Ispanijos Radijo 
siųstuvą vyksta gerai. Iš lietu 
vių tėra vos du žmones, kurių 
vienas tvarko siųstuvu perduo 
ti reikalingą medžiagą lietuviš 
kai, o kitas ją turi išversti kas 
dien į ispanų kalbą. Jiedviem 
tenka atlikti ir visas kitas dar 
i>as.

Musų programos skiriamos 
vien tik pavergton Lietuvon, 
užtat jos yra sustatytos prieš 
komunistinėje, lietuviškoje ir 
krikščioniškoje dvasioje. Lie 
tuviškųjų musų programų už 
davinys yra kasdieu pateikti 
teisingų informacijų apie pa 
šaulio politikos (vykius, apie 
laisvųjų lietuvių gyvenimą, 
apie jų organizacijas, veiklą ir 
.laimėjimus įvairiose srityse, o 
ypač Lietuvos laisvinimo bare. 
Balševikinis okupantas iškrei 
pė Lietuvos praeitį ir jos isto 
riją, nuskurdino lietuvių liter 
turą, išbraukdamas daugeli inu 
sų rašytojų, ir tuo budu pa 
smerkdamas juos užmiršimui. 
Bolševikai kasdien per spaudą 
ir radiją niekina Lietuvai di 
džiai nusipelniusius asmenis, 
kurie dirbo ar dabar dirba mu 
sų mielos Tėvynės laisvinimo 
darbą vienu ar kitu baru piačią 
jame pasaulyje, ir ypatingai ne 
priklausomos Lietuvos gyveni 
mą, liaupsindami pirmoje vieto 
je komunizmo stabus, Lietu

Maltone, prie Toronto, pagamintas ypatingas jet-sprausminis lėktuvas, pavadintas The Avro Arrow. Jo bandymas puikiai pasisekė.
Paleistas į apyvartą, taps vienu iš pagrindinių Kanados oro apsaugos ginklų. Iš viso tai yra moderniausias žodis lėktuvų gamyboje. (CS).

Yearly Subscription Rates:
Canada .............................
Ametiica & S. America
Other Countries
Pajieškojimų kaina

S> 5.0C šiam
$ 5.5C
$ 6.0(1
$ 1.00

.s Madrido 
balsas

vos žiaurius pavergėjus rusus 
ir jų lietuviškus tarnus — lie 
tuviškuosius komunistus. Mad 
rido lietuviškas balsas stengia 
si atitaisyti visomis jėgomis 
okupanto begėdiškai skelbia 
mą melą apie Lietuvą, jos žmo 
nes, apie bolševizmo padarytas 
skriaudas lietuvių tautai ir jos 
žemei, duoti tikrą bolševikų nie 
kinamo ir šmeižiamo nepriklau 
somo Lietuvos gyvenimo vaiz 
dą, jį palyginant su nūdiene 
vergija ir visomis mūsų Tėvy 
nei Lietuvai ir jos gyventoja 
ms atneštomis nelaimėmis. Ste 
ngiamasi, kad mūsų lietuviško 
sios radijo valandėlės iš Mad 
rido pasidarytų teisingu veid 
rodžiu, kuriame visi oolševiki 
niai Lietuvos išdavikai pamaty 
tų tikrąjį savo veidą, liautųsi 
terioję Dietuvą, šventvagiškai 
išdavinėję savo brolius, seseris 
kruvinąjam okupantui.

Mes tikime, kad šiuos dide 
liūs uždavinius įstengsime įvy 
kdyti, nes šiame darbe mums 
talkininkauja visi laisvojo pa 
šaulio lietuviai, ypač amenkic 
čiai, nekalbant jau apie tokias 
dideles ir tvirtas Organiazci 
jas kaip Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, Altas 
ir panašiai. Su viltimi, užtat, 
tęsiame ketvirtuosius mūsų įt 
empto darbo metus, nes tiki 
mės ir tolimesne visų lietuvių 
ir jų bičiulių visokeriopa pa 
galba. Be jos musų kad ir ka 
zin kokios pastangos turetųmir 
ti, o tas Lietuvos priešui suda 
rytų tikra pergalę ir džiaugs 
mą! — Žinome, kad bolševikai 
stengiasi mūsų transliacijas 
trukdyti visokiais būdais, ta 
čiau gautomis žiniomis jos ge 
rai girdimos bendrai Europoje, 
bet ir pačioje Lietuvoje. Tai 
patvirtina ir tas taktas, jog tra 
nsliacijos ypač pastaruoju me 
tu pradėtos smarkiai trukdyti. 
Žinome, kad jomis netik pasi 
naudoja ne tik Lenkijos lietu 
viai, bet net ir tolimojo Sibiro 
musų tremtiniai. Lietuvišką 
programą, ypač jos religinę da 
lį, kuri duodama sekmadieniais 
ir kitomis religinių ir tautinių 
mūsų švenčių progomis, neper 
seniausiai labai gražiai pako 
mentavo ir Vatikano oficiozas 
Oservatore Romano, pazymė 
damas, jog tenka laukti džiu 
gių rezultatų iš Tautinio Mad 
rido Radijo į Pabaltijo kraš 
tus. Transliacijomis patenkin 
ti ir laisvojo pasaulio lietuviai, 
kas matyti iš dažnų linkėjimų 
dirbti šį svarbų mūsų tautai 
ir tėvynei darbą.

Telaimina, užtat, mus Augš 
čiausias, ir tepadeda mums vi 
si geros valios lietuviai, kad 
savo sunkiu ir atsakomingu

Šis straipsnis tilpo 12 (274) 
-me „NL‘‘ Nr. Negalėdamas su 
visomis šio straipsnio išvado 
mis sutikti, noriu savo abejo 
nėmis pasidalinti su mielais 
skaitytojais.

A. Ten kur sklypų biznis 
paremtas laisva konkurencija 
— tai ten nėra spekuliacijos? 

posakiui aš labai nore 
suabejoti. Kuomi rėmiau 

tis straipsnio autorius tai tvir 
tina ir kokius turi tam įrody 
mus?

Iš daugelio anksčiau buvu 
siu įvykių žinome, kad kapi 
talas yra labai jautrus ir sava 
liaudiškas. Savo godumui pa 
tenkinti, jis tylomis sugeba su 
daryti įvairiais pavadinimais 
daug įstaigų sklypams pardavi 
nėti, bet gautieji už parduotus 
sklypus pinigai sueidavo tik į 
vieną kasą. Galimi pavieniai at 
sitikimai, kada sklypai parduo 
darni laisvos konkurencijos bu 
du, bet tokie įvykiai būna to 
kie reti, kad juos galime pava 
dinti „stebuklu“.

B. Kur naudingiau pirkti. Į 
šį klausimą aš žiūriu is lietuviš 
ko taško. Naudingiau ten, kur 
jau yra įsikūrusi lietuviška ko 
linija, bet ne ten, kui neatsa 
kingi asmens siūlo buk tai pi 
giau. Pigumo monas yra iabai 
apgaulingas. Pradžioje už skly 
pą mokėsi nedaug, bet vėliau 
turėsi mokėti už gatves, van 
dentiekio ir kanalizacijos pra 
vedimą ir t. t. ir tik tada pa 
matysi, kad esi sumokėjęs tiek 
pat, ar net daugiau nei yra sk 
lypo vertė seniau įsikūrusių lie 
tuvių kolonijoje.

Išvada: medžiagiškai nieko 
nelaimėsi, bet daug pralaimėsi, 
nes išblokši savo šeimą iš lie 
tuviško rajono, o tai jau labai 
blogai — tai yra lygu vasaro 
jimui Vorkutoje. Iš šio sande 
rio laimėtoju išeis tik sklypų 
pardavėjas, jo kiešnėje iiks nuo 
šimčiai nuo parduotos sumos.

Tiems asmenims, kurie skly 
pus supirkinėja uždarbiui, bet 
ne įsikūrimui, šiuo atveju ma 
no samprotavimai netaikomi.

C. Lietuviškų kolonijų klau 
simas. Šių kolonijų naudingu 
mą, straipsnio autorius laiko 
neginčytinu, tiktai pabrėžia 
kad tai tik teorija, o praktiška 
me gyvenime išeina atbulai.

Sutinku, kad šiuo klausimu 
daug kas pasakyta teisingai, 
tiktai niekad nesutiksiu su be 
sąlygine kapituliacija prieš blo 
gį, arba kitaip sakant prieš at 
bulą praktiško gyvenimo eigą.

Susirgus — einama pas gy 
dytoją ir randama pagalba. Ki 
lūs epidemijai, jieškomi jos su 
kėlėjai ir epidemija užgniau 
žiama. Jeigu lietuviškų koloni 
jų kūrimasis neina taip, kaip 
turėtų būti, tai reikia pajiesko 
ti tų nesėkmių priežasties ir iš 
siaiškinti, kur klaida.

Šiam reikalui daug gaii pa 
dėti, mūsų lietuviška spauda, 
lietuviškos parapijos ir lietu 
vių bendruomenė.

Ar šie organai yra viską pa 
darę, kad ta blogybė sumažė 
tų?

D. Nuotolis nuo darbovietės 
sprendžia lietuvių susigrupavi 

darbu įstengtume tęsti savo pa 
žadus ir kad mūsų darbas at 
neštų naudos Lietuvai ir lietu 
viams.

Kanados lietuviai prašomi 
paremti Madrido radiją auko 
darni Tautos Fondui per T. F. 
Atstovybę Kanadoje.

mo galimybes. Retas žmogus 
visą savo amžių išdirba toje 
pat darbovietėje. Dėl įvairiau 
siu priežasčių tenka jas pakeis 
ti, tuomi keičiasi ir laiko ilgis 
nuvykimui į savo darbovietę. 
Mūsų žmogus yra sėslus ir pri 
sirišęs prie savo gyvenamosios 
vietos. ^Pakeisdamas darbovie 
tę, jis nekeičia savo gyvenamo 
sios vietos; o jei tai įvyksta, 
tai būna reti ir pavieni atsitiki 
mai mūsų gyvenime. Svarbu, 
kad nuo lietuvių apgyventos 
vietovės būtų netoli jų religi 
niai ir tautiniai - kultūriniai 
centrai. Savaitgalis yra poilsio 
laikas, darbas iščiulpia jėgas, 
o tolimi nuotoliai atima ne vie 
nam iš mūsų kad ir nuoširdžiau 
sį pasiryžimą sekmadieniais at 
silankyti savoje parapijos baž 
nyčioje ar tautinės šventės mi 
nėjime. Tokie įvykiai yra dide 
lė blogybė! Jie varo į skurdą 
mūsų lietuv. parapijas ir ati 
ma norą ruošti tautinių šven 
čių minėjimus, esant apytuš 
tėm salėm. Tai yra labai skau 
dus reiškinys, o tam kaltas ne 
apgalvotas musų išsiblašky 
mas po platųjį miestą. lą blo 
gį galima lengvai prašalinti — 
reikia tik geros va ios n apgal 
votų veiksmų. ,

Išsiblaškymas po platųjį 
miestą atima galimybę mūsų 
jaunimui kasdien tarpusavy 
bendrauti. Gyvenant tarp sve 
timų — su jais ir bendraujama, 
o iš to seka ir kitos blogybės.

E. Neleistina tautiškumo 
jausmą naudoti kuriant koloni 
jas. Šis posakis turbut pakliu 
vo per apsirikimą. Mano strai 
psnyje „Neišsiblaškykinie“, 
buvo pasakyta: neleistina, kad 
šie ponai, sklypų pardavėjai 
darytų sugestiją, kad šis jų pri 
vatus reikalas patarnauja lietu 
vybės išlaikymui. Manau ko 
mentarų nereikia.

F. Lietuvybės išlaikymas. 
Tautiškai susipratęs ir supran 
tąs savo misiją išeivijoje lietu 
vis, visada ir prie visokių apys 
tovų sugebės tinkamai ir są 
moningai apsispręsti. Deja to 
kių pareigingų neperdaugiau 
šia turime. Ištižėliams arba ne 
sugebantiems tai padaryti turi 
ateiti į talką lietuviška spau 
da, lietuviška parapija n liet, 
bendruomenė. Šios institucijos 
privalo nesugebančius, laiku ir 
tinkamai informuoti ir įspėti 
nuo klaidingų žingsnių. Deja, 
ši sritis yra visai apleista, be 
veik nejudinama.

Išlaikyti mūsų jaunimą lie 
tuviškoje dvasioje yra mūsų vi 
sų pareiga: šeimos, parapijos, 
bendruomenės. Šiai mūsų šven 
tai pareigai atlikti kai kam iš 
mūsų kliudo ištižimas, apsnū 
dimas ir slaviškas (nors it ne 
same slavai) be kovos pasida 
vimas likimo valiai — kur vė 
jas pučia.

Dėhai šio palyginimo man 
neviešas prikiš pabrėždamas, 
kad aš pro šalį prašoviau, nes 
šiandien slavai nėra apsnūdę 
ir ištižėliai, jie yra sukurę net 
savo raudoną imperiją. Deja, 
tikrovė yra visai kita. Po rusiš 
ka firma yra sukurta raudona 
imperija, bet ten rusas neturi 
balso, jam net verkti viešai ne 
leidžiama deliai jo tautos bai 
saus likimo. Jis yra verčiamas 
viešai giedoti vergų himną „pir 
myn, vergai nužemintieji, išai 
kusi minia pirmyn“, bei smaug 
ti kitas tautas, pakliuvusias į 
raudonojo žvėries nagus.

L. Balzaras.

©©

©

Kai visi laikraščiai dabar kelia prenumeratos mokesčius, 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" ESAMIEMS 

PRENUMERATORIAMS IR BŪSIMIEMS DARO 

LENGVATŲ:

Kas iš esamųjų prenumeratorių suras 

NAUJŲ PRENUMERATORIŲ, 

tas gaus vieno dolerio prenumeratos papiginimą, 

IR NAUJAS PRENUMERATORIUS 

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

VISUS PRENUMERATORIUS MALONIAI 

KVIEČIAME J TALKĄ,
kad prenumeratorių skaičių galėtume pa dvigubi
t i. Tai bus atsiekta lengvu būdu: jeigu kiekvienas mū 

sų prenumeratorius suras tiktai po 
prenumeratorių!

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

LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.
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vieną naują

Kritika ir išmintis
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Savo vaikystėje aš vis galvo 
davau, kad augstus mokslus 
baigę žmonės yra labai išmin 
tingi. Bet mano brolis man nuo 
lat primindavo:

— Nesvarbu mokslas, svar 
bu bendras išsilavinimas.

Vėliau pats mokslus eidamas 
ir mokytus stebėdamas paty 
riau, kad visi mokslai gana le 
ngvai pasiekiami, bet bendras 
išsilavinimas tikrai sunkiai įga 
unamas.

Mes esame kiekvienas lin 
kęs kitą kritikuoti ir nei iš ki 
to pasijuokti. Mūsų bendras iš 
silavinimas mums pasako, 
kiek, kaip, kur ir kada kritikuo 
ti, kada pagirti, kada sustoti. 
Jei kritikuojant kurinį, nieko 
jame pagirtino nerandame, ta 
da yra ne kritika, bet šmežtas, 
nes nėra kūrinio, kuriame ne 
būtų ko nors gero, ko nors pa 
girtino.

Šio laikraščio skiltyse skai 
tėme Dr. Anyso „kritiką ‘ apie 
v. Prapuolenytes paskaitą. Kri 
tikuotojas, dėl jam vienam ži 
nomų priežasčių, patiekė netei 
singą ir klaidingą įvertinimą. 
P. Anysas gali būti geias savo 
srities žinovas, bet jis yra la 
bai blogas psichologas ir kri 
tikuotojas.

Dėl vietos stokos neglaint iš 
skaičiuoti visų neteisingų p. 
Anyso išvedžiojimų, paminėsiu 
tik svarbiausius.

Jo nuomonė, kad paskaitos 
turi būti ilgos, yra muzėjinės 
vertės. Ilgos paskaitos gali 
būti reikalingos tik srities spe 
cialistams. Mišri publkia mė 
gsta trumpas paskaitas.

EDMONTON, Alta.
EDMONTONE ĮVYKUSIA ME VASARIO 16 D.

minėjime Tautos Fondui su 
rinkta aukų 19 7 dol.

Aukavo: po 10.50 dol.: B. 
Alksnis; po 10 dol.: V. Tai aš 
kevičius, J. Augis, J. Kinas. M. 
Urbonas, H. Jogaldas, po 5 
5 dol.: S. Šepetis, A. Šepetis, 
V. Kasperaviičus, P. Vaitkų
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Prelegentė kalbėjo greito 
kai, kadangi ji apskaičiavo, 
kad jos klausytojai mokėjo ge 
rai angliškai ir nebuvo tokių 
asmenų, kuriems reikia vienos 
minutės laiko suprasti vieną žo 
dį ar idėją.

Paskaita nebuvo istorikams, 
jieškantiems istorinių detalių, 
ar asmenims, viską žinantiems, 
bet buvo pritaikyta svetimtau 
čiams, kurie apie Lieuvos kui 
turą mažai arba nieko nežino 

jo. Prelegente sugebėjo klau 
sytojus sudominti ir, kas svar 
biausia, jų atmintyje palikti 
kondensuotą Lietuvos kultu 
ros vaizdą. Yra kalbėtojų, ku 
rie per valandą nieko nepasa 
ko ir yra kalbėtojų, kurie daug 
pasako per 15 minučių.

P. Anyso išsireiškimas: „... 
pratinami prie.... moteriškų 
paskaitininkių...” verčia galvo 
ti, kad jis moteris paskaitinin 
kės skaito mažesnės kokybės 
už vyrus. P. Anysui turėtų bū 
ti žinoma, kad yra labai daug 
moterų, kurios žymiai išmintin 
gesnės už daugelį vyrų.

Anglų kalbos gramatika yra 
paprasta, bet pati angių kalba 
yra gana komplikuota. Kadan. 
gi panelė Prapuolenytė tobu! 
lai moka anglų kalbą ir turi 
gryną anglišką akcentą, p. Any 
sui galėjo susidaryti sunkumų 
jos paskaitą teisingai suprasti. 
To išvadoje — netiksli ir nepa 
teisinama kritika.

Baigiant priminsiu paties 
dr. Anyso išmintingus žodžius, 
rašytus pereitais metais. „Ne 
rašykime, ko nežinome“.

V. S. Mastis.

nas, A. Bajoras, J. Nastajus, 
J. Barauskas, Vincas Januška, 
kun. J. Grigaitis, B. Vidugiris^ 
P. Gudjurgis, J. Pilipavičius; 
A. Kantautas, N. Kaulelis, J. 
Dovidėnas; po 4 dol.: V. Juo 
delis; po 3 dl.: Popikaitis, K. 
Žolpis, P. Ž., A. Dūdai avičius;
po u dol.: J. Balsys, A. Andriu 
levičius, L. Vektorius, P. Driu 
teika, P. Zeleckiene, F. Kubi 
lienė, A. Smitas, ivi. Dudaravi 
čius, L. Petrovicius; po 1.5b 
dol.: Z. Pachnowski; po 1 dol.: 
J. Norvilą, F. Murauskas, V. 
Dovidaitis, P. Jneliunas, A. Lu 
koševičius, P. Lukoševičiene, 
P. Balutis, J. Rasimas, A. Va 
siliauskas, A. Bakutis, j. Sven 
čiūnas, E. Melikauskas, P. Du 
domene, A. Kondroiaite, K. 
Sadauskas, A. Sadauskas, Kaz 
lauskas, J. pašuknis, J. Somas,
J. Kirdeikis, A. SeiKus, Pet 
rauskas, A. Kontrimas; po du 
et.: E. Vinslova, Mrs. lone. 
Visiems aukavusiems širdingai 
dėkoja
K. L. B-nės Edmontono v-ba.
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Mosklo - Technikos naujienos
AMERIKOS AVIACIJA GA VO UŽDAV1NJ PALEISTI 

Į ERDVES RAKETĄ SU ŽMOGUM
MUSU ^SPORTĄS'

JAV aviacijos mokslinių ty 
rinėjimų ir balistinių sviedinių
specialistai iš JAV vynausy 
bes yra gavę pavedimą paleis 
ti Į erdves raketą su žmogum. 
Šitą parėdymą pranešė ir jį ap 
tarė aviacijos technologijos ins 
titute gen. B. Schriever, sumi 
nėtųjų tyrinėjimų viršininkas, 
išleidžiant naują technologijos 
inžinierių laidą.

Gen. B. Schiiever paaiškino, 
kad tam tikslui Amerika turi 
žinių ir priemonių. Ir tam uždą 
viniai jau yra pasiruošta. Kaip 
žinoma, tam tikslui jau yra tre 
niruojami žmonės.

Amerika erdvių užkaiiavi 
mui turi kelias konkuruojan 
čias įstaigas—armiją, laivyną, 
aviaciją.

Raketų ekspertas Dr. V. von 
Braun Dalles, Tex. pranešime 
pasakjo, kaip buvo paleistas 
pirmasis JAV Žemes satelitas. 
Explorer z-vlfa. Ta pačia proga 
jis pasakojo, kaip yra planuo 
jama paleisti į virsonnes erd 
ves dirbtiniame Žemes satelite 
žmogus. Jo žodžiais, per 2—5 
metus žmogus skraidys aplink 
Žemę visiškai laisvai.

O Vanguard projekto vedė 
jas Dr. J. H. Hagen Vašingto 
it pareiškė, kad laivynas rakė 
tą į Mėnulį gali paleisti nors ir 
ryt, jeigu tiktai vyriausybe duo 
tų įsakymą.

Be to jis davė žinių apie ruo 
šiamus naujus dirbtinių žemes 
saelitų paleidimą. Jų busią pa 
leista keli ar net keliolika. Van 
guard leis dar iki balnadzia, 
bet žymiai didesnį satelitą, ne 
gu paleistasis

Ne be to,, kad ir Maskvos 
siūlymai suvaržyti erdvės tyri 
nėjimus yra kilę is šių žinių. O 
ką, jeigu taip amerikonas sate 
lite atsivežtų keietą A bombų 
.r jas paleistų ant Kremliaus? 
— galvoja Cnrušciovs su Bul 
gamnu. . . žinoma, ir ameriko 
nai nuo to negarntuoti. . . a

VANGUAKDO SATELITAS
Iškilu auGscIaUsiai

Livynas du kart bandė leis 
ti dirbtinį žemės satelitą, bet 
abu kartu nepasisekė. Vieną 
Kartą satelitą kelianti raketa 
sprogo neiškilusi. Antrą kartą 
raketa iškilo, bet įskilus jai, 
kažkas pasidarė, kad nepasie 
aė uždavinio ir nežinia kur din 
go. Bet trečią kartą raketa, su 
daryta iš trijų laipsnių, labai 
gerai iškilo ir Žemes satelitą— 
Beta Explorer — iškėlė augš 
čiau už visus dirbtinius Žemės 
saatelitus, ligšiol palelius JAV 
ir Rusijos.

Jis yra apvalus, 6.4 colio 
skersmens, sveriąs 3.25 svaro, 
aplink Žemę apibėga per 135 
minutes, didžiausias nutolimas 
nuo Žemės 2,513 mylių, mažiau 
sias — 407 mylios. Tai yra lig 
šiol augščiausiai išsviestas Že 
mės satelitas.

Jo viduje yra radijo siųstu

vai ir baterijos, kurių dalis yra 
taip vadinamos solarinės bate
rijos, kurių energija papildo 
ma Saulės spinduliais. Todėl 
sakoma, kad radijo siųstuvai 
jame galį veikti net 10 metų. 
Pats satelitas, kaip skaičiuoja 
ma, erdvėje išsilaikysiąs tarp 
5 ir 10 metų.

Ir augščio ir laikymosi patva 
rūmo žinios yra spėjamos, ne 
tikslios. Dabar yra teigiama, 
kad Beta Explorer iškyla ligi 
3000 mylių. Kai dėl spėjamojo 
laiko, tai yra spėjimų, kad erd 
vėje jis išsilaikys apie 15 me 
tų. Jeigu augštį galima ir ap 
skaičiuoti tiksliau, tai išsilaiky 
mo erdvėse laikas yra grynai 
spėliojamas, daugiausia netik 
ras.

Įdomu, kad su Beta Explo 
rer lekia ir'trečiojo raketos seg 
mento dalys.

Labai suprantama milžiniš 
ka reikšmė to fakto, kaip labai 
yra svarbu į erdves iškelti žmo 
gų. Žinoma, instrumentai gali 
labai tiksliai ką padaryti ir erd 
vėje, bet vis dėlto jeigu į erd 
ves iškils žmogus, tai jis ten 
nepalyginamai daugiau galės 
padaryti, negu instrumentai.

MOKSLŲ AKADEMIJOS 
istorinis-etnografinis muzėjus 
kaupė eksponatus per daugiau 
kaip šimtą metų. Dabar jame 
yra apie 60.000 eksponatų. Jų 
dauguma vaizduoja senųjų Vi 
Iniaus gyventojų buitį. Čia yra, 
tarp kitko, prieš 315 metų pa 
gamintas laikrodis, apie 100. 
000 įvairių kraštų ii epochų 
monetų. Šis muzėjus surin 
ko neįkainojamos vertės lo 
bius.
• Dr. A. Vilčinskas paskatas 
Argentinos sveikatos departa 
mento vicedirektoriumi. Jis 
yra gimęs Kaune, medicinos 
mokslus prieš 4 meaus baigė 
Buenos Aires universitete.

LIETUVOS MOKSL.Ų 
Akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros institute sukaupta 
gausi memuarinė literatūra 
apie J. Janonį, S. Nėrį, A. Vie 
nuolį, J. Biliūną, Žemaitę, A. 
Baranauską, Maironį, Vaižgan 
tą, G. Petkevičaitę - Bitę, K. 
Jasiukaitį, P. Višinskį, Lazdy 
nu Pelėdą, Vyt. Montvilą ir 
kt. Ši literatūra apima atsimi 
mmus apie rašytojus, jų ir jie 
ms rašytus laiškus, rankraš 
čius ir .tt .

LIETUVOS KINO 
ekranuose šiuo metu rodomas 
naujas pilnameražinis hetuviš 
kas filmas „Žydrasis horizon 
tas“. Vilniaus kino teatruose 
prieš prasidedant šio filmo se 
ansui žiūrovai turėjo progos 
susitikti su jo kūrėjais. Apie 
filmo kūrimo darbą papasakojo 
filmo statytojai V. Mikalaus 
kas, N. Bernotas, redaktorius 
A. Vėsulas ir Sauliuko vaidme 
nį vaidinęs jauniausias filmo 
veikėjas V. Lopas.

SPORTAS LIETUVOJE, 
Veda K. Baronas.

Persispausdiname iš vilniš 
kio Sporto dviejų skaitytojų 
laiškus, kurie puikiai pavaiz 
duoja, koks chaosas viešpatau 
ja kartais Lietuvos sportinia 
me gyvenime ir su kokia bai 
me rašomi tokie laiškai, nes au 
tore R. Jocaitė laiško pabaigo 
je sako: „o aš nutariau vieną 
kartą pasakyti tiesą. Kas man 
už tai bus — dar nežinau”.

K. B.
ŠNEKĖSI — PASIGAILĖSI

Kai pirmą kartą susitikome 
su naujai įsteigtos Vilniaus jo 
jimo bazes treneriu Balčiu, 
man ir kitiems jojikams jis pali 
ko neblogą įspūdį. Atrodė, Kad 
šis energingos išvaizdos vyriš 
kis sugebės iš musų paruošti 
neblogus jojikus. Tačiau ne 
veltui sakoma: „Negirk dienos 
be vakaro“. Apsirikome ir 
mes.

Aš ir kiti jojikai, kuriems 
jau teko mokytis pas kitus tre 
nerius, greitai pastebėjome, 
kai Balčius iškreipia tai, kas 
mūsų buvo išmokta. Kai mes 
bandėme prieštarauti, jis at 
kirsdavo:

— Klausykit, ką as sakau. 
Čia aš treneris, o ne jūs...

Mes užsičiaupėm. Juk trene 
rio rankose viskas: ir žirgai, ir 
mūsų sportinė ateitis. Tačiau 
juo tabjau susipažinome su sa 
vo treneriu, tuo daugiau juo 
stebėjomės.

Pernai vasarą, per Vilniaus 
festivalį, buvo surengtos joji 
mo varžybos. Kadangi dange 
lis jojikų dar nebuvo tinkamai 
pasiruošę, teko startuoti man 
vienai. Varžybų dieną, kai iš 
jojau į startą, veltui dairiausi, 
tikėuamasi pamatyti savo tre 
nerį. Jis ne tik neatėjo manęs 
padrąsinti, bet iš viso į varžy 
bas neotvyko.

Varžybose man nepasisekė. 
Po jų kartą mane pašiepdavo 
bazės drbuotojai, o užuojau 
tos ir padrąsinimo iš trenerio 
nebuvo ko ir tikėtis.

Po to buvo respublikos pir 
menybės. Į Kauną nuvykau 
tik tris dienas prieš startą. Te 
ko joti iš anksto neišbandžius 
kliūčių. Atsisakyti nuo varžy 
bų negalėjau.. Mat, man buvo 
pažadėta, kad, jei varžybose 
pasieksiu gerus rezultatus, tu 
rėšiu rf^latinį žirgą. Visgi pa 
sirodyti pavyko neblogai. Bet 
džiaugtis tuo neteko, nes po to 
visi ištiesė rankas į manąjį 
žirgą.

Daug kas iš jojikų jau seniai 
nepatenkinti Balčiumi ir nori 
gauti kitą, labjau prityrusi tre 
nerį. Tačiau išsižioti apie tai 
pas mus bijoma. Šnekesį — pa 
sigailėsi.

O aš nutariau vieną kartą 
paskytai tiesą. Kas man už tai 
bus, dar nežinau. Gal būt, žo

Kanados kariai turi Lokį gerą apmokymą naudoti moderniuosius ginklus, kad 
jie dažnai kviečiami instruktoriais į kitus kraštus, ypač NATO rėmuose. Pa 
veiksle matome puskauninkį Jack Rogers iš Londono, Ont., ir eilinį Herb Stub 
jiert iš New Waterfold, N S, prie naujojo Heller prieštankinio ginklo. (CS).

dį tars ir miesto sporto komite 
to vadovai. R. Jocaitė.

BE GARSINIŲ SIGNALŲ
Kaip žinome, Vilniuje ir Ka 

une praėjusiais metais buvo už 
drausti garsiniai signalai. Nors 
Klaipėdoje jie dar iki šiol lei 
džiami, čia atsirado žmonių, ku 
rie nutarė aplenkti valstybinę 
auto inspekciją ir panaikino 
signalus. . . rungtynėse. . .

Nustebot? Tai išklausykite 
istorijos.

Tai buvo š. m. vasai io 15 d. 
Klaipėdos K. Donelaičio var 
do vidurinės mokyklos sporto 
salėje. Salės šeimininkų ir VII 
vidurinės mokyklos -tinkliniu 
kės ruošėsi tarpusavio rungty 
nėms.

Staiga pasirodė, kad šitam 
susitikimui dar nepaskirtas tei 
sėjas. Netikėtai teko teisėjauti 
šio nesklandumo kaltininkui 
— varžybų vyriausiam teisėjui 
B. Skruodžiui.

Štai nuo šio momento ir pra 
sideda pati istorija.

Pasikrapštęs po kišenes, Sk 
ruodis pasigedo švilpuko. Ta 
čiau tai jo perdaug nesujaudi 
no.

— Teisėjausiu be garsinių 
signalų, — nutarė jis ir. . . už 
lipo ant gimnastikos „ožio".

Žaidėjos buvo labai nustebin 
tos — teisėjas jas iškvietė į 
aikštę išraiškingais rankų mos 
tais, panašiai kaip kūno nors 
baleto herojus — platus mos 
tai, jokio garso.

Tačiau toliau taip teisėjauti 
jam buvo per sunku. Iš baleto 
jo teisėjavimas povirto drama. 
Prieš paduodant kamuolį, jis 
ėmė šūkčioti: „Galima!“

Toliau buvo dar gražiau. Pa 
stebėjus klaidą, teisėjui teko 
gerokai pakelti toną. Žaidėjos 
jo nenugirsdavo, o kartais ir 
nesuprasdavo. Žodžiu, tikras 
vinegretas.

Ir vis tik Skruodžiui uzmo 
jis pavyko — apsiėjo be garsi 
nių signalų, šiuo atveju — švil 
pūko. Mums atrodo, kad be 
signalų vis tiek neapsieisim. 
Sporto vadovai turi duoti Sk 
rudžoiui signalą, kad jis pomėg 
tų garsinius signalus rungtyne 
se. J. Pranaitis.

SPORTAS HAMILTONE
Visuotinis Hamiltono LSK 

Kovas narių susirinkimas įvy 
ko kobo 23 d. Klubo pirm. K. 
Stanaitis padarė platų praneši 
mą iš klubo metinės veiklos, 
kuri buvo gana gyva; krepšį 
nio, stalo teniso, lauko teniso 
rungtynės su Kanados ir JAV 
sportininkais, du parengimai 
ir bendrai prisidėjimas prie 
Hamiltono L. B-nės veiklos, 
tai vis pagrindinės Kovo dar 
bo sritys. Ontario lietuvių kre 
pšinio lyga, treniruotės, salių 
nuoma ir kitos išvykos į kai 
mynines kolonijas, sudarė di 
džiausiąs klubo išlaidas, nes 
pav., vienoms rungtynėms sa 
lės nuoma kamoja z5 dol. 4 
vai. treniruotės — 12 dol. ir t. 
t. Kasoje yra 317 doi. įsigyta 
nemažai turto: stalas tenisui, 
laikrodžiai rungtynėms, nauji 
kamuoliai. Baigęs pranešimą, 
k. Stanaitis pareisite padėką 
Visiems prisidejusieins prie kiu 
bo ve,kios plėtimo, kartu pra 
nešdamas visos vaidybos 
statydinimą. Keviz. k-jos amą 
perskaitė V. Pilkauskas. K-ja 
pageidavo, kad parengimų jeji 
inų biletai būtų prijungti prie 
sudaromų apyskaitų. Emamuo 
se reikaluose K. Batonas pa 
darė pranešimą apie SA Spur 
to Žaidynes Clevelande ir klu 
bo 9-nių metų gyvavimo su 
kakties minėjimą, kuris bus 
vienas didžiausių sportinių įvy 
kių Ontario lietuvių sportinia 
me gyvenime šį pavasarį, nes 
dalyvaus apie 100 sportininkų 
iš Toronto, Detroito, Ročeste 
no ir Hamiltono.

Valdybos rinkimuose susi 
rinkusieji nutarė valdybą rink 
ti iš 3-jų asmenų. Pusiau slap

KANADOS LYGIŲ TEISIŲ DARBO ĮSTATYMAS

DRAUDŽIA

DISKRIMINACIJA PRIIMANT Į DARBĄ

sIO ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbinin
kus nuo diskriminacijos gaunant darbą ir įstojant į 
profesines sąjungas, nepaisant RASĖS, RELIGIJOS, 
SPALVOS ar TAUTYBĖS. >
ŠIS ĮSTATYMAS SAISTO darbdavius darbuose ai 
versluose, priklausančiuose federahnei jurisdikcijai ir 
profesinėms sąjungoms, atstovaujančioms ten dn ban 
čiuosius. Čia priklauso vandens transportas, geležin
keliai, kanalai, telegrafas, aerodromai, oro linijos, fe
deralinės karūnos korporacijos, bankai, radio ir televi
zijos programos ir taip pat kiti darbai ar veislai pripa
žįstanti naudingi visai Kanadai, arba nepriklausą pro
vincijos įstatymams.

ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui nepriimti į 
darbą asmenį ar diskriminuoti asmenį dėl jo, RASĖS, 
RELIGIJOS, SPALVOS ir TAUTINĖS KILMĖS. 
Darbdaviui taip pat draudžiama naudotis darbo agen
tūra, kuri daro tokią diskriminaciją, ar spausdinti to
kius skelbimus, kurie diskriminuotų, ar duoti diskrimi
nuojančius klausimus, raštu ar žodžiu, sąryšyje su pia- 
šymais darbams gauti.

ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms 
sąjungoms diskriminaciją, įstojant į sąjungą nariu ar 
tarnautoju dėl RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar 
TAUTINĖS KILMĖS.

KIEKVIENAS ASMUO, pasiskundęs remdamasis 
šiuo aktu, taip pat paliudydamas ar paremdamas šio įs
tatymo vykdymą, yra apsaugojamas nuo betkokios 
keršto akcijos, kuri būtų nukreipta prieš jį.
Šalia federalinio įstatymo, keletas provincijų, taip pat 
turi lygybės darbdavystėje vykdymo ar panašius Įsta
tymus, kurie apsaugo darbininkus nuo diskriminacijos 
gaunant darbus pramonėje, priklausančioje atitinka
mos provincijos jurisdikcijai. >
Provincijos, kuriose tokie įstatymai veikia yra: Onta
rio, Saskatchewan, Nova Scotia, ir British Columbia.

PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ SKUNDAI TURI BŪTI 

SIUNČIAMI RAŠTU Į;

DIRECTOR OF INDUSTRIAL RELATIONS
DEPARTMENT OF LABOUR
OTTAWA.

Michael Starr

Minister

A. H. Brown

Deputy Minister

tu balsavimu į valdybą, balsų 
dauguma išrinkti: K. Baronas, 
K. Stanaitis ir A. Grajauskas. 
Kandidatais liko R. Rickienė

ir Liškauskas. Revizijos komi 
sija sutiko eiti savo pareigas 
antrus metus — V. Pilkauskas 
ir J. Bulionis. Už laimėtas 2- 
as ir 3-čias vietas ŠA Sporto 
Žaidynėse Toronte buvo įteik 
ti diplomai: R. Rickienė, R- 
Petrušaitytei, G. Paltai okui ir 
A. Grajauskui. Sus-mui pirmi 
ninkavo A. Grajauskas ir sek 
retoriavo A. Gurgždytė.

— Į Šiaurės Ameukos Žai 
dynes Clevelande išvyksta mo 
terų komanda šio sąstato: N. 
Stanaitytė, A. Giugždytė, R. 
Petrušaitytė, V. Miniotaitė, A. 
Prunckytė, L. Bakaitytė, A. 
Meškauskaitė, L. Viibickaite, 
E. Žemaitytė. Moterų stalo te 
niso komandiniuose susitiki 
muose ir vienetuose atstovaus 
R. Rickienė ir J. Pilypaitienė, 
o vyrus atstovaus A. Grajaus 
kas.

— Artimiausias JAV ir Ka 
nados sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų suvažiavi 
mas įvyks Hamiltone.

— Kovas deda pastangas, 
kad 1959 m. Š. A. Sporto Žai 
dynių pavasario ratas būtų pra 
vestas Hamiltono kolonijoje.

— Naujai išrinktoji HLŠK 
Kovas valdyba pareigomis jau 
pasiskirstė: pirm. K. Stanaitis, 
sekret. K. Baronas, ižd. A. Gra 
jauskas. Visais klubo reikalais 
prašoma kreiptis į pnm. K. 
Stanaitį, 95 Delaware Av. Ha 
milton. K. B.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Vokiečių futbolo rinkti 

nė atsiekė iš eilės ketvirtą lai 
mėjimą, įveikdama Franklurte 
Ispanijos vienuolikę pasekme 
2:0, kurie prieš tai Paryžiuje 
sužaidė lygiomis (2:2; su Pra 
ncūzais.

— Sov. S-gos futbolo rinkti

nė, besiruošdama pasaulio pir 
menybėms, sužaidė eilę drau 
giškii rungtynių Kinijoje, lai 
mėdami prieš Senjangą 5 :0, Pe 
kingo provinciją 4 :0, ir sužeis 
dama lygiomis prieš Pekingo 
miestą — 1:1.

-—Po pasaulio ledo rutulio 
pirmenybių JAV rinktine gas 
troliavo Sov. Sąjungoje, pralai 
mėdami rusams 2:1 ir 5:3.

— Tarptautinės ledo rutulio 
lygos komandos jau pradėjo 
taip vad. „play - off". Į juos

— Anglijos spauda pasipikti 
no, kad atvykęs iš JAV pašau 
lio sunkaus svorio meisteris h. 
Patterson nežinojo, kas yra 
Britų Imperijos meisteuu.

— Vieniems metams iš Bul 
garijos futbolo rinktinės yra 
išbraukti du geriausi žaidėjai, 
kadangi jie „pradėjo vesti pa 
sitarimus, kurie nesutinka su 
socialistinio sportininko nuos 
tatais ir dvasia".

— Žinomas Austrijos sildi 
ninkas Toni Sailer, laimėjęs 
1956 m. Žiemos olimpiniuose 
žaidimuose gražuolio vardą ir 
3 aukso medalius, pereina dirb 
ti į filmus. Pirmas filmas su 
Toni Sailer pagrindinėje role 
je jau pradėtas suki.

— Velykinėje savaitėje, 
Liuksemburge, bus pravestas 
jaunių futbolo turnyras. Daly 
viais užsiregistravo 20 tautų 
komandų.. K. B.
• Nemaža Chicagos liet, spor 
tininkų dalyvaus Vlil-se Š. 
Amerikis liet, sporto žaidynė 
se balandžio 12—13 d. d. Cle 
velande.

— Chruščiovas nepatenkin 
tas Lietuvos filmų studija, fil 
ma „Kol dar nevėlu", kad joje 
filmo herojai per daug geria. 
Mat, gali jam nelikti. . .
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ŠIANDIENINIS VILNIUS
R. ŠALŪGOS AKIMIS

Neperseniausiai skaitytojai 
turėjo progos peržvelgti 1957 
metu Kauno Įspūdžius. Šian 
dien pakeliaukime po Vilnių, 
kurio Įspūdžius semsime tie 
šiai iš tarybinio krašto tunstui 
skirto vadovo: Vilnius. Svar 
blausios žinios turistui. Paruoš 
to R. Šalūgos ir išleisto Valsty 
binės Politines ir Mokslinės Ii 
teratūros leidyklos 195/ me 
tais. Vilniuje.

Miesto istorijos skyrelis nu 
šviečia miesto augimų, pasako 
ja apie pro Vilnių pražygiavu 
sias svetimas kariuomenes, Lie 
tuvių kunigaikščių mūšius ir 
pastangas miestų ugdyti, bet 
keista nė žodžiu neužsimena 
apie tų pačių kunigaikščių ko 
vas su Rusijos miestais — Ma 
skva, Didžiuoju Naugardu, ir 
kt. Vienintelė užuomina apie 
nesantaikas su rusais randama 
turbūt visiems Vilnių lankiu 
siems žinomoje Lukiškių (da 
bar Lenino) aikštėje jmūryto 
je paminklinėje lentoje, kuri 
žymi lietuvių ir rusų kalbomis 
1863 metų sukilimo metu ru 
sų pakartų sukilėlių vadų nu 
žudymo vieaą. Įraš. lentoje rei 
kšmingas ne vien savo tautiš 
ku atgarsiu: „Čia buvo nužu 
dyti 1863 m. valstiečių sukili 
mo vadovai, kovotojai dėl lie 
tuvių tautos laisvės revoliuci 
niai demokratai Z. Sierakaus 
kas (1863. VI. 15), K. Kali 
nauskas (1864. III. 10.) ir kt." 
Be abejonės, Vilniaus turistas 
prisimena aikštės pakraštyje 
tebestūkstančias ir tebenaudo 
jamas Lukiškių kalėjimo šie 
nas. Ši aikštė, kurioje kasmet 
kovo 4 Įvykdavo „Kaziuko" 
mugė, šindien Leninao vardu 
vdinama.Įmūryta lenta gyvai 
pabrėžia, kad ir dabar kelias la 
isvėn ir pripažinimai! tepriei 
namas kartuvių keliu.

Toliau per Vilnių keliauda 
mi pastebime daug nepažįsta 
mų gatvių vardų. Antai, Gedi 
mino prospektas dabai Stalino 
prospektu žymimas, Pylimo- 
-Komjaunimo, malkų turgaviė 
te dabar yra partizanų ir Kom 
jaunimo gvių kampo skvei, Va 
rnų gatvė. Šv. Mykolo bažny 
čia yra Biliūno ir Švietimo gat 
vių sankryžoje. Pacų ir Katke 
vičių rūmai yra Gorkio gatvė

je. Pilies skveras — Puškiilo 
skveras, restauruotuose Mar 
kūčių dvaro namuose — Puški 
no muzėjus. Bet Basanavi 
ciaus, Čiurlionio, Užupio, Uk 
mergės (Žvėryne), Aniakal 
nio, Liepkalnio gatvių vardai 
nepakeisti.

Antrasis karas Vilnių smar 
kiai palietė. Daugiausiai nuken 
tėjo geležinkelio stoties, Muzė 
jaus, Garelio ir Rūdininkų gat 
vių apylinkės. Apie 6000 namų 
sudarą apie 40% viso miesto 
pastatų buvę sunaikinti. Griu 
vėsių pašalinimo darbas dar nė 
195 7 metais nesąs baigtas, ne 
žiūrint to, kad miesto valdybos 
patvarkymu, tuoj po karo, gy 
ventojai atidirbę laisvu nuo tie 
sioginio darbo metu daugiau 
kaip 6 milionus valandų šalin 
darni griuvėsius ir tvarkydami 
karo padarinius! Po dvylikos 
metų tebėra jaučiamas butų 
trūkumas ir miesto atstatymo 
planai nėra dar užbaigti. Vie 
nok, miesto atstatymas vykdo 
mas. Susprogdintas Žvėryno 
tiltas atstatytas, pastatytas 
naujas Žaliasis tiltas, praplės 
ta geležinkelio stotis, pastaty 
ta nauja aero stotis (Kirtimuo 
se). Miesto vandens tiekimas 
eina iš dviejų vandens stočių 
(Žvėryne ir Tupatiškėse), ele 
ktros srovė gaminama naujoje 
iš Baltosios Vokės durpyno 
durpėmis šildomoje elektros 
stotyje. Viešojo susisiekimo 
tinklas 1956 m. perveždavęs 
apie 77 tūkstančius keleivių 
kasdien susideda iš 14 autobu 
sų linijų, 1 troliebusų linijos 
(gel. stotis — Antakalnis) ir 
taksi. Vilniaus telefonų tinklas 
kasdien sujungdavęs apie 75 
tūkstančius pasikalbėjimų. 
Vingio parke pastatyta pirma 
Lietuvoje (kitų teigimu net 
antra galingumu visoje TSR 
S) televizijos stotis.

Turistui nė žodžiu nėra už 
simenama, kad Vilniuje prasi 
dėjo Lietuvos Socialdemokratų 
judėjimas, kad ten Įvyko Vii 
niaus Seimas, ar kad ten dr. Jo 
nas Basanavičius dirbo Lietu 
vos Mokslų Draugijoje. Nė žo 
džiu nėra paminėtos Rasų ką 
pinės. Vietoj to daug vietos 
skirta Rusijos carų nakvy 
nėms, Petro Pirmojo buvoji

mui, Lenino ir Dzeržinskio 
lankymuisi, V. Kapsuko - Mic 
kevičiaus pastangom prijungti 
Lietuvą prie TSRS. Bet yra 
paminėta, kad bolševikai 1920 
Vilnių apleido, grąžindami jį 
Lietuvai ir kad 1939 m. X. 10. 
jis vėl bolševikų buvo Lietuvai 
grąžintas. Bet apie anuos me 
tus kalbant, vadovas nepasako 
tuo pat metu plačiai pasklidu 
šio posakio: „Vilnius mūsų, o 
Lietuva rusų...”

Turbūt daugiausia pasikeiti 
mų Vilniuje galima pastebėti 
lankant bažnyčias. Tiesa, dau 
gelis bažnyčių ir rūmų yra nu 
rodomi, kaip neįkainojamos ver 
tės meno paminklai. Nurodomi 
jų statytojai ir architektai, sta 
tybos medžiagos, tačiau nesą 
koma, kad bažnyčios tarnavu 
sios ne vien kaip miesto papuo 
salas r architektūrinis pamink 
las. Antai, Vilniaus Katedroje, 
netekusioje fasadą puošusių 
trijų stovylų, dabar Įkurdintas 
ikitarybinės lietuvių n vakarų 
Europos dailės muzėjus - pa 
veikslų galerija, šv. Mykolo 
bažnyčioje yra nuolatinė bolše 
vikinės statybos paroda. Bazi 
lijonų vienuolyne dabar Pėda 
goginis Institutas. Ausros Var 
tų išorinė išvaizda nėta pakeis 
ta.

Namuose, kuriuose vadovo 
žodžiais, „gyvendamas didysis 
lenkų poetas 1822 metais už 
baigė .Gražinos- poemą" yra 
dabar įkurtas A. Mickevičiaus 
muzėjus.

Vilniaus Universitetas, „Įs 
teigtas 15 79 metais kaip jėzu 
itų akademija", sako vadovas, 
yra seniausia TSRS augštoji 
mokykla. Šiandien ji žinoma 
kaip Valstybinis V. Kapsuko 
vardo Universitetas. Daugeliui 
turistų turbūt bus naujiena, 
kad šis universitetas buvęs ati 
darytas 1919 metais V. Kapsu 
ko (bolševikinės) vyriausybės 
potvarkiu. . . " Šiandien Univer 
sitete veikia 7 fakultetai ku 
riuose studijuoja apie 3300 stu 
dentų. Neakyvaizdinio mokslo 
skyriai veikia veik visose mo 
kyklose. Universiteto neaky 
vaizdinis skyrius turįs apie 
2000 studentų, šalia to univer 
siteto ribose veikia dar aspiran 
tūra. Paminėtina, kad Universi 
teto biblioteka turinti apie 1,5 
miliono tomų (Žigymanto Au 
gusto knygų rinkinio branduo 
lys ten taip pat išlaikytas),

apie 8 milionus lapų rankraš 
čių. Vadovas nepamiršta pami 
nėti, kad tose pat Universiteto 
sienose išaugo tokie vyrai 
kaip A. Mickevičius, J. Slovac 
kis, S. Daukantas, S. Stanevi 
cius, rusų inongolistikos kūrė 
jas J. Kovalevskis, M. Valan 
čius, T. Narbutas ir kt.

Didesnė mokykla studentų 
skaičiumi nei Universitetas yra 
Pedagoginis Institutas. Jame 
studijuoja apie 6100 studentų.

Vilniuje taip pat dabar rasi 
me ir iš Kauno atkeltą Konser 
vatoriją. Prie jos yra taip pat 
priglausta teatro dramos studi 
ja. Ketvirtoji augštoji Vilniaus 
mokykla yra Dailės Institutas 
(buv. Vilniaus Meno Akademi 
ja). Neskaitant augštojo moks 
lo Įstaigų, Vilniuje mokosi 
apie 30,000 vidurinėse ir pra 
džios mokyklose. Yra 23 vidų 
rinės, 27 pradinės bei septynia 
metės ir 11 darbo mokyklų, 11 
technikumų, gail. seserų mo 
kykla.

Nauji rūmai valstybinei bib 
liotekai yra statomi prie Žvėry 
no tilto. Yra užplanuta jon su 
kaupti apie 2.5 mil. knygų. 
Mieste taip pat veikia centri 
niai archyvai: valstybinis (po 
1918 metų) ir valstybinis isto 
rinis (iki 1918 metų).,

Aplankę svarbiausias moks 
lo įsteigtas , žvilgterėkime į 
pramogų galimybes. Bcntf**di 
džiausiai nustebinantis daly 
kas mums būtų turbūt ištaigin 
gas Rusų Dramos teatras, ku 
ris buvo įsteigtas 1945 metais. 
Jo erdviose atremontuotose 
patalpose sutelpa apie 700 žiu 
rovų. Akademinis Dramos te 
atras atstovauja lietuvišką dra 
mą. Vilniaus Operos n Baleto 
teatras Basanavičiaus gatvėje. 
Valstybinė Filharmonija yra 
priglausta buvusioje miesto sa 
Įėję,

Kinoteatrų tarpe Vilnius 
stovi ne ką geriau nei Kaunas. 
Vadovas nurodo tik 7 kinus 
(Kaune 8). Vietoje veikianti 
kinostudija užsiima propagan 
dinių lietuviškų filmų sukiniu 
(„Marytė“, „Aušra prie Nemu 
no“, „Tiltas“ ir kt.), lietuviš 
ko dialogo paruošimu, kroniko 
mis. 600 vietų „Pergale“ turi 
platų ekraną.

Prie Kosciuškos ir Olandų 
gatvių esančiame Kalnų parke 
pradėtas Įrengti amfitiatias — 
Dainų slėnis. Statybos metu

a KNIT-GOODS a

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINES KOJINES
Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs Įsitikinsite, kad 
tai vertingiausias 
pirkinys už šią kai
ną.

TAIP PAT APATINIAI —
GARSŪS NUO

ten, Pilies papėdėje, rastos so 
dybos lieaknos, žalvario indai 
ir ūkio padargai.

Dauguma Vilniaus aiKŠčių 
pavadinta bolševikų herojų ar 
rusų asmenų vardais.

Pramonė: mechanizuota siu 
vykia „Lelija" turi apie 2000 
darbininkų, šeškinės kalnų pa
pėdėje esantis konditerijos tab

VIRŠUTINIAI
1868 METŲ

RŪBAI 
(WS-10-4) c

Tai liudija sekantys paprasti 
skaičiai: Vadovas nurodo tik 
1 pirtį (Pševalskio g.), 1 skal 
byklą, 1 cheminio valymo jmo 
nę, 1 vyrų, 1 moterų 
kirpyklą, 1 ... kosmetikos 
kabinetą. Maisto gaminių krau 
tuvių, įskaitant ?<mėsą, pieną, 
žuvį, vyną, rūkallis, daržoves
ir mineralinį vandenį, terasime

rikas „Pergalė“, šalia jo esan po 1 kiekvienam produktui, 
ti pieninė apdirba po 80 tonų duonos parduotuvių — 3, kuli 
pieno kasdien. Elektrotechni narijos gaminių parduotuvę— 
nė įmonė „Elfą" gaminanti vi 1. Restoranų, valgyklų, kavi 
są eilę elektros įtaisų kaip siųr nių tematomoj (Kaune 3), 
blius, skaitiklius, motorus šal^,viešbučių 5 <Wune 3), gėlių 
dytuvams, patefonus ir visoje krautuvę — 1 ir panašiai. Mies 
TSRS paplitę magnetofonai, tui, turinčiam tarp 200 ar 300 
Statoma grąžtų dirbtuvė ir Na tūkstančių gyventojų, suminė
ujoje Vilnioje jau dalinai vei 
kia Žalgirio tekinimo staklių 
gamykla.

Nežiūrint visų pastangų, gy 
venimas Vilniuje nėra lengvas.

fu krautuvių skaičius tikrai yra 
mažas, pernelyg mažas, idant 
bet kas galėtų tikėti, kad Vii 
niaus gyventojų būklė yra leng 
va.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
24.
Mirus Daubarui, išnyko paskutinis skaudulys, kuris pu 

mindavo silėniečiams aną baisią balandžio mėnesio dieną. Sm 
arkiausi vyrai — Petras Balsys, Pranaitis, Dzidas Morkus — 
kažkur dingo, nuplaktųjų žaizdos užgijo, lažą ir prievoles dva 
>ui žmonės atlikinėjo po senovei, naudojosi dvaro mišku ir ga 
nykiomis, ir atrodė, kad nebeliko ko laukti, ko tikėtis.

Tačiau tai buvo tik laikinis atoslūgis, o gal laikinis atbu 
kimas po baisaus smūgio, suduoto Bagynų baudžiauninkams 
ana balandžio dieną.

Pasibaigus šienapjūtei, žmonės kiek laisviau atsikvėpė 
ir ėmė žvalgytis, kas darosi aplinkui. O aplinkui buvo nėra 
mu, Dar prieš Daubaro mirtį pasiekė šilėniečius žinia, kad 
Kalnaberžės. Mileigėnų, Kėdainių, Zabicliškių dvaruose zmo 
nės atsisakė atlikinėti baudžiavines prievoles. Ypač kietai bau 
džiauninkai laikėsi grafo Eduardo Čapskio Kalnaberžės dvare 
ir pono Kozelos Mileigėnų dvare. Nieko nepadėjo pačių dva 
rininkų, valdininkų ir fligel-adjuanto pulkininko Manzejaus 
įkalbinėjimai. Šaukiami valstiečiai rinkdavosi būriais, su mo 
terimis ir vaikais, pasiryžę kentėti kad ir kažin kokias baus 
mes, bet ponams nepaklusti. Tada ponai išreikalavo iš Kauno 
kareivių rotą su tuo pačiu žandarų pulkininku Skvorcovu, ir 
pasikartojo tas pat, kas buvo įvykę Šilėnuose aną balandžio 
mėnesio dieną.

Netrukus po Daubaro laidotuvių vėl pasirodė daktarėlis 
Dimša. Jis buvo kažkur išvykęs, ir daugelis jau pasigedo ne 
tiek jo paslaugų, kiek jo naujienų iš tolimesniu Lietuvos vietų. 
Apžiūrėjęs Grigaliūno arklį, Beržinio karvę, o Vaškelienei 
davęs gerti kažkokių karčių miltelių nuo strėnų skaudėjimo, 
Dimsa papasakojo, kad ir tolimesnėse vietose esą neramu. 
Vienur žmonės atsisakinėję eiti į lažą, kitur nenorį sudarinėti 
išperkamųjų lakštų, steigti valsčių, rinkti vaitų ir seniūnų.

Dimša nepraleido progos nepakūrstęs Šilėnų vytų;
— Gerai daro tie, kurie atsisako nuo sutarčių. Užsidėtų 

naują jungą ant sprando. Be to, ir ponai taip žemes paskirs 
tys ir išrėžys, kad ir toliau jus laikys savo rankose.

— Tai ką daryti, ponas? — klausė ne vienas. — Lažo ir 
prievolių kitaip neatsikratysime.

Dimšclė apsižvalgydavo aplinkui ir tylesniu balsu karto 
davo tą patį, ką jau ne sykį buvo sakęs.

— Palaukit,pakentėkit. Bus „paustane“, sukilimas. Stos 
kita valdžia. Duos žemės be išpirkimų.

Nežinodavo žmonės, ar tikėti, ar ne, bet tų sutarčių ir 
valsčių bijojo. Dar labjau susiryfuno šjlėniečiai, kai kitą kar 
tą Dnnšelė vėl prasitarė: /

— Žiūrėkite, Šilėnų gaspailotiai, Skrodskis padarys jums 

šunybę. Jis tebegalvoja iš jūsų žemę atimtį, o jus nukelti j 
Užbalins. Tada ir sutartis pasiūlys pasirašyti.

Netrukus po to vieną kartą piemenukai, parginę karves, 
papasakojo, kad du ponai vėl goglinėję po kaimo laukus, ran 
koše laikydami popierius, kažką rašę, o paskui nujoję j^dvaią, 
Iš kitų pasakojimų apie tuos du ponus buvo galima suprasti, 
kad laukus ir šį kartą apžiūrinėjo Skrodskio patarėjas Jurke 
vičius su kažkokiu hg tol nematytu ponpalaikiu. Aitejančio 
pavojaus grėsmė vėl pakibo ties Šilėnų kaimu.

Vieną dieną Stasiui, Keduhui n Braziui vaitas jsakc šeš 
tadienį po pietų stoti į dvarą ir prisistatyti ponui prievaizdui. 
Su nerimastimi širdyje įsakytu laiku stovėjo trys vyrai prie 
pono Pšemickio durų. Bet prievaizdas priėmė juos maloniai 
šypsodamasis ir paprašė į vidų. Netrukus atėjo juriskonsultas 
Jurkevičius. Pasisveikinęs su kaimiečiais, jis sėdo prie stalo ir 
paprašė juos prisislinkti artyn- Užsirūkęs pypkę, ponas jui 
kevičius pradėjo pašnekėsį nuo kas girdėti kaime, kaip sekasi 
larbai, koks šįmet bus derlius. Atsargiai atsakinėjo trys kai 
miečiai į pono klausimus ir teisybės nesake: kaime esą viskas 
no senovei, darbai atsilieką, derlius būsiąs ne koks. . .

— Nenusiminkite, viskas bus gerai, — ramino juos ju 
istas. — Praeis dveji metai nuo manifesto paskelbimo die 

nos, ir jūs pasidarysite laisvi gaspadoriai ant savo žemės. Pa 
da ponui Skrodskiui nė dėkui.

Kaimiečiai su nepasitikėjimu žiūrėjo Į Skrodskio pata 
įėją. *

— Kazin, ponas, — suabejojo Brazys. — Visaip žmonės 
prišneka. Sako, išperkamieji sunkūs.

Juriskonsultas piktai susiraukė:
— Neklausykit jūs jokių šnekų. Sunkūs ispei kanneji ? 

Karaliskiai ir cinšinikai daugiau išmoka, o pažiūrėkite kaip 
įie gyvena 1 Kas iš anksto kalba apie sunkumus, tas ne žmonė 
ms padeda, tik riaušes kursto. Jūs esate išmintingi gaspado 
riai ir jokių kurstytojų neklausykite. Yra ciesoriaus manifes 
tąs, yra Įstatymai, privalomi ponams ir mužikams. Pagal juos 
vlskąs bus teisingai sutvarkyta.

Juristas vė) ėmė dėstyti manifestą ir Įstatymus, nes da 
bar privisę visokių tariamų žinovų, kurie tik kliadiną žmones. 
Kaimiečiams vien reikią sustain su dvarininkais dėl išperka 
mos žemės, kad abidvi šalys būtų patenkintos. Išdėstęs visą 
įeikalą, juristas ištraukė stambiomis raidėmis spausdintą po 
pieriaus lapą ir, rodydamas jį vyrams, aiškino.

— Jei netikit manim, patikėkit mūsų visų gerbiamo ga 
nytojo jo ekscelencijos vyskupo žodžiais. Kuris iš jūsų moka 
skaityti ?

Tik vienas Brazys mokėjo paskaityti, bet ir tat tik iš sa 
vojo „Aukso altoriaus". Tad ėmė skaityti pats ponas jurke 
vičius: ,

— Klausykite, ką sako vyskupas: „Motiejus Kazimieras 
Volončevskis, iš mielaširdystės Dievo ir mylistos sosto apaš 
fališko vyskupas Žemaičių. Žmonėms darbininkams, mylimo 
ms avelėms savo siunt pasveikinimą ir palaiminimą".

Maldingai susikaupę klausė trys baudžiauninkai tų šven 
tų žodžių, taip iškilmingai tariamų pono Jurkevičiaus. O jis 

skaiė toliau vyskupo raštą, kaip šviesiausias ciesorius Alek 
sandras II davęs naujus įstatymus pagerinti valstiečių padcji 
mui, kad reikią juos priimti su gera širdimi, kaip derą gerie 
ms katalikams, kad nereikią jų‘netinkamai aiškinti, kad tai 
esanti naujo gyvenimo pradžia, o paskui būsią dar geriau, bet 
kad dar keleli metai praslinksią, kol vyriausybė viską suiė 
dysiąnti, ir kad tuos kelerius metus priderėsią palikti po vai 
džia ponų.

Paskaitęs šitai, juristas vėl pakėlė bajsą ir skaitė to 
liau vyskupo raštą:

■—„Užvis neturėkit už neprietelius ponų ir valdytojų jūsų, 
bet visados rodykite jiems gerą širdi, idant ir anie galėtų ju 
mis mylėti. Žinokit, jogei anie tai pirmi meldė šviesiausio cie 
soriaus, idant jumis teiktųsi išliuosuoti ir suglobti, nustodami 
pagaliau dėl jūsų savo poniško gero. Todėl gyvenkit su jais 
zgadoj, vienybėj ir meilėj kaip su vyresniais broliais savo. Ne 
mislykit taipogi, mylimiausieji vaikai mano dvasiški, idant 
kada norints apsieitumėt be darbo, nes be darbo niekas neturės 
duonos. . . Ir dar prašau jūsų, užsilaikyki spakaįniai, idant 
icpagadintumėt visa gera savo. Melskitės už Šviesiausią cie 
airių, už patys save, už ponus ir valdytojus jūsų ii už mane. 
Motiejus Volončevskis, vyskupas“.

Baigęs skaityti, ponas Jurkevičius klausiamai žiūrėjo į 
kaimiečius, laukdamas jų pritarimo.

— Tai ką vyrai, teisingai vyskupas rašo,
— Ne mūsų galvai tai suprasti. Jei vyskupas, tai jau, tųr 

1 ūt, teisingai, •— pagaliau atsiliepė KeęĮūtia;
-— Teisingai, — patvirtino juristas. — O jei teisingai, tai 

įeikia jo ir klausyti. Neklausėte, tai ir bausmę buvote ųžsi 
traukę. Vyskupas sako, kad dar kelerius metus reiks palikti 
po ponų valdžia. Bet ponai ir vyriausybė nori jums paleng 
vinti ir jau ateinančiais metais viską sutvarkyti. Pradėti rei 
kia jau šiemet. Pirmiausia reikia susitarti su ponu, kiek ir ko 
kią žemę jūs gausite ir kur ta žemė bus.

Kaimiečiai susirūpinę žiū/ėjo į juristą, o Brazys neiš 
kentė:

— Kaip tai, ponas, kur? Mums rodos, kad mes gausime 
tą žemę, kur dabar valdome. Visi taip sako.

— Visi taip sako, kurie nežino,—užginčijo juristas. — Ma 
nifeste aiškiai pasakyta, kad dvarininkams paliekama teisė 
laisvai sudaryti su kaimiečiais suartis, kur, kiek ir kokios že 
mės ir kokiomis sąlygomis ją gaus. Ponas Skrodskis man pa 
vedė su jumis del to susitarti.

Brazys vėl paabejojo:
— Tai gal reikėtų, ponas, taris su viso kaimo gaspado 

rials? Mes trys negalime atsakyti už visus.
,— Tarsimės paskui ir su visais. Bet iš pradžių aš noriu 

susitarti su jumis. Jūs esate seniausi ir protingiausi kaimo 
vyrai. Čia reikalas rimtas ir nelengvas. Reikia gerai apsvars 
lyti. O su kuo svarstysi? Balsio sūnus pabėgęs, Noieika ir 
Vaškelis karštuoliai, Miknius ir Želvys užkuriai, Jankausko 
sūnus pramuštgalvis, Jakaitis su Grigaliūnu taip pat nelin 
ka. Kitų nėra ko nė minėti. Beliekate jūs trys. Jumis ir po 
nas Skrodskis pasitiki, ir kaimas pasitikės, (d. b.)
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Sepps- augiausios kokybės maisto produktai Montreaiio lietuviams yra žinomi jau 25 metai. Daugybė rūšių dešrų, geriau 

šia mėsa, rūkyti unguriai ir lašiša — mūsų gamyba. Įvairiausi vietiniai ir importuoti skanėstai, įauginti kopūstai, 

ruginė duona—jūsų patogiampatarnavimui mūsų krautuvės randasi šiose vietovėse:

3769 St. Lawrence Blvd.—Tel. BE 1471; 4742 Cote des Neiges Road, Tel. RE 7-8181; 6672Cote St. Luc Road, Tel. HU 1-1876;
1376 St. Catherine W., Tel. UN 1-1988 ; 4830 Verdun Ave., PO 9-4202. Rūkykla 4444 Colonial A., BE 1109. 

Mes lietuvius klijentus augštai gerbiame todėl remiame PL IAS Stipendijų Fondą.

MOMT^REAL

K. L. B. ŠALPOS FONDUI

KU LTŪR IVE#K£OjVIK A
LIETUVIŲ RAŠYTOJAI LIETUVIAI DAILININKAI

ESTŲ KALBA. MINSKE
Dešimties tūkstančių eg

aukojo: po 25 dol. M. L. K. 
Unija „Litas“ ;po lOdol. ,MLA 
Sambūrys, M. S. K., PL1AS 
Montreaiio Sk., ,,Castle" Con 
struction Co. Ltd. ir J. M. po 
5 dol.: J. Valiulis, E. Alekse 
jūnaitė, J. ir M. Juodviršiai, J. 
ir St. Kęsgailai, J. Jurėnas, dr. 
J. Šemogas, J. ir J. Adomonis, 
V. ir A. Daugelavičiai, J. Dab 
kus, J. ir J. Adomonis, E. Puo 
džiūnas, dr. Andrukaitis, D. 
Jurkus, Montreaiio Sav. Kūrė 
jų S-ga, D. Norkeliūnas, P. 
Paukštaitis, St. Venckus; po 4 
dol.: S. ir VI. Vaišvilai; po 3 
dol.: B. Ignatavičius, B. ir J. 
Lukoševičiai, kun. Pr. Jakubai 
tis, P. Čipkienė, K. Toliušis; 
po 2 dol.: J. Dalmotas, P. Ma 
žeika, K. Veselka, V. Jancevi 
čius, Kardeliai P. Paškevičius, 
E. Kerbelienė, U. ir V. Saba 
liai, E. Navikenienė, Pr. Sušin 
skas, B. Vilčinskienė, A. Gaba 
liauskienė, V. Gražienė, A. 
Baršauskas, A. Mockus, V. Lie 
sūnaitis, A. Stankienė, P. Alek 
na, A. Vazalinskas, J. Pakulis, 
P. Povilaitis,V. Stankevičienė, 
V. Smetona, Br. Jaugela, P. 
Vytė, B. Jūras, VI. Denndavi 
čius, Z. Gliuchas, J. Bulota, J. 
Lukoševičius, J. Adomonis, A. 
Mylė, K. Otto, A. Auąmonis, 

Rųdinskąs, A. 
Baltonienė, T. 
Adomaitis, K. 
Bieliūnaitė, L.

p. Čėsna, Pr. 
Norkeliūnas, J. 
Stankūnaitė. (. 
Balzarienė, O.
Leipienė, J. Vizigrda, Iz. Go
rys, J. Paunksnis, E. šulmist 
raitė, M. Šulmistras; po 1.50 
dol.: p. Stankevičiene, p. Kas 
peravičius, V. Barauskas; po 
1 dol.: V. Zinkevičius. J. Vait 
kutis, O. Žeromskienė, K. Mic 
kus, P. Peleckas, I. Rackus, M. 
Šukys, P. Vileniškis, J. Daiman 
tas, V. Skaisgirys, p. Šimelai 
tienė, J. Klimavičius, Z. Lapi 
nas, J. Balaišis, X. Y., P. Lu

$ TAISAU 
televizijos ir radio aparatui

H- Valiulis.
Skambinti po 5 vai. vak

F1U 1-4313.

d

koševičius, p. Vaupšienė, K. 
Kulikienė, E. Vaičekauskas, S. 
Barauskas, K. Vaičekauskaitė, 
V. Zinkevičius, M. Jonelienė, 
J. Kurilavičius, V. Gečas, B. 
Bendrienė, B. Geležiūnas, A. 
Matulaitienė, J. Rimkus, M. Ze 
maitienė, F. Morkūnas, A. Am 
broazitis, A. Ališauskas, X. Y., 
J. Jagminas, W. Tramins, F. 
Williams, A. Maikelis, A. Dre 
vinskienė, M. Mikulėmcnė, D. 
Ramanauskienė, V. Vilimas, 
V. Liesunaitis, J. Šeidys, J. ši 
melaitienė, Br. Bujunas, Br. 
Barteška, J. Valiulis, V. Kačer 
gins, L. Černišovas, J. Šiaučiu 
lis, V. Kudžma, Br. Adomonis, 
J. Adomaitis, p. Šimkienė, p. 
Speičys, N. ir D. Linkonai, p. 
Simai, p. Burbai, p. Baltakie 
nė, p. Škudai, p. Kerevičius, J. 
Skučas, J. Gorys, P. Jocas, J. 
Adams, P. Kizerskis, A. Urbo 
nienė, M. Gaputytė, R. Simu 
tė, P. Jurkus, E. Narbutaitė, 
E. Mickevičiūte, B .B., A. Šia 
pelis, St. Petrauskas, X. Y., K. 
Toliušis, P. ir L. Vaupšas, p. 
Rusinas, Br. Staškevičius, p. 
Masevičienė, L. Barauskas, J. 
Kandižauskas, K. Rątavičius, 
J. Adomaitis, P. Paukštaitis, 
B. ir V- Kerbeliai, J. Malaišką, 
E. Apgūnas, J, Vieraitjs, H. 
Adomonis, J, Viliušis, L, Giri 
nis, L, Balzaras, p. Laurina.t.s, 
p, Mozūrienė, p. Černienė, p. 
Žemaičiai, J. Rimkevičiūtė, V. 
Girinis, L Vaitkutis, p. Lapi 
nat, J. Verner, M. Adomaitis, 
J. Ladyga, J. Jurgutis, B. Jau 
nius, P. Styra, V. Žukauskas, 
J. Latvys^, A. Kalvaitis, K. Je 
sutis, J. Venckus, A. Paškevi 
čius, V. Jūras, A. Gaurys, D. 
Bitautas, A. Ptašinskas, P. 
Juodkojis, J. Vizgirda, M. Gir 
džiuvienė, J. Lingaitis, A. Me 
čelis, J. Bulota, E. Gorys, p. 
Sibitienė, J. Vieraitis, L. Bit 
nerienė, O. Salala, A. MiŠkj 
nis, M. Šimkus, Pr. Šultė ir v.e 
nas parašas neišskaitomas. Po 
0.50 dol.: E. Rentienė, p. Dani 
liauskienė, p. Daniliauskas, K. 
Buras, J. Gustainis, J. Balsys, 

, P. Šipelis, G. Petruliene, P. Pa 
$ lubinskas, M. Lukošius, p.

Bortaitė, J. Jaseckas, V. Gus 
tainis; po 2.25 et.: p. Ališaus

Verdun
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PO 6-5641 
HICKSON GROCERY 

Alus ir maisto p r o d u k.t a i 
Pristatymas nemoka;

Hickson Ave.
mąi

Sav. Paul Jota s «

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

? D. E. BELANGER a SONS
| 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE
| GARANTUOTAS DARBAS.

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

zempliorių tiražu išėjo lietuvių 
rašytojų apsakymų rinkinys: 
„Leedu novellia“. Rinkinyje: 
P. Cvirkos, J. Biliūno, A. Balt 
rūno, A. Vienuolio, J. Marcin 
kevičiaus, J. Šimkaus, M. Sluc 
kio, V. Sirijos-Giros, K. Ma 
ruko, A. Pakalnio ir kt. apsa 
kymai.

PASAULIO LIETUVIŲ 
ŽINYNO PRENUMERA TO 

RIŲ DĖMESIUI.
Spaustuvėje ilgai užtrukęs 

Pasaulio Lietuvių Žinyno spa 
usdinimas jau baigiamas. Ko 
vo gale atiduodamas rišyklai, 
kame užtruks dar porą savai 
čių. Tad balandžio mėn. kny 
ga bus išsiuntinėta visiems pre 
numeratoriams. ,

Visi tie prenumeratoriai, ku 
rie po užsiprenumeravimo yra 
pakeitę gyvenamąsias vietas, 
bet dar naujų adresų neprane 
šę, yra maloniai prašomi tą ga 
limai skubiau padaryti.

Atsižvelgiant į tai, kad kny 
ga išėjo gerokai stambesnė 
(464 pusi.), žymiai padidėjo ir 
jos išleidimo kaštai. Vien tik 
angliškasis skyrius sudaro per 
120 pusi. Nuo dabar P, L, Zi 
nynąs bus pardavinėjamas po 
6-50 dol. Vis tik iš aukoto uzai 
prenumeravusieji ir užsimokė 
jusieji knygą gaus be primokė 
jimų.

Adresų pakeitimus ir pienu 
meratas siųsti: A. Simutis, 41 
W. 82 Street, New York 24, 
N. Y.

FILMAS APIE JULIŲ 
JANONĮ

Lietuvos kino studiją prade 
da sukti naują meninį filmą 
Julijus Jąnorųs“. Filmąs papa 
sakos apie jo gyvenimą, kury 
bą ir politinę veiklą. Stato jau 
nas režisierius Vyt. Dabašins 
kas, operatorius A. Mockus, 
dailininkai A. Žebriūnas, A. Ni 
čius ir J. Čiuplys. Režisierius 
B. Brotkauskas ir kt.

kai, p. Kuncevičiai, K. Rusenai 
tė, p. Žemaitienė.

a

&

Baltarusijos sostinėje Mins
ke lietuvių dailininkų kūrybos 
paroda, kurioje lietuvių grafi 
kai eksponuoja daugiau kaip 
300 darbų, sulaukė didelio dė 
mesio. Dalvauja: V. Jurkūnas, 
J. Kuzminskas, A. Kučas, T. 
Kulakauskas, V. Galdikas ir 
kiti.
LIET. ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAMS
Lietuvių Enciklopedijos 

XIII tomas jau atspausdintas 
ir balandžio pradžioj ekspedi 
juojamas. Prenumeratoriai pra 
šomi iki balandžio 10 d. apmo 
keti prenumeratą, atsiųsti JAV 
7.75 dol., visur kitur 8.00 dol.

Mums labai palengvintų dar 
bą, jeigu laiku atsiųstumėte 
apmokėjimą ir kartu sutaupy 
tumėt sau 0.60 dol., nes nerei 
ketų siųsti C. O. D. Pinigus ga 
Įima siųsti ir J. Kapočiaus var 
du, adresu: 265 C. Street, So. 
Boston 27, Mass., U. S. A,

L, E, Leidykla.
LOS ANGELES DAILIŲJŲ 
Menų Klubo susirinkime, įvy 
kusiame 1958 m. kovo 15 d., 
Alg. Gustaitis skaitė novelę 
„Pirtyje“, Dan. Mitkienė — 
tris eilėraščius ir Juozas Tini 
nis — pasaką „Amžinos jau 
nystės jieškotojas“.

Nuomones pareiškė 
Brazdžionis, prof. M. 
ka, Bronys Raila, dr. 
Valančius ir kt.

Aptarta eilė bėgamųjų Klu 
bo reikalų.

Sekančiam DMK susirinki 
mui pirmininku išrinktas Juo 
zas Bertulis.
• Jaunas kompozitorius J. Bą 
šinskas sukūrė oratoriją „Ąž 
uolas“. Valstybinėje Fiiharmo 
nijoję šis stambus kūrinys bu 
vo atliktas operos solistų Sau 
levičiūtės ir Adamkcvičiaus, 
Filharmonijos choro ir Resp. 
Radijo orkestro, diriguojamo 
B. Dvariono.
• Los Angeles Dailiųjų Menų 
Klubo suisrinkime piimininka 
vęs prof. Myk. Biržiška skai 
tė labai įdomią paskaitą apie 
senuosius lietuvių lašytojus. 
Lituanistinė bibliografija turi 
ma nuo XIII amž.

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

KRAŠTUS
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940.

Bern.
Biržiš

Grigas

5

T. BABUŠKINAITĖS - 
VASILIAUSKIENĖS

Lietuvos Baleto artistės bale 
to studija Bostone, miesto cent 
re, John Hancock Hali salėje, 
pastatė L. Delibes 3-jų veiks 
mų baletą Coppelia. Programą 
atliko per 40 tos studijos lan 
kytojų. Spaktaklis praėjo dide 
liu pasisekimu, didžiulė sale 
buvo beveik užpildyta. Pastaty 
mas — T. Babuskinaites, deko 
racijos ir kostiumai — dal. V. 
Andriušio, koncertmeisteris— 
Iz. Vasyliūnas.

ČILĖS AMBASADORIUMI
Australijoje paskirtas Juan Do 
meyko, kurio senelis buvo Lie 
tuvos sukilimo vadas prieš ru 
sus, iš Vilniaus pasitraukęs į 
vakarus ir emigravęs į Čilę, 
kur buvo universiteto tektoriu 
mi, mokyklų sistemos otganiza 
toriumi. Jis atrado mineralą 
„Domeiquitą“. Jo vardu pava 
dinta upė, kalnas ir kelių mies 
tų gatvės bei aikštės. Anksčiau 
Jonas Domeika buvo Čilės kon 
sulas Los Angeles mieste, Ka 
lifornijoje, o prieš tai — Čilės 
konsulas Argentinos mieste 
San Carlos de Barioloche.

SYDNĖJAUS STUDENTAI
išsirinko naują valdybą. ALSS 
Sydnėjaus skyr. metiniame su 
sirinkime pereitų metų veiklos 
apžvalgą padarė pirm. R. Sta 
kauskas. Į naująją skyr. v-bą 
išrinkti: Rimgaudas Daukus— 
pirm., Ir. Žilytė — sekret., Ir 
vis Venclova — iždin., J. Ka 
valskis — narys. Reviz. kom- 
jon: Vyt. Šliogeris — pirm., 
T. Rotcas — narys.

• Klaipėdos dramos teatras pa 
rodė premjierą: suomių dtama 
turgo Vuolijoki pjesę „Akme 
ns gūžta", šia nauja premjera 
buvo pažymėta įžymaus teat 
ro darbuotojo Kazio J ui šio 60 
-ties amžiaus ir 40ties scenos 
darbo metų sukaktis.

• Išleistas Amerikos lietuvio 
Filipo Baranausko-Bonoskio di 
džiulis romanas „Liepsnojau 
tis slėnis“.
• Liubline, Lenkijoje, yra vie 
nintelis anoje geležinės sienos 
pusėje išlikęs katalikų universi 
tetas. Dėsto 221 profesouus. 
Studenų 1276.

SOVIETŲ ENC1KLOPF.D1 
JOS NAUJIENOS

46-tajame tos enciklopedijos 
tome yra Chruščiovo biografi 
ja, ir joje pirmą kartą oficia 
liai minima ta slaptoji kalba, 
kurią jis pasakė 20-mc komu 
nistų partiojs kongrese. Bet 
enciklopedijos 4 7-me tome ne 
bėra Šepilovo biografijos. Bu 
dingą, kad enciklopedija span 
sdinta balandžio mėn., o Šepilo 
vas pašalintas tik birželio mėn.

KIEK AMERIKIEČIŲ STU 
DIJUOJA RUSŲ KALBĄ?
„Los Angeles Times“ Mary 

Ann Callan davė įdomų strai 
psnį (Rus Language Barrier 
Assaulted), kuriame rašo, kiek 
Kalifornijos universitete LAC 
C (Los Angeles City College) 
studijuojamos svetimos kai 
bos.

Sužinome, kad kiekvienais 
metais tame un-tc svetimas 
kalbas studijuoja: ispanų 170. 
000 studentų, prancūzų 120. 
000, vokiečių 100.000 ir rusų 
apie 5.000.

S. C1TVARO DAINOS 
PLOKŠTELĖJE

Iš Pietų Amerikos į Chicagą 
atvykęs dain. Stasys Citvaras 
yra įdainavęs į plokštelę popu 
liarių dainų. Jau žirgelis pabal 
notas, Mussorgskio, Mozarto 
ir Verdi kūrinius. Apie šį sotis 
tą gražiai atsiliepė muzikos žur 
nalas „Musical Leader“ 1958 
m. vasario mėn. laidoje. S. Cit 
varas taip pat dainavo ir „Faus 
to“ operos lietuviškame pasta 
tyme.
• Kan. Mykolas Vaitkus, šie 
met gegužės 31 d., švęs auksi 
nį savo kunigystės jubilėjų, o 
lapkričio 10 d. — 75 metų am 
žiaus sukaktį.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Girdžius - Klausutis. 

RAUDONIEJI VIDURAM 
ŽIAl.Viršelis E. Matuko. „San 
tarvės“ leidinys. 232 pusi. 1957 
metai, Londonas. Kaina nepa 
žymėta.

Jonas Balys. UŽBURTI 
LOBIAI. Lietuvių liaudies sak 
mės. Londonas. 1958 metai. 
Nidos knygų klubo Hedinys nr. 
22. Klubo nariams knygos kai 
na 1 dol.

T A U P Y K, 3 K O L I N K I 5 1
Iiavo kredito kr>*>peratyve

„LITAM” $
Santaupos pilnai apdraustos Paskola* lengvai n g -itai 
duodamos betkokiam geram į

Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. >

„Litas“ veikia sekmadieniais ii i vai. A. V par. saleje k

Banko kamuary. X
5 Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120 ę

4 hDE LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE

17*7 x*7">*7 Lrcluvrams nuolaida. 5
iVlZL ✓ “ O✓ Sav.: P RUTKAUSKAS. J

Sta Nu

H

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 vmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

t
s

LAIKRODININKAS - AUKSAKALE
A. ŽUKAS

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

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

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

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai
SAV. K. K I A U S A S ir J. Š I A U č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle,
Montreal, P. Q. TeL: HU 8-0162.

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

VERDUN COAL Reg’d. |
Gerard Viau, sav.ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA
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KONCERTAS ŠALPOS NAUDAI
Kovo 23 d. Toronto Apylin 

kės Šalpos Fondas Prisikėlimo 
parapijos salėje suruošė kon 
certą, kurio pajamas, Velykų 
proga, paskyrė vargan pateku 
siems Vokietijos lietuviams su 
šelpti. Į koncertą atsilankė 
per 800 šventadieniškai nusi 
teikusios publikos. Programą 
išpildė Varpo choras, tautinių 
šokių grupė Gintaras, solistai: 
V. Žemelytė, S. Mašalaitė, V. 
Verikaitis ir H. Rožaitis, talki 
ninkavęs išpildant antrąjį pa 
veikslą iš Verdi op. Aida.

Sol. V. Žemelytė padainavo 
po vieną S. Šimkaus, B. Budriu 
no ir Fr. Šuberto damą ir ariją 
is Saint-Seans op. Samsonas ir 
Dalila. V. Žemelytė turi ongi 
nalaus tembro stiprų kontral 
tą, tačiau dar reikalingą rūpės 
ringo ir rimto triūso. Daminin 
kė studijuoja Toronto konser 
vatorijoje ir reikia tikėtis jos 
asmenyje susiluksime stiprios 
dainos reprezentantės.

V. Verikaitis atliko S. Šim 
kaus ir J. Žilevičiaus dainas bei 
arijas iš Verdi op. Macbetas ir 
Mocarto op. Figaro Vestuvės. 
Solistas Toronto lietuviškąjai 
visuomenei yra gerai žinomas 
iš daugelio viešų pasirodymų.

Varpas koncerto pirmoje da 
lyje išpildė S. Šimkaus kanta 
tą Atsisveikinimas su Ievy ne, 
kurioje solo partijas atliMi V. 
Žemelytė, S. Mašalaitė ir V. 
Veriakitis. Šią įspūdingą kanta 
tą Varpas atlieka nebepirmą 
kartą, klausytojų širdyse palik 
damas gilų įspūdį. Antroje da 
lyje buvo atlikta taip pat nebe 
pirmą kartą choro dainuotos iš 
traukos iš operų : Cavalleria 
Rusticana, Parduotoji Nuota 
ka ir Aida. Ilgametis Kauno 
operos koncertmeisteris St. 
Gailevičius, savo patirties ir 
sugebėjimų dėka, parodo, kad 
ir su mėgėjų choru galima vy 
kušiai atlikti sunkius ir sūdė 
tingus vokalinės muzikos daly 
kus.

Koncerte gražiai pasirodė 
tautinių šokių grupė Gintaras, 
pašokusi keturis šokius: Veda 
rą, Jonkelį, Šustą ir Malūną. 
Grupė sudaryta išimtinai iš 
jaunų žmonių, darniai susišo

kusių. Grupės vadovas Vyt. Tu 
rūta yra patyręs tautini) šo 
kių žinovas. Jo įdėto kruopš 
taus darbo vaisius koncerto 
žiūrovai tinkamai įvertino.

Po koncerto Šalpos Fondo 
vardu kun. Ažubalis tarė pade 
kos žodį koncerto išpildytoja 
ms ir skaitlingai atsilankiusiti 
publikai. Šia proga tenka pa 
stebėti nelabai malonų reiški 
nį. Į koncertą atsivedama per 
daug jauno amžiaus vaikų, ku 
rie keldami erzelį trukdo kon 
certų rimtį ir gadina klausyto 
jams nuotaiką.

M. Kojelaitis.
Redakcija turi pastebėti, 

k?d vaikus labai naudinga at 
sivesti į koncertus. Visai kitas 
klausimas yra tvarkos klausi 
mas. Geriausia būtį, kad tėvai 
patys vaikus prižiūrėtų ir tvar 
kytų. Bet, jeigu tėvai nemoka 
ar nenori savo vaikų tvarkyti, 
tai koncerto tvarkdariai turi 
patvarkyti ne tiktai vaikus, bet 
ir jų .tėvus, ir juos net pamoky 
ti, kaip reikia žiūrėti tvarkos. 
Juk vaikai atsivedami į koncer 
tą, kad gautų kultūrinės nau 
dos, o ne tam, kad darytų ne 
tvarką.

ĮDOMUS PAS1KALBĖJ1 
MAS SOCIALINIAIS 

KLAUSIMAIS.
Šv. Jono parap. klebono 

nigo P. Ažubalio ir parap. 
miteto iniciatyva, kovo 22 
šios parapijos salėje buvo
ruošti socialiniais bei sveika 
tos globos klausimais praneši 
mai, kuriuos atliko šios srities 
mokslus Toronto universitete 
baigę ir tas studijas toliau tę 
siantieji — R. Kulienė, S. But 
kevičienė ir K. Manglicas. Po 
pranešimų, kuriais nuodugniai 
buvo išsiaiškinta valdžios, sa 
vivaldybės ir esamų organiza 
cijų socialinė ir mediciniška 
globa, ypač vargan patekusie 
ms gyventojams, prelegentą 

ms buvo patiekta daug kiausi 
mų. Dr. Pr. Ancevičius ir V. 
Užupis paryškino, koks didelis 
socialinio aprūpinimo skirtu 
mas tokio be galo pertekusios 
turtais Kanados nuo kai kurių 
Europos valstybių, ypač Skan 
dinavijos. Maža ir neturtinga 
buv. nepriklausoma Lietuvos 
valstybe, bet socialine bei me 
dicinine globa buvo pralenkusi 
Kanadą. Keletą aktualių sočia 
linių klausimų buvo iškėlęs 
daug lietuviams šiame reikale 
padedąs klebonas kun. P. Ažu 
balis ir kiti.

Pašnekesiams vadovavo pa 
rapijos komiteto narys P. Kve 
datas. Pranešimai su paklausi 
mais, vaišinant parapijos K.

ku 
ko 
d.
su

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

SIUNTINIAI UCTUVON
AUGŠTA PREKIŲ KOKYBĖ 

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

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

kiją bei kitus kraštus.
Siunčiame n aistą, avalynę, odą, tekstilės medžiagas, 
drapanas, vaistus, muzikos instrumentus, įvairias 
reikmenes bei darbo įrankius. Muitas bei kitos iš 
laidos apmokamos pas mus ir gavėjas nieko nemoka. 
Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg svoiio. 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 
dartinj — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg (22 

svarų) brutto — $ 15.25.

ORB1S
298 Bathurst St. Toronto 2B Ont. EM 4-2810.

Atdara iki 8 vai. vak.

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

Rašykite mums lietuviškai.

BALTŲ DRAUGJIOS SUVA Ž1AVIMAS MIUNCHENE
Kovo 14—16 dd. Miunchene 

vyko trečias iš eilės Baltų Dra 
agijos metinis darbo suvaziavi 
mas. Pirmieji du suvažiavimai 
buvo Liuneburge, vokiečių ry 
tų akademijos rūmuose. Šis Ba 
varijos sostinėje, kur įsikūrė 
dr-jos gen. sekretoriat. Be dar 
bo suvažiavimų Baltų Dr-ja 
kasmet rudenį ruošia „kuitūri 
nes dienas“. Šių metų „dienos“ 
įvyks Berlyne.

Suvažiavimas vyko obalsiu 
„Europos atsakomybė Pabalti 
jo atžvilgiu“. Programoje bu 
vo tokios paskaitos: Baltų tre 
mties literatūros problemos. 
Įspūdžiai iš tremties rašytojų 
suvažiavimo Darmstadte, Baž 
nyčios būklė okupuotame Pa 
baltyje, Dialektinio materializ 
mo fascinacija, Išgyvenimai ka 
ro nelaisvėje Estijoje, Iškilmin 
go posėdžio metu apie „Euro 
pą ir Pabaltijo tautas* kalbėjo 
Vokietijos parlamento narys 
Dr. G. Henckel von Donners 
marck, Rytų vokiečių kultūros 
tarybos pirmininkas. Vienos

KAS JIE BUVO IR

Moterų paruošta kavute, užsi 
tęsė kone tris valandas. Daly 
vavo apie 70 žmonių.

NAUJAI IŠRINKTOJI
Lietuvių namų Valdyba pasi 
skirstė pareigomis: J. Straz 
das — pirm., St. Baneiis — I 
vicepirm. ir spaudos-informaci 
jos reikalams, Al. Kirsonis — 
II vicepirm. ir atskaitomybės 
reikalų vedėjąs, K. Grigaitis— 
sekr., Pov. Budreika — ūkio 
reikalams, Aug. Kuolas — kul 
tūros ir švietimo ir Kl. Dalin 
da — šėrų reikalams.

LIETUVIŲ NAMŲ 
šėrininkų šeima, nors ir išlėto, 
bet kaskart vis didėja, ir mažai 
beliko iš aktyvių lietuvių, ku 
rie nebūtų įvertinę Lietuvių 
Namų reikšmės mūsų tremties 
visuomeniniame gyvenime. 
Paskutiniu metu įsigijo Šerus 
šie asmenys: St. Adomonis 25 
dol., Al. Kuzmarskis ir V. Va 
sys - Vasiliauskas po 50 dol. 
ir Liet. Bankelis „Parama' 300 
dol.

TORONTO KŪRĖJŲ-SAVA 
norių skyrius pasiuntė 100 dal. 
Vokietijoje paislikusiems iais 
vės kovų invalidams, kaipo Ve 
lykų švenčių dovaną. Vietinio 
skyriaus žiniomis, ten yra 16 
sąjungos narių inavlidų ir Ii 
gonių, besigydančių sanatori 
jose bei ligoninėse, kuriems 
Kalėdų ir Velykų švenčių pro 
ga Toronto kūrėjų - savanorių 
kasmet siunčiama piniginė do 
vana suteikia daug džiaugsmo 
ir praskaidrina jų varganas die 
nas.

• Pakrikštyti trys maži ir nau 
ji Pris. parapijiečiai: Paulius 
Darius Vytas, Henry Robert 
Leparskis ir Arūnas Richardas 
Kalinauskas.

universiteto doc. N. Valters iš 
kėlė sumanymą įsteigti pabal 
tiečių ir vokiečių teisininkų ra 
telį, kuris pasistatytų savo už 
daviniu pavaizduoti Pabaltijo 
teisę ir jos šaltinius kaipo va 
karų pasaulio dvasios kūrinį. Iš 
Berlyno atvykęs dramos artis 
tas Ė. von Loewis (Estijoje gi 
męs airių kiimes vokietis) skai 
te pabaltiecių literatūros vei 
kalus, o pianistas K. Pawassar 
paskambino kelis muzikos vei 
kalus.

Dalyvavo vokiečių užs. r-lų 
m-jos atstovas, pasiuntinybės 
patarėjas Starcke, 10 metų iš 
buvęs bolševikų neliasvėje ir 
kurį laiką buvęs uždarytas vie 
noje kalėjimo patalpoje su ar 
kivyskupu M. Reiniu. Su važia 
viman atvyko vokiečių pabegė 
lių m-jos, Miuncheno miesto ir 
kitų įstaigų atstovai. Iš kitų 
dalyvių paminėtini latvių cvan 
gelikų arkivysk. T. Grinbergs, 
buvęs estų valstybės galva A. 
Rei, Amerik. gen. k-iato aisto 
vas, visą laiką stebėjęs suvažia 
vimo darbus.

Suvažiavimas vyko neseniai 
atidarytuose „Susitikimų Na 
muose“, kurie „Free Europe“ 
organizacijos įrengti specialiai 
tremtiniams is Rytų ir Centro 
Europos. Namai skirti tremti 
nių kultūriniams reikalams.

Pereitų metų paskaitos iš 
leistos atskira brošiūra. Lygiu 
būdu žadama išleisti ir šio su 
važiavimo metu laikytos pas 
kaitos. Pati Baltų draugija iei 
džia 6 kartus per metus mule 
tenį „Mitteilungen dci įšalti 
schen Gesellschaft in Dautsch 
land“, kuriame skelbiama ver 
tinga medžiaga iš pabaltiecių 
kultūrinio gyvenimo.

Pasibaigus suvažiavimui, iš 
rinkti trims metams draugijos 
valdomieji organai. Bendrinės 
v-bos pirm-ku vėl išrinktas Dr. 
H. A. Kehren, augštas valuinin 
kas Nordrhein-Vestfalijos so 
cialinių reikalų ministerijoje 
(buvęs docentas Karaliaučiaus 
universitete), vicepirmininku- 
-buvęs estų karo atstovas Ber 
lyne pulk. L. Jakobsen. Nusi 
statyta vicepirmininkus ateity 
je iš eilės rinkti pamainomis iš 
trijų pabalteičių tautų tarpo.

Vokiečių - lietuvių sambų 
rio vokiškuoju pirmininku vėl 
perrinktas pasiuntinys dr. A. 
Windecker, ilgus metus dirbęs 
vokiečių pasiuntinybėje Kau 
ne ir gen. konsulate Kiaipėdo 
je. Atsisakius ligšioliniam lie 
tuviškąjam pirmininkui adv. J. 
Bataičiui, naujuoju pirm-ku iš

j A. E. McKAGlJEt 
$ Barrister and Solicitor c 
3 Advokatas ir Notaras '' 
? Fel. EM 4 1394, EM 4-1395$ 
'j 201 Northern Ontario Bldg>' 

330 Bay Street,
$ TORONTO 1, Ontario. į

K— — ... ...... ■

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay <£■ Richmond) 
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Lietuviai advokatai 

NEIMAN, B1SSETT
& SEGUIN 

Barrister#, Selicitors, 
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

Vienybėje — Galybė!
Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.

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

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

Toronto, Ont. Telefonas LE 2-8723.

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W.

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

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

ką iš jų padarė
totalistinis

JUOZAS BALTŪSIS
J. Baltušis - juozėnas Alber 

tas, gimęs 1909 metais, tai yra, 
jau žengiąs į senatvę, taigi — 
„buržuaziųni“ laikų paiikuo 
uis. Bemokslis, bet turjs rašy 
tojo dovaną. Pastebėtas rašyto 
jo K. Borutos, jis, nelyginant 
Žemaitė, pradėjo rašyti ir at 
kreipė į save dėmesį. Tai jau 
buvo pnešokupantimais lai

rinktas Dr. A. Gerutis.
Valdybon įėję: buvęs Vytau 

to Didžiojo Universiteto profe 
šoriai V. Jungfer (parašęs ke 
lis vertingus veikalus apie Lie 
tuvą) ir J. Strauch (buvęs vo 
kiečių gimnazijos Kaune direk 
torius, o dabar Lietuvos vokie 
čių „Landsmannschaft“ Vokie 
tijoje vadovas), muzikai dr. J. 
Dahmen ir V. Banaitis ir H. 
Eisentraut, knygų leidyklos 
direktorius.

V. Banaičio iniciatyva jieš 
koma priemonių, kad lietuvių 
rašytojų veikalai būtų išversti 
į vokiečių kalbą. Į tą svarbų 
darbą nūn įsijngia ir Baltų 
Draugija.

Suvažiavimo metu Miunche 
ne „Susitikimų Namų“ patalpo 
se vyko pabaltiecių tremties 
knygos paroda, jau tui ėjusi ne 
paprastą pasisekimą Frankfur 
te ir Berlyne. Ten pat buvo su 
rengta estų dailininkų, gyve 
nančių Švedijoje, paveikslų ir 
skulptūrų paroda.

Apie Baltų Draugijos šuva 
žiavimą plačiai rašė Miunche 
no spauda, o keliais atvejais iš 
samius pranešimus davė „Ame 
rikos Balsas“.

okupantas?
kais, kuriuos J. Baltušis dergia 
visu savo fanatišku Įnirtimu. 
Jam okupacija, matyti, daugiau 
patinka, nes jis, tarnaudamas 
okupantui, jam tarnauja ištiki 
mai ir už tai gauną riebų atly
ginimą.

Iš J. Baltušio pasipasakoji 
mo matyti, kad jam ir rnin. J. 
Tūbelis paduodavo ranką ir po 
nu pavadindavo. Kažin, ar taip 
galės parašyti apie J. Baltušį 
tie žmones, su kuriais jis da 
bar susitinka ir kurie, kaip jis 
anuomet jausdamasis bedaliu, 
į jį kreipiasi. Kažin ar daugelis 
prie J. Baltušio dabar gali pri 
eiti, kaip jis galėjo prieiti prie 
ministerio Tūbelio. O kiek yra 
tokių dabar žmonių, kurie apie 
Baltušį taip pat kalba, kaip jis 
apie Tūbelj.

Baltušis piktas, tulžim per 
sunkta jo kalba, — ne, tai ne 
rašytojo sąžine, apie Kurią jis 
užsimena, matyt, jausdamas 
savuosius defektus. Ne taip 
Puškinas, kurio talento niekas 
negali ginčyti, apie save rašė: 
„Ir būsiu tuo atmintinas žmo 
nėms, kad gerus jausmus žadi 
nau, kad žiauriame mūsų am 
žiuje išgarbinau aš laisvę ir pa 
sigailėjimą nupuolusiems įtai 
gojau“... Baltušis ir kitą Puški 
no teigimą turėtų atsiminti: 
„genijus ir piktadarybė yra da 
lykai nesuderinmi“. Ne, Baltu 
šis savo tulžingomis blevyzgo 
mis neliks žmonėms atminti 
nas geru.

Pasiskaičius J. Baltušio pa 
sisakymų, reikia su juo viena 
me sutikti: norėjęs jis būti puo 
džium — jam ir reikėjo juo bu 

Nukelta į 7-tą psl.
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Į v ai rus s i u n t i n i a i
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

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

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

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

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

STANDARTINIAI SIUNTINIAI:
3. 2 košt, arba lengv. mot.v 

paltams vii. medž. 6 yrd. g 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd.^

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

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

Iš viso už $ 1 73.90 $
4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd.&

pamušalo ................18 yrd.§

šerinės (klijonkes)I yrd.
Iš viso už $ 81.90 $

1. 2 košt. viln. medž.
1 paltui viln. medž. 3 yrd.
1 suknelei vii. medž. 3 yrd.

pamušalo .............. 7 yrd.
šerinčs(klijonkės) 3 yrd.

Iš viso už $ 

košt. viln. medž. 
paltams vii. medž 
suknelei v. medž.

2 suknei. rayoro m.
pamušalo . . . . 1 1
šerinės (khjonkes) '■ yrd.

stiklui piauti peil. su deim
Iš viso už $ 124.60

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

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

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

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

TAIP PAT SIUNČIAME 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 ekspresu. 

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

SAV. A. K A L U Z A
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KRONAS 
VALEVIČIUS 

LIMITĘP

The Centre of Real Estate

DIDŽIAUSIA REAL

Prieš perkant ar parduodant 

namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

B AL B B f G G A M

LENGVI APATINIAI

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).

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 x 
geidaujamas informacijas. g

Išsprendžia pažasčių 

prakaitavimo problemą

Penmans lengvi medvilniniai Balbrig

gan apatiniai, sugeria... jradeda, pato

~~~------DIDŽIAUSIA HAMILTONE
Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje « namų pirkimo - pardavimo įs 

TALK A“ x taiga Kronas - Valevičius (žiū
k rėk skelb.) pereitą savaitę su 

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai uz « rengė didelį susipažinimo ba 
paskolas. Indeliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta. | lių, dalyvaujant per 200 asine 

Operacijos atliekamos penktadieniais nuo 6 vai. vak. k nu iš Hamiltono komercinio gy 
iki 8 vai. vak., 128 Main St. West. Tel. JA 7-5575. » venimo atstovų, kaip bankų di
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 2 vai. p. p. « rektorių, stmbių parekybinin
Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. « kų, advokatų ir kt. laisvųjų

giai savyjautai, ir apsaugo jūsų bran

gius rūbus nuo suprakattavimo. Jie

glaudūs-nespaudžia juosmens. Popu

liarios rūšys vyrams ir berniukams.

Geresniam tinkamumui ir patva-

rumui visuomet žiūrėkite Pen

Inch

H AAAI
FONDO NARIŲ

Pranešame, kad žemiau iš 
vardinti tautiečiai įnešė į NF 
Lietuvių Namų akcijoms pirk 
ti šias sumas: 300 dol. M. Wi 
kis-Uikienė. Ji anksčiau buvo 
įnešusi 200 dol, o dabai papil 
dė iki 500 dol. tapdama tuo bu 
lu Liet. Namų Garbės Nariu.

Po 200 dol.: Romas Maldū 
nas iš Čikagos . Gerajam R. 
Maldūnui už padėjimą mums 
net iš kitos valstybės ir dar 
taip stambia suma, siunčiame 
mūsų gražiausią ačiū!

Po 100 dol.: Vacys Navic 
kas, Petras Latauskas, Bulio 
menė Rūta, Bugailiskyte Rū 
ta, Copetown, Ont. Mieląjai R. 
Bugailiškytei, o ypač jos tėve 
liams, kurie jau patys yra įne 
še 500 dol., o dabar dai ir jau 
siaustą dukrelę įrašų į NF, ta 
riame nuoširdų dėkui.

Škuda St., Vanessa, Ont. 
Priimkite gerasis Pone, St. Šk 
ūda, mūsų tikrai nuoširdžią pa 
dėką, nes Jūsų prisidėjimas yra 
juo brangesnis, nes gyvenate 
toliau nuo Hamiltono.

Vilmškaitis Jonas, Viiniškai 
tienė Lilie, Romikaitis Jonas, 
Steponavičius Br., Banevičius 
Jonas, Ročys Pr., Skaistys Ge 
diminas, Bieliukas Juozas, Gu 
dinskas Kazys.

Lietuviai iš Welland, Ont. 
Justina ir Kazys Žukauskai 
įnešė kiekvienas po 100 dol. 
Jūsų prisidėjimas net iš Wel 
land, gerb. Žukauskai, mums 
yra ypatingai brangus, kaip ir 
visų kitų NF narių gyvenančių 
ne Hamiltone, 
ms siunčiame 
žiausią ačiū!

Po 90 dol.: 
ir Vaičius Just.,

įnešę anksčiau, o da

todėl Tamsto 
mūsų patį gra

Babeckas Vyt. 
kurie po 10

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ 
SĄRAŠAS NR. 13 

dol. buvo 
bar papildė iki šimto.

Po 50 dol. Paulauskas Ani 
cetas irgi anksčiu jau įnešęs 
50 dol.

Mielieji Hmiltono lietuviai 
NF nariai ir visi tautiečiai, gy 
veną kitur, priimkite pei mus 
reiškiamą Tamstoms visų mū 
su kolonijos lietuvių pagarbą 
ir nuoširdžiausią padėką!

Ir toliau mes prašome hamil 
toniečius ir kitur gyvenančius 
lietuvius padėti mums išpirkti 
Liet. Namų akcijas, siunčiant 
pinigus šiuo adresu : Lithua 
nian Home in Hamilton Ltd., 
38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. Canada.

Namų 

LINKSMŲ
visiems N L 
mieliems hamiltoniečiams linki 
Jūsų Hamiltono bendradarbis.

VISUOTINIS SPORTO 
klubo Kovas narių susirinki 
mas įvyko kovo 23 d. VA para 
pijos salėje. Išrinkta nauja 
valdyba, kuri pareigomis pasi 
skirstė : pirm. K. Stanaitis, ižd. 
A. Grajauskas, sekret. 
ronas.

Į Šiaurės Amerikos 
vių Sporto Žaidynes 
vyksta su moterų krepšinio ir 
stalo teniso sekcijomis. Į Cle 
velandą išvykstame penktadie 
nį, balandžio 11 d. lengvomis 
mašinomis. Plačiau apie Kovą 
— sporto sk.
SUVALKŲ LIETUVIAMS 

už paaukotas iš savo gražios 
namų bibliotekos 58 knygas p. 
St. Daliui vilniečiai reiškia nuo 
širdžią padėką.

Fondo Valdyba.

ŠV. VELYKŲ 
skaitytojams ir

V. Ba

Kovas

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUGšTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.,

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

0

padengtų stalų buvo užmegzta 
eilė pažinčių ir plačiau išsikal 
beta įstaigos reikalais. Ne vie 
nas banko menedžeris, Jūsų 
bendradarbiui praeiskė, kad 
lietuviai yra labai sąžiningi, 
punktualūs su mokėjimu ii su 
jais jie niekuomet nėra turėję 
kokių nors nemalonumų.

MENINĖS
programos dalį, kuriai vadova 
vo CHM L radio stoties prane 
sėjas Paul Hannover, išpildė 
sol. G. Gerula, akordeonų stu 
dijos Viola mokiniai n kt. Grie 
žiant Benni Ft»ri orkestrui 
smagiai pasišokta. Reikia pa 
žyme vi, Kad Kronas - Valevi 
c.us .J(.a,ga yra pati didžiausia 
iiauiiitone, nes šiame mieste 
ji turi net 3 skyrius, o jos par 
davėjai, kiekvienais metais ran 
dasi pirmame dešimtuke, kaip 
pav. VI. Antanaitis, kuris iš 
600 Hamiltono agentų 1957 m. 
atsistojo 5-toje vietoje ir šia 
me baliuje buvo atžymėtas gra 
žia dovna — čekiu.

Malonu, kad lietuviai pla 
ciai išsimuša į ekinominį Kana 
dos gyvenimą, nepakeisdami 
savo lietuviškų pavardžių, ku 
ros pasiroda visiškai netrukdo 
bizniui ir tuo pačiu garsina Lie 
tuvos vardą. Šiame baliuje, ne 
vienas svetimtautis puikiai ži 
nojo musų tautos istoriją ir 
pergyvenimus, ne vienas jų mo 
kėjo ištisus sakinius lietuviš 
kai. Ir tai dėka šios įstaigos,

mano ženklo

kurios pirkaites lentos prie na 
mų, žemės plotų ar įvairių biz 
nių — „For sale, Kronas - Va 
levičius Real Estate" Hamilto 
no mieste ar jo apylinkėse taip 
plačiai yra matomos. Sveikina 
me ir linkime sėkmės!

Visi lietuviai, norintieji per 
sikelti į Hamiltoną, prašomi 
rašyti šiai įstaigai, (šio pusi, 
skelbime pažymėtu antrašu) o 
ji mūsų tautiečiams visuomet 
suteiks reikalingų informaci 
jų. K. B.

LONDON, Ont.
MŪSŲ PROŠVAISTĖS IR DEBESĖLIAI 

atžymėta net per dvi Londo 
no radio stotis.

Ypatingo dėmesio verta yra 
mūsų Šalpos Įgaliotinio E. Da 
niliūno veikla. Jis įvairiais bū 
dais sutelkė per atasKaituuus 
metus net 649.19 dol. ir už vi 
sa tai išsiųsta net vienuolika 
siuntinių Sibiro lietuviams — 
tremtiniams, kurie šaipos yra 
ypač reikalingi, nes savo arti 
mųjų čia neturi ir tiesiogiai 
siuntinėlių negauna. Būdinga, 
kad šaltojo Sibiro tremtiniai 
siuntinėlius gauna, nors ir bū 
na jau kitur. Vieną tautiečių 
šeimą, grąžintą Lietuvon, siun 
tinėlis „atsivijo" ir padare di 
clelį džiaugsmą ir buvo gera 
pradžia „įsikūrimo" tėvynėje...

Visas virš minėtas gražias 
londoniškių pastangas tur but

WMMVMAWM  -VW.

A. M. D I K I N 1 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

Kovo 22 d. LB Londono 
apyl. narių susirinkimas nebu 
vo eilinis. Svarbiausi darbų 
tvarkos punktai buvo valdo 
mųjų organų ataskaitiniai pra 
nešimai ir naujųjų oi ganų rin 
kimai.

Valdybos pirmininko piane 
Šimas, užtrukęs daugiau kaip 
valandą, buvo vertas dėmesio. 
Londono lietuvių kolonija, kad 
ir negausi, padarė pagirtinų 
žygių ir pastangų, kaip tai: 
gražiai sušelptas „Lituanus" 
žurnalas, nupirkti šeštadieni 
nei mokyklai vadovėliai, Kalė 
lų eglutes metu mokiniams iš 
dalinta už 45 doi. lietuviškų 
knygų, Londono miesto Biolio 
tckai įteikta puikių angių kai 
oa knygų apie Lietuvą, Vasa 
. 10 16-toji gražiai u tinkamai

neperdėtai galima pavadinti 
prošvaistėmis.

Bet yra ir debesėlių... Tiesa, 
čia partinių ar kitokių „nesan 
taikų“ nematyti. . . Atrodo, 
kad visi norėtų, jog tautinis, 
lietuviškas darbas būtų dirba 
mas, tačiau taip pat atiodo, 
kad daug kas norėtų stovėti tik 
nuošaliai. . . ir matyti, kaip ki 
ti tai dirba arba truėtų dirbti... 
Panašiai atsitiko ir su naujo 
sios valdybos rinkimais. Seno 
sios valdybos kadencija pasi 
baigė, o naujosios valdybos iš 
rinkti, kad ir dėta labai daug 
pastangų, nepavyko, nes veik 
visi kandidatai atsisakė būti 
renkami. Susirinkimas iširo, o 
jo prezidiumas liko nuomonės, 
kad senai valdybai teks padai y 
ti pastangų šį reikalą patvar 
kyti kitą kartą. Ė. B-tas.

STOVYKLAVO 
„DŽIUGO” TUNTAS

Nuo 1957. 12. 28 d. iki 1958.
11d. „Džiugo“ Tuntas sto

vyklavo Drysdale, netoli Ge 
elongo, pajūry. Drauge stovyk 
lavo ir Geelongo Vietininkija. 
Tai viena didesnių stovyklų 
Viktorijoje, kurioje išėjo skau 
tišką mokyklą apie 80 narių. 
Stovyklai vadovavo ps. E. Pan 
kevičius, „Džiugo“ Tunto tun 
tininkas su stovyklos štabu. 
Tunto jūros skautai stovyklon 
atvyko savo nuosavu pastatu 
vandens keliais. Po skautų su 
važiavimo prie stovyklautojų 
prisijungė keliolika studentų 
akademikų. Svečiams suruošti 
laužai.

I.

PADĖKOS
NUOŠIRDI PADĖKA

Norėčiau padėkoti visiems, 
kurie lankėte mane ligoninėje. 
Ačiū už gėles ir visokias dova 
nas. Tas man suteikė daug stip 
rūmo mano ligą pernešti. Ačiū 
mano vyrui, Jonui Vilkeliui, 
kuris neatleisdamas mane pri 
žiūrėjo; brangiai mamytei, kn 
ri su ašaromis mane lankė kas 
dieną; taip pat tetai, Marijai 
Leknickienei, Onai Matulie 
nei, Julijai Tamasonienei, Ge 
nei Petrulienei, pusbroliui Ka 
ziui Leknickui, kaimynui Klc 
mensui Kiaušui. Taip pat ačiū 
visoms draugėms ir draugams, 
kurie mane lankėte, o labjau 
šia dirbtuvės darbininkams. 
Ačiū už gražias gėles ir dova 
nas. Aš niekad to neužmiršiu.

Janina Vilkelienė.
— Greit važiuosim iš New 

Yorko į Europą į vieną galą tik 
už 50 dol. ir per 4 paras laivu, 
nes New Yorko mihonierius 
pasiryžęs statyt 2 laivus po 70 
mil. dol., kurie taip pigiai vež 
turistus.

KAS JIE BUVO. ..
Atkelta iš 6 psl. 

ti. Bent molis būtų tylus ir ne 
pasakotų apie jo dvasinę pikta 
darybę.

Gaila tokių žmonių, kuiie tu 
rėdami prigimtą dovaną, bet pa 
vergti prievartaujančio okupan 
to, netenka žmoniškumo ir tam 
pa savo artimui žvėrimis.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
BELLAZZI- LAMY, INC įį

7679 G~rg. St., Vi||< H
PO 8-5151

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. j: 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. |j

C. Halpin Funeral Home Reg’d.į
KOPLYČIA VERDUN W1LLIBRORD AVE

Į 4500 VERDUN Are., Verdun.-------- Tel. PO 9-1193 H
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AlONTSREAL
DIDŽIOSIOS SAVAITES 

TVARKA AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOJE

Didysis Ketvirtadienis
Liturginės apeigos ir šv. M t 

šios prasidės 8 vai. vak. Rytą 
pamaldų nebus. Po Mišių Šven 
čiausias Sakramentas bus iš 
statytas adoracijai iki vidui nak 
čio. Išpažinčių bus klausoma 
valanda prieš Velykines pamal 
das ir po pamaldų.

Didysis Penktadienis
Pagerbti nukryžiuotąjį Kris 

tų bus einami Kryžiaus Keliai 
3 valandą po pietų. Liturgines 
apeigos ir šv. Mišios prasidės 
8 vai. vakaro. Rylą pamaldų ne 
bus. Išpažinčių bus klausoma 
valanda prieš pamaldas ii po 
pamaldų. Švenč. Sakiamentas 
bus išstatytas adoracijai iki vi 
durnakčio. Šiandien antroji 
rinkliava yra skiriama Švento 
sios Žemės reikalams.

Didysis Šeštadienis
Liturginės apeigos (ugnies 

šventinamas, vandens šventini

DIDzlOSIOS SAVAITĖS 
TVARKA ŠV. KAZIMIERO

PARAPIJOJE
Didysis Ketvirtadienis

Liturgines apeigos ir šv. Mi 
šios bus 8 vai. vakaro. Išpa 
žinčių klausymas pradedamas 
5 vai. vakaro.

Didysis Penktadienis
Pamaldos 3 vai. po pietų, o 

vakare Kryžiaus keliai 8 vai. 
vakaro. Išpanžiucių klausoma 
nuo 7 vai. vakaro.

Didysis Šeštadienis
Pamaldos, šventinimas ug 

nies ir vandens 11 vai. naktį. 
Išpažinčių klausoma nuo 7 vai. 
vakaro.

Velykų sekmadienis
Prisikėlimo iškilmes ir gieda 

mos šventos Mišios b valandą 
30 min. ryto. Kitos šv. Mišios 
8, 9 ir 11 valandomis dieną.
• Margučių vakarienė Šv. Ka 
zimiero svetainėje atvelykio 
šeštadienį.

DIDINGA PAVASARIO 
KONCERTĄ

DĖMESIO!
NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS!

Ryšium sb išsikėlimu is Montrealio, 
labai pigiai parduodama 

maisto krautuvė,
turinti alaus pardavimo teisę - laisnį.

Krautuvė veikia jau 30 metų.
Metinė jos apyvarta 80.000 dolerių.

Adresas: 2766 Rouen St. Tel. LA 4-0037, 
po 7 vai. vakaro LA 1-0037.

mas ir Velykų žvakes) prasi 
b vai. vakaro., po jų bus Šv. M i 
šios. Švenč. Sakramentas bus 
išstatytas adoracijai iki vidų 
nakčio. Po vakarinių pamaldų 
bus giedami .Kalnai". Išpažin 
Čių bus klausoma valanda prieš 
pamaldas ir po pamaldų.

Velykų Diena
Prisikėlimas, procesija ir iš 

kilmingos Šv. Mišios bus 6 vai. 
ryt. Kitos Mišios bus sekmadie 
nio tvarka-. 8, 9, 10 ir 11 vai.

(AV)
• Laurušonis Pranas, TF iždi 
ninkas, nepatogiai pasilenkęs, 
gavo sutrikimą nugai kaulio 
srityje ir jau kelios dienos kai 
turi gulėti lovoje.
• P. Šukienė jau ilgesnis laikas 
kai serga ir gydosi namie.
• Pauliutė Jonė velykinių atos 
togų išvyko j New Yorką, iš 
kur tesugrįš tiktai po švenčių.

$ DR. J. Š E M O G A S |
& S
X CHIRURGINĖ ir g

BENDROJI PRAKTIKA $

Office 5441 Bannantyne vj
(kamp. Woodland) v

Verdun. Tel. PO 7-3175. SV r
Priėmimo va!.: 2-4; 7-9.

šeštadieniais 11-1 y. 
£ arba pagal susitarimą. $ 
$ Namų tel. PO 6-9964 <

kuriame dalyvaus žinomas so 
listas Vaclovas Verikaitis ir jo 
jo jaunatviškas kvartetas, įvy 
ks balandžio 12 dieną, 7 vąl- 
vakaro A. V. salėje. Koncertą 
globoja A. V. parapija, orgąm 
zuoja jaunimas, gi jau džiaug 
simės visi.

KANADOS LIETUVIŲ 
TARYBOS

Montrealio skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
atvelykio sekmodienį, bai. 13 
d. Šv. Kazimiero parapijos sa 
Įėję turėjau po pamaldų. Jame 
numatomi svarbūs dienotvar 
kės punktai ir valdybos rinki 
mai.

SIUNTINIŲ SIUNTIMO 
PRAPLĖTIMAS

J. Adamomenė praneša, kad 
priima įvairių rūšių siuntinius 
per Angliją bei Švediją ir klien 
tų atneštus daiktus. Siuntėjų 
patogumui, nuo gegužės 1 d. 
persiuntimas žymiai praplečia 
mas ir atidaromos naujos patai 
pos 177 Sherbrooke W. Todėl 
visi lietuviai kviečiami siųsti 
siuntinius per lietuvišką Įstai 
gą. Kreijtis 1319 St. Gerinai 
ne, Ville St, Laurent, tel.. RI 
4-6940.

DANTŲ GYDYTOJAS

D r. J. MALIŠKA
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)
Te!.: PO 8-4547

INCOME TAX
blankus geriausiai užpildo di 
deli patyrimą turintis iš dau 

gelio metų praktikos
buvęs mokytojas
Pranas Tautkus.

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

skambinti tel. PO 8-8112.
Šeštadieniais 

nuo 1 iki 4 vai. po pietų.
t— --- -M-- — M— ■ -- 4

!
; NOSIES, GERKLĖS IR 

AUSŲ SPECIALISTAS Į 
IR CHIRURGASl Dr. R. CHARLAKD | 

; 78 St. Joseph Blvd. W. | 
j Tel. PL 9958 )

!
i)r.E.Andrnkaitisj;

956 SHERBROOKE E. L 
Tel.: LA 2-7236 !■

Raštinė vakarais: 5
& 2104 Mount Royal St. E. v'
X LA 1-7926—8873
| RenėTALIOT

Advokatas
$ Suite 30b, Aldred Bldng. $ 
< 507 Place D’Armes į 
'» VI 9-8045 g

(
ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. j
Suite 25—26 T152 Notre Dame St. E. I

UN 6-8969 |
Res. 56.57—12 Ave., Rsm. T 

RA 2-5229

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, |

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

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversily 6-7026^

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

NOTARAS |
į MILTON W. WINSTON,!

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

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

Konsultacijos: išanksto susitarus.
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TAUTINIO SĄJŪDŽIO 
VEIKĖJUS MONTREALYJE 
praėjusį savaitaglj vizitavo 
Amerikos Liet. Tautinėj Są 
jungos Centro V-bos pirm. inž. 
E. Bartkus, Taųt. S-cižio veik 
ėjai sų svečiu turėjo kelis pasi 
tarimus, kuriuose, be ko kitą 
aptartas Tautinio Kongreso, 
kuris įvyks gegužės 30 —- bir 
želio 1 dienomis New Yorke, 
klausimas. Kongrese dalyvaus 
visų Tautinės Talkos organiza 
ei jų žmonės, Kongrese pakvies 
ti dalyvauti ir Kanadoje esą 
Talkos padaliniai. Kongiesas 
esąs šaukiamas, be ko kita, iš 
siaiškinti tarpusavio n kaikų 
rių bendrųjų klausimų. Inž. E, 
Bartkus yra atvykęs iš Čika 
gos, kuri jis pastoviai gyvena, 
sudaryti glaudesnius tiesiogi 
nius ryšius su Kanados Tauti 
ninkais: Centru (pirm. K. An 
drųškevičius) ir Montrealio 
skyrium (pirm. St. Kęsgailą). 
• Prof. V- Pavilanįs, labai daž 
nai kviečiamas pasakitų į kitus 
miestus, aną sekmadienj buvo 
išvykęs pranešimo į Qucbeco 
miestą.

ATLANTIS BENDROVĖ, 
padidėjus apyvartai Montrea 
ly ir Quebeko provincijoje, 
ypačiai susidarius didesniam 
pareikalavimui Hi-Fi muzikos 
kabinetams ir radio aparatams, 
praplečia veiklą. Tuo reikalu 
B-vės pirm. K. Motusis su ga 
mybos sk. ved- inž. J Preikšai 
čiu lankėsi Montrealyje. Daly
vaujant Montrealio sk. b-vės 
v-bos nariams: inž. VI. Slankė 
vičius, inž. K. Balčiūnui ir par 
davėjams, įvyko pasitarimas, 
kuriame dalyvavo ir milionie 
nūs Dr. Joseph. Su Di. Jose 
ph sudarytos sutartys, pagal 
kurias Bendrovei pei leidžia 
mos naujos patalpos gamybai, 
-ramybai ir sandėliavimo įeika 
lams.

Aptarti B-vės techniškieji 
Klausimai. Posėdžiams pasibai 
gus, pp. Stankevičiai it Pov. 
Įocas suruošė vaišes.

PARDUODAMAS 
komercinis sklypas 

geroje vietoje, 10 centų 
kvadratine pėda. 

Skambinti P. Mažeikai, 
MO 4-0507

IŠNUOMOJAMAS
šviesus, gražus kamoarys, 

Galima ir su maistu.
5974 Turenne, 3 minutes nuo 

Sherbroke St. autobuso.
Teirautis tel.: CL 9-4498.

IŠNUOMOJAMAS 
gražus kambarys. 

5290—16 Avenue, Rosemount. 
Teirautis telef.: RA 1-7524.

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČ1NAS
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

KONSERVATORIŲ LYDĖ 
RIS JOHN DIEFENBAKER 
lankėsi Montrcalyje, kaip Kon 
servatorių lyderis, bet čia bu 
vo sutiktas vis dėlto kaip mi 
nisterių pirmininkas, Kovo 26 
d. dėl to lankymosi buvo dide 
Zis sąjūdis. Vindsoro viešbutį 
tą dieną aplanke apie 5 tūks 
tančiai žmonių, daugiausia mo 
(erų. Vidudienį buvo pietūs, 
po tų milžiniškas priėmimas, 
kuriame daugiausia dalyvavo 
moterys,

Moterų priėmiman Ponia 
Dįefenbake; atvyko pasnams 
čiodama ramentais, nes ji ne 
sveikąvo, Didžiulėje iškilmių 
salėje, perpildytoje vienų mo 
terų, Ponia Diefenbakcr, atsi 
rėmusi į staliuką, priiminėjo 
moteris, kurios prie jos verže 
si srovėmis. Visos jos turėjo 
korteles su pavardžių ir titulų 
įrašais. Jų virtinei slenkant 
prie ,,handshak‘o”, praeinant 
pro garsiakalbio mikrofoną, 
pranešėjas skelbė kiekvienos iš 
patiekiamos kortelės paverti?. 
Šis pasisveikinimas tęsėsi apie 
dvi valandas. Ponia galų gale 
jau pavargo. Moterų juroje tik 
tai vieną lietuvaitę, p. Dodonai 
tę, teko pastebėti. Ji taip gi tu 
rejo pakvietimą pasisveikinti 
su ponia Dielenbaker.

Po to, škotų orkestro lydi 
mas; į tą paaugstinimą salėje 
atėjo Min. Pirmininkas p. Die 
fenbakeris. Jis per garsiakalbį 
susirinkusias moteris pasveikt 
no pirma prancūziškai, savo zo 
dį skaitydamas iš rasto, paskui 
kalbėjo jau laisvai angliškai. 
Jis pasidžiaugė, kad gali susi 
tikti su tokiu skaitlingu mote 
rų susirinkimu, kokio neturė 
jęs dar niekui. (Tai pirmas 
kartas mano gyvenime, kad 
matau tiek daug moterų — jis 
pasakė) ir pareiškė pageidavi 
mą, kad visos jos kovo 31 die 
ną atsilankytų prie rinkiminių 
urnų. Kadangi moterys p. Die 
fenbakerj gulo iš visų pusių, 
tai moterų jūroje pamatęs vie 
ną vyrą, jis iš tolo jam pamojo 
ranka. . .

Ministerial pirmininkui šio 
susitikimo proga rengėjai įtei 
ke dailininko pieštą portretą.

Ministeris pirmininkas, Kon 
servatorių lyderis, kitoje vieto 
,e Montrcalyje turėjo mitingą, 
Kuriame padarė pranešimą, ži 
noma, Fedei alinio parlamento 
rinkimų tema.

DĖMESIO!
Montrealio Lietuvių Akade 

minio Sambūrio vakaras-siupi 
nys, turėjęs įvykti Atvelykio 
šeštadienį, dėl susidaiiusių te 
chniškų kliūčių atidedamas. 
Vakaras nukeliamas j gegužės 
3-čią d. Vieta; Aušros Vartų 
parapijos salė.

Atsilankydami Tamstos tu 
rėsite progos pabandyti sovo 
laimę turtingoje loterijoje, ku 
rią papuoš lietuvių dailininkų 
paveikslai.

Programa numatyta labai 
įvairi ir įdomi: Daina, šokis, 
satyrinis žodis, „Kočėlims pa 
glostymas" mūsų kolonijos 
svarbiųjų aktualijų suteiks Ju 
ms smagaus juoko. Iki pasima 
tymo liksmavakaryje. V-ba.

PRISIKĖLIMO 
BAŽNYČIOJE

Didžiosios Savaitės pamal 
Idos bus laikomos ne rytais, bet 

vakarais.
Didįjį Ketviratdienį, vaizduo 

jantį paskutinę Kristaus vaka 
rienę, pamaldos prasidės 7 vai. 
30 min. vakaro.

Didįjį Ketvirtadienį, vaizduo 
jantį Kristaus mirtį Kalvarijos 
kalne, 3 vai. po pietų bus Kry 
žiaus keliai ir Kristaus kančios 
prisiminimo pamaldos bus lai 
komos 7.30 vai, vakaio.

Didįjį Šeštadienį pamaldos 
prasidės 10 vai. 30 mm. naktį, 
o Prisikėlimo Mišios prasidės 
lygiai 12 vai. nakties, vidunak 
tj.
• Mirė Maitynas Kuodys (ko 
vo 26 d.n 47 m. amžiaus ir pa 
laidotas per Prisikėlimo para 
piją Šv. Kryžiaus kapinėse.
• Vyskupo K. Paltaroko minė 
jimas įvyko Verbų sekmadie 
nį, Šv. Jono Kr. parap. salėje. 
Kalbėjo kun. dr. J. Gutauskas, 
iš asmeninių prisiminimų su 
vysk. Paltaroku papasakojo S. 
Grigaitienė ir J. Matiuionis. Po 
minėjimo parapijos bažnyčioje 
įvyko tradicinis gavėnios reli 
ginės muzikos ir giesmių kon 
certąs

AV PARAPIJOS 
REKOLEKCIJOS BAIGTOS 
bendra parapijos šventa Komu 
nija sumos metu ir Apaštališku 
palaiminimu po sumos. Po su 
mos parapijos salėje įvyko aga 
pė — bendri pusryčiai pagerb 
ti mieląjį rekolekcijų vadovą 
T. Joną Kidyką, S. J. Parapi 
jiečiai pagerbime gausiai daly 
vavo. Visos parapiojs vardų 
klebnas T. J. Borevicius pareis 
kė Tėy. J- Kidykui nuosiidžia 
usią dėkingumą už turiningas 
ir gražiai pravestas rekolekci 
jas. (AV).
• Atsikėlė iš Olandijos p. Ši 
monytė-Breda, buvusio Kaune 
Phillips atstovo, jau miiusio, 
žmona. Ponia Breda Montrealy 
je įsikuria kaip žymių Paryžia 
us kosmetikos fiimų atstovė. 
Ponia Breda Kanadoje, Belle 
ville, Ont., turi seserų, o Mont 
realyje pažįstamų. P. Rieda 
čia kuriasi pastoviai. Naujaka 
nadietė lankėsi N L red. ir pasi 
pasakojo apie Olandijos gyve 
nimą.
•ft Vilkelienė Janina buvo sun 
kiai susirgusi ir Daktarų ligo 
ninėje turėjo operaciją. Dabar 
n. Vilkelienė, po sėkmingos 
operacijos, sveiksta namie, bet 
dar turės kelis menesius pasi 
gydyti, kol sustiprės.
• P. Jorvaiša susirgo, nes gavo 
kraujo išsiliejimą.
• Mirė vilemardietis Juozas Gy 
vis. Velionis buvo pašarvotas 
koplyčioje prie Monk bulvaro. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, 
kovo 31 dieną, pei Aušros Vai
tų bažnyčią. Liko nuliūdime 
šeima.
• Visose šeštadieninėse moky 
klose ruošiami vaikučiai Pir 
mai Komunijai. Pirmoji Komu 
nija bus balandžio 27 d., sek 
rnadienį.

IŠGANYTOJOJ© LIUTERO 
nių bažnyčioje, 1691 Bloor St 
reet West, Indian Road Kam 
pas, balandžio 13 d. 1 vai. po 
pietų, jvyks lietuivu evangeli 
ku pamaldos, atlaikytos kunigo 
p. Trakio, atvykstančio iš Či 
cages. Prašome visus lietuvius 
evangelikus kuo skaitlingiau 
šiai atsilankyti.

Po pamaldų, žinomoje Al 
hambros salėje, Bloor Street ir 
Alhambra Ave. kompe įvyks 
Liuteronių Lietuvių Moterų 
Ratelio ruošiama kavute. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Evangelikų Liuteronių 
Lietuvių Parapijos Taryba.

MOKYTOJŲ DIENOS
įvyks balandžio I 2ir 13 dieno 
mis Toronte. Prisikėlimo para 
pijos Muzikos salėje. Paskai 
tos bus A. Rinkūno apie mo 
kyklų refoimą ii P. Balčiūno 
apie metodinius klausimus.
• Mirė Rapolas Žulys kovo 22 
d. sesers namuose, nuo širdies 
smūgio, sulaukęs vos 54 m. am 
žiaus. Profesija buvo mokyto 
jas, tremtyje gyveno Freibyr 
ge. Toronte vertėsi namų par 
davimu. Palaidotas per šv. Jo 
no parapiją Park Lawn kapuo 
se. Užuojauta broliui ir sese 
riai.
• Velykų bobutė Prisikėlimo 
parapijon atvyksta atvelykio 
sekmadienį, bal. 13 d., 3 vai. po 
pietų.

„TAURO” KRONIKA
„Immaculate Conception" 

turnyre, antrame susitikime ko 
vo 18 su Westmount Y.M.U.A. 
pralaimėta 62:63, rungtynės 
baigtos lygiomis 57 :5 7, po pen 
kiti minučių pratęsimo nesėk 
me buvo mūsų pusėje ir i ung 
tynės praloštos vieno taško 
skirtumu.

Kovo 21 lošta jau prieš pa 
ztstamą Vengrų komandą — 
rungtynes „lauras“ lengvai 
laimėjo 68:58. Taškus pelnė: 
Bukauskas 9, Simus 1U, Bai 
tuoms 21, Otto 16, Gražys 9, 
Piečaitis 3.

Kovo 22 „Tauro" jaunių ir 
mergaičių krepšinio kotiiau 
dos, kaimynų latvių pakvies 
tos, lošė draugiškas rungtynes.

„lauro" jauniai rungtynes 
Laimėjo 106—53. Už „Tautą" 
lošė: Gražys 21, l/iiunas 20, 
Morkūnas 6, Vazahnskas 4, 
Harrison 7, Baltuotus 46, Ma 
zeika 2.

Musų mergaitės, paėmusias 
navyzdį iš vyrukų, taip pat le 
ngvai įveikė latvaites 47:21. 
Lošė: Simutė 22, Pieačitienė 
12, Renkytė 1, Gaulytė o, 1 ari 
teraitė 2, Dargytė 4.

Kovo 22 d. vyrų komanda 
„Immaculate Conception" tur 
nyre lošė prieš „L/iivcrsity oi 
Montreal" komandą, kuriai te
ko nusileisti 68—51.

Šiame turnyre buvo lošiama 
dviejų minusų sistema, tuo bu 
du buvo dvejos rungtynes is 
loštos ir dvejos praloštos. Ko 
mandos su dviem pralosimais 
iš turnyro išeina.

< • Pp. Balbonai iš Vinnipego 
8 svečiavosi pas savo gimines 
į* Montrealyje.

J JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI: 
y Gyvenamus namus, apartmentus, 
y Žemę, statybai, investavimui,
i Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola 
Draudimas (visų rūsių) 

y KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS — 
ADAMONISir BUDRIŪNAS 

y Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate Jstaiga 
Nariai Montreal Real Estate Board 

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

Apyvarta 1957 m. siekia $ 1.000.000,00

: DR. V. SADAUSKIENĖ
Dantų gydytoja 

129 Grenadier Rd., 
(2 namas nuo Roncesvalles)'

TORONTO
į Tel. LE 1-4250 <

ft

D. N. Baltrukonis CR 6-5075 
F. Y asu t is

C A. Markevičius OR 1-8951
$ ft LA 2-7879 J. Skučas

V. Uesunaitis PO 7-6719
RA 2-6152

E. Yaffe — Sekretorė.

c

I
A. L I Ū D Ž I U S, B. L., ; • 

Viešasis Notaras < i
(Notary Public) '>

Advokatas iš Lietuvos. ; ' 
Namų, žemės ar bet kurio Į Į 
biznio pirkimo-pardavimo ; ‘ 
dokumentų sudarymas ir ■ i 
visi kiti notariniai reikalai. ! i 

Teisiniai patarnavimai. ; ;

Morgičiai.
8 91 Roncesvalles Ave. AA JiToronto 3, Ontario. S

Telefonas: LE 6-5613. a

Dr. E. Z U B R 1 E N Ė 
Dantų Gydytoja 
1577 Bloor St. W.

(netoli Dundas St.)

TORONTO
Tel. LE 2-4108

| Dr. A. Pocevicius
X Gydytojas ir Chirurgas

280 Roncesvalles Avė g 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v. g 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia k 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pfi. Kitu laiku, susitarus 5
Naujas kabinetai 3

S

ft
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