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SSSR štai ga pu I s vakar u s
Sovietui karinis radiofonas 

.Volga“ jau kuris laikas karių 
tarpe populiarina oftnzyvinį 
karą. Atvirai kalbant apie „žai 
binį žygi į Vakarus". Pažo 
džiui buvo pareikšta : „Karo 
istorija rodo, kad drąsus, štai 
gus žygis gali priešą gi eitu lai 
ku visiškai sužlugdyti ir nuga 
lėti." Taip japonai bandė pa 
daryti staigiai puldami JAV 
Pearl Harboure.
DIDELIS KANADOS KON 
iERVATORIŲ LAl% J1MA5

Kovo 31 dieną Įvy kasieji Fe 
deralinio Kanados Parlamento 
rinkimai davė numatomų, bet 
nelauktų savo iczultatais pa 
sėkmių, nes konservatoriai išė 
jo visiškais rinkimų laimėto 
jais visų kitu partijų sąskaitom 

KONSERVATORIAI LAI
MĖJO ABSOLIUTINĘ 
VIETŲ DAUGUMĄ.

Verta palyginti Įdomius pas 
kutintų dviejų parlamenti! rin 
kimų vaisius, štai jie:

Partijos: 195 7 m. 1958 m.
Konservatoriai ... 112 209
Liberalai................. 104 48
CCF.......................... 25 8
Social, kred. ... 19 —
Nepriklausomi .... 2 —
Nepr. liberalai .... 2 —
Nepr. konserv......... 1

Viso.... 265 265.
Rinkimų skaičiai parodo, ko 

ks didelis skirtumas tarp dve 
jų paskutinių rinkimų pasek 
mių. Jeigu konservatoriai ga 
vo tokį didelį šalies žmonių pa 
sitikėjimą, tai jie turės įrodyti, 
kad šitokio pasitikėjimo verti.

Tarptautinėje politikoje Ve 
lykų metu buvo tūlas aprimi 
mas. Tiktai Rusijos dktiatūra, 
ypač įsistiprinusi Chiusčiovo 
asmeny, Rusijos vairą pasuku

Politini ii įvykių savaitė
šio Stalino keliu, tebevare neat 
laidžią imperialistine politiką.
CHRUŠČIOVAS VIS KAR 
TOJA SAVĄJĄ „GIESMĘ”, 
— kurios leitmotyvas — koeg 
zistencija ir per ją okupuotųjų 
valstybių pripažinimas kolonia 
listinei Rusijos impenjai.

Bet kai Chruščiovas pasiūlė 
sustabdyti atominius bandy 
mus, Anglijos min. pirm. Mac 
millan pareiškė, kad tas gali 
ma padaryti tada, kai JAV siū 
lymu bus priimtas vykdymas 
kontroles, nes anot premjero, 
bandymus galima daryti slap 
tai. Tat nekontroliuojamas „su 
stabdymas“ taikai negales pa 
tarnauti. Toks sustabdymas 
tiktai pasitarnaus netikėtam už 
puolimui, kuriam Rusijos rau 
donoji armija jau ruošiama.

KOMUNISTAI TĘSIA 
SĄMOKSLUS

Kadaras lankėsi pas Tito, o 
dabar Tito vyksta pas Gomul 
ką. Šitie vizitai seka po Chruš 
Čiovo vizito pas Kadarą ir yra 
tęsinys tų planų, kuriuos pasi 
ryžęs vykdyti Rusijos diktato 
rius Stalinas Nr. 2 — Chruš 
čiovas.

ARABAI TAIP PAT 
NESNAUDŽIA.

Faisalas, gavęs valdžią iš 
brolio Saudo, likviduoja šio pa 
likimą — pašalino jo ministe 
riu ir stato sau patikimus, kad 
laisvai galėtų pasukti vairą į 
Nassero vandenis. Tat, atro 
do, arabai nori sudaryti jėgą, 
kurios jie ligšiol netun.

SUKILIMAI TĘSIAMI.
SUmatroje sukilimas prieš 

Indonezijos valdžią tęsiami. 
Kuboje sukilimas dar plečia 
mas, ir Batista nesugeba jo 
likviduoti.

Naujienos iš pasaulio sostinės

Neramumų bangos nesiliauja 
siautėjusios per visą žemes ru 
tulįo paviršių. Paryžiuje įvyko 
24 valandų susisiekimo strci 
kas. Susisiekimo sąjunga įeika 
lauja pakelti atlyginimus. Ku 
boję gresia visuotinis streiką .
DISKUSIJOS UŽ IR PRIEŠ 

RAPACKIO PLANĄ
Lenkų užsienio reikalų mi 

nisterio Rapackio pasiūlymas 
Europoje įkurdinti beatominę 
bazę, netikėtai rado paramos 
Skandiiiavijoje. Skandinavų 
Taryba, į kurią įeina Danija, 
Norvegija, Islandija, Švedija 
ir Suomija, paskutiniame posė 
dyje aiškiai pasisakė uz Rapas 
kio planą. Tai tuo labjau stebi 
na, kad Danija ir Norvegija yra 
NATO nariai, o NATO valsty 
bių dauguma yra pasisakiusi 
prieš Rapackio planą. Rapac 
kio planu

SIŪLOMA J NEUTRALI 
ZUOTA BEATOMINĘ ZO 
NA ĮJUNGTI VISUS BAL 

TUOS PAKRAŠČIŲ 
KRAŠTUS,

taigi ir Lietuvą, Latviją ir Es 
tiją. Savo laiku ir Lenkija ir 
Sovietų Sąjunga yra pasisakiu 
sios uz Rapackio plano beato 
minės zonos praplėtimą į Šiau 
rę. Fed. Vokietijos vyriausy 
bės partijos pasisakė prieš Ra 
packio pianą. Anot jų, tą planą 
Įgyvenamus, butų pripažintas 
status quo (neapjungus Vokie 
tijos), Vakarų Vokietija netek 
tų Vakarų valstybių apsaugi 
mų įgulų, o sovietinė giesme 
tj,k truputį į rytus pasitrauktų. 
Sociakiemokratai ir kai kurios 
kitos opozicines parijus yra už 
Rapackio planą, kurio Įgyven 
Uinimaa sudarysiąs Kytų-Va 
karų įtampos atoslūgį.
SPECIALI KONFERENCI 

JA BALTIJOS JŪROS 
REIKALAIS

Skandinavų laikraščių zimo

Balandžio 3 d. Britų Kolumbi 
jos pajūryje įvykdytas vienas 
iš spalvingiausių ir brangiausių 
sprogdinimų pasaulyje. Sprog 
dinimas kaštavo apie tris milio 
nūs dolerių. Juo pašalinta lai 
vininkystei labai pavojinga pa 
įūrio Ripple Rock uola, jau 
prarijusi apie 100 gyvybių. Ši 
uola buvo tęsinys kalny va 
dinamo Seymour Na >ws. 
Kalnynas, nusitęsiąs apie 10 
mylių į šiaurę nuo Campbell 
upės žiočių, faktinai tas žiotis

užstoja, sudarydamas laivi 
ninkystei didelių pavojų tada, 
kai sraunūs upės vandenys 
veržiasi siaurais tarpekliais ir 
susitinka su jūros bangomis. 
Diagrama rodo, painų tunelių 
junginį, kuris buvo reikalingas 
tam didžiąjam sprogdinimui 
atlikti. 500 pėdų gilumo tune 
lis buvo iškastas krante* pas 
kui iškastas tunelis 2370 pėdų 
ilgumo horizantalus ligi sprog 
dinimui skirtos uolos pagrindo 
ir po to 300 pėdų tunelis ligi

tos vietos, kur buvo padėta 
sprogstamoji medžiaga. Kas 
turi televiziją, visi galėjo ma 
tyti, kaip vyko uolos sprogdi 
nimas. Sprogdinimas buvo mil 
žiniškas. Jis į padengės išme 
tė didžiulį stulpą vandens, ku 
riame lėkė drauge ir gabalai 
uolos. Vaizdas buvo panašus į 
atominės bombos sprogimo su 
keliamą vaizdą, — vandens 
stulpas buvo panašus į grybą. 
Atvaizduose matome sprogdini 
mo schemą.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS ŠULA1TIS 

LITERATŪRINIS SAVAIT GALIS CHICAGOJE

SVARBUS POSĖDIS
New York — (LAIC). Ko 

vo 29 d. New Yorke Pavergtų 
Europos Tautų Asamblėjos pa 
talpose įvyko bendras posėdis 
tos asamblėjos atstovų su Ceri 
tro-Rytų Europos kilmes ame 
rikiečių konferencija. Posė 
džiui vadovavo Konferencijos 
prezidentas prel. J. Balkunas; 
dalyvavo konferenciją sudaran 
čių organizacijų atstovai ir as 
amblėjos atstovai.

Konferenciją sudaro didžių 
jų amerikiečių organizacijų ats 
tovai. J ją įeina lietuviai, alba 
nai, čekoslovakai, estai, latviai, 
lenkai, rumunai, bulgarai, uk 
rainiečiai ir vengrai. Į konfe 
renciją po penkis atstovus dc 
leguoja didžiosios tų tautų oi 
ganizacijos.

Prel. Balkunas sveikindamas 
posėdžio dalyvius, ypatingai 
sveikino svečius, asamblėjos 
atstovus. Jis nurodė, kad kon 
ferencija įsisteigė 1955 m. lap 
kričio mėn., kaua Pavergtų Eu 
ropos Tautų Asamblėjos na 
riai norėjo rasti draugų ameri 
kiečių tarpe.

1957 m. Konferencija pri 
ėmė chartą, kurioje užbrėžti 
tie patys tikslai, kokių siekia 
ir Pavergtų Europos Tautų 
Asamblėja.

Asamblėjos pirm. Dr. Vilis 
Masens padėkojęs Konfreenci 
jai už pakvietimą bendram po 
sėdžiui, dėkojo ir už bendra 
darbiavimą. jis pareiškė, kad 
Amerikos valdžia daugiau skai 
tosi su savo piliečių reikalavi mašina

NEW YORKE 
rnais, negu Asamblėja, kurią 
sudaro devynių okupuotų vais 
tybių egzilai. Jis iškėlė tą tra 
gišką pavergtų tautij būklę ir 
pačio laisvinimo bylos sunku 
mus.

Platesnį pranešimą posėdyje 
padarė advokatas Pamlil Ripo 
sanu, rumunas, Konferencijos 
politinio komiteto pirmininkas. 
Jis nušvietė Konferencijos po 
litinio komiteto veiklą ir jį pa 
pildė Konferencijos preziden 
tas prelatas Jonas Balkunas.

Kovo 29 d. New Yorke Pa 
vergtų Europos Tautų Asamb 
lėjos patalpose įvyko Centro- 
-Rytų Europos amerikiečių kil 
mės konferencijos metinis vi 
suotinis seimas. Posėd} atidarė 
ir jam pirmininkavo prezid. 
prel. J. Balkunas. Posėdeje da 
lyvavo 8 tautų atstovai — lie 
tuviai, latviai, estai, lenkai, če 
koslovakai, bulgarai, rumunai, 
ir ukrainiečiai. Lietuvius AL 
To skirti atstovavo prelatas J. 
Balkunas, M. Kižylė n VI. Bar 
čiauskas. Posėdžiui buvo suda 
ryta 8 punktų dienotvarke.

Pirmiausia paimta rezoliucį 
ja, kurios pradžioje pasakoma, 
kad konferencija atstovaujama 
15 milionų amerikiečių pasiry 
žę kovoti prieš komunizmą ir 
ginti Amerikos demokratinius 
principus.

Toliau, nurodoma, kad Sovtc 
tų Rusija savo propaganda no 
ri suardyti laisvąjį pasaulį. Di 
džiule Sovietų propagandos 

nori įtraukti vyriausy

mis, balandžio viduryje Kopen 
nagoje numatyta NATO vals 
tybių konferencija Baltijos ju 
ros reikalais, kurioje, galimas 
ualykas, dalyvausiąs u JAV uz 
uiemo reikalų minis tems Dul 
les. Lauktina, kad Pabaltijo 
tautų politiniai sluogsmai lais 
vąjame pasaulyje laiku įspės 
HATO valstybių vyriausybės, 
kad Baltijos jūros klausimai 
negali būti išspręsti nepalietus 
trijų Pabaltijo valstybių lais 
ves klausimo.

bių viršūnes į neparuoštą kon 
lerenciją.

Sovietai siekia pripažinimo 
„status quo“. Amerikiečiai kv 
iečiami konferencijon, kuri pri 
pažintų rusų užkariavimus. Re 
zoliucijoje pareiškia, kad toli 
mesm nusileidimai Sovietams 
statytų pavojun Amerikos lais 
vę ir atidarytų kelią tolimos 
niam pasidavimui.

Rezoliucijoje pareiškiamas 
įsitikinimas, kad JA V-bes turi 
patikrinti laisvo apsisprendi 
mo prancipą, taikytiną visoms 
tautoms ir per Jungtines Tau 
tas būtų sudaryta atmosfera, 
kurioje teisė būtų įgyvendinta.

Be jokios baimes reikia žiū 
rėti, į rusų grasinimus, palei 
sinti milionų žmonių viltis, ku 
rie žiūri į Ameriką, kaip vado 
vaujantį vienetą. Jeigu viršū 
nių konferencija įvyktų, ta. jos 
darbų tvarkon turi būti įtrauk 
tas Rytų Centro Eu opos tau 
tų išlaisvinimas.

l<ovo menesio paskutinis 
savaitgalis buvo gana turtin 
gas literatūrinėmis pramogo 
mis. Kovo 28 d. Jaunimo na 
muose studentai santariečiai 
surengė išraiškos šokio ir poe 
zijos vakarą, kurio programos 
išpildyme be chikagiečių daly 
vavo ir du Montrealio atstovai: 
Birutė Vaitkūnaitė ir Heniikas 
Nagys.. B. Vaitkūnaitė čia pa 
šoko eilę prasmingų šokių, oH. 
Nagys paskaitė pluoštą savo 
sios poezijos. Kiti šio vakaro 
prgramos dalyviai: Juoze Vai 
čiūnienė ir Alg. Mackus susi 
rinkusius klausytojus supažin 
dino su savo nuajausiais poezi 
jos kūriniais.

Kovo 30 d. tuose pačiuose 
Jaunimo namuose svečias iš 
Montrealio, H. Nagys, skaitė 
turiningą paskaitą: „Keliai ir 
klystkeliai, veidai ir kaukes. . . 
Dvylika metų mūsų benamės 
prozos (1745—1957)". Čia pre 
iegentas metė žvilgsnį į lietu 
vių rašytojų prozinę kūrybą, 
o taip pat pasisakė bendraisiais 
rašytojų reikalais. Jis taip pat 
griežtai reagavo į aaikurias Ra 
sytojų Sąjungos pasitaikančias 
blogybes. Antroje šios popie 
tės dalyje su savo kūryba pasi 
rodė rašytojas Julius Kaupas, 
paskaitęs novelę iš savo rmni 
nio ir LE literatūrinės premi 
jos laureatas, Marius Kaliliš 
kis, davęs ištrauką iš naujau 
šio romano.

Tos pačios dienos vakare įvy 
ko pats stambiausias savaitga 
ho literatūrinis parengimas: 
literatūros vakaras ir L*et. Ra 
šytojų Dr-jos bei LE literatu 
nnių premijų įteikimas. Šios 
premijos, kaip jau buvome an 
Ksčiau minėję, atiteko Gražinai 
Tulauskaitei- Babrauskienei ir 
Mariui Katiliškiui. Čia taip pat 
dar greitomis buvo sudaryta ir 
trečioji — literatūros mėgėjų 
premija, paskirta Manui tvati 
fiškiui. Ją, 500 dol. sumoje, ra 
šytojui perdavė Terros leidyk 
los savininkas V. Civinskas. G. 
Tulauskaitei premiją jteike L 
RD vicepir. P. Gaucys, o M. 
Katiliškiui specialiai is Bosto 
no atvykę — LE leidėjas J. Ka 
pocius ir rašyt. A. Gustaitis, 
nendrai imant, Įteikimo metu 
jautėsi šiek tiek nelabai sven 
tiška nuotaika, nes kai kurių 
dalyvių demonstratyvūs šuka

tą literatūros šventę. Graži bu 
vo antroji šio vakaro dalis, ku 
rioje su savo kūryba pasirodė: 
Ant. Gustaitis, Jonas” Aistis, 
Jer. Cicėnas, Jurgis Jankus, H. 
Nagys ir abu laureatai.
• Viktoro Petravičiaus pavei 
kslų paroda įvyko kovo 29—30 
d. d. jo namuose. Parodą globo 
jo D. Bylaitienė.
• Liet. Studentų S-ga Velykų 
pirmąją dieną Lietuvių audito 
rijoje buvo suruošusi šokių va 
karą.
• Arch. Vyt. Vepštas su žino 
na išvyko kelių menesių kelio 
nėn į Europą.
• Čikagos Lietuvių Sporto klu 
bas Neris balandžio Z6 d. L. 
Anditorijoje rengia pavasarinį 
vakarą. Jo programoje Cicero 
lietuvių menininkai parodys J. 
Krūmino veikalą — muzikinį 
montažą „Pabaigtuvės“. Tą pa 
čią dieną Čikagoje prasidės Pa 
baltijo tautų krepšinio, tinkli 
nio ir stalo teniso pirmenybes.
• Muz. Jer. Kačinskas iš Bos 
tono persikelia netoli nuo Chi 
cagos esančion vietovėn — į 
Whiting, Ind.
• Balandžio 11 d. daug Čika 
gos lietuvių spoitininkų vyks 
ta į Clevelandą, kur šį savaitga 
lį bus Š. Amerikos lietuvių sp 
orto žaidynes.
• Vysk. Vincentas Brizgys 
priėmė J. A. Valstybių piliety 
oę. Jis postoviai gyvena Čika 
goje-
• Dienraštis „Diaugas" balan 
džio 13 d. rengia pavasarini 
koncertą. Programą išpildys 
Frudencija Bičkienė n Arnol 
das Vokietaitis.

— Estų tautinis komitetas 
Kanados vyriausybei įteikė rne 
morandumą, kuriame pasisako 
ma, kad naujiems ateiviams, 
gavusiems pilietybę, būtų su 
teiktos visos pilietinės teises.

— Eisenhoweris pertvarko 
karinį štabą.

— Brazilija balandžio 21 die 
ną perkelia sostinę į naują vie 
tą, esančią valstybės viduryje 
ir pavadintą valstybės vardu— 
Brazilija.

— Chruščiov savo pavaduo 
toju paskyrė Florą Kozlov'ą, 
naują kompartijos ligūrą.

— Ontario jaunių ledo rutu 
lio pirmenybėse susiliko To 
ronto Malboros ir Hamiltono

■ Lietuvos 
nacionalinė 
M .Mažvyde

vimai iricsv disonanso į šitą re Tiger.

LAIŠKAS IŠ 
CALIFORNUOS

Pernelyg mus ilgai siais me 
tais, „mūčina“ gausus lietūs; 
tai neįprasta normaliam .Cali 
fornijos klimatui. Vasaros gi 
mėnesiais mums įkyri industri 
jos ir automobilių išmetamos 
dujos, žinomos „smogo“ var 
du. „Smogas“, žinovų, g)dyto 
jų, nuomone, kenkia ne tik žm 
onėms, bet ir augmenijai; aau 
giausia nuo „smogo“ kenčia 
akys, plaučiai, oro takai, kai 
kuriems — virškinimo traktas. 
Jei „smogo“ nebūtų, Los An 
gėlės galima būtų vadinti ro 
jaus kampeliu.

Antras faktorius, veičiąs 
kiek „šališkai“ kalbėti apie L. 
Angeles, tai stipriai pasireiš 
kiąs nedarbas. Elektronics in 
dustrija itin gausi čia. Bet ir 
joj sunku įkibti. Gal teks pa 
sukti į Chicagą, kur bedarbių 
skaičius, procentiškai, mažiau 
sias visoje USA. Tenka gyven 
ti iš 40 dol. savaitines bėdai 
bio pašalpos, priduriant iš san 
taupų. Radijas ir spauda skel 
bia, jog padėtis turinti pagerė 
ti ,bet kada?

Išvadoje, pamirštant lietų ir, 
gal būti, laikiną nedarbą, gyve 
nimas Calif, yra geras tie»c kli 
mato, tiek iki šiol buvusios dar 
bu pasiūlos, atžvilgiais.
• Inž. L. Griniaus, preziaento 
sūnaus, šeima susilaukė prie 
auglio — sūnaus Aro-Kazio.

Prip.
Lietuvaitė, atvykusi į vaka 

rinę Vokietiją praėjusių metų 
gale, „Eltos informacijų" bend 
radarbiui papasakojo apie gy 
venimą Lietuvoje. Pokariniais 
metais, kai veikė labai daug 
partizanų, daugybė Lietuvos 
gyventojų, ypač gyvenusių pa 
miškėse, buvo išvežta į Sibirą, 
nes jie buvę okupantui nepati 
kimi. Partizanų veikimo me 
tai pasižymėję dideliais žiauru 
mais.

Lietuvos žmonės labai misi 
vylę Vakarais, nes jie negavę 
jokios paramos, o dabar ir Vii 
tis praradę. Sunku gijžusiems 
iš Sibiro Lietuvoje įsikurti, nes 
bedarbių labai daug ir ir nie 
kas jais nesirūpina. foKia esan 
ti okupanto politika, kad Lie 
tuvos žmonės išsiblaškytų po 
visą Rusiją. Sugrįžusicji is Pie 
tinės Amerikos naujas sąlygas 
pergyvena tragiškai ir yra la 
bai nusivylę. „Tėvynės Balso" 
Lietuvoje niekas nemato, — 
jis, perpildytas „gražia" piopa 
ganda, Lietuvoje nedrįstamas
parodyti.
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Laisvojoje tribūnoje pasipi
lė straipsnių su apkaltinimais, 
Defspėjimais, sielojimais. Pasi 
gendama tuose straipsniuose 
rimto atsakymo į rimtą klausi 
nią : kodėl sklypai perkami?

Kad sudarytų straipsniams 
diamatiško įspūdžio, viskas pa 
biaukiama žodžiu spekulian

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna

$ 5.0C tas.
Pirmiausiai išsiaiškinkime, 

- 6 00fkas ta* yra sP^uliantas. Lietu 
M’ ' Wvių kalboje žodis pasidaręs po 

. $ L00| pUjįarus karo ir pokario me 
tais ir pritaikytas juodos bir 
žos prekiautojams. Vokiečiai 
vadina tokius prekybininkus 
Schwarzhcandler, anglų kai

Bendruomenė
DAR JIEsKOKIME

Visoje mūsų lietuviškoje ma 
sėje labai mažai atsiras žmo 
nių, kurie nepripažintų, kad la 
bai naudinga būtų turėti vieną 
organizaciją, kuri apjungtų vi 
visus lietuvius visame pasauly 
je. Visai natūralu, kad Tėvynė 
būtų tokios organizacijos cent 
ras, visokeriopas šaltinis ir di 
dysis lietuvybės pagrindas. 
Taip apsijungę, lietuviai visa 
me pasaulyje sudarytų vieną di 
dėlę šeimą — vieną lietuvišką 
bendruomenę.

Deja, toks tikslas dabartinė 
mis sąlygomis neįmanomas at 
siekti. Neįmanomas ne dėl to, 
kad tautos nariai, būtų jie Te 
vynėje ar kitose šalyse, to ne 
suprastų ir nenorėtų,—neįma 
nomas todėl, kad tas nesudaro 
Lietuvos okupantui tikslo; kad 
okupantas yra priešingas to 
kiam tautos apsijungimui, nes 
apsijungusi tauta būtų galiu 
gas vienetas, kuris ir sugebi- 
tų pareikšti savo valią. Lietu 
vos okupantui yra naudingiau, 
kada lietuvių tauta išblaškyta 
ir neturi galimybių pareikšti 
savo daugumos valios.

Tat esamosios sąlygos mus 
verčia laikinai apsiriboti bend 
ruomenine organizacija, kuri 
apjungtų ne visą tautą, bet tik 
tai jos dalį, esančią geležinės 
uždangos išorėje. Tai yra tra 
giška, bet su tuo tenka skaity
tis, kaip su neišvengiamybe.

Bet jeigu taip, tai mūsų už 
davinys yra laisvėje esančius 
apjungti tokiu plačiu mastu, 
kad juo mažiau tautos narių 
galėtų likti už bendruomenės 
rėmų. Ar viskas padaryta, kad 
šitas tikslas būtų atsiektas ma 
ksimališkai? Atrodo, kad ne.

Daug kartų jau buvo pasisa 
kyta, pakartota ir pabrėžta,kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nė kitų organizacijų veiklos ne 
sisavina ir nestabdo. Kad PL 
B-nės organizacija visas orga 
nizacijas apjungia. Ji yra jun 
gėja, vienytoja, derintoją. Ir 
tai yra ne tiktai prasminga, bet 
ir nepaprastai gražu.

Tačiau, kai dabar einama 
prie PLB-nės išbaigimo, prie 
Pasaulio Lietuvių Seimo, neat

ir organizacijos
VIENYBĖS KELIO!
rodo, kad būtų laikomasi šio 
tikslo. Jeigu Kanadoje yra ga 
na daug įvairių organizacijų, 
tai Jungtinės Amerikos Valsty 
bės jų turi daugybę — senų, 
veiklių, nusipelniusių. Tuo tar 
pu ar jos kviečiamos dalyvauti 
LP Seime? Anaiptol. Tat gy 
venimo faktai nesuderinti su 
pareiškimais. Kodėl? Ar tai 
persunkus, ar neįvykdomas už 
davinys?

Argi negalima būtų sudary
ti toks statutas, kad Pasaulio 
Lietuvių Seime galėtų dalyvau 
ti ne tiktai pavieniai, mažiau 
organizuoti asmens, bet ir or 
ganizacijų atstovai? Atrodo, 
kad toks susiorganizavimas bū 
tų ir lengvesnis ir paprastes 
nis. Jeigu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė apjungia ne tik 
tai pavienius asmenis, bet ir or 
ganizacijas, tai, duodant gali 
mybių Seime dalyvauti pavie 
niams, kodėl neduodama gaii 
mybių dalyvauti organizuotie 
ms? Juk lengviau yra pakviesti 
organizacijas, negu pavienius 
surankioti į krūvą.

Atrodo, jeigu būtų visiškai 
rimtai žiūrima į Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenę, kas ir tu 
retų būti, tai esamosios organi 
zacijOs ne tiktai galėtų, bet ir 
turėtų užprotestuoti dėl tokio 
jų nušalinimo iš Pasaulio Lie 
tuvių Seimo. Ir kas jvyktų, jei 
gu tai imtii ir užprotestuotų? 
O ir tas juk gali dar atsitikti.

Tai visi argumentai yra už 
tai, kad Pasaulio Lietuvių Sei 
mas reiktų atidėti ir jo paruo 
Šimas gerokai persvarstyti ir 
perorganizuoti. Labai neracio 
nalu ir neteisinga, kad senos, 
didelės, garbingos ir daug nusi 
pelniusios Amerikos lietuvių 
organizacijos yra nekviečia 
mos dalyvauti Seime.

Siekdami viso pasaulio lietu 
vių vienybės, turim padaryti 
visa galima, kad jų juo didžiau 
sis kiekis dalyvautų, didžiausis 
kiekis būtų apjungtas. Jeigu 
jau išsiskyrė partijos, tai bent 
Bendruomenė turėtų parodyti 
vienybei proto, širdies ir jaut 
rūmo.

J. Kardei is.

boję vadintųsi blackmarketier. 
• |uoda birža nėra legalus užsi 
ėmimas ir yra persekiojama įs 
ratymais. Tuo tarpu spekulia 
cija yra legalus užsiėmimas, įs 
tatymais apsaugotas, ir Kana 
Joje uždarbis is spekuliacijos 
net neapdedamas pajamų mo 
kesčiais, jeigu tai yra šaluti 
nis užsiėmimas. Spekuliacija— 
Speculatus reikia suprasti — 
investacija, surišta su rizika 
su tikslu padauginti įnašą. To 
ks įnašo padauginimas vadina 
mas capital gain arba kapitalo 
papildymas.

Paprastai žmonės yra ne 
vienodo mantaliteto. Vieni mė 
gsta prašmatniau ir linksmiau 
pagyventi, kiti kukliau ir tau 
piau. Panašiai yra ir su inves 
tacija. Ypatingai šiais laikais, 
esant tikrai tendencijai konsu 
minių prekių kainų kilimui, pi 
nigas laikyti nenaudojant, at 
rodo lyg ir pasenęs nusistaty 
mas. Ir žmonės, taikantis prie 
laiko duodamų sąlygų, atlieka 
mam pinigui duoda darbo, t. y. 
duoda galimybių sau pačiam 
daugintis vertės išlaikymui. 
Vieni mėgsta brangenybes, ki 
ti laikosi prie pramonės ir vėl 
kiti prie žemės. Kadangi lietu 
viai kilę iš žemės ūkio krašto, 
tai spekuliacija pramonės akci 
jomis nepakeliui.

Sėkmingai spekuliuoti akci 
jomis yra būtinas geras ne tik 
tai Kanados, bet ir mūsų kai 
mynų Amerikos, visos pramo 
nes bei ekonominės padėties ži 
nojimas.

Lietuvis mėgsta žemę. Jisai 
ūkyje užaugęs ir ūkyje gavęs 
sveiko proto. Taigi ir yra prie 
žastis, kodėl mūsų tautiečiai 
mėgsta investuoti atliekamą pi 
nigą į žemę. Jie žino, kad ze 
mė nenustoja vertės. Tai yra 
viena. Antra, kad vertės didėji 
mas priklauso nuo vietos ir 
aplinkybių. Šiame krašte, kur 
pramonė ir gyventojų skaičius 
labai sparčiai auga, žemės ver 
tęs didėjimas yra visiškai neap 
skaičiuojamas. Ir tribūnos rašy 
tojams yra žinoma, kati tas di 
dėjimas dažnai skaičiuojamas 
ne tiktai šimtais, bet ir tūkstan 
čiais procentų. Pav, prieš dvi 
dešimt metų Montreaiio šiaurė 
je, už Jean Talon gatvės, stove 
jo tiktai farmos ir dar prieš ke 
turius metus už Back River bu
vo tiktai apskurę kaimeliai.

HAMILTON, Ont.
Atkelta iš 7 puslapio.

PRIMENAM HAMILTONO IR APYLINKIŲ 
LIETUVIAMS,

kad Hamiltono skautų „Neinu 
no“ tunto šokių vakaras įvyks 
balandžio 26 d. parapijos salėj. 
Tam yra smarkiai ruošiama 
meninė dalis, kurią išpildys vt 
siems gerai pažįstamas, Hamil 
tono scenos mėgėjų būrelis 
,,Aukuras“. Jis suvaidins vieno 
veiksmo komediją „Plaštakė 
lės“, kurią režisuoja p. Kuda 
bienė-Dauguvietytė.

Taip pat ruošiamas „Laimės 
šulinys", kuriam fantai jau 
renkami. Kas galėtų paaukoti 
fantų, prašom juos tįeikti bet 
kokiam skautui, ar paskambin 
ti tuntininkui J. Trečiokui, tel. 
JA 8-1872 ir fantai bus paimti 
iš namų. Jau eina ir biletų pla 
tinimas (kaina tik 1 dol.).

Šio vakaro tikslas yra sutelk 
ti kuo daugiau lėšų skautų va

saros stovyklai, todėl prašom 
visus tautiečius paremti tan 
tais ar savo atsilankymu.

Taip pat primenam, kad ba 
landžio 17 d. sekmadienį įvyks 
iškilmingas šv. Jurigo minėji 
mas. Į šį minėjimą atvyks daug 
apylinkių skautų. Minėjimo 
meninę dalį išpildys skautų ir 
skaučių tuntai. Ji žada būti pla 
ti ir įdomi ir jai smarkiai visi 
vienetai ruošiasi.

Tad iki pasimatymo balan 
džio 26—27 d. d. Hamiltone.

Alp.

Kiekvlfcham, kuris <as vietas 
turi progos pamatyti dabar, ga 
11 įvertinti nepapiasto turto ki 
Urną, ir nuolat dai kylančio. li
tai yra rezultatas ne ko kito, 
kaip kilimo krašto turto valsty 
binio įvertinimo žemės ir butų 
reformos reikalingumo.

Lietuvis agentas, tarpiniu 
kaudamas tautiečiui sklypo 
pardavimu, pasitarnaus kiek 
vienu atveju naudingiau, negu 
kitos tautybės agentas, jisai 
žino kompanijos padėlį ir jos 
ateities pianus. Lietuvis agen 
tas, imdamas tokį darbą, jaučia 
daugiau atsakingumo savo tau 
nečiams, negu abu rašytojai 
galvoja, ypač, kad valstybiniai 
bei vietos įstatymai nustato 
kompanijos veikimą 11 projek 
tų išplanavimus.

Dei bendros orientacijos, sk 
lypais spekuliuojant gai butų 
galima laikytis tokio samprota 
vimo: Kanados miestai plečia 
si į visas puses. Rytuose ir pie 
tuose dažniausiai koncentruo 
jama sunkioji pramonė, loję 
pusėje gyventojai mažiau uz 
dirba, todėl residenciniai skly 
pai yra mažesnės vertės. V aka 
ruošė paprastai apsigyvena iui 
tingesni, todėl sklypai turi au 
gštą vertę. Šiaurėje vidutinio 
uždarbio gyventojai, 11 sklypų 
vertė mažesnė negu vakaruo 
se, bet augštesnė, negu rytuo 
se ir pietuose. Miesto centre 
prekyba ir sklypų verte augs 
čiausia. Sklypų dydžio stanuar 
tas pačiam mieste vidutiniškai 
25 pėdos x 84 pėdų, o už mies 
to ribų 58 iš 100 pėdų. Paste 
bėtina, kad gauti National Hau 
sing Corp, paskolą namams sta 
tyti — žinoma pavadinimu Ce 
ntral Morgage Loan, sklypo dy 
dis turi būti ne mažesnis 58 iš 
100. Nepirkti sklypo kaip vie 
neto, bet visuomet pirkti kvad 
ratinėmis pėdomis. Spekuliuo 
jant, pirkti sklypą dar nepra 
dėtai statybai projektuose ir 
mokėti ne daugiau kaip 4 iki 
10 centų už kvadr. pėdą. Lai 
kytis kuo arčiau prie vieškelio 
arba pagrindinio judėjimo, ir 
kuo arčiau prie senesnės vieto 
vės — miestelio. Turi būti vie 
šo susisiekimo galimybė —- au 
tobusai arba traukiniai. Uolė 
ta žemė surišta su stambesne 
mis išlaidomis vandenio ir ka 
nalizacijos pravedimui. Prade 
tai namų statybai projektuose 
nebelieka vietos sėkmingai spe 
kuliacijai, nes kvadr. pėdos kai 
na siekia 25 centus. Jeigu ir 
gana arti prie miesto ribų, rei 
kia gero pasisekimo, kad vėl 
parduotų už 30 centų pėdą. To 
ks pirkimas praranda spekulia 
cinį efektingumą, nes perdidele 
investacija sulyginant su už 
darbiu. Toks sklypas tinka tik 
tai savo naudojimui. SKlypą 
perkant, skaičiuoti penkių me 
tų investaciją ir reikėtų uždirb 
ti mažiausiai 100%. Tas duotų 
20% per metus (bankas moka 
apie 3%). Komerciniai sklypai 
už miesto ribų neapstatytam 
projekte prekiaujami nuo 30 
iki 50 centų, įpusėjus statybai 
— nuo vieno iki dviejų dol. už 
kvadr. pėdą. Spekuliuoti tiktai 
atliekamu pinigu.

Tautiškumo klausimą reikė 
tų laikyti tokiu opiu, kad neiš 
siaiškinus ir nežinant apie ką 
reikalas sukasi, spaudoje neiš 
kelti. Jeigu agentas už darbš 
tumą gauna bonusą — žemės 
gabalą ir šitą bonusą aukoja 
Lietuvių visuomenei, atrodo ne 
turėtų būti žalinga. Ir jeigu 
lietuvis įsigijo sau namą ir gan 
na lietuvį kaimyną, tai tautiš
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„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’’
spaustuvė

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

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖSE.
UŽSISAKYTI GALIMA 1R PASTŲ.

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

SKAMBINKITE TELEFONU : HEmlock 7920. Į

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 p a d v i g u b i
t i. Tai bus atsiekta lengvu būdu: jeigu kiekvienas mū 

su prenumeratorius suras tiktai po vieną naują 
prenumeratorių!

Visus mielus prenumeratorius ir visus tautiečius kvie 
čiame į talką — savosios spaudos parėmimo talką! 
LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA.
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DAR KARTA PRAŠOMI DĖ MESIO SPAUDOS BENDRC
VĖS „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ ’

SĖRININKAI-AKCININKAI
Ligšiol vis dar yrą neatsiim 

tų šėrų. Nors jų savininkų pa 
vardės jau nekartą buvo skelb 
tos, vis dar yra tokių, kurie 
neatsiunčia savo adresų, kad 
jiems galėtume pasiųsti šėrus. 
Neatsiėmusiųjų tarpe yra sios 
pavardės: Jonas Žiurinskas, 
Kostas Astravas, Antanas Mirs 
kis, Jonas Rimkevičius, Petras 
Stauskas, Petras Zabarauskas, 
Vacys Lasniauskas, Juozas 
Rutkauskas, Bronius Gnkenis, 
Jonas Petkevičius, Petras Pa 
puška, Napoleonas Barisas, 
Bronius Levanauskas, Albinas 
Šiaudinis ir Jonas Barišauskas. 
Visi suminėtieji prašomi atsiųs 
ti savo adresus.

Nepatiekusiųjų arba pakeitu 
šiųjų gyvenvietes, tarpe yra šie 
šėrininkai: Kun. A. Vilkaitis. 
Pr. Mingėla, Justinas Meškys, 
Bronė Žilinskaitė, Petras Sty 
ra, Vladas Šulmą, Liudas Vys 
niauskas, Juozas Petkevičius, 
Pranas Žemaitis, Jonas Igną 
tavičius, Jonas Rutkąuskas, 
Vladas Povilėnas, Petras Luko 
Sius, Alfonsas Kiršinąs, Povi 
las Girnius, Antanas Mirskis, 
Bronius Grikenis, Petras Eidu 
kas, Juozas Jauneika, Juozas 
Misius, Bronius Misius, Alfon 
sas Kulvinskas, Jonas Žemai 
tis, Vacys Laniauskas, Bronius 
Springelis, Antanas Želvys, 
Petras Zabarauskas, Antanas 
Vizgirdą, Jonas ir Antanas Ka 
maitis, Bronius Aselskis, Anta 
nas Dobrovolskis, Julius Mačiu 
kas, Jonas Kirstukas, Henri 
kas Sukauskas, Justinas Slan 
kus, Viktoras Mikuckis, Jonas 
Riąuba, Albertas Priekšas, Pet 
ras Sidoras, Aleksas Pauiaus 
kas, Albertas Dransutavičius, 
Petras G rauslys, Povilas Rab 
liauskas, Juozas Petronis, Vin 
cas Vaičaitis, Algirdas Strei 

kumui turėtų būti tiktai nau 
dingą. Neišsibarstykite po pla 
tų kraštą, bet turėkite bent vie 
na kaimyną, ir jūsų vaikai ne 
bus absorbuoti kitos tautybės 
kalbos i rnepamirš lietuviškos. 
Juo daugiau kaimynų, juo tvir 
tesnė vietovė sudaranti kolo 
niją. Būk organizuotas savųjų 
tarpe. Tautybė yra prigimtis. 
Jeigu būsi savo tautybėje orga 
nizuotas, būsi tvirtas; jeigu pa 
simesi, būsi absorbuotas kitų 
tautybių, bet nebūsi jų priim 
tas. Nesirūpinkime tiktai savo 
problemomis, bet įsikalkime 
sau p. Kardelio išmintingą žo 
d.į: remkime jaunimą ir studen 
tus visomis galimybėmis; rem 
kime jų sąjungas ir fondus ir 
įpareigokime juos' išlaikyti tau 
tiškumą kai mūsų nebebus. Re 
mkime lietuvių turimus biz 
nius, — kiekvienu ątveju tai 
tikrai nebus kenksminga.

P. Mažeika.
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mikis, Mindaugas Žeimys, Ka 
zys Tuba, Leonas Bielskis, juo 
zas Černiauskas, Feliksas No 
reika, Juozas Vilimas, Leonas 
Vindašius, Juozas Zurlys, VIa 
das Stabingis, Jonas Gercas, 
Povilas Rociūnąs, Romualdas 
Striukas, K. L. T. Toronto sky 
rius, Vladas Kiskis, Vladas 
Pleškaitis, Napoleonąs Bari 
sas, Henrikas Monkevičius, 

Vincas Narmontas, Mečys ša 
rauskas, Stasys Jonaitis, Lietu 
vių Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Sąjunga „Verslas", Al 
bertas Šiaudinis, Aleksandras 
Žvelnis, P. Kungytė-Žyinantie 
nė, Jonas Romikaitis, J. Bene 
tis, J. Rimkevičius, Pi. Kalvai 
tis, A. Naruševičius, VI. Že 
maitis, J. Paukštė, K. Kamins 
kas, J. Jakubauskas. A. Dasys, 
Adelė Kinderis.

Visi čia suminėtieji maloniai 
prašomi atsiųsti savo adresus, 
kad su jais galėtumo susisiek 
ti. Sp, B-vės N L Valdybą.

• Išleisti Mykalojaus Kastan 
to Čiurlionio „Kūriniai forte 
pionui". Sudarė J. čiurhenytė. 
Tai stambus 226 pusi, gaidtf 
rinkinys. Jame paskelbti romSI 
tiški Čiurlionio muzikiniai kū 
riniai 1899 — 1903 m., toliau 
1903—1906 m. preliudai ir dar 
vėlesni — 1906—1909 metų 
kūryba fortepionui.

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.
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Laisvoji tribūna.

Del utopinių iliuzijų
RAŠO V. KASTYTIS

TRYLIKA METŲ
Kada dangoraižių šešėlyje 

atsisuki atgal, sunku patikėti, 
kad jau prabėgo tryliKa su vir 
šunį metų, kai mūsų kojos min 
do svetimos žemės dulkes. Ir 
kojose ir širdyje vis labjau jun 
tami didelio nuovargio ženklai. 
Lietuvos laisvinimo akcija, ku 
ri mums, politiniams tremtinis 
ms, buvo duona ir vanduo, šian 
dien yra palaidota susikompli 
kavusių politinių Įvykių kapi 
nyne. Vietoje kryžiaus stovi 
amerikoniškos ir sovietinės ra 
ketos hidrogeninėmis galvo 
mis — jų papėdėje Lietuvos 
net neįmanoma Įžiūrėti. . .

Sovietinė propaganda, per 
metų eilę pajuokos ožio vieto 
je mėginusi jieskoti kelio i tre 
mtinių širdis, jau pradeda duo 
ti šiokių tokių rezultatų. Du 
,,Tėviškės Žiburių“ bendradar 
biai — Almus ir Al. Gimantas, 
— kartaus nusivylimo paveik 
ti, pradeda siūlyti kultūrinio 
bendradarbiavimo su lietuvių 
tauta mintį. Tai, žinoma, nieko 
nuostabaus, nes trylika metų 
yra ilgas laiko tarpas ir tiems 
bendradarbiams in, pagaliau, 
pačiam „Tėv. Žiburių“ redak 
toriui.

atominių užtaisų
DAINA

Šiandien jau ir didžiausiam 
optimistui aiškiai matyti, kad 
visos mūsų viltys, dėtos į Jung 
tines Amerikos Valstybes, pri 
ėjo liepto galą. Lietuva JAV 
planuose neturi vietos, kada vi 
są Žemės rutulį yra sukausčiu 
si atominio karo isterišką bai 
mė. Paradoksiškai skamba sau 
sas faktas: Lietuvai laisvę grą 
žinti galėtų tik karas, kurio 
niekas, būdamas pilname pro 
te, nenori. Nenorime jo ir mes, 
politiniai tremtiniai. Ir taip vi 
sa Lietuvos laisvinimo proble 
ma pakimba ant plonyčio vii 
ties siūlo: — gal gi sovietija 
pasikeis, gal grįš protas i ko 
munistų vadų apytuštes gal 
vas?

Šito nelemto „gal“ priedan 
goję Almus su Al. Girnantu ir 
meta kultūrinio bendiadarbia 
vimo su tauta mintų Ją, be abe 
jo, gimdo visuotinis nusivyli 
mas — svetimaisiais ir savai 
siais, nes VLIKas, dipiomatų 
šefas ir mūsų politinių partijų 
atskalos taip pat didele dali 
mi yra kalti dėl vis didėjančio 
nusivylimo. Per trylika metų 
Lietuvos vaduotojai nesugebė 
jo net bendros kalbos, bendro 
kelio surasti, nors uždavinio 
vis dėlto būta bendro. Senųjų 
politikų karta savo politiniu 
fanatizmu ir garbės (asmenis 
kos ar partinės) troškimu šulo 
šė aiškų bankrotą. Jų politinis 
nesubresdimas šiandien trern 
ties lietuvį, galimas dalykas, 
yra įstūmęs į didesnį nusivyli 
mą negu amerikiečių padary 
tos pokarinės politikos klai 
dos. Kai kuriose lietuvių kolo 
nijose net Vasario šešiolikto 
sios minėjimui lietuviai negali 
sueiti į vieną salę, nes aklo po 
litikų užsispyrimo dėka yra re 
ngiami du minėjimai. Tai jau 
beveik kriminalinis nusikalti 
mas prieš lietuvių tautą. Nepri 
klausomybės akto signatarai 
savo karstuose turėtų apsivers 
ti ant kito šono.. .

IDEALIZMAS AR 
DVASINIS PALŪŽIMAS?
Šitokiose aplinkybėse kultu

TREMTYJE
rinis bendradarbiavimas su 
tauta, iš tikrųjų, gražiai su 
skamba ausį vyliojančia gaida. 
Tačiau ir Almus ir Al. Giman 
tas užmiršta kitą medalio pusę 
— jokio kultūrinio bcndiadar 
biavimo su tauta negali būti, 
jeigu pirmiausia nebus politi 
nio bendradarbiavimo su da 
bartiniu tautos pavergėju. Tai 
gi, reikalas liečia dvigubą ben 
dradarbiavimą: per Lietuvos 
pavergėjų rankas kai kurie mū 
sų kultūriniai laimėjimai gali 
būti perduoti tautai, ir tauta 
taip pat per tų pačių pavergė 
jų rankas galėtų mums paiody 
ti savo laimėjimus, prie kurių, 
žinoma, būtų pridėti komunis 
tų partijos komentarai, kad už 
tuos laimėjimus lietuvių tauta 
privalo būti dėkinga „diržią 
jai“ ir „šlovingąja!“ Lenino, 
Stalino ir Nikitos partijai. . .

Almus prisipažįsta, kad Va 
Istybinei Leidyklai buvo pasiųs 
ta J. Meko knyga — Semeniš 
kių idilės“, bet Leidykla tos ne 
politinės knygos nesutiko at 
spausti. Negi Almus būtų tikė 
jęs sulaukti kitokių rezultatų? 
Valstybinė Leidykla kultūrinio 
bendradarbiavimo sąskaiton 
mielai atspaustų knygą, kurio 
je piešiamas nusivylimas trem 
ties gyvenimu, Amerika, Kana 
da ir kitais, anot komunistų, 
„kapitalistiniais kraštais“. Di 
džiausiu JA Valstybių lietuvių 
rašytoju Valstybinei Leidyk 
lai vis dar tebėra tikrai mizer 
nas Rojus Mizara, nes jo raš 
tai tarnauja komunistinei pro 
pagandai. „Kultūra" ir propa 
ganda Sovietų Sąjungoje eina 
koja kojon.

„Tiesa“ mielai rašo, kad tre 
mtinių ir emigrantų vaikai bai 
gia nutautėti, kad visus vis sun 
kiau spaudžia didėjanti nedar 
bo našta, kad gyvenimo tikslas 
yra išmuštas iš po tremtinio ko 
jų, tačiau tai, ką tremties ar 
emigracijos lietuvis sukūrė tik 
rai gražaus ir gero, komunistų 
partija nesutiks parodyti lietu 
vių tautai, nes tokie dalykai 
būtų didžiausias smūgis komu 
nistinei propagandai. Už ben 
dradarbiavimą su tauta mes tu 
retume užmokėti per didelę 
kainą, jeigu tautai galėtume 
parodyti tik tai, kas naudinga 
komunistų partijos propagan 
dai. Pagaliau, būkime tikri, ir 
patį kultūrinio bendradarbiavi 
mo faktą komunistai įkinkytų 
į propagandinį vežimą. Jau da 
bar galima įsivaizduoti ilgus 
straipsnius „Tiesoje“, straips 
nius, kuriuos komunistų parti 
ia skirtų lietuvių tautai: užmirš 
kite senas dienas, niekas jums 
nepadės ir niekas jūsų neišva 
duos, nes jūsų vaduotojai į lais 
vinimą numoja ranka ir jau 
jieško bendradarbiavimo su 
visagalinčia komunistų parti 
ja. . . Taip atrodo kultūrinio 
bendradarbiavimo su tauta per 
spegtyvos. Toks kultūrinis „be 
ndradarbiavimas* būtų pats di 
džiausiąs smūgis tautai, nes ji 
galėtų patikėti komunistine 
propaganda, kad mes ja iš tik 
rųjų užmiršome.

Skaitant Almus n Al. Gi 
manto peršamas kultūrinio be 
ndradarbiavimo mintis, nenoro 
mis kyla klausimas — kas gi 
pasidarė tų minčių autoriams, 
ar jie remiasi naivoku idealiz 
mu ar, gal būt, juos pradeda 
graužti palūžimo vėžys?. . . L,i
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ga yra labai žmogiška. Vakarų 
Europa, pavyzdžiui, jau užmir 
šo garsiąją Miuncheno konfe 
renciją ir dabar gvoltu šaukia, 
kad jau būtų laikas ją vėi pa 
kartoti, vietoj Hitlerio pasi 
kviečiant Stalino įpėdinį Niki 
tą Chruščiovą. . . Galimas daly
kas, kad ir Almus su Ai. Gi 
mantų jau spėjo pamiršti pir 
mosios sovietų okupacijos hūd 
nūs rezultatus, nes jiems Sibi 
ro pyragų neteko paragauti. . . 
Tačiau tie Sibiro pyragai, ma 
tyt, buvo ne labai skanūs, jei 
gu ir Almus ir Al. Gimantas 
vis dėlto antrosios sovietinės 
okupacijos nenorėjo palaukti 
pasilikdami Lietuvoje. . .

NUO TAUTOS MŪSŲ 
NIEKAS

NEGALI ATSKIRTI
Tremtis nėra maloni ekskur 

sija į svetimus kraštus. Nuo 
Lietuvos mus šiandien skiria 
vandenynai ir kontinentai. Bet 
nuo lietuvių tautos mūsų jo 
ks nuotolis ir net komunistų 
partija atskirti negali. Kultūri 
niai laimėjimai htertaūros ir 
meno frontuose, nors jie būtų 
pasiekti šiapus Atlanto — da 
bar neprieinami tautai, vis dėl 
to yra tautos nuosavybė ir an 
kščiau ar vėliau, sugriuvus so 
vietinio komunizmo imperijai, 
pasieks tautą. Tautai bus ma 
Jonu paimti į rankas mūsų ra 
šytojų knygas ir mūsų dailinin 
kų dulkėmis apkritusius pavei 
kslus, nors jų autorių, gal būt. 
jau nebus gyvųjų tarpe. Už 
juos kalbės jų palikti darbai.

Almus, Al. Gimantas ir „T. 
Ž.“ redaktorius Dr. A. Šapo 
ka turėtų vis dėlto pagalvoti, 
kad šitokiais straipsniais mes 
bendradarbiavimo su tauta ne 
pasieksime, jais tik piĮame aly 
va į komunistinės propagandos 
ugnį. Ko MVD agentai nega 
Įėjo padaryti jėga, tą patį da 
bar jiems gali atlikti mūsų nu 
sivylime gimstantis surninkštė 
jimas, kuriam, deja, nėra jokio 
rimto, pateisinančio pagrindo. 
Juokingiausia, kad Almus su 
Al. Girnantu net padėkos nesu

ToA^°^D^vAsNA STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
TF-do įgaliotiniams, Skyria 
ms, Organizacijoms ir visiems 
Lietuviams Kanadoje.

Jau buvo skelbta, kad nuo 
Vasario 1b d. iki balandžio 16 
d. yra vykdomas TS-do aukų 
Vajus visoje Kanadoje. Va 
jaus tikslas yra, telkti lėsas pa 
vergtos Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Per tuos 2 mėn. visoje Kana 
doje esantieji l'F-do Atst. Sky 
riai, Įgaliotiniai, o kur jų nė 
ra, Apylinkės V-bos, oi gani 
zuoja savo apylinkėje visuoti 
nę aukų rinkliavą, atsilankant 
i kiekvieno lietuvio namus su 
aukų lapais ir ta proga platina 
Liet, pasus ir už gautą auką 
nuodą tai sumai vakvitavuno 
ženklus, kurie įklijuojami į pa 
są. Tokiu būdu aukotojas turi 
akivaizdų įrodymą, kiek jis yra 
paaukavęs Liet, laisvinimo rei 
kalams, o aukų rinkėjas už iš 
platintus pasus ir ženklus atsi 
skaito su tuo, nuo kurio jis 
juos gavo.

TF-do Atstovybė Kanadoje 
piašo visus TF-do Skyrius ir 
Įgaliotinius rinkliavas suorga 
nizuoti ir tvarkingai pravesti, 
o visus geros valios lietuvius 
prašo gausiai ją paremti, auko 
jant kiek kas išgali. Jei dėl ad 
reso nežinojimo rinkėjas neap 
lanko, reikia siųsti auką laiš 
ke TF-dui, Apyl. Įgaliotiniui 
ar Apyl. Valdybai, nes Lietu 
vos laisvinimas yra augščiau 
sias musų visų siekis, šiandie 
ną mes neturime kitų ginklų, 
ar kelių Ją laisvinti, kaip tik 
laisvas tiesos žodis per radiją 
ir spaudą, nes tos dvi Galybės 
tormuoja viešą laisvo posaulio 
opiniją, atskleidžia priešo pro 
pagandą ir melus ir yra oku 
pantui baisesnis ginklas, nei 
jo tankai ir atomo Domuos. Tą 
sunkų darbą atlieka TF-das.

STUDENTAI IR
Australijos lietuvių gyveni 

me yra daug gyvo veiklumo. 
Ir lietuvių studentai Australi 
joje yra vieni iš veikliausių ir 
gyviausiai besireiškiančių. Jie 
kasmet sudaro suvažiavimus 
ir turi vadinamas studentų die 
nas, kurių metu aptaria daug 
klausimų. Praėjusiųjų metų 
galo Studentų Dienomis buvo 
aptartas spaudos iškeltasis stu 
dentų neveiklumo klausimas,

silaukia — komunistinė spau 
da juos ir toliau tituluoja bur 
žuazinių nacionalistinių rašei 
vų vardu. . . Vyt. Kastytis.

Nesitraukim iš kovos lauko, 
nebūkim dizertyrais ir nejieš 
kokime tam pasitenkinimo,—jo 
nėra nė vienam. Mūsų Bočiai 
120 metų išbuvo rusų Carų 
pavergime, bet niekad nenus 
tojo kovoti ir laimėjo prieš mil 
žiną, —. laimėsime ir mes.

Jau TF-do Vajus įpusėjo, 
Kai kurios Apylinkės rinkliavą 
baigė ir pasigėrėtinus rezulta 
tas jau atsiuntė Centrui, jie 
bus paskelbti spaudoje, bet di 
desnės kolonijos tokį milžiniš 
aą darbą, dėl stokos pasišven 
tusių darbininkų, turės užtęsti 
ir užbaigti gal tik gegužės mė 
nesį.

Visus TF-do Skyrius ir Įga 
lietinius prašau Vajų užbaigus 
siųsti Centrui: 1. Aukotojų są 
rašus. 2. Pasų ir ženklų apys 
aaitą, t. y. kokiai sumai jų tu 
reta, kiek išplatinta ir koks Ii 
kutis. 3. Pašto perlaidas rašy 
ti V. Vaidotas vardu ir siųsti 
šiuo adresu: 806 Jane St., To 
ronto 9, Ont. TF-do visus pra 
nešimus ir TF-dą liečiančius 
straipsnius, skelbimus spaudo 
je prašau iškirpti ir dėl žinios 
laikyti bylose. 5. Lietuviai, 
gyveną atsikai, išsimėtę po pla 
čią Kanadą, prašomi siųsti sa 
vo auką TF-do Centrui augs 
čiau nurodytu adiesu. Gavimai 
bus kvituoti, ar liet, pasai su 
įklijuotais kv. ženkleliais.

Nuoširdus ačiū iš anksto. 
TF-do Atst. Kanadoje P-kas,

V. Vaidotas,

VISUOMENĖ
kuria tema buvo ir referatas. 
Dabar studente P. Daukutė at 
siliepia spaudoje (MP) dėl 
mestų studentams neveiklu 
mo kaltinimų.

P. Daukutė sumini referen 
tės stud. Tamošaitienės palies 
tus klausimus:

„Kol. Tamošaitienė bend 
rais bruožais apžvelgė studen 
tų veiklą prieš I Karą Rusijo 
je. Nepriklausomoje Lietuvoje 

. ir vėliau Vokietijoje. Kiekvie 
nas laikotarpis turėjo savo yp 
atingus ir gan skirtingus požy 
mius; įvairios studentų draugi 
jos Rusijos, korporacijos J*ie 
tuvoje, jų tęsimas ir naujų or 
ganizacijų iškilimas VoKieti 
joj. Studentų veikla tuiėjo pla 
čią politinę ir kultūrinę dirvą 
ir joje rimtai reiškėsi. Pasikei 
tus aplinkai ir sąlygoms nega 
Įima norėtię kad nepasikeistų 
ir pats veiklos supratimas. Kas 
tiko prieš 18 metų Lietuvoj, 
gal nėra priimtina šiuo metu 
Australijoje. Paimkime pavj z 
džiui korporacijas: jau Vokie 
tijoje prasidėjo jieškojunas ko 
nors naujo, sąlygoms pasikei 
tus reikėjo kažko kito. Šio išda 
voje turime sambūrį „šviesą", 
kuris įkurtas lietuvių studentų 
Vokietijoje. Kodėl kuriasi nau 
ji sambūriai ar grupės, sunku 
pasakyti. Gal seniau veikusios 
nepriimtinos, o gal jas perma 
žai pažįstame, gal jų filisteriai 
nepasirūpino, kad jaunoji stu 
dentų karta apie jas sužinotų.

Šiuo metu — bent Australi 
joj — nesimato absoliučiai jo 
kio reikalo studentijai skaldy 
tis į bet kokias grupes. Šimtas 
studentų, (kurių tarpe yra kele 
tas ir neaktyvių), išsimėtę šim 
tų mylių atstumuose, neranda 
prasmės skirstytis į mažesnius 
vienetus. Amerikoj, bent į su 
važiavimus susirenka šimtais, 
ne 40—50 kaip pas mus, jau 
galima galvoti apie susiskirsty 
mą. Ten taip ir yra. Gyveni 

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Lietuve moteris tėvynėje, 
tremtyje ir išeivijoje

MŪSŲ MOTERS PAREIGOS IR VAIDMUO LIETUVIS 
KĄJAME GYVENIME
AL. GIMANTAS

Jei kada nors ateity Lietuvo 
je bus statomi paminklai u ki 
taip pagerbiami mūsų kariai ir 
partizanai, mirę už savosios t ė 
vynės laisvę, reikėtų būtinai 
pastatyti nemažiau garbingą 
vietą užimantį paminklą ir lie 
tuvei moteriai. Visoms be iš 
imties—motinai, seseriai, žmo 
nai ar sužadėtinei. Caro pries 
paudos laikais, bolševistiniais 
metais tėvynėje ar Sibiro tiem 
tyje, lietuvė moteris parodė to 
kį herojiškumą, tokias kilinias 
lietuviškas ir žmoniškas savy
bes, didelį patriotizmą, kad jos 
pastangos ir darbas gali būti 
pilnai lyginamas su lietuviais 
kariais, kovojusiais karo lauke 
su visų rūšių Lietuvos prisp 
audėjais.

Gal ir nereikėtų čia kartoti 
visiems gerai žinomų dalykų 
apie garbingąjį lietuvės mote 
rs nueitą kelią praeity ar ir šia 
ndien. Ji juk pirmoji išmoko ir 
kasdienės maldos žodžius: ji 
pirmoji išmokė savąjį kūdikį 
lietuviškai kalbėti, o vėliau ir 
lietuviškai galvoti. Lietuvė mo 
teris. daugumoje, paprasta, kuk 
Ii ir nepretenzinga, savas pa 
reigas atliekanti natūraliai iš 
širdies gelmių, be jokios slap 
tos minties, kad vėliau ją už 
tai kas nors pagerbs, dėkos ir 
prisimins. Ji to nereikalinga, 
nes lietuviškasis kraujas ir lie 
tuviška sąžinė, meilė visa tam, 
kas lietuviška, prisirišimas 
prie savosios religijos ir savo 
sios purios juodos žemeles, jai 
yrt pačiu geriausiu kelrodžiu 
jos vargingame, bet tikrai di 
dingame kelyje.

Dar ne laikas plačiau iškelti 
mūsų moters kartais tikrai did 
vyriškus darbus šiandieninėje 
Lietuvoje ir Sibiro tremtyje,
bet, tikriausiai, niekas neban 
dys ginčyti, kad lietuve mote 
ris pilnai pateisina visos tau 
tos į ją dedamas viltis ir tuo už 
sipelno visų mūsų pagarbą ir 
meilę.

Pagaliau, ir išeivijos gyveni 

me, toli nuo tėvynės, kur ne 
vienas mūsų turime susikūrę 
visai pakenčiamas, o neretas 
net ir augščiau vidutipiskumo 
kasdieninės buities sąlygas, 
kur pagunda pralobti ir už 
miršti savąją kilmę ir pareigas 
savąjai tautai, yra tokia dide 
lė, kartais net ir labai gundan 
ti, didžiumoje žvelgiant, ir čia 
lietuvė moteris puikiai orien 
tuojasi, moka atskirti tikrąsias 
vertybes ir blaiviai vertina nau 
jąsias gyvenimo sąlygas. Ir, 
jei kiek žemiau bus bandoma 
trumpai paliesti kiek kitus at 
vėjus, tai ne dėl to, kad tai jau 
reikštųsi visumoje, bet tik ban 
dant konstatuoti faktą, kad po 
truputį, nejučiomis, mūsų tar 
pe pasitaiko kai kurių reiški 
nių, kurie gal dar ir nebūtų 
tiek aliarmuojantieji, bet jau 
deda pirmuosius savo neigia 
mus antspaudus išeivijos lietu 
vių gyvenime.

Ne tiek svarbu, kad šiame ko 
ntinente Šeimoje dažniausiai 
„bosauja“ moteris, svarbiau 
yra tai, kad kai kurių moterų 
reikalavimai materialinėje sri 
tyje darosi gana grubūs ir kar 
tu su tuo, pasitaiko atvejų, jog 
ir labai idealistiškai nusiteikę 
vyrai priversti „šventos ramy 
bės labui“ trauktis iš visuome 
ninės veiklos, veržtis lauk iš 
lietuviškojo gyvenimo, nes „iš 
to gi negyvensi, šeimos nepa 
valgydinsi“. Vietoje to, jau 
tenka galvoti apie antrojo dar 
bo suradimą ar kuriais kitais 
būdais užsidirbi daugiau pini 
go, pinigo, pinigo... Vis daž 
niau galima išgirsti iš vyrų lū 
pu, kad, girdi, jei ne šeima, jos 
reikalai, jis galėtų ir čia ir ten 
dalyvauti ir pan., bendroje veik 
loję reikštis.

Aišku, būtų naivu ginčyti, 
kad šeimos reikalai nereikalin 
gi jokio dėmesio. Taip, net ir 
labai vyro rankos turi būti rei 
kalingos šeimoje, bet jei ne 
tiek daug būtų vaikomasi pra 
turtėjimo manijos, užtektų lai 

ko ir šeimai ir lietuvybei ir nė 
vienas tų svarbių reikalų nenu 
kentėtų.

Tiesa, dažniausiu atveju, 
žmonos, motinos vaidmuo nė 
ra pakankamai ryškiai mato 
mas, nes jos dažniausiai, stovi 
šešėlyje ir lieka nepastebimos. 
Bet, ar ne tiesa, kad jei mes 
sveikiname vieną ar kitą laure 
atą, jei mes pagerbiame savo 
veikėjus, rašytojus, meninin 
kus ir kitus kultūrininkus, vi 
suomenininkus, nemažiau ture 
tume savąjį pasigerėjimą ir pa 
garbą reikšti ir tų visų asmenų 
žmonoms, nes jos ir tik jos, su 
darė sąlygas, kad jų vyrai ga 
lėtų plačiau pasireikšti ir daly 
vauti bendroje veikloje. Taip, 
jei jos atėmė iš savo vyrų dalį 
pareigų šeimai, jei jos vietoje 
vyrų atliko reikiamus darbus, 
gal bute, gal visam name, gal 
kieme, gal auklėjant ir globo 
jant savąjį prieauglį, juk jos 
taipgi turėtų dalintis tais pa 
čiais laurais, kuriais šiandien 
mes neretai apgaubiame vie 
nas ar kitas ryškesnes asmeny 
bes. Būkime tikri, kad jei ne 
turėtume pasiaukojančių mote 
rų, žmonų ar motinų, vargiai 
ar mūsų visokeriopas ir įvai 
rus lietuviškas gyvenimas ga 
lėtų sėkmingai žengti priekin.

Tenka prisiminti vieną prof. 
Mykolo Biržiškos pagerbimą. 
Tuo kart buvo daug kalbų ir 
sveikinimų išdrožta sveiki 
nant žymųjį mūsų tautos vete 
raną, gėrėtasi jo šakota veik 
la. Ir kai atsistojo savąjį žodį 
tarti pats profesorius, jis pa 
Čioje pirmoje vietoje prisimi 
nė ne ką kitą, bet savo ištiki 
mą gyvenimo palydovę, šian 
dien jau mirusią Jo žmoną, a. 
a. Bronislavą Biržiškienę. Pro 
fesorius visiems susarinkusie 
ms tada pareiškė, kad jei ne jo 
žmona, jis nei pusės nebūtų nl 
veikęs to, viso lituanistinio dar 
bo, nes tik žmona, dažnai jam 
sudarydavusi darbo sąlygas, 
pati atlikdama visą eilę kasdie 
ninių šeimos gyvenimą liečian 
gių darbų. Ir tai yra gili tiesa, 
kurios, deja, šiandien nevisi 
mes norime matyti.

Vienas mūsų žymus poetas, 
neseniai privačiai yra pasakęs, 
kad daugelio žmonos gadina 
savo vyrams gyvenimą, ypač 
tų, kurie ką nors kuria, bet ne

gamina. Gal tai ir pei stiprus 
palyginimas, bet jame yra ne 
maža tiesos ta prasme, kad iš 
ties, ne taip jau reta atvejų, 
kada įvairūs mūsų kultui inin 
kai puikiai suprantami ir įver 
tinami visuomenės, neranda to 
pačio pritarimo savojųje seimo 
je. . . Tai faktai. Dar vieno mū 
sų rašytojo artimi bičiuliai, ge 
rai pažįstą tą šeimą, teigia, kad 
rašytojas jau nepajėgia tobu 
lėti ir tam kalta. . . jo žmona, 
kuri nesudaranti jam nei mini 
malinių sąlygų toliau tęsti rim 
tą kūrybos darbą. Vietoje to, 
užkraunanti jam reikiamus ir 
nereikiamus įvairiausius šei 
mos darbus.

Žinoma, čia suminėti tik ats 
kiri atvejai, reikia tikėtis, dar 
jokiu būdu nereiškia visumos. 
Ir šis rašinys tebūna suprastas 
kaip kuklus kreipimasis i mū 
sų moteris išeivijoje, prime 
nant, kad jų vaidmuo ir parei 
gos supratimas yra itin svar 
bus visai lietuviškajai veiklai 
gyvenant už tėvynės ribų. Ma 
lonu ir labai gera, kad nema 
ža mūsų moterų pačios akty 
viai dalyvauja bendrojoje veik 
loję, bet tos, kilnos nenori ar 
negali tiesiogiai prisidėti prie 
sėkmingesnio lietuviškųjų rei 
kalų gvildenimo, tesudaro są 
lygas savo vyrams, ypač tiems, 
kurie tiek praeity, tiek ir šian 
dien įrodė, kad jie yra reikalin 
gi bendrojoje veikloje ir jų ne 
tekimas tikrai būtų nemažas 
nuostolis lietuviškajame gyve 
nime.

Lietuvė moteris savąsias do 
rybes šauniai rodo Tėvynėje ir 
Sibiro tremtyje, todėl negali 
būti abejonės, kad jos sesuo iš 
eivijoje taipgi puoselės n to 
liau kilniuosius mūsų moters 
privalumus. Ji ir toliau liks iš 
tikima lietuviškiesiems ideala 
ms ir mokės atsispirti visoms 
vilionėms ir pagundoms, ku 
rios kasdien mums, kaip lietu 
viams graso svetingajame, bet 
nesavąjame krašte.

• 100 metų sukakties sulaukė 
„Šventųjų gyvenimai“ parašy 
ti vysk. Motiejaus Valančiaus. 
Knyga buvo išleista dviejose 
dalyse. Pirmoji — 1858 m. ir 
antroji — 1866 m. Vehau jų 
išėjo kelios laidos.

IvU LTŪ R WEpKKOJVIKA
DAILININKĖ TAMOŠAITIENĖ AUDŽIA KAIŠYTI' 

NIUS DRABUŽIUS
Dail. A. A. Tamošaičiai Lie 

tuvoje surinko iš kraitinių sk 
rynių daugybę senovinių, šim 
tamečių tautinių audinių, ku 
rie buvo atspausdinti Sodžiaus 
Meno 7—8 knygoje „Lietuvių 
Moterų Tauti&iai Drabužiai“.

Po knygos išleidimo audi 
nių rinkimas buvo tęsiamas to 
liau ir rasta ypatingai gražių 
kaišytinių audinių. Patys gra 
žiausi tautiniai audiniai yra at 
sivežti į šį kraštą, pagal ku 
riuos dabar audžiami nauji kai 
šytiniai tautiniai drabužiai.

A. Tamošaitienė tautinių ir 
dekoratyvinių audinių rinki 
mą tęsia ir šiame krašte. Gra 
žiu audinių rasta pas audėją 
Liudviką Palubinskienę, Nepri 
klausomos Lietuvos skaityto 
ją, gyv. Ville Lasalle.

AUDĖJOS LIUDVIKOS 
PALUBINSK1ENĖS KRAI 

TINIAI AUDINIAI,
austi dar Anykščių apylinkėje, 
yra išlaikyti, kaip nauji ir pa 
žadėti atiduoti į Tautodailės 
muzėjų, kai jis bus suorgani 
zuotas Kanadoje. Apie A. Pa 
lubinskienės austus audinius 
plačiai parašyti rengiasi A. Ta 
mošaitienė.

Audėja Liudvika Palubius 
kienė ir dabar tebeaudžia užuo 
laidas, takus ir takelius. Jai 
stakles pagamino vyras Povi 
las Palubinskas, prieš 25 me 
tus, kai jie įsikūrė gyventi Vii 
Lasalle. Šiuo metu baigia aus 
ti takų 20 yardų A. ■Tamošai 
tienei.

NAUJA V. KLOVOS 
OPERA „VAIVA“

Valstybiniame /akademinia 
me operos ir baleto teatre įvy 
ko naujos kompozitoriaus V. 
Klovos operos „Vaiva“ peikiau 
sa ir aptarimas.

Perklausoje ir aptarime da 
lyvavo teatro meno tarybos na 
riai, muzikai, rašytojai. Dėl 
naujos operos plačiau pasisa 
kė J. Banaitis, J. Lozoraitis, Z. 
Paulauskas, J. Švedas, J. Ind 
ra, K. Petrauskas, J. Stasiūnas 
ir kiti.

Gerai buvo įvertinta lyriš 
ka, melodinga, savito braižo 
naujosios operos muzika. Paly 
ginti su ankstyvesne V. Klo 
vos opera „Pilėnai“, kompozi 
torius naujoje operoje parodė 
didesnį kūrybinį subrendimą.

DVARIONAITĖ — 
DDIRIGENTĖ

Vilniaus „Vakarinės naujie 
nos“ rašo, kad pagrindiniuose 
„Rigoletto“ operos vaidmeny 
se debiutavo keturi solistai: V. 
Rubackis, G. Kraskauskaitė, 
L. Kalauskas ir J. Urvelis. Be 
to, dirigentė — M. Dvarioną’ 
tė. Vyt. Mažeika šitaip atsilie 
pia apie naują dirigentę: „Su 
didele energija ir vidine ekspre 
sija spektakliui pirmą kartą 
meistriškai dirigavo M. Dva 
rionaitė. Jos diriguojamas or 
kestras skambėjo išraiškingu 
ir jautriu akompaniamentu so 
listams ir chorui, padėdamas 
pilniau atskleisti operos dra 
matiškumą“. M. Dvarionaitė 
yra Balio Dvariono duktė.

SYDNĖJAUS CENTRINIŲ 
NAMŲ TARYBA

po išsamių svarstymų ir po pa 
sitarimo su visuomenės atsto 
vais, apsisprendė, vykdant na 
mų rekonstrukcijos darbus, 
pirmame augšte įrengti svetai 
nę, o antrame augšte salę.

ĮSTEIGTAS MELBURNO 
LIETUVIŲ KLUBAS

Gruodžio 11 d. Viktorijos 
valstybės gynėjo įstaiga įregis 
travo Melbourne Lietuvių Klu 
bą, kurio Angliškas pavadini 
mas „The Lithuanian Club in 
Melbourne, Inc.“.

• Glenorie, netoli Sydnėjaus, 
Aleksandras Šalūga įsigijo so 
dų ūkį. Turi apei 1000 vaisme 
džių, 12 — 25 metų amžiaus. 
Anksčiau jis turėjo paukščių 
ūkį Baulkham Hills.

• Laivu į JAV iš Australijos 
iškeliavo grupė lietuvių: kan 
beriškis inž. L. Nagevičius su 
žmona ir sūnum, melburmškis 
S. Balčiūnas.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
25.
Labai patiko trims kaimiečiams toks gražus pono apie 

mos atsiliepimas. Buvo jie patys tamsiausi Šilėnų kaimo ap 
sileilėliai, kaimynų dažnai pašiepiami ir niekinami. Nors visi 
trys jie valde po valaką, bet trobesiai jų vos laikėsi, gyvuliai 
vos vilko kojas. Nors buvo prisiekę blaivybę, mėgo išgerti ir 
visi trys turėjo skolos pas smuklininką Mendel). Tad dabar, 
išgirdę tokią juristo apie save nuomonę, staiga pasijuto esą 
šio to verti ir privalą tokią nuomonę pateisinti.

Tuo tarpu atėjo Agota ir pakvietė poną Jurkevičių pa 
vakarių.

— Žinote ką, pana Agota, — tarė juristas, — atneškite 
man pavakarius čia. O ne pro salį būtų štai ir kaimynams, 
Šilėnų gaspadoriams užkąsti. Pasakykite ponui Pšcmickiui, 
jis žinos, kaip tai padaryti. Tegu ir vaitą čia atsiveda.

Netrukus pasirodė Agota su tarnaite, nešdamos kumpio, 
dešros, sviesto ir sūrio, o prievaizdas su vaitu po buteli deg 
tinės. Jurkevičius ir Pšemickis, širdy keikdami muzikus ir 
;ais bjaurėdamiesi ir kartu dirbtinai šypsodamiesi, sėdo prie 
stalo. Juodu vien reikalą ves, o chlopams degtinę pilstys ir 
su jais gers vaitas, nes jis pats chlopas. Juodu, baojrai, gal 
ir išgeis po stiklei) kitą mužikams palenkti, nes reikalas svar 
bus. Tie trys chlopai turi pasirašyti, kad sutinka dabai dir 
bamą žemę grąžinti dvarui, o imti kitą, prie Užbalių gaiulau 
kių.

Kai stalas jau buvo paruoštas, Pšemickis išsiuntė abidvi 
moteris ir įsakė vaitui šeimininkauti. Jurkevičius, pastebėjęs, 
kad vaišės jau ima minkštinti trijų mužikų širdis, gr)žo prie 
i eikalo.

Saulė jau buvo netoli laidos, kai iš prievaizdo buto išėjo 
vaitas, Kedulis, Stasys ir Brazys. Visi atrodė linksmi. Vai 
tas draugiškai kumščiavo į pašonę tai vienam, tai kitam ir 
klumpančiu liežuviu vogrojo, nusikvatodamas:

— Tai ką, Keduli. . . Tai ką Stašy! . . A-cha-cha-cha. . . 
Matote, kaip pas ponus. . . įeinant akys svyla, o išeinant pa 
kaušis. . . Išgerti davė... Dar po pusę valako laimėjote! 
Turtuoliais pasidarėte!.. Che-che-che. . . Tai Kas, Kad smil 
tynai!. . . Lengva žemė ir dirbti lengviau. Bczarstai sau. . . 
Grikių pasisė&it — košės turėsit . . O, cha-cha-cha. . . Ponas 
ir miško duos — trobas pasistatysite su dideliais langais, pa 
nie, su seklyčiomis, su kaminais, kaip karališkiai. . . E che- 
che-che. . .

Stasys, pakėlęs pečius ir įtraukęs galvą, tartum kokio 
smūgio bijodamas, švebeldžiavo lyg teisindamasis:

— Su žandarais, su policija tai aš ne. . . Bet ponas, tai 
vis ponas. . . Kaip jis sako, taip turi būti. . . Aš prieš poną 
neisiu.

Kedulis, pasiramsčiuodamas lazdele, kad nenukryptų į 
šoną, piktai šūkavo:

— Galvočiai, mokslinčiaij . . Uždraustus raštus skai 
'o!. . . Prieš ponus, prieš ciesorių!. . . O vpskupas ką sako? 
Zgadoj, vienybėj ir meilėj gyvenkit su ponais. Melskitės už 
šivesiausią ciesorių, už ponuiį ir valdytojus jūsų. . . Štai ką sa 
ko vyskupas.

Brazys ėjo galvą panarinęs ir vienas sau niursejo:
— Ne aš, tai kitas. . . ar ne vistiek. . . Ė, ir ten bus gali 

ma gyventi. . . Kas nenorės, galės neiti. .... O matai, pusę va 
lako pridėjo! Ir ganyklų ketino duoti, ir miško. O čia kas? 
Nei kelio, nei ganyklų, nei miško. . : Ė, ir ten bus galima gy 
venti.

Priėję kelią, kuriss šuko į karčiamą, vyrai sulėtino žings 
nius, o Kedulis, lyg ir svyruodamas, paabejojo:

— Kažin, vyrai, ar pas Mendelį neužsuktume?. . .
Bet vaitas, atsiminęs Pranaitį su razbainikais ir ickrutų 

kalade, griežtai pasipriešino:
— Ką tu, Keduli! . . Dar tau negana? Boba kuodą nu 

raus.
Stasys pritarė vaitui, ir visi pasuko namų link.

Tuo tarpu juristas su prievaizdu sėdėjo rūmų verandoje 
ir pasakojo Skrodskiui apie sandėrį su chlopais.

— Pasirinkome pačius nuolankiausius ir kvailiausius — 
ir tai dar turėjome du butelius degtinės sugirdyti, kol susikal 
bėjome, — piktinosi prievaizdAs.

Juriskonsultas, pasitiesęs ant stalo planus, aiškino 
dvarininkui, kaip jis sugalvojo nukelti šilėniečius į Užubalius, 
kur, kiek ir kokios žemės reiks duoti chlopams mainais už jų 
dirvas.

— Pirmiausia reikia padaryti taip, kad dvaras galėtų įsi 
terpti ) kaimo žemę, ją, taip sakant, sutrupinti. Štai Kedulis, 
Brazys ir Stašys sutiko perleisti mums mainais savo sklypus. 
Jau kaimo žemėje pasidaro spragos. Bet tai dar neviskas. Žel 
vys ir Miknius — užkuriai, atėję iš kitų kaimų. Jūs, gerbia 
masai pone, galite užginčyti, kad davėte savo sutikimą valdy 
ti jiems Beržinio ir Daubaro valakus.

— Aš niekad tokio sutikimo nedaviau, — patvirtino Sk 
rodskis, pešiodamas barzdelę. — Aš tik leįdau jiems vesti — 
vienam Beržinio, kitam Daubaro dukterį.

— Ot, matote, — nudžiugo Jurkevičius. — Be to, aš ma 
nau, kad pavyks nukelti dar du — Vaškelį ir Jakaiti. Aš su 
ladau dvaro bylose, kad 1851 m. juodu buvo paskirti dirbti 
dvaro degtinės brovore. Nežinau, kiek laiko jie ten dirbo. 
Greičiausiai, tik brpvorui užsidarius 1858 m. jie grįžo į savo 
ūkius — ir, tur būt, taip pat be jūsų sutikimo.

Ponas Skrodskis patraukė pečiais:
— Nieko neatsimenu.
O Jurkevičius tęsė toliau :
— Be abejo, jie grįžo savo valia. Lengva bus (lodyti, 

kad Vaškelis ir Jakaitis 1851 m. buvo atleisti iš baudžiavos be 
žemės, dirbo bravore kaip laisvai samdomi darbininkai ir 
dėl to teisės j žemę neturi.

— Taip, — pritarė Skrodskis, jau imdamas nekantrauti.
— Kas dar?

— Balsio valaką mes galime atimti pasiremdami tuo, kad 
jo sūnūs — maištininkas, pabėgęs iš dvaro. Įstatymai bėg 
iius baudžia. Tokiu būdu pusę kaimo žemės legaliai gali pai 
imti dvaras. Kitą pusę mes taip suspausime, kad jie patys 
prašysis perkelti juos į kitą vietą, nors ir į tuos pačius Užba 
liūs.

— Gerai, ponas Jurkevičiau. Tęsk tą reikalą iki galo. 
O dabar baikime. Aš noriu dar pasivaikščioti prieš naktį.

Juristas vyniodamas savo planus, dar vis aiškino:
— Tie, kurie sutiks laisvu noru keisti žemę, dabar turės 

gerą pavyzdį. Šitiems trims mužikams aš pažadėjau daugiau, 
negu reikia — ii žemės, ir ganiavų, ir miško. Na, tų smėlynų 
■ai mums negaila, o kai dėl ganiavų ir miško, tai Čia bus prie 
monė jiems apipainioti ir prie dvaro pririšti. Prašau pasitikę 
ti manimi, maloningasai pone. Aš jus neužvilsiu.

Ponas Skrodskis juo pasitikėjo.
Baigęs tą nemalonų reikalą, jis pasiėmė lazdelę ir išėjo 

sodą pasivaikščioti. Vakaras buvo šaltokas, vėjuotas. Sau 
lė leidosi dilelė, raudona. Į parko medžius tūpė kranksėda 
mos varnos, kažkur kieme nusižvengė arklys. Staiga parko 
patvory sužvangėjo galandamas dalgis. Tur būt, Pranciškus 
atėjo pasipajuti arkliui šėko. Visi tie vakaro garsai nemalo 
ūai nuteikė poną Skrodskį. Prietaringa nuojauta sujudo jo 
sielos gelmėse. Pajutęs kūne šiurpulį, jis greit grįžo į savo 
kabinetą, paskambino Motiejui, kad atneštų arbatos, ir liepė 
paduoti arako butelį.

Katrė iš Agotos sužinojo, kad tėvas su kitais dviem kai 
miečiais ir Jurkevičium geria ir valgo pas Pšemick). Labai ji 
tuo susirūpino, bet niekaip negalėjo įspėti, kas per reikalas 
suvedė juos visus prie stikliuko. Nieko gero ji iš tų išgertu 
vių nesitikėjo.

Rytojaus dieną, kadangi tai buvo sekmadienis, vakare pa 
pieviois ji parbėgo namo. Prisitaikiusi klausė tėvą:

— Tete, vakar buvai dvare? Ką gi ten taietės pas prie 
vaizdą? Sako, vaišino ir išgerti davė?

Bet tėvas buvo piktas, sugriebė kepurę ir išeidamas pik 
tai atkirto:

— Nekišk sosies, kur nereikia! Ir prikąsk liežuvį. Kad 
kitiems apie tai nė žodžio!

Grįždama į dvarą, Katrė pamatė Stašių kieme Maicę.
— Marcy te, — prakalbino ją, — kas pas jus girdėti? Ar 

visi sveiki?
Marcė iššoko pro vartelius ir,.lydėdama Katrę, čiauškėjo:
— Nieko, sveiki. Tik tėvas vakar vakare grįžo kaip nesą 

vas. Mudvi su mama pajutome, kad jis gėręs. Argi toj pra 
neiktoj karčiamoj būtų buvęs?

Išsigando Marcė, sužinojusi iš Katrės, kad abiejų tėvai 
ir Brazys gėrė dvare su vaitu, Pšemickiu ir Jurkevičium. Ne 
prieš gerą tas gėrimas. . . Vėl kaimynai pradės Stašio lenktis 
ir vadinti pono parsidavėliu.

Po kelių dienų jau visas Šilėnų kaimas žinojo, apie išger 
tuves pas prievaizdą. Visaip kaimynai apie tai spėliojo. Nie 
kas nieko tikro pasakyti negalėjo, bet Stašio, Kedulio ir Bra 
zio ėmė vengti. (d. b.)
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Progress Construction Ltd Vertingi siely pai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kamos labai prieinamos n le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte paiduotų namų statyba prasideda anksti pavasa 
iį. T. y. įvamų modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis,

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4-0307.
Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.

MŪSŲ WPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE, 

Veda K. B
Stalo teniso pirmenybes Bu 

dapešte buvo pavadintos pa 
saulinėm, tačiau pirmenynese 
nedalyvavo nė viena užjūrio 
tauta. Komandiškai, dėl pir 
mos vietos, varžėsi 16 tautų, 
jų tarpe ir „Sov. Sąjunga". Į 
kabutes komunistinio pasaulio 
atstovą, paėmiau, nes tautui pa 
vergėją atstovavo Lietuva 
(Paškevičius, Saunons, Zab 
lockis, Ramanauskaitė), papil 
dyta armėnais Akopian ir Za 
charian ir paskutiniu momen 
tu, vietoje estės Paiserv — ru 
sė Kunšina. To fakto negalėjo 
nuginčyti net ir vilniškis „Sp 
ortas", kuris, rašydamas apie 
kovas, štai kaip sako: „Kiek 
blogiau vyrų komanda žaidė 
su prancūzais. Čia blykstelėjo 
Saunoris, nugalėjęs visus tris 
varžovus ir ypač gerai sukovo 
jęs su žinomu prancūzu Anuv 
reti. Įdomu, kad prieš karą 
prancūzams, nors jie neretai 
užimdavo ir geresnes vietas, 
niekada 
Lietuvos

Grįžus 
menybių
ga, bet Lietuva), kuriose da 
lyvavo 16 tautų, Lietuvos ko 
manda, dalyvaudama vienoje 
grupėje su Vengrija, Rumuni 
ja, Anglija, Prancūzija, Ryti 
ne Vokietija, Šveicarija ir Gr 
aikija, užėmė 4 vietą. Čia lai 
mėtoju išėjo vengrai, po sun 
kios kovos įveikę kitos grupės 
laimėtoją čekus. Moterų gru 
pėje, pirmą vietą iškovojo An 
glija, finale įveikusi Rumuniją 
3:1. Ramanauskaitė, žaisdama 
kartu su ruse Kunšina savo 
grupėje užėmė taip pat ketvir
tą vietą.

Nors Paškevičius, Saunoris 
(visą laiką žaidžia su kempine 
rakete—K. B.) Zablockis, Ra 
manauskaitė tokio mąsto pir 
menybėse pasirodė pirmą kar 
tą, tačiau jie sukoovjo labai 
gražiai, nes pav. visi trys lie 
tuviai (Paškevičius, Saunoris, 
Zablockis) žaidė prieš buvusį

nepavykdavo Įevikti 
komandos“.
prie stalo teniso pir
(rašysiu ne Sov. S-

a r o n a s.
pasaulio meisterį Angliją ir 
ją nugalėjo pasekme 5:2. O 
buv. pasaulio meisteris Barna, 
po šio laimėjimo, džiaugsmin 
gai sveikino lietuvius, prana 
šaudamas jiems gražią ateitį. 
Ir mes sveikiname lietuvius 
sportininkus.

Daug kartų esu pareiškęs, 
kad be pavergtų tautų, Sov. S- 
ga neturėtų tiek laimėjimų. 
Tai patvirtina krepšinis, stalo 
tenisas, lengvoji atletika ir 
kt. sporto šakos. Visose jose 
randame pabaltiečius, ūkiai 
niečius, gudus ir kt. tautas, ku 
rios yra priverstos ant savo 
krūtinės nešioti CCCP raides. 
Net ir Sov. S-gos satelitas — 
Lenkija savo laikraštyje „Prz 
egląd Sportovvyėė, (prieškari 
nis vardas, paliktas n Gomul 
kos režime — K. B.) rašo: 
Lietuvos stalo tenisininką; Ta 
rybų S-goje pirmauja jau nuo 
1952 m., kai iškovojo TSRS 
komandinių pirmenybių nuga 
lėtojo vardą ir iki šios dienos 
dar niekam neatidave nugalė 
tojų palmės".

Lietuvos krepšinio pirmeny 
bių žiemos ratas eina prie pa 
baigos. Vyrų grupėje, koman 
dos išsirikiavo sekančiai (pir 
mos trys) : ,

Kauno Žalgiris I 16 
705:368 krepšiai.
Kauno Nemunas 12 
45ū:410 krepšiai.
Kauno Dinamo 12 
540:422 krepšiai.
Paskutinėse vietose

me Mariampoles Nemuną ir 
Telšių Lokomotyvą. Be abe 
jo, Kauno Žalgirio laimėjimai 
yra daugiausiai atsiekti 
Stonkaus ir Lauritėno.

Moterų grupėje •
1. Kauno Žalgiris I 

16 taškų 667 :224
2. Klaipėdos Žalgiris 

12 taškų 305:303
3. Panevėžio Spartakas 

12 taškų 340:329 
Devintoje vietoje yra

lių Lokomotyvas ir paskutinė 
je — Kauno Žalgirio II-ji ko 
manda. Čia, kaip ir vyrų grupė 
je, prie Kauno Žalgirio laimė 
jimų prisideda daugiausiai So 
vietų S-gos rinktinės žaidėjos 
Daktaraitė ir Tūlevičiūtė.

Baigiant, norėčiau pažyrne 
ti, kad esu gavęs eilę sveikini 
mų iš JAV ir Kanados lietuvių 
sportininkų ir mėgėjų, ryšium

1.

2.

3.

taškų

taškų

taškų

randa

TAISAU
televizijos ir radio aparatus. X

V \
H. Valiulis.

Skambinti po 5 vai. vak.
HU 1-4313.

dėka

Siau

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

> D. E. BELANGER a SONS
| 16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

« GARANTUOTAS DARBAS.

Ville Lasalle. PO 8-4588.259—3 Avė.,

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ
PASIRINKIMĄ.

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

KAINUS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RA vmond 1 6005.
Kreiptis bet kada.

tutttxtttttnmuutimuiitaxniiummiutiuutimtutu: m::: ::::::uuiuairnmtM

tOVAS
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VOVAS

KOVAS

Hamiltono Lietuvių Sporto Klubas „Kovas“ šiemet mini dev ynerių metų sukaktuves. Su 
kaktuvės bus atžymėtos gegužės 24-25 dienomis dideliu krepšinio, stalo teniso ir šachma 
tų turnyru dalyvaujant apie 1 " 
miltono. Nuotraukoje Kovo krepšininkai. Iš kairės klūpo —
Jankauskas, stovi — K. Bieliūnas, A. Trumpickas, Z. Stanaitis, J. Giedraitis. (Žiūrėk Spor 
to skyrių). • • , Foto A. Juraičio.

100-tui sportininkų iš Detroito,, Rochesterio, Toronto ir Ha 
V. Dirvaitis, C. Žilionis, A.

masdos amžiaus vidurkis bu 
vo buvo 17,5 metai!

— Lietuvos jaunių ledo ru 
tūlio meisterio vardą iškovojo 
Kaunas. Antroji vieta atiteko 
Šiauliams ir trečioji Vilniui.

— Minske, įvykusiose Lat 
vijos, Gudijos ir Lietuvos Di 
namo sporto klubų šaulių var 
žybose, individualiai, sporti 
niu revolveriu, pirmą vietą lai 
mėjo vilnietė T. Sasnauskienė.

— Balandžio 20 d. Vilniuje 
įvyksta pirmas B klases Sov. 
S-gos futbolo pirmenybių rung 
tynės tarp Spartako ir Kijevo.

su įvestu sporto skyriumi iš 
Lietuvos gyvenimo. Malonu, 
kad NL-vos žiniomis paisnau 
doja ir dienraščiai. K. B.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Į Sov. S-gos tinaiines 

bokso pirmenybes pateko vii 
nieČiai Murauskas (Melbour 
no Olimpiadėje bronzos meda 
lis — K. B.) ir jaunas Tarnu 
lis. Sunkiasvoriai A. Sočikas 
ir Juškėnas pirmenybėse neda 
lyvavo. Atrodo, kad jie iš spot 
tinio gyvenimo pasitiauke, va 
žinėdam itik po Lietuvą, aiš 
kindami jaunimui sporto reikš

mę ir savo įspūdžius iš ringo 
gyvenimo.

— Vilnietis Varanauskas da 
lyvavo lengvosios atletikos pir 
menybėse Berlyne. Jis buvo 
vienintelis pabaltietis, tarpe 
siųstos rusų komandos.

— Lengvosios atletikos gy 
venime puikiai pradeda reikš 
tis lengvaatletai — metikai V. 
Kalėda ir J. Veikalaitė. Tai 
pasekmės gero trenerio Pušku 
nigio.

— Lietuvos augštųjų moky 
klų žiemos lengvosios atleti 
kos pirmenybėse halėje, buvo 
atsiekta neblogų pasekmių:

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve 

„LITĄ S“
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ii 

greitai duodamos betkokiam geram reikalui.
Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

„Litas“ veikia sekmadieniais 11 — 1 vai.
A. V. par. salėje Banko kambary.

Pirm. A. Norkeliūnas. RA 7-3120

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

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

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

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

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

TRUMPAI IS VISUR
— Balandžio mės. 12 — 13 

d. d. Clevelande įvyksta šiau 
rėš Amerikos Lietuvių Sporto 
žaidynių pavasario ratas, ku 
riame bus atstovaujamas vyrų, 
moterų, jaunių krepšinis ir 
tinklinis, vyrų ir moterų stalo 
tenisas ir šachmatai. Iš Kana 
dos, pirmenybėse dalyvauja 
Toronto Aušra ir Vytis, o iš 
Hamiltono Kovas. Numatoma, 
kad pirmenybės sutrauks apie 
300 sportininkų. Žaidynių ap 
rašymą patalpinsime ateinan 
čiame NĖ nr.

— Pasaulio futbolo rungty 
nese gautos šios įdomesnės pa 
sėkmės: Austrija—Italija 3:2 
Venezuela — Argentina 1:6, 
Iš Europos taures pirmenybių, 
vkiečių meisteris Boiussia Do 
rtmund iškrito, nes pialaimejo 
AC Milano komandai 4:1.

— Nors artinamės prie pil 
no pavasario, tačiau Europoje 
dar rungtyniaujame ant snie 
go, su slidėmis. Obeisuorfe 
vokietis H. Recknagel šokiuo 
se laimėjo piimą vielą. Kana 
dietis J. Charland liko penk 
tuoju. |

— Bokso rungtynes tarp 
Carmen Basilio ir R. Robinson 
baigėsi „Sugar" laimėjimu tas 
kais. Jau nuo šešto rundo Ba 
silio turėjo visiškai „užmuštą’’ 
akį ir po rungtynių turėjo vyk 
ti į ligninę, akių specialisto 
priežiūrai, šios pasaulio pir 
menybės abiems boksininkams 
buvo labai pelningos: kukvie 
nas gavo beveik po 300 tūkst. 
dol. Spėjama, kad šis susitiki 
mas bus „meitų gražiausia ko 
va”, lygiai kaip ir 1957 m. su 
sitikimas.

— Manchester United fut 
bolo komanda, po skaudžios 
nelaimės prie Miuncheno, ka 
da lėktuvo nelaimėje žuvo net 
8 žaidėjai, pateko į Anglijos 
taurės baigmines rungtynes, 
kurios įvyks gegužės mėn. 3 
d. Taurės laimėjimas laikomas 
pačiu garbingiausiu, nes ji įtei 
kiama yra karaliaus arba kara 
lienės komandos kapitonui.

— Nors Kanados futbolo ko 
manda pradžioje sutiko žaisti 
keletą rungtynių Sov. Sąjun 
goję, tačiau atrodo, kad ji at 
sisakys, dėl lėšų stokos kelio 
nės išlaidų padengimui. K. B.

100 m. bėgime Židonis parodė 
11,2 sek. laiką, šuolyje į augs 
ti 
stūmime — Varanauskas 16, 
75 m, Baltrušnikas—16, 14 m, 
disko metime — Baltušnikas 
51,55 m (naujas žiemos rekor 
das), moterų šuolyje į tol} — 
Sirutavičiūtė 5,22 m (geriau 
šia žiemos pasekmė). Pirmeny 
bės vyko Kaune.

— Kauno šachmatų pirme 
nybėse po 13 ratų pirmauja ru 
sas Česakov su 9.5 taško.

— Lietuvos tinklinio meis 
terio vardą vyrų ri moterų gr 
upėje iškovojo Kūno Kultūros 
Institutas, baigmėje įveikęs 
KP I komandą — moterys pa 
sėkmė 3:0 ir vyrai 3:2. Neblo 
gai pirmenybėse pasirodė Tel 
šių Nemuno žaidėjos. Šios ko

itniME LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE

\mE7-6727

Vaupša 1,80 m., rutulio

Lietuviams nuolaida.
Savu P. RUTKAUSKAS

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

7 0211 Office: 727 Argyle
7-0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.

LIETUVIŠKOJE MEDzlO DIRBTUVĖJE

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

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

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

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

PO 
PO
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Sternthal Automobile - CHRYSLER, PLYMOUTH ir FARGO DEALER — 

TAIP VISŲ RŪSIŲ VARTOTOS MAŠINOS.

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

MES ŠTROMAI IR RŪP ESTINGAi APTARNAUJAME SAVO KLIJENTUS IR STROPIAI REMIAME PLI AS—STIPENDIJŲ FONDĄ.

BUVO REKOLEKCIJOS
Paskutinėmis gavėnios savai 

temis katalikų parapijose vy 
ko metinės rekolekcijos. Prisi 
kėlimo bažnyčioje jas vedė se 
lazietis kun. Sabaliauskas, Šv. 
Jono — marijonas kun. Spur 
gis. Pirmasis pasireiškė kaip iš 
kalbingas, gi antrasis kaip gi 
lūs pamokslininkas. Ištisą sa 
vaitę abi bažnyčios buvo pil 
nos lankytojų.

Prisikėlimo saleje kun. Saba 
liauskas gausiai auditorijai 
vaizdžiai papasakojo (spūdžius 
iš savo misijų darbo Indijoje.
ŽUVO KŪR.-SAVANORIS

Tragiškai žuvo kūr.-savano 
ris Edvardas Kasperavičius. 
Paliko žmoną, dvi suaugusias 
dukteris ir du sūnus.
• Kun. Ant. Sabaliauskas. S. 
D. B., sėkmingai vedęs meti 
nes Pris. parapijos rekolekci 
jas, Velykų šventes praleido 
Toronte. Po Velykų jis grjžo 
atgal j USA.
• Pris. parap. Bazaras (vyksta 
balandžio 26 d.
• „Dainos“ grupės susirinki 
mas Įvyko pas ponias Norkie 
nę ir Matulevičienę.

MEDŽIAGOS —
MAISTAS — VAISTAI

Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai j 

tėvynę

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

STUDENTAI. ..
Atkelta iš 3-qio pusi, 

mui bei reikalavimams pasikei 
tus, nebūtų sunkumų susidalin 
ti ir Į grupes—nuomonių ir in 
teresų skirtumų visuomet atsi 
ras. Tačiau dabar tai yra visai 
neaktualu. Ir kuo ilgiau drau 
gėje laikysimės, tuo geriau“.

Toliau pasisako apie studen 
tų dalyvavimą visuomenineje 
veikloje, ir konstatuoja, kad 
Australijos lietuviai studentai 
dalyvauja ir visuomeninėje vei 
kloję — bendruomenės organi 
zacijoje, spaudoje, mokykloje 
ir tt.

Bet, iš kitos pusės, P. Dau 
kūtė kelia klausimą, kiek gi vi 
suominė domisi studentija?
SUDARYTA PABALTIJO 

STUDENTŲ TARYBA 
AUSTRALIJOJE

Neseniai, dalyvaujant latvių, 
estų ir lietuvių studentų atsto 
vams, (I. Tamošaitiene ir Alg. 
Žilinskas), nutarta sudaryti 
nuolatinę Pabaltijo Stud. Ta 
rybą, kuri organizuotų ir ko 
ordinuotų pabaltiečių studen 
tų veiklą ir laisvalaikio paren 
gimus — pobūvius, išvykas ir 
pan. Išrinkta iš 3-jų asmenų 
taryba: pirm. A. Garsas (lat 
vis), vicepirm, I. Tainošaitie 
nė, sekret. P. Ote (estas). Ti 
kimasi, kad šitokia taryba su 
artins vieno likimo tautų stu 
dentiją ir, reikalui esant, galės 
vieningai ir svariai pasileisti.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargau 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

CALGARY, Alta.
TEISYBĘ REIKIA RAŠYTI BE PROPAGANDOS

Pastaba dėl straipsnio Vasa 
rio 16 minėjimo, tilpusio š. m. 
kovo 7 — 58 m. „Draugo“ No. 
56. Korespondentas P. Lietu 
vis rašo: Himno žodžiai labjau 
šiai paveikė senuosius iietu 
vius, ir ne vienam nukrtio per 
skruostus ašara.

■— Nenuostabu, nes senieji 
lietuviai visa širdimi atjaučia 
dabartinę Lietuvos žmonių pa 
dėtį, ir esančią ten vcigiją. Jie 
dar prisimena tėvų ir senelių 
pasakojimus apie jų neštą ver 
gijos jungą baudžiavos laikais. 
Todėl ir himno žodžiai juos 
kitaip paveikė, negu naujuo 
sius ateivius. Senesniųjų atei 
vių vaikai veik visi dar Kalba 
lietuviškai ir žino bei domisi 
Lietuva. Gi naujųjų ateivių vai 
kai, jau ir užkalbinti lietuviš 
kai, atsako angliškai. Daugu 
mui iš jų Lietuvos reikalai jau 
antraeilis dalykas. Namų, nau 
jų mašinų pirkimas pirmoj ei 
lėj. Todėl ir Lietuvos himno 
žodžiai jau jiems daugiau sve 
timi.

SAVI PAS SAVUS!
Auto mašinų mechaniniai 
darbai, sulankstymai ir da- 
.' Vilias atliekami kvalifikuo

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

DUFFERIN GARAGE 
1423 Dutferin St., LE 3-6149 
t, (važiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS

SIUNTINIAI UCTUVON
Žinoma siuntinių firma ORBIS siunčia siuntinius į Lie 
tuvą ir kitus kraštus. Siuntiniams žemos kainos ir grci 
tas pristatymas. Siunčiame visas leistinas prekes.

Siunčiame maistą: geriausios rūšies - eksportinį.
Siunčiame tekst. medžiagas - vilnones nuo $ 10.00 už 
3% y. ir ciaugiau.

* Siunčiame avalynę - batukai nuo $ 8.00 ir daugiau.
Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.
Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 87.50.
Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašiną su iŠ 
laidomis $ 160.00.
Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.
Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugeli 
kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainaraštį.

*

*

Turime didelį pasirinkimą vaistų ; čia patiekiame kai 
kurias kainas:
CORTISONE 100 tab. 5 mg $ 6.90
Prednison (METICORTEN) 100 tab. 1 mg $5.75
Prednisolone (STERANE, METRICORTILENE)

100 tab. 1 mg 
SERPASIL 100 tab. 23 mgm 
Largactil 
Multavitaminai 
Streptomycin 
Isoniazid (iimifon) 
PAS

$ 8.00
$ 2.15
$ 3.00
$ 7.50
$ 2.60

1000 tab. 50 ingm $ 4.60
0.5 gr 500 tab. $ 3.50

O R B I S

100 tab.
1000 tab.

10 gr

Reikalaukite kainaraščių :

298 Bathurst St. 
TARONTO, Ont. 
Tel. EM 4-2810.

Hamilton, Ont.
Tel. JA 8-5257

4414 S. Rockwell St.
Chicago 32, Ill.
Tel. YA 7-2445

Lietuviški kainaraščiai:

5 78 Wyandotte St. E.

WINDSOR, Ont.
Tel. CL 6-3982

3570 W. Vernor

Detroit 16, Mich.
Tel. TA 5-9783

Prasilenkta su tiesa rašant, 
kad abi salės buvo apypilnės. 
Pripildyti abi sales reikėtų su 
vežti lietuvius iš 200 mylių 
radiuso, ir tai senus ir mažus. 
To nebuvo. Calgary maža lie 
tuvių kolonija, o apylinkėj ir 
gi tik kur ne kur viena kita šei 
ma lietuvių gyvena. Calgario 
Lietuvių Draugijos rengtame 
minėjime salė buvo pilna, tas 
yra faktas. Sulig narių nutari 
mo per vasario 16 minėjimą na 
riai Įeina nemokamai, o apmo

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ 

SUSIRINKIMAS
Valdybos kasos padėtį refe 

ravo ižd. Vytenis Šliogeris, o 
pirm. Romanas Stakauskas pa 
darė ALSS Sydnėjaus sky 
riaus veiklos apžvalgą. Apgai 
lestauta, kad į studentų ruošia 
mus studijų vakarus neskaitlin 
gai lankosi lietuviška publika, 
nors visiems Įėjimas yra lais 
vas.

Į naują skyriaus valdybą iš 
rinkti ir pareigomis pasiskirs 
tė: R. Daukus, pirm., Ir. Žily 
tė — sekr., I. Venclova—Ižd., 
J. Kovalskis — pradedančiųjų 
studijuoti atstovas ii V. Pata 
Sius — v-bos kandidatas. Re 
vizijos komisija: T. Rotcas, 
V. Šliogeris ir K. Protas.

kėjus visas išlaidas liko pelno 
41 dol. su centais.

Jei jau Calgario Lietuvių 
Dr-ja patraukė arti šimto žino 
nių, tai kitoje salėje negalėjo 
būti daug. Čia jau faktai kalba 
patys už save. Aš ten buvau ir 
mačiau. Bet nežinantiems bus 
Įdomu žinoti, kad jei ne latvių 
ir estų dalyviai, tai be lošėjų, 
dainininkų ir kalbėtojų iietu 
vių buvo tik pusė tuzino. Mu 
ms, vietiniams, jau ne naujie 
na, kada tūli korespondentai 
padaugina savo parengimuose 
dalyvavusių skaičių, nežiūrint 
į kokį laikraštį rašo. Jie tiesos 
nežiūri. Ir dabar yąiašė tuos 
pačius žmones du ir tris sykius 
pridėdami kitas vardų raiues : 
pavyzdin: O. Rastenienė, G. 
Rasteniene, P. Žukienė, M. Žu 
kienė, V. Ališauskas, Ališaus 
kas ir A. Ališauskas. Kas ne 
žino, tam atrodys — būrys žm 
onių, o mums žinantiems, tai 
tik trys. Taipgi kaip čia su 
prasti? Muzika A. Ališauskas, 
šokėjas A. Ališauskas? Atrodo 
do, kad vargšas Ališauskas pa 
ts griežė ir pats šoko. Kam tas 
burbulų pūtimas? Rašo taipgi; 
buvo atlaikytos lietuviams pa 
maldos kun. LaForte. Čia pat 
Calgary yra lietuvis kun. P. 
Kairiūnas, o Edmontone yra 
lietuvis kun. L Grigaitis, ir ka 
da tik lietuviai prašo vieną iš 
viršminėtų lietuvių kunigų, jie 
visada maloniai patarnauja. 
Taip balandžio 13, š. m. šv. Kr 
yžiaus ligoninės koplyčioj buvo 
pamaldos užu mūsų mirusius 
ir kenčiančius Lietuvoje oro 
liūs ir seses. Pamaldas raikė 
kun. I. Grigaitis. O čia jau ant 
rą syk turi svetimtautį kun. im 
ti. Apgailėtina, kad čia suskal 
dyta Įsigyvenusi lietuvių vie 
nybė, rengiant savo parengi 
mus tą pačią dieną, kada iš an 
ksto žinoma, kad seniai veikian 
ti ir turinti gerą vardą Calga 
rio Lietuvių Draugija daro sa 
vo parengimą. Garsiai šūkauja 
ma apie reikalingumą veikti 
bendrai, bet patys šauKėjai pir 
mutiniai pradėjo skaidymą.

Lietuvio Advokato (staiga 

VICTOR D. ALKSNIS 
Advokatas-Notara* 

62 Richmond St. West 
Room 503

(kampas Bay & Richmond) 
TORONTO, ONTARIO 

Telefonai
Įstaigos Namų

EM 2-2585 ST 8-5081
M. ------—MW--------------- XX--------------- M

nepaprastai 
patogios 
kojinės

M (i os-8)

(
PATENTUOTOS „2-PADŲ” KOJINĖS

Dvigubi mėgsti padai is dviejų dalių, išvidinė pado dalis 
yru išversta tam, kad koją liestų minkštoji kojines dalis.

Jos nėra didesnės ar sunkesnės.
Jus turite panešioti Penamano dvigubų padų kojines, 

kad pamatytumėte skirtumą.

Būtų galima prirašyti labai 
daug ir duoti pavyzdžius bei 
datas nurodyti, bet tas užimtų 
per daug vietos laikrašty. Jei 
gu tie korespondentai dar ką 
netiesos parašys, tada jau bų 
siu priverstas viską išdėstyti.

Aną parengimą (1b vasario 
minėjimą) dare K. L. B. sky 
rius. Jau metai ir puse kai K. 
L. B. skyrius sutvertas, bet 
nuo steigiamojo susinnkimo 
valdo tą skyrių, be valdybos 
perrinkimo. Dar niekur nete 
ko matyti laikrašty, kad jie 
būtų kam aukavę, ar ką parė 
mę. Jeigu jie yra kur pasirodę 
su auka, prašyčiau pasiskelbti,

i::::::::::
tada aš tą pasisakymą atšauk 
siu.

Calgario gi Lietuvių Drau 
gija kasmet siunčia aukas. Šie 
met per vasario 16 minėjimą 
aukos buvo renkamos žurnalo 
„Lituanus“ parėmimui; surink 
ta graži suma. Be to iš peln 
pasiųsta Tautos Fondui; 1 s 
dol., našlaičių vaikučių prie 
glaudai, vadinamai Providence 
Creche 20 dol., luošiem vaiku 
čiam (crippled children) s dl. 
Tai tik vieno parengimo aukos. 
Norėčiau žinoti, kiek ir Kam K 
LB aukavo iš savo tokio, anot 
jų gausaus pergyvenimo? 
Abejuose parengimuose buvęs.

t Įvairūs si u
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
per

LIETUVIŲ IŠTAIGĄ

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

J Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
$ zui Northern Ontario Bldg\

330 Bay Street, 
$ 1OKONTO 1, Ontario. J

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, 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

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
4

Paskola 1 asm. iki $ 3,000.— 
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

Darbo valandos:
’ Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak.
J Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro.
[ Tiečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.
» . , v
> Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
I Toronto, Ont. Tel. 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

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'!

IŠ ANGLIJOS SIUNTINIAI IKI 38 SV GRYNO SVORIO 
’ Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir 
J turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio 

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

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

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

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

Iš viso už $

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

pamušalo
Šerinės (khjonkės) 1 yrd

stiklui piauti peil. su deim
i Iš viso už $ 124.60

77.90

7 yrd.
6 yrd.
3 vrd.
t vrd.

10 yrd.

i
c

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

2 vyr. paltams v. m. 6 yrd.fi 
pamušalo ...... ų8 yrd.”

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

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

pamušalo ................18 yrd
šerinės (klijonkės)4 yrd S 

Iš viso už $ 81.90 8

(Užsakant prašau nurodyti medž. spalvą ir vyr. ar mot.), k 
Be to siunčiame įvairius vaistus, dantims taisyti (vairias X 
medžiagas, siuvamas mašinas, akordeonus, mezg. maš., lai X 
krodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, J ; 
plaukams kirpti maš., avalynę, rūbus, įvairias tekstilės me 1 1 

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), 'j 

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą. < >

TAIP PAT SIUNČIAME IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 1 1 

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. X
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumą- X 
ms ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. fi

SAV. A. KALUZA t
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HAMILTON
LIETUVIŲ NAMŲ SUSIRINKIMAS.

Namai nupirkti.
produktais bei gėrimais (ne ai 
koholiniais) b-vės narių bei jų 
draugų patogumui, laikyti kan 
tiną su smulkiomis prekėmis, 
kaip cagaretės, saldainiai ir ki 
tos prekės; i) ruošti b-vės na 
riams ir bendrai publikai paro 
das, koncertus, vaidinimus; j) 
organizuoti, remti, administiuo 
ti ir išlaikyti sporto klubą, ska 
tinant priaugančiam jaunimui 
sporto reikšmę. Įrengti ir islai 
kyti įvairias sportuo reikalin 
gas patalpas, aikštes, plaukimo 
baseinus ir kt. Kapitalas. Čar 
terio b-vei autorizuotas kapita 
las yra 150 tūkst. dol. sumai, 
kurie autorizuoti yra dvejopų 
šėrų-akcijų formoje: common 
— pagrindiniai su balsavimo 
teise po 100 dol., vienas 1000 
dol. ir preferred šėrų 500 po 
100 dol. Common Šerai yra b- 
vės pagrindinis kapitalas, ku 
rie tegali būti parduodami tik 
lietuviams arba lietuviškos kil 
mės asmenims. Kiekvienas com 
mon šėras turi visuose šėrinin 
kų susirinkimuose vieną balsą. 
Asmenys, turintieji daugiau šė 
rų, turi atitinkamai tiek balsų, 
neviršijant 10 balsų asmeniui. 
Prefered Šerai yra lig ir pas 
kola, garantuota įstatymų 5% 
pelno per metus. B-vė preffe 
red šėrus gali išpirkti. Neišmo 
kant iš eilės 2 metus garantuo 
to 5% dividendo, šie šėrai au 
tomatiškai virsta common šė 
rais su visomis teisėmis. B-vės 
kapitalas gali būti mažinamas, 
arba didinamas, nusprendus 
dviems trečdaliams serininkų 
susirinkime. Toliau, G. Skais 
tys padarė platų pranešimą sa 
lės dokumentų tvarkymo leiką 
lu. Pasirašius paskutinius už 
pirkimo dokumentus, v-ba pa 
davė pareiškimą Hamiltono 
miesto valdybai, kada galima 
būtų atremontuoti ir operuoti 
dabartine Delta kino sale. Šį 
pareiškimą turėjo svarstyti 
šie valdybos skyriau ką u pa 
dąrė; Building Commisioner, 
Chief of Fire Dept., Medical 
Officer ir Zoning „H” dept., 
bet The Boaid of Commisicme 
rs of Police dept. — atmetė.

Dėl paskutinio vasario 19 d. 
miesto valdybos sekretorius su

Kovo 30 d. vengrų saleje įvy 
ko visuotinis Lietuvių Namų 
Fondo narių - šėrininkų susirin 
kimas. Dalyvavo 117 asmenų, 
kurių 89 turėjo balsavimo tei 
sę. Namų Fondo pirm. St. Bak 
šys, atidarydamas susirinkimą, 
pareiškė, kad jis yra labai svar 
bus, kadangi teks išspręsti Del 
ta kino salės pirkimo reikalas. 
Pakvietus susirinkimui pirmi 
ninkauti G. Palmer-1 aliliūną 
ir sekr. p. Romikaitį, jo dienot 
varkė buvo priimta be jokių pa 
taisų, lygiai kaip ir pereito su 
sirinkimo protokolas. Valdy 
bos pranešimas susidėjo iš 4 
-rių punktų: G. Skaiskio, St. 
Bakšio, ižd. K. Žukausko n To 
ronto LN pirm. J. Strazdo.

G. Skaistys supažindino su 
čarterio-leidimo gavimu. Ha 
miltono LNF v-bai čarteris 
yra išduotas Ontario prov. sek 
retoriaus 1958 m, vasario 21 
d. ir tą pačią dieną įrcgistruo 
tas provincijos regi/travimo Įs 
taigoje. Čarteris yra išduotas 
Lithuanian Home in Hamilton 
Limited vardu. Pirmieji šios 
b-vės valdybos nartai, arba ta 
ip vad. promoters yra šie asme 
hys: S. Bakšys, A. Jankūnas, 
J. Blekaitis, K. Žukauskas, M. 
Uikienė-Wikis. Jie, remiantis 
Kanados B-vių įstatymu, atsto 
yauja b-vę iki visuotinio narių 
susirinkimo, kai bus išrinkta 
nauja valdyba. Čarteris bendro 
vės veikimą apibrėžia, šiose, 
svarbesnėse, ribose: a) kultu 
rinti, auklėti ir ugdyti sociali 
nius, ekonominius ir tautinius 
interesus lietuvių tarpę, gyve 
nančių Hamiltone ir visoje On 
tario provinc.; b) administruo 
ti, išlaikyti ir vadovauti lietu 
viškai kolonijos užeigai - salei, 
b-vės nariams, jų draugams, 
bei kitos publikos patarnavi 
mui ir naudai; f) . pirkti, nuo 
moti, keisti kilnojamą ir nekil 
nojamą turtą, daryti įvairius 
remontus, arba statyti naujus 
pastatus, bei atlikti kitus rei 
kalingus darbus; g) būti leidė 
ju, spausdinti ir parduoti: kny 
gas, laikraščius ir kt. spausdi 
nius lietuvių ir kita kalba; h) 
Įrengti ir operuoti b-vės svetai 
ne-valgykla su įvairiais maisto

šaukė posėdį Hamiltono mies 
to policijos commisioners, ku 
rių pareigos ir reikalas nuspręs 
ti, ar lietuviams galima duoti 
leidimą įrengti šokių salę ir 
tuo pačiu, ar nesusidarys per 
daug darbo bei rūpesčių mies 
to policijai. Po 1 *’ į vai. užtru 
kusio posėdžio, kuriame lietu 
vius atstovavo adv. White, p. 
p. Bakšys, Rimkevičius ir Sk 
aistys, policijos komisija, susi 
dedanti iš miesto burmistro L. 
D. Jackson ir dviejų teisėjų p. 
p. Hoppkins ir Schwenger, lie 
tuvių pareiškimą atmetė 2 bal 
sais prieš vieną (teisėjas p. 
Hoppins balsavo už davimą). 
Advok. White paprašius duoti 
raštu paiškinimus, dėl ko leidi 
mas atmestas ir kokių sąlygų 
miestas reikalauja, komisija at 
sisakė raštu tą padalyti. Lie 
tuvių Namų Fondo v-ba savo 
posėdyje nusprendė duoti įga 
liavimą adv.White, apeliavimui 
į Augščiausiąjį Ontario prov. 
teismą. Apeliacija buvo pasira 
šyta G. Skaisčio. Byla turėjo 
būti svarstoma kovo 28 d., bet 
atidėta iki balandžio 8 d. Ka 
dangi Augščiausias teismas ga 
Ii užklausti, ar prie salės yra 
mašinų statymui aikštelė, vai 
dyba susirišo su ukrainiečių 
Tautinės Federacijos Kanado 
je Hamiltono sk. valdybos na 
riais ir parašė jiems laišką, dėl 
nupirkimo - išnuomavimo 16 
tūkst. kvad. pėdų žemės ploto, 
esančio priešais Delta kino - sa 
lę. Sąlygos yra labai prieina 
mos, Antras pasiūlymas pada 
rytas McManus, taip pat savi 
ninkui žemės ploto netoli sa 
lės, Kaip pareiškė G. Skaistys, 
tolimesnis salės leidimo reika 
las yra 99% tikras. Jis siūlo sa 
lę su apartmentąia ir krautuvė 
mis nupirkti (susirinkimui nu 
tarus), nes tuomet miestas tu 
retų skaitytis jau kaip sų savi 
ninku. Apeliacija Toronte ga 
lįmą dar atidėti tolimesniam 
laikui. Ižd, K. Žukauskas pra 
nešė kasos stovi. Pagrindinės 
pozicijos: 
Saldo 584. 1 d............24,458.60
Nariu įnašai nuo

sausio 1 d................11,780,00
Kitos pajamųs 486.84

Viso. . . . 36,725.44 
Išlaidos:

įmokėta už namus 3,000.00 
pasitraukė ? naiiai 200.00 
kitokios išlaidos... 211.10

Viso... 3,411.10 
Saldo kovo 30 d. . .33,3 H,34

Tačiau tuoj pat,, Ši suma pa 
didėja 600 dol., nes savo čekius 
išrašė: J. Strazdas iš Toronto 
200 dol., p. TauČkėląitę 100 
dol., p. Giręvięiųs iš St. Catha

trūnit

t

c

L KRONAS 
VALEVIČIUS 

LIMITFO

The Centre of Real Estate

DIDŽIAUSIA REAL

Prieš perkant ar p a t* d U o d a n i 

namus, biznį, ūkį etc, 

pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

ESTATE ĮSTAIGA HAMILTONE (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai:

Centrine įst.: p. Vladas Antanaitis, p. Stela Panaviene, p. Vladas Panavas, p. Jonas 
Mikelėnas tel. JA 8-8491. „The Centre“ skyrius*, p. Leonas Gastūnas tel. LI 9-1341. 

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

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

rines 100 dol. ir p. Matuliūnas 
200 dol. Svečias iš Toronto p. 
Strazdas pareiškė, kad jis vi 
suomet stovi už tai, kad lietu 
viai turėtų nuosavą patalpą— 
namus. Kaip pavyzdį, nurodė 
Torontą, kuriame užaugo Var 
po choras, sau pastogę randa 
įvairios organizacijos. Be to, 
jie neša ir pelną. Pirkti namai 
Hamiltone nėra jokia rizika, 
nes įneštas kapitalas duoda be 
veik 8% pelno į metus, aptno 
kėjus jau visas išlaidas. Toron 
to Paramą pasiekė žinia, kad 
Hamiltonas prašo 20 tūkst. 
paskolos ir visuotiniame susi 
rinkime principe pritarta šutei 
kti hamiltoniečiams paskolą, 
septintu nuošimčiu.

LNF valdybos pirm. St. Bak 
šys pranešė, kad narių yra 259, 
kurie yra pilnai įnešę pinigus 
■— po 100 ir daugiau do). Ha 
rniltoniečių yra 223 ir iš kitur 
— 36, daugiausiai Branttord, 
Paris, Welland, St. Catharines. 
Čikago, Filadelfija, Detroit, 
Windsor. Padėkojęs visiems 
už tokį dideli susidomėjimą L. 
Namais, St. Bakšys pareiškė, 
kad darbas yra dirbamas labai 
vieningai. Atrodo, kad Hamii 
tonas yra tuo akstinu, kuris pa 
skatinu ir Montrealio klubui 
plačiau atidaryti duris.

Po pranešimų išsivystė pla 
Čios diskusi jos: p. Švabaitis 
pareiškė, jeigu LNF valdyba 
nepirks, yra susidėję 4 lietu 
viai, kurie žada juos pirkti pri 
vačiai. P. Kronas klausė, kodėl 
Skaistys pasakė, kad 99% jis 
yra tikras, kad leidimas bus 
gautas. G. Skaistys atsake, kad 
miesto burmistras yra pazymė 
jęs> kad lietuviai yra geri pi 
liečiai, bet jis sakė, vietą gale 
tų surasti kur nors Burlington

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje 
„TALK A“.

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už 
paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

Operacijos atliekamos penktadieniais nuo 6 vai. vak. 
iki 8 vai. vak., 128 Main St. West. Tel. JA 7-5575.

Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 2 vai. p. p.
Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.

LIETUVON IR | KITUS SOVIETŲ KRAaTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janina ADOMONIENĘ.

P e m e s i o ! Priimame ir Tamstų atneštus naujus 
daiktus išsiuntimui.

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

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

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

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

\

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

Valandos. Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
H

REIKALINGI
Real Estate — žemės, pastatų, namų pardavėjai agentai.

Kas jais gali būti?
zmpoės m>rį daugiau dirbti, negu jiems užmokama, 
žmonės turį prekybinio ir ekon. gyvenimo supratimo. 
Žmonės su iniciatyva,
Žmonės, kurtę giliai domėtųsi real estate problemomis.

Darbas;
Atydžiai sekti žemes ir pastatų prekybos judėjimą, 
sekti pareikalavimą ir atrinkti konkrečius vienetus.

Uždarbiai
Vidutiniškai geras agentas į metus uždirba $ lO.OOO.oO. 
Kviečiami ir iš kitų miestų jau praktikos turį, apsi 
sprendę agentai. Yra pramatyta per pirmus du mė 
nesiūs remti. Yra pramatyta, kad labjau pajėgūs 
agentai uždirbę pirmąjį $ 10,000.00 į metus pagal 
bendrą tvarką — toliau galėtų gauti 75% uždirba
mos sumos. Yra pramatyta, kad išmokėjus savinin 
kams $ 10,000.00 Į metus toliau visas Įstaigos pelnas 
būtų padalytas visiems proporcingai uždirbusiems.

ADAMONIS & BUDRIONAS
177 Sherbrooke St. W. Montreal, Que.

PL 8501

g-vės rajone (labai prastas ra 
jonas -— K. B.). P. Buinys pra 
nešė, kad estų nepriklausomy 
bės šventės minėjime, p. bur 
mistras savo sveikinimo kalbo 
je pažymėjo, kad jeigu lietu 
viai būtų prašę leidimo tik kul 
tūriniams reikalams, leidimas 
salei būtų duotas.

Svarbiausiu susirinkimo pu 
nktu buvo salės pirkimo reika 
las. St. Bakšys pradėjo sj rei 
kalą aiškinti, kaip jis paŽymė 
jo, ne kaip pirm., bet kaip eili 
nįa kolonijos gyventojas. Jei 
gų namai nebus nuplikti, LN 
rondo valdybos darbas pasun 
ketų, nes veikimas pakiyptų j 
labai abejotiną padėtį. Jeigu 
leidimo negautų, vis vien vai 
dyba negalėtų remontuoti sa 
lės, dėl lėšų stokos. Tačiau, ar 
leidimas būtų ar ne, namai nes 
tų į metus apie 10 tūkst. pemo. 
J. Bulionis sako, kad reikia pa 
laukti balandžio 8 d. teismo sp 
rendimo Toronte. St. Bakšys 
atsakė, kad valdyba apsprcn 
dė visus kelius ir davė eigą pa 
čiam laikui. Atėjus iki Augš 
čiausiojo teismo ir pav. ten ga 
vus neigiamą atsakymą, lietu 
vių namai bendrai gali „kris 
ti“. Tuo tarpu pirkus namus, 
davus eigą laikui, po kelių me 
tų vėl pradėti judinti reikalą iš 
naujo. Galutinai namų reika 
las pastatytas balsavimui: 1) 
pirkti namus, ar bus gautas lei 
dimas ar ne (toks stovis, koks 
dabar yra) ir 2) pirkti tik tuo 
atveju, kada bus gautas leidi 
mas. Iš 84, turinčių teisę bal

suoti, už pirmą punktą pasisa 
kė 81 narys. Namai — nupirk 
ti!

Be abejo, Čia išneštas yra is 
torinis Hamiltono kolonijai nu 
tarimas, nes po balsavimo, visų 
veidai nušvito ir įtampa atsi 
leido.

St. Bakšys, lėšų telkimo rei 
kalu, prašė įsijungti visus na 
rius. Klausimuose ir sumany 
muose, vidaus įstatų paruoši 
mui, pavesta valdybai sudary 
ti komisiją iš teisininkų. Už 
klausta, ar ateityje nematomi 
įgaliojimai nario, negalinčio at 
vykti į susirinkimą. G. Skais 
tys pranešė, kad jau ateinančia 
me visuotiniame susirinkime, 
jie bus įvesti, siunčiant šėrmin 
kui bent prie ŠIO dienų susirin 
kimo dienotvarkę - pranešimą, 
kartu įrašant jame ir Įgalioji 
mą. Kiti pasisakė, kad vienam 
asmeniui leisti pirkti serų tik 
iki 500 dol. sumai, nes 1000 
dol. duoda jam teisę 10 balsų. 
Taigi, dešimt tautiečių, įnešę 
po 1000 dol. turės 100 uaisų ir 
galės kontroliuoti namus savo 
norima kryptimi. Priimta tas 
dėmesin. Susirinkimas po 3% 
vai. baigtas gerai pirmininką 
vusio G. Palmer-Paliiiūno pa 
dėka visiems.

Baigiant, tenka išreikšti di 
dėlė padėka visai valdybai, o 
ypač jos pirm. St. Bakšiui, už 
nepailstamą darbą, priveuant 
Hamiltono lietuvių namų rei 
kalą iki laimėjimo. Sėkmės jie 
ms ateities darbe! K. B.

Nukelta j 2 puslapį.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNG/\ 
IR KITUS UŽIMTUS KRA5TUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISI Ų 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pas Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausias Kanadoje ir JAV.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ ROBŲ

AUGšTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

ttttuwttttttmtttumtttntuttttnttuummmtttturtmtutntmmtttmmmttt;

į A. M. D I K I N I S
? . JS Gyvybės Draudimo Atstovas '

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

Paveldėjimai. — Pensijos. s
Namie: RA 8-9364 S

JOS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

LIODĖSIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS
Gyvybės draud.

Įstaigoje: VI 9-5759

I S s

Laidotuvių Direktorių |
tnmtmi umwiaHrnnuttai urna atttnmmunmmmmttHmmttunnjumu

BELLAZZI-LAMY, INC
~ 7679 George St., ..... . „PO 8-5151 Ville Lasalle.

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

C. Halpin Funeral Home Reg'd J
KOPLYČIA VERDUN — WILtlBRORD' AWt |

4500 VERDUN Are., Vardan.--------TeJ. PO 9-IIS3
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Balandžio 19 dieną.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA RENGIA

Didi Pa ra šorio Koncerto l
įdomią ir turiningą programą išpildys

SOLISTAS V. VERIKAITIS 
ir

JOJO JAUNAI VISKAS KVARTETAS
Akomponuos komp. G a i I e v i č i u s. 

programos oikestro muzika ir pasilinksminimas.Po
Koncertas įvyks A. V. salėje. Pradžia lygiai 7 vai.

SEIMELIO PLENUMO 
POSĖDIS

šaukiamas balandžio 20 d., sek 
rnadienį, 5 vai. po piet. Aušros 
Vartų salėje. Seimelio nariams 
ir organizacijoms kvietimai iš 
siuntinėjami raštu. Prezidi

MONTREALIO LIETUVIŲ 
AKADEMINIO SAMBŪRIO 
visuotinis sus-mas įvyksta ba 
landžio 1 ld., 8 vai. vakaro 
4249 Berri g-vė. Programoje 
bus rodomas kultūrinis filmas: 
,,Our Mister Sun". Taip pat 
bus svarstomi artėjančio vaka 
ro rengimo klausimai. Narių 
dalyvavimas būtinas, maloniai 
kviečiama atsilankyti ir visuo 
menė. V-ba.

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUDIJOS

mokinių koncertas bus birželio 
8 d., sekmadienį, 5 vai. po pie 
tų, Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję. Visi prašomi tą datą ir va 
landą rezervuoti šiam muzika 
liai augančio jaunimo koncer 
tui.

5; DR. J. ŠEMOGAS
p Office 5441 Bannantyne
X (kainp. Woodland)

Verdun. Tel. PO 7-3175.
y Priėmimo valandos:
y pirmadienį ir ketvirtadienį

7 — 9 p. m.
¥ antradienį ir penktadienį

y trečiadienj 2-4 ir 7-9 p. m. < 
į šeštadienįll—1 p. m.
y arba pagal susitarimą. }

Namų tel. PO 6-9964 <

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO 
SUBATVAKARIS

įvyks ateinantį šeštadienį Auš 
ros Vartų parapijos salėje. Pra 
džia 7 vai. vak. Visas jaunimas 
nuoširdžiai kviečiamas daly 
vauti. (AV).

DIDINGĄ PAVASARIO 
koncertą ruošia Aušros Vartų 
parapija balandžio 19 dieną, 7 
vai. vak., A. V. parap. salėje. 
Jaunatvišką, labai įdomią pro 
gramą išpildys grasus solisto 
V. Verikaičio vadovaujamas 
kvartetas. Akomponuos muz. 
Gailevičius. Visi rezervuokime 
laiką šiam nepaprastai gražiam 
mūsų kolonijos įvykiui. (AV).
PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

A. V. parapijoje įvyks šio m. 
2 7 dieną. Tėvai labai prašomi 
padėti vaikučiams tinkamai 
šiai šventei pasiruošti. (AV)

DR. J. ŠEMOGAS 
pakeičia priėmimo valandas sa 
vo ofice, todėl paciantai turi į 
tai atkreipti dėmesį. Jis, kaip 
ir anksčiau, kasdien priiminės 
ligonius, bet tiktai skirtingo 
mis valandomis, kurios sužy 
mėtos jo skelbime.
• Juodkojų mergaitę susirgti 
šią apendicitu operavo dr. J. 
Šemogas. Operuota ir pp. Gry 
baičių dukrelė.
• P. Lapšys, išleidęs seimą į 
Čikagą, dabar pats laukia lei 
dimų persikelti j Pasaulio liujs 
tuvių sostinę. Gaila, kad Mūnt 
realio lietuvių kolonija rha'žė 
ja...

Š. m. balandžio 13 d., Atvelykyje, 
Sv. Kazimiero parapijos salėje,

Programoje- Velykų Bobutė atves vaikams dovanų; 
'(autinių Šokių Grupės, vad. Piečaičio, pasirodymas; 
vilkiukų ir paukštyčių pasirodymas su atsk. programa.

Graži akordeonų muzika.
Savo atsilankymu paremsite mūsų skautus.

Studentams Remti Komitetas.

ŠV. KAZIMIERO

R
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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)
Tel.: PO 8-4547

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

Dr.E.Aiidrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-723«

Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926—8873

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes
VI 9-8045

INCOME TAX 
blankus geriausiai t/zpildo di 
delį patyrimą turipns iš dau 

gelio metų praktikos 
buvęs moky&jjas 
Pranas Tautkus.

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

skambinti tel. PO 8-8112.

A.
Ecl

c KOOPERATINIS
X „LITO“ BANKAS
o Montrealyje pradėjo sparčiai 
X kilti — ir narių skaičium ir in 
X dėlių dydžiu. Žmonės jau 
£ kiną, kad „Litan“ padėti 
X gus ir visiškai saugu, nes 
’• liai apdrausti visu šimtu 

centų, ir naudingam, nes
tas" moka ne 23 ą procento pa 
lūkanų, bet 4’4, o, be to, mir 
ties atveju indėlis ligi 1000 dol. 
nadvigubėja, o skola ligi 10,000 
dol. nubraukiama. Tat dabar 
lietuviai jau neša ne paskuti 
nes santaup., bet atsiėmę is pi i 
vačių bankų, neša indėlius l.i 
tan. Taip ir gerai ir protingai 
daroma. Visi tautiečiai pataria 
mi dėti pinigus tiktai į savo ko 
operatini banką „Litas".

K. L. KATALIKIŲ
Moterų Dr-ja kovo 22 d. meti 
maine sus-kime išrinko naują 
valdybą, kuri pasiskistė parei 
gomis sekančiai: Adolfina Zu 
bienė — pirm., Aid. Morkūnie 
ne, — vicep., Danutė Staškevi 
čienė — sekretorė, S. Baisaus 
aienė — ižd., A. Ūsienė — v- 
bos narė.

ŠEŠTADIENINĖS
mokyklos ir Augštesmeji kur 
sai po Velykų mokslą pradeda 
atvelykio šeštadienį, balandžio 
12 d., normaliu laiku. Augštes 
muose kursuose bus lietuvių 
Kalbos, Lietuvos geografijos ir 
kt. pamokos.

DARBO PASIŪLA
Reikalingas vyras tabako 

ūkyje. Darbas visiems metams. 
Rašyti: Jonas Naruševičius, R. 
R. 2, Lanoraie, P. Q„ arba sk 
ambinti 81 ■
• EpJ^Sanulionių šeimoje

JrtĮnieną buvo dukros krikšty 
^nos. Krikštynos iškilmingai at 

šv ęstos.
VASARNAMIAI

Jeigu esate numatę šiais 
tais Įsigyti vasarnamį, tai 
gščiausias laikas dabar jau 
sispręsti. Iki 70 mylių nuo Mo 
ntrealio mes pastatysime Jums 
vasarnamį ant jūsų sklypo. Tu 
rime skaitlingą modelių pasi 
rinkimą ir labai prieinamas kai 
nas. Teirautis pas P. Mažeiką 
MO 4-0507.

Progress Construction Ltd.

parap. kleb. kun. j. Bobinas pa 
krikštijo Onos Ozupyles ir Pr. 
Jamilionių dukrelę Cmdy An 
na vardu.

Pp. Čekauskiene ir Vasiliaus 
kienė bažnyčiai padovanojo 
elektrinius liktorius.

Elektros gėlėms prie alto 
l iaus surinko 60 dol. Marijona 
Griučkūnienė, o Sv. Onos Dr- 
ja pridėjo 30 dol. Už tuos pini 
gus nupirktos elektrines gėlės 
prie Dievo Motinos.

Margučių vakauenė šį šeš 
tadienį parapijos salėje bus tiir 
tinga, su gera loterijų ir mar 
gličių varžybomis.
• Ateinantis sekmadienis yra 
skirtas Katalikiškajai Akcijai 
Kanadoje.
• Keliui paliai Sv. Lauryno 
upę planai jau padaryti, bet 
reikia apie 5 mil. dol. Piojek 
tas numato platų kelią.
• Šachmatininkas Ig. Žalys 
pirmenybėse stipriai eina pry 
šakyje visų kitų. Kiti du lietu 
viai p. Judzentavičius ir p. Bai 
kovičius taip gi gerai laikosi.
• Vizgirda Juoz. išvyko gyven 
ti į Čikagą. Mielam NL pienu 
neratoriui linkime Čikagoje ge 
riau įsikurti ir neužmiršti Mo 
ntrealio.
NEPRIKLAUSOMĄ LIETU 

VĄ EKSPEDIJUOJAME 
pirmadieniais 7—8 vai. vak. 
Talkininkais esti pp. Leknic 
kai, E. Šulmistraitė, p. Stašis 
kis, p. Linkonienė, pp. Bulotų 
jaunimas, K. Leipus, kai kada 
pasirodo pp. J. Sulmistrai, p. 
Leipiene, Romas Otto. Bet es 
ti ir sausesnių vakaių, todėl 

jbutume labai dėkingi, kas NL 
?ltaji>edicijai paaukotų pirmadie 

.valandą, kitą, lalkininka 
bme labai dėkingi. N L.

JUS KVIEČIA
1 savo tiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri drau
džia gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška gerove sustipda
ma Jus ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bcndiam kul
tūriniam darbui, padeda mokslus einančiam jaunimui.

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

Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų:
c St. Jokūbaitis — LE 4-0773

Centrinis Atstovas

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

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

nuo 1 iki 4 vai. 
-- .H ~ ■ ** - -

iety.
I. G. ELECTRIC R'

Elektroa kontraktoru
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ms pridėjo po 527 dol. 
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IŠVYKSTA J SPORTINES 
ŽAIDYNES

Šį savaitgalį į metines 
Amerikos liet. Sportines 
dynes, šiemet įvykstančias
velande, iš 'Toronto klubų iš 
vyksta apie 70 sportininkų. Ma 
noma, kad šiemetės žaidynes 
bus dalyviais gausiausios iš vi 
sų. Pernai Toronte į jas suvy 
ko arti 300. Žaidynėse Toronto 
SK Vytis turės apginti klubi 
nio meisterio titulą ir pereina 
mąją Dipl. Šefo taurę.
• Dail. T. Valius nupiešė Pris. 
bažnyčiai Kristaus, gulinčio 
karste, paveikslą, kuris bus vai 
tojamas Didž. Penktadienio ir 
Šeštadienio liturginėse ceremo 
rujose.
• Šeštadienį „Aušros" rėmėjai 
Prisikėlimo saleje rengia didžiu 
lį Pavasario Balių, į kurį kvie 
čiami atsilankyti visi jaunimo 
mylėtojai. Programą išpildys 
J. Kvietytes išraiškos šokio stu 
dija.

ADVOKATAS
įįSTASYS DAUKŠA, LL. D.
į į Suite 25—26
! į 152 Notre Dame St. E.
i 1 U N 6-8969
! i Res. 5657—12 Avė., Rsm.
1 RA 2-5229

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

į B. A„ B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
į;Montreal. UNiversily 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
;| I^Sa’de, tel. HU 9-1653

NOTARAS
MILTON W. WINSTON, 

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

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

Š Konsultacijos: iŠanksto susitarus.
| A N D R E W W. DUDLEY, B.Sc., D.S.C., A.C.C.F.

Chiropodiita* — kojų specialistas 
« Graduate Chicago College Chiropody and Foot Surgery 
|| 697S St. Dani*. CR 4-2565 Montraai-

IGNAS 
_ 326(

ontreal

G U R>r1 NAS 
jLtr^atteau
Tel. CL 5-5515

f PATALPOS
7 Jpherbroke St. W. išsikė 
Jftlvokatarns-pastatas išnuo 

Bjamas. Be mūsų čia nuo 
rto gegužės atsikelia p. J.

jfclamonienė su savo siuntinių 
Siuntimo įstaiga. Yra dar du 
atskiri kambariai. Gal kam iš 
lietuvių profesionalų būtų pra 
vartų, o tuo pačiu 177 Sherbro 
oke St. W. taptų lietuviškų įs 
taigų centru.

A damoms & Budriūnas.
PL 8501.

JEI NORITE PARDUOTI ar P IR K T 1:
Gyvenamu* namu*, apartmentu*,

Žemę, statybai, investavimui,
Užsakyti pastatyti namu*.

Reikalinga namams paskola
Draudimas (visų rūsių)

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —
ADAMONISir BUDRIŪNAS

Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate įstaiga
Nariai Montreal Real Estate Board

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

Apyvarta
D. N. Baltrukonis
F. Yasutis
A. Markevičius

1957 m. siekia $ 1.000.000,00
CR 6-5075 V. laesunaitis PO 7-6719 
LA 2-7879 J. Skučas RA 2-6152 
OR 1-8951 E. Yaffe — Sekretorė.

DĖMESIO!
NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS!
Ryšium su išsikėlimu iš Montrealio, 

labai pigiai parduodama 
maisto krautuvė,

turinti aiaus pardavimo teisę - laisnį. 
Krautuvė veikia jau 30 metų. 

Metinė jos apyvarta 80.000 dolvrių. 
Adresas: 2766 Rouen St. Tel. LA 4-0037, 

po 7 vai. vakaro LA 1-0037.
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VELYKOS MONTREALYJE 
susilaukė netikėtos žiemos su 
grįžimo: prisnigo apie 2 co 
liūs. Nors sniegas tirpsta, bet 
gražus oras, koks buvo paskuti 
nį laiką, buvo sugadintas. Ta 
čiau tas nekenke šventiškoms 
žmonių nuotaikoms. Abiejų lie 
tuviškųjų parapijų bažnyčios 
buvo pilnos žmonių. Bažnyčios 
buvo gražiai papuoštos ir Prisi 
kėlimo pamaldos buvo kupinos 
iškilmingumo. AV bažnyčia p. 
Ladygos projektu buvo 
gai dekoruota.

VELYKINIAI 
APSILANKYMAI

Velykų metui daugelis mon 
trealiečių buvo išvykę kitur, 
bet ir iškitur Montrealis susi 
laukė daug svečių. Štai is To 
ronto pas mamytę bei np. Ker 
belius lankėsi Sk. Remeikaite, 
iš Hamiltono pas pp. Jagmi 
nūs p. Savickas su žmona, iš 
Tillsonburgo, Ont., Dr. Br. Po 
vilaitis su žmona, viešėję pas 
gausius giminaičius, bet buvo 
apsistoję inž. Kubiliaus šeimo 
je. Iš Montrealio f New Yorką 
buvo išvykę p. Kibirkstienė, 
viešėjusi pp. Vilgalių šeimoje 
ir inž. Paulius.

• Montrealio aerodromuose 
pernai nusileido apie 500 tūks 
tančių civilių lėktuvų.
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ATLANTIS EXPORT -
- IMPORT LIMI TED 

kviečiamas visuotinis metinis 
šėrininkų - akcininku susirinki 
mas, kuris jvyksta 1958 m. ba 
landžio men. 19 d. 2 vai. p. p. 
B-vės patalpose, 3, Borden St., 
Toronto, Ont.

Visiems šėrinmkams bus iš 
siuntinėti pakvietimai regis 
truotu laišku su Bendrovės me 
tiniu ( 1957 metų) balansu-apy 
skaita ir dienotvarke.

Šėrininkai, negalintieji dė' 
ligos ar kitų kliūčių dalyvaut 
minėtame susirinkime, piašo 
mi prisiųsti įgaliojimą—proxy 
bet kuriam Valdybos direkto 
riui arba B-vės šėrininkui, tu 
rinčiam balsavimo teisę. Įgalio 
jimas - proxy turi būti advoka 
to - notaro paliudytas.

Šėrininkas, pakeitęs savo ad 
resą, prašomas tuojau pat apie 
tai pranešti Bendrovės Valdy 
bai: 3,,Borden St., Toronto, 
Ont. Valdyba.

VELYKŲ ŠVENTĖS
Prisikėlimo bažnyčioje vely 

kinės pamaldos įvyko naktį, o 
Šv. Jono — rytmetį. Abejose 
bažnyčiose tikinčiųjų buvo sau 
sakimšai. Šventišką nuolaiką 
kiek pritemdė ūkanota diena. 
Dėl to n tradeims Velykų pa 
radas mieste nebuvo labai sau 
nūs.
• Atvelykio sekmadienį, 3 vai. 
p. p. į Prisikėlimo salę atvaziuo 
Ja mažų ir gerų vaikų jau se 
niai laukiama Velykų Bobutė. 
Ji įteiks visiems vaikučiams gra 
žiu lauktuvių.
• St. Catharines ir apylinkių 
lietuviai kviečiami atsilankyti 
į rengiamą Atvelykio Balių-Šo 
kius šeštadienį, balandžio 12 
d., 6 vai. vak. slovakų salėjt 
Welland ir Page gatvių kam 
pas: St. Catharines, Ont. Šo 
kiams gros gera muzika, bus 
loterija ir pilnai aprūpintas bu 
fetas. Pelnas skiriamas šešta 
dieninei mokyklai.

Dantų gydytoja X
S

129 Grenadier Rd., V
a namas nuo Roncesvalles)»

TORONTO
LE 1-4250

A. L I 0 D Ž I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgiftiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORKAS
DANIŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4.
(j lytus nuo Dufferm St.)

į: Dr. A. Pacevicius
£ Gydytojas ir Chirurgas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE 4-4778

Priėmimo valandos. 11-1 v 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia 

1 dieniais ir šeštadieniais 1 1 
£ v. pp. Kitu laiku, sutntarui- 
ft Nauja* kabinėta1

t
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