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Politinių Įvykių savaitė
baltasis karas veržiasi į karštąją taiką...

Nasseras Maskvoje

MASINU FONDO VAJUS
Maskva, kaip kasmet, gegu 

žės 1 dieną minėjo su pompa: 
minios darbininkų ir tarnauto 
jų, pagal sąrašus, buvo šuva 
rytos į Raudonąją aikštę, prie 
mouzoliejaus, ant kurie šie 
met, pirmą kartą kaip nekarū 
nuotas caras pasilipo Rusijos 
diktatorius Nikita Chruščiov. 
Bet
MASKVA ŠIEMET BUVO 

„TAIKINGESNĖ“, 
mažiau rodė ginklų. . .

Šių metų atrakcionas buvo 
specialiai šioms iškilmėms pa 
sikviestasis jungtinės arabų 
valstybės prezidentas - dikta 
.. ius

ABDEL NASSER, 
kuris, kaip Maskvos satelitas, 
buvo ypatingai iškilmingai su 
tiktas aerodrome ir apgyven 
dintas caro rūmuose Kremlių 
je. Nasser, atsidėkodamas Ma 
skvai, labai žemai dėkojo už 
pagalbą ir garbino Rusiojs 
diktatūrą ir diktatorius.

Šaltajam karui pereinant Į 
karštąją taiką, praėjusią savai 
tę tebebuvo aktualus 
^ARKTIKOS KONTROLĖS 

KLAUSIMAS.
Maskva propagandiniais su 

metimais panoro įtraukti Į tą 
jų verdamą košę Lenkiją ir Če 
koslovakiją, bet Vakarai jas 
atmetė, nes nei viena, nei kita 
Arktikos nesiekia. Kompromi 
są pasiūlė švedai: pasitarimuo 
se dalyvauja prieiną prie ašiga 
lio, o rezultatus spręs didieji.

KARŠTOSIOS TAIKOS 
FONE

JAV viceprezidentas Nixonas 
pradėjo kelionę po Pietų Ame 
rikos valstybes. Montevideo 
mieste jį atakavo studentai, 
kaltinę JAV nepasipiiešinimu 
diktatūroms. Nixonas jiems iš 
Aiškino, kad JAV yra neutrali.

igu ji darytų įtakos kuriai pu 
sei, būtų apkaltinta šališku ki 
šimusi į kitų valstybių reika 
lūs.

BUNDANČIOS TAUTOS, 
kaip šiaurinės Afrikos, rytinės 
Azijos, vis daugiau pradeda 
reikštis. Afrikos konteiencija, 
kurioje dalyvavo Marokas, Tu 
nisas, Jungtine Arabų Valsty 
bė, Etiopija, Sudanas, Lybija 
Liberija ir Ghana, nutarė, kad 
Alžyras sudarytu egzilinę vy 
riausybę.

PIETRYČIŲ ARABIJOJE, 
Adene, vyksta sukilimas prieš 
anglus. Ten įsikuria sovietai 

kelia sukilimą. Vyksta kova 
Vidurinius Rytus, nes ir Le 

Dane, ir Irake, kur yra infilt 
ruoti komunistų Maskvoje iš

PATIKSLINIMAS
Wellando žinioje apie apy 

linkės susirinkimą užmiršta 
įdėti data. Skelbiama, kad su 
sirinkimo diena skelbiama ge 
gūžės 18 dieną. Visa kita, 
kaip Wellando skyriuje pa 
skelbta.

MOKYKLŲ KOMISIJOS 
kandidato

Alcide Baribeau skelbimas 7 
puslapyje yra skelbiamas jo

Rinkiminio Komiteto.

mokslinti agitatoriai, vyksta 
vidaus kovos.

INDONEZIJOJE DAR 
NERAMU,

nors Sukamo kariuomenė stip 
riai spaudžia*sukilėlius Sumat 
ros saloje. Indonezija kaltina 
JAV, esą jos piliečiai padeda 
sukilėliams. JAV tą kaltinimą 
atmetė.
KOMUNISTAI SPROGDINA 
emigrantus. Mtunohene ukrai 
niečių laikraščio red. D. Čai 
kovski gavo knygų siuntą, ku 
ria atidarant įvyko sprogimas. 
Knygose paslėptas užtaisas bu 
vo silpnokas, o išpokuotojai iš 
bėgiojo pastebėję pavojų, to 
dėl nukentėjo tiktai spaustu 
vė. Vedamas tardymas. Gavėjo 
nuomonė — tai darbas komu 
nistų, kurie anksčiau Frankfur 
te nužudė slovakų vęikeją Čer 
mak.
LAISVOS PROFSĄJUNGOS 
Gegužės pirmosios proga išlei 
do eilę atsišaukimų, taikomų 
darbininkams, esantiems komu 
nistinėje vergijoje už geleži 
nės uždangos. Konstatuota, 
kad darbininkų pas/priešini 
mas komunistinei piievartai 
davė gerų vaisių, bet kova su 
diktatūriniu totalizmu reikia 
vesti ligi laisvės laimėjimo, 1 
ndromis jėgomis.
LIETUVOS /GYVENTOJŲ 

ŽUDIKAI TEISIAMI
Vokietijoje, Ulme, balan 

džio 28 prasidėjo teismas, ku 
riame teisiami nacių pareigu 
nai, žudę žmones karo ir oku 
pacijos metu Lietuvoje. Kalti 
narni Bernhardt Fischer-Sch 
weder, buvęs Klaipėdos polici 
jos šefas, ir 9 buvę SS bei ges 
tapo pareigūnai. Tie dešimt 
kaltinami priklausę grupei, ku 
ri nužudžiusi 1941 iki vidurio 
spalio 132,000 žmonių.
PLB SEIMO PRANEŠIMAS

Menininkų darbų paroda įvy 
ks Riverside Muzėjaus patai 
pose, 310 Riverside Dr., New 
Yorke. Bus apie 100 kūrinių. 
Atidarymas rugs. 29 d. Ta pro 
ga Riverside Muzėjaus patai 
pose įvyks kamerinės muzikos 
koncertas. Bu satlikti K. V. 
Banaičio, J. Gruodžio ir kitų 
mūsų komp. veikalai. Progra 
mą atliks M. Saulius, violence 
le, L Vasyliūnas — smuikas ir 
J. Rajauskaitė — piano.

Seimui pranešimus ruošia: 
V. Meilus, St. Bazdukas, J. Ka 
jeckas, T. V. Gaidžiūnas, J. 
'Audėnas. Iškilmingas Seimo 
posėdis įvyks šeštadienį, rug 
sėjo 30 d., 3 vai. po piet; links 
mavakaris — tos dienos vaka 
re; iškilmingos pamaldos rug 
sėjo 31d. banketas — tos die 
nos 6 v .v. ,

PLB Seimo ženklelių jau 
pagaminta 10,000 ir išsiuntinė 
ta apylinkėms platinimui po 
vieną dolerį.

MŪSŲ MENININKŲ 
PASISEKIMAI

Romas Viesulas gavo 3600 
dol. Guggenheimo premiją ir 
ruošiasi į Europą, o V. K. Jo 
nyno „5-ji Avenue“ įdėta į 
didžiausį visame pasaulyje lai 
kraštį „The New York Ti 
mes“.

,,N. L.” Mašinij Fondo va 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu 
mu minime sekančius vajaus da 
lyvius ir lit tip iškosios spaudos 
židinio rėmėjus:

Balys Paramskas,
Washington, USA . . 10.00 

Teisininkas, visuomenininkas, 
Balys Paramskas, sužinojęs iš 
„Nepriklausomos Lietuvos" , 
kurios prenumeratorium JAV

sostinėje jis yra, kad balan 
džio 27 d. vyksta Spaudos B- 
vės „Nepriklausoma Lietuva“ 
metinis šėrininkų susirinki 
mas, atsiuntė dešimkę šėrui n 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
prenumeratą.

Visiems vajaus dalyviams nuo 
širdžiai <iėl.oj?me ii prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
■’tido1 !’■ tvbovės , N< ni klauso 
ma Lietuva“, Valdyba.

PABALTIEČIŲ SUSITIKIMAI SPORTE
Balandžio mėn. 26 d. Chica 

goję buvo pravestos antrosios 
Š. Amerikos pabaltiečių pirme 
nybes stalo tenise, vyrų bei 
moterų tinklinyje ir vyrų Kre 
pšinyje. Lietuviai pelnė perga 
lę stalo tenise ir krepšinyje, o 
kiti laimėjimai atiteko lietuvia 
ms, kurie buv pirmieji meiste 
rių tinklinyje ir vyrų tinkliny 
je-

Stalo tenise lietuviai įveikė 
gana lengvai 5:2. Mūsiškiams 
taškus pelnė J. Nasvytis 3, J. 
Šoliūnas 1 ir A Avižienis 1.

Moterų tinklinyje latvės pel 
nė lengvą pergalę, įveikusios 
lietuves 3 :0. Mūsų rinktine ats 
tovavo Clevelando tinklinin 
kės, sustiprintos viena Chica 
gos Neries žaidėja.

Vyrų tinklinyje buvo gana 
įtempta kova ir čia prireikė 
net 5 setų. Laimėjo latvės 3 :2.

Krepšinio susitikimas, ku 
ris buvo gyvas ir peimainin 
gas, baigėsi 70:65 lietuvių lai 
mėjimu. Lietuvių naudai taš 
kus pelnė: Kamarauskas 11, 
Varnas 5, Buntinas 8, Valai 
tis 15, Germanas 21, Dirvonis 
4, Gaška 6, Šimkus 0.
„VĖJAS GLUOSNIUOSE“ 

CHICAGOJE.
Šv. Kazimiero gimimo 500 

metų sukakčiai paminėti gegu 
žės 10—11 d. d. Marijos Au 
gšt. mokyklos salėje bus stato 
mas Algirdo Landsbergio 2

veiksmų veikalas „Vejas gluos 
niuose“. Šį veikalą režisuoja 
Alg. Dikinis, dekoracijos dail. 
Adolfo Valeškos, vaidina: Ele 
na Blandytė, Irena Nivinskai 
tė. Eglė Vilutienė, Alg. Diki 
uis. Vyt. Juodka, jonas Kelc 
čius, Andrius Mironas, Juozas 
Raudonis ir Ant. Rūkas.
• Chicagos lietuvių skautams 
remti draugija balandžio 27 d. 
buvo suruošusi Chicagos ir Ci 
cero skautų bei skaučių pasi 
rodymą — „skautoramą“ ku 
ris pradėjo su nemažu pasiseki 
mu. Prieš programą buvo išsta 
tyta skautų darbų paroda.
® Chicagos lietuvių moterų 
klubas savo 35 metų sukakties 
proga balandžio 26 d. surengė 
vakarienę su šokiais.
• Prieš dvejus metus mirusio 
buvusiojo Kauno apygardos 
teismo baudžiamojo skyriaus 
pirmininko Stepono Vazbio 
prisiminimui Liet. Teisininkų 
draugijos Chicagos skyrius ba 
landžio 20 d. surengė akade 
miją. Čia apie velionį kalbėjo 
J. Vasaitis ir pedagogas Pet 
ras Maldeikis. Akademijos kon 
certinėje dalyje pasirodė Vi 
da Krištolaitytė, Marytė Vii 
kaitė, A. Vasaitis ir A. Nakas.
• Chicagoje, o taip pat ir kito 
se Amerikos vietovėse, balan 
džio 27 d. vyko rinkimai į JA 
V. Lietuvių Bendruomenės Ta 
rybą ir Pasaulio L. B. Seimą.

Tipinga, skarele pasirišusi, Lietuvos motina kaimietė, kuri 
šimtmečius saugojo lietuvybės židinius ir kad ir sunkiausio 
mis sąlygomis auklėjo savo vaikus lietuviais, mylinčiais sa 
vo kraštą ir savo tautą, puoselėjančiais lietuvišką žodį ir lie 
tuvišką sielą, — kad gi dabarties skrybėlėtosios motinos su 
silygintų su tokiomis motinomis ir sugebėtų savo vaikus iš 
auklėti lietuviais ir gerais, dorais, žmonėmis. Plačiau žiūrė 
kit žinias ir skelbimus paskutiniame šio NL numerio pusią 
pyje apie Motinos Dienos minėjimą Montrealyje bei Toro 
nte ir 7 puslapy—Hamiltone.

Naujienos iš pasaulio sostinės 
MAŽAS SUSIDOMĖJIMAS RINKIMAIS | SEIMĄ 

Bal. 27 d. buvo rinkimų die 
na, bet susidomėjimas rinki 
mais buvo labai mažas. Did 
miesčio gyvenimas ir ameriko 
nėjimas atima laiką ir norą da

tinamas prie puolimo iš oro. 
Daromi pratimai, kaip saugo 
tis, jeigu užpultų rusai atomi 
nėmis bombomis.
• JAV karo žinovai pranašai!

KETVIRTOJI SPECIALI PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ — PET — SESIJA

PONŲ LINO URBONO ŠEIMAI, 
mirus jų sūneliui, gilią užuojautą reiškia 

Montrealio Šaulių Klubo Valdyba ir nariai.

kurioje dalyvauja devynių tau 
tų delegatai, jų tarpe Lietu 
vos, prasidėjo Strasburge ba 
landžio 25 d.

Delegatai, svečiai ii spau 
dos atstovai matė ir pergyve 
no įspūdingą ir kartu jaudinan 
čią ceremoniją. Iškėlus Prancū 
zijos vėliavą, kurios žemėje pa 
vergtų Europos tautų atstovai 
susirinko, iš eilės visų devynių 
tautų himnus grojant, buvo pa 
keltos iki pusės stiebo Albani 
jos, Bulgarijos, Estijos, Veng 
rijos, Latvijos, Lietuvos, Len 
kijos, Rumunijos, ir Čekoslova 
kijos tautinės vėliavos. Jungti 
nės Europos vėliavos pakeli 
mu ši ceremonija buvo baigta.

Sesiją atidarė Vyr. Komit. 
pirmin. V. Masens (Latvija) 
pasakydamas sveikinimo žodį.

Susirinkusius šiltais žo 
džiais pasveikino Strasburgo 
mietso burmistras Aitorfeer, 
prefekto atst. Graff, Strasbur 
go vyskupo atstovas mons. 
Mauren, Europos Tarybos 
atst. Golsong, USA konsulas 
Thomason, Laisv. Europ. Ko 
miteto atstovas Leidi ir Hol 
mes, Prancūzijos Senato narys 
M. Rene Radins.

Pranešė sekretoriatas jau 
gautus pasveikinimus raštu, 
kurių skaičiuje atsiųsta: Mr. 
Hubert H. Humphrey — Ame
rikos senatorius, Mrs. Edna 
F. Kelley—reprez. rūmų, Mr. 
John W. Cormack, Mr. Geor

ge Meany — AFL ir CJO Pre 
zident, Mr. Thomas E. Mor 
gan — reprez. rūmų pirmin., 
Prel. Albert Buettner — Ka 
talikų Bažn. Vokietijoje užsie 
nio skyr. vedėjas, Pi of. Dr. 
Carlo Schmid — Vok. Parla 
mento vicepirm.

Sesijos dienotvarkė:
1. Tarptautine padėtis ir pa 

vergtos tautos,
2. Europos apjungimo klau 

simas.
3. Sovietų kolonializmas.
4. Žmogaus teisių charta 

Europos pavergtoms tautoms,
5. Vengrijos klausimas.
Pirmuoju dienotvarkės klau 

simu bal. 25 d. pranešimą pa 
darė C. Visojanu (Rumunija), 
buv. ministeris.

Jis išnagrinėjo dabartinę 
tarptautinę padėtį ryšium su 
paskučiausiais Sovietų S-gos 
įvairiais siūlymais ir reikalavi 
mu pripažinti „status quo" ar 
ba kitais žodžiais — pripažin 
ti Soivetų užgrobimą ir 100 
mil. europiečių pavergimą. Kai 
bėtojas pasiūlė kreiptis į visas 
laisvojo pasaulio tautas atsi 
šaukimu, kuriame būtų nuro 
dytos visos kruvinos skriau 
dos Sovietu padarytos ir daro 
mos pavergtoms tautoms, pra 
šant laisvųjų tautų spausti So 
vietus atitraukti savo kariuo 
mene ir leisti toms tautoms 
per laisvus rinkimus pasirink 

-ti. valdymosi sistemą, (b. d.)

lyvauti bendruomenės reikalų 
dirbime.
• Po Lojalumo dienos įvyku 
šiame 15-kos tautų šokių pa 
sirodyme lietuviai laimėjo pir 
mą vietą.
• Nedarbas New Yorke dar 
nerodo mažėjimo žymių, nors 
kalbama, kad taip bus.
• New Yorkas palaipsniui pra

MONTREALIS
• P. Vazalinskienė, pasikarto 
jus apendicito priepuoliui, bu 
vo paguldyta į Lachinės ligo 
ninę ir sėkmingai operuota dr. 
J. Šemogo.

• Vestuvės Viktoro Stropaus 
ir Onos Subačiūtės, sutuoktų 
Šv. Kazimiero parap. klebono 
kun. J. Bobino, buvo labai gra 
žios. Po šliūbo buvo iškilmin 
gi pietūs, kuriuose dalyvavo 
daug žmonių. Jaunavedžiai ga 
vo daug dovanų ir gražių sve 
kinimų.

• Akademinio sambūrio vaka 
ras buvo įdomus. Šoko B. Vait 
kūnaitė, dainavo J. Pauliūtė, 
sumaniai konferavo L. Baraus 
kas, skaitęs ir humoristin/ų 
dalykėlių, K. Veselka rečitavo 
anekdotą apie rašytoją, o Ko 
čėlu palygino H. Nagys su L. 
Barausku. Buvo ir loterija, ir 
šokiai. Vakaras praėjo gero 
mis nuotaikomis.
• Inž. Bruzgelevicius praėjusį 
savaitgalį iš Bostono lankėsi 
Montrealy.

ja, kad 1961 metai būsią patys 
kritiškiausi taikos atžvilgiu.
• Lietuvių Citizen Club, 280 
Union Ave, Brooklyn atidary 
tas kioskas, kuriame yra visa 
me pasaulyje pasirodą laikraš 
čiai ir lietuviškos knygos. Jis 
at/darytas penktadienį 6—9 
vai vakaro, šeštadienį 2—6 v. 
v. ir sekmadienį 12—2 vai. p. 
pietų .

PIRMOJI KOMUNUA
Aušros Vartų parapijoje sek 
madienį buvo gražiai suorga 
nizuota. Gražus vaikų būrys, 
gražiai pasipuošusių, išsiiikia 
vę, vienuolių seselių lydimi, 
atėjo į bažnyčią ir po rožę pa 
dėjo prie Šv. Marijos statulos 
kojų. Mišių metu buvo vaika 
ms skirtas Tėvo J. Borevičiaus 
jamokslas, o po mišių tam tik 
ra ceremonija vaikai priėmė 
Šv. Komunija
• Sportininkų baliuje nealsi 
imti loterijos fantai pagal 
šiuos numerius: 294-707, 294- 
714, 294-676, 294-672, 294- 
683, 294-684, 294-722. Prašo 
ma atsiimti pas M. Simūtę, 153 
3-rd Ave, LaSalle ,tel.: PO 6- 
5900.
• Serga - sirgo V. Vanagienė, 
M. Mackevičiene, M. Danisc 
vičienė, M. Milerienė, S. Alio 
nis, U. Vaišvilienė, U Liukai 
tienė, J. Sarulis, F. Obedaus 
kas, O. Arlauskienė, K. šil 
kauskas, Pr. Kausakis, E. Vir 
balienė, M. Milienė, J. Mikoliū 
nas. Tai yra klubieičai. Vieni 
dar serga, kiti pasveiko.

/ I ieluvos\ 
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1958. V. 7. — Nr. 19 (581) NEPRIKLAUS.OMA LIETUVA 3 PSU

A. Lymantas

Prieš 20 metų MŪS ū $8 P ORTĄ S
Naujų Metų išvakaiės 1937 

metais Lietuvoje. Baigtieji 
metai nueina j amžinybę, palik 
darni prisiminimų. 1937 metais 
karo liepsnos pleškėjo net ke 
liose vietose. Ispanijos pilieti 
nis karas, kuris turėjo per ke 
lis mėnesius užsibaigti, nepa 
sibaigė ir sudarė rimtą pavojų 
Europos taikai. Japonai pra 
dėjo veržtis į Kiniją karo vi 
sai nepaskelbę. Kaip įprasta 
ir minėtais metais vyko „sezo 
ninis valymas“ Rusijoje. Stali 
nas užvedė bylas prieš senus 
ir komunistų partija; nusipel 
niusius bolševiku^. Jis pavadi 
no juos „trockininkais“ ir pa 

~-eikalavo jų gąlvų. Krito tūks 
ančiai.

Mūsų tėvynės politika tais 
metais buvo taiki. Lietuva be 
ndradarbiavo su visomis vals 
tybėmis, siekiančiomis taikos 
išlaikymo. Jieškodama ko ge 
riaušių santykių su visais sa 
vo kaimynais, ji visai nesikišo 
į jų vidaus reikalus. Malonu 
buvo konstatuoti, kad 1937 
metų Lietuvos taikinga politi 
ka rado gero atgarsio ir nuo 
širdaus pritarimo keliuose 
kraštuose. Pirmaisiais nepri 
klausomybės metais ka ikurių 
valstybių vyrai dar abejojo, ar 
Ljetuva galės išsilaikyti. 1937 
metais niekas tokio klausimo 

augiau ir nekėlė. Lietuva, su 
Kitomis Pabaltijo valstybėmis, 
buvo užsipelniusios sau teisė 
tą vietą kitų tautų šeimoje.

Lietuvos viduje lietuviai tie 
sė naujus kelius, o darbai prie 
didžiojo Kauno — Klaipėdos 
plento jau buvo įpusėję. To 
liau plėtėsi pramonė su naujo 
mis stambiomis lietuviškomis 
bendrovėmis, kaip „Elektra“, 
„Medis“ ir daugel kitų, kurios 
davė darbininkams nauio dar 
bo. Lietuviški išdirbiniai ir ža 
liavos, kaip celiuliozė, linai 
etc. užisenyje turėjo gerą var 
dą. „Lietuvos Eksporto“ ga 
miniai skaitėsi vieni iš geriau 
šių pasaulio rinkoje. Ir visa 
tai buvo atlikta be rusų, t. y. 
savo lietuviškomis jėgomis ir 
darbu. 1937 metais nereikėjo 
lietuviams „gerbti“ ir „mylė 
ti" rusų inžinieriaus, kad lie 
tuvius prižiūrėtų, kaip jie tu 
ri gaminti šokbladą(!) (žiū 
rėk „delegato“ Radzevičiaus 
iš Winnipego paiskinimą N. L. 
Nr.) Lietuvos šokolado labri 
kai „Tilka”, „Kdima“, „Biru 
tė“, „Lascha“, ar kaip jie ir va 
dinosi, 1937 m. be rusų mokė 
jo pagaminti ir šokoladą ir sal 
dainius. Dėl augštos kokybės 
’ t produktų buvo galima už 

kti net tolimoje Amerikoje 
ar Kanadoje.

1937 m. Lietuvos ūkininką 
ms buvo lyg ir jubilėjiniai, nes 
Lietuvos Žemės Ūkio Rūmai ir 
„Pienocentras“ šventė savo 
dešimtmetines sukaktis. Ta 
čiau ūkininkams buvo sunkūs 
metai. Rusijoje kaikuriose vie 
tose žmonės mirė badu, o lais 
vajame pasaulyje buvo toks di 
delis perteklius įvairių produk 
tų, kad dar tebeviešpatavo 
taip vadinamoij garsioji „pa 
saulinė krizė“, kuri, beabejo, 
eilę metų skaudžiai palietė 
Lietuvos ūkininkus. Tačiau ne 

teko girdėti, kad pasaulinės 
krizės metu Lietuvos darbiniu 
kai būtų stovėję prie maisto 
katilų, kaip tai buvo praktikuo 
jama tuo metu tokiose turtin 
guose kraštuose, kaip Kanada 
ar Amerika. \

Nejaukus ir nemalonus jaus 
mas apima šiandien lietuvį, 
kad praėjus 20 metų, iš liet, 
komunistinės spaudos tenka 
konstatuoti, kad rusai — oku 
pantai plačiu mastu yra užvieš 
patavę lietuvių tautos vidaus 
gyvenimą. Paimkime tik Kelis 
pavyzdžius, kur rusiškumas 
tiesiog trykšte trykšta į sk„ 
tytojo akį. Štai „Komjaunimo 
Tiesa” 1957 m., spalio 13 d. 
rašo, kaip lakūnai Aleksandr 
Zuziejev ir G. Bondarenka ke 
leiviniu lėktuvu skraidino toli 
mo plaukiojimo šturmano Le 
onido Ivanovič Polosov'o žmo 
ną Galiną ir jos keturių mene 
siu dukrelę Lidočką is Kauno 
į Klaipėdą. Arba rašo apie žve 
jinių laivų kapitonus Taban 
kov, Jemeljank, Kasančionok, 
Chizniak, Soveljova bei kitus 
i mūsų tėvynę atsibaldžiusius 
sunkiai ištariamais vardais ru 
sus.

1937 m. Lietuvos padange 
Zuzejav’ai ir Bandarenkos ne 
skraidino ruskių seimų. Tada 
mes dar turėjome savo lietu 
viską civilinį „Aeroklubą“ ir 
lietuviai lakūnai vadinosi Gus 
taitis, Kinaitis, Garolis, Mar 
cinkus ir t .t. Taip pat lietuvis 
kiems žvejams, kaip Fricui 
Kėniui, Jonui Varnui ar Mi 
kul Pyčui III dar nereikėjo po 
Tabankovo ar Jameljankos va 
dovybe baidytis kur nors Š. 
Atlante ir žvejoti rusams. 
Prieš 20 metų jie dar buvo sa 
vo žvejinių motorlaivių, taip 
vadinamų „kutelių“ ne tik ka 
pitonai, bet ir išdidūs jų savi 
ninkai.

* * *
Daug būtų galima rašyti 

apie 1937 metus Lietuvoje. 
Tektų rašyti apie Klaipėdos 
uostą, mokslo institutus, sta 
tybą, draugijų bei oiganizaci 
jų veiklą ir t. t. Tačiau šia pro 
ga ir vėl reiktų užakcentuoti, 
kad visi darbai buvo atlikti pa 
čių lietuvių, be rusų „pagel 
bos“ ir „malonės“.

1937 metais lietuviams dar 
nereikėjo priiminėti bolševikų 
j Lietuvą siunčiamus Kirgizi 

jos, Mongolijos ar rusų sateli 
tinių kraštų „ministrus“. Juo 
kas mus šiandien paima, kada 
rusų siunčiamas „Tėvynės Bal 
sas“ tokiais ruskelių ar lietu 
vių tautai rašiniais ir kultūriš 
kai visai skirtingų žmonių atsi 
lankymais ok. Lietuvoje nori 
mums pavaizduoti kaž kokį 
Lietuvos „savarankiškumą“ ar 
net „nepriklausomumą“(!). 
1937 m. ne komunistiniai Azi 
jos tautelių atstovai buvo bol 
ševikų verčiami lankyti mūsų 
tėvynę, bet Lietuvą lankė to 
kie žymūs valstybės vyrai kaip 
Švedijos užisemo reikalų mi 
nisteris Sandler, Angljios už 
sienio reikalų ministeris Ply 
mouth, Tautų Sąjungos Gene 
ralinis atstovas Avenolis bei 
kitos pasaulio įžymybės.

Suprantama, kad tokių žy

SPORTAS LIETUVOJE, 
Veda K. Baronas.

Atrodo, kad Lietuvos krep 
šininkų dominavimas Europo 
je laikinai liko pakirstas musų 
kaimynų latvių. Ne tik į Sov. 
Sąjungos rinktinę jų pateko 
didesnis skaičius, bet taip pat 
Europos komandinėse pirme 
nybėse, Rygos ASK yra atsto 
vaujama kaip Sov. Sąjungos 
komanda. Taip pat, po pirmo 
jo rato Sov. S-gos komandinių 
pirmenybių. Rygos ASK klu 
bas atsistojo pirmoje vietoje, 
Rygos Spartakas aštuntoje, o 
Kauno Žalgirio — paskutinė 
je, dešimtoje.

Kiek geriau pasisekė Kau 
no Žalgirio moterų komandai, 
kuri užėmė šeštą vielą. Iš pa 
baltiečių, pas gražiąją lytį, ge 
riausiai pasirodė Talino Kale 
vas. Jieškoma lietuvių pralai 
mėjimo priežasčių. Kaip rašo 
vilniškis „Sportas * — išpuiki 
mas, atsakomybės jausmo pra 
radimas, nerimta pažiūra į tre 
niruotes, drausmes stoka — 
tai pagrindinės komandos nu 
smukimo priežastys. Žaidėjai 
nurodo, kad treneris Griešnov 
- ruskis, nebuvo pakankamai 
veiklus ir griežtas. Komanda 
treniravosi tik 3 kartus savai 
tėję po pusantros valandos. 
Grešnov, tuo tarpu teisinosi, 
kad komandoje buvo jaučia 
mas didelis nuovargis. Kaip be 
būtų, šaukštai jau yra po pietų 
ir Stonkaus komandai antrame 
rate, linkime vėl grąžinti gerą 
Lietuvos krepšininko vardą i 
tinkamą vietą. Ir atrodo, kad 
tas pilnai pavyks, nes Lietuve 
je krepšinis yra labai populia 
rus. Kaip rašo Lietuvių Enci 
klopedija, šiandieną jį žaidžia 
35 tūkst. jaunuolių.

Kodėl pasakiau, kad lietuvių 
dominavimas yra laikinai pa 
kirstas? Atsakymas labai ieng 
vas. Į veteranų eiles, artimiau 
siu metu stos dabartiniai jau 
niai, ne tik krepšinyje, bet ir 
kitose sporto šakose. Pav., kr 
epšinyje, įvykusiose Minske 
lietuvių mietsų pirmenybėse, 
Kauno mergaitės iškovojo pir 
mą vietą, toliau ėjo Ryga, Mi 
nskas, Tallinas. Berniukų gru 

mių vyrų apsilankymai Lietu 
voje, ne tik pačioje tėvynėje, 
bet ir užsienyje buvo plačiai 
aptariami ir komentuojami. O 
kuris lietuvis tada nesididžia 
vo, kada jo tėvynė, ta per šimt 
mečius pavergtą, nualintą ir 
pasaulyje mažai žinoma buvu 
si Rusijos provincija, buvo 
taip plačiai išgarsinta.

Koks ypatingai jausmas pa 
imdavo Lietuvos uostamiesčio 
Klaipėdos gyventoją, kai nuo 
tolimų uosto įplaukos kianti 
nių išigrsdavo sunkių pabūk 
lų duslų bildesį. Tai reiškė, 
kad į Lietuvos uostą įplaukiąs 
anglų kreiseris „Orion“, šve 
dų šarvuotlaivis „Manlinghe 
ten“ ar kitas svetimos valsty 
bės karo laivas, pagal senas jū 
rines tradicijas šauna saliutą 
ir sveikina ne vokietį, ar atsi 
baldžiusį rusą, bet suvereninę 
Lietuvos valstybę ir lietuvius.

Bus daugiau. 

pėje pirmą vietą iškovojo Tai 
linas, o Kaunas surinko vieno 
dą taškų skaičių su Ryga ir 
Minsku. Stalo tenise, Sov. S- 
gos pirmenybėse Kalugoje jau 
na Audra Tvaronaitė taip pat 
įveikė visas mergaites, šuolinin 
kai į vandenį Maskvoje — Ni 
jolė Statkutė, Pov. Ziapkus, 
Astra Limavičiūtė, V idas šeš 
kevičius vėl laimėtoju eilėse. 
Džiaugiamės mūsų atžalynu, 
nes atsikūrus N. Lietuvai, jie 
garbingai atstovaus mūsų tri 
spalvę pasauliniame sporto gy 
venime.

Su didžiausia „pompa" Vii 
niuje buvo atidarytas plauky 
mo baseinas. Jis netoii Neries, 
prie Juozapavičiaus g-ves sta 
diono (dabar Spartako) ir yra 
25 m ilgio, su šešiais plauky 
mo takais, tramplynu ir bokš 
tu šuoliams. Atiodo, kad jis 
nebuvo pastatytas pagal numa 
tytą planą, nes baseino dug 
nas turėjo būti stiklinis, bet 
paruoštas stiklas Vilniuje. . . 
iškeliavo į Sov. S-gą. Taip pat 
ir Panevėžyje atidaryta nauja 
sporto salė, talpinanti apie 300 
žiūrovų. Krepšinio salės ilgis 
yra 25 m. plotis 12,5 m ir au 
gštis — 8 m. Žinomas stalo te 
nisininkas Variakojis yra šios 
salės direktorium.

Iš futbolo gyvenimo, reiktų 
atžymėti Lietuvos lygos nau 
joką Mariampolės Cukraus 
Fabriko komandą, kurios tre 
neriu ir kapitonu yra VI. Ne 
verauskas. Kadangi, šiemet, 
Lietuvos lygos pirmenybių 
bus tik vienas ratas, o dvi ko 
mandos iškrenta j žemesnę 
klasę, mariampoliečiai trenin 
gus pradėjo nuo ankstyvo pa 
vasario. Klaipėdoje, vietos 
„Baltijos" klubas pralaimėjo 
Liepojos „Sarkanais metalur 
gų“ 3:2, ir laimėjo prieš Tel 
šių Mastį 4:2.

Gruzijos lengvosios atleti 
kos varžybose lietuviai pasie 
kė gerų rezultatų. Rutulio 
stūmime Baltušnikas su 16,63 
m laimėjo pirmą vietą, Vara 
nauskas, nustūmęs 16,47 m 
antrą. Kitos geresnės pasek 
mės Batumi mieste: tiišuolis 
Janickas 14,79 m., Tamulis 14, 
10 m. Disko metime Lankytė 
43,33, diskas vyrų — Baltuš 
nikas 50,91 m ir Židonis 100 
m sukorė per 10,8 sek.

Naujoje Panevėžio sporto 
salėje vyko moksleivių pirmo 
sios grupės žaidynės. Ir taip, 
krepšinyje Mariampolės mer 
gaitės iškovojo pirmą vietą, 
berniukų nugalėtoju liko Kau 
nas. Mergaičių tinklinį laimė 
jo Kaunas, o Vilnius berniu 
kų. Stalo tenise laimėjo Kau 
nas, o gimnastų pasirodymuo 
se geraiusiai pasirodė Norkū 
naitė, Fijalkauskaitė ir Rirn 
deika.

Dėl techniškų kliūčių, perei 
tame NL Nr. sporto žinios iš 
Lietuvos netilpo.

ĮSKYLA NAUJAS 
BOKSININKAS

Sov. Sąjungos bokso pirme 
nybėse Maskvoje kovojo R.

Amerikos Katalikų Episkopato pirmininkas J. E. Ark. 
Frannis P. Keough kovo 25 d. įteikia BALFo pirminiu 
kui kan. dr. J. B. Končiui 20,000 dolerių Čekį. Pinigai 
skirt ilietuviams katalikams, nuo komunistų nukentė 
jusiems, šelpti. BALF.

Tamulis su Europos bokso če 
mpionu Jengibarianu, kuris 
Tamulį nugalėjo taškais ir pa 
statė jį į antrą vietą. R. Mu 
rauskas liko ketvirtoje vieto 
je-

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Vilniaus Spartako futbo 

lo komandos treneriu yra bu v. 
Lietuvos rinktinės žaidėjas 
Vyt. Saunoris.

— Sov. S-gos „A“ klases 
krepšinio pirmenybėse žaidžia 
abi Kauno Žalgirio komandos. 
Į ją patenka klubai, kurie po 
eilės eliminacinių rungtynių, 
įkopia į finalą. Kauno Nemu 
nas įveikė Rygos U-tą 60:55, 
Taškento Dinamo 90 :68 ir pra 
laimėjo Tallino Kalevui 73 :69. 
Liko dar vienos rungtynės pr 
ieš Maskvos KK1. Jeigu jas 
kauniečiai laimės — patenka 
į baigmę. Kiek blogiau Klaipė 
dos Žalgirio moterų koman 
dai. Jos grupėje žaidžia stip 
rūs penketukai, kaip Odessa, 
Tallino Dinamo.

Paskutinėmis gautomis žinio 
mis, klaipėdietės užsitikrino 
teisę kovai dėl 7-tos vietos.

— Kaune, įvykusiame Kū 
no Kultūros Instituto studen 
tų suvažiavime, dalyvaujant 
atstovams iš Estijos, Latvijos 
ir Gudijos, be kitų, paskaitą 
laikė IV kurso stud. Kukšta.

— Kauno plaukymo basei 
ne, jauniai atsiekė naujus re 
kordus 50 m laisvame stiliuje. 
Lasytės laikas 33,4 sek. ir Mon 
girdo 31,8 sek.

— Jaunučių tinklinio pirme 
nybėse Vilniuje, tarpe trijų 
miestų, sostinės mergaitės lai 
mėjo pirmą vietą, o berniukai 
antrą.

— Teniso rungtynės tarp 
Lietuvos ir Estijos baigėsi lie 
tuvių laimėjimu pasekme 9:6.

— Jonavoje Nemuno sporto 
jaunių bokso pirmenybėse gra 
žiai pasirodė ■ Narvydas, Bal 
čius, Mikelionis ir kt.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Tautinės ledo rutulio ly 

gos meisterio ir kartu Stanley 
taurę iškovojo Montreaiio Ca 
nadians, įveikę Bostoną, 4 lai 
mėjimai prieš 2.

— Rytinės Kanados futbo 
lo klubai ruošiasi importuoti 
Anglijos rughby žaidėjus. Ma 
noma, kad jie pilnai gali „akli 
matizuotis“. Kanados futbolo 
gyvenime, panašiai kaip ir JA 
V žaidėjai.

— Ontario provincija įkūrė 
augštąją futbolo (soccer) ly 
gą į kurią įeina Toronto, Mo 
ntrealio ir Hamiltono klubai. 
Tai daugiausiai Euiopos kil 
mės žaidėjų pastangos, nes ir 
patys klubai turi Italia, Hun 
garia, Ukraina ir t. t. pavadi 
nimus.

— Botvininkas šachmatų 
kovoje nugalėjo Smyslovą.

— Kanada ruošiasi Britų 
Imperijos olimpiniams žaidi 
mams, kurie šiemet vyks Va 
lijoje. Po Anglijos ir Škotijos, 
kanadiečiai sudarys didžiau 
šią aktyvių spoitininkų skai 
čių.

— Augsburgo stadionas ža 
dama padidinti iš 44 tūkst. žiū 
rovų į 55 tūkst. Tam tikslui 
miesto valdyba asignavo 20 
tūkst. dol. K. B.

VYTIS — NORTH 
ADELAIDE 75:67.

Vytis Pietų Australijos va 
saros krepšinio čiampionas.

Darnus ir gražus žaidimas, 
dominuojant Olimpiados daly 
viui A. Ignatavičiui, atnešė di 
delį laimėjimą Vyčio klubui.

Vytis žaidimą pradėjo zo 
nos gynyba, pagal trenerio S. 
Urnevičiaus nurodymus ir jau 
pirmose minutėse penkių me 
timų skirtumu turėjo savo 
naudai. Žaidimas buvo gana 
įtemptas kai priešas rezultatą 
išlygino, bet Ignatavičiaus ir 
Jačiunskio puikūs metimai re 
zultatą pagerino, kurį ir išlai 
kė iki rungtynių pabaigos.

ANT MOTINOS KAPO
Aukso kasyklose piagaras. 

Giliai žemese žmonės, kaip še 
šėliai, sprogdina uolas ir jieš 
ko aukso, kuris čia, žemėse, 
neturi jokios vertės. Ūžia ma 
šinos, sprogsta dinamitas ir 
virtsa uolos. Tuneliais dunda 
traukiniai, veža akmens skal 
dą į šachtas, iš kur ji keltuvais 
iškeliama į žemės paviršių. Di 
deliuose malūnuose viskas su 
malama į dulkes ir vandens ir 
chemikalų pagalba iš tų dul 
kiį išskiriamas auksas, kuris 
keliauja po visą pasaulį, tar 
naudamas vienų laimei, kitų 
nelaimei.

Kasyklose tamsu. Toji tam 
sa jaučiama, lyg koks gyvas 
daiktas i švisų pusių. Šioje tam 
soje auksokasiai, baterinėmis 
lemputėmis šviečiasi sau kelią. 
Nė vienam iš jų nerūpi auksas. 
Jų mintys keliauja kitur. Di 

džiausios uolos, kiečiausias gr 
anitas, negali sulaikyti žmo 
gaus minčių, jos išeina iš po 
žemių ir skrieja savais keliais.

Pietų laikas. Kasyklose vi 
siška tyla, tik retkarčiais tą ty 
lą sudrumsčia sprogimas ar 
krentąs nuo uolos atplyšęs ak 
muo. Darbininkai valgo savo 
prakaitu ir krauju uždirbtą 
duoną. Jų ašlmai ir darbo rū 
bai purvini ir panašūs į tą že 
mę, kurioje jie randasi. Purvi 
anis veidais rieda dideli pra 
kaito lašai ir krinta sudūžda 
mi į aukso krūvas, ant kurių 
jie sėdi.

Gegužės mėnuo. Gražiau 
sias metų laikas. Viršuje ant 
kasyklų banguoja ežeras, ku 
rio pakrantėse šniokščia miš 
kai ir žydi gėlės. Aplinkui gra 
žus žydintis gyvenimas, švie 
čia saulė ir šaukia visą gamtą 

pavasaris. Viskas stiepiasi į 
saulę, tik kasyklose žmonės 
ardo žemės vidurius, jieškoda 
mi aukso.

Mane gaubia ilgesys ir mie 
gas. Angelo sparnais pakylu 
iš po žemių. Gera skristi debe 
sų keliais, neajučiu jokio nuo 
vargio ir baimės. Pažįstamos 
pievos, laukai, viskas taip mie 
la ir malonu. Artėja tėviškės 
sodyba, jau matyti plačiašakės 
liepos. Širdis virpa iš laimės. 
Po 15 metų vėl namie. Bet an 
gėlas nesileidžia prie sodybos, 
neša mane toliau. Skausmas 
suspaudžia mano širdį. Jis, su 
prasdamas mano mintis, sako:

— Sodyboje gyvena sveti 
mi, pikti žmonės. Tavo bro 
liai ir seserys, vieni mirė pa 
keliui į Sibirą, o kiti vaigsta 
tolimajame Altajuje ir Kazaks 
tane. Aš nešu tave pas motiną.

Koks geras angelas. Jau ma 
tyti mažnyčios bokštai, pažįs 
tamieji gyvenamieji namai. 

Perskridome bažnytkaimį ir 
skrendame toliau. Negi ange 
las nežino, kur mano motina 
gyvena. Ošiantis šilas. Kiek 
kartu su draugais bėgiojau jo 
maloniame pavėsyje. Kur jie 
dabar. Viskas tuščia ir tylu.

Kapinės. Pamažu pardedu 
leistis. Supratau, kad mama, 
mano Geroji mama, jau mirus. 
Pakrypęs kryžius, žolė ir lau 
ko gėlėmis apaugęs motinos 
kapas.

Suklumpu. Džiaugsmas ir 
skausmas plėšo mano krūtinę. 
Aplinkui viskas dingo, liko tik 
vienišas kapas, iš kurio pasi 
girsta malonus balsas:

— Sūnau, ilgai, ilgai tavęs 
laukiau, bet atėjai. Visi jūs ka 
da nors sugrįšite į savo na 
mus. Motinų ašaros ir vieniši 
jų apleisti kapai, visus jus par 
ves namo. Nepalūžkite, kaip 
mes nepalūžome. Būkite atspa 
rūs ir stiprūs, nešdami sunkią 
tremtinio dalią. Ne tik aš, bet 

visos mes, Lietuvos motinos, 
laukiame jūsų sugrįžtant. Mes 
budėjome ir slaugėme mirštan 
čius sūnus ir dukteris partiza 
nūs, kol priespauda ir vargas 
užmerkė amžinai mūsų akis. 
Mūsų sūnūs ir dukterys tikrai 
išlaikys Sibiro taigose ir išken 
tės tą vargą ir kančias. Nepa 
lūžkite ir jūs laisvame pašau 
lyje. Dirbkite ir renkitės pas 
kutinei pergalei. Mes stebime 
jus ir linkmie palaimos. Nusi 
skink gėleles ir žoles nuo ma 
no kapo, — jos priduos tau 
stiprybės toje didžioje kelio 
nėję.

— Nepalūžk, nepaklysk, sū 
nau!

Kažin ar sūnus nepaklydo?
Kažin ar sūnus nepamiršo 

tos dangaus žydrynės ir tėviš 
kės laukų?

Jau jis nebepamena tos die 
nos, kada žengdamas per šie 
ną, bučiavo paliekamą žemę ir 
ašaromis ją laistė. Pamiršo jau 

tą akimirką, kada žvelgdamas 
į liepsnojančias sodybas, sau 
kė dangaus atpildo.

Tuomet jis prisiekė vesti 
kovą už paliktus brolius ir sp 
ausdamas stipriai saujoje že 
mės dulkes, prisiekė sugrįžti.

Atleis Tas, kam skirta yra 
teisti ir padės priesaiką ište 
sėti.

Sugriaudė tolumoje perku 
nas. Dideli lietaus lašai knn 
ta man ant veido. Gera, male 
nu ant motinos kapo.

Stiprus kasyklose sprogi 
mas pažadino mane iš to sap 
no. Pietų laikas pasibaigė. Uo 
lomis ir mano veidu rieda di 
deli vandens lašai. Verkia uo 
los, ašaroja, drebėdamos žmo 
gaus raumenų ir proto, kuris 
įieško aukso.

Pravirko ir mano širdis sk 
ausmą apkabinus, netekus mo 
tinos Tėvynės.

Mikas Apuokas,
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Sukaktuvininkai.

Kostui Kalendrai 60 metu
Vienas rimčiausiu, toleran 

tiškiausių ir sukalbamiausių 
apskričių viršininku Lietuvo 
je, nepriklausomybės laikais 
buvo Kostas Kalendra, savo 
metu net garsėjęs savo toleran 
tiškumu, kai laikai pasižymėjo 
savotiška politine būsena.

Lietuvos okupacija, pakai 
totinė, ir p. Kalendrą, kaip ir 
tūkstančius lietuvių, išbloškė 
iš tėvynės ir netikėtai bei nesi 
viltai atbloškė net į Kanadą. 
K. Kalendra dabar gyvena To 
ronte. Balandžio 11 dieną su 
ėjo lygiai 60 metų.

Kosto Kalendros gyvenimo 
kelias būdingas daugeliui lie 
laivių nepriklausomybės atsi 
kūrimo laikotarpio, kai Lietu 
va kėlėsi iš griuvėsiuose sken 
dusio karsto. Valstybės iždas 
buvo tuščias, kaimas nualin 
tas rusų ir vokiečių okupacijų, 
miestai sulužę ir sugriauti — 
be butų, be pramonės, be už 
darbių. Viskas reikėjo kurti 
iš naujo — ir valstybę, ir gy 
venimas, ir sava kultūra. Dau 
geliui lietuvių teko po dešimt 
pareigų, kurioms bebuvo tik 
tai viena galimybė — ilgas ir 
sunkus darbas. Tuo keliu teko 
eiti ir K. Kalendrai.

Kosto tėvai žagariečiai, su 
sipratę lietuviai, brolio naudai 
atsisako ūkio ir išsikelia gy 
venti į Rygą. Ten ateina i ši 
pasaulį Kostas.

Nors Kalendrų šeima nema 
ža (3 berniukai ir 3 duktė 
rys), taičau tėvai visus savo 
vaikus leidžia į mokslą. Prasi 
dėjus 1914 m. karui, K. K. 
patenka kariuomenėn ir 1917 
m. baigia karo mokyklą. Kilus 
revoliucijai, 1920 m. patenka 
j Turkiją. Iš ten su lietuvių 
grupe 1921 m., per Italiją ir 
Vokietiją, sugrįžta į Lietuvą, 
kur buvo mobilizuotas ir tar 
navo karininku DLK Radvilos 
husarų pulke iki 1924 m.

Išėjęs į atsargą, K. K. 1926 
m. Žemės Ūkio Akademijoj įsi 
gyja teises būti girininku. Ta 
čiau girininko amatu nesitenki 
na ir tų pačių metų rudenį sto 
ja į Vytauto Didžiojo U-tą tei 
šių fakultetą, kurį 1930 m. bai 
gia.

Kaip teisininkas, priimamas 
teismo kandidatu į Šiaulių apy 

gardos teismą, o 1931 m. ski 
riamas to paties teismo vals 
tybės gynėjo padėjėiu. Nuo 
1933 m. apskr. viršininkas Ša 
kiuose, po metų — Šiauliuose, 
1937 m. — Mariampolej. O at 
gavus Vilniaus kraštą vyksta 
į Švenčionėlius.

Vokiečių - Sovietų Rusijos 
karas K. K. užklupo Vilniuje. 
Vilniaus Krašto Komitete jam 
buvo pavesta tvarkyti vidaus 
ir sveikatos reikalai. Vokiečių 
civilverwaltungas komiteto 
veiklą sustabdė.
' Būdamas Vilniaus,apskr. vir 
šininku nuo 1941 m. K. K. gy 
nė lietuvių interesus, nesibijo 
damas vokiečiams į akis paša 
kyti tiesos žodį. Už tai 1343 
m. pavasariop buvo atestuotas 
ir nugabentas į Kauną. Po la 
bai didelių žmonos pastangų 
iš Gestapo nagų paissekė iš 
laisvinti.

Teisiniais, profesiniais ir 
bendrais klausimais rašė Poli 
cijos ir Savivaldybės žurnaluo 
se.

1944 m. artėjant bolševiką 
ms. K. Kalendra pasliraukė i 
Vakarus. Gyveno įvairiose Vo 
kietijos vietose. Po kapitulia 
cijos Oldenburge — Lituani 
coj. Čia suorganizavo elektro 
teahnikų kursus, kuriuos pats 
aktyviai lankė 3 metus ir iš 
laikė egzaminus.

Kanadoje, atlikęs pagal su 
tartį miškuose darbo prievolę, 
atvyko i Torontą ir dirba HE 
PC of Ontario.

K. Kalendra, būdamas visuo 
menininkas, tuojau įsitraukė į 
vietos visuomeninį gyvenimą. 
Jį matome Liet. Tarybos skyr. 
pirm., LOK pirm., Tautinės 
Lietuvių S-gos ir Rezistenci 
nės Santarvės valdybose. Nuo 
1955 — 1A957 m. LNT Toron 
to k-to pirmininku.

Sukaktuvininkui norisi pa 
linkėti sveikatos ir sėkmes gy 
venime, einant anuomet jo as 
menį iškėlusiais visuomenišku 
mo ir tolerancijos keliais, ku 
rie vieni suveda visus lietu 
vius į bendrą darbą, taip tau 
tai reikalingą. J. K.

— Lietuvių rašytoju kuri 
nių yra išversta į estų kalbą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DAIL A. A. TAMOŠAIČIUS
ninko Kazimeiro Prapuolenio 
gimimo ir 25 metai nuo jo mi 
rimo. K. Prapuolenis paraše 
plačiai išgarsėjusią knygą 
„Lenkų apaštalavimas Lietu 
voje‘, kurioje atskleidė lenkų 
nacionalizmo ir imperializmo 
užmačias ir darbus. K. Prapuo 
leųis buvo savo metu plačiai iš 
garsėjusio kaimuose savaitraš 
čio „Šaltinis“ sumanytojas ir 
redaktorius.

NAUJOS KNYGOS 
LIETUVOJE

Išleista Antano Vienažin 
džio poezijos knyga „figų, ii 
gu, man ant svieto“.

■— Lietuvos mokslų akade 
mijos istrijos-etnografijos mu 
zėjus dabar turįs apie 60.000 
eksponatų, surinktų per šimto 
metų laikotarpį. Daugumas eks 
pOnatų vaizduoja Vilniaus ir 
jo krašto lietuvių gyvenimą.

— Stambų leidinį apie Ado 
mą Mickevičių ruošia Lietu 
vos ir Lenkijos mokslų akade 
mijos.

— Anykščiuose atidarytas 
rašytojo A. Vienuolio muzė 
jus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pittsburgh Universiteto 
prof. Charles Elliot, Universi 
teto visų tautinių kambarių vir 
šininkė Mrs. Ruth Crauford 
Mitchell ir Ponia B. Pivaro 
nas Pittsburgh lietuvių visuo 
menės veikėja dvi dienas lan 
kėši pas dail. A. A. Tamošai 
čius ir aptarė visus klausimus 
Universitete Lietuvių kam) 
rio atnaujinimo reikalu.

Svečiams pagerbti dail. A. 
A. Tamošaičiai surengė pato 
dą. Ponia Ruth Graulord Mit 
chell įsigijo A. Tamošaitienės 
kūrinį „Ruduo prie šv. Laury 
no upės“, gouacfie.

Ponia R. Crauford Mitchell 
yra buvusi Nepriklausomybės 
metais Lietuvoje, o prof. Čhar 
les 
ne.

Elliot neseniai laiiKesi Kau

DIDELIS LATVIŲ 
KALBININKAS

Janis Endzelynas, gimęs 1973 
metais, šiemet sukanka 85 me 
tus amžiaus. Endzelynas ne 
tiktai latvių kalbos mokslui 
yra daug davęs, bet jo darbai 
pasitarnauja ir lietuvių kalbai. 
Jo mokslo darbais naudojosi 
mūsų K. Būga ir naudojasi ki 
ti. jaunesni, mūsų kalbos mo 
kslininkai .*— Skardžius, Sa 
lys ir kt.

VALSTYBINIS RUSŲ 
LIAUDIES ŠOKIŲ 

ASAMBLIS,
rusams susitarus su ameriko
nais dėl kultūrinio bendradar 
biavimo, atvyko į JAV gastro 
liti, kurios čia užtruks du mė 
nesiūs. Po JAV ansamblis at 
vyks gastrolių Į Kanadą.

BRIUSELIO PARODOJE
susitiks lietuviai dailininkai, 
gyveną laisvame pasaulyje ir 
pavergtoje Lietuvoje. Paryžių 
je gyvenąs skulptorius Anta 
nas Moneys sukūrė iš švino 
skulptūrą, vaizduojančią kaip 
vaikas duoda cukraus gabalėlį 
savo šuneliui. Skulptūia bus iš 
statyta Briuselio parodoje.

100 METŲ SUĖJO 
nuo didelio kovotojo už lietu 
vių ir jų kalbos teises, kanau

Jonas Balys. UŽBURTI LO 
BIAL Lietuvių liaudies sak 
mės. Nidos leidinys Nr. 22. 96 
puslapiai.

Jonas Girdžius - Klausutis.
RAUDONIEJI V1DUARAM
ŽIAL Tai yra dvidešimtojo 
amžiaus vidurio raganų medž 
ionės kronika podraug su ap 
mąstymais apie tai, kaip ato 
miniame amžiuje keliai į pra 
garą tebegrindžiami senoviška 
gerų norų skalda. Dėl žmonių 
savų lietuvininkų apšvietos ir 
sampratos surašė Jonas Girdi 
ius-Klausutis tremtinys, kapi 
talistu nė buvęs, nė tapęs. Ant 
paminklo spalio revoliucijos ke 
turiasdešimtmečio bei ant per 
spėjimo, kad tikėjimas j netikė 
jimą taipgi yra opiumas liau 
džiai. Išleista kapitalistiniame 
Londone 1957 metais ir vien 
dėl to, kad Vilniuje nebėra Za 
vadzkio spaustuvės. Santarvės 
leidinys. Kaina nepažymėta.
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nepaprastai 
patogios 
kojinės

(10S-8)

PATENTUOTOS „2-PADŲ” KOJINĖS
Dvigubi mėgsti padai is dviejų dalių, išvidinė pado dalis 
yra išversta tam, kad koją liestų minkštoji kojines dalis. 

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

kad pamatytumėte skirtumą.

ŽURNALO „LITUANUS“ ANKETA
Per tolių tolius, per sveti 

mas žemes ir vandenynus pa 
vergta tėvyne benamiams vai 
kams suteikė trejopą dovaną- 
-meilę jos dainų apdainuotiems 
žaliems šilojams ir gintaro iau 
kams, pagarbą protėvių isto 
rijai ir tikėjimą laisvu tėviškės 
rytojumi.

Lietuviškasis akademinis 
jaunimas, jausdamas is šios do 
vanos 
ryžosi leisti Lituanus žurnalą

išplaukiančią pareigą,

ir tuo būdu kelti svetimtaučių 
tarpe Lietuvos bylą ir lietu 
vių tautos laimėjimus. Palan 
kūs atsiliepimai iš svetimtau 
čių skaitytojų tarpo liudija, 
jog Šios pastangos neuuvo vėl 
tui ir skatina tolimesniam dar 
bui.

Norėtume, kad Lituanus žur 
nalas galėtų nuolat tobulėti ir 
gerėti. Norėtume, kad jis įsi 
jungtų į bendrą lietuviškojo 
darbo grandį ir taptų jos, kad 
ir maža, bet neišskiriama da 
limi.

Siekdami geresnio Lituanus 
žurnalo ir drįstame kreiptis į 6. 
Jus, maloniai prašydami atsa 
kyti į žemiau patiektus klausi 
mus.

Mes giliai vertiname Jūsų 
nuomonę Lituanus žurnalo dir 
barnu darbu, kuriam Jūsų pa 
rama, supratimas ir patarimai 
yra taip labai reikalingi, ir ma 
loniai prašome savo pasisaky V 
mus galimai greičiau sekančiu k<

adresu grąžinti: N. Kersnaus 
kaitė, 1247 East 89th St., Cle 
veland 8, Orio. Jeigu nepagei 
daujate, kad ištraukos iš Jūsų 
pasisakymų būtų panaudotos 
spaudoje, maloniai prašome tai 
pažymėti.

Klausimai:
Koks vaidmuo, Jūsų nuomo 
ne, tenka spaudai garsinant 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
vardą svetimtaučių tarpe?

1.

2. Kaip Jūs vertinate lietuvis 
ko akademinio jaunimo pas 
tangas siekti šio tikslo lei 
džiant Lituanus žurnalą ang 
lų kalba?

3. Ar Jūsų nuomone mūsų lei 
džiamas Lituanus žurnalas
savo informacinį uždavinį 
atlieka?
Jeigu ne, koki būtų Jūsų pa 
siūlymai?
Ar Jūs pritariate leidėjų pa 
sirinktai linijai talpinti Li 
tuanus žurnale informaci 
nio ir diskusinio pobūdžio 
straipsnius?
Lituanus žurnalo leidimas 
galimas tik visų lietuvių pa 
stangomis ir parama. Koki 
būtų Jūsų pasiūlymai Litua 
nūs žurnalą materialiai pa 
remti?

Lituanus žurnalui remti 
Komitetas.

— Restauruojamas rašytojo 
. Krėvės-Mickevičiaus tėviš 
s namas.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
29.
Aprimę juodu pradėjo kalbėtis. Jis pirmiausia išsiklau 

sinėjo, kas jam labjauisai rūpėjo: kam ji ėjo į dvarą ir kaip ei 
gėsi su ja Skrodskis. Ji įtikino jį. kad neiti i dvarą ji negalė 
jo. Ji papasakojo, kaip Skrodskis vieną kartą kėsinosi ją už
kabinti ir kaip ji alkūne sugurino jam nosį. Petras juokėsi 
kaip vaikas iš to nuotykio, bet ir kerštingi ajusmai pries poną 
vėl ėmė kilti jo krūtinėje. Vos įtikino jį Katrytė, kad dabai 
dvare jai pavojus nebegresia, kad panelė ir Agota ją globoja4 
Ji papasakojo, kaip ponas nesutaria su dukteria, o užsidaręs 
su Jurkevičiumi sklaido popierius, planus ir kažką tariasi dėl 
žemės ir dvaro.

Jiedviem taip besikalbant, aikštėje muzika nutilo. Nors 
tai buvo ponų ir mužikų broliavimosi šventė, bet šokiams ap 
i imtis, ponai traukė į savo pievelę, o kaimo jaunimas buriavo 
si atskirai, prasimanę savus žaidimus. Balsingesrrieji rinkosi 
į kuopą ir tarėsi, ką čia jiems sudainavus. Venckų Adomėlis 
nardė tai šen, tai ten, užvesdamas vienur žaidimą, kitu; dainą.

Katrė dabar klausinėjo Petro, koks jo gyvenimas pas 
dėdę.

— O. Katryte, dėdė turtingas ir gyvena jis ne taip, kaip 
mes ten, Šilėnuose, Skrodskio užguiti lažininkai, — ėmė pa 
šakoti Petras.

Jis papasakojo apie dėdės ir jo kaimynų pirkias ir sekly 
čias su obliuotomis grindimis, su dideliais langais, žaliomis 
langinėmis, baltais kaminais virš stogo. Apie kūtes su pienin 
gomis karvėmis, riebiais ajučiais ir nušertais arkliais, apie 
kluonus, visokio javo pilnus, apie klėtis, kur giliuose atuoduo 
se rugiai ir kviečiai neišsiabigia, kur ant sienų kabo visokie 
drabužiai, o margose skryniose guli dukterų kraičiai — plo 
niausiu drobių rietimai, rankšluosčiai, prijustės ir šilkinės 
skaros, iš paties Karaliaučiaus žydų pirklių atgabentos.

Pasakodamas visa tai. Petras nejučiomis perdeda ir ta 
buitį puošia, tartum pasaką sekdamas apie tolimą nežinomą 
kraštą. Gal būt, ir jis pats ilgėjosi tokio šviesaus gyvenimo 
kartu su Katryte, o gal jis tuo norėjo pasakyti, kokia brangi 
ji jam, kad, nepaisydamas lobių ir turtų, jis pasirinko ją, pras 
tą baudžiauninkę mergaitę.

O ji, tarsi įspėdama jo mintį, klausė, liūdesį nuslėpdama :
— Ar gražios to krašto mergaitės? Ar gražiai jos puo 

šiasi?
— Taip, Katryte, — pasakojo toliau Petras. — Gražiai 

jos puošiasi, į bažnyčią su odinėm kurpaitėm važiuoja, šilki 
nėm skarelėm ryši, gintarus ant kaklo nešioja. Sunkių dal
bų jos nedirba, mergos jas pavaduoja.

Sunkiai atsiduso Katrytė, atsimnusi savo gyvenimą pas 

neturtingą, o rūstų tėvą. Ir ji net suabejojo Petro žodžiais:
— Tur būt, pasaką tu man seki, Petreli, apie kokias ka 

ralaites, ne apie paprastas kaimo mergaites.
Ir, tarsi atsiliepdama į jųdviejų pašnekesį, iš anapus aikš 

tės suskambo daina:
Vai kad aš ėjau

*Per didį kiemelį.
Per didįjį kiemužėlį,
Pro turtuolio langelį —
Neūžia staklelės
Nei plonos drobelės,
Nei jovaro šaudyklėlės:
Mergelė tinginėlė.

— Adomėlis! — pagalvojo Petras, įsiklausydamas į dai 
ną. — Tas tai visados įspėja, ką kada uždainuoti.

O daina iš anapus aikštės tęsė:
Vai kad aš ėjau
Per didį kiemelį,
Per didįjį kiemužėlį,
Pro varguolio langelį —
Tai ūžia staklelės
Ir plonos drobelės,
Ir jovaro šaudyklėlės :
Mergelė audėjėlė.

Katiė nedrąsiai uždėjo savo ranką ant kietos Petro de 
šinės:

— Gal negerai, kad tu mane pamilai, Petreli. Butų tave 
išsirinkusi koika turtingo karališkio mergelė. Būtum tu su ja 
laimingas, gražiai gyventum, augštose seklyčiose vaikščio 
turn.

Ir daina kartojo jos žodžius:
Ko taip užsipuolei, jaunas bernužėli,
Kuo taip užsipuolei, baltas dobilėli,
Ant varguolio dukružėlės,
Ant vargdienės mergelės?

Reikėj užsipulti, jaunas bernužėli,
Reikėj užsipulti, baltas dobilėli,
Ant turtuolio dukružėlės,
Ant turtingos mergelės.

Bet Petras kietai suspaudė Katrės ranką savo dešinėj.
— Nereikia man Katryte, jokių karališkių, nei jų sekly 

čių, nei jų klėčių. Tu man brangesnė už visokius turtus. Te 
gul tik niekas man tavęs nepaveržia. Gyvensim mudu laimėj 
ir be didelių turtų.

O jaunimas anoj pusėj dainavo:
Mesčiau turtužėlius
Gilian vandenėlin.
Baltus drabužėlius
Juodan purvynėlin.
Puolei širdin, mergužėle,
Mergele vargdienėle,
Puolei širdin, mergužėle,
Mergele audėjėle.

Artinosi vakaras. Saulės jau nebuvo matyti, nes žemi, 
pilki debesys aptraukė dangų. Pūtė vėsus vejas, miškas ošė. 
Oras regimai gedo, rengėsi lyti. Aikštė greitai ėmė tuštėti.

— Lik sveikas, Petreli, — kalbėjo Katryte, pakėlusi į jį 
savo mėlynas akis. — Apie mane nieko blogo nemanyki. Aš 
stipri, nieko man neatsitiks. O tu saugokis. Panele sakė, 
kad rudenį mudu galėsime susituokti. Bet ji manęs jau, tur 
būt, pasigenda.

I šteisų, Agota ir Pranciškus jau jos jieškojo ir pamatę 
ėjo pasitikti.

Pakrašty jų laukė nekantraudama pana Jadvyga.
— Ak, kur tu pražuvai, Katryte? — sutiko ją priekaiš 

tingai, bet nepiktai. -— Mes jau ėmėme nuogąstauti, ai tavęs 
vilkai nepagavo.

Bet, pasižiūrėjusi į Petrą, viską suprato.
— Tai tavo jaunikis, Katryte? Petras Balsys, ar ne 

taip?.. Sveikinu!.. Mudu jau pažįstami, tiesa? O, kad jūs 
oūtumėt matę, kaip jis mane šokdino! Aš pirmą sykį gyveni 
me turėjau tokį puiku šokėją!

Petras suglumęs nežinojo nė kaip jam teisintis, bet jis la 
bai džiaugėsi, matydamas, kad panelė nepyksta.

O Jadvyga, gerai nusiteikusi dėl pavykusios šventės, 
čiauškėjo toliau:

— Ne, nė nesiteisinkit! Žinau visą jūsų meilės sitoują. Na. 
o įe itaip, tai padarysiu, kad dar šį rudenį vestuves iškel 
tumėt. Tada Petras turės su manim dar syk} taip pašokti 
kaip šiandien. O dabar namo!

Žemai lenkėsi Petras panai Jadvygai, o Katrė siekė jai 
ranką bučiuoti. Bet ji nesidavė, stipriai paspaudė Petro de 
šinę ir ėjo prie karietos, kur laukė Pranciškus.

Petras atsisveikino su Katryte. Netoliese jis pamate at 
skubant} Adomėlį.

Žmonės greitai skirstėsi iš miško. Vieni pėsti, kiti va 
žiuoti pasklido visais keliais į miestą į kaimus, į artimesnių© 
sius dvarus. Didžioji bajorų ir liaudies broliavimosi šventė 
baigėsi.

Panevėžio įgulos viršininkas pulkininkas Dobrovolskis va 
kare klausė grįžusį iš miško savo liokajų Motiejų:

— Na ką, Motiejau, buvai ten?
— Buvau, ponas pulkininke.
— Ir ką gi matei?
— Blogai, ponas pulkininke. Viskas ten pas juos jau 

baigta. Jau ir karalių sau išsirinko. Mums belieka tik išsi 
nešdinti.

Garsiai nusikvatojo pulkininkas, išgirdęs tuos žodžius:
— Na, ką gi? Eisime pareikšti ištikimybės jausmų jo 

didenybei Panevėžio karaliui.
Vargšas „karaluis“! Ar jis galėjo įspėti, kai įį šaunus 

(aunimas mėtė į viršų ir tūkstaničai balsų griausmingai šau 
kė vivat, kad po dvejų metų, apvilktas baltais mirties marški 
niais, jis kris sušaudytas Kauno egzekucijų aikštėje, kaip ne 
ištikimas ciesoriui oficierius ir maišto prieš jo didenybę da 
lyvis. (d. b.)
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PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
Lithuanian World Directo ry, 1958, jau paisrodė.

CALGARY. Alta. umttmmnmmrnmmMttmmuumnmntntmMimmmummtttMmnmm:

Tik pasirodžiusi 404 pusią 
pių naudinga ir kiekvienam 
lietuviui visuomenininkui rei 
kalinga knyga susideda iš tri 
jų dalių.

Angliškoje dalyje (6—116 
psl.) paduotos pagrindines ži 
nios apie Lietuvą, jos istoriją, 
teritoriją, gyventojus ir išsa 
mūs straipsniai apie lietuvių 
kalbą, meną, muziką, literatu 
rą, spaudą, sovietų okupaciją, 
deportaciją ir bendrai sovietų 
nusikaltimus prieš Lietuvą ir 
lietuvių tautą. Skyriaus gale 
paduotas platus leidinių apie 
Lietuvą svetimom kalbom są 
rasas.

Lietuviškojoj - angliškojoj 
daly (117—217 pusi.) surašy 
ta per septyniasdešimt svar 
besniųjų laisvojo pasaulio lie 
tuvių organizacijų, apie kurias 
duodami trumpi aprašymai lie 
tuviškai ir angliškai, nurodo 
mi jų vadovai ir adresai. Šia 
me skyriuje taipgi paduotas 
laisvojo pasaulio lietuvių laik 
raščių ir žurnalų sąrašas, nu 
rodant kiekvieno leidinio pre 
numeĮratos mokąstį, redakto 
rių ir adresą. Čia taipgi sura 
šyta apie 800 lietuvių dailinin 
kų, rašytojų, žurnalistų, profe 
šorių ir muzikų ir apie 1.400 
laisvųjų profesijų narių (kuni 
gų, gydytojų, juristų, architek 
tų, inžinierių ir dantų gydyto 
ju).

Lietuviškoje dalyje (218— 
451 pusi.) paduotas tarptau 
tinių santykių institutų sąra 
šas su adresais. Taipgi paduo 
tas lietuvių tautinių vardų ai 
fabetinis sąrašas su minėjimo 
dienomis; lietuviškojo gyveni 
mo įvykių kalendorius; palygi 
namoji matų ir svorių lentelė; 
drabužių ir avalynės dydžiai 
J. A. Valstybėse, Europoje ir 
Anglijoje. Be to, šioje dalyje
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telpa laisvojo pasaulio lietuvių 
kolonijų aprašymai, nurodo 
mas kiekvienpje valstybėje ir 
mieste lietuvių skaičius pagal 
oficialius gyventojų surašymo 
duomenis ir pagal lietuvių spė 
jimus. Kiekvienoje kolonijoje 
nurodytos lietuvių parapijos, 
klubai, organizacijos ir jų va 
dovai bei adresai. Kadangi 
skyrelių ir daugelio organiza 
cijų pavadinimai paduoti ir 
angliškai, tai visa informacija 
lengvai prieinama ir tik ang 
liškai temokantiems. Bendrai 
knyga yra paruošta taip, kad 
ja galėtų naudotis netik lietu 
viai, bet ir tik angliškai temo 
kantys.

Smulkus indeksas knygos 
gale padeda kiekvieną reika 
lingą informaciją lengvai ir 
greit surasti. Daug iliustraci 
jų, geras popieris, liuksusiniai 
kieti viršeliai. Kaina — 6.50 
dol. Užsakymus siųsti redak 
toriui: Mr. A. Simutis, 41 W. 
82 Street, New York 24, N. 
Y.

• Tarybiniai ūkiai (sovehozai) 
valdžios yra pnveligijuojami, 
bet vis dėlto duoda nuostolių, 
pareiškė min .pirm. Sumaus 
kas.
• Trakų, Rokiškio, Kybartų, 
Molėtų ir kitų rajonų kolūkiuo 
se pernai kiaušinių gauta 17 — 
24 proc. mažiau ,negu 1956 me 
tais. Tuose raojnuose taip pat 
sumažėjo ir vištų skaičius.
• Šiaulių dviračių fabrike 
prieš kurį laiką buvo pradėti 
bandymai įvesti 7 valandų dar 
badienį. Darbininkai per 7 vai. 
privalo atlikti tiek, kiek anks 
čiau per 8 vai.
• Baltijos jūroje šiemet žuvį 
gaudys 60 Lietuvos laivų. Pa 
staruoju laiku pagerėjo santy 
kiai tarp Klaipėdos ir Kalinin 
grado (Karaliaučiaus) srities 
žvejų. Pasidalinama žūklės pa 
tyrimais.
• Taline neseniai išleistas sta 
tistikos valdybos metraštis, iš 
kurio paaiškėjo, kad kiekvie 
nam estui per dieną tenka 455 
gr duonos, 5 gr sūrio, 11 gr 
margarino, 21 gr dešros ir 45 
gr mėsos.

ATŽYMĖJO
Dienraštis ,,Calgary Hera 

1d“ pasišovė apklausinėti Cal 
gary gyvenančius naujuosius 
ateivius, kuriems pavyko įsi 
kurti šioje šalyje. Reporteris 
John Schmidt apklausinėjo 
net 24 tautų ateivius n apraše 
laikrašty. Garbė teko ir lietu 
vių šeimai, visiems Calgario 
lietuviams gerai žinomai ir 
draugiškai šeimai Richard ir 
Martai Vanagaičiams. Apie 
juos aprašymas ir jų atvaizdai 
tilpo ,,Calgary Herald“ laido 
je. Pasistengsiu atpasakoti jų 
pasikalbėjimą su reporteriu.

Lietuvių šeima ištrūko iš rusų 
glėbio.

Į šią šalį atvykęs ateivis jau 
čia saugumo jausmą. Pad kaip 
Richardo Vanagaičio šeima 
jautėsi, kada jie paliko ntsau 
gų ir vargingą gyvenimą Dani 
joje ir atvyko į Burinis Aiber 
ta dirbti miško darbų. Jiems 
darbą buvo pažadėjęs Vanagai 
čio pusbrolis, kuris toje kem 
pėje buvo užvaizdą. Vanagai 
tis yra lietuvis, gimęs pries 46 
metus, ūkyje Šakiuose. Kada 
rusai užėmė Lietuvą 1944 me 
tais, jis ir jo žmona buvo pri 
versti apliesti savo šalį. Jie 
nuvyko į Vakarų Vokietiją, o 
iš ten į Daniją, kur šešis me 
tus dirbo pas ūkininką, kolei 
gavo progą atvykti į Kanadą. 
Pabuvę trejus metus Burmis, 
jis atsikėlė į Calgary, kur jis 
gavo darbą narnų statymo fir 
moj.

Taupė dėl savo stubos.
Kada jie turėjo sutaupę ga 

na pradžiai, pradėjo statyti sa 
vo stubą, liuosalikiu, ir pasista 
tė puikią dviejų šeimų stubą, 
2506-16-A St. S. W.

Kada jie atvyko į Calgary, 
gyveno viename kambarėlyje. 
Taip gyveno kolei jis įrenge 
apatinį augštą ir jį išnuomavo. 
Tada, įrengęs 2 kambarius vir 
šuje, perkėlė savo šeimą. Ir 
kaip greitai kambarys po kam 
bario buvo pabaigti, taip greit 
jie buvo apgyvendinti. Nors 
dar ir dabar reikia keleto pa 
gerinimų, jie yra daromi kiek 
leidžia uždarbis.

LIETUVIŲ SEIMĄ
prie draugijos yra tikrai nau 
dingą, nes jų čionai gyveni 
mas nėra nuobodus. Jie čia tu 
ri brolius ir kitokius gimines 
Calgary, ir keletą giminių Su 
vienytose Valstybėse. Jie apsi 
vedė prieš 17 metų ir niekada 
nemanė ir nesitikėjo, kad jie 
ms teks matyti ir pergyventi 
tiek daug vargo, baimes ir rū 
pėsčių. Bet jie tiki, kad sun 
kiausia dalis jau pergyventa. 
Tai tiek buvo rašyta Calgary 
Herald. Nuo savęs dar pridė 
siu, kad dabar jie yra įsikūrę 
labai puikiai ir pralenkė ne tik 
naujuosius ateivius, bet ir dau 
gumą senųjų.

Gražus lietuvių pobūvis.
Balandžio 12 d. vakare Cal 

gario Lietuvių Draugija suren 
gė šokius. Buvo bufetas ir lai 
mėjimai. Suėjo pilna salė žmo 
nių, kad netik viršutinėje, bet 
ir apatinėje salėje buvo sausa 
kimša. Visi jaukioj nuotaikoj 
praleidome laiką įvairiai, vie 
ni užkandžiavo ir šneKėjosi, ki 
ti prisiminė Lietuvoje dainuo 
tas dainas ir savo ba»sus ban 
dė, dar kiti prakaitavo prie ge 
ros muzikos šokdami. Žmonių 
buvo ne vien tik iš Calgario, 
bet ir iš gana toli: Brooks, Ea 
st Coulee, Willow Creek, Dr 
umheler, Irrikana, Nightinga 
le, ir net iš tolimo Edmontono, 
buvo atvykusių pora mašinų. 
Ačiū visiems parėmus musų 
parengimą, ir nepatingėjus ap 
lankyti Calgariečius.

Kitą šeštadienį balandžio 
19 d. Calgariečių būrys, nuvy 
ko atsimokėti skolos Edmon 
toniečiams. Tai labai gražus 
pavyzdys, kada vienos koloni 
jos tautiečiai lanko kitus, net 
ir 200 mylių kelio tolumas ne 
kliudo draugiškam uzsimoji 
mui.

Ant rytojaus po šokių, bal. 
13 dieną, lietuvis kun. I. Gri 
gaitis iš Edmontono, atlaikė 
pamaldas už Lietuvą, švento 
kryžiaus ligoninės koplytėlė 
je, kur vėl esusirinko gana gra 
žus — gausus lietuvių būrelis, 
ir kur danriame susikaupime, 
skambėjo lietuviškos giesmės, 
vadovaujant svečiui kun., ku

Glaudžiai gulinčios, vėsios, 
patogios, švelnaus nėrinio 
iš šukuotos medvilnės. . . 
lėkščių siūlų. . . elastinis vi 
sas juosmuo ir dvigubas 
priekio angos aplenkimas. 
Tinka prie Jerseys. W3-8
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KELNA1TĖS

WELLAND, Ont.
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

X Verdun - PO 6-5641 £
? HICKSON GROCERY «

Alus ir maisto produktai \. \ Pristatymas nemokamai
241 Hickson Ave. Sav. Paul Jotas 't

SEElDE luxe dry cleaners!
117 —6th AVENUE. I.ACH INE

| ME7-6727 |

Sunkiausia problema.
Kalba buvo sunkiausia šei 

mos problema. Kada jie atvy 
ko į Kanadą, nė vienas iš jų 
nekalbėjo angliškai, bet mokė 
jo kitas keletą kalbų. Iš jų, 
lietuvių vokiečių, danų. Kada 
buvo kempese Burmis, daugu 
ma bendradarbių kalbėjo vo 
kiškai, ir visiems buvo daug 
geriau kalbėti vokiškai negu 
mokintis anglų kalbos. Bet vi 
sada yra daug lengviau išmok 
ti kalbos, kada žmogus jaunas. 
Jų duktė Ellie, draugaudama

ris netikėtai pateko į Calgary 
iš Californijos, (jis lankėsi 
pas savo sesutę p. S. Dapkienę 
Olds Alta).

Tuojau po pamaldų visi su 
sirinko į salę, kur vizi, kaip 
vienos motinos Lietuvos vai 
kai, praleidome popietį, už 
valgiais ir gėrimais apkrautų 
stalų, šnekučiuodami ir dai 
nuodami. Valgius sunešė ir 
pagamino Calgario Lietuvių 
Draugijos moterys, už ką joms 
priklauso tikrai didelis Ačiū. 
Jos bėgiojo ir rūpinosi, kad 
visko ir visiems būtų gana,

Knights of Columbus salė 
je, Wellande, 1 vai. v., tuojau 
po pamaldų šaukiamas Wellan 
do apylinkės bendruomenės vi 
suotinis susirinkimas. Apylin 
kės valdyba yra numačiusi to 
kią dienotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Praeito visuotinio narių 

susirinkimo protokolo skaity 
mas,

4. Valdybos veiklos praneši 
mas ir atsistatydinimas,

5. Revizijos komisijos pra 
nešimas,

6. Tautos Fondo atstovy bės 
pranešimas,

7. Valdybos rinkimas,
8. Revizijos komisijos rinki 

mas,
9. T. Fondo atstovybės rin.,
10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas. 
Be to, pažymime, kad nesu

sirinkus reikiamam narių skai 
čiui, po valandos toje pačioje 
vietoje, šaukiamas antras vi 
suotinis narių sus-mas, kur su 
sirinkus bet kuriam narių skai 
čiui bus skaitomas teisėtu.

Apylinkės Valdyba.
DIDELĖS VESTUVĖS

Balandžio 12 d., Wellande 
vįsame Niagaros pusiasalyje 
gerai žinomo visuomenininko, 
savanorio-kūrėjo P. Naikus- 
-Naiduškevičiaus ir Natalijos 
Naiduškevičienės sūnus Algir 
Jąp (Algis) Naikus-Naiduškevi 
čius vedė panelę Nijolę Širvy 

užu atsilankymą. Jie asvo at 
silankymu pagerbė Calgario 
Lietuvių Draugiojs pastangas 
visus maloniai pavaišinti. Vi 
sos vaišės visiems buvo dova 
nai. Kor.

tę iš Čikagos.
Palaiminimą suteikė ir mo 

terytsės ryšiais surišo Tėvas 
Juvenalis, OEM iš St. Catha 
rines, Ont., St. Marys bažny 
čioje, Wellande, 11 vai. ryto, 
kurioje buvo susirinkę jauno 
jo ir jaunosios tėvai, gimines, 
artimieji bei draugai is Chica 
gos, Detroito, Buffalo, St. Cat 
harines, Wellando, Toronto, 
Hamiltono, Port Colborne n 
kitur. Kadangi St. širvienės 
vyras ir Nijolės Naiduškevičiū 
tės tėvas yra likęs Lietuvoje, 
tai jį pavadavo J. Sližys iš Chi 
cagos. Nijolė buvo visai maža, 
kai išvyko iš Lietuvos. Jos te 
vui būtų buvusi be galo dide 
lė staigmena, kad jis .->avo dūk 
rą būtų pamatęs bažnyčioje iš 
kilmingose vestuvių apeigose.

Pajauniai A. Račkauskas, J. 
Bieliūnas ir J. Rauscher, p^ 
mergiai: J. Ellis, Jone Leške 
vičiutė iš Chicagos n Danutė 
Jankauskaitė iš Detroito.

Po bažnytinių apeigų sekė 
vestuvių pakylis, pp. Senkų 
Crowland Hotel salėje, 53 On 
tario Rd., Wellande. buvo lin 
ksma nuotaika, pasakytos kai 
bos, sveikinimai ir linkėjimai. 
Visus nustebino gauta sveiki 
nimo telegrmaa iš Kauno nuo 
Naiduškevičių giminių. Puotos 
šeimininkais buvo ir visus nuo 
širdžiai vaišino pp. Pr. Eidu 
kaitis iš Toronto ir M. Urpšys 
iš Wellando. Nijolė u Algir 
das medaus mėnesį praleis U 
SA ir iš ten sugrįžę apsigyve 
ns pas Algio Naiduškevičiaus 
tėvus, 642 Wright St., Wellan 
de, kur jie turi nuosavą namą.

Wellando kolonija padidėjo 
viena lietuviška šeima, kuriai 
wellandiečiai linki laimės ir 
gražaus sugyvenimo.

I
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E< BELANGER & SONS i
16 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

su mergaitėmis, greitai išmo 
ko anglų kalbos ir ji tą kalbą 
vartoja tiksliai, ji lanko M o 
unt Royal mokyklą. Šeima pri 
guli prie Calgario Liet. Drau 
gijos, kur atsibūna šokiai ir ki 
toki pamarginimai.

Niekad nenuobodu.
Jie atranda, kad prigulėti

net negaudamos nieko pačios 
užkąsti ir visi buvo prisotinti. 
Vienas dalykas pažymėtinas, 
kad į šiuos pietus susirinko 
apie 90 nuošimčių vietinių ir 
iš toliau lietuvių, ko seniau ne 
būdavo. Turėjom ir profesio 
nalų, lietuvių: vieną advoka 
tą, ir du inžinierių. Ačiū jiems

attttttttttmtttnmttttmtunnttnutuittuxitmtmuttuutumtttttnmatztztttif

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ A T L I E K U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR. 

6820—43 Ave. Rosemount.

RA ymond 1-6005.
Kreipti* bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
•ąlygom 

išsimokėti
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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. NORKELIŪNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal

$ MONTREAL ENTERPRISES REG'D. $
c VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. t
£ 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) $
£ Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
j? 12 metų patyrimas. \

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 
pa* Montrealio atstovą

Mr. Manfred Kory
Mū*ų kaino* žemiausio* Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

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

Montreal 2, P. Q., Canada.

^^^^^ft^^S^***^^^***^****^^^^**^^'**'****^^*''**'****^'

{
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE jį

BALTIC į

I
I*

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. XSAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L 1 S | 

yra to* srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuve’e. Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviam* nuolaida. vj
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, CMontreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.
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AIDŲ VAKARAS TORONTE

WINDSOR, Ont.
GRAŽIAI REIŠKIAS) LIETUVIAI JUS KVIEČIA

Kult, žurnalas „Aidai“ šie 
met savo literatūrines premi. 
įteikimo iškilmių vieta pasirin 
ko Torontą. Vakarą pradėjo 
leidėjų atstovas Fėv. L. And 
riekus, trumpame žodyje api 
budinęs laureatą Albiną Bara 
nauską, kuriam paskirta 500 
dol. premija už novelių rinki 
nį „Sniego platumos“. Tai dar 
gana jaunas žmogus lietuvių 
rašliavoje, rašyti tepradėjęs 
Amerikoje. Premijuotoje kny 
goję jis duoda Suvalkijos kai 
mo buities vaizdus.

Toliau Kultūros Fondo p- 
kas J. Kralikauskas perskaitė 
jury komisijos aktą, o Tėv. J. 
Ramanauskas iš Waterbury at 
vykusiam laureatui Įteikė če 
kį. A. Baranauskas trumpai 
padėkojo „Aidų“ leidėjams T. 
T. Pranciškonams ii atislan 
kiusiems j jo pagerbimą bei 
sakėsi į namus parsinesiąs gra 
žiausius Įspūdžius iš šios vies

torių atlikime, bet šiuo atveju 
norėjosi, kad jie būtų labjau 
susipažinę su skaitymo techm 
ka.

Po koncerto parapijos kle 
bonas T. Placidas susirinku 
sius užkvietė į svečių pagerbi 
mo vakarienę. Čia pasiliko per 
100 asmenų. J. Senkus tarė pa 
sveikinimo .žodį, o V. Verikai 
tis suorganizavo impromptu 
programėlę, kurioje dainavo 
jis pats ir kvartetas, Akompo 
nuojant St. Gaiievičiui. Taip 
pat D. Skrinskaitė paskambi 
no.

Kaip Tėvas Andriekus už 
baigiamajame žodyje pastebė 
jo — vakaras visais atžvilgiais 
pavyko. — a.

GRAFIKŲ IR SKULPTORIŲ 
PARODOS

ŠĮ penktadienį meno galeri 
joje atidaromos Kanados gra 
fikų bei skulptorių sąjungų

Gegužės 25 d. čia įvyko įvai 
rių tautinių grupių koncertas, 
ruoštas Essex County New Ci 
tizens Association. Programo 
je dalyvavo: lietuvių, estų, 
suomių, lenkų, rusų, vokiečių, 
čekoslovakų, serbų, vengrų, 
ukrainiečių, škotų ir airių tau 
tinės grupes. Programos daly 
viai daugumoje pasipuošė savo 
tautiniais drabužiais ir tinka 
mai pasiruošė pasigėrėtinai iš 
pildė gan įvairią ir sudėtingą 
programą. Malonu konstatuo 
ti, kad ir šį kartą lietuviai bu 
vo šio koncerto favoritai. Wi 
ndsoro Lietuvių Bendruome 
nės choras, vad. J. Sodaičio, 
atstovaujantis lietuvių tautinę 
grupę, buvo rodomas televizi 
joj ir kaip gražiauisai pasiro 
dęs yra pakviestas National 
Employment Commission čia 
įvykstančioje Konvencijoje iš 
pildyti menine programą.

Gražu, kad Windsoro iietu 
viai, nors ir sutikdami kai ku 
rių sunkumų, bet vienas kitam 
padėdami, susiorganizavę į 
stiprų vienetą, vadovaujami 
nenuilstamo lietuviškos dai 
nos mylėtojo p. J. Sodaičio, da 
lyvauja savuose pasirodyinuo 
se ir kartu, jausdami lietuviš 
ką pareigą, gražiai reprezen 
tuoja lietuvius kitataučių tar 
pe.

PASKUTINIS Sj SEZONĄ 
linksmavakaris, i uošiamas Wi 
ndsoro Lietuvių Bendruome 
nės, Įvyks gegužės 10 d. Kroa 
tų salėje, 2520 Seminole St. 
Detroito Dramės Mėgėjų Sam 
būris, režisuojamas akt. Z. Mi 
kšienės, vaidins Vytauto Alan 
to „Šiapus uždangos“, 3-jų 
veiksmų linksmą komediją. 
Pradžia 6 vai. vakaro. Po vai 
dinimo šokiai. Veiks bufetas.

LONDON, Ont.
APYLINKĖS BENDRUOMENĖS VISUOTINIS 

SUSIRIKIMAS

į savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri diau
džia gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška gerove sušelpda
ma Jus ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bendiam kul
tūriniam darbui, padeda mokslus einančiam jaunimui.

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

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

Centrinis Atstovas

L.. Rickevičienė— RO 9-7668 A. Paulauskas— LE 6-3545 
H. Chvedukas — LE 4-1528 O. Indrelienė —LE 1-8522 
Al. Dūda —RO 9-4612 V. S. Mastis —LE 2-6513

nagės.
Vakaro dainos ir žodžio pro 

grama vvko pakaitomis. Pra 
džioje mūsų dainos veteranė 
A. Dambrauskaitė, atvyku 
iš Floridos, padainavo dvi liau 
dies dainas, gi vėliau, su per 
traukomis išpildė dar 6 daly 
kus — lietuvių dainas ir ope 
ros arijas ir vieną bisui. Žino 
mo vardo daininikė publikos 
buvo labai šiltai sutikta. Ir iš 
tikrųjų vertai, nes Torontas to 
kio lietuviškos dainos atli 
kimo labai retai teturi progos 
išgirsti. Koncertiniu fortepio 
nu solistę palydėjo St. Gaile 
vičius.

Tarpe dainų laureatas A. 
Baranauskas perskaitė ištrau 
ką iš premijuotos knygos, o 
Alė Rūta-Nakaitė iš Detroito 
davė ištrauką iš dar nespaus 
dintos dramos, bei keletą eilė 
raščių. Rašytojų savos kury 
bos skaitymas, nors ir pridavė 
autentiškumo, nerandamo ak

metinės parodos, kuriose su sa 
vo darbais dalyvaus ir Tel. Va 
liūs, V. Bričkus, J. Bakis 
Dagys.

STUDENTŲ FINIS 
SEMESTR1

Gegužės 1 6d., penktadienį, 
užbaigę egzaminus, studentai 
šv. Jono salėje ruošia finis se 
mestri vakarą, į kurį kviečia 
mi ir visi alumnai bei studentą 
vę.

ir

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

L'UFFERIN GARAGE
1423 Dufferin St., LE 3-6149 
i (Važiavimas iš Geary Ave.) 

Sav V. DUNDYS
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MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

JKAMIENSKI/
JANIQUE TRADING CO./

835 QUEEN ST.W.-TORONTO 3-EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

SIUNTINIU UITUVON
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 daugiau.
* Siunčiame avalynę - batukai nuo $ 8.00 ir daugiau.
:!c Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.
* Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 8 7.50.
* Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašina su iš 

laidomis $ 160.00.
* Akordeonai 120 bosų apie $ 295 su visom išlaidom.

Plaukam kirpti įrankiai, stiklui rėžtukai ir daugelį 
kitų smulkmenų galite pasirinkti pagal kainaraštį.

Turime didelį pasirinkimą vaistų; čia patiekiame kai 
kurias kainas:
CORTISONE 100 tab. S 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 (nmil'on)
PAS

$ 8.00 
$ 2.15 
$ 3.00 
5 7.50 
$ 2.60 

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

OR 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, III.
Tel. YA 7-2445

Lietuviški kainai aščiat:

5 78 Wyandotte St. E.

WINDSOR, Ont.
Tel. CL 6-3982

Gegužės H d., sekmadienį, 
Londono lietuvių bendruome 
nės visuotinis susirinkimas įvy 
ksta mokyklos patalpose (ša 
lia Šv. Petro Katedios, Įėji 
mas iš kiemo). Darbų tvarko 
R 
mai ir platesnis pranešimas 
apie lituanistinį švietimą ir au 
klėjimą. Pradžia 3 vai. po pie 
tų. Kadangi valdomiesiems or 
ganams išrinkti reikalingas 
reikiamas kvorumas, maloniai 
prašoma visų tautiečių susirin 
kime gausiai dalyvauti. Jei 
pradžioje nebūtų reikiamo kv 
orumo, antras teisėtas susirin 
kimas, nežiūririt i dalyvių sk 
aičių, Įvyks toje pat vietoje po 
valandos.

MAŽĖJA MŪSŲ KOLONIJA
Šiomis dienomis į JAV-bes 

išemigruoja dvi lietuvių šei 
mos: Pr. Aglinskas su šeima 
jau išvyko į Chicagą, o Pov. 
Ruikio šeima dar liko laikinai.

valdomųjų oragnų rinki 
ir platesnis

kol vyras sudarys Įsikūrimo ga 
limybes.

Taip pat Londoną paliko ir 
nusikėlė gyventi Į Torontą ir 
Jonas Tonkūnas.

Šių mielų tautiečių ir pavyz 
dingų bendruomenės nariĮ iš 
vykimas yra tikras nuostolis 
Londono lietuvių mažutei ko 
lonijai. Ypač pajus tai mūsų 
šeštadieninė mokyklėlė, nes 
Aglinskų ir Ruikių vaikučiai 
buvo nuolatiniai jos lankyto 
jai.

ATKUTO SKAUTAI
Ilgesnį laiką lyg ii atostoga 

vus, Londono lietuvių skautį 
draugovė balandžio 26 d. mo 
kyklos patalpose turėjo turi 
ningą Šv. Jurigo — skautų pa 
trono minėjimą. Vyresnieji at 
skirame ir nuoširdžiame pasi 
tarime nustatė artimiausios 
veiklos gaires. Minėjime ir pa 
sitarime dalyvavo ir apyl. Be 
ndruomenės pirmininkas p. K. 
Kudukis. L. E-tas.

tų bėgyje šalpai surinkta 467. 
76 dol.

Paskutiniosios rinkliavos me 
tu aukavo: po 10 dol.. Povilo 
nis (iš Čikagos), Šarapnickas, 
Šetkus; po 5 dol.: T. Juvena 
lis-Liauba O.F.M., Giievičius. 
po 3 dol.: Šetikas, Meškaus 
kas, Staugaitis, Pavilčrus, Di 
lys, Daubaraitė, J. Alonderis; 
po 2.50 dol. : Vyšniauskas, La 
ngė ; po 2dol.: Šukys, Balevi 
čius, Vyniautas, Platakis, Šva 
žas, V. Skrebutėnas, Al. Zub 
rickas, Polgrimas, Kazragis, 
S. Zubrickas, Racevičius, Kli 
mavičius, Jonušas, Jakubonis, 
V. Alonderis, Paukštys, Stan 
kevičius, Allis, Jesevičius, Pa 
ulionis, Skeivalas, Stundžia, 
Kavolėlis, Navasaitis, Malu 
kas, Dainora, Puslys, Kolai 
nis; po 1.50 dol.; Klest.-Kris 
čiūnas; po 1 dol. Galdikas, Ru 
zgys, Kukanauskas, Merkelis, 
J. Satkus, K. Skrebutenas, A. 
Satkevičius, Grigas, Butkus, 
Vaitkus, Satkus, Daraška, Pr 
onckus, Piliponis, Bušauskas, 
Mackevičius, Viekosas, Palu 
janskas, Vaičius, Dauginas,

Žemaitis, Šajauka, Gverzdys, 
Grigas, V. Satkus, Markuškis, 
Panumis, Boguišs, Sauka, Ge 
geckas, Baronas, Lelevičius, 
Ivanauskas, Grinius.

Nuoširdus Ačiū!
KLB Š. F. St. Catharines sk. 

komitetas.
SPORTO ŽINIOS

Atkelta iš 3-čįo pusi.
Taškus pelnė Ignatavičius 

41, Jačiunskis 18, Petkunas 
13, Rakauskas 3, L. Urmonas, 
Lapšys ir Petruška 0.

— Futbolininkas A. Kitas 
po ilgos pertraukos pirmą kar 
tą buvo išėjęs Į aikštę žaisti 
futbolą už Polonią rezervą ir 
pelnė 4 įvarčius.

A. Kitas prieš pusantrų me 
tų turėjo smarkią mašinos ka 
tastrofą, kurios metu buvo lū 
žus koja; buvo ir kitokių suža 
lojimų. Ir rezultate išgulėjo 
daugiau kaip pusę metų ligo 
ninėje. E. Taparauskas.

— Jieškomas Juozas Kutys, 
kilęs iš Ruigių km., Veviržėnų 
valsčiaus. Jieško brolio sūnus 
Juozas Kutys, iš Veviržėnų, 
Priekulės raj. Lietuva.

St. CATHARINES, Ont
ŠALPA ST. CATHARINĖJE 1957 M.

Begyje 1957 m. St. Cathari 
nėję darytos keturios rinklia 
vos.

XK

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-508)
K x

1. Vietinei šalpai b-nės v- 
bos surinkta 92.76 dol.

2. Lietuviams Vokietijoje 
b-nės v-ba surinko 89.50.

3. M. Jankaus vaikams su 
rinko Š. F. K-tas 126.00.

4. Bendroj Š. F. rinkliavoj 
surinkta: a) Vasario 16 gimn. 
63.50, b) senei, bei ligoniams 
Vokietijoje 61.50, c) Lietuvia 
ms Sibire 20.00, d) Suvalkų 
trikampio lietuviams 10.00, e) 
Štutgarto lietuviams 5.00. Me

S A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 

»' Advokatas ir Notaras 
£ Tel. EM 4-1394, F.M 4-1395j

201 Northern Ontario Bldg.£ 
330 Bay Street,

$ TORONTO 1, Ontario. <

£

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont. 

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

3570 W. Vernor 

Detroit 16, Mich. 
Tel. TA 5-9783

H

9

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

per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING Co
CENTRINĖ ĮTAIGA:

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

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

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

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

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

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

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

pamušalo ........... 7 yrd.
še r i nės ( kli jonkės) 3 yrd. 

Iš viso už $ 77.90

stiklui piauti peil. su deim.6 yrd. --------
3 yrd.
b yrd.

10 yrd.

4i

3. 2 košt, arba lengv. mot.9 
paltams vii. medž. 6 yrd.S 
4 košt. vyr. v. m. 14 yrd. < 

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

šerinės (khjonkės)8 yrd. T

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„PARAMA”
Paskola 1 asm. iki $ 3,000.— X

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
Darbo valandos: X

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5*/2—9 v. vak. X 
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 7—9 vai. vakaro. e 
Tieciad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. A 
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. £

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

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

stiklui piauti peil. su deim
Iš viso už $ 124.60

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

Iš viso už $ 173.90
4. 4 košt. viln. medž. 14 yrd. 

pamušalo ......... 18 yrd.

šerinės (klijonkės)4 yrd.
Iš viso už $ 81.90

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

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

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

Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltažą.

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

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

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

SAV. A. KALU Z A

i
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L KRONAS
1 VALEVIČIUS :

The Centre of Real Estate

Prieš perkant ar parduodant 
namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRON AS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

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

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

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

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

DIDŽIAUSIA REAL

ft
Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

« Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už

I
t paskolas. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

Darbo dienos: Penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vai.
. vak., notaro A. Liudžiaus įstaigoje (II augštasj, 128 

Main St. W._ tel. JA 7 55 75. Sekmadieniais nuo 12 v. 
iki 2 vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St.

H AAA I
Gegužes 19 d., pirmadienį — 

„V I C T O R l A D A Y“, 
vasaros sezono atidarymo proga 

rengiamas

„Brant Inn"
patalpose, BURLINGTON, Ont.

Programą išpildys 

solistas V. V E R I K A I T I S

ir jo vadovaujamas

KVARTETAS.

Šokiams — Benni Ferri orkestras.
Pradžia 7 v. v.

Įvairus gaivinantis bufetas, turtinga loterija ir t. t.

Maloniai kviečiame visus

Hamiltono ir plačiųjų apylinkių lietuvius 

kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

TF A-bės Hamlitono Sk. Valdyba.

IŠ TAUTOS FONDO VALDYBOS
Pavasarinis balius įvyks 

„Victoria Day“ gegužes 19 d., 
pirmadienį gražiose ,,Brant 
Inn“ patalpose Burhngton'e, 
Ont. (ši vietovė yra apie 10 
m. nuo Hamiltono, Toronto 
kryptimi prie 2-jo kebo).

Programai atvyksta visiems 
žinomas ir visų mėgiamas so 
listas V. Verikaitis ir jo vado 
vaujamas kvartetas. Jie susi 
rinkusius svečius maloniai nu 
teiks linksmomis ir gražiomis 
dainomis.

Atsigaivinimui veiks įvairus 
^B^įjufetas su skaniais užkan 

džiais ir vėsinančiais gėrimais. 
Savo laimės išmėginimui 

bus didelė ir gausi vertingais 
fantais loterija.

Šokiams gros visų mėgia

mas Benni Ferri orkestras. 
Pradžia 7 v. v.

Norint geriausioje nuotaiko 
je užbaigti ilgąjį savaitgalį, 
įgauti naujos energijos tolimes 
nierns darbams ir alsipalaido 
ti nuo visų rūpesčių----įeikia
nors kelias valandas praleisti 
linksmame ir nuotaikingame 
subuvime.

Todėl mes maloniai kviečia 
me visus mieluosius Hamilto 
no ir visų kolonijų netivius 
kuo gausiausiai nu asvo arti 
maišiai atsilankyti į šį pirmą 
jį š. m. mūsų parengimą; ir ja 
me turėti kuo linksmiausį lai

Atsilankydami kartu prisi 
dėsite prie bendro darbo šie 
kiant atlikti tuos uždavinius,

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

kuriuos turi užsibrėžęs Tau 
tos Fondas.

Valdyba.
BRANGŪS 

HAM1LTONIEČ1AI.
Šiuo metu Hamiltone ir jo 

apylinkėje yra vykdomas pini 
ginis vajus Tautos Fondui. V- 
bos nariai ir kiti, sutikę talki 
ninkauti apsilankys pas Tams 
tas j namus paprašydami pini 
ginės aukos. Drauge bus pla 
tinami „Lietuvio Pasas" ir kli 
juojami ženkliukai.

Darbas sunkus ir nedėkin 
gas. Sakoma, kad geriau duoti 
negu prašyti.

Kreipdamiesi į Jus, brangūs 
Hamiltono ir apylinkes lietu 
viai, norime prašyti neatsisaky 
ti duoti prašomos aukos ir ne 
išmėtinėti, kad atejusis jos pra 
šo. Noras būtu gauti didesnę 
sumą, bet aukokite tiek, kiek 
Jūsų ištekliai leidžia. Svarbu, 
kad visi didesne ar mažesne 
suma prisidėtų.

Naujai persitvarkius Tautos 
Fondui jo pagrindimais uždą 
viniais liko tik payeigtų mu 
sų tautiečių — sesių, brolių, gy 
venančių anapus geležinės už 
dangos, dvasinis ir moralinis 
stiprumas, informavimas apie 
mūsų siekius, atliekamus dar 
bus tėvynės greitesniam išlais 
vinimui. Tas viskas yra per 
duodama radijo bangomis iš 
laisvojo pasaulio. Tą visą at 
lieka Tautos Fondas, išlaikyda 
mas radio tarnybas, rnotorin 
gą ir leisdamas „Eltą“ bent ke 
liomis kalbomis.

Šiems reikalams atlikti ir 
reikalingos lėšos, kurioms pa 
dengti ir prašomas esi aukos, 
kad ir negausios. Vaidyba.
VARPO CHORAS ATVYKS 

TA Į HAMILTONĄ
gegužės 24 d. ir čia. Sporto 
Klubo Kovas devynių metų gy 
vavimo proga, Royal Connau 
ght viešbutyje duos puikų kon 
certą. Be abejo. Varpas yra 
mūsų reprezentacinis viene 
tas, tad ir reik tikėtis, kad jis 
sutrauks rekordinį Hamiltone 
klausytojų skaičių. Jam daug 
reklamos nereikia, nes pats 
vardas ir jo vad. muz. St. Gai 
levičius daug pasako. Choras 
atvyksta pilname sąstate ir į 
savo repertuarą įtrauks pašau 
linių ir lietuvių muzikų kuri 
nius, dar Hamiltone niekad ne 
dainuotus.
Ta pačia proga, reikia pažymė 

ti, , kad gegužės 24—25 d. d. 
yra labai reikšmingos musų 
kolonijai. Tomis dienomis spor 
to Klubas Kovas mini devynių 
metų gyvavimo sukakti. Ji bus 
atžymėta sporto vaižybomis, 
dalyvaujant Toronto Aušros, 
Vyčia, Detroito Kovo ir Ro 
česterio Sakalo klubams ir per 
100 sprtininkų. Vakaie, Royal 
Connaught viešbutyje, dviejo 
se salėse, bus sportininkų ba 
liūs, dovanų įteikimas ir Var 
po choro pasirodymas. Sporto 
klubo valdyba, norėdama kad 
kuo dagiausiai mūšų visuome 
nės atsilankytų ir paremtų 
sportuojantį jaunimą, nustatė 
labai žemas kainas: suaugusie 
ms 1.50 dol. moksleiviams ir 
sportininkams tik 1 dol. Tai 
reta proga, nes mes dažnai tik 
į koncertą atvykdami sumoka 
me po 2 dol. už biletą, tuo tar 
nu gegužės mėn. 24 d. galima 
bus pasidžiaugti ir gražiu To 
ronto Varpo choru ir kartu, po 
programos, linksmai pasišok 
ti prie Benni Ferri muzikos, už 
megzti pažintis su Toronto ir 
JAV svečiais.

Apie sporto žaidynes bus 
plačiau sporto skyriuje. Mūsų 
visuomenė prašoma nepamirš 

gegužės mėn. 24 d. ir atvyk 
į sportininkų parengimus.
— Į klubo metines pakvies 
yra FASK’o pirmininkas, 

ir Vakarų Sporto

ti 
ti

ti
Kanados
Apygardų pirmininkai.

— Visi šachmatininkai, no 
rintieji dalyvauti gegužės 25 
d. VA Hamiltono lietuvių pa

*
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M. Alcide Baribeau, • I 
kandidato

I į Mokyklų Komisiją,
I keli žodžiai
| „N. L." Skaitytojams |

I ikintis Tamstų bendradarbiavimo, man yra garbė 
kalbėti į Tamstas per Jūsų pačių laikraštį.

Turėdamas malonumo būti pažįstamas didžiajai 
Jūsų daugumai, aš noriu draugiškai pasikalbėti La
bai svarbiu klausimu, liečiančiu mūsų vaikų švietimą. 
Sutikdamas kandidatuoti LaSalle Catholic School 
Commission rinkimuose, aš turiu omenyje visišką 
atsidavimą šioms pareigoms — saugoti mūsų inte
resus ir užtikrinti Tamstas, kad aš darysiu viską, 
kad sumažinus iki minimumo mokyklų mokesčius 
visų mūsų naudai, vietoj leidimo pinigų, kaip tai da 
rė mano oponentas per jo praeitą terminą, kada už 
jo balsuotą projektą MES PERMOKAME $125.000 
vien tik už vienos mkyklos. dabar vykdomą statybą.

Tai yra tik vienas pavyzdys.
Noriu Jus visiškai užtikrinti, kad šios nenormaliai 
didelės išlaidos nepasikartos, jei Tamstos balsuo

dami paremsite mane.
Tikėdamasis, kad Tamstos atkreipsite savo malonų 

dėmesį mano šiems žodžiams.

Reiškiu pagarbą

ALCIDE BARIBEAU.

Dėmesio!
PILNAI UŽTIKRINTAS INVESTAVIMAS.

Guin Blvd, ir St. Remi Rd., Į vakarus nuo Ville St. Lau 
rent, Montreal salėje, arti Metiopolitain Blvd., 

puikūs rezidenciniai ir komerciniai sklypai 
25”X100", tinka bungalow, dupleksams.

Kaina tik $ 625.—, įmokant $ 50.00, o likusi suma 
išsimokėti per 4 metus be nuošimčių.

Nepraleiskite auksinės progos įsigyti sklypus vienoj 
gražiausių Montreal rezidencinių vietovių.

Suinteresuoti prašomi skambinti: 
RA 1-2819 

Pavilion Heights Inc.

!S

rapijos aslėje rengiamame si 
multane. prašomi su asvimi at 
sinešti lentas. Simultano pra 
džia 12 vai. 30 min. — tuoj po 
pamaldų. Jį duoda P. Vaito 
nis.

— Į vasaros žaidynes New 
Yorke Kovas siųs lengvaatle 
tus ir plaukikus. Ypač daug 
vilties dedama į plaukikus J. 
Giedrait ir J. Bulionį. Abudu 
jie, pereitais metais iškovojo 
gražius laimėjimus.

— Moterų, krepšinio koman 
dos kapitone išrinkta L. Bakai 
tytė.

— Sporto žinias užsiprenu 
meravo jau 12 sportininkų. 
Laukiama dauigau. KĘreiptis 
į klubo pirm. K. Stanaitį.

K. B.
HAMILTONO LIETUVIŲ 
NF NARIŲ SĄRAŠAS Ni. 16

Nuoširdžiausiai dėkodami 
skelbiame naujų ir papildomai 
įnešusių Namų Fondo narių są 
rašą:

Po 1000 dol.: Pranckevičius 
Ant., Didžbalis Zig. ir antrą 
tūkstantį papildomai įnešęs 

Nukelta į 2-rą psl.

I Dr. Romon Pniewski
SIUNTINIAI

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

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

Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir veiict inių ligų spectialisAUK-. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų

i

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

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

I BELLAZZI~ LAMY, INC |

I
PQ 8-5151 7679 George St., Ville Lasalle. H

J vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. •• 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

k'
?

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

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

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

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių |
C. Halpin Funeral Home Reg’d.į

KOPLYČIA VERDUN W1LLIBRORD AVĖ

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------- Tei. PO
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1958 m. gegužės mėn. 11d.
ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ MOKYKLA,

3 vai. 30 min. Darcy McGee salėje, Pine Avė 220, ruošia

Motinos Dienos Minėjimą
Programoje:

Paskaita.
Meninė dalis: montažas, kuri atliks 

s Aušros Vartų (Verduno) šeštadieni
nė lietuvių mokykla.

Dekoracijos Bukausko.

Visuomenė kviečiama skaitlingai dalyvauti.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
mūsų ekskursijos vadovai. Bu 
vo apžiūrėti parlamento rū 
mai, biblioteka, karo muzė/KS, 
bandomasis ūkis, parkai ir Ot 
tawos miestas. 5 vai., atsisvei 
kinę su Oltawos lietuvių ats 
tovais .visi laimingai grįžo į 
Montrealį.

Ottawos lietuvių atstovams 
ir mūsų vadovui J. Picčaičiui 
labai didelis ačiū už gražiai su 
organizuotą ekskursiją.

Sekanti ekskursija numato 
ma visiems 
viains laivu į

Ta

Gegužes 11 d. lietuvių šeš 
tadieninės mokyklos i uošia iš 
kilmingą Motinos Dienos mi 
nėjimą.

Minėjimas pradedamas pa 
maldomis 11 vai. Aušros Var 
tų ir Šv. Kazimiero bažnyČio 
se. 3 vai. 30 min. Darcy McGee 
salėje, Pine Avė Nr. 220, vie 
šaš motinos pagerbimas, 
proga pritaikyta paskaita.

Meninę programos dali iš 
pildys Aušros Vartų lietuvių 
mokykla. Programoje; monta 
žas, kuriame pamatysim mūsų 
mažuosius, vaidintojus, šoke 
jus ir dainininkus.

Prie gražių p. Bukausko de 
koracijų, Lietuvos namiškėje 
matysime grėbėjas lietuvaites, 
skraidančias peteliškes, smui 
kuojancius žiogus ir šokančius 
zuikius.

Visuomenė kviečiama kuo

Montreaho lietu
Quebeco miestą.

J. Petrulis.
iš Sudburio per

KODĖL

KODĖL

KODĖL
KODĖL

KODĖL
vininkams metinius mokesčius 20-čia dolerių ateinantie

ms 20 metų, vien tik dėl savo nežinojimo?
;■ Ir Tamsta tvirtinate, kad visą tą laiką, kai esate pirmi-

Georues
G. Duquette Rinkiminis Komitetas.

suprasti, kokiu būdu tai Jūs galėjote padaryti?
Niekas Tamstos teigimams nebetikės, o ypač kai tai lie 
čia kontraktų atidavimo tvirtinimą, kaip kad Jūs pačia 

rėte s. m. balandžio 28 d.
LaSalle miesto nejudomo turto Savininkai, gegužės 

dieną išrinkite tinkamiausi ir sumaniausi vyrą,

Ponui HENRI LEMIEUX, 
Catholic School Board Pirmininkui.

Tamsta atidavėte ALPHONSE GRATTON CONST
RUCTION statybininkui 14 klasių St. Nazaire mokyklos 

statybos kontraktą $ 249,795.00 sumoje.
Tamsta taip pat atidavėte DESAULNIERS CONS
TRUCTION L1MITEE statybininkui 17 klasių Clement 

mokyklos statybos kontraktą uz 388,640.00.
toks kainų skirtumas dviejų mokyklų panašioje 

statyboje?
vienos klasės Įrengimas kainuoja $ 17,842.00 

St. Nazaire mokykloje?
$ 22,861.00 vienai klasei Clement mokykloje? 
vidutiniškai $ 5,000.00 vienai tos pačios staty

bos klasei daugiau?
Tamsta pakėlėte smulkaus nejudomo turto sa-

TORONTAN iŠ ČIKAGOS ATVYKSTA LIETUVIŠKA 
OPERA

Verdi opera „Rigoletlo“ 
nors tikslai vilniečių buvo ir 
yra tie patys.. K. V. pataria 
nesileisti į ginčus, bet tvirtai 
eiti užsibrėžtu keliu.

Vilniečių rengiamose Joni 
nėse programoj sutiko daly 
vauti iš Toronto J. Kvietytė- 
Urbonienė su savo studijos iš 
raiškos šokio šokėjomis. Ruo 
šiasi atvykti ir mūsų populia 
rusis žurnalistas Al. Giman 
tas iš Detroito, Mich. kor, 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS TORONTE 

daromas iškilmingas, gegužės 
pietų Prisikėlimo parapijos sa 
11 d., sekmadeinį, 4 vai. po 
Įėję. Šį minėjimą organizuoja 
Toronto seimelis, drauge su 
pakviestomis moterų organiza 
cijomis. Paskaitą skaitys Aid. 
Kairienė. Meninė dalis bus 
nauja. įvairi ir nematyta. Joje 
dalyvauja Z. Orantienes bale
to studija su specialia prigra 
ma, šeštadieninė mokykla, vai 
kų darželis, skautai, ateitinin 
kai, sportininkai ir kitos jauni 
mo organizacijos. Motinos bus 
specialiai pagerbtos. Visi lie 
tuviai kvteiČami 
lietuvių šventę, 
pagerbimui.

T. VALIUS
PREMIJĄ

Penktadienį miesto meno ga 
lerijoje atidarytoje Canadian 
Society of Graphics Art apžval 
ginėje parodoje Telesforas Va 
liūs laimėjo parodos pirmą 
premija ,vad. J. W. Jeffery‘s 
Award, už vienintelį savo dar 
bą „Pabėgėliai“. Tai 
žurnalo 195 7 m. 4 nr. 
dinta, penkių spalvų 
formato litografija,
janti dvi figūras paliktų namų 
ir nežinios sugestijų f one.. Pre 
mijuotos litografijos nuotrau 
ka jdėta ir į parodos katalogą. 
Šiuo atžymėjimu T. Valius šie 
met jau gauna antrą pnpažini 
mą, kaipo vienas iš pirmaujan 
čių Kanados grafikų. Prieš 
kiek laiko kitos grafikų dr-jos 
jis buvo angažuotas garbės 
darbui.

Viktoras Bričkus, Toronto 
meno mokyklos auklėtinis, iš 
statė vieną gana realistinę fi 
gūros graviūrą.

Ten pat kartu vykstančioje 
Sculptures Soceity of Canada 
penkmetinėje parodoje mato 
ma viena iš vėliausių Jono Ba 
kio skulptūrų — „Susimąsty 
mas“. ši arčiau abstrakcijos 
stovinti terra-cotta Įdomi sa 
vo formos elegancija, erdvės 
pajautimu ir nežymiai įjungto 
jvairėjančiu monochromatišku 
spalvingumu. Pažymėtina, kad 
CBLT TV stoties telereporta 
že buvo parodyti ir aptarti še 
ši įdomiausi darbai, vienas iš 
jų J. Bakio.

Skulptūros parodoje dviem 
medžio drožiniais (^dalyvauja 
ir p. Dagys.

FUTBOLO
Sporto klubo Vytis futboli 

ninkai sezoną pradeda šį sek 
madienį, 2 vai. Millen stadio 
ne wDanforth ii Broadview) 
Lietuviai kviečiami gausiau at 
silankyti, nes priešininkų sim 
patikų laukiama tūkstančiais.

PASISEKUSI EKSKURSIJA
Praėjusį sekmadien;, po 8 

vai. pamaldų, nuo A. V. para 
pijos bažnyčios 7 pilnos auto 
mašinos vilkiukų, skautų va 
dovų ir kit. išvyko Į Ottawa 
ekskursijom

Ottawoje mūsų ekskursan 
tus pasitiko Lietuvių B-nės ats 
tovai. kurie ir buvo tolimesni

DR. J. Š E M O G A S
Office 5441 Bannantyne £ 

(kainp. Woodland)
Verdun. Tel. PO 7-3175. $ 

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį y

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį 4

arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964 Jį

• P. Sagai t i*
sikėlė į Montreal} ir apsigyve 
no Verdune.
• Namus LaSalle, 9 Ave., nu 
sipirko pp. F. Jurgutavičius ir 
I. Gorys.
• Pp. Salalų šeima buvo išvy 
kusi į JAV, kur pialeido sa 
vaitgali.
• A. " 
tis i 
terį.
• P. 
kėlė 
mus. Sėkmės!
• Kalvaitis Augustas serga. 
Po operacijos jam reikėjo krati 
jo .kurio galintieji duoti, pra 
šomi paaukoti.
• Banką „Litas“ Quebeco 
Kredito Unijų suvažiavime 
Montrealyje, birželio 28 d. 
atstovaus pirm. A. Norkeliū 
nas ir vedėjas D. Jurkus. „Li 
to“ valdyba studijuoja koope 
ratinio automobilių draudimo 
galimybes per krp. draudimo 
b-vę „Cuna“.

DAINAVOS VASARVIETĖ 
atidarys sklypų pardavimo se 
zoną kitą savaitgalį. Ta proga 
sklypai bus parduodami labai 
įdomiomis kainomis. Sekite 
vienkartinį siurpiyzą sekančia 
me „N. L.’’ numeryje. Inxor 
macijos reikalais skambinti: 
RA 1-0614 arba DE 2384.

Stasaitienė ruošiasi kel 
Oshavvą, Ont., pas dūk

ir Ir. Lukoševičiai persi 
gyventi į nuosavus na

TAUTOS FONDO VAJUS
Montrealyje vyksta puikiai. 
Montrealiečiai Lietuvos laisvi 
nimo reikalams aukoja nuošir 
džiai ir gausiai. Aukotojų pa 
togumui, Tautos Fondo valdy 
bos nariai mielai ateis j namus 
pasiimti aukos. Prašoma tik pa 
skambinti telefonais: P. Ada 
monis PL 8501, P. Laurušo 
nis RA 2-3135, L. Girinis PL 
3046, Paleckas RA 1-9436 ir 
K. Toliušis PO 6-5322.

123 SLA KUOPOS NARIAI
šį sekmadienį, geg. 11 d., tuo 
jau po pamaldų, prašomi susi 
rinkti Aušros Vartų salėje, nes 
reikia išrinkti atstovą į SLA 
seimą,, kuris įvyks Čikagoje 
liepos 21—27 dienomis.
• A. Rusinas išrinktas AV ch 
oro seniūnu.
• Antra rinkliava kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį bus 
paskirta A V vargonų skolai pa 
dengti.

=»

AUGSTASKOMISAS 
parduodant sklypus

ŠV. KAZIMIERO
parapijos choras turėjo savo 
tradicinį, metinį vakarėlį, ku 
rio metu V. Kajackas pertiekė 
juostelę, kurią įrekordavo cho 
ro Rozenczweigas komp. mišių 
giedojimą Velykų dieną, kur 
per offertorium varg. K. Žižiū 
nas pridėjo savo Marijos Au 
kštaitės žodžiams komponuo 
tą himną. Vakarėlis praėjo 
gražioje nuotaikoje. Choro se 
niūnu yra K. Ambrazas.
• šv. Kazimiero bažnyčios va 
rpams sekmad. surinkta 250 
dol.

MONTREAL1O ŠAULIŲ
klubas geg. 25 d. numato pta 
dėti šaudymo pratimų sezoną, 
kuris įvyks pp. Natuševičių 
ūkyje.

Taip pat ruošiamasi birže 
lio pabaigoje suruošti tradici 
nę Šaulių Sąjungos Joninių ge 
gužinė-
• P. Matulienė su sūnum inži 
nierium savo mašina išvyko 
pas dukterį - seserį į Phiiadel 
phią, Pa.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA
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, GERKJLĖS IR
AUSŲ SPECIALISTAS

IR CHIRURGAS

78 St. Joseph Blvd. W.
Tel. PL 9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
įSTASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 6-8969
Į Res. 5657—12 Avė., Rsm.
| RA 2-5229

Reikalingas pardavėjas atlie 
karnų ar pilnu laiku.

Turime įvairius puikius pro 
jektus mieste ir miesto 

apylinkėje.

Skambinti RE 8-3/93.

VIRĖJA —
padavėja Į stalą

paprastas, nekomplikuotas vi 
rimas ir patarnavimas į stalą 
Westmount šeimoje. Atskiras 
kambarys, indų plovimo maši 

na, visi patogumai, 
augštas atlyginimas.

WE 3-4333

y Raštinė vakoais:
$ 2104 Mount Royal St. E. X 

LA 1-7926 — 8873 X
Renė TALBOT

Advokatas
\ Suite 306, Aldred Bldng. £

507 Place D’Arrnes
$ VI 9-8045 ?

ADVOKATAS Į
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiver»ity 6-7026: į

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653 J

JEI NORITE PARDUOTI ar P IR K T I:
Gyvenamu* namu*, apartmentus, 

Žemę, statybai, investavimui, 
Užsakyti pastatyti namu*.

Reikalinga namam* paskola.
Draudimas (visų rūsių) 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —
ADAMONISir BUDRIONAS

Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate įstaiga 
Nariai Montreal Real Estate Board 

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

1917 m. sįekia $ 1.000.000,00
o-5075 V. Uesunaitis PO 7-6719

LA 2-7879 J. Skučas RA 2-6152 
OR 1-8951 E. Yaffe — Sekretorė.

Bus parodyta 
apylinkių lietuviams staigme 
na — gegužės 17 dieną, šešta 

Didele Toronte ir plačiųjų 
dienį, pasinaudojant ilgu sa 
vaitgaliu, į Toronto is Čikagos 
atvyksta lietuvių opera, kuri 
Čikagoje turėjo didžiuli pasi 
sekimą. Pabrėžiama, kad solis 
tų sudėtis yra pati geriausia, 
kokia statant „Rigoletto“ Čika 
goję pasirodė: hercogas — V. 
Šalna, Džilas — M. Kripkaus 
kienė, Rigoletto — Metropoli 
tain operos solistas Algirdas 
Brazis, Sparafule — J. Vazne 
lis, Madlena — S. Nasvytytė- 
-Valiukiene, Džiovana 
Stankaitytė, Monteronc — St. 
Citvaras, Morullo — Juozas 
Brazys, Borza — J. Savrima 
vičius, grovas Čeprano — V. 
Liorentas, grovienė Čeprano 
E. Blandytė, sargybos viršinin 
kas K. Skaisgirys, pažas E. 
Blandytė.

Chorą sudaro Čikagos vyrų 
choras „Vytis“. Dirigentas A. 
Kučiūnas. Simfoninis orkest 
ras bus Toronto. Baietas, rei 
kalingas „Rigoletto“ operai, 
atvyksta iš Čikagos. Viso iš Či 
kagos atvyksta per 60 asme 
nu.

Nors operos alkvietimas iš 
Čikagos Į Toronto yra labai 
brangus (apie 6 tūkstančiai do 
lerių), bet biletų kainos ap 
skaičiuotos neaugštos — 3, 4 
ir 5 doleriai. Kas bus pirmes 
nis, tas laimės geresnes vistas, 
nes galės jas pasirinkti. Bile 
tų iš anksto galima Įsigyti 
„Rūtos*“ valgykloje 
Dundas St., W. J. Margio vais 
tinėje, — 408 Ronceswalles 
Ave, Lietuvių Namuose ir sek 
madieniais prie abiejų bažny 
čių. Likusieji bus parduodami 
pfie įėjimo, jeigu tokių dar 
bus.

Tikimasi susilaukti žmonių 
ir iš kitų vietovių, ir jie yra 
prašomi siusti čekius arba mo 
ney orderius adresu. 132 Ha 
velock St., Toronto 4, ,-Lithu 
anian Rodio Program“, kuri 
operą atkviečia ir ją globoja.

Opera statoma Eatono atidi 
torijoje 7 vai. 30 min. vakaro. 
Visi kviečiami atsilankyti ir at 
sivesti pažįstamų ir nelietu 
vių, nes Toronto opera 
dažnas svečias.

IŠGANYTOJO 
LIUTERONIŲ 

bažnyčioje, 1691 Bloor Street 
West ir Indain Road kampe, 
gegužės 11 d., 1 vai. po pietų, 
įvyks lietuvių evangelikų pa 
maldos, atlaikomos kunigo p. 
Dumpio, atvykstančio iš Čika 
gos. Prašome visus Evangeli 
kus kuo skaitlingiausiai atsi 
lankyti. Parapijos Taryba. 

VILNIAUS KRAŠTO LIE 
TUVIŲ SĄJUNGOS 

Krašto Valdybos posėdy, ta 
rp kitų vilniečiams aktualių 
reikalų buvo diskutuotas ir 

v* Niagaros pusiasalyje rengia 
$ mų Joninių reikalas. Krašto 
$ valdyba apgailestavo, kad lie 
X tuviai 20 metų rėmę vilnie 
§ čius, dabar dalis išėjo prieš.

į šią tradicinę 
skirią motinų 

Valdyba.
LAIMĖJO

v)

994

nėra

X2

NOTARAS j
MILTON W. WINSTON,g

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

1.6. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktoriua

GURČ1NAS
Curatteau

IGNAS 
3260

MontroaL TeL CL 5-5515

D. N. Baltrukoniš
F. Yasutis
A. Markevičius

CR ę

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

v

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. J1-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

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

C h i r o p o d i * t a * —- k o jų specialistas 
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery

I 6075 St Deme. CR 4-2565 Montreal..

„Aidų“ 
išspaus 
didoko 

vaizduo

DR. V. SADAUSKIENĖ į
Dantų gydytoja X

129 Grenadier Rd., '
! narna* nuo Roncesvalles į 

TORONTO
Tel. LE 1-4250

A. L I 0 D 2 I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas i* Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-paidayimo 
dokumentų sudarymas ir 

i notariniai reikalai.
Teisiniai patarnavimai. 

Morgičiai.
91 Roncesvalle* Avė.

Toronto 3, Ontario.
Telefonas: LE 6-5613.

dokume
visi kiti

1

— a.
PRADŽIA

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

(netoli Dundas St.;

TORONTO
Tel. LE 2-4108

Dr. A. Pacevicius
Gydytoja* ir Chirurgą* 
280 Roncesvalle* Avė 
Telefoną* LE 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 1 1 3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus 
Nauja* kabinėta*
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