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Politiniu įvykiu savaitė C c J I
DIDELIŲ POLITINIŲ KRIZIŲ SAVAITĖ

Prancūzija kovoja su grėsianč ia karine diktatūra. Kremlių 
e suliepsnojo tarpusavė kova. Libanas ir Bolivija gyvena 

krizę. Nixona visur atakavo Maskvos agentai.

Pasaulio lietuvių sostinėje
EDVARDAS š U L A I T I S

. Pierre Pflimlin, kataliku sro 
vės vadas, sudarė naują Pran 
cūzijos ministerių kaoinetą ir 
parlamente gavo ypatingus 
įgaliojimus trims menesiams. 
Įgaliojimai prilygsta diktato 
riškoms galioms. Prie tokios 
būsenos Prancūzija priėjo to 
dėl, kad

ALZYR1JOS KARO KRIZĖ 
pasiekė tokį nepasisekimų lai 
psnį, kad Aižytojoje veikianti 
Prancūzijos kariuomene, nepa 
tenkinta valdžios politika, pa 
jfelino valdžios atstovus ir pasi 
skelbė pati imanti atsakomy 
bę už Alžyrijos likimą. Sukilę 
lių vadu yra gen. J. Massu.

Maža to, gen. Massu pareika 
lavo,

KAD PREZIDENTAS COTY 
DE GAULLĮ PASKIRTŲ 

VALDŽIOS GALVA.

Prezidentas tokiam genero 
lo diktatui nepasidavė ir pa 
reikalavo iš Alžyre veikiančios 
Prancūzijos kariuomenės loja 
lumo Prancūzijos konstiluci 
jai. Gen. de Gaulle, atrodo, yra 
susirūpinęs ir pasiruosęs eiti 
su gen. Massu. Del šių įvykių 
Prancūzijoje didelis nerimas ir 
laukimas, kuo ši krizė pašinai 
gs? Būsena tuo komplikuotes 
nė, kad Prancūzuose susirūpi 
nimas yra tuo faktu, kad Ame 
rika neremia ligšiolinių Pran 
cūzijos planų Alzyrijoje, kuri 
pasiryžusi kovoti už laisvę ir 
savarankiškumą.

Valdžios paskirtasis gen. Sa 
lan, kuris turėjo atstatyti Al 
žyrijoje tvarką, taip pat pasi 
sakė už de Gaulle. Krizė dar 
daugiau padidėjo.

SUKILIMAS 
BOLIVIJOJE

Čia fašistai susijungė su ko 
munistais ir puola demokrati 
nį prezidentą H. Šilęs ir jo mi 
nisterį pirm. Zuazo. Nixonui 
ten lankantis prez. Sues skun 
dėsi, kad JAV sumažinus re 
tųjų metalų importą, pasunkė 
jusi ekonominė padėtis ir jam 
esą sunku kovoti su kraštuti 
niais elementais.

SUKILIMAS LIBANE
Libanas, maža valstybe, bet 

graži oazė, kurioje įsidegė Nas 
šerio ir bolševizmo agentų su 
keltas sąmokslas nuversti pre 
zidento Šamuno, Vakarų sali 
ninko, vyriausybę. Nasserio ei 
diškai- persirengę kariai ver 

ziasi į Libaną, kirsto vyvento 
jus prieš valdžią, sprogdina 
bombas ir kelia kruvinas vi 
daus kovas. Valdžia tikisi suki 
Įima numalšinti, bet į Libaną 
veržiasi vis nauji priešo agen 

Aušros Vartų Mokyklos mokytojai

P. S. BARŠAUSKIENEI,
gavus žinią apie jos tėvų žiaurią mrtį Letuvoje, 

jai ir visai p. Baršauskų šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Aušros Vartų Mokyklos mokytojai.
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PP. S. ir A. BARsAUSKAMS,
mirus Lietuvoje p. Baršauskienės tėveliams, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

tai ir sukilimą palaiko. Dar te 
bevyksta kruvinos kovos.

KREMLIUJE KOVOS
Nors prie kruvinų susirėini 

mų kol kas nepieirta, bet ko 
vos ir ten vyksta labai smar 
kios. Iškyla nauja komumsti 
nė formacija — neostalimstai, 
kaip Italijoje neofašistai, kurie 
Chruščiovas riečia į ožio iagą. 
Chruščiovui paskutiniame cent 
ro posėdyje tekę atlaikyti la 
bai dideles Suslovo atakas. Su 
slovas esąs neostalinistų va 
das. Už jo nugaros stovįs Ma 
lenkovas su Molotovu. Crhuš 
čiovas šį kartą atsilaikęs, bet 
kol kas savo priešų dar neįsten 
gęs nublokšti. Reikia laukti 
kuo kova pasibaigs: arba Chr 
uščiovas bus pavarytas ir, pa 
gal Stalino metodą, atsilygins 
savo galva, arba jis išsilaikys 
ir palaipsniui sutryps ieostali 
nistus.

MARŠALĄ ŽUKOVĄ
Chruščiovas jau visiškai pava 
rė iš kariuomenės. Dabar klau 
simas, kaip nutrenkti Suslovą. 
Atrodo, kad atlaikęs diktatu 
rinės gaujos pasitikėjimą, Ch 
ruščoivas pirmiausia darys žy 
gių apsidirbti su neostalinistų 
opozicija.

Šioje neramumų savaitėje, 
ir JAV viceprezidento kenonė 
per Pietines Amerikos respub 
likas buvo palydėta tūlų nėra 
mumų.

NIXONA ATAKAVO 
MASKVOS AGENTAI, 

vardan „kultūrinio bendradar 
biavimo“ sukėlę speciales 
prieš JAV riaušes. Nedidelės 
gaujos, bet fanatiškai pildan 
čios koncentro direktyvas, vi 
sose respublikose kėiė riaušes.

Beveik tuo patim, tiktai ra 
maus pikietavimo forma Čika 
goję buvo sutiktas rusų atsto 
vas Menšikovas, kuri aerodro 
me pikietavo lietuviai, ukrai 
niečiai ir kiti Rusijos pavergtų 
kraštų gyventojai. O klube, 
kur js darė pranešimą.

MENŠIKOVAS BUVO 
UŽATAKUOTAS 

laikarštininkų, kurie apibėrė 
jį klausimais, kodėl Maskva su 
laužė su Lietuva sudalytas su 
tartis ir Lietuvą okupavo ir 
prisijungė? Kai Menšikovas 
atsakė, kad Lietuvos gyvento 
jai laisva valia prisijungė prie 
Sov. Sąjunvos, laikraštininkai 
jį paklausė. kas pirma įvyko 
— prisijungimas, ar Raudono 
sios armijos okupacija?—Men 
šikovas neturėjo atsakymo, 
bet kas iš to noudos, nes Lietu 
vos okupanto atstovas dėl to 
ir neraudonuoja.

Menšikvui pakeliui klostėsi

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.” Mašinų Fondo va sirinkimą nupirko ir spaudai 

jus tęsi.imas. Dideliu dėkingu palaikyti NL Mašinų Fondui 
n u minime sekančius vajaus da skirtą šėrą už 10 dol., perei 
lyvius ir lietuviškosios spaudos kšdamas: „Juk anksčiau ar vė 
židinio rėmėjus: hau, vis vien reiks paremti sa
Navickas Antanas,

Montreal, P. Q...........$ 10.00
P. A. Navickas, kuris daug 

daro išlaidų visiems lietuvis 
kiems reikalams, prieš pat Sp 
atidos B-vės N L šėrininkų su

MONTR EALIS
AUŠROS VARIŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS

Didžios lietuvių tradicijos 
dalis — tai gegužines pamal 
dos. Jos vyksta mūsų parapi 
jos bažnyčioje kiekvieną vaka 
ra 8 vai., šeštadienį 7 vai., sek 
madieniais tuojau po sumos. 
Kiekvieną dieną sakomi trum 
pi pamokslai aktualiais krikš 
čioniškojo gyvenime klausi 
mais. Visi lietuviai kviečiami 
skaitlingiau dalyvauti pamal 
dose, ypatingai mūsų mielas 
jaunimas. Gegužinių pamaldų 
metu vyksta ir novena į Šv. 
Dvasią, kad pasaulin grįžtų tie 
sa ir teisingumas, vienybe ii 
taika.

Ateinantį šeštadienį prieš 
Sekmines, yra pasninkas ir da 
linis susilaikymas nuo mėsos. 
Pasninkauti (kartą dienoje vai 
goma sočiai ir du kartu maž 
daug pusė to kiekio, kuris bu 
vo sunaudotas pagrindinio vai 
gio metu) yra įpareigoti visi 
tikintieji 21 — 59 metų am 
žiaus. susilaikyti dalinai nuo 
mėsos (kartą deinoje, pagrin 
dinio valgio metu yra leista 
naudotis mėsišku valgiu) yra 
įpareigoti visi nuo 7 metų am 
žiaus. (Dėl išimčių pasitaiti su 
kunigu).

Nuoširdžiai dėkojame pp. 
Ir. Lukoševičienei ir Siinelai 
čiui paaukojusiems kraujo ser 
gančiam A. Kalvaičiui, p. Iz. 
Mališkai už dosnią 100 doi. au 
ką A .V. statybos fondui, Ka 
nados Lietuvių Tarybos Mont 
realio skyriui ir jojo buvusiai 
valdybai už 50 dol. A. V. staty 
bos fondui; nežinomai geiada 
rei už 50 dol. auką A. V. baž 
nytiniams rūbams; pp. Giriu 
nams už gėles didžiąjam alto 
riui papuošti ir p. Pov. Rutka 
uskui, De Lux Cleaners savi 
ninkui, už malonų patarnavi 
mą parapijos reikaluose.

Sveikiname visu nuoširdų 
mu Elenutę Žemaitytę ir Ro 
bertą Elvidge laimingai suku 
rusius šeimos židinį. Moterys 
tės sakramentą priėmė Aušros 
Vartų bažnyčioje. Šviesių me 
tų linkime Dr. Giriūrnenės te 
veliams Tėvynėje šveničančius 
vedybų aukso jubilėjų. (A. V.)
• Iškeltas sumanymas įsteigti 
/Viengungiams, neturintiems 
darbo, namus.
• 300 metų sukako nuo pirmo 
sios Montrealy mokyklos ĮStei 
gimo. Jos dabar jau nėra.
• Už netinkamą produktų tie 
kimą 4,000 dol. nubausta pie 
nine La Laiterie Sheford Ltd. 
ir konfiskuota 32,000 svarų 
sviesto.
• Nubausti 1957 m. 2,230 as 
menų už nesilaikymą žuvavi 
mo ir medžioklės taisyklių. Vi 
si jie sumokėjo 50,000 doi. pa 
baudų.
• Lenkų mokyklos, kurių jie 
Montrealyje turi 8, balandžio 
27 d. užbaigė mokslo metus. 
Mokykloms tvarkyti lenkai tu 
ri Mokyklų Tarybą.
• Belmont parkui sukako 25 
m. veikimo. Jis atidarytas geg.
10. / \

/1jctuvos % 
į nat ionalise \ 

M.Mažvydo !

SKAUTŲ VAKARAS BE 
SKAUTŲ

Šeštadienį skautų tėvai ir rė 
mėjai suruošė skautams parem 
ti vakarą. Viskas pai uosta la 
bai gražiai, puikus buletas, ge 
ra muzika, gera loterija, bet 
maža publikos. Kas įdomiau 
šia, kad skautams įuošiamas 
vakaras buvo be skautų, tiktai 
vienas kitas buvo parengimo 
talkoje. Na, bet tie, kas atsdan 
kė, tikrai gražiai vakarą pralei 
do.

LASALLE MOKYKLŲ 
komisijon paskutiniuose rinki 
runose daugiausia baLų gavo 
ir tapo išrinktas Henri Leinie 
ūx, gavęs 338 balsus, prieš ki 
tus du kandidatus — A. Bari 
beau, gavus; 25 7 ir G. Duquet 
te,, gavusi 106 balsus. Baisavi 
me dalyvavo 709 asmens iš tu 
įėjusių teisę balsuoti 1383. P. 
Lemieux yra perrinktas, nes 
jis ir anksčiau buvo mokyklų 
komisijoje.

įvykiai ir Strasburge, kur bu 
vo susirinkęs

EUROPOS TARYBOS 
PATARIAMASIS SEIMAS.

Seimas nesusitarė del tezo 
liucijos didžiųjų susitikimo 
klausimu, nes vieni buvo už 
tai, kad būtų reikalaujama vir 
šūnių susitikime iškelti paverg 
tųjų ir Vokietijos klausimai, 
o kiti buvo prieš tai. Mat, Eu 
ropos politikams susimaišė 
erotas, nes jie mano, Kad au 
kodami mažus dideliem jie tuo 
išsigelbės patys. . . Jie nesu 
pranta, kad didelio mažu ne 
pasotinsi, kad didelio tikslas 
—viską pagrobti. Nekalbant 
apie moralę.

Įdomu, kad vos sovietai spė 
jo paleisti trečią satelitą

CHRUŠČIOVAS JAU 
GRASINA SATELITU.

Girdi, rusai pralenkė Ameri 
ką 10 metų, tai ši turi eiti į de 
rybas ir susitarti, kad nereik 
tų grasinti...

Šių grasiinmų ir samaisčių 
laiku, vyksta dar

KARO NUSIKALTĖLIŲ 
TEISMAS.

Ulme jis tęsis 3 mėnesius. 
Kaltnami Mažojoje Lietuvoje 
veikę nacių agentai, pridarę 
kriminalinių nusikaltimų — nu 
žudę per 5,000 Lietuvos pilie 
čių, daugiausia žydų ir politi 
nių priešų. Kaltinami Fischer- 
Schweder (Klaipėda), Boeh 

me ir Werner wTi!žė) ir kiti 
—Hersmartn, Schmidt - Ham 
mer, Sakuth, Kreuzmann, Ca 
rsten, Behrend. Jie teisinasi tu 
įėję įsakymų iš Gestapo cent 
ro. Kaltinamųjų tarpe yra ir 
vienas lietuvis — Kietmgos 
saugumo policijos vn smilkąs 
Pianas Lukis.

REIKALINGAS
namų dažytojas 

įaunesno amžiaus, kuris gale 
tų dirbti ant kopėčių prie 

išorinio dajymo.
Kreiptis tel. PL 7588, arba 

52 Guilboult, Montreal.

vają spaudą. . .
Visiems vajaus dalyviams nuo 

širdžiai dėkojame n prašome 
atsiliepti daugiau tautiečių. Sp. 
atidos Bendrovės „Nepriklauso 
ma Lietuva" Valdyba.

J. KAJECKAS CHICAGOJE
Lietuvos atstovas J. Kajec 

kas iš Washingtono buvo už 
sukęs Cbicagon. Čia, lydimas 
T ietuvos konsulo dr. P. Dauž

K'-džio, aplankė žymesniuo 
sius vietos lietuvių veikėjus. 
Jis sekmadienį dolyvavo Min 
nesotos valstybės šimtmečio 
minėjime.

MONTREALIO ŠAULIŲ
Klubo gegužinė numatoma p. 
p. Naruševičių ūkyje birželio 
mėn. pabaigoje ar liepos mėn. 
pradžioje.

M. Š. K. tam stropiai n atsi 
dėjęs ruošiasi. Numatyta plati 
ir turtinga programa.
• L. Akademinio sambūrio su 
sirinkimas šaukiamas šį penk 
tadienį, geg. 23 d., 8 vai. vaka 
ro. Bus H. Nagio paskaita apie 
literatūrą. Kviečiama dalyvau 
ti ir visuomenė. Vieta: mokyk 
la Berri 4240.
• Pp. Mačikūnai iš Niagara 
Falls šį savaitgalį lankėsi Mon 
trealy ir viešėjo pas tėvus-uoš 
vius, pp. Žakevičius.
• P. Variakojytė-Varylė, Filą 
delfijos konsevatorijos studen 
tė, praėjusį savaitgalj lankėsi 
Montrealyje ir viešėjo pas pp. 
Dranginius.
• Blynas Kazys susižeidė Uar 
bovietėje ir gydomas Maisene 
uve ligoninėje.
• M. Danisevičienei Reddy Me 
morial ligoninėje padaryfa ope 
racija.
• Pp. Milašiai išvažiavo atos 
togų į Kaliforniją, kur išbus 
apie mėnesį laiko. Lankysis 
pas pp. Kilimonius ir kitus pa 
žįstamus.
• J. Milaknis susirgo ir gydo 
si namie.
• Kariūnas p. Paukštaitis vasa 
ros praktikos išvyksta į Ed 
montoną.
• Susižiedavo Genovaitė Miką 
lauskaitė su Albertu Dėsiu. 
Vestuvės rudenį.
• šaldytuve rasti negyvi du 
vaikai, kurie bežaisdami užsi 
darė ir nutroško.
• Pp. Čečkauskai persikėlė gy 
venti į naujus savo namus Ro 
semounte. Sėkmės!
• Zinkevičius Vincas geg. 12 
d. persikėlė gyventi į Water 
bury. Conn. USA.
• Lenktynės arklių Blue Bon 
nets vietovėje (nuolatinė lenk 
tynių vieta prie Decarie bulva 
ro) vyks nuo gegužės 1 9iki 25 
dienos. Tai arklių bėgimo len 
tynės.
• P. Bukausko, ne p. Rcmei 
kio, buvo scenos dekoracijos 
I lotinos Dienoje, šiuo klaida 
pataisma.

PADĖKA
Ruošiant Motinos Dienos 

minėjimą, Aušros Vartų lietu 
vių šeštadienine mokykla vi 
siems prisidėjusiems darbu, 
reiškia didelę padėką, ypač p. 
Bukauskui už gražias dekorą 
cijas, p. M. Žukienei už kos 
tiumų sukirpimą, p. Dalmon 
tui ir p. Liesunačiui už grėb 
lių ir dalgių padarymą, p. Žu 
kui už dekoracijų nuvežimą ir 
parvežimą, už nuvežimą moki 
nių į generalinę repeticiją, Tė 
vui Aranauskui, p. Ratavičiui, 
p. Gustainiui, P. Adomoniui, 
B. Kerbelienei ir visiems prisi 
dėjusiems prie šio pat engimo 
darbu. P. Malaiškienei už vai 
kų šokio sustatymą

Mokyklos globos komitetas 
dėkoja Nepriklausomai Lietu 
vai už visų metų bėgyje pa 
pigintus 50% skelbimus.

Mokyklų Komitetas.

RUSAI CHICAGOJE
Šią savaitę Chicagon užsuko 

nedažni sveičai: sportininkai 
bei šokėjai iš Sov. Sąjungos. 
Geg. 12 d. International Am 
phiteathre pasirodė rusų sun 
kūmų kilnotojai, kurie lengvai 
įveikė J. A. Valstybių rinkti 
ne. Amerikiečiai čia sugebėjo 
pasiekti tik vieną pergalę, o 
rusai net šešias.

Penktadienį savo gasteoles 
pradėjo Moisiejevo baleto ko 
lektyvas. Ta proga j Chicagą 
taip pat buvo užsukęs ir Sov. 
Sąjungos ombasadorius, kuris 
čia klabėjo ekzekutyvų klubo 
pietuose.

V. BACEVIČIAUS 
KONCERTAS

Muz. Vyt. Bacevičius, atvy 
kęs iš New Yorko, Chicagoje 
davė du piano koncertus. Gegu 
žės 16 d. jis koncertavo ameri 
kiečių publikai Mandel Hali, o 
šeštadienį lietuviams — Jauni 
mo namuose. Koncertus suren 
gė lietuvių studentų organiza 
cija Santara ir Chicagos uni 
versiteto lietuvių klubas.
• Ukrainiečių meno paroda 
buvo atidaryta gegužės 17 d. 
Jaunimo namuose.
• Dr. Antanas Trimakas, Vii 
ko pirmininkas, padarys prane 
Šimą Lietuvių Krikščionų De 
mokratų sąjungos konferenci 
joje Chicagoje gegužės 30 — 
31 d. d. Pranešimo tema „Ta 
rptautinė padėtis ir Lietuvos 
laisvinimo problemos.
• Cicero LB apylinkes valdy 
ba vasaros metu ruošia lietuvis 
ką vaikų aikštelę - mokyklėlę.
• L. Povilaitytė yra priimta 
tarnauti lėktuvų keleivių paly 
dove (stewardess).

LOS ANGELES BUS 
LIETUVOS GATVĖ

Los Angeles, Calif., did 
mieštis turės Lietuvos vardu 
gatvę, šį reikalingą lietuviams 
laimėjimą pelnė Alg. Gustai 
tis. Jo pastangomis City Coun 
cilman Ernest E. Debs kreipė 
si į Los Angeles City Engine 
ering Office, .rmirsepa a 
nešė paskiria gatvę vardu Lit 
huania Drive naujai ruošiama 
me turtuolių rajone Nob Hill. 
Būtų gražu, kad ir kituose 
miestuose gyveną pasistengtų 
gauti Lietuvos vardą pager 
biančias gatves. Lithuania Dri 
ve Los Angelėje, Calif, bus ati 
daryta užbaigus jos tvarkymo 
darbus.

PRANEŠIMAS SEIMO 
REIKALU

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Seimo Organizacinis Ko 
mitetas, vykdydamas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Sei 
mo laikinąją konstituciją, kvie 
čia Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės Seimą pirmosios se 
sijos š. m. rugpjūčio 28 dieną 
10 vai. rytą New Yorko Stat 
ler viešbučio patalpose.

Prel. Jonas Balkūnas
Org. Komiteto Pirmininkas.

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS 
BAIGUSIEJI

arba juos globojantieji prašo 
mi Nepriklausomai Lietuvai at 
siųsti bagusiųjų augštuosius 
mokslus atvaizdus ir biograV 
nes žinias, kad galima būtų 
tai paskelbti spaudoje. Ta pr 
asme prašomi ir NL bendra 
darbiai vietose padaryti — su 
rinkti žinių ir gauti foto. Taip 
gi tas liečia ir baigusius specia 
liūs mokslus arba gavusius do 
ktorato laipsnius.
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viena iš nedaugeliu 
su pagrindu galinti 
savo teatriniu viene

Esame 
kolonijų, 
didžiuotis 
tu.

Išaugo 
tai —drauge su visa mūsų nau 
sėdija. Nuo pačių ankstyviau 
siu išeivijos kūrimosi dienų gi 
mė Montrealyje ir teatro min 
tis. Keli, šiame mieste susibū 
rę, dramos aktoriai netrukus 
pakėlė sparnus pirmajam spėk 
takliui, ir 1950 metų uiiželio 
mėnesį išvydo rampos šviesą 
..Živilė“.

Nuo to laiko teatras tapo ne 
atskiriama Montrealio lietuvių 
kultūrinio gyvenimo dahmi. 
Kartkartėmis švystelėdamas 
naujais spektakliais, jis pašto 
viai talkininkauja beveik Kiek 
viename viešame parengime: 
minėjime, koncerte, literatūri 
niame vakare. Mes piie savo 
aktorių pripratom, juos pamė 
gom ir šiandien aju sunku bu 
tų įsivaizduoti Montrealio ko 
loniją be dailiojo žodžio puošė 
lėtojų.

Didėjant ir visokeriopai tur 
tėjanU Montrealio lietuvišką 
jai nausėdijai, kaskarta platės 
.nius akiračius užgriebia n mū 
sų teatras. Štai, po nepaprasto 
„Baltaragio malūno“ pasiseki 
mo, Montrealio drama pirmą 
kartą pasileido su išvykomis į 
Jungtines Valstybes — Čika 
gą, Detroitą, Clevelandą, Ro 
česterį. Bostoną, drauge neap 
lenkdama ir Toronto su Hamil 
tonu. Šiandien, žvelgdami į šį 
gastrolių ratą iš perspektyvos, 
drąsiai galime taiti, jog Mont 
realio kultūrinė veikla visur 
buvo tinkamai reprezentuota, 
susilaukiant itin šilto Ameri 
kos žiūrovo priėmimo ir labai 
palankaus įvertinimo visoje iš 
eivijos spaudoje.

Todėl Montrealio kolonija 
turėtų jaustis tarsi tasai me 
dis, apvainikavęs savo kuitūri 
ne veiklą tikrai pasigėrėtinai 
išsiskleidusiu žiedu.

Didžiai mus nudžiugino ži 
nia, kad po pernykščių pasise 
kimų mūsų aktoriai neužsnū 
do ir kad vėl sutelkė jėgas nau 
iam žygiui.’ Šį kartą Montrea 
lio drama ryžtasi tikrai dide
liam darbui — Balio Sruogos 
„Mifjino paunksmei“. Prem 
jera numatyta išleisti rudeniop 
— pagerbiant mūsų didžiojo 
dramaturgo šviesų a.tminimą 
ir tuo pačiu paminint jubilėji 
nius Lietuvos Nepriklausomy 
bės atgavimo metus.

Šis plačios apimties veikalas 
—kronikinė trilogija — atsk 
leis prieš mūsų akis vytautinių 
laikų didybę, verlą pasididžia 
vimo jausmo kiekvieno lietu 
vio širdyje.

Tačiau, žinodami, kokie sun

jie tarsi ncpastebė

nuosa

stalo

unansus
Mon 
lietu 
i pir 
gaiė 
kiek

kūmai jų laukia, šį spektaklį 
įgyvendinant, mūsų meniniu 
kai tikisi, jog visuomenė ateis 
jiems į talką. Idant naujas kul 
tūros laimėjimas Montrcalyje 
taptų visų, šiame mieste gyve 
nančių lietuvių bendra 
vybe ir dalim.

,,Milžino paunksme ‘ 
augštus reikalavimus ne
toriškoje srityje. Jos sceninis 
įforminimas pareikalaus daug 
pastangų ir lėšų, idant spektak 
lis, praskleidęs savo uždangą, 
galėtų visais atžvilgiais sužibę 
ti.

Organizuodami
šiam naujam pastatymui, 
trealio aktoriai kviečia 
viškąją visuomene atvykti 
mąjį Teatro Balių, kuris 
tų virsti gražia tradicija 
vienam pavasariui.

Atsilankydami į ši vakarą, 
visokeriopai paremsime savo 
menininkus. Visuomenės sielo 
jimasis teatro problemomis 
bus Montrealio dramai drauge 
ir didelis moralinis atpildas. Te 
atras semiasi sau jėgų tik iš 
nuolatinio kontakto su žiūro 
vu: jam spektaklis yia skiria 
mas ir jam pačioje esineje pi i 
klauso. Tad sueikime į dar ta 
mpresnius ryšius su savo akto 
riais — paremkime jų darbą ne 
vien tik atliekamu skatiku, be 
ir dėmesiu kiekvienai jų pas 
langai, kad būsimos picinį 
ros vakarą visi drauge galėtu 
mėm pasidžiaugti naujo lietu 
viško spektaklio gimimu.

Teatras visada yra paskuti 
nis ir pats gražiausias puinpu 
ras, atbaigiąs krašto gerbūvi 
ir kultūrinį lygį vešliu žiedu. 
Nepriklausomoj Lietuvoj ši me 
no šaka augo ir klestėjo, oficia 
lios valstybinės globos ii fi 
nansinių subsidijų remiama. 
Gal dėl to ir išeivijos bendruo 
menė, globodama visas specifi; 
kai lietuviškas institucijas (kn 
Vgą, mokyklą, laikraštį), su 
ypatinga meilė seka lietuviško 
teatro žingsnius. Be visuom 
nės dėmesio jis būtų pasmerk 
tas liūdnai vegetacijai ir dar 
liūdnesei mirčiai.

Tad šio mėnesio paskutiny 
sis šeštadienis tebūna Montre 
alio kolonijai pavasario šven 
tė. Visas mūsų dramos Uolekty 
vas (šiuo metu siekiąs jau 16- 
kos žmonių sudėtį) gegužės 
31-sios dienos vakarui uoliai 
ruošiasi, idant kuo gražiausiai 
galėtų priimti ir sudaryti savo 
sveč.ams įdomų ir malonų lai 
ko praleidimą.

Geros nuotaikos, linksmos 
šypsenos tą vakarą tikrai ne 
truks, kad pirmasis Teatre. Ba 
liūs būtų mums šviesi prošvais 
te išeivijos gyvenime.

Teatro Mylėtojas

HAMILTON
Atkelta iš 

keičia pavardę į Allan Judd. 
Visaip būna: vieni savo lietu 
viška pavarde garsina Lietu 
vą, kiti eina nutauutimo ir iš 
sigimimo keliais. . .

Bal. 24 d. „Spectator“ skel 
bia žinią, kad pirmas teismo 
posėdis paskirtas išklausyti 
kaltinimą prieš Kazį Svirblį 
34 m. amžiaus iš St. Cathari 
nes, kuris kaltinamas nudūri 
mu sa žmonos, 28 m. amžiaus. 
Tas įvyko kovo m. 16 d.

— Hamiltonas 1957 m. gr. 
31 d. turėjo. 243,097 gyvento 
jus ir užėmė 31 kvadratinę my

Gražioji Kanada. Golvijai bi enda per Mdk upę Aioertoje. Tokie vaizdai yra dažni šiojt 
gyvulininkystės provincijoje. (CS).

LAIŠKAS IŠ SUVALKŲ
Brangūs ir mylimi Tautie 

čiai Lietuviai!
Pirmiausia mes, išeiviai iš 

savo krašto — Lietuvos, jau 
nuoliai sveikiname Jus per „Ne 
priklausomą Lietuvą“ n linki 
me Jums geriausių pasisekimų 
Jūsų darbuose ir žygiuose.

Pranešu visiems, kad mes, 
lietuviai studenai Lenkijoje, 
esame susibūrę į organizaciją, 
kurią pavadinome „L. S. Pava 
sario Kolegiatu“. Mes, gyven 
darni Lenkijoje, norime baigti 
augštuosiųs mokslus.

Brangūs Broliai ir Sesės, Jei 
gu Jūs galite, labai prašau mu 
ms padėti. Padėti spauda bei 
padėvėtais drabužiais u avaly 
ne. Šiuo metu turime tris stu 
dentus, kurie reikalingi rne 
džiaginės paramos. Jie šiais 
metais baigia teisės bet filoso 
fijos fakultetus. Jie yia nariai 
mūsų kolegiato. Mes, kad ir 
trumpu šiuo žodžiu. Jus pi a 
some ir Jums iš anksto dėkoja 
me už pagalbą. Žinote, kaip 
sunku prašyti, bet kas gi pada 
ryti, kad kitos išeities nėra. 
Jūs, spėju, suprantate mūsų pa 
dėtį.

• Organizacija būstines dar 
neturi, tai ir pastovaus adreso 
kol kas nėra. Kas tačiau bus 
mielaširdingas ir pasiryžęs mu 
ms padėti, „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje musų ad 
resą gaus.
Suvalkai, 1858. V. 9.

Išrinktas Pirmininku.

LAIŠKAS IŠ MASKVOS
. . . Taip pasitaikė, kad pava 

sarines šventes praleidau Mas 
kvoje. Dažnai tenka čia atva 
žinoti, nes šis miestas yra mū 
sų didžiosios tėvynės sostine, 
kurįon iš visų periferijų suci 
na visi gijų galai.

Maskva gražėja, nes prista 
tomą naujų pastatų, naujų bu 
tų, nors jų vis vien trūksta.

Maskvoje Velykos vis dėl 
to buvo jaučiamos. Matyt bu 
vo, kad tai yra švente. Neiš 
kenčiau ir nuėjau pasižiūrėti į 
vieną didelę cerkvę.
buvo

N L redakcija mielai patar 
naus ir iš savo pusės prisideda 
prie studentų prašymo.

Žmonių 
pilna ne tiktai pačioje 

cerkvėje, bet ir aplink ją. La 
bai įdomu, kad buvo daug jau 
nimo. 
atrodė, 
rinkęs 
Velykų 
voskrese, kai visi, pažįstami ir 
nepažįstami rusišku papročiu 
triskart bučiuojasi. . .

Diena pasitaikė labai graži, 
sausa, todėl ir nugriuvęs guli 
sausas arba sausas atsikelia ir 
nebijo antrą kartą pai griūti... 
Juk šventė, nesusilaikysi nepa 
Viliojęs. . .

Ochotnuose Riaduose ma 
ciau išstatytą jūsų kraštų au 
tomobilį, kurį buvo apstoję 
žiopliai. Jų būrį ir aš padidi 
nau. Kažin, gal tiktai nulio 
nieriai tokiais važinėjasi?

Buvau užsukęs ir į Kremlių, 
kurį dabar leidžiama lankyti 
už tris rublius. Kremliuje ma 
čiau daug dalykų, kurių mes 
neturime, nors jie kadaise bu 
vo pas mus ir iš mūsų yra čia 
atgabenti. . . Deja, taip jau 
yra, kad jeigu tie daiktai čia, 
tai jų pas mus ir negali būti. . .

Tai man gana keistai 
O gal jis buvo susi 

dalyvauti tradicinėse 
apeigose — Christos

atnaujinti diplomatinius ry 
šius, kurie, prezidentaujant 
194 7 m. Euriro Dutra buvo nu 
traukti.

Tokiu „draugišku“ Sovietų 
susirūpinimu niekas nenori ti 
keti ir dauguma mano, kad jų 
pasiūlymai bazuojasi tuo, kad 
Pietų Amerika nustačius prieš 
JAV.

Nors respublikos preziden 
tas Juscelino Kubitček ’dar ne 
pareiškė oficialiai savo nuomo 
nės, o krašto apsaugos ministe 
ris Henrique Teixeira Lott, vie 
nas iš lemiamiausių krašto vy 
rų. yra priešingas bent kokių 
ryšių užmezgimui su sovietais, 

bet pjautuvo su kūju agentai 
išsijuosę veikia užvesti santy 
kius.

Čilė irgi neatsilieka, kuriai 
siūloma užvesti artimesnius 
santykius su Sov. Rusija.

Nuolatinis vario kainos kri 
timas, kuris priklauso nuo JA 
V, ėmė keisti čiliečių nusista 
tymą, jog su komunistais ne 
palaikius jokių ryšių.

Numatyta už vario ekspor 
tą 60% pajamų valstybės biu 
dzetui neatsiekus, kraštas atsi 
curia į kritiška ekonominę pa

PADĖKOS
Pirmiausia turime garbes 

padėkoti šeimininkėms, kurios 
tui ėjo daug vargo ir daug dir 
bo kol pagamino maisto mūsų 
D. O. vestuvėms, — tai p. Gir 
dauskienė, p. Kuraitiene, p. 
Vogoiuene, p. Navickienė, p. 
Papaurienė, p. Jarmalavičienė. 
Be to p. Papaurienė, padeda 
m; p. Klemkienės, prikepė py 
rago ir keiko. P. Vaupšiene 
pridarė labai skanių dešrų. 
Maistą atsidėjusios į stalus ne 
jioje p. Janelynienė, p. Žieme 
nė. p. Rimkienė, p. Martel, p. 
Juškienė, p. Papaurienė. Gėri 
mus tvarkė ir nešiojo į stalus 
p. Jenelinas, p. Papauris, p. Zie 
nii ; jie ir prie baro daug dir 
bo. Visiems, kurie taip nuošir 
džiai dirbo, mes nerandamu 
taip karšto žodžio, kad tikfl 
liau galėtume jiems padėkoti. 
Mums buvo labai malonu, kad 
vestuvės praėjo labai gražiai 
ir kad jose dalyvavo įvairių 
tautų žmonės, puikiai tarp sa 
vęs sutarę. Visiems nuošir 
tižiausiai dėkodami, mes prašo 
me mums aleisti, jeigu pasitai 
kė kokių trūkumų.

Dėkingi Mr. Mrs.
M. T. Subačiai.
* # *

Nuoširdžiai dėkojam gerb. 
kun. dr. J. Tadarauskui už iei 
dimą nemokamai naudotis pa 
rapijos sale ir visokią pagalbą 
ruošiant Hamiltono 
šventę.

Didelė padėka H. L. 
T. Aukurui ir aktorei, 
dabienei už atlikimą 
mos Jurginese.

Taip pat dėkojam skautų rė 
mėių būrelio nariams Z. Lau 
galiui ,p. Varnui, p. 1 urnai 
čiui ir pp. Breichmanams už 
visokerjopą pagalbą ruošiant 
mūsų šventę.

Nuoširdus ačiū visiems au 
kojusiems fantus ir atsilankiu 
siems i mūsų šventę, tuo pare
miant mus materialiai ir mora 
liai.
Hamiltono skautės ir skautai.

skautų

p. Ku

7 puslapio.
lią ploto. Miesto gaisrininkų 
skyrius turi 11 stočių ir buvo 
iššaukti gesinti 504 gaisrus, 
kurie padarė nuostolių pet mi 
lioną dol. Miesto policijos de 
partamentas turi 380 policinio 
kus. kurie paskirstyti ; 4 sto 
tis ir naudoja 28 važiavimo 
priemones, kurios daugumoje 
aprūpintos radio. Miesto biu 
dietas šiems metams per 30 
milionų dol.
• Didžiajai sovietų enciklope 
dijai, kuri leidžiama Maskvo 
je, popierius gaminamas Lie 
tuvoje.

Ten, kur tik JAV atleidžia 
kiek vadeles, sovietų troika pa 
siieidžia visa risčia.

Vos tik pirmieji ėmė mažiau 
interesuotis Pietų Amerikos 
valstybių rinkomis,, antrieji vi 
sa skuba ėmė siūlyti užmegzti 
komercinius ryšius su visomis 
pietamtrikiečių respublikomis. 
Šis pasiūlymas yra padarytas 
tokiomos sąlygomis pastariesie 
ms, kad nieko kito nepalieka, 
kaip tik sulaužyti tradicinį sa 
vo paprotį, kuriuo buvo misi 
statyta nepalaikyti jokių ryšių 
su Sov. Rusija ir jos satelite 
mis.

Ir nereikia manyti, jei JAV 
laiku į tai nereaguos, Sovietai 
susikraustyti į šio kontinento 
kraštus ir jų svoris gali pakil 
ti taip augštai, kad pačiai JAV 
iššauks galvos skaudėjimą, nes 
šių kraštų ekonomine padėtis 
yra labai sunki ir be didesnių 
rinkų nėra galimybių jų patai 
syti. Gi Sovietai, prie tokių są 
lygų tuojau pasiūlė išvesti is 
kritiškos padėties, nors tic vie 
nam atrodo, kad tas lygiai, 
kaip skęstančiam pakišti skus 
tuvą.

Argentina, po diktatoriaus 
Perono padarytų milioninių 
valstybei nuostolių, jau oiicia 
liai išrinko komercinę komisi 
ją tartis su Sov. Rusija n jos 
satelitėmis ir kuri vadovauja 
ina krašto Prekybos Ministeri 
jos viceministerio Ondarts jau

buvo Maskvoje.
Argentinai reikalingos naf 

tos šaltiniams mašinos ir ina 
noma prašyti 30 milionų dole 
rių paskolos, gi už tai Sov. Ru 
sija importuos iš Argentinos 
mėsą, kailius ir odą.

Tame yra daug optimizmo, 
tuo labjau, kad paskutiniu me 
tu 14 milionų gyventojų kraš 
te, komunistų partija išaugo 
iki 75.000 narių ir dabai yra 
viena iš skaitlingiausių visoje 
P. Amerikoje.

Nors dauguma argentiniečių 
yra nusistatę nepalaikyti jokių 
ryšių su sovietais, bet ekono 
minė krašto padėtis reikalai! 
ja, kaip greičiau rasti naujas 
savo prekėms rinkas, nes JA 
V. paskutiniu metu labai ma 
žai ėmė kreipti dėmesį i šio 
krašto rinką.

Brazilijoje, vienoje iš didžiu 
siu Piet. Amerikoj valstybių, 
oficialėse sferose pasireiškė 
norai priimti sovietų siūlymus 
užvesti komercinius ryšius. 
Tuo labjau verčia priimti rusų 
pasiūlymus, nes JAV mėgina 
nuvertinti kavos kainą, kuri 
čia yra fundamentalus ekspor 
to produktas.

Sov. Rusija yra pasiūliusi 
Brazilijai aprūpinti žibalo šal 
tinius nauja ir moderniška ma 
šinerija, o taipgi savo „teahni 
kais“, gi Brazilija eksportuos 
sovietams kavą.

Taipgi sovietai pageidauja

Kol laisvasis pasaulis pirko 
visą varį iš Čilės, ji vengė pa 
laikyti bent kokius ryšius su 
x alstybėmis už geležines uždą 
i.gos, bet dabar šis nusistaty 
mas keičiasi ir manoma pradė
ti tratis su naujais klientais.

Nors Čilė nepalaiko jokių ko 
inercinių bei diplomatinių san 
tykių su Sovietais, neseniai sos 
tinėje Santiego de Čile įsikūrė 
prosovietinis „kultūrinis čilie 
< ių-sovietų institutas“.

Svarbu turėti omenyje, kad 
r tokie pasireiškimai, šioje de 
mokratinėje respublikoje.

a) Lankantis P. Amerikoje 
ovietų futbolo komandai Di 
-amo, šilčiausiai buvo sutikta

a.neri

veiks

bj Trims rusų intelektualą 
ms suruošus banketą, dalyva 
vo augščiausi krašto visiume 
nės sltiogsniai.

c) Keturi stambiausi vietos 
: ramoninkai lyžtasi lankyti 
.iov. Rusiją biznio reikalais

Tas aiškiai rodo, kaip sovie 
<ai ima užkariauti pietų 

iečius.
Ir Urugvajus, sovietų

ių centras Pietų Amerikoje.

Vien tik sovietų ambasadoj 
• cikiančioje Montevideo rnies 
te, randasi apie 150 „valdinin 
kų”. Nors Urugvajus su Sov. 
Rusija palaiko komercinius ry 
sius, bet veikiančiam jo konsu 
latui Maskvoje užtenka 5 vai 
dininkų, tad kodėl Sov-tų am 
basadai Montividco mieste rei 
kolinga 30 kartų daugiau vai 
dininkų? Atsakymas perdaug 
aiškus, ir nėro tikslo aiškinti.

Sovietų propaganda daroma 
kuo plačiausiam maštabe. Jų 
spauda viešai platinama ir taip 
apsčiai, kad visi knygynai, kio 
skai ir periodinių spaudos par 
duotuvių vietovės, jų laikraš 
čiais ir liuksusiniais žurnalais 
perpildyti.

Kadangi Urugvajuje svar 
biausias eksportas yra vilnos, 
o JAV, suvaržius savo impor 
torių, kad kuo mažiau iš čia 
būtų perkama, buvo atiduotas

skaudus smūgis ir dabar jieš 
koma naujos rinkos, palankiai 
žiūrint į sovietų siūlymą.

Bendrai reikia pastebėti, 
kad sovietai vis tvirčiau stoja 
si Pietų Amerikon ir jei JAV 
laiku nepakeis savo politikos 
link šio kontinento kraštų, 
greit pasijus, kad laisvojo pa 
šaulio priešą turi jau savo pa 
šonėje. Albinas Gumbaragis.

TIKINČIŲJŲ SKAIČIUS 
AMERIKOJE

Pagal metraštį „Yeatbook 
of American Churches“ 1958 
m. visų tikėjimų tikinčiųjų sk 
aičius Amtrikoje paaugo 3%M 
° gyvnetojų skaičius paaugm 
1.7%. Viso tikinčiųjų yra 103, 
954,954.

Tarp jų protestantų yra 60, 
148,980, Romos katalikų 34, 
563,851, žydų 5,500.000, orto 
doksų 2,598,053, budistų 63, 
000, musulmonų 20,000, len 
kų tautinei bažnyčiai priklauso 
351,058.

Protestantų tarp daugelio 
grupių stipriausia yra baptis 
tų bažnyčia — 20 md .narių, 
toliau eina metodistai su 12 
mil., liuteronai su 7 >liil., pres 
biterionai su 4 mil.

Statistina rodo, kad dabai 
62 iš 100 yra tikintieji. Prieš 
100 metų buvo tik iM^iš lOB 
Per paskutinius trisdešimt mc 
tų tikinčiųjų skaičius paaugo 
100%, o gyventojų skaičius

LIETUVIS LIGONIS
esąs TB sanatorijoje Vokieti 
joje (K. Uleckas, Wilhel 
sheim Heilstaette, St. V, Port 
Oppenweiler, Kr. Backnang, 
Germany) ir neturįs jokių gi 
minių, prisiųstame laiške K. 
Baronui, nuoširdžiai dėkoja vi 
siems Hamiltono ir St. Catha 
rines lietuviams, kurie atsilie 
pė į jo prašymą ir atsiuntė no 
rs po trumpą laišką. Jis prašo 
taip pat lietuviškos spaudos, 
todėl senus perskaitytus laik 
raščius, prašoma jam persiųsti 
virš nurodytu antrašu. K. B.

• Kačerginėje užtiktas senka 
pis iš 1-mo šios eros amžiaus, 
— tat prie Kauno žmonės jau 
seniai gyvena.
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Turėttf būti visų uždavinys
16(578)-me ,,Nepf įklauso 

mos Lietuvos" nr-je atspaus 
dintas K. L K Kultūros Fon 
do pirmininko straipsnis ,,Da 
linkimės duona ir druska".

Čia paliesta lietuvišku mok 
klų Kanadoje buitis ir jų reikš 
mė musų jaunimui. Svarstant 
mūsų darbo tęstinumą n jau 
nuomenės lietuvišką auklėji 
mą, mokyklos yra tik dalis šio 
darbo, tad aš norėčiau paberti 
žiupsnelį minčių išplečiant šį 
klausimą plačiau.

Mokyklų svarba yra iabai 
aiški ir jų reikalas labai gra 
žiai nušviestas p. Kralikausko 
atsišaukime, tad aš jo ir nelie 
siu.

Norint, kad jaunimas palik 
tų artimas lietuviškam reika 
lui ir perimtų mūsų kultūrą 
bei ateityje perimtų dabartinį 
darbą, reiktų priimti dėmesin, 
kad dauguma jų Lietuvos nė 
ra matę arba neatsimena. Be 
to, didesne laiko dalį jie pralei 
džia vietinėse mokyklose ir su 
vietiniais draugais. Tad klausi 
mas ir kyla, ar šeštadieninių 
mokyklų mums užteks ii ar 
bus Įmanoma jose suteikti jau 
nimui visa, ką mes norėtume 
jiems perduoti? Kai kuriose 
apylinkėse mokyklas įsteigti 
neįmanoma del mažo lietuvių 
skaičiaus.

Be to, ateities veikėjai turi 
būti tam darbui paruošti ii bu 
ti artimesni viens kitam, negu 
kaimynams. Geriausias darbas 
yra išvystomas, jei žmonės, jj 
dirbą, yra bendraminčiai iv 
yra kas juos riša krūvon iš pra 
eities. Kiek tai liečia visą ben 
druomenės darbą, mes šiuo 
metu neturime nieko, ką gale 
tume jaunimui pasiūlyti, kas 
juos rištų krūvon.

Tačiau tas galima b>.tų pii 
nai įgyvendinti, jei, salia mo 
kyklų, jaunimui būtų duota 
tvirtos organizacijos, išnaudo 
jant laisvalaikį žiemos metų n 
ypatingai vasaros atostogų me 
tą. Šios organizacijos galėtų 
duoti progos jaunimui išlieti 
energijos perteklių. Varžybose 
susitinkant su vietiniais n pa 
rodant, kad lietuviai yra pajė

Mosklo- Technikos naujienos
MIRŠTANČIŲJŲ AKYS GYVIESIEMS

Montrealyje veikia aklųjų 
institutas (The Canadian Na 
tional Institut for the Bhnde, 
1425 Crescent Street;, kuri:, 
rūpinasi neregiais. 195 7 meta 
is per tą institutą suteiktas re 
gėjimos 49 asmenim. Rc-gėji 
mas jiems suteiktas moderniu 
bildu — visiems tiems 49 as 
menirns įstatytos naujos akys, 
paimtos iš numirusių asmenų. 
Numirusio akys kelias valau 
das, (6 — 8), žmogui mirus, 
dar esti gyvos ir jas galima 
persodinti kitam asmeniui. Tat 
49 asmenim Montrealy pernai 
buvo persodintos mirusiųjų 
akys ir tie žmonės arba atga 
vo prarastą regėjimą, arba pir 
mą kartą gyvenime piaiegėjo. 
Tai yra didelis mokslo laimėji 
mas. Neregių institutas todėl 

gus. Tas keltų juose tam tik 
ra savigarbą savam vaidui, o 
darbai ir pastangos surištų 
juos krūvon ir išlaikytų atei 
čiai. Kartu jie būtų paruošti ir 
organizaciniam darbui.

Šiuo metu veikia skautų, 
ateitininkų ir sportininkų or 
ganizrjcijos, bandydamos šią 
spragą užpildyti.

Pažvelgus į šias oiganizaci 
jas, matysim gana liūdną vaiz 
cą. Pirmiausia jos yra traktuo 
jamos kaip savistovios oi gan: 
zacijos, siekiančios savo tiks 
lų. Kai kada ir kitos organiza 
cijos kreiptais į šias prisidėti 
materialiai prie kitų tikslų. 
Antra, vadai ne tik su jauni 
mu dirba ir bando duoti ką ga 
Ii, bet kartu bando keiti lėšas 
šiam darbui, kas atima laiko 
ir jaunimas negauna to, ką ga 
lėtų gauti, jei šio darbo entu 
ziastai galėtų šiam darbui atsi 
dėti.

Pačios irganizacijos ir jų su 
kiai rodo, kad jos ne sau atei 
tį bando sukurti, bet jų darnas 
yra paruošti jaunimą dvasiškai 
ir fiziškai. Tuo būdu šių orga 
nizacijų vadai-entuziastai yra 
tiek pat mums reikalingi, kaip 
mokytojai, nes jie papildo mo 
kyklų darbą ir šios organizaci 
įos yra tiek pat mums reiaklin 
gos kaip ir mokyklos. Todėl 
ios neturėtų būti paliktos jų 
vadų ir būrelio rėmėjų atsako 
mybei, bet jos turėtų tapti vi 
sos bendruomenės ir visų orga 
nizacijų bei partijų atsakomy 
be. Duokim jaunimui progos 
darbui ir bendravimui.

Man teko matyti, kad vaši 
ros stovyklosna suvažiuoja jau 
nimas ir mažai besigirdi lietu 
vių kalbos, o stovyklos pabai 
goj skamba ir dainos ir visi 
gražiai tėvų kalbą vartoja ir 
1 jas galėtų suvažiuoti ir iš ma 
žų vietovių jaunimas.

Jei mes nesu jungsime jauni 
mo bendram darbui n bend 
ruošė idealuose dabar, vėliau 
gali būti per vėlu. Nepalikim 
šio darbo keliems, bet junki 
mės visi į šį barą.

Z. Laugalys.

kreipiasi į geros valios žmones 
ir prašo mirštant aukoti akis 
neregiams.

ŠIRDIES OPERACIJOS 
MONTREALYJE

Anksčiau širdies trukumai 
ir ligos buvo pačios ipiaųsios, 
nes širdis nemokėta operuoti. 
Bet mokslas ir čia padare dide 
lę pažangą. Dabar šndis jau 
daugeliu atveju yra operuoja 
ma.

Dažnai vaikai gimsta su šir 
dies trūkumais, pav. širdies 
pertvėrimai pasitaiko nesanda 
rūs, arba širdies vožtuvai turi 
trūkumų. Anksčiau iokiu tru 
kūmų medicina nemokėjo tai 
syti. Dabar gi tai jau yra ,,pap 
rasta" operacija, nes dabar gy 
dytojai moka išjungti širdies

mūsų ^sportas
8-JŲ š. AMERIKOS LIETU VIŲ SPORTINIŲ ŽAIDY 

N1Ų 2-SIS RATAS
1. Pranešame, kad 8-jų Š. 

Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių 2-jo rato varžybos 
Įvyks liepos 4—5 d., New Yor 
ke.

2. FASK-to pavedimu zaidy 
nes vykdo Rytų Sporto Apy 
gardos Komitetas.

3. Žaidynių programa:
Lengvoji atletika: Vyrams: 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m; 4X100 m, esafetė; 
3000 m ėjimas; į tolį, į augs 
tį. trišuohs, Į augštį su karti 
mi, rutulys, diskas, jietis.

Moterims: 50 m 100 m, 4X60 
m ėst.; į tolį, Į augštį; lutulys, 
diskas, jietis.

Jauniams: 100 m, 200 m, 
1000 m, 4X100 m ėst.; i tol), į 
augutį, rutulys (12 lbs.), diskas 
(jaunių), jietis (jaunių).

Mergaitėms: 60 m, Į tolį, Į 
augštį, rutulys, diskas.

’.'.unučiams: 60 m, į tolį, į au 
gšt’l rutulys (8 Ibs.j, diskas 
(moterų) 4X60 m estalete.

Plaukymas: Vyrams: i00 
yd. laisvu stil ūmi, 4C0 yd. 1. 
st., 100 yd. krūtine, lOu yd. 
nugara.

Moterims: o0 yd. 1. st., 100 
vd. 1. st., 50 yd. krūtine, 50 yd. 
nugara.

Jauniams: Tas pats kaip mo 
terims.

Lauko tenisas: vyrų v lene 
ta, vyrų dvejetas; moterų vie 
notas, moterų dvejetas; miš 
rus dvejetas; jaunių vienetas, 

veikimą ir širdį operuoti: „už 
lonyti" skyles, suremontuoti 
vožtuvus ir t. t. 195 7 metais 
Montrealio vaikų ligoninėje, 
kuri yra ties Forumu, tarp At 
water, Tupper ir Dorchester 
gatvių buvo operuotos 34-rių 
vaikų širdys, kurių veikimas 
operacijos metu buvo išjung 
tas. Jie visi pasveiko.

Gydytojai tikisi, kad didžio 
ji negerovė, nuo kurios tanai 
daug žmonių miršta — vaini 
kiniu širdies arterijų trombo 
zas — taip pat pasiseks ope 
ruoti.

LIETUVOS GYVŪNAI 
MILŽINAI

Vilniuje, Antakalnyje, buvo 
rasti mamuto griaučiai, kurių 
amžius siekia 20—18,000 me 
tų. Tąi paskutiniojo ledyno 
epochos liekanos. Pasirodo, 
kad tų gyvūnų milžinų lieka 
nu rasta ne tik Vilniuje. Kol 
chozininkas Jonas Daunys ra 
do mamuto atskirų kaulų ii 
Telšių rajone. Be to, anksčiau 
buvo rasti griaučiai Baltosios 
Ančios slėny.

MASKVA SIŲS GYVULIŲ
Maskva balandžio 27 paskel 

bė. kad naujais sputnikais 
siųs Į erdve daugiau gyvulių. 
Nori patikrinti, kaip veikia kos 
miniai spinduliai organizmą, 
kad priderintų sąlygas, kurio 
se galėtų keliauti žmogus. Šu 
nelis Laika tos intoi inacijos 
davė nepakankamai.

Fotbolas (socier) ; vyiams 
ir jauniams.

4. Žaidynėse turi teisę daly 
vauti kiekvienas lietuvių spor 
to vienetas ar pavienis sporti 
ninkas per atatinkamą sporto 
apygardą atlikęs metinę spor 
tininko registracijos prievolę, 
kvalifikavęsis iš apygarūinių 
pirmenybių (jei numatyta; ir 
tvarkingai atlikęs registraci
os formalumus.

5. Jaunių ir mergaičių gimi
r. o datos riba 1940 m. sausio 
1 d. Jaunučių — 1943 m. sau 
šio 1 d.

6. Dalyvių skaičius futbole 
apribojamas iki 4 komandų (2 
iš Vid. Vakarų Sporti Apygar 
dos, po 1 iš Kanados ir Rytų 
Apygardos. Reikalui esant šio 
ms komandoms išaiškinti turi 
būti pravedamos apygardinęs 
pirmenybės.

Taipogi dalyviu skaičius bus 
apribotas lauko tenise, pagal 
t ASK-to nustatytą sistemą pa 
grindų imant apygatdinn pir 
menybių davinius.

Lengvojoje atletikoje ir plau 
kyme dalyvių skaičius ncapri 
bojamas, tačiau yra nustaty 
tos minimalios normos, kurių 
neatsiekę dalyviai žaidynių me 
tu nebus kvalifikuojami, nežiū 
rint kokią vietą jie beužimtų.

7. Dalyvių registracija vyk 
doma per sporto klubus užpil 
dant atitinkamus registracijos 
lapus ir juos pnsiunčiant iki
s. m. birželio 2 5d. šiuo adre 
su: A. Vakselis, 112—09, 95 
Ave, Richmond Hill 19, N. Y.

Klubams nepriklausą sporti 
ninkai registruojasi tiesiai pas 
rengėjus,

8. Registracijos lapai akrtu
su smulkesnėmis infoimacijo 
mis yra išsiuntinėjami visiems 
sporto klubams. Žaidynių nuo 
status galima Įsigyti FASK-te 
prisiunčiant 24 et. pašto ženk 
ių pavidale. FASK-tas.

PABALTIEČIŲ LENGVO 
S1OS ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS
1. JAV Pabaltiečių Spoito 

Federacija praneša, kad 1958
m. Š. Amerikos Pabaltiečių 
Lengvosios Atletikos Pirmeny 
bes įvyks š. m. birželio 21—22 
d. d. Chicagoje.

2. Vykdo JAV Latvių Spor 
to Sąjunga.

3. Lengvosios atletikos pir 
menybių programa: Vyrams; 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 300 m, į tolį, į augštį, 
trišuolis, su kartimi, rutulys, 
diskas, kūjis, jietis; 4X100 m 
estafetė; 4X400 m estafete.

Moterims: 60 m, 100 m, į to 
IĮ, į augštį, rutulys, diskas, jie 
tis; 4X60 m estafetė.

4. Pirmenybėse gali daly 
vauti kiekvienas pabaltietis, ta 
čiau jo dalyvavimas turi būti 
aprobuotas atatinkamos tauty 
bės sportinės vadovybes. (Lie 
tuviams — FASK-to). Daly 
vių skaičius neapribojamas.

5. Pirmenybės bus grynai in

ATJAUSKIME sąvo bro 
liūs — seses tėvynėje

Daug kartų mes esame akai 
te spaudoje (ar patys pergy 
venom) apie siaubinguosius 
birželio Įvykius, apie lietuvių 
tautos naikinimą ir apiplėšt 
mą, bet ypač didžiauisą žalą 
mūsų tėvynėje Įvykdė rusiškie 
ii bolševikai norėdami visiš 
kai palaužti tautą, cremdami 
senus, jaunus ir mažus Į leduo 
tąjį Sibirą lėtai vergų mirčiai. 
Nemaža lietuvių su ginklu ran 
koje saugojo Tėviškės sody 
bas, vežamus Sibiran vadavo, 
reikalui esant karžygiškai ko 
vėsi, tikėdami išpirkti laisvę 
savo krauju.

Mūsų, broliai - seses laisvė 
je gyvenantieji, šventa parei 
ga tas žaizdas užgydyti, kiek 
galima daugiau duoti gyvybės 
savajai tautai.

Dabartiniu metu, Balfui yra 
paskirtas didelis ir sunkus už 
davinys, be mūsų paramos jis 
liks bejėgis. Neaukodami Bai 
fui žudysime savo kraujo bro 
liūs — seses Sibire, Tėvynėje 
ir kitur.

La ibirželis būna mūsų tau 
tos šalpos mėnuo.

Daugel žmonių iš Lietuvos 
tiesiogiai prašo Balfo Centro 
įvairių vaistų. Lai nelieka ne 
vieno lietuvio - lietuves nepri 
sidėjusio-os savo saktiku. Pa 
rodykim saviems, kad esam 
nepalūžę, giliai atjaučią skau 
džią tautos nedalią. Siųskim 
savo aukas Balfo Centrui, tie 
siogiai ar per skyrius. Adre 
sas

United Lithuainan Relief 
Fund of America, Inc., 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. U. S. A.

dividualinio pobūdžio ir tokie 
taškai ar kitokie komandinio 
principo atžymėjimai pasKiro 
ms tautybėms nebus suteikia 
mi.

6. Dalyvių registracija atlie 
karna užpildant atatinkamus 
registracijos lapus ir juos pri 
siunčiant iki š. m. biižeiio 7 
d. FASK-tui šiuo adresu: Ai 
girdas Bielskus, 12700 Speed 
way-Overlook St., East Cleve 
land 12, Ohio (Tel.: LI 1«46 
12). Registracijos lapai gauna 
mi kiekviename lietuvių spor 
to klube, sporto apygardų bu 
veinėse arba tiesioginiai FAS 
K-te aukščiau minėtu adresu.

7. Lietuviai ,engvaatietai
skatinami atkreipti tinkamą 
demesį į šias Pirmenybes ir ga 
usiu dalyvavimu repiezentuo 
ti lietuvius. FASK-tas.

TRUMPAI 15 LIETUVOS
— Žinomas Lietuvos klepsi 

ninkas ir lengvaatletas Šačkus 
grįžo iš Sibiro ir bendiadarbia 
uja vilniškiame sporte.

— Penkiakovos varžybose 
(fechtavimas, šaudymas, plau 
kymas, bėgimas) laimėjo Žeko 
nis, prieš špoką ir Mintautą. 
Komandiškai nugalėjo vilnie 
čiai. Antroji vieta atiteko Ka 
unui ir trečioji — Šiauliams.

— 50 km dviračių rungty 
nes Kaune laimėjo Čelkys 
prieš vilnietį Adamonį.

— Kūno Kultūros Institu 
tas laimėjo Kauno fechtavimo 
pirmenybes. Geriausiai špaga 
pasirodė Kavaliauskas, durtu 
vu — Mackevičius ir espadro 
nu — Rusteika.

- . ..... „ ,, , - Į. ~I. * 

IŠ SIBIRO PABĖGO 
LIETUVIS LAKŪNAS

Australijos laikraštis (,Tht? 
Herald" aprašė vieno lietuvio 
lakūno tragiškus gyvenimo 
nuotykius jį Lietuvoje suėmus 
bolševikams.

Stasys Urmonas su savo 
žmona Margarita atplaukė į 
Australiją. Jis aštuonis metus 
išbuvo kalinamas Lubiankos 
kalėjime ir Sibiro kone, lage 
riuose. Jam pasisekė iš Sibiro 
pabėgti ir perėjus didžiulius 
Sibiro ir Mandžiūrijos plotus 
pasiekti Kiniją.

Drama prasidėjo Lietuvoje. 
St. Urmonas, bolševikams oku 
pavus Lietuvą, stojo kovoti 
prieš oku/pantus, pereidamas Į 
partizanus. Buvo išduotas. Ru 
sai jį kankino ir tardė Kauno 
ir Maskvos kalėjimuose. Buvo 
pasmerktas mirti. Ištisus rne 
tus laukė sprendimo įvykdy 
mo. Pagaliau jam pranešė, kad 
visam amžiui tremiamas j Si 
birą. Septynis metus išbuvo 
kone, stovykloje, pačioje Ark 
tikoje. Iš čia pabėgęs per Man 
džiūriją pasiekė Kiniją. 1950
n. grįžo atgal į Vak. Europą, 
kur surado tarp pabėgėlių sa 
vo žmoną, nuo kurios buvo at 
skirtas vos pusei metų po ve 
dybų. Europoje vistu plačiai 
keliavo su paskaitomis, nu 
šviesdamas komunistinio „ro 
jaus" neįsivaizduojamas baisy 
bes, terorą ir skurdą.

— Panevėžio miesto stalo 
teniso pirmenybėse, pumą vie 
tą iškovojo Markevičius, baig 
mėje įveikęs žinomą žaidėją 
Variakoji pasekme 3 :0.

— Kauno jaunių lengvosios 
atletikos pirmenybėse, disko 
metime A. Žulonaitė atsiekė 
34.60 m. Šuolyje i augštį, jau 
niai Labutis ir Stuporas įveikė 
1,55 m. K. B.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Anglijos futbolo rinkti 

nė, besiruošdama pasaulio pir 
menybėms Švedijoje, laimėjo 
prieš Portugaliją 2:1, bet ga 
vo skaudų smūgį Belgrade 
nuo jugoslavų, pralaimėdama 
jiems net 5 :0.

— Anglijos futbolo taurę 
laimėjo Bolton Wanderers, 
įveikęs Manchester United 2. 
0. Stebint šias rungtynes tek 
vizijoje, reikia pažymėti, kad 
jos nebuvo augšto lygio.

— JoeBrown apgynė pašau 
lio bokso meisterio va^dą, lai 
mėdamas t. k. o. prieš Dupas 
ir kartu 36 tūkst. dol. Pialai 
mėto jas gavo 18 tuksi.

— Futbolo rungtynių pasek 
mės: Toronte, Meksikos nnktl 
nė laimėjo prieš miesto vie 
nuolikę 3:1, bet Montrealyje 
suža*dė tik lygiomis (0:0), 
Amsterdame Turkija laimėjo 
prieš olandus 2:1, Vengrija— 
Škotija 2:2, o Argentina torn 
pačiom pasekmėm (2:0) įvei 
kė Paragvajų ir Urugvajų. Pa 
skutinėse rungtynėse 125 tū 
kstančiai žiūrovų buvo nepa 
tenkinti savųjų žaidimu ir sta 
dione „sukilo“, įsiverždami 
per spygliuotas vielas j aikštę. 
Poliiija ir gaisrininkų vanduo 
iš žarnų, sutramdė kaištus pi 
liečius nuo tolimesnių išsišoki 
mu.

K. B.

Ūkininkas Thomas Baker sugalvojo naują pajamų šal 
tinį. Tai samanos, kurias jis ima iš savo tėvo ūkio-pel 
kės, turinčios 20 akrų plotą, netoli Oshavos, Ont. Sa 
manos surenkamos žiemą, kai pelkė užšalusi. Paskui 
džiovinamos, suspaudžiamos ir parduodamos po 75 et. 
už kubinę pėdą. Pastarojo mėnesio laikotarpyje jis pri 
sirinko 40.000 kūb. pėdų samanų. Dabar jas džiovina 
ir ruošiasi pardavimo sezonui vasarą. (CS).
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KAS JIE BUVO IR KU LT ORIŲ E^KKOVIK A

BRONĖ BUIVYDAITĖ
Malonu paskaityti nemeluo 

jamus nioširdžius ir atvirus 
pasisakymus, kaip Borutos šis 
tikrai nuoširdus pasisakymas: 
,, . . . mūsų kartos kiekvieno 
žmogaus gyvenimas — ištisa 
epopėja, kurios raida priklau 
sė ne tiek nuo atskiro žmogaus 
geros valios ir pastangų, kiek 
nuo epochos aplinkybių — di 
dėlių įvykių, sukrėtimų, per 
versmų, sąjūdžių, karų ir revo 
liucijų. Visa tai mūsų kartos 
žmogus turėjo taip ar kitaip 
pergyventi. O išgyventi jam 
teko daugiau negu kitoms kai
toms per kelis amžius. . . Juk 
visa tai daugiau ar mažiau pa 
lietė mūsų kraštą ir mūsų kraš 
to žmones. Tai kaip jis čia ga 
Įėjo išgyventi savo paprastą 
nuoseklų gyvenimą n atlikti 
savo darbus, iš visų pusių ne 
daužytas, neblaškytas, juk vi 
sa tai per jo galvą ėjo, o jis gi 
ne akmuo. . .”

Tikra teisybė, kad daugiau 
sprendė pašalinės jėgos, ne pa 
ts Lietuvos žmogus. Ir dabar 
ne jis sprendžia. Jis, kaip tas 
„pakelės akmenėlis“, per ku 
rį visi ėjo ir trinksėjo. . .

Tai dar būtų puse bėdos, 
kad ėjo, važiavo, trinksėjo. 
Daug didesnė bėda, kad tos je 
gos ir dabar, kai karas jau pa 
sibaigęs, tebetęsia tą patį „ak 
menėlio trypimą“. Vietoje ka 
rų, perversmų, revoliucijų įsi 
viešpatavo okupacija, kuri try 
pia visą tautos gyvenimą. . .

Ir vis dėlto, tyros sielos žmo 
nės — nesutrypiami. Nes. . . 
akmenėlis kietas.

Neabejotina, kad ne vieninte 
lė Bronė Buivydaitė-Mičiulie 
nė bus išlaikiusi, nors ir prie 
vartos spaudžiama, bet nesu 
teptą kūrybą. O juk ji dau 
giau, negu daugelis bravuris 
kai besigiriančių proletarišku 
mu rašytoju, buvo ir, žinoma, 
tebėra proletarė. Nes kas ne 
pasiduoda okupanto spaudi 
mui ir prievartavimui, tas ii 
„didžiausios laisvės“ šalyje, 
kokia skelbiasi Tarybų Sąjun 
ga, kaip „gerbūvio ir laimės“

V. MYKOLAITIS-PUTINAS

proletariškumo 
neišgyvens.
neišgyvens. Ir 
nei pensijomis

neišgyvešalis, 
no ir 
no ir 
liais, 
tė nesigiria. . . Matyt „šiovon 
gajai“ ji nepatinka. . .

Buivydaitė yra gimusi Any 
kšČiuose, kur jos tėvai, amati 
ninkai, buvo nusipirkę už 300 
rublių tikrą „bakūžę šamano 
tą“. Sunkiai besiversdamas, tė 
vas, laimės jieškoti išvyko į pie 
tinę Afriką iY ten mirė. Tai bu 
vo prieš Pirmąjį pasaulinį ka 
ra, kurio metu Buivydaitė atsi 
dūrė Voroneže ir mokėsi M. 
Yčo gimnazijoje. Lietuvių kai 
bos mokytoja buvo rašytoja S. 
Čiurlionienė: ji Buivydaitę ska 
tino kūrybai. O sugrįžus į Lie 
tuvą, ją parėmė B. Sruoga, K. 
Binkis ir kt. Buivydaitė daly 
vauja žurnaluose. 1921 metais 
išleidžiamas pirmasis jos poe 
zijos rinkinėlis „Vasaros šne 
kos“. Toliau 1930 m. — ,,Any
kščių baladės" ,1933 m. — ei 
lėraščiai „Skudučiai“, 1934 m. 
— romanas „Atversti lapai“, 
tais pat metais pasaka vaika 
ms „Stebuklingoji radasta“, 
1935 m. pasaka vaikams „La 
pė — gudragalvė“, 1936 — 
ąpysaka vaikams'—„Auksinis 
batelis“, 1937 m.—pasaka vai 
kams — „Trys bičiuliai“, 1938 
m. — eilėraščiai „Po žilvi 
čiais“.

Ligšiol B. Buivydaitė nieko 
nėra daugiau išleidusi, nors tu 
rinti idėjų, bet. . . neturinti są 
lygų. Toks yra sovietinis pasi 
gyrimas, kad rašytojas iš rašy 
tojo darbo gali gyventi labai 
gerai. . . Susirgusi, ilgai gydė 
si. „Vėliau, rašo Buivydaitė, 
gyvenau su mama ir stengiau 
si daugiau dirbti fizau darbą 
savo darže“. Daug norų, užsi 
mojimų, bet. . .

Rašytoja tačiau tais norais 
begalvoja sena paremontuoti 
ir gal užversti atverstus la 
pus. . .

• Rusai vieton Tarybų Sąjun 
gos jau pradeda vartoti Rusi 
jos federacija. Anksčiau jie Ru 
sijos vardo kratėsi.

nei meda 
Buivydai

MENININKAI 
LENKIJON

pabaigoje Lenki 
Lietuves artistų

EL. KARDELIENĖS MUZI 
KOS STUDIJOS MOKINIŲ 

KONCERTAS
Šiemet E. Kardelienes Mu 

zikos studijos metinis, jau ta 
pęs tradiciniu, mokinių koncer 
tas yra paskirtas birželio 8 die 
ną, sekmadienį, 5 vai. po pietų 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Koncerte pasirodys apie 20 jau 
nų muzikų ir dainininkių. Tai 
bus muzikinis Montrealio lie 
tuvių prieauglis.

LIETUVOS 
IŠVYKO

Balandžio 
jon išvyko
grupė s uFilharmonijos direk 
torium, B. Fedeiavičium, pry 
šakyje M. 
Čudakova, 
V. Noreika, A. Končius ir kan 
klininkų grupė, vadovaujama 
P. Tamošaičio. Visi, kurių tar 
pe yra danininkų ir pianistų, 
Lenkijoje viešėsią kelias savai 
tęs.

VYTAUTUI BIELIAJUI 
plačiai pagarsėjusiam tautinių 
šokių mokytojui, šiemet suėjo 
50 m. amžiaus. Yra gimęs 1908 
m. vasario 26 d. Pakumpto k., 
Prienų valse. Mokėsi Prienuo 
se ir Kaune. 1923 metais atvy 
kęs į Chicagą čia dar gilino mo 
kslą. Tautinių šokių yra mo 
kęs aplankydamas apie 200 
universitetų ir kolegijų JAV- 
se ir Kanadoje. Suoragnizavo 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą, ku 
ri be tautinių šokių rūpinosi 
lietuvybės palaikymu. 1935, 
1938 ir 1957 m. suorganizavo 
Chicagoj lietuvių dailės paro 
das. Nuo 1942 m. leidžia litua 
nistikos ir tautosakos žurnalą 
„Viltį“. Yra išleidęs edę ang 
liškų leidinių apie lietuviškus 
ir kitų tautų šokius: Dance 
and Be Merry, Dance of Lit 
huania ir kt.

PLB SEIMO ŽENKLELIS
jau išleistas su įrašu : P. L. B. 
Seimas, 1958 m. 
dvigubą kryžių 
tas.

Aleškevičiutė, E.
A. Lietuvninkas,

Ženklelis turi 
ir yra spolvo

menas“ Įvedė• ,,Literatūra ir 
kalbos skyrelį, kur; veda kalbi 
ninkas J. Palionis.

ISTORINĖ ŠVENTO JONO 
ŠVENTĖS EISENA 

MON TREALYJE
Kasmet Montrealio prancū 

zų Šv. Jono Krikštytojo orga 
nizacija ruošia eiseną, kurioje 
dalyvauti kviečia visas etnines 
Montrealy esančias grupes. Šie 
met ta eisena ruošiama ypatin 
gai iškilminga,, nes ji bus is 
turinė. Šia eisena bus pagerb 
tas Naujos. Pranruzijos tėvas 
Champlain ir bus paminėtos 
350 metų nuo Kanados prancū 
zų sostinės, Quebec’o miesto, 
Įkūrimo sukaktuvės, iškilmių 
eisenoje kviečiamos dalyvauti 
visos tautos. Informacijos tiks 
lu prancūzų Šv. Jono Krikšty 
tojo organizacija (Societe Sai 
nt-Jean-Baptiste de Montre 
ai), savo būstinėje (1182, rue 
de St-Laurent) geg. 13 d. bu 
v o sukvietusi Montrealy esan 
čių tautų atstovus ii juos in 
formavo apie iškilmes, kurios 
ruošiamos birželio 24 dieną. 
Ypač bus iškilminga eisena 
per miestą.

LEIDŽIAMA VINCO KU 
DIRKOS MONOGRAFIJA
Lietuvių Enciklopedijos Lei 

dykla pradėjo rinkti Aleksand 
;o Merkelio parašytą Vinco 
Kudirkos monografiją. Ji bus 
400 psl. ir tokio pat formato, 
kaip Lietuvių Enciklopedijos 
leidžiami Vinco Krėvės raš 
tai. Monografija numatoma iš 
leisti dar šių m. rudenį.

Ši monografija leidžiama 
minint jo 100 m. gimimo su 
kaktį ir bus plačiausia apie šį 
mūsų didįjį tautos žadintoją, 
kokia tik kada buvo išleista. 
Jos autorius, Al. Merkelis, Lie 
tuvoje buvo parašęs geriausią 
iki šiol J. Tumo - Vaižganto 
monografiją, kuri neseniai bu 
vo perspausdinta ir tremtyje.
• Buenos Aires mieste pradės 
savo veiklą naujai Įsteigtas Ar 
gentines Katalikų universite 
tas.
• Lietuvių beletristikos anto 
logijos antrasis tomas jau ren 
karnas. Jį redaguoja Bernardas 
Brazdžionis.
• Juozas Daubėnas, vienas iš 
nedaugelio, baigė American 
Academy of Arts ir jau reiškia 
si, kaip aktorius.

SUDARYTA ivErkEZEN 
TAC1NĖS MENO PARODOS 

ORGANIZACIJA
Pasaulio Lietuvių Bendruo 

menės Seimo proga New Yor 
ke Riverside muzėjaus patai 
pose įvykstančiai repiezenta 
ciniai lietuviškojo meno paro 
dai rengti PLB Seimo Organi 
zacinis Komitetas sudarė šito 
kią organizaciją:

1. Reprezentacinės meno pa 
rodos Rengimo Komisiją iš 
garbės pirmininko Adomo Gal 
c iko, pirm. V. Vizgirdos, vice 
pirm. V. K. Jonyno ir P. Puzi 
no, sekr. Al. Kašubienes ir na 
r.ų: Vyt. Kašubos, Pr. Lapės, 
R. Viesulo, Žoromskio ir PLB 
Seimo Org. K-to atstovo J. Pa 
kalkos;

2. Parodos juri sekciją iš A. 
Galdiko, V. Kašubos, P. Puzi 
no, R. Viesulo ir V. Vizgirdos;

3. Parodos ekspozicijos sek 
ciją iš V. K. Jonyno, V. Kasu 
bos, ir V. Vizgirdos;

4. Parodos katalogo sekciją 
iš V. K. Jonyno, A. Kašubie 
nės ir R. Viesulo.

5. Parodos informac.jos sek 
rija pavesta sudaryti A. Kašu 
bienei, pasikviečiant talkon lie 
tėviškosios spaudos atstovus.

NAUJOS KNYGOS 
LIETUVOJE

V. Galinis parašė monografi 
jos apybraižą „Antanas Venc 
lova“, 204 puslapių.

I. Lapienis, buvęs mokyto 
jas, parašė antrą atsiminimų 
knygą „Žygyje“, 193 psl.

K. Jakubėno išleista ikimo 
kyklinio amžiaus vaikams eilė 
raščių knygelė „Žydi jaunos 
dienos“, 31 pusi.

B. Saulytis. „Jaunystės me 
tai“. 179 pusi., vertimas is lat 
vių kalbos. Tai esanti knygelė 
apie mokinių gyvenimą.

Dz. Lindsėjaus „Sukilimas 
aukso kasyklose“, vertimas iš 
anglų kalbos apie praeities įvy
kius. 411 puslapių. Leidinys 
taikomas vaikams.

L, Aškenazis, ,,Pagrobtas 
mėnulis“. Tai čekoslovakų ra 
šytojo knyga iš vaikų gyveni 
mo.
O Pijus XII išleido savo dvi 
dešimt antrą enciklika, vardu 
Miranda Prorsus (Nuostabūs 
išradimai). Joje kreipiamasi į 
vyskupus dėl kino, radijo ir 
televizijos programų.

KANADIEČIAI LIETUVIAI 
KVIEČIAMI DALYVAUTI 

KONKURSE.
Kaip jau šio kontinento lie 

tuviams yra žinoma, ALRK 
Federacija yra įsteigusi Jauni 
mo sovyklą, kuri yra labai gra 
žioje ir Lietuvą primenančioje 
vietoje. Miškai ir kloniai, kai 
vos, nuosavas ežeras, atokiai 
nuo amerikinių didmiesčių bei 
šiaip jau patogioje vietoje, ar 
ti pagrindinių plentų, geležių 
kelių ir oro linijų Amerikos 
Vidur. Vakarų regione, šią 
stovyklą daro nesunkiai pasie 
kiamą iš visų šio kontinento 
kampų. Ši lietuviškoji nuosavy 
bė yra pietrytinėje Miclugano 
valstybės dalyje, prie Marches 
ter miestelio, maždaug geogra 
finio Chicaga — Detioitas — 
Clevelandas trikampio vidury.

Liepos 2 7 d. rengiama di 
džiulė stovyklos šventė ir kri 
kšas. Ta proga, siekiant rasti 
galimai tinkamesnis, skambus, 
reikšmingas ir lietuviškas var 
das, yra skelbiamas konkursas, 
kuriame gali dalyvauti jauni 
mas ir senimas. Suinteresuotie 
ji kviečiami atvirlaiškius su siu 
lymu stovyklavietės pavadini 
mu ir savo pavarde ir adiesu 
siųsti šiuo adresu: L. Bajoru 
nas, 16210 Ilene, Detioit 21, 
Micr. Asmuo, kurio siūlomas 
vardas bus priimtas stovyklos 
pavadinimui, kaip premiją ga 
us vienos savaitės atostogas 
su visu išlaikymu paičoje Jau 
nimo sovykloje. Laiškučiai tu 
retų būti gauti ne vėliau lie 
pos 15 d. Jei kas turėtų kokių 
nors abejonių dėl vardų, kaip 
pavyzdį būtų galima nurodyti, 
kad ir sekančius: „Alkuva“, 
„Gija“, „Vilnija“ ir pan.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Marius Katiliškis. MIŠ 

KAIS ATEINA RUDUO. Ro 
manas. Terros leidinys. 520 
puslapių. Kaina 5 dol.

Šis M. Katiliškio romanas 
yia sukėlęs daug triukšmo ir 
per triukšmus premijuotas Lie 
tuvių Enciklopedijos leidyk 
los. Knyga puikiai išliesta, kie 
tais viršeliais. Viršelis dailinin 
ko R. Viesulo. Knyga gauna 
ma „Nepriklausomos Lietu 
vos“ redakcijoje, 7722 George 
St., La Salle, Montreal 32, P.
Q-

ROMANAS

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS 1861—1864 METAIS 

VAIZDAI
31.
Vieną sekmadienio popietę, baigiantis rugpjūčio mene 

siui, Mackevičius su Dimša sėdę į vežimėlj, išdardėjo pas po 
ną Survilą į Klevų dvarą. Iš Peterburgo parvažiavęs jauna 
sis Suivila panoro pasimatyti su artimaisiais kaimynais n pa 
sidalinti sostines naujienomis. Kvietimą kunigui įteikė Dim 
ša, tad ir sutarė vykti į Kilevus kartu. Esą dar kviesti iš Pa 
berzes ponas Šilingas, iš Surviliškio ponas Kudrevičius, bus 
dar pana Jadvyga Skrodskytė su savo svečiu iš Varšuvos — 
ponu Pianka.

Išgirdęs tai, Mackevičius nustebo:
— Kaip? Skrodskytė su Pianka? O kaip tėvą.-,?
— Tėvo ponas Survila nekvietė.
— Ir duktė važiuos viena, be tėvo? — stebėjosi kunigas.
— Aš manau, kad važiuos su Pianka
— Bet tai juk priešinga ponų etiketui, pons Dimša:
Šlėktelė pašaipiai nusijuokė:
— Šių dienų jaunimas, sužavėtas demokrtainių idėjų, ne 

labai paiso poniško etiketo. Be to, kiek aš žinau, jaunasis Sui 
vila domina paną Jadvygą ne vien politinėmis naujienomis.

— O! Tamsta man pasakoji įdomių dalykų! — sušuko 
Mackevičius. — Jei taip, tai Skrodskiui teks pakelti didelių 
sukrėtimų.

— Tikrai, kunige, — pritarė šlėktelė. — Duktė, kiek 
man teko patirti, atkakliai laužo tėvo užsispyrimą ir tradici 
jas.

Nuo Skridskio ir jo dukters kalba savaime nukrypo į 
Bagynų valstiečius, Į jų buitį ir santykius su ponu. Macke 
vičius papasakojo Dimšai, kaip apgyvendino Petrą Balsį pas 
dėdę Lydiškėse, paskui susirūpino Pranaičio ir Dzido Mor 
kaus likimu.

— Dėl Balsio aš nebijau, — kalbėjo kunigas. — Jis vy
ras ne tik drąsus, bet ir išmintingas. O tuodu — aš nežinau. 
Pranaitis kvailai padarė, kad susidėjo su plėšikais. Jeigu jis it 
pagasdins vieną kitą poną, jeigu ir atkeršys Skrodskiui, jį nu 
žudys raba jo dvarą sudegins, tai kas iš to? Tik policiją ir žan 
darus sukels. Reikėjo jį sudrausti, ponas Dimša, jei žinojai 
apie tai.

Bet šlėkta gynėsi nieko apie Pranaičio sumanymą nežino 
jęs. Pianaitis atėjęs pas jį lytojaus dieną po anos kruvinos eg 
zekucijos Šilėnų kaime, ligi vakaro gulėjęs daržinėj šiauduo 
se, o temstant atsisveikinęs ir sakęsis keliausiąs pas kažkokį 
Gugį apie Betygalą, kuris žadėjęs jam parako.

— Net nuostabu, kas gali kartais išeiti iš paprasto kaimo 
berno, — samprotavo Dimša, baigdamas pasakoti apie Pranai 
tį. — Štai dar ir šitas. Juk jis ne taipsau plėšikas. Jis turi idė 
ją, kažkokį platesnį tikslą negu jo asmeninis kerštas už myli 

mą mergaitę.
— Kiekviena neteisybė, skriauda, kentėijmas gimdo ide 

ją, — pritarė Mackevičius. — Tik gaila, kad ji dažnai nepri 
bręsta ligi visuotinesnės reikšmės. Būdamas Žemaitijoj, gir 
dėjau apie išgarsėjusį ten plėšiką Blindą, dar prašmatnesni 
negu mūsų Pranaitis. Žmonės ten vadina jį svieto lygintoju. 
Ir tas turi idėją. O greičiausiai žus abudu, neatnešę žmonėms 
jokios naudos. Jų idėjos — dar tik mažyčiai branduolėliai.

— O gal kiti iš jų išaugins, kunige, galingus augalus.
— Teisybė, polis Dimša, — pritarė Mackevičius. — Mes 

lai turime padaryti. Dabar palankus metas dygti ir bręsti di 
dėlėms idėjoms. Jieškokime jų nuskriaustų, kenčiančių žmo 
nių širdyse.

Valandėlę važiavo tylėdami. Prašneko Mackevičius:
— O kas atsitiko, pons Dimša, su trečiuoju smarkiu Ba 

gynų dvaro baudžiauninku — Dzidu Morkumi?
— Tą aš išsiunčiau dar toliau, kaip Tamsta Balsį, tik į 

kitą kraštą. Turiu aš vieną gerą pažįstamą netoli Biržų. Yra 
ten prie pat Tatulos upelio Daniūnų palivarkas, šlėktos Ne 
mezijaus Anusavičiaus nuosavybė. Pernai vasarą man teko 
ten atsilankyti. Geri žmonės. Pas Nemezijų susipažinau su 
jo sūnėnu Juliumi, geometru. Karšto būdo vyras, dar jaunas, 
apie 30 metų amžiaus. Poetas, rašo lietuviškai kaip Akclevi 
čius ir taip pat nekenčia imperatoriaus valdžios. Jei prasidės 
sukilimas, Julius Anusevičus tikriausiai eis. Maniau, kad Moi 
kui ten tinkamiausia vieta. Daviau rekomendaciją nuo savęs.

— Gerai padarei, pons Dimša, •— pritarė Mackevičius. 
— Mums reikia palaikyti santykius su visais gerais žmonėmis. 
Ateis laikas, kad jų pagalba bus mums reikalinga. As štai pa 
vasarį, atlankęs tėviškę, apvažiavau nemažą Žemaitijos dalį. 
Ir labai esu tuo patenkintas. Susitikau su Bronislovu Bucevi 
čiu, Kijevo universiteto studentu. Vieklus jaunuolis. Turi 
reikalų Klaipėdos spaustuvėje. Jis man įdavė kai ką įteikti 
Akelevičiui. Bet kur dabar Akelevičius?

— Ne per seniai jis apsigyveno pas taikos tarpininką 
Kudrevičių kaip jo sekretorius. Bet neramu jam ir ten. Pajų 
to Akelevičius, kad žandarai vėl apie jį uostinėja. Aš manau, 
kad išandien mes jį tikrai rasime pas Survilus.

Tuo tarpu kelias įsuko į Klevų dvaro laukus. Rugiai bu 
vo jau suvežti. Vietomis dar stovėjo nepjautas, šįmet pavėluo 
tas pasėti vasarojus. Per balzganą miežių lauką iš lėto plaukė 
ramios, lengvo vėjelio siūbuojamos bangos su žalsvais ir gels 
vais atšešėliais. Kitur žaliavo linų ir bulvių sklypai.

Įvažiavę į vieną Klevų dvaro valstiečių kaimą, abu ke 
leiviai stebėjo trobesius, kiemus, padargus. Taip, Bagynų ia 
žininkų gyvenimo su šitais nepalyginsi! Čia daug kas piimc 
na Lydiškes, nors ir ne taip turtinga, kaip ten. Trobesiai se 
noviški, apstu dūminių pirkių, bet kiemai gražiai prižiūrimi, 
vienur kitur prie pašiūrės žvilga žagrių niragai, guli geleži 
niais virbais akėčios.

Mackevičių kaime daug kas pažino. Vyrai ėmėsi kepu 
res, moterys lenkė galvas. Pamatęs vienoje tarpuvartėje du 
vyrus, vieną senyvą, antrą dar jauną, Mackevičius sustabdė 
arklį

su

Nėra

— Sveiki, vyrai, — prakalbino juos kunigas. — Ar ge 
ras šiemet pas jus derlius?

— Ne blogiausias, kunige, — atsakė vyresnysis. — Ot, 
linais dar neaišku. Sėja pavėluota.

— Ar užauga linai?
— Pusėtinai. O kai kuriais metais tai ir visai gerai.
— Patys suvartojate namų reikalams?
— Dalj patys, o kitus į Rygą vežame.
— Ar apsimoka tokia didelė kelionė?
— Kur neapsimokės! Keletą dienų sugaištam, tai tiesa, 

ir vargo nemaža, bet rudenį laiko užtenka. Pasieksi Šiaulius, 
o ten tai jau kaip Rygoj. Plentu beriedi sau. O parsiveži pil 
ną kepurę rublių. Ir yra kuo čyžė apmokėti.

Atsidėjęs klausinėjo Mackevičius, ką dar jie parduoda, 
iš ko pinig opadaro. Parduod ąjie ir grūdų. Grūlai jau perei 
tą rudenį buvę branegsni, o šiemet, girdėt, dar pabiangsią. 
Mat, vaisko daugiau atvarę, ir į Prūsus perką.

Taip jiems besikalbant, prisigretino dar keletas vyrų, 
bene nugirs ką iš kunigo, apie kurį ėjo garsas, kad prastus 
žmones užtariąs.

— Tai kaip, vyrai, bus su sutartimis dėl žemės ir prievo 
lių? — klausė Mackevičius. — Survila, girdėjau, teisingas po 
nas, susitarsite.

— Su ponu tai gal ir susitartume, — atsiliepė į tai seny 
vas gaspadorius. — Tik kad mes nežinom, dėl ko ir kaip tai 
tis. Del žemės?.. Juk po teisybei ji mūsų. Musų už ją jau de 
išmteriopai atidirbta. Ir dar tokius pinigus mokėti? 
teisybes žmogui ir gana.

— Gerai sakai, tėvai, — pritarė Mackevičius, — 
nūs ir valdžioj prastas žmogus teisybės nejieškok.

— Tai kas daryti, kunige?
Sį klausimą „kas daryti?“ Mackevičius girdėjt 

vieną kartą ir ne vieną kartą į jį atsakė. Bet tas klausimas vi 
sados jį jaudindavo. Tuo klausimu beveik visuomet baigdavo 
si kiekvienas pasikalbėjimas su kaimiečiais, kai kunigas taip 
pakreipdavo kalbą, kad jie patys pamatydavo savo beprošvais 
tinę buitį. Tad ir šį kartą jis atsakė staiga užsidegdamas ir 
balsą pakeldamas:

— Kas daryti? Kol kas palaukite, pakentėkite. Teisybė 
ateis kaip audra, kaip viesulas, ir nušluo svisus ponus ir vai 
džios urėdus kaip šapus, kaip dulkes nuo kelio!—sušuko Mac 
kevičius. — Sakau aš jums, kas ant kokios žemės gyveno ar 
gyvena tavo! O kas neturi, kai sukilsime, užsitarnaus ir gaus. 
Na, likit sveiki, vyrai!

Jis supliekė botagu arklį ir nudardėjo toliau. Nustebę 
valstiečiai lydėjo jį akimis su viltinga nerimastim širdyse.

— Oi, kunige, — atsidusęs prabilo Dimša, — aš pritariu 
tamstos žodžiams, bet būki atsargesnis. Sklinda nuomonė, 
kad tamsta ruoši sukilimą. Bijau, kad šitaip gali jo nesulaukti.

Mackevičius nusijuokė.
— Nebijok, pons Dimša. Jei mane čiups, tai pnmiausia 

vyskupas. Tai bus ženklas, kad audra artėja. Tada žinosiu 
kas daryti. Mano žmonės eis su manim. (d. b.)

pas po

jau ne
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Progress Construction Ltd Vertingi sKlypai prie 18-to vieškelio Montrealio šiaurėje. Kainos labai prieinamos n le 
ngvos sąlygos. Rezidenciniam projekte paiduotų namų statyba prasideda anksti pavasa 
rj. T. y. įvaiuų modelių namai, kuriuos mes Jums pastatome arba Jūs patys galite statytis,

nes visa medžiaga yra paruošta sustatymui su planais ir nurodymais. Sąžiningas informacijas gaunate iš P. Mažeikos: MO 4-0507.
Lietuviai yra mūsų klijentai todėl mes su malonumu remiame PLIAS — Stipendijų Fondą.

MŪSŲ ^SPORTAS"
SPORTAS LIETUVOJE, 

Veda K. Baronas.
Pabaltijo stalo teniso turny 

ras, kurį okupuotosios Lietu 
vos spauda ir radijas vadina 
tradiciniu dar nuo „prieškari 
nių laikų" (kodėl bijomasi pa 
sisakyti Nepriklausomos Lie 
tuvos? — K. B.), baigėsi lietu 
vių pergale: lengvai laimėta 
iries Latviją 37:6, Estiją 29: 
14, o estai tokiu pačiu santy 
kiu įveikė latvius, laimėdami 
antrą vietą. Varžybos vyko su 
augusių (vyrų ir moterų), jau 
nių ir jaunučių klasėje. Be abe 
jo, pačios įdomiausios kovos 
vyko suaugusių individualini 
uose susitikimuose, nes čia jau 
vyravo ne Sov. Sąjungos žai 
dimo klasė, bet dar nepriklauso 
mų Pabaltijo valstybių tradici 
ja, kurių menas šioje sporto 
ša,koje buvo ži’nomas visame pa
šaulyje, ypač mūsų tautos ats 
tovų, nes pav., tokios pavar

ma buvo estė Letel, tačiau po 
jos jau seka jauna Tvaronaitė, 
estė Saar ir vėl dvi lietuvaitės 
— 4) Žilevičiūtė, 5) Rama 
nauskaitė. Jaunučių grupėje, 
A. Morkūnaitė ir dešimtmete 
(!!!) L. Balaišytė individuali 
niuose ir grupiniuose susitiki 
muose nepralaimėjo nei vieno 
taško. Vyrų dvejetas — tai be 
tuviškoji kova, nes susitiko 
Saunoris — Paškevičius prieš 
Zablockį-Saulytį. Laimėjo pir 
mieji. Mišrus dvejetas atiteko 
estų porai — Meksa ir Lestel, 
kurie baigmėje laimėjo prieš 
Saunorį — Tvaronaitę.

Kiek keistokai skamba Sov. 
Sąjungos stalo teniso sekcijos 
paskelbtas už 1957 m. geriau 
siu stalo tenisininkų sąrašai. 
Jie atrodo sekančiai. 1) Grin

MIRĖ PETRAS ŠALČIUS
N. Y. T. pranešė, kad Kau 

ne mirė Petras Šalčius, Lietu 
vos mokslų akademijos narys 
ir kooperacijos sąjūdžio tarp 
tautinis vadovas.

Petras Šalčius buvo Kauno 
Universitete ekonominių ir po 
litinių mokslų profesonum 
nuo 1922 iki 1940 melų, kada 
perėjo Vilniaus universiteto 
vadovybėm Nuo 1918 n. jis bu 
vo Lietuvos Kooperacijos Ta 
rybos pirmininku, kooperaci 
jos laikrajčio „Talka" redak 
torius. 1910 m. atstovavo Lie 
tuvai traptautimame koopera 
tininkų suvažiavime Londone. 
Buvo tarpt, kooperatininkų 
žurnalo „Review“ bendradar 
biu, parašė ir išvertė nemaža 
mokslo veikalų.

Paliko žmoną Magdaleną 
Šalčiuvienę, rašytoją; duktė 
Giedra yra ištekėjusi už akių 
gydytojo Dr. Sideravičiaus- 
-Sidrio, tarnaujančio 
aviacijoje Filipinuose.

JAV

dės kaip Duškės, Nikolskis, 
Dzindziliauskas, Variakojis ir 
kt. dažnai figūravo pasaulio 
pirmenybių lentoje. Ir ne tik 
Lietuvos atstovai, buvo žino 
mi kaip „kietas riešutas“ prie 
šininkui, bet taip pat kaip sim 
patiški žaidėjai, o Dzindziliaus 
ko pavardė, dėka savo skambe 
šio, susilaukdavo daugiausia

berg (buv. meisteris—Mold.). 
2) Akompian (Gruzija), 3)
Meksa (Ėst.), 4) Saunoris, 5) 
Paškevičius, 6) Zablockis, 7) 
Čepaitis, Moterų grupėje: 1) 
Balaišienė, 4) Žilevičiūte, 8) 
Sirutytė, 9) Tveronaitė.

Be abejo, tai yra sąrašas už 
1957 m., taigi už 1958 m. jis 
turi pagrindinai skints.

Pirmosios Sov. S-gos B kla 
sės futbolo rungtynės Vilnių

komanda, keturių miestų (Ka 
imas, Kijevas, Maskva, Vii
nius) turnyre laimėjo pirmą 
vietą, vyrų komandos (Vilnius 
ir Katinas) surinko vienodai 
taškų su Maskva, bet turėjo 
blogesnį įvarčių skaičių.

— Mokyklų pavasario žaidy 
nes laimėjo Kaunas, antroje 
vietoje liko Vilnius. Tolimes 
nes vietas užėmė Panevėžys, 
Šiauliai, Mariampolė, Kėdai

plojimų ir pav. pasuaiio pirme 
nybėse Londone 1935 m. jis 
buvo populiariausiu pirmeny 
bių žaidėju, sutrumpintai va 
dinamas „Dzindzi“. Taigi, ir 
šiemetinėse Pabaltijo pirmeny 
bėse, lietuviai ne tik komandiš 
kai parodė, kad jie yra neįvei 
kiami, bet taip pat ir individu 
aliniuose susitikimuose laimė 
jo daugiausiai pirmųjų vietų. 
Pabaltijo meisterio vardą iško 
vojo Algimantas Saunoris, įvei 
kęs finaliniame susitikime So 
vietų S-gos meisterį R. Paške 
vičių. Trečioje vietoje liko es 
tas Meksa. Toliau seka vėl lie

je tarp vietos Spartako ir Ki 
įevo KASK baigėsi lygiomis— 
2:2. Nors vilniečiai vedė 2.0, 
tačiau ukrainiečiai pasekmę su 
švelnino ir atrodo iš neaiškaus 
įvarčio (žaidėjas, atrodo, buvo 
užribyje) rezultatą išlygino. 
Geriausiai sužaidė Kulikaus 
kas (Sov. Sąjungis „B“ rinkti 
nės žaidėjas — K. B.) ir Kro 
cas. Reikia oažymėti, kad 1953 
m. Vilniaus Spartakas buvo 
įkopęs i Sov. S-gos „A“ futbo 
lo klasę, tačiau po metų laiko 
iš jos iškrito.

Lietuvos futbolo A klasės 
pirmenybėse, gautos sekan

niai, Klaipėda ir Biržai.
— Lietuvos sporto žurnalis 

tai ir radijo pranešėjai turėjo 
pasitarimą. Sveikinti reikia pa 
sitarimą sporto terminologijos 
reikalais, nes šiuo metu esą 
ma daug rusiškų vertimų (įvai 
Mos „Spartakiados“), kurias 

reikia išmesti ir įvesti grynai 
lietuviškus išsireiškimus.

— Prie lengvosios atletikos 
gerų trenerių priskiriami yra: 
A. Arlauskas, Puskunigis, Ku 
nca, Vierinas ir kt.

— Šią vasarą į Vilnių atvy 
k svokiečių (R. Vokietijos 
Magdeburgo komanda) futbo

tuviai: 4) Zablockis, 5) Čepai 
tis.

Moterų grupėje, neįveikia

| TAISAU
y .....................v televizi|os ir radio aparatus.

yzv* H. Valiulis.
£ Skambinti po 5 vai. vak.
> HU 1-4313.

cios pasekmės: Šiaulių „Ei 
nias“ — Klaipėdos „Baltija“ 
2:1. Gaila, kad Baltijos kema 
nc'oje žaidžia daugiausia rusai, 
kaip Chronov, Kuročok, Kuče 
renka ir kt.

TRUMPOS ŽINIOS
— Panevėžio MSK futbolo 

komanda viešėjo Moldavijoje 
ir pralaimėjo Benderų miestui 
3:1.

— Kauno rankinio moterų

117 —6th AVENUE, LAC HINE 
Lietuviams nuolaida.

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

DE LUXE DRY CLEANERSf
117 _ 6th AVENUE, LACHINE I

lininkai. Numatomos rungty 
nės ir su islandiečiais.

— Telšių moterų krepšinio 
komanda laimėjo prieš Mask 
vos Lokomotyvą 61 :36, o vy 
rai 78:76. Valio Telšiai!

— Tarpvalstybinės moterų 
krepšinio rungtynės Cekoslo 
vakija — Lietuva baigėsi čekių 
nergale pasekme 57:47. Tuo 
tarpu Sov. Sąjungos moterų 
rinktinė, besiruošdama pašau 
lio pirmenybėms, du kartus 
įveikė Lietuvą gan augštomis 
pasekmėmis: 72:39 ir 60:35. 
Lietuva žaidė be savo geriau 
siu krepšininkių — Daktarai 
tės ir Tūlevičiūtės, kurios ats 
tovavo Sov. Sąjungą.

— Mariamyolės vietos cuk 
raus fabriko komanda pralai 
mėjo Vilkaviškiui, pasekme 1 : 
0. K. B.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

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

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
•^lygoni 

išsimokėti

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.

RA vmond 1 6006.
§ Kreiptis bet kada. »•
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VLIKA SUDARANČIŲJŲ 
GRUPIŲ PAREIŠKIMAS

Š. m. gegužės 10 d. įvyko 
Vliką sudarančiųjų grupių ats 
tovų pasitarimas, kur buvo ap 
svarstytas tų grupių specia 
lios Komisijos pranešimas apie 
išsiaiškinimą su Lietuvos Ne 
priklausomybės Talkos grupių 
ir Lietuvių Fronto Bičiulių įga 
liūtiniais, pravestą pagal Vy 
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (VLIKo) grupių ats 
tovų 1957 m. kovo 3u dienos 
vieningą nutarimą kviesti šias 
grupes įsijungti į Vilką bend 
ram, vienos vadovybes vado 
vaujamam, Lietuvos išlaisvini 
mo darbui.

Vliką sudarančiųjų grupių 
atstovai pritaria Komisijos lai 
kysenai derybų metu ir jos pa 
darytiems žygiams siekiant su 
sitarimo pašalinti ikisiolinius 
nesusipratimus tarp LNT gru 
pių ir LFB, iš vienos pusės, ir 
Vliką sudarančiųjų grupių, iš 
kitos, ir tuo būdu įgyvendinti 
visų aktyviųjų jėgų politinę
konsolidaciją kovai už bendrą 
tautos idealą.

Pasitarimo dalyviai apgai 
lestauja, kad Vliko grupių ge 
ra valia padarytas pasiūlymas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos grupėms ir Lietuvių 
Fronto Bičiuliams įeiti į Vy., 
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą vieningam Lietuvos 
laisvinimo darbui, nesudaro 
kalbamų grupių vadovybių pri
tarimo.

Minėtos grupes venge Įeiti 
į Vliką, kaip į Lietuvos laisvi 
nimo kovai vadovaujantį orga 
na, statė reikalavimus, kurie 
siekė Vliką panaikinti ir 1957 
m. gruodžio 30 d. raštu for 
maliai pranešė, kad LNT gru 
pės ir Lietuvių Fronto Bičių 
liai savo atstovų į Vliką ne 
siųs.

Šiems derybų rezultatams 
paaiškėjus, Vliką sudarančiųjų 
grupių atstovų pasitarimas nu 
tarė:

1. Laikyti, jog Komisija jai 
duotą uždavinį yra baigusi.

2. Duoti visuomenei galimy 
bę susipažinti su derybų me 
džiaga.

3. Kviesti lietuvių visuome 
nę dar giliau įsisąmoninti poli 
tinės vienybės reikalingumą 
kovai už tautos išlaisvinimą iš 
sovietinės vergijos bei atkūri 
mui nepriklausomos demokra 
tinės Lietuvos valstybes, ir tuo 
tikslu dar stipriau burtis į be 
ndrą kovą, kuriai Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tas vadovauja jau 14 metų pa 
gal vieningą visų lietuvių poli 
tinių grupių ir rezistencinių or 
ganizacijų įsipareigojimą lie 
tuvių tautai, pareikštą 1944 
m. Vasario 16 d. deklaracijoje.

Pasitarimo Prezidiumas, 
• Išėjo iš spaudos kun. B. Su: 
ginto monografija, kurią pa 
ruošė Kl. Jūra.

Verdun PO 6-564 3 C
I; HICKSON GROCERY I;

į:ALUS ir MAIŠO PRODUKTAIS
Pristatymas nemokamai \. X

s* 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jbcas ė

LAIKRODININKAS - AUKSAKALIS
A. ŽUKAS

Įvairių firmų laikrodžiai, žiedai ir kitos Įvairios puošmenos.;;
Didesniems pirkiniams duodu ypatingai dideles nuolardas. ■;

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 REGD.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

WINDSOR, Ont.
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo-Vasario 16-sios šv 
entės proga Windsorc ir Apy
linkės lietuviai aukojo Tautos 
Fondui sekančiai: Po 10 dol.: 
Pr. Dumčius, inž. S. Naikaus 
kas ir Ukrainiečių Taut. Fede 
acija; [o 5 dol.: B. Balaišis, 

V. Čiuprinskas, J. Giedriūnas, 
P. Januška, A. Juškauskas, J 
Kairys, Pr. Kairys, L. Lepars 
kas, A. Paulaitis, F. Švabaus 
kas ir E. Zatorskis; po 3 dol.: 
|. Andriajuskas, J. Juknys ir 
J. Sinkus; po 2 dol.: B. Bedi 
konis, A. Butavičius, L. Cinke 
ličius, R. Dumčius, V. Kačins 
kas, J. Linkevičius, „Orbis” 
E\j ort-Import Co., V. Puo 
■džius, kun. V. Rudzinskas, J. 
Razauskas, M. šilinskas, A. 
Skeiveris, J. Sventickas; po 1 
dol.: M. Banionis, E. Baltu 
lis, J. Bartulis, A. Bernotas, V. 
Ignatavičius P. Eidukas,, V.

lanavičius, V. Janusas, M. Ja 
naskis, V. Dumčius, G. Kaptei 
nas, A. Kozulis, D. Kramaus 
kienė, Z. Mištautas, J. Morkų 
nas, P. Mudrys, B. Morkevi 
čius, J. Pociūtė, Pr. Rudokas, 
R. Puida, J. Sodaitis, I. Statke 
vičius, M. Šimkutė, V. Tauri 
nskas, Ant. Tautkevičius, K. 
Vitkauskas ir N. N.; po 25 cl. 
E. llgutienė. Iš viso suaukota 
147 dol. ir 25 et. Šios aukos 
yra lietuviškojo solidarumo 
ženklas ir susipratimo liudyto 
jas. Tautos Fondo nuoširdi pa 
dėka visiems Windsoro ir apy
linkės geros valios lietuviams 
už aukas Lietuvos laisvinimo 
reikalams, tuo pačiu ir aukų 
rinkėjams — E. Pakaufikienei, 
A. Juškauskui, B. Morkevičiui 
ir I, Leparskui.

P. Januška.
T. F. Įgaliotinis Windsore.

St. CATHARINES, Ont.
ST. CATHARINES ŠEŠI 

tėvų komiteto suruošto oalan 
džio 12 dieną parengimo apys 
kaita:
Už įėijmą ............................b2.00
Loterija ..............................41.00
Už gėrimus .................. 150.25
Iš bufeto.............................. 11.15
Už grąžintus gėrimus. . 98.65
Už neparduotus šaltus 

gėrimus .......................9.08
Už likusį bufeto maistą. .5.74
Už alaus tuščias bonkas 6.60

Viso paajmų. .$ 384.47

Muzikantams .................... 50.00
Skelbimams ......................... 7.00
Salei ..................................... 50.00
Už gėrimus.......................198.95
Maistas ir kiti pirkimai 

bufetui .......................31.88
Transportui ......................... 5.00
Smulkios išlaidos ............. 7.23

Viso išlaidų $ 350.06.
Liko pelno $ 34.41.

St. Catharines šeštadieninės

NIAGAROS

A DIENINES mokyklos 
mokyklos tėvų komitetas nuo 
širdžiai dėkoja visiems tėvams 
ir ne tėvams, prisidėjusiems 
bei padėjusiems suruošti mo 
kyklos naudai parengimą, ypa 
tingai loterijos aukotojams; 
K. Skrebutėnui, V. Daraškai, 
V. Satkui, J. Skeivelai, J. Ša
rapnickui, J. Dainorai, K. Stan 
kui, M. Gverzdienei, j. Bušaus 
kui, K. Jasudavičiui, P. Mes 
kauskui, J. Grigui, A. Liaksul, 
J. Kavoleliui, — aukotojams 
pinigais ir J. Grigui, A. Vyniau 
tui, V. Gegeckienei, A. Pau 
lioniui, K. Butkui, J. Kazra 
giui, P. Kacevičienei, K. Bogu 
šiui, S. Šetkui ir K. Vilbikai 
čiui aukojusiems daiktais. Taip 
gi didelė padėka tenka visiems 
supratusiems ir atjautus.ems 
mūsų pastangas ir parėmusie
sm mus savo atislankymu. Vi 
siems širdingas ačiū!

Tėvų Komitetas.

PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALIO PARENGIMAI

tos.
Puiki muzika prasidės nuo 
vai. vak. Turtingas valgiais 
gėrimais bufetas.
Vakaro pelnas skiriamas šal

pos ir kultūros įeikalams.
Kviečiame mielus tautiečius 

savo atsilankymu paremti mu 
sų gerus norus.
278 Kp. V-ba, St. Catharines.

Gegužės 24 d. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 2 78 kuo 
pa rengia pirmą pavasario šv 
entę, kuri įvyks Port-Weller 
Garden City Beach naujoje sa 
Įėję ant Ontario ežero kran 
to. Programoje pirmą kartą 
šioje apylinkėje dalyvauja To 
ronto Skautų Tautinių Šokių 
grupė, vadovaujama p. Toru

7 
ir

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 
pas Montrealio atstovą

4 Mr. Manfred Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir IAV.

i 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.

| LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE $

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje. Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville ' asalle,

Mosrtre.'*., P. Q. Tek: H U 8-0162.
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VASARIO 16
surengto KLB Toronto Apyl. 
V-bos Odeon - Carlton teatro 
salėje, apyskaita:
1. Surinkta laisvu aukų

prie įėjimo .................. 718.77
2. Gauta už išplatintus

TF. pasus ir ženklus 319.25
3. Auka firmo sO’Keef

Toronte ......................100.00
4. Gauta aukų už program.

prie įėjimo................... 83.00
5. Auka J. Strazdo—25.00

ir kun. P. Ažubalio — 10.00
6. Iš KLB Toronto Apyl.

gauta ................................20.96
Viso pajamų $ 1,2/7.86

1. Odeon teatro sale su
visais priedais ...530.31

2. Unijos muzikantams
Odeon Teatre (2)..67.50

3. Muz. St. Gailevičiui 50.00
4. Sol. V. Verikaičiui.. 46.38
5. Solistėms V. Žemelytei

ir S. Mašalaitei ....20.00
6. Scenos papuošimas

dail. T. Valiui . . . .35.00

MINĖJIMO
7. Kun. P. Ažubaliui už 

pamaldų pravedimą St. 
Francis bažnyč. išlai
doms padengti ...... 40.00

8 . Programos išspausdini
mas p. Danaičiui . . 22.00

9. Įvair. smulkois išl. Apyl.
V-bos padarytos ...22.19

10. Smulk. išl. padarytos T.
F-do Atst. Toronte. .21.88

11. Pi imokėjimas už spaud.
konferenciją (King
Edv.) ..................... ...75.05

12 Arbatėlės Intern. Inst.
išlaidos ......................... 10,65

13. Ap”l. V-bos užmiest.
telef. pasikalbėjimai 17.65 

Viso išlaidų $ 958.61 
Pelnas .... $ 319.25

Visas pelnas Toronto Ąpyl. 
Tarybos nutarimu perduotas 
Tautos Fondo Atstovybei To 
route. Už tokią sumą buvo par 
duota TF-do pasų ir ženklų.

KLB Toronto Apylink. V-ba.

PRIEŠ 20 METŲ
1937 m. gruodžio 31 d. va 

karas Kaune. Artėja vidunak 
tis. Tūkstantinės minios telkia 
si Karo Muzėjaus sodnelyje. 
Žiemos nakties tamsoje sodelio 
pakraščiuose liepsnoja didžiu 
liai deglai. Kaip visuomet, taip 
ir 1937 m. besibaigiant, susi 
rinkusią minią išeina pasvei 
kinti Karo Muzėjaus viršinin 
kas gen. Nagevičius. Savo tu 
riningoj ir įspūdingoj kalboj 
jis tarp kitko šitai pasako:

... Šiandien, įžengę į jubi 
lėjinius metus, su pagarba len 
kiame galvas mūsų tautos ve 
teranams ir aušrininkams, var 
pininkams ir kitiems anos ga 
dynės veikėjams. Jie anais he 
tuvių spaudos ir draudimo lai 
kčjjs, nepaisydami persekioji 
mų ir pavojų, ryžosi per span 
dą vis labjau įžiebti ir išplėsti 
mūsų tautoje tėvynes meilės 
ir susipratimo ugnelę. . . Su

pagarba lenkiame galvas ir 
Lietuvos motinoms, kurios sp 
audos draudimo laikais prie 
ratelių iš maldaknyges ar ele 
mentoriaus slaptai mokė savo 
vaikučius skaityti gimtąja kai 
ba, o savo dainomis ii pasako 
jimais įžiebė vaikų širdyse Tė 
vynės meilę ir ištikimybę tau 
tai. . . Su pagarba lenkiame

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Say V. DUNDYS

MEDŽIAGOS —
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

Skyriai: Hamiltone,
St. Catharines ir kitur.

SIUNTIMAI LIETUVON
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.
* Siunčiame odą K 10 pėdų (3-4 por. bat.) $ 11.50.
* Siunčiame dviračius su visom išlaidom $ 87.50.
* Siunčiame siuvamas Mašinas — kojinė mašiną su iš 

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

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

*

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

100 tab. 1 mg
SERPASIL 100 tab. 23 mgm
Largactil
Multavitaminai
Stieptomycin
Isoniazid (rimifon) 
PAS

::

::

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

$ 8.00
$ 2.15
4> 3.00
$ 7.50
$ 2.60

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

ORBIS
Lietuviški kamaraščiai:

5 78 Wyandotte St. E.

WINDSOR, Ont.
Tel. CL 6-3982

100 tab.
1000 tab.

10 gr

3570 W. Vernor

Detroit 16, Mich.
Tel. TA 5-9783

gąįvąs savanoriams kūrėjams, 
viaiėmu Nepriklausoniybės ko 
vų dalyviams kariams, parti 
zatiims ir šauliams. Jie laisvės 
pasiilgimo vedami Lietuvos at 
statymo metais ėjo į kovas 
drąsūs, pasiryžę veriėau mirti, 
negu vergauti. . . Daug jų pa 
dėjo savo jaunas galvas kovų 
laukuose už tėvynę, uz mūsų 
tautos laisvę. Vieni jų žuvo va 
duodami Gedimino sostinę, ki 
ti — pajūrį, treti Kėdainių, 
Radviliškio laukuose, o dar ki 
ti Nemuno ir Dauguvos kran 
tuose ar Širvintų, Giedraičių 
kautynėse. Šis 20 metų jubilė 
jus tebūnie jiems visiems pa 
guodos ir džiaugsmo atpildas 
už vargus ir kančias, atgau 
nant Nepriklausomybę; tebū 
nie šie jubilėjiniai metai pa 
guoda motinoms ir tėvams, se 
sems ir broliams, nustojusiems 
sūnaus ar brolio mūsų Nepri 
klausomybės kovose. . . Mūsų 
ūkininkai, darbininkai, amati 
ninkai, prekybininkai, mokyto 
jai, valdininkai ir kitų profesi 
jų darbininkai bei visi geros 
valios žmonės tuo ar kitu bū 
du savo sunkiu darbu ir rūpės 
čių prisidėjo Nepiklausomy 
bės kovų metais prie laisvės at 
gavimo, prie Lietuvos atkūri 
mo, jos nepriklausomybės stip 
rinimo ir saugojimo. Visiems 
jiems didelė mūsų pagarba!

Siunčiame sveikinimus mū 
su broliams amerikiečiams, ak 
tingai prisidėjusioms ir rėmu 
siems nepriklausomybės atga 
vimą ir Lietuvos atkūrimą. 
Štai ir čia Karo Muzėjaus bo 
kšte, jų dovana, Laisves Var 
pas. pritaria tautos himno gar 
sams.

Sveikiname ir mūsų pajūrio 
brolius, nenuilstamai budin 
čius lietuvybės sargyboje. Ypa 
tingus linkėjimus siunčiame 
mūsų broliams ir sesėms vii 
nie'Larnsu kenčiantiems oku 
panto persekiojimus. Žinokite, 
kad I«aisvosios Lietuvos tau 
tiečiai mintimis ir siela visuo 
met su jumis. . . Švęsdami ju 
bilėjinius metus, pasistengsi 
me dar daugiau suglausti sa 
vo eiles, dar daugiau ryžtis, 
dąr didesne energija ir atsidė 
jimu dirbti mūsų Tėvynės ir 
tautos gerovei. Tąd laimingų 
jubilėlinių metų!'* baigė gen. 
Nagevičius,

Pasigirstą Muzėjaus bokšto 
dvylika laikrodžio smūgių, po 
to Laisvės Varpo gaudimas ir 
karo invalidi) griežiamas Tau

Lietuvio Advokato Įstaiga 
VICTOR D ALKSNIS 

Advokatas-Notaras 
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-508L
x- — xw ■ XX-............. MX 

A. E. McKAGlJEf 
Barrister and Solicitor c 
Advokatas ir Notaras \ 

l’el. EM 4-1394, EM 4-1395$ 
201 Northern Ontario Bldg.$ 

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario. >

DIORO ĮPĖDINIS.

Naujasis Paryžiaus madų kū 
rėjas vadainsi Yves-Mathieu 
Saint Laurent ir turi 22 me 
tus! Tai neseniai mirusio „ma 
dų karaliaus" Dioro įpėdinis. 
Jojo asmuo sukelia susidomeji 
mą bei susirūpinimą viso madų 
pasaulio. Ant jojo gi pečių gu 
iė buvusios Dioro „karalystės“ 
tolimesnė egzistencija. Ai „įp 
ėdinis” sugebės atlikti jam ati 
tekusius uždavinius, ar prilygs 
savo didžiajam pirmtakunui, 
tokios mintys buvo naujųjų 
madų „kūrimo viršūnėse" iki 
š. m. sausio mėn. pabaigos, iki 
Saint Laurent pirmosios kolek 
cijos pasirodymo. Kitą dieną 
po „įpėdinio” debiuto, kada 
Saint Laurent parode savo 
naujų madų projektus, visi Pa 
ryžiaus laikraščiai pirmuose 
puslapiuose, dideliausiomis rai 
dėmis, paskelbė, jog didžiojo 
Dioro įpėdinis savo pirmuo 
sius egzaminus išlaikęs pažy 
miu „labai gerai' , o visas ma 
dų kūrimo „Olimpas” atsidū 
so!

Saint Laurent gimė Orane, 
Alžyro teritorijoje, ir ten bai 
gė gimnaziją. Po to atvyko į 
Paryžių, Nuo mažųjų dienų 
mėgo piešti, tačiau vis negalė 
jo apsispręsti parimti galutine 
kryptį: tapybą, dekoravimą, 
teatralinius kostiumus ar ma 
das? Dvi dienas prieš pasiro 
dant garsiajai Dioro kolekci 
jai „Linija A", Laurent gavo 
progos Diorui parodyti savo 
škicus, darytus be jokio konk 
retaus tikslo. Pastarieji škicai 
kaip tik turėjo tą pačią „lini 
ją A". Dioras buvo sužavėtas 
ir čia pat Laurentą uzangaža 
vo pas save. Laurentas gavo 
uždavinį dekoruoti degantis

kiaušį-pasaulio madų salioną ir 
ruošti kiekvienai naujai kolek 
cijai savo modelius. Jam tapo 
pavestas visiškas vadovavimas, 
net ir administraciniu požiū 
riu, buvusios Dioro karalystės. 
Tiesa, Laurent tuii dvi patarė
jas: Mme Raymonde Zenacker 
bei Mme Marguerite. Pary 
žiaus madų pasaulyje, o ypač 
kituose madų salionuose, ku 
rie daugiau ar mažiau reiškia 
pretenzijų į pirmaujančias vie 
tas toje srityje, paslėpus Lau 
rentą Dioro įpėdiniu vn ė it ka 
tile. „Pridėjus" jam tas dvi pa 
tarėjas” diskusijos apie mados 
ateitį prasiveržė tiek, it kas bu 
tų į ugnį aliejaus papilęs! Sian 
dieną, po pirmojo Laurent lai 
mėjimo, tos „aistros” kiek ap 
rimo.

Pats Saint Laurent melsta 
teatrą.

tųs Himnas. Tada iškarto ilu 
minacijpmis sušvinta visa Ka 
ro Muzėjaus aplinkuma, Lais 
vės paminklas, Nežinomojo 
Kareivio kapas, tautos vetera 
nų ir patriarchų biustai. Dar 
kartą per radio sklindą jaut 
rus gen. Nagevičiaus žodžiai:

„Visi čia susirinkę bendrau 
jame su jumis, pavergtieji Vii 
niaus krašto broliai. Kreipia 
mės ir į Jus mūsų širdžiai br 
angūs klaipėdiškiai. Per radi 
jp bangas šia proga savo min 
timis jungiamės ir su visais 
mūsų už tėvynės sienų gyve 
nančiais lietuviais; ypatingus 
Byeikinimųs siunčiame Lietu 
vos tautinio laivyno jūros ke 
Jionėje esantiems laivams, jų 
vadovaujančiam personalui ir 
įguloms”,

Tik paskutiniam sveikini 
mo žodžiui nutilus ii užgesus 
paskutinei raketai, minia aplei 
džia Karo Muzėjaus sodnelį. 
Lietuva įžengė į jųbilėjimus 
1938 metus.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
H e y d e n Street 

(netoli Bloor ir Yongle) 
Toronto 5, Ont.

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

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

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

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5 J-
Antradieniais nuo 10—12 v. ryt. ir 
Tieciad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 
Toronto, Ont.

H

a

l2
$

<2—9 v. vak. X 
7—9 vai. vakaro. $

ryto. Vak. uždaryta. $ 

Dundas St. W. g
Tel. LE 2-8723. «

994 DUNDAS ST. W.
Gaujai atidarytas >r naujai įrengtas. Valgiai gaminami pri
tyrusių virėjų. Atidarytas nuo 6.30 v. ryto iki 10.30 v. vak.

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

Nors pasirinko madų 
projektavimą, 
kurti dekoracijas bei kostiu 
mus teatrui. Yra įsimylėjęs 
XVIII amžiaus tapybą. Pats 
daug piešia, Žodžiu, iki šiol, Pa 
ryžiaus madų pasaulis Dioro 
įpėdinyje randa tik gerąsias ir 
gražiąsias ypatybes ir deda 
daug vilčių į jį.

Savaime suprantama, jog 
Ląurent yra lengviau dirbti to 
dėl, jog jis dirba savo senoje, 
o ne jokioje nors naujoje vie 
toje. Dioro madų salionas tik 
rai, jau dešimtį metų vadova 
vo viso pasaulio madų kūrime. 
Diąro staigi mirtis jojo iki šio 
lines klientes riša prie to salo 
no ir todėl pirmasis Laureato 
pasisekimas sukėlė viltis, jog 
ir ateičiai naujausios mados 
„sekėjams” nereikės jau sukti 
galvą, kuriuo gi madų salonu 
labjausiai pasitikėti. Gal neuž 
ilgo ir apie Laurentą, kaip 
apie Diorą, tiek metų, sakys:

tačiau svajoja

Garsiausias 
cigaretinis 

tabakas.

with the

tai paradyta pagal projektus 
didžiojo Sant Laurent.

Rimvydas.
• Latvių kalbininkas Janis En 
dzelynas už nuopelnus kalbos 
mokslui, sukoncenti uotam į 
„Latvių kalbos gramatiką”, ap 
dovanotas Lenino 
mija.
• Teatrinių iliuzijų 
ne tarėsi Pabaltijo 
žisieriai, dailininkai 
kai.

vaido pre

tema Tali 
teatrų re 

ir meniniu

J 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„ Hamiltop, Ont. Tel. J A. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponią M. Vęnskevičienė.

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, i' 

STANDARTINIAI SIUNTINIAI: |

1. 2 košt. viln. medi. 7 yid.
1 paltui viln. medž. 3 yrd.
1 suknelei vii. medž. 3 yrd.

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

Iš viso už $

2. 2 košt. viln. medž.
2 paltams vii. medž.
1 suknelei v. medž.
2 suknei. rayoro m

pamušalo ............19 yrd.
šerinės (klijonkės) 1 yi d 

stiklui piauti peil. su deim 
Įš viso už $ 124.60

77.90

yrd.

r
vrd
vrd

::

3. 2 košt, arba lengv. mot.® 
paltams vii. medž. 6yrd.fy 
4 košt. vyr. v. m. I4 yrdg

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

šerinės (khjonkės)8 yrd £ 
stiklui piauti peil. su deim.a

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

pamušalo ................18 yrd. g

šerines (klijonkės)4 yrd.'*
Iš viso už $ 81.90 &

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

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

elektrinė — pastatoma ant stalo $ 68.20 į 
(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 w 

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

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems T.
im ir paltams medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. »

SAV. A. KALUZA |

svarų gry 
skspresu.

kostiuma-
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Hamiltono L.S.K. Kovas š. m. gegužės 24 - 25 d.d. mini devynių metų gyvavimo sukaktį:
Šeštadienį, gegužės 24 d. Commercial High Sihool (Sanford ir Barton g-vių kampas) 

salėse krepšinio ir stalo tenisožaidynės, dalyvaujant Detroito Kovo, Ročesterio Sakalo, 

Toronto Aušros, Toronto Vyčio ir Hamiltono Kovo sportininkams.

Šeštadieni, gegužės 24 d. 7 vai. v. reprezentaciniame Hamiltono Royal Connaught viešbuty 
(King ir John g-vių kampas) 

didelis visuomenės ir sportininkų susitikimo

10 vai. žaidynių pradžia

12 vai. sportininkų paradas, 
žaidynių atidarymas.

12 vai. 30 min. pusiaubaigmin 
iai susitikimai.

3 vai. Baigminiai susitikimai.

BALI U S
kuriame menine programą išpildys Toronto Varpo choras, ved. muz. St. Gaileviėiaus ir 

solistai V. Verikavtis S. Mašalaite ir V. Žemelytė.
Taurių įteikimas laimėtojams, turtinga loterija ir smagūs šokiai, griežiant Benni Ferri or 
kestrui.
Įėjimas suaugusiems 1.50 dol. moksleiviams ir sportininkams tik 1 dol.

HLSK Kovas Valdyba.
Sekmadieni, gegužės 15 d. VA Hamiltono lietuvių pavapi os salėje, tuoj po pamaldų, Ka 

n'dos šachmatų meisteris P. Vaitonis duoda simultaną.

HAMILTON/
Hamiltonas sveikina visus Detroito, Ročesterio, Toronto sp 
ortininkus, Varpo chorą ir jo vadovą muz. St GailcviGų, 
solistus V. Verikaitį, S. iviašalaitę, V. Žemelylę, visus spor 
to mėgėjus ir svečius, atvykusius į devynių metų HLSK Ko 
vas gyvavimo sukakties minėjimą, linkėdamas daug džiaugs 
mo mūsų mieste ir gražios kovos sporto aikštėje.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
į Hamiltoną suplauks apie 100 
sportuojančio jaunimo iš Kana 
dos ir JAV į surengtas krepšį 
nio ir stalo teniso žaidynes, ry 
šium su Hamiltono L£K Ko 
vas devynių metų gyvavimo 
rengiama sukaktimi, lokio mu 
sų jaunimo „užpuolimo" Ha 
miltonas nėra savo istorijoje 
turėjęs, todėl ir nesistebima, 
kad susidomėjimas yra labai 
didelis. Apie sporto žaidynes 
ir jų tvarką, plačiau šio pusią

pio skelbime ir sporto žiniose. 
Čia tik pažymėsime, kad vaka 
re, repezerntaciniame Hamil 
tono Royal Connaught viešbu 
tyje yra rengiamas spoitinin 
kų ir visuomenes susiartinimo 
balius-koncertas, kuriame me 
ninę programą išpildys Toron 
to Varpo choras, ved. muz. St. 
Gailevičiaus. Program a bus 
apie 1 vai. laiko, tačiau choras 
į savo repertuaią Įtraukė lie 
tuvių ir pasaulinių muzikų dei

su
ba

Taupykime ir skolinkimės kooperatiniame bankelyje

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

I
 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.
N. Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

“The Centre of Real Estate"

L KRONAS 
r VALEVIČIUS '

LIMITED

pirkimo-pardavimo agento p. 
VI. Antanaičio, 
Market sav. p.
Artistic Stone 
VI. Kažemėko

mančiukus. Choras atvyksta 
pilname sąstate. Sportininkai, 
norėdami, kad kuo daugiausiai 
svečių galėtų atsilankyti į ių 
parengimą, nustatė labai že 
mas kainas, suaugusiems 1.50 
dol., sportininkams ir mokslei 
viams tik 1 dol. Po prugiamos 
seks smagūs šokiai, griezaint 
Benni Ferri orkestrui, turtin 
ga loterija ir kt. staigmenos.

SOLISTAI
V. Verikaitis, S. Mašalaitė, 
Žemelytė atvyksta kartu 
Varpo choru ir sportininkų
liuje-koncerte išpildys St. Šim 
kaus kantatą „Atsisveikinimas 
su Tėvyne". Kiekvienas kas 
yra girdėjęs, Varpo sukaktuvi 
niame koncerte Eatono audito 
rijoje šį veikalą pareiškė, kad 
su malonumu jį klausysis dar 
kartą, nes ir Varpo choras ir 
visi augščiau minimi solistai 
išpildo jį tikrai meniškai. Tai 
gi, gegužės mėn. 24 d. yra ne 
tik sportininkų diena, bet ir ne 
eilinė meno šventė Hamiltone. 
Koncertas prasidės punktua 
liai 7 vai. vak. ir jokių stalių 
kų rezervavimo nėra, todėl sve 
čiai, norintieji užimti geresnes 
vietas, pašomi atvykti anks 
čiau.

TAURĖS 
laimėtojams rungtynėse, gau 
tos iš mūsų kolonijos bume 
rių: žinomo nekilnojamo turto

Prieš perkant ar parduodant 

namus, biznį, ūkį etc. 

pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

Canada Meat 
Aif. Kybarto, 
direkoriaus p. 
ir Tn Realty 

sav. p. p. A. Pranckevičius — 
Z. Didžbalio, bus įteiktos spor 
tininkų baliuje. Įteiks patys 
taurių skyrėjai. Sportininkai 
mūsų biznieriams nuoširdžiai 
dėkoja, kviesdami hamiltonie 
čius paremti juos, nes jie re 
mia lietuvišką kolonijos darbą.

APIE LIETUVIŲ NAMUS 
gan platų straipsnį patalpino 
vokiečių laikraštis 
rier, o žinomas
Flash (panašiai kaip ,,10 cen 
tų“ Kaune) Hamiltono trum 
pose žiniose rašo: ,,bat yųu’il 
never be told the truth about 
why the local Lithuanians dr 
opped their Supreme Court ca 
se against the Police Commis 
sion“.

PASAULIO LIETUVIŲ
Žinyne gan plačiai rašoma apie 
Hamiltono koloniją, laipinant 
ioje visas organizacijas, buv. 
KLB Hamlitono ap. valdybos 
nuotrauką ir kt. Tai nuopel 
nas mūsų visuomenes veikėjo 
St. Daliaus.

DAUG IŠVYKO
hamiltoniečių į JAV, kiti jau 
laukia vizų, kaip p. Phūrų šei 
ma, Ambraziejų ir kt. Tačiau 
ne vienas svyruoja, ar važiuo 
ti nuoltainiam apsigyvenimui, 
kada ir JAV labai sunku su 
darbais, kai tuo tarpu Hamil 
tone, daugelis jau išdirbę pa 
stoviai, viename fabrike po 10 
metų ir turi taip vad. senio 
fity darbe ir nebaisus yra ma 
žas atleidimas, nes jis jų nelie 
čia.

Der Cou 
kanadiečiu

Tai yra Lietuvos spoi lininkai: Dr. A. Saunoris (kairėj) ir R. 
Paškevičius, Pabaltijo stalo teniso turnyro vyru dvejeto 
nugalėtojai. Jeigu Maskva, kaip Lietuvos okupantas, nebu 
tų Lietuvos atskyrusi geležine uždanga, tai jie būtų mieli ir 
mūsų svečiai, ypač, kad A. Saunorio motina kaip tiktai gyve 
na Kanadoje, Hamiltone, kur dabar vyksta sportinis tumy 
ras Hamiltono „Kovo" devynerių metų sukaktuvių proga. 
Nuotrauka prasta, nes ji paimta iš Vilniuje išeinančio, „Spo 
rto“, kuriame ji taip pat buvo labai prastai atspuasdinta.

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

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

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

Lietuviai: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pa 
geidaujamas informacijas.
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H :: AUKOK BESIMOKANČIAM
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI
JUS KVIEČIA

į savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri drau
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

PADĖKA
KLB Hamiltono Apylinkės 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Gerb. Kun. Dr. J. Tadaraus 
kui už atlaikytas pamaldas ir 
pritaikintą pamokslą, leidimą 
veltui pasinaudoti parapijos 
sale ir kitokią paramą, ruošia 
nt Motinos Dienos minėjimą. 
Didelė padėka p. Dr. J. Sun 
gailai už itin turiningą skaity 
tą pasakitą.

Taipogi gili padėka Kun. 
muzikui B. Jurkšui, Šeštadieni 
nės Mokyklos Vedėjui p. J. 
Mikšiui, mokytojai p. A. Gra 
jauskaitei už taip gražiai pa 
ruoštą ir mokytojo p. St. Juo

zapavičiaus ir mokyklos moki 
nių suvaidintą vaidinimą.

Dėkojame visoms lietuvis 
koms organizacijoms, apdova 
nojusioms Motinas. Lygiai 
taip pat dėkojame sekantiems 
lietuviams verslininkams, pa 
skyrusiems Motinoms dova 
nas: Nekilnojamo turto parda 
vuno bendrovių savininKams 
— p. p. Kronui-Valevičiui, p. 
p. Didžbaliui-Pranckevičiui, p. 
Vi. Kybartui, p. VI. Kažeme 
kui ir p. Alf. Kybartui. Ačiū p. 
Latauskaitei ir p. Bartkutei už 
talkininkavimą renkant prie 
įėjimo aukas ir p. V. Kviesiu 
nienei už paruošimą Valdybos 
svečiams vaišių.

Galutinė nuoširdi padėka vi 
siems taip skaitlingai atsilan 
kiusiems minėjime ir tuom pa 
čiu pagerbusiems Motinas.

t Apyl. Valdyba.

LIETUVIŲ VARDAS 
ANGLIŠKOJE SPAUDOJE

Jau keliais atvejais „The 
Hamilton Spectator” gana ii 
gaiš straipsniais minėjo apie 
Lietuvių Namų užpirkimą bei 
miesto savivaldpbės nedavimą 
leidimo perdirbti į salę. Savo 
tišką sensaciją angliškąja! vi 
suomenei suteikė Lietuvių Na

mų vadovybės padarytas nuta 
rimas traukti į teismą miesto 
valdžią del leidimo nedavimo. 
Kaiąi „Spectator" pažymėjo 
tai buvo pirmas įvykis Hamil 
tono miesto istorijoje. Tačiau 
Namų Fondo valdyba vėliau 
apsigalvojusi skundą atsiėmė. 
Ta proga „Spectator" vėl pla 
čiai rašė.

Bal. 12 d. „Spectator" pla 
čiu straipsniu, paihustruoda 
mas nuotrauka, aprašė lietuvį 
dailininką Zigmundą Žilinską, 
kuris savo gyvenime patyręs 
daug vrago ir sunkumų per 
abi Lietuvos okupacijas: karo 
metu iš Vokietijos mažu laive 
liu pabėgęs į Daniją, kur bu 
vęs internuotas. Nežiūrint vi 
sų avrgų, teptuko nemetęs. At 
vykęs į Kanadą 1950 m. pagal 
sutartį dirbęs ūkyje. Vėliau 
griebėsi vėl tapybinio darbo. 
Pastoviai su šeima apsigyve 
nęs Burlington prie Hamilto 
no, kuriame pamažu išdirbo 
kanadiečių tarpe reputaciją 
kaip portretų tapytojas. Laik 
raščio žodžiais dail. Z. Žilins 
kas šiuo metu yra visą dieną 
užimtas portretų tapyba.

Bal. 15 d. „Spectator" skel 
bia, kad Alg. Juodagalvis, pa 

Nukelta į 2 puslapį.

Atstovas

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

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

VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

:: M

RANKŲ

ANGLIŠKOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

M. MACIUKAS

DARBAS

MEDŽIAGOS

SIUNTINIAI
LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. $

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis $
per Janiną ADOMONIENĘ1.

V 
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, me- 
dŽiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 

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

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

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

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

VERDUN COAL Reg’d. I
Gerard Viau, sav. g

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA

v*

g

BELLAZZI - LAMY, INC |
7679 George St., Vi||e |

PO 8-5151
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Inauliacija, Ten - Test, Maionite, statybini* popieria.

j Dr. Roman Pniewski p
y Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose <
C Vidaus ligų, akušerijos ir vendinių ligų speclialistas. $ 
Į 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 i

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. pu pietų.

£

s*

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. J

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 — WILLIBRORD AVE
4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193 |



s PS L,

. x \ < > n r <s 111 \ i r
VAIKŲ DARŽELIO 

PASIRODYMAS
įvyks šį sekmadienį, gegužės mėn. 25 d. 3.30 vai. p. p. 

Aušros Vartų parapijos salėje.
Programoje: įscenizuota pasakėlė, dainos, eilėraščiai 

ir šokiai.
Po programos — laimės meškere ir žaidimai.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti, ypač 
šeimas su vaikais.

Šv. M. Nek. Pr. Seserys.

METINIS VAIKŲ DARŽE 
LIO PARENGIMAS

bus šį sekmadienį, geg. 25 d., 
3.30 vai. po pietų Aušros Vai 
tų salėje. Bus labai įdomi pro 
grama: Įscenizuotas Giedriaus 
veikalėlis, gyvi paveikslai, šo 
kiai, dainos, laimės meškerės 
užmetimai, žaidimai ir po vis 
kam — margas subuvimas. 
Bus ir Įdomi ir naudinga. Ypač 
jdomu vaikams, todėl visi atsi 
lankykime ir paremkime Vai 
kų Darželio geras pastangas. 
Kas atsilankys — neapsivds ir 
bus patenkintas pačio jauniau 
šio aktoriaus pasirodymu.

123 SLA KUOPOS 
nariams pranešama, kad ši sek 
madienį Aušros Vaitų salėje 
SLA Finansų Sekretoiius M. 
Juodviršis priiminės iš narių 
mokesčius, tuojau po pamaldų. 
Nariai prašomi apsimokėti 
nrieš vasaros atostogas, kurių 
metu sunku bus daryti susirin 
kimus.
• Pp. Baršauskai gavo žinių iš 
Lietuvos, kad ten yra mu'ę p. 
Baršauskienės-Rimavičiūtes tė 
vai. kurie palaidoti Kuronių 
kapuose. Užuojauta!
• Gražiausis metas Montrealy 
je kaip tiktai yra dabar: atšilo, 
palijo ir per vieną naktį suža 
liavo visi medžiai ir krūmai.
• Pp. Baršauskų sūnų opera 
vo dr. J. Šemogas.
• V. Vekterienė susižeidė ko 
ją ir turėjo atsigulti ligoninėn.

$ v*ii
*
34 S

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

(kamp. Woodland) X 
Verdun. Tel. PO 7-3175. $ 

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 4 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį $

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą. 
Namų tel. PO 6-9964 

<Z*Z'Z^Z*Z*Z<Z<’Z<'Z'Z<Z'Z*Z*>*Z<‘>*>^^

| DANTŲ GYDYTOJAS

$ Dr. J. MALIŠKA

Pacientai priimami iš 
anksto susitarus

1
9 a. m. — 10 p. m.

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

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

> NOSIES, GERKLĖS IR
| AUSŲ SPECIALISTAS
3 IR CHIRURGAS
| Dr. R CHARLAITD
Įį 78 St. Joseph Blvd. W.
►į Tel. PL 9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236
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Raštinė vakoais: 
2104 Mount Royal St. E. 

LA 1-7926 — 8873
Renė TALBOT

Advokatas
Suite 306, Aldred Bldng. 

507 Place D’Armes
VI 9-8045

PIRMASIS TEATRO 
BALIUS

kuris įvyks gegužės 31 d., Auš 
os Vartų parap. saleje, žada 
oūti labai nuotaikingas, gyvas 
ir turtingas savo programa. 
Mūsų teatralai iki šiol akty 
viai dalyvavę įvairių otganua 
cijų parengimuose, šį karta pa 
tys ruošia reto originalumo va 
karą, kuriam panauuos visas 
jėgas ir iki šiol Montrealyje 
dar nematytą it negirdėtą išra 
dingumą. Ateityje šis paskuti 
nis prieš vasarą šeštadienis ta 
ps tradiciniu mūsų dramos pa 
rengimu-baliumi, kurio pelnas 
skiriamas teatro darbų reahza 
vimui.

Prie jaukios žvakių šviesos 
gražiai dekoruotoje saleje bus 
suvaidinta eilė linksmų nutiki 
mų ir parodyta nenuti ūkstama 
virtinė staigmenų: specialiai 
išrašytas atvyks kolchoziniu 
kas, pasirodys senbernis su sa 
vo meile ir piršlybomis, egzo 
tiskų kraštų šokėjai, paskuti 
niųjų madų paradininkai, juok 
dariai ir dainininkai. . .

Bus gausi ir vertinga iote 
rija, kuriai pagrindinius fan 
tus, remdami mūsų teatro vei 
klą, jau paskyrė keli lietuviai 
dailininkai. Gros geras orkest 
ras, vyks nuotaikingi šokiai, o 
bufete — vaišės.

Kviečiame visus šios pro 
gos nepraleisti, nes sekantis 
mūsų teatro balius bus tik ki 
to pavasario pabaigoje. Pakvie 
tunai, kurių kaina tik 1.50, gau 
narni pas visus Montrealio 
Liet. Dramos aktorius ir NL 
redakcijoje. Sekite skelbimus 
sekančiame NL numery, 
o Klimas Aleksas šį šeštadie 
nį, geg. 24 d., tuokiasi su ang 
lų mergaite K. Robinson.
• Jurėnas Julius kelias savai 
tęs sirgo, globojamas sesers ir 
švogerio pp. Zabielų.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys

Ville LaSalle
Teirautis ,,N. L.": PO 7-7920
z z z *z'z*zV^V*z^Z^z^^<^>*z<z*z'z'

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

25—26

6-8969

Suite
152 Notre Dame St. E.

UN
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

168 Notre Dame St. E. 
[Montreal. UNiversily 6-7026: 

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

::

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

I. G. ELECTRIC R d
Elektros kontraktoriuB

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

IGNAS
3260

NE PRIKLAUSOMA LIETUVA

:: MONTREALIO ŠAULIŲ KLUBAS 
š. m. gegužės mėn. 25 d. 
rengia šių metų sezono 

šaudymo pratimų atidarymą, 
kuris įvyks p. p. Naruševičių ūkyje.

Maloniai kvieičami visi šaudymo mėgėjai atvykti. 
Pirmosios trys vietos bus premijuotos.

Vietove pasiekiama iš Montrealio važiuojant 2-ju ke
liu Qucbec'o link iki Lanoraie miestelio. Iš jo sukti 
Jullcte g-ve į kairę. Pavažiavus 2% mylios, vėl i kai

rę. Stebėti rodykles — už 100 jardų dešinėje esanti 
p. p. Naruševičių ūkį. 

Moksleiviams 50% nuolaida.
u:::::::::::;;.
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MANO BRANGŪS NEJUD. TURTO 

SAVININKAI,

dėkoju už jūsų parama, kuria šutei 
KĖTĖ MAN LAIMINT RINKIMUS.
NORIU TAMSTAS PASVEIKINTI UŽ TAIP 
KRUOPŠTŲ MOKYKLŲ MOKESČIŲ MOKĖ
JIMĄ LAUKIANT MOKYKLŲ KOMISIJOS 
RINKIMŲ. LIETUVIAI IR KITI NEO KA
NADIEČIAI — NAMŲ SAVININKAI MOKYK 
I.Ų MOKESČIUS SUMOKĖJO VEIK 100%.
DAR SVARBESNIS REIŠKINYS TAI TAS. 
KAD JŪS GAUSIAI ĖJOTE BALSUOTI IR PA 
KĖMĖTE MANO KANDIDATŪRĄ. NĖRA GE 
RESNĖS PRIEMONĖS ŠIO KRAŠTO DEMO
KRATIŠKŲ TRADICIJŲ IŠLAIKYMUI, KAIP 
BALSAVIMAS RINKIMŲ DIENĄ.
DAR KARTA ŠIRDINGAI DĖKOJU DAUGE
LIUI JŪSŲ. KURIE PASIDARBAVOTE PER 
RINKIMUS DĖL, MANO LAIMĖJIMO IR VI
SIEMS NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS Uz 
SUTEIKTĄ MAN PASITIKĖJIMĄ PERREN- 
KANT MANE I MOKYKLŲ VALDYBA.

SU PAGARBA,

HENRY LEMIEUX,

BRONX PARK COMMISIONER, 
LASALLE CATHOLIC SCHOOL BOARD.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŠEŠTADIENINĖS 

mokyklos baigia mokslo metus 
birželio 1 d. Rosemorjto mokyk 
loję egzaminai šeštadienį, ge 
gūžės 24 d., Aušros Vaitų mo 
kykloje šeštadienį, gegužės 31 
d. Sekmadienį, birželio 1 die 
ną visi šeštadieninių mokyklų 
mokiniai su savo tėvais renka 
sil0.30 Aušros Vartų bažn^ 
čios salėje, iš kur organizuotai 
dalyvaus pamaldose. Tuojau 
po pamaldų ten pat salėje ak 
tas ir pažymėjimų įteikimas 
visiems mokiniams. Po to seks 
programa, kurią išpildys moki 
niai ir vaišės, į kurias visi 
kiniai ir busimieji mokiniai 
nuoširdžiai prašomi.

PP. GIRIŪNŲ 
TĖVAI-UOŠVI AI

Lietuvoje minėjo auksines ve 
dybų sukaktuves. Ta proga 
Montrealyje ir daugely kitų 
bažnyčių tą pačią dieną, kaip 
ir Lietuvoje, vyko iškilmingos 
padėkos mišios.
• Kaulakis Povilas susirgo ir 
paguldytas į Verduno ligoni 
nę.

mo 
yra

JEI NORITE PARDUOTI ar PIRKTI:
Gyvenamus namus, apartmentus, 

Žemę, statybai, investavimui, 
Užsakyti pastatyti namus.

Reikalinga namams paskola.
Draudimas (visų rūšių) 

KREIPKITĖS:
DISTRICT ESTATE BROKERS —

ADAMONISir BUDRIŪNAS
Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate {staiga 

Nariai Montreal Real Estate Board
177 Sherbrooke St W. PL 8501 

Mūsų tikslas — Jums Padėti: 5-ji metai.
Apyvarta

D. N. Baltrukonis
F. Yasutis
A. Markevičius

1957 m. siekia $ 1.000.000,00
CR 6-5075 V. Ljesunaitis PO 7-6719 ** 
LA 2-7879 |. Skučas RA 2-6152 £
OR 1-8951 I E. Yaffe — Sekretore. |

SKOLINKIS kredito kooperatyve

pilnai apdraustos. Augštos palūkanos, 
duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. saleje, Banko kambary.

Santaupos 
Paskolos

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

C h i r o p o d i ata■ — kojų specialistai 
Graduete Chicago College Chiropody and Foot Surgery 

6075 SL Denis. CR 4-2565 Montreal..

P. LINGAITIS SU
P. SNAPKAUSKU, 

sudarą akmens mūrytojų gru 
pę, Nepr. Lietuvos redakcijai 
padarė staigmeną — vieną ry 
tą paklojo į redakciją kietą ta 
kelį. Bet ne šiaip sau takelį, 
ne cementinį, kokie čia papras 
tai daromi, bet specialiai jų 
padarytą iš spalvinių akmenų, 
taip, kad takelis išėjo lyg n lie 
tuviškas, dail. A. Tamošaitie 
nės išaustas, gražiausis kili 
mas arba staltiesė ar iietuviš 
ka juosta. Todėl visi, kas eina 
pro redakciją, visi susižavėda 
mi žiūri į tokį gražų takelį. O 
jo autiriai, J. Lingaitis ir p. 
Snapkauskas, jau yra gavę ke 
lis užsakymus padaryti tokių 
panašių takelių. Dėkodami p. 
p. Linagičiui ir Snapkauskui 
už NL redakcijai padarytą ne 
paprastai malonią staigmeną, 
mes patariame ir savo tautie 
čiams, kurie utri savo namus 
arba ruošiasi statytis, kreiptis 
j juos, o jų darbu garantuotai 
visi bus patenkinti.
• Aluminium Co. atleido iš 
dorbo 500 darbininkų.

19,18. v. Zl. - N*, 21 (.1«3)

įdomus Juros skautų 
PARENGIMAS

Gegužės 24 d. Šv. Jono Kr. 
par. saleje, Juros Skaučių Rė 
mėjai daro jaukų pavasarinį pa 
rengimą, padengi „Šikšnospar 
nio“ operetės nuostoliams.

Programoje: baletas, turtin 
gas bufetas ir kita. Gražus or 
kestras. Bil. $ 1.00. Pradžia 
7.30. Maloniai kviečiame atsi 
lankyti! Rengėjai.

>< RIGOLETTO TORONTO 
£ SCENOJE
fr Šečtdaienį torontiečiai ir gau 
s sus
> vių
< r'o, 
? kt., ________ _________________,

: turėjo progos išgirsti lietuvių
■ operą. Tą vakarą Eatono audi 
I torijoje, J. R. Simanavičiaus ra
■ dio valandos pakviestas, Čika
■ gos vyrų choras davė G. Verdi 
I operos ,,Rigoleto ‘ spektaklį.
■ Nors pastatymas, kaip ir teko 
I tikėtis, nepateisino reklamos, 
Į bet vis dėlto buvo gero pusiau
► -profesionalaus lygio, o cho 
! ras visiškai stiprus. Svarbes 
; nes roles išpildė A. Šalna (lat 
; vis), A. Brazis, A. Vaznelis ir 
: M. Kripkauskienė.

Nežiūrint plačiai išvystytos 
propagandos, klausytojų tebu 
vo apie 800, todėl rengėjai, at 
rodo, patyrė nuostolius. Augš 
tokos biletų kainos (is reika 
lo) ir saulėtas ilgas savaitga 
lis, matyti, sumažino daugelio 
entuziazmą. Pažymėtina betgi, 
kad jau keli 
mai susilaukė 
mo.

Pagarba p. Simanavičiui, ku 
ris nebodamas didelės asmenį 
nės rizikos, pasiryžo į Torontą 
atkelti vieną iš didesnių mūsų 
kultūrinių įvykių. Bet po tokio 
publikos įvertinimo, vargiai 
kas rizikuos didesniu paiengi 
mu.

STUDENTŲ VAKARAS
Egzaminų vargus užbaigę, 

studentai penktadienį Šv. Jono 
salėje turėjo tradicinį Finis 
Semestri vakarą, kuriame jie 
pagerbė šiemet studijas užbai 
gusius. Trumpai kalbėjo kun. 
P. Ažubalis, baigusiesiems pa 
linkėjęs įsteigti fondą šalpos 
reikaligiems studentams.

A. SUPRONO 
ATzYMĖJIMAS

Torooto vienas iš pagnndi 
nių lengvosios atletikos klubų 
— Olypmpic Club savo gar 
bės nariu pakvietė žymų spor 
to veikėją ir Vyčio lengvaatle 
tą Antaną Suproną.
• Geg. 25 d. po kiekvienų Mi 
šių bus daroma speciali rink 
liava vyskupijos seminarijai iš 
laikyti. Prašom naudoti specia 
liūs vokelius, kuriuos galima 
pasiimti prie durų.

Šį šeštadienį,, geg. 24 d. yia 
Sekminių vigilija. Mėsiškų vai 

'z*z<z'z« gįy leidžiamą valgyti tik vie 
na kartą, o kitus du kartu — 
užsikąsti, bet ne mėsiškų. 
O K. L. Kai. Moterų Draugijos 
Prisik. par. skyriaus narių sus 
mas bus geg. 25 d., sekm., tuoj 
po 11 vai. mišių muzikos stu 
dijoje.

z<zt>Vz

būrys įvairių kitų vieto 
— Hamiltono, Rocheste 
Niagaros pusiasalio bei 

net ir Montiealio lietuviu

didesni parengi 
panašaus priėmi

v 
(A 

DR V. SADAUSKIENĖ d
KDantų gydytoja 

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

TORONTO ■
Tel. LE 1-4250 I

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

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

91 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ontario.

Telefonas: LE 6-5613.

RUOŠIAMASI BIRŽELIO
ĮVYKIŲ PAMINĖJIMUI
Baitu

ruošiasi 
birželį. ‘

federacija sparčiai 
paminėti Kruvinąjį 

Minėjimas įvyKS sek 
madienį, birželio 15 d. Ino tal
pu vieta dar nenustatyta. Sten 
giamasi gauti tinkamą kalbėto 
ją, taip pat rasti atgaisį kana 
diečių spaudoje, radio Ir TV. 
Ta proga išleidžiamas populia 
rus leidinys, nurodęs Pabalti 
jo tautų tragediją, kaipo įspė 
įimą vakarams. Kitos vietovės 
šį leidinį galės įsigyti pei sa 
vo organizacijas.

NORI ĮSTEIGTI 
TARPTAUTINĮ PARKĄ 
Jaunų Kanadiečių Klubas, 

paskatintas miesto burmistro, 
ėmėsi iniciatyvos vieną Toron 
to parką padaryti tarptauti 
niu, Clevelando tautinių darže 
iių pavyzdžiu. Ketvirtadienį 
įvyko pradininkų pasitarimas 
su tautinių grupių atstovais. 
Visi parodė didelį pritarimą u 
dabar bus išdirbamos detalės. 
Tikimasi, kad paruošiamieji 
žemės darbai bus pradėti jau 
šį rudenį.

SASKRYDŽ1AVO 
SKAUTAI

Kanados rajono vyresnės 
skautes ir skautai vyčiai šį sa 
vaitgalį buvo suvyKę į sąskry 
dį. Dalyvavo 27 iš Toronto, 
Montrealio, Hamiltono, St. 
Catherines ir Londnoo. Sąskry 4 
džio darbuose buvo pašnekę 
šiai, diskusijos ir paskaitos, 
skaitytos O. Gešvento, S. Kai 
rio, V. Abromaičio ir kt. Posė 
džiams, kurie vyko Prisikėli 
mo par. patalpose, pirmininką 
vo O. Gešventas ir H. Stepai 
tis. Sąskrydyje rūpintasi vyr. 
skautų judėjimo pagyvinimu, 
santykiais su kitomis jaunimo 
oi ganizacijomis, ideologija ir 
organizaciniais reikalais. Sek 
madienio vakare Lietuvių Na 
muose įvyko arbatėlė.
• Filmai is Lietuvos. Geg. 25 
d. Pis. parap. salėje bus rodo . 
mi du Lietuvoje pagaminti fil 
mai, kurie visai neseniai gauti 
iš Lietuvos. Filmai bus rodo 
mi 3 kartus — 2 vai. p. p. 4. ; 
30 vai. p. p. ir 7.30 vai. vak. 
Filmai iš Lietuvos atgabenti 
privačia vieno torontiškio ini 
ciatyva. Kadangi sekmadienį 
provincijos įstatymai biletų 
pardavinėti neleidžia, yra pa 
vojaus, kad atsilankiusiųjų rna 
žos aukos gali nepadengti net 
būtiniausių išlaidų. Užtat iš 
anksto prašoma, jei kuris gali, 
įeidamas paaukotų kokj 1 doi. 
arba bent 75 et.
• Gegužinės pamaldos Prisik. 
bažnyčioj yra kiekvieną v aka 
rą 7,30 vai. Kviečiame visus 
susirinkusius pamaldų metu 
giedoti.
• N. Wasagoje pranciškonų 
stovyklavietėje ir šią vasaią 
bus dvi stovyklos — nuo lie 
pos 19 d. iki liepos 27 d. bus 
Ateitininkų tsovykla, kurion 
priimamas jaunimas nuo 13 
metų ir nuo rugpjūčio 2 d. iki 
17 d. Toronto ir kitų kolonijų 
vaikučių stovykla, kurion dus 
priimami vaikai tarp 7 ir 14 
m. amžiaus. Abiem stovyklo 
ms registruotis Prisik. pąrapi 
joje.

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

(netoli Dundas St.) 

TORONTO 
Tel. LE 2-4108

:: • i:| Dr. A. Pa te vidus j
[s Gydytojas ir Chirurgas T
[ [ 280 Roncesvalles Avė 4
[ ; Telefonas LE 4-4778
[ [Priėmimo valandos: 11-1 v. 4
[ [vakarais nuo 6-8 v.; trečia 4
[ [dieniais ir šeštadieniais 11-3 X
[ [v. pp. Kitu laiku, susitarus 3

Naujas kabinetai 3
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