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Politinių 'Įvykių savaitė 
PREZIDENTAS EISENHOWERIS DĖL BERLYNO 

PASISAKĖ AIŠKIAI
i Karaliaučių klausimas 
ti visi pavergtiesiems krašta 
ms opieji klausimai. Buvo 
konstatuota, kad

VAKARŲ POLITIKA 
TIKRAI DAR

NESUFORMULUOTA.
Nors dabartinis Macmillano 
vizitas vargu ar tokiam formų 
lavimui tinkamas nuotaikas ga 
Ii sudaryti, bet PJT Seime me 
morandumo prielaidos ir kons 
tatavimai visokiu atveju bus 
tam tikras Įspėjimas. Ne be rei 
kalo Washingtono politiniai 
sluogsniai ši pavergtųjų vizitą 
konstatavo labai laiku padary 
tą.

P. Sidzikausko pasisakymą, 
kad Vakarų politika dar nesu 
formuluota, o ji neabejotinai 
yra būtina tokio suformulavi 
mo, reikia tvirtai palaikyti, 
bet iš kitos pusės, 
AR MŪSŲ POLITIKA SU 
FORMULUOTA IR PATIEK 
TA VAKARAMS, KAD JIE 
TAI GALĖTŲ {TRAUKTI Į 

SAVOSIOS TĖZES?
Štai sklinda gandai, kad po 

Chruščiovo atsilankymo rytų 
Berlyne, esąs iškeltas klausi 
mas keisti Karaliaučių į Šteti 
na. To reikia ir Chruščiovui ir 
rytinei Vokietijai, kuri galėtų 
pasigirti jau laimėjimu. Tuo 
tarpu kita gandų pusė sako, 
kad Paleckis susirūpinęs kelti 
klausimą

DĖL KARALIAUČIAUS 
SRITIES PRIJUNGIMO

PRIE LIETUVOS, 
nes tai yra antroji Mažosios 
Lietuvos dalis. Deja, trečioji 
jos dalis jau atiduota Lenkijai, 
bet vokiški bolševikai siūlo Len 
kijai Štetino mainus į Kara 
liaučių. Kaip gi mes reaguosi
me dėl šių reiškinių? Ar mūsų 
veiksniai daro kokių žygių be 
nt pasakyti Vakarams, kad Ka 
raliaučiaus sritis tai yra viena 
seniausių etnografinių Lietu 
vos sričių, aplaistyta jų krau 
ju ir nuklota lietuvių lavonais, 
kritusiųjų kovose dėl savo lais 
vės ir savarankiškumo teisių? 
Ar tokiais momentais nepato 
gu mums išryškinti visos Ma 
žosios Lietuvos klausimas?

Iškeltas Štetino mainų 
Kai DB politikai važinėjo Į 

Paryžių, Bonną, Ottawa, JAV 
\ prezidentas Eisenhoweris, ne 

laukdamas, ką tie politikai jam 
atveš į Washingtona, ir, kaip 
matyt, sąmonongai norėdamas 
Įvykiams užbėgti už akių, pa 
sakė aiškų ir tvirtą žodi del 
Berlyno ir bendrai dėl JAV už 
sienių politikos:
JAV NESITRAUS NĖ VIE 

NO COLIO NUO 
BOLŠEVIKŲ 

nežiūrint koks būtų jų spaudi 
mas ir kokios jų pastangos 
Ameriką atstumti nuo savęs ir 
užleisti jiems dar kokį nors 
„colį“.

Tokį aiškų pasisakymą ne 
dažnai galima dabar išgirsti iš 

' -politinių vadovų.
Lyg i kokią sutartinę 

IR NASSER PASISAKĖ 
NAŠIAI, KAIP 

EISENHOWERIS.
Chruščiovas, gavęs tokį šoką, 
žinoma, turėjo susiorientuoti. 
O Maskva tam yra pasiruošu 
si tikrai daugiau, negu Wa 
shingtonas. Todėl tuojau pa 
reiškė, „nuolaidų“, naujų „ko 
mpromisų“, kuriais visada pir 
mieji susižavi anglai. Todėl 
nenuostabu, kad Pavergtosios 
Jungtinės Tautos, kurioms da 
bar pirmininkauja p. Sidzikaus 
kas, susirūpino ir padarė žy 
gių prieš galimus eventualu 
mus.
DAR PRIEŠ MACMILLANO 

ATVYKIMĄ, 
apsirūpinusi memorandumu, 
Įtaigojančiu Vakarus deklaruo 
ti savo aiškią politinių tikslų ir 
siekimų programą, ir demas 
kuojančių sovietų politikos sic 
kimus, PET Seimo delegaci 
ja, vadovaujama Lietuvos De 
legacijos pirmininko V. Sidzi 
kausko, kovo 17-19 d. d. lankė 
si Valstybės Departamente, 

. " pas Senato ir Atstovų Rūmų 
* užsienių reikalų komisijos na 

rius, viceprezidento Nixono 
biure.

Valstybės Departamente pa 
sikalbėjimas užtruko daugiau 
kaip valandą. Buvo išdiskutuo

VISUS MIELUS SKAITYTOJUS, BEDRADARBIUS, 
PLATINTOJUS, RĖMĖJUS IR VISUS LIETUVIUS 

EMIGRACIJOJE, TREMTYJE IR RUSŲ OKUPUOTO
JE LIETUVOJE BEI KITOSE ŠALYSE ESANČIUS 

PAVASARINIŲ ŠVENČIŲ — SV. VELYKŲ PROGA 
NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINAME IR LINKIME

GEROS SVEIKATOS, SĖKMĖS GYVENIME IR VISŲ 
GRAŽIŲJŲ TROŠKIMŲ IŠSIPILDYMO. '

KLCT, SB „NL“ IR NL.

LIETUVIUS PAVERGTOJE TĖVYNĖJE IR IŠEIVIJOJE 
DIDŽIŲJŲ ATGIMSTANČIOS GAMTOS PAVASARIO 

ŠVENČIU — VELYKŲ — PROGA SVEIKINAME 
IR LINKIME GRAŽIAUSIOS SĖKMĖS

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PREZIDIUMAS.

PA

DŽIAUGSMINGŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
NUOŠIRDŽIAI LINKIME AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJIEČIAMS, BIČIULIAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS

TĖV. J. BOREVIČIUS, S. J.
TĖV. J. ARANAUSKAS, S. J. 
TĖV. ST. KULBIS, S. J.

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS PROGA 
SVEIKINU PARAPIJOS KOMITETĄ, 

PARAPIJIEČIUS IR VISUS GERADARIUS 
LINKĖDAMAS SVEIKATOS IR DIEVO PALAIMOS.

TAIPGI SVEIKINA REKOLEKCIJŲ VEDĖJAS 
TĖVAS KUN. Pr. BRAŽYS.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONAS 
KUN. J. BOBINAS.

Mokytojai rūpinasi lietuvybe
BŪSENA MOKYKLOSE. — PRIEAUGLIO KITIMAS.

— PROGRAMŲ IR VADOVĖLIŲ KLAUSIMAS. —
Einąs KLB Kultūros Fondo 

vedėjo pareigas dr. Sungaila, 
kovo 22 d. atidaręs metines Ka 
nados Mokytojų Dienas ir pa 
sveikinęs suvažiavusius 
Montrealio, Hamiltono,

iš
— —........ — st.

f Catranno&^AVellando ir Toron 
to mokytojus, susirinkimui 
vesti pakvietė J. Mikšį ir sek 
retore p. Baltuomenę. Susirin 
kimą pasveikinus Pasaulio Lie 
tuvių B-nės (PLB) Kultūros 
Tarybos pirmininkui J. Krali 
kauskui JAV Kult. Tarybos 
pirm. p. Švedui ir KLB Toron 
to Seimelio pirm. J. Senkui, su 
sirinkimas pradėjo intensyviai 
vykusius darbus, užsitęsusius 
pusantros dienos.
lio pirm. J. Senkui, susirinki 
mas pradėjo intensyviai vyku 
sius darbus, užsitęsusius pus 
antros dienos.

MOKYKLŲ BŪSENA ATS 
KIROSE KOLONIJOSE.
Ji paaiškėjo iš mokytojų pra 

nešimų. KF įgal. p. Rimkevi 
čienė pranešė, kad Montrealy 
veikia dvi šeštadieninės mo

kyklos su apie 150 mokinių. J. 
Mikšys apibūdino Hamiltono 
mokyklą: mokinių 192, moky 
tojų 8. P. Gustainis pasakė, 
kad Toronto šeštadieninėje 
veikia 11 skyrių su 1 7 mokyta 
jų. Kun. Mikalauskas pranešė, 
kad St. Catharines veikia mo 
kykla su 25 mokiniais ir vienu 
mokytoju, o Wellando šešta 
dieninėje mokykloje yra 1 7 mo 
kinių, gal būtų ir daugiau mo 
kinių, bet neatsirado mokyto 
jo, tai jam pačiam tekę moky 
tojauti, važinėjant iš St. Cat 
barines į Wellanda. Dr. H. Na 
gys apibūdino Montrealio litu 
anistinius kursus ir jiems pra 
tęsti kasmėnesines paskaitas. 
Arčiausia prie mokyklų turinio 
ir esmės prieita, kai apie vai 
kų darželius pranešė Toronto 
vaikų darželio vedėja seselė 
vienuolė, paskaičiusi ir Montre 
alio vaikų darželio vedėjos raš 
tiška pranešimą.

Pasirodė, kad Toronte į vai 
kų darželį pradeda ateiti miš 
rių šeimų vaikai, kurie nemo 
ka lietuviškai kalbėti ir vaikų

Naujienos iš pasaulio sostinės
PET MEMORANDUMAS VAKARIEČIŲ VIRŠŪNĖMS
PET Seimo Generalinis ko 

mitetas paruošė memorandu 
mą, skirtą Vakarų didiesiems.

Sovietai nuolatos siūlo savo 
vienokius ar kitokius projek 
tus. Tačiau jie vis vengia visos 
Europos padėties nenormalu 
mų svarstyti, o ypač, kas lie 
čia pavergtąsias tautas.

Augščaau minėtame memo 
randume PET ir stato vakarie 
čiams klausimą, kad jie pasirū 
pintų sudaryti konkrečią pro 
gramą, kaip ir kuriais būdais 
jie numato sutvarkyti Euro 
pos reikalus, kad būtų ir lais 
vė ir taika garantuota. Kai va 
kariečiai savo tokių planų ne 
skelbia tai Sovietai, juo toliau, 
juo akiplėšiškesni darosi.
NAUJAS EUROPOS LAIS 

VĖS KOMITETO 
PREZIDENTAS

p. Aleksander prisistatė egzi 
lams ir padarė platesnį prane 
Šimą, kurin buvo sukviesti vi 
sų egzilų komitetų pirminin 
kai ir PET delegacijų pirmi 
ninkai. Be to, dalyvavo tarp 
tautinių organizacijų vadovau 
janti asmens.

BALTIJOS LAISVĖS 
NAMUOSE,

prasidėjo Pabaltijo Moterų kon 
ferencija. Pr. m. šiai organiza 
cijai vadovavo L. Bicliukienė. 
Rotacijos keliu pirmininkė kas

met keičiasi. Lietuvių delegaci 
jos narių buvo atvykusių iš 
Bostono, Vašingtono, Filadefi 
jos ir kitur.

ALB NEW YORKO 
APYGARDOS 

atstovų suvažiavimas įvyko 
Lietuvių Piliečių Klube, Bro 
oklyne. Suvažiavime dalyvavo 
43 atstovai iš 15 apylinkių. 
Pranešimus padarė apygardos 
pirmininkas J. Šlepetys ir iždi 
ninkė A. Dobrienė.

Diskusijose dėl pranešimo 
dalyvavo J. Audėnas, A. Svol 
bonas, J. Valaitis, Krušinskas 
ir kt. Revizijos komisijos var 
du pranešimą padarė A. Ošia 
pas. Po pranešimų ir diskusijų 
buvo primtos apyskaitos ir vai 
dyba pagirta už gerą veiklą.

Suvažiavime dalyvavęs 
Zunde, trumpam į JAV atva 
žiavęs, painformavo apie Vo 
kieti jos LB, o ypač apie Vasa 
rio 16 d. gimnaziją.

Į naują valdybą išrinkti; D. 
Penikas, A. Varnas, J. Šlepe 
tys, A. Gureckas, J. Maceika, 
V. Alksninis ir p. Čekienė. Į re 
vizijos kom. išrinkti: A. Ošia 
pas, A. Dumbriene ir A. Reven 
tas.

P. Naujokaitis perskaitė re 
zoliucijas dėl šeštadieninės 
Maironio mokyklos, dėl lėšų 
telkimo ir kt.

darželis juos išmokina kalbėti. 
Tokie, per vaikų darželį pra 
ėję, vaikai ir anglų mokyklose 
pasirodo pirmieji, geriausi mo 
kiniai. Deja, trūksta vadovė 
lių; trūksta kai kurioms seimo 
ms lėšų apmokėti kuklų, vieno 
dolerio, savaitinį mokestį. Bet 
dar paprastesnis reiškinys, 
kad darželio kaimynystėje gy 
veną lietuviai savo vaikus ati 
duoda į kitataučių vaikų darže 
liūs, bet ne į čia pat esantį sa 
vaji vaikų darželi.

Ryšium su iškeltais mokyk 
linio darbo sunkumais, PLB

pirm. J. Matulionis paklausė 
mokytojus: Koks dabar yra 
vaikų kalbos mokėjimo stovis 
— kyla, smunka, ar laikosi ta 
me pačiame lygyje? Daugumo 
atsakymas buvo sunkėja. Miš 
rios šeimos, vaikų atitrūkimas 
nuo tėvų, ar tėvų negalėjimas, 
nepajėgumas ar nesidomėji 
mas, o kartais ir sąmoningas 
ignoravimas savo prigimties ir 
tautinių pareigų, veda prie to, 
kad atsiranda daugiau lietuvy 
bei žūstančių arba apsilpstan 
čių. Tai yra vienas iš svarbiau 
siu klausimų, kuri mokytojai

' Lietuvos \ 
nacionalinė Į

Visi troškom džiaugsmo šito
KUN. J. BOREVIČIUS, S. J.

„Amžiais gaubs mus didi paslaptis, kad Amžinasis Kū 
rėjas žmonijos istoriją pradėjo ne Kristaus atbaigtu žmogų 
mi, bet klysti galinčiu Adomu“. Nusižengimas paŽtnklina 
pirmąjį žmogaus gyvenimo žingsnį, apibūdina skaudžią žmo 
gaus gyvenimo dramą, kurios turinys yra vargo kūryba ir 
kančia. Pirmoj: dieviškosios meilės prošvaistė — tai buvo 
kūrimas žmogaus. Toji meilė sušvinta ir vėl didžia galia: 
Visagalis ryžtasi gelbėti paklydusį žmogų, jį išganyti. Am 
žinojo Tėvo gerumas bei gailestingumas žmogui klajūnui at 
siunčia žemėn savo Sūnų, didį meilės ryšininką, Kristų, at 
statyti tarp žmogaus ir Dievo nusikaltimu sugriautus tiltus 
ir išlyginti amžinojo Gėrio link užverstus kelius. Kristus tai 
Įvykdo savo atbaigta ištikimybe Dangaus Tėvui ir didžia 
meilės auka ant Golgotos kalno. „Kieno protas pajėgs su 
prasti šią didžią paslaptį? Kieno žodis galėtų tai išreikšti? 
Nuodėmė pakeičiama nekaltumu, atstumtieji priimami, kaip 
mylimi vaikai, klajūnai grįžta į savo žemę“, — giliu nustebi 
mu klausia didis šv. Leonas.

Ir ši išganymo paslaptis, Amžinojo laisvu apsisprendi 
mu tapusi tikrove, įprasmino kryžių ir prisikėlimą. Velykos, 
kaip ir Kalėdos, tai nėra bereikšmis metų sezono įvykis, bet 
žmogaus klaikaus gyvenimo kelyje naujos, šviesios gadynės 
pradžia, nešanti viltį visiems, ir tiems, kurių besiblaškančio 
je dvasioje ji bando gęsti.

Tarp tolimo dangaus ir pilkosios žemės, Golgotos kalno 
fone dunksojo trys kryžiai. Juos visus tris gaubė mirties še 
šėliai ir puošė kraujo lašai. Niekas nemanė, kad išganyto 
sios žmonijos vaikai į vieną tų kryžių žvelgs ilgesingomis 
akimis, semsis iš jo jėgą ir viltį ir lauks džiaugsmingo žmo 
gaus ir tautos prisikėlimo.

Kristaus Prisikėlimo šventė nuostabiai paslaptinga ga 
lia išplėšia mus iš kasdienos pilkumos, mūsų rūpesčių ir 
skausmo ir nukelia mus į velykinio džiaugsmo erdves. Kris 
taus Prisikėlimo varpai viltį skelbiančiais dūžiais sminga mū 
sų sielos gelmėn ir jų aidai primena mums nuostabius Vieš 
paties žodžius: „Aš esu atsikėlimas ir gyvenimas, kas tiki 
į mane, nors ir būtų miręs, gyvens amžinai“.

Pasaulio lietuvių sostionėje
EDVARDAS ŠULAITIS

SVEČIAS IŠ BRAZILIJOS
Pasaulinėje gėlių parodoje, dalį neseniai į Lietuvą grįžusiu 

įvykusioje Čikagos Ampiteat 
ro patalpose, teko sutikti retą 
svečią — Aleksandrą Bogus 
lauską iš Brazilijos, leidžianti 
savo atstogas Šiaurės Ameriko 
je. Svečias, aplankęs nemažą 
Kanados ir JAV vietovių, prieš 
skrendant atgal į Sao Paulo, 
sustojo ir Čikagoje paviešėti.

A. Boguslauskas, tarnaujan 
tis Lufthansa lėktuvų bendro 
vėje, yra apkeliavęs bemaž vi 
są pasaulį. Prieš kiek laiko 
jam teko lankytis ir Japonijo 
je, kuri jį su lietuvišku pasu ne 
labai norėjusi įsileisti, bet vis 
dėlto įsileido.

Svečias šių eilučių autoriui 
papasakojo nemažą Įdomių nu 
tikimų iš Brazilijos padangės. 
Pažymėjo, kaip jis buvo prire 
męs prie sienos „prezidentą“ 
Justą Paleckį, šiam lankantis 
Brazilijoje, pokalbis su lietu 
viais krepšininkais, žaidusiais 
už Sov. S-gos rinktinę ir dau 
gelį kitų. Jis pažinojęs nemažą

: žmonių, iš kurių laiškų patiria 
i mas jų vargas komunistų valdo 
; moję tėviškėje. Ypatingai vi 

sus nustebinęs į Lietuvą grįžu 
> siu kelių jaunuolių laiškas vie 

name Brazilijos dienraštyje, 
; kuriame yra aprašoma žiauri 

gyvenimo tikrovė Lietuvoje.
Papasakojo, jog Brazilijoje 

komunistai neturi daug pasekė 
jų, nors darbininkų padėtis 
ten yra gana sunki, atlygini 
mai nedideli, todėl darbų yra 
daug, tačiau kai kurie nenori 
dirbti. Gerai gyvena įvairūs 
prekybininkai ir tarnautojai, 
kurių tarpe jau galima užtikti 
ir būrį naujai atvykusiųjų lie 
tuvių. Jis pats yra gana gerai 
įsikūręs, turi didelius namus 
ir augina tris dukras.

Paklaustas, ar norėtų atsikel 
ti gyventi į JAV, atsakė nei 
giamai. Jeigu jau važiuotų, tai 
apsigyventų jKanadojerHamil 
tone, kuris svečiui geriausiai 
patikęs.

A. Boguslauskas taip pat pa 
sižadėjo patalkininkauti ir lie 
tuvių krepišnio rinktinės Bra 
zilijoje priėmimo reikaluose 
šią vasarą, nes Lietuvoje jis 
pats yra žaidęs krepišnį ir spor 
tu gana domėjosi.

GAVO PREMIJĄ
Lietuvių darželis pasaulio 

gėlių parodoje gavo parodos 
vedėjo premiją mėgėjiškų dar 
želių tarpe. Bendrai imant, jis 
susilaukė didelio dėmesio lan 
kytojų tarpe ir čia buvo išdalin 
ta nemaža reklaminės literatū 
ros apie Lietuvą, išleistos spe 
cialiai šia proga. Parodą orga 
nizavo Čikagos Lietuvių Agro 
nomų S-ga, o jai savo darbu ir 
pinigais talkininkavo ir kitos 
organizacijos.
RUNGTYNIAVO JAUINEJI 

SPORTININKAI
Vidurinių Vakarų sporto 

apygardos prieauglio klasių 
pirmenybės, įvykusios kovo 14 
—15 d. d. Čikagoje, sutraukė 
apie 160 dalyvių iš 6 sporto 
klubų ar vienetų. Jaunių krep 
šinyje meisterio vardą apgynė 
Čikagos Neris, baigmėje įvei 
kusi Čikagos Arą 60:44. Rung 

Jų buvo daug, bet per trum ’tynęs dėl trečios vietos laimėjo 
Clevelando Žaibas, sudorojęs 
Detroito Kovą 43 :34.

Jaunių krepšinio grupėje 1 
vietą laimėjo Kovas, baigmėje 
nugalėjęs Arą, o mergaičių 
tinklinvje žaibas, finale įveikęs 
Nerį. Stalo teniso žaidimų tų 
kartą neįvyko ir jie buvo atldė 
ti vėlesniam laikui.

ir
Ii

pakartotinai gvildeno.
PASKAITOS — 

PRANEŠIMA
Dr. H. Nagys gražiai 

praktiškai kalbėjo apie liet,
teratūros mokymą, bet kadan 
gi jo montys bus plačiau išrys 
kintos N L, tai apie paskaitą 
plačiau nerašoma.

Labai svarbų ir įdomų pra 
nešimą apie liet, mokyklų pro 
gramas padarė iš Čikagos atvy 
kęs JAV B-nės Kult. Tarybos 
Švietimo kom. pirm. p. Kreivė 
nas, plačiai referavęs progra 
mų projektą.

Dėl to projekto, lyginant jį 
su Kanados paruoštuoju, buvo 
plačių ir gyvų pasisakymų. 
Daugumas kalbėtojų pasisakė, 
kad projektas, kaip ir kanadiš 
kis, ne be trūkumų, todėl išva 
doje pasisakyta, kad galutinį 
projekto paruošimą reikia per 
leisti per PLB Kultūros Tary 
bos rankas ir programas iš 
leisti PLB autoritetu. Tokia 
dvasia priimta ir rezoliucija.

KITI REIKALAI.

pą laiką sunku buvo juos iš 
gvildenti.

Įdomios buvo dvi proble 
mos, kurias reikia išspręsti 
prieš programas išleidžiant: 
rašybos ir Lietuvos ribų.

Dėl pirmosios p. Kreivėnas 
pranešė, kad visi žymieji kalbi

Nukelta į 10 puslapį.
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Už Lietuvos išlaisvinimą!
For liberation of Lithuania!

LITHUANIA
Už ištikimybę Kaituliai!

For loyalty to Canada!

VISUOMENĖS ŽINIAI
Kanados Lietuviu Bendruome nes Tarybos 

Rinkimu Taisyklės
Authorized as

second class mail, Post Office Department, Ottawa
LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

Bendrieji nuostatai
1. Vyriausias KLB tvarky 

tojas yra KLB Krašto Taryoa.
2. KLB Krašto Tarybą su 

daro:
a) pilnateisiu ir slaptu baisa 

vimu trejiems metams rinkti
Telefonas: POntiac 7-7920

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.

atstovai,
b) Krašto Valdybos nariai 

ir c) apylinkių pirmininkai ar.
Prenumerata metams:

Kanadoje .......................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada .................. $ 5.0C
America & S. America . $ 5.5P
Other Countries ...........$6.09

jiems negalint, valdybos įgalio 
ti tos apylinkės asmens.

3. Pagal 2 paragrafo a pas 
traipą 30 atstovu Kanados lie 
tuviu renkama iš bendro kan

balsavimo dieną.
25. Skundus dėl kandidatų 

sąrašo gali paduoti Garbės 
Teismui betarpiai arba per Vy 
liausią Rink. K-ją kiekvienas 
pilnateisis lietuvis per 7 die 
nas po Vyr. Rinkimų Komis: 
jos paskelbimo galutinio suves 
tinio kandidatų sąrašo.

Balsdvimas
27. KLB Tarybos atstovų 

rinkimų dieną (balsavimą) ski 
ria ir skelbia Krašto Valdyba.

28. Balsavimas visoje Kana

„?V. £.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams B1LE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, ai ba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL,

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

didatų suvestinio sąrašo. Rin 
kimai vykdomi apylinkėse ir se 
niūnijose.

4. Balsavimo teisę turi kiek

Naujas svarbus reiškinys 
mūsų gyvenime

NUOŠIRDŽIAI
,,Nepriklausomos Lietuvos” 

redakcija dideliu pasitenkini 
mu skelbia Montrealio lietuvių 
DLK Vytauto klubo Valdomų 
jų Organų laiškus, atsišauki 
mus ir pranešimus, visa tai ver 
tindama kaip naują rimtą, pro 
tingą ir tikrai lietuvišką žings 
ni pirmyn.

Gaila, kad dešimt metų pra 
į ėjo bergždžiam ir nenaudingam 

nesusipratimui, kurio metu ei 
ta ne pirmyn, bet atgal; kurio 
metu Klubas neteko jo inciato 
rių siekių ir jų pradėtos našios 
veiklos. Deja, kas praėjo—jau 

; nesugrąžinama. Bet nepapras 
’■ , tai yra svarbu, kad pagaliau 

susiprasta, susiorientuota ir, 
kas svarbiausia, — pasiryžta 
rimtam žingsniui, kurį galima 
tiktai sveikinti.

Norisi viltis, kad tai yra ne 
vien lokalinis, Montrealio be 

. tuvių, gyvenimo reiškinys, bet 
kad tai yra lyg ir platesnio su 
sipritimo, apimančio visą lie 
tuviškąją Kanadą, pradžia. Juk

Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau,

Siųsdami I egzempliorių at 
sišaukimo, kuriuo kviečiame 
Montrealio lietuvius, ypač jau 
nimą, stoti mūsų kiuban na 
riais, prašome Jūsų nuošir 
džios paramos šiame reikale.

Prašome paraginti Jūsų skai 
tytojus ir rėmėjus jungtis šion 
vienon seniausių Montrealio 
lietuvių organizacijom

Tik bendrai dirbdami, siek 
darni nuoširdžios vienybės, ga 
lėsime išlaikyti mūsų priau 
gančiose kartose tėvų kalbą, 
jų papročius bei tradicijas.

JĮ SVEIKINAME 
panašus reiškinys tiktai nese 
niai pasireiškė ir Winnipege.

Tikrai gi — visi esame vie 
nos motinos — Lietuvos—vai 
kai, esame lietuviai ir tai mus, 
toli nuo Lietuvos esančius, tu 
ri jungti pirmuoju ir pagrindi 
niu — tautiniu — ryšiu. Lietu 
vai nieku kitu būdu geriau ne 
patarnausime, kaip būdami ir 
likdami lietuviais.

NL redakcija, augštai vertin 
dama naują Klubo žingsnį, pri 
sideda prie jo kvietimo ir labai 
pataria visiems vyrams, mote 
rims ir jaunimui, kurio yra la 
bai gražios gretos, stoti na 
riais j Klubo pašalpinę ir per 
ją tapti Klubo šėrininkais.

Visi vieningai lietuviškai 
veikdami tikrai galėsime nu 
veikti didelius darbus, kurie 
bus naudingi ir malonūs ir vi 
siems lietuviams, čia gyvenan 
tiems, ir bus malonūs Lietuvos 
žmonėms.

Žemiau skelbiame suminėtus 
raštus. NL red.

Ir esamus negerumus, kiai 
das, galėsime greičiau pašaliu 
ti, kuomet turėsime didesnį na 
rių skaičių. Ypač kviečiamas 
jaunimas. Jis reikalingas, kad 
su savąja energija, sumanumu, 
padėtų mums atstatyti klubo 
lietuviškąją veiklą, grąžinti lie 
tuvišką jam dvasią.

Reiškia Jums pagarbą:
J. Skinkis

Einantis Klubo Pirmininko 
pareigas.

J. Džiaugys
Naujai išrinktas klubo Pirmin.

P. Šimelaitis, sekretorius.
1959 m. kovo 12 d.

vienas pilnateisis Kanadoje gy 
venąs lietuvis, nejaunesnis kaip 
18 metų amžiaus.

Neturi .teisės balsuoti, jeigu 
jis:

a) nėra lojalus demokratinei 
Kanados santvarkai ir kenkia 
Kanadai;

b) kenkia lietuvių tautai ar 
yra priešingas Lietuvos neprik 
lausomybei arba pritaria boišc 
vikinei ar kitokiai Lietuvos 
okupacijai.

6. { KLB Tarybą gali būti 
renkamas kiekvienas pilnatei 
sis Kanados lietuvis ne jaunes 
nis kaip 21 metų amžiaus. Ne 
gali būti renkamas neturįs tei 
sės rinkti pagal šių taisyklių 
4—-5 paragrafus.

Rinkikų sąrašai
13. Rinkikų sąrašus apylin 

kėse sudaro apylinkės valdyba, 
o seniūnijose — seniūnas.

17. Rinkikų sąrašai atidaro 
mi patikrinimui 10 dienų prieš 
balsavimo dieną.

18. Rinkikų sąrašus atida 
rius, kiekvienas pilnateisis lie 
tuvis turi teisės asmeniškai ar 
ba paštu pasitikrinti ar jis yra 
Įtrauktas tos apylinkės ar se 
niūnijos sąrašuose. Tos teisės 
nenustoja ir balsavimo dieną.

Kandidatų sąrašai
19. Ne mažiau kaip 10 rinki 

kų gali sudaryti kandidatų są 
rašą į Tarybos narius. Sąraše 
negali būti daugiau kaip 30 
kandidatų. Tas pats rinkikas 
gali pasirašyti tik vieną kandi 
datų sąrašą.

Siūlomas kandidatas ir siu 
lytojai turi būti sumokėję soli 
darumo mokestį.

20. Tarybon siūlymų kandi 
datų sąraše turi būti pažymė 
ta:

Kad jis adresuojamas Vy 
riausiajai Rinkimų Komisijai 
ir kad tame sąraše išvardintus 
kandidatus siūlo 10 žemiau pa

doje vyksta vieną ir tą pačią 
dieną nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

Jei balsuojamame buste nu 
rodytu laiku būtų dar nebalsa 
vusių, tai apylinkės ar seniu 
nijos rinkimų komisijos nutari 
mu balsavimo laikas gali būti 
pratęstas iki bus pabalsavę vi 
si susirinkusieji balsuoti.

29. Balsuoti yra kiekvieno 
susipratusio lietuvio tautiniai 
bendruomeninė pareiga. Kiek 
vienas, turįs balsavimo teisę, 
gali balsuoti tik pats asmenis 
kai. Balsavimo teisė negali bū 
būti įgaliota kitam asmeniui.

38. Rinkimų komisjų nariai, 
rinkikų prašomi, paaiškina bal 
savimo tvarką.

48. Rinkikai dėl ligos, didės 
nio atstumo nuo rinkiminės 
būsinės ar dėl svarbių priežas 
čių numatąs, kad negalėsiąs 
pats asmeniškai atvykti į bal 
savimo būstines, gali balsuoti 
paštu. Tuo reikalu praneša sa 
vo apylinkės nirkimų komisi 
jai, kad atsiųstų jam balsavi 
mo kortelę ir voką. Tokį prane 
Šimą turi pasiųsti rinkimų ko 
misijai tokiuo apskaičiavimu, 
kad balsavimo kortelę gautų 
dar prieš balsavimo dieną, o ją 
galėtų pats išsiųsti ne vėliau 
balsavimo dienos.

50. Balsuotojas, pažymėjęs 
balsavimo lapelyje nedaugiau 
kaip 30 kandidatų, Įdeda lape 
lį į prisiųstąjį voką, jį užlipina 
ir įdeda į antrą voką, adresuo 
ią Vyr. Rinkimų Komisijai, 
kartu su šio voko kampe pažy 
mėdamas siuntėjo pavardę, var 
dą ir adresą ir nevėliau kaip 
balsavimo dieną pasiunčia 
Vyr. Rinkimų Komisijai.

Kandidatų sąrašą Apylinkių 
Rinkimų Komisijos pristato 
Vyr. Rinkimų Komisijai nevė 
liau 1959 m. balandžio mėn. 23 
d. Vyr. Rinkimų Komisijos ad 
resas: J. Sližys, 53 Hewett St. 
Toronto, Ont.

Vyr. Rinkimų Komisija.

POSVETHI2U

Veda sktn. inž. J. Bulota.

MIELI SKAUTŲ BIČIULIAI
Gal jums dar nežinoma, kad 

šiais metais Įvyksta vėl Pašau 
linis Skautų Sąskrydis, Jambo 
ree vadinamas. Šis sąskrydis, 
kaip ir Olimpiados, įvyksta kas 
ketveri metai. Visi gerai alsi 
mename, kad 1935 m. Kanado 
jė, prie Niagar-Falls mūsų lie 
tuviškasis skautiškas jauni 
mas labai gausiai dalyvavo ir 
gražiai reprezentavosi kaip Lie 
t u vos atstovai, garsindami jos 
vardą ir dabartinę skaudžią pa 
dėtį. Žinoma, tada mums nebu 
vo sunku dalyvauti Jamboree, 
kuri vyko mūsų gyvenamose 
apylinkėse. Mes galėjome be 
didesnių finansinių sunkumų 
nuvykti.

ŠĮ kartą, ir tai pirmą kartą 
panašiu sąskrydžiu istorijoje. 
Jamboree įvyksta Filipinuose, 
tolimuose rytuose. Be abejo, 
ten suplauks dešimtys tūkstan 
čių jaunimo iš visų pasaulio 
kampų, bet daugiausia bus Azi 
jos tautų jaunimo. Ne vienas 
iš mūsų gyvenančių Kanadoje 
ar JAV, ar Europoje negalvo 
jame galėsią ten nuvykti, nes 
didžiulės tolumos ir su tuo su 
rištos didelės išlaidos yra tie 
stambiausi stabdžiai. Bet jei 
mums neįmanoma pasiekti tą 
tolimą kraštą, yra kitas konti 
nentas — Australija, kuriame 
gyvena mūsų broliai lietuviai 
skautai. Toli ir jiems, bet vis 
dėlto jau galima.

Brolijos Užsienio Skyrius 
trokšta pasiusti į sąskrydi tik

keletos žmonių delegaciją, ku 
ri sugebėtų efektingai tepi e 
zentuoti Lietuvą Azijos tauto 
ms. Pirmą kartą istorijoje pa 
kiltų Lietuvos trispalvė vėlia 
va Tolimuosiuose Rytuose, pir 
mą kartą mūsų reprezentantai 
turėtų progą papasakoti Azi 
jos žmonėms mūsų nelaimia 
gos tėvynės bylą, supranta 
miausiai pasakyti, kas tų visų 
nelaimių kalitininkas ir jį de 
maskuoti. Daug gero savai tau* 
tai galima padaryti panašino 
se tautų susibūrimuose.

Tarptautinis Skautų Biuras 
šį kartą neaplenkė ir mūsų, bet 
oficialiu raštu per Brolijos Už 
sienio Skyrių kviečia lietuvius 
skautus dalyvauti X-je Jambo 
rėjee (Džiamborėje).

Ta proga jau buvo skelbtas 
aukų rinkimo vajus, išsiuntinė 
ta tūkstančiai atsišaukimų JA 
V ir Kanadoje gyvenantiems 
tautiečiams, bet dėl nežinomų, 
o gal ir žinomų priežasčių re 
zultatai buvo ypatingai menki.

Šį kartą BUS patvarkymu 
DF sekretorius visiems skautų 
skyriams prisiuntė aukų lapus, 
kuriais bus skubotai renkamos 
aukos pasiuntimui lietuvių dė 
legacijos į Pasaulinį Skautų 
Sąskrydį Filipinuose. Skautų 
vadovai Montrealyje ir kitur 
kreipsis į Jus, brangūs tautie 
čiai. Būtų labai džiugu, kad šis 
vajus pasisektų, o jis pasiseks 
tik tada, jei Jūs prisidėsite sa 
vo auka. A. S.

MONTREALIO LIETUVIAI
Nedidelis lietuvių būrelis 

1907 metais šiame mieste įstei 
gė Didžiojo Lietuvos Kunigai 
kščio „VYTAUTO” Neprik 
Ikusomą klubą, kuris jau šian 
dien yra išaugęs į gana pajėgų 
ekonomiškai vienetą. Steigėjų 
gražus tikslas jungti visusMon 
trealio lieuvius, be jokio skir 
tiimo, šion organizacijon, yra 
gyvas ir labai aktualus ir šian 
dien.

Mūsų didelėje kolonijoje nė 
ra reikiamai išvysyta kultūri 

. nė veikla. Dažnai skudžiamės 
lėšų trūkumu. Nerandame pa 
rengimams tinkamų salių, ne 
.turime gražių užeigos vieto 
vių. Neviską šiandien turi ir 
klubas. Bet jeigu mes veiktu 
Ine taip, kaip veikė šio klubo 
kūrėjai, eitum petys petin, pa 
mirŠę visa, kas mus skiria, mes 

„labai daug ką galėtume pasiek 
ti. Ir tai galėtume padaryti vi 

•. ..sai netolimoje ateityje. Mums 
."trūksta tik vieno: GEROS 
V V ALIOS.

Tautiečiai, klubas prašo ir 
kviečia Jumis stoti į klubo ei 
les. Ateikite pas mumis. Jung 
tinėmis jėgomis daug ką pada 
rysime. Patį klubą pakelsime, 
padarysime tikrai lietuviška 
sveitaine — užeiga. Ir tai pa 
daryti galime tik mes, Montre 
alio lietuviai.

Kviečiame visus ir visas nuo 
širdžiai. Prašome visus, be 
skirtumu. Tik prašome vieno 
— SAVO PASAULĖŽIŪRI 
NIUS SKIRTUMUS, stodami 
kiuban, palikime už jo durų, 
Paduokime vieni antriems ran 
kas ir eikime vienybės keliu.

KLUBAS NUO Š. M. KO 
VO MĖN. 1 iki š. m. BIRŽE 
LIO MĖN. 1 DIENAI skelbia 
narių vajų.

VARDAN TOS LIETU 
VOS — VIENYBĖ TEŽYDI.
Didžiojo Lietuvos Kkunigaikš 

do Vytauto Nepriklausomo 
Klubo Vaidyba 
ir Direktoriai.

sirašiusių pilnateisių lietuvių. 
Po to seka pats siūlomų kandi 
datų sąrašas, kuriame pažymi 
ma: a) eilės nr., b) kandidato 
pavardė, c) vardas, 9) kandi 
dato gimimo data, e) profesija 
ir f) adresas.

Toliau seka 10-ties tuos kan 
didatus pasiūliusių pilnateisių 
lietuvių sąrašas, kuriame pažy 
mima: a) eilės nr., b) siūlyto 
jo pavardė, c) vardas, d) gimi 
mo data, e) adresas ir f) siūly 
tojo savarankiškas parašas.

Drauge su kandidatų sąrašu 
įteikiami raštiniai sutikimai bū 
ti renkamais Tarybos nariais.

21. Kandidatų sąrašai įtei 
kiami vietos apylinkių rinkimų 
komisijai.

24. Iš visos Kanados gautų 
sąrašų, atitinkančiu šių taisyk 
lių reikalavimus, Vyr. Rinkimų 
Komisija sudaro alfabeto tvar 
ka vieną bendrą kandidatų są 
rašą ir jį paskelbia visų žiniai 
ne vėliau kaip 15 dienų prieš

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

Skyriai: Hamiltone, .
4 St. Catharines ir kitur.

JliAMIENSKI /
JANIQUE TRADING CO./

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

INFORMACIJA
' {stojimo sąlygos į Montrea 
--lib Di * L. K. Vytauto klubą 

yra Šios >
L I. Skyrius priimami vyrai 

ir moterys iki 35 metų 
amžiaus, moka mėnesiui 
1 dolerį mokesčio. Ligo 
je pašalpa 10 dolerių sa 
vaite!.

2. II Skyrius, priimami \ yrai
ir moterys iki 45 metų 
amžiaus, moka 50 centų 
mėnesiui mokesčio. Ligo 
je pašalpa 5 doleriai sa 
vaitei.

3. II specialus skyrius, priima
mi iki 50 metų amžiaus, 
moka 50 centų mėnesinio

mokesčio, dvigubą po 
mirtinės mokestį ir ne 
gauna pašalpos per 5 me 
tus, nuo įstojimo dienos. 
Praėjus 5 metams ligoje 
Šalpa mokama kaip ir II 
skyriaus nariams.

Bendrai — išbuvus 6 mene 
sius pašalpinės narių gaunama 
teisė nusipirkti, nominaline 
verte, iki 6 šėrų. šiuo laiku 
klubo šėro nominalinė vertė 
yra 25 dol Valdyba.

• Angliškai kalbančioms pašau 
lio tautoms išleidžiama didelė 
150 tomų katalikų enciklopedi 
ja. Leidžia Hawthorn Books, 
Inc., New Yorke. Jos vyriau 
sias redaktorius prancūzų pa 
garsėjęs katalikų mokslininkas 
Daniel Rops. Kas mėnesį išlei 
džiami du tomai. Darbas bai 
giamas per šešerius metus. Sp 
ausdinama Amerikoje ir Kana 
doje ir vadinsis „The Twentie 
th Century Encyklopedia of 
Catholicism“.

DOVANŲ SIUNTINIUS ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
siųskite per

TALKOS PREKYBOS BENDROVĘ LONDONE.
Talka siuntinio siuntėjui persiunčia siuntinio gavėjo pakvi

tavimą, kad siuntinys gautas Lietuvoje.
Talkoje užsakius — siuntinys išsiunčiamas sekančią dieną ir 

pasieks adresatą Lietuvoje per 3—5 savaites.
Per Talką siunčiamas siuntinys yra apdraudžiamas ir įmo 
aami visi kaštai.- sovietinio muito mokestis, išperkama siun

tiniui licenzija ir apmokami visi persiuntimo mokesčiai.
Siuntinio gavėjui Lietuvoje tereikia jį atsiimti vietiniame 

pašte—nemokant jokių papildomų mokesčių.
Štai keletas ištraukų iš naujojo Talkos kainoraščio:

100% vilnonės medžiagos vyrų ar moterų kostiumams
(visos medžiagos turi Įaustą įrašą „Made in England $$ 
— All Wool“), Įvairių spalvų, už vieną jardą............. 8.50
100% vilnonės medžiagos moterų suknelėm, raštuotos 
ar lygių spalvų, už vieną jardą ....................................  3.891
,,Crombie” geriausios rūšies medž. paltams, už jardą 13.50* 
Vilnonė megzta suknelė, lygių spalvų ............................. 26.40
jaunosios vestuvinis aprėdas, pilnas komplektas.......... 51.60
Vyrų Nylono viršutiniai marškiniai ................................ 8.60
šveicariškas „Cyma“ (Triplex) rankinis laikrodis, 17 
akmenų, nerūdyjančio plieno, antimagnetinis, herme
tišku uždaru, nebijąs sukrėtimų.......................................  . 56.80

(Sužymėtose kainose yra įskaitytas sovietinis mui
tas, siuntimo licenzijos mokestis ir persiuntimo iš
laidos. UŽ kiekvieną siuntinį papildomai mokamas 
nežymus patarnavimo mokestis).

Jokių kitų paslėptų mokesčių nemokate siunčiant per Talką.
Be čia sužymėtų prekių, per Talką galite užsakyti vaistus, 

maistą ir įvairias kitas galanterijos prekes.

Rašykite dar šiandien.

TALKA PREKYBOS BENDROVĖ, 
Skyrius N r. 27,

1, Ladbroke Gardens, London W. 11. 
Gr. Britain.
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Lietuviai organizuojasi pirkti plotą žemės 
geromis sąlygomis

Šitame plane pažymėtas (juo 
da juosta) žemės plotas virš 36 
arp. (1,362,258 sq. ft.), kurį 
organizuojasi nupirkti lietuvių 
grupė, yra tarp Newman blvd. 
ir St. Patrick gatvių, taip pat 
visu šonu šliejasi prie numaty 
tos Lapierre gatvės. Atstumas 
— viena mylia nuo būsimo pre 
kiavimo centro (LaSalle Shop

Saulių Sąjungos kūrėjas
VLADAS PUTVIS-PUTVINSKAS 

(J. Navikėno paskaita).
Kovo mėn. 5 d. suėjo lygiai 

30 metų, kai mirė Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Kūrėjas VIa 
das Putvis-Putvinskis.

Tą liūdną sukaktį minėdavo 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
šaulių daliniai, atitinkamai pa 
mini ir atsikūrę laisvame pašau 
ije šaulių vienetai ir šauliško 

ji spauda. Tuose minėjimuose 
yra iškeliami ir prisimenami to 
Įžymaus vyro darbai mūsų kraš 
tui, mūsų tėvynei.

Prieš 86 metus, kada gimė 
Vladas Putvinskis, Lietuvos 
kaimas ir dvaras buvo du skir 
tingi pasauliai.

Nors gimęs ir jaunystę pra 
leidęs dvaro pasaulyje, bet VIa 
das Putvinskis visą laiką buvo 
jam svetimas.

Save, kaip lietuvį Vladas 
Putvinskis atrado Šiaulių ir 
Mintaujos gimnazijose. Čia jis- 
sustiprėjo tautiškai, suprato dv 
aro pasaulio klaidas ir visu uo 
lumu šoko jas likviduoti. Jo lie 
tuvybę gaivino ir ugdė Povilas 
Višinskis, Vincas Kalnietis, 
Augustinas Janulaitis ir kiti, 
kurie Vladą Putvinskį išmokė 
lietuviškai ir padėjo jam su 
prasti visa tai, kuo gyvena ir 

ping Centre) ir tiek pat nuo 
statomo ZOOLOGIJOS sodo, 
kuris, kaip spauda rašė, bus 
pats didžiausias Amerikos kon 
tinente. Cavendish gatvės tą 
sa, kuri būsianti susisiekimo ar 
terija tarp šiaurinės Montrea 
lio dalies, zoologijos sodo ir La 
Salle blvd., irgi yra pakeliui Į 
mūsų plotą. Visai patikrintos 

ko siekia lietuvių tauta. VIa 
das Putvinskis pagaliau tiek 
pasidarė artimas mūsų tauti 
nio atgijimo darbui, kad nuo 
1899 metų jo namai Graužikų 
dvare tapo lietuviškumo židi 
niu. Čia rinkdavosi ir bundan 
čios lietuvių tautos reikalus 
svarstydavo Ant. Smetona, Jo 
nas Jablonskis, Petras Avižo 
nis, Juozas Bagdonas, Gabrie 
lė Petkevičaitė, Julė Žemaitė 
ir eilė kitų mūsų tautinio dar 
bo pionierių.

Graužikų dvare Pov. Višins 
kis kurį laiką redagavo „Var 
pą”, o Jonas Jablonskis čia pa 
rašė pirmąją lietuvių gramati 
ką.

Juo toliau, juo labjau VI. 
Putvinskis varė tautinio atgi 
jimo darbą. Jo valdomuose dva 
ruošė buvo įsteigtos slaptos 
lietuviškos mokyklos apylin 
kės ūkininkų vaikams; per jo 
rankas ėjo didžiuliai transpor 
tai draudžiamosios lietuviškos 
literatūros, kuri iš čia pasiek 
davo tolimiausius žemaičių ir 
šiaurės Lietuvos kampus.

Kai 1905 metais Rusijoje ki 
lo revoliucija, VI. Putvinskis 
dar energingiau kibo į darbą. 

žinios, jog sekančių metų gale 
ir vėliausiai 1961 metais pri 
minimo sklypo bus privesta 
kanalizacijos (vanduo ir natur. 
gazas jau yra) sistema.

Mokame i$0.30 (trisdešimt 
centų) už vieną kvadratinę pė 
dą), kas sudaro bendrą sumą 
$408,677.40. Šitą sumą turi

Jis sakė revoliucines prakal 
bas, iš Prūsų gabeno draudžia 
mąją literatūrą ir ginklus.

Malšinant revoliucijos aud 
rą, rusai pajuto, jog Žemaičiai 
ir Šiaurės Lietuva turi jtakin 
gą vadą. VI. Putvinskis areš 
tuojamas ir laikomas Šiaulių ir 
Kauno kalėjimuose, o vėliau iš 
tremiamas į Krymą. Po kurio 
laiko grįžęs į gimtąjį kraštą, 
jis vėl tęsia tautinį darbą, tik 
dar platesniu mastu.

Rusų žandarų ausis pasiekia 
gandai, kad VI. Putvinskis tu 
ri stiprų ginkluotų vyrų būrį. 
Prasideda nuolatinis jo seki 
mas, nuo kurio VI. Putvinskį 
dažnai saugoja jo draugai-kai 
mų žmonės.

Prasidėjus Didžiąjam karui, 
VI. Putvinskis ištremiamas į 
Rusijos gilumą. Iš šio ištrėmi 
mo grįžo tik 1918 metais.' Gy 
vendamas ištrėmime, jis nega 
Įėjo stoti į aktingą Lietuvos kū 
rimo darbą.

VI. Putvinskis būdamas iš 
trėmime tolimame Rusijos už 
kampyje, Voskresenske, 1915 
metais parašė:

„Atviras laiškas vargo bro 
liams".

Nepraleiskite geros progos. 
Laimė — mokslas. Laimė — 
menas. Laimė — kūrinys. Bet 
ne radinys.

Žmogaus organizmui reikia 
mokėti gaminti vadinamąją or 

dengti trisdešimt šėrininkų per 
penkis metus. Vienas šėrinin 
kas būtų atsakomingas už $13, 
622.58, ką turės išmokėti sekan 
čiai: $4,000.00 (keturis tūks 
tančius) pasirašant dokumen 
tus, o likusius per keturius ly 
gius mokėjimus iš 6%. Pirmas 
toks mokėjimas reikės pradėti 
mokėti po dvejų metų nuo do 

ganinę šilimą.
Žmogus, kurio kūnas men 

kai temoka gaminti tą šilimą, 
visada nepatenkintas oro tem 
peratūra. Kailiniai jo nešildo, 
karštame ore jis perkaista ir 
silpsta, bet ūmai krinta į reak 
ciją, lengvai peršąla. Panašiai 
išeina ir su laimės patenkini 
mo, gyvenimo džiaugsmo ir pa 
našiais gerais pajautmais.

Reikia, kad žmogaus siela 
mokėtų savaime gaminti tuos 
pajautimus, geros drausmm 
gos valios padedama. Be to, 
mokslo, nelaimė prislėgs, suiau 
žys sielą, o laimė praeis neju 
čiomis. Be to mokslo ir laimė 
je turėsite rūgštų veidą arba 
isteriškai įkaisit trumpai va 
landėlei, idant dar greičiau nu 
dardėtumėt į reakcijos juodą 
duobę.

Taip jau kūno sveikata dau 
giau priklauso nuo sveikų vi 
durių, negu nuo rinkto maisto. 
Kūno jėgą galima stipriai padi 
dinti tam tikru lavinimu. Šie 
los jėgas dar daugiau galima 
padidinti tam tikiu lavinimu. 
Mes visi žinome tą tiesą, bet 
dėl ko ja nesinaudojame? Dėi 
ko taip mažai laviname savo 
sielas?

Dėl to, kad esame išdykę. 
Dėl to, kad buvome tėvynėje 
gerose sąlygose. Kada žmogui 
gera gyventi, nėra' didelio rei 
kalo ir sunku mokytis savaime 

kumentų pasirašymo dienos.
Vienas šėras gali būti per 

karnas ir dviejų ar daugiau as 
menų, tačiau vienam asmeniui 
nusistatyta neparduoti daugiau 
kaip du serus.

Bendrovė iš trisdešimt šeri 
ninku nustatys savo Įstatus ir 

gamint džiaugsmą, ir tuokart 
jis ištvirksta.

Taip šiltuose kraštuose žmo 
nių kūnai nemoka šilimos sa 
vaime gaminti negu šiltame.

Taip jau yra visada: Drą 
sos lengviąusa mokytis, kada 
giltinė spokso į tave savo tuš 
čiomis akimis. Meilės geriau 
šia proga mokytis, kada į tave 
akmenimis mėto. Sielos ramu 
mo geriausia mokytis audroje. 
Gyvenimo meilės, kada junti ją 
iš tavęs smunkant. Nuolaidu 
mo ir kanrtybes, kada tave kan 
kiną. Sielos keitumo — skaus 
muose. Tikėjimo į gėrį ir švie 
są — tirštoje tamsoje. Savo jė 
gas auginti, kada esi apkrau 
tas našta. Mylėti tėvynę — ka 
da esi nuo jos atplėštas. Bran 
ginti žmones — kada esi išva 
rytas iš jų tarpo. Nelaimėje 
lengviau išmokti gaminti sic 
loję optimisitnius jausmus, ne 
gu laimėje.

Dabar užgriuvo ant mūsų ne 
paprašai sunkūs vargai. Dabar 
ties mūsų dalis: tėvynės ilge 
sys, skurdas, vargas, baimė už 
savuosius, panieka ir mirties 
šmėkla.

Tos mūsų nelaimės yra reta 
ir brangi proga, nepaprastai pa 
togi visokiems geriems sielos 
ypatumams vystyti.

Skubinkime ją išnaudoti, 
nes gal ji neatsikartos taip 
greit.

Įregistruos valdžios įstaigose, 
kada visi šėrininkai užgaran 
tuos savo šėrus depozitais.

Visi bendrovės nutarimai ar 
sprendimai bus daromi balsų, 
dauguma.

Šerų depozitus darome dau 
gurnui lietuvių pažįstamo no 
taro H. Messier „in trust", ku 
ris pats nupirko vieną šėrą. To 
dėl visuose savo susirinkimuo 
se turėsime notarą.

Šešiolika šėrininkų yra pada 
rę šėrų depozitus ir trūksta ke 
turiolikos, kurie turi būti su 
rinkti ne vėliau š. m. balandžio 
mėnesio 12 dienos. Visus, ku 
rie yra suinteresuoti ir jaučia 
si pajėgūs tam reikalui skirti 
minėtą sumą, prašau paskam 
binti neatidėliojant:

Jonui Lukoševičiui 
PO 7-2922.

Šitą bendrovę organizuoda 
mas, neturiu jokių labdarybės 
ar patriotiškų tikslų: perku šė 
rą pats ir turiu drąsos pasiū. 
lyti savo tautiečiui, nes esu įsi 
tikinęs, jog uždirbsime. Iki 
šiai dienai neklydau... Kad ir 
„nemylime“ dolerio, bet jo mu 
ms reikia. Burkimės, nes bend 
ra jėga yra labai galinga... Ne 
laukime dešimtmečiais krizės 
nieko neplanuodami, nes ir jai 
atėjus, neturėsime ką pralai 
mėti.

Lietuvis nėra nė kiek neiš 
mintingesnis, jog nesugebėtų 
pasinaudoti šito krašto biznio 
galimybėmis, kuriomis naudo 
jasi milionai kitų. NeperŠu bū 
tinai čia, nes yra daug ir dar 
kartą daug visokių kitų galimy 
bių, tačiau siūlau nepalydėti 
kiekvieno užsimojimo pavydo 
„giesmele“, bet pačiam planuo 
ti, nes iš daugelio planų dažnai 
išeina vienas ir geras.

Ne visada nuraminti ar patei 
sinti savo neryžtumui pasaky 
mas „devyni amatai — dešim 
tas badas" tinka, nes labai daž 
nai iš vieno amato išeina devy 
ni badai.

Jei sugebėsime pagerinti sa 
vo ekonominę padėtį, lengviau 
bus pataisyti ir visas kitas pa 
dėtis.

Jonas Lukoševičius,
507 Gerald St. LaSalle.

PO 7-2922.

Kas gali žinoti? Gal šimt 
mečiais neatsikartos toks pato 
gus laikas geram sielos moks 
lui įgyti. Taigi mokykimės, 
kad kitus pamokyti galėtume, 
kad šimtmečiams užtektų.

Ką gero nuvešime pargrįžę 
į tėvynę? Sveikatos ir turto 
nenuvešime, nuvešime nors 
džiaugsmo mokslą. Skubėki 
me jį išeiti, kol dar geras lai 
kas".

VI. Putvinskis, grįžęs iš 
tremties Lietuvon, tuojau ėmė 
si to darbo, kuris anais laikais 
buvo jaunai valstybei naudin 
giausias ir reikalingiausias. Jis 
pradėjo organizuoti kariuome 
nės talkininkę — šaulių Są 
jungą.

VI. Putvinskis apie lietuvių 
ginkluotos pajėgos organizavi 
mą galvojo dar rusų caro vai 
dymo laikais. Respublikos Pro 
zidentas Ant. Smetona sakė, 
kad VI. Putvinskis rusų prieš 
paudos laikais galvojęs, jog ge 
ruoju lietuviai iš rusų laisvės 
negausią, tad rėkia laukti pro 
gos ir patiems pasiimti, kas są 
moningai tautai priklauso.

1919 metų pavasarį Lietu 
vai buvo sunkios dienos. Vals 
tybės priešai mus stengėsi sp 
rogdinti iš oro ir iš vidaus. 
Reikėjo organizuoti apsaugą ir 
vidaus tvarkos tarnybą. Esą 
mo kariuomenės branduolio ir

Nukelta Į8-tą ps).
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KULTŪRW£^KQVIKA
DVI SVARBIOS KNYGOS

Norėčiau prikelti. . . netoli 
mos praeities didvyrių vieną, 
kad jis prabiltų į mus ir paša 
kytų gyvuoju žodžiu, ką jis iš 
kentėjo, kaip jis kovojo, kaip 
žadino tautą iš miego gilaus.

Bet jų kelti iŠ kapų ar mie 
go nereikia, štai vėl vieno, sa 
vo amžių, jėgas, sveikatą pa 
šventusių mylimai Tėvynei 
Lietuvai, Kipro Bielinio atsi 
minimų pluoštas, pavadintas 
„Dienojant“ guli ant skaityto 
jo stalo.

Verti lapą po lapo, f tave 
prabyla nuostabiai gražia, tai 
syklinga kalba, žmogus, kuris 
nuo jaunystės iki šiai dienai 
tęsia kovą už savojo krašto 
laisvę. Už žmogaus teises. Ka 
lintas carizmo laikais tolimo 
sios Rusijos katorgoje, bet ne 
palaužtas, ir šiandien tą kovą 
tęsia.

Kaip Nepriklausomybės Ak Živago 
to signataro, Stepono Kairio, 
knyga „Lietuva Budo“, taip 
ir Kipro Bielinio — „Dieno 
jant“ yra didelis įnašas į mūsų 
istoriją, literatūrą.

Šias dvi knygas galėtų, kaip 
literatūrinius kūrinius, naudo 
ti ir mūsų augštesnieji litua 
nistikos kursai.

Bet jos turėtų rasti kiekvie vė ypač įdomią ir pilną priešta 
no lietuvio, patrioto, be pašau 
lėžiūrinių skirtumų, knygų 
lentynoje garbingą vietą.

Mielas tautieti, kai versi šių 
knygų lapus, pamatysi tai, ko 
šiandien gal nepastebi. Pama 
tysi, kad puolusi dvasia šia n 
dien dar turi pakilti kietai ir 
nepermaldaujamai kovai. Ne 
daugel yra mūsų, šaukė Kudir 
ka, bet dvasia stiprūs priešus 
nugalėsime. O kad taip buvo, 
aiškiausiais faktais kalba į mus 
savo knygose „Lietuva Budo“ 
ii „Dienojant“ du didieji mū 
su Tautos veteranai.

Abi šias knygas galite gauti 
ir Montrealyje pas Pr. šimelai 
ti. „Lietuva — 
„Dionojąnt“

Gražiai Įrištos, pi įtaikytos 
knygų lentynai, taisyklinga 
kalba ir gyvi pavyzdžiai anų, 
tamsių, mūsų Tėvynės laikų 
kalba iš jų abiejų. Šimelaitis.

DAIL. TELESF. VALIAUS 
grafikos darbų paroda bus ati 
daryta balandžio 17 d. galeri 
joje Le Soleil Dans La Tete, 
Paryžiuje. Paroda truks iki 
balandžio mėn. galo.

DAILININKO
KĘSTUČIO RAČKAUS,

Kanadoj gimusio dailininko, ta 
pybos paroda Foyer Des Ar 
tist galerijoje, Paryžiuje, tru 
ko iki kovo 14 d.. Šioje parodo 
je dailininkas išstatė 15 tapy 
bos darbų ir 8 moreotipijas. Pa 
rodą globoja Kanados Amba 
sados Kultūrinio skyriaus še 
fas. Ji yra susilaukusi labai pa 
lankaus Paryžiaus spaudos 
siliepimo.

DISKUSIJOS APIE 
DR. ŽIVAGO.

Jaunimo centre apie pagar 
sėjusį Pasternako romaną Dr, 

kalbėtoju buvo kun. 
Alfonsas Grauslys. Jis išnagri 
nėjo romano lieratūrinę bei 
grožio pusę. Susidarė vaizdas, 
kad Pasternako veikalas tikrai 
didelis kūrinys ir Nobelio pre 
miją gavo, užarnautai. Korefe 
rentė Aldona Krikščiūnaitė- 
-Šmulkštienė šiltai įvertino ir 
papildė referento darbą ir da

at

DAKTARAS JUOZAS SENIKAS
Įsikūrė St. Jean’e, P. Q.

Mūsų tautietis Daktaras Juo 
zas Senikas, atvykęs į Kanadą, 
apsistojo Montreaiio kaimynys 
tėję, už 30 mylių nuo Montrea 
lio miesto, St. Jean’e (273 Tra 
han St.). Kelis metus jis ten 
dirbo vietos ligoninėje, kur at 
liko ir pirminį stažavimą. Be 
dirbdamas, jis įsigijo vietos 
gyventojų gerą vardą ir popu 
liarumą, o mažąjai lietuvių ko 
lonijai tapo centru.

Bet Dr. J. Senikas tuo nepa 
sitenkino. Energingas ir pajė 
gus, jis siekė augštesnių pako 
pų. Todėl, susitaupęs kiek lė 
šų, išvyko į Europą ir ten, me 
tus dirbęs, gavo daktaratą.

Sugrįžęs į Montreal?, čia pa 
kartotinai stažavo dar didžio 
siose Montreaiio ligoninėse, ir

pagaliau išlaikė reikalaujamuo 
sius Kanados valstybinius eg 
zaminus.

Puikiai vartodamas kelias 
kalbas, o ypač puikiai prancū 
zų kalbą, Daktaras Juozas Se 
nikas nusprendė, bent kol kas, 
apsistoti jau plačiai jį pažinu 
šiame St. Jean’o, P. Q„ rnies 
te, kur atidarė savo kabinetą- 
-ofisą.

Malonu pasveikinti visas tei 
sės gavusį Daktarą ir palinkėti 
jam geriausios sėkmės gyveni 
me ir žmonių sveikatos tarny 
boję.

(NL laukia progos dar pla 
čiau apie Dr. J. Seniką parašy 
ti, bet jis tiek susivaržęs, kad 
sunku ką nors daugiau iš jo 
„išpešti“).

LIETUVIŲ ENCIKLOPED1 AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
............. SAVAITRAŠTIS

„Mūsų Pastogė", išeinąs iš

VIOLETA PALČINSKAITĖ

Budo“ $5.50 ir 
— $6.00.

ravimų amerikiečių spaudos to 
paties romano įvertinimo 
žvalgą.

„NAUJIENŲ” 
SUKAKTUVINIS

numeris išėjo žymiai padidin 
tas. Jame yra daug prisimini 
mų ir sveikinimų sukaktuvi 
ninkui, kurį ir mes sveikiname 
linkėdami sėkmės ir ilgiausių 
metų! 45 metai —- lietuviškam 
laikraščiui yra gražus amžius ?

AUSTRALIJOS IR NAU 
JOSIOS ZELANDIJOS 

lietuviai gyvai reagavo į įvy 
kius Vatikane—pasiuntė daug 
telegramų ir laiškų. Ir dabar 
reikia vis dar siųsti laiškus ir 
telegramas Vatikano sekreto 
riaus kardinolo Tardini vardu 
ir prašyti, kad Lietuvos atsto 
vybei pri eVatikano būtų grą 
žintos visos teisės.

ap

JOS REIKALU.
Lietuvių spaudoje vis randa 

me skelbimų apie L. E. talką, Sydnėjaus miesto, leidžiamas 
kur net skiriami priedai knygo 
mis, kas užsisakys L. E. iki 
tam tikros datos. Atrodo, kad 
L. E. leidimas atsidūrė į sun 
kią padėtį.

Keista, lietuvių tremtyje pri 
skaitoma vien Š. Amerikos že 
myne šimtai tūkstančių, bet ka 
da mums reikia prisidėti prie 
tokio svarbaus lietuviško dar 
bo kaip L. E. leidimas, prenu 
meratorių atsiranda toks ma 
žas skaičius. E. E. leidimas yra 
visų lietuvių reikalas ir mes tu 
rime tik džiaugtis, kad lietu 
vių tremtinių tarpe atsiranda 
tokių pasiryžėlių, kurie velka 
šią naštą. Ir dabar, kada dar 
bas gerokai įpusėtas, mums lie 
tuviams būtų tikrai gėda, kad 
jis sustotų arba susitrukdytų 
dėl finansinių sunkumų. To 
dėl, jeigu mes visi lietuviai pri 
sidėtume bent maža auka prie 
to kilnaus darbo, L. E. leidi 
mas žymiai palengvėtų tiems, 
kurie tą darbą tęsia. Arba, kas 
met įvairiomis progomis ren 
giami parengimai; būtų tikrai

Gimtoji žemė
Tu visada graži man 
Ir visada jauna. — 
Ar obelim pražydus, 
Ar žvilganti šalna.
Graži esi sušvitus
Tu deimantų rasom, 
Kai puošias tyras rytas 
Žaliom beržų kasom.
Pusnynuose sužibus 
Ir snaigėm nešina, 
Tu visada graži man 
Ir visada jauna.

Žiemos keliu
Puošias eglės ledo žvakėm, 
Snaudžia medžiai milžinai. 
Mes pirmyn vis lekiam lekiam, 
Kur sustosim, ar žinai?
Bet sustot nereikia. Tolis, 
Baltas tolis kviečia mus. 
Žvilga slides. Tavo šuolis 
Toks lengvutis, toks grakštus. 
Šnabžda miškas Šimtametis: 
„Na, šaunuoliai jūs išties“... 
Snaigės tyliai glosto petį, 
Snaigės dūžta ant peties.

Berželiui

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS
Pranešame, kkd Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie 

uva“ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia 
mas 1959 metų balandžio mėnesio 26 dieną, 3 vai. po pietų.

Vieta: Montreal, Aušros Vartų salė, 1465 rue de Seve, 
Montreal 20, P. Q.

Dienotvarkė:
Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo rinkimas, 
Mandatų komisijos rinkimas, 
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas, 
Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus. 
Revizijos komisijos pranešimas, 
Diskusijos dėl pranešimų, 
Mašinų pirkimo ir darbų plėtimo reikalai. 
Bendrovės įstatų svarstymas ir priėmimas. 
Valdybos, Direktorių ir Revizijos komisijos 
kįmai. 
Einamieji reikalai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
£

10. tin

11.
12.
Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po valandos 

susirinkimas bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus.
Visi šėrininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne 

galėtų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimą kurio nors asmens var 
du, bet turinčio šėrą ir galinčio dalyvauti susirinkime. Tuo 
tikslu yra duodamas Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva“ adresas:

Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
7722 George Street, 

LaSalle, Montreal 32, Canada.
Šiuo adresu atsiųsti įgaliojimai bus perduoti tiems asme 

nims, kurių pavardės bus įrašytos į įgaliojimus.
Visi B-vės nariai, kurie pakeitė adresus, maloniai prašo 

mi pranešti naujuosius.

įgaliojimas:

Šį pasirašęs, .... 
gyvenąs .............
turįs šėru Nr. N r. Šiuo įgalioja 

. atstovauti mane 
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ šėrininkų 1959 
metų visuotiniame susirinkime.

Data.
(parašas)

Kas dėl įvairių priežasčių negaus pakvietimų, prašomi 
pasinaudoti šia įgaliojimo forma, ją iškirpus iŠ laikršačio.

Valdyba.

Australijos Lietuvių Bendruo 
menės, susilaukė 10 metų su 
kaktuvių. Sveikiname ir linki 
me gerai ir ilgai gyvuoti.

VYSKUPAS
VINCAS BRIZGYS

pasiekęs Australiją, 
visas kolonijas, kur 
lietuvių. Jo kelionė 
sėkminga. Lietuviai 

jo atsilankymu.
NAUJOS KNYGOS 

LIETUVOJE
Lietuvoje yra išleistų naujų 

knygų: Rinktiniai Jono Jab 
lonskio raštai, kurių išėjęs pu
mas tomas ir jame yra atspaus 
ta: 1901 m. „Lietuvių kalbos 
gramatika“, 1922 m. 
kalbos gramatika“, 
„Lietuvių kalbos 
1911 m. „Linksniai 
ksniai“; Gaudrimo 
vių muzikos praeities 
tariami visi kompozioriai ligi 
J. Gruodžio imtinai; M. K. 
Čiurlionio fortepioninių kuri 

gražu, kad kiekviena Lietuvių nių rinkinys; K. Korsako reda 
Bendruomenės Apylinkė arba 
kitos organizacijos surengtų 
bent po vieną parengimą ir pel 
ną paskirtų L. E. O jeigu kas 
turi kitokių sumanymų ar prie 
monių paremti L. E. leidimą, 
prašau pasisakyti. Sutelktomis 
jėgomis tikrai daugiau nuveik 
sime ir pagreitinsime L. E. iš 
ėjimą. Julius Sakalauskas.
LABAI KEISTAS GINČAS 

kilo JAV lietuvių spaudoje dėl 
A. Landsbergio pjesės „Penki 
stulpai turgavieteje“, kuri yra 
išrinkta statyti viename New 
Yorko amerikonų teatre. Keis 
tas tuo, kad veikalas dar neat 
spausdintas ir tie asmens, ku 
rie ginčą pradėjo, atrodo, jo nė 
ra nei skaitę, nei matę scenoje 
ir tiktai dalis iškeliančiųjų klau 
simą yra veikalą matę scenoje. 

Iš ginčo, gana aštraus, gali 
ma spėti, kad klausimas suka 
si ne tiek apie patį veikalą, 
kiek apie autorių, kuris tvirtai 
yra įrodęs savo kūrybinius su 
gebėjimus, bet kai kam nepatin 
ka savo politinėmis pažiuro 
mis...

Ginčo fone įdomu dar ir tas, 
kad vis dar pas mus figūruoja, 
kaip baubas, „komunistas“, no 
rs gyvenimas jau pakankamai 
įrodė, kad pažangios mintys ar 
idėjos nebūtinai rūšiuotinos į 
du rupius padalinius — „komu 
nistas” ir „antikomunistas“. 
Pasternakas bus stipriai praiau 
žęs šį nesusipratimą, ir gal tik 
tai primityvūs žmonės arba fa 
natiškai nusistatę neskiria ne 
tiktai niuansų, bet ir stambes 
nių rupumų.
• Daromos pastangos šiais me 
tais Auclande surengti lietu 
vių dailininkų, gyvenančių Aus 
tralijoje, parodą. Šiuo metu 
Auckland© Meno Galerijoje 
yra išstatytas dail. Rudolfo Go 
po aliejinis darbas „Senas Kai 
kotai uostas“.
• Auclando universiteto stu 
dentų laikraščio redakcijos už 
sienių žinių skyriun priimtas 
G. Procuta. 1959 metams lie 
tuvius Naujosios Zelandijos 
Baltų Klube atstovaus arch. V.
V, Procuta ir J, Gaigalas,

Tau, berželi, sudėta daugybė dainų: 
[r ilgų, ir trumpų, ir linksmų, ir liūdnų. 
Paklausyki, o mano tylioji daina 
Nei linksma, nei liūdna.
Mėnesienoj, žvaigždėtais tyliais vakarais 
Tu palinkęs, kuprotas į tolį dairais.
Tu žinai, kad senuoju raukšlėtu keliu 
Vėl sugrįžti galiu.
Ir sugrįšiu. Priglusiu prie balto liemens, 
Tavo plaukus žaliuosius vėjelis kedens, 
Greitai būsime vėl, svyruonėli, kartu: 
Aš ir tu.,

ti

vizituoja 
tiktai yra 
yra labai 
patenkin

„Lietuvių 
1911 tn. 

sintaksė“, 
ir prielin 
„Iš lietu 

kur ap

guotas Lietuvių literatūros is 
torijos II lomas.
ANTRAS LIETUVIŲ LITE 

RATŪROS SOVIETINIS
TOMAS

jau išėjo iš spaudos, jis apima 
1861—1917 metų laikotarpį. 
Vyr. redaktorius K. Korsakas 
apie šį tomą sako, kad jis pa 
ruoštas laikantis „marksisti 
nės-leninistinės metodologijos 
ir tarybinio literatūrinio mo 
kslo patirties“, t. y. — pagal 
okupanto 
tikslams.

Šiame 
„praeities 
Valančius. 
V. Kudirka, Maironis, P. Vai 
čaitis, Lazdynų Pelėda, Šatri 
jos Ragana, Pietaris, Vydū 
nas. Dobilas, Ad. Jakštas ir vi 
sa eilė kitų.

„Taip pat apibūdinamos pa
mosiąs dekadentizmo bei sim 
holizmo apraiškos (J. Harba 
čauskas, „Pirmasis baras” ir 
kt.) mūsų literatūroje, iškelia 
ma pažangiųjų kritikų bei de 
mokratinės krypties rašytojų 
kova dėl realizmo ir dar dau 
gelis kitų nagrinėjamojo laiko 
tarpio literatūros bei kultūros 
faktų. Šiame tome plačiai nag 
rinėjami tokie mūsų demokra 
tinės bei revoliucines krypties 
rašytojai, kaip J. Mačys-Kėkš 
tas, J. Andziulaitis, B. Lauce 
ivičius-Vargšas, K. Jasiukaitis, 
Jovaras ir kt. Ypatingas dėme 
sys skirtas Žemaitei ir J. Biliū 
nui. Pirmą kartą čia taip išsa 
miai lietuvių literatūros isto 
rijoje nušviečiamos mūsų pro 
letannės literatūros ištakos.

„Lietuvių literatūros istori 
jos” kursas numatytas išleisti 
keturiais tomais. Du tomai jau 
išleisti. Trečiojo tomo, kuria 
me bus nagrinėjama 1917 — 
1940 m, m, laikotarpio lietu 
vių literatūra, rankraštis jau 
parašytas.

„Lietuvių literatūros istori 
jos” IV-tasis tomas bus skir 
tas tarybinei literatūrai. Jau 
apsvarstytas šio tomo projek 
tas ir parašyta apie 20 lankų 
jo teksto. Iš viso IV-tasis to 
mas turės apie 50 autorinių lan 
kų. Numatoma, kad 1960 me

įsakymus, okupanto

tome nagrinėjami 
rašytojai”, kaip M.

A. Vienažindys,

Nerimas
Tu su manim visur kartu eini 
Ir visada šalia manęs tu būsi. 
Tu nepaskęsi jūros vandeny, 
Baltajam kopų smėly nepražūsi.
Tavęs
Kada
Todėl
Todėl ir vietos niekaip nesuranda.
O mano kelias — nuostabiai šviesus.
Tame kely sustot aš negalėsiu.
Ir mano dainai pabaigos nebus, 
Jei prie manęs tu nuolatos budėsi.

Tai eilėraščiai paskutinės klasės gimnazistės, 
rodančios poetės gabumų.

gilt naktis neužmigdys, 
per debesį mėnulis brenda, 
ir plaka, daužosi širdis,

Mosklo - Technikos naujienos
RUSAI IŠRADĘ NAUJUS SKIEPUS PRIEŠ 

POLIOMELITĄ
„Tiesa“ Nr. 48(4875) pa 

skelbė Maskvos 1-onomielito 
tyrimo instituto direktorius 
prof. M. Čiumakovo straipsnį, 
kuriame rašoma:

„Šiuo metu yra dvi protilak 
tinių vakcinų rūšys prieš polio 
mielitą: Solko vakcina ir Se 
bino, Koprovskio ir kt. Pirmo 
ji yra preparatas iš poliomieli 
to viruso, padaryto nekenks 
mingu su formalino pagalba,—- 
vadinamoji užmušta vakcina.

Tačiau, užmušta vakcina 
prieš poliomelietą, be visų jos 
privalumų, vis dėlto nėra idea 
Ii arba visiškai patenkinama 
(.masinės poliomeiito proalak' 
tikos priemonė. Ji neapsaugo 
nuo paralyžiaus dar gana žy 
mios vakcinuotų vaiku dalies 
(iki 20—30 proc.).

Reikia pasakyti, kad šios 
vakcinos gamybai mes privers 
ti užmušti dešimtis tūkstančių 
beždžionių, kurias gaudo Indi 
jos, Pietų Kinijos, Vietanmo, 
Birmos džiunglėse, norint gau 
ti inkstų audinio, naudojamo iš 
auginti dideliam kiekiui polio 
mielito viruso ir pagaminti iš 
jo vakciną. Vaikų sveikatai ap 
saugoti visame pasaulyje kas 
met užmušama daugiau kaip 
120.000 beždžionių. Bet pasi 
rodė, kad yra galimu beveik 
šimtą kartų sumažinti šį skai 
čių ir pasiekti žymiai efektyves 
nių specifinės poliomelito pro 
filaktikos rezultatų, negu ligi 
šiol (naudojamos taip vadina 
mos užmuštos vakcinos.

Per paskutiniuosius metus 
pasisekė įrodyti visus privalu 
mus šiuo atžvilgiu tobulesnės 
profilaktinės vakcinos - vadina 
mosios gyvos atenuotos vakci 
nos ir visiškai nekenksmingos 
žmogui, .pakeistos prigimties 
poliomelito virusų variantų.

Imunitetas po gyvos atenuo 
tos vakcinos yra pilnesnis ir 
ilgalaikis. Vakcina—malonaus 
skonio ir spalvos permatomas

tais ir IV-sis tomas bus pa 
rengtas spaudai,”.

Taip sako K. Korsakas. 
Gaila darbo. Juk 1960 metais 
jis gali būti išmestas į šiūkšly 
ną drauge su Chruščiovu, kaip 
Chruščiovas padarė su Stali 
nu. Pati „šlovingoji“ stovi ant 
vištos kojos.

skystis, neturintis jokio kva 
po; iki naudojimo turi būti lai 
komas sušaldytas, kad nesuma 
žėtų jos naudingos savybės. 
Ši vakcina naudojama (atskies 
ta 1 TO) pro burną — po du la 
šus su spiritu arba su arbata, 
su pienu, nevalgius. Jokių in 
jekcijų daryti nereikia. Ir tai, 
žinoma, yra labai patogų masi 
nei vaikų vakcinacijai. Jokių 
pašalinių reakcijų ir tempera 
tūros pakilimo skiepytiems 
atentuota vakcina nebūna. Skie 
pijimo medžiagos naudojama 
šimtą kartų mažiau, negu imu 
nizuojant užmušta Solko vak 
eina. Tai leidžia žymiai suma 
žinti gamybos išlaidas ir aprū 
pinti skiepais visus tuos, kurie 
yra reikalingi apsaugos prieš 
poliomielitą. '

Svarbu atsiminti, kad g® 
vakcina iš Sebino štamo, pa 
naudota po skiepijimų užmuš 
ta vakcina, dar labjau sustipti 
na skiepyto 
atsparumą, 
kombinacija 
dingą.

Vakcinos 
nepavojingumą žmogui gerai 
įrodė daugiau kaip 210.000 vai 
kų ir suaugusių skiepijimų ste 
bėjimai, kuriuos atliko prityrę 
daugelio šalių gydytojai (Čeko 
Slovakijoje, TSRS, JAV, Mek 
sikoje, Olandijoje ir kt.).’’

REIKALAUJA 20,000 
ŽMONIŲ AKIŲ g

National Eye Bank dirM.o 
rė Mrs. Camuetello paskelbė, 
kad šiai Įstaigai reikia 20,000 
žmonių akių. Paaukotas šmo 
nių akis surenka į laboratori 
ją, o vėliau daktarai jas prigy 
do akliems žmonėms.

Ši įstaiga daugiausia akių : 
gauna iŠ mirusių žmonių. Po 
žmogaus mirties akys dar gc 
ros per 48 valandas. Nuo 1944 
metų, kada National Eye Bank 
buvo įsteigtas, tai pagalba to 
kių akių 5,320 buvusių aklų 
žmonių atgavo regėjimą.

KONTAKTINIAI AKINIAI
Kontaktiniai akiniai tai ma 

žyčiai lengvi stikliniai ar plast 
masiniai dubenėliai, kurie ne 
žiojami po vokais tiesiog ant 
akies obuolio. Tarp stiklo ir

Nukelta į 7-tą psL

vaiko organizmo 
Dviejų vakcinų 

yra patogi ir nau

iš Sebino štamo

1
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Apie žmogaus klausą 
KLAUSOS NETEKUSIŲJŲ DĖMESIUI 

RAŠO DR. B. MATULIONIS
Žmogui be kalbos gyveni 

mas sunkus. Juk sakoma, kad 
žmogus be kalbos, kaip darbi 
ninkas be rankų. Kad žmogus 
su žmogum susikalbėtų, rei 
kia, kad vienas kitą girdėtų. 
Kai žmogaus klausa tiek su 
silpnėja, kad jis nebegali ge 
rai suprasti normalaus garsu 
mo kalbos, jis pasidaro daž 
nais atvejais bejėgis bendrau 
ti su kitais. Esti daug įvairių 
ausies susirgimų, kurie suga 
dina, susilpnina žmogaus klau 
są. Dažnai tokie klausos sutri 
kimai esti pastovūs ir nepatai 
sorai.

Dar netaip seni laikai, kai 
nustojęs klausos žmogus var 
todavo į ragą panašų prietai 
są, kurio plonąjį galą dėdavo 
į ausį, o plačiuoju galu gaudy 
davo kalbančiųjų garsus. Tai 
buvo labai netobulas, nedaug 
tepadedąs ir, be to, labai ne 
praktiškas prietaisas; jis nega 
lėdavo kalbos garsų sustiprin 
ti.

Kai buvo išrastos radijaus 
lemputės, kurios vartojamos 
radijaus imtuvuose, pirmą kar 
tą buvo pagamintas kalbos gar 
sų stiprinimo veiksmingas prie 
taisas. Šio prietaiso esmę suda 
rė mažytis, beveik sagos didu 
mo mikrofonas, kuris pagauna 
kalbos ar kitokius garsus ir 
elektros srovės pavidalu tuos 
garsus perduoda į radio lempu 
tęs, kurios gautąją elektros 
srovę smarkiai padidina ir ją 
siunčia į visai mažytį „garsia 
kalbį“, kuris įdedamas į ausies 
angą. Tada net labai susilp 
nėjusios klausos žmogus visai 
aiškiai išgirsta garsus, kurie 
patenka į jo mikrofoną. Tok 
sai klausymo aparatas susidė 
jo iš dėžutės su mikrofonu, ke 
liomis radijaus lamputėmis ir 
sauso elemento („batarei 
kos“), iš kurio ėjo srovė į mik 
rofoną bei radijaus lemputes. 
Toksai klausymo aparatas, pa 
gal savo padarymą, labai pana 
šus į nedidelį radijaus imtuvą, 
kuris vietoje antenos vartoja 
mikrofoną, o jo mažas garsia 
kalbis įdedamas į ausies angą.

Pradžioje tokie klausymo 
prietaisai buvo didoki ir nepa 
togūs. Vėliau buvo tokiems 
aparatams pagamintos labai 
mažytės radijaus lemputės ir 
visas toks aparatas jau galėjo 
lengvai tilpti švarko kišenė 
je.

Dar vėliau buvo padarytas 
labai svarbus elektronikoje iš 
radimas: vietoje radijaus stip 
rinamųjų lempučių atsirado 
prietaisas, pavadintas „transis 
tor“ vardu; jis daro tą patį,

kaip radijaus stiprinančioji lem 
putė, bet nepaprastai mažai su

vartoja elektros srovės ir pat mentas („batakeįka**) galėjo 
sai ransistorius gali būti toks būti visai mažas, kadangi tran 
mažas, kaip, sakysime, pupos 
grūdas — ir dar mažesnis. Da 
bar klausymo aparatas galėjo 
sutilpti į visai mažą, kaip deg 
tukų dėžutę, nes ir sausas ele

liais transistoriais ir elementu 
šiandien jau gali būi sudėtas i 
akinių kiek storesnius rėmus, 
ir nežinančiam žmogui lieka vi 
sai nepastebimas.

Klausomojo aparato visos

sistoriai labai mažos elektros 
srovės reikalingi.

Klausymo aparato tobulini 
mas nuėjo taip toli, kad tas vi 
sas aparatas su mikrofonu, ke dalys — mikrofonas, transisto

CANADA

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerio pranešimas.

Kad galėtum pilnai dalyvauti
pilietiniame gyvenime
mokinkis kalbėti angliškai arba prancūziškai

ANGLŲ AR PRANCŪZŲ KALBOS MOKĖJIMAS YRA VIENAS IŠ PAG- 
RINDINIŲ ŽINGSNIŲ j KANADOS PILIETYBĘ.

TAČIAU, GERESNIS MOKĖJIMAS KALBOS, KALBAMOS JŪSŲ BEN
DRUOMENĖJE, YRA REIKALINGAS, JEI JŪS NORĖSITE PILNAI PASINAU
DOTI TEISĖMIS IR PILNAI DALYVAUTI KANADOS PILIETINIAME GYVE
NIME.

KAI JŪS BALSUOJATE SAVIVALDYBINIUOSE, 
FEDARALINIUOSE RINKIMUOSE, YRA SVARBU, KAD 
MĖTĖ KANDIDATŲ PAREIŠKIMUS BEI NUOMONES. 
MOKĖJIMO ANGLŲ AR PRANCŪZŲ KALBOS.

JEIGU JŪS NORĖTUMĖTE KANDIDATUOTI j

PROVINCIJOS AR 
AIŠKIAI SUPRASTU- 
TAM REIKIA GERO

JEIGU JOS NORĖTUMĖTE KANDIDATUOTI į KOKIĄ RENKAMĄ 
VIETĄ, YRA BOTINA MOKĖTI BENT VIENĄ KANADOS VALSTYBINĘ KAL
BĄ, KAD GALĖTUMĖT IŠREIKŠTI SAVO NUOMONĘ SAVO APYLINKĖS 
BALSUOTOJAMS, O TAIP PAT ATSTOVAUTI JUOS SĖKMINGAI, JEIGU B0- 
TUMĖTE IŠRINKTAS.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KALBOS VAKARINIAI KURSAI VYKSTA BE- 
VEIK VISOSE VIETOVĖSE. INFORMACIJŲ APIE ŠIUOS KURSUS KREIPKI
TĖS I VIETOS MOKYKLOS VEDĖJĄ, KLEBONĄ AR PAS ARTIMIAUSI PI
LIETYBĖS AR IMIGRACIJOS -PAREIGŪNĄ.

Ellen L. Fairclough
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris.

riai, elementas ir „garsiakal 
bis“ yra lengvai ir pigiai paga 
minami.

Deja, firmos, kurios gamina 
tuos klausomuosius aparatus, 
tiesiog plėšikauja, imdamos ne 
žmonišką pelną. Klausymo 
aparato vidutinė kaina yra 
apie 200 dol.; paprasčiausia, pi 
giausis modelis kainoja kiek 
per 100 dol.; geri, gražesnės 
išvaizdos ir mažesni dydžiu, 
kainuoja apie 300 dol., o mo 
derniškiausieji, kurie pasidarė 
pašaliniam žmogui visai nema 
tomi, nes sudedami į akinių rė 
mus, kainuoja dar brangiau.

Kita negerovė su šitais klau 
symo aparatais yra ta, kad jie 
reikalingi specialių elementų, 
kurių tegalima gauti tik toje 
firmoje, kuri tuos klausomuo 
sius prietaisus gamina, ir ten 
ka už tuos elementus žymiai 
brangiau mokėti, o jie greit iš 
senka ir nuolat reikalingi pa 
keitimo naujais.

Nors man pačiam to klauso 
mojo aparato nereikia, bet la 
bai nudžiugau, kai prieš keletą 
dienų, bevartydamas radijaus 
dalių didelį katalogą, netikėtai 
pastebėjau porą klausomųjų 
aparatų. Mane maloniai nuste 
bino nepaprastai žema karna. 
Vienas aparatas, aprūpintas 3 
transistoriais, su visais prie 
dais kainoja tik 19.50 dol., o ki 
tas, su 4 transistoriais, 29.50. 
dol. Išvaizda graži; dydis —- 
kaip 20 papirosų pokelio; va 
dinasi, gali tilpti net mažoje 
kišenėje.

Pradžioje suabejojau ir pa 
galvojau, kad tai bus kažkoks 
reklamos burbulas. Pradėjau 
teirautis ir savo įstaigos taniau 
tojų tarpe suradau net 2 asme 
niu, kurie jau turėjo nusipirkę 
Šiuos aparatus ir juos jau var 
tojo. Iš pasikalbėjimo paaiškė 
jo, kad šitie tarnautojai seniau 
buvo vartoję brangiuosius apa 
ratus; kad naujieji pigieji vei 
kią neblogiau, kaip brangieji. 
Gi svarbiausis tų tarnautojų 
pasitenkinimas buvo tas, kad 
šiems pigiesiems stiprintuvą 
ms elementai esą tris kart pi 
gesni, žymiai ilgiau veikią, ir 
tų elementų esą galima nusi 
pirkti bet kur, nes tie stipriu 
tuvai taip padaryti, kad jiems 
tinka mažųjų kišeninių lempu 
čių elementai, o jų gi galima 
gauti bet kur ir pigiai.

Aš rimtai susidomėjau tokiu 
nesuprantamu reiškiniu ir tuos 
aparatus atydžiai apžiūrėjau. 
Tada man ir paaiškėjo kainos 
paslaptis ir vartojimo pigu 
mas, nes tinka kišeninių lempu 
čių elementai, šie klausymo 
aparatai pagaminti Japonijoje. 
Jie savo pigia kaina turi sau 
praskinti kelią Amerikos rinko 
je. Žinoma, šie aparatai galės 

Nukelta j 6-tą psl.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

TREČIA DALIS — EGLUTĖ PAS SVENTICKIUS
9.
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Paša ruošėsi eiti į svečius — skutosi ir vilkosi marški 

mus. Jis dar nebuvo visai susitvarkęs, kai nepasibeldusi į du 
ris pas jį įėjo Lara. Jis iškart pastebėjo jos susijaudinimą.

— Kas tau? Kas atsitiko? — paklausė jis prie jos pribė 
gęs.

— Sėskis greta su manim. Greičiau. Aš skubu. Man tuo 
jau reikia išeiti. Nekliudyk muftos. Minutei nusigręžk.

Paša paklausė. Lara dėvėjo anglišką kostiumą. Ji nusi 
vilko žakietą, pakabino ir paėmusi iš muftos Rodios revolverį, 
jį perdėjo j žakieto kišenių. Paskui, sugrįžusi prie sofos, pa 
sakė:

— Dabar jau gali žiūrėti. Uždek žvakę ir užgesink elekt 
ra.

* Lara mėgo pokalbius prieblandoje, kokia susidaro de 
gant žvakėms. Paša tuo tikslu visada laikydavo poką žvakių. 
Jis uždegė žvakę ir pastatė ją ant palangės. Kambarys prisi 
pildė minkšta šviesa. Lango stiklo lede pradėjo tirpti tamsi 
akelė.

— Klausyk, Patulia, — pasakė Lara. — Aš turiu sunku 
mų. Reikia man padėti iš jų išeiti. Nesibaugink ir neklausi 
nėk manęs, bet atsisakyk minties, kad mes esame kaip kiti. 
Nebūk ramus. Aš visada esu pavojuje. Jeigu tu mane myli ir 
nori sulaikyti nuo pražūties, nereikia delsti, tuojau susituoki 
me.

— Bet tai yra mano noras, — jis ją pertraukė. — Greičiau 
skirk dieną, aš mielai bet kada, kada tiktai tu panorėsi. Bet 
pasakyk man paprastai ir aiškiai, kas tau yra, nekankink ma 
nęs. ... I

Tačiau Lara jį nuviliojo į šalį ir tiesiogio atsakymo ne 
davė. Jie dar ilgai kalbėjosi, bet temomis, kurios nieko bend 
ra neturėjo su Laros rūpesčiais.

10
Šią žiemą Juras rašė mokslinį darbą apie pirminius akies 

retinos elementus, siekdamas gauti iš universiteto auksinį me 
dalį. Nors Juras universitetą baigė bendrosios terapijos spe 
cialybe, bet akį jis žinojo ypatingai gerai, kaip būsimas akių 
specialistas. Jo susidomėjimo akies fiziologija savyje slėpė 
ir kitas Juro prigimties savybes — kūrybinius jo pradus ir 
jo mintijimus apie dailės vaizdo esmę ir logikos idėjos struk 
turą.

Tonia ir Juras vežiko rogutėmis vyko eglutės baliun pas 
Sventickius. Abu jie šalia vienas kito išgyveno šešerius me 
tus ir vienas kitą pažino ligi detalių. Jie turėjo bendrus įpro 
čius, savotišką būdą apsimėtyti trumpais sąmojais ir savo 
tišką būdą trumpai į tai reaguoti. Taip jie dabar važiavo su 
spaudoę šaltyje lūpas, pasikeisdami trumpomis pastabomis, 
ir kiekvienas galvodamas savąją. Juras atsiminė, kad artina 
si konkursų laikas ir reikia paskubinti darbas. Gordono fa 
kultete hektografu buvo leidžiamas žurnalas. Gordonas bu 
vo jo redaktorius. Juras seniai jau buvo pažadėjęs jam 
straipsni apie Bloką, kuriuo buvo pamišęs abiejų sostinių 
jaunimas, o ypač jis su Miša. Bet šios mintys ilgai nesilai 
kė Juro galvoje. Jie važiavo įtraukę smakrus į apikakles, 
trindami šąlančias ausis, ir galvojo apie skirtingus dalykus.

Neseniai įvykusi pas Anną Ivanovną scena juos per 
tvarkė. Jie tartum praregėjo ir vienas į kitą pažiūrėjo visai 
kitomis akimis. Tonia, šis senas draugas, ši suprantama ir 
nereikalaujanti aiškinimų regimybė, pasirodė sudėtingiausia 
iš viso, ką tikai Juras galėjo įsivaizduoti, pasirodė esanti 
moteris. Fantazijos įtampoje Juras galėjo įsivaizduoti save 
kopusiu į Ararato kalną herojum, pranašu, nugalėtoju, vis 
kuo, kuo tiktai norite, bet tiktai ne moterim. Ir štai šią sun 
kiausią ir viską perviršijančią užduotį pasiėmė lisutė ir silp 
nutė Tonia (ji nuo šiol Jurui staiga pasidarė liesa ir silpna, 
nors ji buvo visai sveika mergaitė). Ir jis pajuto jai karštą 
užuojautą ir nuostabą, kuri yra pradžia aistros. Panašių jaus 
mų pakitimas įvyko ir Tonios santykiuose su Juru.

Juras galvojo, kad visdėlto jie be reikalo važiuoja. Kad 
tiktai kas neatsitiktų jiems išvykus. Ir jis atsiminė. Suži 
noję, kad Annai Ivanovnai blogiau, jie jau apsirengę, pas ją 
užėjo ir pasisiūlė pasilikti namie. Ji, kaip ir anksčiau, pa

sipriešino jų sumanymui ir griežtai pareikalavo, kad jie vyk 
tų eglutėn. Kai jie ėjo iš miegamojo, prie Tanios naujo rū 
bo prilipo užuolaidos ir kelis žingsnius nusitęsė paskui To 
nią taip, kad tai atrodė, kaip jaunosios veliumas. Visi nusi 
juoke, nes visiems tas įspūdis buvo labai aiškus.

Juras dairėsi į šalis ir matė tą pat, ką trumpai prieš tai 
matė Lara. Maskva buvo šventadieniška. Per langus švitė 
jo eglutės, mirguliavo žmonės. Staiga Jurui atėjo mintis, 
kad Blok tai yra Gimimo (Rodžestva-Kalėdų) reiškinys viso 
se rusų gyvenimo srityse, šiaurinių miestų buityje ir naujau 
šioje literatūroje, po žvaigždėtu dabartinės gatvės dangum 
ir aplink dabartinio amžiaus svečių kambario uždegtą eglu 
tę. Jam galvojosi, kad nereik jokio straipsnio apie Bloką, bet 
reikia paprastai parašyti rusų žynių (volchvy) garbinimą, 
kaip olandiečių, su šalčiu, vilkais ir tamsiu eglių mišku.

Jie važiavo Kamergerska. Juras atkriepė dėmesį į vie 
name lange tamsų ruožą, ištirpus storam sluogsniui ledo. 
Per tą ruožą buvo matoma žvakės liepsna, žiūrinti beveik są 
moningu žvilgsniu, tartum ji sektų gatve važiuojančius ir kaž 
ko laukė. „Žvakė degė ant stalo. Žvakė degė“... —■ šnabždė 
jo sau Juras kažkokią neaiškią pradžią, nesusiformavusią, su 
viltim, kad daugiau ateis savaime, be prievartos. Bet tas 
nėjo.

11
Nuo neatmenamų laikų Sventickiai eglutę ruošdavo to 

kiu būdu: dešimtą kai išsiskirstydavo vaikai, uždegdavo ant 
rą eglutę jaunimui ir suaugusiems ir linksmindavosi iki ryto. 
Pagyvenusieji visą naktį kirtosi kortomis trisieniame pom 
peiškame svečių kambary, kuris buvo salės tęsinys, nuo 
salės atskirtą sunkiomis, misinginiais žiedais pakabintomis, 
užuolaidomis. Švintant pusryčiavo visi drauge.

— Kodėl tu taip vėlai? — prabėgdamas prieškambariu 
pas dėdę ir tetą paklausė Sventickių giminaitis Žorž. Juras 
ii Tonia taip pat nusprendė užeiti pasveikinti šeimininkus ir 
praeidami žvilgterėjo į praviras salės duris.

Aplink karštai kvėpuojančią, keliom spinduliuojančio 
Švitėjimo eilėm apjuostą eglutę gurgždėdama apsirengimu 
judėjo juoda besivaikščiojančių neužimtų Šokiais svečių šie 
na. Salės viduje pasiutiškai sukosi šokantieji. Sokantierp^
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„Lito” paaiškinimas
DĖL MOKESNIO UŽ DIVIDENDĄ.

Yra valdžios parėdymas, jog 
jei išmokama $100,— ir dau 
giau palūkanų ar dividendo, 
tokiu atveju bankai ir bendro 
vės turi pranešti mokesnių ins 
pekcijai asmenis, kuriems tai 
išmokėta.

Štai keletas „Lito“ narių, 
kurie turėjo apie $3.000,- indė 
lį „Lite“ labai pasipiktino „Li 
to” vadovybe už gautus prane 
Šimus ir prikaišioja, kam ji to 
kias „štukas” krečianti. Jiems 
kiti bankai tokių pranešimų 
nesiuntinėję. Žinoma ne: nes 
kituose bankuose už 3.000,— 
gaudavo palūkanų mažiau kaip 
$100,—. Asmenys, kurie kituo 
se bankuose turpėjo $4,000.— 
ir daugiau, klausimo nekelia, 
nes jie ir iš kitų bankų tokius 
pranešimus gaudavo. Jų gau 
narnos palūkanos viršydavo $ 
100.—. Jiems aišku, kad tai 
nėra „Lito“ išmonė ir „Litas” 
jokių parėdymų neleidžia ir ne 
turi teisės leisti.. Pagaliau tie 
asmenys padarė išvadą, kad to 
dėl neapsimoka laikyti pinigus 
„Lite“. Tai išvada panaši i as 
mens, kuris sakytų neapsimo 
ka uždirbti daugiau kaip $ 
1,000.— į metus, nes jei už 
dirbsi daugiau — reiks mokėti 
mokesčius. Kas nori uždirbti 
daugiau, tam apsimoka laikyti 
pinigus „Lite“, negu kuriam iš 
didžiųjų bankų. Kas yra nusi 
statęs iš principo prieš mokes 
čių mokėjimą, tam iš viso ne 
reikia turėti turto.

Štai trys pavyzdžiai išaiški 
ns, jog visokiu atveju „Lite“ 
verčiau laikyti pinigus negu ki 
tuose bankuose.
1. Pavyzdys. Jūs turite $3.000.

a) Juos laikote Lite: 
gaunate dividendo $127,50 
sumokate mokesnių . . 16,—
Jums lieka gryno divid. 111,50

SAULT Ste. MARIE, Ont.
MIESTO ĮVAIRENYBĖS 
Statys 18 mil. dol. tiltą.

Vietiniame angliškame „Sa 
uit Star“ dažnai rašoma apie 
projekuojamą tiltą, kuris su 
jungsiąs per St. Mary upę at 
skirtus J. A. Valstybių ir Ka 
nados pusėje esančius „sese 
rų" Sault Ste Marie miestus. 
Tiltas kaštuosiąs 18,198,450 
dol., o jeigu būtų kasamas tu 
nelis tai kaštuotų 27,500,000 
dol. Statybą vykdys visame 
pasaulyje garsi D. B. Stein 
man Engineering Co., o dar 
bas prasidės sekančią žiemą.

Milžiniškų išmierų medžiai.
Praėjusį mėnesį į mūsų mies 

ir jūs turite nemokamai gyvy 
bės draudimą $2.000.
b) Juos laikote kitame banke: 
Gaunate palūkanų .... $82,50. 
Tokiu būdu už jūsų $3.000 Li 
te (jau sumokėjus mokesčius, 
kadangi gavote virš 100), ju 
ms dar lieka 29 dol. daugiau di 
videndo ir dar 2.000 dol. gyvy 
bės draudimas.
2. Pavyzdys. Jūs turite 5.000.

a) Juos laikote Lite: 
Gaunate dividendo $212,50 
sumokate mokesčių .... 28,— 
Jums lieka gryno divid. 184,50 
ir nemokamas gyvybės draudi 
mas 2,000.— dol.

b) Juos laikote kitam banke: 
gaunate palūkanų . . . .$275,— 
sumokate mokesčių .... 18,— 
Gaunate grynų palūk. 119,50 
Skirtumas $65,— ir $2000,— 
gyvybės draudimas.
3. Pavyzdys. Jūs turite 10.000.
a) Juos laikote Lite: 

gaunate dividendo . . .$425,— 
sumokate mokesčių . . . .55,— 
Jums lieka gryno divid. 370,— 
ir virš to $2.000 gyvybės drau 
dimas.

b) laikote kitam banke : 
gaunate palūkanų . . . .$725,— 
sumokate mokesčių . . . 36,—• 
Grynų palūkanų jums 
lieka ........................... $239,—

Skirtumas $131,— dividen 
do ir $2000,— Gyvybės drau 
dimas.

Šie trys pavyzdžiai pirštu 
prikišamai įrodo, ar apsimoka 
laikyi pinigus „Lite' palyginus 
su didžiaisiais bankais ir išsi 
aiškina mokesčių baubą. Daug 
kas norėtų išvengti mokesčių, 
bet gyvenant modernioje eko 
nominėje gyvenimo santvarko 
je, tai sunkiai įmanoma.

D. Jurkus,
Lito Vedėjas,

tą iš Britų Kolumbijos geležin 
keliu atgabeno statybos me 
džiagos kanalų vartų pataisy 
mui. Egliniai medžio „gabaliu 
kai” buvo 16x36 colių storu 
mo ir 38 pėdų ilgio. „Sault 
Star“ rašo, kad per paskuti 
nius 50 metų tokių išmierų me 
džių nebuvo atgabenama.

Didėja nusikaltimai.
Šią žiemą mūsų mieste labai 

padidėjo įsilaužimai ir vagys 
tės. Vasario mėn. paskutinia 
me savaitgalyje tokių nusikal 
timų įvyko net 16. Nuostoliai 
skaičiuojami tūkstančiais dole

SERVING CANADA 
AND THE WORLD1909-1959

(Raudonajam Kryžiui reikalinga Jūsų pagalba. 
Raudonasis Kryžius tarnauja Kanadai ir 

visam pasauliui 1909— 1959).
Keliuose Kanados miestuose Raudonasis Kryžius 

dalyvauja Jungtiniuose Šalpos Vajuose.

rių, nes „specai“ sėkmingai ati 
daro net seifus, o jų sugauna 
ma ir išaiškinama tik maža da 
lis.
Naujas plieno fabriko skyrius.

Miesto 'didžiausioje darbo 
vietėje „Algoma Steel“ prade 
jo veikti naujas skyrius — 46 
colių „Blooming and Plate 

Mill" (atseit plieno plokščių 
ir lapų gaminimo skyrius). 
Šiam naujam fabriko skyriui 
mašinos specialiais vagonais ge 
ležinkeliu iš West-Virginia J. 
A. Valstybių į mūsų miestą bu 
vo atvežta jau gruodžio mėn. 
pabaigoje. Dvi naujo fabriko 
skyriaus mašinos svėrusios net 

po 287,000 svarų (38 pėdų ii 
gio ir 16 pėdų pločio), o bend 
ras viso mašinų transporto svo 
ris buvo apie 412 tonų, kuriam 
pervežti specialius vagonus bu 
vo sunku surasti net ir JAV- 
se. Tai buvo pats didžiausias 
ir sunkiausias istorijoje geležin 
keliais! įvykdytas pervežamas

WINN1PEGIECIU AUKOS 
TAUTOS FONDU!

Vasario 16-tos dienos minė 
jimo proga, Tautos Fondui, au 
kojo: po 10 dol.;— Pr. Matu 
lionis; po 6 dol. — Mykolas Ja 
nuška; po 5 dol. Pov. Liaukc 
vičius, Marija Januškienė, dr. 
J. Zulonas, Br. Bujokienė, dr. 
Gedgaudas, V. Januška, J. Čin 
ga, M. šarauskas ir J. Demerec 
kas; po 3 dol. — inž. Maciu 
nas, J. Mikalauskas, agr. J. Ma 
linauskas ir K. Strikaitis; po 
2 dol. — L. Stanevičius, J. Vai 
tekūnas, Jauniškienė, A. Ge 
nys, J. Šmaižys, Eug. Kalasaus 
kas ir J. Timmerman; po 1 dol.
— M. Marozas, Br. Simanavi 
čienė, V. Zavadskienė, G. Za 
vadskaitė, V. Kriščiūnas, D. 
Vidžiūnas, Dabažinskas, Bu 
kauskas, A. Radzevičius, V. 
Sankevičius, A. Šidagytė, V. 
Jančiukas, Žiminskas, A. Lin^ 
gė, V. Liaukevičius, V. Rutf 
kauskas, K. Stonkus, L. Bart ‘ 
nikas, K. Mažeika, kun. J. Ber 
tašius, T. Lukas, M. Zavads 
kas, P. Gustys, P. Bagdonas, 
Č. Surdokas, V. Šerkšnys, p. 
Simanavičius, A. Kuncaitis, A. 
Nolis, Br. Vaičaitis, J. Jasiulio 
nis, M. Rakauskas ir Nap. Mi 
leisis; po 50 et. — Micpovilis.

Iš viso surinkta aukų: 120 
dol. ir 50 et. Pinigai persiųsti 
T. Fondo Valdybai Kanadoje
— Toronte.

Visiems aukojusiems nuošir 
dus ačiū.

T. F. atstovas Winnipege ,
M. šarauskas. I

APIE ŽMOGAUS KLAUSĄ.
Atkelta iš 5-to puslapio, 

skaudžiai paliesti tas Ameri 
kos bendroves, kurios iki šiol 
klausymo aparatus mėgo par 
davinėti po 200—300 dol. ; bet 
šie japonų gamybos aparatai 
suteiks galimybę jų nusipirk 
ti beveik kiekvienam, kas jų 
reikalingas ir kas iki šiol nega 
lėdavo sumokėti lupikiškų kai 
nu.

iš J. A. Valstyvių į šiaurę. Gi 
pats naujasis mūsų plieno fab 
riko skyrius bus pats moder 
niškiausias ir vienintelis tos rū 
Šies visoje Š. Amerikoje.

Darbo reikalai
mieste taisosi ir gerėja. Daug 
paleistų darbininkų pašaukė 
atgal į plieno fabriką, tačiau 
naujai atvykusiam bedarbiui 
bent tuo tarpu gauti darbą bū 
tų labai sunku arba tai būtų la 
bai laimingas pripūolamumas 
— akla laimė.

Korespondentas.

dirigavo prokuroro padėjėjo sūnus licėjaus studentas Koka 
Kornakov. Visa svečių minia ūžė, čiuožė, juokavo, krykšta 
vo. Įkaitę jaunikaičiai ir mergaitės paskubom gėrė šaltus 
gėrimus, trumpam nutildami, ir vėl krykštavo, juokavo lyg 
būtų priėmę kažkokio linksminančio vaisto.

Neužeidami į salę, Tonia ir Juras nuėjo į šeimininkų 
kambarius.

12
Sventickių kambariai buvo užversti daiktais, išneštais 

iš baliaus salių. Sventickių seniai rašė dovanoms numerė 
liūs, vakarienės stalui vietų korteles ir numatomai loterijai bi 
lėtus. Jiemsi padėjo žorž, bet jis vis klydo.

— Felicita Semionovna nesupranta, kad apie tai reikėjo 
pagalvoti anksčiau, o ne sąmyšyje, kai susirinko svečiai, — 
kalbėjo Sventickis.

— Aš labai patenkinta, kad Anetai geriau. Mes su Pje 
ru taip dėl jos bijojome.

— Taip, bet, mielute, jai kaip tiktai dabar yra blogiau, 
o tau visada viskas devant-derriėr.

Juras ir Tonia pusę vakaro išbuvo su ŽOržu eglutės už 
kulisiuose.

13
Visą tą laiką, kol Juras su Tonia buvo su Sventickiais, 

Lara visą laiką buvo salėje, nors ji nebuvo apsirengusi ba 
liaus rūbais ir nieko čia nepažino, bet leidosi Kokai Korna 
kovui šokdinama arba slankiojo be tikslo salėje. Ji jau kartą 
ar du buvo sustojusi ant svečių kambario slenksčio tikėda 
masi, kad Komarovskis ją pastebės. Bet jis žiūrėjo į savo 
kortas kairiojoje rankoje ir jos arba nematė, arba apsimetė 
nematąs. Lara kvapo negalėjo atgauti dėl užgaulumo. Tuo 
metu iš salės į svečių kambarį įėjo Larai nepažįstama mer 
gaitė. Komarovskis ją apžvelgė tuo žvilgsniu, kurį Lara taip 
gerai žinojo. Dėmesio paveikta, mergaitė Komarovskiui nu 
sišypsojo, paraudo ir reiškė pasitenkinimą. Pamačiusi tai, 
Lara tik ką nesuriko. Iš gėdos jai paraudo veidas, kakta ir 
kaklas. „Nauja auka“, — ji pagalvojo. Lara, kaip veidrody 
je, pamatė save ir visą savo istoriją. Bet ji dar neatsisakė 
minties pasikalbėti su Komarovskiu ir, nutarusi bandymą ati 
dėti iki patogesnio momento, grįžo į salę.

Su Komarovskiu už vieno stalo sėdėjo dar trys vyrai. 
Vienas iš jų, kuris sėdėjo greta su Komarovskiu, buvo tėvas 

to šaunaus liceisto, pakvietusi© Larą valso. O augšta juodai 
apsirengusi degančiomis akimis brunetė, nemaloniai išlenk 
tu, kaip gyvatės, kaklu, kuri visą laiką tai ėjo į salę, kur vci 
kė sūnus, tai grįžo į svečių kambarį, kur lošė vyras, — tai 
buvo Kokos Kornakovo motina. Pagaliau pripuolamai išsi 
aiškino, kad mergaitė, sukėlusi sudėtingus Laros jausmus, 
— Kokos sesuo, ir kad Laros samprotavimai dėl jos neturi 
jokio pagrindo.

— Kornakov, —pačioje pradžioje prisistatė Koka 
Larai.

— Kornakov? Kornavov? — susimąstė Lara. — Kaž 
kas; girdėta ir nemalonu. — Paskui ji prisiminė, kad tai yra 
Maskvos prokuroro padėjėjas. Jis kaltino geležinkeliečius 
ir jų tarpe Tiverziną. Lavrentij Michailovič, Larai prašant, 
buvo nuvykęs jį patepti, kad perdaug byloje .nebūtų žiaurus, 
bet jam nepasisekė jo palenkti. — Tai štai kas! Įdomu. Kor 
nakov. Kornakov.

14
Buvo pirma ar antra valanda nakties. Jurui ūžė galvo 

je. Po pertraukos, kurios metu valgomajame buvo geriama 
su ptifurais arbata, vėl prasidėjo šokiai. Kai eglutės žvakės 
sudegė, jų jau nepakeitė. Juras išsiblaškęs stovėjo salės vidų 
ryje ir žiūrėjo į Tonią, kuri šoko su kažkokiu nepažįstamu. 
Šokyje praplaukdama pro Jurą, Tonia lengvu kojos judesiu 
atmesdavo ilgo savo rūbo treną ir juo palietusi Jurą, kaip žu 
vėlė, dingdavo šokančiųjų minioje. Ji buvo įkaitusi. Troškulį 
ji malšino mandarinais, kuriuos lupo be skaičiaus. Nuolatos 
ji ėmė iš už juostos mažytę, kaip vaismedžio žiedas, batisto 
skarytę ir ja šluostė nuo lūpų prakaitą ir lipius nuo manda 
rinų tarpupirštėliua. Dabar šokdama ji palietė paniurusį J u 
rą ir šypsodamasi kartą paėmė už rankos. Skepetaitė liko 
jo rankose. Skepetaitė skleidė mišrų mandarino žievės ir To 
nios delno kvapą, vienokio žavingumo. Tai buvo kažkas nau 
ja, neišbandyta Juro gyvenime, kas dilgių jausmu skrodė jį 
visą. Vaikiškai naivus kvapas buvo nuoširdžiai sąmonin 
gas, kaip kažkoks pašnabždom tamsoje pasakytas žodis? 
Juras stovėjo akis ir lūpas pridengęs delnu su skepetaite irj 
juo kvėpavo. Staiga namuose suskambėjo šūvis. Visi nu 
kreipė žvilgsnius į svečių kambario pusę. Minutę truko tyla. 
Paskui prasidėjo sąmyšis. Visi sukruto ir sukalbo. Dalis 
publikos metėsi paskui Koką Kornakovą į šūvio vietą. Iš

ten jau išsiveržė žmonės, kurie grasino, verkė, ir, ginčydr 
miesi, vieni kitus perrėkinėjo. *

— Ką ji padarė, ką ji padarė! — išsigandęs kartojo Ko 
marovskis.

— Boria, tu gyvas? Boria, tu gyvas, — isteriškai kly 
kavo Kornakova. Buvo kalbama, kad svečiuose yra dakta 
ras Drokov. Bet, kur gi jis? Atstokite, jums tiktai nubrėži 
mas, o man pateisinimas viso mano gyvenimo. O mano na 
bagėlis kankinys, visų ištų nusikaltėlių išaiškintojas! Štai 
ji, bjaurybė, aš tau akis išdraskysiu, niekše! Bet dabar jai ne 
pabėgti! Ką jūs pasakėte, pone Komarovski? Į jus? Ji 
šovė į jus? Ne, aš negaliu. Man perdidelis skausmas, pone 
Komarovski, susąmonėkit, man dabar ne juokai. Koka, Ko 
kočka, na ką tu pasakysi! Pasikėsinimas prieš tėvą... Taip... 
Bet Dievo valia... Koka!

Minia iš svečių kambario išsirito į salę. Vidury, garsiai 
visa versdamas juokais ir įtikinėdamas, kad jam nieko bloga 
nepadaryta, ėjo Kornakovas, švaria salfete prispaudęs mažą 
kairiosios rankos įbrėžimą. Kitame būry, užpakaly pirmojor 
vedė už rankos Larą. \

Juras, ją pamatęs, sumišo. — Taip. Ta pati! Ir vėl ko 
kiose nepaprastose aplinkybėse! Ir vėl tas pats žilsterėjęs. 
Bet dabar Juras jį jau žino. Tai žymus advokatas Komarovs 
kis. Jis turėjo reikalų su tėvo palikimu. Galima nesisveikin 
ti, Juras ir jis elgiasi taip, lyg būtų nepažįstami. O ji. Tai 
ji šovė? Į prokurorą? Greičiausia — politinė. Nelaiminga. 
Tas jai neišeis į sveikatą. Kaip ji išdidžiai graži! O šie! 
Kaip velniai ją velka, kaip pagautą vagilę. Bet jis tuojau su 
prato, kad jis klysta. Lara vos laikėsi ant kojų. Ją laikė už 
rankų, kad ji neparkristų ir vos ją privedė prie krėslo, kai 
ji sukrito. Juras pribėgo prie jos ir norėjo atgaivinti nuo ap 
alpimo, bet patogumo sumetimais nutarė pirma pasidomėti 
tariama šūvio auka. Jis priėjo prie Kornakovo ir pasakė:

— Čia buvo pageidaujama gydytojo pagalba. Aš tai 
galiu padaryti. Parodykite man savo ranką. Na, laimingas 
jūsų Dievas. Tai toks menkniekis, kad neverta nei perriši 
mo. Tačiau lašelis jodo būtų nebloga. Štai Felicita Šėmio 
novna, mes ją paprašysime.

Sventickienė ir Tonia, greit prisiartinusios prie Juro, 
buvo sumišusios. Jos tuojau pasakė, kad jis viską paliktų ir 
tuojau eitų apsirengti, nes jų atvažiavo paimti į namus, ten 
kažkas negerai yra. Juras persigando, nes pamanė blogiau 
šia, ir metęs viską nuskubėjo vilktis. (d. b.)
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CALGARY, Alta
PARENGIMAI.

Kaip jau Retas Svečias bu 
vo rašęs neseniai, kad callga 
riečiai minėjo Lietuvos Neprik 
lausomybės 41 m. paskelbimo 
sukaktuves ir kas ten buvo, aš 
dar pridėsiu, kad kitą sekma 
dienį, t. y. vasario 15, Calgario 
Lietuvių Dr-ja pasikvietė kun.
I. Grigaitį iš Edmontono, ku 
ris atlaikė šv. mišias už žuvu 
sius ir kenčiančius mūsų bro 
liūs ir seses Lietuvoje ir toli 
mame Sibire. Gražu buvo baž 
nyčioje girdėti lietuviškos gies 
mės, kas čia retenybė. Taipgi 
labai gražų ir nuoseklų pamok 
slą pasakė, kun. Grigaitis ta 
proga prisiminęs ir knygne 
sius, kiek jie daug rizikavo, 
kad spausdintas žodis pasiektų 
lietuvišką kaimą. Po pamaldų 
darbščios moterys paruošė pie 
tus Maccabees salėje, kur susi 
Hnko apie 50 žmonių. Prie ska 
nių užkandžių ir kavutės, visi 
kaip vienos motinos Lietuvos 
vaikai, praleidome gražiai lai 
ką.

Kaip ir visur, neapsieita be 
kalbų. Kalbėjo kun. I. Grigai 
tis bent per du atveju. Jis, kaip 
visada, nuosaikiai apipasakojo 
šių dienų pasaulio Įvykius, ir 
sakė: nenusiminkim, gal dar 
ir truks laiko, bet Lietuva vėl 
bus laisva, mes visi tuo turime 
tvirtai tikėti.

Pirm, paprašė seniausius da 
lyvius papasakoti, ką jie atsi 
mena, kaip jie čia atvyko, kū 
rėsi ir taip t. t. Kalbėjo p-nia 
P. Barron-Barkauskienė ir J. 
Balsaitis. Buvo prašyta ir Fr. 
Sperauskas ir J. Normanas, 
bet jie atsisakė. Taipgi kalbėjo 
matininkas A. Kaziūnas, adv.
J. Snith-Sniečkus, A. Kučins 
kas ir V. Grigienė. Visi reiškė 
viltį, kad tokia padėtis, kaip da 
bar yra Lietuvoje, ir tokia 
priespauda turės žūti, ir mūsų 
tėvynė vėl bus laisva.

Kaip kiekvienais metais nuo 
pat dr-jos įsikūrimo, taip ir šie 
met, po neprikl. paskelbimo mi 
nėjimo, Calg. Liet. Dr-ja auko 
ja parengimo uždarbį, o jei to 
negana, tai prideda iš kasos.

St CATHARINES, Ont.
KAIP CIA VEIKIAMA.

MOKSLO TECHNIKOS...
Atkelta iš 4 pusi.

akies lieka siaurutis tarpas, už 
pildytas ašaromis. Iš šalies jie 
visai nematomi, todėl tinka ne 
šioti žmonėms, kuriems dėl 
kosmetinių sumetimų ar dar 
bo specifikos paprasti akiniai 
nepageidaujami, pvz., teatro ar 
kino aktoriams, solistams ir 
pan.

Tokie akiniai nerasoja, ne 
krinta judant, todėl yra pato 
gus (sportininkams, jūrei 
eessesssegsesssssssssess 
i TAISAU 'S

® televizijos ir radio aparatus. »
m Albinas Pranevičius.
® PO 8-5566 |
S Darbas garantuotas. & 

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

h GARANTUOTAS DARBAS. ;Į

259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.
RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Taip padarė ir šiemet. Paauko 
ta: Širdies fondui 15 dol., Rai 
šų vaikučių prieglaudai 10 dol. 
ir Tautos Fondui 10 dol.. Tai 
pagirtina. Be to, neseniai auka 
vo Community Chest 25 dol. 
ir Cancer society 15 dol. Taigi 
nors mažas būrelis ir mažos 
įeigos, bet nepamiršta visų, ku 
rie tik reikalingi paramos. Gal 
todėl Calgario ir apylinkės lie 
tuviai tą draugiją remia, ir gau 
šiai lankosi į jos parengimus.

LIGOS.
Buvo sunkiai susirgęs Vin 

cas Žemaitis, turėjo pagulėti 
bent 3 savaites ligoninėj, bet 
jau pastiprėjo ir sugrįžo prie 
savo užsiėmimo. Taipogi buvo 
sunegalėjęs Iseniausias Calga 
rio lietuvis Jurgis Adams-Ado 
mėnas. Jo akis sustreikavo, ne 
benorėjo matyti. Gydytojas pa 
taria operaciją, bet jis turbūt 
prisibijo, tai sako jo akis lyg pa 
sitaisė ir taip dar liko. Ponia 
O. Barron-Barkauskienė sirgo 
plaučių uždegimu, ir vėliau šal 
čiu, irgi pagulėjo ligoninėj 3 sa 
vaites, bet jau ir ji namuose 
sveiksta. Jer. Zvankauskas la 
bai sunkiai sirgo, ir net 4 sav. 
gulėjo ligoninėj, bet buvo lyg 
pagerėjęs ir sugrįžęs į namus. 
Bet pabuvęs namuose kurį lai 
ką vis skundėsi, kad neturįs 
sveikatos, ir vėl sunegalėjo ir 
dabar guli vėl ligoninėj. Visie 
ms sergantiems ir pagijusiems 
linkėju geros sveikatos.

ORAS
Šiemet žiema nepastovi. 

Sniego nedaug, ir šalčio dide 
lių dar nebuvo. Keletą rytų bu 
vo 28—32 žemiau zero tai ir 
viskas. Taipogi pora smarkes 
nių pūgų buvo. Didžiausia pū 
ga buvo naujų metų išvakarė 
se. Mums važiuojant iš naujų 
metų sutikimo į namus, 7 ka 
rai buvo įslydę Į griovius. Mes 
gi parvažiavome gerai nors ne 
retai reikėjo Radaro, nes nieko 
nebuvo galima matyti.

A. Kučinskas.

viams, lakūnams, parašiutinin 
kams. Dengdami priekinį akies 
obuolio paviršių, jie saugo akį 
nuo krislų.

Šių akinių paskirtis —. ge 
rinti regėjimą žmonėms, kurie 
ms dėl įvairių priežasčių pa 
prasti akiniai arba netinka, ar 
ba nepadeda.

Kontaktiniai akiniai labai nau 
dingi ir tais atvejais, kada bio 
gas regėjimas priklauso nuo ra 
genos paviršiaus netaisyklin

Lietuvi, 
savi pas savus!

Atlieku lengvų mašinų taisy 
mo darbus pagal pageidavimą.

Skambinti DU 9-0571 
Viktoras, 9032 — 10 Avė., 

St. Michel, (Montreal).
«-------------- M- U. H ■ ■ ------ »

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Paramai šeimoms Lietuvoje
Turime šių siuntinių 5 rūšis: $25.00; $35.00; $50.00; 
$75.00 ir $100.00, susidedančių iš geriausių angliškų 

medžiagų. 1
Kreipkitės pas mus dėl specialių kainoraščių šiems po
puliariems siuntiniams. Jus tikrai nustebins mūsų siū

lomų gėrybių kainos.

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE 

1126 SHERBROOKE ST. W., 
MONTREAL.

Telefonas: Victor 4-4860
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ŠIOS SRITIES 

KANADOS ORGANIZACIJA.

BALTIC INVESTMENT CORP.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus,, pelningus namus.* 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

v. prez. A. Markevičius, RA 7-4097.__________

NIAGAROS PUSIASALIS
NIAGAROS PUSIASALIO ŽINIOS

• Šv. Kazimiero minėjimas, 
įvykęs kovo 15, praėjo gražiai. 
Skautai suvažiavę iš visos šios 
plačios apylinkės, atliko tai die 
nai pritaikintą programą, ku 
ria gėrėjosi gausiai susirinkę 
lietuviai. Niagaros pusiasalio 
skautams vadovauja energin 
gas ir didelis skautijos mylėto 
jas Petras Balsas.

• St. Catharinėje iškilmingos 
Prisikėlimo pamaldos Šv. Ve 
lykų dieną bus laikomos 8 vai. 
ryto. Rezurekcijos pamaldų gie 
dojimui yra pakviestas Solis 
tas Aleksas Paulionis, kuris 
mielai sutiko dalyvauti. Pamal 
dų 10 vai. nebus.
• Neseniai mus apleido išvyk 
darni į Ameriką, Albinas Abra 
mavičius ir Kazys Šerėnas, 

go gaubtumo ar nelygumo, ka 
da paprasti akiniai tokiu atve 
ju nieko nepadeda.

Tai vis kontaktinių akinių 
privalumai. Bet yra ir trūku 
mų. Jie yra brangūs, nes jų ga 
myba labai sudėtinga ir sunki. 
Kontaktiniai akiniai gaminami 
dviem būdais. Vienas — piges 
nis, standartinis. Stiklai laro 
mi įvairaus dydžio, bet neatsi 
žvelgiant į individualinius 
akių skirtumus ir ypatybes, to 
dėl jie yra blogai toleruojami, 
spaudžia akį, erzina ja. Kitas 
būdas — tai individualinis me 
todas, kada kiekvienas stiklas 
gaminamas pagal akies atspau 
dą. Tokia gamyba yra labai 
kruokšti ir brangi. Bet stiklų 
kokybė yra daug geiesnė, nes 
stiklai yra daromi tiksliai pa 
gal akies formą. Plastmasiniai ir, pagaliau, padaryti akių at 
kontaktiniai akiniai yra gėrės spaudą, pagal kurį prityręs te 
ni už stiklinius. Jie nedūžta, chnikas-optikas galės paga
Juos galima be baimės šlifuoti, minti paičus akinius.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

j; Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. j

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. '■ 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.
štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti: 

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžta m ą j 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų.
Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų : 

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.
HI-HI RECORDING STUDIO

(Home Recording Service) *
4044 Ontario St. East, 

Montreal, P. Q. LA 6-7521. ;

M. MACIUKAS

•MMMMNM

AUGSTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG*D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

v wl *r 81 St. Zotique St. E.,
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

abu iš Wellando. Antanas Va 
dakojis, pardavęs maisto krau 
tuvę, iš Port Colborne su visa 
šeima persikėlė į Torontą.
• Kovo 14 d. po iškilmingų 
gedulingų pamaldų, kurias at 
laikė tėvas Barnabas Mikalaus 
kas, buvo palaidota Nijolė Ta 
mulynaitė, septynerių metų am 
žiaus mergaitė. Ir vėl naujas 
kapas šioj gana dažnai mirties 
aplankomoj lietuvių kolonijoj.
• Pirmasis povelykinis pasi
linksminimas, kurį ruošia me 
no mėgėjų grupė „Gintaras“, 
su gražia tam vakarui progra 
ma, įvyks balandžio 11 d., Šeš 
tadienį, slovakų salėje, Page ir 
Welland gatvių kampas, St. 
Catharinėje. Pradžia 6 vai. va 
kare. Tai mūsų atžalyno prem 
jera. Koresp.

tinkamai modeliuoti pritai 
kant prie akies.

Antras kontaktinių akinių 
trūkumas tai tas, kad jų nega 
Įima ilgai nešioti. Priklauso 
mai nuo akinių kokybės, nuo 
paciento akių savybių ir nervi 
nės sistemos jautrumo, kontak 
tiniai akiniai vienų nešiojami 
1—3 valandas, o vėliau vargi 
na akis ir darosi nebepakenčia 
mi. Yra žmonių, kurie visai ne 
gali nešioti net ir gerai pritai 
kytų kontaktinių akinių. Kiti 
be vargo nešioja juos 4—6 ir 
daugiau valandų ištisai.

Kontaktinius akinius rinkti, 
derinti ir gaminti reikia labai 
atidžiai ir kruopščiai. Gydyto 
jas okulistas privalo vispusiš 
kai ištirti pacijento akis, nusta 
tyti kontaktinių akinių reika 
lingumą, jų stiprumo laipsnį

Niagaros pusiasalio lietuvy 
bės veikimas yra neginčijamai 
patapęs vienu sipriausių Kana 
koje. Lietuvybės darbas čia ne 
sustodamas eina per ištisus me 
tus ir jį veda čia stipriai vei 
kiančios bendruomenės ir ša 
lia to visa eilė organizacijų. 
Kas metai čia įvyksta įvairios 
šventės, sutraukiančios įspūdin 
gus skaičius žmonių iš įvairių 
vietovių, nes kas be ko — gra 
ži ir garsi Niagara vilioja vi 
sus.

Daugelis beabejo stebisi tik 
vienu: kad šalia to gero judė 
jimo Niagaros pusiasalis spau 
dos puslapiuose gausėja dar ir 
kaip nesiliaujančių ginčų šalis. 
Neretas mano, kad šis reiški 
nys nėra geras. Gal tas ir tiesa, 
tačiau tam yra ir daug pagrin 
do: ginčijasi be abejo ir kitur, 
tik tas vyksta susirinkimuose. 
Čia susirinkimai visam pusią 
saliui praktiškai neįmanomi. 
Tad disputai pereina į spaudą.

Kas tuo atsiekiama? Gyve 
nimas įrodė, atsiekiama daug: 
susidaro lyg rungtyniavimas 
visuomenės akyse, kas jau sa 
vaime yra pažangos varyklis. 
Be to, susidaro geras tokio ar 
kitokio reikalo išpopuliarini 
mas, ko nesant vargu čia dau 
guma domėtųsi kur ten kas de

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Albinas Barauskas. KAL 

VOS IR LANKOS. Tolimo 
Suvalkijos kampelio gamta ir 
žmonės. Knygos „Spauda“ lei 
dinys. 1959. 156 psl. Kaina 
2.00. .

Simas Miglinas. PAVERG 
TOJI LIETUVA. Tremties 
leidinys. 150 ipsl. Gražiai išleis 
ta, kietais viršeliais knyga.

Simas Miglinas. LIETUVA 
SOVIETINĖS AGRESIJOS 
DOKUMENTUOSE. Trem 
ties leidinys. 88 psl. gražus, 
kietais viršeliais įrištas leidi 
nys.

Jie labai linksmi, kad laimėjo TV streiką ir sugrįžo 
į darbą.

dasi.
Visuomenės nuteikimas į vie 

ną ar kitą pusę čia yra pasise 
kimo ar nepasisekimo reikalas.

Taip pat sraipsniais prilaiko 
ma kito perdidelis kitą sykį ku 
ris nors išsišokimas, ambicija, 
vieno, antro žmogaus. Dalykai 
pasveriami plačia lietuviška 
prasme — kas ir turi būti kul 
turingoje lietuviškoje visuome 
nėję.

N. Pusiasalis kai kalba — 
reiškia gerai. Radasta.

MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 
„GINTARAS”, 

vadovaujamas nenuilstančios 
veikėjos S. Ulbinienės, jau 
daug kartų pasirodžiusios gra 
žiais sceniniais pasatymais, 
įvykusiais įvairių minėjimų 
progomis sparčiai ruošiasi di 
dėsnio masto vakarui, kuris 
įvyks balandžio 11 d., šeštadic 
nį. Šio vakaro programoje, ku 
rią išpildys priaugantis jauni 
mas, dalyvauja mergaitės nuo 
6 iki 15 metų amžiaus. Ir kaip 
gražiai jos moka šokti, vaidin 
ti ir dainuoti I Kada scenoje pa 
sirodo suaugę žmonės, nieko 
naujo, bet tikrai yra nuostabu 
pamatyti mažutėlius, įnergai 
tęs ir berniukus, išpildant gra 
žius meno kūrinėlius.

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys. 

Įrašykite Į plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant' savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

(Home Recording Service) 
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.
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MŪSŲ į>8P ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ VISIEMS SPORTININKAMS 
IR SPORTO KLUBAMS LINKI ŠIO Skyriaus vedėjas.

ŽAIDYNIŲ PROBLEMOMIS
Gražia tradicija tapusios mū 

su Sportinės Žaidynės yra nuo 
širdi patriotinė jaunimo šven 
tė, kurioje tremties ir išeivijos 
sportininkas stengiasi parody 
ti savo fizinius sugbėjimus ir 
dvasines savybes. Suprasdama 
Žaidynių vertę visa visuomenė 
talkininkauja jų paruošime, 
tikėdamasi pasidžiaugti priau 
gančio jaunimo demonstracija.

Į kiekvienas Žaidynes su 
plaukia iš tolimiausių kolonijų 
300—400 sportininkų, kurie 
yra milžiniškas rūpestis rengė 
jams. Pats gi sportininkas, 
prieš akis turėdamas ilgą ke 
lionę, skuba Į Žaidynes; atvy 
kęs — bebėgiodamas iš salės į 
salę skuba rungtyniauti ir daž 
nai net nespėjęs atsiimti dova 
nų — skuba namo. Žaidynėms 
populiarėjant ir pritraukiant 
daugiau dalyvių bei prijungia 
nt naujas prieauglio klases, jų 
programa vėl darosi perkrau 
ta. Tokioj santvarkoj nėra lai 
ko jaunimo suartėjimui. Sporti 
ninkas nespėja parodyti visas 
savo ypatybes ir visuomenė ne 
gauna tikrojo atpildo už įdėtą 
triūsą ir paramą.

Peršasi mintis, kad Žaidy 
nes vėl reikia perorganizuoti. 
IŠ tikrųjų, ar nepakaktų žie 
mos rate suruošti tik krepšinį 
ir tinklinį, o vasaros rate — 
futbolą ir lengv. atletiką. To 
kiu atveju lengviau bus suras

ratą galima bus sui uosti tam 
pačiam stadione, ir sportinin 
kas gaus daugiau patogumų. 
Be to, turėsime daugiau lais 
vo laiko, kurį galėsime pašvęs 
ti jaunimo suartėjimui ir ava 
sinių ypatybių demonstravi 
mui. Būtų galima padaryti 
įvairius pasirodymus (muzikoj 
dainoj, deklamavime), konkur 
sus ar net suruošti mažas paro 
dėles. Kad sportininkų tokie 
dalykai yra mėgiami, turėjome 
gražų pavyzdį iš 1957 metų 
Žaidynių Rochestery. Žinoma, 
tam įgyvendinti turėsime da 
ug nepalankių momentų, ta 
čiau ar nevertėtų bent pamažu- 
krypti šia linkme.

Likusias nuo Žaidynių var 
žybas galėtumėm daryti pirme 
nybių pavyzdžiu. Tokios pir 
menybės turėtų būti vietovė 
se, kurių apylinkėj yra daugiau 
šia tos rūšies sportininkų. Ne 
atrodo, kad tam pritrūktų lais 
vų dienų, ar tos pačios šakos 
sportininkas turėtų daugiau iš 
vykų nei dabar. Rengėjai tui"ė 
tų laisvesnes rankas, o rengiant 
daugiau subuvimų būtų ir pa 
jamų daugiau, kurios taip rei 
kalingos klubams ir mūsų vyr. 
vadovybei.

Devintųjų Žaidynių išvaka 
rėse gerai apmąstykime šias 
idėjas, o Žaidynėse jas sugreti 
nę su esama tvarka tikrai su 
rasime tinkamas išvadas.

crissYcross
(Pat.nt.d* *1945}

Prancūziškos kelnaites

555

W2-8

Pagamintos švelniam prilaiky- 
;!mui - elast. juosmuo, patent. 
Ipati užsidaranti „CrissxCross” 
anga suteikia patogią išvaizdą 
- iš puikios kokybės šukuotos 
medviln. Lengvai skalbia 
si - nereikia lyginti. Pat 

J var. Tinka prie Jerseys.

KANADA VĖL MEISTERIS
Nežiūrint, kad paskutinėse 

ledo rutulio rungtynėse Kana 
da pralaimėjo Čekijai 5:3, ta 
čiau esant geresniam įvarčių 
santykiui, jai atiteko pasaulio 
ledo rutulio meisterio vardas, 
antroje vietoje paliekant Sov. 
Sąjungą, tuo pačiu taškų san 
tykiu, tačiau blogesniu jvar 
čių. Trečioje vietoje liko čekai, 
4) JAV, 5) Švedija ir 6) Šuo 
mija. Reikia pažymėti, kad Ka 
nadą pirmenybėse atstovauja 
ne rinktinė, bet vienas klubas. 
Juo šiemet buvo Belleville ko 
manda. Pirmenybės vyko Čeki 
joje.

— Vienas geriausių profe 
sionalų ledo rutulio žaidėjų 
(iš Montrealio Canadiens) jau 
ilgesnį laiką, kaip del ligos, ne 
dalyvauja rungtynėse. Juo yra 
visų vartininkų „paoaisa“ Mau 
rice Richard, įmušąs dau 
giausiai įvarčių- Neseniai spau

da pranešė, kad po sužeidimo 
jis baigiąs sveikti ir treniruo 
tęs pradės Čekoslovakijoje, 
kartu su Belleville komanda, 
dalyvaujančia pasaulio ledo ru 
tūlio pirmenybėse ir nartu bus 
patarėju kanadiečiams, jų rung 
tynėse su kitom tautom. Ta 
proga, Montrealio Canadiens 
klubo direktorius Selke, vasa 
rio 26 d. gavo anoniminį laiš 
ką, kuriame rašoma: „Gerbia 
mas Pone Selke, radio ir spau 
dos tvirtinimu, p. Maurice (Ro 
cket) Richard planuoja vizitą 
Čekoslovakijon. Mes, žemiau 
pasirašę, sugestijuojame Tams 
tai padaryti visą įtaką šiai ke 
lionei, įskaitant ir ilgą apsisto 
jimą Sibire, kada jis bus užjū 
ryje. Tikėkite mums, gerbia 
mas pone. Jūs gerbtą Glen 
Hall, Don Simmons, Lome 
Worsley, Terry Sawchuk, Ed 
Chadvik“. Visi penni. . . yra

ti sales vienoj vietoj; vasaros A. Supronas.

. ..............................  i
vartininkai i§ Čikagos, Bosto 
no, New Yorko, Detroito ir 
Toronto. Be abejo, šį anonimi 
nį laišką, klubo direktorius pa 
ėmė už skanų juoką ir kartu... 
gerą reklamą, paskelbdamas jį 
spaudoje. K. B.

KOVO ŽINIOS
— Hamiltono Kovo dešimt 

metis bus atžymėtas gegužės 2 
—3 d. d. dideliu žaidynėm ir 
bendru pobūviu reprezentaci 
niame Royal Connaught vieš 
būtyje. Į žaidynes bus pakvies 
ti lietuviški klubai iš JAV ir 
Kanados, o taip pat ir Hamil 
tono pabaltiečiai. y

— Gražius laimėjimus Ha 
miltono miesto pirmenybėse at 
siekė Hamiltono stalo teniso 
komandos nariai. Vyrų dveje 
te A. Tėvelis ir G. Paltarokas 
iškovojo vice-meisterio vardą, 
o Z. Stanaitis ir A. Grajauskas 
— trečią vietą. Vyrų vienetuo 
se A. Grajauskui atiteko taip 
pat trečioji vieta. Pirmenybė 
se dalyvavo 50 žaidėjų iš Ha 
miltono ir jo apylinkių.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS...

Atkelta iš 3-čio psl. 
policijos šiam reikalui tada ne 
pakako. Į valstybės išorės ir vi 
daus apsaugos darbą atėjo vi 
suomenė: savanoriai, partiza 
nai, šauliai.

Partizanų būriai vėliau daug 
kur virto šaulių daliniais. To 
kiomis neramiomis 1919 m. pa 
vasario dienomis Kaune Matas 
Šalčius, Antanas Žukauskas'- 
-Vienuolis, Adolfas Klimas ir 
kiti pradėjo organizuoti Plie 
no batalioną. Bataliono steigia 
masis susirinkimas kreipėsi į 
VI. Putvinskį. Pasirodė, kad

dys ar samanok.
Tautos darbuotojų, idealistų 

atžvilgiu nekartokime tų klai 
dų, kurias ne kartą jau esame 
padarę.

Nedarykime dirbtinės sienos 
tarp mūsų senosios ir jauno 
sios kartos. Pas mus pradeda 
reikštis labai negudrios ir žalio 
gos tendencijos, siekiančios vis 
ką perduoti jauniesiems ir žiū 
rinčios į senesnės kartos tau 
tos darbuotojus, kaip į atgyve 
nusius, nuo naujo gyvenimo at 
silikusius ir nemodernius dar 
buotojus. Tai anot VI. Putvins 
kio yra labai pavojinga bakte 
rija mūsų mažosios tautos kū 
ne.

Siekiant tautos vienybės, 
reiktų visiems parodyti dau 
giau objektyvaus, bet ne asme 
ninio ir grupinio patriotizmo, 
daugiau geros valios, pilieti 
nio susipratimo, daugiau ener 
gijos bei griežtumo. Nereikia 
statyti naujų sienų tarp ats 
kirų tautos dalių, grupių, tarp 
senosios ir jaunosios kartos, 
bet greičiau tas sienas naikin 
ti ir griauti.

Vladas Putvinskis mirė 
prieš 30 metų (1929). Tačiau 
jo palikimas gyvas mūsų tau 
toje, nes Šaulių Sąjungos kū 
rėjas paliko didį dvasinį turtą, 
kuris nežūsta laiko sąlygose ir 
kasdieninio pilkojo gyvenimo 
sūkuriuose.

• Šių metų gale Auclando ar 
Wellingtono mieste manoma 
surengi liteuvių suvažiavimą 
paminėti 10 metų atvykimo 
sukaktį į N. Zelandiją. Suva 
žiavimą rengia Lietuvių B-nė.
• Viktorijos universitete Wel 
lingtone teisių fakultetą bai 
gė G. Balčiūnas L.L.B. laips

♦ * *
PIRMENYBĖS

Kovo 14 d. Hamiltone buvo 
Kanados lietuvių jaunių krep 
šinio ir visų grupių stalo reni 
so pirmenybės. Neatvykus 
Montrealio sportininkams, Ka 
nados sporto apygardą atstovą 
vo keturi klubai: Toronto Auš 
ra, Hamiltono Kovas, Ročestc 
rio Sakalas ir Toronto Vytis.

Krepšinio rungtynėse gau 
tos šios pasekmės: Aušra po 
pratęsimo (normaliu laiku ru 
ngtynės baigėsi 45:45) įveikė 
Kovą 45 :48, o Sakalas rekordi 
niu skaičiumi Vytį 103:12. Tuo 
būdu, į baigmę pateko Sakalas 
ir Aušra. Jų susitikimas baigė 
si ročesteriečių laimėjimu 74: 
56 ir tuo pačiu iškovojant Ka 
nados SA meisterio vardą. Dėl 
trečios vietos, hamiltoniečiai 
nugalėjo Vytį 71:31(37:8).

Komandinėse vyrų stalo te 
niso pirmenybėse, Toronto V y 
tis, įveikusi Kovo H-ąją koman 
dą 5:2, pateko į baigme, kai 
tuo tarpu Sakalas, įveikęs Auš 
tą 5:1, be kovos atidavė taškus 
Kovo I komandai. Toronto Vy 
čio ir Hamiltono Kovo baigmi 
uis susitikimas stovėjo gan au 
gštame lygyje ir baigėsi toron

HAMILTONE.
tiečių pergale 5:2. Moterų ko 
mandinės pirmenybės baigėsi 
laukta Vyčio pergale prieš auš 
ra 3:0, kurios aukščiau tokia 
pačia pasekme įveikė hamilto 
nietes.

Vyrų vieneto pirmenybėms, 
į kovą stojo 19 žaidėjų. Į pu 
siau baigmę pateko Gvildys, 
įveikęs Vaicekauską 21:14, 21 
:19 ir Grybauskas turėjo supa 
suoti Nešukaičiui 21:12, 21: 
18, 21:14. Taigi, į baigmę „iš 
lipo” Nešukaitis ir Gvildys. Ši 
kova baigėsi Nešukaičio perga 
le 21:19; 21:17; 19:21; 13:21; 
21:14. Tuo būdu, Kanados 
meisteris Pr. Gvildys patyrė 
jąu dviejų mėnesių bėgyje ant 
ra pralaimėjimą iš Nešukaičio 
laikomos arketės. Moterų vie 
netai, kaip ir vyrų, buvo iš 
spręsti Vyčio klubo narių tar 
pe, į baigmę patekus Kaspera 
vičiūtei ir Urbonaitei. Laimėjo 
pirmoji 21:16; 21:16; 21:19. 
Mergaičių vienetas atiteko 
Aušros atstovei Juknevičiūtei, 
kuri taip pat įveikė savo klubo 
narę Augaitytę 21:10; 21:12; 
21:15.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems,
vaikams ir jaunimui.

Dr. V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA . . .$ 12.00 
W. S. Maugham. DAŽYTAS VUALIS, arba svetimos 

žmonos nevok .3.00
„STUDENTŲ VARPAS” .. ..................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAIS.50 
„VARPAS” (dvigubas) ....................................................  2.00
Studia Lituanica. MAŽOJI LIETUVA..............................$5.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.......................... $4.00
J. Balys. PATARLĖS $ 3.50
E. Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI ..... $ 2.50
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.......... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..............................0.50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO..................................... 1.50
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE ...................... 2,2i)
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ....................................... 1,50
°auliu8 Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS..................................  1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ................................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. . . .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................... $ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ................................................................ $ 1,50
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... $ 3,— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ................ ..........$ 2,—
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.................$ 1,50

jo bute šaulių idėja jau buvo 
virtusi kūnu: VI. Putvinskis, 
jo šeimos nariai ir artimieji jau 
buvo sudarę ne viešą šaulių bū 
relį. VI. Putvinskio buto san 
dėlyje buvo ir ginklų ir kitos 
karinės medžiagos. Vėliau pa 
sirodė, kad VI. Putvinskis že 
maičių krašte turėjo net tam 
tikrą organizaciją, kuri iš besi 
traukiančių vokiečių supirkinė 
jo ginklus. Tad VI. Putvins 
kis pirmasis ėmėsi Lietuvos 
šaulių organizavimo darbo, pir 
masis jiems rūpino ginklus, jis 
buvo pirmasis dvasinis jų va 
das, todėl šiądien visiškai tei 
singai vadinamas Šaulių Sąjun 
gos kūrėju ir Lietuvos Šaulių 
tėvu.

Nežiūrėdamas Įvairių /kliu 
čių, VI. Putvinskis savo dar 
bais įrašė savo vardą į vieną 
iš pirmųjų mūsų atgyjančios 
tautos istorijos puslapių. Jis 
pastatė amžiną paminklą — 
Lietuvos Šaulių Sąjungą. Tai 
yra paminklas gražesnis už 
granitą ir žalvarį.

Šaulių pareiga labai atydžiai 
žiūrėti, kad tame paminkle ne 
atsirastų nė mažiausių plyšių, 
kad jo neapardytų jokios rū

niu (teisės bakalauras). G. 
Balčiūnas dirba Naujosios Ze 
landijos Oro Laivyno Departa 
mente.

PADĖKOS
Montrealio Lietuvių Šaulių 

Kuopos Valdyba, nuoširdžiai 
dėkoja visiems mieliems tautie 
čiams, prisidėjusiems savo gau 
siomis aukomis — fantais vasa 
rio 31 d. ruoštam kortavimų 
žaidimų vakorui ir loterijai.

Jūsų aukos eis šaulių kuopos 
vėliavos įsigijimui ir bendram 
lietuvybės stiprinimo reikalui.

Didelį šauliŠką ačiū tariame 
buvusiai vakaro šeimininkei po 
niai Vaicekauskienei bei jos 
malonioms talkininkėms ir vi 
siems kitiems mieliems talki 
ninkams. Valdyba.

PAJIEŠKOJIMAI
— Justinas Durtonas, kilimo 

nuo Punsko, apie 40 m. am 
žiaus, jieškomas tetos Agotos 
Savickienės Lietuvoje. Prašo 
ma atsiliepti: Juzė Vaškienė, 
305 Westminster Ave., Mont 
real West, P. Q.
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StaNu DE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACH1NE 

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS
#©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©*A
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BELLAZZI-LAMY, INC
PO 8-5151 7679 George St., Ville Lašale.

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

j©©©©©©©©©©©©©©©?^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©?

I
 SIUNTINIAI Į

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS |
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. I

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis g

per Janiną ADOMONIENĘ. X

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, g 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo masinas, 8 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. X

Užsakymai iš kitur primami paštu. $
Siuntiniai pilnai apdrausti. <»Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent,

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

P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO............................... $ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............ $ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ...............................$ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS............................................. $ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0 30 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ...... $ 0,30 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . . $ 0.25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

i©©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©* 
I Verdun PO 6-5641 8

HICKSON GROCERY

ALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
Pristatymas nemokamai . X

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas
$©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'.

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 |

Kanadoje išauginama labai geros vilnos juodgalvių avių, 
' kurių vidurinėje Kanadoje 1 aikoma didelės bandos.

S©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

J/H TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KI AUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<
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HAMI^LTOM
KLB HAMILTONO AP. VALDYBOS IR ORGANIZACIJŲ

atstovų posėdis įvyko Lietuvių 
Namuose kovo 15 d. JĮ atidarė 
b-nės pirm. J. Varanavičius, pa 
dėkodamas valdybos vardu už 
pasitikėjimą išrenkant valdy
bą lietuviškojo darbo vedimui 
mūsų kolonijoje, o taip pat pa 
žymėdamas, kad jis yra „nau 
jokas“ Hamiltone, nes atvykęs 
prieš 8 mėnesius iš Anglijos, 
taigi už galimas pasitaikyti 
klaidas veikloje iš anksto visus 
atsiprašo.

Nurodžius valdybos š. m. 
veiklos planus, kiek ilgiau ap 
sistota prie Motinos Dienos mi 

rnėjimo. šeštadienio mokyklos 
dejas pareiškė, kad Hamilto 

<„ts Motinos Dieną mini lietu 
viška tradicija — pirmą gegu 
žės sekmadienį, tuo tarpu, šia 
me krašte yra priimta motiną 
pagerbti antrą gegužės mėn. 
sekmadienį. Vaikams būna da

$ A. UGDŽIUS, B. L., $ 
Viešasis Notaras '*

$ (Notary Public) X 
f ... 8W Advokatas iš Lietuvos.
X Namų, žemės ar bet kūno 

biznio pirkimo-pardavimo £
8 dokumentų sudarymas ir £ 
x visi kiti notariniai reikalai. X 
X Teisiniai patarnavimai, 8 

Morgičiai. 'J
{staiga: JA 7-5575; $

£ Namų: FU 3-6928. $
s* 20 King Street East, $ 
įj Hamilton. 8

ug neaiškumų, kodėl Motinos 
Diena minima du kartus. Po ii 
gesnių diskusijų nubalsuota 
Motinos Dieną minėti šio kraš 
to priimta tvarka, antrą gegu 
žės sekmadienį, taigi ji šiemet 
įvyks gegužės 10 d.

Neužmiršti ir birželio trėmi 
mų minėjimai. Šiam minėjimui 
vadovauti eilė šiemet tenka lie 
tuviams, todėl ir B-nės pirm, 
jau artimiausiomis dienomis 
susisieks su latvių ir estų b- 
nėm.

ILGIAU SUSTOTA TIES 
6-TĄJA KANADOS 
LIETUVIŲ DIENA.

Šį klausimą referuoti buvo pa 
kviestas K. Baronas. Jo pro 
jektas atrodo taip: Lietuvių 
Dienos rengiamos rugsėjo me 
nėšio 5—6 d. d. Hamiltone, 
pradedant lietuvių dailininkų 
parodos atidarymu Hamiltono 
Meno Galerijoje ir sporto rung 
tynėm — JAV ir Kanados krep 
šinio ir stalo teniso rinktinių 
susitikimu. Vakare, James g- 
vės, Burlington g-vės kareivi 
nėse, arba Forum sporto areno 
je įvyksta bendras pobūvis. 
Sekmadienį, iškilmingos pamal 
dos lietuviams katalikams Ha 
miltono katedroje ir evangeli 
kams vienoje iš tos tikybos baž 
nyčių. Pietų metu posėdis su 
vadovaujančiais veiksniais ir 
vakare didelis koncertas - ak 
tas. Pagrindiniais kalbėtojais 
numatoma J. Matulionis (lietu 
vių kalba) ir inž. A. Rudis

| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. | 
<: Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš »

7% iki 50% turto vertės. >
■ įį Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. g 
:į: Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. »

vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Lrudžiaus « 
jį! įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si2—2 
:į: vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. S 
g Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. ą

Įvairūs siuntiniai 
t LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 
medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

(anglų kalba). Koncertinėje 
dalyje dalyvauja kino aktorė 
Rūta Kilmonytė, V. Verikai 
tis, Varpo choras, Hamiltono 
choras ir tautiniai šokiai. Kaip 
teisingai K. Baronas nurodė, 
tai yra milžiniškas darbas pa 
čiai KLB Hamiltono ap. valdy 
bai atlikti, todėl jis siūlė suda 
ryti du komitetus: garbės ir or 
ganizacinį. Į organizacinį ko 
mitetą pakviesti organizacijų 
atstovus ar tinkamus asmenis, 
sričių žinovus (pav. meno) ir 
tuo pačiu, visą darbą padali 
nant į paskiras grupes. Refe 
rentas nurodė ir LD sąmatą. 
Pajamų numatoma gauti 6.000 
dol. ir išlaidų būtų 5.000 dol. 
Po pranešimo kilo gyvos dis 
kusijos, ypač K. Baronui nuro 
džius, kad Lietuvių Namų salė 
yra maža sekmadienio koncer 
tui, nes joje sėdimų vietų yra 
980. Tuo tarpu, jau pirmoje L. 
Dienoje, vietoje įėjimo biletų 
buvo parduota beveik 1200 lei 
dinėlių. Pridėjus vaikus, kurie 
įleidžiami su tėvais nemoka 
mai, (jie taip pat užima vietas, 
nes juk motina ant savo kelių 
tris valandas vaiko neišlai 
kys!) programos dalyvius ir 
choristus, gaunasi apie 1700 
dalyvių skaičius. O tendenci 
ja yra ta, kad svečių skaičius 
nemažės, bet turės padidėti be 
nt iki 2000, nes vien tik pasku 
tinieji parengimai Hamiltone 
(16 Vasario, Montrealio teat 
ro gastrolės) sutraukė beveik 
po 800 žiūrovų. Be abejo, ren 
giant pirmąją L. Dieną, būtų 
paimti sekmadienio koncertui 
Lietuvių Namai, tačiau jau šie 
met rengiant, jie yra per maži, 
nežiūrint įvairiapusiškų lietu 
viškų sentimentų. L. Namų 
valdybos pirm. St. Bakšys at 
sakė, kad savus namus reikia 
remti, nenešant pinigų į sveti 
mą kasą, juo labjau, kad LN 
remia visas Hamiltono organi 
zacijas, atiduodami jiems pigia 
kaina įvairiems minėjimams 
patalpas. Nurodęs, kad „vai 
kai galės salėje palakstyti”, ki 
ti pastovėti arba pristatant šim 
tą kėdžių į salę, jis siūlė sekma 
dienio koncertą rengti Lietu 
vių namuose. Čia dar vertėtų 
atsakyti (nesivadovaujant jaus 
mais) žiūrint iš teisinės pusės: 
kaip į tokią „silkėm prikištą 
statinę” pažiūrėtų Hamiltono 
priešgaisrinė apsauga, rasda 
ma salę perpildytą 400 — 500

I
 A. E. McKAGIlEl

Barrister and Solicitor K 
Advokatas ir Notaras g 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 g 
1008 North Ontario Bldg, x 

330 Bay Street, x 
TORONTO 1, Ontario, $

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

10 kg cukraus . . . .$13.22
10 kg taukų ............$22.60
10 kg ryžių ............$14.80
10 kg sviesto ..........$31.94

20 kg cukraus . . .$21.85
20 kg taukų . . $39.60
20 kg ryžių ...........$24.45
20 kg sviesto ........ $53 45

(Į Sibirą iki 10 kg reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg—$2.50)

Siuvama kojinė mašina firmos „Mmerva-122” (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

į Europą ....$175.00 į Aziją...........$182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.
Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Lietuvio Advokato įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
T elefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088

XX M

asmenim? Ar nenukentėtų dėl 
to valdyba ir ar daliai Žiūrovų 
nereiktų patalpų apleisti? Juk 
kiekvienoje viešoje vietoje 
(public place) yra iškabinta .. 
lentelė, nurodanti asmenų skai K 
čių, galinčių joje tilpti ir jos 
perkrovimas yra baudžiamas.

Po ilgesnių diskusijų kitais 
LD klausimais, jis perduotas 
svarstyti B-nės valdybai.

Dar buvo iškeltas lietuvių 
būrimasis Br. Hondūre, atme 
tant visiškai prof. K. Pakšto 
propaguojamą mintį ir nurodą 
nt, kad Lietuva yra viena, tik 
Europoje. Susirinkimas užsitę 
sė 3% vai., B nės pirm. J. Va 
ranavičiui padėkojus už daly 
vavimą jame.

DIDELĖS SPORTO 
ŽAIDYNĖS

buvo pereitą savaitgalį Hamil 
tone — jaunių krepšinio ir vi 
su grupių stalo teniso. Hamil 
tono Kovo sportininkai laimė 
jo šias vietas: antrą vietą ko 
mandinėse stalo teniso pirme 
nybėse, trečią jaunių krepši 
nio, trečią moterų stalo teniso. 
Silpnai pasirodyta stalo teniso 
vienetuose. Plačiau apie pirme 
nubes sporto sk.

Vakare, dalyvaujant sporti 
ninkams, Hamiltono organiza 
cijų pirmininkams ir svečiams, 
buvo surengta bendra vakarie 
nė. Jos metu sportininkus svei 
kino kun. dr. J. Tadarauskas, 
įteikdamas 50 dol. čekį, KLB 
KV vardu St. Juozapavičius, 
Hamiltono LB pirm. J. Varana 
vičius, KSA vadovas J. Gustai 
nis, šeštadienio mok. vedėjas 
J. Mikšys. Raštu savo sveikini 
mus prisiuntė PLB pirm. J. 
Matulionis. Vakarienė praėjo 
gražioje sportinėje nuotaikoje, 
dalyvaujant sportininkams iš 
Toronto, Ročesterio ir Hamil 
tono.

SPORTININKŲ BALIUS 
jau čia pat. Ruoškimės jam. 
Mūsų kolonijos fizinės kultu 
ros mėgėjai ruošia eilę staig 
menų, kurias pamatysime tik 
balandžio 4 d., atsilankę į Ro 
yal Connaught viešbučio sale.

K. B.
ĮDOMESNI ĮVYKIAI 

LIETUVIŲ NAMUOSE
Velykų antrą dieną, kovo 

30, LN kine Delta pradedami 
lodyti du labai gražūs sinema 
skopiniai spalvoti filmai: ,,In 
discreet” su Cary Grant ir Ing 
rid Bergman ir „Helen of Tr 
oy” su Rossana Podesta, Jokit 
bu Šernu ir Brigita Bardot.. 
Šiuos filmus, o ypač „Helen of 
Troy“, kuriame pagrindiniu 
artistu yra lietuvis J. Šernas, 
visiems bus įdomu pamatyti. 
Filmai eis tik 3 dienas.

Balandžio 12 d., sekmadie 
nį, LN duoda visiems tautie 
čiams puikią varietės pobūdžio 
programą dovanai. Net ir au 
kos nebus renkamos. Progra 
mą išpildys kanadiečiai artis 
tia anglų kalba, o ją apmoka 
O’Keefe b-vė. Programos pra 
džia 8 vai. 30 min. vakaro.

Du filmai, kuriuos mes visi 
turėtumėm pamatyti, LN kine 
Delta eis balandžio 2—4 dieno 
mis, tai yra povelykiniame sa 
vaitgalyje. Abu filmai yra spal 
voti ir sinemaskopiniai — tai

PASINAUDOKITE 
SLA PAGALBA 

nelaimes ir ligos atveju
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (SLA) J 

draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į 
mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių inform. Toronte gyvenantieji skambinkite t 
ST. JOKŪBAITIS t Centrinis 
L. Rickevičienė —RO 0-7668 
H. Chvedukas —LE 4-1528 
A. Dūda —RO 9-4612

Atstovas) — LE 4-0773
V. S. Mastis —LE 2-6513
O. indrelienė --LE 1-8522
A. Paulauskas —LE 6-3545

A. PARŠELIŪNO NETEKUS
Jo gera nuotaika ir dažnai pra 
siveržiąs juokas iš tolo sklido 
išilgai parudavusiais tautiečių 
kūnais nuklotą ežero pakran 
i-ę-

Nežiūrint geros nuotaikos, 
linksmaus būdo, Antanas ture

Gavėnios rimčiai tik nusilei 
dus į triukšmingą ir gyvenimu 
besidžiaugiantį pasaulį, toron 
tiečius užklupo skaudi ir neti 
keta žinia apįe A. Paršeliūno 
mirtį. Vos tik užbaigus nuotai 
kingąjį metų laikotarpį ir su už 
gavėnių blynias laikinai atsi jo ir vidinį skausmą. Jis daž 
sveikinus su žemiškomis links nai prisimindavo savo mielą 
mybėmis, staiga netikėta žinia, žmoną žiauraus likimo atskir 
Netikėta žinia apie populiarų tą ir negaluojančią kažkur Si 
torontietį, visuomet linksmos 
sielos, draugišką žmogų netikė tegalėdamas savo btaugiausiam 
tai pasitraukusį iš gyvųjų tar 
po.

Rodos, taip neseniai, dar tik 
vakar, Antanas sutikęs gatvėje 
sveikino pažįstamus. Rodos, 
tik pereitą sekmadienį po pa 
maldų prie Prisikėlimo bažny 
čios juokavo bičiulių tarpe. O 
vasarą, pereitą ir visas kitas nės, (pergyvenimai, sielvartas 
nuo pat lietuviškos vasarvietės 
Įkurtuvių Springhurste, jis bu 
vo dažnas savaitgalio svečias. 
Karštą šeštadienį ar sekmadie 
nį išklausius koplytėlėje lietu 
viškų pamaldų ir tautiečiams 
išsipylus paplūdimyje, judru 
sis Antanas visur vyravo. Su 
vienais maudėti, kitus pakalbi 
no, pas trečius nakvynės pa 
prašė, o ketvirtiems priminė 
nepraleisti vakare įvykstančio 
parapijos moterų parengimo.

biro taigose. Ką gi padarysi,

asmeniui tik siuntiniais padėti, 
o savyje nors ir širdgėlą slėp 
damas, juokis pasauliui, kuris 
tikrosios skausmo prasmės vis 
tiek nesupras. ‘

Stiprus dar buvo Antanas ir 
amžiaus dar pačiame pajėgu 
me, bet tie keliai iš savos tėvy

ir pailsusi širdis nutraukė vi 
sas svajones.

Kažkaip ir nesinori tikėti, 
kad sekantį sekmadienį, po pa 
maldų nebūsi užkalbintas besi 
šypsančio Antano; o vasarą Ue 
tuviškoji vasarvietė prie Geor 
gians Bay tikrai pasiges vieno 
gamtos mylėtojo, tikro savo na 
rio — Antano. S. Pranckūnas. 
•Dr. inž. Alg. Nąsvytis pa 
kviestas Case kolegijoje dėstj 
ti vibracijos teorijos kursą.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
sįųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ įSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4 3608 
PRANO BARAUSKO 

DRAUDIMO 
AGENTŪRA 

83 Westmoreland Ave.
Toronto, Ont.

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

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

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALŪZA

RINKLIAVOS APYSKAITA
1958 m. metinės rinkliavos 

metu surinkta 1,448.89 dol. Ko 
mitetas, šelpiamųjų ir savo var 
du dėkoja pasišventųsiems rin 
kėjams ir mieliems aukotoja 
ms. Surinka suma, mažoje mū 
su Bendruomenėje, kelia džiau

garsusis „The Robe“, — Kris 
taus gyvenimas ir kančia ir jo 
tęsinys „Demetrius and the 
Gladiaors“ Abu filmai tęsis 4 
valandas ir Delta kine bus ro 
domi tik 3 dienas.

Praėjusi savaitė L. N-ms fi 
nansiškai buvo viena įdomiau 
šių ligšiolinėje L. amų 3-jų me 
tų eigoje. Jie turėjo atlaikyti 
pirmąjį sunkesnį bandymą — 
grąžino 4-riems pasitraukian 
tiems nariams 1400 dol. su jie 
ms priklausančiais nuošim 
čiais. Ir kas įdomiausia — tą pa 
čią savaitę atėjo 6 nauji nariai, 
įnešdami 900 dol. „Milžino Pa 
unksmė“ davė $639.97 dol., 
taip, kad šis stambus narių pa 
sitraukimas. buvo netik atlai 
kytas, bet šiomis dienomis bus 
vėl grąžintas dar vienas tūks 
tantis skolos Montrealio ban 
kui, paliekant jos iš 15.000 dol. 
jau tik 1000 dol.

Pirmieji metai LN ypač sun 
kūs, todėl labai prašome visus 
LN narius savo įdėtų pinigų 
be rimtos priežasties neprašy 
ti grąžinti. Sk. St.
K. L. B. ŠALPOS FONDO 

AHMILTONO APYL.
KOMITETO

1958 metų apyskaita.
1. Saldo 58. I. 1............. 380.50
2. Procentai banke ......... 9.5 7
3. 10% iš org-jų parcn

girnų pelno ....................48.03
4. Motinos Dienots minėj. 4.85
5. Kaukių baliaus peln. 436.83
6. Metinė 58 m. rinkliava

(dar nebaigta) . . . .844.39 
Viso pajamų. . 1724.17

1. Pašalpos vietoje . . . .376.—
2. Pasiuntimas rūbų į

Suvalkų trikampį . .60.—
3. Seneliams ir ligoniams

Vokietijoje ................ 301.15
4. Dovana Motinos Dienos

proiga ’...........................10.—
5. Visokeriopos išlaidos

1958 m. bėgyje ...........31.50
6. Nario mokestis „Talkoje“

X už 1958 m....................... 1.—

tinga padėka kūn. Dr. J. Tada 
rauskui, paaukojusiam? grvo 
džio 14 d.., vįsą .sekmadienio 
rinkliavą bažnyčioje — 164.39 
dol., bei prišidėjusiems žymia 
as-meniška auka: nenuilstamam 
St. Bakšiui, surinkusiai^ 507. 
50 dol.: parėmusiom mus Til 
Isonburg, Delhi,Stmco, Kitch 
nėr, Paris ir kitoms vietovėms. 
Dėkojame, džiaugiamės ir is 
šių metų davinių tikime, kad 
tautiečiai ir ateity rems šį kil 
nų darbą.

Visa b-nė aukojo sulig tšga 
lių. Nėra mažos aukos ir visų 
dalyvavimas jungia mūs į vie 
ną lietuvišką šeimą.

Surinko:
1. St. Bakšys ......$ 507.50
2. Kun. Tadarauskas 164.39
3. V.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve <
„PARAMA” . <

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— j
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. *

Darbo valandos2
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. J 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro.
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai, ryto. Vak. uždaryta

v Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. ■»,
| Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. | , Viso išIaid<1

baiūo 1 ci. sausio j9 m. 944.52.

Narkevičius ....73.—• 
'.72— 
.68.50-

4. J. Giedraitis . . .
5. J. Bajoraitis . . .
6. K. Mikšys ..... ...65.—
7. J. Tirkšlevičius . . . . 50.—
8. J. Steiblys ..... . . . 55.—
9. J. Pleinys i . . .. . . .46.—

10. A. Povilauskas .. . . .43__ _
11. L. Klevas , .... ...40.50
12. Burkauskas .. .40.—
13. N. Sadauskaitė . . . .35.—
14. M. Lazdutis . .. .7.29.—
15. O. Sonkienė .\ ... .28.—
16. K. Gudinskas. . ■. .17.—

Viso,.. .1343.89
Prekybininkai ir 
pramonininkai:

1. Lietuvių Namai ...
2. Kronas-Valevičius . .
3. Arisic Stone Ltd. ‘A/

(p. Kažemėkas) •
4. Consession Garaže. .

(p. Z. Bolskis) i); ,rY'į
viso.//.tas.—

Viso suaukota dol.
Šalpos Fondo

50.—
25.—
25.—
"t C
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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 

TVARKA AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIOJE

Did. Ketvirtadienis: Litur 
ginės apeigos ir šv. mišios pra 
aidės vakare 8 vai. Po mišių 
Šv. Sakramentas bus išstaty 
tas adoracijai iki vidurnakčio. 
Išpažinčių bus klausoma valan 
da prieš pamaldas ir po pamal 
du.

Did. Penkt.: Pagerbti mirs 
tantį ant Kryžiaus Kristų bus 
einami Kryžiaus Keliai 3 vai. 
po pietų. Liturg. apeigos ir šv. 
mišios prasidės 8 vai. vak. Po 
Mišių Šv. Sakramentas bus iš 
statytas adoracijai iki vidur 
nakčio. Išpažinčių bus klauso 
ma valanda prieš pamaldas ir 
po pamaldų. Antroji kolekta 
yra skiriama Šv. Žemės reikalą 
ms.

Did. šeštad.: Liturg. apei 
gos (ugnies šventinimas, van 
dens ir Velykų žvakės) prasi 
dės 6 vai. vak., o po to bus 
Šv. mišios. Po mišių Šv. Sakia 
rnentas bus išstatytas adoraci 
jai iki vidurnakčio, išpažinčių 
bus klausoma valanda prieš pa 
maldas ir po pamaldų.

Velykų Dienai: Prisikėli 
mas, procesija ir iškilmingos 
šv. mišios bus 6 vai. ryto. Ki 
tos mišios bus: 8, 9, 10 ir 11 v.

DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠV. 
KAZIMIERO PARAPIJOJE

Rekolekcijos vyrams baigia 
mos trečiadienio vakare. Ket 
virtądienj, penktadienį ir šešta 
dieni rekolekcijos visiems, vy
rams ir moterims, bendros, iš 
pažintys rytais ir vakarais.

E>id. ketvirtad.: 8 vai. vaka 
ro mišios ir pamokslas; išpa 
žinČių klausymas.

Did. Penktad.: 3 vai. po pie 
tų pagerbimas Šv. Kryžiaus ir
3 vai. vakaro Šv. Kryžiaus gar 
bei Kryžiaus keliai, kurių me 
tu pamokslus sakys misionie 
rius Tėv. Pr. Brazys.

Did. šešt.: 8 vai. vakaro Šv. 
Mišios, ugnies ir venders šven 
tinimas.

Prisikėlimas — rezurekciia 
sekmadienio rytą 6 vai. 30 m. 
Dienos metu, 8, 9 ir 11 vai. šv. 
Mišios.

Margučių vakarienė parapi 
jos svetainėje balandžio 4 die 
na, šeštadienį, 7 vai. vakaio. 
Visi prašomi dalyvauti ir atsi 
nešti gražiausiai margintų

I DR. J. S E M O G A S | 

8 Office 8441 Bannantyne X
(kamp. Woodland) a

| Verdun. Tel. PO 7 3175. | 
Priėmimo valandos: 9

X pirmadienį ir ketvirtadienį ® 
$ 7 — 9 p. m. 8
X antradienį ir penktadienį 8
4 2 —4 p. m. s
g trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. $ 
X šeštadienį 11—1 p. m. X 
£ arba pagal susitarimų. 8 
£ Namų tel. PO 6-9964 f

I
 DANTŲ GYDYTOJAS P

D r. J. M A LĮSK A £ 
Pacientai priimami iš i b
anksto susitarus

9 a. m. — 10 p. m. 
išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.S;

5441 Bannantyne,
(kampas Woodland)

Tel.: PO 8-4547 į

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

Dr. R. CHAJRLAMD |
78 St. Joseph Blvd. W. |

Tel. PL 9958

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ 

DĖMESIUI
Artinantis KLB Krašto ta

rybos rinkimams, yra sudary 
ta rinkimų komisija iš šių as 
menų: A. Gabaliauskienės, J. 
siaučiulio, J. Ladygos, p. Klė 
zo ir A. Žuko. Kadangi sekma 
dienį, bal. 4 d., AV salėje įvy 
ks Montrealio Seimelio posė 
dis, tai visų organizacijų ats 
tovai prašomi atsinešti jau pa 
rinktų kandidatų sąrašus į Kr. 
Tarybą, nes tuojau reikės jų 
sąrašą patiekti centrinei k-jai. 
Prašoma parinkti darbingus 

asmenis, nes Montrealiui teks 
perimti KLB Krašto v-bos fun 
kcijas iš Toronto, kuris tapo 
Pasaulio Lietuvių B-nės cent 
ru. Prezidiumas.

GRAŽI EKSKURSIJA J 
DETROITĄ

kurią ruošia A. V. S. K. Tau 
ras, išvyksta balandžio 3 die 
na, 3 vai. nuo Aušros Vartų 
fbažnyčios. Vykstame specia 

liti, moderniu autobusu. Grįši 
me balandžio 6 d., pirmadienį, 
ryte. Norintieji dalyvauti eks 
kursijoje kreipiasi į Tėvą Bo 
revičių.
• Tauras penktadienį žaidė 
draugiškas krepšinio rungty 
nes su Montrealio latvių stu 
dentų komanda ir laimėjo re 
zultatu 61 :49.
• Tuokiasi Juozas Lukšis ir 
Pranė Stulginskaitė.
• Paskaita, akademinių paskai 
tų cekle, įvyks pirmąjį balau 
džio sekmadienį, balandžio 5 
d., AV salėje po klebonija, 
kaip kiekvieną kartą. Paskai 
tos tema bus paskelbta sekan 
čiame NL nr.
• Kun. J. Stanaitis, lydimas 
M. Šulmistro, lankėsi NL re 
dakcijoje ir papasakojo apie gy 
venimą Vokietijoje bei savo 
planus atsikelti į Kanadą.

LIETUVIAI NUGALĖJO 
LENKUS

Montrealio lietuvių šachma 
tininkai po praėjusių metų lai 
mėjimo prieš lenkus 5pį, 2’ ,, 
kovo 22 d. Lenkų inciatyva, 
turėjo draugiškas, revanšines 
rungtynes, kurias laimėjo 6% 
prieš 1Į4 iš devynių lentų ir 
viena partija nebaigta. Dalyva 
vo Žalys, žižys, Judzentavi 
čius, Žilinskas, Malaiška, Šiau 
čiulis, Adomaitis ir Žmuidzi 
nas.
• Rusų teatras Kanadoje bal. 
3 d. 8.30 vai. vak. D’Arcy Mc 
Gee, 220 Pine Ave W. Stato 
„Gyvenimo pamoką“.

ADVOKATAS 
^STASYS DAUKŠA, LL- D.| 
I Suite 25—26 |

152 Notre Dame St. E.
c UN 1-8933 §

ADVOKATAS

I
 JOSEPH P. MILLER.

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

168 Notre Dame St. E. : 
^Montreal. UNiversity 6-7026 :

Res.: 40 Lafleur, 
'■< LaSalle, tel. DO 6-1570 i:

I
N O T A R A S

JUOZAS BERNOTAS |

B. A., B. C. L. j 
215 St. James West, v

7 augštas. §
Tel.: AV 8-3115. §

Namie 2654 Hogan y 
Tel. : LA 5-7023, 7—9 v. v j

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON, 

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

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

AUKOS
SKAUTŲ VĖLIAVAI

Geležinio Vilko skautų tun 
to vadovybė su giliu dėkingu 
mu mini žemiau išvardintus as 
inenis bei organizacijas, auko 
jusias tunto vėliavos fondui: 
po 35 dol. Litas; po 15 dol.: 
KLK Mot. D-ja, po 10 dol. sk. 
„Neringa“, sk. Vyčių būrelis, 
šaulių kuopa, Akadem. samb., 
Seimelio Prezidiumas, p. Ki 
birkštienė, J. Petrulis; po 5 do 
lerius; J. Šipelienė, St. Kęsgai 
la, Nežinomasis, S. Naginio 
nis, senj., R. Simaniūkštis, p. 
Šemogienė, Kūrėjai Savar.o 
r iai.

Gerbiamieji aukotojai, Jūsų 
dėmesys ir parama lietuvišką 
jam jaunimui yra didelės vei 
tės. Mes stengsimės visa tai pa 
teisinti burdamiesi po savų lie 
tuviškų organizacijų vėliavo 
mis.

Gel. Vilko skautų Tuntas. 
PRANEŠIMAS

D. L. K. VYTAUTO KLUBO 
ŠĖRIN1NKŲ DĖMESIUI.
Balandžio 5 d., po pašaipi 

ries draugijos susirinkimo, bus 
mokami dividendai už 1958 me 
tus. Kiekvienas, atvykdamas 
atsiimti dividendų, privalo at 
sinešti pašalpinės draugijos na 
rio mokesčių rinkliavos knyge 
lę. Šiais metais išmokama divi 
dendo 20% Šėrų vertės.

Klubo Valdyba. 
MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PREZIDIUMAS 

PRANEŠA,
kad balandžio 4 d., 6 vai. vak. 
Aušros Vartų parapijos posė 
džių salėje (po klebonija) šau 
kiamas Montrealio Lietuvių 
Seimelio susirinkimas. Dienot 
varkėje:
1. Seimelio atidarymas,
2. Dienos prezidiumo rinkimai,
3. Valdybos pranešimai,
4. Revizijos Komisijos praneš.
5. Seimelio ir Prezidiumo rinki 

mų klausimas.
6. Einamieji reikalai.

Pastaba: Po valandos susi 
rinkimas bus teisėtas neatsi 
žvelgiant narių skaičiaus.

Seimelio Prezidiumas. 
KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ 

SKYRIUS
savo viešą pavasarinį pobūvį- 
balūi, yra numatęs suruošti ba 
landžio 18 d. Šv. Jono parapi 
jos salėje. Tuo tikslu tariama 
si su meninėmis pajėgomis dėl 
programos.

Toronto kūrėjų - savanorių 
skyriaus Valdyba vasario 16 
d. proga pasiuntė pasveikini 
mą Nepriklausomybės Akto 
Signatarui prof. Mykolui Bir 
žiškai ir prie pasveikinimo pri 
dėjo Maney Orderį 25 dol.

PARDUODAMAS NATIO 
NAL RESTAURANT 

DELICATESSEN
Jau 25 metai kai lietuvių ran 

koše, ir visi gerai prasigyveno 
iš to biznio. Leidimas penke 
riems metams. Gali būti ir du 
partneriai. Dabartinis savinin 
kas, išbuvęs vienuolika metų ir 
dar patobulinęs. Pardavimo 
priežastis — išvykimas į Čika 
gą. 631 Church Ave, Verdun, 

Montreal, PO 8-0141. 
Savininkas M. Šukys.

INCOME TAX
blankus geriausiai užpildo di 
delį patyrimą turintis iš dauge 

lio metų praktikos 
buvęs mokytojas
Pranas Tautkus.

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

skambinti tel. PO 8-8112 
šeštadieniais

nuo 1 iki 4 vaL po pietų
ir

ir kitomis dienomis
, OR 4-8996

1: TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve |

„LITAS” |
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. ?

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
4 Ved. DJurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120*
F Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. pat. salėje, Banko kambary «

GERAS LIETUVIO LAIMĖ 
JIMAS LOTERIJOJE

Grand National loterijoje 
Hamiltone gyvenantis žymus 
mūsų sportininkas Antanas T ė 
velis, NL skaitytojas ir Sp. B- 
vės „Nepriklausoma Lietuva“ 
šėrininkas, išlošė 140,000 dole 
rių, Įdomu, kad laimingą bile 
tą p. Tėvelis buvo atidavęs kai 
myriui p. Gelžiniui, bet vėliau 
atsiėmė, ir laimėjo.
MIRĖ KANADOS UŽSIE 

NIO MINISTERIS
Netikėtai praėjusią savaitę 

mirė Kanados užsienio rcika 
lų ministeris Sidney E. Smith, 
anksčiau buvęs Toronto ir ki 
tų universitetų tvarkytoju ir 
prezidentu. Teigiama, kad S. 
Smith buvęs geras administra 
torius.
• Didelė nelaimė ištiko vilasa 
lieti p. Lapinską. Jis kažką 
taisė pasilypėjęs kopėčiomis, 
bet kopėčios paslydo ir jis kris 
damas nusilaužė abi rankas. 
Užuojauta ir linkėjimas grei 
ciau pasveikti.
*• Urbonas Albinas darboįv'ie 
tėję buvo sužeistas, nukritus 
jam ant kojos sunkiam gabalui 
metalo. Kadangi p. Urbonas 
yra Montrealio Lietuvių Dra 
mos Teatro dalyvis, tai buvo 
susirūpinimo, ar jis galės daly 
vauti gastrolėse (su „Milžino 
paunksme") Čikagoje, bet iai 
mei jaunas jo organizmas nu 
galėjo stiprų sutrenkimą ir jis 
su Teatru šivyko j Čikagą.
• P. Kuncevičius, po operaci 
jos, dar gydosi, nes atrodo, 
jam bus atsiradę kaikurių kom 
plikacijų.
• P. Žemaitaitis, ilgesnį laiką 
dirbęs miškuose, pastoviai ap 
sigyveno Montrealyje ir, atpir 
kęs iš J. Gražio dalį biliardo, 
yra partneris Petro Januškos, 
kuris vienas tame biliarde 
(prie Vytauto klubo) yra pas 
toviausis, dabar pradėjęs dar 
bą su 7 ar 8 partneriu.
• Kalakutų ūkio savininkai K. 
Lukas ir A. Masevičius pernai 
žymiai išplėtė savo ūkius ir iš 
augino daug daugiau kalaku 
tų, nei kitais metais. Abu savi 
ninkai dabar jau laiko veisli 
nius kalakutus, kurie deda kiau 
šinius, kad galėtų savo ūkiams 
paruošti ir jauniklių. K. Lukas 
šiemet seriją kalakutų išaugi 
no specialiai Velykoms.
• L. Girinis sirgo stipriu gri

• Vilniaus krašto Lietuvių S- 
gos Kanados Krašto V-ba yra 
išl<<iiusi platų pranešimą vi 
suomenei, kuris bus paskelb 
tas sek. Nepr. L-vos n-r y, nės 
jis pervėlai šiam nr. gautas.

— JAV išrad medžiagą, ku 
ir išlaikio labai didelį spaudi 
mą, todėl projektuoja leisti ba 
lioną kaip Žemės satelitą.

PIANINAS
gerame stovy parduodamas. 

Teirautis telefonu PO 8-4994.

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis..............LA 2-7879
A. Markevičius . RA 7-4097
A. Budriūnas .... RA 2-8035
P. Adamonis ........RA 2-2472
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star, La Press.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktonus

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

Toronto
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS DIDŽIOJI SAVAITĖ ŠVEN 

PAMALDŲ TVARKA PRI TO JONO KRIKŠTYTOJO
SIKĖLIMO PARAPIJOJE BAŽNYČIOJE
Did. Ketvirtad.: Iškilmių 

gos mišios bus 7.30 vai. vak. 
Mišių metu klausomos išpažin 
tys. Mišių metu daroma spe 
ciali rinkliava Kristaus Kars 
to ir Velykų altorių papuoši 
mui ir gėlėms.

Did. Penktad.: 12 vai. Šven 
Čiausias išstatomas viešam pa 
garbinimui ir pradedama orga 
nizacijų adoracija. 3 vai. p. p. 
Kristaus kančiai ir mirčiai pri 
siminti apvaikščiojami Kry 
žiaus Keliai. 7.30 vai. vak. iš 
kilmingos Didž. Penktadienio 
pamaldos ir Švenčiausio perne 
Šimas karstau. Išpažintys klau 
somos prieš ir per visas pamal 
das. Mišių metu speciali rink 
liava Šv. Žemės išlaikymui.

Did. šeštad.: 12 vai. dieną 
Švenčiausias išstatomas karste 
viešam pagarbinimui ir prade 
dama organizacijų adoracija. 
10.30 vai. vak. iškilmingos Di 
džiojo Šeštad. pamaldos: ug 
nies, velykinės žvakės ir van 
dens pašventinimas bei krikšto 
įžadų atnaujinimas. Išpažintys 
klausomos per visas pamaldas. 
Komunija tačiau duodama tik 
per Prisikėlimo Mišias.

Prisikėlimas bus 12 vai. nak 
tį, o po jo — Šv. Mišios. Išpa 
žintys bus klausomos per visas 
mišias. Komunija bus dalijama 
laike šv. mišių.
V. KUDIRKOS MINĖJIMAS 

TORONTE
Prisikėlimo salėje, artipilnė 

je, minėjimą atidarė Seimelio 
pirm. p. Senkus gražiu įžangos 
žodžiu. Po to I. Matusevičių 
tė skaitė apie V. Kudirką pas 
kaitą, kurios tarpuose Hamil 
tono teatras „Aukuras’’, veda 
mas akt. p. Dauguvietytės-Ku 
dabienės, tai skaitė ištraukas 
iš V. Kudirkos kūrybos, tai vai 
dino Ištraukas iš K. Inčiūros 
dramos V. Kudirka. Minėji 
mas užbaigtas visų dalyvių him 
nu prie V. Kudirkos kapo.

Po minėjimo, šv. Jono para 
pijos klebonui kun. P. Ažuba 
liui globojant, Bendruomenės 
Seimelio suruoštas programos 
pildytoji! pagerbimo subuvi 
mas, kuriame pasisakyta kultu 
riniais klausimais, pabrėžiant 
vaidinimų svarbumą. Kalbėjo: 
J. Senkus, kun. P. Ažubalis, 
p. Tamošauskas, J. Kralikaus 
kas, J. Strazdas, J. Simanavi 
čius, J. Kardelis ir t. t.

MOKYTOJAI RŪPINASI...
Atkelta iš 1-mo puslapio, 

ninkai susitarę laikytis jablons 
kinės rašybos su papildymu tų 
dalykų, kurie Jablonskio nebu 
vo išspręsti. Dėl Lietuvos ribų 
paaiškėjo, kad yra Steigiamo 
jo Lietuvos Seimo priimta dek 
laracija, kuri visam pasauliui 
paskelbė, kad Lietuva atkuria 
ma etnografinėse ribose. Ir 
iai yra neginčijama.

REZOLIUCIJOS
Baigiant priimtos šios rezo 

iiucijos: į visus lietuvius kvie 
ėiant susirūpinti lietuvybės iš 
laikymu; dėl programų, kad 
jos būtų vienos visiems lietu 
viams ir būtų patiektos PLB 
autoritetu, ir dėl vaikų darže 
lių, augštai vertinant jų darbą, 
raginant tėvus leisti į juos vai 
kus ir bendruomenę siūlant su 
sirūpinti jų išlaikymu ir para 
ma neturtingiems vaikams.

INFORMACIJA
Paminklinės lentos projek 

tai buvo trys, būtent: p. Šiau 
čiulio, p. Remeikos ir p. Bu 
kausko. Buvo norima daryti 
paminklinę lentą iš marmuro 
ir buvo apsistota ties p. Bukaus 
ko projektu, bet pasirodė, kad 
mokėti 1000 dol. mums yra 
perbrangu. Buvo nutarta dary 
ti iš medžio. Lentos projektą 
iš medžio su rėmais pagamino 
J. Šiaučiulis. Sulig jo projekto 
ir buvo pagaminta dabartinė 
paminklinė lenta.
L. K. K. Savan. S-gos Mont. 

Skyriaus Valdyba.

Didįjį ketvirtadienį: 7.30 v. 
vak. šv. mišios ir kitos pamal.

Did. penktadienį: mišios 11 
vai. ryto.

Did. šešt.: šv. mišios 8 vai. 
ryto.

Rezurekcija sekmadienį, bal. 
29 d., 7 vai. ryto.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONIŲ PAMALDOS 

TORONTE
Išganytojo liuteronių bažny 

čioje, 1691 Bloor Street West 
ir Indian Road kampe, įvyks 
pamaldos su šventa vakariene 
Didįjį Penktadienį, kovo 27 
J vai. p. p., ir Velykų dieną, 
kovo 29 d., 1 vai. p. p. Pamal 
das laikys kun. J. Stanaitis.

Šios pamaldos yra paskuti 
nės laikomos kun. J. Stanaičio 
prieš jam išvykstant į Vakarų 
Vokietiją. Todėl maloniai pra 
šome visus lietuvius evangeli 
kus kuo skaitlingiausiai pamal 
dose dalyvauti.
Lietuvių Evangelikų Liutero 

nių Parapijos Taryba.
LIETUVIŠKA RADIO PRO 

grama „tėvynės 
PRISIMINIMAI“

Toronte; vadovaujama I. R. 
Simanavičiaus, jau ilgesnis 1;/ 
kas kai transliuojama visiem^ 
labai patogiu laiku, šeštadie 
niais nuo 5 iki 6 vai. p. p. iš To 
ronto stoties CKFH, banga 
1400. Programa kiek galima 
suįdominta ir įvesta naujų da 
lykų.

Nuo balandžio 4 d. (Atvely 
kio) yra įvedama valandėlė 
vaikams — jaunimui. Šią prog 
ramą išpildys: liet, darželio 
vaikai, šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, skautės-tai, ateitinin 
kai ir kitos jaunimo grupės. 
Šios programos alsakoininguo 
ju vadovu yra pakviestas žino 
mas visuomenininkas Liudas 
Tamašauskas. Nuo sausio 31 
d. jau yra įvesta religinė 10 mi 
nučių valandėlė, pavadinta 
„Krikščionis posauiyje“. Ją 
globoja ir finansiškai rūpinasi 
Kanados Kunigų Vienybė. Šią 
programą atidarė K. K. Vieny 
bės pirm. Hamiltono liet, para 
pijos klebonas kun. dr. J. Ta 
darauskas. Juk visuomet būna 
kas nors nauja ir iš religinio pa 
šaulio. Šioje programoje kalba 
ir liet, evangelikų kunigai.

Lietuviškai radio programai 
paremti yra organizuojamas ra 
dio klubas, šiuo laiku yra jau 
apie 50 narių, kurie metam* 
kaip narys, moka 2.50 dol.

Specialiai šiai programai pa 
remti yra organizuojamas pla 
tous masto, įdomus, su visokio 
mis staigmenomis vakaras -ba 
liūs, pirmas po Velykų, balan 
džio 4 d., atvelykio šeštadienį. 
Prisikėlimo parap. salėje. To 
ronto ir apylinkių lietuviai no 
rį, kad ši programa sėkmingai 
veiktų, kviečiami skaitlingai 
atsilankyti.

Liet, radio programa „Tėvy 
nės Prisiminimai’’ jau eina de 
vintus metus.

Radio programos vedėjas. 
•Numatoma per Velykas muzi 
kos studijoje surengti MaželiZ 
studijos fotografijų parodą. * 
• Atsiimti laiškus iš Pris. pa 
rapijos: 1) Pov. Dambraus
kui laiškas iš Šilagalio km., Pa 
nevėžio raj.) ir 2) J. Preikai, 
laiškas iš Priekulės.

— JAV principe sutinka kai 
bėtis dėl Berlyno, bet savo tei 
siu neatsisako.

V
Raštinė: LE 4-4451 X

I Dr. P. MORKAS i 
| DANTŲ GYDYTOJAS | 

g Vakarais ir šeštadieniais $ 
| pagal susitarimą.
X 1082 Bloor W„ Toronto 4. g 
I (į rytus nuo Duffenn St.) |
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